
'BRASíLIA, manterá diversos �ncóiltros
políítícos, e assistirá'�: pos-.
se do sr. Negrão de' Líma
como gov�rnâdót \ da.

'

a.ua·
nabarà.,

"

'

POSIÇAO DE ADHEMAR '�A posição do .extínto psp
e do sr. Adernar de Barros :
na organízação do partido
de apoio ao governo, no ,lK.EIO SJ1:CVr..o
Estado de São, Paulo, deve- LIDERAlI!IDQ A
rá ser reforçada considera- B()A JMPRENS"
velmente depois de encon- ,pÃTARl8li!NS$'
tro que o governador terá 'i;'tL��:;��==�======�====�========��======================�;=====================================�======�============��neste fim 'de semana, - na

lO
• ,..

Guanabara, com o ministro

d,'l Justiça, sr. Juraci Ma-

-galhães, e possivelmente
com o proprio presidepte
Castelo Branco.

,

Considerando-se, , portan
to, -ponto pacifico a inicia

tiva do governador e de

sua area política na orga

nização do partído do go

'vemo, a cu:t>�la adert1aris
ta cuida desde logo de ar

ticular a composição da

comissão 'de nove elemen-

tos, que, nos termos do Ato

Ccmplementar n,? 4, terá
a missão de organizar a no

va agremíação. Sabe-se que
um dos integrantes dessa

comissão será o deputado
federal, Arnaldo Cerdeira,
atual secretário da Agricul
tura, que evidentemente, te
Irá ele deixar esse cargo ao

.assumír as novas funções,
o deputado Arnaldo,Cer

deira receberá a missão do

govemador 'por ter sido
durante muitos anos

�

lider
da bancada federal do ex

tinto PSP e, nos ultímos

tempos, elemento de liga
ção entre, a Presidencia ela
República e o governo ,do
Estadó, com transito livre
na area' federal. S,ua vinda

para São Paul0, para a Se-

,
cretaria da Agricultura, de
veu"se à necessidade de
úma reformulação na polí.
tica do governo do Estado,
e de dinamiz<lcão do nró

pJ'io e"'ttnti) pqP. 'l'-nta fOe.

)'l0rhnh'), ('lI'! e1erpento ela
mais ab<;oluta confiançà do

Contirtuam as demàrehes ,

para a forlll8;Ção 40 �rti- :o'marechaÍ êastelo' Bran-
do da ,Aliança Jteno�40ra 'dO, reCe�eu IJ. iptol"1ll{ilçãoNlJ,Cional. A forl'llàliZàç�o é oficial 'de que '2� deputa-esperada para 'a. Pr.óxim,ll elos é mais 40 senadores- já
semana. Os líderes 'partid.á- f1tinB.r� o documento
rios por seu tutno" 'oome:: cq�tjtutivo do partido re
çaram a colher assiDàturas vbl4cl.?nario - a " :Aliança.
p,'l'ra a criação � uM mo:Vi- Denovààora Nacional _ o
'mento democrático br�jI�" qtiê garante ao governo
ro ou popular. Os políticos uma expressiva maioria no
que, formarão no partido Congresso.'

•
I

,da oposiçao, reuniram-se ,A, relação destes parla-
em Brasília, estando até o mentares será entregue ao
momento contudo foi àdia· 'presidente,'" amanhã, pelo
do para hoje o diálogo nUnistro Cordeiro de Fa
com os senado�s. I rias, que, falando hoje - à

imprensa, resS,llltou que a
lista terá menos nomes do
que era esperado, "porque
muitos títulares de cadei
ras no Copgre$So estão em

gozo de licença". Informou,'
porem, o ministro do In
terior que os ausentes se

rão ,convocado� amanhã
mesmo, pois o governo faZ
empenho em que o seu par
tido seja formado com to
das as adesões.
Por outro lado, fontes do

Palacio do Planalto infor
maram que o ministro Ju
rací MaIDlIhães coordena
rá, imediatamente" a orga
nização de UID'l cormssao

especiàl' para redigir o pro
grama e os 'estatutos da
ARENA. O� pedido de re

gistro .do partido do gover
no de�rá ser requerido à,
Justiça na próxima' sema-

Informa-se' que os pes
sedistas e ex-petebistas que
formarão na, oposição, de
verão depar\1" suas 'con·,

versações com .grave obs
taculo: A exígêncía dos 'se
nadores de, terem .parídade
na direção de. nova.' agre.

r míação.
O ato complementar pre

vê a criação de um parti
do com 120 deputados e 20

, senadores, sem O" que não

s�rá possível. Frízarão os

senadores que qão poderão
abrir mão da direção na

cÚmal do esperado .partt
do, porque só desta manei

ra' estarão em condições de

imprimir càracterístíea mo

deradora que até aqui mar
cou atuação parlamentar
da bancada- senatorial do

antigo PTB.
O governador eleíto :

,?e
.Mínas Gerais, seguiu, p�ra

'

Brasília, decidido .a atua;r
na formação da Aliança Re,

nov,'ldora Nacional. O sr. ,

Israel Pinheiro comunicará
sua decisão à antiga repre
sentação pesse�ista' na: Gua
nabara.
O sr. Israel Pinheiro re

gressa hoje a Belo Hori
zonte, de onde seguirá pa
ra a Gmtnabara domingo
onde manterá d,iversos

-

en

contros polí�íCOS, e asr.js
tirá a pósse do sr_ �egrão
de Lima como gove'r�dor
da Guanabara,

na.

ISRAEL EM BRASíLIA

'BELO ,HORIZONTE, ,2
(OE) � O governador elei

to, de Minas Gerais, seguiu
po:tra Brasília, ,decidido a
atuar na formação da
Aliança Renov�dora Nacio
nal. q sr: Israel Pinheiro
comunicará, sua, decisão a

antiga represent'lção pes
serl!<:t<i M, rtwmabara. O
sr. 1<;""01 pinl'leir.o rpg"'�s
SR ho)e a B"llrJ Hor;z9'nte,
de onde 'segui:-á para a

Guanabar,'l, çlomingo, onde

SAO PAULO, 2 (EO) - O Presidente c�féío Branco é

8�Dhor absoluto da, situação, reinando ca:llwi 1erit todo
PAís.

E1Ü4 é a impressão traD$DÜ,tida por deputados pau·
'

'listas, que estiveram no Rio.
Em B�süia, s�gwido ,os mesmos'�eputados o am·

ib' te é de, Últal tranqullidade'e despreocupação.

LINH� DURil' COM BOAVENTUÍt� ,

,'" .

RIO, 1

2Ja.'d.os pelos co

11 Martinelli e,
Pina, ambos dil"ftlentes
L l:DER, um: nllllteroso gl'U
p.o de cf!cia:is lllt?si',mtGS
da chamadi'" "linha' dur�"
do Exerci'tO visito hoje à
tár4e., o tenente-cl)oop.el
Boaventura 'Caval�nti.

"- _._-_-_ "---_._--, --_ .._--_. - -

Vietnã exp'toslvo le
, .

[aos a' béira' da guerra
SAIGON, 2 (OE) i':o- A Aviação Norte-Americana reali

zou na manhã de hoje, 29 incur�ões contra objetivos
Norte-Vietnamitas.

Foram despejadas 125 toneladas de bombas contra
, pontes, centros de comunicações' e instalações mili�res,
Todos os aviões r�gresslltram as suas bases.

pv.)ximas ,à fronteira com

O Vietnam .declarou !l()- o Viet.nam, visan:1IY a Juta

je o estado de 6l1lergência que rec,enteme'!lte s�,r, tra
VOIl na zonã com forças
comunistas ,A medida si-

11$8 c1aas provinr:'as meti
,

tiio:r,l.a�
- do país, situaf.'4s

• .J".... ..", '

-�------
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,lécnicos Desapareceram e
, . '

,SeGredas ·ta'mbé'�,
, ' �

.

WASHINGTON" �', ,(0E)
� o Exércltõ :'Nohe-:A.me-'
ricano p�olsef;ie .

à. buWl.'
dos Estado;.t ti�idos e· mi.

,

p;uropa.' de� dois de seus

:a\embros 'corn -peças é in

formações' secretas.' e '

que,
çlesapareceram ém Agôsto,
e setembrO' último. Ambos
torak' 'deciarâdos

'

'cieg�tto-
'rê�, Um é 'téQn'l'c<f ele m-ariu:
ten,Ç�b de armas nltcleárest
J (j outro erfÍ me'hibro' dê
'ámã' urlidàde secreta Mi..
titár.

'

)

r

'}'" '.
..-_.1." ,.. ,.'.'_ ,�

,Estudos' /'
Geotécnicos
COl�issão de engenheiros

designada' pelo Secret$rro
Executivo do' PL:AMipG, sr,

Annes Gualbetto," dey.er4
proceder ,à, medição :tin�l e

recebimento da obra- <ios
S"erviços de estuà9s geotéc
�éÔS do 1re<Ího 'Rio Herôi- ,

lio.Rio do Sul, a cargo da
.L

fiTlna FUn'Clamenoo· S/A.
-----...;_..;........_- •__

I
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,'0 ITEMPO (Me�e.r!llígic.) ,',
�fntese do -Boletim �eometeor.)ió�co de A: �EIXAS
NETTO .;Váli<l� até: às 23,1$ ltS�, do dia' 3 de dezembro

,

de 1,965
I FRENTE FRIA: Nega,tivo; PRE.SSAO ATMOSFÉRICA MÉ·
,DIA: +021.5 milibares;' TEMPERATURA ,MÉDIA: Z'*r Cen

tíg,rados; UMIDADE,RELATIVA MÉDIA: 93.4%; PLUVI�
SIDADE: 25 mms: NegativÓ - 12,5 mms: Negativo
Cumulus - Strfl,tus - Ti:ov'oadas L-icipientes _:_ Chuvas es-

.

p/':l.rsas e passágeil"as - Tempo MeJiv: Estáwl.
I

tuou o Laus, qUE' se acha
em pé de guer,:,a O anun

cio oficial foI Fei"y. ,I), ü,,
prensa, no q;::!l.1 se ?i,pre
sentaram em .Jú'I)_:('. l=:,
,soldados do '\'.ri�tl1atn

"'2�no.s contatos regul::lres
,com. o ca;mpo aclversario
- pr01:seguiu Rus'!;: esses

con1..atos bastam para ncs

permit.jr determim:,,1' se a

cessa���o C.1S ��arL1bal'ceios

p!)deri'a povoe ar neg(!(;ia
�ões, ••

"

':,

g'ESTADO.
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DAN'M lORRES Homenagei.a Imprensa
e laia da SEMANA DA MARINHA

. tmprensa ��O' d� Capital foram distinguidos
com amável convite form....o ,Pelo Comandante I do 5.0
Distrito Na.val, it" oport�d!ade do lançame�to da Semana.
da Mari�. 4)' �nçont� cou" jornalistas e radialistas, em
t.O.m co:rdilil e, pl'OveltosQ para os "bjetivo� de divulgação
do aeonteéíment«, teve lugar à tarde de ontem na sede da.
queíe Comando; presentes o ilUstre militar e oficiais que
"com êle servem,

Após' cumprimentar um

a um cs presentes, Ó, AI;
roíra=te Dantas Torres SR:

Iíertcu a satísracão -

d�'
re-ceher cs representantes

retrato das 'ativi::'!nc1es na-
vais em nosso país, ,

Em nome dos convldacos
il"f?l'rf"lenbndo o jornal
"O Estad:o", o sr. Domín
gcs F"l"""and,es D'Aquíno
agJ'ede,ceu

.

ao Comandante
do 5. Distrito Naval as pa
laVrla's de saudação, nelas
vi�lumbral")c1o mmt perfei
ta consciê,r.cia d'J papel
<'os que fazr.m -:la divulga
ção um meio fle hfonnar
'e' o(),rientar, De,�'.accn a si
tuação de F1ür:a.nópolis
como sede do COman10 do
5. Distrito 'Naval c de uma;

E.s�'CiL de Aprendizes M�
rin.he�ros é asseverau cml

i�I)i'''T'i'a e 1'1"10 f's�,!r;::Pll
atintas aoS ob:etivos, da.

da imprensa falada ,e es
crita. de cuja cl"\lflboraçã9,
a Mia'1""l:nha �empre d1spôs
em t'Mas as oporh!llclad!e�
como nudera t,ç[;tef,!,lul1hat
e acentuava por qt!e-stãh
de justiça.
Tal fato <la,vR-J:-10 a' cc-r

Ji"'là. de que; mais lltl1oil-
. vez, taSemana. da. M.a.rf-
nha teria / da parte d�s'
honiens de'�dlo e jornail
� "'''''''Y''''''''�''''-''''''Ch... .-1'� S'l�.S'
:!,'·";.-P"ae<:," scc�a's, (,E: con
� .... taI '-''''�C'1!+'t: ,e

� r1�.' !�··:·ar 'a
c_ataril1em€:s

JURACY STM JVLCL'\IL\.'
PEDIDO

senh')rC3, H,'

'gl:,ao ele Lima (�Rubens
Berardo, 'Idêr:;tica lnfoí'ma
çã,o foi feita pelo ,'Ministro

P2r:! Bevilaqua (?,e8Iltuanda,
que a çempetência elo STM

piara êsses casps é previs
to no ARo Im,UtL:.cionnl

U. 2, a;cl'escentando que

tro da J U'S ti ç a d!sse
€�ila manhã Que 'e da cem

pett'mcia do Sup,�,:jQr Tri
buna.! Militar J julgamen
to do pedido ele prl"ão lil'e

,
.

Oficiais' R2 Estão Sendo Convo
cados Pere Est'ágio

Semana da Matinhft, com

a ccmpleta cobet LU,".�, de
sua realização,

Hugo Protógenes Guunà
rães! . Assístente 40 Almi
rante Áureo Dantas Tor
res e Assessor de Rela;ções
Púbrícas do 5. D'.3trito ,"la'
,vaa; Capítão de M.t1'-:::!-
Guara J'osé Alves Mey,

OFICIALIDADE
PRESENTE

Q' Almirante Autep Uan':'
tas Torres estava. acompa.:
nhado dos sagutntes orí-:
cia!s: Capitão de oorveta

Ivrédico José Corr',q de
Freitas, D_retol' rir; Hosm
tlal Naval de Fc("'\':l�OPO
Iís: Capitão de Córv"t� ln
tendente Naval Armando
Luiz 'Gonzaga; Capn.ão de
Corv,eta Intendente. Naval
D"auro Ramos de Ci�\'l';
m, Chefe do Depa':'ramer,
to de Intendência �:I) :"
D. N,; Cap�tão de G;)rv(�6a

--_ .. r-r-- ,,---------

Será iniciado no uía li)
de janeiro' do proxuno
'3"0, o estágio de ínetrução
nas unidades do GRUP.:\
MENTO '·'B".

Ftgttâ.o sendo cham�dos a,

comparecer; a: titulo obri

gatório, no 14. Batalhão de
Caça,:'or�,c; sediad.:> nesta

capital, no dia 1:.l "'o cor-

Cr$ 50

Chefe do Estado l\�aicr do
5. p. N. e Capítão-Tenente
Spinetti, Ajudante de, Or�
dens..co Almírante Dantas
Torres.

,

Aos presentes foi servi..
do um coquetel.

..�-----

rp.,te mês, às 14 horas, os

asptrar-tes a oficial R./2 de
Infantaria' que concluíram
(h NPOR elo 14. BC no :�no
de .64 ,e que ainda não fl-
ção. .

A informação é (1:1 1.
Tenente Alberto Vnanova,
oficial de Relações Públi
cas do 14. BC.

ColéglO En!rega' Nova Turma Para Un'iversidade

,o 'Colégio Cawrinense, ttadici()Da.1 edncandário de Santa�flâtat�reAlb:
tima segul1df'.�eti-�,. soletüdad�' de entrega' de cerfi1'i+s '�os àl�9S,. IIram o cuyo clentífléo no cqrrente ano -e que se preparam, desta 'forma, � iDitiessar. e� cursos,;st'l.eerfures após os primeiros ensinamentos dqUiridoS naquele esta-
belecunen o agràntes ac�a toram omadm: dWállte 4) referido ato, vendb.se
acima, da e a para a direita a Sra. Mapa Bràndemburg de Oliveira, Inspeto-
la Federal

,
ino, ., Dr. Fülvio Luiz Vie�a, Patrono dos l"onnandOs, o .Reitor

d(j Colégio 'ilt ense, padre Artúr Bohnen e o padre Beno Scltorr. Paraninfo da
19fj5 e abaixo instante em 'que o Patrono pr9cedia a entrega do certificado

a.,wn.. dps alunos concluintes do curso 'científico.
;.:.."..............-c.:-_'-'-- _

1M �VOta iocesso
'gO"l,e�arlo" A'luisio Ah'e�, carregado do IPM do Par,;.
e () '�01"9nel Aviador Paü- tido Comuni"lt,a..
lo Sâ;!ema. 'Disse o General Cordei-
O Ministro d",- JUI'.tiça in 1'0 de F.artas qu.� sendo

f(}m�{}u ahlda, que e;s:t.â governador eleito e dlplopratIcam-entf� .organitz.r:!o o ,mado, o sr. N'egl·à.) de l.i
rôvo pa�'t.L") d!') gnve!'no ma tem direit,,) a
110 ,Qengres:m, !;flVenaO sc, m�n'o e Íl1std.11c.'\a

- mente n,t'3 Llltimas l.t.):as rior.
150 ades·)es. En�,retantQ ·1á.�!,1S pç1iti-'

cos éiisseram qne a ({ues
tão e de cQmpetê:l,eia 'ex�

BRASILIA, 2 (OEl -- O elUSlV::t do all"li.",é'r JT)J]ft[l!"
Ministro Cord811'o de

_
Fc:- ,ele 8,egrdo com ,() ar:tig�rias drclaroll que :) Supe,- 156 do Códl;?;,) da JusLiça

1'i0'1" Tribunal l\1Uital" já Milit::>r,
ay,oC,QU pUni• .':U<t il1st;,ncia Dentro de 43 111'_3S' o
o peclido de prisão preven- pronictor OS$:,:e3' J'Jse da
'tiva do senha!' Negrs.o de rã seu pare('.2�· ao pediclo
Llll1á, !ol·mu!.ado pejo, en- que 111e foi cntl";f�L4e.

' ..

STM AVOCOU
s.e reuniu para trat'tr
assunto,

elo

o Ministro .JL!i'acy Ma
g8111âes afirmou que con
sidera superado o incil�ell
te ,ocorrido no Rip 0:\':\11-
de do Norte, env')lvendo o

Çl�fe da Casa Civil cio
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Polígono, das��·Sêca_s
e estudos com um CUS>to 173 bl:lhoes de cruzeiros, Ira�se levar a irngaeao a

total estfunado' em quase calculados OS preços ao ní maãs 10.000 hectares, ele-

veI dêste ano, está sendo vando-sg o total 1, 17.000

conchado pelo DNOCS (De hectares,

partamento Nacíonril de O Prevê-se também a insta

bras C:on;tra as Sêcas) pa-
Ira ap:I:,cação do período
que

_ se estende até 1968.

Nesta primeira planifica
ção de' suas atividades, co

I

meça o DNOCS pela defi

níção dos' seus ob.'etívos,
flxadcs em três Itens prin
cípaís:

ara o

'Rio (Agência Nacional)
Um plano trienal d8 obras

I'ação de turbinas com,'po
tência de 29,000 cv., desti

nadas especíalmente ao

meio rural,

'1

OSVALDO MELO

_.

,a) aproveitamento de Srta. JOELCI MARIA
_

rorma eücíonte dos recur- Integrando a turma de magistradas de 1965 do Colégio
Exatamente, com êste título: ,

' �I::(EmoS -
-

, 7 SqfI hídrícos -do Polígono Coração de Jesus, desta Capital, q�e será paraninfada pelo
. Uiál'io Carioca do Rio, púbq.cou: semàna passa- das Sêcas, levando em. eon MaO'nifico Reitor' dá trníversícade Federài de Santa Cata

. da, a nota que. vai transcrlta .:"& integra. para,' srderaçã[o a.' ímportâncía rln�, . prof. João _Da.vid FerreiÍ'a 'Uma, diplomar-se-a como
'.

'(('pois fazermos nosso' co��ritãrio a �8peiio' dêsse aproveitamento pa!a normalista em _ solenídadc a ser realizada no dia 4 do cor

,()s Iíxeiros desta. ci4ade do Rio'
-

de laneiro.· o (progresso econômtco da rente, ,<:t professora JOELCI MARIA DuIiANTE DE SIQUEI
·não terão mais. O· que ve!!tir. ®ntro, ena' bre-. regíãó sem preten.Inr, ell- RA, filha do Dr. José 'Figueró de .Síqueira, inspetor geral
ve, Como se não _ bastasse a ingrata, natureza. tretanto, que dêle (0pende do ensino 'normal ,e técnico em pesquisas educacionais e de
dr: SI'U trabalho, o. Departamento de Limpeza

"

a- solução íntegra! CIO pro- sua exma. espõsa sra Elza Duránte de 'Siqueira.
'I'ública ainda o .torna mais infecto,' deixando. blema das sêcas. -

"A distíta díplománda: que já' exerce atividades 'letivas
11(' fnrnecer aos lixeiros não apenas.'QIii 'unifor- .b - execucão daquelas GJ em edlilcàndário de 'ensino primário, 'vê seus esforços coroa
me decente com que se possam apres.,u.tar. C07 bras imli:'Spel�sá veis à ínte- dos' com _

o brÚhànt'ismo da conclusão dêste curso que re

mo é- costume dos países civiliZados,. mas tam- graçâo dêsse aproveítamen presenta gráu de aperãeíçoamenbo em técnica e prática edu
hém todris ós outros' rtlspositivós de proteção '. to. à economia regional.. cacíonal.

"

a seu trabalho-e a sua saúde, . pril'lcipa�enté c - tendo em, vista 'que 'A novel magístranda apresentamos as nossas felícita-.
as luvas. Desprovidos d� recursos. técnicos, é -aínda o DNOCS o Depar' ções com votos de êxitos em sua nobre missão educativa.
mal pagos e mal pretegídos, e depois de tudo tamento melhor aparelha-

ti � � M/
-

.

'H I'� OIll?.ltrapilhos,. o Dcpartam,:_nto de Limpesa Pu- d�_ em' deter�inadas re-

U e as ae um� e� I � ehlu:a tem f(,lto com que eles se assemelhem groes do Polígono para e. U U U
menos a sêres humanos e mais ao lixo que execução de tarefas que

'
.

, ,

«onduzem. Por que? . não mais lhe competem Uma série de promoções e atividades 'tem marcado de

I) fato,' aliás tristíssimo, passa-se na cidade do nos .têrmos da lei, conclu- maneira decisiva o "Sub-Distrito do Estreito. Vale a pena

lHo fl.e .Jauf'it·o, parecendo-nos até incríveL tr em caráter excepcional res,'lltar o clima de amizade e prosperidade q}le as' várias

'fransportando o caso J;lara nossa Capital, di- aquelas obras que já te- organizações sediadas naquele !Sub-distrito tem prpmovi-
!"I'mos qUf' "cá' o lá más· fadas há"... nham inicia;do� do; brindando nosso desenvolvimento :>ocial, fruto luminó-
Natal vl'm aí e por .êstes dias esta.relilps �e- Um dos tópicos mais '1m so que enriquece os tesouros intelectuais de nossa gente.
hl'nd.o' o cartãosinJlo que os Uxeiros deiXam em portantes do pliano ('O .. ,

Recentemente tivemos notícia" que a organização cul

nossas casas, pedindo o presente,:. de Papai DNQCS Se refere ao pro- turaI e esportiva Toch'l, do Estreito, havia criado o :"Clube

Noel paJ'a eles e seus filhos. blema da irrigação. Atual- das Mães", restava, 'saber o quanto de verdade existia e

, . Que não sf'jam esquecidos e que os poderes
.

mente, aPesar do i!_nenso concretos dados referentes ao clube. Dia 4 próximo, por
públicos não se. deslemhrcm (11""<;, çue �fcessi- volume de água armazena tanto sábado, com início previsto par.'l às 20 horas, no sa,

tal1l"df' um mnff'rr t.':.:'C.'_": e outros, dispo-. da. em açudes, a árra irri- Ião nobre do Ginásio' Industrial Doutor Aderbal 'Ramos da

siíivos de prntf'ção. gadla. não vai além (.1'e mo- Silva, em perfeitá afiílidade, ver-se,a u�a concepção t?r-
Vale o apelo' destas 7.000 hectar*=s. Nos nar-se' realidade, quando estarão reunidos: "Clube das

V�remos. ;f,r:óxfmos 'três -ano,> �e'spe- Maes", seu órgão criador e todo 'o corpo Departamental da

Organização Cultural e Esportiva Tocha..

.' ......
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Um presente é mensagem 'de ,ãmjZ[lde." de alegrid.
. -, _

E se você dá um prese te de utilida e prát a, }:oIlsegue mUlto maIS.,
,É algo que vai falar por você ... que �.ai i�mbrá·�. a cada mQqlento, durante todo

:E quando o p[es�nte é para sua famlha

É claro que você. vai pensar em algo qlle represehte o seu bom gOsto e o seu

traduzido em iJem estar e confôrto par� tpdos.
.

Por isso estamos satisfeitos em olereL:'er�lhe est!l oportUnidade.
Selecion�mos o Que há de melhor e mais significativo em nossa ime�a variedade de artigos

de utilidade prátiça para você e o �eu lar.
_

.

Venha ver quantas sugestões, práticas, atraentes, sugestiva?:. em.1105:as quatro lojas.

.outro detalhe: organizamos uma tabela de descontos aue vao ate 30 lo·

P S.: Dinheiro nlo é -problema. Você

pode comprar tu4,o agora e pagar

no ano q'ue -�e�;, pelo mesmo

preço de:�,ã.v��j"�o. ,J<,'_'

��:: � :'
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Sociais
ZURY MACHADO
----......----- .......

-:-:-

Xa última recepção do SANTACATARINA COUNTRY CLUB, quando o Dr. Mau-
.

/ ,

rícío dos Reis, palestrava com um grupo 'de associados

� Com o tabulõso conjunto
de Norberto Baudalf, será

o baile dos Bacbarelandos._
de 1965 da Faculdade de !Ir

direito da Universidade de i:�
...

Santa Catarina.' ,�-
G
��

.-:-:- �

Mais de duzentas pessoas ��
participaram do jantar N
'quarta-feira, no Querência I��
--Palac�, por ocasião do' II.o ;'1:
Simpósio do Cs rvâo. ;�

'i
"I

�I
.,

;�
..

No Palácio da Agl'onômi- �
ca o Governador e a srlt.�.

, • I

Celso Ramos, receberaIll os .:

participantes do Simpósio ,�
Nacional do Carvão, comt �

um elegante Coquitcl. �
�
tJ

-:-:-

-:-:-

O sr. Valter José da Luz,
.

está entre os Bacharelandos
de 1965, da Faculdade de

Ciências Economicas da

UniversidflCil.e 'de S:mta Ca

tarina.

..-:-:-

Recebeu l\iplOll�� Co

légio' Diocesano em Lages,
o aplicado Ari Borges ·Fi·

lho. Agradecemos a g!"ntile
za do convite,

-:-:-

Sábado no Clube Doze

de Agôsto, dar-se-á a fest.'1

de formatura das magis·
trandas ele 1965, do Colégio
CoraçãQ de Jesus.

-:-:-

. ,Realizar-se-á dia 11 e 12
. proxnno no estádio da

FAC, proDloção do Conjun
to "The Snak", o primeiro
festival da ,juventude cata

rinense.

Com uni jantar america

no, o casal Fulvio. Luiz Viei

ra (Maria Leonida), em sua

bonita residência recebeu

convidados para festejar
idade TIC"'a de D. Maria Leo

nída:

_._._

A' Direção do

Palace, está em

para a festa do

em seus salões.

Querência
atividades
Reveillon

"

Viajando pela E:uropa o

casal Senador e sra. Atílio

Fontana (Ruth).

-:-:-

Será orador, dos Bacha

relandos
' da' ,Faculdade, 'de'

Ciências Econômidas da U-
.

niversidade de saIn� Qil-ta-'
ríná, na fõrmatu�' dia 6

próxinio, o sr, Ary C. de

MesqUila.

-:-:-

Bastante movimentada es

tá a "IV.a Feira do Livro",

promoção da Câmara
'

Jú

nior de FlorianópOlis.. Segun
do estamos informados,
sábado será a_ noite: de au·

tografos.

-:-:-

Acaba de receber maravi

lhosa coleção para o verão,
modelos exclusivos, a J:lIou
tique Ifoepcke.

\

Na singela Capela do Co-
-

légio Catarinense, realizar

se-a no próxima dia' 16 a

cerimônia do cas.<:Imento de
vâilia Gil, com o senhor,
Haroldo Reis. Os . convida

dos
.

serE:::> recepcionados na

residência do sr. e sra,.

Waldir Gil.
,

-:-:-

Aniversariou ontem o .sr.

Oscar Cardoso. No restau

raute do Oscar Palace ,Ho
tel, a família Cardoso reu

niu para um jantar.
'"

_,_._

Noivado: .com a srta, M�
riam Luz, marcou cas,amen

to segunda-feira o sr. Mar

cílio Medeiros Filho.'

Implantação da Metomeca

nização Agricola
Rio. (Agência �r.�cional)

Acát.l ele ser constiTuído

por j;crtaria dI S l\1iaistros
c.a Agricult:ura e !'laneja
�nto, Cc,:'rd2nação dos

Organismos Regionais e da

Tndús:tria e Comércio, o

GJ:upo de TrabalhlJ para

€stu,do do·s problemas. ne

�Qtómecanizaçiío' Agrícol'a
fGTMAl.

-:-:-

Fui convidado . por um

grupo de associados do

"SANTACATARINA· COUN

TRY CLUB" p�ra amanhã

pontüicar no "Oitavo boti

quim" na sede social na A

·gronômica.

--:-:-

Está de parabens o Clube

SQroptlmista de Florianó-

110lis, pelo seu "Bar de Na

tal" .

que inaugurou terça
feira, no salão do Clube Pai

beiras ..

-:-:-

Marcado para o dia 18

próxima na Capela do' :ç>ivi
no . .Espirita. Santo, o Óasa
menta de Ana Maria Almei

d<:t, com o sr. Júlio Cesar

Luz. A recepção aos con;vi
dados será no salão Verme

lhO do Ma�io Hotel.

,--'-:-

Dia 8 no Clube Doze de

Agôsto desfile de modas in

flltutil, organizado. pelo cro-

'uista Celso Pamplona. A

relloo da tarde de elegâu
cia reverterá em ben�fmo
da enfermaria 4tfantil do

. tIospital de Caridade.
'

I
-'

Sua finaliclade se,' \ apa

liz2.r globalment2 ;;) prob12
ma da mecal1i;;;ac- ,) c;a a

gricultura
.

nacioU!',L Y!�a\1-
do a aum,,"tar ,_ ,.,�,;'jnlP·1

tJ da m'Í(IJ,l!"à -", :!', )J�'odu
th'i"l1�l? tf"!'a homem; a

s:tm'Gão real da indústria

r:le tratar'es, máquinas e im

pP�em�nt6s .grícolas, no

que respeita a. capra,cidad�
,

\
- método de produção e pos
�'bi1i-'ades de vendas da

rcs::,ectiva produção· no
1:' "l'�a 'o nacional e €\Strrun
0" :"'0: a� perspectivas de

,�m"Iiação, a métlia prazo,
dêsse mercado C0l1S1HIl;idor
l1"ooclIpendand"o as provid'ên
cias cabivejs. e, indical' as
mediidlas que deverão sei:'

tomadas pelas autoridadeS
governamen;OOãs e ,emprê..
sas privadas, a médio

I
e ..

longo pJ:!aZO, com vistas à
ampliação do merca.de con

sumidor.Castelo Quer Reformulação Pa·rfidá
ria Urgenfe Para Insfitucionali..

zar Vida P'oHfica
BRASILIA, 1 (OE) � o f)Ir('!:;icV-.lt,,,, da. Repúb1[ca

d'e!termin?U a tlniedia.ta illstaliação 6H :'.iiança Retnova
dora Nacion.al. Os órgãJos dirigentes uo entlam.to, sómen
�e leSIia'I'ão LIistalados no dáa; 10. Na. Câniara e no Sena
do o· documento de copsrtli'tuição do Parti!do Slerái ass'i'
nado na mainhã de hojt-. \

Sabe'-Be !lUé certos compromissOs seirão exigidos dos
que hirtegrar\m Q pa.rtl{io sttuacioni:sta, entre éles, (li'de
quJe

/
apoiará 'O minô.ilc1iato do govêrno à. substitUição do

uJla:rechal Cas:te}o, BJ'al!-'co. Nos meios poiJít1cps', espera-.
se qU/e a a'ss'Lnatura, de 120 -deputados tl 20 senad.ores,
seja fàcHmente ico'l1seguida, apesar d'e gmaJ1:de númerO' '.

de' pall']amental',es: não se €llconirar.em em Brasilia. Af'i.'

adesões de tai·SI po�í��(';oq,>serão. efiêtiv�dllii . devais. ,

PoJ.> outro làJCJ,d, iJl1:tio�'ma::':se" ciÚe tifubéni': ó partmo
opo.sil{Wqnista;; está. sendri CO,l1l3titln,do êrh marcha, ace�

,
" '

.' ;'
" '. '.

'.' ,

leirlB'da..
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A criação do GMTA tem
em vista a necessidade dQ
maior -desenvolvjmento das
atividades agJ:!Olpeeuá-rias
do País, mormente em seus

ajspe!ctos de rentabUida.dG
e ln"od'ut1v,idade. Sendo �

mecanização um dos m.aâS
importantes meios de se a.

.

tingir tais objetivos, todos
os esforços deverão ser de

.

senvolvidOlS para a sua

p/]!e!na impiáJntação. tendo

'em contà,' eSpecialm<enw
e; necessi'dade de se supri�,
rem 'a:s ár,eas menos favo�
tecidas e as condições pe,..

culiares em que' se apTesefl:
'ta 'atualme�te a indústrid
de máquinas e ünp1emen,
tos. ,agrico:!».s, '. ;

••_..l_o; ......J_._....- .. ...!�
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os
Rio (Agência N8,cionJà:l)

O cooseího N1a:ci,onal' de

Geog.r'Rfiia;, do IB... está
promovendo a reimpressão
dos mapas "Físico" e "Eá··
síco do Brasil, amQ08 na

escala de 1 :5.000.000; Além
dêstes, de que agora. lie faz
a terceira. edíção.. d�'vida
mente atualizada, acha-se
em rase de preparo no Ser

víço Gráfico do IBGE a fê
lha do Plano de Cartas T0

pográfíeas do' país na es

cala de 1: 100.000, correspon,
dí2-ute à Londrina (Para
ná).

Maravilhas da Técnica e .da
Cultura

(Continuação)
Ofereceram-nos, apês �

visita (à fábrica; Vorth), (Oi'
midável almoço, com a pre

sença da. diretoria, sendo
que' às 3 horas levantámos
acampaIllento rumo à. • es-:

tação de ferro, de onde par'
ti ríamos para München

(Munique), grandiosa cida

de desta estupenda e he

róíca Alemanha Ocidental,
O museu apresenta várias

seções, entre elas a seção de
Minas' e Minérios, que é

Após hora e meia de via- um verdadeiro mundo, sen

gem, lá' chegavamos, -hospe- do tôda subterrânea, com

dando-nos -no hotel-pension turmas mostrando todo o

Igaria, Iócalízado próximo trabalho dos míneiros, nu

à estação de ferro, o que ma infinidade de tipos de
muito fàcilita nosso trans· minas, como se fôsse no)
porte com as baga�ens. Em real.'O espetácular é que
Stuttgart, no hotel Reips, tudo ali se lllove. Vimos,
burg, deixámos tôd,'1 a nos- também, a secção de má
sa bagagem ,em excesso, quinas, <lesde a su,,,,, ori

que apan!;litremos após dois gem, com as maquinas .pri
mêses de viagem, quando, mitivas, movidas à mão,
do nosso retôrno da. Ale· num trabalho insano e duro
manha .Oriental para a Suí-' depois as máquinas apro
ça; isto é, da cid,,,,,ae de Lei.� veitando a energia da natu

pzig para Berna, via Stutt-i'� rez"" para sua movimenta

gart. Foi uma. ótima medi- r� ção, chegando à era do,mo
da que tomámos (Sairá a es�, tor, com uma maquinaria
tadia de graça), tendo emfr. exposta altamente moder-'
vista que, particuliumente, �l nizada, estando; ali, em ex

eu e Betiriha já estávamo�� posição, todos· os produtos
com um e�orme excesso, �� alemães, dêste poderoso
pois além daquelas duas ffl empório industrial. 'Ainda
malas aue trouxemos

dO:�
se pôde ver, embora de re

Rio já comprámos mais u-:; lance, pois perdemos ql.1'lse
ma em Colônia e estavamos '- um dia' todo na seção que
ainda com mais 3 bôls,'ls da � vos descrevi anteriormente,

. Alitália, sem contar" os em-J a parte de construção 'civil,
brulhos. Os transportes, pa l de História Natural, de ele
ra· mim, eram dificílimos.1· trecidade, que foi uma das

Agora sq revemos as' baga- l.l mais completas exposições
gens no fim da viagern, só � a que já pudemos assistir.

�:�:n��r�o�r�;�o:. a �:��� t� Vi:;��qO; h�:e�ea::na��s:�
mos apenas, agora, com � nos refazermos um pouco,
uma mala grande e uma'; s tendo em vista que à noi
malinha feita d'1 Kalson's. fl te tinhamos combinado u-

J
. r

Até O sobretudo já abando- ma noitada na Haufbra-

nei., O frio, apesar de estar'� hhauss.
ainda basJ;a,nte forte (tanto
mais agora que estamos na As 9· horas qa no�te lá es-

Sc,'1l).dinávia, Dinamarca, távamos, todo o grupo reu-

Kopenhagen), é perfeitameJ'l nido. A Haufbranhauss é

te suportável com poletó e

J'
a

m''1ior. cerveja.
ria da Ale

suéter. :.. manha, com capaCidade pa-

Em Munique passamos ,para 5.000 �ugares se bebe

cinco dias, COÚJ algumas vi-' a magnífica cerveja alemã

sitas técnicas, sendo esta' fabrica�a ,'llí mesmo, e on-

Ao término desta estupen
,
da noite, voltamos ao hotel

a pé, todos cantando pela
rua o nosso saudoso sambi

nha, .'1companhaqo de ba

tuque e palmas.
,

Dia 25, domingo, tivemos

o dia livre, felizmente, po
dendo me refazer bem de

tôda aquela cerveja tomada
na Haufbranhauss, que np.o
me fêz muito bem, deixan
do-me um tanto necessit.'1do
da Nux-Vômica.

(Continua)

\

JE
sempre

.
'

Provídãnoía, .arnda, o ...

CNG, a tiragem, em
.

segun
do edição, das seguintes fô
lhas na escala de 1:5(l0.000

da garta do Bl',a'Sil ao Mi
lionesilno: Paraíba 80, A

racaju NO, Pêrto',' Alegre
SO ,e GdiânJla NO e SOo

Ex.eeuta'Ô.a,g e editâdas
por inidatívas também do

CNG, já estão senr1n ôívul
gadas as especificações 0-'

fici'ais provisórias da Car
ta Internacíonal elo Mun

do ao Milionésimo, segun-
tio normas estabelecidas

na Conferência da Técni
cos em Ca.rtogra fia das Na

síco
ções Unidas ,realizada em

1962 em Bonn, capital da

R.epública F1�deral Alemã,
'com a :participação inclusl.
ove do Brasil por íntermé
dío .ée fspecialjStas-do Oon :

selho Nacional . ele Geogra
e'a.

VENDE S F.
POT motivo de rnude.nca

uma BARBEARIA .- Ott-::

· ma freguesia. Locallz a.Ja à
1'1''l CeI: Pedro' Dem )l",i),

,1963 -r-r-«Ó, ESREITO -- . Tra

tar no recal
3-12-65

o C' u r s o. de "Didalíca
Visita· 'São. Paulo

Conforme é do conheci
mento geral, 0- CUrso / de'
Ditática da Faculdade de,

Filosofia, Ciências eLe'

tras da Univedsidade Fede-
1'",,1 de Santa Catarina, há .

poucos dias realizou uma

Excursão de Estudos à ci

dade de São Paulo.

Esta Excursão fazia' par·
te do Plano de Curso da

Cadeira de Didática Geral,
pela qual é responSável ('

professor José Tambosi. A

compreensão e o }lpoio do

professer NILSON PAULO,
Diretor da ·Faculdade de

'Filosofia� bem como do

Magnífico ,Reitor, Dr. JOÃO
DAVID FERREIRA LIMA

permitiram a concretízação
dessa Excursão que foi

cuidadosamente planejada
pelo responsável pela Ca·

deira de Didática GemI e

que veio de encontro a um

anseio dos alunos do Cur

so de Didá tiea.

Por êsse motivo e por

que foi inestimável a co

laboração ré

.

.P·Eebi<1� ere·

mos aqui de�ar"l es
mais nada, os nossos mais

profundos agmdecimentos
ao Pro:Lessor NILSON PAU'

LO e ao Dr. JO.;\O DAVID
FERREIRA LIMA, bem co

mo garantir�'I.hes que foi

realmente proveitosa a E-x;-
.

cursão' e que conseguiu al

cançar seu' objetivo máxi-

1110: dar uma maior com

preensão dos problemas
educacionais qe noss'1 ter-

ra.

OBJETIVOS DA

EXCURSÃO

A excursão objetivava pro

poréiona-r aos alunos-mes
tres que breve deixarão a

Faculdade, uma VIsao de

conjunto de São Paulo, ou

mais precislimente do' alto
gabarito da técnica paulis
ta nos setores de Adminis

tração, Ensino e Educa

ção.
Eis porque mereceu a

Excursão tanto esfôrço·,
tanta dedicação e tant0

trabalho daqueles que se

propuser,'lm a levá-la a

efeito.
Evidentemente, se nos

propunhamos a trabalhar,

pesquisar e observar na

maior metrópole . brasilei-.
ra, que é São Paulo, não

nos pOderíamos atirar a

ela sem, um prévio roteiro.
Uma coisa., porém, é cer

ta: conseguimos o que pré
tendiamos,

. isto é, vislum
) bnir novos horizontes. Vol-

tamos mais idealistas

que nunca, aguardandO ape
nas o momento oportuno
para pormós em prática,
na medid,a do possível o

que São Paulo nos ensinou
e que c0mplementou os

conhecimentos que duran

te
,
quatro' an�. adquirimos'

em nossa Faculdade; nun

ca será demais lembrar'

que tudo.o que fízemos

por Santa Catarina, esta

remos fazendo pelo desél'l

volvimento da Nação de

maior futuro e maiores es

peranças da América Lati

na, q1Je é o Brasil. Daí se

Poderá concluir da impor:
\ .

tància de que nossa excur-

são se revestiu.

o QUE VIMOS EM SÃO
PAUI,O?

Vimos muita . coisa. . An·

tes, porém, de em rápidas
p,ince1."Idas,;

..
'

fa;l'ârmos
.

de.
nQssa

, v-iagem,
-

queremos
lembrar o nome de uma

pessoa que, daqui
de Santa CatarÚla,
buiu de maneira

para o sucesso da

são.

mesmo

conti.'t
decisiva
Excur-

dente d'l ALIANÇA BRAS I

'LEIRA PARA O PROGRES-
SOo Se1.\ acolhimento

· cativou.
Colocou-hos logo à von

tade' e entabolou' agradá
vel palestra, onde demons

trou não estar alheio aos

'problemas catarinenses. Fa

lou-nos por outro lado, da
)

'dentidade que or'l presI e e

que tem por objetivo ele·

var o padrão de vida do

povo brasileiro, mantendo

a paz dR Nação e preser
'vando a Derf10cracia.

O Sr. HUMBERTO REIS

'COSTA, sabendo ,de nossa

.
intend'ío em visitar a VOL

KSWAGEN DO BRASIL -

INDúSlTRIA E COMÉRCIO

S!{\. e o ABC PquliStR, co

locou a nossa disDosição

dpis veíçulos, os quais no

dia seguinte, nos levaram

a São Bernardo do CampÇ).
Aliás, um dos veículOS foi

. dirigido pelo' Sr. OSVALDO
RAMOS DA SILVA, Diret!:)r

"de Transpo:u.tes, a .qu,em es

agradeci-

dades paulist.as
,cantaram.
mos deixar aqúi
dos nossOS melhores agra

ciment.os.

F�lando de suas ativida

des naquela Secretaria, pos
em relêvo o Instituto Agro
nômico de São' Paulo, em

Campinas, que· é o maior

no gênero, no Brasil, e disse

de seu prazer em 'que o vi'

· sitássemos.' E' evidente quê
não perdemos a oportunida
de de conhecer semelhant�
instituição.

A própria Secretari!!. co·

locou à nossa
'

disposição
dois veiculas que nos leva

r'lm a Campinas. Lá, o Sr.

GLAUCO PINTO VEIGAS,
Diretor' Geral do Instituto

Agronômico, jl,i nos aguar

dava e através de gráficos
e ca,rtazes nos deu uma vi

são geral da· organização e

funcionamento do Institu

t!:). Pa�a comple�'l.r esta vi

sita fomos. ainda até à

Pti�eira Estação Experi
mental do Instituto onde

tivemos oportunidade .

de

observar a mail> moderna

técnica de ,,'lgrónomia do

País, em pleno funciona-

mento. :'!t.
Em Campinas, aXêm do

Instituto Agronomico, o

qual é realmente uma En

tidade que merece ser visi-

· tada por. todos, principal
'mente pelo elevado nível de

suas atividades, visitamos

,!;linda a Escola
'

Preparató
ria de Cadetes e a Univer

sidade Católica.
Poderiamos escrever sô

bre nossa. Excursão a Sã.o

Paul� muito mais do que
acima fi�emos,. pois nos

sas observações forall1 bell1

mats' ,�mplas. Não nos que

remos, porém, alongar.
Contudo, deixamos aqUoi

uma' sugestão �UANOO
ALGUÉM' QUIZFJt VER O

BRASIL CAMINHAND0,
VISIrE SÃO

.
PAULO.

Florianópolis, 16 ele no

veulbro de 1965.

Isolda TremeI,
Maria Dulce Piazza

_ Moacir Nuernberg

.

sua pal·tic!pa";�w pessoal.
Cinema ..; o,r'.E' C rambém
como arre dp'v€ ser analí-

.

sada. AV',l'tl c1<: t !'10 a câ
mera na mão 1á uma mai

or 1':a1.':iClc, u:n maior sen

tido'a'! +c ma O l'"(irrlo ba

lanço dl,lo câ.nera d,), uma
rna'or 8.1'1'::xjmêl,(.�fÍ.o com

os DCOIõ:," inwntos
te meC:i'u.çlt!O:l urn pou

quínho er'Yll!lr8f';íderemos
Q vcr-iaie clE.�h,.s pa.avras
fi r�,p..inJnr;.i./� ,&.. T'(,P�S·�. o va
lar de 'um filn�c e:11 que a

çám;e,-·r. foi usa (, ii. �1.'l mão
pelo' fO[f;'�·r...:1.f,). Corno nota
.6 bom saber qnr r,n Brasil

existem uma" série de ro

.tn?rélfc�. (lUf' 'fi!m3m desta
. mane.ra e r,or Isso não
sãà,.· (IS r' '(.'::'hidJ?' peles di
i""tQ� nu+ores para capta
�::n:i nr m�Qllirfl seu pen
:samento.

CIRE ··10101

Ap-efa,r çle sermos contrá

r�?s., .3.'0. ��ô _.�.ciS Bn-ti.fíc'ios
C11'.10[S ;acjma para (J ma

ri'z'io ('8 cá:ncra a(11�\Ítimos
o �{'1l 1}�() em determinados
Ca o('s e mesmo e1 n todos
os CR "("Q 1118 S sr. h(1',cs de
('C'mo dimi1"llem n \'<1;0" do
tl1mp 1'0 que tan'lP fi T.!:lrt.e)
i1 r"ístc!a de ·cj·,· J11 1. �� tam
b"m 'Pa sua fôrca dp ex-

. preSS8o, dêscle OUe sejam
r':".sl)�itar1('� tôd,:)s os on
tros reqll'sitc,s no c.ue ::e

refere ,a p:lrt(\ tér'!rkn (l

qu:e n8.o vellb'l 'l, i},ç\jlldi
car o tema. em si.

Fité'a s,"ui um 3ssunt0:, in
ter('s�aT'te para qu,� (I lei
tor nledit·,' e com:}reelld,'l
per si só fl illlpf't'!8"1cia ce
fllmar com"a Cihnel'l na

11150.

E" f:in Y.il'turJe [10 fJUI� foi
dito a,'?ima Que ;::01.; 'all'�S

1]0 àrtlgo ant,erior a c:'\111e
i"a num rfflno' o,ec:l'l'ciú,lo
poiS não ctwe,remos se:" rí�
gldcs ,d�mais ll��"� pnn!,c
a·' não se!;" COllOSCO

.

-

Programá do lO .Festival
-

da. JuYenhl�
de Cátarinense

.
. .

Uma Promoção' lHE SNAKE�
O

Dja Jl - COQUETEL OFERECIDO POR SILVIORLA�DO DAlVIIAN'l. a Imijl'enSil Í'ala:d.a e"escrJJa
.

DIa 12 -_ l° Espetáculo pÚbliokl f�oucursO) �o· estú.(110 da; F, A. C. ...• "
-

Dja 13 - 2° E�""'ta'cuI .

"1'
.

.

. ",!�·c. . O. pu,,, lC(} parr.ieipal;·'i,) d'\' '5vencedores no est' d' 1
•

' 'v'
.

. ..'
a ],0 Ca F. A. <? cora entrega cios prê-.mlOS e trofeus comemo'rativos à tudos os pnrt""Dan"('I"Dia 14 30 B .

t
"

l'
", c., J.,... .L ".

".
- ·spe acu o para auto,idadrs tê) públi�ono teatro Alvaro (:e :Carvalho. ". ,,'..;

.

Dia 1.4 -,Dura.nte o dia pa���ei.os p.do inÚrlo_' da

\�lha. e Pe1xada 11". Praia de �urerê. numa homenagemo E�'l110 Sr. Dr. Acle,rbal Ramos da Silva a Juvent.ndeCa ta-rmense

:pia 15 - Visita ao Exiuo Sr:. Governa-d0r do Elsta,do, Assembléia, Secretário d,e EA"ca"·;;� e ., 't.u·•
.' u,u.. � �th. ra,a,SSilll

.

como demaIS patzvcinudores deste fe.'!tiwll.
Dl� - 16 Dur�?1.te <O diar vários pas,<;eios e a noite

um �a]!� em·�enef:clO 110 "Natal'da Criança Pebre da
Estrnto' no LIra Tenis Clube.

CONJUNTOS JA' CONFII!MADQB
THE EAGLES - Florianówlis
THE ROVINGS ;.._ Florian'óPQlis
OS ALUCIN.ADOs - Florianópolis (Partidpaç3.o

especial não Concorrem)
Tf;I)D BATS

.

- CURITIBA (Partic.j·p·aça":·o � e
.

1.

L
- e,.p ,ela

não C�J,correm) ..

THE SÜ�GLES -+ RIO DÓ SUL
THE CRAZZrS -'-/ITAJAÍ
BOSSA TRÊS - ITAJÁí
OS GUARAl'TYS - l'l'AJAí
OS UBEANOS - B:4T1MENAU
QUARTETO AMERICAN NIGHT SIDERóPOLL'3
QUINTETO RAY GRAm> ,- CRIClúMA
THE SNAKES - FLORIANóPOLIS (Promotores

l1ã:O concorrem)
Estamos aguardando confirmação' de JOinville, La

guml';, Brusque, Tubarão <e Lages.
'

. PR1i:lY.UO$

TROFÉU GOVERNArX:>R CELSO: RAMQS
TROFÉU CONTRA ALMIRANTE' AUREO DANTAS

TORRES lMarinha)
,

UMA .GUITARRA OFERECIDA' POR TRANQUILLO
GIANNiNI S. A. "

UM ACORDEãO OFERECIDO' POR ALFREDO HE ..

·RING S. A.
E Mais 14 .troféus oferecidos por pprsonaEd8 eles

locaIs"
,

Todos os }ncmios �'E'ri'í.o -expostos nas ,·itrtnc.;, <1\"'
CARLOS HOEPCKE

I

ESTÃO CON;VIDADOS TQDOS ESTUDANTES . DE
SANTA CATARINA E ·ESTAOOS VIZINHOS PARA AS
SISTIREM NOSSO l° FESTIVAL DA. JUVENTUD:E.

Queremos referir-nos ao

Dr. FRANCISCO GRILLO,
responsável pelos proveito
sos e e,ficientes cont<tctos

que conseguimos com as

autoridades paulistas ,atra

vés do Sr. LU.IZ FIUZA

LIMA, Reall1?-ente o Dr.

FRANCISCO GRILLO, além

de nos receber muito gen
tilmente, foi de uma boa

vontade única, dispondo-se
imediat:uuente, dentro de

do

mos concretizar

haja vista a crise

pela quaí estava

sando o país na época em

q\le e,stávamos_ na capit'11
�aulista,
l Aliás, aproveitamos o en·

�ejo para mais �ma vez

agradecer sua preclOsa co-

laboração. '.

Também queremos .<tgra-

deeer ao Sr. LUIZ FIUZA

LIMA, ao qual fomos en

caminhados pelo Dr. FRAN

CISCO GRII;>LO. Nêle tive

mos' um catarinense. que,

em São Paulo, usando dO'

'.excelente prest�gio de que

goza naquela cidade e de

monstrando uma imensa

b�a vont.'lde conosco cola:

borou ativamente, procu

rando fazer com que nos

sa excursão alcançasse seus

objetivos bem como que

seuS cont.errâneos tivessem'

uma acolhida especial Ol!l-:,
de quer que chegassem. t.:
Sendo uma excursão de:

�m Curso de Didática, é"

evidente que não poderia-"
mos deixar de incluir no l�
roteirO' ,'llguns. Estabeleci-�
mentos de Ensino, tanto do i
gráu médiO, como 'do su

perior. Os Colégios por nór

v�sitados .nos causaram óti:

ma impressão, todos procu
rando Educar e Ensinar.

nos mold�s mais ;ttrualízal' .

dos da Pedagogia e da Di- �
dática.
A F,'lcuIClade de Filosofia

"Sedes SapiEmtiae" e a Uni·

versidade Mackenzie. pri
mam 'pelo ambiente sadio e·

pelo real convivio estudan
til que .logo se nota .

Causou-nos aindá viva

'impressão . o HOSPITAL
DAS CLINICAS. Lá tive

mos uma idéia do grau de

,,,,,diantamento da Medicina,
.

e
.

daquilo que o homem j�
conseguiu fazer, nesse se

tor, em seu próprio bene

ficio.

•

cidade de grande atração. de se escuta um enorme re-

A. S. Thiago Filbo . turística, devido ao fato de pertório do. folclore illemão,
LIV Sj3r. considerada. a terra da, _ ensaiado ali por uma or-

cerveja. questra tipicamente alemã,
Sá:bado, dia 24 .' de abril, nos trajes e no- modo dfl'

tivemos pela manhã uma vi cantar e dançar. Para eu

sita ao
\

Museu Nacional ale- curtar a conversa, alí fica
mão, que considero verda- mos até a uma da manhã, I

deira maravilha. Lá passa-' sendo que a cerveja era de �
mos tôda a manhã, almoça- maís _ só eu tomei 3 li
do no próprio local la, ainda tros _ servida em eanecões
parte da tarde. com capacidade de um litro

cada.
E' impossível deixar-se de

tomar, alí naquele ambien

te formidáveL Neste dia a

cervejaria estava superlotá
da, sendo que, tenho a im

pressão, as 5.000 pessoas a

li presentes estavam tôdas ;

um pouco "alta", pois, a

média mínima entre os ale

mães, é de 10 litros p'lra
cada um. Neste euforismo

todo, nO melo de tôda esta

cerveja, êles dançam, todos

cantam, ficando aquilo lá'

dentro, ainda com a fuma

ceira do cigarro, um ambi

ente contagi,'lnte e tipica·
mente alemão.
E' espetacular veF-se ....

5.000 p'essoas, de canecão

em punho, ao ,alto, acom

panh;'ndo a
I orquestra em

a.lta voz, tôdas dançando e

hlando. O alemão, apesar
de todo o seu sofrimento, é

um povo brincalhão e ale

gre. NesÚt oltasião demos

um banho de cerveja no

Mendes, ao término do seu

discurso de qeSpedida (pois
retorna ao Brasil no

.

fim da

)r(namarca), de, aproxim<l.
damente, 10 litros de chopp.
Ficou piOr que um 'Pinto
molhado.

ontem

••• I

_j�--------------------------�-------------------------

VISITAS ESPECIAIS

Acompanhados pelo Sr�
LUIZ FIUZA LIMA,' visita

mose as Secretarias de Pla'-I
nejamento e da Agricultu-�
ra. A Primeira está sob

al�responsabilidade do SR.
HUMBERTO REIS COSTA,
o qual também é o Presi-

CAMERA - CRITIO 1\

Com a evolucâo c'nema
tcgráfíca f(',ft�

.

all.l fec 11 .

do uma sér-i-e enOl'1'lC ele

artifícios que cone .rreram

'para cada vez' comerctalt
zar mais o cínema- Hoje
apenas uma pequem', par
cela de díretores C0!1;,;ci.rn-
tes ainda lutam paro não
deixarem' desapseecer o

v ruaueíro slgmí'icado do
-. cír=ma. Estamqs sentindo

C:l�.e esta luta n10 f'�tá sen

do em vão pois está ces

pertandc' iovens tlllento-'
.

_'''('lt,: 1""1�lr!,' o r8mh1�'PJ certo,
coma V0!11 nconte+endo no
Bras 1 par;.;rulal'll,p:<t.e.
Um'clIs "atorrs 'c!U(',vem

se nrlo I'!l 1:1 vel .nais pre
ludícarlo r,eI', f!':Cl:do,:pro
gresso f,P.O OS 1",1 tÜ,le�r�s: usa
do" para o mJl'!f'jo O'i câ-

nos
'Surgiram carrinh'·Si.para

,
. " '!:,

n�G'1i!1l"lltqr n ··e·Yl:nera.,
tl'i})pc- (·T�rrn':'.5· :' t�"· ;:;

. ;.

Cj!'C'nu 'p un!:,t :lrt,p on

de .:; a1.. :t1i" _'!.'�') U111 pjn
t')1' p, .. ')(' .1",1' ;:lIa:: mihs
fa7"" ,') I'''L] .'�"l'''i· ·D. Qual
o valor ele· um Qi1�\,trn em

que' () lji!'!� 't' 1),Ufl plntá
lo ,tjv·�'l;;'.l cop",tm;de má-
OU11l.HS ("1' substituisE:E"m
snRS ,-'I:1flS:':' Ql1.n]· (' valor
('O pi"t.';<.
'AS�Ól; -1- (inrl1shl. (, WT

c1an('i:ru Rllt,('l·r pào pr.rmHe
pue 811('. ('br ,;:Pja :f:1liza
e'a pr!" fi]!:!" C[u� não se'Ja
êle 1)I<'l�!',(1. prl' i,s,(, r', ve':
c'I.3rl:ejl'" Ci,l(ma C;i�!)"l'J"a
fs1a (:._.m) outro"� art;nla
nh8s.

o ''''l:t�). :::.1i (h� Cf�_lP('r8
118. n.1�U; :_-,�:r:\ C�J!h:! C <'1_ue
êle SC;�)C :. cne êlc "r'. dis

pensando 'uclo que nãoo se

ja n?·(',s'·;:i1'io e irn])Tcscin-
. dIvE'I .:� �''l:l ni�1.!7�v'i'i:�.

•
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UM POEMA 1)E P'ÉRICLES PRADE

Ah, sentir por todo o' corpo a vibra-
ção madura d.. tua V�;:, �.'HI.; amarga e

pousada neste campo de amor.

Ouço e continuarei a ouvir o canto ele
tua morte íutura, porque me desfaço
cm sombras c vasta é a solidão presen-

'

te.

Dizem no Vale que S()U o proprietário
falso das Ilôrcs e o cantor feroz de mis
térios indizíveis.

Persigo nos pastos as borboletas can

sadas, no 'horizonte a linha própria e

livre, no mar ,,� peixe-s intranquilos.
Vejo' no ar I)' traço dos nás-aro ... invisí

veis, a lumin.r-idade d)3 rios, a pers-

pectivas nas casas e na planicie-os ti
jolos do penúltimo abrigo.

Mereço, a morte, seus amplos corredo
res noturnos, í'- siri.f@·.;.r.l exprcssào. de
sua dor, de Sti? febre � I) murmúrio de

r sua fontes estranhas.

ILHA N." ��

Nas bancas c livra. iêb, o segundo Ílp··
mero de ILtIA, ager€, I)Jal.S amplo e cum \

maior númêro' de páginas. Chamamo- a . \
atençâc. dos leitores para a reportagem da

primeira página sobre o moderno Instiuto

de Educacão onde são focalizados (h
VCl-�OS aspectos daquele ·l·sl<�hcledlll":.m-

.
/

to de ensino.

Segundo estames informados, a partir
deste-número, ILHA passará a ser \vi:!�;:�l(lo

.

nas principais. eidades biaasilêiras. �
..

' , -,

ACADEMIA CATAl"U�NSE DE·�TI�AS
\

Bastante animadora a-noticia estampa-
da em nossos [ornais de domingo a resp-sto
da eleicão realizada na Academ' a Catd�

ncnse etc Letras, a qual elegeu o critico N{:

: q; Correia como reu presidente para o t�':·

II(' 66/67.

Espera-se que, c�m esta eleição, o nos

so "Petit-Trianou tome nevo impulso c

que participe auühiticamente da vida lj'�;: ,.;'i

ria catarinonse.
_ ...;._--�

Endercco para iÜth11\��q'JsE' .

I

� lt�i ,., ll;! I •

Rua Oswaldo Cruz, . O - strelto

, \:r�Nr,�j U '

CbRTOl?',P \tl�r�ES
u" h\�r

4.0 _ Tabelionato de Notas

RUlil Conselheiro Malr<i, 37

P.scrituras Pro�urações _/ Re'conhecimentos dp

Finnas,

"

_E!l.. Jr/�SE TERREO
'T'TCT F'''·SÓRÉS�t'/'.;,,·" _"', TISORE�
'"'F -T,''''S 1"' , ...... ' ,", "Y?T ,"' .....�OI AS

,

",ror r,T"NKlIN n:'" nT '\I'('r;>"S

Fítr.:; (\ ti n < �

D('P' 'T1'0BTOS.
COPAS FOR::VnC"�s

1'1il'U""':� ��'! nTfRAL

PR-.'i·('r'S FSP"'rT li.T8

PLANOS ATÉ 2'1 l\fí'$ES.

PR.'\STYM?

T'";LE'JNIÃO
SEMP

AGRADECIME:<'lO·
\

AJc;J�a Ja:r;rto Car!'iço. por meio dê/;·t.::, tDl'n� pú
blicc sva g.llaticlr..o ao Dr. ,Toão Adalberto Ma�gele Gerk,

.

p�lo carl.nho ·e dedj'c2ç20 Cem que tratou no "i:Iç,spital
NavaI. S2U espôso Walmk. José Carriço.

'

F-ste"c1e. cutros�ill1J seu ag'l'adecimento ao sr. Di
r:'tor e dema;s médicçs, enfermeiros e funcionáüps da

quel-e Hcspital.
Fl.o'riaqópolis, 30 d-e novembro de 1005.

5.1�

,

TR'iTAR A RUi\.: 1';�REZA CRISTINA. ;:;93

PREÇO DE OCASIÃO

T1'1,8S qUARTOS DUAS SALAS, COPA,

COZINfIA E INSTALAÇãO SANITARlA.

Austrália Deseja ampliar
seu Comércio com os Tchecos

.,
•

liam mBI�
f

Visando o atendimento . ma1s 156 toneladas

ODú a iI ! ei 2 1m Ó �rB
�:'v

face convenío Iirm.ido com

a Campanha l'\"al:lOna! .r.e
Alímentacão F,�.;:(.ia.r.

A IMPRESSORA r.tOD�LO possui todo� os ,.cursoS
. . .....

\

e o neeesse no expeflenCIO poro ggrantir .empre O

móximo em qualquer Sffrviço do fOmo.

Trobolhl. Idõneo e perfeito, tI" que V. pode confior.
I

te pelo Representante Fe

deral d aCNAE José A.

berto Livramento Abreu,
tendo �e verífícad (1 o mí-'

nlmo de quebra na trans
perta, o que atesta a, eü-

ciência da firma transpor

tiva no !1,srto (�e cb!·��a(la.
As 15'3 ronel.rdu s do 1-.'-

te em p"), ora '.if;:f1111b-g,r-
cadas tem F_".;, í (p'rté!

de lei- ce doação 'U pr"grama de
auxilio norre-amcricanc: da
Aliança· para o Pr j...;rf'�so,

....

CIltURGIAO DENTISTA
lJ.VlPLANTE � T�ANSPLA.1�TE DE DENTES

1)t-HÜ:.Lcna Opel'atória pelo sistema de alta rotação
i;(Trata�ltnto Indolor]

i

PltOTESE RIXA E MOVEI,'

EXCLlJSIVA.UE,NTE COM HORA MAnCADA

Erli1icio Jutietá conjuoto de salas �03
.!.tua Jerônimo Coelho, 325

Das ia as. UJ horas

h�sld�ncia Av. Hercílio, Luz 126 �- ?,]Jt.o 1

I.

> ,

IMPRESSOR.A
(

desenhos
� clichê.

folhetos - catalogas
. �artozes e carimbol

�",pres.os em verol
Dopeloria

II,

,'aos escolares catarmenses
em '65, a representacáo da

Campanha Nacional de

Alipentação Escolar neste

Est,a.do, acaba de . .receber

te em pó d:esembarcadas.
no porto de Itaj'.'.í, na úl
tima semana,
'To:'o o desembarque foi

acompanhado pessoalmen-

''"' .

!
i
,
i

1
,

"

\

..,

";,

�UA DE{)DORO Ne 33-A i·

FONE 25�7 - F.LORIANÓPOLI$

-Vende-se
<irados, quase todo murado.

r

RESIDENCIA COMPRA-SE no perímetro urbano da

ilha, podendo ser casa velha. Paga-se à vista até 10 mi·
lhões.

.

I

CASA VENDE-SE na Rua. Professor Anacleto'Damia
ni, parte plana � contendO 2 quart9s, 2 salas, cozinha, va
r'lnda, banheiro' completo, construção recente. Preço 9 mi·
lhões. A metade financiada em 20 meses. ..

TERRENOS VENDE-SE
RUA \VALDEMAR ÓURIQUES, rua que liga o 'Estreito

à Capoeiras, e que em breve será calçada. Lote plano, de
.esqullla, com 450' metros quadradps. Financ�.se em 10
mêses.

'
.

RUA .FULVIO .ADucCr ESQUINA' COM MACHADO
DE ÁSSIS - Estfeito, perto da entnida de Coqueiros com

'45 metros de frente p/rua Fulvio'Aduccí e 50 metros' fren
te p/rua Machado de ,\Ssi8. Contém qUl;l.S .casas velhas.

t:OMPRA·SE TERRENO OU CASA VELHA NO CEN·
-

TRO.
TERRENO NA. PRA�A no �o. Amplo lq,te de 17x18.

metrol? a 200 metros cia Praià,' çoro luz e água. EJitracIa
Ç�$ 400.000, o ,Bardo em 12 ..meses..

-

.

. .
,

ORBE-PRESS _ PRAGA

'Especía! - O Ministro li,

Oomércío Exterior da T.che
ccslováquía Frantisi'k Ha

mouz, recebeu uma c:·el?ga
cão governamental da Aus
trá lia chef.ada pelo secre

tário estatal do Ministério

Vê.' saçôes versaram em . tôr
no das possibllídades de
ampl.a r, DOS próxímcs d

rcs, ': vclume de íntercâm
bío mútuo de mercat.or.as.
A T�h'Octslováquja compra
da Austrál.a, espseíalmen
te, lã em troca de máquí-

do Cúmércio e Indústria, nas,

Alan Westerrnan ;\5 con-'

CAFE
�Hl.f,r

TORREFACf\O
1)_E

, SANTA CATARI'NA

;\! . , �"iZ_
\1" '( ,

'. �)Il()l·Lj ..
1

sous

dLJ40S
'lIS,? óculos

.b,,'ll ódQptCJdos

atende.nos com axofidóo

sua receito de óculos

.)TICA ESPEClAlIZADr·

��f)Di:�IW lABORATO�"

SARDINHAS EM OLEO COMESTIVEl

SOLMAR
Ras hoas casas do ramo procure� Sardi·

/

ahas SOLMAR, um produto calarinense
,

'para o mercado lulernacional.

ATENCAO
,

Aceitam-se pequenos serviços de Pedreiro e Pmt\Ira.

Favor telefoi1ar para 3759 falar C(,'ll Irineu,

JARVIM A ílANTICO
INEDITO PRESENTE

DE N.ATAL
G:'mlde Promocõe� (lê VeIJclal> de '1'er1'en08, durantE:

este mês com o DESCONTO FABULOSO DE 30% sôbre
p tabela de preço em vigor, com o prazo dé 60 MESES,
ou se.ia de 5 anos.

�brnente este mês,
Agcr� sim cbegou a bom ele V.S, pOder reaUZHl' o

�P.'J sonho mec1iailte' ::1nenas urna pequeD,'1 mensalidade.
("'T'1\TTENAS DE TEHH,ENOS .JA VENDIDOS GARAN·
TEM O �XITO DE STJA COMPRl\.

T/BtHl' eull1 Benjm.l1irn Av�r]Júel{,
,

Í-{,ua Trajano nO 33' _ 1:one _ 2381 na A MODELAR.

Imóveis •

DiretOl': Walter LUthares.
.

Rua Fernando Machado, 6 - 1,0. andar - fone: 24·13

PROPRIEDADE PREVILEGIADÂ. Por motivo de

transferência VENDE·SE na melhor zona residencial do

Estreito, próximo' a praia, escolas; fiambreria, ponto de
ônibus. Amplo terreno, completamente plano, contelldo

iO metros de frente por 40 metros de fundos. Câsa de

construção recente com 3 dormitórios, varanda envidra·

çada, banheiro completa; cozinha c/armário, balcão, 'exaus
tor, aquecimento c'entral, l\:IOBILIADA e com TELEFO·
NE. Nos fW1dos mais uma residência de madeira, gara··

gem e quarto de empregada. O'timo preço. - Financil\ose
a. metade do valor.

RESIDENCIA VENDE-SE à Rua Santos Saraiva. Am

pla confortável, construção recente, .contendo 5 dormit6-
I .

.

_ �

rios, 3 .. salas, 2 banheiros, copa e dependencias completa
par."t empregada e garagem. Terreno me'dindo 5.400 metros

quadrados. Vende-se também a casa desmemb.rando-se

parte cio terreno.
'

RESIDENCIA VENDE-S,l<; na rua Maria Júlia Franco, 57
- -. Prainha. Paredes externas d,,! pew:a e.m fino

'

acaba
mento, contendo 3 dormitódois, 2 salas, copa, Qozinhá, ba-

( .

nh�iro completo e garagem. Terreno com 430 metro gua-

• I

ImO iliária .. ilhacap
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Usi�a de Açúcar Tijúcas S. A.
EDITAL DE CONVOCA,ÇAO

ASSE�LEIA GERAL EXTRAORDINAlUA
I São convidados os senhores acionistas desta Sociedade

8 II d I
�

N
·

I�tg��;:�iáÊ�· .[:t�ª��E!r�::;,=:.\:, e. ,eloos DO
•

.CU,DI.r.ls· aCIOOJ
'.

.

1 -,-'Aumento do capítal soeíál,

�:�=.�__bro de �� de·li�eres Femioiuas em ·Irasilia
ONTEM à tarde

mandante do 5.

o 00- .

ro Cunha Campos !.Ivone)
Distri'to ele Presidente da CP'JAN.

Naval - Almírante .Aureo
Da:nt,as Torres, recebeu
com um coquítel a imprert
s- escrita e f�ladá na Ca

pital. '.3. ocasão .e, Alte.

Dantas Totl.'!:s, entregou o

programa dia S;:mar.a. da

Marinha de 1965, aos (11-

retores de jornais e emís

soras. Podemos informar:
que a ímnrensa local tará
uma ampla cobertura

.

da

Sem.ana da Marinha
.

que

iniciará próxima 3,�!r..ana.

Al\.1ANHÃ às 17,30 hs.

no altar da 'Catedral Me

tropolitana - TEreza Ma

ria Busch e Antônio �:
cos Ulian, receberão a

Benção de Deus.' Após o

'ato religioso os convida

dos sf�rão recepcíonadcs
no Lira T C.

l
.

JANTAVAM no Qu:erêp.....
cia P:al31ce o Engenheiro
Dr. HeIlIrique C�valcanti e

o ,casal R!J.lf Miller (Íte
ne) .

NOTA IMPORTANTÉ
Nenhum,a nota �i"ulgada
nesta OolUna poderá s�r

Irecn·ta,da e 'a:pre43sntad:a
como rornprovapt[� para

'f'I'S 'f.>?' "ceir, s. T.'dfiS no

tcs r'i"'_;1�{R(1as nrst9. CJ'

luna 'Ito �Tatl1.lb� - nu

m't pronloção rle5't::· colu

nista jUrltf' a. ()l'ganização
deste comeitu'ado Matliti
no.

o ·DR. FULVIO Luiz

Vfeira - Patrono d'l Cur

so ,Colegial do CO;é$io Ca
. tarinepse, ofere::eu U:l1 al

mãço na Lindf'Jr.f1.p. aos

alunos do referido Curso.

NO� salões d) Qaerên
c:a Palace, ontem f0i rea

lizado 'antar de confr'ater

ilização .ofer,eclclo ao.3 par

ticipantes do Simpósio do

Carvão, p.elo Sr. e Sra. En
igenheiro Coronel -- Lau-

- ESTE Colunista den
tro (,e r-oucos dias apre-.
sentará às DEZ PERSONA
LIDADES DO ANO de
1966 de Santa Oatarína.
Uma .dama será Incluída
no- setor' Obras M Carída
des.

,.....: NA Prefeitu_ra Muni,.

cipal, próximo
. dia suis,

pela manhã, aeontecerá a

abertura das propostas da

Concorrêncía Pública' pa

ra 'a ornamentação de Car

.naval do áno 66 •

O DESTACADO �� elegan \

te Engent>("ko - Dr. Hen
r�qu'�' 1.;3,valcau t: - Presí
dente da soteíea �"rã
homenageado pela ím
pre-nsa eatarínense com

íantar que está sendo or

ganizado.

FLORIANÓPOLIS, pre
para-se para ° Congresso
Médico que- terá início pró
ximo dia sete.

o DR. João Carlos Plan
,ta e seu irmão Professor

Galeno Pianta, participa
vam de animada -"roda"
110 Americano Bar do �ue
rêncía Palace Hotel

.

O CLUB,E das SúJ'opti
mistas de Florianópolis -

Pl'ssâdido pela
- Senhor�

Kyrana Lacerda eonví
'(andQ ·0 Colunista para o

jantla:r de enc�,n'amento

q�e será' r2-ali7.ach -próxi
mo dia seis, à:; -vinte ho
ras no Restanante do
Hotel Royal.

� FOI comentada a be-
1€2ía e elegância.. da Sra.

Tila Medeiros, de nwdêlo
branco, e a _. da S:?nhora

Lourdes Hulse, de modelo

est!ampad'inho, na recep,:.ão
que a,conteceu' no Santa

catarina -Countr;y Cl11b�.
O SR. PAULO ALVES,

hoie p2s�'3l'á ps fU11côes
de Gerente do Ean(;o Agri
crla M::rcantil ao ril'. Jac-'

ques Broze. Odem. a noi
te o Sr. Paulo, foi llOme
I'ageadn co'm U11! jantar
na "Lindacap", - o{':lrecido

pf1ns funcionários do refe�
rido Banco .Ele : Viajará
iXú'" i/''·..., .\leg.'c. de O!l

n 8. �:;('g r) fl p-ara ó Itl'_' flf,
J 8·1"':,·d. ...... .� f�m dr:' a��lLn1ir
� !l>;r·'�'1l'ia do B. A r<

.• em

Ipar�.Ln,•.

O SR. E SRA.
Broze (l\'faria Helel;�,'
sidindo na "Ilhac!tjJ".

A NOTA pitores.;a
Simp{;,sie (lo Carvá.:>,. que "

pnmeti publicar hnje, fi
cará .para próximas edi

ÇÕES •

, I

- DOYlINGO pr-')xime>
este Colunista, estará apre
sentando �a Rádio Gua.

rUjá, o Programa· da. 59-
ciedàd(l ca,ta,rinense, \ ._./
RADAR na S9Ciedade ;._
às 13,35 m. _;;_ patrocinado
pox Mlach�� & <cta..

FOI miciado o "ra tJa�!lO
c·e IOl1'namel1ta�ãc

-

d�· Na':
tal da Cidade, quP Já esta
apre.,et1t�,n�,c um r.O::11tO

colo,·id.) .1 �<te rolU • iJu
mina';."o e;ll r,f,€S

LANC:AIVIENW,,�"i��O
---

'.

GRANDIOSO, SORTIMENTO DE TAPETES E .1
FORRACÓES I,., NYLON, BOUCLÊ E 'LA. f

r
.

AJa,s� cõfoc,attll�6rbilr_ PIlI
Satellfe obseDvador do sol .

. REM1�GTON .RAN'D
tem as.seguíntés Vagas:

CONTADO;R. COM EXPERIl!:NCIA
Remuneração de Cr$ 200.000 à c-s 250.000

Instrução mínima: ginasial. ótima remuneração.
VENDEDORES RESIDENTES

PARA BLUMEN4U, JOINVILLE e JOAÇABA
Ordenado fixo e comissões. Instrução mínima: ginasial.

Os candidatos deverão apresentar-se à
rua Trajano, 18-B, durante O horário comercial.

M oc A
Excelente apresentação - BO(1 Redação

grafa.
. Bom portugues,

.
I

Para trabalhar meio período.
Telefonar para 3829 marcando audiência.

Bôa datílo-

:r.e-

Usina de Açúcar Ade'side s. A.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
São convidados os senhores acionista.s- desta Sociedade'

para a Assempleia Geral ,ExtraoJ'dinária a re,alizar-s.e em

sua séde social e:n São João ,Batista, nêste Estado, no dia
21 de d!:)zemhro de 1965, às 10 horas para deliberarem se).
b:'o a seguinte ordem dO dia:

1 - Aumento do capital social.
2 - Assuntos de interêsse social.
São João Batista, 2 de dezempro_de 1965.
Eduardo Brennand.
Valério Gomes
Cesar Bastos Gomes 7-12·65

co
.. , "". -,' Participação
HAMILTON SCHAEFER E SRA.
, ,

Participam. <) nascimento do

ANDRE HENRIQUE

'FlorianQ.pólls., 27 de novembro de 19f.5

5.12.65

,
Escultura Aust-ríaca Numa Ampla

. Exposição em Praga
.

berta em Pmga. Trata-se
da mais ampita exposição
de obras de artist:1S austrí
ato:!> organizada na Tche

coslováquià desde 194::'. _

VE'N D·E·--- S E'

ORBE-PRESS - PRAGA
(Especial) - Uma e:lCPosi
ção de escultura austría
ca contemporânea foi a-

Uma casa de 2 pavimentv:"; de AJve
naria em perf-eito estado. Sita a Rua Salltos
Saraiva N. 730.·

Ver o tratar na mesma rua N. 286
ESTREITO.

17.12.6�)

Colégio Catarinense
:EDITAL .

Exame de. Admissão (2.a chamada)

Inscrição: até 13 de dezembro

Expediente: das 8 às 11 horas
das 14� às 17 horas
Taxa de inscrição: Cl$ 1.50Q
Roolização: dias l5, 16, e, 17 de dezembro
Horário: dia 15' às 8 horas: Português
Diã. 16 às 8· horas: Aritmética
dia 17 às 8 horas: Conhecimentos Gerais
DOCUMENTOS: 1) Cer.tidão de Nascimento (o candi·

datá deverá completar 11 anos até 31 de dezembro de 1966).
2) Atestado médico

.

3) Atestado de vacin,Q (recente)
4) Certificado de' conclusão do curso primário, ou Atesta·
do idôneo de o candidato haver recebido satisfatória edu·

cação primária).'
. . / .

TODOS OS DOCUMENEOS DEVEMO TER AS FIR
lv.IAS RECONHECIDAS.

.

HaVerá somente provas' escritas, devend_o' o .cllndidato
.

obter grau cinco (5) em Português e Aritmética e, grau
quatro (4) em Conhecimentos Gerais,

.

CURSO CLASSICO·

� J:.:reção do Colégio-Catar-inense comumca a todos os

interessados que, a paTtir de 1966 abrirá curso,classico (1..13.
, 2.a e. 3.� série.) devendO suas aulas, funcionar no! turno da

manhã.
.

i:iiilIW__lI\iIIIIIIí_ÍiM:!GJI1�I!I!ill&G_!!II!I\J_I.!2Cr<II.-l_-"'�"""''''''''''''�_lm' �!im!I'!II

_L R_U_A....___d_E_A_._O_NI_·_IM_:.·a�O._._L_�_O_'_'_1 ................-- ..

'
.. I I'

Florianópolis, 29 de novemb:.·() de 1965.

Ir. Jadir Hartmann, S. J.

Visto: Pe. Eugênio ROhl', S. J. -'Diretor 3·12

Aplicação.do critério p� da terra p1"emiando 0.'3 es-

ra s'eleçálo tio Wunicípio- forças do produt.or cpm
PILOTO. Foi realizada no jsua famHia.
Gab'tniete dó' Diretor de ,P,artilciparani na aludi
G>RGANIZAÇAo DA PRO-. da reumãQ, os .senho,Te\9
DUÇAO da 'Secretaria da CLODORICO MOREIRA
Agriicultura., eng. agro MlA delegado do INDA em Sa:n
,RINÁTO DIAS DE PAIVA, ta. Cat1a:rina, ALDO BER,;-
no dia 30 de novembro do

. ILAMurO. DA .

�ILVA e'

ano eorrents, um!a Ireunião WALTER TANG, -l'ep;resen-
!pairai 'exame de ·c:omo se tantes da, . Comissão " de

·0 veiculo, de 56 k�., equi prurt:ãrá para f.ol'mular os
.

En:ergia- Efêtrlca', .' LAURO
pado com 13 mstrul11entos critérios parai ,escolha p.e .I,F,O�TES; BUSTAME�IfE,
pará reglsti'àr a� enrissões um Município-PILOTO én .

,l'epr�'et�.'t�:rtte" da 'FARE�,
de raios-X e·ultra-violeta. Santa. cata.rlni. '1 ; � ':! ""'.1' r-,' �:'''l

procedentes do Sol, é urnJa; A finalidade deStla .�sco- .; '�A'1i'O, 1 DjIflS í'ilj>E
illlpórtante ,cont::ipu'iç,ãio 'lba está relàcióniifá . com PAlVA que, represlWt�u
'dos �tados Unidos' :para a.'- aplicação (!as; atiVl(la('ies i; aq,ne�a ;r�upiãq' O·,Çl'i··ê*-
a fa;se final do :.pio� do . INDA .;UNSTtTO:'Í'b NA ,.tônjçf �l�h�t�i,:' f:3e�rtt&mo

ni:a. In t e r nacional � :'CIONAL DÊ DESElITVOL-' 'c'a 'Agi'icuUúra;"técnicos da
Anos Tranquilos do Sol de f VIMENTO AGRAlUO),· e �'DiretQlnâ qe· Orga,njza:�o
1964:"65.

.

) �. visa dinaúi1Zl,ir os
., fl:ttores ; (Ia, Produção.�· fçle( �to1'

f ;il';1 . :�qlie' levarb.' a: 'àu'Xlli'a;i:- �.as ;€!e tnfor11laçã:Q'.de.r'�,n1.::cG-
!Disse \ um Porta-voz' da ,pr.omoç&S:· �tre lli1eUú:ir�: Uso. b�lir:� -aos '_t:nrbaUi0s.

'

NASÁ que os instrumentos
'

:'.

.

I,
, i

-

li d' __--------------�--'�'_:--�--��-r----------serao ga os, apos trma ...,.. .,

comprovação técnica dos I
. ,

sist:em�s de satélite. II A.�� íOf:Jlâ 'dâ
"� comunidade ('lentíf�:- J

.\i;,'�:
').� \

ca mte:rnacionaI �'ji oon� 'M i ".t:.� av'flada a obter nados d1re-' -; :.
�

tamente do satélite" - de -. ii '.
clarou a NÁSA. � J '.' i .b�e 5e���e
Pelos menos 16 estações ma ':êncontra-sti ria.; Ca:

em 13 outto", país-es lt"ece- tal o Capitão de Mar.e.oue�.
berão dadÓs ide telemetria ra Jayme' de Azevedo ;Pon�
ctlret-ameI}te dp veiculo es- det, Inspetor � iSltetinó!' 'da
pada1.

't .

fRAQA' (�peclal) ',,,,":, D,I1 .

,�ntá.':l rJi.ntll'1"ll8 � ô� �
· plástíeas dos mais co;nhec:i

Tchecas
manha

b "

Darído cumprimento às
conC,lus'óes' do I Congresso
Na'Cionlal de Líderes Femi
nínas realizado em Brasí

lia, sob' os auspícios dó
Comitê, de Correspondên
pta ele' Nova Yúrqu0, aos

n'�pr€Sentan,té5 de Salita

Catarina, reuniraJU-��e com

as. Organizações de Volun

taríado ·e Bem-Esr.ar So
cial de Floria,nóp0lis.

Estiveram representadas
as seguintes instituições:
- Legião lrmã B�war-

da
.

. '}
- �oc:iação. Católica

CaJtarinen.se das Obras de
Proteção à Jovem

.

- Casa· do Pequeno J!:r
nall'iro
- Pi'a União d3 S8.nto

Antônio
.

·

- Serviço de Assistên
.

da aos Tubercu,losos
.,._ Damas de Caridade

.

- Rêde Feminina de
Combate ao Câncer
- Associação Cabarinen

se de. P.rofessores
- Clube SoroptimlSta.
- Lar São . Vicent.e d�

Paulo
Csmpanha da Mulher

pela Democracia..

. q.os Wtistas· tcIlecos
.

e e�
�vaeoi> flgurap1; �lj, ;Expos!

�ã!> da Arte Mogerna' na

Tche��V!j;CO. m�ugUr�,
ná �i4d� ·alezn4.��eldental
de Baden-Ba,den.

WASHINGTON, ._- O sa

télite norte..-americano "Ex
pl<Írer aO" continua 'em sua

missão' de observar as .ex-

pl'osões sol/ares, .agora
quando (> Sol entra lJa fa.�
se ativa d,,! um· !ll)VO cilo
ue 11 ·&n')'3.
o saf:élUe Bolal', iançado,

· na noite de quin'ia:"feira
última da Ilha oe Wallops,
Virgínfa, 'por úm foguete
"Sçout", p€'fCOrre(uma. Ór
bita de 883 km de apogeu
e 709 de. perigeu. Moven-

, do-se num plano �nd'i'nado
· de 6{l gráus sôbre o equa,
dor weográfico, o satélite

jComp�eta uma rev<Ollução
em 101 minutos.

Seg'undo a NASA, as
· informa-;.õ:es obtida.s se

rão correIat'ionadas inter':
;j_:;.'.cioI'aI pe�os cientistaS·
qu� leva'll'1 à cabo os estu.
dos l!gfa:dos ao progràmá
jIfl:temaicH:mal.

Os .cientistas· Já d'eter
m�naram qlle ,') gol ehegou
ao ponto l111�lim.o absoluto.
de ,õ·eu ciclo de 11 anos em

meadcs de 190�, qua�do
sua superfície se �'.p:resen
tou SEm .man'3'13S. ,_Im ou

dois (dias ti=ljois, as man

chias começal'am a íilpel'€-

----.---r-

Além '.destas, prestígia- do Brasil, bem como sobre

aa ç:cndusões. e responsa
bilidades dos congressíscas.
As entidades represen

tadas levantaram o pro
blema da falta de volun

tários em Florianópolis,
estando muitas' obras 1

na

iminência de fecharem
suas portas. A pergunta de

tôdas foi esta: como des

pertar voluntários em nos-

.50 meio?

ram o encontro d I;lin.'to-,
ria: e'J Esta.mária na Díre
torta de As:Sistênéia' So
cial dá secretarta da Saú
de, e a" Diretora do De
partamento de .F.stáglQ da
Faculdade de �2rv!�0 '!:o
cíal da Up.iversi.dade de
Bantía Ca-tllr1na, .

A p'ro:fess8ra' Maria Ca
rolina Gallotti Kenrig ex

pôs aos. presentes algo sõ
bre ,(1 Comitê de Corres

pnodêncía, da. sua .!nipor
'�e atiVidades no
mundo h1ltefro, promoven
do a eornprensão Interna

'çiO'11aÍ entre Úderes feím
ninas, através de \.t...... m,.

tercâ,mjlCil de ldélas. ex

periências e. conhe-;;"Tld.-
tos."

.

A AssJBtente Sorial Ir

� Diva w,ejzem�mn rela
tou O. ��e1l1lolar do r Con

gresso
.

Nacional Q� J3rasí
lia, �tand()

.

o trsbalho
voluntário da. mulher noõ!

d:es��a, kente a seus �n
gustia,ntes probl�mas.
Apx:e8ientou o . prograPla:

do Con,gresso,
.

clipcQrrendo
tJôbr�

-

a. �P9:Íltân,cia drO.

Papel da mUll1hr'ntasileir!1
nO desenvol�to. OOctal

Esta interrogação levou
o grupo reunido a pedir
:uma nova reunião marcada
para o dl'a 11 de dezembro,
às 20 horas, �a: s�de da
Rêde /Feminina do câncer,
à Rua, Femandh Macha40
esquina com a HercíÍio
Luz, quando SErá analisa
do o "Decálogo de uma

Boa Volun.táil'ra".

Ap'Etamos às mulheres
de Flioxianópolis, que ve ...

�Iam se não dispõ(;)m de
ma.is uma hora a ser de
dtca.da ao bem de sua 'SQ=

çiedad!e, lembrando-se que
voluntá(r$a é a�'uela que.
dá ulr. pouco de seu tem:�

.po, de sua. inteligência, de

;:,i mé$llla para bus�ar so
luções aos problemas C'O'=

munitár1>O's ..

I '

cer, assindlallclo o . inicio
de uma nova fase. de . ati-

vic;iades· $OlarE". e d"

nCilvo. ciclo.
um

Critério.·Para Seleção do f�Municípi,o,
PiloU) em Santa Catarina

Inspetoriâ GéraÍ da Mari

xiha, que se acha· �m tare-.
fas de sua atribuição junto
as tinidad�s sediadas· no

S� do país.

Ufilidade'

Pública
. \

ForaQ.l Sancionad,<is le�
qu� declaram de utilidade
pública as seguintes enti,
dades catarinenses: Hospi..
tal Santa Terezinha d-, (l.

Joaçaba: "SchoLa Cantol'UIlj
Sanla Cecília", de Canoi,

nl1as, e Sociedade Cultural
Museu Madre, da cidad�
dêste flOlÜõ.

'

Ontem, à tarde, esteve no

Comando 'dó
.

5° bistiito
Naval, ali- 'se àvistando com'
o . Almirante Áureo Dantas
Torres e o grupo de ofi·
CÜj.is

-

de seu estàfe.
..

Hoje, o Capttão' de Mar-e

Guerra' .>\zevedo· Pondet·

viaja com destino à cidade

pllranaense . de, Paranaguá,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



KrtítirS da ,Prefeitura
.

.. '._''-

re,arJamenfO Jurídico
'

�
-

unic;pio ide FlDrianõp nUs
.'

to. Procuradorta Fisc"!1 da �o€raldino M. da Silva. Irene Far:as Peres

T"e'eitura torna püblíeo '}er,aIGo Jacinto
,

Irene ODOIl'ic Martins
aos Interessados que" rio r-l,�rcino JoãO da S,ilva :

'

Irenelheu Ca :ldido Espindo
prU30 de quinze dias desta Geroncio S. �a: S�Vfl�: la

data contados, ingressará Geirvasio Jósé da. 81� ,
!rineu Costa' Furtado

.

ou fará ingressar em Juizo, Getúlio de Morell"a. "

,

lrineu João Teodosio

Ação executiva, contra 'Os Gíllberlo D'Acb�r,i lvtat- Irmãs DiY., S. Salvéltorum

devedores de tributos mu- tíns e Irmãi6�"'·'·.'··:·�, ..
"

Irmãos Almeida

nicínaís abaixo. relaciona- Gilberto b;:'E. '��os', Izabel Bernardína Figue-
dos:

. \ Gilberto 'Gh�llf :.� : . \� "

.

;'
. '

redo.
.Gilborto MapoeLna ",SUVlt Izabel Bernardína Figue:..

, Gi�IJ::'ert>{) 'RO'm�rri� ,G�braa redo
Gilbert.o ltolÍiállrló" �a'bral Izab�·l de, Ft:anoa ,�orerra
G)])berto . Schzii.i4t: Ahí�ClÍ"Úll. I�ac Kolenda Lemas

·Gilson .R .d�' siiu� ".' Isaura d'e, Azeve:o Al,es

Gilson Ramos .da' SUvà, Izaura Leal

Go''''ofredo A. Bud1:.ele ,��" Izaura. Maria Izabel
Gódiofredo BaroIl-, .. ·; :i: Is:raeL Malria Caldeir'a

'Gir.a.cyllane I1a'lti�o. itaniar Co!'·ceição ,

Fiima Gren & 'Vasé()nc'e;.lôs Ivaldo: dos Santos Carva-
.

ttdá.
'

.

' .

lh!)'_
-:".

Ivan Marqu1es
Gl.,laricl' DJ.as 'F�rt:eita.. lvo' Bez
hui'lhe,rm�, Sàbtno .' Ivo ]3ianchini
'Gulih€'i'me seff-e�t,' �vo ,Gandolfi
GuHherme Speck Ivo Mj'guel da Rocha
GuHherme Ana dos santos Ivo, Montenegro
Guilherme Ana dos Sap- Ivo Oliveira
nos Ivooe Gem

Er";na Maria j\.ngelina GuHhermina Nunes P. 011 'Ivone Sard1a, da S. Muner
Es'eola Téc'1ica de Gomér- veira. Izabel dos Sgn.tos

Gumpll"e,�ndr Freitas, Izaura Maria dos Reis

Hamlitón F. dê �u?':'J.. Ize1Je Maria Silva

BlaJmBtpTl F. de So,ua
HJamilton J. de Moura Fer

F·"rr·2ira
E'z' brtad Araúio Figueredo
F.','Y' 'lita lVJ:ar' a. Kornl,an
El'Yl:\ia Silva Andlrade

Errpl"eza A.V. Bom Abri

go
E" "dita Dutra Ri�a

E1"h Callada Flores

Epr'1ia· M@o,erios

E��!Uo C8tarina

Er\:.o Ro(l ri 'S'ues L!?'!l1OS

RC'''' a H.o-chFprung
Erna lV1al'ia P. de Andra

de Costa.,

Erõ'est oRig-genhach
Erv' esta Treme}

Ci� S211l"a P.eJ:leira

,F.sL'Í.do Fa.n:undes F:'ho
F,,,L:>ofano J8nkoski
E�L�fa"o S"lvas

Ed�f:l""'O Savas
,

Es't�vii.o .Procópio Soares

Eucli'-'es Coelho
E1',"1ides Ouriques
EUt�ljdps Ppreilra Filho

Eurlidoes Taranto

Eur;enia Maria de Souza

Ev�en;a p, Alves

Ell"'êni'c, Ferreira

F.."o-êni.Q José da Si.lv,v

Eugênio Mé'chado

�r";-co Preis
.

E,.,'t1}er'l es Lopes
R""ldo Mir'he-ls
E''''11flo Suprk

E'·"ri.sto Fr�nciscQ de As

�'<"'o Ano"ade
F?' <;+i�o vn:a

Fn·'st,0 Lobo B�asn
li'."" 1 ,l1'li�s

'

F�"nf' Ma,-+irif' e F�);-.r.l;

Fn"sb"rto Deill;;tria
F�l"'a1"ào 0-erb,er

F?r:>ando M. da Silva
F21'''a'' "10 Oswalrto Oliveira
f', ""utros
F'l<;mf'na ,A.lv-PS Guiinal'ães
Fnr.mona Positn I npe.3.
F'r.".jno .Tosé Casr�es

,p'"'I'fa Simone de A�lS:S

. F'�l-erc;,O Gcdi1"ho Simas

F?'"io .Josp dos S<tDt<:lS,
F')'rrf\lj"a Maira Dutra

F1orenço Martins
FlrriT>rlo Ravere

Flrrisbelô Silva
Flcnsvaldo José R. Brasil.
Fr",n.cisca A. dos SRJ1tOS
Francisca Benta ti':!. Ros\a

FJ:'l'Incisca Rubert
Francisca N. T. Bochm'e
Francisco A. Franca

. FI�ancjsoo de A. Santos
Fr::l.ncis,co Almeida
Francisco Antônio Evang,e
lista
Francisco BrMinha Dias

F"fl,ncisco Campos
Françisco airilo
Francisco Cirilo Correa

Fr'ancis:co Dias Costa
Francisco João Nunes'
Fr?TIcisco J�'Sé da Silva
'Fh:mciscio

.

Ma,chado
Francisco Nascimento
FranCisco Na,tividade
Souza
Francisco Sutero Martins
Francis.co dos Santl)s

Francisco da Silva
F"a'1ciISiCO Taranoo
Fr�mcisco Tiburcio da Sil
'va
Frf'1e'l'1.co Cherem
FI"'''ioUno Fraga.
Fr.priiolinÇl 'Ramos.
Frutuozo EduardG de Sou
zla
Gal(lencio V. MartinS!
Galdino José Lenzi

, Cx. Ec.' Gastão S. :Assis.
\ Gr."tão SimonE! de Assis
Orn' Pauveli
Gp�·rsja Amonm \

Genosio Miguel da Silva

Geny Gomes Caldeira
Geny da Rosa,
Gentil João Garbato.

Gel1til Manoel Mat.os
Georgino Fermino Macha.,...
do
G€'181 "'i'na Maria FeLTe'�a

,

Geraldina Martins de Sou

zª,

ros

Haltli1ton, Machadi)'
Ham:ilton Wolf Li:lite
Hans Fri-edrlCh ,Knoechel
Há!'l HeinS or:lOWSk!
Haroldo, $i1ya'

"

Haroldo Vida1 'de �S!luza
Heõeélo Teofilo da {'i'tt'z
He1éna Elfridla S. ·Pries
Hekna ;Fiuza Lhú.'a'
,Hélio,Ca.braÍ· Tí'!ive
Heli!o CavMca.nti .

, . \Helio Gui1íYla'(ães' '"
,

H&1i�' Itm-t .... �nJlrJ'() ltór�
He);io Map-oel, SilYéh'a
Helio. Romlto .<;te ;�"'lmeld8.
H'é"ljo da Sfhra: �ore&

, Hel�o .
Simfl$'

,

Henri-qu€ Bom1)azar,
4-

.

1':,. �.
.

'HeT'·4'que M'ar1;lns,
.

!!e'r''fique Rodl"gl.1.f'!S"
Hen,noueta 'T: Bleyer
Herberlo .

Arilo:ldó ttloek
Hell"cliVa Mana d.a' Rusa
H;ercílio Franci�o NUÍll'S
Rercllió JoSé 'da f.l1lZ
Re'forílio, Ll:rto, da ,Luz
Riercíiio Vi�� .

He'l'culano dos' SanMs

de

. dei,ro .

�

·Herevista Mal'ia O. Souza

Herm�gnd(j, Silva :

,H!>I'1'tl�S' Oa:rr"éro soares
, Hermi'llio BOabáid"

'

He1t'I'ninio . liof1'nil9:nn
Hertnogenes" MimeeJ'MaTce
linam
HennQn� FeUóio Ma-

chado ) .

Herond'ina ·H.' -da<Sllva
Higino 6scar. Borges
'Hilario :Bati$ da .Silva
HiIario' F. N. de Mila.

, Hild!a, CariolD,i
Hoooo·na. �cimen:to Mi
'randa
Horãcio B. da Silva.
Hospita 1 e Maternida.de Sa
grada ramilia.
Hugt) Stapazzolli

.

Humberto de Flreit!\s Tibau
Humberto OUriquêS
Huri I Gomes de Mend'OIlça
I.A.P.B.
I.A.P.I.

Ida ,Botelho dO$ Santos
Idalino Brq.stollin

I�a� S0ú:z�' Càrval�
Igreja ptebes·teriana N'azá
ré
Ildefónse de Souza Ferrei
ra

IlSon Rensetti
Imobil1ária Oata.'linense
Inácia JordiElllna dos San
'tOSI
Ind'. C. Madleiras Cato Ltda
Firma Ind. Co.m.· de Madet,
ras SA.
Ind d,� !vlacij3iras NacIonaiS
S.A.

. Ind. de Pese, rrigcrlfieo. E.
A.
r'ndaleclo· Varp.$
IncUo, aanto Silva.
Inês .f\r!a.újo .

Inieenclo Santos.
Inst, e Assist. S; Videiro
Ira· Motta dl:j. �ilV4-
Iracema di Berna·l'di.
Iraoema,. �Yà Rtldest
Irad' Lucia da Si! voa
Ir'alCil T€9do:í!'O· de ,: Souza,

.;,)l

r.Á.p.T.E.C., ,T.F. Alexandre

tA.p.r. Jacy B. Pereira

Jacl ,Sandrini
.

jaci Silva Claudio

Jla:ci�a da SHva .cláudio
Jacob Boabaid •

Ja'cob Renn
\

.rainH� .T()ão Moreira
iJi&'\mJe Mlendl$
Jlair Fernandies �JS SiaIll

tÇlS
Jair José do Valle
Jand:i!r E:.fua,-rdo" BusEato
Janath M. E. de Azevedo
J·a.nete Silva' Costla
h"niee- Vieira ·Peijo.
J�lan Ruke
J,eanetta 'P·etrt·Heberge
:Tecy }lo Goncalves e Onee
1�:9. G. Oa·panema

. Jecy Francsico Marfim

JQ!irog Perf'jra da Silvia
João A. de Meno
jOgO Adão.

J�� A�drade de SiQMa
João Arr"'re Anterio
João die, AraÚ',o
João de Msi.., Filho
Jooo B. Cesta Pereira
João B. p·ereira e Outros

Cor Jloão B. Rodhta e Beatriz
I

'Andra,de
.

Jr.:ão R"ll.4uiTIo da SIlva
João Bat4sta \

'Joãe/'Ratig+1i/. Archer Jr.
'João Batista Berreta

'Jc:ão Batista Ranzetti
João Bezerra Ra.nzetti
João Ber'l"eza Gomes

"

João ·Bonassis
'João Can'doidt) da Silva,
:Toão Chryssakis
João da' Cruz Teixeira

, João DalIli9.>CfmO Muller

,João F. de Olivei'ra
João Fari1as da Si!va

.João' Fernandes do Nas
cimento
'João Frainer
Jdão Francisco Avila
Joa.'O Franéisco Nunes
João Francis·co Silvana
João Gonf'alves Castilho
3'000 GUa'lberto de Senna
João Horácio dia Silva .

J'dão H. B. da Si!va
João Hamilton da SilVIa.'
João 'Hermínio Andrad'e
João Jaco _da Silva
João Jlüme dias Santos.
João Ja,nnis
João Joaquim Vieira
João José Fe'rreira..
João Jos€ Leal
:Tooo Jdsé SilveiTa

João José de Souza
João j:osê VLe-ira

Costa

João Juv·encio Antunes
João Juvencio Antonio
João Lilno Cidade
João de Loren'a
João Lucas
João Mano!:'! PaPS
João Manoel Raulino
João Man;oel dos Santos
João Manoel da Silvar

\ João MansuT Elias

João Marcelin.o
J0ão Marçal
João Marcelino
Jóão Marcirio d.a Cunha
João Marila Ccelho
Heittor Martins
Helio p. Barbosa

A Diretoria de Org<j:'�i
zaçào da Pr-oduçiio da

Seç1retal'ia da . AgriqJ;11tllra
em' Colaboração com..' a :As'"

.r.

socíação de COGP�atl�as
d'e Santa. 8anarrn

..'!. e Ban
co Nacional de .C!édito .Co
operssívo, vai 'F:!trocÍBa.r
nesta capital. nos dias'"18
e 19 de dezembro, a 8 Reu
n2ão Regional e Cooperati
vas.

Esta reunião será realí
'ZI1l!0.'a no Audítôrto do Edi
fício das níretor'as, como

inicio mar-cado" para .às 8
horas PO dia 18 írr'ormou

'tquo1le diretor nue o, 1'()'"

) "eir,o será dívulgado dentro
\

'

de alguns Conforme

manírestaçâo do Secretário
dá Agricultura dr; Antõ
ntO Piéhetti, es.� reunião
P.1'ét�nde ter o

.

êxito que

tiveram. as demais já re\:1'
lizadas -êste ano, .. sob o in
teíro patrocinio cooperati
vo das entÚ:tàMs ·a:cima.
rnencíonadas. '-

Desenhos1 Projetos e Plantas
Desenhos Técnicos. Projetos, Plantas e Instalações de

Yáquinas e Motores de Embarcações em Geral;
Projetos e 'Plantas de Embareaç6es, Casas e Instala.

ções Industriais.

Rua Santos Saraiva N,o 535 _. Estreito.

fung-enheiro Erioh Goettmann _ Reg. N.o
6-D·

1326, Cart

-- 1__ .. -- � � __

Curso d� Suinocultuflt
Bt+] COJ:ll· os 'engenheiros
agr.õno�s ,Luiz' Oarlos Gia

,

lotti� 'BtaiYer� e, Múdl0 ,Pun
dek...A" chú·ação do 1. cur

so é' d�' 2 à ,9, e J segund'o
de' 11 tudo de' dezembro db
ano cori-�n,te... TodM as des

Informou o médíco-ve
terínárío Emy ·:Brnd!ascih, .

admíncstrar dos Projetps
"e PÍ1ojetos de Pi·\)duç.ão
Animal, que vã\o fun,cionar,
no CETRE _,_ do'is �ursos
de SUÍ:noeultura' mantidos
pelo ConvênIo. PBAT:b '-:

Ministério da Agric:u1tura
'

- ......-.,......;....-..,....;.........------------'------..;....-

- Secretíaria da Agricultu
ra .

Qhpm vai ministrar as

aulas :J os curs'Os é uma

'equipe composta '1elo Prof.
dr. Luiz Car],os Pinhei'ro
Machado da . U'niversidade
Rural 'do Rio Gmnd.� do

.(JNFMA,�
('F,NTnO _r

�T1\TR S.�O JOSÉ
.

às 3' hs' .

'Ra;ndnlph Scott
Ena Ra'nles
7HOM.ENS' :MAUS

Censura: até 14 anos

às 81/2, hs. Pré-Estréia
(Horario de Verão)

Jíames GameI'
Doris Day
Po.ny Borgen em

EU, ELA E A OUTRA

CinemaE·cape ,

Cõr de Luxo

Censura: até '14 anos

f'lNF lUTZ
ás 5 e 8112 hs.

(Horário de Verio)
Ra,ndoiJ.ph Sco1;t
Ella 'Rainles
7HOMENS Mo.\US

Censura: até 14' anos

(TNR ROXV
(Horátio de Verã�)

ás 4 e 8 112 hs.

Harry Guar�no
Shirley Eaton

-em

RINOCERANTE
MatroColor

Censura até 5 anos

BAIRROS
(ESTREITO)
CTNF GLORIA

)
�s 5 e 8112 hs.

'

(Horário' de ,Verão)
Laurence Olivier

'\

Julio Harris
-em-

O PODER E A GLóRIA
Censura a� 10 anos

f'Tl\T'P TMPEJ,UO
ás 81í2 hs.

(Horário de Verão)
Gantinflas

-em-
.

O GRANDE FOTOGRAFO
Censura até S anOs

CINE RAJA
(�,í\O JOSE)

,ás 8112 h$.
(Horário de Verão)

Luiz Aguila�
Rosita Arenas

'·';"',e�-
'A VINGANÇA no·
CHICOTE NEGOO

Censura atê 14 aM�. _,� •.�

.1,1

J'tzas de hospedagem?
transporte e alímentação
coerente por contatdo Con
vênia USAID (Aliança 'Pa:
ra /0 Progresso) Minjstério
da AgricUltura e' 8ec�ta�
ria da Agncultura.'

,

/
"

A Ju.n1ía 'Interventora,
taritó 4u-anto êste riepárta
mento" te'm o,maior em:pe
nho em que, neste fin'al:
de, .exer<lício,. ,os beneficiá
rios da instituição, em to
das as locall'díJ.r'I·es do tyais
rece'Oam Os proventos 'a
que fazem jús, induthdo
se as diferenças conseqU'en

,

tes cios, reajustam,entos ha

\Tidos e, a;i.nrta p01:ventúra
.

d-êVidos: J
'

Destà>1't·êt· esta Diretoria
encarece d� VO'l'ss. .Senhorila
dtêterminar ,de imediato, as

prOVidências precisas, jUJIl-
-

\
tto, a.os órgaos competen es

da Delega.cia; e cOm parti
cularidaêl�, às' Agências,
c�!rre$pondê:ó.tes e Fisca'Ís

a 'fi'm de que não dBi.xe de
atender no caso, 'al'R segu
rados e dependent,es nas

10ca1idades do interior, dan.
diQ:-se , e'm consequêncra,
cabal ,cumprimento a R'eso

1ução no. RJI-20C, publi
cada no Boletim de Servi

ço no. 112.

Esclarecemos que ? Con

. tadoria Geral está 'adotan:'
do medidas no i'entião de

dot'ar essa DeIegacia" a tí
tulo {Í'e :refôrço, de recur

sos para tal fim, segundo
o montante dos encargos
que a Divisão de B�l1efí
cios local opo·rt;unamente
i'ndicou a êste Depal't:amen
to.

Rio de Janeiro, GH
19.10.1965 - Ass Mavigner
Filho.
lJir�tot Geral" do Depar

tamento de Benef:cios
NOTA:" Rodemos infíor

mar aos nossos feitores que
o sr. Delegado do lAPC,
jã tomou as p.rov1dências
necessãrias, estando a ViVi
sãó de. Benefícios C0111 as

"ordens de pagamentos;�
,prontas ptaXa remessa para
as Agências, Cl)rresponden
tes e Fiscais do ínter'or do
Estado. De párabens, poiS
os seguradOS do 'rAPe, que

�

em dezemp.ro próximo 1"'e

ceberáo - novembro ,e de
zembro.

.conclusão da.' 7a..
'

pág.·
,

dito que é nesses últlmos "

metros que se ganha .a pró
va,

il,Qpsegu'ira.m empare
lham corri os cariocas, vi
brando os catarínss que es

curavam o percurso df' rá

dto, port:itlil. Os cariocas'
ai sentiram o perigo e ror

caram mais 6 ritmo de
suas 'remadas 'e os catarr

nsnses não puderam a

.'e{:h�an;há-los" peI'm��indlO
com lSS(} que os ratlOcas
'fugiSsem sem maiores pos �

síbtlídades para os catarí
nenses,

Os partici'!)'antes S1.0 pro
fissi'dnais de ,nível uniYér
,t'·"',no que chefiam !pC!s
tos de sui'I1ocultura e taro
bém Sub-Profissionr:tis que
trabalham nestes mesmos'
pO'8�"�s. Mlsim funcionarão,
dois cursos; sendo 'um de

alto nível e outro '4e ele
mentos bási,cos.
Informou ainda o méd'Í

co-vet,erinárlo Erny' Bra- l:A.P C. -' PAGAMENTO
dascli, que já ent!'f'gou ao D:re BENEFICIOS: _ O De
dr. Antônio pLchetti à 1'6- \

, lega:1.o do Instituto cios 'Co
lJacão ll,os nomes dos par- mereiái"los,' sr. Gualter p,é
ti!cip'a:ntes, que são de l7 reira Baixo,' recehea da Ad
profissionais d:e nivel uni- minIstração Central do ..

versitát'io e 11 Subwprofis- lA"'Pc o seguinte conounica
sionais\ do:

ODB..,7j50-65.
CQufilrmando o TDB-214

infÇ:rmarncs qué a alta ad

mini�tt:ação do Instituto,
mediante, proposição dês·te
Dlepa,rt,am'efJt.o, determinou
a' antecipação do pagamen
to das prestações de hene
ficios 'relativas ào mês pe
'��ezem13ro, en. �imu'iianei-',
da'de, ,poIs , com a de no

vembro.
,

QU'ando taltavam mais ou

menos cento e eíncoenta
metros para a chegada vi
nham lutando lado a lado
os. catarínas, gaúchos e pa
rátei:lo'iies ,o double ,(-:ata,ri-'
nense começou \

'a apertar
e desgarrou-se dos seus ad
versáríos para ganhar bem
a segunda colocação
'E1n terceiro entraram os' Os mesmos continuaram
gaúchos. No penúltimo pá- remsndo firrp.e" porque vi
reo do programa, foi di:spu; nham senttndo qUe 013 gla'Ú
tado o., qua.tr'!> sem p'af,rão ColOS poderiam surprean

qlU-e apresentou' momentos der, e na ehegada' ainda

de 'emoção pára os catarí- tíve-am Iolegc para dar

nas presentes a. regata: E' uma "irada e Cfi:l'.,ar os

que 'd�da' a largada os ca gaúchos bem para. trás,
·tal'iOe.Ilses: '.Ipul'aram na,' perdendo os catarínas pa
frente :e "Vieram: nessa :po- ra os cariocas ]J;)!.' um bar

5ÍÇlão. até ciso mil- �e �1,Üphen C0 f' .v�neúam :10., gaúchos
tos, metros, dití"para a fren' "t'itmbérn 'PC'i" um .bdco; Os

,te' pa.lIeC� ,que os raRflZes" cárlG(fS s;lgran:;m-se canl-

d!e 'Joinv.fUe' �s.tranhait'a·�,' 'pée�, ,brasHeil"os de remo

9 peso ®� t:e:n1o.s ',Pf:J'qUe 'Ct'J"'l Jil pcnk,s. as' cat'ail'i
correram· cÓ;rn. ,o.s. .de: lÚi. Ji11"' 'nenses,�foràin OS vice-cam
ga e 'est"t�m' <a,ço�h!lnli.dQs � 'peões totaJizando' 44 ' pon
a pá .e�treitá' .�, ;tàmjj'�m tos e os gaúchos em ter

porque� dois 'remã(:lQr�S, (n" ,�e�ro li.I�ar Conl 29 pontos.
'centto. cta g�arniçãQr; o,j(.. . 'A1gumas, pessoas pensavam

tinhâ,.m corOa0 �� (ló1S: sem:' ,', ,e' ,tcere.ditavam mesmo que
patrão, e isso natura:men os catarinenses, '�m 'lista

te influiu muito l1f} seu da crise. surgidia' 'r,m mês
!rendi'mentio principalmen- an.tes da ·regaw. f:('avam

te na chegada , isso ",anta com uma terceira ou qU9.r
é verddae que êles para- ta cdocação. Mas engano,
ram de remar antes da 'ram-se os que !'\Sshn pe�'l

chegada, e qua,se perdem a sava;n. 05 remado1"es cat.a

,s,e,gunéla colocação para, os rinenses' que v·estii·(.Ql 9,

gaúchos, feli.?mente deram 'camisa vermelha d.,t
ma1s duas remadas e pas- FASe., soúberam Ç0'1' ô';',lti
sru:am o balisament() ole vez (:' d1gnidade honrar o

chegada,- vindo logo atr:'ls nor:�e de Santa (�'ó1.l;n!:illa
os gaúchos. Os cat.uinen- nl), Guanabara e. n élf;3 d
ses ao Cruzarem o :Jo,liZé,- meus respeitos 8 as m[

menta de chegadia rlet:mai- nha's felidtações. Da ter·

aram dentro da barco, ta ceir2 colo.cação do, ca·:-:1.p�:)

manh;o foi o esfoi'çJ' que natr· pa'ssado, paS.'lamrJ,> r::t
fi.2'lera.m. No último páreo ra vice-campeões e deSb!an
do programa f'Oi corrijo camos os\ g'a'Úchos dCf.ta pé,

<> 'oito g$gante que aprêsen siç§,o, Foi um feito de has

tou alguns' la.nces de em::! tarute expressão e q11e colo

ção no seu peJ:lCurS0, para cai o remo. catarinense e:'n

na chegada vencer b�m a situação 'respeitá"el no

gu1arpição carioca. Do.da a BrasiL Ao I p::e.sideritt:> d:8

larg-a,rl,a. pular�_ n!). ffen- FASe, Dr. Ary Pereira .oli
te cariocaS', gaúch01 e ca velra, ao Sady Bel'ber n� s

trurinenses e mais atrâ,s v; so velho conhec'ido, ao N:
,

nha.m ,pernambucanos, pa- traordinár'io Manoel Lll
ra;ensoo, ba�anos e capicha veira, aos remadoreS do .

bas. Ç.N. Oachoeira, do C.R. AI

, 'Na altura dos mil me- do Luz e do C.N.F. Marti':
.'tiros os cariocas \oinham, 'nelli os aplausos e <15 f,di
com quase, uni bwl'co na citaçõeS' do público esporti I

frente ,dà,s catarin�s, aí o vo de Santa Catgrina por.
con.jllnt0 catlarinense fO'r- .

essa magnífica dem:mstra

çou um pou";o e t'.orseguiu ção ,de união e forç1t de
chegar mail] perto (ios ca- virtude na oerteza de que
riocas que se aSsu5taram. Santa Cla'tarina f:)i o·em
Na altura dos mil e qua- representada na G11anaba
trocelltos' metros os c�,tari'

.I

ra,

----------------�-----�-

VENDEDOR - MOTOR'ISTA
Precisa-Se de pe.SS'Oa com prát.ica de v,endas, de

motorista e que saiba ler e escrever bem. \

Tratar à Avenida Mauro Ramos, 64 fundos

Não satisfazendo as condições acima é favor não
se apresentar. _',

3-12-65

Fone

t M o B 'I L I Á R I A

;3.'�gDnzagª
Trajanó 12 Sala 7 3450

TERRENOS

Rua São Judas Tadeu - Bairro José Mendes Tres

(3) lotes por apenas Cr$ 900.000, medindo cada 10x27
mts.,

.

Bairro Bom Abrigo - vende-se ótimos lotes muito bem
localizados - Com luz e água - Planos - Pagamentos
'com facilidades.
.. Avenida Santa Catarina Balneário - Estreito - Lote,

plano com 4rea de 350 m2 - por apenas Cr$ 2.200.000 ,ou
ent condições a combinar.
Jardim Atlâí:ltico - ótimo lote com excepcional área de
412 m2 - Frente na rua Eslebão Pinto da Luz - Lote

n.o 78 quadra 6 .;_ Cr$ 2.500.000.
Na Rua Professora Antc.nieta de Barros - Estreito -

Vende-se dois (2) lotes com boa-localização! - -Medindo
cada 12:x25 mts. - Cr$ 1.200.000.
Terrenos entre Coqueiros e Estreito - Perto da Suh·

Estação Elétrica - Com financiamento em até 40 me

ses. hssagem obrigatória da futura �venida Wl ,Aduto·
ra. Lotes de 12x32 mts - Preços á,partii- de Cr$ 500.000.
Terreno a Rua �ão Cristovão - m�do 20x10,50 me--

tros - Em con�ções a estudar. .

.'
.

Lagoa da Conceição - Compre'agora �n; super faciliÇla
des seu lete na LAGOA DA CONCEIÇÃO -. e desfrut�
ainda neste ve� das suas belesas naturais. Somente 7
lotes - Preços a partir de Cr$ 300.000. '

Terreno a rua Max Schram - Barreh'os com área de"

1.463,31 rn2 .;._ Aterrado, frente' no
.

asfalto ce fundos na

praia - Servido lIe' água .� luz .,.. Cr$ 5,000.000. . .

J!U"� AtIãDt;!co - Lotes/n.o 312 - e· 313 - pOis por a·

penas Cr$ 2.400.000 em condições - otim'l localização
Entrada Cr$ 600.000.
Vila Santa Rita _,. 7 IQtes em (Serraria - Barreiros _:

Os 7 por 500.000 - Aceitamos propostas para pagamen-

tos em condições.'
.

Praia d� Saudade - Coqueiros - Maravilhoso lote -

medindo 15 metros de frente por 24 de fundos - Com

água e Luz - Pertinho doGrupo - Apenas. Cr$ 1.000.000

em: 10 meses.
'

'

.

- ....... -

Rua Almirante Lamego - Temos a venda na Rua Alte.

Lamego 4 ex�elentes lotes, com área de 480 m� por ape·

nas Cr$ 5.000.000 cada.
,

,

Rua Professora., Antonieta de Barios - Estreito - Pró

ximo a churrascaria Blumenau - Lote pam situado por

apenas Cr$ 1.400.000.

Praia do Jurel'ê - Quarteirão n.o 16 - Lote 11.0 17 com

área de 4� JI!2 - F,l;quina d� Rua Princiual - Aproveite.
para adquirir agora Apenas (Cr.� 400.00,0' ",

, J

Praia de Caiacanga - Areá de 84,475.m2 - Próximo ao

Clube Campestre 7'" Frent.� para a Pt'aia - Apenas Cr$
] ,onO.OOO. '

CJ\SA E APAR,TA1VIENTOS
;f.. ,.,. "

.;:,

Temos em. nosso Escritório, várias residências para ven

der,' cuja i'elação iremos 'publicar neste local.

/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Escreveu: A,belar(J,)
'Abraham,

Fazendo parte da delega,
ção de Banta catall'!illa

que foi participar do Cam

peonato Btlasileiro de Re

rrJo, como representante
da crônica escrita da cap�
'tal e .como 'convfdado espe
1C1rul do dignlssimo presi
dente da FASC. pa.ra fa

zer a cobertura jornalísti
ca pa,ra os jo::nais "O Es

tado' e a "Notícia' d� Jo·

inville, não poderia antes
de mais nada' a g:-adecer
o honroso convite fOlmula'

do pelo Dr. Ary Pereira O

liveira à mjnha modesta

pesso·a. D�ntr� do possív:Si
irei relat1ar aos( pr'ezados
leitores e simpatizatües .da

página .esportiva do jornal
"O Estado' asi peripércías
dos sete párE,as clímpicos'

.

do Bras:Ieiro, corridos· d�
mingo último n� Lagoa Ro

drigo d:e Freitas, Devo di

ZE�[1, inicta�mente, 'lue aAS

sr.:s,ti à. sensacional regatiJ;
doO Estádio

" � Rem).na La

goa e, COlmO oonvirlad� da.

CBD., fiquei assistindo, da
Tribuna de Honra do Está
dio junlbamente com o pre
Sldente da· FASC, fl outras

a'Utorj,dades da CBD.' O pri
melro páreo, quatn com

patrão, foi corrido con;>.

GILBERTO
.

NA:B:AS

.

'

Na altura dos J;llíl, me
,tros ,. a,inda, comandlO'.ya o

peLotão· a guartüção" cata.
riu,ense 'já".agoJa sEguida
.ce· peM;o pela cariDc'a que'
· fOl'ça.v!!- a, remada. Na al
'tura dois mil, e duzentos
metros os c!briocas. cOIjse;-

· gui�arp
.

pas$ar�, �elo� ,"pa
tarinas' que' dimiYl:üram
'a ren,lada, - na.t.uralmént!2
pá.ra ,se resgi._lardar· n� ,che
gap.a. Nos último$ : duzeü.
tos ê efncoenta 'metros: Já
os ca:rlocas' t,inham .0 .pã
,reG. gp�do, �i,n� ...

'

e:rn.
seg unc;1ó cS ca tarin�nsés .é·
maf-s atrás os gaúcl:ios.
Vl2.n:ceu o páreo·.a guaroi

ilão 'ilal"iooa., ... em ,segundo
;s catarinenses 'e; em t�r-
ceires os gaÍlchos.

'

· A diferençá' 'ao primei.i:o·
pata o siegundo foi <1;(' pai"
co e' meio' 'e dº S€gU'I�do
para o' .terceiro de· Um

barco. ' néve:'se .' l'cssa1tar
que os "cob�a'$' . do :,re�()
carioca, isto' é ,cS ,'elj.t.e:qdi-

,. "{ ,.' .' '".

atrás vinham os cat.arinen
ses. Ó proa do bar�o gaú

· cho tev.e um come-ço de

: �n\Solação .e des!1laiou' no
· barco qUe foi de encontro
ao aterro da' Lagoa do la ..

do dkeito, diss'o se aprovei
· tando OS cariocas e catan

I

nen�es que e11traram em

primeiro e, Ee-;tunrlo lugar'
respectivam"l"'ie, !\.credlio
que ·se nih. hcuvess� ,) !lci
dente a luta pela pri:neira
,collo-cação seria entre 'carlo
cas e gaúchos, No terceH'O

p'á'l'eo, foi corrido (l skiff
que era· flàvorito o cat'>uc;�
Belga: Dada a saída· p'�1')a
r.c'il na frente ,) C·u!oca,

:fof corrído, o ,d�(js. com 1)�
trão, O' cQnjupto titulât

,

,ctJ(�3:' cafb'a!!li�en:SÉs era f(�f:
·hi.l{do '�-ela: ,du!ilu aldíste
Michel e Téixerra,

,

Ainda na quinta-feírá
.

Ê'lf.S trei!naram ':' .muito

.bem, impressionanr:1o a io

dos' Que ·estavam aprecian.

'do os- treinamen�0S na La

goa, Era um páreo (I11e sr

ria c"isputac1o entre cario,

,,(IaS, .ea-rariI'as, e gaúdl0s.
Já sexta-feira o presidente
da FASe. d€�idill l1iio (:0-

locar Michel po. t2f a , ..

CBD. avisado ao mandatá
rio catarinens,e qu� 'J re

mador não estava com, a

sua sit�ação reg1l1.ariza.d;t
na entidade. Mich�� ficou
'desolado quando sf'lube que
não p9Jd'eria CC!Tfl', 110rquê'
até a' ultima ,l(}Ú� tinha-:
mos esperanças '-lue õie
·co;r�resse. Foi· v<3ncld� êste

pá�reo 'p':-J'··n r.!fl,:,,;_,.:'eas� em

segu'q;do entraram os g:·m
chos .� em tercdn :)s :':i1-
J'i1''''prSE'S, (is ca',ari"enses
não' . lograram '.::làssi ficaçãe
nesse páreo. Me:>:no assi!1,
deve�nos ó!'ecc�h:> ?-cr que os

dois :'.'madoffs aldists.s, de
ram uma dern·onstração te
al de grande espjl"1�.) de lu

. t" e abn,eg'ação. Nã·) lJodi-

realizada po ::>r:1Xil110 dia

12 de 'de�erntro, ús 9,00 ho

)ras, c")t.lt�aldo mi Ordem

do Di3., :'1 cleic,à\l dos mem

bros d:.' Conselho Delibera

tivo do Clube fieira o biê-

.deixau"'o mais at.rás· o pa
raen�� ,e· o carJichfl,ha, vln�

.

do em quaT'to' lu�ar o ca-.
tarinenS'e Taillak. NR altu
ra do:s .m'il metros a situa
ção 'era a mesma da SllJ\�
da, Quando passaram pt::lo aI,11 fazer �l:..a;s niLc!�o dada
último ba ]i,lamentn de miI aos suas conctiçõE� fisicas.
e seteéentos :e . éin�0cnt1t
metroS o Belga já vidlà 'r;h :t�U!int,� pt1.f!') h:Júv9
çom a corrida gan�m, ,';i:n-, ,a \disputa dO (wli',Je, D:1,rla.

. do em s;égundo-. o pataense' a laTgaca o conjunto c!ario
que fc:orri'a por fora, lem ca·· fugiu dOS �€'ma}s, vin
tfl'Ilce'iro o cará.b"'1-Jfl' que do a ser,r.uir os ei'"tarinen
corria pO:" deni"" :.13 ra'l,t ,,"s, os !laúchos, ob cropicha
e em quarto o cat,aJ:inense bas e r& para·enses. Na al-
que c.orria peló 'nll ió, tura 'eles ml1 metrps g, situ

. Quando' faltavur.l mais ação 'se \aVr'psehtava já
ou menos cento' e �incoen q.uase defbiida para a pri
ta metros para (1. Chegada, m�ira col.Gcanão, })'Jis OS

o' catarinense , cflmeçou a" ' ca.riocas "Vinham re:r.ando
virar e aí os catarinenses fil:mes e dificHmente per

preseo.tes:".pa L::\'�Çfl..;:l;i�%�,·." .deria,nL.:_a,.·pl\Qva,.. êo:-rni d�
ram viJjIt,ur e tofêê},,' péiõ""""1ato na&"'1Sera�rii:�s. a
seu remador que c;)met;o'�l lut!a foi pela, segunda bolo
a passar pelo capirihaba e· cação entre cata-tlnas, gaú
sensacionalmente p<;!10 pa-. clios,' e pWl'laenses. A-guar
raense já quase na �hega- nição ca,tarinen.sl;; formada
(la para conseguir U111 lJon por Taillak e Orival vinha
roso ,s;?g"l.lndo lugar. Tail- remando firme, mas um

laik demonstrou uma for- pouco lenta , talVEZ para
\

ma exce1e11te e a SlH� vira se poupar para o fina:! e

da foi empolgante foi jUstamente o q'll� acon

Em terceiro, CUn! menos teceu. Parece que Taillak
de um b1rul"cO de r!!fere"'ca já conheCe bem a lagoa,
1entrou :0 paraense e em pois só V'i!ra nns últimos
/ quarto o capicl>.aba. No duzentos metrr,s, pois aere

quarto páreo do programa C,mtJnl.la na. 6a • .p'Í�•.

Prel·iminar 'Caiarinense
I

de São Si��estre .,

AtravfSl d,� seu rrE.siden�
te, Alr,i.no Viein... 9, diretó
ll1a do. Ipiranga Futebol
Clube de, SacG (iCS Li-
ões, il?stá C(,l1vocando

seus associados, C-:Í1 pleno
gôzo de sens :lire:'t(l,�� p'ara
a Assem;niéla Gerai a ser

nio 196:5-1 :J�I'�,
.\

t 1!9.

o S'L'U lançamento e!11, liual
quer :"go. Al�ás,. �nnalcJ.o
é um <""08\ ídolos 11e torcida
a"a aê'a 'lU" qu r VO-LO .n

tégra ado o time de cima
como vem acontecendo, ta

zendo jus o player à eorr

fiarça que lhe deposita o

técnico José Amorim.

Quanto a RogériO 1. já
restabel"ci.do la contusão
provou.. riomingo último
Que não. há receio algum...

quanta à -sua presença con

tra o Caxias.
'

SErvi PROBLEM 1\8

Está a djreç2:) ',tépnita
, do k'aí sem problemas pa
Ta .

o embate de
'

domínco
quando reeepcionarà o al

vinegro ':Win\ljll.;nse· que
vem -'e:l'e �f,er 'gol.ea4o' pelo
Marcilfo :Dias," '.'perclel�do,
em óonsequêt\'c(t '�'.vice
liÚra'r�a· em fS.,'Cll' cLQ 0-

1:mp,rcn. Todos se Encon

tram em nerretras condi

ções técnicas c Lsicas, ma.s

é o coletivo (' '! hc�" sr·b

as or·c].eI'ls tie j;lsé Am<.orim

que, vai· dizer ql1al a cons

titl,i('á0 do C0n un';l' para.
domingo.

Taca BrasH: Santos 5 v Vasco L
,

.

1. round das ,Enais
tinho para o vencedor e

Célio, de pepal, p<'tra os

val�icaí�'hs. Surpr'2,endem a

todos .o fato de que Pelé·
o maior goleador "'o mun
do, não ter .assiml.lado um

só tento,
O 20. jo�o será efetua

do dia 8 no Marac<1nã.

FO'alJetór�o anlPnC�O{� ch'sga,"'a�t

dos catarinenses
!'.rarlde fr!!u�t0ri'). numa \

!Jrova ('qbaI de qne o títu
lo a!ran;�ado ccrre�pondeu
int e'ramente a expectati
V;t

Qll'.'rf4ol'T'.os, mais uma vez

P:Jdé-r; �·f.r aos remadores

que f'srivrmm no Rio de
';,1,), "lTO. l'e'Pl"esenta'fldo
S:l"ta (�atarina, cullllJ)lrl.

m'ent.()s po�a magnífica con

qlllHa <io tit.ulo de vice

('l'llJ",p€.i,�S do'Brasil
ii

E

-:�

"

Deverá o Aval f.aZé'r a-

tuar contra '0 Gaxias, do

mingo pÍ.'óXimo', o n.esmo

tizhe que, domingo último
terminou o encontro com

O Flgueh'ense, ao qúal ven
ceu pella contagem de 2

.
K 1, a não ser .que 110 "a

'.pronto" a ser realizado ho

íe ·surjam. novldades, Mo

rellí, poderá atuar no co

.mando do ataque, eíemen

.to que édx)m.�elh.ores ap
·tidões técnicas do qUe Ro

.Igério II que .apenas joga
'para o gol, quando possue
.a linha c1e· frente valores
·ra classe. de q�vaUazzi, Má
.r!o e Toni);)ho�.·

A'J contcárfó -de Rogério
II, MoreU;· a.léin· de exímio

.

goleador, joga. mais para o

-quadro, mas t,em. contra si
'a íalta . de sorte. com as

"constantes cotiti.i!':õ�". etc.
Ronaldo, o)at,eral· direi

to que· foi revelàçâo juve
nil do mesmo Avai há. dOIS
anos, parece-nos que ago
ra est.á ,tendo a sua grande
chance, pornllanto atuou

bem nlas últimas peleias
d� alvi-celeste demonstran.
do ser marca '"01' emérito e

bom distl�'ibuidor, nÃo cau

!lando preocupaçao, algmna.

Enriauecido O lar do ,Jornalista
GILBERTO NAHb S

na (�; �üJnaba!a
(\, !" �ém' nascido,

r.�\>;::cu p&ra torcr.r'
que
pelo

�MlbaDlOS: BD Lagoa 80'�fi10
um 'atraso de", quase meia dos do.: rema; dav1::tm os
hora;

.'
-, gaúchos como os ,a:dvers�':':

NOVe', 'Ertam -os concorren rícs mais. posTigosos pata
teso 'I>adti· a Iárgada, 'que os cariocas. No segundo }lã
foi àensaeronaã ,n03 .prí- reo, dots. sem patrão, hou
meíros duzentos 'metros os ,ve um acidente com a

'C8.<tall'linen-ses deS']::.o11tavam guarnição ga':Ícha na altu
na' frente, seguidos de gaú ra dos mil e oitocentos me
cnos e éa:'pi�habas. Os ca- tros, qu;ando 'Vlnha di.spu
r.ió('.'as' fi·camm cié saí<ia tJa�do lado a lado a corri
na quinta' coloeaçã'), . ca com os cariocas c mais

Est�() sendo �'la!H!dos en dàde amadori.sf.') venha a

:tlendimel1ios entt'e o jor- j)!'omGver, a 'pr(;!1im:r.ar de
nalista .l\.Jyllca.ldo Pt'voas e 'São'Silvetsi'e"L :";�'l'.d-esen-·
� diretoria tia :l'ec',eração, YO'lvida em dezembro, em

. '''' .. ''.,
'

, AtIétióca 'catarínen,-'E', com·fjô�ssa capiLt� ""

ao finalidade de que a enti

Ipiranga Convo.ca Assembléia' Gera'l

A11teontem, 110 Pacaem

bu, Santos e Vasco éfetu,a
'ramO a prim2-ira peieja pe
las finais da 'I'aea Brasil \

1e 65, tendo o campeão
paulista goleaW--seu"'0P08i
t.ar pelo sc,are (�e fi x 1,
marcando QS tentos Toni
nho (2) Dorval (2) e Cou

Depois de brilha-rem em

á�uas da, Guanabara em

mais uma diSlput� d,() cam

peonato QraID'I:'2iro de Re

mó, retornaram à esta Ca

pital os remanor"s' r" R""

ta Catarina que recdnquis
taram o titulo de vlée-cam

pefies do esporte da\.�anoà
g,em.
A chegada, os "catarinas

fortam rceepcicn;:Ldos pelos
amantes do relnfl com

i,4

E' com prazer que regis
trmr',n,., (' nascime:rto do

menino !\tIarco A�1l'Oio fi

lho de nosso coleg:3., j-orna
lista Gilberto Na� � e de

sua e>:tp.Q, senhora, Zeli

nat.as, (,(,,<.orrido dr$l, 28 p.:p

:r'l�\!r{'ngo (tras ') nome

,iti nrl;'l€iro do Mengo), os

nossos votos de felicida·des
extenso' u,s aos seus país.

•

Transferido o Estadual de
Tênis de Mesa

o campeonat.o catarinen travps de, telegra,ma envia
se de Tênis de Mesa, que do. a Federação Atlética
estava mareadú pam os Oatarlnense,. alegando vã

próximoS 'diàs 4' e "'5, "em, :; riás, motivos solicitou a .•

Blumenau: aeaba. de ser FAC a tranllf.?rênr�ia do
transferido para os eMas certame, tendo a enÜdla.d�
11 e 12, ainda em Blume- amad.orista concordado
nau" lOOlll :a proposta deos bilu-
A Liga Blumellauense ·a- menauell8es.

I '.

Waldemar Thiago, o mais
credenciado

O fundis.ta blumenauen-,
(>e Waldemar Thiago que
demonstrou' nos J'ClgOS A

bertos" apr,esentar-se . em ó·
timas condições físi�as, (a'

pesar da idade, tf o que es

tá s�ndQ lhais c(I)ta·dCl para
vencer a próxima prelimi
nar de São Silvestre. a ser
realizada na cap!lll'l' dJ.t.a
rinell:lSe na primeira qum=
zena de dezembro�

'.
_ .....k_._·_ .... �.

NOTA OFICIAL NQ. 031"-65
Resoluções, tomadas pe':'

'lia cUreto1"ia em reuníã o
erdínárfa 'l'ealizad'à rIO dia
30 de' novembro, til" 1965 .

EXPediente: Fóraul rece-
bi"os os seguintes Ofício
no. 25-{j5 da Liga Brusquen
se de Futebol de �alã.o,
Cartão de Boas ) l'�ta.� da
Federação Paulista de Fu
tebol de, Salã!), Ofício dá
!.iga Atlétic'a F.�a·lcisquen
.oe, Ofício no. ,',l· t,,; da Li-

. ga .Taragúl\en,,,·� de Despor
lH1 e Nota (;fidaJ no, .:.

H-fi!' da Í"ANC. \

f'ampeonah) E"ltadfuaJ:
• to.) Inscrever para as elí

m4natórill.s da zona no. 2 os
cluoes A,A. Souza Cruz,
Cam'Peão da Lig''3. Brusquen
se de Futebol de Salão e

Jr.errovifJrio E.C. campeão
r'a Liga Atlética R1umenau
ense.

rável de. gols Em caso de
empate também em gols
haver-i uma prrrrrogação
de lt: mínutos, Nãe haven
do cl<"!l��!l aínr'a serão e

xeeuta ''os tantas séríes de
3 pe�âlfàa'des máximas
fl'l.:'3!r.tas f.orem necessárias
'até a rleclsão

',50.) Designar as dataa
··de· 11 'e'12 do corrente, as

'21 .horas ··e 10 hora" :'''lSP,2C
ttvamente. na nuadra da
Ji'A,',;', ].].:(r;'l �,S J,artiua� elí
mínan.n.rs r�1:1 ,'OD9 no,

,3 ··é:tre. c'lu!J(' Di)zt' de A
. gost<) i'alTl)::ear (h capítal

. e J,il'are �',F: C. etuupeão da
• ':'nJ lI.tk<icJ. ItajaieniSa.

Em caso de empat,€' se pro
ces.;.:;.! i C� nbrme it,em 40.
des'.a notR.,

61').' De�lgr!ar as seguin
te3 r.utGr;.,i�.3.I\(.s para as

par'.f':.'lS ·a(;1l11U. :

Rerre!'entan(e ca: presi
: dê1'1c,� - E�lm1Jtcn Berre
ta

''"te. troMIZE DINHEiRO EM SUA
./

�I,'AGEM
.

no

20.) Designar as datas
õ'e 4 e 5 do corrente às 21
heras e 'lO horas respecti
vament.e, parà as eUmina
t<'riai3 acima, na cidade de

Bl'u�qul' na quadra da As
so�ia(�ãc Atlética Souza
Cruz , dê acôrdo com Q SOl'

teio (realizado em reunião
do dia �4 do corrent�.

30'.). Desig"nat as seguin
tes autoriddlaes 'para os jo
gos aci'Illa:

Reptresen,ta·nte da P�esi
rlêníCia - (larlos l"ullgraf
Arbitl!&' --�� Fterre'
ta Tr �'; ,t'ferênt�ia cle Atletta:
Mesário - Sidney Dami- De �r,!)Í'Jr"njdacle ('('m a co

ani. .

_ m"I1lc,5,çá::- ca ÇPD. data
40.) As elirhlnatórhs em d" c'e jf do corJ."en�.

q\IlestãJo seriíro realizadas - transfHir o at'.f'ta Lueimar
.. em melhor dp4 pontos. Em Mer(f;:r:';'; da fc.'deTação Ps.
C?I�O ('l,e ,p1tJ.p-a-fe haverá úma l'P"',9 >" �) :)9,1\i li Guarani.

3a. partiria dia, 5 as 17 ho F C. fl�iad(l :l LANC (Join"
.

ras no mesmo local: Persis viIle' �fl1\ enflg'lO,
t;n,do o empate será' pro- F' .;]an6T,(,i;s. 3;' de no-

.

clamado Vencedor (l clube vem1Jr" Gt 1&1);',
Ody Vftrplla - Pr:>Eidente.

Arbi:n ,- FranC:lsco
LAl:'

Mesá-r:o - Sidney Damia-

Dias

ni

7:» Em. ',rll'tüde da falta
cI� ir,�c! ,\,;30 em tempo

do':> C..1n'.j)eoes das ligas de
Jal'''é"u. e [�f:o. Francisco
do Sv, I.'ClÜ1!1)!1 .. s,(' cam

peã j ela z'Jntl ro. � aGua
rani I'utrbnl Clube cam�

peã0 ia Li�a ú tJét.!ca. Nor

Ctue tiv�:r maior saldo favo
.,

----�----�------------------------------ .

A Várzea. 'em Foco
LS b;no, 1 'e Ramires, 1, p!l.ra

os vito1'10sos. enquan�o \Ta
vá (ie f1alt,� mar.cou o úni
cu gol dos Cartolas.
Na arbitT'agem, fnneio

nau o Sr.' Armancb Carlos
com regular atuação,
Alinhou assim a A.A. E ..

ducação e Cultura: Pedri-
11110, Sérgfo, Nazar�l1o Au

-gusto e F8;.teco (Brim) de
pois Luiz Geraldo, Célio e

LUiz Alves, Joã.o, Quidq
Jo:ão Albino e Rarr..iras.

1\TOVA VIT01UA. DA AA.
EDUCAÇAO E C�LTURA
4 X·J.

A -valorosa agremiação
Presiq.ida pelo Sr. Antônio
Gouàell, enfrentando no úl
timo <sábado à. t·ar"e no Es
Md!.::> do Pauh Rar110s lo'.
C, na 'rrindade l) forte on

ze or's CARTOLAS F,C.
venceU-,Q' pelo dilatado es

corer de 4 tentos ."1, 1

O encontro agra''1pu de
vido o ótimo fut.ebol, prati
cado por 'a'mbas as equipes
pl'i'Il,cipalmente a :'\,�5:;L;a
cão Atlética ·Educ�.c�;�. e'

Cultura, qUe demonstrou
mais uma ve?, que possui
uma gral"(::1.e esquacl'."�, ra

paz de prellar copo qllui.
iqlu'er icon'_;un te de 111'�63,
várzeã em COflct;çô,S de i

gualdade, tendo l'�" c'" r

denação entre a U'- 1"'( eh

quatro, zagueiros 11',":'" . ',�

campo e lnha de frrn�e,
Marcaram os tentos ri') ,

embate: Luiz Alves ;2, A1-

OLARTA 2 X 1
CRUZEIRO. I

Numa partida revanche
solicitada pelo Olaria �
C., jogaram na tarde cl

. dommgo último no g.ra.ma
do da 4a, turma do Abrig{
de Menores, as representa
ções do mesm.o' e do Cru

ze�o F.C., após os 90 mi
nutos d:e luta renhida sia.iu
-'�"�Fdcr.o conjunto do O
'., '., ne10 apertado esco-

",.� 1')-�,��p"l-:vof'•.-r. surgiU
um emp,ate de 1 tento.

, ÁS de Ouro cômemorou posse
da nova direfori,a

Em ct'tnmgoãeetpoaorçã FOIn ..ou a equipe vence0
Em cmnemoração a pos- ·'fora c(lm: Valcir� Valter,

se da I"ova diret.oria do LIma. Jl.trl e sérgiO' ChoCo
AS'DE OURO F.O. jogaram late \ e João II;. Ma11ll'O,
na tard� de sáLado, no Rt1i mtr e Jorge.
gramaào do Abrig:) de Me Casarlos: Marinho; �
n(Jf<E�S, os equipes de oosa- breu, WUmar, Ildefonso �
dos e .solteiros .da própria Orlando, Valmor e Vilton;
t''lcnpe. 8cnL Hélio, Silva e Aldoo
Os Solteiros, apc-t'sentan l\rbit�L'u o encontro O'

du ri1elhor rendiniento, a- sr Osmat Oliveira, m'ais
caLa.ram "por dominar a .con_l€Gic!o por' Chocolate,
partidIJ. e o..marca,(Ím:', as� antigo craque, do Figueirel1
.sinalandlo '4 x;':�2. ' ·�e '_.�,�...�,l�......�-�._ ..

-�-""r." ",'
. � .... '�

. o.r _
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o ce!. Lauro Cunha Campos presidente da CEPCAN, ladeado pelos srs. Julio Za.
droznye Hermelino Largura, diretores da CELESC, na jantar que esta ofereceu
I rno Querência à Diretores e Conselheiros da CEPCAN na noite de 4.a feira

'

...
� "

,. ' ..... , . \
o.major.Ehg: Elias Paladinl (catàrinense) :re,:res�lltante do EMFA juutfl à (,EPCt\� .

em co�p.anhia_ do viçe-presidente 'Albertó Silva; -quando faJll.v't à re.iortagem
sobre.problemas do carvão'ligados à Termoeletriciwid.e .

.

.

ai.___"
'�

.

Diret-:tres da CELESC - CEPCAN, ccnfraíeroizam.sé no jantar ('i' "011.e'ê1w·a·

,;:�:,.::,[,::)f1à .•� reeleicão
r

, 'PARi'S: '2:,<b�) '� () :'r��iikn'i� Charlles De GauUe es.�
tã redigmdo ho'je o discurso' que pronunciará ante os elei·

. tores da França amanhã à noite, como encerramento da

i :,Sl;là.,cà;lfil?anha para às,'�Wiçõês pr�sid�nciais que serão rea·

'. hza.das 'no domingo. _

.
,

�
....

�
-:.

. ,

'. �... • !. ; ••

Dt?Gamle .está confiante de que obterá a )'eeleição,
apesar de qti�·· recentemente . os candidatos da oposwão
vem obtendo maior popularidade, a julgar pelas enque.

.

tes feitas junto ao povó.

"não !'(jj ofe7'."i "a, n;as de

fensiva". Taml:lé!TI o or

gão central do ;)srt.i60 co··

m uni s t a, "VHun1 ..llte",
abre sUa. edição d,� h').: e
com o titule;. "De. Gaulle

A quat,ro dias 'da e;e;��w O liberal MarcÜW\cy re-

do prepidente d>a Frnn<;a, sumiu sua respó.:ita !"'t;ma,"
o ·cóntÍ'a"at�qqe laJ;lijadú pa,l?';nl, "aúto .. satIsfàç:io.")
ontem p.ef&:. "';��n:('ral J:�.f Para Tilrier - Vignan-

. e","GiÍul1e contra" $ef�,:. ��ncQ court, da extrema, dlreita,
ad:versarios fez auidlmtéJ.r se.o general se � 'expr.essou

,c.onsid;9::,avelmeiüe \)' jM�,-'
. c'omo ó fez, foí "plJtque já

resse prJo pleito.
. , .

se eneontra derrotado".

Os 'cinco can ji:làv.."s ..
·

da
-,

� ·Por 1im, o "'Sém parti
opo�iç§ó reagiram i1Tle·.�â,··· do" Marc'2l Barou, obsE:1r

'(;a1nente - '1' afer;s�v[,
.

é!eg-cj il- v,ou que Dé Gaulle' "esque-
lista.

.

,
, .

V : eeu-�e" de mim".
As reações' d� impr(;i1&a�

gaulesa' são' 'diver;;;cts.· '0,
·ecr -,� l'voador' "Le' . Fig:úo'"
:t:.p,fr'a Ique "Ao ll�l�egTir
slst.ematica'l11e'nte e L\G j)fO

meter riqueza, prospetriàa-
. r' e ·e, v:ntura, os C8 nc\id<�-
tOE" da oposição facilita-

na Defensiva'" pa'8. c. d!
reitista "L'A,urore", o' che
fe do EBtad.o "nã') julgou
necessario .l:ança�-s� real
mente à po1emica. De Gaul
le parEce achlar

.
q 11� isso é.

.M.SY-l_lr?-,pà:'r'!i: sen� 11linis-
tf ..... s' '" � ':.�' "r:� :.. >

.

.;. .

'

. ·���irEtâril:&,' � ié'c:Gnpa
nha '1 'eleità'ri! :pro!fs:egue
éom niàiot àniili:â�f\ó do

que' nunca.: a 48 �h6ias de
seu' en.cerráméito·.
. Os 1l.::1�n:·sarios.'< d�

�

atual

IKesidente mult.iplil!am
s,uas intervtmçõas puoU
CM em' t6dl:l,s as partes, e

CtS ministros ·e pn"')uu:id,i
de� 'lês \Uli<f:\>, rr:': ca11l
As "Iltj'l\.f. � !',<l:." t(?')

s'as �� � h01·a� St.T;-,{'o 80S áct'
'PT0XÍrl; 1 -.;;.).\." ... - :�)i;1 qUr.l!
do '):�·-l·oS :(iS c:1ndi\io.:(I.' tf
Irão a l:}�_tq:;.t:ji íjdL�!''; ':i.B. CiÍ

íi,"lg-Í',rse r r't.:'la. ú� t�:ma Ve;�,
aos,15 milhô:;>s '��e france
ses qlLO 8.Crnn:0ã�111�! 111 �j·P<l!
Ycr:'3.àame'1te ªs.r l>.:::cmi-

, O ée:n.lxiú,ll 1-eI';n ',;.("(-;.J,- �

l.1UFt r.e\.�pi)i!df:'''_! ", .,(ll'.jl�P
mentr" ó.llfPnip nl11·�('(·'ll1j,,;
pj'- �

\
.,; "'''>I}; /"',,<1 ,,"'1 -, r,,�"..�lJ �.! t.. \"c .. 1.. .. , :

l�is/ 1Ji../ni'/1'(l..: j"':. 11�,11já
'lU vl.<l �!:' á:; (-�t.er·.a

.

J:t �: ��"
-

-

-

Ç"�.,l)�' Io �r::�r.·:ol ( ,?' ".1-'

[!e,lO ...
'" ,o. :.lr:'f ('"�"q: t'

j
-;:.

F:':':.l.: ! '�

J;tl -:; _..I �1 f., tom

çi1J,.:'
.:.:,

Vindo para participar do

Simpósio, como membro
do Conselho da CPCAN, re

presentante do EMFA, o

Major Elias . Paladino de

monstrou -seu descontenta
mento pela maneira com

que for,llm
r encaminhados

os problemas, nas div,rsas
Comissões, dizendo a cer

ta altura que "salvo o
'.

as

necto positivo do congraçá
mente de .homens do car

vão nacional, no que diz

respeito à objetividade na

apresentação de teses, prin
cipios e mensagens q\fe
possibUitassem novos ho

rizontes para á solução dos

problemas do carvão, o

Simpósio, foi falho, nada
trazendo de novo, nada

acrescendo, nada cooperan
do à colimação do desen

vo�énto, do equacíona
�nto bem pôsto, permane
cendo o "strato, quo" que
vigorava até então",

o Major Elias Paladino
Inícíou sua oração na reíe

rldá '.sessão, apresentando
seu àgradecimento ao Pro

fessor
.

José do Patrocinio
Motta, por ter defendido o

mesmo �nto de vista que
o seu, quanto à idéia do

. planejamento global acima

das execuções setoriaiS.

AgraQece�; ainda, as de

moastrações de aplauso e

às adésões recebidas,' de vá

rios �ongressistas do S.im'
pósio, quanto à{ sua mensa-"

pm de que a solUção de>

pI'êçO âQ. carvão cSttarineD
se estava acima das tnjun

ções de elementos tais coo

mo transporte e minera

ção, e que seria resolvido

com o incremento do mm

cada, eonseguindo-se atra

vás da ,imediata construção
da SIDESC e da, Terme�e.
tríca de 500 MW de .,8ao·

Paulo,
. esta construida na

bôca das minas, em nosso

Estado é não c9mo I pre-
, •.... " .... ";'" .'" -ô1 �1.Ir,tendemj 1����stL.. J

das, . que "iésftJl\jn;: S""", v�0 a-

�ação no próprio Estado

ii São paulo. É que isso

tr�ria uma grande ciecEip
ç�o .

.', para Santa Catarin13.,

voltando a. ocorrer o que

se passou com a VHEVAP,

à qual, projetada para fun'

cionar em parte com c;;tr

vão, fun(';onl'l totalmente

com 6leo diesel.

(:ORAGElU DE DECISAO

Afirmando que o proble
ma do carvão naciqnal é

complexô, . declarou o Ma

jor Elias Paladino, que su).

solução apresenta já equa

cionada e possibilitada den�

tro da tese de um planeja
menta· glóbal, integrando
os "Estados do Rio Grande

do Sul, Santa Catarina, Pa

raná, Pará, Maranhão e

Amazon,'ls. Dentro dêsse pla
nejamento global seriam si

tuados esquemas s.etorjais

conjug�os,
.,

equacionad�,s
dentro de uma meSma :;15-

temática. Finalmente, acen

tuou o Major Elias Pamdi

po, "finalmente e principal
Il)�te há necessidade de

cor�ge01 de decisão na con:

secução d,êsses objetivos,
s�tuai1.do-se: t) problema ·aci

wa de quáisquer interêsses

que níio sej�m os legitimas
interêsses nacionais".

As d�larações ,da M'ljor
Elias Paladino - que é ca

tarinense e um dos mais
. brilhantes assessores dos

prOblemas de minerais do

EMFA; -, causaram ex

traordinária repercussão nos

meios simp("�<;iast'ls, haven

do muitos comentários cir�

i(�'..lado após a sessão, pe
lo corajoso' pronunciamen
to, que fugiu inteiramente
à rotina de aplausos e

apóio pacífico às diversas

teses apr6Stnta.';'a.8 "o -:'8.o'a
L<ú.

,O ilustre Engenheiro, com
a sua autoridade, presen
teou o püblíco com algo
mais que um frio relatório,
pois sua exposição foi uma

aula magnífica sôbre as

possíbílídades e limitações
atuais da carboquímica, com
exemplos concretos, válidos
para o' carvão brasileiro.
Ressaltamos aquí um dos

aspectos importantes das

considerações do notável
conferencista, quando enf.a
tizou que o aproveitamen
to ótimo do carvão consiste
no seu ataque global, de

maneíra a obter- o equilí
brio dó trinômio: Coque
ria, carboquímica, e produ
ção de energia.
Podemos deduzir país

que, o coque produzido em

Capivàrí, cujo processo es

tá ultrapassado, e o qui
lowatt da Sotelca e da Si
derúrgica, trazem nos seus

custos uma SQbrecarga que

-GI vai
:tWgressou de Paris, onde

atu; U CI):"llJ Delegada. 13"a
silciro à Quarta Reunião
(Sessão) da Connssão Ocea

nográfica Intergovernamen-
tal o Capitão-de-Mar-e
Guerra Paulo Moreira da

Sílva, ,,�'J .j .; );{ j

Esta Comissão é coh1.t
posta de. Delegados de 54

�í� ;1\q�ei)I�El �d.i:�r W
meses, Se rellnen:l.· para' for
m'uJài progi-aJ.ll,!lS" 'de" . inte

rêsse geral e programar
pesquisas internacionais e

.

é patrocinada pela UNES
CO. O Capitão-de-Mar-e-
Guerra Paulo Moreira cm

Si"'l'l foi reeleito, pela ter

ceira vez para a Comissão
C0nsuJt.ivf1. (j�le "'I;: re'me de

seis em seis meses.

Na oportunidade, foi cria
do uhl g:-upo de trabalho

par3 estudar e propor rre

didas para r.onter a 'cres�

cente poluição do oceano,

provoc::-da pela radicativi
dade, óleo, resíduos indus·
triais, .

etc. I

Ainda nesta Quarta Reu

nião, foi criado um outro

grupo de tra.balho para es

tudar as' formás de auxilio
internaéional ao desenvol
vimento da'

. oceanografia
nos países, lIllenos desen
volvidos.

CASA DO MARINHEIRO
Por outro lado preocupa·

do em resolver o importan
te problema psico-social,
do aproveitame'nto das ho
ras de la.zer do seu pes- .

soaI subalterno, está o Mi,
nistério cU! Marinha cons;
trulndo, nQ Rio;.de Janeiro,
Guanabara, a Casa do Ma
rinheiro que vitá,_ dentro
em breve, proporcionar

ro, particularmente de San·
ta Catarina.
O clarão trazido pelo

Eng<>
- Claudel Barré;" de

monstrando que muítos paí
ses, inclusive. a França,
aproveitam de forma ex

traordinária carvões piores
que o nosso; provocou o

entusiasmo completo da

assistência, a ponto do
ilustre Engenheiro e Profes
sor Batista Pereira manítes-
tar a sua emoção íncontí
da, com agradecimentos que
sensibilizaram o conreren-
cista.
Felicitamos ao CPCAN,

.

especialmente a sua díre

ção, pelo brilhantismo.. co
mo vêm se desenrolando os

trabalhos do Simpósio, e

sobretudo por ter . propor
cionado aos estudiosos do
carvão palestras como a

do Sr. Claude Barré, que,
na opmiao de vários enge
nheiros, por si só já t=r+a

justífícado a feliz ínícíatí
va dêste conclave.

Finalmente, resta agora
partir para o terreno da

realização das conclusões
positivas do Simpósio, e o

prosseguimento das medi
das iniciais altamente pa
trióticas e corajosas que o

CPCAN decidiu empreen
�r e dentre elas destaca

.

mos o Estudo para o PIa...
no Geral do Carvão de
Santa. Catarina, no qual es
tão enquadrados a SIDESC,
a indústria de Frrtilizantes,
Enxofre e Áçido Sulfúrico.

. ,
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:ts.��:::�eU:i! [nueftheiro��Jràncês falaado· ca-rv-ãOComissão Técnica do II
Na quarta-feira última, é resultante da falta da ín-

l'!i>';1')ó�io do (jarvão Nacio-
com /3. sala inteiramente 10- dustrialização 'integral e rs-"

nal, as palavras pronuncia- tada sobretudo por técní- cional do carvão' brasíleí
d;)s pelo lVL13.jor Engenheiro
Elias Paladino.' cos, esta autoridade de rfT

nome, da "Charbonnages de
F:·}m-;e". proteríu uma in
teressantíssírna conferência
sôbre carboquímica, den
tro do criterioso programa
do Simpósio do Carvão.
Essa palestra foi sem dú

vida. ímpressíonante pela
clareza e o domínio perfei
tos revelados sõbre o as

sunto; e foi cativante pela
sua forma· simpática e in
rormaí, vestida com um

francês límpido e fácil para
todos.

Remo o que demonstrou

gl'aude prepare técnico
\
et

fibra espoetístas bar,.. :�;as-
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Florianópolis, (Sexta·feira), 3 de Dezembro' de ,1965

-------------------

Almrrante Congratula-se Com Re-

O Comandante do 5: D:s
trito Naval Exmlo. Sr. Con
:t:rn-A<lmirante A I.; R E O
DM,TAS TORRES,' passou
ao sr, ARY PEREIH,A aLI

VEIRA, Presidente da l1'e

deraçâo Aquática de San
ia Catarina o telegrama

,
.

Cumprimentando \'g eon

gratulo-me com V. 3. et

toda a jamílta r(Cmao:\oi'es
ciatarinenses pe::i brilhar
te et ;lOni'W;a, l"a!o,-lfir.:.f:�O
ilbtida equipe est:it'J,� no

Vampeonato Brasilei co de

verG.<!
---------.

Retificacão
• r

Por 113.psO de revisão pu
blicamos . ontem o soneto
rnsirospeccão de autoria do
nosso saudoso e ilustre
conterrâneo Prof. Marcílio
Dias S. Thiago, sem refe

rência ao autor, pela que
nos escusamos.

------'---- -----" ._. ----_._
.

Zani Gonzaga Patrono em

Porto União
o dr. Zany Gonzaga, as

sessor legislativo, é o .pa
trono da primeira turma
de formandos do ginásio
de Pôrtõ União que tem o.
nome de seu saudoso pai,
o coronel Cid Gonzaga, fi

gura com expressiva víncu-

meios para que, nossos ma

rujos, possam ter' um 10-
·cal onde se distrair, pratí
'cf'lr esnortes e terem. [un
tamente com as famílias,
um agradavel ambiente so-

ciaI.
O o1êdificj� !Enncipal';7 onde

serão' ihstalado� o salão '{de
baile, discoteca, biblioteca,
il'�$j;a'lf���'..;!�i�t, 44m�&,
traçãõ e dependências Sa

n1táriaf$, já, está· ,j 'éoncluido.
Também já concluido o

edifício do salão de jogos,'
onde haverá mesas de si
Ílllca e pingue-pongue, xa

drês, gamão, aliaqo, totó· e
.

outros jogos de salão.
Por sua vêz as obras de

hfm�ar. onde ficará o gI
nrisio .com quadras de ba&

quete, equipamen�tos de

educação física e ginástica
estão em andamento.
A' gramagem do . campo

já foi iniciada;· neste campo
será instalado um "play
ground" para' a garotada.
Está.' sendo preparada a'

terraplenagem de um dos

campos de futebobl; tam

béín está em preparo, um

pequeno lago de 30 cm de

WOf:undidade, para o em

'Q.el(lzamento do locl:tl. .

.._--:�-�

Ivo Continuâ
Guanabara
Ainda se encontra na

Guanabara o sr. Ivo Silvei·
ra. Em contato com pes
sôas de suas rela'ções nes-.
ta Capital, /3. reportagem
foi informada de não el?
tar assentada a data do re

gresso do governador elei

to do Estado de SC.

--------,_. -----------------

estudar' desenvolvimento
1fa -'1ft

"Princesa" Vai Ganha,r Banheiro
(atrapaticida

Está nas cogitações do

govêrno' estadual a cons

truç�o de um banheiro car�

rapatecida no 'Distrito de
Fr,':tllcesa, que se localiza
no municípiq de São José
do Cedro.

,

Atrave:> da ld �,'7;)O,
f \.1,- �LJ ', .. 1 Ill,

rinense poderá adquirir,
por doàç�o, o imóvel de

que se cogita, naquela lo
calidade.

I.L

De outra parte, também

adquirirá área de terras,
em Sao Luurenço - d'Oeste

lação com a vida pública
catarinense, tendo, tam

bém, militado
sa .

A colação de grau
lugar, naquela
região norte,
dia 14.

------,--------------------------------------------�

fELES:C Homenag'eia CPCAN
Em regozijo à realização

na Capital do Estado de
Santa Catarina do :lO Sim

pósio do Carvão Nacional,
a diretoria da Centrais Elé
tricas de Santa Catarina

SIA (CELES{;) ofereceu

jantar à
..direção da Comis

são do Plàldcl 'dÓl Carvão Na

cionaI (CPCAN), presente
em'

!

Florianópolis desde a

àbertura d'áquele encontro

de estudos e debates. A ho

menagem teve lugar nó
.

restaurante do Querência
Palace Hotel, à noite de

ante-ontem, comparecendo
àquele lacaios srs. Júlio

Zadrozny, Hermelino Lar·

gura, Carl Rischbieter e Mi

lan Milalh, todos da dire

toria da emprêsa catari-

nense de economia mista e

da' parte da CPCAN, o co

nel Lauro da Cunha Cam

pos, seu presidente, o pr
tessor- Alberto TeixeÍra d�
Silva, seu vice-presidente,
os diretores, engenheiros
Osvaldo' Líberó de Miranda,
do setor catarinense, João
Carlos dos Santos Mãdre

pelo Paraná, o coronel João
Luís da Cunha Costa, Dire,
tor Administrativo em San·
ta Catarina e .os Conselhei·
ros engenheiros' Lírio Búr'
go, José Batista Pereira;
Ivan Austregésilo Maida
Reinaldo dos Santos.
A reunião . caracterizou

pela cordialidade ê o e

contra de ideais entr
CELESC.e CPCAN.

==..1,,,1(.,, .:'" �\..)L�l,rU.ço.(J \�\)
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"Cridünla-ternizmo ra'"'Amãnhã
Dia do Mineiro \.

... ! "

je será /cumprido em

rão, oportunidaíae em ',qu
os �isitantes :i;>'ercorrer
tôd,'ls as instala<iões da S
ciedade Termoel{itrica dO

Cap1vari (SOTELdA) •.j

'1� ::: I

'i �,�,'� ,

Va-i� do 'Ria do ,Peixe?é Notícia: ==t-=t-\ '�-

Prefeitos Eleitos Vão a GB

O Oia do Mineiro, a:' ��r
comemorado am'lnhã' na cio

dade. sulina de Criciuma
marcará, a1-i, a concentra

ção dos simposista:=; do car

vão, no encerramemto d,o
..._

seu conclave. O di� de ho-

na

Os prefeitos eleitos de

Joaçaba e Herval d'Oeste,
srs. Udilo AntÔnio Coppi e

Alcides Saraiva, estão com

/Viagem 'IUlarca.da para a I

Guanabara, onde manterão
contato com o Serviço Es·

pecial
. de Saúde' Pública·

(SESP), objetivan<;lo a con

secução de reçursos para a
realização dos serviços de

águ;3. trntada nas duas cida
des, as quais constituem
ÜIna só comunidade social
e econômica. I Iniciam, as

sim, -: os prefeitos das duas
cidades vizinhas, antes de

�ssumirem os seus .cargos
(que ocorrerá a 31 de ja-,
neiro

.

vindouro), as sU,as

primeiras demarches com

vistas ao estábelecimento
de seu plano de gbvêrno.
OBRAS PONTEDA

\...1i1 l:t5I(;AltE

b'ossegue em l:ítmo a.t:e-

lerado os trabalhos de atêr·
ro das cabeceiras da ponte!
de concreto armado "GO'

verU13.dor Celso Ramos", na

cidade de Ibicaré .

Aquela obra de arte Jll�

de 120 metros de ext�s'
e foi construida totaUn
te com recursos da a

administração cataritienSe,
at'ravés do PLAMEG.,

DE

.

INDtlSTR�A DE MATS
SOLKVÉL EM CATAN"

DUVAS
Em Joaçaba e. outras e�

dades vizinhas, cogita-se dO

levantamento . de. \c�pital pll<
ra a constituição de urna

grande indúsÚia de mate
solúvel a ser instal,ada 11°

111UmClplO de CatanduvaS,
onde exist� enorme reserva
de árv9res de herva�mate,
que ultrapassa, segunda
dados fornecidOS, r� maiS
de um milhão' de pé$.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




