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IRE da Goaoab
primeiras Emendas Tem Parecer

Favo-ravel
BR.AsILlA, 19 .(OE) - o

deputado Geraldo Freire

apresentará quínta feira à
Comjssâo Mista E�pecial,
na qualidade de relator pa
recer favorável as emE)ndas
cor""titt\ciona�. propostas-

pelo govêrno
do a ampli casos

. de intervelW- nos Estados
e dá compe

. ci!). a Justiça
Militar tor ndo os aios
revolucionários isentos de
apreciação judicial.

f'

Deputados pessedistas
.

dos, lia sala da Iíderan-
ça; na Asse'ssona Parlamentar, comentavam aspectos do

últitb.o pleito em .Santa Catarina, que mostrou o invejável
espírito de luta com que o PSD enfrentou a campanha
pOlitica. Naquele local, encontravam-se' os' deputa�ps: Dib,
cb,ercm, Nelson Pedríní, Abel Avila dos' Santos, Ivo Mon·'
ienegro, A�lsto'BJ.leZ1}la· C' Ami.alid� CaIU.,

:� E�i ,Mina�"G"eli3;is' ,0 '��: ,M:�ga�e,� �t�:,�P�s��,: a,
receber o gov:ehiacJ{ir eleü;o, sr; Is�l,PinheUlo; '�C)nd"o,ª' a
pàt.J�a- situação' cio govêtnó. "Beau! gêste", , :'

:
"

•• J ,L, .

Coluhista de um vespertino carioca assinala que 'no

,Brasil'é incomum o enVio de telep'ama� pelo ca�did!1'to
�"encido l1as umas, 'fato 'l'otineiro" .em Óilfl'os, pllíse�. 'por
aqu,i.

.

há Dl'ttto es�rneio. .

.
. '

. ..' ':�" . ---

_ , . F!ase eshanha· do coronel' Serpa, quando indagaqo- �e

.0 ex;'Pl'esidente Kubitschek também seria oU\ido no ",seu
r.plw.: "não quero ver' '3quêle bomem nem em fotografi!J,".·
:'... �-l'" - ....

� �__ ,. ',;::

Em Lon 5, .OS Í1berais, que têm garantido vitóf.ias
Parla�entare8 ao tr�bál:lúsmo, pretendem que o apo�o se

c'ondicione a· certas diretrizes. O primeiro·ministro Harold

Wilson pretende-o fora de condições. "Caso contrário, voo

�em ço�o quiser".
, '.

NA Assembléia 'Legislativa de Minas Gerais diversos

�utados com assento àquela Casa verberaram os de

poimentos a que' é, submetido J.K., declarando-os a servi·

ço de processo para humilhaçjlo- do ex;presidente.
.

Já recuperado da tentativa de deposição, SUkarno, da

'Ipdonêsia, critica ingleses e nOJie.america�s por mante·
'te,m bases militares em territórios de outras nações. R,es
polisàbilizando lo, comWlÍsinó local por codspirát contra' Q

.

�u govêrllO, mandou' pren.cI" p líder daquele 'partidó no

país asiático. .

.

Na Arg'cntil1a; dépois de tentár prolllover cOl1lÍciô�cem

f�vor, de Petoll,' a '6Sp�Sãr· �atJl1ele politico pi'oscrito deSa
pareceu de �irculacão.

.;
. � .
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Cãmára e Senado do. Brasil têm 1Í.I.11a só PreO(,'upação:
� mensagçJl8 presidem;iil:iS'}pedindo

-

�is lloderes.. O lideI'

pessedi&ta ,Martins ROdrigues apelou para qlle o.s pai'��
n'tentares evitem eDiebdàs qne- cÍificultem a tramitaç�o
U matérlL' ,..'

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

fUissão Juracy. J\'Iagalhães 'tambénl' inclue sOl1dágens
SôJRoe ele�e8. indiretas.
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.� cI� i)õletim Geoll\eteor91ógieo de Ao SEIXAS
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FRENTE _FRIA: Negativo; P:fGESSÃO. AT1.I.I:I:OSFÉRICA MÉ
DIA: 1027 O milibares;' TEMPERATURA MÉDIA:' 24.8" Cen

tIg:raduti; UlVIIDADE RELATIVA MÉDlA: 94.7%; PLDVIO
l:1!DADE: 125 1l11fi::i, .;:".c;gaL-'.;u - Ll,5 ·ln111b. Nt:!gativo -

Currn_Lltl:-' -, .'::ÜU'Ll.":; � :,�"Üi:.L(J '-'< ....J. .;u - �::-cnJ.l)0 :C,;'el�iJ:
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- Cr$ 50

diplomar; Rerão
o Tribunal Regional Elei

toral da Guanabara procla
mará às 14 horas, ofíríal

mente, a eleição do Sr. Ne
, grão de Lima para o cargo
de Governador da Guar..Ia

bara, pois somente untem,
ficou concluído' o relatórío
da Com:issão. Apuradora;
presidida pelo Desembarga
dor coelno Branco.
A data da diplomação dos

eleitos será marcada duran

•

vai

te a sessão de hoje.

Ficam -Guerra, Fazenda e

Plane mento
, RIO, 19 tOE) - Fazenda, Gouveia df) 13G-

lhões e do
'

Planejamento,
sr. Roberto Cam::;>G3,

.

palacianas informaram que
apenas três Ministros per-,
manecerão 1'1>OS seus postos,
na reforma ministerial quo

hoje se inicia,
São êles o Titular d�

Guerra, Costa e Silva, óa

BRASíLIA, 19 (OE> -

OI
180 professores da Univer

� sidade de Brasília resolve-

ram solicitar demissão' em
solidariedade aos 16 que

foram exonerados pela Rei

toria. A decisão foi tornada

. .

Alianta Acha Que Brasil Vai Bem
>

�stã' 'él�;:'lPauta,: já :p,â.ttili I
de hoje, o OrçamentO' do

Estado de Santa Catarina

para o. ano de 1.966, vale

dizer, a primeira L'ei de

Meios de que'disporá o Go

vern"ldor Ivo Silveira,
Fonte parlamentar trans,

i" ml't;u a' reporta2:em ser de
anotavam nOln€S (OS

' sus-· -

A FacUldade foi fe�haãa peitos". perfeito equilíbrio, aque

quando grande nÚmer,) de. proposta orçamentária, q

::;'��;�:s�f";Er�Uru'U'Ui'I-· apesa'r-da---;t-e-os,a'"Oaguardando o )DlCIO da .

'assembléia. O diretor Ró- '.
.

"

.

-
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li.

·ciada I-re'gna'f?��:i�:'�t,�:!:: EXIS eu e 01101 � .. ".
��.;::i:�,::::::; eotre So,vêroo· e, SinodicatosPouco antes das 19h, os

.estudantes direitistas Mãr� MONTEVIDÉUl 19 (VA) tá esboçando uma fórmu- do pais, em um comunica-
.

cio Murta, José Maria AI- _:... Foi iniciada ontem
.

no la 'que' poderia sepvir de do �ifundido pela Cad,eia

vareng� e, J9sé . Godinho Uruguai uma trégua no base de diálogo para uma Nacional de Rádio e Televi

Neto, que liderafam a ,de- conflito efltre os sindica· solução da atual crise so- são. COlllenta-se que 65

preoaçli.o· das urnas no 111- dos e o Poder Executivo, cial indicaram fontes bem pessoas foram detidas em

ti_'mo sábaqo; após a. derro",: llJ(lS,. durante a madrugada, inf;nnadas. O plano do consequência das merhdas
.

t 'de segurança, adotadas D. 7
ta de seu candidato - Tllo registraram-se atentados Govêrno seria: o seguU1 e: �-

de outubro' para lU';8:' fren
ll1'aZ Stern -, prõ'cnrara:n' terroristas que evidenciam aplicl;lção imediata de me-

1)' diretor' liodoIfo, Bhering, a tensão eXistente. didas para conter �l.1ta te ao movimento g':evi:;:ta
-

.

d
.

t dos funcionários üsta.duais.
Pessoas que viajavam do custo da vi a, e aJus e

num automóvel lançaram de salár�os em jUlhO de

uma bomba cont� 'a· resi- 1966, segundo os resulta

dência do conselheiro do dos destas medidas, e tam

govêrno Alberto Beber, bém uma revisão das dis

sem causar vitimas, embo- pensas decretadas Ilf.I, se

ra tenha havido sérios da· mana passada em conse

nos materiais. Outro aten- qüência da greve, Os obser·.

tado semelhante. ocorreu vadOres opinam que tanto

pouco depojs, contra a re- ú Go'\"êrno como os Silldi

sidência do Deputado ofi';' catos chegaram a disposi
cialista Mario Heber, dani- ções e' l:1titúdes mais "con

ficando-a. Os irmãos' Heber templatiVás" e favoráveis

se 'destacaram 'nos' últimos ao difilogo, acreditando-se

dias por sua fini:le pOSição que lU11a. sOltlgão poclel'ia
contra as reivindicações chegar a pl'oduzil'-se a.inda

sindicais. A trégua pedidn esta semana.

P<3Ja. Comi:::>::,ao, 1)<11'U aliviar O Governo _informou qu.e

a. tensão foi re::.Velthdl.h d· sltuaçi;,o b 1,0)11<,:J.1 _ G!,,- desl:i.!)al'8<.:er"úl \'h;. (:iJ.:,).;E·

RIO, 19 (OE) - t\. eSl.a-

bllízaçâo e o programa ce

desenvolvimento do Brasil

estão produzindo resu't ':telos

encorajadores, Eis a con

clusão a que chegou a Co

missão Inter-Americana oa

Aliança. .para o, Pr,)gresso,
após examinar e reexamí-

,
,

culdade de Ciências Econô
micas da Universidade de
Minas Gerais, Rodolfo Bhe

ríng, determinou ontem às
] 911 o fechamento da Fa

c'Qrldacle e pediu, a
.

prote;:ão
do Departamento de Vigi
lâpqia.Social, � nQV€l' titp1ó

I ." i '_ •
o'. j. (,

da DOPS -' e de guardas
dvis, para evitar, segundo
a"'gou, a depr€daçã;:> ao

edifício durante a assem- .

bléia geral dos alunos, ::y,ar

cada para as 19];130m, para
decidir sôbre as eleições no

Diretório Acadenúco.

. !para ,farer as ameaçaS e

adverti-lo para 'lue' sus

P1mdesse' tmediatamente a

, assembléia-geral.
O Conselho Técnico Ad

ministrativo da Faculdade'
reuniu-se ontem à tarde' e
resolveu instaurar inqu'éri-
to admirüstrativo, pa.ra apu
i'ar as responsabilida.des na

.destruição das urnas elei

torais 110 últüno sábado

sendo, que os própriOS ],.)!"o
·fessores sãó favoráveis: à

('''''Pulsão dos direitistas,' e

baderneiros .. que "eià'J 0',.1-

vides na manhã C:e h je.·
Tombém a JUl'lta Eleiw

raI que presidia o piE'H;�) ·e

EM PAUTA HOJE O
ORCAMENTO D'O

,
-

.

",

i
,,; ESTADO,'

nar durante 4 dias :t eC0-
nomia brasileira, Acentou

ainda, ·esta Comlssão
.

que depois de demorada

RIO, 19 (OE) - Tomou

posse' hoje às 12 horas o

Ministro da Justiça SI'. Ju

racy

,

M(lgalhães·. A tarde,

recebeu o cargo das mãos

do sr. Luiz ViaJ,la Filho,

quando fez importante pro,

nunciamento. O Marechal

Castelo Branco tambémpor

seu turno, fez discurse na

cerimônia de posse. O Ato

foi transmitido por
.

uma

cadeia de ernifí6ras de 'rá

dio de televísão.

o programa brasüeíro já ,

reduziu era dois terços (l

ritmo da Inflação, aumento
sua taxa de crescimento

econômico, e. estabelecendo
base 'pata o progresso 1;0-

nião na residência do Pro

fessor Pompeu de Souza,
um dos exonerados. En

quanto isso, a Reitoria in-
.

formou esta .mannã que

depende apenas de alguns
a reabertura,
de

r

Em pronuncí
ferido a noite
mou o nôvo

Justiça que
Castelo Branco é a última

esperança 'de vida demo
crática no Brasil de nossa.

geração" e acentuou: a la.

mensagem 'ao povo brasí

leíro como' Ministro da

Justiça é de confiança no

\tirocinio, patríotjsmo e

competência do atual pre- -

sidente d.'3. República."

REITOR ANUNCIA SOLU

ÇA0 NA CRISE NA uxn

reu-

BRASíLIA, 19· (OE)
Em nota divulgada .ontem
em Brasília o Reitor Laer

te Ramos de Carvalho, a

nunciou para os próximos
dias o restabelecímbnto das

atividades da Universidade
Nacional de Brasília, Anun

ciou também, que serão

rescindidos os contratos de

trabalhos de vários protes
seres por estarem Implíca
-dos na greve derlagrada, pe

cíal,

18
Fá-

eleições e' convocar novas

para data ainda UM desil1"
nada,

..

O fechaméilto .ía Facul

dade foi acompanhado de

il1tanifeàtações de prot;jstu
dos, uJiliversitários, qUE! nem
ha�iknt J'âi1'tll.dO: �ii�dâJ' qUa!â
do a Polícia ceJ.'cou todo o·

edifício, exigindo él retl::a.da

dos que se encontravam no

restaurante e nas demais

dependências, enquanto d,:O
lado d.e' fora agent.es do

DVS
.

- antiga DOPS

.1._
,.,

.
'

I

"

pie.vê, a, fixação de receita

e despesa em 90 bilhões de

cruzeiros.
Até o próximo ,sábado, os

senhores deputados pode,'
rãó oferecer. emendas à

m ensagerú governa1nental,
'

encerrando-se a discussão

em tôrno da importante
matéria na próxima segun
da-feira.

Discos Fazem
Suspense

S. pAULO, 19 �OEI - o
assunto dominante na ci
dade de Santos foi a evo

lução' dos discos voádol'es
sôbre a ponta. da praia. na
tard� do" último domül1�o,
prm�o.cando sensaçã:> entre
milhares de pessóas. fJe-

'pois de permanecer por
algUlls minutos Sóbre a ci
daele de Sai1tos os objet.os

�.!Jl()iúu f.i,S u,;PUi.°�·g6es �8H� . (i ":i.i\�1·,,�Q \Ci.��w.;:1,j c..,_� L_v"':' t_\ '_,.::. __ .

Q' �-\..I �:�v::_"" . .:' ;",;J L: ...... .:.,
-----_

regime
C;ASTEW: o "JU,

RACY" .É FORTALECER

REVOLlJÇAO RESGUAR·

DANDP INSTITUIÇÓE�

cy Magalhães. D�se ãtn�
o preside nte que a. míssão

que lhe cabe nesta nova ·fa

::.l política do govêrno con

siste especialniente em' ser,

ViT' a revolução para con

tinuar a emP'l.fmder suas

reformas e\n}!ião perder
as suas conquistas e garan
til' os seus destinos.

Por 'seu turno o nôvo mi

nistro da Justiça Juracy

Magalhães falando a pou
cos _instantes na cerimonia
de posse disse que o presi
dente 'Castelo Branco é I!l

última esperança de vi

democrática no Brasil des-

ta geração, dizendo

acreditar em ;revanchismo
e que divergências entre

revolucionários tem objeti
vo comum de prosseguir a •

obra própria da revolução.
Logo após receber o car

go do ministro interino
Luis Viana,Filho às is ho

ras, o senhor Juraey Maga
lhães empossado a rnstante
na Pasta da. JIlstiça, inicia
!'á suas atiuidades.

It

RIO, 19 (OE) - Ao dar

posse esta manhã ao novo

,ministro da Justiça, .senhor
juracy Magalhães o presí
dente Castelo Branco fez

importante pronunciamento
dizendo ter avaliado o grano
de esforço <io senhor Ju

r,acy Magalhães para aju
dar' a. institucionalizar a

revolução. Diz ser o nôvo

ministro um democrata que
se conserva distante da de-

.

magogia. Fa�ando sôbre o

ex-ministro Milton Campos
t!isse o Chefe da nação que

a. revolução têve nêle um

ministro excelente e que
está aqui para substituí-lo

também um dos melhores
homens públicos g.o Brasil,
um político de envergadu
ra no pensamento e na

ação do em�aixador Jura-

los estudantes da :KSG,)êa. de série crise na

termínando' a eclosão da de Brasília.

Prisões em Dioilisio Cerqueira
Foram presos em, Díoni

sío Cerqueira, pelo Capítâe
José .Manoel Nolas,::'),· Dele
gado Regional de Polícia.
os srs.: Milton Ge:.:mu!!._o
Bergmann e Balddl�. .;,_An�

tônío Heck. Os
cidadãos foram

par estarem

atiyidades
versívas.

Estatuto Promove "Dança dos Paríl,
dos": Fusão de legendas'

.'
.

. .

S, PAULO, 19 (O� -- Lí
deres do PR, MTR, l'SB e

PTN deverão reunír-se .sá
na cllPHnl"

=aUu:1c;1'lr lha
gram. e &óutrina ct-�' novo
parti o, reunindo tõdas
aquelas agremiações. Seria
dado o 1101112 de Partid.o

, Trabalhista

cutlvo, CúlUO ínrpedünento
para. o Prefeito 'lSSll�
chefia da legenda.

. Campos Traz Relatório: Créd1to .

RIO, 19 - O ministro (o ra obter ajuda destínada
Planejamento Robei·ta Cam ao desenvolvimento do Bra
pos elabora relatórro ao �L Segundo se ante ..�lp.{ o

presidente da república sô ministro dirá ao presiden
bre Sl1.aS atividades, j'lil1tc.i.· .te que sa:VElrá:."no , t:i:t.uro

..
' '
.. "

, -,: ,1·' : ,
'

,

as empresas investig<,dol'as tirais créQiÍos .pàra t) 'Brasil

(W"g!f.v,�rl}p" ldos ,li1E!"'�Wh ;)a.� pq1: part{), da ag(m(;w:s ln-
., "., )""il·. f ':' '·'t�rriiÜnonlàÜ;de créditu.

.

Castelo Reune-se Com Chefes
Mi'litares'

RIO, 19 (OE) - Estive

ranl reunidos ontem no

Palácio das Laranjeiras o

Presidente da República, o

Ministro da Aeronautica e

o titular do Ministério da

Guerra, Embora não fôs

sem revelados os assuntos

tra tados apurações que a

p"llestra versou sobre a. si

tuação pol�tica Nacional e

sôbre o andamento das in,
vestigações a cargo do Ser-

. viço Nacional de Informa

ções, palfa identificação dos
.

militares !3nvolvidos na ma�

riifestação ela última sexta
feira no Clube Militar.

Adhemar Quer Formula
\
Que· Res

guarde :Revolução e Principios
Federativos

BRASÍLIA, 19 (OE)
Entre hoje e amanhã a.

bancada federal do PSP de
verá apresentar �ubstLtuti-

.

vo aos projetos prasidên:
ciais inspirados nos resul

tados das últinias eleições.
° governado� Adernar de
�,-------------------------------------------------

Barros informou haver
;convocado equipe de ju
ristas -capaz de encontrar
um� fórmula de atendi
mento .([os objetivos do
Presidente Castelo Branco
e resguardar os princípios
federativos.

Mudànça é a "Ba.rca�' em Joaçaba
A vitória do PSD-PTB n'3. eleição para a Prefeitura de

Joaçaba, deu margem a grandes comemoraçi)es populares
naquela próspera comuna do oeste. A alegria do povo pe
la; reconquista elo 'Paço Municipl:1l, após 15 anos de domí
nio udenista, extravazou pelas r�as, cafés e locais de con

centração da cidade, ensejando· manifestações as mais
diversas. O clichê acima é o de um cartaz distribuido
após conhecido o resultado' do pleito. O seu autor, e1l,l fe
liz inspiração, fixa o momento do "despejo" dos udenistas
da Prefeitura, embarcando seus móveis e utensílios, numa
réplica da gozação do povo. ilhéu, que preconiza uma barca
p,l1ra transporte dos' derrotados nas urnas. A pergunta
"Quem vai pagar esta mudança?" é uma alusão à frase
profericlp, pelo candidato udÉmista, referindo·se aos qy,e se

mostravam .descontentes com o aumento 'dos impostos,
quando (:Lfirma\'a enfàticamente que "pagaria a mudança.
para os que quisessem. ir 'e1l100l'et.j,.

'

Como se vê; la L l;<Í., '(� !J.1u:"uÍl::. lJUlJU .....l 1.",'", lJ:"1o.,,_O� u::'

..�'t.. .. � ��0 :.. .... .!('I,... ...�,....I._�u ..... .!......":,,,!J �....U·\l..)11 : ....... "'" L�:"�...l�L.,.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



lroêam l pres õ
s rUUlo ros

O engenheiro -;,1 grônom., Junior, • diretor do Banco
Renato Albano- I:'e�tersen, Regional de Desenvolvimen
do Banco Regional de 'De- td em Santa Catarina: o en
'sfnvalyimento do Extren:o genheíro-agrônomo Cris
Sul. acompanhado. técnicos tovão de Andrade Franco,
.suíssos que .trabalham no

�erviço de Cooperação 'I'éc- sub :'diretor-execul:ivo ca
'nica do Mínístéríu das Re- ACARESC; José Elias, um

Iações ExtE)riores, também dos diretores do nanco õe
da srüssa, visitaram a Au

tarquía UEL-Proj?'to Gado
Leitetro nos l]rilii'"L'n� dias
ela semana de 11 J lG do

mês con'eI,l�.
'

A presença destes trc'ii
ces e msarita Catarrna fni

relacíonadg, com )1:11,3 ;'('U-
,

nião pro�jdo r,e]\
.

(1". .ra

cob �8.Cl\,\:,�l;e\,Ol:, no ,

Han

co de �senYolvimeilco, do
Estado de ,S[\.nt�l Ca tartna'

ALTAS DESENFREADAS

Embora empreguemos toda a boa vontade

possível, não se pode' acreditar nem por som:
,

bra em que a. vida, no que tange a 'preços vai

melhorar.

AGORA, O TELEFONE ASSOMBRA

Ç:hegará,' a quatro mil cruzeiros, a, assinatura

de um telefône. , ,

Por essa hora, estará muita gente a' compréen
der o sentido do almoço oferecido à Impreasa;
Como eu não fui".

E A I.jUZ?
•

Agora não é a ELFFA. E'sta, já morreu, enter-",
ram-na e disseram' várias missas por sua .san-
ta alma,., ' •

Agora é SOTELCA. São tantos impôs tos, disso
(taquilo e mais aquilo, que a gente não sabe

mais a quanto anda. Também subiu muito, o

preço por kw . , .

E A "GARCIA"?

Quando iam inaugurar a Usina de Garcia, o

boato e a mentira, de mãos dadas, corria a

solta.
co� !l Usina de Garcia funcionando, a h,Z ia

ter preço mais barat",

Pois sim. Vetu a ,':_,:, l�LC.l e não sei mais

quem, e abocanharam t1l'lo".

Não adeantou nada t até por sinal, que a luz

bonita lie Florianópolis, já não é o que foi.

Há nluitas laJ;llpadas em determinadas
,

ruas

que vi.vem pifando".
A'té na Praça. pelas in1edia�ões do PÃO I{ENT,
rua Fernand9 .,Machado, etc.

E', O AZAR ME��
, I

'Foi só a notícia do abono, tudo subiu e as c,oi-
sas pioraram,.,
Mas.,. ,
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Dzsenvolvímento cio Estado
de SanL' Catare-a. S. A,;
Marnc Vidal A�:�nte do

reíra, Agente do INDA em

�a�ta Catarina e o e.ng.
agro João Dernaría Cavallâz
zi, díretor-t.cníeo da' Autar
quia UBL-Projeto Gado Lei
teíro, que além de receber
os visitantes. fez u;n relato
.sumaríado ,do trabalho, que
'aquela Autarquia' executa.

Entre os assuntos «lebatidos
ocupou primeiro plano as

.aroviciencias do plano di'

itf0I':,1l1J�ção do crédito ru

mI.
•

Banco de Desenvoivi n .eri;o
co Extremo Sul; C Mo-

Exames de Madureza
Es: 3.0 aberras as ins�"i- nho 'do corrents a no

necessita apresenta,'S. A, cões r-ara a segunda ctap8.
'dos exames de 'madur:eza
em tôdas as dísctp.inas rur,

damentaís, ínclus.ve Socio
logia c Filosofia,

documentação, ma � 110 ato
'da Inserícào, deve· »rovar

que cumpríu com S2U dever
t'e eleitor nas úí: 'mas elei

ções, médj'unte apresentn
ção do título de E,le:tul' e

-õe CO,'i',fSpO)1c]ente, .ti::,s'la(10
e:qpediç.!o pelá Jus: iç�l RJei..

torai.

A visita a Al!t[:l'rjii;:l
UBL,-Projeto Gad6 !..eiiejrn"
roí bem compreendida co

mo Interessante." ncrque ali

sendo, executado o progra
ma de melhoramento da:
pecuáría leíteíra, o,�c1e num

-relacíoriamento cO'1per:tti-'
vo trabalham .tócnícos e,

chadores numa e .nstantu

preocupação de melhorar

sempre mais, as ati, idades

aplicadas à criação de ga-

'do leiteiro,
'

TroC8� 3':':11 Impressões C0111

os técnicos' vísítantes os

senhores Martinho Callado

Expedienta: Co;é:�io Cata

rínense. das. 2à. - - G:'t, is,
das lD-1g,30 horas, a1.!': o

\dia 31 do corrente.

Quem fez provas ,em ju- P, Honório.

A CARTOGRAFIA EXCELSIO, de F, Del Nero S. A.
estabelecida em São Paulo, comunica a seus clientes e ao

público a .perda, nesta capital, do talão de pedidos nume

rado de 1701 a 1750. 2210.
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ROSANI VAI AO RIO

I

IlI:xxxxx xxx

não

nova

Rosani Bauer Ramos, um dos brotos elegantes do Brasil

,também representará Santa Catazina no "Baile Branco
Internacional dia 30, no Copacabana Palace

,

A convite da 'Universida
de de _ Santa éatarina, en

contrá-se em nossa cidade
o consagrado, Maestro Dio

go Pacheco, para realizar
um curso de Apreciação
Musical. O curso funciona·
,rá no Teatro Alvaro de Car
valho.

4 mL.&.,

A companhia Mellioramen
to Blumenau proprietária
do Grande Hotel Blume-

nau, em assemblé�a geral
elegeu seus novos Direto
res: Diretor Superintenden
te dr. Maurício dos Be'
Diretor Presidente ...
Osmar Nunes e DiretoJ[
Vice-Presidente dr. Norber
to Bmnde. Este Colunista
rói informado pelo Diretor
Superintendeníé, que a no·

va Dii-etoria, vai l'ealizar
uma belíssima noite em

"black-tie", nos salões do

Grande Hotel, dia 14 próxi
mo.

,

Miss. Mato Grosso Mari
Iene Oliveira Lima, visitou
a Fábrica de Rendas e Bor
dados da' Firma Hoepcke,
ficou sUl1Jr.esa pelos lidos
tecidos e a maneira simpá
tica como foi recebida.

'1.

,No Rio de Janeiro, o go
vernador l\'Iund\al do Lions
Clube, deu entrevista a im
prensa no auuitório da
"A B I".

A loja Ravena preparan
do-se para a estação que se

'lproxima, recebeu uma va

riada coleção de san<�álias
de praia para os cavalhei
ros elegantes de' nossa ci

dade.São Paulo: Na última ter

ça feira, festejou aniversá
rio a senhora Dr, Aldo Luz

• '(Zuleima).
-:-:-

Zury Machado.

Mar� Tt)J;e7;a' Sinlone R

Jn()S,., é cand,i�ta .ao tít

"Miss 1i'uncionária Pública"

apresentada pêlo Tribu

de Contas do Estado.

-:-:-

Foram vistos jantando n�
Querência Palace os casais:

P,\111lo Bauer FilhO (Mi-

'ria�); Zany Gonzaga (CIo·

tilQ.e) Wilson Medeiros (Ne

ly.] , Sergio Alberto

brega (Tereza).

-:-::--

o não menos

George Alberto Peixoto, no

'apartamento de seus pais,
�euniu um grupo de amig
para homenagear a linda

Marit!t)nC Oliveira

.
Miss Mato Grosso.

Segunda-feira jantava no.

Querência Palace, o senhor

e senhora engenheiro Arnal

do Soares. Foi bastante co

mentada, a beleza e ,simpli
cidade da senhora Soares.

-

Fomos informados que

no BaIIleário Camboriú, se

rá inaugurada ainda este

mês, uma filial
"Nova Record

-:-:-

Ontem foram vistos jan
tando no restaurante Chafa

ríz, os senhores: Antunes
Severo e Mauro Amorím,
valores da imprensa falada

e escrit de nossa cidade.

-.-.-

A bonita Pamplo-
na. Silva, S_, o, foi uma,

das mais lindas De

do Clube Circulo
em Curitiba.

_'_'_

o gerente do, Querência
,PaIace, senhor Valter José

Luz, em certa roda comen-,

tav,a que acontecerá Reveil

lon, no simpá.tico e acolh$i'
�r salão do conceituado
motel.

Festa do Chopp realizar

se�á dia 30 próximo. nos Sa

Iões do Lira TePl1. Clube.
A promoção do "Lions Club
de Flol'ianópolis", será em

pró do Asilo São Vicente
de Paulo.

'Radialistas Ameaçam Silêncio eml Novembro
Os T,ac1ialislas carioca:::; ph:'P[L \

se, é :ncompreensivel. � (�Os cole·
rZll11-Se para decretar a greve ge, gas de São Paulo - acentuou -

1'al da categoi'ia, na ôfs�mblé�2 com o r,eajustamento de, ordE.na·,
]Togr::m�ada para o prOXlmo dF: dos que estão negociando, passa-
I, enquanto os dirigentÉ:s d�1 5in.- 1'50 a ganhar duas vêzes mal:::
-dicato aguardam ôtidij�ncia �')rr\ ,: que o pessoal cio rádio e da televi
o Marechal Cast�19' Branco, ich"t,::'\; E-'ã,o cariocas. Como explicar, poi�,
rante a. qual pedirão a Í'evisão da: '{ que as emprê�as paulistas' pos-,
concessões de canais ás' imr(lss�,

"

: �é}m pagar saláI�:os compensado ..

bilidades paJ.'a melhor:ar o saI{t"
'

1',::3- aos seus empregados, e êE dé
r: os ele seus empregados: Guanabara não 'o 1Jossam? ESSE

O Presidente do Sindicato do� problema '--concluiu _'_ será le·
Hadialist<:s. José Benedito de As· vado ao conhecimento do l.\Iare
E'iS, cissc, ontem, que os, em· chal Castelo Branco, com o pedi,
predol'C c: <::s(ão" conduzin.do o pe!:)· do para que sejam revistas á�,
seal do rádio e da televisão conC:!essões de canais ás empresa:,:
p�ra o caminho da greve, de ve" que se. revelarem incapazes de
que não admitem sequ-�r o dlálo- assegurar a sobrevivência de ,sem,
go em tôrno do problema do próprios empregados" �

..

r�ajustamento dos salários da
classe.

O Sr. José de Assis inform,on
que .os radialistas pleiteiariil tll.íl
reajustamento salarial p�'�, �-t(:_·
onal a elevação do custo c! _.1 -

assinalada .entre outubro ri..; ..J!C

passado e setembro último, com

a garantia de um aumento mi

,n,imo de Cr$ 65.0.0.0. e d� , u·.h

niáximo de Cr$ 150..0.0.0., sôbr€
os salários atuais.

O Presidente do Sindicato do:,
Raqialist�s salientou que (l ,con·
dúta ,dos �rnpregaQores, recusan
d6�se ,a conc�ssão dé: qúal.quer
reajust,e nos ordenados. qâ,.(çla:s,",

,

. \\íj;�i�L;

A Junta Governativa designa
da pelo Ministro Sussekind para
dirigir o Sindicato dos Jornalis�
tas Profissionais da Guanabara
tomará posse ás 15 horas de ho..

je, nQ G�binete do Delegado Re�
gioz{al do Trabalho. Os'membros
da Junta, Jornalistas Espetidi�c
PauÍo, Alberto Dinis e Tobias Pi-
'nheiro, irão, a seguir, para a se

de do Sindicato, onde iníciarãe
o trabalho de apuração de iue

gularidades', denunciadas na ges...

tão da: Diretoria � áÍastada e cl�
rev:isão: ,do' q�adro' sQ�ial da entlr,
dade ":,,;' " "i '

'

,_ w ' >j',� , ""'-"-:"";"",,,';",ioJ .,,;i'!lIÍi";.til1.I, ·"'''HL,••{���� • ., 1 ,-
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muças .quase
•

ron eira n o-paqurs anense
NOVA DELI, Houve xodo de guerrilheiros da Bombaim que os gu.e)."rilheí· na Cachemira pelas Nações O Ministério d.a Defesa ses, Nova Deli acusou t

tiroteios e11)..· cinco setores Cachemira que havia �o ros "fracassaram míseràvel- 'Unidas em 1949, �"pois do disse que a ínfante r:« pa bém o Paquistão ct(l-; ter

da Oachemíra e a India dis meçado há algumas sema- mente'" em suas· tentativas término da guerra índc-pa quístanense, com t8llC�ilfS lado a cessação d f

se que tanáues paquístanen nas, se reduzíra, mas os de perturbação na Cache- quístanense. artilharia e metralhadoras nos setores. de Lahore e

ses, ,apoiados pela artilha- guerrílheírns conbínuavam mira. Advertiu-se eíaramen Além disto, a índia disse atacara as posícões india- alkot, (!" frente oC;dêIl
ria, haviam entrado em a 'sendo perseguidos pelas rõr te, no entanto, num comu que' suas fôrças atacaram nas na região de Ikelnor . indicaüdo· que nr.o l'i.cm

cão em outros pontqs., Os ças de segurança, indíanas 'nicado do Mmistétio da De
.

Invasores do Paquistão nb Nawatala, a uns 40 qulló .

ra interrupção nas esea

círculos ofici'a.i1S indianos O prtmeíro-mínístr., Baba
.

'fEsa, que não haviam cessa setor de Meillhar no sudr metros ao 'sudoeste da cída muças, que têm c.msfâ

enquanto isso, que um ê· d-dr Shastri declaro-i em do aínr'a as dificuldades. este darCachemíra. e ellmí ue d., GIl_ ra, no Esta.lo de do uma oeorraneíà ma:

Unidades paqutstanérises naram um guerrílheíro. A· ·Rajastlian. A Indía DnUIl·

regulares, disse () comum- cões de tanque e artilharia cíou ter capturado um jf'ep gêncía da cessacõo

cada, abriram frgo. contra n.ram registradas na remo e outro veicular além de' e a 23 de se tembro

as trenas indiana,> nos se ta se(·.çã� do sudoeste da limina:lo três paqulstauen
tores de . Ttthwal Haji Pi): oachemíra,' ao longo da li

�7aushera' e Jyangar. Isto naa de cessação de fr;go es

Irrdícàrla .que houve escara tabelecíca no mês );:'1,-;83,:'0
mu-as virtualmente ao lon dEpois de vinte e' -lois alas

go dz tôda a linha de . ces de guerra entre [' P:'.qlli:::·
sacão de fogo rqta belecída tão E a Indía.

��--������'�'����4+*�����--��
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Recitacão Diária do 'Rosário
.

" .

,.'

emfemílía

1. Indulgência parcial oe

10 anos �. uma vsz por
dia.

2.. Indulgêncla plená�ja
duas vêzes no mês (crf -En
chiridion Indulg no. 8\)5
b')
3, Indulgência p·len,.:tha

- em cada sábado I reeítan
.

do o têrço .díàríamentn 6u
rante uma semana); e aín
da em dois outros dias da
semana, assim com] nos

dias seguintes:'
4. Em cada uma das res

tas da Virgem .Màe de
Deus que se encontram r:o

calendário Universal; são
RS seguintes: Irnp. C\mci?i S. 'Lucas escreveu. uni
cão, Purificação, Lourdes ers Evangelhos e os Atos
Anunciação, Sete 'Dores v . dos Apóstolos. Afirmam ter
Sexta-feira após i) Dorn;n estudado medicina e pmtu-
go da Paixão). Vi:sita::i'i.o ra. Foi companheiro el.o S
N. S. do Carmo, '{, S. das Paulo. Pregou na It�: 1'.a
N:;ves, Assunção, Coroacâo França, Dalmácia ,) Mace
de Maria,; Natividade No dônía. S, Lucas' empreuou
me de Maria, Sete Dores (. a pena. a ciência e a. ",de'
.. 15 de set.). N. S. da .s Mel' no serviço de Deus :, d.i ca

cês, SS, R_osário, :Maternicla ridacfe.' Façamos o I��esjn()
. de, Apresentação, Ma):ia··e não as disvirtuemns na

Rainha (31 de maio), perdição das almas.
Condiçõ·es:. Cofissfto c Co

munhão,

'Novas e preciosas Indul
gências consedídas pcb Pa

.

Pa Pio XII, em 11-10-1:i64:

-x x x·..:_

MAURILIO receb(f;l cdu·

caç.ão cristã .de S, lVIartinho

de Toms, Morto seu. pai
pôs-se a serviço dê;.�. Foi
ürdenado sàcerdo!;e Fde·

cendio .o bi-spo da diOCese
sucedeu-lhe no cargo. Mais
tarde se retirou p3.!':l a Ir.o.

glaterra, a fim de, C01110 a

gricultor, fa.zer p!::nitfulc.ia
Como S. Mauri�io, s'.'Ja·

mos corretos no

menta de nossos

cumpri
d�vf'rc�.

_·x x x

A. lei do culto sagrado co

rneçou em Beléú1, pan eon
tinuar-se nos cenáculos ua

EUcaristia - S. P3rll'o Ey
mard.

•

--'·x x x ._-

Aos pés. da Santa Cruz se

opera grande dívísào l.b es

pírltos: Uns' detestam e a

maldiçoam a dor. outros a

braçam e 'heiidizem a trlpu
bulaêão..

.

Enlace Matrimonial
Consorciam-se hoje os jovens Alcides Bortolloto Preis

e, Nílza Maria de SOllZ<:t,
.' .

A cerimônia religiosa será celebrada, as dezesseis ho

ras, na igreja de Santo Antônio, enquanto que o casamen

to cívil se realizará na .resídêncía do Deputada Paulo Preis,

pai do noivo.
Aos rnstíntos nubentes os votos de tôdas as venturas

em seu novo lar.

Minisfério da Ag.ricultur�
Superintendência do üesen-

velvimenla da Pesca

151NHD
-x x x .-

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

VEJA
ALMIR COSTA

HOJE - (...!uarta Feira, 20·10-65.

CIaURGlAO DEN1'JS1'A

I�PLANTE E TRANSPLANTE .DE DENTES

Uel1tistt!ria 'Üllf�ratflria p,'lo sistema de a.lta rotaçã.
(Tratamento Il.ldolor)

PH.OTESE FIXA E .MOVEL
EXCLUSIVAMENTE COM' HoRA MARCAD�

15,00 - Dísc-Padrão Musical
15,30 � Musical 5

16,10 - Aulas de Ingles
16.45 - 'TV de Brinquedo
1'{,20 - Programa f'imíníno

17,40 - TV Cine S

17 :50 - Caminho ela' Vida - religioso
IV,OO - Cinelândia Estrêla - (Três Patentas)

lú,4\) - A Côr da Twt Pele - novela

19,15 - COI responct�'Jlte Renner - inform'ltivo

19,:15 - A Outra - novela
•

20,10 - Praça Onze -- shaw humorístico

21,00 - O Preço de Uma Vida - novela

21,35 - O Santo - filme ciRoger Moore
2Q,40 - Grande Jornel Ipíranga
23,10 - TV Ringue 5. - luta livre

Del'egaci� 'Regional do .sul
Missa de 6. M'ês EDITAL N.o 1/65

CONCORRENCIA PUBLICA N,o 1/65.

x x x--

Clodoaldo Amaral convida os parentes e pessoas. amí
gas para assistirem a missa de 6,0 mês, que manda rezar

e:11 intenção a alma ell'! seu saudoso pai
JOSÉ AMARAL

I

no dia 25 (segunda-feim), às '7 horas, na Igreja Senl;J.or
Jesus dos Passos.

Torno público, para conhecimento dos interessados,
que se acha publicado no Díárlo Oficial do Estado de

Santa Catarina, edição de quinze (15) do corrente' mês,
o Edital ·n.o 1/65, referente a Concorrência Pública n.o

1/65, para aquiSição de um b.'u'co destinado à Delegacia
R.egíonal do Sul, .da Superintendência do Desenvolvimen·
to da Pesca,

A Porta Estreita. dt'.

Trindade é o CO:'étqáa

Antecipa agradecimentos. 22·10
SS
de --,..---------�-----..;....._._-----

J'esus, o Cora,Ção- eV.�!11a

puraniente vivo UJ Fi�l!o
de Deus

.

. ..

Outrossim, esclareço que; a abertura dá concorrência
está aprazada p'3.ra às 16.00 horas' do dia quatro (4) ele

novembro de 1965.
'Florianópolis, 16 de outubro de 1965.

E D J T A L N. 1 V}<";,JA AMANHÃ -- sIlo\': c/Wilson Símonal

x x x -

Pelo presente ficam convidados os Senhores p(lrta
dores de comprovantes do_ pagamento do ADICIONAL

RESTITUTIVEL, criado pela Lei n.o 1474/ .51, referénte
ao exercício de 1956, <:t se apresentarem. nesta Alfândega
munidos dos respectivos comprovantes para necessária

substituição por TITULOS DE OBRIG�ÇÕES DO REA-

PARELHAMENTO ECONOMrCO ou para a devolução em

dinheiro das quantias 'que não atii1girem o total de ....

Cr$ 1.006.

4 p.1 SI h,PS: ......--

Alfândega de Flor�nópolis, 19 de outubro de 1965
"�(liflCiO JU!H·t.a conjunto de saJas

RllR Jeronlm0 Coelho. 32:;

O�� 13 19 19 �
f{.('slrlencla: Av. HE'T'eílio Luz 12H - aptO 1.

•
------------�---. ----__,.:.........-

.

NIVALDO. MACHADO
AGENTE DA DELEGÁCIA REGIONAL DO SUL, DA

SUPE:e.INTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO nA

Ui. Norbeno CZBrna)
P. Charmot, SI

Ser professor .:rist:i] f' g
nifica ant.es de tudo t:Jrnar

presente Jesus CrIsto.
Pr, Evaristó P. Ai'l''l, OFM'

PE5CA, EM S. CATARINA, 20.'

. vVoiksvaoen
. ....

Comoro
18 horas,

61 ou 62 tratar com Aderbal - Fone, 3266 'das 12 às
João Frededco Hacliel' - Inspetor

Falcão !Tri nc1adc) .

112 (Agronc!m ica II

. �
1

QUALIDADE·NÃO �. LU'XO

-;-r"
i'- ·_.-.-

AGORA •••••••••Cr$ 450.000
90.000

OU AINDA EM PRESTAÇÕES IGU�A:-;;IS�D�E:-':""------'_

Cr$ 29.000OU 5 VEZES: ..• Cr$ . SEM ENTRADA

Cr$

650.000
130.00� . SE;M

AGÇ)RA .... , .. Cr$ OU AINDA EM PRE?TAÇÕES IGUAIS DE

Cr$ 45�OOOOU S'VEZES

Ruft Jerônimo Coelho,

203

1/

II

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



DiaJO:de Oufltbro -" Ura Tênis Clube .: "'Ffisfa do Chappu OrQu,estra Típica de S. Bento f!TREMEl','
p Ou1ras Atraçóes'- Premocsc do, Uons Clube de Florianópolis

Reserva de Mesas e Canecos Beuíicue Chel�Moi

\ I
�-

.: I (I
"

[) ! I , I • ! "

. ,;�ç tni?:f rIC!(\ r,:(n

Os

da re-

dominicar '.l' roram
,c�Jdo� na noite ,�:11 (i1,':� .. ,

dil.l,dor .Rah: 1
.

L:.'.�' ::i
.'

,te;

;r�ujilJô fui morto, hi:: J[lW
tro ;,l.�".0S, E c.sL� 'hng� 'U

momento em qUJ cassar.,o

O;i, último;;.; Esta ,; u c(Jú��j
(lc�raçio do muitos dormn j -

'canos sôbrc a sítuacão nes

te pais. Â,chanl. (jl;r. o' ie
\ 8.11t,e de ab..; '; S'.Ü1Ct1t3

uma rase da luta pó� .. 'I'ru
[lllo contra os r�gimf.s «r-s

póslticos; sejam ell) direi-

ta: ou de esquérnn.
'

O caráter dêsse c�mn:tl).

foi põsto de ma�1ife8tl) pe

lu assassínio a sangue ü.�o,
na semana passJ.J;.l, elE: An-·

Cabral., ce 5E

destac��clo . pu
Extre-

mistas de esquerda contra

Cis que agiu vi'g')l'osamente
Capral, qu.ando �1.1.;.nistr,.J do

Interior, ná' ttês Ünc:i,· S:10
cOlilsidêradc,s" 'os. respoi�sá'
veis por' sua morte. O inci-;
dehO:;)

.

foi prOCedIdo' e ::;'e

gui!io de uma' ond=i. de vio

lência, cujo desenfelar, des,:
da aut'Jri';

dúvida Je ljUe

a vida do govê,rl1::> provi!!6-
rio depende cxClusivtnuente

da presença aa n�n:;l. lu'::
'teramzricâna de Paz. A

maioria d�s obs'�cv:lclor€s

estrangeiros e InuiV)s do

minicanos
.

estão, (la a...:ô::-do

em. que, sem''a fôrtrl. armã.
da UJ. OEA, apoiando-o

.

o

go\!!}rno seria'· d�rrubado

numa luta pelo lJoder en

tte os nlilitares dominica-

110s e as': fOi.'çaS .� re'O'eHeS'
ainda bem armad'tw.

.

o f'<ssassínlo de (::9.1>1:;3.1 c

a reuç.áQ que provocou me:,:-'

traIn que os cüli.s ele. ambos
cs la�' ós· do cOn.flito·· es;;iio

r idatie civil tem sido táo

corrupta;' que ) cumpri

l1L11.tO das le.s é .:iiücll de

conseguir.
1\ � eacâo negaUVD, QCs'

o.cminicrnaos neste sentído

um produto de Jl !lHGS dC1

r::pnss30 trujilltsta, parece

.� com a

,$ "

levar a outro extremo, à

anarquia especialmente
entre as classe� men. S' 1:),- .

voreciclas. "Nao se pode'
ditar nem uma ·J.dVel:t�l('ja
ele rotina - disse um oífcí
al da Polícia "sem que S�·

tache alguém de' genocida

ou de traidor. Certarnente
coerentes de tal reaçáo, os

chefes rebeldes,. oenunc.a
elos no saqUe e vancla:is;no.

. em seu setor durante are'>'

voluçâo, disseram ser "im
. possível controlá-jos [lcm n

fôrça e nós a vamos em-

'�f;,
i�.

,
-, '�.

u
\

pregar. Em tais círcuns-
tâncil\') uma drástlca bus
ca ele' armas ilegdmeni.-e
possuídas possívelmerits

rou víríarte Fjal�ó) ;:brig'-,li.
te conservadoL' ;,;. candída te'

;p'ccsideucial t: errozado nas

eleíçàes de 1962.

provocará enérgic» e 8.·�r:'
violenta. resídênc'n. "Re

exíste alguma 'itutoridajc
no país, não se' vê - rlec.a-

Como o a;:;sy��'l·::liJ.· Cab:'Gl
r l'H;1'-'''' Etlere';' c eG�··sf:C .. l

dores. Fialic, q�,� ,":1l "iv·o

!",

U».u

s o orerecídus pur
si 11 díca to de c1101e1'"s

!_·C.Cl·
" -ior rebelde.

fracassou �uBferêDcia tatino�jmerican�
.

�o Yin�D· e �Ya DO ��iie

r') '";.'1 ...... �.:,..'"'. ,;.:, t��1�,...�.:�? T:'I�;�... 1j�..:��<:.: clq, P(,l;c�p 'j\l[Ui+ar, ('!e
I. 'j r'C}l -a � ,1 r U: .1. fll:d8m do Sr. Cc1. Comandante Geral, comunica aos 'jO:

S· '.l. '.'�':::"; • "1 (!Uif.,Xi vens de 17 p �13.anol:'o que 'se acha aberta aInscrícão ao

1',;,':1'''' su t:":L;:;.� ';:;-'J,5 1':- e:-remt;\ de admíssão do Curso de Formação dei Ofíc'aís da
.. , Polri�i:l MUittll' de ,_R.<'nt.a Catarina.

.

1.Ll('{;;·; Gil ·�:'l"'e·J.n.. _:0 'I.l�nl- r.J � LA. �..

(';'-, o . l' �:�:1V: .nc: '.:� J. var.a-\ -Parà maíores esclarecírnentos os interessados deverão

(,1. ;\:! 10"g'0 Ave�'i:'�i w.,s- �J.;'·;!l'i�-�e!J· Divetoría Geral de Emdno e Instrução no Q.G.
!,":��l n. um 0,n};ilm·�. de :h Põlíeia. lVlilJtm' em Plórtanõpolts.

.0\'.Rrle1 General em Florianópolis. 13 de outubro de

'i�tt�a �,l.u .. �Jr,��.,tcvidéu.
� c' .�_ TT-·11UU?i. Brasil. 1"'1

SANTIAGO, '-..C A insis- produtores compradores licita. Estes dois países a,.

tência, do Brasil �m utilizar por atacado e entidádes es- -cham que se pern�iti·''8.''l
o \açúcar para melhorÚ a tata.is vinculadas à produ- qMe o vinho com ::v'1ka"

quali�de dos seus vinhos ção do vinho. circule no "mercado regÍona'JJ
e a recusa da Argentina e Argentina e Chile. que latino-americano, Q B","dl

do Chile em aceit�r a idéia produzem 70% do vinho la- estaria e� condições de h

fêz fa,lhljLrem as delibera, �ino-americano, não acei- troduzir na �rgentina e Cili

ções de sete dias da Orgni- t�m que na produção dos le vinhos ele baixo preeo e .

zação Latino-Americana do caldos se utilizem mátérias de fabricação núo ge�uha.
Vinho' e da Uva (OLAVU) que não sejám provenientes Na reunião S2 rejeit01r
que se encerraram, agui, no da uva. A ArgentU1a tem .. também a propo"t� do ]VI,"

sábado. Foi êste o; prinqipal 265.000 hectarês de vinhedos xico· p,'ua se elimimtrem ar,

desacordo que houve· entre e o Chile, 125.000. O. Brasil denominações ele c:;_ ;ll[1,)lha.,
os 150 delegadOS. que ter- possui 70.000 'hactares, e o xeres e conha,Ql:e r"k�. '08,

minaram divididos em b:o· Uruguai, Paraguai. Perú e' gtmdo diz, c:Jr:'es;.lo""'�·1'

cos integrados por Argenti- México entre 9.000 a 20.000. apenas a titulas de cktcr-

ria e Chile e pelO �rasil. U- Br!'lsil, Uruguai, Paragua i, minadas rcgtões ela E1J: o

nrgUl�\, 'P,araguai, Perú e Mé-: Peru e México, que produ-
.
pa. O México informou que

xico. Essa discrepância e o zem vinhos de, baixa graclu-.: ,em seu território não se 1'ei'

desacôrdo nas cónversações aç5,1) alcoólica. devido a fa- m�tem tais denomina<:;õe". II

para aprovação dos p-st.atu- tores 'climátic'ls (' oHtros.. que deixa em situ.'H}ãb cle�-

tos da OLAVU fêz periclitar melhoram os vinhos t'.dicio- ��nta.io8as os ,_,ipl1(ls p\e�·:i·

a, existência da org,lmização nando acúéar ele cana ou de CQnos C'1m relqçií.n aos es-

formada há dois anos para beterrab'i. 'Argentina e Chi-
. trangeiros. '

fornecer bons vinhos ,aos le acham que não é prática

países da Associação Lati-

no�Americana' cl".3 �ivre Co-
-_.._ .... ; ... �.

mércio (ALALC. Os presi
den� daS l'esJ2�tiV.::l,s dele-·

gaçeés ,concordaraDl eTIl' no

·varnente se reunir aqui na·

segunda qúinzena de janei-'
1'0 prÓximo para SOlUçâ;Q,
dos desacordes. 'JuaÓ Angel

.

M4tio, do Uruguai, Ltiiz'
Mandelli, do 'Br'is�l, e Alber- fom,

. to' Jardi do México adver- ,..... .

direLa afirma co:u:l::: com
t"

'. d' ,
'..'

'lt· "I: d;
'.. .t,

.'
ll." lr;m1 e que sem o 11 li'no. l

.

wn �()rpo vjgllan,�e arma ç-' , iô é
.;. d' - \ n:- r�n ;:-ense

de ",a's do 500 �l')n"tep':l 06
es· 1'90 qu empreen erao

, }.{ .. ,1 .' "

•

• A..... v ;."�;,'�}'-'.".;. 'nara salvar.,l'I.'vida..da.epti- '. ., ..

dÍrlgentt$' sedHiiGSb.� 'oi;;l::J}.'l. �.'" "'1" '(hi ',;,� t,) :A",Bropo�lto do ca�l�e!3-
•

·1" .. · I "âade "". "fll, t.' i.�" .'

('ont�·,l, f<01l1 'rz;oo6 ,ho11�)-ns l' "'�« "

..• :; ; 1.',I11C11:') �o �iclo rl.e'E:s:ll:.1L.,
... ".""

'�'!d f{#'
., .

"�" OLj.Al.los. If,nteQ,dl11')jimtos ,fo·.. '''h'' "" ., I" . '1' ,

em 8J·i.l1íi�'; IIJO . .!rJ.'I\I� tP.,clf,"'I··; i1::':'q'·','i 'ri'" II, ''';.' :!,11' i ,�, "�?:.J.!,�,;. ()
. rpP::'l:lUA'31'lJ 1,111'1-

(
", .... �1i.·· j tiítl'" h: ii' ::t� rOllll' ,t' .1,

;' ,"'\I�'\ ::,1 """I'!
.

\ 'd.i'j4'!',i! .� .. 1.�·�,"

�,�l'i\ ,9:.5 ���elUàs·'�1-ãO:"�0"'.1 ''l''; ", ;:
.

'
.. ':. ) �!i,:1 .': "'."'. '�,'CGrllti'i1l,sta S�U.' Re-

. mavj, '!·l,.ÕOO:"�t!)�n...e;!s c a� 1.0 _ UJ'u�iai. Brasll. p�- (·li���,�t.;$ ,; e : $lj)s,s D!�!·cni. -'ac]f',';

ll'l.'I,na3 qu·e· entrê:!,�':'VHln' à ngllai, Méxie" p PCnl nií'l f·ara a Conqu'stl elo Mutl-

Ol�J\ süà llcquena iX1.r'_;(õ:t, aceitaram o pedido argf:'.n- do. '-,ue �e reali:Bl':.:1 ('!l1

qn: as autoi'ido.d,;q li1:lh,.- t,ino. l'lpoi.p(1" pe1.n,<, c11j11e CU"j;iha (1.-; ?O a '�.' do !TleS

r;.o� n0S. l')f'Tl? (�P.P ::.l f:8r1.P d'l Pf'))�8r10. a .C�r�1'1.rêl t\1.unl-

Exér:::lt,o:. O a- nT.I\VTT r"'h instalada em c:pa! desfJ. cay�f.fd f'olid�{-

_:-, . -� --�\.

reei: n-

T'r:�':l1. (1 lY'l('!r'Õ.1 �lrr:r��tinq r'a

r'!. "pp fi. nT n VU "8i<) irote

p.:rtda de forrll'l. mi<:\'a_ por

.- _. "_.

,

Tabela de' Fõo(.m·2,nrO 'do Mês de
. � .

:rur' 'b I ,�nlt':',- 1\".,:" ... '"", f:�' �111v.vÜ� íO oe ! "ln '1 ;, a
.

L,'bl�Que 1<1 ·1�Cü

de ,Tesouro ii;�w;onàJ ern

�1;'ntc
.

Cala(na
!,.j I. i\�T,<'::Tl;;R.Tr·\ TY, TP \B.':,"CHO. INDU�T-q.rA
T� cm,·m'2CT() f'�JUCAÇ10 E O.:, QUE ,NÃO
TlECEBERAM NO DÚ. AKTERIQR.

:n - .l\UNJST�RIO DA AC{RIGUL'IURA.
22 - MINISTÉRIO DA SAÚDE.
�J -- APOS1I:NTADOS DEFINITJVOS, f::ALAH,lOS

FAMILIA E GRATIFICAÇAO, ADICIONAL
DOS QUE RECEB1i,;R.;\;U l'I:',,0V t. '.i'Üi.;
LO JP.!'!SE E OS QUE NAO RE�;}:;BEIl' M
NOS DIAS PRÓPRIOS.

26 _ APOSENTADOS PROVISÓRIOS.
27 --;- PENSI01\fJSTLS MILITARRS.. p',:,ovrsó

ruos. PE::'-TSAO ESPECIAL E OS QUE NAO
PTCEBERA::-.r NOS. DI.l\.S PRÓPRIQS.

29 - PENSIONIS'IAS CIVIS.
5 a 10 - PROCURADORES E OS QUE NÃO. RE··

CEBERAM: NOS DIAS PRÓPRIOS. .

TA: _ No p',1:;amento elo mês de outubro solicita se a

aprosentação (:.0 título de eleitor.

--�.-. - - ----- _----_..._.- -"--" _, ------_ . ...:..._ ..•.

de ...�güa o �sgõtO de Plori2.llópohs.
�:!/J� !�10rê.:;cltJ ces c1af"i zonas 111ais baix8s cta c.;ida(18, 110 St;n�

Lido Ü8" Te!..it].'il�6i:rcr:l te::'!-::'})Ort1l'HHllente 8tLL eOnSU!IiU, ;J.

J:1111 de c_�ue t:u. 110l'ln(.�lb:::; u alJf..stôCnllblltó tiS zongs 111,,11.:-;

01ev.:.1clUE, qnc \.�L,t· .1 �._.u_.!, li.:. UI::; ,L.ll,,o� LLtl pu.�hh.s'''!J�o h.:.J.

a�utol'u. '1'-,1'� " ""� '-:v�,...t..':.�__ .__�� ::\"1.:..J ' l�..:",CL(:;.;;._;; �..J l_':'_,�,

legislat�vo
"

'.

Münü�ipalI .

solicl7lriza Sr.l. � l \.... r' :II> .. _ t......

T F P

ríz!;u.se com

P'.'opr.ie
J,'\ (:u··i-

r:);'e' ::1bJtucis '0 l=?-'�h.l:· (_�:t

'Cri'.' l'.c;i�lft(le do P.T�·f.:."\1:1..
O \'�,'r"n:lor 111 'acir Perei

/
n n�",,�p8.l:�"O a tr:hU:1a' 'H;;
f':"�::' J R( �'Lu�(a ';':ÍI';:}" 1�1'1;1�
!"'jff";+( ll, ."U·l es:"'·",�,11 ,,) ,P'
h=l: �l1'::lld(' do !7�"�Jr d8,
lrp (,1:" P::1JCO.s :h!.:'. a,ot�s
(la ô:�jq :111Unc:a:!" i.lHO o

j'iíeio clb cicll) c:':l('''::CPl a

alluf:'r:!"'�a elada p:_"�'(l que a

co�., J:n:';'ência. pr!11c:n��1 fê-SSf'
!,C8,l.'í:f;·a no auc'jtll":'.O da
R2itOi' fl.;. ÊIl�;.C - fa�:.l· t'. n::;;.-

.
S2 mEl iS' in8,çlicáycL ·.,a1;
,'ltoê'. (!uando vc-s" cp�
�'. Tl'''J te!l'l lE'la :<.'t'ga ió-

•

1113 {;( a:iv:ôaclos n.:1. luta
-.
fi.. l� :,' c'o.p.1.nnistH, e��;�� !�tlnle:l
1e anteS do moviment,) ::te

31 cl,� Março.
A· Serrrtar�a do. PH:!::t�lcí

llt'}(:fí.� d.e :;o1'do.1' (.) :il.:l'.� "0

L: glElativo a.tl'8.V2.S de, trlc-
9.T3l'11;3. C:l'�fTe�.a-:1G af ·}1re-.
,ú1e;,te t:u(jupla. S?(;'.'�ta ,:' ,1.
Sr. Luiz Augu.s'·.(1 Jq Sil::":1
F�aljC(l. e cuja í'lt.t:·"T:J. l' U

seguinte:
"Câmara Mut1lcmal c!('

Floriapópolis r2u:1:I.1.1 c1e�·j
diu emit'r moção a��ôio �o
ciedad..... Braslleir:l. di' Dr:íe
sa da Tradição

!"I� �lt.

�l� "3 bs.
'J!t('�IU�S Charri':?l'
·Cr.lette Brt;ss:�t

_ em -

1\ BELá AMERICAN.\
C2lJ81êl'a até :5 aliG;'.

"

às g hs .

Pt'é E:ôtréia
Pró -- FormacLq's :!) :30
Cb;,s'co (,b .IlJstitu.o
Educaçfio . :,

..
;

Moutgcmery Clifi.
Smannah Yor).;:·

-; em . �

FR�UD, ALZ:vi DA l,LMA
Censura.' até 14 ano,.

.�I.S ;] C �t "I:'.

Yt:! Brynnel'
J,:.niee Ruk
CONVITE !l. LJ�L.
PISTOLEIRO

Cul� de Lm�')

CeJ.':',sui'u: até 10 allU,

,
.

��� -4: (' ::; l 's.

Hayley , llJ'iEs
':iV:nureC:1 O·HJ. ';1

em

O GHANDE il..lvrOit DE

NOSS \.8 VLD.'i;:;

E9.sLmanCol11!·

BAlIHtos
I F·�'I'r. Fn:O')
('l'\.jp (�LOR� ,\

Ca,'l Sh�'il
Parbara Lass.

'(1 �l.
em -

A .FACE· DO MON!j',';10

Çel:suru 'até 18 anJ3.

11.":·�·;.(·�. r:ldio,,; vcn.íii1adsrzs· e

��"té t.;fe,ri�:);·(;s. pro:-lu"l) ("OS

saqu2s às casa

Curlos Alberto de Arauio Gomes
� Ten. Chefe dó SRPT PM

I.'

I' ��., � � __ ..

Trajano

Ivl o B

- Sala 7 345,0F,óne

HUA JOSE MARtA'DA LUZ N.o 18 - NO BAIRRO 00
! joSE MEND� - 2·.C'àsas ótimas. Unia de 'alvenari:J.

j,. 13 otltrá. de maideira. Frente para o asfalte e .fundos .pa:
. ra' o mar. Terreno com 340 m2, - ,Preço Cr$ 12.000.000.

I em condições 3 coDlbinar. . .

, RUA DO IANQ, 4:9 BARREIROS - Residência de f�o
acabamento. entrega imediata. 4 quartos, 2 lotes, copa

-: cozinha. - b�heiro ......:. porão eimentado· com tanqUt.
água encanada. e oe poço - Preço 4,000.000. .

.

RUA ALVES DE BRITO 73 --c- EXcelente resi(jlênci::L' de..
fillO acabamento, entrega imediata 4 dormitqrios .....

4 salas e demais deyendências. terreno maravilhoso de
2'2x.'30 mts.- Pteço -:- CrS 35.000:000:

'

."

PRÉDIO PAR..4 FINS DE
. LOCAÇÃO � Vend&5e

um prédiO de 2 pavimentos com 4. apartamentos a A

venid� Sta. CatarL..a _ Esquina da Rua São Pedro.ati

mo "égócio pam: seu investimento. Condições de pa-
gainentos a comb{nar - Cr$ 25.000.000.

.

ESTi�EITO -- RlJA SANTOS SARAIVA 46 - Residên

cia de fino HcabameÍlto desocupada _ 3 dormitórios
- 2 sala,s e demnis. dependências; com 'g�rugem: Cr$.
10.000.000 ou em condições a combinár.

.

CASAS - JARDIM ATLANTICO ..:._ Com 2 donnit()l'l.os
-- Ampla sala � Capá :_ Cozinha e"'Banhéiro - To(ià.

.

de Madeira trab'llhada. - pre60 de .·ocasião� Cada ....
Cr$ 5.500.000.
NO ESTREiTO - A RUA l"ULVIO ADUCI - 670 UM
PREDIO de 2 pavimentos para fim de locação ótimo

ponto comercial p�reço base 7.500.000. Aceitamos pro-'t
postas para pagamentos eUl condições:
NO 'JARDIM A'l'LÃNTICO _ A poucos metros do as

falto. Vedemos bel'!. lesidência com jardim, Living -

3 quartos _ CoZinha _ Banheiro Garagem e quintal
com inúmeras a!,\'ores frutiferas. Preço 15.000.000.
nUA CONSELHEIRO MAFRA 132 - Maravilhoso pon
lo Comercial -- casa grande por Cr$ 13.000.000 l:)m con

clil;ões propostas pelo fone 3450.
urrA, PREFEITO DIB CHEREM - nG B'3.irro 'de Ca
poe�as _ Casa de alvenaria C0111 .frentE! toda de �pe
dra,; Terreno medindO �4,20x49, em torml;t ti·i�gular.
Casá medil1do 13,50"com! 4 quartos - 2 salas, cozinha
- bllnheiro completo, Depósito' e

.

garagem. Por' ape
nas 3.000.000.

Propriec1aüe. atillg!d:l i�lex

plicáyeL atituêle Mél.r;r.!l�.Lo
r�2itG:' U·11i\"{TS.id�1 c {'io P�l

I'U,l16.: (..He ilnpt��El] ·i:;�.:: "í':

, . ,. � i\'J! ; F FJ�)
( ESTRliTfO)

as 8 hs;
Ruben Mitcl1um
Jelm Wayne

42

12

de.

LCYl.'.l!."\i\lliNTU "VILA SA"d'A .1:U.TA�
LOTES � i).�rtír de Gr� 110.000 em eondiçóe:lo CL estudar
. - l'OclGl'U,O seI' vendidos '110tes por apenas' 500.000.
I\Í]A i\:'LX SCHRAMM ,..-- BARREIROS - I.i.ndísslmos
.luLu:" evm fJ'eJll� pUl'n O asfalto e fundm, pura (> mar -

TClTt:oo todo atcr.rud0 com muro de pedra .com á�a
cnc'.\uada em LOdu seu comprimento - Area.de 1.464 1112

Cr$ 3.5OQ.000.
.
NO JAE,DEVI ATL..lNTICO - A 100 metros do-asfalLo.
Ii.udo lote de terreno medindo 412 m2 frente de 18 fiG'

tros �.JO(l.OOU em condições a estudar.
TT<:RIU<11'\O NA AV, SANTA' CATARINA. - ESTREITO
\ entlt.... :;-0 um maravilhoso lote com área de 350 m::!

PreGo ue G$ �.2UO.OOU.
TErm.I::'IOS. õT1MA LOCAJ...IZAÇAO.._ ALTOS DA

n1:;A PROFESSORA ANTONIETA DE BARROS. Terre.
110S aíuda f.: \'cnüu por apenas 1.000.000 em concliçães a

estudaI' -�. 2 lotes m�dil1clo cada: 1;!x25 mts.
Hl-!\ S..:\O JUD,\S TADEU

.

BAlnO JOSÉ
Tv[}':::f'.:Dl:::S - Tur:'P110 de lO:'::?'i CUÜ'L. Tdmos ainda 3 lo
le;; pu.m. vell(.1::t, Lotal CL' parcial os 3 por új..)tlna,s 900.000.
em eonc1i(;ôes a 'eümbinnr
LOTEAMENTO ?'�O JARDIM ATLtNTICO -. Terreno:;;

I
I

. :�,'.,,,,:t',l11á·7 c.unwrrqn i.:,;-':LC�'-·� �.�

lUente noti1kadG impr':'n
• � ... 1 • t ,j li; ,11.1 l.! 1?::'e�en{:a l'e

,L J. l' ill':�;-:Ci' Plíni,)

t;stros
em

O MAIS L0.'\u"V\ c''''''',S Ul.::lf')
CinemaScope

CC!1.':-íl!ra: até IV i:.lllCIH

�: � �',:. "

Ü� 3 h� .

,(-(tila ::6 :'iJ
:Mario, Cladys

OS FUZIS

Censura até H ,HM!,

TEltnENO�

1': ... 11

eHI cit imu l()(;ulul)c:uo á 1'8[1. de' 79[1.20 l11� entmda 600.000
a combin'll' .
�O CENTRO -- .RUA AL:\UHANTE LA.!.vIEGO. �5:! vas

ti;,;"imo lote côm área cll� Ll4{)' m�. cC!fllvalente a 3 lo·

de VENDE-SE FINA HESIDENCIA,.- 2 pavimentos a

Rua A!miL'aÍ:lte Carneiro no Bairro ua Agronômica
com:' 3 Clual:tos _ 2 srüas - Cozit'lha - Bar _' e Ade

�l:i � n;nheil'O Suda! - qWlrto de :EmlJregada Arca
ele ISO m� Pl'éco Cr$ 22.000.000.

FRENTE A P"Ú:.HOCINH·i\ EM COQUE1ROS, bem pró
ximo de açougue, armazém em frente. Casa com: 2

quartos - :2 sil,las, e cozinha _ ,})O1' npeil�� Ci'S 2.250.000

Acej�ttmos propoE1tas par.fl r>agaiii�.J:jt9 éi'n .c'oh<;"!içÕ,es.

le�_ l��,O(fO.l)O'.!
B:\TI1HO BC,Yi\,l �.BHICO -- .ótimo::, lutes bern junto à
l1r:1Ül na ma Tl:":ÕFILO D.Ê ALMEIDA _; Vellde-se ó;
d(tis, ou SOmellte um p"eco a combinar Entrada 500.000.
n.UA pnOPES:-:ORA ANTONIETA DE BARROs
BAIRRO N'O:':iSA SENHORA Dr.· FATIMA: ESTREITO
., lote c/207 m� Por apenas 1.41)0.000.
LOTI'iS ENTnE COQUEIROS E ESTREITO _ perto
ela Su1J-E�t�lc:ão Elét.rica _ vários lotes q, partir de
ijoo.onG eom linalldamento até 4.0 meses.

T.I\Gt)A DA CONCEIÇÃO _ Riviera. Magníficos lotes
ele 14x36 por apenas Cr$· 500,000 ou COndições a estu
dm.

ITU,\ '5.\0 CRT�TOV.\(., .....:.. COQUEIROS __:. Teneno de
�)(j�'Hl':;!l Jl1t.s .. Bem imito a Rádio da Vál'ig preço
ocnsião prS Looo.ooei. \

I� L :::; 1 D .I.!: !I. C 1 A S

l;.:'i.POEH�.\,S -. nua D. Pedro II _ 3�1 J?.l'o.iá. C8.i:>a de

l\1c.Üôl'itll.. ü,JHi. C:Olll 5 quartos e Llemais delJendências
- Ama da L:m,u 100 m:3 do terreno _ l.OGO 111,2. :jLntra
lb 5.0UO.000 .saldo fo'll1 ótimas condições - Você mes

mo POdBl'Ú fazer S11'1 proposta .

I
I
!
I
I m
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_ -ESTA' marcado para O

próx!n�o mês de, dezembro.
_ de 11 a 16 .�. 0 PrimôIro

.Festival da' Juvent.ecle oa

tarinense, com () The Sna.,

kes") que recéber't no Gi

náslo Chaa-lés Morltq. O

vencedor receberá uma

Guitarra ofE,recids., pela ca

sa "Tranquillo Glamim" e

os demais' troféus .corres- '

ponoEmte as classificações.

NO Clube Doie de Ages
to próximo dia 27, será rea

nza'do a "So!reé" : p�lra a

escolha da Rainh:l cia Fun

donár!a Pública e duas

Princesas. Estão insclitas

na Associação dos'�ervido
res Públicos as candidatas:

Árlete Teixeira, Delma Ma

ria SHveira, Maria There

za Simone Ramos, Marci

Úini Maria Santos, Dircéa

Conceição Valente e' 'Eli

Catehcal't de Souza ..

NAO foi consP'·gu.id:J .

a

�rinda de Amilton Fernan-'

eles (Albertinho Limon�a)
/

à Floria.nópolis., Elo� tem

inúmeros eompromlSSo'l e:n

todo o País.' Feltzmente·' a

data c'o dia traze de n.o

vembro. foi- a úni:�a livre

'(sábado) durante o ano

65.
\

AS debutantes An'); Ma-

ria M. de Mello e Janete

!\faria Bartolomeu, foram

hospedes da Sra. Dorval

José dos Reis (Grazielá) na

cidade de Itajaí.

.MARn,ENE Cat'riço de

Oliveira - Miss Mato Gr·')s

so, esteve visitando

Redação na tarde de

gunda··fe�ra.

E' BEM possível que virá.

Para o Baile· das OrqUldeas
:Mias Objetiva L'1ternaciona!
OU :M1S!l -Bra.siCÓbjeÚva. O

convite foi for:nulado para
os promotores dacuele 'Con
curso. Dependendo apenas
das candidatas que ainda
v.ão ser eleitas. Em São'
P!l.ulO, cuidarei do a§sun�o
com as escolhidas.

ESTOU providenciando o

n. " Jo Jornal ·'Raà.ar na
.

sOciedade", mensário 80-

dai' ele· 8a�ta.· Catarü,,,,,',
c<?� 14 págínas, único . no
Sl'P."PfO em todo o País: O
Serviço de R�laQões Públi
cas e as R:eeepcio11Jstas, do'
referido Jornal orgamasndo
uma 'Promqção para dezem
bro PróXimo:

,

O AIIn1rante Aureo Dan
tas Tcrres-Comte. do 5.
Distrito Naval, .préx.mo €4-
bado nos campo dos Afon
sos, no Riô de Janei_ro, se
rá condecora/�o eOp.l a me
dalha' co Mérito Ael'Onáu-

. tico. Viajará sexta-feira.
Hoje está no Sul "o Ji;stado
em Viagem de inspeçã.o.

FALANDO no Comandan
te do �. Distrit-o Naval
Alm!rante Aureo Dantas
Torres acompanhado de
seu Assistente -

. Ca9itão
de Corveta - }Iu.g:;1 :i?rofo�
genes Guililarães e oCa.';'
pitão dos Portos -- Camte.
:aeitor Pleisí\n ·FiUí.o: esti
veram no Aeroport,<j "Her.
cílio i.uz", no embarque do
Govert'adot Celso Ramos,.
que fo,' 90 Rio dp, .Janeiro.
- ESTAO inserito3 trin-

teta·
se-

lVfISS Ob';etiv� je i3C 65
- Maria de F,átimu, sif
veira, .em preparativos pa
ra a Sua viagem à. São

Paulo, próxima semana. Seu
traje típico será uma· fan
tasia de "Rendeira". dese
nho' de Otávio Santos, que
será . confeccionado pel.a
mod18tã DIóne"BlIDau�"

Lazaro

NOS informou o Sr. Val
ter José da.. Luz, Gerence do

'. Ç...·erência Pa� flue- no
dia trinta e um de dezem
bro próximo, aquele Hotel,
llrômôverá o tradicional
"Reveilon"

AMILTo!'r F�NANDES.
(Albertinho Limonta' fa

mos.o ator nacional, suces

S() da nQvEla "O- Direlto de
.

o

tará no Baile
as dia :',J,reze

,

Lir,a, T. d�
,..;;:�".�:

BABADO a Socida:le
Guarani de Ita'aí, Presidi
da pf;llo Dr. A,bdon Fóes,
prÓIDOVeU úm· bonito e

elegante baile de . gà,la com

apresentação das debutan

tes de 1965, cujo desfile foi

organizado pel<J
.Carlos Muller. Ap�()·
mente cincoent�.)'"'

•••

o Bispo de éam�os,
o

D.

Antônio �e Castro
. ��.

vem de dar aO JjúbUco' 'u.!J3
"Cir�ular sObre à' infiltra.

ljiao com\1ÓiSta. na. Igreja",
Condenando c Uvro do tte.v-
mo. Pt!!.

'o paUl �Úgene Cnar-·

bOnneªu, da Congregação
�i:l santa Cruz, ·"Cris"la.lÍS-·
mo, Sociedade e Revolu

ção", há pouco editado em

São Paulo (Editora ner",el',

São Paulo, 1965).
O documento, denuncia

a obra, "cujo .conteudo ten

de á restaurar a emprensa
nefasta do famigerado "Bra

sil, Urgente", ou seja, lan

çar a opinião pública cat6-·
lica a apoiar uma. revolu

ção social de cUnho co.nu

nizante, que fac;:ilmente,eyo·
lui no sentido comunista,

como aconteceu em CUba",

E ao mesmo tempo r�",udla
as pal'lvras injuriosas c�m

que o livro se refere aos au·

tores de "Reforma Agrária
_ Questã<;> de Consciênc:a"
Dom Geraldo de Proença

Sigaud, ArcebispO de Dia

mantina, Dom Antônio de

Castro Màyér, Bispo de

CampOs, Prof. Plínio' Cor

rea dê Oliveira e
.

economis

t<.l. .Luiz Mendonça de Freie

O ilustre antistite mostra

que os Papas !tfirmam. que
"os verdadeiros amig:::s :do
p�vo

.

não são revOll1�lon�i
rios ntm inovadores, mas

tracÜcionalistas" (S. Pio ':;0
e que' UA Igreja nunca pre

góu a R-evolu"ão s"c'al"

(Pio XIl). E acusa o Pe.

Charbonneau de propugn"r
a revolução, desconhecendo
tais ensinamentos po'ntifí�
cios, citando oS seguintes
,trechos' da obra conden,,3.Q!H
..

. .. reclalilamos ''uma t v�t
dadeira revolução. D.<.!.s es-'

truturas que sustentam o

complexo econôiníco-social
em que vivemos. A

revo�lu.ç.ã.o é .necessár.ia..". {p.ag.. -tll .

após vinte Seculos de vi r

O confirmismo ameaça o

Clistianismp... J)ta, devido

ao contexto· 'hiStÓrico no

qual o mundq ,se en�(lntm,.
a revolução .cristã deve o

pera,r-sê' em t�rprbs satiais

(pag. 77). J)0D.'l Mayer mçs
tia ;tambélh c'dm.(}""ô autor
ace:lta . uml\ evolução soc:al
etln� fie;ma�it$. �.:- c:m�
���) ;e)�d�fia' f� ftÜ..
$:a:' c1WiZlí.çilJ.:) perfeita, co-

mQ,> isern' :.� c.��ão..�r�
,t1i"l lt' ��1.1 t ll. tl-tt�1 f'1 '_. 'dI

tá.'!" ,�i" ;_!.: ( i � ! .�.T) �;.t; l t-l,!

Continua o documento:
"O Pe. Paul Eugene Char

bdnneau, eoritrário ao ·ensi

namento explicito e claro

do grande Pontüice P�o XI,
procurou substituir sua 0-

pinião à no Papa, e qwmdo
Pio XI declara que a c')la
boração é condenáv: ei e111

qualqueJ; terreno, S. Revma.

a propugna até mesmo na

América Latina onde ain�
não se chegou ao dominio

comunista (of. pago 284).

. .. Aliás, as simpatias do

autor pelos fautores do co

munismo são explícitas".

(if s condena livro do
Padre (harbonneau

...�- -"'---�,�---

A 'IV FAMOSC I�FORMA

sínamentos claros das En
� procu,ra.ndo inter
por ;.ei1tr�, ele$. e. Q ��,
riQ vivo

.
a interpretação

n&Itl �pre fiel de aÍgUns·
teólogoS'. P.(,r isSQ,' não po-

• .,
I i' .

'

' .

r.

dem� a4®tlr
.

$8tXl�Jlu!,ntê
obra 'em n.ósllo Seminário,
neÍil. ·nas. bibliotecas das as

sociações religiosas, e a' to·
dos p�saconselhamo s sua

leitura, tanto maís que não
apresenta. caráter q�enti*�:.
de alguma utilidade.

.

Na
questão agrária, por exertt:
plo, desconhece a existência
de uma parcela de maís de
setenta por cento do nosso

território ainda' desocuna
da, e cujo apreveítamento
$X>deria proporcionar áo
Brasil' ti sJirto : econo'11ico
que

.

a
. conqlJis.ta do llmter

l<lnd e....ncedeu aos Est"ldos
Unidos".

.

fi·

O Autor do Projeto En
�enhe1ro Alfredo Rudzit
fret.or Técnico. 'a Alufer
.A. � EngenharIa, Indus
la e Comércio, de S.5.o
au·. . firma construtora.
o Pavilllão da IV ... '.

AMCSC, explicou. seu Pro
eto de estrutur!t m-tálica

.,
a seguinte forma:
t "Não vou. dizer $Hnples-

.
fuente qUe o p:ojet9· é de
linhas modernas '3 funcio·
+-�i<::, '''t''''c 'b�:jr- ('Pl<.:i_.�!'3 \�u'io

que se COnstrói é funcional
o!o � • ._r". o". .<.U�.,e �u�as

as ccr.struçé.es do' gênero
�rocuram �r diferentes
Vou àizer, então em lir.gua
gem bem· simples, c pcrqua
dêete projeto e l1ual o seu

val.or.
"Baseado num antepro·

:eto, que· :fiz 'há r:ito anos

para a Aeronáuti('<>", e que
não che�'Cu a ser .exel�\i:ta
�'o".

Injurias Soezes Contra 08 MCi%ra.� fi- :pEIus. q®r O ti�os 40 '�statu quo" no

Autcl'e$'� B4-Q(l livro "!l.efonna. AgrifUI. 't":" camPO, qWHlc;!G s.eme��
O l3ispo de ;CaIp.POI$ con- QqE!:-tã.O. de

.

9pn�êQ��" ��ão au�dida ,pela�
tulua:' �A resp�itO° dos au- quer seus autores são por "lÍiformations.' c�tholl\tues
tores de "R{lfo,rma .Agrária � conhecidos pela pü- Intem,aclc;;IÜAes".· � Pà:ri$..
- Q\1estão de CO*�iar. bliQÓ do Brasil 1ilteiro pa� fO\ �� .atra�,,�
liVro. do

..
qu�t �In�S"� ��.".':- '\: �

.•

�.'"
•

b��.��e6... J,�.:. ,��.\�R�.'·,;. ,�.,,��.,cidade: de ser um' do'}; co- . at1n!1-1os. E:1aB nã:d o

sem que A- ·l1esP08ta}�·
autore�, ·'0· Pe. P.' t!:. Óhat,. �eréCem reftitaçãq'· e 're- tid� 'qualquer' eontestaçjfu'.
bOOneau tem as seguintea caem jntefras sobre quem, "Nesso dever P"'S'01"1'1, r-o

expressões: "ínrantílís.no" formulandO-as, não te eu entanto. nos, ímpõe a obrí

(p. 5�7), "dois deles bispos, de passar aos' olhos de -to- gação de repetir, nesta oca

para a, maior vergonha dos do o Pais como um calunia- sião, o que se afirma em

crf�tãds' e da Igreja'� '(p, dor. Pena é que assim fique Reforma Agrária Questão
525), cegos ou cínicos que exposta a dígnídade sacer- de Conseíêncía", isto é, que
usam de' Uma "exegese equi dotal de que S. Revma. es-

.

uma reforma a�r�";_�. b=rea
voca" (p. 540)· de textos tá revestido. Mas o seu pro da na desapropriação in

pontificios (mais ou menos ceder é de quem com as, ij�ta' constitui um pecado,
como a que ele usou para próprIas mãos destruiu o contra o sétimo Manda'--en

rugtr a condenação c�m conceito em que como S�- .
to.: o que afasta· as srraças

que Pio �I. proscreveu. oerdota deveria ser. tlcl.O aOs . de .Deus e', atrair dele os

qualquer colaboração com OlhOs' de -todos.,
.

o .'

C'l.stigos
.

correspOnden+es,
o comunismo), chegando, �Assirri, • não admirarão quandO � nação toda cola-

por uma "munucia rabic.á." Nossos cariss.imos dio"e"a- bora Com esse neC1:'.dlJ de

(p. 532) a ·"tendenciosas nos tenha o refendo Padre mm a torn!\.-tn u,.."a "'0
conclusões (P. 540). se incumbido ���� '�i-�,t�..;'.

.

acionaI do Decálo-

.
.

calunia de qU�.emds�at�;-. 'gCli;.-," .e: .-

�>
'

.

.,. ;'

'.�·eI9iq��rQ� tvl'E�H1ES��-'t<;,,� I

C .li.:.�,��l ,: ,,::M7 \

• ��1 anl:lt:�')1'l'.�»:,JtI
Acha-se aparelhado pam qual�uer serViços em reló-

gios - Executa!ip por pes�oa :es�l�Uzada.
�r':'_!�F'.�� . i\" (�� 't ��) _�;';<.:'kJ

NOVO

Magazine

res desfilaram IlO!; salões'
daquela aI'istCcriítloa sQCie
-'ade. Foi Patronesse a, rU�

tInta qama,. Sra. Eduardo
Soloo Cabral Oanzlani' (Cê
lia). r>eputaptes 1965 que
desnlaram: Ana Dlmatos,
APíl' Maria· Machado de

'Mello,. Claudete santo'! Çar
mem Lucia da Silva, Elia
na Pereira Brandão, Elia
ne Cprrêa, Olaucia ME rei

Zimerma.-nn, Iara' Nascímen
tn To"'e 'PIiItSCimento, Ivone

Ounha, Ivelize BornhanseYI
Pac.heco., Ivapete' Maria

�oreli .. Ivanete BonoJlliÍü,
Juçana Meirinhú, Janete

Maria BartolQmeu, Karin
.

Kirsí.en, Ligia MarIa Fig1Í.e.
redo dos Santos;. Loriet�
Lenzi, Mará.Regina Ran-
0. ... 1 ....ó�", rJú�ia \Vendh�u
sen Krause, �:rja Çonc'.;i':'
ç- o i"aQe�, Maria Ii. dos

San:tos, Maria.' T.erezil'lha.
RebêIo, Maria rIa Grp�a
Mel1n .. :MarÍazinlla Kotzias

A,therino, Matl:y Terezi::lha

Moreira,. Marly Weingra-: tas.
ber, Marjza Rosi Luz. Moe-:
ma Demaria Z'esemer: Ro- Revolução nas Estruturas
sani Bauer. Ramos, Rosa
Maria Nascimento, Regina
Ma.ria Carneiro, San "ra

ta debut,antes de. Flo",:.",Ij- Mata. Piazza, 'Sõ"':� Llliza
polis pata o Baile das. Or-

Mull'r, Sueli, Wêjllgra'.:J�r.quideas .

que será réalizado .

Sllzana õa Rccha Mello,
no Lira T. C. n�"1xhno .1ia

Suzana Bauerguel.�, Tâ�ia
trpze. !Is il1scric,;õ8s para' as . Slmo"'e Muller. Thali:t '1I:!a
·reblltal"'tes de 'Fpo)!is encer

'

ria ll.Ialburg. Vâ�ta Mul�er.,.'- .... - ......····T11:)· e pa
Vera Lúcia Todeseh:tli, Ve

iníiI w di!@. ln�r do Estadc;
ra M:arla da Silva, Vera

--.- -- _-> -- uovembro.
Beatri;z; Bianchini e Vl-vtane
lVge�bach. Á orquestra de
Edie .Mandarino, do Rio de
Janeiro. O .baile tel1nllnOU
às se!s da manhã sendo um

dos mals movimentados da

quela cidadê.·

dE aviões (aer(.po:."� de I.
tajaí) trens e ôl1tbus das
lmnas regul�res de trans
pOetes inter municip'H3 e

inter-estaduais, ;om b,:;rá
rios especiaiS; será organi
zado um serviço próprio pa
ra a IV FAMOSC, pelas em

)rêsas d{ ôtibus crJletivos Dia 23 de outubro - 10' hs. - Ínaug'\1ração.
. rba:cos, para o centr.> da A noite - Baile inauiural 'no T.:.a�ro Car:os G..:mes.
.cidade e para todos os b::lir Dia 24 de cU.!'.i'bl'à - Abertu:ra d'l Exposição F.latéJ a
r: .. s, bem como se=viço de A noite - Concêrto Músico-Vocal no Teatro Ccr�os
taxi ju.....üo ao Parque Per Gomes,
mane�.te de �xpos:ções . Dia 25 de outubró - Abertura do "Salão pró.Ar�e
i:'ARQiJE DE Dl IiERSI)ES l\:toderna",
especialmente �onl:ratadoo. Dia 30 de outubro - Grupo de Bailaqo de Joinvil:�
para o p_ríodo da IV.'.. no Teatro Carlos Gomes .

FAMCSC, no local 's. mes Dia 31 de ,outubro - Coral de Sílnta Cruz. do Sul no
ma, será. armado um gran- Teatro Carlos Gomes - a noite - Abeitura da Expos.
dé parque· de Diversões, pa. de Flôres.
ra adultos e cr:anças. Este Dia 5 ·de novembro - Comédia musicada "Viva .0 Mi-
Parqije será llllUt luagn.ifi- nistro" no Teatro Carlos Gomes.
ca atr�ção. Só de ne:�ia. �e� pia 6 -de nov�rnbrÓ' - Retn'is'e de "Viva o M:nistro",
lÉtrica, para acionar .os a Bale dé Encerramento no Teatro Carbs Gomes,
par�lhos necessitarit dE .�.

. Dia 7 de novembro - Enrerramento'. ofieial.
75Kva. llurninaçã.o feérica_ - Dur.ante o mesmo período terá:

..

Disporá da maior
.

Roda G1 Ápresentações
.

da :Ban(ia de FuZiieiros Navais. .

gante" que -já se montou, ,Exibiçães ar:robáticas da "E�uadrillia 'da Fumaça�.
no Brasil. Nóvidacles em a Desfile. e Ap'resentp.r.ões de Ban�:�f�Jbi,<j, : .I p:;-ças Estrutura ·s."

..;.par.e'.'".os, como ·'C.Jfcote" B'1 T" d "Oh" "" .. , 'o I �TlT':· '0" ,".
, '!

LU ale lplCO o opp, '.'Í'.i,':"�;'S tF�';";l 'l .. ;,"Estas dificuldai�s 1\0!e: ;C'<'tL. :,t.axi", "Cha ...é�l Mexi� "
, .. ", ..

' ..

.. r l!J!� , 1:' Competições eS'Çlortiva�, '(c"rlidAS de b:c!cre�as, la..;n.são resolvidas , e<'l.lculanq'O: �.��ivo!;� "Twdst", '·B.llall às b ·"";�"'ft·
.

se a estrutura em � dlmf:n�' ...
.

retas,. 6 ....'fU'pas, etc., . et�J �.. ��..futebol. .

,.

lY'It;.. e�anas", Auto P.stas"· .:R.tmitaL,de"p()��iit:$; Nto.ó.. 1'.m4,�'.....sões e não em .d!Ia5 como " ntanhas Russa", " .. , 1
--

�cita ,);le, Pipn"?,, . � -i '

.aptiramente. AS!'lm. por e- Tretn Fantasma", "Espelho .4í?� .. ,. �.;.; Hr·,.tralxfE�plo, �a cúpula ela. MágiCl:, e multas . outras ,�rt, �� .. '�" .

p�oJeta� .'ctm.':�o:�"�� '�e�;.se�çõ�,�,<p.�J;.a:,4!�}?��Jt'!A� -i'f·.•-:'_."b;�':;;:.: i;(
:

�:�:·'f· .::A·-M'':'�'oL"A: 'S'··: t.:i.'.,.. :.".·.t.I:.,::..,·.... :1 ;."':":
1'1 '11 ,.,

uu-arcos, qu� _

se }tfll.tb:vMl �\\auitok e' crtª-IlÇ8i$...
' O.�;

•
-.

'

.' t: tJ
..

"

"V�a �fMe"!tlt�F:��si�I)�q�;rw, li: Ti;;l;f'Lí· �1'1 �,l : •

' I: • ltleram possíveis: dê sétiêm. Q"'.: . slihta' 'c'afuk'iaa será paI
'

. .1.. o o OnfeCClonam-Se· flamulas. InformácW'f!i
Colaboração com o Comu-

r.:>!tsP. 'os se!,arada�lente; co de gra'diosa mostra , e ,é!St� Rp�:;)çào ("OIT! O,.SMA.'R OH neln tpl�ff)",pe, se retiramos dl?ts cu 'Oo'um·er.au com :t SUa.
o

fu] ,.-
. nismo,. Elo'"o de Marx. t t

a� ..

fl .':>2.,& . malS arcos, "O res an e con- .

gurante beleza típis:t' ·serâ. _

ti!Ílua estável. P;,r{m se cenário. SUá. pXlvileguH11l-.·:'
projetamos em 3 ditu';!r.sÕes situação geográfica, sua be

. ,.....;;.....---
.a estrutura trabalt,'l como líssima pa:sagem de corél.da.': .'

Pl'\'MO) fi·Hum todo indiv:sível, e dai a
com flôres e seu hosplt:i.lei : I U

dificuldade de �naHsâ la, ró pov.o, cotribuirão para o \'t;.MolE-��E
m:a.s resulta m'l.lS rígida bem es.tar:os visitam,es
mais eco"'ômicR .e sôl:1;re que venham a assistir a ..

tudo, permite obter formas IV FEIRA DE AMOSTRAS
nbvas"

.

DE SANTA CATARr�'A. Es

"N ... caso presente o cal sa grande realização terá

culo em 3 dimensi'ies per. início no dia 230 .ue O\1tubro
mitiu baixar a .cumieinl: .C'.o até 7 de Novembro do cor. .

torrou a estrutra. 'maie es: rente ano. Vas�o progra:- ,;

belta"; ma fa! elabc.rado para ,as;:

"Para orgulhCl da' el1��" festividadcs, dando ao zt:u·')
nharia nar;'l'la·d, há' mu_top ,rista horas de . v��d�d.e;ro
jovens enger;h"lro�, .stt'·:': prazer e elltrenimet'ltJ.

dan"o, essas no'!:!.s· �eür;as, Terá a IV FEIR/\. DE A

... Pio XI na Enciclica principalmente os t:aba
"Divíni Redemptoris" mos- lhos de VLASOV, sôbre 'es

tta todo o mal que faz à so- trutura-cascas".
ciedade e mesmo as classes "Em nosso mei.o, :::ü'i.o 1>0
operárias a . doutrin<.!. de demos deixar·. de men�JO-

Marx. Pois bem, desse au- nar iO $ngeI).hdro Nicc:�u
tor diz o Pe. P. E. Charbon- Lebedev, pioneiro I? autCrl

neau: "Na confus�o 'de dade no cálculo em '3 d!.

ideias que fervilhar em tor- mensões e qUe já real:1zou

no do anticapitaliSmo, Marx' ; trabalhos ,'considerados im

ergue-se qual novo messias, possiveis, e do qual me con

salvador e redentor das sidero' discípula" ,

c1<.l.sses oprimidas" (sic· "Apoiando-se >1essas nc-

pag 226)� e ainda que Marx vas possibilidades, os· arqm

"amou prOfundamente o . tetos bra&ileiros. têm tira�o

hQmem e quis salva-lo, To-

das as. páginas que escrév�u
dão testemUnho deste dese

jo de redenção e de�te
amor ao homem" (pag
280). Citações como esta hã

muitas no livro",

,

"NaqH ,i.� temQo l;;.a..via dJ,.
� ;r.�
f:culdaje em proje�p." a es

trutura de aço, ronlJr'ne
as Ur..tL-:,t desejadas' \

"Há certas leis nd-turaís

c limit:,s de esbeltez �as

proveito para manter. c 111-
't,o conceito qUe a ô3.rquitetll
ra nacional, adquir� -0(' ex

tedJr.

rRANl?PORTE - Além

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

DOv.6E
flpÚ perua _ UJ51

•

'I'ralUI' e ver a lua Franci::.cu Tolcntino n.o' 21 - com
leitO!' Bit.tencuurl Tel. 3950.

'.-

pnOTEJ-� apus

QLHOS
i' • c·',

;. "

; f

MOSTRAS 'DE SA..�TA CA·

TARINA a brilhante parti
c�pa ão da Esqual.lrillln. da

Fumaça, com exibi'..ões a

crobáticas, competiçijt�S es

portivàs, aprzsentaçao ela

Ban'a Marcial J.cs '}.t'uziJei

ros Navais d.o RIo de Janel

ro, apresentações regionaiS
programas cultura:s, et.r..

Não deixe po:s,· de aS'3is

tir a IV FEIRA DE AMOS·

TRAS DE SANTA CATARI

NA.

ose óculos·
. bem oQaptados

I·.

·otende'ftOi co", Axotidõo
. SUCll rreceite de óculos

OTICA ESPECIALIZADA
MODf:Rlm LABORATÓRIO'

.

'

, EXtme de A.dm�ssão
.

prepara-se alunos ·paI..} exame de, admissã� ao giná3io,
à rua J\Ílio Moura, 19 - tel. 3137.

Ninguem Leia. .Obra Tão
. .

Nociva
"Esses exemplos !'lão su

ficientes,
.

contipua o Úúcu·

menta, Pilra p131\Je1.,t.l' q1,.e
;'c' ti a.td úé Íi.viOZ C -jE. lid
. ,

..ira f nocivi1",

BASenhoras e' Senno(fas
QUE E °N

Vende-se um terreno à Rua WaldGmar Ouriql'es. em

Capoeiras . .'

.
Agua, luz e ônibus l'.11 _,o:t\l..

, 1'r;;ço Ú", ba ... ·'.".ü" .

.' ,Ttatar p..,1O \;élêWn8 t,:il);1 G't ili. '.1..(;:;' Lr;"c'S \. �.;:; \ '»j ':
... 'I"

,\.....\,..';.. .-,.:...........

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Segundo convento firma
do entre' a Univ�rsidade

.

do

.Recife,
. à streENE e a'

USAID _: órgão que. coor
dena a partícípacão norte
americana na Aliança pa
ra o Progresso - será cria
do na capital pr rnambuca
na o Centro Regiónal de
Administranão'

'.Municip�l,
que funcionará como depen
dêneia da Éscob de' Ad
ministração daquela uníver
sidade.

\-

Além de nrot);�ja� a cria
cão. f' o fun cioN'.>nento do

Centro, o corrvêato ofere
cerá meios parlO\ melhoria
da (1ua·lirlade· do ensine mi
l1,st.ra0o n:arIllPl!l r;�cola de

Admtnísttação.. Para ISSO,

serão esta'J)f'lec'n('S' o regi
.me do tempo integral pa
ra os professôres e O' au

I:\lento "O acêrvc, de Iívros
da .bíblictsea, a-o lado de

outras medidas '-e; ordem
admínístratíva. 1"0 centro,
serão treinados . eêrca de

1.200 funcíónáríos dos mu

nicípios nordestír os.:

Com a a:ssihatrra do eon
vênio. técnicos b-asílerros O

norte-amertcanos ssneram
estabelecer eondeões pró
prias para que Q Nordeste
venha a ter, como outras

. regiões do país, 'ln:. centro
dI'! treínarrrento canaz de

. formar B,dmiTlist.r,,<ior"s mu

nícroaís bsrn ha'ulitados.
Como si'gnatl'ir'a da {�Olll

vênia. a SUDEN'9: prestará
assistência técnica, auando
solicitada pela trnívessída
de, além do exerces o con-

tur a Ocj�eBlal �eYe InvEstir
hl:s na jwér:cl

.

Latina
BRE:i'JI:':N, - Por ocaSlac

dos [estE. o. cio Dia da A�e
ric1 La:' 'a e:'U Bre'meu,
Felipe H i:.e:·�. Pres;deate
do Banco I.2tel'america.no
de Desenvcl ll13:ot'J conci
tou a E'uropa Ocidental à
ajudf1,r p2ra acele:útr a in
teg .aç:'io da América Lati
na através de maIOr..::; in·
ves Cjl1leI1'OCS industriais e

coo)eração técnica em vá
rios pro�'2tos eccn6micos.
O Preso 'e'�te do BID rei

terru a S'la an ter�{)::: pro
pos, a de \!: ia,:,ão de um
2.<'ur:1o El rOlLU ds Dpsen
voh :m.ents que trabalhasse
jun10 com o Ba ico Intera
me Icano " outras institui
ÇÕ21: que fu·'c'o"an.l em ba
/;es mult:ht2:::ais.
O s2nhGr Her:,en citou

ainda os 1-�rog-re�Si)S que fo
ram lil.cança'::'os l.lOS últimos

. anos pelos do's blocos eco

nÔlilieos da América; Lati
do comUm na América

Central, SIECA ._- ressa1-

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

Servidores aa DASf:
Aumento Este AlO

o PreSidente da Conferac�c
dos Servidores Públicos do Bta
8il, Sr. Bislldt Maiani, será re....

ceb:do em audiência, ás 16 hc:
'ras de hoje, Pêlo diretór do DASf
Sr. Luís Belfort· Ouro Préto, a

quem'pedirá que mterceda .1Hnit
& Presidência.da República; para
que o funcionalismo seja cun'

templado com () reaju,stamenh
de seus vencimentos ain.da' êstE
ano.

" .�
Na audiência, que foi marcadt.

ontem, Maianl e outros dirigen
tes da .entidade que lidera a cam

panha . pró-aumento, entregarãe
ao Sr. Ouro Prêto cópias de di
versos memOTIrus dirígidos a�'

Presidenbe da República e a '1i1-
nístros de Estado, expondo a si

tuação de penúria em que encen

tra a class>e e focalizando dadOE
demonstrativos dos recursos con'

que eonta o Tesouro para fazeI
face ás despesas' COIa o reajusta
me'l1to ainda' no presente exerd-

Encontr9.-se .�m festAs,· cio, mais p:redsamente ai parth
desde há a1a;u'ls dias, () lar do dia 1 do mês em curso.
do 'laSSO ilwt,:,e amigo e

.

distirto CJrter.rà�lPO sr.
Outros problemas que afli[�en

'Jcão Batista Ram')s Ribas, O funcionalismo civil, çomo .os Cf:
atualmente residindo

.

r�a d d€:nqua ram,ento, rea aptaçõ�.:; tG-;Jarab9ra, e, de ;:;ua EX-
•

AI' "/I' . promoções, serão também exa-m-a. e,nposa Ice "Var:"" com

o ad-.'ento de u'.na. b�la mi·nados em profundidade du.�
menira. OPa na p il. batis-

rante a audiência•.mal receberá . o nonw de .

PatrÍCia. Também amanhã, a p�ir da�
o "O Estado" ao fazer @. 19 h ' 'd C_oras ,estara reun.l o o on

registro en
-',
reça ao ilustre'

casal, assim coni.n <-tos seus selho' de Representantes da F2 :c-
famil'ares e, em f-'ir\:��ch"\ a J'ação Carioca dos Servidores Pú·
Patrícia OS S�l)S ma;s ar-' bl

�

dentes votes de felicidade �cos, para tratar' não só· da
constante questão do aumentO .salarial·co-

PA�iK()\T�'pno' .

LONGA MURO
BERLIM - Um grupl'J. dê

10 operários da 6')Ua- de
Ocupação Sov:ét!ca da Ale

manha, vigiado POL' 10 guar
das e um cão .polic;aL Ini
ciou (,'mtem os trabalhos
de pr.olongamento do Muro

no cmtro da cidade. O no

vo trecho, na fronteira eu

tre os bairros Wedding e

Prenzlau'erberg tem 60m de

largura e 4 metras de al
tura; o muro foi "coroado"
por uma cêrca' de arame

farpado e cacos dE' vidro.
Antes existiam· aí três fi
leiras de cêrcas de arame

f

farpado.

-- -
.

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

t l' d
'"

mo am')em as comerroraçoe�

que marcarão o dia 23 próx�.rr.o
i?onsagrndo ao Servidor Público.
A dir�toria da União dos Pre

videnciários do Brasil reuniu SUL!

diretoriô. na noite de ontem C ho·.
j.e lançará' uma proclamação fa
calhando em têrmos crus a situa-

.

ção dramática. em que se encon

t.ram os servidores. públicos e t é

clamando, mais uma vez, saIu-
. ção para o problema. A UPB va'

.
.

pronunciar-se também sôbl'e e

necessidade de restabelecimenfc
de nafalinas para 0& previdenciá,
rios e extensão do beneEcio a to

do o funcionalismo .

de pessoal.
A Universidade de Reci

fe dará condições de fun

cionamento e autonomia à
Escola de Admínístraeâc,
oterecendo-lhe sede própría
e o quadro de professores
0' funcionários.. O estabeíe
eímeníO doará recursos no

totài' de êr$ 1M milhões
que ser·ão. liberados em duas

parcelas iguais, rios exer

cícíos fiscais de '1961J é 1967.
Finalmente, a USAm tal'

narâ disponível, como doa

ção, ímportâncía hão infe
ríor a Cr$ 200 milhões, du
rante o ano fiscal 1965/66

e, êgfif9f1ne i.i"_:ionibilidude
de Verbas, reeursos adícío

üã1g de Cr' 330 . milhões.
'Jforfiará disponível, tam

bém, importância não in

ferior a 40 mil dólares pa
ra custeio de cinco bôísas

de estudos nos 'Estados

Unidos .para proressõres da

EÍltiOla de Administração; e

ptes�ará. assistência técnica

quaridO . solicitada pela Uni

vetsitiade, através' da SV
DENE.

Ao mesmo témpo, o go

vêrno do Piauí recebeu che

. que de Cr$ l.046.18:t320,

para prosseguir na execu

ção d.o programa de. ensino

da Aliança para o Progres
150. O cheque, entregue em

nome da USAID pelo' Sr.
Frank Mann, é a terceira

parcela dos recursos norte

americanos . comprometidos
em convênio entre a SU

DENE, a USAID,. o J.\finisté

rio da ,Educação e Cultura
e o govêrno do estado, pa
ra reduzir o analfabetismo
no Piauí.
Nesse programa de edu

cação, os Estados Unídos
Icomprometeram-se a aplí-
cal' cêrea de' Cr$ _ •.

2.254.715.000; com o último

cheque, já foram entregues
Cr$' 1.808.223.035.

ra as' escolas primárias e fessôres. Espera-se .que se:'
instituições para a forma- jam aírabetízados no mini
ção e treinamento' de '.

pro- mo 60' mil adultos.

Schreeder Recebe Ministro do
Exf.e·rior DinamJarquês

.

Primelre Sessão do Novo

"Bundestaq" no dia 19

BONN,. O mínístro do
Exterior alemão, Dr. Ger
hard Schroeder manteve
demorado colóquio com. seu

colega dinamarquês, Haek

kerup sôbre questões euro

péias, principalmente sôbre '

a Comunidade Ecanômica
Européia e a Pequena Zo

na de Comércio; bem como

sôbre assuntos ligados à

aliança atlântica. O mínís
tro do Exterior da Dina-

Com recursos brasrleírov

marca visitou recentemente
vários. países do bloco ori
ental e participou também
da assembléia da ONU, in
tercedendo rírmemente, em

ambas' ocasiões pelos inter
resses alemães; o ministro
Schroeder aproveitou a vi
sita de Haekkerup para ex

;pressar os agradecunento
do chanceler Erhard e do
Govérno FedEral pela, ·ati
tude dínamarquesa.

como decano; em seguida
. será feita a chamada dos

deputados..0 tema centrai
da primeira sessão do
novo "Bundestag será a

eleição do novo presidente
.

do Parlamento e ele seus

4 substitutos. A raccão
CDU/CDU proporá outra
vez o nome do Dr. Gerstes

maier .

e norte-americanos, no es

pírito da Aliança pau o

Progresso, o govêrno do
Piauí 'está construínco e

.

equipando aproxíma-tamen
te 1.230 salas de auh para

ampliação .

d\ rêde eseoíar
. e substituição de unidades

inadequadas, onde houver,
no mínimo, 100 crianças em

idade €scolar.

trôle contábil, a apllcação
dos. recursos, a ttsealízação
e a avanaeão dos resulta
dos. A SUDENE -ontrtbuírá;
ainda. com recursos no

montante do ê:rz:; 330 mi
lhões no triênio fie' sxecu

ção do convênio. nesse to

tal, Cr$ 150 mílnões serão

aplíear'os na aqutsíção e

na complementação de
salários dos proressôres da

tando, para finalizar que a Escola, de Admíntstracão. O

ájllàa dos países. europeus restante será empregado

na)entre 1960 e 1963, quíntü- instalação do Cent.ro Re

plicou. 'gional e no adestramento

I

As verbas estão sendo

.aplicadas, tambérn.vna COl1S ..

trução e equipamento de
_ escolas. normais, orícínas
industriais, centros de fís

calização e 'trein�men,to.·
Mais ':':e 500 cantinas serão

equípadas e 10 unidades
médico-dentárias estão, sen
do instaladas.
Alem disso, os recursos

financeiros estão permltln- .

do a aquisição de livros o

'Outros materiais básicos pa

BONN, - Um �lês após
as eleições na RJepúbJica
Federal Alemã, '0 novo Par
lamento Federia reunir-se
á peja primeira vez, no

próximo' dia 19 de outu
bro.
De acôrdo com a

.

agenda
de trabalhos publicada ho
je, a sessão será ab'erta pe
lo Dr. Konrad Adenauer,

IMPRESSO.RA
, -.

,
.

,...

ELO

A IMPRESSORA MODÊLO possui todo'! os recursos

e a necessórlo experi_neio paro I)Oronti; sempre ó
móximo em qualquer s�rviço do ramo.

.

Trobolhl;. idô"eo e perfeito, Im qut V. pode �ontior.

desenhos
I;: elichh

folhetos - catálogos
,

cartozes e çOfimb'Os
ir.,presios em geral

� papelaria

Ji.�

IMPRESSORA filOOÊI;O'
DE

ORI\tALOc.> STUART. elA.
RUA DEODORO N133-A '-1-

FONE 2517...;..F.LORIANÓPOLI$
.-.

,

lmobllidrla - ilhacap
DIRETOR: DR. W1mTER LINHARES

RUA FERNANDO ,MACHADO, 6 - 1° ANDAR - FONE - 24·13

Em boletim dedicarão espeCI·
almente ás comemorações do
Pia do Aviador, a Associacão dOf
Servidores Civis do Minist�§rlo de
Aeronáutica. assinala 'que' "êst{:
dja, consagrado a uma classp
laboriosa e 'disciplinada, tem
neste ano, um significado maiOT
do que em épocas anteri-orc.s; poh,
espera-se de S.' Exa. o Sr. Pr.esi
dEnte da República, o reccllhec:
mento da situação de angustia 1=

penúria que no momento p.tra
vessamos" �
Mostra o boletim que R'Jroxi- C�MPRA E �NDA .DE TERRENOS, ,CASAS'A AP�TAMENTOS
d 80

.

d
RESt�NCIA - Vende-se a rua Santos Saralva.Ampla con'ortavel, construcao recente, contendo 5 dormitórios, 2 ba·

ma amfnte . por cento m. nheiros 3 salas, copa, cozinh'1 e dependências completas para empregada e garagem. Terreno medindo 5.400 metros

funcionários CIVIS d,© Mm.' st<€>ll'k Iquadrados. Vende-se também a ca�a, desmembrando-se parte. do terreno.

d
.

A P

f t"" 't
.

'T d
TERRENOS -

. .'
a ,eronau Ica es ao SI uÍEl.c OS c RUA VISCONDE -DE TAUNAY _ Agronômica ....,.... medindo 380 metros quadrados. 'Facilita-se metade elo pag'1.meJ1to em

nivel.l ao riivel10 e que no nive] 25 meses.

8 se concfntra a maior ner(�-enta- BARREIROS - Amplo terreno de 20 por 60 metros. Com�letamente plano. Ideal para ch<icara ou indústria. Apenas

. -!. 1
.

�

d
. Cr$ 1.200.000.

gem ,. num tOLa aprOXIma o d( PRAtA DA SAUDADE - Duas frentes, próximo ao prédio de apartanlentos, a 50 metros da Praia.

7 mil" t.
_., .�. ..----------.....-.....--....."""""'.....""""'''''''''''''''''......''''''''=z.,,,_''''''''''==='''''''''='''''"'''''''.'i

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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[eun:eés Prelmnsres Para a

[(reão.da Divisão Especral
Ccrn o fim especil\l .

de
organzar a Djvls�() Especi
al pa ra o pr.óximo ano, o

presidente Osn: Melo trá re
alízar três 'reuníõas CO� OS
dj�'i!;!:entes de Liga � e clubes
do h-teíror, fazeDQo uma

em I'ajaí, reunindn o nor

te, or tra em Tubarão, reu

níndo (l RuI e outra no oes

�e com clubes .3 l.k'\s 9,a
que til, ··E.gião. :Ç>!S:'l1-: L' presí
dente "DOSSa J:"r)·('rtagem
que assim faciw.a:�·:l� o seu

traha1l').Q, r�:lp.nd'1 dess-is

x:eu"" '.�. :- e .fin�tivo
a t.f." r.,.:un.r�;, �-� i}jvL:';�\I'
Esp � .,.:..

.. '.tará· CGm

núme 'inii:;'�J') ... hr'!,I
ci] � teso

. Resp:ngos dos VI Jogos ·Abe.rtQs
da Santa

/

Catar1nJ
n1 caso para a FASe

.
-

titudes. predpitadas do rema-

Teodoro Vahl· (olo(am
Escreveu:

. .. Abelardo Abraham ". remo em eíse a' sua atitlLde n.io ,-�e3t.1'-·_üu
Manoel Silveira, õle não
destruiu Al'y Perei!·,1. OlIvei

ra, Ele destruiu, isso sim
u remo. de 'Ssl.1:ita Catarina

q.ue tinha possíbülídade i
men ..sas de .fazer uma 'Tle

\ morával campah i neste

Campeonato f)rasil�l �:t ele
� Remo .Para mim�Il(Jje :J3.
não há mais ambieetE pa
ra se consegu.ir alg,;uroa co

sá. Teodoro êr�ju 1:111 am

biente desagradável no seio
dos próprios remaclore.� COI)

vocados, t.!ue não aceitarIl
de mamira alguma a sua

impo�:ição, e esperam a L r:.

que' o presidente da FASe
aja enêrgicamente ront':a

êle, causador de 'cnda essa f�·'
,< \ t" "f Ipolêmica. No enter:c1er' dei: '60nanOpO�tS 'trOuxe res h,u os

te comentarista. 'Teodoro G
I

P I
I a I

;�;d�'�';P�tl��;' �!;::,\::� dos Jogos Abertos
. r�m:o x il me!ras, MJe, em

ou Cjllem sc1be, com espíri PalJ'o pO!::l T�('"" Bras'"I!
to de liderança procurou

Florianópolis que esteve Derrdando as selecões
l , \;i·,Y lHAJ I

. �

• se apresentando· em B"vs d �.

J'
,. A' d G·

.

'P.
um seu direito, que já lhe

' .
- e LaJes, .

011 ville, Blumc eqUIpe o rem'.') - or

Que sem a sua for�,�"':. máxI nau e Brusq:.te, F�lorlan6po to Alegrense .enfrent.'l. hoje
ma, .�l�as ".��, c?n;:l�coes de ]iS torrou-se, com méritos no. Pacaembu; o onze do
fálzel �oa ·1íi.�1:l,ra: t,rt�xe na

. can.1peãq.<- de basq.l.!�ebol Pallmeira:s" ".vra]endo o ma

�aga.g�n: tr�� _tItuloS. Fl,�.; '. dos �I .�gOS Abe.:rt:J:'l;� ,J;ch pelas Jàartas de �inai:)
nano:Jolls, mIcIOU os Jogos1!i Finâlmente, no tér.Ú de· ':'da Taça 'Sras!l . "()' cam·

Abertcs '. co�.forme havía- m�,sa mas�l�lino, tnuxell1cs
mos prenunciado. bas('ado. tarnbém .os títl\los dos· VI
nas j1aJavra <: do s"eretú;o Jagas Abertos.

.
�a FASC, desport!sL1. Silo Florianópr,lis n&)li' com
via Serafim da Lu!!:, que' eoS o título de vice "in at1etis
teve presente àquei.:; acaB· mo mascc;l:110 e !'emi'ninn.
tecüncnb.

o
cunsrâncias, j'1"!'r:.is pede

rei estar com ête E;f C0l11

Quando, a dez CH doze
ias atrás,

.

conversávamos
oro. o presidente da. FASC \ por Alfredo, Base, Vieira e

o ,Mira-Mar , dizia-me o
Ernesto que crescia dia a

bnegado dírígente do, nus dia e se constituía numa
o remo que estava bastan promessa parâ o Brasileiro 'meses.

e satisfeito, e que tinha O deis c-patrão do Aldo

erteza de que a nossa se
LU2í formado. pos Micilel e

. Surgiu agora a í'''1IH:), ;re

leção havia se entrosado /Teixeira foi 4_es,ig,r;ª-do para odoro ',rendo f),lgir...1J- poss.i

efiniti.nte. E, com os
continuar a treinar, l)ois bilidade de ser inélUldo' no

einamentos que estavam Silveira gostou muito elo oito gigante. há m.aIS {lU

endo'ministrados pel1 .ex
seu rendimento. No dois menos quinze dias aprasen

raordinário Manoel 811
. s-patrã.o havia o prol)lcma tau-se a direção téenic::1. pa

;eira, poderíamos ficar da doença do :reodora que Ta' trleinar, isto é. :3omp1e

anquilos .

que seriamos não podia treinar. Si1veira tamente distanciajo dos

em sucedidos ern nOV'3m- improvisou então um dois outros remadores que estão

o na Guanabara. Pare sem com Passig e Ivan ": em ótimas condições físicas

do
. que estava advi que 'linham trc�n8.ndo éom e técn;ca:: . .o presIc!ente da

ando· alguma ';01s3: Jisse bastante agrado para a di fASC, com Manoel Silvei

ao Dr. Ary Perei!":l. Oli reção técnica. c� remado- ra e Sady Berb€r se reuni

a. ".olha doutor, o se-
res foram' a exames médi ram para achar uma "lJ:U

o�. ainda vai se. iÍ1como cos e todos se mostraram ção pa':a o seu C�',SQ, pois·

ilnuito com essa seI0ç�.o aptos para o ��cinnmentd com,os conjuntos já' forma
dos e em treinau'cr.ta

.

difi
rque . se observava que
via alguém que não esta Ary Pereira ÓliVêli."H. certr, cil era ��r.har un1a ',-,_UÇFlO.

sa�isfeito com ::l. s�'�11a- feita perguntou a· Teodoro E mrr!ncÍpio, res-;;vel'um

o que se apresentava. E se êle não 11'h fac:eJ' os exa
. �esni.3.nchar o dOIS sem,

;tinha !�tn��'3 .: .,zjf:� •.•p�es ,médicos, no qUB foi
.

n�o �eH certo, dep,::iS pro

e 't,ssim ��1. '}
..:1'» ',l�'!ul:�lo [fIO '·,?l11ad?�.�·':\'ic�,\W

.

fazer
_ l'�I}llOr�,.(.mtin.·1Ic'·.'·.sca. .p�do de há .mul-

• lif .... �· 1, "��'� "1-1'. ij'�r - �,,··..;f(f:�trtm1�'r-/cnn,\·pedrao' "f.f...�$-;�' ...�I"�� ,'-\"
OIS dias depois daql1eH( qUe ,,!a'ua na S$ ;?:.)C(.'''''::1 1$,

.

,.

, �.
.-

n�' U,!;lC ::uto, 11'. q1je .. !'Síncerame�.i�t;: fa
nversa, eis que sundu tav8, bem e que maIS t2.r d�spOmVel}.�a SCl�"ào . .iam 1aI!do, fiadora já ri���.. 'i

a crise na FASe, mot\ va de L,:::a os (':{anp�. K'! ,'1' b�dm nao se ,a�erl2.r8.m, de nha condições física,,; deP'a ..

per<l que eu já havia. to Me: (T. conversa.;.;! ') 'J�n VI o a.os .horarl�S de au�as �ompanhar essá1 rapaziada
sconfiado e previa l11E'S'

dia.·l) .f';' 'pão do ·Ri.tehlie.u ? serVIços. Depo� de tonos treimH.':a e chfi� de· espe-
O qu �"

.

e· v' ·lr< J � dOiS 5<111 Ir Pé) < esses trabalhos CISlllOll 'reo "

.

e "'?I!�s� a.�9rJ.t<iJ!er..,., .."."
c,l.. •

..
" J

•.•• •

'
.

• '.,..., .. "
r-anças. Deste meu comentá

r sinal, tiIii�;crii� ;êi�\,���:.:;�,��l€,:f:" Tvan, tremar tim; <)<,., doro qe dIzer ..?-U:f:.,ShV���.;,tlo;. ape��s\ quero deixa�

gOS� e delicada solucãl) si:n :'8r'l o presid"'!l�o ct3 estava c.ontra ele . Resol· .::onsignado·o meu vot,u" de

ra
. que os leitor e.> e' a

li'A;3_::. r.l�( êsse conj1.:: to veu ém seguida, contrari- louvor a êsse extralJrdm::c

antes do ·I'emo ter.'l"'m e r a 111 li i t o bem; e andO:l tudo e a todos. pro .

h
.""

{la amem que f:::.:z: do. rê'

11la n,/v'a-o exata
curar o presidepte ::10 Mar 1 d

IV,> "o rue d··
no uma as suas f:l'andes

'" '1 mesmo ia lhe pec E: para tinelli e do Aldo Luz para.
-

t
.

T d flreocu.pações, e l]1,t', com
nao remar o r.c oro por que êles assinaSS21Yl un19.

t d
com serenidac'e, ClLl1'f, e ho

que êle esteve mai o oen petição excluindo Silveira
1

.lestidade tem procur'l�;.J
te e r:?o é aco"'3eHlavr. da seleção. Hou-"e a negati
um t: f i·,�mento p"xado da· va dos diretores ctps clubes
('a 'aR 3U9.S �onc1içi)"" Ary acima referid.os. Pediu uma

Pereira ouv:ndo aquilo de reun:ãe. da' diretoria. riachu
Roberto Muller nf'" Áeve'

volta
trei-

'isto tudo mais OH menos

embalados, pois [a estavam

treinando a mais di! .�Iois

dú,'idas ed, dizer a')· .3il�

veira que êle trLÍnasse Pas

sig e Ivan porque diflCil
:'wnte Teoc'oro·· 'le recupe

;';o.";a 1í):\r:1 iniciar os treina
•.• p "-, 3. t.empo de se h.ua

.
, .. lc"S demais remadores

Túe já Estavam treinandr

eUna <: falou quase uma· ho

ra, :õondena,ndo S�veira,

sem que êste tives,s!:l direito
a defesa. Criou um ambiell
te des'lgradável para o .pró
prio presidente riachuelino
Dr. Celso Ramos Filho, que
procurava juntamente com

o' Dr. Ary Pereira Oliveira

contornar a situação. Tudo
isso aconteceu nesses últi-

.

mos quinze dias, quando a

seleção cmainhava serena

e tranquilamente com oS

ramente, eu não seu nem

quero ser Glefensor dêste ou

daquele lado, apenas olho

mais alto, muito alto, olho

para a nossa bandeira es

portiva que tantas e tan

·tas glórias já de11· para O

nosso Fstado.. e que de ma

e;'epresentarâ 00 Brasl1e1ro nei.ra alguma poderá ser

1 LUBse tipo de 'barc..o. Portan maculada pOl' êd.;'�. ou· �\(lUe

to s�nhores, seis eoniuntos 1e. elemento. Sempre tive

j-á est.aVi1.n1 pratir.gmente ,,:; em Teodoro Vanl um gJan .

calados. Em treinamento de amigo, e a�la de tudo

também estão Côrdeiro e reconheç.o nêle U!r. extraor

Ruy no dois c-patrão, e por dinário remador, mas co

sinat treinando muito 'bem mo se apresentam as eh:'·

a quase dois mêses. Nesse

'neio tempo Silve�ra foi a

JoinVlUle observar os con

·juntos qUe lá esbve,m trei

mmdo, Vc1tou sa�i.sfeitíssi
mo com o quatro sem, e o

double já estava cúmeçãn
do 'a produzir o esperado
No skiff estavam e c lnti

nuam . a t1einar três rema

dores Pratts; Edson e Odi

}('n pax:a ver .qual dêles nos

3e:rvir sempre com d�:ni)do
O. bom nome de éSl1Drt8 de
:(lassa terra.

Ao Dr. Ary Pereira. .oli
veira. êsse grande cond.utor
do remo de Santa C-atarina

,

I .

o meu apreço , :Da esperan
ça de que futuramente se·

contará a histórb. dêste e·

pisódio, e êle sairá dêle (Je

cabeça erguida, ciente 40
dever cumprtdo para com
Santa Catarina esportiva.
Faço daqui apenas um a

pêlo, 1>ara que o' tiigníssimo
prf;l;idente da FASC; não

se deixe envolver por moti

vações pessoais e passagei
ras, e procure com. sereni

dade salvar a nossa sele

ção de remo, posl!ibilitandc
poderá ficar tra:lquilo, e

ter certeza, .que o públicr
II �ssa rapaziaCla 1ue f'ef�n

da com Qrgu�O e altivez

11. bandeira do nosso Ests

do, pai:; assim procedendo
espol'tiYo dA Sant'3, Catari·

na o reconhecetá e aplaudi
rá .u . sua atitude. seja qual
fôr a sua decisão. pois· aci
mil de tudo é a decisão dã
justiça, e da lealdade.

I
Afim de que os nossos lei

tores rJOS� am ter uma idéia
do que aconteceu em Brus
que, cm'ante a realíz.icão
do VI Jogos Abertes. pas
saremos a publicar uma sé
rie de pequenos artígos de
autoria do Sr Nazsreno de
Jesus U�lJO:?. aeessor da De
legação �e FlcrÍap0p,:lis e

Diretor da F'AS. e FCFS.
Não .)0': trata d., J epor

tagern er- .olvenrto -; gran
díosa tesra' in'··�;i·v('·ll1Cntil
um belíssímo escetácuío es

portívo " mas .,i ,TI .de peque
nas cousas que lá acónte
cz ram e que a crônica es
portiva, 'em ger;Ü,. deixou
de registrar, por razões di
'versas.
A organízacão dos jogos

corresponríeu a. esoectatíva
cQ,W e�ção da .s�tQ!" de a·

tletis)110 qUe �s:e'\'e .DESOR
GANIZADIS8l.:l\IO e dó
qual falaremos e:11 separa·
do.

Flo!'ianópQ1i<;, (,UP. apesar
de não ter eompa.recido
com SUa força maxim;::" fom

t.odos desportes, estevé' pra

sente com melhor organíza
�io do que nos anos anter,
res. .

Iniciou sua partiCIpa�5.0
integrando-se de rnaneíra
brilhante no desftla
A parte feminina com

posta pelas nossas attstas
e alunas da Escola de Edu
cação Física, desfilaram de
forma impecável, fazendo
evoluções durante todo
percurso e arrancando calo
rosos lan':-.i'lSOS da grande
assistência.
Foi verdadeiramente emo

cionante a sua apresenta

ção:
•

Logo após o desfile, apre
sentou no magnífíeo está
dia da S.D. Bandeirante
uma demonstração 'de �!.
nástíca rítmica que foi

sem dúvida, o oonto alto
da fosta.

. ... - .' 'I' •

Nos�a delegação foi a

compahada pela b·:l.llda àa

Pjolí:cia M$!ita;r, que este
ve o�títulà de campeã do
desfille.
Vitória justa· que premi

ou . o esforço e ent.usiasmo
de nossas atletas.

Sih�i.ifãofa6t�ca d:; remo poderá le-
'F fi Sr'

.

var a
.

{;, L a acabar com a
Com as imposições do re

mador Vahl, Riachuell} e

FASC. encontram-"e nUl,lla
situação, delicadíssimit... po
dendo a entidade máxima
do remo de Santa Catarina
inclusIve, determinar () ('an

celamento de nossas guarni
ções mist!Ul .0 que seria la
mentável após um traba
J(b.o exaustivo e dedi.cado

dos p�ÓlPrios d'iiri.fentes da,
FA$C, que viram na sele
ção o único meio de San
ta Catarina bem se

.

apre
senta

.

rna Guanabara, no

final do próxima: .mês, A in
triga e a confusão é gene
ralizada, 'com pOntos agu
dos para ser· discut�do e

ventilado em reuniã,). Fór
.mulas· f,ora:tQf apresenta::1o e

v-entilaqo em· reunião. Fór
mulas "Toram apresentadas
tudo em vão. Enquanto is
so Santa Catarina está per
ópnd0 terreno 1nra outros
Estados qUe api'ovsltam as

horas de cada dia para tl'(:d
namento.
,•.•.Mas a nossa s;:leçáQ

selecão
,

.

, permanece paralizada, a

guardando a soluçã,>.
Até quando senho:es do

remo catarinense?
. .o Presiçiente dr. Ari Pe
·reira e .o�velilra, incl,uslve
expediu Nota Ofici3.l, dan
do-se a iniciativl$ de soHc.i
tar demissão do cargo para
que as pecufnha80 sejam ba.
nidas e . a seleção volte 9.

treinar, apro\7eitando o má,
.

ximo, o tempo que 110S res
ta.
Em tôrno do remador V

hI. gira todo o prOblema
mas o essencial. é que se
enoontre a chave para o·
quebra-�beça".

Domingo próximo terá sequência os certames semifi

nais (Zonas A e B) do Estadual de Futebol, que oferecerá
seís bens encontros,

.

FIG1JEIRENSE X COMERCIÁRIO

f.o.ra a Ca'p:'t,'3.1 está marcado o prélio Fígr eirense "ver

�US" CJIr.eroiár!.Çl, que deveJ;'á ser empCllgaI\te estando o pú
Q�CO da cidade m�tÍ.'ópole dl;l Santa Catarina sequioso pelo
encontro, pois deseja ver em ação o cnze de ,�riciúma que

é cçmsiderado um dos melhores de. Santa Catarma.

Em Criciúma deverá ser travado o mais importante
embate da rodada, pois estará em ação o Iíder e único ín

victo que jogará corno favorito, de vez que terá .a seu favor

os fatores eampos e torcida.

CAXIAS X AVAl

E� o embate que a "Manchestet�' catanínense presencia-
.
rá, devendo" grande público acompanhar o desenrolar do

match, de vez que :o Caxias' representa as esoeranças dos

'joínvíllenses e o cartaz do i'Leão dá 'Ilha" continua intato

após tantos: anos.
'

MAITCILIO DIAS X OLlMPICO

Itajaí.terá oportunidade de víbzsr, domingo, com um

confronto que há muito se aguarda na. Terra portuária.
sem favorito. .

PELA WNA B

Pela Zona B, dois embates estão programados, ambos
constantes da. terceira rodada, .

Em CaI:oínhas será efetuado' o principal. mateh, defdon
tando-se o líder invicto que é o Internacional de Lages, e o

Santa Cruz que jogará em seus domínios, enquanto que em

Videira os denitados da rodada anterior, PeeIrígâo local, e

Comereíal, de Joaçaba, tentarão a reabilitação.

Três clubeslderrm o juvenil'
A� fHt�hf\111 \Jo i,,; � .\:'� � �

Efetuada a rodada. núme
ro quatro do certame juve
nU de. �utebol, eis como es

tão situados seus 6ft·.) COll.

correntes' que cfetuara'll
um jogQ cada:. >

ilo. lUg)ar .� �osta;J.r Tele-·

grátfico, Tamant:ar� e São

Paulo, O p.p.
20. lugar - Avaí e Paula

Ramos, 1 p.p.
30\ liugar - /Atlético, F;i.
gueirense e Guarani, 2 p.p
.o próximo jõgo, que se

rá efetuado como prelimi-
.. nar do confronto F.'lgueir',m
se x· Cometciéri.o, pelo Esta

dual, reunirá Tamandaré e.

Clube Atlético CaLar.Ínense.

•

São

peão gaúcho, COl1lJo se sa

be, 'já passou 'por trê.s {lbs

táculol:l, que foram o� cam

peões do Para .lá, ;')antl f::
tarina e Minas Gerais.

Carlos Hoepcke SI AI Comércio· e
I.ndÚsJri.a

Assembléia Geral Extraordinária
Convocação

Pelo presente edital siio �onvidados os .senhores acio
nistas de Carlos Hoepckc S. ·A. Comercio e Ind$tri!l, pa·
ra reunirem-se em assembléia geral extraordinária., no

próximo dia 29 de outubro, as 16 horas, na séde social, à
rua Jeronimo Coelho n.o 108, nesta capital, afim de deli·
ber.'lrem sobre a seguinte

. .

ORDEM DO DIA
1) - Aumento �n ��!pital social com -'l reavalização
ativo imobilizajo;
2) - Alteração dos esLf:t.utos socja.�s:
3) - Outros assunto� de in�e-e'Sse dt, ::'Jc;ectade .

\
Florianópolis, 15 de cutubro de 1965.

.

Dr. FRANCISCO GRILLO, Diretor Pre�idente

do

20-10.

.

Desenhost Projetos e Plantas
Desenhos TéClÚCOS, Projetos, Plantas e Instalações de

Máquinas ,e �otores de Embarcações em Geral;
. Projetos e Plantas de Embarcações, Casas e Instala

ç6es 'l'ndustriais.
.

Rua Santos Saraiva N.o 535 - Estreito.
EngElnhelro Erich Goettmann - Reg; N.o 1326. Oart

.�.
.

CASA VENDE-SE
. Vende-se uma ótirNI casa rom �()d0f

confortos no centro da cidadE com qumtaJ
Tratar na mesma a rua Bento Gon('al,�

ves" �o 16 .

.

..
�

.

______----"F-'-�....�·...r.-!t;,i ... 'jil

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



De váriasp� do BrasIL .�a ,'prer.
nl�ttr e�éilo de Sln�a Calarina reeehendo ...sigals de fe-'

. " ,.
.

.
.

�,,' - -
.

I'"
.. .•

�
" •

d' "I·R:;Ja�,��� r:�.r s':;a espe acu,..ar VIi.Gril n:.s urnas ._ ,o Iii IAbO

·dli� três, Ih São Paulo, c Governador Ademar de Barros ea
v�ou o seguinte '�weslem" ao sr, Ivo Silveira:

IIExceieniíss�mo SenhGr GO\'eraador Ivo Silveira -

Fiorianópolis, se -- Ir. i.344 CoagralulO-lDe iluítre patri-,
�;'" ,"·,�.:!,'1"", ��p5�'� 3 �� eJlI�hn�ro e àV",fD v«}l�s fe�iz g�stão à

dustrial do nosso Estado,
devendo visitar os mun cí
pios de Joinville,. Blume

nau, Brusque
.

e, posterior
mente, Florianópolis, onde
ch gará na próxima sexta ...

feira.

Está prevista, para hoje,
segundo íntormação que

ncs foi prestada, a chegada
em Joinville do Presidente

do Conselho Nacional do

SESI, General Ovídio Sa

raiva d eCarvalbo Neiva.
Com a finalidade de re

cepcionarem o .visitante;
viajaram ontem para a

"Manchester Catarinense"
os Srs. Milton Fett e JJão

Batísta dos Santos, respec
tivamente Diretor Tesou

reiro e Direto!' Secretário
do Departamento Regi nal
do SESI de Santa Oatarí

na, bem como o Dr.. Nilson

Ca'l':'::-ni, Diretcr da Adnii

ni!"'fLração. Com a ,mes:l{.a
fínalidade, já se, encntra
naquela cidade .0 Dr. Gui

lherme Renaux, Diretor Pre

sidente daquele órgão.
Ao que se sabe, o' Gene

ral OvIdio 'Neiva �E)m. a

S2nta Catarina ; para tim

contacte com cY parque in-

Diversas homenagens es

tão sendo organizadas em

todos os municípios a se

rem, visitados pela Presí
dente QO Conselho Nacio
nal do SESI, estan�o mar

cado para hoje, em Join

VÚle.. ahri€íço que cont-ra
COm a presença. 'd9 mundo
oficial e das classes. con

servadoras daquela cida

de.
, Em nossa Capital, o Ge

neral Ovídio
.

Neiva, que
virá acompanhado de sua

espõsa, receberá exptes
s:va dem,onstra,ção 'e "im

patia, por parte de repre
sentantes da indUstria e do
SESI de Santa Catarina.

'.

o Juiz E'eit::-ral d, Um trlmento' e rn'ldelar zelo re-

Z�.na, sediada em Jáirivire, la ordem pública desta ci-
.

erídé�eçcu aO ,Maj�r J ã':> dade, to:rnando_
.

8xtensiIos
Severo·: de Lin:a, De�p.gaclo êstes agradecitnentos, l:'OS ..

Rogicna�: d.�, pclicia/ o S8- .vbssos. auxiliares senh�res

guinte oficio: "Ao termj· .' <;1ustavo Selonlte'. ,Delegado
nar O serviço <;ia Ilpuraçãó Ç.o :munic�pio; Wilinar Gr,'lIV

das e!�ições de· 196!}i, nesta irbtin; e' Adfiano Morelli,'
19a. Zona; apraz-me ..... ap're'

.

'bomissá�os; ,bem como 'aO
sentar a V.'iSS. o;s mélh0r.�S ';, destacamento policia\, q�
agradecimentos: dêstG �j''l!!fzo tãÓ zelosamente '�cumpnu a

El{\iteral, pela .e�emplar sua ml.S,são·�ã �àrpa:,; 4:r�
conduta que tev� .8: "D81&-'·. 'tunas", .:0 of'íciO: 'é �\na.:

�; g�cia de' polieia' loca\, 'sob
.

do pelo dr
.. Ftan?isCO' J:"Sé

sua co111petente chefi�l' ��: �'·ir".f;,??rf,'���, 'JUiz

...
'. ';,' Ei�itora1

monstrando ótimo co�PÓt'" W:l. J�ati�l1!l -:: JB�ville.,
. ..._�":_ ...��_��-l+ srÁt_�'\I'�*��"

. ",: ..
' F'·)S/+h':L�··;,

POViJfA N:�LÇION�l:
, �.

.

.'

Grande expe('.tati"",· nos meios pq�tico�: �uracy;' as
sume o Ministério da Justiça,- em �rimônia

.

a ci�e o

g :wêrno quis dar a maior ênfase; fazendo·a irradi� atra� .

vés da Agência Nacional. PolitiCamente,
.

o PJ.;,�tdelJte da

Repilblica 'considera a "missão Juracy" como cap� . de

contornar certas dificuld�es que se lhe antepõem, 8:' co·
ul.eçar pela UDN,' cujos lacerdistas mais exaltados apro

fundaram as di.vergências com o marechal Castelo Bran·

co; tanto ma,lores depois que' o inconformismo do rover"
. I '

.

n",dor carioca com. oS resultados. das urnas assesto'Q., . i�a::
térias contlra o Presidente. Os focos de atrito aceJitíll�.�·

. se.ão à medida que ganharem corpo �s;démarcties ' em
tôrno da eleição indire�" coriando' 'def!nitivamente ,as pre
tensões do sr. Carlos Lá�erda: cujas disposiç.ões de re

nunciar de imediato à governança guanabarlna os jornaiS
v !tam a mencionar. Cercam·se, assiin, do maior interês

se -as converl'ações. que o Ministro da Justiça realizará,
cümo ,delegado politico direto de castelo.

, O líder pessedista Martins Rodrigues considera. ina

ceitáveis dispositivos do Estat;oto dos CasSadOs Políticos,
ao afirmar que êles nivelam 08 políticOS aos deunquentes

.

�" õ-ericul;:)sida.de. O líder pessedista. q,.,e fêz apêlo
"� lL1.a trnmitação rápida e não tumultuada das.

_ ,"b�-••et�das pelo' Presidente da' República, ,tem

; "CU3, p:mt:s de profunda discordância Com 08.objeti-
" _s de determinadas mensagens. Não pretende radicalizar
'1 sua posição, para não parecer um extremado,. aceitandc
ue ,3. �ei seja aprovada pelo C;;ngresso, mas que .se entre

e à ,Ju:::tiça a última palavra na aplicação dos disposi'

De ',ntem p2',ra h::>je, mUlUplléaram·se as especulações
.! cnte:lilimentos d� -lideranças nas áreas politicas.

:ün;ôtiliartna Country Club.

Santiago
.

o prefeito eleito de FIO"
l"illnPpolis, senhor Acaclo
Santiago, vem procurando
cercar-se de todos os re

cursos disponíveis na Ca
pital para estabelecer M
Prefeitura Mun:lcipal uma

�raçAo 'que harmo
niZe a solução dos prob'e
mas coleÜV:os com os

.

ínte
rêsses técnicos e cuíturaís
dá. comunidade.
Prétendendo servir-se, pa-'

ra tanto, da colaboração
. dos estabe�tos de en

sino superior, o prefeito
eleito a 3 de outubro, visi
tou o .pretesser João David
Ferreira L1ma, Reitor da
Universidade de SGta o..
tarina, onde ficou, em prin·,
cípio estabelecido entendi·
mentes entre,' a Prefeitura
Municipal e a Universida
de, para a elaboração fu
tura de convênios visando
a dínamízação de serviços
de interêsses coletivos, so

bretudo, no que se refere a

assistência médica 'as ca-

rn si6( Bte do Conselho Naciünal.

do SESI em Santa Catarina

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

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

!ru!daS maís pobres d8 po.
pulaçio flOru"nopolltan&.

PLANO DE DESENVOLVI·
MENTO REGIONAL

. Outn 1n1Qfat1m tomada

pelo, senhor' Acácio Sant'a

go, para por em prática
durante o seu período ad

mínístratrvo.: foi a apre

sentação áo Instituto de

Pesquisas Econômicas da
Faculdade de Ciências Eco

nômicas, de um plano esta

belecendo os estudos e a

adequação de um progra-

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

Barbetros com Ele;ção:
Para Iudldes Não Há Corte

��{ ,.:, ���,ç�C!;tCâhtôtr&o9â,.NbHêa.,. .

.

;A cErnse.' realiza con- zena do mês . :dê sé�riíbró'
,:", corf��?�: jp'ú�l,ica ,dia .,16 de. últiplo. As proposta� dEl';"
;: noVétiíbto;' '�iW i,(/),' íMr�I;.'P3'l' vêl:�;lll :$�r:' 'i:intr��es na sede
ra fornecimento de 53 to- daquela érripr�sa de eco

nomia mista, à rua Frei

Caneca, nesta C a p i ta!.

Maio:res informes terão os

intereSsados na edição do

último dia 15, do "Diário

Oficia,!", do Estado. .

O Sindicato dos Barbei-

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

I D d o D é s i a: 6 e n e r a í s.
.

mnssacrados barbaramente
.Indonésía, 19 (VA) - Os dos perto da base onde' a DefEsa, Gen, Abdul Harr.s tembro, a resistência. 1,OS

or:c!a:s rebeldes do Corcnel Fôrça A:rea treinava os vo Nasution, mostrava aos jor rebeldes.
Un Tur g c.rneteram um luntárícs .dos lJlo l:mentos i.ai.s.as eSLrangeiro>g a. ii- Fermara se na md.Qnésia
·êrro inexplicável, 'lu.� os comunistas. SlOhorn...a ue um h\)mtm uma "união sagrada" so:.; a
generals de dire�ta na In-

.

O General Suharto, o· roídú !}Sia dor e a. c,)lera. '. égide de Sukarno. M8.s era
donésla não lhes perooarão chefe des' genera's direlt:s- i!üe prlJpr.o �scapou por uma frente precá.:ia.. O C"i
jamais: atira�am sôor» () tas,. afirma ter provas de um tnz aos J;ebeld().s, Sal- mento frágil da mudade

. Exército. Pior: masS'il'.ra- que a rebelião foi l�'la�ll a tando de piJama 1 muro residia na política ex.terna
.ram se:s g:nerais ant1('O- cabo com armas de fa�ri- de sua casa no momento expansionista do Chefe de

,

mun'istall,' em condições hol" cação chinesa (fuz's mur.i- em que GS homens :de Un ,Estado: comunistas "ge-rív�is. .'

ções (j granadas' �le nlãu) e Tung se apresen1,é\vam liO nerais de direita estavam.
O General-:de- Bng::Jda ('om a par"lcipação de :ni- porta0 de entrada.. Urr.a de acôrdo eIn "ESma;l.gar o

Ps. 'Gya\aita:" ccrn .j corpo litantes, hom::ns e mulhe- netinha sua, de c.neo a.Ks, infame". da Malásia e a1'
�r:vaco de balas, i'd log1'.OO . res, dos mo't.'omentos .d'Ii Íhi marta j!lor êl�s.

.

.rebatar-Ihe o Norte ue Bf"Jr
do alto de urna sac;a(h�,: o . juvertude comunista. êe- 1:sses massacres de'capita- néu. .Era um nacioaaLsmo

,
.

M'.nistro do Ar, Ge�leral gundo a R�dio de Dj-"';:;.r- ram setenta 'por cento ria dntransigente, conduzmdo
Ailmed Yarü, enrolaJo llum ta, sob CCI'trôle do Eúrl'l- equipe dirigente elas fór,çp.s ao confisco de Lôdas as
1 \ • ,

tapête, fQ} pe!fllrn10.. 1). gOl to, as armaS chinesas, dfl- armadas indonés as,' em grandes emprêsas . estr'ln-

pes de tiioneta:; .. ) 'Int.�h- .

sembarcad2s êstes úitimos. sua maior.�a ant,ir!'..)�luÍl.'S- geiras,. indústria l)etl',)IHe-;dente Geral T. Harjon'1, or . meses em diversos portos tas. Os sobreviventes, po- ra e plantaçõ�s de '. bc'rra

ganizador hábitual dis via da ilha, foram �cellÍd[l'S rém, conseguiraül' r�Ul'üt cha. Nada disto foi pó,sto
gens presldencla:S'/ fói tam ,por oficiais da Fôrr:a Mr�e. urn número suficie,nt:,:; 4e em causa pelo confltt.l en

bém executado' em sua :::a- favorã,ve':;; aos ::or;:lUnis:as unidades lea�s 'para.'óJ:·g�hif4 tre esqué'tdist�i c gene:aiS'
;·sa. ·Outros foram :aptados, e disthbuidos aos CPll1S,tl- zar, d�sde o dia 30 à.� se�

.

da direita,.
"entre .os'quais o· Chafe do dos çie choque do PC ln- ,------------------------

Srr�i$O;' de II1':fortnaçõ:s, ·Oe.· doné'sio.
.

n'éral;'de-Brigada ;S");lt!)í')� No �ntê<tro ·de seus

E:\�p8;;,��i?9� fP,�e.:lb, �Liçh)ltra 1 n1aradéi�j:' d �f,t"
;�-: �;{F\;:lJ t:;({,'Í�"" ".:' t, 'l ,.!' �::! '"

<',,", t � : ��,'
,

o ESTADO
O JWS unGO D&AIIO OE WltA Cil"B�NA

ros, Oficiais de Barbeiros,
Cabeieiros e Similares de

Florianópolis elege hoje os

novos dirigentes.
.

Concorre a,penas uma

'chapa, que visa reconduzir
à presidência da entidade

o sr. Euclides Costa, que,Floríanõpolís, (Quarta-feira), 20 de Outubro de 1965
-------- _.__ ..

I.

'neladas de fio de aço gal
vanizado, destinados à Usi

.
na do Pery,- de CUritiba

nos, cuja inauguração se

verliicou na, segunda quin-

. .

. Partid·D3Cão· dos Sinrl.kafos·
,

• ?,
.,

Peronistas na Política

dessa forma, se vê distin-.
guido pela confiança da
classe, para gerir os seus

destinos, defendendo-lhe os

interesses, por mais um pe
ríodo admínístratívo. Trans
correrá, pois, em completa
calma O pleito de hoje no

Síndícato dos Barbeiros.

AI'ii MOta da UDN lageana' Cumpri
mantou Governador Eleito

- -----_ -

'A Ft\MOS{ vem ai Blum,enau u'nm�
---......---.

,prepar,lltiv')s para a inau-

I'guração da FAMOSC, 'a

SOTELCA anuncia o pro

pósito de m a n t e r um

"stand" naquela exposlçao.
De outra parte, dela parti
ciparão as cidades c'ltar1-
nenses de mais acentuado

grau de industrializa()ã�,
exigindo o estágio de adian
tamento a que chegaram
nos 'Ú,ltimos tempos, ex

. pondo artigos de consumo
nacion'll e outros que se

acham em vias de inq:-ressl\'l"
'no merc'ldo competitivo do

país, O funcionamento é
até 7 de novembro. Além
da córri.pra de produtos tí

picoS. Sefd. dado ao tu�ist&.
asslstI!' li ml�<LçÕeS li!le ea

:.aC�dl�"Ü:; G 1110<..\0 úe v�

da G.0 Ú1Í6ící.LLr;;,,-- 1,' [JGO� 08

elter
ma de Desenvo.vbnento:ae- euascneao limitada � S.

gio�.
.

las. de 'aulas e participem
Com essas medidas o efetivamente nos prob

substituto do general Víeí- mas da comunidade, o. q
ra da ;&osa' pretende fazer lhes àmpliará, de mo

- com que os estudantes uní- objetivo. o grau de fo�
versítãríos Slliam da cír- ção técnica e culfurjll.. :',�

- ........--_._-__"_"�': __".....,.._�

Na Assembléia legislativa"
No dia de ontem, o go

vernador e vice-governador
eleitos do Estado de SC,
deputados Ivo Silveira ,e
Francisco Dallígna, estive

ram na Assembléia Legisla
tiva, comparecendo ao ga
binete da presidência da

Casa, ali. se avistando com

� deputado Lecísn Slovins

ky e outros parlamenta
res.

mento propondo, com ap
vação de seus pares,
de regozijo pelo t�·,aru;CU:j
so, a 15 do corrente,
Dia do Protessor. Já o p
lamentar Nelson P
encaminhou projeto d�
que faz denonllnar
do FedrizZl" o Ginásio
tàdual criado na 10

.

de de Campina da Ale

muníeípío de Catandu

BUENQS AIRES,
'

19
.

Num oomuniéa10 9,ssi"a-
O Presidenlje da Al'gentlna, do per seu 8ecretáril) ,Crl'
Arturo, Illia, adotou �htf'm, ral, Jcsé Alonso, 8. CO-r de

.

medidas para limitar a par nuncia a total faita d� J". Em expediente dirigido. tua que assim agem com

ticipação dos ..Jindil!atos ber 'ade que ex'ste neste ao deputado Ívo Silvei�a, a "elevado senso democráti
pcrorlstas na" politica.,

.

as- mom-nto no pais'" ê for- União Democtática Nacio- co e de civismo, externan
sinando um decreto que muja uma velada

.

amea.ça nal, de Lages, através de do-vos efusivos cumprimen
ca"cela a personalidade ju de tomar repreSálias inde- sua Ala MOQ'l, cumprimen- tos pela vossa. eleição ao

rídJca de toà9s � s�nctlca-. finlcamente contra o �')- tou-o' pelos resultados das Govêrno do Estado de San
tos qUe mantenham ativi- vêrno, possivelmente uma urnas que o consagraram. ta Catarina". M<lis adiante,
da _,

€S 'po1ltlcíl.S. ;

'greve geral. A moção assinada por AI- aduz que, ante a vontade
Os sindicatos .,que ',lo,isü'el- varc> Rogério Muniz, pre- do povo, transmitem "os
mente serão àtj"'crí"os' n�- A poJíc'a efetuoll, do- sidente;'e Maximiliano G. votos de uma auspiciosa e
'
.. -ova medica ,ão ) Sin';' ·mi.... go, 659 .pr:sões rima"te Batalha, Secretário, �cen. felii administração pÚblica
dlca'c de' Luz'e 75:ça, Que "S '-clde�tes provccaolt'::s, 'estadual".
ofereceu alo?ame1."lto !\ Tsa ·e:".tre elementos ,l::!ronistas
bpl Martinez, t'spõsa do px- .... 0 Parque dos FatrlC1U! de
'Presidente Juan J)()�riugos Bue"os Aires, qU�'ld;) te'!1-
Ppron, na '�oite da quil'�a-. tavam comemorar, eout.::t a In'lugura-se, no próxima
fe!ra: o Sl'�c'cat:> da AH�

.

p,ojbiç�o do govêrn'J, o ?O. dia 23,- a 4a. FEIRA DE

TI""�t.ação, rm cujo hcal' a aniversár:o da : !nS+,a�a':'io ,AMOSTRAS -. DE SANTA
• '" ,ta encontrou, ('ntem do reglmr pero":"st9.. !Ju- CATARINA (FAMOSC�, ten
'r, (lltp. arma" de fOJ' e rarte a YlOite o.s llernnist:ts do por sede' a cidade de

bomb!ií!; o Sindic�to PDS· urQvocaram nOv�S inddf-n- Blumenau, O acontecirl\en
Meta'úrgicos ao a Asso�ià :ão tes na zo"'-a. cétraI da ci- 1o, precedido de farta pu
OtlE'r<iria' TextH. 'da"e,' eropedalmente �'as blicidade, está fadado,' se-

A Confedpra""'o Geral no proximidades do leQ'·.sia,tivo gundo os ,seus organizado-
.

. Trabalho (CGT), organi7a- detendo veículos de trar.s- res, à repercussão que não

ç§(l quo reune os" !.. \·emiOiI 1>Qrte e de passaqelrus e se confinará dentro das
A Diretoria do Santacatarina Country Club, no intui- p�ro1'l;stas, l"<:gillcou que o derrubando oS �arrus. Di- fronteiras do Est'ldo de

to de esclarecer os seus s6cios-proprietátlos,. em :vista de :c�reto do Presidente é ante desta atitude vio:e>1ta Santa Catarina. Pelo con

má interpret�ção dada a uma nota divulgada pelo clube, m�ftjrla nara privar 0;<; tra- o comercio fecho.:l !imts p0r trário, revelará a ouj'lDça
vêm, ccmUniC'lT que, de' acôrdo com os "rtiges 4. 114 e 40,··· balha"'oros ele s"a libf'r(I;}- tas. A políc'a agiu f!Om e',1er cl.o parque industrial c�a
§ único, dos Estatutos, o 'número de titulas Ide prop'riedá-, de. A CGT formlJlou a :nes gia' dispersando :JS ma1lif,s 'rinense a diversos e amplos
de é de a.uinhentcs (500), número êsse que não poderá ser m::t acu�apão quando a- go- tantes cem bon1'nas de gás �etores da N!'tcão. A "Capi-
-lumentado. vêrno proibiu. as m�\1l'fioS- lacrimOgêneó, Um Joven fi tal do Vale do ltaiaí" es-

Dê;::,t" maneira, não tem o"rnenor fundamento as notf- t,?,,('í°s lJ"rcb;st·as d� dunin cou ferido com ,:!ue:n1.J.r.n- pera atingir vários objeti-
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Em plenário, 'foi aprova
da

'

a mensagem encami
nhada pelo Tribunal de

Justiça, concedendo abono
de trinta mil cruzeiros ao

pessoal que serve na Secre
taria daquele Poder.

Retomou a .esta Cam
o deputado Jota Gonçal
que acompanhou O' gov
nador eleito em sua

gem a -Guanabara, O, p�
mentar joinvillense fi
em

. São Paulo, de onde

gÚiu para a cidade do
te .catarínense,

O
.

deputado Paulo Rocha
·Faria apresentou

.

requeri-

FAB Iondecora o Comandante da
5. Distrito. Naval

O Exmo, Sr. Brígadeíro
do-Ar - DEOCLECIO LI

MA DE SIQUEIRA, Secre-'
tario da Ordem do Mér�to
Aeronáutico. participou ao

Contra Almirante ÁUREO
DANTAS TORRES, que o

Sr. Presidente da Repúbli
ca, Ma;rechal HUMBERTO

DE '. ALENCAR CASTE

BRANCO, houve por b
admití-Io no grau de
mendador na Ordem
Mérito Aeronáutico.
A entrega da alta

ção, terá lugar às 10,00
ras no Campo dos MI!
sos, dia 23, dia do
dor.

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

B"bliofeca PubHca Jem N'ovo DireI
lO sr. Ney Bonjoane Car

valho acaba de ser desig
nado pelo Go�rnador Cel
so Ramos para exercer o

cargo 'de Diretor da Biblio.
teca Pública do Estado, em
substituição ao jornalista
Tito Cahvalho, que desem
penhou aquelas funç.ses por
mais de 4 anos. O nôvo di-

·retor é filho
doso home�l1 de unpr
que bolabora com êste
tutino. É também

.
11

às liqes jornauticas.
vês de serviços pr
agência noticios �
O ato de sua no
saiu publicado no 6

. oficial, no último dia, 1

Adido do Trabalho dos EUA; Vis,il
Santa:Cafarina" i_'

DE JOINVILLE De- dição Tupy, ao

sembarcando. o Adido do Operário de Joinville' .

Trabalho nOrOO-Mnericano,' Indústria Lumiere.
Nethert Baker, foi recep. se com trabalhadores;'
ciona'éto 'tio aet:Opôrto nesta: minando aspectos

"

r"
,cidade da região Norte do àlS atividadE:)s do sindi
Estado. A seguir, cumuriu mo. Ontem, a cidade-ro
programa de visita�, d�ta- foi Blwnenau.
,cando-se as que fêz à Fun-

l--
OS FATOS EM AIA!.ISE

----�

PAULUS .PúBLIO

As mensagens presidenciais remetidas aO Con'

I gresso na sepmna passada e o guindamento do Ge

neral Juracy Magalhães ao :l\'Iinistério da Justiç,

I marcou sem dúrida uma�nova etapa' no go\'êtno
Castelo 'Branco.

I'
As interpretações dos comentaristas políticos

•

especializados na imprensa brasileira enchem espa.
ços, e que por razão, nos fornecem outras interpre-

"I
tações. Na verdade, dois fatos importantes deternti·
naram a modificação no comportamento do govê
no federal: os resultados das eleições de 3 de ou

bro e o regrefjso do ex·presidente Juscelino Kubit
chek •

A chama4a "linha dura" e os setores inconfo

mados. do la�rdismo não admitem os resultad

que as urna� gestantes trouxeralll; Desejavam
como já saliéntamos - que a revoll,lção funclon
se estritamen�e para êles; queriam ai;democracia
minoria. O retôrno de JK, evidentefuente não �
fluiu no pleitQ, mas há o temor de 'que' possa
fluir na eleiç� presidencial prometida pelo Mar

chal" castelo Branco.
As mensagens presidenciais, então, contentarià

um grupo minoritário que ficará na expectáti
ainda de ver adotada a tese da eleição indireta e

1966. O General Juracy Magalhães - agora Minis
da> Justiça - homem de trânsito lívre em oua<re

I ' das as correntes políticas do PllÍs,repreflentaria,
! _ gamos, o 'Contato "duro" que não foi praticado

. Sr. Milton Campos.I
Desta suscinta liDálise dos fatos políticos

f polarizam as atenções da ,Nação, 'chegamos à c

clusão de que em qualquer hipótese caberá ao C

gresso Nacional ameniz8lr a crise já em fase de

luição, op então acelerá·la talvez para rumos impre
visíveis.

Em todo o caso, são os ossos desejos de qtlB
tüdo venha a ser resolvi�o na "siintn paz.do S�lUlOl''''
conl 'vantagens' evi(knies para o :POYo.

..
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