
PARIS, fi, (OE") -'O eleitor�4o francês leveu, ao presidente 'Çharlles De
, Gaulle o apoio ma�iço que lhe tinha pe4!d!). ..'

Uma nova eleição será realizada a 19 do ebrrente entre Js dóís candidatos
mais. vot�dos.

.

( "

Charlles De Gaulle conseguiu 44110, enquanto seu mais próximo opositor tem
32%, faltando apurar ainda 8 mllhões de votos.

O Presidente·Charlles De Gaulle, �freu ho� o 'primeiro revés desde qpe.
as!iumiu o poder em 1958, ao nãO obter li. maioria absoluta nas eleições �s· .

•

ciais, de ontem na França, o que 'levará 3' realização ',de um segundo'escrütiiiio.
Fontes credenciadas revelaram que De Gaulle recebeu com calma a notícia

de que não conseguira a maioria absoluta.
. .

�ão foi expedido ainda qualquer comunicado oficial, sõbre as intenções de
De Gaulle face a êsse resultado, indicando-se porém que o Presidente Francês apre
sentará novamente sua candidatura no 2.0 Escrutínio, a realizar-se a: 19 do cor

tente, quando concorrerá com o �.� colocado na votação.
<

. EÚ1 Colombey-les-déux-
Eglísos, o General De

.

Gaul
le e sua espôsa, que muito
cedo haviam assistido à
missa em ,!;lua capela par
ticular, se transladaram pa
ra a Municipalidade, a fim
de votar.
A espõsa do General sor

ria coberta por seu abrigo
e chapéu de "víson", e De
Gaulle conservava seu ar

grave,
.

quando foram rece

bidos' pelo prefeito-adjunto
da localittade.

Depois .

de terem votado,
o General e sua espõsa se

despediram com um apêr
to de mão ,

.

dos eonselheí
ros que atendiam a .mesa

eleitoral. Antes' dêles dê-

les, .47 pessoas das '200 ins
critas já havíam acudido às
urnas.

Os resultados em Colom

bey-les-deux-Eglíses foram
os seguintes:

\

De 'G$Ulle: votos;
Mitterand, 9; �uet, 7;
e Tixier-VignanCO\it. 2.
PARIS - O fato de não

obter'De Gaulle a maioria
absoluta consti!ui, a partír

LUNlK-des� ,hoje no

Oceano das Tormentas
1915 - 13 l\-laio � 1965

MOSCOU, 6 (OE). e-r- A

nave espacíal soviética Lu.

p.i'k 8 tocará a superfície
lunar Ia qualquer momen

to.
E' IS. quarta, �eil.tativa.

russa de fazer �r uma

nave no satélite da rer:ra.

A ag�ncia TASS
_

infOil'l

meu que 'tcdcs cs tnstm

mentes dia Lunik 8 fundo

nàm nm'malmente.
. F"LORIANÓPOUS A . cosmcnave soviética.

DIRETOR GERENTE Domingmi Fernandes de Analae 6'LI/v Lun.ik 3; criegará v. Lu_a
.

.
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i iUG, V. (OE) .:,.. O Procurador Geral da Justiça Militar

chegou ho�e' de Ít�iie. para entregar ao �Ui}eJ7lOr '-fl'1Ou,
nal Militar, o' seu parecer. sôbre o pedido - de prisão pre
ventiva, do sr. Negrão de Lima, apresentado pelo dirigente
do IfM do partido comnnísta,
.

A s�licitação será ,julgada quarta.feira em sessão se-

creta pelo STM.
O deputado Edson Guimarães informoII que apresen·

tará hojP; a Assembl� Legislativa, pedido de impedimen.
to do sr. Negrão de Lima. baseado nas 3C1;lsações formula·
das no Inquérito do partidQ' comunista.
;

'O,sr. Negrão de Lima, j� elDpf)ss"dp C"PlO gll\fl"·!J'<!.:
dor da Ouanabara, assÜ1óu os atos de nomeações de seus

SetCretários, aos primekos minu,os de hoje.
. O secrt;tal.iado foi convocad:Q Patta reuniio' no i ralá

,

cil) Guanabara plt.rá éstudar J1!'!riéiptwnente��.R-
��,;'����.�".;'A�,,8. 1< -

Até às 17 hóras tOdos os cife, sOmente hoje é que

secretários do governo Ne- rêceberá' os. autos do· :in.

g;ão de Lipla. est�vam efe- quérito policial-milita_r, mas

tivamente gerindo suas presume que- em pou,cas

pastas. horas possa lllidrar-se aos.

A posse do secretariado fatos e mllJlifestar-se are;:;,
.

OCOl:reu (.lOS primeiros mi- peito.
nutos de hoje no Palacio O Sr. GUeiros Leite não

Guanabara, em ato conjun- quis adiantar sua opinião
to e sem solenidade. ,a respeito do pedido do

, À frente de S!;)US cargos Coronel Ferdinando Carva

já se encontram( o General· lho, eXl)licando que, por

Dario Coelho, secretário de não conhecér o caso em

Segurftnça. Sra. Hortencia suas minúciq_s, precisa in-
.

de Abrantes secretaria de formar-se primeiramente sô

serviço Social, Húrhberto' bre as razões alegad<;ls pe

Braga' secretário -de gover-, lo encarregada do ,inquéri
nO e José de Lima Padua-" to, acrescentando:
'chefe da Calja Civil., Às 14 - Tudo o que sei dêsse

caso é que o Coronel Fer
dinando pediu a prisão do

Governador à z.a Audito

ria. Como' esta - por ser

V� instância - é flagrànL
temente incompetente, le-

:>:lutei logo a preÜminar de "

incompetência acolhida pe
los ministros do S'j'M.

.

Na'

h,oras assumiu o seu cargo

o seCretário de. Justiça. Co

trim Netto.
Uma hora depols foi in

vestido em suas funções .>

secretário de Administrl:\'
ção Alvaro AmeJictmó,
.Às. 16 horas assumiu o

SecretaÍ'io de Finanças,
Marcio de Mello Franco AI-' ocasião, esc1lueci qUe não

ves. C!utraria no mérito da

A primeira reunião do luestão, pois o que pleitea
secretariado do governo va era apenas correição,

, :tiegrão de Lima in.!-ciada às isto é, restabelecimento de

8, Aoras; durou cerca de 2 uma situação de direito

"hofaSo. i'Delu participj:m tam- em relação à pessoa visada

bj3m o; vicl;l goyei:naclpr,':a,u- no. pedidO de pTisão pre
. 'bem' B-era�QO.;. c:ju�r.ta (ei-. venti�à,
rlH Or governador Negrão Informou, também, que,

� ,Li�a. ·terá. novo .encon- em conseqUência de exigên

t�o cO�'fo' �tl.��edi-eúj,j:iâdO;; eia rJgime.ntál. a sessão de

culaIldo rece9!:lrá "indiyip.u;tl-: .Iu�gaIllento sérá secreta: o

Il}ente caQ.a: titular. para., S� observa rigidamente
qespach�s is_olados. tai normas, quando se tra-

.9 PtofuJad9r-Ger�I., qa, ta: de qpetge� d�ss� n'1tu-'

J�stiça il\1ilitar, , Sr. Eraldo '. rAia. envQlv�n9-0' pessoa em

Quei� (Leite,. ,disse que liberdalde. 'Segundo áfir- >

ell�egará amanhã à presi- mIm, en&ei'anto! I_lão sub
��ci!t ( d9· Sup�rior Tribu-. si�)telJl, as razõt=;s :que «or
ru,tl lI4i�itar seu· pare.cer só- miilmente< determinam ês-)

bre o. pe�o/> de prisão p:r;e- ses cuidados, mas' também'
vC'ntiv-9. dp .�erlila�or Ne- n�o há Ú:Ió:tivos para alte

g�ãq de Lima. Por. ter cne-, 1'8,1' a norma.

�a<i? ontem à tarde de Re- Ao' tomar posse do Go-'
�.. .'

-__,-------_---- ----.-.-
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lEDO (Jtel�lógiÇ.ol '

Síntese .do
.

�oletiltl . Geometeol"Ji6glco '., �' $EIXAS
NETTO vá1ida até ,àl:l"23,l'8 h�., do dia 7 dé d mbro

. � .

.

!..
de J��5, .' .

F:ij,ENTE FRIA,: Em Clll:SO'; PREsSÃO 4TMOSI"ÉRÍCA ME
DIA: 1020.4 milibares; TEMPERATURA, MEDIA: 24.9°'Cen-'
tígrados; 'UMIDADE RELA_TIVA MÉDIA: 94.2%; PV{J'VIO-

"'" ). f'" _", ,.... •• •

SIp�DE: 25 mJTIs,: Nfil�a,}Ívo -;- 1.2,5 mms: Ne�ativo -;.
Cumulus - Stratus _'_' Nevoeiro Cumulai!." - Chuvas espar
S'1S e passageiras - Tempo Médio; Esiável.

;

vêrno da Guanabara, on

tem à tarde, na Assem

bléia Legislativa, e, pouco

'depois, ao receber o cargo,
'no PaláCio Guanabara, o

�r. Negrão de Lima assegu
'rou que dará ao povo ca

rioca um govêrno de paz,
ordem e trabalho. No dis
curso pronunciado na As

sembléia, observou Clue.

emoci0eado, mqjs do quê

esforçaram para que a

vontade popular tôsse res

peitada. Acentuou também'
que, alvo, depois . da vitó
ria nas urnas, de' �istentá"
ticas campanhas de.' df:)sct.é- .

dito, niovi!ias pelos qu.e in"
sistem em desafiar q_ Vere
dicto das umas, al,��u�-:lhe
verificar que as �es
n:iQ tiver!''''' o e.ndôsso (la

o ·novo.

�

democní,ticos. e pelo com

bate
.

ao 'comunismo. E,
quanto às' lígacões com' a

corrupção, repele-as de ca

.beea: tirgúid�- e conseíêncía
tr.anqü�la, pois não existe

um.' só. home:n, de bem e

de honra, capaz de contes

tar-lhe a prtlbidade. O Sr.

Negrão 4e Lima afirmou
que esquécia. tudo, porém,
e con�í.\d'l-\t:'l· DS (�putados a,

pm·t,icJ;par (lq nOTa aue se

propõe realizar, visando

l'!rogre�so da. . Gua;'lI1ba

�o bem-estar
.

de S'l

�

--��--�----�----------------._--------��------�-------------\

Agenda do Marec:hal
presidente

·RH1; li �OE;) .

- O· Pr�si- rã, posse ao novo ministrQ rachi BareellQs, viajando
dente: da �púbnca rece- do Tr.aba).ho Deputado Pe- às 11 hors:s para Recife.
béu hoje no Palácio Laran

jdj,ras, .

o embaixador da

India.

(

'Pela manhã o chere do

gõverno despacbou com o

chanceler Vast!o Leitão da

Cunha,
.

mantendQ em' se

gUida conferência com os
.

três ministros militares.

,Às ,16 ho�a,s p Mar�hal
CastêIQ', Br.anGo despachou
'c,ó1:n ó n'lÜ'tistrO 4.0 Planeja
mento, e às 17 horas se

avistará com o ministro

.
da Educação e com o Dire

tor do DASP.
1

Amanl1ã às 10 horas o

Pl'e,sidel1te da República da·

-----;;--;r----- -r�--�', ,\

Regime'ÃtQ '�U.;
.. � " I' /

Desembargador Entr�ga
Anfe-Pr9jeto

I
• o desembargado'!'· Vi.tO'll-"
Lj;l1)8" pres'id1ente d'n c'O

nrissão �nCal?l"8g(ar:.Ja de
Elaborar o ant.e-pl:o>eto· de
heI elo H�2'imEJnb de Cus

tas ,entregou-'o, o11tem, ao.
Governador Celso Ramos,

A· entl'ega dlo impvrtal'1te

�rabalho l''él'Íficou-se por
volI:ta 4a:s 16;30, no Pc1Já
do da Agró'nômica, pre
s�rl.l.ss C3 nV:íll1bros do g!,.l
bin2te do Chefe do Pods-t"
Executivo e 05 'üol11p€1ientes
da referida ,col11:issãiO.

-

(

sos cóm que contará nos

primeiros meses, mencio

nando, a propósito, o atra

so. no pagamento do fun

cionalismo, ��as .. aoentuou
que em pouco tempo será

recuperado o Tesouro, pou

pando-se então ao povo e

aos funcionários em �spe-

RIO, 6 (OE) - O go-

ela' Til.SJ, sábado à noite,
se cumpriu normalmente
uma. manobra para coITÍ

gii à tra,j,et6rla do veículo
espacíal a rtm. de tentar .0

pouso sua.ve .do satéãte ter
resteé,
Diz a agêncía que a "Lu

ndk.,.&"" deverá chegar à su

piedíeie l:una,l- na zona do

"aooàn,!> das Torn1Ientas': e

que todos 'os sistemas a

bordb funcionam normal
men.te. Os resultados da

mediçli.1() da. t,�aj-etória. efe
tuada depoís da . correção
do rumo índícam que o

p2lrc�CiSo
.

é o pr:ogramado.

de agora, a sensação polí
tica da jornada eleitoral.
Nos círculos chegados

ao General, a: maioria con

sidera que êle continuará a

disputa e se apresentará.
novamente, no dia 19, para
outro pleito.
O presidente da Câmara

de Deputâdosj Jaoques Cha

bran Delmas;·disse ontem à
I \

.

noite:. "Pessoalmente, não

sei de nada, mas é incon-,

cebível que o General De

Gaulle não se apresente no-

vamente ao segundo' turno
das eleições, no dia 19".

Entretanto, um segundo
grupa, meROS numeroso,
não -aMta. â possibilidade.
de que tU'ilIndo a lição. 4êS?'
te retrocesso eleitoral,' �
General considere que não

pode continuar governas
do.

Imprensa 5elj
.

.Homena.geada
Rbié na Lagoa
Às Zl horas . de hoje.

O cientista Yúri ,Li'p.sky imprensa ralada e -escrítà
disse que a "Luník-B" se- de· Florianópolis será

rá o prímeíro "ô}À'O da menageada na Lagoa
Term'; sôbre a Lua e está Conceição.
dotada de 'uma câmara de O Sr. Damião Oliveira of

�ão q'ue lhe 'P':rmiti- ':recerá aos jornalistas flo:

rã, em caso de aluníssa- ríanopolítanos uma cama

gem perfeita, enviar íma- ronda típica no moderno'
.

gérs .Iunares, dentro de restaurante.

urna área de 1 km de raio, ,O Sindicato dos

JO�dé .ob'-etcs {l,e menos de' tas Profissionais de S "

um,m�límetro de altUira..
r:
Catarina distribuiu o e11:\

.

Os; sovíétãcos clizenL que .:nota, convidando os

a eõncl·usão -eom êxit6 frades da imprensa pa

dêsse lallgamento dará à ágapé, que constará

URSS uma vantagem de especíalídades do ..Re&,taJ!7_
fi meses n.á compf't.ição pa rante do Sr. Damião, co�
r�. enviar um I ast.ronauta ciào pelo excelente ealdo de

ã Lua. camarão que oferecerá aQS
seus fre�uentadores.

.

de
frhl�i"am RS norm'lS

Código Nacional de Trân·
sito.

AD" Santo: ,erdão para
Peca'dores 8 II�OmDDgados

'

c. VATICANO 6 (OE) úlltilno ato do Cimcflio çar o pe.rí0dio PÓS-cClldUa:r tem '. o va'!or de um t,este-

Os pecadores ganharão anulará em cerimónia re-' e que () jubileu preparadO lllunho solEne da af,,,-ição
iúdulgên.cia e ,as eXCOl11un- ligtasa a ex-.oomUJlhálo di- .

'Para depois
.

tio "Ooncílio da. Igreia Romana
.

pelas
gados serão abwlvidos 'du- tada pel:o Papa Rei IX. ,tem precisao'llente úmo ob. ig'!'eJas irmãs do Oriente

'ante ,ia rea,hlzaçào de um 1:'0 Concílio, que termina j,ep!:vo divul.gar as àeliibera cristão.
,_10 sa.nto. A bula de Pa-

..

es,tía sell,lana, foi Ulllf':' vas- fpes do "VlJilii� ll" e -�--�_.

Mil' di
.

pa paúlo VI a respeito, foi' ta semeadura lança�-a /SÔ' "r>l�las:" .

Df
.

.

-expedida hoje pela secte- bre a Igr�j.� e·o D.lUndÇl,.e Por jsso exorlo·u OS fiéis

,', .- z que ii�.aTia do va'ti�ano.. O novo se' torna necessário agora '1 eleva'r preces a Vi!'gem,
ailO santo ira de ·1. de cltlltivaqo bem o que se se- $ fim 'de obter dda a as-

'''''�!:�i;:-S� :';Ia�� no =��"paraJ se d:�=UOO� ,:�:��� divina para €sta

Momento e" de Sacrl·fl·cl·OVai..l�a.n.o a últinlà.. rEunião Santo Padre, !apte8 de re-' Almncia-SB, ainda, que
,

.

do 00nciUo Ecumênico. zar o Ange1us, aO' mele d'ia, pela. primeira vez desde o

Serão rea,lizadas as' vo- e de lançar sua bêl�ção à séouló XI, a Igreja beati-
t.<.t�ões de vlÍrios e impor- multidão dle fiéis, peregri- ficou. 11m padre ori,ent-al,
tant,es docutneftfoa��'e q�: nos.e turistas concentra- Charbel Makhluf, mon.ge ve'rnador Adhel11�\r de Bru1"

ma:marão 'l1;oVla ::> UJ<Ii dos ná Praça de São P€- 'prof'E'I:/SO .dos maronitas li- ros pa:ss!Qu na Guane.pãra
1'!?,'feja no mundo mode'l"- àro-. baneses. Esta. cerimônia, ,o passado fim de semana

�l\lJ, paul·o VI acrescent;ou realizada às véspe:ras do Manteve alguns entendJ:-
O Papa Paulo VI em seu que será necessário come�· encerramento d\o; Conólio, mentos políticos e parti

cipou da inauguração da
Feira do' Atlântico, onde
foi montando stand de

seu govêrno.
Ao retom.ar 'a São Pau

}19 o senblOr Adhemar de

Ba.r::·os asseguQ"ou que "O

momento é de sacrificios".
No .Rio também passou

o fim d'e semana o sena

do-r Daniél Krueger. O par
lamentrur .teve vários con

tatos políti�os, entre êI-es

qom Ó �nhor Juracy Ma
gtalhães e Ernâni Sátiro,
aVm de confereuciar 'de
lllG":iaclamente com o pre.,
stde1nte da R�úllJjea.

O senhor Daniel

ger nã,o qu�s faz�r

que·r d2claração c

peIto a sua possi"d
tidura com·o presid<mte ela

Aliança Reno�a.::1oI'8 Na
cionaL

Asso.ciação Com'ereia·I Congratula-Sê
Com Delegado

A Associação- Comercial e ressaltado o novo sistema.
.Industriai de Itajai diri- de repreSsão .ao roubo.
giu oficio ao 1.0 Ten. Moa- Por outro lado, a Câma.-

cir
. de ÓUveir,'l Corrêa, De- T,!;l Mtmicipal ele ltajai de

legado Especiru d€ Policia signou comissão .integratla
de ·ltajaí,·.cumprimentando- de Vereadores, para colabo
o pelo policiamento osten- tal' no plano elaborado
.s.ivo .in!;\�ituido

.

naquela ci- '. pe10 Delegado MOacir Cor
dade, com inestimáveis be- têa no tocante ao trânsito
:t;leffcios ao Município. Foi' de veículos.

O Go'V,ernador Ademal"
de Barr.os. este�e no Rio,
no fim-dle--se:mana. Teve

a1guns �ntendiment.os po

llíticos e 'pa;r;ticipou da

inauguração da Feirn do

Atl�:t;lti:cd, onde foi monta
do um �'stand" com obr\;l.S
se seu Qovêmo. Antes de

retornar � São Paulio, d
clarou on.te�, que o mo

ment.o atual é 1e saclifí
ciÔ. (Mais ainda, de um €8

fôrça comúm e desvincu
lado de inteQ"êsse pe�soais,
para· a l"ecupel".ação nacio.:.

n:a.l, hoje expréS3a Dn Go

vêrno tio P1,'e8identt Caste
lo Branco.. Acha que o ano

de 1966 sera decisivo p'a
ra o PaÍ5: ou se empreen
derá a obra:. saneadorta"" de
nos.sas fina.nças, de Dossa

a�tração e de nossa

políticà, oU' ,sobrevirá' o
calo.s: O esfôrço presente
ll1!lm,te 'desenv;olvido pelo
Cbefe do Govêrno eleve ser

enCarado, desta fC':.'ima, a

cil'Xlil e além de quaisquer
imp1�cações. Num ey.emplo

óber O
'.I; •

el!ona.

Em face da aus$ncia do
Professor

.

Ferreira Lima,
que seguiu para a Guana
bara, a c\)nvite especial do

I'residenté d,a RelJública,
fi

asstm1iu, Qntem, no Palácio
da �Reito!'ia, o C::P'V,0 rl.e

Reitor da Universidade Fe

deral de Santa Gatarina, o

professo.r Roberto Mundel

'Lacerda·

prátIco: ninguém desco
nhece S<:'us propósitos de
se candidatar à Pr€sidên
cia da República, .e.sua

can,didatum, inclusive, Ja
havia sido oficialmente
lançada, antes do 31 de
março. Agora, porém, te-
conhec? a necessidade de
uma união geral,. o que
não se daria, i'a..talmente.

dlÍrant� uma disputa elei
tora ssim, 'Cstá disposto
à nfio discuti:r sua candi.
datura, por enquanto;, e
até que se alcancem oS'

objetivos referidos. IDese
jaria que outros políticos
pudesEem :t'azer o n1.esm,'(),
abandonando suas preten-

.

sõ�,�, n1esmo as mais legí
timas, e_ ql:le continuassem.
oferecendo o que de me
lhor pudessem, na vida.
pública, sem r.essentimen..
tos ou .súbitas reiil".ulas.

Afastando temporària
mefrte swa, candidatu'ra, o

Sr. Aclemar de Barros frt-·
sa a necessidade de CíOnti
nuar· colaborando para a

. ,con.q'-I.dsta. do bem-·comum,
Em 'Üut!ras palavras: CO�1-
tinua.rá na politica, uma

vez eYl('Pl'l'f\ÔO o· ,ell. man

dato. Estuda a·s pússibi11-
-dades de se 'c:ul�ldatar ao

Senado, então., em outu'bro
dro anQ q.ue vem.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Informou o engenheiro-
a8Tr'ônomo Carnoso Roberto

Meyer, díretor do Fomen

to e Defesa da P:!'Ociu�ã,(J
da Seeretaria da Agrícuã
tum, qU2: é possível a FAO

incluir nas prioridades da

pro+ucâo de alimentos (.:

Oampanha Mundial Con

tm a Fome) o Proieto de
Al"l"oz elaborad., P"� aque
la díretoría, alcanosndo as

sim o objetivo v![·;n, c.c' pelo
dr. Antônio Plchettl, Se
cretário da Agricultuta.

. Ao dístributr esta infor

mação disse o dlretcr en

genheíro agrônomo Carlos
Rlt>berlo Meyer, que especí

MAGTSTRANDA JURACI MARIA FABRO ticamente .0 referido Pro-
Dentre as magístrandas do Instituto Estadual de Edu- Ieto setá valonzao» :e:11

cação, vamos ��contrar JURA�I MAR�A FABR<1, dileta. quínhentos mil
.

dr.lares e

fllha do sr. Atílío Fabro e de Sua exma. espôsa d. Nelza se encontra sendo eeh�'da
Cancelller Fahl'O, pessoas que desfrutam em nossa. sooíeda- do peIlo Fundo Esp:�cihl
de de ',sôlitlas é merecidas amízades \que, -na oportunidade' das Nações Unídas

(� t�� auspicioso acdnLeci�ento receberão' �rias maní- Ao coneluír a íntcrma-

testações de aprêco pelo feito notável de JuracflMaria. , ção aínda detalhou, oue o

O mais antigo diário de Santa Cata�lliá registra com Projeto sôbre cllTtm"ot' da

,pr:!lzer o evetl��, e, formula votos, �ara qu�' Jurac� Maria a'lTOZ no Vale '(1)' Ttaiai
(ta hem SurC'dlda em sua nobre rrtLSs'ão. m'er�u aprovar,5.o total

por 'parte 'do ,represenitmDe!
da FAO 'riO Brasil e foi n�

qtlele téCnico que o enca-

,mi1"hou ao exame das pOSl
Mbmdad!es pan ül.dusáo·
nos .estudos dr. C(,trJissáo
da Çampanha Hnndlal'

GontI'a. a Fome.

, .

"':
. k:1-a::.f.... j,

MarIO Fernandes Dias e Teresinha Cascaes Dias

�articipam aos parentes e pessoas de suas relações, o

:Qascrmento de seu filhinho MARIO SANCHES ocorrido
dia 26 de novembro ú)t1mo, na Maternidade '''carmélia

NASCIMENTO
,

Acha-se em festas o lar do nosso prezado colega de im

prensa, jornalista Mário Fernandes Dias e de sua exma; es
põsa d. Theresinha Cascaes Dias, Diretores Proprietários
da Revista "LUSO·BRASILEIRA", com o advento de um

robusto garôto, que na pia batismal recebeu o nome de
MARIO SANCHES, ocorrido dia 26 de novembro p.p. na

Maternidade "Carrnélía Dutra".
,Ao recém-nascido e seus venturosos genitores, "O ES

TADO" cumprimenta-os com voto de muitas felicidades.

.. -:

..Fáb:ricá de 'Amido de' Mandioca
VENDE·SE C/CAPACIDADE DE 440 SACOS DE

AMIDO A' 50 QUILOS DIARIOS, EM PERFEITAS CON.
DIÇÕES DE FUNCIONAMENTO. RELAÇAO DA MA
QUINARIA E CONDIÇÓES DE VENDA, COM SI A IN·
DUSTRlAS REUNIDAS F. MATARAZZO - FILIAL DE
nLUJVlENi\lJ.

IWA CAP. EUCl.IDES DÊ CASTRO, 141 -:- TELE·
FONE 1226 - GERftNCIA.
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UmPoucc de Lêonismo
'

<;> "LIONS CLUBE DE
FLORtANOPOLIS'" a PELT
tir desüa data, ocupará de
vez em quando, um peque
no espaço dos jornais da
no-sa capital, com o intui
to de fazer dlivulg'açã,Q de
suas atlvídades, €! dar de
conhecer aqueles qupl aín
ela não sabem, qu� o lema
de "BEM SERVIR", está

presente em' nossa encan

tadbra nha.

CIU;_;2 �e serviço como é
o rrS,S'G, acompanhamos
com' atenção, todos os mo I

vímentos (UH,) se relaci�-
nam CaIU: a comunidade ..

que pertencemos.
Assim,· dentro desse prin

cípio, e' através de' pessoas
bem intencion.adas, procu
ratnos saber o qUe se vem

fazendo- :cre"bo·lU dentro dâs
d�ver:eas ,tinmitu!��ões, e as

dWculdades de putrau, pa-
ra, com. o nosso trabalho
prátic.() e �fiC!a,z;: unir () es

forço .e a cR.PaÓídade em-,

preencle!do!ra de' todos que
darã:o como grande resulta

, doO - o alto sentido de es

pírito de solidariedade p:s
tão _-

E por isso que ·realü:amos _.... �_..... _

a n{)ssa prim�ira "Fesh
d'o Chopp", de grande su-'
cesso s:oc�al, mas acima de;
tudo, qe extraordinári:o su

� cesso filantrópico, onde a

a semana da terra.
é o primeiro passo para atender"

às necessidade· dos
agttcuftorês

alegria, .místurou-ss, com a

solídaríet'ade dia: nossa so

cíedade, prestígtando com

a sua enorme presenca sa

bando qUe estava a·Jutl'a�.dO
as mleninas do "Lar São Vi
cente die Paulo'.
E já no día 8 de Dezem

bro, a família Ieonístíca,
estará reunída, às 10 ho
ras da manhã, no Asno de
Ortás dE), nossa Cidade,
quando teremos n grande
alegrta, ,e. na presença dos
que dirigem aquela entida
de, e vendo a semblante
mais alegre das u=nínas
do "Lar São VIcente de
Paulo', estaremos entregan
do, o' produto Iíouido (a
"Fet'l.:t do Chopp', «ue as

bon,dosas irmãs, trn'psfor
morão em ve.stidos, que te

m_cs, a certeza, as meninas
saherão '

u!"ar, 'eternamente
agrad'ecldas

'

A ,pr�S'ença (L� t.rVlOS a

queIéi3 que 11rs la;uclaram
du"ral1te a "Fesbt do Chopp
fBrá

'.
ainda mais honrosa,

qua�1c1o Val1'lDS entre�:ar .o

pro:"uto do nosso t�aba'ho
de sclidari,eda1e Cr1<;'·3.

JarJla, AbC'rta

'.m.'posto, de
'Renda,
oFICrormcuLAR 1\0.
DIR-50/65

Em 24 de setrmhl',J (;0. 1965

Do Diretor . r'o Departa
mento" t'Jp Impôst:' de Ren
Ida .

l� Aos S-enhores LUf'gados
�egio·hai;s., Secci;"n\lt;ii e Ins
petc1r.es' do : Tllp�", ,) ele Ren
�a,

MSunt>.ri;
, '-f

Aconteceu bastante moví

mentada no, último sábado,
a noite I esportiva., no "Santa.

catarina Country Club". No

salão principal Neide' Ma.
ria cantava, para um deter

minado grupo, enquanto,
no oitavo botíquím, um ou

tro grupo anbilado dança
vam e cantavam o Zorba.

Ontem no Lux Hotel, rea

lizou-se, o coquitel dos Bar
charelandos da Faculdade
de Ciêncl,'ls Econômicas de

1965, da Universidade de

Santa Catarina. O sr. Ary
Mesquita orador dos novos

Bacharelandos, esteve pre
sente ao acontecimento em

companhia de sua bonita

e alegante espõsà.

O dr. Maurício dos; Reis,
Presidente do "Santacatari-!'
na Country Club", adqulrfu"
uma belíssima tela' ,na., ex
posição <10 Querência, 'pála
ce, trabalhe do sr, Cesàr

Seara.

Está de patabens o casal
Miro Moraes (Marlene), pe
lo nasci,mento de Andtéa.'

Foi ponto alto no chá do

i"Couutry ,"Club" :na últ�
semana, quando eram home

nageados as senhoras par
ticipantes do 11.0 Smpósio
do Carvão, a elegante sra.

Julio Zadrozny (Traut).

Norberto Baudalf, O fabu
loso conjunto gaucho ama

nhã. estará animando a

noite de gala no Lira Tênis

Clube. formatura dos' Ba
charelandOS da Faculdade
de Direito da Universida.de
de Santa 'Ca.t.'lrina.

"Você é Notícia", um pro
grama da so('i�dade para

sociedade, que vai ser Ian

tado pela Radio Santa Ca

,tarina.

In!elizmente, compromís
sos assumidos anteriormen

te, ímpedíram ' que partici
passe do elegante jantar
ontem, no restaurante do

simpático Hotel Royal, pro
movido pelo categorísado
Clube Soroptimista, que
tem na Presidência. a,exrna,
Sra. Dna. �yrana Lacerda.

No proximo domingo, es

ta coluna. divulga.rá. os Ca

vallíeiros Elegantes de San

ta Catarina rio ano' de 196�•..
i

li loja "José Areas Deco

rações", do Rio .acaba de

receber, uma nova remessa,

de . móveis em estilo; na li

!Illu� pr,eferida pelo mundo

sQc!ul, elegante.
-

, ,Comemorando a formatu
�a

. �e.: seu filho· Delfi�, na

Faculdade de Direito, o sim

páticô casal sr. e s1"3. Del

fio· �àdua Peixoto. em sua

resid�ncia logo mais rece

,bein ". convidados.

. Aná
.

Lucia Wild, na últi

m::i quintá.feirá festejou os

seus 15 MOS. O brotinho em

[,ko" prepara-se para 'ser
uma dfls De'Put!Ultes' do
Clube Doze de 'Agôsto em

1966.
" .

O ·:Advogado MaJreiO Sal
. gado; foi visto jllntandó no

Querêncfá.. Palace, acomJja
�do da srta. CecUfa Mu-·
DiZ Aragão.

BlUlg,1, o tecido preferi
do, pelo mundo elegante fa

rninil'io, agora está com ex

clusividades nas conceitua
das 10j,o:ts Pernàmbucanas..

CSociár�'
ZURY MACHADO

,

---'--_._--

Como em sociedade tudo

se sabe, fomos informados
que conhecido casal da

mais alta roda em nossa

sociedade, deverá. transferir
residência para Cnritiba, no
início do próximo ano. Ele .

assumirá. importante cargo

eDl.uma orgaEÚZação conner

eíal, que congregará. diver-'
sas emprêsas de Santa

Catarina e do Paranâ, De

pois eu conto ...

Na cidade de Concórdia,
o. conceituado médico Ger

son Delcanalli, marcou ca

samento com a bonita e sim

pática srta. Elizabeth Ri

gon. Na resídêncía . do ca

sal Olavo Rigon (Gladez),
deu-se elegante reunião pa
ri comemorarem o acônte
cimento.

SeJ,"á. na singelá Capela do

Colégio' Catarioense, dia 16

8$
.

17 . hs., a Denção nupcial
de Vânia ·Gil, com o sr. Ha·

roIdo Reis.

DomiTIgo, no American

Bar do' Querência Palace,
os doutorandos da; Faculda

d!3 de Medicino:t, Milton )\Ta
lys, Alberto Martins, OSsa

no Sa:ixiKl.e, Vakakan Dze

ronvian, Ãnitte Hoffmann

Humberto Polesso, orador

d0S doutorandos de 1965, e
Roberto Sampaio, muito

bem aeompanhados drinca

varo, comemorando sua for

matura.

wc

Foi- realmente muito co·

men;taiIo o discurso do' jo
veni Marcelo F. de Aquinó,
no encerramento do Curso
de Relaçõe� Humana na Fa

núlÍa", realizado no SESI,
sob' orientação do Profes

sor AJexandre Takara.

Maravifhasda lécnica
,'Cultura

(C-,o:1.ttm1ar:ã6t 'd6 int.e1Pa:men1e �
I,VI -

'A::: .,;

6.....
"

' .. -

conhecer
." Ra.ra.�
melhorar

o que é o estatuto da ·terra
o Estatuto da Terra é a verdadeira Reforma
Agrária, como os agricultores a entendem.

Para Quem está mal informado, Reforma Agrária
quer dizer simples desapropriaçãÓ e. distribüição
de terras. Nada m�i!; errado. A Reforma Agrária
visa darao,agricultor condições de segurança para
produzi r mais e melhor: financiamentos, garan
tia de preços mínimos, me<;anização, tributação
justa para premiar o que produz. Enfim, Reforma
Agrária é um conjunto de medidas, visando in
centivar a produção, aumentando·a produtividade
da terra e permitindo o progresso de cada uni.

Ampliando sempre o número de proprietários
rurais, através da crjação de novas unidades
agrícolas.
Me<Jidas Que de'vem ser cuidadosamente estuda
das em cada região, ara conhecer as suas difi
culdades e necessidades. E, para que todos os

problemas sejam conhecidot;,9 e.studádos; o Es
tatuto da Terra prevê o êat:mstramento geral das
pro'prieda 'rurais brasileiras.

o que é a semana da terra -.. :
.

rante a Semana da Terra 08 agricultores farão
o adastramento de suas propriedades, fornecendo .'
as informações necessárias para o levantamento
de todo o potencial agrícola bràsileiro. Só conhe- \
cendo a situação real de cada região, de cada
agricultor e de cada propriedade será possível ofe- .

recer o apôio que o proprietário rural merece.

E, isso sõ poderá ser bem realizado com a c'olabo
ração do prõprio agricul�or. Cadastrando a sua,

propriedade, Você terá direito ao Certificado de
Cadastro, documento indispensável para a obten
ção de crédito, financiamento, comercialização de
seus produtos e outras vantagens que o Govêrno
pode oferecer. Por isso, dê o seu indispensável
apôio à Semana da Terra. É a úníca maneira de
conhecer para melhorar. Obtenha maiores infor
mações na Prefeitl,lra do Município, onde está
situada a sua propriedade. Na Semana da Terra,
compareça a um dos locais de cadastramento. Ali,
Vooê -receberá um formulário e tôdas as instru
ções para pre�nchê-Io, através de pessoal espe
cialmente treinado pelo IBRA. -

participe da.Semana daTerra
de 13 a 20, de dezembro: Rio Grande dQ Sul, Santa Catarina, Páraná, Guanabara, Rio de Janeíro

. EspíritoSanto., '

I

de 7 'a 13 de janeiro: Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoa�: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do
Norte, Ceará, Maranhão, Piauí, Pará, Amapá, Goiás, Distrito Federal.

de 28 de janeiro a 3 de fevereiro: São PaulQ;, Amazonas, Mato Grosso, Roraima, Acre: Rondônia.

B
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A GRÁRIA

a \'t;�sus Se
_ nhorins.' pRra (,ml;ecimen
to e clP�'j d·as fi.'ns. (lUe a

,fim d;� ,dirimir. (,":t':idas BUS

c_ta,:'as s. vista, ele novas

d,iS'\)osiçí'ics da !:p.g'l.slhção
t'Iíbutaria; qm<.nto r: inci
dência elo impôsto d(� ren-

"da, na L1nte, s[)!:lrf; o cha
mado "130. :-aFno' êste
D€.panamento, �,�{8m\ljad0'
o a!:.Srl�ntQ, escla!.·ef�'?:
I - em I'i,.'e dJ,'; (lj'llJosi

çõeS' Ó" 8!"tlgll 28 .e' sua le
trg. "c", combi;�(l.:bs CQPl

as do '.'lrt:igo 1.13 ,n ,cp'; pa"l
grfl io . :iniyo, tudó d,o 'Vig:pn
te Regulament') do Impôs
to (1,'� Rench nprm'af:o p_e
Ir) DeCré]to 1l1.":n:r;"0' 55.866,
(1" ..

,) ,,1 e '1''''"''' () (1·' • fl65 e

�'�;��''':l�' tirl�ç�c 'elo
a r-ti?,"l' &9 da t'ei �0. 4.506
d'e 30 dr' 1l,::;veDlbrr d� 1964
- :� in'''f:ltivrl a lcgalkla .

de (1;, Íl'1CJci�t!(�'::t no impôs
to de re!l"'a. l'1U ff1r>te, sô
bre ,Q rendim:onto (1,(> que

s� t,aül ("130. "01ár�o.").
II - qua;ndo o a,;salaria

dI') auferir, num 111".". quan
tia superior ao limite de

Cr$ 84 ')CO (oitenta e qua
tro mil cruzeiros), l)-Or fôr

ça do \aoráscimo' d') "!:';'.'.

salário" -:- só fJ("lrá su iei

t,o a.o desconto legLal elo ,im
pôsto d.e T'en;-l.. n:1 fonte
(1T1� i1"',c',1"'''; �"",-,: ::) '.,D'")or
tâ�cla tr1"r,' allf'r: 1(1 m\'

qu'ele mês. se a S�ma da
sua' rC�Ulloérac:ã(). básica
com a qu{)ta mem.al (duo
décimo) d::nTesponde�lte à
q�eil.e "130. sa'!.ário', e",ce
der o referido limite de

Or$ 84.000 (oitent:t e qua
tr' omdl cruzeiros);
UI - ° entendimento

,conrubstanciad'o no item
preced!eIIlte (II), guarda
perfeita cOIl!cordâncIa com.

'o já �tb na "Ordem de

Se!rvigo" no. 20. de iS de
outubro de 1963 (item •••

XV!), da en.t;ã-o Divisão do

Impôsto de Renda, (lue
baixou lIlormas patla a exe
cução dos serviços d{! co

brOOlça do empréstimo com

pulsório (a:rt. 2 da Lei nú

mero 4.242, de 1 ':'de ju!tho
de 1963.-: '.
Aproveito a 01}1,,)'I.·tun�d:a

de para reite'rar a Vossas

Senri.orias os protestos de
minha C0Dr,i(erar.Eg.
Ass. Od)a.ntl,,{ 'fri'tVnllf:'ã,";
l.......�._.'

- Dit:�t�!'.-

A. S. Thiago Neto

Pudpmos. nesta fáb�ica:
.

acompa-'1har a Eabricacã,o
dos frp:cs nar], l()comot1"a
e vagões. nr-s seus mml

,

mos det.a:G.les, com todos
os tlf��e� (1": <:!ontrôle' da qua
Udade e calibracão. dbs
n�L"ll1('ri sendo o conjun
to de,1.?S freies uma técni
ca bastante corn:plica,"'a,
compcsta de compressôres
vá�vulas', carlllizaçéjes, re-

glõtrcs, ,etc. Ass,istlmos à
cl emonstracão do funciona
In?nt'Ü d�' um d êss:es frei

os, numa, montag2m espe
ctaI, apllcada num com-

bc�o de um:'l loc:imotiva,
com 200 vag'óes .

São( rea'mF'nte, de gran
l:'� qu;a�j(".:t�le ê�sêS ��c�os,
apres.:mtando um asp'ecto
robusto muito grande. Al
moçamos na fábrica, entre
engenheiros, e diretores
l1luiLs dos quais fala®do"
pcrtuguês, devido aos ""eus
trabalhos l:lÍ no Brasil,
oouclo da época de boas
rp.l'ações com o nosso go
vêrno.

A ta""e voltamos [l(l ho
tel, :onde tivEmos (lue pre
parar nossa bagng('ml. para
n('S�:81 Jvia9,"em é1 Bp�·lim·
dia E:egui!1t�. V;aQT'"!.l -"���"�
longa e tôda e�,p0cial ,

Aqui eomeça, de V€l:dade
sob O' pO'ntó cJ!e vista de no

vicJIades e conhecimentos,
a Aremanha que tanto de
sejávamos ver, oprimi<hl. ê
ocupaJd1a:, qUllindo J'á esta.
!llliOS no dia 29 de ab�, «t
de nossa partida para es
ta mon'Ulllen.tal Berllim (!).
cidJental, capital d,a, Alé.
manha, nos velhos tempos
que podemos COI1side$'l

hoje em dia, o centro d()
rSlISdielllla n:e:1WOSO da Euro..

pa, e porque nãio do m�l..

do, pois aqud �e patenteia
� Luta OOS matares potên
cirus1 imperialistas do glpbo
os Estadps Unidos e a RúS
si1a:, luta. :esta que pode le
var a h\lll'lanidade à bedra.
de u:n:m, derradeira 3a. ,guer
ra mupdial, Mas, Pa..�mos
a simples discriç?/}, de,i:::an '

do os' comentários para, o

fim. ma 28, pela manhã,
tO'Il1!armos: o trem, ,rumo a

Hanov€l.", cidade ainda na

Al;el1w.nha. 'Ocidental, mais

próx,im.a., d� Be.,r:llinl! (i)it��'
,

�
da Alem],nha Oriental, ro

d€ada .p.'Or todcs cs la�:os

por ferrà.s· de dominação
rUBsa, não pedendo via5ar
mos' direto Munique-Ber
Um OCid,entar, pois tería�
infos que c.ot'�ar a Alema

nha Oriental, o qUe está

pr�ticliJ.mente ,fechado, l1ês

te dia, devido' ao a1,lmento
de' tem;.§;o 'na briga entre
as duas nações, Estados

tJP1dQS e Rú�sia, sôb.re o

.Fi'camos obrigados, desta

forma, comO' todos os ale
mães que desej'avam ir a

B�rl:im, a fazer uma via-
,

gem inicia} à Hanover,
com duração de 8 horas de

trem, do sul a,a nortE: da

Afemanha, p'.ua· dr Hó.no

ver, pc,r moeio do corredQr

aéreo , po'!' cima da Arema

nha Orienta.!, aterrizar-

moS em BerLim Ocidental

apÓSi 50 minutos de vôo. 05

únicos acessos' at,ualmen.
te; à B:erl!i'm Ociden't-"l são

os 3 corroedores !l.ére,c.s, ma

nover-Be�m, Hamburger
BeriJ.i.m e Stutt.g)!\r;�-B{;rlim.
Qualquer entra.�''R�, Ber

lim, por terra, 1. Rer1iJo

Ocidental, é claro, está,
.toialmsnt,e ifecha'(1a. A!'3im

após um dia to-!':, Ih, vi"-'

g'ell1. r!lrtr (l,e. trf'1l1 e :;a r

te' d, av'fio. mV'''')l S ch,,

ga.r a està é:["]", H,volvi

da numa tens5.o neTvos:a

morive,l embOTa uma das'

iIl$dS lindaS que já vilnos

!D,a ElJropa, monumental,
gigam;teS'$, com seus.pré
d!ifoa colossais e suas a.veni

.. �S,a nã.o

leIt', visão adabrunhadora.
da �"Q;rO da vergonha e a

tena. que dai temos de Bef

11m bd:d'Cmt:11, não deixan

do Tt.o.'i" apa:r.ecer nenhum

veS��lJí,:, (ta eatástrofe que

1Pa.GS '.::. 'o"' (J tima gue:rr1a.

e da

m�al, onde ficou 00%

destruída, no terrível' bom

'bardeio,
.

â'o qual tivemos'
G,j,)ortunida."le de ·ouvir al�

gUll1a
' d'e,scrição, per pes

s'elas que r2'si'dem aqui rnes
m.o:

.

Ficamos has�ed[ici'()g ;nai
, pensão Hhelngold, bem

próximo a Kurfu'l1Sten-

damm, principiaI rua de

Berlim Ocidental, termi
nando nas" l"UIÍmts de uma

estupenda c.atedr.al, a Ge
dachtni>.; Kir�h��, a 'Cujo la. ,

do .!er'p,2!·am' mod,eTn�i
ma igre,ia, em :otmaiclo de

tôrre, nR cst\1.Gúo do metrô

denominada ZOOl'ogical
Garten.\ Aí ficamO,', para
uma pelrmanência de cin

co dias, nós quais de. tudo

pudemos V02r e percorrer,
no rn�io de uma iUll"nsa cu

ri'osicladf'.

ChegflmO", à ll(1!te em.

Bet"lim, SI) tendo tempo pa,
TIl o jantar. Aqui, fizenlios

nosso rro?,rama com o .;.

D.A A.n., e ,em crúaboraçãO'
com uni. 6r�ão estudantil

local, ARTLT. Jl1ternationa
. ler stu�entis\�her Al1stàns

chdi('m"t, on::ie t;ven,os a

PB111H uma vi;'lta a AEG,
flcar.do j,oàÇl \) tell.:po bas

tante livre, �J quo.! apl\ovei
t::Jl-:O,,)� pan �r.rtar Berlim
cl €: �)�)n f·a u. ponta.
l}ia :"'� :LS 11 hdras, a�

pós termos dado já ligeira ,

volta. p,elas ruas de Ber..

Um salmos em direção ii.
,fábric 'ada .A.EG, para oon

cretizaçlO de nossa 'Útúca
viSita técnica em Berlim.
FIomos multo bem recebi", ..

dos lá, com g'ostoso a1Jn.oa

ço, sendo que� -a

'preeiar bem de perto a Im
bricação de pequenos moto

'Ires lindustriaie uma' fabrl

ca<l'ão em série, ooutin1la.
alt::unen·te automatizada, e

alguín.a. coisa -sôbre moto

BRASPORTA

...

, - TtJIk) PARA PORrA' iJO AlJ'l'OMóVEL -

cOLOCAÇAO NA HOIJA.,. J!IJ SEGUINTE MATERIAL

1. CANALETAS PARA TODOS''()S TIPOS DE VEICULOS

(ORIGIOL) _

2. PESTANAS DE FELTRO E BORRACHA
3. VIDROS - TE,MPERADOS E ..TRIPLEX I

4. F'E.CHADVRl\S - TRINGOS"":' MOLliS � ,MAÇANETA�
E'OO.

. ,!,

5. GUARNIÇOES DE PoRTAS EM GE:ML ' 'i.
EDIFIClO·f'T.ANlA ROsE" TElm.EÓ AO LADO DO SAMBf11
·

': '����:':M ., !lS_�.-,?.!' ,•• " ; ,; .J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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As Letras de Câmbio da Cctorinense garantem a V. uma

altq renda,' no. menor espaço de tempo.

Aplique seu dinheiro com tranquilidade, adquirindo Letras
de Câmbio da Catadnense, pois é um negócio' que dispõe
da máxima segurança. A qualquer momento V. pode trans

formar as suas Letras de Câmbio em dinheiro. O resgate das
Letras de Câmbio é feito nos escritórios da Companhia-.

.

. f·
. "

Aumente a sua' renda - compre Letras de Câmbio da Cata
rinense e ajude o progresso de Santa Catarina ..

'

\
,

.

/
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CIA. CATARiNENSE
DE CRÉDITO, FINJ,\NCIAMENTO E INYESTIMENTOS
CARTA DE AUT 238 DO BANCO CENTRAL - 'CA�ITAL E RESERVAS: CR$ 100.000.000

,.- . .

'RUA DEODORO, 17 - FONES 2525 E 3033 - FLORIANOPOLlS
o
u
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



a
F'POLTS. - Com a fina

lidade de proporcionar
maícr limpeza à çh�'ad'2 a

Prefeitura Municipal desta

capital deverá nos proxi-
111:S dias determinar- a

aplicação de multas aos

proprietários de caS2S co-

111,EWcia:s e aos 'fstabelecí
mentes públicos que colo
carem os lixos em ruas e'

'calçadas, Diz a. nota ela

muntcipaürtade I que inú-
meras võzss roram reali
zadcs apeles à população
e várias foram as campa-

nhas no sentído de que o

F·:Lor.ianopollta;no zelasse
p,:Ja llmpeze de sua ci
dade e no entanto nenhum

progresso se alcançou: e

agora a-p lado de' outras
ínícíattvas optou também
a Prefeitura pela aplicação
de mmltas às casas comer

dais e aos €stabelecimen-.
tos públicos qu.e varrem,

despejam o lixo para as

ruas o calçadas sem qua1-
quer preocupação de man

ter limpá Florianópolis.
f

Rede de Esc,oamento de

Águas Pluviais:

A Assoei,ação Programa os Iesteies
da Semana dos Engenheiros

Está. sob a presidência do Engenheiro RAUL BASTOS a

Assocíacão Catarinense programando as atividades referen
tes a semana elo engenheiro, de 6 a 12 de Dezembro.

As excurssões às obras de vulto do Govêrno bem como

os encontros sociais que vízam um melhor 'congraçamento
e coesão dos associados, vêm-se fazendo todos os anos nes-

•
J

sa epoca.
Desta feita, consta do programa uma excursão à' Usi

na da SOTELCA em Tubarão e outra a Usina de Açúcar e.m
1i'ijucas e empreendimentos de vulto em construção como

a ponte sób o rio Tijucas do DNER.
'

Teremos oportunidade, de ouvir a palestra do
.

COlega
HENRIQUE BRANDÃO CAVALCA:rITI sôbre a SOTELCA.

As festividades da semana do engenheiro se imciarn
com um "cokteil" na residênc�'1 do presidente oferecido aos

coleg8.s e suas respectivas esposas, e têm' program,"Ido um

jantar no Querência, sendo nessas oport,unidades convida
das autoridades executivas cÍo muniuípiü e "'ü Estado.

Eng. Mauro J. RemoI'

,.__ r --------------------------�---------

ELETROlÂNDIA
Ed. IrASE TERREO

TJõ:I f:1."SORES:
PJrJL�PS
'T'ELEFUNKEN

T::SLEV:�SO'REC:
R'\DTI1 1':'(,'7'T'1101.1\8
GRAVADORES
POGAO A o ,'í S
nüR.MI'T'ORTOS
copp,s FOTIMICi\S

PHILCO
ST/ulWAR'T' ELETRICA
BRASTEMP

T"=LF.'CNIÃO PR1;'�('S ESPECIAlS
PLANOS ATÉ 24 i\1ESES.SE�IP

----------��,------

Uma casa de 21'avim�n,\.. de A\i('
]'1(Jria em perf.�ít�':'::lad(J. Sita a'Rua.S:'n�():,
Sara�va 'N. 730.

Ver () trai<�r nê:: mesma rua N. 286 - -

ESTREITO.
17.12_G.}

CARTORIO.SAlLES
'1.u _._. Ta be!iuIln to dr· Notlls )

gim C,mselheiro Mntrq, 37

ESc1'itur8s pJ'()ClIrações -::-. ,Reconhe<.:imqntos
Fir:nas. . iIM:il11,;iO !:\ ?li1 �:.l>Iill\..' n � Ub �"

,I'

t.'Q,"'\B -R10 [7I':RNA y.r� l'i: t " -: .... -t. '\,1/'\
cmunr.no DENTISTA

IMPLANTE � TnA�SPLANTE DE DENTES

Dr.njistcria Operatória pelo 'sistema de alta .r(l�ação
(Tratamento lml{llor)

. PROTE��!�lfA'E MOVEL

EXCU'SIVi\;VIEN'TE COM HORA MARCADA
1':I1il';.' h """p+,, w·n.iu'lto de salas ·203

Rua Jerônimo Coelho, 325
Das J:� as I!J hOJ'as

Hcsillência Av. He)'(�ílin l,u7. 1:�6' - :>1)t.O 1

MOCA
,

E:;ce1ente apresentação - Boa Redação - Bôa datilo-

grafa.
Bom portugu _

Para trabalhar meio periodo.
Telefonar para 3829 mp'rcanclo ,'1udiência.

C,AFE t f\I!ELI/\r v_;'
.

�.�,

Silhnr (...luaLdmlc -' Pun...;r,êI

A Mais
_

lVlud�!nad

TORREFAÇAO
OE

SANTA .cATARINA
h.�"'- :illL\ :';chrumm .. K7 1·�STn:EI"r(.
MATE l��.; -- Siío Fnm(·is(·f) do Sul.,
FA1:HUCt\;-): Porto .A.leçe e Curitil,o

�--------------------�--------_.�'------------�

i

. 5a. R. M. - 5a. D. L -16a. Cõ R·

PREFEITURA DARl\' SO

LUÇA0 Ao PROBLEMA

jenção da, atual adminis

tração iniciar êstes traba
lhos o mais breve possível
pois o 'problema do escoa

mento de águas pluviais
de há mwto 'vem sendo
D:c1Jamado e justamente
pelos munícípíos e tudo le
va a crer que ainda este·
mês ou em janeiro próxi
mo j á possa ,a Prefeitura
levar avante a sua ],lJl'2'té'n
ção, principiando os servi

ços pela rija Conselheiro
Mafra, onde o problema é
mais acentuado.

deI FPOLIS, - Dentro

mais alguns dias devaão
estar concluídos 03 estu

dos determinados pela Fre

feitura para os serviços de

rêde de escoam snto de
águas pluvíaís em.' grande
número de ruas 'da capital.
Falando a reportagem dís
se o Secretário de Finan

ças do Executivo Munici

pal, Ivan Matos, que é ín-

f. Festival da 'Juventude Ca·tarinense
CONJUNTOS PARTICIPANTES

t Os Apaches - Blumenau
Os Estudantes - Brusque
Bossa Três - Itajaí
Quarteto American Nighit -

Os Feios - Blumenau

The Síngles - Rio de Sul
Os Ubeanos - Blumenau
Os Guara,ny - Hajaí
Quinte.to Ray Grand - Criciúma
The Crazzís - Itajaí
Os Aiucinados -+ Florianópolis
The Rovíngs - Floríanópolís
The Eagles - Floríanõpolís
The �ts - Curitiba
Cr:ntor da Juventude "DIM" - São Paulo

Siderópolis

The Snaks - Florianópolis

PREMIOS

TROFÉUS:
Governador Celso Ramos

e Cu'tura Dr. Laura Lodrs
5.0 'Distrito Naval'
B8se Aérea
14.0 Batalhãó de Caç<,clores
úepartnmento úe CuU �lra da Secretar�a c!e Educ�',G�o
Cultura
Dr. Aderbal Ramos rlu Silva

F.t\!:J'C�mjo Rau]ir.) Kocri.ch
Dr. ,Jr:f18 Marh' S;queir'1 I

Dr. Antônio Pichetti
Dr. Roberto M?ttar
.DI' �m Ze�El,.�ty
Dr. Fulvio Lu5z Vieira
D" !"fulo C:,st-a Raino�
D�. Eenr'to Ramos da Silva
TI" Ac:-ícia Carib�ldi Santhiago
Com.issâ::> Jnlgaclora
U'�"l Gllitll1Ta ofereckia por Tranquillo Giannini ·S. A.

r

de São Paulo

\

APRESENTAÇÕES PARA O PUBLICO

Dirt J2 as W:30 horas no Estádio da FAC.
Din 13 as 20:00 horas no Estádio da FAC.
Din 14 flS 16:00 hora:; no Teatro Alvaro de Carvalho só

para os Milit'ues da M&r:nha, Base Aérea, IExército e Po
lícia Militar.

Dla 14 8.8 2�. :00 h')r8.s no Teatr-e Alvaro de Carvalho pa-
ra ptíhlico e Autoridades.

I ,

Dü'l 16 grande Baile de encerr'l.mento' no clube 12

iAgôsto.

PROGRAl\lAS PARA OS PARTICIPANTES DO 1.0
FESTr'\'AL DA H../VENTUDE CATAI'uNENSE

D;a 11 - CoquHel ofe!'ecido por Silvio Orlando Damia·
m. a imprensa falada e �'s(rita, assim, como os jovens artis
tas.

Dia 12 - Apresent.'lr,ão na FAC as 19:30 horas.
Almo(!o .po Praia Clube de Coqueiros, oferecido

firm.as Polly Pesca e Empresa de Pescados Ltda.
Din l:l - P"lr. mFlnhií. visita ao Secretário' de Educação

e vi.'*n C1D1 o Secretário 'd'l Af�Ticultura na Trindade.
Din - 14 passeios no interior da Ilha.
.' !

Dia 15 - A1mor;0 of.'3f&Cido pelo Dr. Aderbal Ramos da
Silva na 'praia de Jurerê. Resto do dia nas pr'lias.

Dia 16 - Visita 80 Governador do Estado na Agronô
mica, visita ao instituto de educ'J,ção. A' tarde passeios pe
las praias.

pelas

PR01'EJA séus

OLHOS'
� '.

tlse Óculos �

bem odaptCldos

otende.nos com exatidôo
suo receita de óculos

�TlCA ESPECIAlIZAOf.
,

MOOtRNO lABORATORIO

Relação nominal dos Reser

vistas que devem se apre
sentar no Centro de Apre
sentação de Florianópolis
16.0 C R, no dia 16 de
Dezembro de 1.965.

Sd Adilson Ramlow Schu
tz

Sd Airton Edmundo
ves )

Sd Alberto Probst Junior

Sd Alcenio Macedo
.Cb Alcidomiro Flores Fi

lho
Sd Alvaro Leonel da Cu

nha
Sd Alvin Nelson Fernan-

des .da Luz,

Sd Anilton Lehnkuhl

Sd Angelo Medeiros FiPl0

Sd Antonio Carlos' Vieira
Sd Antônio Cezar Becker

Bd Antônio Kowalski So-

brinho

Cb Artu- Jorge Costa

Sd Bento R'Jdrigues Alves

Sd. Cr.rlos Cesar Vaz

Sd Carlos Luiz Machado
Sd Ce"',')r Seara Júnior

Sd Childerico Hosterno

Cb Dalcír Candido da Sil-

va

Sd Dalmir José Zimer-

AI-

Cb João' Carlos Chieri·
'

ghini ,

Sd José Francísco da RQ-.
sa

Cb Úterte Silvio T"''''ares

Cb Lauri Silva do Herval
,

Sd Leonidas Soares
Cb Luiz Alves Rodrigues
Sd Luiz Carlos Barbosa

do Rego
Sd Luiz 'Claudio Pacheco

de Souza

I.'
-

Ha� heas c.sas 40 ramo procuJe1n Sardi·
..._ ,

ilhas SOLMA'_, um. produto calarinense

mr-nn

Sel Dalton
Sd Daniel
Sd Dnnilo

Luiz. Lemos
Oliva
Macíe'

Cb Luiz Prattes

Sd Mac Arthur Carlos Tei

xeira
Cb Mamoru Kudo
Sd Manoel Jacinto Perei-

r'1

Sd Marcelino Sabíno Ru

po
Cb Marco Antônio da Luz
Sd Marco Celso da S.i.l

veira

Sd Mario Alves

,
Sd Mauri "Alves

Sd Maurílio Guedert
sa Mauro Roberto Cape

la

Sd Miguel Freitas
. Cb Moacir Silveira

Asp Of 'Narbal José, Duar
I

te
Sd Nelson Dario Campos
Sd Nelson Schlícht'no
Cb Neyton Alves de Car-

valho
Cb Norton Ouriques
Sd Paulo Jcsé da Silva

. Asp Of Pedrinho 1\'1:0 e-co

Ch Pedro Henrique d8 0-

liveira,

Asp Of Pedro Paulo

tra
Sd Rául Alcisio
Cb Ram José

Gevaerd
Tolentino

para o mercado 11IIerllacio�al.

Ch De1mo Tnv:::"es
<
-' Sd D'1z:<n ela Silva

Ne- Almeida
Sd R,enato Vargr.s
Sd Rogério K!'."i�e�1
Scl Rnmu",l(lo Cadeira de

(�') :"n0."r.da
eh �.1,l-)?!"Y'I �:hin �t'ln��f
A"') ()f Fl'''3nS .JJrge Ma:'

t.ino;: T'Ive:-sen

Sd Rui Cesar Lig,)ki Lo

pes
Sel Se"ustiún Ros�ro res

.
\

.

Caixa econômica Federal de
.Santa Catarina

Carte!fa de Penhôrés
EDITAL \

Srl Eçl.son Vmrindo
Sd :r.ç1son· de Souza
Cb E(lmndo Augusto de

Solotza Cntrin
Cb Elcio José Lemos

Sd Ernesto Augusto
ves Neto

S<1 Pnl1<',t." PA"1nlona
�Cl 1"e"'1811(1'1 :l3i;::io :Mon-_

,.

Cl) Pr�''l,''''11rl� P"'i, ... ry

l\�" nr Firie';<; o;chal')no

C'., Pl2.vio N::Jc)1a7zi !v�e,

deiros
As'1 Df Gast:oí,o de Cam-

s(''1

f'!,-l Tr.Je�l Ca�ionL
Sd Trsso Cf.lrioni
Cb Telmo Trvares

1ts!JOf'tf;)ifâ':T� l\'Ititfurs'

Sd Un1.l."! Sil'.'e"j,�
Sd Vailton Francelino Vi·

eira
Sd Valdir l.\1:anoel do Kas

ciII'ent� ,

Sel Valdi.r Mecle�ros
Sd Valdir Nicolau Duarte

Sd Valgas dos Santos
Sd Valter Luiz Vieira
Sd Valton de Souz.'1
Sd Valz9nir zílli
Cb Vitomir Morong
Sd Willard Schuffert

Sd Wilmar Silveira Filho
Sd Wilson Pedro dos San

. tos
eb Zena:ide Antonio

cimento

Florianópolis.' 24 de
vembro de 1.965.

Ramon Marques de Sou·
za - Capitão 8/5 - ReI.
Públicas - 16.a CR

A Carteira de Penhôres da Caixa Econômica Federal
de Santa Catarina, pelo presente Edital, convoca os porta
dores .de Cautelas do Grupo Jóia e Mercadoria cujos pra
'zos contratuais se acham vencidos.

Os mutuãríos que desejarem resgatar suas Cautelas
deverão faze-Ias até quarta feira" dia 15 (quinze) de
dezembro da 1 965.

. O não cumprimento à convocação obr'g= rã e=ta Car
teira submeter a Leilão, I'J, partir do dia 18 (dezoito) de
d�zembro (sábado) a partir das 9,30 horas, à 'Po,ua Canse
lheíro Mafra, n.? 60-62 os objetos do Grupo Joía e Merca-:
'
.. :,'g n"e nã» atemderem tais exígõncias Iegaís.

A Carteira de Penhôres colocará em exposícão 'JS obje
tos a venda em Leilão, fi partir das 8 horas do da 18 de
dezembro. I

,

\João Anto Buer - Diretor
.Edgar Lopes Sílva - Chefe da Cartei'ra.

8-12·65

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

-_.__._---------1----

Du- Usina de Acúca r Tijucas 5,: A.

Carlos

EDÍTAL DE CONVOC�ÇAO
A$SEMBLEIA: GERAL EXTRAORDINARI.r\.

São convidados os senhores acionjstas desta Sociedade
para a A,ssembleia G€ral Extraordinária a �8,'l.I:zar-';e em

sur. séde social em São João Batista, nêste Estado, no dia
2: de dezen:.1Jro ele 1965, às 10' horas' para dellbaluem 55·

'é: soguInte orc].em elo dia:
<

-- Aumento do cui_)ital ·social.
.·�:,stil1t.\;�; ele inkrês:oe serial.

F'áo Jcão B�tista. 2 ele dezembro de 1965.

Fdnlll'd,o BI'eJUland
: l.lé::'io GomeI;

.

I" BasÍ-os Gomes 7·12·65

de

'Corrêa Glnvan

Sd��i� Amnr" I
. .J,:r� .' "C.cA:lõ'e�O'

Oh 1'-'is 'Silve'rfl
Asn Of IY0 Raul DaquiilO

Stlveira
Sd Jr:CY Aloisio da R01'a
Cb .T?ime Andrade Ramo.,

Cb .JairO éesar Ferreira

V"lZ

Sd Jairo Costa

Sd .Jairo Silva
Cb Joel Regeria Furtado

Asp Of João Aderson FIo·

res

Sd João Nberto da Luz

Cb João Amilton da Silva

sd João Aparício Telles

Pires Bittencourt

Sd, João Carlos Bitten

court
Cb João Carlos Kôerich
Asp Df João Carlos Mo-

simann

Cb. João
Sd João
Cb João

Filho

. I

Michels Freire .

Rosa.

Vicente Gomes

lillITAL DE. CONVQCAÇAO
,\:5iSElUBL1':lA GEItAL EXTRAORDINARIA

São convidados os senhores aCionistas desta Sociedade
;,.UTú. ·a Asselnb.eia Geral Extraordinária a re'llizar-se em

"ua sédc social ",m Pedra Oe Amolar Ulhota), nêste Est'l.do,
110 ul<::. 2U de dezei.nbro de 1965, ás 10 horas para delibera
rem sóbre a seguinte ordem do dia: -:

1 � Aumento do capital social.
g - Assuntos de interêsse social.
Pedra de Amolar (Ilhota),. 2 de dezembro de 1965
Éduardo Brennand
Valério Gomes
Paulo Bastos Gomes 7·12·65.

\

Nas-

/ VENDE-SE UMA CASA
TRATAR A RUA: TEREZA CRISTINA. 393
PREÇO DE OCASIAO
COZINHA E INSTALACAO SANITARIA.
TRES QUARTOS, DUAS SALAS, COPA,

--- I \ 1'\/1 O B I L I Á R A

-,
8.g 1:1n�_�-! jfi",: _ .... 00

,
,

\

Trajano - Sala 7 'Fone 345012
TERRENOS

Rua São Judas Tadeu - Bairro José Mendes - Tres

(3) lotes por ape�s Cr$ 900.000, medindo cada 10x27

mts.
.

Bairro Bom Abrigo - vende-se Ótin10S lotes muito bem

10calizaUos - Com luz e .água 1",;- Planos - Pagamentos
com facilidades. . /
.. Avenida S ta Catarina BalDemo -- Estreito - Lo�e
plano com área de aso m2 - por apenas Cr$ 2.200.000 ou

em condições a combinar. )
.

Js rdim Atlântico - ótimo lote \com excepcional área de
412 1112 � Frente na rua Esleb'ão Pinto da Luz - Lote

n.o 73 quadra 6 - Cr$ 2.500.000.
Na nua ProfessOl'a AntlllÍeta dI:: Barros - .Estreito -

Vende-se dois (2) lotes' com boa localização - Medindo
cada 12x25 mts. - Cr$ 1.200.000.

.

Terrenos entre Coqueiros e Estreito - Perto da Sub
Estacão Elétrica - Com financiamento em até 40 me

ses. passágem (')brigatória da futura avenida da Aduto
ra. 'Lotes de 12x32 mts - Preços a partir de Cr$ 500.000.
Terreno a Rua São Cristovão - medindo 20xl0,50 me

tros - Em cbndições a estndar.
.

LaO'oa da Conceicão - Compre agora em super facilida
de: setl lote na LAGOA DA CONCEIÇÃO -- e desfrute

ainda neste verão das suas belesas. naturais·, 'Somente 7
lotes -PreGos a partir de Cr$ 300.000..

Terreno a I'lm !\'lax Scll1'am - Barreiros com área lIe

IAG;1,�1 m� - Atenadu fl'cnk nu asfalio e ftmllos na

pl'aia - Se'l'\'ido ue água e luz - Cr$ 5.000.000 _ .

Jardim Atlântico - Lotes n.o 312 - e 313 - Dois por a.

�nas C11 2.400.000 em condições
�
- OLi!11.'l localização

Entrada Cr$ 600.000. .-

Vila Santa RÚa - 7 l(;,tes em (Serraria - BUl'l'eiros -

Os 7 por 500.000 - Aeeitamos propostas para pagamen·

tos em condições.

Praia d'1 Saudade Coqueiros - Maravilhoso lote --'

medindo 15 metros de frente por 24 de. fundos
'\.._

Com

água e Luz � Pertinho do Grupo :- Ap_;na& Cr$ 1.UDO.OOO

em li) meses_.
.

Rua Abuirante Lamego - Temos a venda �1a: llua Alte.

Lamego 4' excelentes lotes com área de 480 m2 por ape·
.

nas Cr$ 5.000.000 cada. /

�ASA E APARTAlVI.ENTOS'

Rua Professora Antonieta de Barros - Estreito - Pró

ximo a churrascaria Blumenau - Lote. bem �ütuado por

apenas Cr$ 1.40�.000. _ , ,

'

\

Praia do Jurere � QuarteirãQ n.o 16,:� Lote 11.0 17 ��m
irea dê rl50 m.2 - F�quina da Itúa Principal - AproveIte

para: adquirir agora - Apenas Cr$ 400.000. . .

Praia de 'Caiac�nga - Area. de 84.475 'm2 ..... Próximo ao

Clube Campestre - Frente pára a Praia -.- Apenas (,,'1'$
1.000.000.

. .

i

Temos em n,osso Escritório, "árias residências para ven

dt)r cuja relação iremos publicar neste local.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Na cidade de Palhoça
.

o

'Comandante do 5.0 Distri

to Naval e Senhpr?\ Almi

rante .Aureo Dantas Torres
,; (Nice) ínauguraram a Ex

posição de Trabalhos Do

mésticos, da Escola Rural
"São José", à convite do

Dr. Evaldo Luchi, Presiden

te daquela Escol,a. Esteve

presente o Governador ,elei
to Dr. Ivo süveíra, Prefeito

Ari Wagner, Professor Wal

demiro Buríni, Professoras

Silone Maria Harger, Neide

Maria Bertoncini" Maria das

Neves da Cunha e alunas

que apresentavam bonitos

trabalhos naqaeía Expos!
ção.

mais de cinco metros de
renda. Foram padrínhcs:
Coronel SYfvio Pinto ela
Luz e Sra; Alfredo Nazare
no e, Sra; Ministro Paulo
Fontes' e Sra; 'MiÍlistro Nel
son Heitor Stoeterau e Sra;
Ava.ny· Guimarães e Sra;
Dr. Antônio José Nobrega
de Oliveira e Sra; Juan Car
los Ganzo Fernandes e Sra'
Dr. Nelson Casaday e Sra�
Jasé Fortunato e Sra; Dr.

, Juvenal Wagner Calisto e

Thelma Frana; Alcides Mal�
danado. Os noivos felizes
C" Tereza Maria e Antônio
Busch, viajaram para o Ho
tel Balneário Cabeçudas de
onde seguiram para Monte
vidéo e Buenos Ayres.-x-x- "-

SABADO nó altar da Ca- -x-,-;x>-

t�dral Metropolitana, às NOS Salões do Clube Do-

dezessete horas e trint,!:t mi ze de Agôsto, sabado, foi

nutos, aconteceu o elace real�ada a Soirée das. Ma-

matrimonial de Tereza Ma- gistr,ª,ndas do Colégio Cora-
ria Busch, com o Sr. Antâ- ção. de Jesus. Aconteçe":fll
nio Marcos Ulian. A noiva mUlto movimentada I.J
filha do Sr. e Sra. Ministro I

.

x x'·· Fi
Waldir Busch (Alba) e .0. E;M su; resÚiência o Go �
noivo do Sr. e Sra. Antopio vernador eleito dr. Ivo Sil- .�:

Ulian (Benedit,a). A bela veira, recebeu a visita do

noiva entrou no velho tem- Coronel Leonel Ney' , Mar-

pIo acompanhada' de seu tins e do Deputado Arman·

pai, Min. Waldir Busçq, er i
do ,Calil.

contrando-se com seu noi·
.

-x-x':'"
vo no altar, recebendo à .. RETORNOU do Rio de Ja

BençãO' de Deus, çom ceri� �1 neiro o Governador Celso

mônia oficiada pelo Mose- �� Ramos.

nhor Frederico Hobold. Ar-
'J

lindo Guilherme e Ugo, Ser

gio Busch, os prich)es e Lei

1!1 Nohrega de Oliveira li

p".iNcesa, Após a cerimônia'

religiosa os convidados fo

rElm recepcionados nos sa

lões do Li�a TC, com servi

ços do Sr. Eduardo Rosa,

que estava ótimo, Muito

bonIta 't d_7Corar.ão da rr>e

sa one, apresentava motivos

de Natal. O bolo dq noiva

igual aO do casamento de
Marcia KulJitSCliek.:_ etil· 'i1i
bôa. O bonito modêlo da

Doiva Tereza Maria, confec

oiona�o pelo modista Erly
Silveira - cetim de pura s"

da com uma túnica de ren

�. caindo uma cauda com

\-x-x�
EM recente recepção do

SL'!xpósio do Carvão Nacio
n'll, o Professor Marco An-

tônio Arantes, desempenhou
brilhantemente sua missão
de intérprete junto .aos téc
nicos estrangeiros, sempre
bem acompanhado.

-l(-X

ECONOMI,STA Jcãoo
T.elbas Santos, recebeu em

su� residência um grupo de

colegas de Turma da F.F.C"

����"Al-
varo de CJuvalho", recebe

ram a éomção de Gráu de

Economistas de 1965 da
. ,

f
U.S.C.

.,....x-x-.
JANTAVAM no Querên-

\.

(

CI
I

,.

RUA .lIiROIIIMO

cia Palace Hotel, o Profes

sor Elpídio Barbosa e a Se
nnora Con«;elçil.O GaUettl.

vao casar em fevereiro pró
ximo.

-x-x-
O CASAL Dr. Percy Bor-

ba (Vírgínía), Dr. Walter

'Wanderley (Gisela), senho

ra Spiros Dimatos e sua fi

lha Ana,. participáram de

uma recente e elegante re

cepção. Dona Virgínia, co

mentava. a viagem que fez

pro Montevidéo "
e Buenos

Ayres.
-x-x-

ALMoçAVAM ontem, no

Querência Pal,ace Hotel, o

Vice-Governador eleito e

Sra. Dr. Francisco Dall'Igna
(Alda).

-x-x-

TERA' inici,o hoje em to-

do o Brasil, a Semana da

Marinha de 1965. O dr. An

tônio Muniz de Aragão, f,ar
:á uma paletra em emisso,

ras da cidade.
. -x-x-,-

EM recente jantar foi co

mentada a beleza e elegân
cia da senhora Dr. Miguel
Herminio D.<:tux (Terezinha)
em modêlo estampado cla

ro.

-x-x-

A VARIG por intermédio
de seu gerel1te nesta capi
ta.t. IS&- OtWUi, �'" aca

ba de enviar :um brinde p@,o
.

ra este Colunista.

,

•

�:

,

Sob o patrocínio da De
ifJe...cia. RegiOlIlal Sul dia
''ulpeifmten::!ên'Oia do tDe
senvolvímento da Pesca
(SUDENED, do. Departa
mento E<irt;adual de Caça e

P'eSCIa, do Aeôrdo de Pesca
em S'a;nta Catarina e dó
Programa RacÜofônico "Ho
ra do Pescador" será leva
da' a ereíto, nesta Capítal;
de 27 de dezembro, corren
te, às 5

-

de janeiro a�
1966, a P�rmeir'a Exposicão
ce Artes de Pes'ca e d-e· In
dus,tr1!alizaçã.o do Pescado.

.

Esta' expcsição terá as.
seguintes filnal'idades:'

, 'a) Mostrar! ao público
floríanl()jpOl'itano e I demais
vísítantes tudo o q'U:� diga
respeito à pesca e ao apro
veítamento do pescado:
b) Demonstrar, dentro

do po.s$ive1, a evolu�ão 80-

trIda por essa a.'tivJ:dlaide
humana doe 'acôrdo com a

própría evolução dos apa
relhos de pesca e materíaís
usados;
c) Ensejar Ia OPOTtUni

dade de que melhor sej a
conh�ido' o trabalho e OS
riscos dos I;}€scadores.;

I

d) De'spertar o interêsse .

de noss,a gente pelas coi
sas do mar e peI,i explo
ração de suas mcomel'lsu
ráVf'is' riquezas;

e) Contribuir para o

maior ·e melhor aproveita
�.Ietno do pescado, tanto
como aãímente,' Como 'ma
téria príma,

.

através, de
seus resíduos, para outras
indústrias.
Piara que esta exposição

possa alcançar os fins ací
.

ma especificados deverão
ser mostrados:

.

I
.

- Modesta em:barca
ção de um único trenco.. à

_ vela; usada . pelos pescado
.
res . de .noss1as praias
Embareaçâo denominada
"baleeira", provida de mo
ror de centro, evidencian
do um dos maiores pro
gressos na. indústria pes-
queira de todo o nosso li
toral.

. II - Redes, tarraflas e

espinhéis para díverscs
ríns, e confeccionados com

difer€llltes espécíes de fios.
III - .Típos diversos de

bóias, cortíças e chumba
das em tarrafas e redes de

,

pesca.
.

IV - Diversos tipos de
âncoras e portas:

.

V - Fi.os, linh'as e cW'-
déis dos mais: diversos ti
pos tais como: Nylon al
godão, rami, tucum,' 'g.c1r
bo, etc ....
VI - Anzóis do.s mais

diversos for�llatos;
VII - Iscas e engodos

usa.::loOS na pesca, incluSÍ<ve

COM

'a de corrico.
VIII _ Aparelhos para

pesca submarma, inclusive
'vostuárío.

.'

,

....

IX - Am'Ó�tJ.1M. de. àpa
-;efuos Je cân!fços UsadfJs
Para' a localização' dos' eae
dumes e QU2:, com, provei
to, vieram subst�,tufT o prá
tico de pesca ou "olheiro",
tanto na pesca noturna
como diurna,

. X - MotlQres de diver
sos procedêncías e que são
usados. por nossos. baroos
de WSClá.

. .

XI - As mostras de' pes
cado Ja industrinm.zados
'pronto para a exportação .

ou para o consumo,

XII - Espécim�s da' fau
na marinha em aquárío,
dissecados. ou -em conser-

XIII - Couros de pet
xes cação e tubarão crus,

. curtidos, fY já: preparados
r!",Ta nns ind'UStrlais, in
clusive de calçados, 001."38,
cíntos, .etc.· ..
XIV - Quadros, dese

nhos, e gTáfi,cQlS de tudoO'

quanto posea., em relação
à ind'Ústrli:a �SQ,ueira e de
�!JroV1e�!tdmento do. ;pescaI
do, interes-sar aos 'Visitan
t,c,s· -ellevá-Ios a meditar
sôb11e as vantagens do a.

proveita:i:nen.1lo . dos �
SOB mai':lnhOs. E9t1a!tislica
relativa. aos pescadfaioes de

l1JO'SSo llttoral,' número
.

de

embarcações com e sem
motores. c.<;nécies ma'�dnhas
mais pe.'H·adoxr.s, ârea8 de

. maior produtividade des-

-t�! ou daQueIlai espécIe, per
fH do oooano mostr;a.pdo
as suas três regiões, algas
el p}�, a.ves !IIlli1.ri;"
nhas, etc ..•

Depois de mostrar
Q} com:unismoO é ;) . maior

problema nos dias atuais
eem todo o mundo, pergun
tou porque mo.tivo se co

memória com tanto reaJ:ce
a data de ho.je, quando ou

·tras datas de ilnpo.rtânci-a
a'p�r�temJente mato!l' são
eomemoradás oom aparato
be� menor.

E
.

respondeu:
uE porque o sangu.e des

ses brasileiros ainda não
o8t reooillieu, lRinda clama
por justiça, porque o bra

ç' oque os vitinl()u, o ineal
criminoso que' provocou a

traição ainda continua a

atuar em
....

nosso p!j.is e no

m'q'ndo. E enquanto ess!a;
ideolog'ila cOontinuar a atu

ar, o sangue de todJS que
lll){}rreram continu:;trâ p!e
dindo justiça.'Mais do que
isso, continua.rá como runa

lição para todos' nós" ..

TJ:\J:çando, a· seguir, ama

compa'r'ação 'entre o neci,-.

,rio mundial' de '19g5 3 G a

tual, mostróu ri con;:el'�n

cista como a .nossa época.
assinala uma imensa e tris

t:e tr:ansformação; após- 'a

segunda gu&rra, a Rü�la
espalliou seus 'tentáeUlos
em grande parte do mun

do, comeguindo impor 00

seu jugo a nações ilustres

da Europa. como !l. c!l-tólica
Polóni'a., a Hungri:l, a Ale

m:anÍ1a .(_:'rental, eSpa'1haJ;l
do pela mundo o· pior dos

colJonialisl11os:
Entretanto,. lem.1Jrou, a,

pesar de ter imposto o

seu :(Ugo a um�. grande
parte d::l mundo, o comu-

nism,) fracassou em um da' pel.:> �omunish1O Para
pouco muito linl" rtante, convencer. ou !l1\eThor, pa-do Qua� êle tem, �bsoluta ra ar:-.ebanhar !-.ála si as
neeessidade' Fracassou mu1tidões.
l)Orque.. a;pe&ar de 6Xistir ,P�1ll'a� 8'}>OS-
há mais de cem anes, du- �bilidade' de 'um aeôrdo
rante os qwa.i8 dispas de entre a �greja; Cat6liCã e
grandes miquinas ne pl'O- 00 coOmunismo, segluÍdó o
paganda € de iul€llSOS re· qual este\ihe' dana l'iberda.
cursos materiais, não con- de de cuÍt& ,em troca do
segUiu cor.vencer as mas-. silêncio da. Igrp-ja a respel
sas, nà,) c0nseguiu p!:.rsua.-: to da socieda·de civil coletl
dir os homens da va;nta vista.

'

gem de SU,1 doutrina. Consequência deGSa ma-

!rá 1:J:) $.'.10S Q'.H: se rel,il; nobra: 500 milhões de ca
lizam eldçües .10 mundo tólicos do mundo deixa
inteiro e ll'�omunismo não il'iam de atacar o cotnunis
conseguiu uma t'n.ca vitó- mo e êste teria consegti1tiro
ria. As eleições rrOvalY! o sua maioOr vitória. Foi para.
fracas.5o do cnmun!smo: combater essa no'Va màllo
nao Vel1C€lU porque não bra do comUlÚSmo interna. .

convencem As proprias cionaI que o c.c>:Ô1erfncista
massas não lhe são tão escreveu o ensaio "A Liber
sensíveis com) êie gosta- dade

7.
da IgreJa no Estado

da. Nem fie.SnlO ne.'> paí- Comunista', no qual dle
ses c,)l1lunls�:'s os comunis monstra que 'essa coeXis
tias consegü.ir'lm COllven- tência é ilícita e imoral, E
C'e\ o povo.

,
ainda, que a propriedade

'IantJ Que nüo promo- p'rivada não s6 é necessá
"en, rlelçiles lã, cem medo ria, mas é im;pósta ,pela
de un,a {;·E'll'[,�,a. Portanto Lei de Deus, em 'dois de

fru('éls:;,{, leleitoral oOOnple- seu's maúdamentos: "Não
tfl. Furtar" é "Não cobiçar as

Ora. 'lma ' €7. (lU" o co- coisas alheias..
"

nlU!liSl1'.J não consegu'e Este en..�io polemico' SO
c·)nl'".lcer [' ..

' Sl;:t doutri- fr,eu unia' grande c�mpa
na Rl\Jeu.ra ll1iida� ctt: táti nha de silêncio, mu:'ltos �
Cd, Ap]:canc!o o lema "divi taques, inclusive paI" parte
df; t'� impera' I!ro�ura de- dos s�tpres "��tE-�rosenvfl\'er uma açrio na se liressi�s', um� f ,ta�t.ra
guinte base. ç.ividindo as de refutação pai- p rte de

-:luas' grandes foOrças que um' jornal comunist,a da

se Ih opõem, a opinião ca" PolôIllia.:'· Par oOutro lado,
tólica e o cllre:to de pro- ...

·

u!n imJ.?ortante órgãlo da

prit>dJade. D�;'o:s fie úla! os'; Sa'nta Sé,'a Sagrada. Con

�rgumr!!ltso que S' 1 T, fI!: de
(. g'r,egação dos Seminários e

base ao dirtito de proprie' Univers1i,d'ades, em ca-rta

daje, segundo o. bom' senso 9Jltamsl'lte e1'ogiosa, ap:"
.

e a 'douh'ina ,católbà, mos mau que êle "é um eco' fi
tl'OU o Prof PUni:;) Corrêa delíss'i'mo de t,odos os do

de OJlvei�a CaUle a lJfCpr;e cumentos do Supremo Ma

àad,� j)l'h'aC:a não c contlrá gistérlo da Igreja.
ria (1:) intefl.'::;st' pp.Moal ou. Encerrando, o Prtlf. Plí

ao b"!-!11' ('oú� u.m . f:.€:conhe- nioO COr!:êa de Oliveira res
cendo que :t pr�pr;f.dade S9.ltOU a importância da

nrivada desempen]Ja uma 'Cil:tse militalr, do espírito
função social preciosíssi- ..

' de combativ�dade , para a

ma, aflrmou que qualquer grandez ado país e concla

órg8./) l.Jara ,.i;:�.únpenha,l' mau 'cs jovens 'cadetes a to
\

bem a sua função dev� mrar.em
.

uma atitude . de
ser '

.. !lTI qNão lhlJante. A ,franco co-mbate a;o, comu-,
dP.'es::t. da pl'GpliedaCle pri ':ni!smo, d;'e tail mallFira a,

vati'l, l.ois, 0 a deftsá do
'

se tOJ;'Il8rem o símooio de'
baril ,:(:inum. 'tudo aqt$lo de patr]ótIco",.

no.pre e varonil que o do.,,: .....--:�--�.,..---,_;...-.;_-_.:.....:._---------
muni�moO quer deBWuir, "

,', . pa., 'ir..1Ip·,ac.,a-or -A. :as�ência aplo.ud'i!u. ,"
1'1 rv

_
'

p·e'pé:.o ��erencista. MARiO". JtEltNj\.NDES· DIAS e THERESINHA

·E.!':'c�.l'Tan.qo a sei'são, O(
,

I �ário� 'ferna,de,. ..ptà:; e �t:esinha Cascaes Dias

da [,rdedacie R::asjleira de Oomandante da ArvIAl:{ a pa�tic�pa1'Q ao�.,parentes e pessoas de suas 'relações', t
gradeoeu 8iü conferej1'oista, RaScinlentcr de ....s,eu pl�4�10 MARIO SANCH�S, ocor1'i40
"as :palavra,s cheias, c1.e

.

fé· dia 26 .� noyembro 'ql�imo, na Maternidade "Carmélia
\' <r ") "" 4, 'o

e de pat�·ioti.smo". Putra",
Q'

,

.

"""

que

. NOVA 'TATICA .

,0
.

Contmu.and'), ( 'Prestden
t'e ClJ . La'etollo Nacional-

D8fBsa da TracliçàlJ , Fa�

milia e Pi.·opriE:d.ac�f;, ap:on.'
tau a nova tuti\:s vtiliza-

AMAR

i
.

LANCAIVIENT
-

GRANDIOSO' SORTIMENTO DE TAP�"�'Y�
.. �!

�ORRACcJE8 EM NYLON, BOUCLl � �..

-x--'X-
NORBEI�'I'O 'BALDAUF e

sua orquestra. armmhã es

tará no Lira T. C., para. a

nimar o esperado Baile de

GR 1,<>, nos Bacharelandos de .
,

'

.

"I:"'::A��;�niri EO'ba.·PUnio eC8rrê� de Oliveira· fala na,
;��;;=:�:a:n;= SÔ,bre no.v�' t�tl·C� CO'ID'unl'sta,··Governador C�lso' Ramos .

U U U
(Edith). RESEI'iDE - E!ll come,

moração do 300. Bmversá

�io dá intentona comunista
o CO}llando da Academia
Mil1�- � ���

grtas promoveu uma ses

são, na qual o Prof. Plinio

-x-x- li Corrêa de Olive�m pronun
O DR. WJ3lter _ José da ciou 1lllla conferência a

Luz, no Q1lerência PaIaca, respeito do comunismQ e

1'!-QS ofereceu um almoço -- da nova' tática que 'es'te em:

l\:ega para baldear inad
\ V�damiente para seu

,campo ideológico as mUlti
dões.
O conferencista iniciou

manifestand.o sua emoção
na comemoOração desta da
ta e salientou que o Exérci
to Brasileiro tein cl\mprido
galhardamente a. sua mis
sã,o, mesmo em oportunida
des em qUie não contava
0O'm o apóio das autorida·
des constituídas.

IN.CIDENÇIA· DA 'eONTRI- solução CD-DNPS-386, de
BUIÇ�O SOBRE . AUXI- 25-4-61, não atende satisfa
LIO-D()ENÇA . E .cONTA- tõríarnente os requlsitos da

.

GEM' COMO' TEMfÓ DE

SERVIÇO: Cruimo i. aten-
Iegíslação vigente;nem é

lexplicita quamto ao res

çãO dos, s��res' ro.ntrib�- guardo. daquelas' situa�ões
in1les dos'dii�. IAPs, pa já. eonstituidas, que dizem
.� .Q �1'W�' :938. '(}l1e � reSpeito à matéria da con

� tra:niSldre'VO,' rela.clO-: sulta do IAPFESP,
I\adl!l-" '. dil1e�mente ao ca-:- RESOLVE:
- so das . APOSENTADORIA

_

. Dár nova redação à Re

PO� TE,M?;O' DE �ERV]- . solução CD-DNPS,·386, de
ÇO, atu.�rp.:ente i!ldeferi..; 25.4.61, que passa a vigorar

. das p�os Institutos, sob a nos seguintes têrmos, revo

alegação ode
.. fa,ltJ;l.. de con- gad1a:s as suas disposições

tr;i�uições ·d,\U1Rnte o perio . anteriores:
d� �e a�X;ílt\O-,do·eJj�. 1 -r Os segurados, títula

Reso.lu�810 ,no. CDjDNPS res de dírettos constituídos
93�.! de 23 id:e setembro d� anteríormente à Lei' J;l0.
1965.;, .

'. '. '. . ,

, 3.807-60 que se quiserem
Susel·taÍllte: ,- Extinta .. , p!r'evalooe�r dessa condição
CAP d� Fênoviários EÉPa.· para efeíto de contagem
duais. de São Flaü1�

'.
.

de 'tempo de serviço relati
Suscitado: ·DNPS. . vo ao período em que per

Relat!>ll: --:- ao�el�leirfJ �Q: ;eeberam !auxilio-,doença,
berto Eiras ·Fu!rqui(n W&- poderão requerler o cõmpu
ne.ck. .

to do réferido tempo, d�
O ·Odrisen�oO Dlfeto!'

.

do de que:.
Departamento· Nacional. da à.) � a legislação vigente
PreVi.q!�ncil.l, Soc��l,., p.or à époc'a.: o ten'h� permitidO

�llillV®4�,. , '. " �xpressamente, não b'as-

��o a' .CO,11s'Ulta ta:ndo, assmi, o só féltO dle
da extinta. Oa<p. dos Ft'lrro- ter sido possível o d'escon
v:íá'tio$ 'EStaduais· ·de· S'ã:0 to de ccnt1rl'buição sóbr� a

Paulo, atuàl, ,IAPF-ESP, 'só-' importância de auxilio-en
br.ê·� ortentação 'a, s�gujx fetmiel'ade;
qu:a.nto . à inicidência de 'b) tal ,contribuição tan-
contribuiçõeS' �ôt'te o im- to poderá ser únic<J, como'
• xÍ!l�d�*�"e ·de m:elho-r dupla, dependendO sua fi

pr(j,�i:rn.eptd PIlI3. a sua xação das exigências da
aii�da:çÀo; Lei o uâ1a. Norma Adminis-

J :��40.,qÜe, a� a. trati'Va que disciplinav�ún
exj)eàlçijp d� �l 'no.: '.:. o

-

llSSuntQ �o tempo da o
.

3.atJ7'-68; .q
.

otn:a·téda. eli'l e- oo,rrência;
. xa� rião�$ pa.ciflca" tén c) - -ca;so tanha sido l'Iea=

dq vigo:Mctç
.

PoJ: vê�s .nor lizad'a, na época devida, :],

� .. ·'qU(f perm,ttla�' desócm. eontribuição seja únida o'U\
tos sôbr,e:o· aUXilio":'doenÇa. dupla, conforme o. exigiani\
'adnilttiidoi �,.® o com as diSposições então vigt::n

.�� '�-}!lto�.:�..

� dea._ tes, poderá 10 interessado
gç� ..Y'" _._..,� wt; efetivar o seu pagamento
posentadonª;

..

A ,PQSTERIORI, deV&l'l:d©
. ConSlderantl!o

. .

que:
.

tál na' blJ)ótese, 861l' obsei'VQ�
procedilh��tó foi me;;nio. das as normas atualmente
Permitid� pt)r e.tO· '�.u= estabelecidaS PR!"a a arm�

ne.d6r ·cio;·, t\'Il�. ·Dln)tor cadação de oontribuiçwJ
�ral dó DNPS,. CMUlt.ítuÜ.1. em atra..."O;
(b-se a�sim ein nOrllla ad

.

II '_ De qualquer SOl'te.
inlillstratl1vá; : . nãl() mai sé possívef o •.•.

.

C�id�o que .a. ••• cômputo doO períod()' de a-m

LÓl»S, �: $é'U a-rt� 162, re· xillio-doença ocorrido apoo
�t"O;;l�ia'o nos artigos' 507 o ti'a'V\�!Ilot da LOPS, sa[
e 534 dÓ RGPS, ásségura vo n.os casos mencionados
a:çs 'beneficiáríos .� segura no I�l,'tigo 65 do RGPS.

_

dos d!.'l. Previdência:' Social Auxt!nte: conselheiro ..•

Os distritos .outí>rl�acim; pe- Co<lvis Matos de Sá.
tIas respec:tivas }egisla,ç�ões, as.).. Roberto Eiras FWl"quim
quando'. mâ� và.n.tajosos Werneck Conselheiro
que péla: lei' atual· conferi- Re):ator.
dos; . José Vieira d'cl, Silva
Consid-erandoO que a Re- Presid.ente.

·CO·N VI T E
: ExpoSição dé trabalhos cja Escola Profissional Fe-

mJi:ninà 'tia Ci:l;pttál.·· �, -
.

/

.AoeÍtUra dia 8 às 10 horas .

Nos dia:d(e lO··das 9 às 12 horas e das 14 &.1' 20
horas.

A Direçãl}
8.12

Revista Luso Brasileira �
Adquira. o seu �xelIlpl&r. da melhor e. mais oategoriza.'!

da pubH�ão de' Florianopolis. ·Nê�te' riti�ero' você teilitlFlorianópolis na �ciedaf;1et � do cronista Lázaro B,artol<r:
meu

.. Her�is do. ESP��?:.i . ��esen�a qa EUJ;?Jíla.. !>v.entu1s'
Q.� f'i�el, B.az�� F,'e�C)c . Per!u.x:�� o ?ceaQ? Paéificô .. �l
h�ópa Maravdho,se. dos povos antigos da. Amériça. '4

. Ilh� � M&dei�a � Perpla. do Atlântico. Duas se.nsaciô.{}
nais reportagens À cid�de= per�clida das Virgens que se1f:t
vi.�llil aQ d��. So�. O bebê inglês qu\,l' vtve (enue�rado Jt��
caLXª de, V1�0� .Preç? �o �x:emplar 150 cruzeiros. A ·tevis�
ta que le'l(a :flonan�pobs � ;tpdo 'o milhdo. Um l�ço d!1 an;ü-
zaq� entre B:ç,asil, e. l:'q��H�!Il; , .• (

-

fj,�
�. .:,:� ,::�;I:��riH \�� �r1i3 (" "í\�).;...:t�\ ,r

'.. .

: � '1);. - �'? �

Ti

. Ciubé' DU�sl� de. A�Ifo -' '�;&
.

')
..i, ti '.,'�ii�

PROGR�ÇAQ}·W.:lo..�il:S.IlE ��ZEMBRO 'DE':l96i1'

DIÁ 07-12-65--; S�it:ê��', � i
.

..'
.: � iniéio 23 hO:fâ.�

DU .08-12-65-- 'pesfile IJantil de modas .

.' ·l.
. . ��#l0S. AO ANIVERSA- t

. .' �".. 1:U? pl!; . IS�EL? iniei9, 17 hor��
DIA 09-12-65 -- Soué mício 23 hor,aS
DIA 16:-121)5 ..- .10 Fe.st�val da. Juventude . r '�

, ,pat!pinense com os HTE

SN�S
I

• início 23 horas
DIA UI·12-6.5 -;- Spirée ,. /,,', : início 23 horas

D.U 2i-12-65 ':-o' SQ,irée lniaJ;ltll de Natal inicio 17 Mr(:ts
• t • T. ,)

DIA 31-12-65 - Bá�� ,de �qa�1j. "Rveil1o�" início 23 horas

\... ..
'

/'
lAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



_}' "fVf1 B0n!tfeS�(lld:À,�ssqçia,ç,ªCil"
Iatarinerse de' M'edki'n'a

."

IVO Congresso da Associação
'.

Cafarinens'e de Medicina
PROGRAMA SOCIAL

DIA 7 - 18,00 horas - Coquetel:po Lux Hotel
'

20,00 horas - Sessão solene' de abertura do

Congresso, no Audftório da Pede
!'ação das Industriá!; de Santa
.catarina.

DIA 8 - .10,00 horas - Inauguração da � da A.C.M.,
à rua Jerô� t!:oelho. rro paVi
mento do EdUief.o "Associação
Catarinell$8 de :MecJicJna" e que
terá como motivo �tra1 home

nagem ,óstum,a ae saudoso po
lega MIGUEL sAtLEs CAVAIz.

CANTI. cujo nome será dado ao

auditório da AIUIf.
DIA 9 - 15,00 horas - Chá fe�ê nos salões do O�

car Palace ·Hotel.
20,00 horas - Jantar típico na Lagoa da Con

ceição, sob o patroei,nio da Pre

feitura Munf.cipal 4e Flori.3nó-
polis:, O Secretâlio de Energia

DIA 10 - 11,00 horas - Visita ao Hosp� 408 servido- e Comunicação do EstadO'

res do Estado �do Da Con- do Rio Gmnde do Sul, Si".

gressistaS e aco$P__tes se- Ber!nfai"'dJO Geisel, l'el;ornou
rão recepcion,ádos "r Sua Exa. ontem a Pôrto Alegre, dle
o Gev� .. Jlstade. eem pois de participar em Fio

. um coquetel 1$In6pol!is <k>B traba.1hd9
20;00 horas - Solenidade • "'tIDftI" U dO 2. Simpósio do Carvão

turma da� de lIecUcl+ NaekmaI. O prafessor Gei... \

lIl8 dá�'VérSi4ade ele 8azI.ta ca. seI ê'membrQ. do Conselho
tarina. n�'Giaásjo Charles Edgar Nacional de Pesquisas e

Malit& � estudioso das questões
DIA 1,1 - 20,00 horas = Jantar de \ �'OOQ ii@ camoníferas, para cujo de

Querêneia� Hotel bate, na Capital catarinen
23,00 horas � Baile 'de'Po� _.� se, trouxe a inequIVi-lCa eon

dada de M.ediema fiOS saliss. ,!fudbaição. de @teus (lonheci�

�..,.,.��..t:.. fL,jr� 'reDis é� . ..' I' ..__.11 �tos. •
• 1'!'1....-.. __'_:cmvm _' .........__ . ......u..LtL..::.....:f!�� I

PROGRf\MA!ÇAO CIENTIFICA
CURSOS

I - TEMAS DE ATUALIZAÇÃO EM CARDIOPATiAs
CIltúRGICAS

.

.

J

Patrocínio - Instituto de Car.diolQ� :d9' Éstaido .
de

Santa Catarina
.

Local: Hospital Nereu Ramos
Data - 8, 9, 10 e 11

Hora: 8 às 10 horas.
II - xocoàs PRÁTICAS DE CÚLPOSCOPIA.

Patrocínio.......! Serviço de Diagnós�<lO Pteeéce .do Cân·

cer do Estado de Santa Catarina.
.

Local - Maternidade Carmela Dutra

•
Data: '8, 9, 10 e 11

.

Hora: 8 às 10 horas.
III - ANATOMIA CIRÚRGICA DO ESTÔMAGo, DUOD}t.

NO, VIAS BILIARES E PÂNCREAS.
Patrocínio - Çátedra. de Anatomia da �d,Qde de.

Medicina da USC.
Local - Faculdade de Medicina
Data 8, 9, 10 e 11

Hora - 8 às 10 horas.

IV - PERTURBAÇÕES NUTRITIVAS' AGUDAS NA

INFANCIA
.

,
'

".
\, r

Potrocínio - Departamento de ped.i,Q��.,;e -.Puericultu·
ra da Faculdade de Medicina da USC. '. ,.f '.' .v.

.

Local - Hospital InfantU "Edith Gamt!r'��II",
Data: 8, 9, 10 e 11 . ,n 'r.'

.'

Hora: 8 às 10 horas.
• .

.

,
CONFERENCIAS ; . ,

.

i, •

I - OSTEOMIELITE
.

·t. '

Prof. Antonio Monis de Ar!:lgão -. Sànta Catarina'·

Local - Anfiteatro da Associação'Ca.ta�e de -Me-

dicina
/., , .,' :,".

Data - 8.12.1965 ,r
.

- "
,.

Hora - 11 horas

II - INSUFICIÊNCIA RENAL AGUDA

Prof. Jayme Landman ,- Guanabara

LOCl:l.l - Anfiteatro da ACM.

Data - 9.12.1965

Hora - 10,30 horas.

III - TOXEMIA GRAVfDICA

"

Prof. Otávio Rodrigues de Lima - 'Guanabata

Local - Anfiteatro' da A. C.M.'
.

Data - 10.12.1965 - Hora - 10,30 hotas "

.

IV - ACIDENTES VASCULARES CERS,W:::;.:
Dr. Afonso Antoniuk - Paraná �':.': :.i:. ,";.
Local - Anfiteatro d8. A. C. M.

.

Data - 8.12.1965 :. :! P'<' .

Hora - 20,00 horas.
,

SIMPóSIO

I - CHOQUE
Participantes - Prof. Dr. Arthur Pereira e Oliveira'-

Santa Catarina .

Prof. Gil Soares Bairão - São �ulà'
Dr: Danilo Freire Duarte - Santa C�ta.rina.
Prof. Dr. Polidoro Ernani de São'�O - Sa,nta Ca·

tarina .' .

- ,. ,

.

Simposiarca - Prof. Dr. Zulmar ,de· Lin,s 'Neves - San-

ta Catarina ,

.
.

Local � Anfite'ltro da A.'C. M.'-. Hora .-.,14' horas.

Data � 8.12.1965
II - EQUILIBRIO HIDRO-ELETRQI,JTlCO

Porticipantes - Dr. Sér,ªo FraI:lcalacci - $anta ·Cata-
rina

Dr. Adir Mulinari - Paraná

PtQ.f. Jayme Landma:m1 - �us:tndbara:
Dr. Alfredo Daura Jorge - Santa Cataniià .

Simposiarca - Prof. Dr. Arthur' Pe:retr8.�e . Oli�ira -- ,

Santa Catarinl;J.
III - PARASITOSES INTESTINAIS - .'"

Participantes - Prof. Dr.·Fernando Osw�\de Olivei-

ra - S. Catarina
.

.

Dr. Anisio Ludwig - Santa Catarina

Dr. Ney Mund - Santa. Catarina
.

Dr. Coriolano Silveira da Motta -.Pal'aná

Simposiarca - Prof. Dr. Oscar May 'PeTeira:.- RiQ
Grande do Sul

'

Local - Anfiteatro da ACM - Hora - 14 horas -

.
D.'lta - 10.12.1965 ,

IV -� HEMORRAGIAS DIGESTIVAS.
'

_ .

Participantes - Dr. Waldoiniro Dantas,- Sánta càta-
, ,;

rina
Dr. Nicola Caminha - Guanab� , .

Dr. João Carlos B'lron Maurer - S�ta ..Ca�a;
Prof. Dr. Roldão Consoni - Santa catarina .

Simposiarca - Dr. Paulo Mayerle '.:.._" Saii� c.tariDa
Local - Anfiteatro da ACM - Hor,s. - iO,30 ..:... Data.

- 11.12.1965.
. , '.

TEMAS LIVRES'
VINTE (20) SESSõES'·

Agrupando cooperatavas
da zona dos Campos d'e

Lages a Diretoria de Orga
.

nízação da Produção, .realí
zou no município do mes

monome na sede da Asso
'q:m.ção Rural, a a. REU

NlÁO REGIONAL DE I 00-
OPERATIVAS, nos dias 20

e 21-de nov�mbró dêste a

no.

Oumnte a reunião foram
debatidos assuntos referen
.tes à legíslaçâo tributária

impôsto de vendas e con

&igmwóes, de rendas, de

consumo e de exportaçã();
politica nacional de prê
ços mínimos para os pro
dutos agrícolas, rínancía

mento as cooperativas, ele

trifioa-ção rural, cursos dte
aperfeiçoamento para as

iOOOpar.ativistas, seguro a

gropecuárío e outros' im

portantes aspectos da, dou

CINFMAS
-- 'CENTRO-

CINF �í\O lOSÉ
às 3 e 8 hs:'

James Gamer
Doris Day

Polly Bergen
"':""em-

EV; ELA E A OUTRA

CinemaSrope-Côr de Luxo

Censura e.te '-O anos .

. CINE RITZ
5 e <'l 1/2 h�.

(Henn lj'ord.

Hnry 'Fonda
Sue Ane Langdon

-em

GINETES ' INTREP1DOS

PanaVision-MeiroGolor
Censura até 10 au:>s.

'CINE ROXV
àS 4 e 8 1/2 hs.

. Harry Gual'dino
..

'Shlrley Eaton
- em-

RINOCERANTE
Tecnieolor

CenslUfa até 5 ano:.

.BAIR.ROS
(F;Ç;TfE!TO)
CTNF

.

nT ,ORlA
às, 5 e 8 1/2 hs.

A biografia d'a saudosa

'��stlrê1a'
MARILYN MONROE
narra<la por
ROCK HUDSON

-em

MARILYN

Se.quências .

pm ODres'
Cénsurà até 5 anes

rl1\TT-' l1VJTl1<'l1 TO
. às 8 1/2 hs.

. Peter Séllers.
Elk.e Sommer

-em-

. UM TIRO NO ESCURO

PanàVfuion-Côr de Luxo

Censura até 14 I3.nos

CINE RAJÀ
(C�n TOCF)

às 8 1/2 hs..

Richard Beymer
Joanne Woodward

-em-

VENUS A VENDA

�Scope é

Censura alté 18 anos

ATO 2
o "Diário Oficial", do

Estado de Santa Catarina,
edição do último dia 2, na

parte da Legislação Fede

ral, publicou na integra o·

Ato Institucional nO 2 e os

Atos Complementares nOs.

1,2 e 3.

Secretário
Rearessa

:' �,

tnínsu cnoperat.ívlsta, nacío

11al.
A reunião foi presidida

na primeira fase p910 ...

engo, agro. Marin:lto Di;aS'
de 'Paiva, Dtretor de Orga .

nizaçâo da Produçâo, que
representou . o dr Ap.tôrlio
Pichetti, Secret�do da A

grtcultuea no dia seguinte
·

pelo Major João G'ilbeJtto.
Ferr·eÍ'ra de SOU7-a, Secretá
rio EX'ecutivo da União Na

cíonal das Associações Co

operativas (U�ASCO)' .

Sr. S"bastião Moreíra Gui'

marães, ela Cooperativa
dos Bancárioa ele Laje»;
Více-Presídente, Med·,Vet.

.Paulo J..onde!l"o Spe1."b, da

Cooperativa de Consumo

dos Funci.onários· da Bsco->

.la Agrícola oaetano .. - C;:s'
iía; Secretário, St' 1.aé110 (CENTENÃRlO .DE NASCIMENTO

Bianchini ela Cc:;t:a. -Ayl1a
da Coopera tíva ele.;; P redu
tores de L'1' do Plana) to

Catarmenee: T(',�(lUreiro

engo. agro. Dimas Waltri-
. eh, da 'Oooperativa .de C�m:
sumo dOs FUIl'r.i'oTIlirios da

Escola Agrícola
'

-Caeta"nCl
Costa.

'T"----�-------

Desembar ador José Artur Boíteux
I"�����

MIS'SA

MARIA CA�LINA JAQtr:F;S.BOITEUX, convida os 'paren
,tes e amigos para assístírem a Missa de Centenário de Nas

cimento que, em intenção da boníssima alma de seu querí-.
do Pai, manda celebrar dia 9 de dezembro ás 9 horas, na
Igreja' do. Divino Esp�to Santo. Antecipadamente agrade
.ce aos que comparecerem a êsse ato de Fé Christã.

ATEN'CAO
,

Díversas enitrdades iliga
das ao cooperativismo, taãs
como: Organízação das Cu

operatívas da Améríea (, .............. �-----:--._-----..;...---.:-----------.--

OCA), representada pelo
·

engo, agro. Afons·o Bac:k;

I
' ·

:�;:r='=:!I·· DlOVelS
Exectrtívo Major' .Toiío Gil-
berto F1êrreira de Souza,
Assocíações das Cooperati

Diretor: Walter Linbares.

vas de Santa CataTi�a {:. Rua' 'Fernando Mach!\do, 6 - 1.0 andar - fone: 24,13

ASCOOP), representada pe
� PROPRIEDADE PREVILEGIADA. - PQr motivo de

Iro seu Více-Presíd=nte Sr.
transferência VENDE·SE na" melhor .zona residencial .do

RoU Gutz; Oompanhía Na Estreito, 'próximo a praia, escolas, fiambreria, -ponto de

cíonal de S'eguro Agrícola êníbus. Amplo' terreno, .completamente plano, contendo

pelo Agrônomo Tor<r") Arlru 40 metros de frente por 40 metros de' fundos. Casa de

da Proença !filho, Ba,.n;co construção recente. com 3 dormitórios, varanda envidra.

Nacional de Crédito Coope Ç!!da, ban1reiro completa, cozinha c/armãrío, balcão, exaus

ratívo (BNGC), rf'presenta tnr, aquecimento central, MOBILIADA' e com TELEFO· TERRENOS VENDE·SE

da pelo dr. Carlos Coeiho" N'E. Nos fundos mais uma .resídêneia de madeira; gara- RUA WALDEMAR OUBIQUES, rua. que liga o Estreito

e ainda Assocíacão H.tlral gem e quarto de empregada. O'timo preço. - Ftnaneía-se à Capoeiras, e que em bl1eve será calçada•. Lote pIano, de

de Lajes; ESC-l!a, Técnica a metat;le do valor.
-

.
esquina, com 450 metros quadrados. Financ!.a·se em 10

Rlllr.al die Lajes, TÉcnicos RESIDENCIA VENDE-SE à Rua santos Saraiva: Am- mêses.'
. j .

,

da Secretaria d;:. Agl'icu1tu· pIa confortável, ·construção recente, contendo 5 dorIi1itó. RUA ,FULVIO AD:UCCI ESQUINA_ COJ.14: MACHADO.

ra que atuam 111) plaY!alto nos, 3 salas, '2 banheiros, copa e dependências completa DE ASSIS - Estreitai perto da entrada de Coqueiros com

além de divers{ls agrículto- par.a empregada e gara�m. Terreno medindo 5.400 metros 45 metros 11e f:r:ente p/rua Fulvio Aducci e 50 metros fren

res e 18 cooperativas de vá qUf!.drados. Vende-se também.a
.

casa desmembrando-se te p/rua Machado de -\ssis . .contém du'1s casas' velhas.

rios municípios elo Estado, parte do terreno. I COMPRA-SE TERRENO OU CASA VELHA: NO CEN·

pairticilparam do condave. RESIDENCIA VENDE:SE na rua Mária Júlia Franco, 57 TRO.

· Esta reunIão foi cocrde- -- Prainh� Pareçles . Elxternas de pedra em fino ,acaba- TERRENO NA PRA:rA no MEIO. Amplo 19te de 17x18

nada pe�o Mécl,ico-veteriná mento, contendo 3 dármitódois,,2 salas, copa, cozinha, ba- metros a 200,metros da Praia, com luz e água. Entrada

rio WADIH DE ALBliQUEH. nheirÇl' completá e garagem. Terreno com ,430 metro qua-' Cr$ 400.000, o saldo em 12 meses._

QUE AR:AUJO, e'w'!utor do

projeto ovinocultura dJ, 'Se

eretruaria da _Q gl'icu l.tu,:a .

Durante a l."EJ1lUlão foi

instalado o Di�otóri.o Re

gional da AsSo(!i�.c;ao das

Cooperativas de S:1r:ta Ca

talina e a diretoria fica

.eonstituída de' Presidente

Aceitam-se pequenos' serviços de Pedreiro e Pintura.

Favor telefonar para 3759 falar cem trtneu, Florianópolis, 6 de dezembro de 1965.

• COIPra-se - e - Vende-se
, ( .

drados, quase todo murado.
RESIDENCIA COMPRA-SE no perímetro urbano da

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

lhões, \

CASA VJ;l:NDE-SE na RUl::l' Professor Anacleto Damía

ni,' parte plana - contendo � quartos;"2 saías..co'zinha, va
randa, banheiro completo, construção recente. Preço 9 mi

lhões. A metade firiartciada em 20 ·meses.

•

�
O

_ Il,_'l_:m_i0_'b_II_I_á__'rl_·O_·_il_h_o_·c_o...;;;;."p_
I •

-

'"
-

.,. JÁ QUE VOCÊ VAI DAR UM PRESENTE...
\ ."

�::. SEJA OBJETIVO' ..

t-

Um presente é mensagem de amizade ... de alegria. .'._

E se você dâ um, presente de utilidade pr�tica. consegue mUlto mais.

-... É algo que. vai falar por você ... que vai lembrá-lo, a cada momento, durante todo o ano. .

l1
E quando o presente é para sua família?

É claro que você vai pensar em algo qlle represente o seu bom gõsto e o seu carinho

traduzido em bem estar e, confôrto para todos.

. .�, Por isso, estamos satisfeitos em ofereL.er�llle. es�a. o�ortunidade ..
- � Selecionamos o que llá de melhor e maIs slgnltlcatlvo em nossa imensa varieda�e de art�go5

; de utilidade prática para você e o seu lar. .
)..

f. Venha \'er quantas sugestões, práticas, atraentes. sugestjvas ... em nossas quatro 10.18S .

Ou;ro detnlhe: organizamos utna tabela de descontos (lue vão l:\té 3fJ0/o• .

I" 5.: Dinheiro não ê' problema. VQcê

pode compr"r nido agora e pag�r
tio aDO que vem, pelo mesmo

preço de à vista.

..

\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Embiora o marcador fi

nal de quatro a: dois para

o Avai, deixe a prlmeíra
vísta a impressão de que o

triunfo azurra foi tranqçí
lo diante do Oaxias,' isso
não ocorreu. Não �\co!r:reu
porque o grêmio alvi-negro .

da Manchester soube ser

adv·ersário em todo o trans
correr do encontro, lutan-

empenho dos caxíenses, qualtro a dois, ultrapassan
um Avaí mais vigoroso e do a barreíra do, desgaste
d�s<po\Sto a conquistar a vi- físico para conqutstar um

tóría mesmo depois: que triunfo. cavado e acima de
perc'·eu a penalidade máxí tudo meritórto, muít., va-

ma e aínda depois do' Ca 1!C}r'izal ',0 pelo trabalho' do
xías ter conseguido a igual (Ja,ixa,s que em !r�?llhum
.dade numérica: do prélío. momento .se entregou..

'

A
O grêmío alví celeste foi rigor, o encontro desta' vez
'buscar cem sacrlfícío e traduziu-se muito mais pe
rnuíta garra a vitória por lo empenho dos .iitigantes

. c o palmo a palmo e111 bus
ca da vit�ria o Que pode
ria ter conseguído, toman
do-se por baSe o seu 'em- .

penho e a maneira como

o placard roí construído
no encontro de anteentem
a tarde na Bocaíúva.
O jôgo foi dísputadtssí

m,o ',e cheio de alternativas

SUTg�d.O em que pese D

..

-- ""_'--�"'-.-'.--

"

__ o

REDATOR: PEDEYO PAULO MACHADO. - CO.LA:BOltADO RES: MAURY BORGES
GILBERTO PAIVA - DECIO BORTOLLUZZI - ABEtAR DO ABRAHAM - MARCELUS

G1tEERiro NAHAS

Mo interior todos os prêUos
terminaram sem ven(;edor

O ctlrtame d'J Enado a

prese.rl'tou domingo à tar�

de mais uma rodada. com

postá de 4 jog JS, dos (lUais

e muilto menos por um

�rlQba"lho técnico mais acu-

-,
rado das duas f�ll>angelS
que com a sombra do "fari

.

tasma' da desclassificação
somaram esforços para ..

não deíxar a cancha com

pontos no passivo. E: o A

vaí neste partícular esteve
acima da expectativa, per.
correndo minuto a minuto
a '€xtradla que c Ir-vou ao

triunfo sem; contestacão ..
A:os três mínutoa teve o A

vaí a oportunidade de ano

tar o primeiro tento co

branr'o penalidade máxima
oriunda de UP1 toqlX' de ,.

Tião na grande área e que
o. árbitro em címa do lan
ce consignou, A cobrança,
contucje, foi imperfeita e

A:maury acabou por neu-

:t-:al1zá-:ta. I!ncheu-se de
entusiasmo o Caxlas e par

.

t:u para o seu primeiro
tento, anotado .aos 18 mi
nutos através Zezinho, que.

rolando de

Rio _ Nov:tmbro - Cor
. tesía dá Grttzefro dr; Sul)
. Es,t.á de parab!irs o Sr. Os
Iii Mello .peta. feliz atitu-

.. de ele envíar.. ao Rio, par�
assisltjJfo às. Qorlfer�pclas do
Sr. Pedra.ES'carliin, Presi
dente da CdmiSsão de Arbi
trager:! da' FIFA, 5 árbi
tros de nogsa Fe.:'eração'
que muito devem t.er a-

pre'l'ldido, face à facilida
de de expr2,ssão do' gr:ande

. e em�rIto homem das 1'eis
e das decisões dtO 'futebol
conhecido e aplaudido em
to"'o ·0 mundo. Eseartin, de
quem eu já ouvi!'.'t fal'aJr
muito em livros sôbrc leis
e regras, é um e:;panhol

--.--------�--

.,....__._--.----------------

19!ranga· Futebol C�ube\. .,

A desP'edid� de Igor Netto
, d-espediu..:.se 'dos . cor'1]'lanhei

EDITAL DE CONVOCAÇAO' de dezembro, com início
às 9,00 hQras, coni a se-

. Futebol em· toda a oarle

viético; Igor. Netto; capi:
tão do Spartak '1e M·JSCOU
e da seleção da URSS, par
ticipante 'de. duas Olimpia
das de dois campeunat::>g
mundiais e da Taça eia Eu

J:Iopa:
No dia 16 de maia de ...

"1955� no Estádio Central'
de Moscou, entrou pela
última v·ez no campo capi
ianeando a seleção da ,.'

URSS paár um euC'.cn1tro

!amistoso com o srledona
d� ,naclon.a� da Austria e,
depois de jogDr !5 minutos

sivo e ,-aliasa,
para a sua classi1!ca�ão.
Em Blunienáu, 'Olimpico

·e Maróíli:o. Dias também
não foram álé:rn de. Um -em

pate de 2 a 2, com ü pri
meiro tempo a cusalido 1 a

1.," .

ro de campeão,
J·ogo1,1. .40 partida6. nos

TorneioS' da. C')pa' da "
...

URSS, troféu que liU'a ',equi
pe, o Spartak, conquistou
8 vêzes, sendo tl'es c'::>l11.

sua participação.
Disputou 50 partida..;; in

te'Wnacionais, jO:,.. 1 nr;io pela
Spartak.
Como titular d::> seleção

da URSS jogou 5R partidas
ofiehl;s con! ,'a ! q\ÜpfS )la

ciOl�ai� dt' (l't.1'O:; países,

iizada

PLACAH: ESPOH.'JTvO DO

PAIS,.o resultado foi do� mê'"
lh::>1'es para o time praia:..
no, Que' aÍ'nda te::n acessas

as suas esp'�rq��-·· dei s;e
classii.ficar para :.l f,se' fi
naL Sombl'a anotou os

'dQis, go�s' d:o Marcílio Dias
cabendo a Ronald e Rodri.

o

C,M1PEONATO C\RIOCA
lJF. ASPIRA1\TTES
SÍ;ba�lo: Mamcaná - Bota
fogo 1 X VDSCO ela' Gama O
Domingo: _ 1?uracanã -

Flamenga. 3 o'; Bonmcesso
1

Uga' Operária Beneficente
de Florianópol!s

'gues consignarem pFra

·OUmpi'Co.
Mo<:ta Bor.La
x América 2

Bangu 5
Em Criciuma Ç). Figüeiren

se -colheu excelent2 resul
.

tado ao 'empatar com' . o

Comerciário em um tento
tendo os primeiros 4!'i mi
nUltoo de 'luta terminados_
sem ahertura de conta
gem.

E�S'e tropeço pdra' o Co

merciárlÍo não fúi bom e

poderá representar .

c seu

,afastamento pan às fi

nais.

VanderlJ'�Y anotou para
o time mineiro, cabendo a

Ubirajp,ra, de penalti, em

patar pa�a o alvi-negro da

.capital.

EDITAL

CAMPECNA.'::'Q C�\F('!OCA
DE P;:-tOFTSS�ONAm
Sábado,- i\,�arifcariá - Bo

tafogo "}. 7. 'Vasco da Gama
.1

De/{}rdem do Serlhbl' Presidente, e 'por . determinr.tção
da 'Diretoria, convido os Senhores sóoios em atrazo com

suas mensalidades, a acertarem seus pagamentos até O di!
31 de Dezembro do corrente �ês, junto a Tesouraria' dest"ir
Lig,"", Beneficente, na sédt} social á Rua Tiratentes n.o 22

nesta Capital, no horário das 16 ás 22 horas diariamente.
conformidade com o artigo 17 e suas letras A e B

(los Estatutos Sociais, serão eliminados sumariamente do'.

uadro social os que .não saldarem suas mensalidades, não
es ássistindo direito de contestação.

....._

S. S..da.Liga Operária Beneficente de FlorianópOliS, 3 .

de Dezembro de 1965.

Donrinf5o
Flamtngu
O

Moça Bonita - Bangu 2 x
América 2

Ma!acanã
1 }: Bonsucesso

OAMPEO'NATO GAUCHO
Caxias do Sul - Juventus
2 x Aimoré O.

Nô'Vo Ha,mburgo - FloTia-
Eulálio José Thomaz - 1.0 Secretário 8·12.

���-----------------------------�----------------�

rCOi�!D,MIZE DINHEiRO EM
.

SUA
/��',..

.

,�IAGEM

/

Alcino Vieira
Presidente

-----�----.----

no 2 x Brasil· 2
RiO. Grand:e - Rio
5 'x Cruzeiro 1

Pelotas - Pelotas
:mni 2

Grande

1. X Gua

Sã!o úteis, indispwsáveis
ffilesmo à:;; aulas de arbi

trágem piara os aue mili
tam no futebol Nunca é
â,emais se aprenq�:r. Já em

1.i3 o Sr. OsnJ M�lll;l· Jierde
ra ele ma'l1dar um �et:lI é'$-::1l1
tante p�ra o· 10. CC'ngresso
de árbitrcs. Alert�i··o aqui
mpsmo Da GB de que se

ria. bom, vez por outra,
qr;Ial":do a CBD convi-"a.<;.!'''
,en>iar �lh�E,OS lpitadorr';
para melhor se ape:rfe;cr'
:rem, já qUie é deles· que r'

.

pende nosso futeb �l:, e '

h:>ra, nem. todos po�sa'l'"
prender ou me;!Jol' SP i-
i ruir, pelo m<:l1C;-; tE'reTI'lí _

a.1!?"l!nS em 'Cn'1did'íes de
en.�illar aos (l'ü·.os lO que
de úU1 anr.encifTU7D. De

mana, Virg.Hh e outros a

qui já estivf'l am () inte.
N'�Se do PréBiõE.nte OStlÍ
Mello pelos' nossos árbi
tros é -antigo, embora -vez

po� outra algum eh'mento
estranho faça romper um

eiJ.o de alllilZade a.ntige: qu�
existe enire i) Prep.'ó",te

.

e os apita("ores, pur ques-
. !Q' A.vaí é agora o tercairo . colocado

tões de pequena importân

-aoJado do ·Mardlio Dias e enfrenta.
rá o Metropol na próxima rodada

símpútico, conversador, a-.
rrvgo e írrteldgente, 'E um

homem qU9 cor-hece a tun

elo as Ieis (lI!) rutebol, sabe

Interpretá-Ias em cuastôes
de spgundos; e da cnn'veT-

.

sa vai ao
.

quadro negro
mcst·'3.r os ·::r.ro.!S de arbi

trR.ge:-,s, as dúvida,s e as

Ifnterp;re·taçõe& . ,errônt:!as
ele alCSuns. famo'�('s: ár.hitros
SilvaDO AlveS;) Vicentl" Fa

rtas. Adelson Menf:s'o.s, Ar
no Bocs e Amadeu Gonçal
ves, sã<ü pessoas qUe de há
muito ·c:onheç?, ]:1..iOnestas

que pr:ocurrm acertsr e na

da mais justo qu· aperfei
çoar êstes· homens que, co
mo cs demas da capital
e do int2rlor, têm dado
muito de si 'pelo futebol
de nossa terra.

cia.

A par disto tudr." o Sr.

Ben.edito de Oliveir.'1: já de
'le ter recebido RS ��ula.s do
curso fie 3TJP,-fr·j(.(.am·:Dt'J

d?qui da GB :". f'l11 dE'zem

br!J, se mi> fôr o01'sível, es

t:Hei em Florianópolis pa
ra pejo menos, fazer duas
conferências sôbre o que
tenho IRoprendido, ,'isto e

sentido, ho tocante a ar

blltlrngens con qua nlto

já com 10 anos de apito.
Eu dizia aqui na CBD, en- .

tre uma. quase centena de
á)rbitrQS die 'IlodQ o BraSfl
paJra o Neno e para o SH
vano, que todo árbitro ê

bom, com sorte em ailgutns
jogos e infelizp.s em outros
que o Sr. Escartin poderia
emi11ar, qUestõ2S . de im

pedimento, fuuIs, vanta
gem etc., mas que ja'lllais
pode'tiia, como dizia. o pró
prlo' orador em ulPa dll!-s
conferencias# eIlsinar .Q()'

�lbi1lra a saber psicolõgica
mente (lecidir em. ocasiõeS
difíCf'is, não poderia dar
ao árbilfi1'(j honestidade e

ClOrageM,� são qualida-'
d'as natãs; qualidades obri
gat.óruts a U11'1 r,omem que
dirige; não poderia eum·
nar a um árbitro U cuidar
de �eu prepar-Q fÍ"ico, indiS
pensáv·el' dentro df� uma

cancha. Parabens Sr. üsni
e não ·deixe que algu!l1s ".'
cartolas' '-terminem éom os

':uossos ârbit�os,
li --,._ .... --

com o goal a sua f! ente a

tirou para marcar. O Avaí

chegaria ao em>at·e e a vi

tóría pareíal ainda no prí
melro período, pois aos ,31
Rogério II em jogada bri

lhante cobriu o arqueiro e

mandou a pelota 8.S redes
de forma até certo ponto
surpreendente, dada a cal
ma do atacante cue pri
ma em multas oportunida
des pela atobacão Desta
feita não, Rogérlo teVê a

calma necessária para
.

de
balãozínho enganar a A-

.

maury. E aos 33 (j�'lvallazzi
de cabeça, ma'rcou 'Ü segun
do pente aproveítando-se
de um centro de Ragér:o
II e depeís da pelota ba
ter em Dlnhd, tírándo 'um

·

ro!'síveJ ímpedírnento do
atacante, réclamzdo por

sinal pelos . caxíenses.

Mas como dtzlamos; foi

: um jÔgo marcado" idas. al
· teracões do placar tanto é

vCl'I·'a::le que Q oaxlas che-
.

gou ao. exnnflt.e ::les �2 do

segundo ti!'''''lDO. ':'1 i'f! él'PT()
vei·tando um coch"'o da de

fensivl;'!. a;\,la�aI1a atirou pe.
lo alto se'm remédi.. para
Bat.;sta. O Ava� comecou

entã.o a vive1" o SHU dra
ma na Bocaiúva pois um

.empate o colocaria em si

tuação deliCaidíssima. S'Gr

giu então aquilo que se

previa, a arrl'llilcacla quase
peróiç:a .em busca da vitó
rila que era a tônica dos
jogadores. dirigent.�s e tor

'cedo�(>s do AvaL F ela sur

giu, cavada e trabalha;-"a
com Luizinho procurando
ângulo' e atirando -razan'te
a 'es:que�d[a, de Antaury aos

38 minutos. RogÚ'to II,
ctonsoUdou o ·�riunfo aoS

44 entratido de peito ab.er
to para escorar . o rebote
.'iepois da hola. toC-<.la;.... }:l.C}..
travessão al\Ti-ttegro. Aí en

·

tão deu-se O. reVf'r;w da

moeda. se. no pr1meiro .êle
t,eve a calma p�ra: m�milar

ness,e êle teve o ímpeto, vaI
tando a sua anj',ig� carac- .

�erístir:a pal'a romp,er .o

,loqueio e' marcat o quar
'" tento de s:eu c.lube. Um

� -:,'Ce onde somer. te Ro�é
'n aouelas alturr.s ,e comJO

�or.t�t>�u; podeJia resol-
rer. E resolveu! Estava 'ba
tk"o o Caxias inf\.pe1avel
mente, limpamenle. ·Mas

N0Tberto Heppe r€oolvéU
botár tudo w pp.rder La

mentável s'Ob todG.'l os as

pectos �
o que fê?; o lc,uro a

faca.n! e cÍQ Caxias quaste
ao apagar das lU:r.e:l do en

contro. Atingl.t a .Cavallaz

•
zi deslcalruente e logo em

seg-uida num a riif.1!uta' de
bola com RDgério ]., agre-.
diu o meia ,.::.vai3.no com

uma. co;tove�'ad,�1. desleal (
crírnínosa; colocando o jo
gador avaíano a "nocaute'.
Atitude ·d·e�necessária e

por ncdos renrovar'a me.

nos pelo .árbítro que nã�
expulsou ao agressor. E pa
ra caracterizar bem a ati

t1.lde de Norberto Hoppe,
basta Que se diga que Ne

rí, jogador calmo, h.capaz
de atingir alguém. que j1a
mais foi expu�so de campo
revoltou-se e quis tirar sa

·tisfações com o '. tacante

d., .Caxias. Um lance feio,
désnrcessárto vo-tamo, a

·

dizer. Uma agressão coval'
·

de de Norbêr.:to Hoppe que
·

por seu gesto perdeu to

da a admiração dos. que o

colocavam no ro� r1n:> gúm
dies atacantes do fu'teho� ca

tarrnens> 'Acreditam.o;; que
·

a estas ·Dl1;.uras, de cabeça
fria. Nc r-j'''rto lÚ,ppe df.�re

estar lameritando
.

(J qn�
fêz. má"chandQ a sua car

rei!m d2 ;ogador (I'� fute

bol. No AvaÍ , tôda 3. defeu

sivl;l num mesmo plano . .:-iío

meiO' :ie campiO LUlZinh() e

RogériO I lutaram e acer

'taram e no ataque' mer·e·

,ceu des·taque Rogério II pi:!
10 seu espirita de ln�a' e

pelo!';' g:oals que marcou

mas os ('e mais também
merecem nota alta. No Ca

xias
. gastamoS' de Amaury

Dinho, Alcinda, Ti:;e, Zêzi-'
nho e Norberto Hopp* este

porém pôs tudo ;xlr ter<ra

no lance já cOID2nt/ado.

, SOfrível' a arbitragem. d,
Jair de Souza, err;;>.p.dc e1'1
não 'exPulsar . a Ncrbertll

Hcppe talvez por estar ()

prélio já no final mas na

Aa justi.fJc.a a àt.itude dQ
api'tacto!" aue err.ou.

A ren:"la somo'.! 317.000
e os fi,'.laUrCS jOgaré;m' as�

sim:

Avaí com Batista; Ro-

naldo, Deodat'O, Neri € Ha

militcu; Luizinno e Rogé
rio I; Márie, Rogérfi,o lI,
Cavallazzi e Toninha.

O Ca}? �3.'S com JI..mauri:;
Luizinho, Tião, Dinhe e Bi

be. Alci'n,-'o e Tité. De Pau

la, Norbert'Ü Hoppe, Didi e

Zêzinho.,
Na preIi'm:Íl1ar pelo cer

t.atne de juvenis {J. Aval
venceu aG Tamandaré pe:
la .c.o:ntagem de quatro

.

tl?ntos a zero, isoF.ando-se

assim, na Hderanc;a do, .c·er

tan'le ..

------------------------------------

Com. os resuitad/.)s dia :to

da'da o Estadual P.a�sou
a oferecer a sE�llinte colo

cação:
10. lugar:
3 p.p.
20 lugar:

11.1ei,ropol com

18 p.P.
-- x

_
r

AMISTOSO NO RIO
GRANDE DO SUL

Em 'Pôrtzy, Alegre· :�- Inter
nacl'Onal 2 x São Jose 1

CA.MPEO'7ATO MlNEIRO
Em Belo Hqri:?!onte Cru

zeil'o f[. x Naciqnal O

CAMPEONATO
CATARINENSE

. Florianópolis
Caxias 2

Blumenau _ OlímpiCO 2 x

Marcílio DIas 2

Tubarão ._ Hercílio Luz 2
x Metropol 2

Criciuma - Comerciàdo 1
X Figueirense 1

AV'aÍ 4 x

CAMPEONATO PAU!JSTA
DA DIVISA0 ESPECIAL -

Pacaembu - S. E. Pal:qlei
:ras 1 x Coríntians O - ten
to de Ade:ma-r
Piracicaba :- 15 de novem

bro 1 x América 2
. Bauru - Noroeste 2 x Ju
:rentus 2 ...., peJa manhã

PLACAR,!,NTERNACIONA�

.Mn1ist0Si0 'inte!r-stIeções -
no URUGUAI
Sábado Montevid�u - Se

leçãó Uruguaia. 1 :li Sele�
SOviética 3

CAMPEONATO ESPANnOL
Gor,o'Oba 1 x Las P&lm.as 1

ESp�nhol 2 x PontavMra
O

Sal)e.del O x X Elche O

Ma.laga 1: x Barcelona O

Atlé.tko BilMo' 2 x Real
Madrid O

.

AtrétiCo Madrid 2 x Valên
oia 2

Sar'agoss'a 4 x Battis 't
t'Sevilh!;l" 3 x Majorke. 1.

Olimpico com

x x-

A ,).L.j.{� 1:1- rodnda. a· pe
núltima previ!" p. rar.:l l!1 in
ta .'ei:·-:' à nr-:� (' ma �'ca 03

seg.'l�lU,�:3 j(1c'�s
Em lL�;·1..· IVLlrnlli::: ;Ilas II'

Conl.8L'C·�·"_:··O
'NfS:�::t Git.�i.'� ?��:
x O')"a :<�o

Em Cricill:T:�1:
1\T'''' i

1)
30. Avaí e ·:-.lfarcílio

'r�I--"!\�1]e .

-:� •

'1 :� Ln.�
"d",ias x.

Dias co"'!) 12

40. lugar
lia :.. r�:3 (!Ü)" 1::

50. lugar: Comer(;:�', '),:. ('n,n'l

14
60. lugar: F·j:;netl'e!l'Je CC!l1

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

Sra. Antonieta Pires
I

Apeswr de ailgum a1imse?
() mWs antigo diário de
Santa, Cla.talrina· reg;istm,
com

.

�de satisfação. O

traJl8eUll'SO de ni.aJ.$' :um
ànive1'S'âno nataliclo da
exrne.. se1'Jh0:t1à Antonieta
sábado tm.nsato. A, jevem.
senhoi'a é :e$pôSa. do eon�

ceituadiO farmaçeutico Joel
Pires, proprietário da Far
mácia 'Vitória, .na �ai!a de
Orumboriu. Dona Antonieta

.'Jf-
é uma daa:.na· ·de . excelsas
virtud.es �'por essa razão
ls:e viu 'cercada da calorosa
afetividadJe que lhe foi' tJ.riQ
butada pelo � Vast'hC�,,:,

culo di€ all'lizrudes, opor,tum
dade em que, no recesso do
seu lar, pode oonstatiar que
a sua bondade e· o seu espi
rito humanitário são Ql
RI�O eloquente das hOQ
menagens sinceras e par
demais merecictas de que
foi alvo.
Ao noticlamws data tão

expressiva cumprimentâ
mlo-Ia. respeitosamente, alJ�

SW Clamo ao seu ilustre

espôso, noooo particulM'
amig'o Jo.eil, formulando ar

de:htes votos pa1l'a que te�
nham um futuro l'ep�
� � JJe1i.cidfadti.g

.....i.i�,....r,I
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RIO, 6 IOEl - Está ínau

{ui'ada a semana da ma
rinha. ,Esta declaração foi

proferida pelo nrínístro
Paulo Bozizio, depois de,
colocar uma palma de flo
res no busto de Tamanda

ré, Os festejos prossegui
râo durante a tarde, com;

um coquetel .à imprensa no

Cl.ube "{fl-val.
'

Flo-rla,l.1óp,ol:s, 7 (OE) -

As comemorações aIl..si vas

� Sem'i3.ná da Marinha, de

acql'.,·o com o programa
1JI:aborad'O pelo Comando.

do 5. Distrito Naval e dís-

tríbuído à imprensa

dio, iniciam-se hoje" com. 'Para amanhã será. cum-
o seguirte roteiro: prído o ,s�ulinte programa
às 8 horas - vísíta de Visita de Escolas Indus-

eolfg'9's à' 1:"s::ola di' A- t(:1aig ao �talei-ro de. cons
p.ro1J�li7<',o :\'�art:heil'of:; troçáo Naval, às ,f4,00 hs:

às 9 heras - compeví- OOl1lpeüçáo de football pa
cão de t'ro r::'.aria otícía's, ra Praças - Campo da

nc "star-?" ela Políeta lt11- Escola de Aocendtzes Ma-

litar: 'silhueta e prscísão: rínheírcs EliinipaL)�·'a.s:
às 19 horas - CQ:Il!)'?tl- Vn'.'i"'h, X A 'qr�'utica

ção de fnt.ebc'l de sal ':0 pa Pr'biA M'I'ts r x �",él'cito
ra cfic!'ais. TI? Oi"'�s'.o Às la,OI) hs, v;s:ta de co

"Cha'::,(::s �!'('gar.d 'Morítz", i�r;;{l-Í:': à ES{'ol� d'e Apren
cr » "5 cl.m": atór.as e;::1.'€1 d!.Zes Marinheirü5: 19,00
]!;�"j,('" � e Marfnha e Po- . hs. Oompetíção de" foot
Iíc'a M:litar versus Aero- . ball de salão para 'Ófic'i1:.s
náutica Haverá alocuções - Gínásío :Cha-l,s Moritz
nas emissoras, por' autorí- - Disputa da la. c da 3a.
dades especíalmente CDn- colocação.
vídadas, Quinta Feira, às 9,00' hs.

. )

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

e rá-

o ESTADe,
O MAl:; /UiTlCD ãllABIO ii1: !.AI�!'A tAl�BI""

Fl�rianópo1is, (Terça-feira), 7 de Dezembro de 1965

Na vizinha cidade de Pa

lhoça, domirigo pela, ma

nhã, o C;:;omandante do 5°

Distrito Naval e Senhora
� Almirante Aureo Dantas

Torres, atendend� convite
do Dr. Evàldo Luchi, in8.U

gurarám a Exposição de

Trabalhos Domésticos
Escola Rural Familiar "São
José;'. O Dr. Evaldo Luchi,
Rresidente daquela Esco

la, iniciando. a cenmorua

discursou en':1.lteç:endo a

presença do Almirante Dan

tas Torres que aceitou seu
" ,

da convite para inaugurar a

referida e:1..1>osição. O C�
, mandante do 5° D. Naval,
em seguida agradeceu ,IlS

palavras do' orador _ e des
tacou a . importânciá da

quela obr� escolar rural.
Dona Nice Dantas Torres,

Segurança vai reprimir
vendas de bebidas nos

, , ':'

Campos de Fuleból
o �neral Elo'Y Massey muitas vezes cégos pela que possam, dentro do.

.Oliveira· de Menezes, Pre- paixão e Cítle não vacilam menor prazo pqssível, eli

'sideIje do Conselho Na- em usár-Ias para verd8.dei- minar dos est�os, taiS
-cional de Desportos, ende- rol! bombardeios contra ar- perigos.

'.

reçou ao CéL Danilo Klaes, bitros ou jogador� adver- Êste Conselh9 cqmpreen
SeCretáIio 'd",- SGgurança sário's, mesmo contril. o� de as dificUldades ipiçiais
Públka dêste Estad.o ofi- tros assistentes e até con- que serão enco�trad1!.s :pa
cio, solicitando providên- tra a po\icia. .t\indll ,recen- ra. uma, pronta, re'9ressão
cias no sentidd de ser re- temente, no Estádio dJ Mo- d2 venda de bebidas engar

príulida a venda de bebi- l'umbi, . em.São P.'lulo, por rafad�s nas pr8.ças de
.
es

das engarrafadas nas px:ao oca'sião da partida entre porte, mas, estamos certos

ças de esporte. as equipes do Santos Fute- &, que Vossa Excelência,
ból Clube e do' ESporte .

com a: oolabOração d$S' au

Clube Corinthians' PauliSe toridades desportiVaS lo-

ta, tais cenas repetem-se,
revivendo um velho prQb'.e·
ma polícial-desportivo p .. "'

cuja solução vem êst � Con·

selho solicitar ,a colabora

cão çlessa Secretaria de

Êstado, através de medidas

': \_

cirn�·p.� r1"\. ""9.n.�'0. �he�·"r�. a

um resuttndo ��,tisfu�ó"!o.
Atenciosas .saudacões': A-:s,
General Eloy Massey Oli-

/ vei�a de Menezes - Presi

dente do CND".

--�--- -- ----

�k !,:'t Mlagistrados Te� A��em:,bl.�'a L'

1..,\, iL,'· .. j',: ,./. ,\

'" oo"'H" I H'
.• :I,,;�

•......
!' 'J �i,�.,,, i '

]', t' ;: ii .!i t· i" ,; 'm O le
. ... >1<", �

• }.- I I,) .

lU'
1-.

Ü:a!l)je, ;�i,2oilhÇl��� ll��e."
.

d�e;�ci��i���Sé':jHh\�d!k.
rá �ssembiéia' 'Gerar oral· rá comemorado o dia eia
náiilll,. quando se procederá Justiça, c6m um 'almoçó,
a ;elêiç.áo ®/nova, direto- durante o qual, seTá ' ho
ri� dã,.,�ss�iaçflO kIos Ma-' menageado o Êxmo. �r.
gistràd�s cátiirinertkes. Celso Rai:nos,'Governador
No dia 8, às 12 hol'f.ls, no do Estado.

"Há um paralelismo .eloqüente ellt,re a hi."wr'a das
desloc8.qões da supramaCia marítima é dRS culmina·
�f\8s do nrogreSSQ. Q 'podêr nAval é a flotescen.çia da
Civiazaçãoi, .. -,- RUY� B���OSA,

relit, Hamilton . Cord,eir,o.,
Be11r:C!U",' José BeiTão, Hum
b:,rt,o Francisco B,"irão,
-1: ".'!i: 1'r.:rr;�·-)z-'!�· .. ,n'Ic��;�·trrs
lrca Spíndolh, João' "Tellbas
: ·J.TlTd'.�; João' Emílio Gal-

t.a,,· Júlio CQeJho . J'ÚIlliCi'r',
J;ura,ndyr Me<�e;it'gs" LáluT'O
Nasciment[o, Laurici . 'José
Vidrul, M!3Jr'a Hesi::mann,
Odilon Lunalrdelli, Osny dia.
SilV'a PinheilOO, Paulo Wan

. d€Jilind'a, P!lúnio Fr�U1IC�o
�hn, Sério Cambruzzi,
Valter José da' Luz

, A IV Feira do Livro de

Florfanópolis, prolll!Oção da

Câmu1ra Júnior. está 80-

]!}r,epuJanlC1!o o sucesso d�
ani,erro'rles. Com efeito, a Ire

porrtagem esteve em COí1-
ta.t o com dirig.entes da en

tida. 'e uromc.tora ,2 colheu
,

- I,., •

ipforml9.çao LCe Q'J�, o pu-

bmc.o tem aC0nid�o �H:,síc1ua-.
lpent? RO l:ee;into da F:eirl.:l.,
lJrUl)'Jl'� tdl1:"'l)Jt}'). ,,�L.h} �·n·

w.;<.; u..; '\"lÂ.l.�';\':�':". (.; \,,:J�'_�

recebeu um bouquê de flô
res d'1S alunas e em segui
da cortou a fita simbólica
abrl'!1do oHcialmente aque
.la bonita expOSição de ar

tes dpmésticas. Minutos
após chegava o Governa
dor eleito, ·pr. Ivo Silveira.
Entre os presentes: o Pre
feito de pailloça, Sr. Ari
W,,,,-gner e' autoridades da

quela cidllde. O· Dr. Eval
do Luchi, �nvidou' todas,
� �soas presentes a filn
de visitar .as obras de

. construção ·do prédio da

. Escola Rural FaIplliar "São

J�". O Sr. e Sra. Çmte.
do 5° D. N. - Almirante
,Dan� Torres, o Governa-
dóI.' eleito Dr. IVo. Silveira,
o Prefeito Arí Wagner e au

torid,ades, visitarl;l.m as

�ra.S daciuela Escola que
trabalha para o progresso
rural de &.lnta Catarina e

do Brasa. Atualmente na

séde. p1'Qvis6na. o curso fun
ciona com no� alunas in
tern� de varios municí
:pios \ ca�a$e,n�s: Vania
Haeming,' Julia 'l'ancredo,
,Luci Pagíllni. M1ilrir, da Sil
va. Elza Cristofolilli, P0r
cila Bos.eo; Carmem Glutz-

machel, Cecilia' TecHa e

lVanilda AIhÔl'bn. No novo

prédio-"o COrso iriiciBri com
sessent,ll alunas. A Escola
Ru"!'l F"l.1:nj1j�1' "fl1í.'1 J,�sé",
é dirigidf' pela Profe$s')rn

do Lir.: 'I'enís Olube - Elí
mínatórías:
Exército x ,Aero:nautica

Sexta Fel'ia, às 1� hs. - Sábado 15,Oe hs. Cf!Inpe
.

Cómpetição de fo,:.lt'bal1, pa . tição de foótball de salão
ra !,-,._iaças. - - l.a;upo r'a paI/a, Sargent.98· ._. Quad,ra.
Escola de Aprendizes Ma- da . Esot1la. de Aprendizes
rínheíros - Final, às 19,00 Ma.Tlinhetros - Disputa da
hs, Competição de Te� la. e da 3a. colocação, às
para Onelais - Quadra 19,00 hs, Competi<;ii.o de

Tênis para OficialS Qua�ra

Missa na Catedral Metro

politJana em homenagem
8JOS' mortos no mar., no

cumprimento do "dever,
15.00 hs, Competigá{,. de
foctball de salão ,)ara Bar

gj,',nt,os - Q'ul,lélra da Es
cola de Arrend:zê's Mari
nhs.rcs - �limL'1atórías:
Marinha x Exér.cito, às

19,00 hs, Com:peÜcào de
tenís para Oficiais Quadra
do Lira Tenis Clube - Eli
mtna tórías :

M8r"'hR. x Aero'1Ó1)�ica
p r:-",) M::'ral" x E:;:'rd

te às 10 r.O hs, Competição
de tents para Oficiais Qua
dra do Lira Tenis oluoe
Clube - Eliminatórias:

Marmha x Policlu Mlli

tar,

Celso e Ivo mantem
Encontro Dá Agronômica

Estiveram em ccnrerên

cía, à tarde de ontem, no

Palácío da Agronôm'ica o

Governador Celso Ramos
" ,e o Governac10r €'leit.o Ivo
Silveira ......

grsssaraen nu úttírno sába
do, ali mantendo contatos
da maior ímportaneía :

com

figuras de alta Pl'ojeção
r:o .cel1ár1iC: da 'Rcpí.bllca.
Assuntes do ll'lterêss·e

'. político-administrativo r
do

Estado foram éna'lliânados
no encontro da Agronômi-

. ,

ca.

FALECIMENTONO!:lsa reportagem acom

panhou o çomanqante do

Quinto Distrito Naval
Alte. Dantas Torres qu�
prestigiou aquela. cer,ilnônia.
de inauguração com sua

honrosa .presença.

A família de CóRA COLóNÍA cumpre o doloroso de·
ver de comunicar aos parentes � pessoas de suas relações
o seu falecimento OCOrrido no Rio de Janeiro, no.· dia 3 do
corrente.

Ih
'

.
\

,) .

ít

""'lf'H"'" ,', �a···L.
.

, ,
.

"

t
_ • •

do Lira Tenis Clube c._. Fi-.
nal,: Domingo às 9,00 M.
CO'mpet�ção de natação �
trecho: entre Ritlj, Matía e
aterro da Prainha � Cl�
e Mili'taires, 10,00 M. Rega",
ta a. vela - Baia Sul
Classe "Sharpie"_
Segunda Fe1I1a, 8,00 hs,

Aposição de corôa no Bus
to do Imperial Ma.ri'l:lhet'rO'
"J\farcílio Dilà.s", as 10 h$.i
Aposição de corôa no Bus..
to do Ahnírante "TAMAN...

DARÉ" - Leitura da Or
dem do Dãa _ Desfile do
B9-talhão da Escala €lU:
contínêneía às Autorida_
des presentes e pela cida
doe, às. 15,aO Entrega d
prêmíos aos . vencedor�
das com'Petições esporti
e 'l-oncursos; no 50. Distrl,..
to Na·vaI, às 17,00 ru.
QU2tel no Comando do
JM!str4to Naval, às Autorli
dades, • convidados

.

�. Srlas.
, Aloucção nas Rádios
cais, por Autoridart� e

cialmente convidada

:PROGRAMAÇÕES' AD
CIONAIS - 1 - Prêmi
�peciais no 'P,Jograma
HORA l)() DESPERT.<

, DOR" da RádiO' DiáÍio
Manhã.

2"- Concurso Ope
JUV�NTUDE.

3 ..l.. Premie:s especiais
C01"'Ct1rSO de' COllJun t:lS m

sic'als.

Doutas Torres inaugura elJosi�ão em Pallio�a
Maria das Neves da Cunha,
que conta com os profes- :

sores: Jair Remieri, Luiz

Celeste Rabello, Silene Ma
ria Harger, Virgulina B.llac,
Neide Maria :aertoncini,
Irmã Clareta.

)
Como se recorda, ambos

estiveram recentemen1:le no

Rio de Janei'l1O, de onde re

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

�------,--_._._.- -- '------------------------.------------------------._-------------------------

E, com homem ligado
aos problemas do ensino,
pois, nunca se desligou das
a:tivid1ade.s dO magistério,
Quer' no Rio de Jar,eiro
(onde foI lente da Escola

Superior de Comércio, ba

se da atual Facllvdade de
Ciências Econôml'cas da
Universidade do Btaisln ,

que ,em) nimssa Capit'-aJl J.on
de teCionou no GinásIo Ca

tarinnese) fez br(,ta'r o

IniStituto Politécnico
llrimfe'i'ra f1O'ração para
uma. futura Universidade
e a Faculdade d� Direito.

Mas, o aeu amor 'e o seu

devotla!mento a Santa Ca-

'#arina . cons.ubstancia111l-:sle
n;ó's seus escritos, quer �a,
i!mpreUIS''3" quer em ,dis.cur
sos, quer 'em livros iQ'U fo

lheto:s, dentroe os qua1s se

destacam "O Arcaz d1e um

B3.'rriga-Vrerde" e, "Aguas
PassadaS", ._ quer nfa pro

mpção dos vultos prOemi
nep.tes .pa passad-o catax1-

IlietllSe, ora erguendo-llies

/

No expediente endereça
do ,ao C�l. DanHo Klaes,
assinalou o Presidente do
C.N.D.: "O Conselho Nacio
nal de Desportos (CND),
erQ reunião plenária reali

zada, tomou conhecimento
de tima exposição feita pe
la Presidência do Conselho,
sôbre os graves riscos que
oferece ao público, aos

atlet,às e às autoridades, o

hábito, infelizmenitt �enê:
ralizado, da 'íenda de. be.bi·
das aIcoólicas',�,!'��wr�t��-,
tes, envasadas em ga.rr!j;'fa�)
através dos bares localiza-,
dos nos estádios e até ,de
vendedores ambulantes, nos

próprios recintos destina·
dos ,8.0S espectadores.
São inúmeros" os exem

plos de cenas lamentáveis
nas praças de desportos,
agravadas pe�a pos�e ,�àes
SãS armas jmprovi�!tr'l.<fS
por par tê qa a�s�stentes,- -

..., :::. �\
t�

ffj�'i,��;�idad�
-

Di�-I;�à
�'�i� d� 30 Economistas
� .�::'�:\.� �.>( � �: '.f �,..i

.. ·'R,ealig,lr,á)._11-.�;e (l1,1Ú:�R ,ts

L .spLe�cta,d·es·! de torma tum

[<ta turmâ': �, . bachal'eJà'l1.-
5.{�os ç:la Faculida'je de Ciên-

ciiá�.,'Econômieas, da _ Uni

versidade Federal eom 10

seguin.te progI1ama:
18,30 ohras - Missa em

Ação de Graças !la Cate
dra� M�t,rc'Politana;

20,00 hO'f'as ---'- Col.açào
de Grau no Teat:.'o Alva-
1.'0' de Carvalho.

: E' Patrono o Dr.' GuI

lherme Re.nru�, DD. Pre

lSident.e da Federaç�' das
Indústrias. de Santa:' Ca,ta�
nna.
• Paraninfo ,o Prof. Acá

cio Gairibal�j eie Pauh� Fel.'
!leka S. Thiago.

,

A turn,la pl'�sta home

pa.t�el'li de· hcmr3. ao Prof.
J,r;ã'o Dav.i·d Ferreira Lima,
Magnífi.co Reit8r c18. Uni

\I,(?Tsid'ade Fedel'i<J els S9.'l

ta CatR,rhl8. er9,)':?":OC ,Jb§o

y:l-.�7"�' ',,' :-:--:. :--'ic.-J.- ..

da: Fla:cu,ldadJe: de Ciências
�on6Ini�[1t", "

Nas h n};�J1,d}(L[), ç:')j'-;'

,Ciai.:; e'St! ) l • .l;j,..�\"v__ .... _ "--'--

btéf.ito de A�el1:car GUi'3yeUO
, Branco,' PI1esident'e ,eLa: Re
púbUca. Sr. Celso Ramos,
Gov'ernado,r do Estad.o .. ]· :

.

São os se�uintes"os :.Ba.
coo.re,}l3.n,dcs:
Allberto J,oão da Cunha,

AHeu veríssimo �pada:, .41
feu 14CiEISO, Aloysio Joel
Arêa'i de,. S!i)uza, Antônio

CalrJ:0S V;i!::::h-;a, AntôÍlJl!o
: Fl'euri Camargo, Anibal

Ba.t,lsta Gonç'alves, And'l"é '1V·
-

F·' d' L·
·

tfa:whiS'Yk, Arj-ul1a Sucupi-.
.

: '··e·lr·a" O 'I\/VO com movlmen 0-'tia, Acy oanguçú p.e Mes.. . Y'I,
quita: - dRADOR, Ayrton

'D'
'

!!�F��E ,de. ez Milhões 'supera anteriores
c1'e Freitas, Eli Terezinha
VUsla, EveraJ.!�o Me�:e�.
Grescy Roseliz, S t o eco

Bla:ss,' Guidó Campos· Men
demt,1a Gu'[d:o Ben'to Ge-

Rove� Santa Catarina' comemora
) ,.,�!'I;ttlO: t'(ent.ená�io de José Boiteux
'!�rl t: .. ,. ·L�1; r.t..� �j; ,t.\ Il·:�.H, :-.... ".�! �·I··'." ;'i�';t1 du :h�-·�'_,í4'�( .

'O')memora-se 'dia "o 9'f do jcrnaFs.rn.(> da. então Capi- Hercilio Luz, assume. pela d� ofi:cial-de-Gabinete do

ClC'rr'ente o CENTENARIO tal do. D,nipéril()l, BliaiSilelro, primeil;ra; vez, o govêrno do �tro Lauro' lI4ü1!er,
DE 'N A S C I MENTO, DE já e.spv.sat'1do as idéias. l'e- Estado, José A; Boiteux é quando êste ocupou o Mi

JOSÉ BOITEU4. Nesse . pübliqanás. . cMocado à te.s:ta: da Secte- nis.térío de Viação e Obras

sentü'ú fOI C'l'ganizaclo am P:roclamada a Repúb1iCia tari'a do Govêrno. PUbl'içJas.
pIo prôgrama ·cQ:m,emlQrati- e p,om2ado Gove'rnad'0r do Organiza, então, o prí- E, no s.egundo governo
v('. "O- FS'T'\D0" 'a"s.ocian- F�'-"'(!o ctt;> Santa Cat1a!rina meiro movimsnto em prof HercHio' Luz foi SECrl;\tário
r'.-"o ,,- l�""'l')_.,·""Tf�S ao (','T"''''. "" er7""''''?r;:�'Lau- dn Espel'lanto em Santa Da dia Interio[' e Justiça, oca-

f;-, .. '.r"� -q�ç',rl"€"'s� púhli- rr �"J'''r'a'''c rl('lll"r. ê,te t�rira e fum1a o Instituto sião elll que, a 30 de ou-

ca l- '..- n- -1,,::1:«, biográfi- tra'l: nnln S"U ('fjci'al-de- H':t6r;('(\ e Gecgráfic.o de tubro .ce, 1920, fez �er Catarina, no desejo de

cC" r'" -""·'-:1·e f'gurr.. Gr-'JhctCi ,Too'; A. P'1t,'ôux. Santa: Oa,'?ri.r)a. a nÜ'�sa 'Acad'emia Catarí- dJendá-la intelectuaImen
T-,,� -;-n',,,ux n)O,:-eu em D"'i)��') �,au'�r> 1\1ulkr, EJeito depnta"'o '1stadual nen�e de Letras.

!1 XTt 186'\ l"a c:dack de em 1"93, volve ao IÜo de em três legislaturas, e fe-
'J"")('32

"
Ja'V\p''ro, tá 'cpsarJc éom c!e"lal 'Em duas. sem>pre se

Era filho do C"'l. HeI'ri- ·fi- ,-l-3.r)Ua,'-.2 t.e prjma� v:cJ.tou, d,e'dicadamente, aos

que. Ca,rl'Ü's Bo�teux,· co- i�""'í.. D. Jocel!roa Ja·cques problemas do nOS30 Esta-.
ll1o?rciaptoe e chef.? p'llitico Poi�,?ux. ti"J e, em especial, aos da
libe-,ral, {' de D, MGr'a Ca- Ne Rj(' rlo Tq�",ll"'). ex"r- Cultura,

roli.'T1a Ji,:rcC!ues Boitenx. C�11 '''. P...-ff'.'-um dJ D'g- Nilma das su::,s épocas de
Foi ,eduoado, Í!11icialmen- trit;!' F�'C:eral_. o c9.rg( de residência no' Rio de Janei

te, pelo pr,cfe"�slJ'� bdga 1. ofic;al' da Sf'''!1'"fari'a do. 1'0, ri.'os idos de 1900, como

Felix Vae0_. c.ontratado' por In1:ericr: e Estatística.
.

$ecl"etáriiQ da. S'odeda.oe
seu paI, e, ,em s�guida, no E, .

pc'" essa época, cm1-· q,e GeogI'lafia do Rio de

Destêrro, no colégio do dui!la f!a:c.uldatle de Di- Jaueko propôs a criar,ão e

Prof..Jcsé Maria Branco e reito. de S�,O f'alillo o Cur- e,1ie,tiV'a,çãü elos Congressos
no Ate'11eu' ?rQvincl.aL so. fie Ciências Jurídicas e : Brasileiros dé Geog::.-afia,

- Terniinados os 'estuoiOs So,eiais. 'a,os quaiS senljpre presti:-
l'>lreparatório.s' seguiu par,a Na opinião do �cu con- giou, €'nquanto vivo foi, e

o Rio de Janeix,o, onde se temp;c'râneo, dr. Ewm;rdo cujos "Anais" represen
maf:ricÚlou na - Farulàade Valim Pereira de Souza,. tam uma ilnporiantissima
d!e Medicina 'e, alí, curso� foi um dos bons oradores

.

cOll'.tribuição ao conhoeêir
até o 2. a,TIo. da Fa,culdade,. \ mente do nosso,'País,

. Iniciou-se tairibé1l1, n.o Quando, em 1894, o dr. ,Exeroeu, ainda o cargo

Dia

Té�Dico em, reflo,restament
�egressa ,

dos 8.0.4.
Regressou dos Estados, refJorescimento que está' melho, apresentam excelen- O sr. BereQh.ausen

Unidos () sr..Henrique Be- executando na estação fIo- tes índices de crescimento, tou-nos

renhausen, que . visit.ou à-: restaI do, Rio Vermelho, de maneira que, dentro de passou
quêle país em comoanhia 'estão perfeitame�te confor� alguns· anos a' nOssa Capi- F16rídá., cujo clima é i
tle u'''1' g'mno - de 14 técni- me com as, I).ormas 'téc- tal contará com um Par- tico ao nosso, onde viu
cos brasileiros. :rucas 'que estão usando nos q,ue Florestal ao longo da' nheiro ao lado de Coq

,

EE.UU. em idênticas condi- práia de Moçambique (com ros da Bahia. Trouxe co

Ontem
I
o sr. l!erenhau- çães de solo, como é ,Q. ca- 12 km de extensão) e ao sigo, também sementes, d

sen estêve em viSita à nos- JIO de repovQl1mento na lo�go da Lagoa .da Coooei- Méxi.l;:o e . Guatemala, pa
sa Rerlacão dizendo que DUNAS de nossa Ilha. ção, com a mesma metra- serem ut�SJ,das para
Spl"",.,r'! .... n"1ne "lJ�ervar na- Os pinheiros que se eSe gem, atrativos turísticos embelezamento do Rio v:

quêle. pàís os trabalhos de tão plantando no Rio vezi. sem· igual em nosso país. melho;
,

I

hermas ,ou estátuasl, ()

Qdocando placas, de 'má!
more, nas casas 'e 100
dos seus nascimien'too,
suas 'vivências ou da-s su

mortes, ou ainda, publi
cando-lhe.s os escritos.
Mas, as SUJaS m:ú1tipl

facêtlals de amor. a San

não' ficaram aí:. ajudou
javens que desejavam cs

tUldar, abriu-l:h�s h.Orlzorl
tes n,oves, além das fI.'O
t€<i:IlaS regionais.
E, a 8 de janeiro

1934, foi envolvi(lo

consag'r:ação de seus coe

tadu'ap'os, recebido n �
da terra que amou e g
rificou.

Este é catarin<;:ns�
memória, em merecido,

justo pl'ieito de gràtr'
-

será reverenciadlw l)or �
dos nós,no dia 110V�;
c.OIl'rente,· quando t-I"'d118
re o· seu primeir.o centen

(rio de nascimento,
,

N,esSie dia, além' das ce·

rimôlÚas religiosas que
.. ,

, too progTamadas, o 1nS�
tuto Hi,gtórico e Geográfí
co de Santa Ca,i!3,1rillR �
Academia Oa.tarinense.

Letras, em sessão 'SoLén
].'iealizar�se na O� de·
ta Oa.:talrina, às 20 h

homenagearão a memó
dlo' Sll.udoso e elll1ne
CO'eStad'uano.

de-

1
V'ENDiE SE

"11M LOTE, MEDINDO 13'X26, 'SITUADO NA "LAGO
ÓTIMA LOc'ALIZAÇAO, DISTANTE iod METRO,3 Vil

PONTE DE CONCRETO ARMADO, A'DIREITA.
oS' INTERESSADOS I'EVERAO PROCFRAR O SF·

ROGÉl;1.ro QUEIROZ .A RUA FELIPE SCHJ\.UDT N° 32,

.SALA 2 OU PELO TELEFONE 2271. (PREÇO DE OCk
SIÃO).

r

I,

me de v,endas, a.o oitavo

(jia C:., fur.i�iEOI:\@.men.to da

+V Fei'ra, alcança a c1alSa

dres dez milhões de e:ru

zeir!iOIS, indiciando as me-

111<0'f'es pié'l1Spectivas,
. De out'l'a parte a Câma- .

ra. Júnior de. Florianópolis
c,l;,:,tribuira s,egl.li:nte convc

c'3!ção:
De' acê'rclo eom ü art.

1 '';'' u Ull!.·..;-.r U'a:;

lis, ficam e;onvocados OS

membros dJe.sta El1tid'ade

parra a A�s,embléia Gerta[

Orldinária que se Ireal'izl;lrá
no dia 13 do corrente, às

20,30 horas,. na Capa de

San'ta Oa:t1alrina. com a se-
-

. I

gui'nt,e Ordem do Dia:
1. - Apreciaç5,Q do Re

lató'l':o, Atas, Balançes
.

e

CO}J.tas ,co Conse1!10 Dire-

Con.se1ho Di1l1etor e
3. - Ass,unto1s dQ intell'ês

se da Sociiedade.
. Flo:t:ianópÓlis, 5 de

zembro de 1965.

DEODORO LOPES VIEIRA

sec:r:etário
I

GEORGE RICHARD BOA- \

BAID DAUX

tur;
;;:l. � J:.1\:i",idio d.v
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