
.

Compreensão ,e respeito ntútlio carict,erlZaram as relações
'Celso RamOs com o Poder Judiciàrio, dUrante o seu quinquêiUo.
,

'

Um e outro e�tiveram � altura de 8"'S responSabUid8des, do alto 'P8pm, que
,desempenham na Vida do Estado poderes. harmôilicós e 'índependentee, .

-; Quando, o governante que soube acIdar e respeitar tôdas as decisões judiciá
rias se aproxima do término do seu JDa1ld8to, entendeu a. Associação' dos'Map
trados Catarinenses. de lhe p��. homepagelÍL Escolheu bem, sig'nificath-amente
�, na �ata de_hOJe, o Dia

�

da JUS,tiça, oportunidade em que com' êle se re1plirá,
.

!IS 12,30, nos saloes do Querencia Palace HoteL Ao ensêjo dêsse almôço de centra
ternização, os magistrados oferecerão uma lembrança ao. sr, Celso Ramos; a ex

press!lr perenidade. de reconhecimento ao seu.'espírito ptiblico. ",' ,

'

" A saudação ao homenageaêé serã feita pelo desembargador Ferreira Bástós,
presidente da entidade. Várias dezenas de magistrados aderiram 'à homenagem do
dia de 'hoje, a�os com o sentido de um ato que . nasce' da espontaneidade da
classe, desejosa de um testemunho público.

•

.

.!
•
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I
U. "

.MEIO�'
'LIDERA� A'

. 8óA IMPREiSA
CATARINENS»

"

;
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'.

pronuncíarcse ainda est<:l.·
semana sôbre o pedido de

prisão preventiva do g.o-

tIL "-<..

"'lJo''.�AN.OS.�-.,., I�..X'�
. {. _'

"IP 8- Israel co'contram 'coD�órdia:
.

.

STI teode contra
" \

RIO, 7 (OE) . ....;.., O Su-

perior Tí:ibunal Militar, ao
que tUdo· indial;. poderá

"
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Lacerda � Cia: Saque
RIO, 7 (V,A.) - Nem]á-

.

completo levantamento dos. ram, As próprias gaiolas serve,os. Orientado por in

C'=l.ras,para um cafezinho ou' 'bens encontrados, a fim de do jardim de inverno sumi- formações dos próprios.
onpos para um refrescan- se realizar um confronto ramo Os "garçons",' ontem funcionários, o Sr. Reinaldo
te gole d'água; rio diâ quen- eOIl: QS ,l?�rtences fichados de manhã, não encontra- Santana comprovou, já an

te .de ontem, havia no. .: Pa- 'peio Serviço do Patrírnô- rum 'xícaras ne111 copos e o tem, o desaparecimento de
lácio -Guanabara, éo' .iniciar- nío, e' ��ç, conforme os re- restaurante estava cornple- . muita corsa,
suas atívídades o .Govêrno

.

sultados, pode�á' ser aberto tomente desaparelhado,. Ial
Negrão de Lima; a nova ad- inquérito" admínístratíve,

.

tendo-lhe, inclusive, obje-
.

ministração, com a,SSOqJ.- para descoberta dos auto- tOS de decoração. Segundo
bro, encontrou o palaCIO reado. saque e da depreda- um .. dos "garçons", até a . O Delegado José Ceri-

saqueada e depredado de ção. noite de sexta-serra todos bellí Alves, da 9.8 DD, disse

ponta a ponta, com o desa- êsses uterrsílíos
.

e enfeites ontem a imprensa C!lue os

parecimento de inúmeros "LIMPA" estavamem seus lugares. . Srs. Gustavo 'Borges e Os-
objetos, alguns de. alto V&- O depósito de material nelli Miirtinelli são pas-
lor, existentes ao tempo do Os ex-ocupantes do Palá- de limpeza foi inteiramente siveis d� enquadramento
Govêrno do Sr. 'Cm'los La- executaram esvaziado. Desapareceram em inquérito. policial pelos
_cerda, e danos considerá- �a: 8<11a' Estácio de Sá (loi;; atos, do vnmh1ismQ (j'..;e
veis por todo.�. quadros. oe AntÔnio P"r- pratÍCPr8111. s,íhn(l.I)�' l"q Es-

O Gabinete do Governa- reiTas, : No Sqlã() Nobre, cola Ana Fran'!l;, .situada 'no
dor a alguns quadros foram ar- Palácio Guanabara. Lem-

qu.e

;;;�;.IeCo�;.
via-

·.t
.

n========_=í:1:!l:;::�==-=.=!!!!!ti:!tJ-9í!l�_�t�if;' rarit� a 5tlêlíü de: se- .

gurança. .,
'i.

.'

Politica em Tõda Parte No �Part'lment� de Ci�

.

nen9; faltav� dois proJ,e
tores. No laboratório foro

gráfico, nenhum. material
foi localizado e SUas portas
es�ão arrompadá,s. Na:

.

co

pa, .a. geladeita foi deiXada
até sem

.

alça de,abrir e

sumil:'am - já aí' de. "do
mingo para .ontem .

...:. duas.

. bandejas d!'l prata.
' I

Na ante-s�la 40· Gábmete t
. do Go�ernador havi�

,

dul\S IestátualS . ,de mulher, em

mármore de Carrara. Uma
foi.' encontrada com as

mãos quebradas e .a· outra

desapareceu.

J.C.

Paz e trabalho preconizou o nô\PO governador da

GB, ao assumir o cl\rgo nó último domingo, sob forte.

dispositivo de segurança. Preocupaçãq inicial do sr.

Negrão de Lima:· pagar os ','encimentos em atrazo (dois'
mes�s). Nem tudo era tão mal'avUhoso na cidade do

s�. earIos Lacerda.

O ex�udenista Hamilton NógU�jr� poderá vir "a 'ser
o líder parlamentar do .partido de. õp�ição. Enq_uan�o Iisso, os senadores· continuam reiviJidi"ando a direçao,.
do g..êmio oposicionista, pondo em· risco a po.sição .

do

sr. Mariins Ródrlgites.
.

, ,

�-�-

qlje IGo· I

reu-I
'Da conversa com divei'$os desembargadores,

participam, hoje,. da hotnenagem 'que * presta ao

verna.dor Celso Ramos apanhamos o eDtidó dá.
irlão: Justiça faz jUstiça.

Um elopó à� dura partiu do Govemadór Ade
mar de Barros, que "O EStado dç Sio Paulo" ainda'
chama de sr. ·"A. de Barros" mesmo

1
noticiário. ad-Iministrátivo. Mais surptesa nos' '$raz governante da

IPaulicéia quando se deé�ta em 'dispo bilidade, dian,?
'daquele' grupo, para ser Presidente, po via -eleitotaI

di-Ireta ou indireta. )

-�--

"Passarinho na muda não canta", tIIl' dito pOpular J

I com notável aplicabUktadev na. PoHiic� parece haver!

I :entrádo
no compo�ento 'fOHtieo do (jOvemador

.

em r
fim de' mandato _alhães Pinto. SllêMO total nas úI- '

..t!m
...

as seJn.lUl&s.
. .

o homem forte da" França. (i 'l>p.roi da l'e"isrencia,

I rCharles :De Gnulle, g�l.nha mas não leva. Não obteve j

t • � .

;,.' .'
.'

,
.' , • • \

II 'maIOria I!bso�üta e terá (le enf-rent:;!.r o ��HS pro"('IDo .

H competidor, em ,'nô:vo pleito. Os ad,'erslÍrios lls"e<:ta· J
�raDl aS suas batétias contra a' idade do grande Charles, :

üizehdo�o· "demasiadan'it:nte 'envelhecido pára um man-!
.

dâto' preSiden(\ial 'dé 7 anos. Cf\rtament�; 'ós seus 'ehr.! .

:�l�íi("ná�'os_ devém ter replicado: é como vinho,' quan- '1.to m!1fs ';e1h0 �elhor .. :_...:;_� .' "

.

I
'

'.'
-

.',',

::.�'(
"

.

Q'est fW."A pólítica, por �ta;�Je�ã ,rtmI paz.. COlJ,tqr":'
bado anda o. futebol. Domihg� tem 'ma-FI,· e ,o AVàÍ'.a ...

:r>àtal1ià" terrivél da: classiflcaçíW;' " ".' -, I ..
� ,I �. ). t'-

•

(1"', 'l, (.
• ",' •

, I
\

_
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SÚJte8e do Boletim- Geomeleor'liérIco df Ao SEIXÀS
,NE'.lTO válida até às 23,1J1 .IIs. '��'-:dia 8 de . dezembro

�.
" .' "

de 196;;

FRENTE FRIA:,. Negativo; PR�SSAO 'ATMOS�RICA MÉ

�IA: ,1020,I-miltbares; lTEMfE.aATUEA -MÉDIA: 24,6° Cen,
hgrados;' UMIDADE, J1.ELATIVA MÉDIA: 911,9%' PLUVIO
f$IP4DE:. 25 l;nrns': '�egati�.D � 1�,5-. ��: �e��t�vo -,

,CUlUUlu§ - "Str$lt\loS ,T: 1jey�il'q Cu�uJar -:-::"II�stabi1idad�s
pas�'lgeiras - Tempo Medio; Estável.

'

Cr$ 50

co ano

INQl.JF...RITO

DEPREDADO

brou o policial que o ex
.

Secretário ' de' Segurança
destruiu a marreta e talha
deira a placa que, ao

.
en

sejE) do aniversário ela re

volução de março' de 1864,
fôr.<l. 'inaugurada naquela
escola .

- Estou aguardando
acrescentou � instruções
superiores. No tive conhe
cimento oficial do fato, mas
apenas através . da impren
sa. Adem�s,' o quê se afi
gura como crime foí prati
c.!'I.do PQr' militares, em
e�{OO'Cicio ·.ainC\3 cite SUgS fun-

.

ções e na presend:l do Ex

Govern3dor do· Estado.

boras, e o serviço de Me

teorologia anunciou que o

calor vai continuar no Rio
e São Paulo, dom a mes

má intensidade dos dois
111ti.m0S d:'ls. Numerosas

pesso'as. foram socorridas
.

nos diversos hospitais da
.

ddade, vítiina de insola-

ção.

.prisão de: Negrão
vernador Negrão de Lima. níão do atual governador lizadas nos Estados, senão
As previsões são de que a com O governaclOr �ejtp,� pelas. Assembléias, então
côrte . se manifestar.á con- foi feito Un1 exame suma- pelo futuro govêrno fede
traríamente à solícítação rio do complexo adminis- ral.
do coronel Ferdinando de trativo. Durante 45 mínu
Carvalho, O procurador ge- tros o sr. Magalhães Pinto
ral da �ustiça Militar de- mostro)! a seu sucessor ta
volverá hoje os autos do belas estatísticas, chaman

do-lhe a atenção dos pontos
criticos- anotados nos cín--sd nas' tUOO 'Bf 'osseoo�d

reoer contra a: 'prisão, sus-

tentando, que a. medida só
póde ocorrer durante o

programa, e não na rase de

inquérito, e entendendo por
outro lado, que a alegação
de vistos para o perigo de

fuga precisa estar funda
mentada para ser acolhida.

co anos: de govêrno,
agora se encerra..

mi-

Por. outro lado' O �lS
tro Juracy . J.'4agalhães' de
clarou que na� tinped� as

Assempíéías Legislativas de
votar emendas constítucío-

.

naís, adotando Q príncípío
de eleição indireta para

governador, Frizou que o

ato institucional. número.
dois fixou as eleições indi
retas do presidente e vice

presidente da República, e

que êste é o príncípío que
se poderá aplicar nos És
tados. As' declarações (lo

mínístro da Justiça levam
a acreditar que ,as eleições
indiretas venham a ser rea-

I .

NEGRAO qoV�RNO
FORTALECE INSTITUI-'

.

ÇÕES

que BRASíLIA, 7 (OE) - Na

Câmara dos Deputados o .

sr. M!irio Piva afirmou que
a pósse do sr. Negrão de

Lima no govêrno da Gua-,
nab'ara fortaleceu, as ínstí-

. tuições. Frisou ainda que a

eleição do atual governa
dor não déve ser tida co

mo. uma' derrota da chama-

da linha-dura nas urnas.

Assegurou ainda que o re

sultado do pleito de outu-

1;>1'0 nas' urnas é uma au

têntica demonstração de

que o país segue a P<:l.SSOS
largos. para a redemocra
tízaeão e .por conseguinte
para O refortalec,imento de
nossas instituições . demo
cráticas.

que devem ser dispensados
às crianç.<ts nos dias de

muito' calor, Só na ca.pital
137. casos de desidratação
foram i"eg'istraé4os nos úl-

Em Belo. Horizonte o sr.

Israel Pinheiro esteve com

o I governador' Magalhães
Pinto, tratando de vanos

problemas administrativos'
e políticos do Estado. '0
encontro está sendo inter-
ptetado n�1- D",HHCflS
neiros 60",0 fi ú1ti"'0 pas
so. para as demarches nre

.

ppr8tóri<,s para a . pacifica
•

ção política, Durante a. reu-

-----r-_�_�

NO R. G. N.

E111 auc1r'êucia c;:ue con·

cedeu' ao GOvernador Alui

:.""._,�",,,,,� ..ljo
. Alves, o .sr. JUfaci Ma-
����

Posteriormente, !'ef.erin
f.Q-s·e i\os de1T9tar1o$ no

plEito .de 3 de outubro, dis
se:

- l!:les que se prepil.rem,
em aç.ão concreta, para
reivind1'car do povo uma

vitória. no futuro.•

CONl)ECORADO

Du"ante a 'en:m>yistu à
imprep-sa, O Minil';tro Ju
rac! Magalhã€s reçehei1 te
lefonema do Chanceler'
Vasco Leitão dia Cunha in-'
fQl'mand.o--o' de que lunia'
lSido ·indicado para re·ce

bel' a. Grau Cruz do Rio
, Branco; tendo em 'vista os�
• serviços prestados à di-

· i':::fr"""'''�ão de (me

,.<>�,� bole a -'�'3.tal
retor

l'\a.

As marcas ela destruição ,

estão por tôda parte. O·pa- ;
lácio, por dentro, apresen
ta aspecto lastimável. O I
"hall" de' entrada l<:l.teral Iesquerdo é o mais danifi- plomacÍa brasU,:ka.. uE'
cado e sUjo, ,com'os vidros I uma comunicação, disse o

de três de seus ja.n�lões I Ministro, que me' deixa
" do·s 'e' um dos

telefO-I'
. profUJIlda:mente sensibiliza-queura .

Retribuindo a visita que lhe' fôra feita pelo govemador eleito, .deputado Ivo SiI-
nes retirado. O sistêma de . do". Neg,Qu..,se a informar'

veira, o almirante Aureo Dantas Torres, Comandante do 5° Distrito Naval, esteve.
l'rrl'gaça-o dos J'ardm's fOI'

.

entretanto, que tivesse si-.

ante-ontem na Assembléia Lepslativa do Estado. Encontravam-se presentes à sala
destruído e os canos plás-

da presidência, além do sr. tvo Silveira, os deputados'Lecian Slovinsk;y. no exer.
do. conVidado pard ccupar P.or sua vez, o Sl'. Jura·

ticos arrancados, como se . a Pasta das'Rcla,çóes Ex- .ci Magalhães agi'J.decen acício do cargo de presidente daquele Poder, Dib Cherem, líder govermsta e �rman-pôde notar 1>e1<:l.s marcas
do CaliL O àlÍnirante Dantas Torres demorou-se em cordial palestra com os men-

teriores, vj.<;ita e, diante dos jOima-
deixadas na terra. Quase

cionados' parlamentares. O legisla�ivo catarinense prestará homenagem à Marinha listas, elogiou a atit,nrle do
todos 0S aparelhos ddanife'.air_ de Guerra, na semana de �ua c.,memotação, depositando coroa de flô�es no busto

- Tão logo termine a Sr, Nei Braga, mostrando-
condicionado foram Va.refa a Que me propus no se entusiasma.do COIU a

de Tamandaré. O flagrante fixa a vis,ta do Cte. do 5° Distrito Naval, vendo-se.. .
.

c3d.os. Por tôda parte, ja:· .

tad I SiI' L' SI
. t�, D'b

I
Ministério da Justiça, a- pouca idade do n.)'TO G'o�

reunidOs. com a,qu.ele tnilitar os depu os vo vell'a, eC13n OVIDS"", 'e I .

pelas fafioU!). d,eixadas que-., cres'centou', da'l'ei PQr 2;:1- vep:l'ador do Paraná, Q.• Cherem.
bradas, fechaduras de por7

.

.
cerrada minha' vidá públi- quem fQl"l'hulou votos de

tas 'e mesas arrebentadas,. ca, voltando a·o cc>nvíVto prcfícua administraçiio à
tomadàs .. e b::tt�rl'i.iptores de' dos meoo faÚl.iUares, .e cle- 'frente do seu Estado.

�������"�Rollrmo Tributária:
.

Bilhões· para o "[siados
lIgada. BRASILIA; 7 '(OE:) _ O aos Estadcs 400 bilhões de. mo res'ultado da reforma tar, regulamentando a prur
.. " .': ,,) -',.,; ,.

. -

govêrno tederal .e.ntu'ega-rá' c�'uzelros aP.ualrnfil1té, co- t,ributária que o lllarechal ticipação dos Estados que----

.
�

..

LIVRO ISV,"IU
......-.__ __

Castelo Branco pr·op�s ao' será formado co!n o pro.
, r

,

-- -- .-
,

CongreM • duto de 1()% de impôsto Jacki'e Ve'm ao
r O, liv!-,o de ata� ,não foi . �J sôbre a renda e 1(;% do
encontrado no dia,da trf.lns- O CALOR QUE ·M.. ATA Fcnte ,oficial 1'.f:Ve1(�\l Br-as'llmissão. do Govêmo, Voltou

J<l<...qa de Que técplcos do nôvo impô� sõbra pro-ontem de m�n.hã, fiO palá- SÃO PAULO, 7 (OE) tunos dias. Ná 'Guanabara, nliiistério ela FazeyJr1a Já duçá.o indU$tri�l qlie subs-
cio, porque um fup,cioná- .a. situação é pior: 245 ca�os f.cJ:'am encarregad6s de ela tituirá. o a;t,ual i;np(;sto .sô
rio o foi buscar na casa do Dez crianças morreram em de desidratação foram ob- borar uma 'lei c041plemen- bre o consúmo.
chefe do <:eI;4rl..o� do Go- São Paulo em virtude de servádos nas ultilhas 48
vêrno anterlor, Sr. lI4auri- forte calor. As autoridades
'cio M!lgn':fo.\1ta-, qt1� G bavfu médicas sanitárias' de I São

gua,rdado lá.. Paulo já· iniciaram a cam-

O responsável pela sub- panha de exclarecimento
chefia . administrativa, Sr. . publiCO sôbre os cuidados

Reinaldo Santana, visitou
.

todo· o prédio' e relacionou
os bens: en�Oú.t�ado�,

'

p!.mi.
pepois convocar, os respon
sáveis'

.

pelós' respectivos

J[ racy �eSlja a leurão feliz gestão
- Tôda á cidade ass.s- '::0. A,?,cra, dCs2j8.niOS S'j;l- CI�('ar·('o-me exclusivamente

tiu à solenidade de posse eer[r,c."t� (!n� O "�:l1.ba xa- às atívídades prlvaôas.
do nõvo Governador da dor Negr8..Q. d.e 1,i11'"t ' .... f!li-
GU8nahara, aOnfi'lBte e ze rima bOa .administr,'çfto.

(}fa hão Chama' Inscritos ho.
, .

o Co:·n:mrl.f.nt.e do 140 Ba-'
talhão de Caçador�s, está
solicitando a presença de
todos os candidatos inscri
tos no Núcleo de Prep.ara-

ção de Oficiais da ReRerva
de FlorianópOlis (NPOR),
no Quartel d�quela Uni,
dade, às 14 horas de ama

nhã a fim de tratar de as

sunto de seus interesses.

('>,,-,'f('. sP2u""dc Cl Millit:
t.ro. fo.l j'eiteradQ �() Go
vernador do RiO G,allcle.
do ,Norte que êle n'ada de
,veria t,em;er; pois foi deli
nitiv,a a palavra do Minis·
tro da Aer,onáutlca, asse·

gurando-Ihe que tudo cor·

reria dpnt.ro da mais ab
soluta normalidade.

COM· NEY'

Qt1aS.2 no final do exp€,·
cliente, o Sr. Juraci Maga·

·

lhães l'ecebeu a visita d�
· l)!il'�;Sjtro da Agricultura,
que Se fazia

.
acompant1ar .

dq Governador em exel'

cicio, d.o Governador elEj.
to, CÍ'o pr'esidente da As
sembléia ·e de 'outros lide-
res políticos do Pa.,aná. A
respeito, disse o Sr. Nei
Braga tratar-se �penas de
um encontro amist.oso, em

qu.e \;tpresentou aIS tmto
ridades uqe o acompanha
ram ao titular da 'Pa;ta
da Justiça.

RIO, 7 (OE) � Está pia
ticamellte eerta' a vinda.
ainda êste mês ao Brasil
da senhora Jaquellue Ken
nedy A espõsa d0 ex-Pre
sidente John Kennedy ilr'IÍ
r!artldpar em Pôrto Ále-
grC' ela Í11a.uguração da Ex
posição dos Ol'gar.ismlos'
f"->:"-�':,"'''<:; ;.�'?la Aliança'
[:·:'nl o ProgTesso, criada
pelo Presidente Kennedy.
A exposição ficar:l monta.

da 'até dia �O d� dezE;mbro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�/J/7 A Inflo:rinou o erige. agro.

� \.'�'·João Dernaria .Qftvãl'l:azzi[
diretor-técnico da Autar-'

quja., Vl:>l-�pjeto Gado Lei

terro, que todos os proje
tos desenvolvidos' por aque

la Autarquia durante este

ano, tiv� desenvolvi

nwntP �·�ttsfQ,tóPio ii qq8
-Grue ,e po4e �el:', que e

� UlJli interêasa P.Q Cfta
der �{) voJ.t4Ào. a tw
uma bôa relação com os

" .

..

1-_. \

TODOS PEDEM PELA CONdLUSAO
DA ROnOVlA RR-10l

Hoje, comentou o referi
do diretor técnico o ena
dor compreende que a cri
ação de �is leiteiros
� llPt neg:6ci,Q f an.l-lnai#! de
bô� raç3{l lei:wirª� t1l6tlaan
In.vestimen1jo de bom <mpi
tal, logo o problema da saú

de, alimi('ni1'agõ.'Ü e em fim

lo manejo dà'!t�riaç'ão,. tem r,

lugao d1e ímportãnaía na

pôla, gr\l'lj-a lelteíra.

S'em dúvída , concluíndo
informou, já, se vive uma.

'l'{lJentalitladJe i.1ova. na pro-.
4ução leiw-iNl- e Pél:l"a f·ren
te esta lllltl':q/W.JIidadle �Elfâ.
mats sólfqa �omo 1Jarnbém
!\J,cançaxá mna maior quan
tídade de criadores.

-:-:-

Acaba de adquízir título

de sócio Dropri�táriº QO
"SANTACATARINA CQlIN'
T.RY (lJ;..VlI",

.

Q al\V6Nal\ml
lvQ Silveira.

Informes Sabre a AJemtnha

A bonit� �!lria .Martjt

Lauz, um bl'ot4l11o em fóco
na socíedade, tem sído- vis
ta acompanhada do jovem

En�enhelrQ Ciro �fll).l;l,stiãl:l
Vascon.eel}ps.

Os' �p�lps, os PQMtltntes peW�l .uns,� WIl'
ulá*içQs tUrill_08 a, GovérP IM �pu.b� ,

Nlpecialmf:nte ao Ministerio .da Viação em fI'

vor do 'nFOS8ell"l1f_��' - ? 'l"won14,são da Bodo.
. via Rr·]Ol ·-,chegara auge..
Estrada que se _...._".a " .8 de VINTE E

CINCO NOS, sem solU9ão definitiva, peNteu
aÚ o nome, ganhando agoJla outra para lape8,JI.

/

(COl1tiUljaçã,Q)
l-iVII

A.S. 'l'hiago Neto

Picamos até tarde da
noite percorrendo

.

estas FU

as eolossaís de Berlim, mui.
tas delas, constituindo
uma pereentagom. de SIJ%.
iluminadas 'a gás, sendo

apenas 90% 'i1uminada-s a

'ellatn�$...de., por rJlpe.'ltões
Os prefeitos dos municipios dos ,'EstaUlos, do' ec�ça&.
Paraná Ranta' Catarma e Rio Oran4e: do"l!IuI, . �� ..�, �ea'b:nlen1:e,
si tu;d�s l�ás l'egiõ_es'beneficiadas: pela .:rodaria ufll3- ci.4ad,e linda; &eu 'co

BR·lIH. vãó reuitir-se em janeiro do 'ano - que mérçt.Q é e-mPolgfLnte; suas

'v('m, em PÔl'to A1ep-6, para �I' '1ní6lo a uma �.,. � 'a.ve·Qiçla�, com a-

-- ('ampanha 'de ·grande. env••�� __

flSand6' à qu�es bares luXUlcso.." e ri
IIhtellçãó de lll'ovidêneias de 6o"e..o 'fede�l cclt a,yáJlçando p$la calça
pam o término das obras de cónstruÇle e pa- da; com'�!S' vitrin.es em ta

viml'lltação daquela estrada. �h9 recilil2i\:lo, nQ
....
meia

Üissl' a .imprensa o General Vie_ira ·.da Rosa, das lli:rgas cail.çladá..s que
Pl'efeito de FJ:orianóDQ� e �si4Ç1lte AA �o· chegam à assumHr a larr-gu
dação C:j.tarinense. (\e l\tlQlÍllÍpiPs. q�. v�iQ 1)" ra de 10 metros. são pos
IHa, em f'01lJPIl!lllla do PfeJIid6l1� '1Já FIJl:SC, súid.om.s· de llma beleza
tl'i1tar :l �ber?,ção de V�fb3S co� aqll� ftn4li· ilqiçolllQl'ará,yel e ra.ra�ip
dade, que a Blt·101 fa. iuiciaP..b.á·�5· AllPS pelo te P��lWllaqa.;s. ° movi
nN�R f.' teve ap'enas 13 QtJil9uletrC)s Jla�l\. mfPto �as- l"ll!J..S é colos
belos f.' �l1tfj�gues ao .�ráfegp. . sa'!I' ® traI1se1.ln-tes e auto
A l'odQvia �a Curitiba a P6fio *fWe. �ICl li· �vaiS, dominando aqui,
torai, � seu maior trecho 8$tá ���o � CQlllO em tôda a Alemanha
t;ti'me-nse, que ..

tem Ilêle a� 'ri!' @ �so o pequenino Vo1ksv:�gen,
:10 (tio Grande do SQl, ªQIf �� ® Pl\J1UIIÍ se�i(lo do maravilhoso
r- São Paulo. A1élJl dQ lJlÍ'iIi será eliita estraAA ,,' M!'lr-c.eQ·es, para depois' vir o
ligação Sul com a Estrada Litorânea Rio-San· Opel.
tos. Em Sánta CataJ.lina, ela semá a lJl4 .dns. �tisfaz-nos andar, pe-
195 municípios do Estado, sendo '. apontada, Ias :ruaiS de Berlim, pois
também, cPJl10 1.Qpa est,,,da de gnpijJe impor.' são< tôda� amplas, vastissi:
tânc(a �rífitfca. .ma,s, lltdea.das por prépLo,s
:t<:: i1�sirrt, u.ãp bit no �rasil :P1t�ifo quew llÃP d€s,wm.U!WI.is, ná:> em ?-ltu
r('conheça essª necessfd"fie . ra,-� em volume_ tndos
E pode ser consider_:_;. ".UlV.4, CASO DE CAEA,. qua,ndo não recoIliStru�dos
MIDADE PUBLICA. . . 'totaLmiente novos, dando

um aspecto ele cidade que

o QUE DIZ "O GJJOBO" DO JtIO
DE 6· no CORRENTE A RES.,EITO

...

•

JA QUE

i, ,

comeca sua t'rajetóPià .l;VO- Q eSIWtª,cúlo �qqj.·\�Uli'tp va

.lutíva. triado; muito réfi!nado, e

Día, seguinte, 30 de abril ,'com frequência lJ€t;.Iuanen-
tivemos um [l<r:agrama. em. te. Visita.�, tambÓDl , o

colabcracão com o lwssQal fam0.2.Q ft. es,tU11�ml.o 0011\
da ARTU, constituindo um . C�{) de Sharlotenburgo, cu

SE(lERT-SEEING, palia 'oi j'a, {l,tmstruç'âo' foi termína-
·daele tôda. As 9 hora.s da da no século- XVII, sen�o
manhã, j� síl;íam03 da ].)or tota.:Iment-e d"Ill>tru t;lp nit
ta d-o hotel,' de. ôniims e guerra, � 45, }>rQi-9ngamijQ
aeompanhados _de um ,guia se· at·é 'lloje a. S!la l1€COnS

para a visWa aos prinai- trução, nas li�al;! fiéis ®.
. pais pont.es da cidade. As- pa'ssadó; po�s apeQas a J41
sim. passamos p-e(o monil- con.strução de 1ml gl;l�n.qe
mental es.tádio olimpiciO. de sal'ão, levou 3 'aDes 'd� tpa:
Bel'jim, construído par8 -os calho. O 'palácio é' do €sti
jogos oIímpic:os da Europa, W 'do, I:.llu.w.:e. t?m,Pil!'is, flm
com a; ·capacidÍade '!1ara :. bora com. a tercá l:Jlarte do
150.000 esp-cet.adores E'. to- tamm:ir.J), mas também, vul

. tal'mente estupendo, com toso e rico.
um belíssimo 'campo dr fu No :p.oll,levard elê K'u.r-

te·J),ol, qlladras de tênis, pis gur�ten �lam, purJe\no.'! ,reI'
tas para: a.tletismo, PISCl- o' tra -'idonal ca �é

.

de B.?r

nas, nngs de boxes, corri- Um, um dos n'.I1is luxuosos
.

'

das de cavalo, étc. Visita- e típicos. denominado .
ca

m�.. tla.ni.bém, o prédio. da fé Kra'pzleF,. pl'ó'lQ.mo a ê
moderna Opém A�emã, ba� - �.e, qua.se p{l:�a�!il a 'Ged:wh
t'ante fu:ffi:uenciada ,pelas tni.sldr·rhe. eXiste ovtro lla.�
aroos do modie:.mismo, ten- forTIÜclável. S:itHaclo' ao al
do'a sua. estrutura em c·gn· "·f. que todo� conhec?l11

ereto -arm.a.clo, até as suas'· c�m o Ilomé de mesquHa
decorações extern·él, e inter de.vHlo it &lJa. ÍOC8.Ezação.
fl.at . Passamos pêlo tea:tit'!� a1'tla e ao seu formato pa.rti
de Schiller, C ainda, pelo cular. Além c1Ie tQgos êstes

,·'teatr9 do ocidente", mos- luga,re-:;. P?:o<:a.'11GS pela U
trand� tudo isto, entr€ vá- nivers:dac1e Livr�

.

:de Bel'-'
rias outras const.r-ur,ões, co lim, onde pU"'smos. apreci
m.o galerias de arte, con- ar a casa do estudante
servatório de música, ,esco .brasileiro, cQJ�strll.ídª pai."
las de' !arte, que puàemos Ni.�mr:;ier, l.Ul111a .!lirqu:it�tu

. ver .o grande interêsse do ria, :qlioclerM e tipi��,mmte
paro a>erlilnsI1se peJla.c:; ar- br��jlla.
tes � Pela. m'úsrca,. sendo

-.-.-

Será Patrono dos Gina·

sianos do Colégio Catarí

nense, na Colação de Gráu

dia 10. próximo, o Dr, Fran·

cisclJ Aril.\Q.

.:_:-:-:-

A mpv4Iwntaua Feira do

Livro, promoviqa p�la "Câ

mar.'1 Júnior de Florianópo

lis, que tem na prl:lsiÀência
o jovem George Daux, ainda

esta semana, acontecerá

com Noite de Autografas,
Brotos de nossa sociedade

estarão pontüicando, espe
cialmente comtid'1das pela
"Câmara Júnior" .

-:-:-

Aos Bacharelandos de

. 1965 da Faculdade de Djrei·
to; Turma Prof. Qthon da

G�ma J�obo D'Eça, .que tew
.como Patrono o Prof. l{eu·
rique Stodieck e PlJra�o
o Prof. Nelson Abreu, os

meus
.

melhores agradeci·
mentos pelo tão honroso

Convite:

. Logo' mais as 17 horas,

----------�----�-------.-�--..---------�----�----
---------_._-------(Contínua).

"
.

nos salões do Clube oze

atl Agõsto �cont�ct'rl'\ des
file

.

de modas inffl.Iltil, 9-13'
�QP <ViJ!l<UI � �
v�r� ® l�f\full). Orpm
z!lfio. :p.et'ilS S1'8,S. M�;pijiíl- �H
v�il'1l � SQ,",� 13:rit<l, .p.»j;h
�UVM dtit ti9� MflY�l' \:l
o CNl.nilitn. .ÇB1�Q ���al
� Fen(ia, çla ta1'4e � eltiflp.-.
"iI} f6v�rt!ll.'á em :pró aa En
fflfmMill IJlPmtU do HO$pi·
tlll .de CilrW!lde.

-:-:-

No última dOlJlinc0t o dr.

Elpidio 'Barbosa jantava no

Querência Palaee, em éom

paRhia da bOllita CORÇeiçã!l
Galletti.

SegqIldo· estamo� �or
maçl.os o pianista AldQ ;Gon
zaga,�erá exclusivo do San
tacatarina Country Club.

-:-:-

Com movimentado' e ele·

;a..I\te .

coquiteI,
.

teve início

ontem em' Í,!ossa cidade,
mais um' Congresso da clas

se Medica. Após a recepção
no �ux HQtel, teve início DO

Teatro' .Alvaro de �itió
em· IJessão· especiaf.t; 1\. t..
balhos do Congresso !Médi
co.

-:-:..;.-

Cf!.jQ Soares e M'lrilú 'Cor

reia, no próximo cJ.U\. 11, es·
. tarão no alt�r môr da Igre
ja Santa Terezinha em Cu·

ritib�, para receber.em a

beQQij.g nupci'lL Na. sede

campestre do Club Curiti

banos, dar-se-á a recpção
aos convidados.

C·I N f
EMANUEL MEDEIROS

,i�\?'
COM ATRAZO

ZURY l\'IACHADO

A sFrf.,? de artigo,> QUf a

gora. remetem-:-s €1€,ve";111.
ter sid0 envi'ldos há bas

tante te�lI 00 atrús.•\lguns
filmes �· ..W aqui eita:'fffiOS

'já farile; exibidos ki mais
de l'1'Y) !':es.

Nos,> 1 )I.llêt.!V0 l),:jJ:í.or-di
aI é' lT'anter :) lPit�,Jl' I1,oirla
mente inforl,lado.
Em têrnlQS de estrita a

tualidade nEo "1odpYlloS sa

ti�faz:·r, nêstes ar�Ígos, nos

sos leitores. Compromissos
universitár�os emfl'genites
no:s forcaram env}2,-;rJS só
a�ora. Mas \,,:',arnos os fil
mes:

Enl m�ar . .., ,li um m'�s ,,5

sistimos "Os l'-Ulh' de Rld

GlN:lIT:l, r'�'lJ[1:'''!lt(' ,uaoa {\

br'l vig'WG3:l!11pnt,) 9.dulta;
'A, Colina dos H<)llwn.s
Perdidos' f. "Lüiüte (le Ge-.
guranc:a', 21l1b:)s de Sidney
Lume-t, (.:U(! ni't·) �c��u'2' a

linha roí'!neh·1. de! He,lJy';vo
od, isto é. não fGi: aI. s:Jlvi
elo' pelo cinema tiplcamen
te inclustr-i,al; ,"A Faca ria

Agua" do polones Roman

Po�anski, re::llizad'lr de um

dos ma.is bolns' curta-m'e

tragens qi,le at� 1'.01" assis
. tim)os: unois Hf)J�lf'n.s e
·Um. 4rm�11':o;

Logo ['P;lS l1artierpamos
d·e ros romp8nlwil'r::;' de

MoniceJ1li; f. <llien'.;amcs

que a notável obra foi a

p!áUlcj1d'a de pé em ci:ne,.
IrJlaS de pôfto .1lJ.egre.
Para finalizar; '<O Carde

ai" de Preminger, que· m.io!
• ta gente ainda não . com.

preendeu e, que, sem dú.
vida nenhuma, será cotá
do entre os dez filmes ••
ano.

A 11lcidez de ott,) Pre.

minger, até ce"to pon�
como êI1e �smo diZ' �!'Q

""i��' collSlCiente, não
foi descoberta por; aqUtêles

- que éX1amiínaràm a obra.
PS.: D.in eiro nio é prohlema. Você

PQde compr.r tud.Q agora. e paq�r
no ·ano que vem, pelo mesmo

preço 4e à Yist��
Eva.

-:-:-

.. CircuIan(lo em nossa Cio

4f\d� o 1Usf:l1J,*i�o moço. da

!iP'ci�1J.4e ita�Plle, Carlos
J;4,v3:r4o "�tteJl�fg.

.l\P9llttl(:flTi} cU� n e 12

Drá� no �st!ldW Wl.
'

FAC, o pnme�ro festiv�t· ,da

JlJventw:\e Cªtarmense, )ilTO'
JllQvW> pelo aplRtu:UÀO con-

.

.

junto "The Snp..kes"

-:-:-

�rp1,aine Mooteil, produ.
tos de 'beleza preferido pelo
mundo elegante, vai home

nagear AS "M'Q.l!J,eres Mais

�legantes de Santa Catari·

:na".

-:-:-

•.ContinJ!am rumores' sôbre

a vin4a de�Miss Brasil Ma
ria .·Raq1i'el Andrade,' pªra

uma. recepção no Country
CIUb e para a inauguração
da ',� do Lira Tenis C�u
b� fro�velm6J1te a maIS

bela In-asileira estará em

nossa .mtade dia 6 de janei.
ro próximo.

-:-:-

No Lira Tênis Clube� 10'

go mais. realizar-se-á a

grande. noite de gala dos

Bac}1arel'!tildos à4a Faculda

de' de Direito, com o fabulo·
.

so conjunto de
.

Norberto

BallQ.l.\lf

RINDII
trllditõrios aS1Jecto� de nos

so munido. DesGreye iltp.e

u!'j.s,. não julga, náli �.l':ti

ca, não de-fende nao acu

s'a, como quem diz: "êl"!s
não tem éulpa ,"le. n!l;da;
não pediram pal"a SeE no
mens". E por rletras de tll
do ,um ll1lQa.rgOl' muito pro

. f�'dl(), um ceticismo mui
to sutil. Mas cO:J.tinuemos

examinandJo outras obras

porque o :mundo complexo
de' Prem1hgeor p�T.'11i�e nu,1

t.iplas anál1ses·.
"São Paulo S.A.' foi t)

penúltimo fUm!} b�p:ortan
,te que assIstimos, que- de

antemão, pedimos aos lei
tores que assistem. D jul
guem depois. "�ão Paulo"

será -analisado ainrla nêste

artigo.
E por fim, "V'1<.:as Esirê

l'as da Ursa', unt do.;' i:l

m;es mais imp.)rtantes de

!após' g-uerra, ol);:H) marcan

te' de Luchino Viscon'.i,
um dos'homens maís lu

cidOSl do ainemallnivr.r.sai. .

nunca esquecendo SU:·l 'la-

mefa d:e -.clesmist.i:!,jc�(,ã.)

dps tabus burgu1Ses. De>le,
1:aan:bém foi l'eprisa:l'l i'(-:

.inana pa·g.,_�d'a 'lRoceo e

Seu s Í:t"lll'ÍÍ;.GiS', "J,i .()os fiez

filmes import:mtes L.!a lú:

tór1a do ci'l1em<t.

(sôbre "A CoHll::l. dos Ho
mens Perdidosf', ·:Lin�·;t2-

de Seguxança" e ":\ }'!'l

,ca na Af;ua,", P"v;:·�rclw�<;
Úil11! artigo sep'lIt.ldo'.

)
SãO fAULO s.A.

.

'hazendo paJ o asfalto

• dra.mJa.. de nohso homem,
.. Paullo' injcia o ciclo

.. "'tragédia utbarui." no

� brastileiro. Tragedia
�t-0! q�v0 6 110$ trag�a
lUãri3'- 0fi1 ).'';: a engrenagem
de e 1 " .;,+"uw. in,mnan9 e

�r.L. JLr· cOOjifica o ho

mem e �{lrça. a dif{ei1,��s

hjstórica, atitud� de !i!;or

!t;�o 'Paula' Qll�VG P
,:

•

p.r'ênúo de Público no Pri

mçi,;co Festivall Ip.te·r,l:;.cio
na} da OtIlem,J' N.'Jvo', rea

lizado de 26 de m.afo a 6
de jUnho em Pesara, ltá
l�'a< Foi realizado por Luis

Sj}fgiQ .\?er�<m, f1t;.� já e8tu

dou cinema na ltãlia, j�
se ,enquadrando ':)ntre no.:;

sos mais inqui?tos· criado
res.

Person 'esma,�':l essa pe
quena burguesia, protótipp
.de, t!�o8Sa cansada class?

média, t,ão forle e, em ge
ral, tão m�uL'1tu3,; � cor

trup,�ão na» altl4s �\Sfelf4'l,
m�lll'O entre aquêlp..s qu�
se ,d)i.zem '':tntoial1:stas!, (;S

"Gatões ·cje ú'ltima hor,a, a
desll').lW.nid'�de ca.pi�li.sta

.

na· �,enqg1e;ffi da indús
trila. automobilísti'ca de São'

P.au_]o; .são ponúJs que o

ldlhaJ.' vivo e @ncero çie

RWI�on �Ü'uliJe tpaIlt'Smit/1r
'com tantO' car�Ap.o e l1U

�nidaQ;e<
"Q Wª,Ídn mérito de "f,"..o

Paulo S.A.' - i')bl)r.l'v� ThQ
- mas Souto COl'I'í:a, e111 "i)

W.sta.do de- Sã,o P.aub _. é

.h·l�tl'ar no ClÍn.en1JQ, São

Pa1.f]o 00'1110 ê1e realmente
é: S:Jciedade anônima é

um.9. expre5�lj.o designatiVa
(ii' ncss·o "9.101' como comér
G'O e in.dústria, 1:'.0 caso,
mas é, ao mesmo tempo

Qa'J:1.aelllell'izadora t:lmoém
de nosSo. profune.o �oni,.
mato. dos' noosos (leSl3jo-s
chtani:a::i an,6nitn()fl, tie cada

um. que se desen'ml,ve dia

a dia nê&te ]:alJi"$tG de.
cimenta� que ,re
queatemente. em têrmlO'1

pessoallls e h1.J,lP.al;l�, uãep
'leva a nadla� •

(seN PlJb� 199q em

seguida. parte da entrevia
ta OOB,.eed:ida por 'Persoll,
aqui em Pôrto Aleg·re; SÔ4

bre seu filme 'ô8ão ?aulo

S. A.'.) 01

VOCÊ VAI DAR UM PiESENTEm
. . .

,,. S&JA' OBJE.TIVO, . ;.\

""

. l, '.;:'.' '.t...
"

..� ...
-

" './' .,.,./ _'. ':;' "

'.' .:(
,

.

.' . .: ..

>t��.f.�.Jjm presente é mensagem de a�i�f!df,\ .. de.alegrià:..
'.,:..\. I·_'

•••?7t�;��::� -'::" .

. �'"":: se· você 'dA ij{ll presente de utlhga{le prática. consegUe mllltg 'm��· .

algo qve vé\1 falar p,ar \,oel.. , QI'" y.ai lembrá-lo, a c.IHia ffiOQlfll�Q, PurAntl! todo o ll"<?

E qqandQ o pf6§ente a p<ml !i4ª fI:UTllha?'
.

.

.

bÉ 'claro que vQçê vai pem;ar em- algb q�le represeQte o seu bom �Osto e o seu carln Q

-
. traduzido em bf.lm eitar e cuntârto PqTA todps.. .

.

·t,·
. Por isso estamos satisfeitos �m oferecer·lhe e�ta oportunidaqe.

. Selecion�mos o que .há de melhor e ml:lis �igniíicativo em nossa imensa variedade de artigos
.

. 'de utilidade p'rática para você e ü :;eu lar.
..... ,

� Venha ver quantas sugestões, práticas. aentes. su�estlvas.:. em nos;as quatro lOjas.
. ',,'

O�tfo ·*tr\Il!(�: orgilllil.ilmOS lIrna tabela de dticon�os Que v:ao até 30 /IJ'

RIrei), Ponte do IP:M
do ISEB reveolou que :não
foi entregue ao I E:':ército
o pe1atório sôbre os resul�
ta'dos do inquérito Escla
l'eb.em: q�e.l1o'Uve atÍras-o .na

c�liUsão 'dós .

trabalhos

adm.iJ),ilStraltiv� � pUfoct'A...

Três ex.presidentas 8 ·ex.ministros no IPM' do IS'EB
tiCfiS e o relat,prio sé fica.w .ca4ão.

.

a:á pl"onto até, sexiJa-feira. Disse ainda a. -fonte que'
A melSima [{lnte infor= {) 'Oficial encal'Tegado da

mou que estãJ fndiciados investigação não pepir,á, 'a
os" eX"''!)l'Iesidentes Jânio prisão eLos indiciados, d'ei�
Quad).'iOs, J:useelino 'Ku'bitso- X'alldo a· solução para a,:
che!k ,é 'iJ'0ão GG1.lil:art e JOOtlça M1iital que terá.;;
(tJ;��r�X� • Ed� � l8}�Q @l< �JJtimtll. [tmla"lrl'a!�

1 '"�
..�::�Sfd��� '/ ;:

� �

.

� :
I

•

'.:�
f'"iyf.... ��' :r:t'l\' 1<

)It(>' '*, .

"
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revendedor autoriz do VOlkswagen I
.

c. RAMOS S.,A.. COMl!: 10 E AG1!;NCIAS
RUA CEL. PEDRO MORO ,N.o 1466'

Fábrica de· Amido 'qe
VENDE-SE C/CAPACIDADE D 440 SACOS DE

AMIDO A 50 QUn..OS<PIARIOS, EM ERFEITAS, CON·
DlÇõES DE FUNCIÓNAMENTO� LAÇA0 DA MA.

QUINARIA E CONDiÇõES DE VEN A, COM SI A,IN·

DUSTRIAS REUNIDAS F. MATAR - FILIAL DE

BLlJMENAU.
'

.

RUA CAP;. EUCLIDES DE c� 141 - TELE·

FONE 1226 - GERll:NCIA.

-----.-

'10-12

BRASPOR A
- TUDO PARA PORTA 00 AutoMóVEL -'

COLOCAÇAO NA HORA DO SEGUINTE MATERIAL

1. CANALETAS PARA TOOOS OS TIPOS DE VEICUl..OS

(OV.IGINAL)
2. PESTANAS DE FELTRO E BORRAÇHA
3. VIDROS - TEMPERADOS E TRIPItEX
4. FECHADURAS - TRINCOS - MOliAS - MAÇANETAS
ETC. '

.

5. GtrARNIÇõES DE PORTAS EM GlfAL .

'

EDIFICIO "TANIA ROSE" TERREO AO LADO DO SAMBU
ESTREITO

Participando das :l!e"i� ,

vídades do, IV Centenálrio
do :ij,io, a FNM ínaugurou
'no dia 4 às 16,horas, seu

Stand da Feira; do Atlânti
COi, no PQVilhão de São
orístóvão, projetado, de
corado e dilfUIgado pela
Assessoria de Relaçõe,., PÚ-

.

blícas, executado por fun
cionários da Fábrica.. Nes
sa mostíra, a FNM apre
sooltou às autorídades, à

Thnpl'ensa, e, ao ,público ein
geral, o progresso da pio
neíra na, indústria auto

mobilistica. do Brasil.
Apresentou os seguintes

veículos:
1) FNM D-ltOOO' - V-6

- Chassis de. CamI'nhão:
Próprio para. basculante,

ou 'cava,o-illtecâmcó de

grande versatilidade, com

96,259%, índice de nacío

itl!alização, em. peso, com

nova cabine' 1966.

como propor.cien.aJl'I ,maior
comodliQ:ãdJe, torna'ndo o'

veículo mais silencioso. Tal
modificação visa também,
um maior aproveitamento
do rendimento do motor
pela redução dos órgão; de
transmissão. 1:sse lanea
mento será produeído ".em
escala índustríal, no segun
do, semestre de 196((.

4) -,-' Básculante Auto
CaI'lregável - FNM:

ProC'l.u·an:do atender às'
neeessídades do .mercado
consumidor a 'FNM exporá
o 1. C�hão Basculante'
Auto-Carregável' do Brasil,
um veículo de alta versa

tilidade,' que no: ;eTViço de
terraplana.gem tem condi
ções . de auto-surícíêncía
dJispén�ando' a utmzaçãb
de pás canregaderras.

5) --' FNM .: D-11.000 -:

{JOãO BOBO):
O chassis do desbravador

das estradas elo interior
brasileiro. também estará

presente ao "Sta.ncl" FNM,
ÊSSIi veículo "que tem dado
grande contribuição ao de

senvolvimento do país, foi
por êsse motivo, batizado
de "João Bôbo" por sua

extrema capacidade' de su-
.

portar grandes carga:> nas

condições'mais árduas pos
siveís, "sem reclamar".

6) _ FNM lan,a "CA
BINE FUTURA'"
Em projeto inteiramente

naciOnal, eX,2cutado sem

qualqu�r ajuda ou conse

lho sendo de té�nicos bra
sileiros' da F}'11Vf, Apreseu
'taremos o pr,otótipo da Ga

2) - FNM-D-ll.00-V;'9-
Chassis, de ôníbus: '

.

Com motor díanteíro,
especíalmsnte para receber

I '. .

..

.

qualquer típo : de ' carroce-
ria, (urbana ou 'inter-es
tadual) tendo como ponto
.príncípal a distância entlre
•

eixos, de 5,537 mm, pro
porcionando uma alta ren

tabilidadie de' transporte.

.3) - FNM-D-l1.(lOu. _

V-ll - Chassis para ôni
bus - mot,or tras·eiro:
A , Fenemê lançarf., o

chassis de ônibus D-ll.OOO,
com motor trasei:o trans

versal. Gom essa inovação
,

eiu seus chass�s, proeurou
a FNM aumentar o espaço
'Ótil ,das Carrocerias, bem

•.
: O que OS

• •

�grictlltf1r8s braslletros
precisam saber

,

o que é o estatuto da terra
Para os agricultores brasileiros, o Estatúto da Terra não é apenas uma lei de reforma agrária. É' uma lei do
Desenvolvimento Rural. Ela prevê tôda uma série -de medidas para acelerar o progresso da agricultura
brasileira, dando condições objetivas de progresso aos que vivem do trabalho da terra: proprietários, arren
datários, parceiros, meeiros e 'trabalhadores rurais. Valorizando e convocando as organizações 'de classe
de proprietários e trabalhadores, para um programa conjunto de progresso.

.

O Estatuto da Terra estabelece, também, um critério objetivo para a tributação rural. Premiando aqúêle '

que produz e desestimulando os que não compreendem a importância do cultivo'da terra. Uma das medidas
previstas no Estatuto da Terra é o cadastramento de tôdas as propriedades rurais brasileiras.

o .que é o cadastramento rural
É um levantamento real das condIções da agricultura brasileira. Feito com a participação dos proprietários
rurais. Os únicos que podem informa'r os problemas da lavoura e da pecuária em cada região. Que podem '

'declarar as condições de trabalho e produção em cada propriedade. E demonstrar, assim, as suas reais
necessidades. Esta.é a única maneira de serem planificadas medidas corretas para aumentar a produtividade
da agricultura brasileira. Melhorando as condições de progresso de cada um.

o que é a semana da terra
A Semana da Terra é o momento dos proprietários rurais brasi1eiros cadastrarem as suas propriedades.
Dirigindo-se ao pôsto de cadastramento do IBRA, instalado no Município onde se situa a sua terra e preen
chendo os formulários, que possibilitarão um conhecimento real da situação da estrutura agrária brasileira.
O primeiro passo concreto para o atendimento de 5uas justas necessidades e o iníCio de um diálogo franco
entre o dono da terra e o Govêrno. Porque é preciso conhecer para melhorar. O órgão encarregado pelo atual
Govêrno para realizar a Semana da Terra é o IBRA - Instituto Brasileiro de Reforma Agrária. Obtenha
maiores informações, na Prefeitura do Ml1nicípio onde está situada'a sua propriedade.

parti�ipedaSemana daTerra
de 13 a 20 rie dezembro: Rio Grande do Sul, Santa Catarina" Paraná,' Guanabara, _Rio de Janeiro,

Espírito Santo.

de 7 a 13 de janeiro: Minas G�rais, Bahia, Serg.ipe! Alag?élS, Pe�nam��co, :ar,aiba, Rio GrÇl.nde do

Norte, Ceará, Maranhão, Plaw, Para, Amapa, GOlas, Dlstnto Federal.

de, 28 de jan$iro a 3 dê fevereiro: Sã)o p,aulo, Amazonas, Mato GrôssoJ' Roraima1 Acre, Róndônia.

'.

9) _: L Bloc.� de Motor acabamento, .em tecido de

Fundido no Brasil:' lã e couro c'e padronagem
A FNM apresentará no

"�c].usivq, . possuindo todos

Stand' 01 Broco de Motor . 1" réq"�&it,G.s nccessarios

ém ligia: de Almní;ia siu-. ao, au._tOD.lÓ'-el moderno ele'

elo, fu:ncUdo no Brasil.
classe, Bancos de 'l1loh:.io

Ê::se é o' grande passo da- t'e,cnicame:rüe escolllír'!Ji
do pela sua FENEMÊ'

.

Au- rr.'oporciol1ando sensação
montando o seu íncíce de de tranquilidade e 'conrôr

nacionalização que era de to, Bimers dlanteírcs dcs-

96,280% em pêso qualidade
locáveis no senti-")' longí-

tíd tuc'!'luI do veiculo e ele
e quan 1 ade, passando pa
ra mais de 99% �m. Qua.-

encôst.o tc'talmente reclj-

lidade em relação eH) pêso" nável. permitindo ao' mo-

torist8 a escolha de posi-

bíne Futura do Caminhão
D-11.000 a ser lat�da em

série do 'ano de J 968,

7) _ 16.000 Kg- de PRES
SãO FNM - COLEGON:
Equip'auo com carroceria

e�peciál para recolhimento
de lixo; o Oolecon trans
porta lixo compactado, A.

.compactação é feitc, por
meio de chapa de Cum

pnessão, que desenvolve'
'uma pre:&são de 16.000 Kg.
P,. descarga é automática.

8) - 1 ..CARRO MILI
TAR DE RECONHECIMEN

T9 � CUTIA:'

,FTabricado na FN]\f obe
decendo' o' prh�to -d� Ins-
tf:,1tu:tô de Engenharia,
<IME), projetado exclusi
vamente por técnfcos bra
sÜle�ros' e fabricado na

sue, Féiemê estará o CU
T:IA fi'sua :clispostcião na

F.eira do AUântico..

10)......,.. TIME _ FNM-
2,000 _ Tipo T,lr:smo In

ternacional-Moclêlí) Brasi
. }eiiro:

Carro de élltO luxo, fa

bricado dentro d'as mais
modernas' técnicas e cat,e

goria internacionaL Co

meçará a ser fabricado em

escala i,nclustri,al em janei
ro de 1966. A PRESIDÊN
CIA DA REPÚBLlCA' ,Ja
está utilizando 'J i. TIMB

do BRASIL .

.l!utomóvel Sedan'

CINEMAS,
.;_ C�NTRO --

CINE SÃO JOSE
CINE 'RM'Z

ás :3 - 7.314 - 9 314 hs.

Burt Lancaster
Joanne Dru

OUSADIA
-em

Tecnicolor
CenSUf'!l. até W' anos.

ás 2 - 5 _ ,7 3!4 - 9 314 hs

Miguel Aceves Mejia
Laia Beltran

-em-

O RE.I DO GATILHO
Censura até 10 anos

.....
CINE ROXY

ás 4 e 8112 hs.

Frank Sinatra.
, Gina Lollobrigida

,__ em-

QUAND9 EXPLONDEM AS
PAIXõES
Tecniaolor

Censura até 18 anos

BAIRROS,
,

.(ESTRE!To.)
CINE GLORIA

ás 5 - 7314 _:_ 93!4 hs.
James Garner

Doris Day
Polly Bergen
-effi-

EU, ELA E A OUTRA

CinemaScope-Cõr de Luxo

GE�1Sur:l r.t.e 1..(1 anos .

rTNE IMPERfO
ás 8112 hs

Lui� Aguilar
-.em-

,DOIS HOMENS EM FURIA
Censura até 14 �nos

CINE �AJÀ
·(��O JOSE)

ás 8112 hs.

K,irk Douglas
Mitzi Gaynor

,.,.,.,. em -:-

POR AMOR OU POR: "

DINHEmO
EastmanColor � '''''

C�l'isur::\ até ti anos DI1

Poltênda maxrma a 5'.700

r.p.m, - H5 CV rDJN) _

131 HP (SAEl.

Equipadb com dois (2)
carburadores duplos Solex,
44 PtIH, Carroceria: mo

nobloco em chapa; de aço,
,Igniçã.o transistorizada op
cional, 'Velocidade máxima:
165 Km/h. Alavanca de

mudança no piso, Cinco
(5}' lugares.' Bancos dian

teiros, índependentes, com

estofamento em couro e

com vi!::l'ro traseiro Ray
Ban,

Ll ) _ FN1VI�2,000

Instituto de Apos,entadori� e Pensões
dos hKJusfriários

Del'egacia' em FlorianópoHs
, EDITA.L

Faço público, para conhecímento dos C 'll1dkia,ltos

inscritos, que a prova dê Habilitação de Mensageiro'
será realizada dia 12 de dezembro próximo, às 15 ho

ras, no GRUPO ESCOLAR.; ANTONIETA DE ,BARROS,
sito à rua Saldanha Mati'nho - esquina Vitor .Meíreles,
onde os candidatos deverão comparecer, 'Com 30 minu

tos 'c'e antecedência,

Florianópolis, 7 de dezembro de 1965,

HELENA SIMONE FERRARI
Substituta Automática do Delegado. em Exercício

10-12-6.5

,A Fábrica, Nacional de

Motores, símbolo de qualí-
,

dade na: Indústria automo

bílístfea
.

brasileira , orgu

lha-se' de ,apr.esentar, o

FNM;:C�,üOO. um 'automóvel
de luxo., com quafre (4)

portas, pará seis (6). pas

sageírcs, .síntettsando mais

de meío
.

s�culo de inten

sivas ',é' vítóríosas experí
êncãas. Interior de fino

Sindicato dos Trabalhadores nas ln-.
dústrles de 'fiacão e Tecelagem

de, Florianópolis
Editaf de Convocacão

I

<;30 ideal.

Iluminação pot do1s (2')

p('nto� de luz dp. fóco o1'i

entável (piara O bancr. tra

so::11'c) e lanterna de leitu

ra sob o -painel (para o

banco dianteiro).

Pe:o r<esf'Y'te ed:tal eiS' convccacãn torno cíeute a

todos os aSSOC"1(Jos dêstc Sirdicato,," 1'0" nlen 'de•.•'" ,) L,�;

seus direito El-f!J·-ieai,s. qur- r·.�te Sin.r!ira.fo fará realízar
uma Assmbl('ia Geral E:,traordimíria no próxín:o dia
11 Em Sl;a sede próvisória 'à rua Tenent,e Sii1'cir:1 TI, 15,
t 1i" 20L às 17 horas em ptimef,-a c,al1voC'aç8.0 c, não
havendo núm'."ro legaL duas horas auós . .'.111 ",r.!runda
CODVOC3(,ão com qU:llqu-er núm·ero de· a�s:::ci:;> d,!,,,

�

pre
SOlte"S, a fim ele deJibel;arem sôbr,:, a seguinte, '

ORDEM DO DIA

1. '_ Dissídio ColEtivo contra a firma enLl)reg�)()ora,
Florianóp:::lis, 7. ce d,ezembro de 1.9'65

PEDRO ILIZE1,r DA SILVA

Pr�sidente
8-12-65

,J

NOVA!
-�-

NOVA· COMPLETA • SUPERIOR

CALCULADORA·IMPRESSORA

BURROUGHS
'.1·700

A Calc,ufadol'a Impressora BUI'roughs
J·700 é ma}s rapida 1 Com a J·700
você multiplica em poucos segundos.
Basta indicai' o multiplicando, o mui·

tipllcadol' (néils tecias verrnelhas) e
'

rt'O,nto I
-� o total: Não ha nada que

esp�l'al', O produto foi calculado e'[1-

qU2;ltO você Indicava o r;�ultlplicadol
)0 des9nho indushi::1 qa J-700 é per-.

. ,feito, Inteiramel.,te fi1blicada em nosso
PaiS, E quanto ao preço", a Calcula
dOI'a Impress'Jl'a J·700 custá menos

do qLie outra qualql:lel' máqlJina no

género - até menos do aue muitas
I ,

sOH\adol'as

·Burrougps. do Brasil

CHAME A BURROUGHS

Peça ao representante uma demons·

tração da Calculador-a Impressora
Burroughs J-700. Experimente-a
você mesmo!

'

"

TODOS OS PROBLEMAS CONT-iÃSEIS 'TERMINA(>4 GOM' BV:RROUGHS

fL�RtAWOPOLI& • Ruà lrmão Joaquim, '1-1
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" ,'_ !�;�11f. ,'f;_( _ �"O"bj'
-1)ltO'11t�j;t 'scús

atendemos com exotidõo
suo receita de 6cúlo�

ÓTICA ESPECIALIZADA
.

.

MODtRNO lABORATORIO

,
'

_CONVITE'
EXP8Siçào de, trabalhos da Escola Profissional Fe

mlnína da Ca�lj�al,
Abertura • ía 8 às 10 horae
Nos dias 9 e 10 das 9 às 12 horas e das 14 r..i' 20

horas,
A Dire:çan

Clube Doze de Agosto
PROGRAM.\!ÇÃO PARA o Mí!:S DE DEZEMBRO DE 1965

DIA 08-1:;:-65 _ D�sfi}�' Infantil de modas
. "VAMOS AO ANIVERSÁ-
RIO DE ISABEL? ·i:iúcio 17 horas

DIA 09-12-65 _ Soiré início 23 ho:'.'1s

DIA' 16-12�65 _ 10. Festival da Juventude
Catarinense com os HTE

S�AKES
DIA 111-12-65 _ Soirée

DTA 26-12-65 � Soirée Infantil

'DIA 31-12-65 __:_ Baile de Gala

ÜrÍüio 23 horas
,

1n:cio 23 bÓrfiS
li", 1'I,,(<ii m'c '.0 17 ho:'l'ls'

"Rveillon" inicio 23 horas

ELETROlANDIA
Ed. [PASE" TERREO

TELEVISORES:
PHILIPS

,

TELEFUNKEN

PHILCO
STANDART ELETRICA
BRASTEMP

TELEVISORES
. RADIO 'ELFT:ROLAS
GRAVADORES
.f:i'OGAO A G�S
D0RMITORlOS

COPAS FORMICA.3
MOVEIS EM GERAL
PR�Ç0S ESPÉCIAIS
PLANOS ATE 24, lv1ESES,

TELEUNIÃO

SEMP

ATEN'CAO
'j\('ci.Lam·se peÇ!uenos serviqos de Pedreiro e P�nt.õJra

Filvor :telefOJ'iú para 3759 faiar C"'11 Trineu,

Df!\(.p:mbf.lro· =,r�[lr, ""ç6.A,rtu' r Bo;t�ux,� ... '''w "" J. � \o.� \( ", �
. � T ..

MISSA
(CENTENARIO DE NASCIMENTO

MAgIA CAROLI)IA JAQUES BOITEUX. con'!ida. os i;>aTen·
l·CS r. f'lllips para assistirem a'- Missa de Centennrio de Nup·

ein,pnto qUe. 8m int()ndín d'" bnui.s"iT)1!1 rIm? ne seu ':Pleri,
dn P"i, n�pncl'! c6lebrar dia 9 de. dezemhro ás 9 honis. na

Ii!,.ejfl elo Di"i!10 ,Espirito Santo. Antecipadamente agrade·
ce aos él1.1e eOl1'p,'re:'el'e,;l a êsse ato dE'! "Fé, Christã.

FlorinnÓlJolis, 6 de .Ltezem.bro de 1!)65.· ,

j'í ,\

CARTORIQ S/\tL�5�,:
4.,0 - Tabelionato de Notas

R\u\ Conselheiro Matr'!, �7
F�:c:rii.unls _ Procurações· _ Rec�nhecill1entos de

Fi(:nps"

, t

�.O�B(RTO CZERNAY
CIRURGIAO DENTISTA

II\'WLAl'hE E TRA.NSPLANTE DE ,DENTES
DlmHstctia Opcrat61'ia, pelo sistema de alta rotação

(Tratamento IndÓloi'),
PROTESE ,FIXA E MOVEI.,

]�XCLUSIVAl\'IENTE COM HORA MARCADA
Edifício Ju1ieta conjunto' de salas 203

Rua Jerônimo Coelho, 325

Das 13 as 19 horas
Residência Av. Hercílio Luz 126· - :>,pt.o 1 '

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

Op:rár:a B'àneficenfe
J

de flofiannooFs·
EDITAL

40 Senhor Presidente, e por determinl'lção
da Diret.oria, convido os Senhores sócios enl atrazo com

suas mensalidades, a acertarem 'seus pagamen.tos até o dia
',31 de Dezemhro do corrente mês, juntO' a Te'souraria desta

Llg,'1 Beneficente, na sé1� social á Rua· Tiratenteg., n.o 22
nesta Capital, no horário das 16 âs 22 horas diariamente.

De conformidade com o arttgo 17 e su�s let�as A e· TI
jos Estatutos 'Sociais, setao eliminados sumariament� Clt

Cj\ladr·o soci�l os 0118 nií." s8.1darel'l1 Sl1as mensalidades:. 1'1:-

1 hes a'ssistindo direito is contestação.,. ..

S. S, ela Liga Operária Beneficente de FlorianÓpolis, 3

de Dezembro de 1965,

Eulália J'osé Tl19111aZ 1.0 Secretál'io 8-12.

RáciO:hilii�ié,'àó�it�111'a's '

f'. C�l

,
j .

.

. Arno Klein cálculos do Instituto Berlt

nense de. Pesquisa Econô

nuca, pel!faz 32% dos gas

tOI) totaís, duplicaram des
de 1950. Um ajudante de

"barco percebe !,O.� mês a

prox'rnadarnente 5íJ:J mar

cos (22-:;.COO cru-e ..'ios), um

martnueiro 1)0] 1l11'l.l'COf ."

,

(40() O,:J crueeíros) , Outras

d8S�)eF;ii� 'também se eleva
rarn.

'

01 't'r't':'��;> {'ó.\'l't(·'tanto, au

men ta ramo rnuíto 'pouco em

comporacüo a 15 anos a

tras. Para 1;.:.l� corrtríbuí
ram a ocncorrêncía entre
os estaleiros � a das estra
das de ferr".

'

. A fim .de superar a ccí

,}:', a navegacáo J': ..rvial te-
1':.1. de ser totalmente racío
i:'a!i;'f!,d:1. c (�ue ia sr CO-.

mcç iu 'ha alguns ancs com

ti n�r,derniza�ã', da f,,�ta,'
!Is '.'e11!?':; chatas sãc trans

,fur:nac'lai' em barcos 'c! mo

tor ou subsütuídcs IOi' és

,

Com 7.600 bar-cos e uma

capaeídade de carga
.

de 5,
milhões toneladas, a Re

pública Federal da Alema

. nha, diS'põe' hoje da .maínr

frota fluvial da Europa.
Os barcos são maís rápi
dos' e modernos- Somente
'os barcos novos desta fro-

ta perfazem 3,5 bilhões de
marcos. E. os que traba
l'ham nesse setor dos trans

portes não se' podem qui2i
xar de salácíos baixos. NãO'

obstante, muitos estaleiros

runcíenam atualmente
com prejuízos.
Quais as causas desta si
tuação crítica? Será por

vensura porque- a era da

navegação fluvial já tenha

passaco? O intenso tráfe

go nas principais vias na

parte livre da Alemanha
provam o centrá-to, Dian

te de algumas com-aortas

8.12

estende-sr" uma ma de em

barcações oue atinge por
vêzes varies (1'.1 'Iômetrcs."
No médio 'Reno trafe'!'fvn

dN'I/!.'Lament,e, uma média
de 300 marcos, Das curaás
tra,n�porta(las na Ri,.públi-'
�a Federal, um: te7ço o s�o ,

por água. Para' mE.rcado
rias ,rom,c> cer,�ais, carvão
m.ir.ério. farlnba etc" o b?r

tes.

FS:f! transforrr.ar ãc. P�)-
.

rérn não é fjt>:l' como pa
!,(,�P. roi.s requer verbas

consíderáveís, A reforma
de uua chata C·l'.�"� cêrca

�c �,,�/) Cf'{i 1�,2!�C(\:;. t'l'Y1 �.;:•. l:
('.) LI m,_.tr'f l'Íl'/O, : tf um

!lH L:� C do> 1118 f'C.:'s. ,,\ }:l'oxi
!11ar'8mc�'t(> (jl)� da "'ota

alemã f>�": tf;"ce a·

p.,::;·lr;·t':·�. que riU ,-:;ll"). p'�qV't_

de n:,]j: j'ia ,c:r,l' < ;'.: I "f'Tr em

r't"'P:��C::: 0p' ;]'l• ., .'J'''r: �·,,�·'- ....J·"·i_

8S e. portante· Fi'!1 INl ') ré
cur:-!�.s fi""R '''\�e: �·r:.: no:,: ra !l

mod:ernizaçào de �eus hai
cos, Já os ,:,,'sti:1.l.�l\:'s "',0%
da fl:'::}w, sã') prr)jJl'iedarJ;3
de pé':rt.ic,u1�u·es . 1)110 t 'm
r!'lJnrilJmel"r� "":l:f)�' r�'l:cul
cI.at:1e e111 �",T':'''.1 � "r,'�",:,

t'io e·_1"""a,.1!,� A1}���${1- "'te tu
elo. Dr��'·:1Rl,!"a:1T\ h"i.p f"fi1

"�jla .�o R',:,T''J (j.�. !1�)·1rf·CrS a

mo�,�'::: <Ta. ,a�',,�8'f:ll '10

aro p,'�mc1o J�. u;tl'al<03s'a:�
r8 ti. das d-:ata ,;

,
• ._:'. :_.

.

1":'-'
�

.' t

·'tVGLº9., .1�V.�l!a'tfr�ne
l,;U.i\'JUNTQS P,Ul1 ICIPANTES-

"

.�L� ��.

vias'
Os estercos' dE; partícula

res deverá ser agora apcí
ada por medidas do Esta
do para uma mais rápídà
.racíonalízaçâo' das vias !'iu
víaís para que se atenda

.

melhor às llie:cesstda�.\ do
, tráfego atual. O Govi>l'110
Federal e OS Estadas Ale

mães Interessados prontí-
fícaram-se a levantar. três
bilhões ele marooa para a

amplíaçâo de cauats - no

Norte da Alemanha, l'!o
médio Reno 3; eS".l'eit.l pas

sagem entre, caub e Ludwí '

gshaten deverá. ser apro-

íundada-erâ '?4Q cm. de ,a-"

cÔrdo
.

C(l� �. 'planos ' do '

'

Ministério, ".:<lê TJ;:à.;nsporte.,
e com,urucaçoes· ,alemão.
No "Bin.ger Loeh', .uma, es

treíta passagem
: não mui-,

to distante de Oaub onde :

.aoíe quase um ter, o da lla

vlegação nesse local é fei-'

ta' co ma ajuda ce 1:10 re

boca.dor'es, está prevista ,.

uma terceira pasagem PJ.·'

ra. tal deverá ser .dínamíta ;

do um. braço de '.·o'3ll'1· t;1l0 ;

avança rio adentro, estreí
tandn-o sobremaneíra.

Como 20 comunislas impedirem uma

conferência na llniversidade
do Paraná

(Henrique Tavares)

A Uníversídade do Para

ná tem milhares de aiunos,
Dêsse tótal a maioria é cons

títuída por estudantes aves-

sos ao coletivismo , estati-

côrdo com a lei Snplicy
de Lacerda, não poderiam
ser tratados na Unive:i.'sida

de .:
A estranheza que o fato . E D I T' A L

· causou- é cempreensíveL..
A Carteira de; Penhôres da Caixa Econômica Federal

Um ciclo de conferências.>' de Santa Catarína, pelo prei?ente Edital,-cunvoca os porta-
101'e8 de C:mtelas elo Grupo Jóia e Mercadori!:1 CUjC3 pra

promovido pelos estudantes
- zos contratuais se acham. vencidos.

paranaenses, ern que sao

convidados intelectuais bri- Os mutuários qu€t desejarem resgat2r suas C:1utel"ls

lhantes dê outros Estados, 'deverão faze-Ias até quarta feira, dia 15 (quinze) de
dezembro de 1 965.

'

pnra pronu110iannn .conre-. "

cias o::ontra. o
.

éomuÍlismo, é
. O não cl!mprimento a convocação obr!gará esta Caro

vet.".do na última hora, e
tcíra subnleter a LeilãO, 13, partir do dia 18' (dezoito) de

. dezembr.o (sabado) a partir das 9,30 horas, à Rua Canse·
sem explicação pu':Jlica, por
causa, não s� sabe bem se,

lheiro Mafra, n.o 60-62 os objétos do Grupo Joia e Merca·

d· 1
.

S hlicy de Lacerda, d?ria que não, atenderem, tais exigências legais.
a el Up .., A C t' d PenhA 1

- . -

b'
d 21 comunistas identi·, '

. ar elIa e: '
,

,ores co ocara em expOSlçao os e Ja-

�i�d�S, ou então do quê.
' tos � venda. em Leilã'b, a partir das 8 horas de dia '18 de

· Para esclarecer f.I: opinião dezembro.
, ,

JOã9 Arno Buer - Dlretor
pública e para "evitar que,

"lOS olhos da opinião para- Edgar Lopes Silva':""" Cbefe da Carteira.

ece�"e que a·
8-12·63

n8.ense, par.' ,"�

TFP ::16eitou, desfribada e

'SC'll b..-jo, a ofensa inexpli-
�avel feita por ao.ue'as au-'

toridades unj.versitárias aos

destintos conferencistas. aos

qu"is hf1.viam elas mel'imo

aherte as nort8s de Dbs"a

quericla UF", o setor Uni·

versitário da TFP do Para

ná lançou um CQm�)�jqrulAi
público.
Esse comunicadO'. que his

tÓl'ia os fatos e demonstra

públicamente a estranhem
, de fato e das alegacÇl$ a

presentádas,' .foi· pUb1;C'1(10
pela imprensa de Curitiba

e posteriormente distri.bui" '

do nas ruas, na cflmpanha
que essa sec<:;ãe da TFP rea

lizol�i com est::\nclartes, no

centro de Curitiba.
A acolhida que o público

em. geral e os estudantes

em particular deram à es

ta c'1mr.>anha - em um só.

dia forul11: vendidas �l.o e

xernDlares do, livro "A Li-
· berdade' da Igreja no Esta

do, Comunista", do Prof.

Plínio
I
Corrêa de OUvei�a, e

distribuidos 50.000 exempla.,
res do comunicado mostra

como o ato da Reitoria d""
UP não contou com a sim·,

patia da opinião pública.

� ramo pro'curem Sardi-

zante. , Os acontecimentos

do anO' passadO' servem pa
ra confirmar êsse, fato.
,Interpretando o sentimen

to ela clas�e estudantil pa
l'f. mi ouse, a UPE, União Pa·

r'lnaense de Estudantes,
convidou 'es Profs. ArnJ.ldo

Vidigal Xavier. da Silveira,
Paulo Cerrêa de Brito Fi
lho e o Eng. Adolpho Lin

denbe:q�, do Diretório Na

cional da Sociedade ,Brasi·
10;1'8 'de Defesa da Tmdiçào
Família e Propried8.de, .e1e

São PalIlo, para proferir
um ciclo de: conferências de

ci.mhQ ·sociológico e antico·

munista.

Para encerrar o referido

ciclo, 0 Prof.· Plínio Corrê'1

de Oliveira; PreSidente do

piretório Nacional da TFP,
prentmeiaria u�na cemi'e·

-rência .sôbre as táticas co-

,��s m�'ec:ente$. .

. 'No entanto' estaS." conre'>'

rênciªs, que tudo fazia pre
ver fadadas ao sucesso, não

chegariam a realizar-se .

IstO' porque além dos mi.

lhares de estudantes antico

munistas, há na Universiq.a
de .do Paraná 21 coinunis
tas; 11 na Faculdade de En

genharia é 10 na de Direito,
como informou a própria
.Direção da Universidade.

A Reiteria dess'1 entic1a

de suspendeu. às vésperas,
8S conferências, álegando
que como o. conferencista,
apesa r de "sar· um nonle

nacional", "empunha uma

bandeira", haveria perigo
de os comunistas (os 21 pe

rigosos), tent'1rem uma rea

ção.
. Afirmaram ainda aquelas.
autoridade:;; que os temas

a serem tratados seriam po
líticos e que portante, de "

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

vfN-D E S E
, Uma casa de 2·pavimen l\..:' de Alve

naria: em perf.::itJ t::;:iadú. Sita a Rua --Santos
'Saraiva N. 730.,

'

'Ver (l trata fie: .mesma rua N. 286 -

ESTREITO.
17 1,) 6 :

• �..I •• " '.)

Usina de A.cúcar Ti iucas S, A.
EDITAL DE CONVOCAÇA.O

.\�SEl\'lBJ,ETA GERAL EXTRAORDINARI\
,-

, (",nvid?,cl0S os senhores acionistas desta Sociedade
):�!'n r .A.ssemH ,eia Géal Extraordinária a 1'e<.lli.zar-se em

SUE sé�y social ém São João Batjsta, p��te E�t�<!? TI? di�,
21 c!e �7,�0 lO'�r'1O horas para deliberarem só· .

lFe fi seguinte ordem do dia: .

1 _ AU,mento !;lo capital secial.
� '_ ASSuntos ele interês1;,e sorial.
85.6 ,Toae Batista. 2 de dezernbro de 1965.

,E,�'imrdo Brennand
Valério Goíne�
Cesar Bastos Gomes 7-12-65

-

co C'8"t.inua sen(10, como

'.
. Os A'j()uch\,:5 _ Blw1"(:;li8U

O�;, Est.uc'.antes - Bl usque
Bossa .Três _ Itaj aí. ,

",,:c., " ,:V'" ,lil\("l'IL:" Li J�ighit ._ Siderópolis .

Os Feios � Blumenau
T:.o :::' ...1'.g'cs - F�i.o d.c Sul
Os' U:JC8nCS _ Blumenau
Os Guarany �, Itajaí
Quinlélo Ruy Granel .:_ Criciúma

The Crazzis _ ltajaí
Os Ajucin�clos �. F101'ianópolis'
Tho Rovings - Flotir:nópo1is
''1'110 Eagles � Flori.:1l1ó1JoliS .

.
�. 4

The .En ts _ Curitiba
C;.:ntor ela Juventi.lcb "DIM" _' São Paulo

Tbe Snnks _ �Florianópolis

Us;na de A.cúcar Ade'aide S. A.
" 1;,

EDIT�.u.. bE CONVOCAÇÃO
ASSEMB.LFlI� G.lj:R4L EXTRAORDiNARIA

Sii.o oO:1Vidados os senhores acionistas desta Spciedade
!;l2!'a a Assembl:eia .Geral :Extraordinária a re!llizar-se em

sua séde social ém Pedra 'de Amolar (Ilhota), nêste Est'1do,
nó dia 20 de d.ezembro, de, 1965, ás, 10 horas para delibera.
rem' sôbre a seguinte ordem do dia:

1 - Aumento dI!) capital soCi�I.
2·� Assuntos de interêsse secial.
Pedrá de Amolar (Ilhota), 2 de dezembro de 1965
Eduardo Brennand
Valério Gomes
Paulo Bastos Gomes 7·12·65.

Fone 345\0

r 1\:1 O B.I L I Á R I A
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W .�,g.D·��ftBª
12 - Sala 7Traian,o

TERItENOS

Rua São Judas Tadeu - BahTo José Mendes - ,Tres
(3) lotes por apenas Cr$·· 900.000, medindo cada 'l0X27
mts.

'

Bairro Bom Atrigo - venda-se ótimos lotes rnuito pem
localizados - Com luz e água - Planos - Pagamentos
com facilidades.

. .

. ,Avenida Santa Catarina Balneário - Estreito - Lote

plano com área de 350 m2 - por apena-s Cr$ 2.200.000 ou
em condições a combinar.
Jardim Atlânti.co _ ótimo lote com excepciOlwl área de
412 m2 _ Frent.e na rua Eslebão Pinto da Luz - tote
D.O 73 quadra ('I -;- Cr$ 2.50j).000.
Na Rua Professora Antulieta dto: Barros .

..,- Estreito -

Vende·se dois (2) lofes com' boa localização ..... Medindo
carla l2x2f; rnts. - CrS 1.200.000;
Terrenos entre Coqueiros' e Estreito - Perto da Sun

EstaGão Elétrica _ Com financiamentO' em até 40 me

ses. Passagem obrigatória da futura avenida da Aduto·

ra. Lotes de 12�32 mts _ Preços a partir de Cr$ 500.000.

Terreno a Rua São Cristovão - medindo 20x10,50 me

tros - Em comÜções a estudar.
Lagoa da Conceiçã,o _ Comp!'e .'1gora em super facilic'Ul
des seu ,lote na LAGOA DA CONCEIÇÃO - e desfrute
ainda neste' verão das, suas belesas nàturais. Somente 7

lotes - Precos a p8.rtIr dE! Cr$ 300,000, r,
Terrenu" fi ·nw ]\Irax Sehram - 'B;Hl'eil'ÜS com iíl'ea (!e

I Aln,:11 m2 - !\!.ernldu fi ente IlU élsialw e I'undos na

pmia - S(,I'\'Í(h,.. dl' á;wa e luz - Cr$ 5.00U.f100.

Jardim Atlântiee - Lut.es n.O 312 - e 313 - Dois por a·

penas Cr$ 2.400.000 em condições - Otin1.'1 localização
Entrada Cr$ 600.000.
Vila S�nta Rita - '1 Í...tes em (Serraria - Barreiros -

\

'

.

Os '1 por 500.000 - Aceitamos propostas para pagamen.
tos éIp.. condições.

r'(',rt,') n-I:','", a<ie�l'<l-"O, N"'n

t, "-m, nrm c?!n:'!'hàe, !'Ü
c1.:2m· tra""'''''l,\'8f ::'s l'Y'e,

mas qusJ1ti-1adls com tãó

poucO' pessoa.

ESTADO AJUDA,

C!11,� _p l'�.V��hr.;:", f!r··'!n.l e

.1ee.'__'Jc;+�? pl�c�'\n ,,�+,';p �o·o.

f"I�'":-n.�.'" ,",.... ;?-C':'
...�,,...:-!:'"' n'1ai'�·

PREMIOS

TI�OFÉUS:
Go\'ernaclor Celso Ramos
Secretario de Er:l,ucaçB.o e Cultura Dr. Lauro' Locks
;;,0 Distrito Naval
Base Aérea'
14.0 Batalhão de Caç'idores
bepartamento de Cuítura da Secretaria de Educação
Çultllra
Dr. Aderbal 'Ramos da Silva

Eug�n�o Raulino Keeri«:<h
Dr. JoãO' Marià Siqueir""
Dr. Antônio 'Pichetti
Dr. l;!oberto Mattar
Dr. Annito Zent) Petry
Dr. FulviO' Luiz Vieira

Dr" Paulo Costa Ramos

Dr. Renato Ramos da Silva
Dr. Ac.ácio Garihaldi Santhiago
Comissão Julgado.ra

'

Um,<.l Guitarra oferecida por Tranquillo Giannini S. A.
de São Paulo

Praia w1 Saudade - Coqueiros - Maravilhoso lote _

medindo 15 metros de frente per 24 de fundes _ Com

água e Luz - Pertinho de ,Grupo _ Ap:maS ér$ 1.000.000

em 10 meses.

..

Rua Alíllirante Lalnego - Temos a vcnda na Rua Alte.

L�mego 4 excelentes' lotes com áreà de 480 m2 por ape

nas Cr$ 5'.000.000 cada.

�ua Professam Antonieta de Barros :_ .:Estreito _ Pró

ximo a churrascaria Blumenau - Lote bem situado por

apenas Cr$ 1.400.000.
.

Praia do Jurerê - Quarteirão 1I.c, 16 ,:_ Lote n.o 17 com
,

área de 450 1112 - F.<Jquina d3 Rua Principal - AJ,Jl'ovl'ite
pata adquirir agora - Apenas Cr$ .400.000 , .

Prabt de Caiacangl\ - Area de 84.475 m2 - Próximo ao

Clube Campestre - Frente para a Praia - Apenas Cr$
1.000.000.

'

As desITs8s rn11 TY;�-l,1;
pesse setor, 'Due ",,':gundo

APRESENTAÇÕES PARA O PUBLICO
Dia 12 as 19:3()' horas no Estádio da FAC.

• Dia 13 as 20:00 'horas no Estádio da FAC.

Dia 14 as 16:00 heras no Teatro Alvaro de Carvalho só

pf'J'f) 0.8 Mi�itl'ires da Mar:nha, Base Aérea, Exército e Po·

lícia Militar.
Di'), 14 as 21:00 horas no Teatro Alvaro de Carvalho pa

ra público e Autoridades.
Dia 16 grande :Baile. de 'encerr,mnento no clube 12 de

Agôsto. '

I

PROGRAMAS PARA OS PARTICIPANT�S DO 1.0
FESTIVAL DA JUVENTUDE CATARINENSE

Dia 11 _ Coquitel oferecido por Silvio Orlando Damia·

m. a imprensa falada e escrita, assim, como os 'jovens artis
tas.

Dia 12 - Apresent<\r;ão na FAC as 19:30 horas.
Almoco no Praia Clube de Coqueiros, oferecido pelas

firm8<; Polly Pesca e Empresa de Pescados Ltda.
, Di::\ 13 _ Pela manhã visita ao Secretário de �ducação

e visita com o Secretário d,'l Agricultura na Trindade.;
,Dia - 14 passeios no interior da Ilha,
D'a 1.� -- Almoço ofereci.do pelo Dr. ·A'derbal' Ramos da

,<:'41 .. <: i18, nr::lia. de Jurerê. ReRto Çlo ·di:>, nqs :'_)1'''l,1R,S,
Dia 16 _ Visita ao Governador elo Estado ·na Agronô'

mica, visita ao instit1,.ltó de educ,'lção. A, tál'de passeios 'pe- '

las pl'aiás.

�l�:::;A E t\l:'AltTAI\tENTOS

Tenlos em I\.;SSO Esentório, várias residências p;;U'<] ven

der cuja l'elação U'CUWS LlUblicul" uesLe local.

..Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



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

LOGÓ.à tarde no 'Colégio
Coração. de Jesus, será rea

lizada a cerimônia de En·

trega de Diplomas das Gi·
. nasianas de 1965. Na oca

sião a Diretora � Irmã Ar·

turos será homenageada :Pe
las alunas do referido Cur

so.

-x-x-

QUERO felicitar a Senho

ra Kyrana Lacerda, pelo suo

cesso alcançada' no Bazar

do Clube das Soroptimistas
que promoveu no Clube

Paineiras. Do resultado fi·

nanceíro daquele Bazar, se

rá oferecida uma,mãquína
de costura a uma associa

ção filantrópica e para . o

Pão dos Pobres 'de, Santo

Antônio, serão entregues'
donativos.

-x-x-

Como parte do programa
da Sem�l11a da Marinha -

hoje será realizada visita

de Escolas Industriais ao

Estaleiro Naval em Coquei.
ros.,

-x-x-

NA Cidade de Brusque,
heije será comemorado o 1.0

Centenário de nascjmento
da Sra, Selma Wagner Re

naux, espôsa do Consul

c.'=I.rlos Renaux, Em vida cha

mava-se - Mãe dos Pobres.

-x-x-

Na sala de comando

Sotelca, foi inaugurada a

pla�a é o Retrato 40 saudo·
so Governador' Jorge' Lacer·
da, sábado, com a presença
do Ministro Mauro Thibau.

Discerrou a Sra.,Kyrana
Lacerda. DiscursQ1l_ na oca·

sião o Dr. Henrique Caval
canti - Presidente da 'So'
telca.

-x-x-

HOJE no Teatro "Alvaro
de Carvalho", às 20,30 bo
rasO será realizada a colA

ção de Grau, dos Bachare
landos da Faculdade de Di-,
reito' de 1965. As 23 horas.
n()s salões do Lira T. C., se
rá. realiz9.do o Baile de" Ga

la, com o famoso conjunto
de Norberto Baldauf.

,

o ECONOMISTA de 1965
- Valter José, da Luz, se'

gunda-teíra, reuniu eonví
dados e' famili3res no "Àme.
rican Bar" do . QUerência
Palace, coÍnemoràlldo sua

F�)rmatura de Bachiuelan
do em Ciências. Bconõmí
caso A. srta, Ornelda Berto
li, 'ofereceu ao seu "love"
Walter, um belíssimo Qua-'
dro a óleo de sua autoria.'
O Deputado' João . Bertoll, .

futuro sogro do economista
Wa,lter José da Luz, foi ao
piano' � deu notá alta com

melbclfàs .. do •• passado.
"Fria" - "Saudade do Ma
.tão" e etc.

O SR. L'lÍIZ' Fer:Q,ando Ma

:bado e. familia, fazendo par

te �o' quadro soc�l do' San
tacatai,-ma' Country Club.

O INDUSTRIAL Dr, Guí

lherme Renaux, foi Patrono

dos Contadourandos de 65,
da' Academia de'Comércio
"Santa Cata-rma."•.

,�sc��v.e�: ����':,.': i��� 'P-lJ;'� '�, f�t�r�.·,
.

, ,�,,',,:. ", .."
.

�'.
,

'

': ,,' . ':
.

.

" ..

�sç�� -, �,�'. ·x. it,·�.

gas e concêrto d�. la. pis
ta Possivelmente até o fim'
de Janeilro - 66 o Sr. Dr.

cíeones. Velho Carneiro

Bastos ,'eng,enheiro resi
dente entregará a Lages
o trabalho concluído,

PERICLES .LUIZ.DE ME

DEIROS PRADE e' ARMIN·
DA. Souza da Veiga, conví
dando as, solenidades de

sua formatura' hoje no Tea

,-x.;...x- tro "Alvaro' de Carvalho",

.18u.iI ,IJiÃl_•.. às vinte horas.

Na "Ifuacap" o Dr. Nilton
Dall 'Negro, um dos DiretO
res d'l Organ�ação Querên
cia Palace HOtel. Ontem no

-x-x':-

A IMPRENSA', escrita e

falada da capital, será re-

"American Bar':; esteve com cepcionala 'com um coqui-
os Srs, Dr, Norberto Brand, tel no ClUbe Paineiras, pró-

: dt:, Ma�ricio dÇJs' Reis, c;!r::�: .xiino dia' -l1� 4s 18 ..h.s. n� ..

Waher José aa Luz e Sr. ma promoção de Silvio Or

OtpIÚ Ianner.
'

lando DamiaIÚ e C. Ltda ..

Coquitel dedic'=l.do- ao pri
meir.o festivai da Juventu

de � "The Snakes",
-x-x-

O RESTAURANTE do

· �':.• eenvídados e que
.

�SQubenllCS que a resí
servJlrao .para. . se' mandar .dêncía do, Dep,artamento .

.

�nf-ec�iÔ?Ia,r' 'os .cartases de' EStradas de' Ro«a:gem
; ..... ,;".-'.' ,",.:::",,'" tie' propagand-a'.<:lcts feste-. de .Làjes, está emperrhade

RealizoU�, .cUa,'.30\ p�pá�'i '.i :'ii(a: ·p.rÓx1i�,áelllanG; se- . j� '00 btooÍl�rl� de, La- 'em.'temnmar o mais breve
sado lia audítérío da. Ra.. rão julgados os 'desenhos ges,

.

possível iO� trabalhos de
dío Clube de' Lag,=s, Impor apreséntados pelos dese-

'

- x . x x -' asfaltamento da 2.9, Pista
tante reuníão com os I'rp- .nlll��s.· lageanos especial- da Avenida Presidente Var
feitos da l"�gião, dírtgída ---�-....-:-"""--:_,,,,,;,.-......_---_------- --------------.....-----------

pela SrQ', Da," r,;15meral.d�
Mosca, devkla.in�l1tr . cre-

, deneíada pelo InstlÚ�lto,
Brasileiro 'de' Reforai(3, A

grária, parra. tal Iírn, Com.
pareceram na, dita reunião

·

os Srs; Prefeitos ide �o

Os.·três peritos .são os

S�8. Juan Pedro Zeballos,
preressor da Fac\1ldade de
Direito e Ciências Sociais
di Universidade Nacíonal
�o Uruguai; Eduardo Ar'

Os 'técnícos ...... da V.ene-- roy Lameda, presidente do

zuela, -Uruguai" � Estadol\' cOIhS�h101 Eleitoral - Supre
U�:;l'Os - daráó assessora- iRo da Venezuela;' e Harry
mente sôbre os' trequísítos, WeJlls, p.rofessor de oíên

. normas e procedimentos el.a.S' Políticas dá Uníversí
legafs,'. :.hem eómo.· sôbre' 'as· "da/de. � PenDsylv:a�.cOn.'d{çQes '. té,cn1ças: :. :p'�ra'
garap,tír a re?:Uzaçã'O"�' de .,'

"

, A.' êomissão,' que partirá
, .

el�.9ões. liVreS; � }tePtlbÍf-' " "�e:vEm'ténte pal'Ia São Do
ca Dí:>mln1cà:�,: /:;' .. ,:

;., : )lLiIl�; .apresentará suas
._ , "� �

. �' . '; ..
'

�l'Iama:· - às 9.00" ,horaa' ,'.
" .:» <I ..

'
:

-��." cOnclusões', e rew::nenda-
Missa na �'Pfl� do' :C�l"'_ ,', ._A. Ct'mis,sáo'de :AHid�;'l'!é'e :" :ç6es �di�e'tamente ao �o-

·

g;{'f ic ãs
.... lI\tJO; no'iás" éhiré':" ., ru�'t ,f.oi... ·soReit!à�t(:�i6. id1�,�.,NhQ :pl:QviSótiô:·-·; ,

g-a dos cert.ifi-caçios, 'na, Aca .

'

. - "�
" "

-

.••. �;<
'

.

demia Frei' Velóso. Foi pa:- .

ra"lln io d�sta tllr.lna o. S:r, .,....--......�-""l"'...........-....::....;;..;;:..-..-..,.._;.-;.,_;.;......;...:.....--.......--

D..... 8"11'10 C9ualho 'e p"�- i

+""",:o J"-""'i .T��ge.;') B,eler
',.

(I F '1\1'
..

: mr.��·"f ,b; estg,be
l.r""rn,r'lt·o, 01> f()lr�.:Qdos

·

8:;0 <Os �P;15uinte.s� -:- nse
Pola .... ct, 'Horácio de Olivei-

.'

ra Filho� Adilson' Cardoso
Hernani Vieira Borges; Ha
milton Rótt.a, Abel MeBd�
Maria �cilia Fogaça, Te.
deu Cordova Borges,' Fran
cisco' PereiJ.\a; FilhO, rtá:gtb
L�mann, Pa1,lIQ R. A

•. 'Ra.�
gio, otáVio 'José. Batàlha.
da Silveira, Arinindo ,Gar,.
gione (ol'tÍ.dor), :Inelde 'M. ,:
Chinellé e.� .' .�
Pelo eon\tifié que"!106,

.'

(oi
�Viado peJa form8:nda: n-

'

se �oland. agr8.dooex#aB e

desejamos'mUitas· fet1cldÃ..
d� a toda a turma. de 1965

José do Oorrito: AIlita
Oa\nil:liiLd�, Campo áelÔ

·

do Sul Urublcl Alfreto
Wagner, OU!r1,ti�
Ponte Alta diO' eu} e', 'SãO
-!oa.quJttn .Nésta,· reunião' flo
Iràm asSIIl8dos os -eonvêní- .

os entre as' citadas Pref�i
turns le o Instituto de Re
�orma Agrária; para cada
trataIr.ento dos ímóveís tu
raís,

-x'x x-

Tlevmos Domingo pass;1-
do as cerL'llônias de fó�
matura do Curso.: :C(ll�gial
d\'} COlégio Di?cesano . que
obedeceu ao 'Segui'nte pro-

.....;·x·x X-

E 8;' seg'utnte ,: ,â :tunna
que OOllIclUiu o 'Curoo Cp
lE!giâI d� dôJéglO' vúi'á l' �a
mps e.ste ariõ': -' NHt.Qn, Sá
Bra.scher... l3;él1o Btlde;.· ,Ó!io
'hei Chiarid�a:1" J.u��. ���,.
�o NUI)e�; Angellta �,
A1exe Molin; Dem€trio da
Rosa, Luiz Cfa.r�cs SOOft'
Má;tio WaJlitriek, rntéle,ti

Oameiro, . Mat'lêrie Bun' . A
driano Casali e João �a
�nite. NosSt'f'; 'parabens a.
turma de 1695 do' Colég:!o
Vidal Ramos· e mu!tas fel

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

Diretor: Walter Lmhares.
Rua Fernando Machado, 6 - 1.0 andar - fone: 24-13

PROPRIEDADE PREVlLEGIÁD�. por motivo de

tral)Sferência VENDE.:sE na melhor zona residencial do
Estreito, . próximo a pI'aia, escolas, fiambreria, ponto de

ônibp.s. Amplo terreno, completamente plano, contelÍdo
40 metros de frente por 40 metros de fundos. Casa de

construção recente com 3 dormitórios, "aranda envidra..

çada, banheiro completr., cozinha c/armário,' balcão, exaus
tor, aquecimento central, MOBILIADA e com· 'l,'ELEFO
NE. Nos fundos mais uma residência Ue madeira.. gara
gem e quarto de empregada. O'timo preço. - Financia-se
a metade do valor.'

.

RESIDENCIA VENDE-SE à Rua SantoS.Saraiva. Am-
pla. confortável, construção recente, oontendo 5 dormitó-

.

rios, 3 salas, 2 banheiros, copa e dependências completa
par.a empregada e garagem. Terreno medipdo 5,400 'metros
quádrados. Vende-se também a casa desnlembrando-se
parte do terreno.

.

RESIDE:nCIA. VENDE-S? na rua Mp.ria Júlia. �ranco, 57
- PraInha. 'ParedfS extel'l1as de pedra em fino ,acaba
Inento, contendo 3 dornutódo.is, 2 saJas, copa, cozinha, ba·
nheiro completo e garagt.;m. Terreno com 1130 metro qua-

II

Imóveis

�
o

-D

Santacatarhia Country Club
fWlcionará à partir do pró
ximo sábadQ para o almo

ço - feijoada.
AN,I\. MARJA Schaéfer, fi

lha do casal'Dr. Raul Schae
fer, foi orador das Magis·
trandas de 1965 do Colégio
Coração de' J�1is'.

Vende-se
drados, quase todo' murado.

RESIDENCIA COMPRA-SE no perímetr.o urbano da
ilha, podendo ser casa velha. Paga·se à vista até 10 mi-·
lhões.

CASA VENDE-SE na Rua Professof Anacletq· páinia
ni, parte plana - contendo 2 quartos, 2 salas, cozlhb8, va
r.anda, banheiro completo, construçã!? recente. Preço 9 mi·
lhões. A metade financiada em 20·meses..

--

TERRENOS VENDE·SE
RUA WALDEMAR OURIQUES, ru'a que liga o Estr�ito

à Capoeiras, e que em breve será calçada. LQte �no; úe
esquina, com 450 met�os qUadr.&dos..Financf.a.se em 10 .

mêses.
RUA FUJ:,.VIO ADUCJCI ESQUINA COM MACHADO

DE ASSIS - Estreito, pe):to da entrada de Coqueiros com

45 metros de .frente pjruf> Fulvio Aducci. e 50 metros tren"
te p/rua Machade de \ssis. Contém duas casas velhas..

·c.;OMPRA-SE TERRENO ,OU CASA VELHA NO' CEN.
TRO. "

TERRENO NA PRAIA no MEIO. Amplc:l'lote -de l1x18
metros a' 200 metros.·da Prwa, co� luz e água. Entl'ada
Cr$ 400.000,· o saldo em 12 meses.

,

iH J lf;! l;iaí,

imobilid.ria'�"ilhacop

O�lYli.allessorar·elei�Ões na R. Domisicaoá
WASHmGTON, .�

ra
'

ajuda.r 'O. gevêmo pro-
.

visq�io.'�'.·�*bUca' 'Do
n$rlo&na.. a. �r as nOI1'

DlIà.s "�e' Se seguirão' nos
próXim!OS;.,pleitos eleítoraís,
a. '()tgiuUZ!Í.çíiO .

dos. Est-aqos
Am�;t'iklânos (OE1'A)' .eontra.
teu os' sêrvíços . de trjs
técnicos do·Hemisfério' em
sià��às .

éleitórais.

; nistr.o do' EXterior domí-
·

nícado, Jbsé Ramon Ro-
·

drígues; no Rio de Janeiro,
durante. a .reeente Confe
rêncía (IntaJ;1americana.

'.; :";'

.'.

6��:.::::::""'o=-::'W ·�c=�· '�-

?_'
,

Situação dos :Médicos e Dentistas. Perante a Previdência
Social:

.

Com o fim de esclarecer a situação .dos médicos e ci

rurgiões-dentist�s perante a Lei Orgânica da' Previdência
Social, o Instituto !los Coq"erciários expediU a segUirite
Circular:

CDFA-18/65 Flori,anópolis, 7 de outubro de 1965

ReportaIldo-nos à nos�a CDFA-02/65' de 8.1.65, e, com

li fiJi,�lidade. de e.sclarecér e� defini�ivo a situaçã'O dos mé
dicos e" cirurgiões-dentistas' perante a previdência social,
alertamos que somente são segUrádos facultativos dêste

Instittuo, aq}leles que se dedicaUJ, exclusivamente à atiyi·
dades relacionad'ls com o serviço públiCO (federal, esta
dUal ou.municipal).

Assim, .
os médicos e cirurgiões-dentistas funciCinários

púb�icos que exercem atividade em

.

c'Onsultório e, como
tlll sujeitos !j.O pagamento do 'impôsto de indústria e pro
·f�.sões, são semrlidos obrigat6rios dêste I;nstituto.

'1;endo em vista que se encer.ra no próximo dia 31
.

do

corrente, o pr.azo para os segurados autônomos regulariza
. rem suas situações nêste Instituto, so�icito suas proVidên
ciaS nó senti�o de dar ll..'nplâ divulgação ao assunto, êscla-
r�cendo devidamente os iiltel'essados.

.

,

Saud.áç6es
Ner Walmor'Hubner -:-- 0hefe da DFA
Vi.sto: Gualter Pereira Baixo - Delegado
(Nota: o Prazo acima mencionaçIo já se encerrou

31 de outubro pp, � não tenlOs qualquer comunicado

sua prorrogação).

.
.

Beicões no 'Clube 6' de Janeiro
•

DOmingo último, com um

grande. número de associa
dos presentes, ,procedeu-se
as eléições para o Conse
lho Deliberativo, daquela
'sociedade estreitense.

A oposição, numa nota

deselegante, inconformada
com o resultado das urnas,
tentou ainda ao final da
Assembléia Geral e poste
riormente as eleições. . No

. entanto os associados por
. sua maioria, absoluta, reco

nheceram a validade e legi
timidade tanto de uma co·

mo de outra� Está de para
béns, portanto, o quadro so

cial do. Clube' 6 de janeiro
.

por
..

mais esta demonstra·

ção democrática e na cer-
. teza do que quer.

O Presidente da Assem
,bléia Gef'=l.l deu por empos
sado os eleitos e convocou

os, para o próximo dia 9,
quinta feira, para suá pri·
meira reunIao ordinária,
onde elegerão seu Presidell.'!
te e vice .presidente, e a. ]J,i[.

.

retoria Executiva para ro

ger os destinos Mquela so

ciedade no próximo ano.

Mais uma vez; parabé:i'ls
Clube 6 de Janeiro.

-x-x-

da

PROXIMO' di'a doze'l' �
Estádio da Federaçã,g Atf/t
tica Catatinense (FAC)J'U
coi-ttecerá o 1.0 Festli� &.
Juventude Catarinl!IDse, com

apresentação
"

do
t "THE

S���.1.��.,

ESTA Coluná a exemplo
dos -'mos anteriores, este
ano promoverá o Natal dos

filhos dos gráficos deste
� - _....:.

-x"':'x-·

-x-x- -x-x-

O PROFESSOR Dr. Fer

nando Marcondes de Mat
tos - DP-etor Comercial- da
Sotelca, um dos que se 'des
tacou no Simpósio do Caro
vão NacionaL

TRÂCA!'iDO de idade ho

je .0 Chefe .clb CerimoDial
do Palácio do govêmo pro
fessor Nelson Luiz

.

Teixei
ra Nanes.'

-x-x-

'_x-x- EM re�te· reunião social
foi comentada a elegância
da Senh'Ora Dr. Norberto
Brand.

E POR falar na Sotelea,
fui ioforri:lado de que aque
la. Sociedade, oferecerá um.

coquitel no Querencm as

moças que trabalharam no

Simpósio do Carvão.' Se is
to acontecer, não. há dúvi
da que será um. simpático
gesto.

-x-:"x-,

E POR falar em elêgân
cia" até o dia. 31 publicarei
a lista das Dez MaiS de San
ia Catarina de 1965.

'.

til COlPra-se·

Num ambiente calmo ja
situação representada pe
los srs. Acelino Assonipo
Cardoso, atual' Presidente
da

. Diretofia . Executiva e

Jader G6�, �ente do
Cqnselbo Deliberativo me

diram forças na preferêncià
dos .'1ssociados· com a opo
sIçao, representada pelos
associados Norivaldo de
FreitaS e. Arriôldo Veqüi. As
eleições transcorrem nor

malmente, Ao final, quan
do por considerável maio
ria, o assocÍaJa reOOnbeceu
os grandes benefícios que
vem trazendo pam o clube
O grupo liderado por Aceli
no Assdnipo Cardoso, fixa
do na preferência nestes,
elegendo-os para 'O biênio
65-67.

ElES&EU
Escreve EDSON NELSON de UBALDO

dia

de

Ervim Prade, além de ser 11m pról'pero industrial em'
TimIJO e êX-c.lepULáÇi.O cio ê�;PSD, pOI'SI1Í aill(�a outro gran
de mérito: o .de � p.lJ.i do Dr. Péricles Prade. amigo da
grandes brigas e grandiosas reconciliações.

Há poucos diâs recebeu-nos êle em sua aprazível man
são de Timbó. O poeta, que a família conhece por Luizinho,
levava-me para -'l visita que há tantos anos eu devia. O de
putado, conforme programa.previamente elaborado, esta·
va com a pescaria preparada; E .assim, de caniço e sambu·
rá, fomos aos peixes. Descemos as ribanqeiras, dp �iQ Be
nedito e àvançamos resolutam�W··�t�� i� :�!fU�4 .�; p�
ta e eu. Mas, no momento de atitàr 1,�.s� �is, �9��a.InJ's
que as minhocas haviam sido esquecidas em' casa. Seu Er
wim, solicitadamente, apanhou o carro e em poucos minu
tos iscávamos os anzóis; eis que surge então outro pro
bleIna: não tínhamOti v'azilba para colooar os peixes. Mas
que 'Peixes, afinal? Da minha vez banhei �árias minhoca�
sem o m.ínimo resultado. Luizinho (Dr. Páricles, para os

outros) con,seguiu deixar o anzol prêz0 'no fundo do rio,
émaranh'=l.lldo-se de tal forma com a IÚlba, que esta preci·
sou ser cortada em vários pedaços, para salvarmos o poeta
de' uma passiveI asfixia.

Más seu Erwim ia bem: já apanhara'seis' carás e um

lambari, quando sôbre nós desabou uma bendita trovoada
à cuja conta lançamos o fracasso, mantendo assim i1ibad�
nosSa reputação de. mestres em pescaria.

Diante de tais circunstâncias a habilidade de _nosso aI;).
fitrião logo encontr'Ou saída; se não �ra possível U:n\'a�1f:Jii.i
tada de -carás, apelar-se-ia para um caldo de cascudos (Pe�
xes que é moradores de Rio' dos Cedros conservam em viY
veiros). "

',' ,

;;,".; .. �1'\
Co�os a via-Sacra :pelos mais conhecidos :vive-jr,os

da região, mas os donos meneavall} a cabeça negativa�e.n
pe: IÚnguém tinha cascudos naquele dia, 'pois ria noite 1l.�
t�):� celebrara-se o aniversário do vigário', c(lm, fesfejo�;
só mesJJ?o digno de um homem de Deus�', .' .' ;

Nossa última esperança residia no viveiro de seu Gen

til Lenzi, homem habitualmente de muitos cascudos. Inqui
rido em dialeto itali'=l.no pelo pai de Luizinho (Dr. Péricles,
na vida pública), seu Gentil explicou que não podia ser

gentil, pois na, noite anterior, aproveitando-se das comemo·
. rações que marcaram o. natal�cio 4Çl v�ner.ando ,pastor das
alma:s de Rio. dos Cedtos,' àlguns

.

íctió-cleptomaníacos ha·

viam aliviado 233 cascudos do referido' viveiro.
.

Contudo,"O prestígio de E:r:wim Prade· er.a muito grau--
de para sofrer O alJ�Pi�e::,t��,!}�j�\.is�m ;���94�?�:. E
seu Gentil, provandO qu� ijI��l de'·. é; al'ma' e coraçao,
mandou ao rio um de seus filhos, que de lá voltou cqm 1.9
espécimes, os quais, à noite,; fPfl!.m. �rapsforl(l<:tdos p,elas .

mãos de Er.wirn Prade. no melh�JI'cnHiQ (fé 'dasd,Udos da: téP.,.l '

ra timboense.
,

.•/: t
' .•t.' "i'<.". '_: . i '.' i;;

Por uma razão qualquer, T'tmbó é' uma 'terra q1,.le'�iil�.
pira árte; de l� saíram. dois de nossos melhores!poe�; coJi1
terrâneos, Péricles Prade e Lindolf BeU, além de outros ar

tistas em vários ramos da' música e da plástica. Por isso
. não me surpreendeu que até os sapos. de Timbó sejam dia,
tilr.'1S de alta sensibilidade; na mesma noite do.caldo de
cascudos tive provas do que afirmo: sôbre a laje de ci�
menta que encima a garagem da mansão Praáe, um sapo
(que seu ErWim entende ser uma sapa cas'=l.doira) de per· .

fi! elegantíssimo, ,ensaiava' passos mui leves de oaUet, com
. suas pernas delgadas e seu olhar galante e brejeiro.

Entret'=l.ll o, como tudo o que é bom dura' pouco, a vi
sita chegou ao fim: De Timbó trouxe 'as melhores lembraQ.
ças, e cataloguei para meus amigos e leitores as coisas
mais importantes daquela ilustre terra:

Caldo de cascudos à Erwim Prade, macarrão à A'urea

Prade torta de queijo à moda da terra e o espetáculo no
turno de ballet (temporada de verGiu) pelO "Oon)'"n o �a·

pino Timboense".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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As letras·de:Câmbio do Catarinense garantem a V.. uma

a�ttp renda.. ;,'0' menor .espaço de tempo.

Aplique seu :dinheiro com tranquilidade, adquirindo letras

de Cambio da Catarini!nse, pois é um negócio que dispõe
da mó�ima segurança. "

A qUafquer momento V. pode trans

formar os suas Letras'de Câmbio em dinheiro. O resgate das
letras de Câmbio é feito nos escritórios da Companhi<.'h

.

" ..'
.

.

Aumente' a I,ua rendo - compre Letras de Câmbio da Cata

rinense e giude o .progresso .de ;Santa Catariná�

...... ', - - .

CIA. CATARINENSE
.

DE CRÉDITO; FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
CARTA DE AUT 238 DO BAJ\ICO CENTRAL - CAPITAL E RESERVAS: CR$l00.000.000

RUA DEODORO, l' lo fÓNES 1525 E 3033' � FlORIANOPOÜS

/

lO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Juvenis: Aval líder
único invicto

O C amp e o nato Ju

ven�i cte Futebol prosseguiu
<!Cm mais duas pelejas. Sá
bado joga'ram Figueirense
e Paula Ramos, culminan-
4.0 com a vitória do pri
meiro que assinalou qua
tro tentos contra um do

tricolor. Domingo, como

preliminar dO' match A
vai x Caxias, foram .adver
sáJrios Avai e Tamandaré
dElcid'ind.o a lide'rança invi�
ta do certame. Venceu o

Av1aí pelo escore de 4 x O

ce'ffionstranQo o. time ori-

entado por �'edro Cabral,
que' est áaI)'to � conquista
dq bicampf;Jonato.
Eis' a situação çlos con

corr�ntes, após os resulta
dos adma:
io. - Ava�, 1 p.p.
20 . ...:- Figuei'rense ;'e. Postal

,

----- --"---- .

. Esfatis.tica do Campeonato Carioca de Futebol
Rio, 7 (V.A.) - Ven

eendQ o Bonsucesso· por 1
. x O no. Mlaracanã e faVOTe
ciCIo pelO' empate de Moça
:sorute. de 2 x 2 entte Ban
gu e .-América., o Fl'an:engo
se apr.oximá decisivamente
do titU!l:o' carioca. Sábado à
no!ite e Botafogo, na ·ab�'l'
tln.'a da qUillifu rodada, ven
ceu no Maracanã ao Vas'c\O
por 2 x 1. Nes,ta et�pa fi
oou faltando a partida en

'tire FUumJinense e POlrlbu
guêsa" a ser disputlada ho
je.

I

COLOCAÇãO DOS

(-x..UBES

l-FLAMENGO, nove

vi'tórlas, dois empates e

uma derrota; vinte pont,os
ganhos e quatro perdidos

·
'dezesseis tentos pró e seis
contra. Saldo: 10.
'"
- BANGU, sete vitó-

'l"ias, qua-tr:o empate" e

uma derrolta; dezoito pon
tos ganhos. e seis peirdidos
Vinte e três t.entos pró e
01100 contra S\al'do: 15 .

3 - BOTAFOGO, cinco
· 'Vitórias., cinCo. empat.es e

dl1as derrotas; quinze pon
tos ganhes e nove pe'l."di
dkls; dE!'Zessete tenros pró
e treze contra. Saldo: 4

· .4 - FLUMINENSE, cin
vitórias, três empa tes e

ês derrotas; treze pon
tos ganhos e nove pe:rdi-
dos; cfuze'S$le,te tentoiO pi'ó
e treze contra: . SaLdo: 4.
I 5 - VASCO, cinco vitô
�, um empate e seis der
rotas; lonze pontos g'd,nho�
�.treze. perdidos; dezessete
tltos 'PiTÓ e qUinze contra

Sa.ltlo: 2.

•6 - Bonsucesso, tr0< ,;-

tórias, três em:pates p cin
CO <l'f!rrotas; nove POl1t":ls
'ganhos e qU!inze pE,,'didus:
!!.ove tentos pró e dezeno

e�tra, Deficit: 10.
f1 _. ��CA, ciln®

e sete derrotas,
PtUltos ganhos e d�
ve Ji!!'lr4ifios; quinze
plió e Vinte e q�tm

flra; Defici�: 9
- PORTt16UESA, três

e Oito .delTQtas;
POntos ga,nbos e deze

[ir'
� Perdidos, sete tenttls

....
o e vi'Plt� e' do,is romra.

ueftcit: lli\

ARTILHEIROS
:P/a.l'�' .... -

A
�O .qoltg�'s (Ba<rfgu) - 3

. l1J,Ql.'(lSQ {Fl!LlIlTI,mense) ......

7
F1efeu e Silv� qi'lamengo,
Para�a (B&1jg:ti}, Célio ...

(Vasco) e Sabará (Bonsu
C:'8&0') - 6.
Alemão (América) -- 5.
Loric:o e Zezinhp (V!:J.Sco) I
Bianchini, Gers� e .. Jair

.

(BO'r:�<J.fog:o.). Roberto Pinto

(Bangu), e Santos (P.ortu-·
guesa). � 4.

Mári:o e M1a.ranhã (Vasco),
Almi'l.' (Flamengo), Araras

oe Rezende' (Bangu); Art1N'

,e Sicupira (Botafogo), 'Ze
zinho (América) Gilspn 'N'u
nes e Samarone f.F-luminen

se.) - 2

Fogu'ete, Jaime� e Cabré)l
. (Bangu), HUpllnrto, Rilqo
e Rpbe,tro caotafogo), Pau
lo Henrique (Flamengo)
Antunes, Eliseu , Denilson,
J'oaauizinho e Ismael ( ..

FIun�inens,e), Amarim, Ohi

na, Diogo, GarrÍnchinha,

Ga:spar, Indio, Leõnidas,

Miguel e. Miro • (América),

3edill', Márrib Breves e Zé

Ga:rilos (Portuguesa), Dani

lo Meneses (Vasco), Adau

ri, Escurlnho e Gilberrt

(Bonsucesso) .

ARTILHEIROS
NEGATIVOS.

Amori�n (América), a t1a.

v,or do Fluminense, Marce

lo (Bonsuc€sso), a favor

do Botafogro e Álemão tA

mérica.) a favor do Fla-

m�ngo.

GOLEIROS VAZADOS.

e.

Tel�gráfico, 2

30. - São Paulo e 'Vaman
daré, 3

40-. -At.lético e P3.ula Ra

O Campeonato da Chav�
A que classificará quatro
cluoes para Q fase final
do Estadual, prosseguirá
na npi'1;e de ho] e e' amanhã
quando serão t�vadas a e

fei.to quatro pelejas, eons
tantes da penúltíma rod'a
da ..

Estarã,q e.:rn ação os. oito
cl�pes, seI\dó que apenas
o,oli!s; nã,o ;qtali§ :pl'le�
:p,reÔCl1'PaT-�:� MetrQpol, -já
claesífícado, e Fig1lie�re;nse
j á sem chances qu.:uito a

. um fu.gªr elltre es fin!llis-.
ta,!\.. Seis clube& es1il!:l'à19,

esta noíte, lutando pela vi
tód�, vi.�andQ as três '\'a'
gas que re..��m, .sendo à�.:.
sim, da m.a-ÍDJ" Í'Elportâ:pcil�.

.

a rodada. .:

FIGUEIRENSE X
OLIMP!CO

Esta é a; pugna que vere

mos hoje à, noite no está
dio "A""olf-o !\ander", oPlor
tunidade ep1 que o Olím
plco defeIl4erá a vice.-ll!tle
rança e p li'i�Pwilrerule ten
tla� .$.l'a ·p,Fim9Wa ViWfl�
no certame. Um jôgo �.
poderá . .ser dos mais .reml'ü

Terá o. Ay�í a gléJ:Iip. q:e·
quebrar a tnV&lliCibiliP!\-9é ------"------------------
do . Metropol? Tah'2z sim,

. talvez não O nosso '��eAo'
,está, invioC!to -em trê§ pele".
[as, sendo que domdngo
passou pelo Caxias, derro-'
ta.ndJ-o 'pelo escore de, 4'.
x '2, g.emonstrando que po
de' íutar de igu�l ��rll i
gual como clube de Orleíu
mas mesmo no reduto ad
versárío. Este é consídera- .

do o prélio .mats ímportan
. t12. da rodada. A1J1ªllh.ã 4. .

noite o match,

dos e.serisaeíonaís do Cam

peonato, com 22 cotejado
res lutan.do PüLma a pal
mo :pe;!9 }ff.ü.nfo. 'P� cre

clb'@Í�
.

Q. ftIlW:r.�l'P parla
atrngir seu desíderatum
clescfe que suas linhas run
ci-er.eIn a eon=nto.

METROPOL X. f\VAI.

MARCILIO x

COMERCf1W,IO.

Números
Estadual

vem de urna vítóría sôbre
o oaxías, .em seu, reduto e

um empate ante. o Olimpi
co, em Blumenau. Aliás o

CómO'lliáf4> vem· tendo
campanha apagada, pois

em todo o ceJ.>tllme conhe-
. ee uma vitória apenas teês

vêses, estando em penúlti
mo lugar. Todavia, poderá
Surpre,eIlt'Ler.

,
"

,

C4XIAS X HERCILIO
L.UZ

mos,4

50.' - Guarani, 5 .

A próxima rodada. mar

(lá para amanhã [I, noite

�omo preliminar d� Figuei
, 1',e118e x Qlímplco, o jogo.

p1a.vl'a Ramos x Atlético.

Dnião Soviét:ca"
E difícil encontrar no i

menso te'rritórlo dá Uni'ão
Soviética um lugar onde
não se j;ogue futeboL Mais
de dois' milhões de pessoas
praticam. êsse esporte.
A história do futebol na

Uni'ão Soviéüca tem 67 a

nos. Isto não' é lTI'lito, pOis
'E'ln vári'(.'s peÍses o futebol
exi.�te há mais cu

100 anes .

A ,união Soviética tem
oêrca dé d.ois mil gra'1des
estádios modernos e amda
43.000 eampos de fut.ebot
Os Jogos de futeboJ' des-

pi2'rtam grande interess�

menos

.,

,na União Soviética.. Sómen
t,e os da la. dIvisão são vis
tos anualmente' por mais
de .15 milhões de espectadiQ .

re,s. . Sem faIar doS' mil'
lhões die to,reed.or.es que os

)a'companham peh téevi-
são .

As . maiores conquistas in
tel1hacfonais da seleção 50
viéti'ca são: Me,da.lha de
ouro �a XVI Olimpíada
em Melbourne (1956); prl
meiro lruga:r na Taça da
Europa em' 1960 ,e' seg�n;..
d'o lug,ar na Taça ,da Eurp
pa em �9!f4.·..,-- Orbe-Press;

o. técnico Victor PonedelnH<
ORBE-PRESS.

.

Os êxitos do futebol so

viético na Copa da Europa
de 1960, as atuações do se-

.leciona.do da URSS na A
mérica Latina em 1961 e
no .campeonato do mundo
no Chile, estão Íntimamen
te ligados ao nome do pon
ta-de-Ian!('a Victor Pone-

de]'nik.
Vict.or tem 29 anos e há

pQiuco deixou de j,ogrur na

equipe do Exército em Ros
tor. Embora tenha, termi-'
nado o Cl'TIÍo de jornf:..1ismo·
foi tremar- a equipe 'Ross'ei
mash, da mesma cidade,
que Joga na segunda divi
� 00 ea.mpoo.na1;o do país

Flamengo x
. Bonsucesso /;-"����-Í'_!o�!""!!''I!!""!�'I''!'I''�!!''--���.;---;-�

Cr$ .l�.ª09200; Vas� x Bo

tafogo - o.rf 6.675.180 e

Bangu x �éri(lQ Cx$
3.�.5º0. .

.

Total. anterior -:- Cr�
500.221.710.
4rreeada�0 parcilal da

qp.inta rodada - Cr$
f.5!.671l!·�80
T{t� de gUM"enta e sl€t,e

j� - C:r$ 525,892.590.

TfWI' ifi;Q!J!}NPIi\.

� 'nJ:'lJl� Q�
gg �rn �. fiRmar �m�ão

.

� 1'a�. Efiçiên� cmn,o.

� q�oI1Siln"a a co�ª
� Ml' pontos pbtjÇlos à

pós a quinta etapa do re..

turno M certame carioca�

10. - F'.l:a.mengo, 217 pon

tos; 20. - Bo1;flfpgo, 198

30.. .:...:. FIlI.uninense, 155 4!0, �

VS'Sco, 143;" Bà!rigu, 12�;' SÓ
..:.._ An1ériCla ,103; '70.

Bo�U;Ci�o" 97; 80. - Por

tll�uêsa.� 47.

Unico derrotado na roo�
da doe domíngn, o C.axia§
tentará, e·;ta noite, a rea

bilitação, enfrentando, -em

seu chão, o "onze" do Her

cíüo Luz .que !G den:,ot�ll
nO turno, Jôgo sem fay6P'!
to. . J

Primeire Regata 'Rustica de

aale�fras
Promnvída 'pelo Ve!eiros

da Ilhas· do San!,!;t oatart

. na ,d�v�rá ):1e'aliz�r-se do�

lTl.Íl1.g� próxímo a prímeãra
1G.q'rri�a

.

de - .Baleaü2s . em

'hpll),?:na�t'r" a nossa 'glorio
sa Mali.nha, de q.ul-"l'ra, _aos
��trlJtr:res de . :aal�ejras
@ �1;l.'ri�r.tAS '1e JTIf:ltQf6§

. náuticos eatarmenses

o l*l'Í}Ur� ço..ps�rá '�m
'Ym� �aírla tios ��1'e4r:::s �a
4 'ln�, voi,ta. ao Batones

Gfll'ade ida até a ilha dts

Cal"lE'os eml frente a Caiai,.
ra e chegada a,'..ls 'Yeleiros
novamente .

·x , ....-.

.í
•

A. classí ficaçã0 .

será pqJ
motor, valendo o u�o .d'@
vtllt:t� e r:fmcs se fOf Q �
soo Malares infcrmações os

Interessados g�ver�.g ltt�
curar na sede gos V�i�!i�
da üha. tem cDmo as iils
criçÕcs. Em proxíma rePor
tn!lel'r. 'publicamas o regu
Iarnerrto r�est.a .síngular >re
gata.

.,. ;z;.

x Avai
Em Jainville - Caxias x

Hercilio Luz.
Vleneera,m no turno, Co

merciário (4 x 3), Olímpi
eo (2 � O), Metropol (4 x

1) e Hercílio Luz (1 x O)

ULTIMA RODADA

Nest.a Capital .,.- Figuei.ren
'se x Mf'cílilo Dias

do Campeonato
- CHAVE A

Em JainviI1e � Caxias· x
Metropol.
Em Criciuma - CO�rci\
rio x Olímpico
Em Tubarão
Luz x Avàí
Nó turno, foram vencéd.ll

rES: Olim:i)ico e2 x 1) Me
t.ropol (4 x O), Hercí� Luz
(2 x 1) e MarcmO' D1Ial'i
(4 x 1).

,.

Fia x Flu! clássico da penúlHma
rodaria carroca

A Dire'tori'a do São Pau
lo Futebol Club�, comunica
ialQ� S:fS; possUidmes do cu

pon da CONT�IBUIÇãO
FSPOlNTANEA, que em

re�iiío realizada dia 29 de

NOV€illlJl:>ro, resolveü trans-·

CAFE

g�bad'o _c..Bangu x Bóta�
fogO.
Domingo - FIa' x Flu; e

América x Portuguesa e'

Boooucesso x Vasvo.·

11
'.

O Ca:mpeona.to Ca:,Íoca
de Futebol terá prossegui
meni!:.o com os se�int·es

encontr:<cs, todos da pemY1-
tim.a rodada.

1

Vaguer (PCl'·tuguesa), onze

ioo'os - '17

a;il1ete (VascO); doze jo
ClT<; - 15
Mauro (América), cinco jo
go.s - H'
Ecl3lOJ.'l (Fluminense), onze

jogos, Jonas (BODSWCesso)
dez jogf)8 - .12
Ar! (Alnérida), sete jogos
-11

� (Botafogo) dez.j,o-
gql-9 .

Ubirajara (:aapgJI), dp7.e
jogos -- 8

�� (�nsu�), dois
jogos.- 'I
ValdOllliTo (FJa.mengo), on

ze jogotl - 6
De'vito (Portuguêsa) , três

jogos.....,.. I)

�éf'io (BOw'9go', d�is jp-
�0I'i-2

'

lVIã.rc�o (Flllmmense) e .. :

Cáo (Bo�f{)g,(), um < jôgo
-1

Ma.>:CQ Aurélio (Fl�engq.)

,e Aldo (Bangu),. dois . jo
gos - O

F�tl:=t de lI4.ário Tit.o
.

( ..

B-an\W), em Ze2linho· (A-.
'!tl1i�rrjlca), q'1.1,e ALemão c.o

brou e marcou, e mão de

Leônidas (América) goaI
de Parada (Bangu). O cer

tame totafiza assim. vinte
.

e umfa penalidades. máxi
mas assinala('as com dezoi

to apr:oveitadas

EXPULSõES

Alem:ãõ e JOl;gt> (�\méri

cal, Ara;ras, Ja:·�-.' e LU1S

Alberto (Bangu), Jardei
e Je-rrl. (Bonsucesso),.Ger
san (Botafogo), Di,tão e

Silva (Flamen�o), Denilson
e Ismael (Fluminense);
Bruno, Inal'do, Djalma e.
Tibo (Pol'ituguês'a) e ZeZl

nho (Vas'co).

JIJIZES QUE' APITARAM

An.'1ll1.am.d'o Marques, onze

vêz,es; Frede['ico Lope,s, oi

t.o vêzes; Cl'á·udio· Mlaga-'
lhães ,e José Gom?s Sobri

niho ,seis vêzes cada; Eu

nlÍrpio ,de .QueiTóz, cinco vê

zes; Guá,lter Portela Filho

€I Amilcar Ferreira, quatro
vêzes cada; Antônio Viug,
três vêzes.

.. A,RRECADAÇãO

bilheferia em Lima
LIMA -- (V;A.l - o ru·

me brosileiro "O Rei Pe�
lê' e�tá. �ylll"do .iIDl Linij:l.
todos os ir;llÇprdes <W bilhe
teria, embora projf>otado
em três cilnemas, e apesar
de que, tecnicamente, não
seja. uma, obra extraollCli
nária.
São in·termináveis a.s fi

lIaS que se formam diante
dos três cinemas em que
se am-esen.ta êste :fllinIe,•.
Num dê1es, se obteve a

maior lal·'r:e'cad::j,.ção dE: s�!:}
histótia ;apesar. de que se

tl:��,te., .de 1;fifi-ra' saJa ina;ugu··
ra4íl há n;taiis de vinte a

nos e Ull11!a das ·maiores da

capit3,l1. � criticos $�
to�áficos, de seu lado, des

tacam a magia 'encantado
ra do famosp log�4� <lo
Santos Futebol Clu�, mM
acreditam gUie ainda es'tá
para ser trealimdo um fil
me .

gue e�lu!! oom geta
lhes' de nitidez suficientes
as �des pa.n;j.fiJas em

que Pelé atu.ou.

1.0. lugar e' já classificado
METROPOL. - 12 jogos -
9 vit'Ólrâ'as - O derrotas -
3 ,empates - 21 pontos ga
nhos' - 3 pon;tos perdidos
- 27 tentos a favO'f - 9·
tentos oontra.
20 / l'llgar - OI,IlVIPICO -

12 jogtos - 5 vitódas - 4
dert"otas - 3 empates
13 uüont.cs Irar. !lOS
p("r·tos. ne'rc1idos - 17 ten
tos a fa.vor ;- 17 tentos
contra.

l
.

30. lügar - AVAl - 12

jj'of'OS\ - 5 vi'tõi·i'as: - 5
doerr,otas - 2 empates:

'

12 pontos ganhos - ,12
pontos per:""idóS - 19 tm
tos a faVOlt" - 23 tentos
cont·ra.

!:!-,ô. l'ugar ;- �qILIO
DIAS - 12 'logos - 4 ·vitó
rias - 4 derrotas - 4 ��
pa,1ies � 12 paNOS ganp_os
12 pontos perdic'l"s - 23
t'ent,os a favor 18 tentos
cont,ra.
40. lugar - CA.�IAS - 12
jogcs - 4 vitórias - 5 der
rctl.1s - 3 en'lpa;tes -- 11' I

pontos ganhos _; 13 pü,ri
----------.:...------.....,...,....-.,....,�.....,"!!

tos perdidos - 18 tentos
a favor - .20 tentios co�-
tra.

.

.

40•. lú� �
-

�JQ
LUZ - la jogoS .. w"
tó� - 5 dWro1M ""'Ir em

paiIIes - 11 pont08ganhos
13 ponttl9 perdidos - lUen
. tos a favor - 15 tentes oon
tra 50. l'Ugar - Oomel'ciá

RIO - 12 jogos - 3 vi...
tórias - 5 derrotas - 4
empat.es _;_. 10 pontos ga
nhos -' 14 pontos pe1Idi
dos - 19 1Jen1fi!ls a favw -
24 tentes conif"lra.

.

60. lugar - PIOUElREN
SE - 12 jogos - O vité
da - 6 del'Mtas - 6 em

pates ,- 6 pontos gau.1les
18 pontos Perdidos - 9
ten1jos a favor __ 19 *
tos contra.

•

AWs a realização da �e
�úiti.ma, ,f®-��, eis c9ffi{l
�ão .sIi:tYll00Q,S os clubes
que oonwr,r.e:m. à GORq.uísta
das quatro vagas que dão
d!fredtlo, à palTticipação da
etapa final do Estladua.J. de.
65.

.

Nota da Presidência do
São Paulo F. C.

ferir 'o sorteio doS prêmd0S
dia :referida contribui�.
para a LOTERIA �
RAL DE SãO JOAOI do

. próximo ano

Hercula-tlo Clamann
Presidente

..

'AMELIA
VISITE NO ESTREITO

A MAIS l\tIODERNA

TORREfAÇÃO
DE

SANTA' CATARINA

JOGOS RESTANrES llua, MAl Schramma' 87 Esfreif�
PE�ULTIM.A �D41?!t
Nesta. Capitàl _ ngl.lei�

Matriz: � São.Francisco do Sld
l"ellJSe. x Olímpico. _ .

Em Itajaí - 'Marcilio"Diâs Fapricas: = Poria Alegre e Curitiba
x 99?llerci�rlo.

.

ii'. ,\;�,�,
.

Em C'rioirun:a: = lV.iietropol·=======t===!i::�==������!iiJJJ

�-_.------�-----------�------j--------------------------------�--------------------��----------��

"

I
"
•.

&9Iiffcr.O�·1 Oij�t�IR� �
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COInBmClTa-SE': amanhã o C',f\ntenário de nascimento � José Boíteux. ,

A �da.de de D1r�ito da Uníversídade Federal de Santa .Catar1n� está con- .

vidando as autoridades civis e militares e o povc em geral para se associarem as

comemorações do cente:b.ário de naseímento do saudoso catarínense, fundador
daquela Casa de Ensi,no.

.

"

,

Nesse sentido, a Fac�ldad.e de Direito organízou programa ccmemoratívo,' a
ser cumprido amanhã, constante de MiSsa .às 10 horas na Igreja de SãD.Fnmcisco
e solenidade às 11 horas junto ao busto de José Boíteux, quando, falatá Q profes
sor Norberto Ungaretti. Esta solenidade será realizada logo após a Missa, terá
lugar ria Faculdade de Direito.

.,

,

.

Por'outro lado, o Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e a Aêa�
oemia Catarinense de Letras farão realizar sessão solene conjunta oome.noratíva
da efeméride. A sessão terá lugar na "CASA ;OE' SANTA CATARINA", às 20 i1:Jr8.:i;'
quando falará o prqfessor Osvaldo Rodrigue9 Cabral.'

"

em

;"O""'X
"ti '!'/,'

.•

,'. 'ir"".:
'.";,

t

Comando . Naval
.

faz .. Celebrar Missa
, ,

intencão aos Mortos no Mar··
,

, ',' ,

iO .Cornandante do. 5Q Dís- Polícía Militar x Exército. Disputa da i.' e dá 3." colo-'
tríto l"Javal está convidan
do '�s Autoridades Civh; e

Militares, Federais, Esta
duais e Municipais e ainda
o povo de Florianópolis, pa
rà assistirem a'missa que
fará Icelebrar amanhã às 9,
horas, na Catedral Metro

politana, em intenção aos

mortos no mar, I no cumpri
mento do dever.
Por outro: lado pros

seguem . as comemorações
da Semana. da. Marinha. '

Para hoje será, cumprido
o seguinte programa:

I
I'
I
,

Perachi: do· TrabalbarereDlin�
�IO, 7 (OE) - O novo' de manter contacto direto

Ministro- do Trabalho Depu- com lideres das classes

"tado Perachi Barcellos, rea- obreiras. Dentro' de ins

firmou na manhã .de hoje tantes ,o parlamentar será

que nos próximos dias via- espossado no cargo pelo
jará

.

por todo. o país, arím .Presidente Castelo Branco.

A transmissão do cargo foi
marcada para às 16 horas
na sede da pasta,

"0 ESTADO'"
Hoje dia consagrado a

Nossa Senhora da Oonceí
ção não daremos expedlen
te, motivo porque não cír
cularemos amanhã. Vol•
tando a fazê-Io ncrmalmen
te sexta-feira.

o ESTADO
• m UTIGO IIIAIIO DE SAn::,\ CAã.;IIIMIt

yisita de Escolas Indus-
,

triais ao Estaleiro de Cons

trução 'Naval, às 14,00 hs.:

Competição de football pa
ra Praças ,- Campo da Es
cola de Aprendizes Mari
nheíros Eliminatórias:
Mar�a: � Aeronáutica,

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

,FIOl'ianópoliS, (Quarta·feira),
.

8 de Dezembro de 1965
-,

----.---------------------------_.--------------------------

Gen. Souto Maior:
"SÓ a Praternidade' poderá
resolver o problema :da: fume"

Afirmando que o triste ma da fome pode' mui:to
.

ta: com a participação de

quadro que a fome g:�ra, bem ser resolvido através CURSO ÁTÉ DIA ií mais de 50 profeStSOras €S-

não é um caso para desa- da fraternidade, com a par taduais e municipais d'e

nillll'.3.r ou dese:::;:>e.·s::-, lJ1.D,,s t,iC('?çào de todós na for-' O curso pata' Supervise- tOdo ó Estado. Para minis

sim um mQtiv.o 111aior pa- maçúo de um Bru�il m:aJs ras, d'e Alimentaç.ão \Esco'': trar aulas veio de São Pa)tl

ra que cada U!in de um forte, de um Brasll a que la T, r:'OUi. g'lÚ"á até (' pró- lo a nuh1cionista Célia

pouéo de si 'mesmo em fa-, no futuro se pOS,lla entl.e.., x'ma el'a l( com aulas Mes,qulta e a coordellação-
vor dos nos,,' s irmãos -'e8 gar às crianças sadias de' praticas no ,Grupo Esco.l:aIr 'é feita pela, p(.:ú!E,ssc,ra
'<nutridos; o general Josá hoje. Lauro Mu1ler. O CUTSiO con Marta' Róbold.,

tiberato Souto ,Maior.' deu
por iT'stala0,() na', ta!"de de ���------��------------------�-------------.----------------------

seg-Llm.'g-fe'''fL (1 I

pap3, SUp'T,,,�r"RS
Curso

C�E' .Ali-

i Fe�18 do Carvão
.,

Rep'ercUle na Assembléia
�iAl'� .1.ai.lN*�it:dO. 't%r\'ão �i �'!Ptomeoou ariàli�I'�O �iCon- dade, detendo-se em maio-

l'lIDmentad'l da tribuna p�lo clave em outra, o-portuni- res minúcias.

dflP.i.1tfli�O. P is tiue '-" .
; , .....', '. i �f

. i ��
.

;:�;i�cipiO,. dairerJ'� 'ii', �ropr;2'14t�b� ] Téirili:S:�13,�� d!:õ��,;";
i:��. ; :as�::��;:r Le:�:�

"', : ts<rfirJ .ue ,Efe'tua(UmpeZB
'

tacou ,a preseliça dos !lün

poSistas do carvão, ]\.:I'nls
tro Mauro Thibau, deputa
dos e outrg,s personalida
des. Pôs em relêvQ a esc:)

lha do mineiro-padrão de

1.965, com 24 anos' de lu
trem em' cf'ntata com. oS:'.
Fr�nc';�c"D. Tf)�::'f),?'; PeT'es à
nta 1\:·rr.'C Vaz Calarto

46, no horário d:)s 3 à<;
,
12

horas para trat�rem de as

suntos ligados à limpeza
dêst�s terrenos,

mrntarij(' Ii>co'q,:',
A sclel':ioa -l:? 'TO 8 :'ôHó- :

rio do Piílacio rias Illd1.'s

trÍ� foi aberta pelo. Re-
. pres,entante Fec1('�·?.l (la

CNAE Jcs� Albe'!"�('\ Abreu
e aMe�a 'presVida p2Io
dr. Pinto' Arruc1,a, Diret.nr
qe Saude Públic!i.·. Compâ
recel�.am autoridades, re

'pr'esentantes';jd�1(Í Cp�fÍatWo
do 14 BC; Sect1tafti\Ó 'ela
SRude e a nu'f.ricior.iistai Q.é" ,

lia, Mesouita. da, CNAE. de

São Pa.u'lo além da prof�s
mias participantes do

.

cur�o.

AULA INAUGURAL

A Prefeiturá, Municipal
está, chamando a atenção
dos senho.res nroprietários,

se:á da lin).peza dos ter

'renas 1;>alc;Uos e os serviços
serão cobrados posterior�
mente de 'seus proprietá-de te'Tet1()S h"lcUos sjtna

dos 119. D?!"te d'1 n,"'::lt.inenLe
do M1.inic11)io para que en·

Na anhl �'!1allqUra.l, o Ge
ner\>.l .Tcs4 Snuto �!.a'or fez

um. eS1)Iencti "O r"l<·�' . .., !=;ôh:�.e,
o pêobl'éma mU:(1d�al. ",la fJ)-,
me. apr-ef,€,'l,fan('lo, c18':'1:JS

".cn'C.i:etos;
e

a..:'f.;rm'p',n�.p. nu.,8
.

pó:". bem ",-1",�"r1'-I.nn"e_
.; ('f\ .' .�' f .�''''''''�''� :

..��'.!.: ...
á retinir ,ela, te'�ra 911 d9
:fl.r ':�s alit1l>�tr.3, )}f:'Ctssni�

�ics· ã sk' s0hrf.viv8�'lcia,
poiS; estas são fo:-�tes 1nos-

go.tii}.:vei�.·
,

rios CO!1'.' ._un 'acl"óscimo de

vi:nte uor cento.

Por out.ro lado encerrac

se n'" 'Qr,�ximo dia 10 o pra

zo prr" p apresentação de

,propostas para fi utiliza

ção dos espaços 'determina
dos pela Prefeitura da ca

pital para a localiz.�cão de

cadeiras para engraxates.
Na Secretaria de, Admi-

t8S no sub-solo, numa só

companhia, sr. Antônio Ma
nente.

provocado por aparte do

deputado
.

Pedrini, Paulo
Preis m'lnifestou-se em' dis-

,
.

Alerta ainda a nota da

penS'ições que, efetivamen

te, representem uma veTda

deira compreensão, geral
em tôrno dos merecimen

tos do Enge:qheiro. _

Saudando, portanto, a

nóbre classe, da qual faço
párte, Gongratulo-me com

os dignOS �()íegas ao as-

------------------------------�---------------,�------------------ -------------------------

Sla.�ltariBa. gaD�a �oje DOlOS 8ac�arellDdo

As 16,00 hs. Visit'l de co-

legiais à Esc",la. de Apren-,
dl"''''., lVlal'lllÍll)l!(!S; Ui,OO 11s.

Competição de �ot-ball d�
salão para Oficiais.;_ 'Gi� .

násío Charles Moritz

cação.

Amanhã, às 9,00 hs. Mis
sa na Oatedral Metropolita
na em . homenagem aos

mortos' no mar, no cumprí
meato: dó dever, 15.00 hs.

Realísam-se hoje as solenidades de formaturà da nova

turma de bacharelaÓdos da Facul� de Direito, que pres
ta homenagem póstullla 30' saudoso professor Othon da
Gama Lobo D'Eça e tem como patrono' o professor Henri
que Stodieck e Paraninfo o professor Nelson Abreu.

É o seguinte o p�ograma de fonnatura dos Bachare
landos de 1965 da Faculdade de Direito: às 10 horas::""
Missa em ação de graças, na Catedral Metropolitana;' às
20,30 Colação de Grau, fio Teatro Al",r� de Carvalho: às 23
horas baile' de gala, no Lyra Tênis'Clube.

cob Momm Filho, Jádel da
. jSilv�, Jarbas Pedro d�

Silva, Jpão Assis Filho,
Joã-o de Oliveira, Jolrge
Tzelikls, José Aélolfo Be�
cker J,osé pbirajal;"a Pe

reira, Leda Maria da Luz,
lLeorullrdo �lv,es Nunes,
Lourc:te& Maria da Luz,
Ludz' Alberto de 'Cerqueira

.
Ointra �ulz Hent1que. da
Sflve1!ra Maria da Graça

Entre os bacharelandos
destacamos OS colaborado
res desta Fôlha Pérlcles
Luiz de :Medeiros Prade,
lVQ3.il"cílio Mede,iros 'F�ho,
Paulo da Costa Ramos,
Edson Nelson de Ubaldo,
Nicolau e Pascoal ÁPÕSto.
lo Pítsíea, Osvaldo :Meira
e ()sm.ar PiSla.n1.
Paulo Costa Ramos, Jor-.

nalísta, Secretário de Es
tádo S,:m Pasta.
Péricles �rade, diretor Lago, Marina' Brito J;;ilva.,

de Extensão Cultural 'da Uário de Oliveira, Mário
Universidade de Santa Ce.- Plll�. Nazareno Knlabben,
tarinA, d e s t aca ...se nos Nestor José da . Sllveir&,
meios culturais como poa- Nilo Momm, Nilson Ruy

. 'ta e jornalista.
'

�c:kIembr:OOk, Od'ilon Vi-.
lV".ar:-Wo :M'ed:iros Fi- eira da, Luz, Orlando Car

lho, of:<;1a1 ele ?y' "et:', r',l) hs Fõrre:'lra da Ounha,
Gov,ernador do Es,ta'do, jor Osvaldo Meira, Oswa1d-o

nau.tia, participa. à.tiv.a... Ta.ncredo de Oliveira, .Ee
mente dos movimentos 11<- dtO Ale�and.rino Pereira

terárlos de FlorianoPQliB. de MelO, p.edro �ata'li, Per
. E"s(' .... 'T""O" '�e Ub:aldo, si· Adão Hah-n, pt01omeu;

r� '" "
"

�".'·a, a:'vo,:,a B1ttenequrt� Regina. I:ar'a.

H'" '""'l'" -�� 'i'h:,:"s 'l�A2"!s Dittrieb, Sàdi Lima,
.Tdío '.r'1" T,irJL'!"Cjl Ch�- SÚl.;'ey Guid� C,?;;:�ltn, Téi-

fe' (Ia 8-on80 Fina.nc,eita da mI;) na1ílOS J.rruda, Vera

U',iven:ida,de de Santa Oa- .' .

tarlY'.a.

S§,c os' seguintes es b!a-
charelandos: .

1\beIard6 He;nr1q1,l<l� ·\iH�;. .

mmberg, Adernar" Â':�'
,.�,�·U.;PPj".Ap.1.aRo My·��. Â
I\jl�J�Uji" F6es êf1.1z" :"'; 'i;�',
,Antô!1io Carl,as, 'Silva" ArieI

Idel" bliv�id liAB,:-'eti.� Ahnin
da SC'llza da Ve'iga,' Beli
zário Eustáchio Ramos Ne

v,es, Carlos José Arêas de

Soui'!'a, Carlos Redolpho
PiY'to ela Luz, Claudio Ca

r:o·o; .. Clóvis Ruzza Done-

C�Tr"" :<')'.T..-,tC. T;-aFha-" r-a

lil lvr3�snr. D,çJf';", r:," .Pá
OclJ.'1 P,pi::mt0 F'lh'J, DU,nlÍ

epse e:e P11:.1'-.:1. Ribeiro,

Edv l,eolY1' 'o Tl�P�lf.1, F',a'l
G!,sco de Af!s's Ferr?Írl'. rle

Mac�do, Francis,�o M,·.st.�l'"

la, GíI Mareot ,sant, Glau
co José Côrt2, Hélio Miln

Es�

Hi-
d€� I.,a·::o���9. H0-"'rlC:11.H�

pa::'l,R R '��l�iZ1}es J)-m,a,

põl'l:'o :t,.ujz, P-\a;r,!,z\.

E�!'arjsto de Ca-r'\'!üho;

saciar-me àr comemora-

,
ções da Semana do Enge
nheiro.
Secretaria da Viação, e

Obras Pública�, em 8 de

dezembro de 1965.

HarohJ,o Par�nhos Peder
neiras - Secretário da Via�

ção e Obras Públicas.

cordância c.om o pensamen
to do major Elias Pàl2di

no, salient::>nr1() Que 9 2.°
Prefeitura que o prazo pa- nisti:.aGão permanece a dis

Simpósio, d0 C:uvão Nacio-
O A

.
.

d
- ra êste entend.iInento· 'será p'oSl'ça-o dos l·nt�,r:es.".,pdos a

:::sesscr
.

a n:egiao ,mil teve méritos alt'lmente
-" .. 'A

de quinze dias "l partir de pÍ-anta do modêlo de luulex
Sul ,ca ,Campanh8, :N"eic'- positivos para a economia
'naI de �imêhta0ã,')

.

Es�o carbonífera catarinense.
hQje sendo que logo após a' que deverão ser instaladas

lár, sit.uou o problema das
.

municipalidade €ncarre�ar-
.

na praça
__Qui_,��e_.__.

__ -.L. .

��L.���:;��i�i�e�dEcretário CCÍloralula�se . com .. EU'oe, D.hei,ros!'
.

"

Sall-entou o' papel dot '
., -u' ", 9

Govêrno Castelo Braneot Ao ensejo do transcurso A consciênciã dêssê valot
em favor ('la Al1mentacã('( da Semana c'.-:> Engenheiro ativo, -como 'fator de pro-
Escolar, 'a)J.res-:ntando da-' '0 Secretári.o da Viação e gr.esso e bem estar sociais,'
dos concir.et,os que revelam;' Obr�s. Públicas, Haroldo dev� cr.>tar. presente' sempre
que a atual administração, Pederneiras dirigiu a clas- erp cada- um daqueles que,
triplicou o atenàimento" se a, seguinte Mensagem de amparados pelo Decreto Fe-
Disse' que no'- programa pa congratulações aos Eng� deral nO 23.569, de 11 de -de-
ra 196ft, ,espera-se que nheiros de Santa Catafina: zembro de 1$33, estão au-

mais de 10 milhões de es- "Na oportunidade do torw.;.dos a exêrcer, ,no ter"
colares sejam 'atendidas; transcurso da Se:tnanl1 do ritório nacional,. as at�vi-
diariamente com meren-:'a; Engenheiro, apraz-me en- dades profissi(:)n�iS' de En-

e almoço escolar. viar' a todos os componen- genheiro, Arquiteto e Agri-
Mais adia.nte reclamou tes desSa gran4e classe, de mensor.

major participaç§,o de.:! g;Q- que me orgulho de fazer As conquistas até agora
vemos estaduais no J:1"0- parte, as mii1has mais vi- feitas pela união profissio-
(!;f'apl,a da CNAE 9-0 "w,smo vas congratulações, apro- nais constituem, sem dú- A t'nd" Ma'r'n�,o'lro'
t�.m1JO Que sal}p,nku. J. co- veitancto o ensejo para res- vich, p�rcéla de di�eito cor' o r.. v ! l..:.; ) ui.� .

laborac'80 (10 Gov'�""\'O des· s�ltar a importância' dessa res'oQndente,- não a todo o',', Estã,o abertas durante és

E;;;,tad,Cl� U'li.dns. ]'0 p'wio profisõ;ão, que incontestà- ,mérito .da. cl'3.8se, mas apre-' te mês, as inscnçoes para

',(le p'en.er�.s "Pá" ��") ,(11s+):"':- "VellT8D.te muito tem - -con- ci::ível índice de que ela os candidatos' a Aprendiz-
bll::�o:, �:':8tl'a"n'�';';'e ,'OS corrido .nara

. ri desenvolvI-' n8,Q tem sic�o - 'abandomida M'trinheiro, para os jovens
·fs�ol".rf's l:''(� c:l,,:,·��, :rrP,,�o do país e da qual n:>s suas rr,ais legítimas rei- nll,scidos entre 2 de JaneiY'o

-�;�- , ',.
, "("." -::;, "i ,; fP de'.-::! esperar

.

;10· -::'.ndicac,Õ€s,' de 1.947 e 30 de Novembro

tou1 a .pa'rtlCi;;,�n;:;,'1 "�Y 0"_� 1'1";-.;,.:",, '�"t";rí�:r:!'l 0118 e<;tá Há 't:l�ujt(), porér..1. ual"'3. de 1950.'

tailf"8 (I:;i� n'l·"f :�C-?... ,:-1, ••• 1\1: -:'... !..�,.: ...I .. �V :.,::-1::' o. r .....
' ��: '> .. t_!. �".. �l .c\.,I!J.ph.. !!!.,:utar

� -

CÇlnCCrU';3_') ri, ""

vos_ E il'iz:Jil 'J,U<l O .9.s:\)'_;�ti J;lt�
,. " _ _. ,,, , .. " =....

\,ii;i.l,;ç, ç.r. p..-c;;t;jtigIO ó i,;OIlJ.r OfJ�t:.l.· :U!,""!'"i.!çUt;� U\::Li:;.J,Hj;j,-

I,bertas as Inscr�ções Para

das nos segú,ihtes locais de

insfriçôes:
Nas Delegacias

tania dos Portos

da C,api
do Estª-

do de Santa Cat'3.r,ina, e1).1
s1io Franc:i.sco do Sul,' ein
Hã,; aí e, Laguna.
Na Escola de AprGn'_:_k.. ,;;

�V�:LÜr jj..li\t;:L�ú.:; lh,; i:)üÜld:s. j]r

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

Ivo

Ja- ,

Completando um lUla ná

direção dos negócioS' da
agricultura catarinense em

30 de novembro último, ',o
deputada dr. Antônio Pi

chetti disse a 'rep�rtagem
que percebe ter realizado

um ano de trabalho.

Logo que, assumiu foi
convocado' para uma reu

nião com ;, Ministro da

Agricultura e nela apresen
tau os problemas. da co

mercialização das safras

agr�collls� Ainda em 1964
fe.z uma reunião com técnl

C«S ,da USAID - Aliança
Para o Progresso -,- colo

cou através da s\la equipe
técnica

'

os problemas da,

produção e ( beneficia,menta
de sementes de cereais.

Atendendo' o .rl�no ,de Sa

f�.I.l.S ,do Govêrno Celso.�a
�os, realizou uma reunião,
com ri presidente da ,êOBAL,
revendõ uma fótrilU].a acei

tável pelo'progutor de ba

táta.semente
-

e outros. exce- .

dentes agr�colas..
.

Encaminhou em nivel, dê

urgência a importação de

bovinos pa�a corte d!ireta-.
mente da França - raça.
charolês - e também, sui·'
nos ,oriundo dos E,st�qQs
Unidos dli América do Nor

�. Os �ais f_or�, des�i
nados aos Proje,tos de Ga

do de Corte e de ExpanSão
"

" \ ••
,

.. .

- I.'

da Sqinocultur�, ítens fun-

dãmentàis �do Plano de Sa:

fri3.; 'como frisou ao repor-
ter.

' , '

'Ativou 'tôdas recomenda
cões técnicas das Direto

;i�s
.

de Fomento
'

e Defesa
'

dà pr�dução e Organizaç'ão
dá Producão, como tam

bélll do, Serviço. de Pesqui�
sa e ·Experimbntaçáo, O La

'i',útõ,i �ll,0 u,e �lcÍ1'l'ii:�a ,!\.lfd-

.Oompetíção de f90tball de
salão para'

.

Sargéntos
Qu,adra da Escola de Apren
dizes Marinheiros - Elilrii-

Marinha x Aeronãutíca _
Polícia Militall' x E>�érclto
às 19,00 hs. Competição'
tenís para Ofici.slis
do Lira Tenis, Clube -

natõrías:

Marinha x Exército, às

19,00 hs, Competição de te

nis para Oficiais Quadra
minatórias: Marinha

lícia Militar.

Ramos Moritz,' Vilson Lau

ro Breda, Vitor ALmeida,
Wa.Ido Bianehini A$,

Walter Boppré,
Perrone Machado.

-------'1

Cidade Adquire Roupa Nova:
Pavimentacão.

J -

Além da pavimentacão tração da Prefeitura :vI:u
que deverá estar ecncluí- nícípal esclarece que tam

.,

da nos próximos días O· bém os jardins da Praç
Jardim da Praça 15 desta Pereira Oliveira e do Lar

capital receberá da Pre- Igo Benjamím Constan
feiturla. os serviços de re- serão pavímentadcs

cuperação do atual coreto mosaico português pel
,

'e. um avíárlo a SSl:" Insta- Municipalidade,' senão ([11
i lado on�,e se situava o or- no primeiro outras obra

quídárío. Disse o Dr. Jau- 'sc:rão realizadas, tais

ro Línhares que não só o mo parque-infantil, pís
jardim da �i"aça 15 mere- de patinação etc. As refe

cerá as atenções da Ad- ridas obra.s, aorescsntou o

ministração Vieira da Ro- Dr. Ja.ur:o Línhares, espe
sa.. ra-se que sejam conclui-
O Secretário de Adminis das ainda no corrente ano.

Instituto Histórico e Geográfico e

Academia Cafarinense de
Letras Convidam

, .

As autoridade� civis e militares, ,as Associações OUltq.;
rais e o povo em ger.al pam a reunião solene conjunta, eo-
,.in���o do RRIMEIRO CENTENÁRIO
DE NASCIMENTO DE JOSÉ ARTHUR BOITEtlX. a se

realizar no próximo dia 9 de dezembro de 1965, sa '

.

às 20. horas na Olsa. "Santa Catarina", à Rua Tenente S
veira n0S9, sendo Orador Oficial· O sr. Professor dr. 'os..

" WALDO RODRIGUES CABRAL.
/ 1865 - 9 de dezembro - 1965

FLORIÀNÓPOLIS - SANTA O.t\TARINA '

u·m ano
com 81pôios indispensáveis"
na . realização dos' progra
mas. que executa.
Colocou em nível çie prio

ridade urgente, os proble
mas da proaução e benefi

ciamento de sementes, prin
cipalmente dos cereais mi

lho, arroz e trigo, refor

çando do necessário' as re

comendações técnicas dos

seus assessores.
,

Determinou que um'l po
litica de relacionamento
entre técnicos e produtores

rurais fosse o elo mais im

portante, e que tarpbé
todos que procúrªssem li

Secretaria da. Agricultura,
tivessem acolhimento coto

reto.
'E concluindo; ponderou
durante o ano inteiro sell'

tiu a enorme responsabi·
li.d'lde da Pasta da AgriCul
tura, conforme, o vol1Jme
expressão que o Governa-,

dor Celso Ramos, deu ao

negócios oficiais da agri:;
cultura barriga-verde.

.

PRESIDENCIA DA REPÜ�LlCA
',N'STlTlJTO BRASltEI'RO DE

fEFORMt, .� f1RÁRtA
-'I B'RA

Necessitamos de 50 pessoas, bom ní·
vér de irisfrução, para trabalho imporiante
-.''Semana da Terra por vinte dias!. ' Ad:

.

missãQ imediata.
EnJre'vistas, hoj�; no horário de 10:

às'12:00-horas e 15:00 às 18-horas� no E
fício 'Zahia, '--: _ JO andar _�r. Rúa ;f'elip
Schmidi - com 'Dr. CarlQS. Froei

V' E N D' E ;. S E
UM LOTE, MEDINDO 13?C26, SITUADO NA "LAGÕA"
ÓTrrvlA. LOCÀLIZÂ<;Ab, DISTANTE 100 METR03 pA

PONTE DE CONCRETO' ARMADO, A DIREITA.'
'

. Os, INTERESSADOS I'EVERAO . PROCPRAR O slt,
ROGÉRIO QUEIROZ A RUA FELIPE SCHMIDT N" ,32, 1
SALA 2 OU PELO TELEFONE '2271.' (PREÇO DE oCA'
SlAO).
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