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Milton Campos, S{

reforma judicial pre
.pelo governo. E::trt"
é aguardada com e:

va a d�cisão da UDl
a carta do governao
los Lacerda, pedindo
convenção extraord
do partido; O díretón
cional udenísta está .

. nido nêsse momento.i
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contra a Reforma
Tributária

BRASÍLIA, 21 (OE) - O

presidente Castelo Branco

ao receber no Palácio do'

Plan:a.lt6 cerca de 100 pre
feitos recebeu. memorial

contrário à preconízada re

forma tributária. Os chefe!')
de Executivos Municipais
'formularam ao mésmo tem

po série de modificações.

.

no 'têxto do anteprojeto de
trata da matéria. O ma

rechal presidente disse na

ocasiao, que as sugestões
chegavam justamente no

.ínstante em que o govêr
no tinha uma redação fi
nal do projeto, com base
es 'estudos diversos e não

apenas daquele elaborado

13. Salário tem Regulamenfo
BRASILIA, 21 (OE.! -- O

Pn.sidente da República as

sínou decreto regulamentan
do o pagamento do 13. SU-.

lário, em despacho com o

Ministro do Trabalh0. O
decreto assinala que o be

nerícío s�la:rial será pago
pela empregador até o di::

,

20 de dezembrr, de cada

ano, tomando por base, o

venchnento devido l:(;ste

mês, .de acôrdo com o ic:n

po de sel'vigo do emprega-

.

,

do no ano CÚ1 curso, Esta-
.nelece ainda, que €llt1'0 ..le

vereíro e novembro de ca

da ano, o empregador paga
rã, como adiantamento da

gratírícacão metade do sa

lário recebido pelo empre-.
gado no mês anterior. IV>
contribuições devidas aos

TAPS
. que Incidam sôbre o

13
.. salário serão desconta

das quando do pa?al1l.euto
,da gratificaçã.o efetu2Clf� 110

lnés de dezcmbl'Ó.

vão a Castelo
pela FW1�Çfi.O qetúlio Varo

gas. Os' pr�eitos disseram

ao marechal Castelo Bran

co, que a aprovação do
têxto proposto pela Funda-

.

ção Getúlio Vargas, leva

ria os municípios brasílei

ros à falência. Os represen
tantes munícípalístas pe
diram também ao chefe da

nação o pagamento das

cótas atrasadas dos írnpós
tos de renda e de consumo

aos municípios que che

gam a somar mais de 30

bilhões de cruzeiros. ' Pe

diram também ao presiden
te a sanção do projeto de
lei que concede anistia das
dívidas da Previdência So
cial por parte dos municí

pios. Por outro lado, o pre
sidente Castelo Bra:q,éo na

presença dos muníoipalis
tas brasileiros fez severas

críticas aos governadores,

que se mantém em pcsícão
contrária ao govêrno fede

ral com ataques pessoais
mais fOl�tes, enquanto re

cebem do govêrno da

União tôda a ajuda pos-:

sivel, não como, transa,

cão política, mas sim co-,

1;10 dever de administra
cão. E acrescentou o chefe

da nacão: "A revolução só

poderá. ser definitivament�
vítoríosa, quando os eíeí

tos de' urna boa admínís

tração se processarem, nos

ambitos federal, estadual e

munícípal, pois o povo .não
somentevai convencer-se

com medidas de segurança
naoional. Quer também

"

.

i
"

Florianópolis
Verá
Florianópolis
A partir do próxi,mo dia

l°, o público' desta Capi
tal assistirá à 2a. Exposi
ção de Flôres, devendo �s

pessõal' interessadas em ex

:pôr enviar as flôres ao an

tm-Q prédiO do Instituto

t,pia.s Velho", nos dias 30 e
11 do cQrrente.

.�-GRl:I�E"R0-a0�Sl7l:: ;;JlliffUJla�:-+r.iê!"),IIII:QF::::>'
.

.

,

TEM (1 (Meleorohigicc)'
Sintese üo BH!etirn Geomtlteol"')tógico de A. SEIXAS
NETTO válül� �tté às 23,18 11s. do dia 22 de outubro de 1965
FRENTr; FRIA� Negativo: 'PRESSÃO A'J':rvIOSFÉR�CA MÉ·
DIA: 1027.4 milibare&; TEMPERATURA MÉDIA: 24.2° Cen

tígra.q.os; UMIlJAD1!.. RJ!.;LATiVA lVJ.. �,:;ü.iA: 95,\hi:,; PLUVIO
SIDADE: :!::. l.\Hll;,. ,N";!5êi.Ll\ L) ._- L,b hllll"': NL.g>.l.tivo
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. Lacerda tem"cachet" de bom

comediante
BELO HORIZON·TE, 21

(OE) - Emíssôra ele Tele
visão 'de Belo Horizonte ore

.

receu salário de 6 milhões
de cruzeiros por mês ao

goverm,dor da Guaml:bfua.
A J}róposta para .') s,cl.1ho1'

m,ento:

Ex 'Reitor a UNB diz que o

aíuel é vítima
,

.

, As 21 horas e 3p minu tos

de hoje deverá reunir-se a

comíssâo místa presklida
pelo' senador B�en-,l Neto,
afim de dar pal"irc�r à .emen
da constitucional qua . cria

casos de íntervencãe reéie
.ral nos :Er.stados. A '1ll0].)0-
sição será relatada favora

velmente pelo deputado Ge

raldo Freire. Serão tam

bém apreciadas ·na oportu
nidade

.

as várias emendas
oferecidas ao projet1} go
vernamental. A inexistên
cia de entendimentos entre
as Iíderanças parlamenta
res criou Impasse provo
cando em consequência ten

são. nos meíos poütícos do

país. Por sua vez, o minis

tro Juracy Magalhães pros
.segue em. sua tatefa de

contatos- políticos, desta
cando a' índíspensabílídade
ela aprovação dos projetos
'para a manutenção da or

dem e da tranquüídade do

,.

país.

Hoje o senhor 'JUnlc:/ Ma
galhães estará em contato
com. o governador 'Maga
lhães Pinto, tendo esta ma

nhà conferenciado com o

m.nístro Suplicy ('t.e Lacer

ela da Educação, sô)n'e a

crise da Uníversídade de
Brasília e com :) senador

festa Assinala �

de Isíudos
Inrormação do - Cm.)

Acadêmico "Henrique
gmann dá conta da re

zaç.ão, amanhã no Cl
Social Palnelras da f{

"NOITE DO TOPÁZIO".
menageando a 5a. Sem.
de Estudos yarma�ev.tl
Terá início às 23 h,
no encerramento daq
conclave de estudos:

A vendá de mesas bera

feita 'até ni-quele Díretérío
até amanhã. A 'pai'çi r das

.

15 horas passará st:.· pro
cedida no próprio clul-e ..

o

Johnson
Hospital '"

se operou.

pegundo os

tado do governa
lente.

BRASILIA, 21 (OE) demissão em massa

Prestando depoimento d11- professores.
dos

-x-

A Carteira Industrial
Banco do Brasil está tínan

ciando projetos de abate
dores de aves, com o fim

de colaborar na solução do

problema do abastecimen
to do gado,' A informação
foi dada pelo diretor dessa

carteira sr, Nestor Jorge.

rante- a noite de (lutem, na
CPI da Câmara IPederal, o

ex Reitor da 1Jniversid�àe
de Brasília profess 0): Zefe
rino Vaz afirmou que G

atual Reitor professor La

erte Ramos de Carvalho
foi atingido em sua digní-

.

dade por alunos dirIgldcs e

interessados em '�umultnar
o ambiente UniversItário.

ar ot\tro

�, 'i;: ': '. r '1' f;

Ne'grão roc'ebe diploma a 27
tm,ordinária do Tribunal.

..

naO
RIO, 21 l â�)-:-' ,.;� ��.lil;o./' Casd� 'contrhiío: i�' ba�"Kàl' alguns produtos, como cal' os chal'nados nüv.dos co

Guilherme. Borghoff,. r:or.J,- tabwam�pto d� �?ÇOS de ne de porco, aves,
.

o\'os e boi.

��i1F!�;!�E�� ,PSD IP-nta-Fórmula c,oncilialó�
�i!�:����1���,J) i" i':'Êstatrto dos' cassados
;temente policiais pClra. 1'e-

. prÓI)rio govêrno. tados e instituindo o Esta�-
I ê I N-

, .

t BRASILIA. 21 (OE) '-so V-O. ao quiS no en.an
DEFINIÇãO to d05 Cassados. 30 Dc'pu-Encerra-se à meia noite de .�

to come::ltar o documento.
BRASILIA, �1 (OE,) tado.s Udenistas votarão

Af' ld � , hoje o prazo para aprésen-lrmou o pres en"o aa
COnleGam a se definl�' a coi1tra, segundo o DiJpm;,l-

S
- tacão de em.endas e mensa' -

-

UNAB que :O govêrno' nao .'

posl'ça-o dos par.tid:o<: sorbre
. do' Jor'ge Ctlri. O meS.'110

ry.<>rmitiró em hi'J_óte.se al- gem do executivo sóbre o

d
�,

d'
-,

d
.

l'V ..

d
.

C
. _.

as nlellSagenS o governo evera fazer os seIS epu-.

Estatuto
.

os assaCl1s. .

�
. guma o aumento no preço federal ampliando. os ca- tados que integram a ban-
da carne e que está sendo Fontes do PSD revelaram. sos d.e intervenção nos Es- cada do PRP.

T
.

d
.'

d:�a::���e�s;O:S��:�,� ���h�r Pd�l:��� ��le��a::��" -6---"- O-·�-:d-' 'o Ne-I'-v'-a-P-'r-�es'ld-'e-nle d-o-
.

r·.:I t·.am"nto" '1·s'pen,s-a, oção do produto,. nlsse ain- seu substitutivo r.ontendD a en. IVI I , i. t.J ...
da o Sl1perintên'dente dá fórmula conciliat0�ia. O

Ih N I d SES 'N d
. .

Sunab szr sua intenção ,parecer do Relator da Co- Cons'e' O aciona o I:' arfe o

O,.NU. .'
.

h'·'·· t'
'

normalizar o abastecim�ll- missão Especial deputadO 't ma r
r

COn ecImen o'to de carne nos' grandes Costa Cavalcanti jft está SESI. Cafarinense é a, Tranql(l. vai . o '.,

.

I

.

.centros c0l1sumido:e5 até' pronto e é favoráv�l ao pro �
o fim do mês. jeto elo executivo. Somente Il'dade Socl'alserá apresentado no pril1�

cípio da próxima semàna. "O lema do Sesi tem si- Sesi em Santa Catarina, o
Enqu�mto isso, está ptevista elo o ela paz social no Bra- General Olvídio Neiva, afir
para a próxima terr;.::.:.-fcira sil. Para os qUe pensam mou que HO . esforço filie
a votacão tlo projr:;t.o que que esta contrl!ista possa vem sendo desenvolvido pe
trata da intervenção fede- p.arecer uma utopia, o qua los homens que dírigem o
ral nos Estados' e amplifL- dro que vivemos neste ins- ,Sesi neste Estado ê dos
ção da competênci.a da tante e pr,ova cabal de que 'mais l?atrióticos, "nseja.ndo
Justica Militar. "Bntremen- não é impossível. Autori- o clima ele paz social, den
tes, � Ministro COl'dei:w úe dades, operários, inclu.stris.is tro dos prmcípiós básHios
Farias, €m palEst.ra cül11 e homens de bóa vontade, que 110rteam. a ação do Se
parlamentares, ressaltou a perfeitamente sintonÍzados si no Brasil.":
necessidade de ser apl'ova- no sentido comum de pres De Jaraguá, o Presidente
elo tôdas as medidas pro-. tal' serviços à coletividade, do Conselho Nacional do
postas pelo governa, .acen-

.

num clima de h'lrmonia, Sesi, viajou para Blumel1au, '

tuando que o Presidente C01110 êsse que o povo de onde se encontra, realizan
da Rzpública tem prepara- Jaraguá do Sul nos ofere- do grande programa ele vi
do o ,esboço de nôvo Ato Ce neste momento, é G ob sitas ao Parque Industrial
Institucional. Afirmou q�e jetivo da paz social, daque daquela importante cidade
êste nôvo ato �ol1sultarIa la paz que trás ao tranqui- catarinense.
apenas aos interêsses do. lidade, a ordem e o prà- Ontem, foi homenageado

---..;..._.__.....��.....--------_.-.. gresso." Com essas paJa- C0111 1,1111 banquete, no qual
vras, o General Alvídio Nei . .os trabalhadóres foram re

va, agradeceu as �0mena- presentados pelo OPERA
gens que o povo .:le. Jara- , RIO-PADRAÓ de Santa Oa

guá do Sul e espeei.ilmeTlte tarina, Leopoldo Fel'l'8xi.,
industriais e opel'ál'l03 pres recentemente eleito. HOjO,
taram ao Presidente ão o General OIvídio Nei'Ja,
Conselho Nadonal do Se- estará vis�tanelo Brusque�
si, anteontem à noite, du- deye'1c10 chegar iJ. !'lossa ca

rante sua visita a aquela pital, após o meio-dia: per
cidade industi'Íal do n.�'rte mal1ecendo em. FJo.l'i:ll�ópo

G':;-' Cdtari.nense. Mais adianto, lis, at�; üllll:l;nhã 4ua:·l(1.0 ú'

refel:inclu-8G l:ta;:; serV!gOb f.t.1)
. tOl'll,:H'Çi, t.<, UÜ1:tIÚ""

__W_""'_.í_''''.:.,-=::...::=='=::::::=====::_(..._-_-..,_-_�_.._j...;_t:._::_<_�':..=:::::::::::':::
....

:::::
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convencer-se C0111 medidas
Carlos Lacerda . trata de

de �dIíiitiístnição". :E con
fazer um' notícíoso díár!o

cluíu o marechal-preSidEm·
de 5 minutos. O gO"crnj

te: "A União socorre .tre-
dor carioca aceitou c.r p1'i11 d• quentemente

.

os Esta os
eipío, sob a co+díçà» àe

dsem a menor publicida e.
transmitir o progl'clma d:re

Hotwe tem�O em que 0S
talllente da...,!.tt.!l��ti�...��-$�:�· ��e! .�,u�

"t'f';;"t.:'."''f.������;;jji_�E�·: .' �"1lF� é�f�
t;ógrafos, JOl;liali as, mne-. LClerte Ramos de C3.rvall!u co-militar na

-x-

O'rafistas a póstos �. notB.S Icomparecerá hoje, perante afirma que a União S,}Vié-
A Comissão de

��overnamentais distri�ui- a CPI da Câmara que in� tica acompanha eOll1 ]);-0- cão Social da
dafr à imprensa quando: os vestiga a situaç.ã.) da Uni- funda preocupação o (!.e- �provolJ projeto conceden.
!ffi'frernadores vinham a Pa- versidade ele Brasílb. Per� sem'olar dos acon'.;Sl:lli1Cll-

do 6 meses de 'licença com

�á�i0 em transações políti-
.

sis"te a crise em vIrtude de. tos enl D�akarta: vencimentos aos

cas" .. E para terminar: "O

�'---�-----J-U-R-A-C-=Y==A=T=I=V-=O==
====

.' dos que cbmpletar�m
povo brJ1sileiro' . quer sjin·

,anos de casa.
plesmente bem-estar e paz

_ x _

p parl\ novos efetivam essa. BRA�,�LIA, 21 (OE) - O se avistar' com o govern�� O Departamento Federal
paz c beÍl1-estar dependeô' mnistrc,( Juracy Magalhães dor Mineiro; �r. Magalhães de Aeronautica anunciou
mOs também do l?,0� ;lpr�·. se�ir� .. �sta mallh�, para Pinto:, lfi!ll�;?ID;lt�f,sefã? ,es� .�\q!+1'i vW:)I.<9-q�H:iir, lIflff1 o ,go
sileiro" 11,· ; "

'. ·:�eI0 iJfqnzonte, a frm de 'ftud�das as.'mel:1sag1l�l qU�1 . vêrhof:;�ràsJ},@iro'
.

t:\qulpa-
° Presidente Castelo Btf\n· mentos de navegação' aérea,(p.0\·f�nvi6u .ao Congresso Na-

num totJ.l,1 de 2 mill,1ões e
cional. O Ministro da Jus-

� mil dólares.
::Êsses

.
equipamentos des

tinam-se aos Aéroport.os de,

Brasília, B_elém" Recife,
'Campinas e Porto Alegre, e

serão adquiridas . através
da Aliança.' p'1l'a, o progres·

RIO, 21 (oE)', - O l'tí

bemal Regional Ele:toral
mal'COU a diplom(l(;â0 üos

senhores Negrão d,:) Lima e

Rubens Bei'nardo para o

dia 27. durante ,:;I�ssãc ex-
----,----- ----------

Amigos
Juscelino

do ex-Presidente
Kubitschek ini-

O mandato dó nôvI) gover
nadeI' Ca Gu�n:abara sere:..
rniciado. a 5 de Dezf:mbro
e terminará a 15. ('te Março
de 1971.

de grande número de adep
tos do Sr. Jusceline Kubi

tschek.

Por outrO

tero Vargas, Presi
Diretório Nacio
deverá encall1'
missão dos Direltos
nos da ONU, carta denun

ciando o tratamento que
vem sendo dado ao ex-Pre

sidente do Brasil.

---------r---- -,��--

N10fa do Gabinete, de' Relacões Pú-
,

.

blicas do Palácio do Govêrno
Para conhecnnento público, o Gabinete de Relações

Públicas do Govêrno tlo Estado de Santa Catarina infor
ma que o Sr. CelSo Ramos, Goverruidor do Estado, foi sub
metido" a uma .intet\renção cirúrgica, ifJ' Hospi�al do Es

trangeiro, no Estado da Guanabara, cOl11lpleno êxito,

/0 Chefe do Executivo catarinel1se se encontÍ'a em

Il'CtnCá recuperação, sendo o seu estado çonsiderado müi-

cÍl=rrl:j.m movimento com a

finali.dade de enviar à Oro
ganização das Naçoes Uni·
das t1m protesto formal

"pelo tratamento desuma
no e desrespeitoso qU!a está
recebendo um ex·Chefe de
Estado de gabarito':.. Tal
movimento, tão logo foi
iniciado, oomeçou a -ga
Ilhar corpo, com à adesão'

.

to bom, segundo seus médicos assistentes.
O Governador Celso Ramos deverá retornar da Guana

bara dentro dos próximos dias.

Florianópolis, 21 de out�Ul"O de ÜHj�

Indonésia

Preocupa
Russia

MQSCOU, 21 Io.�) -'- Jí1l'll

artigo publicado pelo P!:�v:;.·
da, orgão oficial do p.lNi
oQ .('Qllll.l�'lta.
zandô {ti 4rtuat

tiça estará em grande ati
vid�.cle nest� semana, com

o fito de obter o apoio dos
projetos do Presidente, da'
República, para a sua apro
vação pelo Congresso Na·
cionaL

. " sOo

a. JK1
. "

.: .

.'

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

POLITICA NACIONAL
Diz·se que o PSD não pode ceder em pontos funda·.

mentais, na presente disc;ussão sôbre as mensagens envia- .

das ao Congresso pelo Presidente da República,.. É a po·:
sição de um partido com graves responsabilidades na vida
públicá do país. A ninguém de s� consciência é deferid,Q
acusá-lo de falta de colaboração cq_m o govêrno federal.
até com. sacrifícios. Parlamentares _pessedistas, como o sr.

Martins Rodril.'1les, líder da �ancada jlmto à Câmara dos
'

Deputados, que se 'manifestam (lesejosos de aliviar o am

biente dé tensão, nem por isso escondem. pontos de pro.
flmda discordância com aspectos das emendas constitu-

. cionais remetidas ao Parlamento.
. A intervenção fedel'aI preventiva é inovação deiltro do

instituto constirucional brasileiro, sendo fundados 9.S re·
ceios de que se entregue ao E�ecu,tivo, hoje exercidO pelo
márechal Castelo Branco, amanhã não se sabe por quem.
a prerrogativa de decretá·Ia a margem do Congresso� Da
mesma forma, o Estatuto dos Cassados contém dispositi.
\"os que· esbarram em sérias restrições, na parte que tolhe
a ação judiciária.

Fechando a questão, o govêrno cerra portas de. enten·
dimento, deixando transparecer que pl.'ecisq, saciar os de·
sejas dos ·radicais, inconformados com o retÔl'110 grada.
Ü'l'o ao leito da normalidade/democrática.

.

E desalentador sabermos que o crescente ;il11passe de·
COITe dos resultados eleitorais, que deveriam ser; mesmo
nUl "fato de l'otina democniiica" i )lUl'U, usar <� expressão
(io nôvo'·Ministro da Justiça.

.

.Ao pa:sS�tdo deveul perkncer o:, ·vira.nLC�as. dCt1l0Cl';J.'
(..1;,,, 'llie .. J bt- "<.lll�l.l;Gt;llL t)

·

...... i�1lZallL tltL.!!!üt> "�OJ.IlJ�ú:, 1M/,).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, I,

�ABDllfHZ.S EM OLEO ÇO"ESTI�Ell

SOLt>.J1AR I

,

, ,Ias lJos casa. do ramo procurem Sardi-,
.
'. .

ahal SeLMAB, Ultl produto calarineftse

Pil�� , lD,r�ado lRJeraac;i�D�I.

i�� Isseguradá alimentação a 150/mil
mra "Iscllarer le .C. pela &Intpaldla

. "

. Nacional' de IUmefllaçãl Escalar

IIry Machado.� .

x
Amanhã na cil\arle

Blumenau, terá início
iesUvmades, da "Feira

x -dustrial". Fomos info'
x x x x x x 'dos que é decoradora �fi

x , cial da Feira, Marily Deeck

LO :ii:

� JSDJUMPOS UOJi;PCKJt NA. COJ"J<;Ç40 HPGO ft,OGHA x

x

XX,X'

iJJgo aí!- �n!fif' 1)0 9JW
'ª pnr spJ)l"essljJ�'o nos

!lJ.JJjln·� poueo saboro
, ij;1), �f!.ffl.bim dit ign9.

xxx��x

i)[
municipais

'

dos pró)gramas x
de, assistência aUmel1t<I�: pa x
ra fOTll}ar .c.acJa -ez maior

'K
número .de éolabDri3.ci(jl'b'"

dente Geral do 6rgü'), in

formou, que a CNA',1! ·u;tá

empenhada na rsaüzaçào
de cursos para a supervisa o

A • Cam"par��la N'icional
de Alimentação ESC'll;ll', no

me pelo qual passou a ser

'conhecida a Campanha Na
'cionaI de M:eren;]:l Escolar
já está atendendo em San
'ta Catarina, ,a ma.s de, l:)�)
mi! escolar2,;iL inlC0':: 11'J .se

'gundo semestre 'de,�"e alio'
.

a dístríbuieâo de l1eSC:1u
".

.

�. .

.beneficianrlo grªn::1C) quan-
: tiç'àde de crtancas, prJa(;j,
palmente lia r sglão :=t('0:ld:

'díl pel� séde da' nqJl'w�[i
tacão da CN4E, de FloJ':a-

: nópólís.
'

'

�o: &�Of, .�j;,E)nqJjf)· por f.'S .
,

!f!sllJO 'J1p.il' l),'lssíls . .b�r.bas. ,1;a :ij.ep�·tl$ent�gil.Ü'; lnQ.,i", de As seguintes pessoas deverão compaeecer à Contado-
�e se 'nOO ª�al:mm nqn,pa ,�'Im lllH" eSjlQlal'c; fm.'�l:n, ria do Comando do 5.0 Distrito Naval, 'afim de resolverem
'''s'tupidament,e" crím]·no·, , '

'

'"' ""
: ij:�;'P,ef(�u.ªdos, '�,é�'Ído cÜ;stri- assunto de seus ínterêsses:

.ifí. ªvavoril<n.�e. ;' biiji�� a: cifra.' r;e, poucosü' os .Ju»JWqs es�Jm, se ,mais de 10.0 -tOll;;la,el;,g de
f} P II}jpistrQ .Jqrªci Víli diOite em I;lÓ;, seiv.b (WC cu

1J� c,ó,j�s" e y�pp�M� ii-
, trás 100 toneladas trtjl1;l;é:n

.que se "Qão convencem. foram dlstríbuidas 1"L\l' ou-
tlIP pª,�. 'tras regi'õe�' do J!:star,1<1" a tra

. vés
'

dé:ils, S�tQTI�S 'leIO a {i,1m
p:il,nha mapt{ll}1., C.O.1}' f>!'de
',nas cida.des dE ;ta!c:Í Blú
, '". '/

.

,

.' mepau,. .Lª5es, i,YLlf:!:;t e

ChiJ,pec.ó, devendo, ainda'
entrar :em flln.ciQn'lmeplo o

�etor de Jf/.raguá cO S.t;J,
,que ,ltcnderá tOGa � zona,'.:
do litoral de São Francis

DIA 20 NO CLUBE DA COLINA FJ!;STA DAS x

x

x

x

regíonaís ede supervisores
xxxxxx

P� Çº�iYre�m H�Jg,Q • �Q'
cha, estamos. recebendo' con
l'Ue .paea PlIJ.'ticipa,rnws da
,tarlht ,Ih!' .el@g'ânt-ia dia 2il
préximo, a Av. Rainha EH.
zabeth (CooMtul'à), '

qualldo
'

será apresentada sua nova

coleção em desf�. Tecido
da' F4bJ,'wa "Carln$ Hoepc
ke", es�nfio na l)ª�s",rel�
da cowçãQ' 'IJUgo JttlW�,.

SeriJ em D�IllJ)l'O, ª

mammração !ffl. p��IlW dp'
Ch\be da' CoiÜJ-ª" (LÚ'a. f#· �

.nts)

ima cauda de noiva de

.l.€ mÍUwes .de quilQme.
deu por êsta hora, a

'sol.
'

lurzWa� ':j. DrppOf&;iJ) Jlli
.vídade, estão tirando 'o

.Ministério da Ma,rinha
CD�ando do 5e Djstfito NavaÍ

Ixérrfcio de 1.965

dos de sua filha Regina, que
DJJ próximo dj.a 30, estará

,lW 'r�aile :BrancQ �p-temª,
cional", do Copacabana Pa

lace representando Santa

Catarina,

des, acontecerá
do "Píraquê",
º'� mQ,q::j.s com

tarinense. - Possivelmente
ma srta. de nossa socíe

de, estarã na passarela
"P.J.raquê", com mode

confeccíonados
e b!ll'Q.ad.es de, '"

- NQTJCli\$ 'I). W41J,NJJ4 -

,; ,"

Casamento: Realizou-se
no últirno sábado, a cerí
mônia do Ca$an.1ept,o 'da bo
nita M:arta NQron11a, com à

índustríal paulista Bubens
R'ld\vynsJ.;:i. ,

BQs41nte concorr.c.. esta
acontecendo o Curso de A,;
precjJl.çjj.o Musical em nossr :

cidade, promoção 'da Uní. 1

ex�:a,:a::�a�:t!�::��::; , ,:::s���e od�o::::;;tl�at::: !111111!r1t�t
lllOl', realça sua belez�, com estro Diog'o Pa.checO\. i�:�:�:;:""""
a ROV� maquiUag'e !' Bhush Sádia" no próximo', mês' &W:"
Look", laiu;ada '! em. nossa 'dará iníCio a linha aérea 1til
,

cidade' :llelo famj)so J, Pi· 'Fíorianópoas, São Paulo e ��l
res, 'Rio de' Janeiro, 'num' con· �r1

" fortável' Dart Herald. g
il�:
I::

O Clube' Soroptirp.jsta.,. es-
Também;.() C1l!be Sorop �

tá' em ativiq,ades par.a \::j. timist;, está' em ativid�des
festa 'das' fàntasia� do, Car- , ,

para'o seu "Bar de Natal"
naval' do ,IV .C.e»teI}ál'io ,dq qtfe neste ,ano, fupcioparÉ,Rio de Jaileiro" dia. 20· de

novembro próximo, nós ,'S.a-�: ',n.a &ede sOd:d, do Paineiras,

Iões do Lira Tenis 'Chlb�.,

João Carlos 4Qraham
Jose Felipe de MeMonça
Roberto. João Pereira

, Gilç{op;í.rio Kirchner

Nl'lryCarriço
,Dop:üngos de Menezes
JQS� 'Lino ode souza
José Manfiolete

tC1l\* b: mesmo. TJ140 J!arO,

um aum.elltosipho Jl.OS pfoyep·
m tuqo � a..,geQ.te fipa 30' ver ulJ;vi,os,

.JfOllC, então, JlllCOrc}J.afapl.
iRO diz j) outro, rapaz confQrmado:'

; ellquanto posso pagar. Quanfto, não pu·
., não pago'\

� vai vivendo,

I ,

B,oaperges IgnáCio Facuru:ies
Brás Odorico dos Saf}tos

Senhoras:
co,

Eva Rosa .1�cóbel1i da, Silva
,4l1:>ertjna Alvjno de Figl�jre�o
�alRina Neves Meira

-

"

M�rja JÓSep,h� Fortkamp Alves

J.,illJrª�Cost<:i; dos Santos

Olin4i;ru1. pilva
Mªri,it Coelho de Souza Cesário
Apolonia Shaufer Mateus

Berta CrÍl;;tina de Ani.újo
Humberto Cardoso Ti1:)áu (Senhor)
Luiza Carlota Borges
Maria l\forrpelo
Mar!Ç,l da Silva Tibau

Tâ.r).ia ,JI4ari!. Daha .

Par::j. o pró�iJUJ ano é
do progrl;tma' da CNf.\S el�
S(j.rtt?- -Catar�na a �nS:rii)Ul
çijo Q,e íJ.lmoço ESCOl:l"·,, nos
,estabelecj�ntos ele ensil1�à
do J!:staq,o" ,

'O ,.cilmprimen!':) ckste
PfDgl'araa vai se turnando
re::).liclap.e graç�s, 3. assi:1,a
tu.ra

.

de um cop v8nio '�ntl'e
a pampap,ha e '3 'US/\,lD,
fe�'}r€,sentada pe:o prona

ma, "l�Jim�n.tos' par:! a J':-.z:

.Pa;'fl�l!:VlrleJ1te. [) Hf'j.v:"e,
sentar te F.ederal da Cam
panha em Sapta Cãta':ina
José Ml:!erto Llvr,alliento
�br�u" de f/.-côrdo (;01':")., i11ih

ti�!(;ões di<i . ��,e�al' �psé
,Pinto SOml;):ra, Supel':nt-en

DJ<,:J,tMEVAL NEVES DA COSiTA

"'primeir�-Te�;n.te ?I�,n A;ud��: �iV, :dé fnte1}d.

��.

,4. ppnit� p1,igl,liar
,i4i.�p., ltai:iWiJ.

.

qa Cel1'eJa
,40 IV CrntmárjQ do

, ,�e Janeiro, estará presente
lJ festa. do, Chopp, dia, 30

,�os salões do Lira Tenis

,ÇI»be, ,

No "Americul1' Bar" d'O

,Quel'êppla Palace, qr..t:!l'ta·

feira., a cantora Neide l';'la·
i-ÍlJ, acoinl)@Jl�df.1 ele !»l�Ô"

� 11�P D!ltrfl e .Jaj;rQ. f.oi pon·
t.O ,alt,o.'

�triz do filme

'Fl,orianópolis, S, C" em 19-10-65,

.'

;....

QUALIDADE' NÃO AGORA Cr$ 450,000
ou 5 VEZES: .. ; Cr$ 90.000

lUXO
Cr$ ,29.000 SEM ENTRADA

II

'I (

-

-'----.,. w
�
�,

------�
�
Cl.

(.O

-_ .. --...--

�'

-j"
__L�

AG�RA , ..... I. Cr:$ 650.000
ou 5 VEZES i. Cr$ 130.0,00 SE;M

'!fÍ'

ENTRADA

ou .A.INDA EM PRESTAÇÕES IGUAIS DE,

Cr,$ 45.0,,00
í

RU9l JerônünQ OQeU12." ;,5 '

���";.�'�:,;���,: .. :'1r.'�:-:;'\
> I. o" "_

;:'l' .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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dal!lt.s sôbre o hbnlem no espaço
WASHINGTON, OJ:' - ço (NÀS,A) çi�eli,r:.1'U\{:t.lelês: xístente para' o íntercám- tinuará o 'atual �ntercàm,- pesquisas no campo da bío blicação de seus trabalhos,

Os Estados trnídos < e' a Ü� ,"�: foi um, 'çloJ)' .d.Qi's' eil��:t\df llió de dados meteorolóP'i- bio diário de dados meteo - logil;t e ffi!'ldicina (�.siJa('i[tis. pr1)vàvelmente, em dors ou

rnao soviéti.ca <:O:1cor.la-· merttós satiM!i,t�ios" lúivi- iCoo. entre Washbgto:'i �'e rológtcos convencíonats.. a. "Este acôrdo 'I e termina mais volumes" - deciarou
, _

ram em publicár ::oujunts- d!os. €l}tl',f �os' 're.�reif�).tpn_..:: Moscou. través �a linho especial 'ãe unia junta editorial corr.un a' NASA. i--:::;;:. .. :::::' ftII!r.P'!I.�"'.N"""(·��

mente o que aprendersm tes da, NASA e ,,(lá -AM6e-- comunícação Washlngtõn- ta e a plena; . cooperaçào O acôrdo entraré auto- ===="_:;>= ,--�

C O � U'W IA-_
sôbre oS efeitos dos vbos es :mia So�iêtica de éti�2jas "pisse a NASA que, den- Moscou, estabelecida r-m por ambos os lados rio pre màtícamente Em. vigor. a §-- --; :' �.:,.' .... M

.

pecias no homem f) em cu reurrídos �'i'n. ,N��la::,Y0Í':r. a tro de 'ftlguns meses, am-: 1.963, paro. de materíaís 'disponí.. menos que algum dos la":
Las criaturas vivas. 8 do corrente'.'

'. ,
.,

.bos. os lados trocarão; em O segundo entenrümento veis nos .dois países, UH .:e- dos levante objeções, (IPn-
, ," 'ii

qase permanente. cmüos é um novo acôrdo para a Iecão dos autores e na;-lu tra de dois meses .

.

A Administração Nac;o'-, Um 'dêsp1.s . 'ent;edc�Úhen- meteorológlcos obtidos 1.01" preparação e puolieaeão de
nal de Aeroriáutíca e Eiipa tos reafirma um, "�Cê!-tl0 e '.satélites. Eutrel11él1ti's, <:(111 uma revista conjunta de

jttiiiu-FODtai-De�lde'�o"e-�ãO
-

M-ooe'-tár'ia: MiSS�NRI!�BR�!odias
.

li'
,., . 'A faUlília de Henrique Ab'reu .Fialho convida os pa-

Para ·Ilaiáriol e PI1,1III,•.·····.I°rl .. reeu," 3rl,·os ::�::::�i�:::�h::;:u:d:':�:
, 9 ,rem a êste ato de fés' cristã, 22.10

Reconhecendo a honesti- Foritat;lJ;l. pi:m-SC), '���.o1'\trou ':ç��> ,A, inflação' está ssndo ria que tanto tem CJi!tribll
•

dade de propósítcs 'e or, se preoeupado com' certos': 'éÕl�Jfda, mas a grande mal ido para corrigir ,a'; ana-
-- -- -- ----- --�- .. --, --,-- .,-,-, '--"--.----

grandes eSfGT:;OS do Gover desJ;l.jlJstamentçls que aind[i ô�ia"da populaçáo náo rece malías da inflação; preczsa
no para, normalísar a ��tt1J. pet�l+rb�l� ..

a v.ida eh';: ,N:�- ,) be remuneração condigna ser aplicada, também aos

ção eeonórníca, o.:-'l',Atti:lo corri seu trabalho.. O ,1,l".,IXO ,salários e aos produt is a-

poder. aquisitiv� impõy'du- -gro-pecuarios: Deve see uti Devídamente aprovado peío
'

Conselho, Deliberativo, a

r,os'saerifícios aos .trabalha lizada para favorecer o tra Díretoríavdo Clube Lira Tenis Clube coJ;i1unica aOS seus

dores urbanos e 'rtE'als e balhador e incentivar .,1 pro . distintos sócios que, a partir do' dia Lo de lIIovembro
. Ílll.peç!e a normal expansão dutor. Afirmou o represen-: próximo, entrarão em vígor novas [oías e mensalidades,
das 'attv'i'�i.ades mdustríats. tante catarínenas q;,l� sua" conforme, discrimi�ação <3.baix?:·

. críticas têm o escôpo f1e co Joia, , , , , , . ' ;, , ' , '.' " , , , , ' , , . ',' , , , " , , Cr$ 300.000

laborar com os p0dert)"l' pú JDia estudante .. , , .. , , ' , , , , , , , . , , , . , Cr$ 50.000

blicos na s�lu�ão do.;; aJ:.gus (Pagamentó em cinco prestações) Mensalida-
tio�os problemas 'lU" afli- des:

gem nosso povo. Lunbi'ou Sócio

que em discursos ar!,terio,
res chamou a atençao éio
govêrno ·,para o faGo de ('s

tarmos exportando matérias
e deixando de pl'JClüzir o

fruto d'essas matél.'l.as pri
mas. É o caso das forra
gens que manclamns para o

exterior quando :J mais a

certado' seria que as U8as

se1110S aquI. ::mmentando
nossa produç·ão d� carn""

ovos e leite. Se'QGimo.] fm

tudo isso os efeitos dal'loso8
da política da S II N A B

que passou' a adot,ar'
medióas ditator�ajs. ÉS
se órgão, destinado a regu
larizar o abastecimento, fS'"

tá privando o cOl1suniidor
dos gêneros aTimel.lticiQ,., e·
desestimu-lal'ldO: > o .l7l'bct!rt(Jl'.
Muitos fazendeiL'Os est.ão
vendendo suas proprieda
des e procurando QH gran
des 'cjnt,ros uriHno:;. Á
SUN,AB está matand::J a

produção e incentivando o

êxodo ruraL Isso' ocorre

até em Santa Catarina, que "

aÍncla 'não teve a infelici
dade de. ser atingida velas
arbitrartedades da SUNAB.
Mas os reflex;os d", malfa
'dada orientação S� fazem
sentir em todo o País. O
produtor está deSenro""lia
dD e escasseiam os gêl'lero$!
alimentícios. A SUNÀH ('S�

"'Tarna-se mdtspsnsável
Oe reajustl;tmeúto ·de st1I:-\,riJS

para. diminuir o ;'RCl'lfí�io
'do povo e .poBsibiUt 1;.' , um

ma.ior volum'e de negócios.
Do' contrário, corremcs o

risco da estagnação rconõ
mica. ACbrreção ;.Hol1etá-

Wo'ksvagen Iemoro
61 ou' �'2 tratar com Aderbal - Fone, 3.2'(;6 das 12 às

l8 horas:
\

Uma casa, à 'rua Sergio Lopes Falcão (Trú1d.adc),
Tratar' üa� rua Rui Barbosa, 112 (AgronomJca;.

1

GRATIS
UIVI PU'iCEL
CuNDOR
FIO D�
NYLON'

"
'

E V. ainda goza de um desconto de· 10%. Pinte para embelezar,

Pinte para proteger, Pinte par�r' renovar. Pime ,tudo com Tintas

Renner, desde o. gradil ·de �ntrqda até a porta,dos .tundos.

EXTRA - Agora V. tem tudQ P9ra pintar e pint�r bem: Em M'EYER S A.

V; recebe tôda orientaçàó necessária a UfTl3 boa pintur,a por técnicó

especializado da própria. Fábrica, Ê$�' � ,mais um serviç{) Extra que
MEYER lhe presta.

.

..

Lembre"se: Em matéria de pintura,. quem dá as tintas é Rf�NER
, e ,{dinH . as maibres facm�ades.,

���AflJWN'��1k� , �
'�Ií . �
,� .. ,

" ,l�
J;g.&'��••��

" Matric:' Rua. Fetípe· $c,hmidt" 33 - Fone 2576 � Filial: Rua Cons·· Mafra, 2 e 4

� ,

F0116 3280 _ Centrq - Fiiial Estreito: Rua Fúlvio, Aducci, 597 .. Fone 6393

.'

",

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

URA' TENJS '(1,tlSI

Sócio
contJ!ibt_linte
dependente

Cr$
Cr$

LUIZ ARMANDO F. WOLFF Sec,retário Ge:Í-al,

ClÜSE DOZE DE AGOSTO
/

Devidamente aprovado pelo COJ:1,selho Deliberativo, a

Diretori'l do Clube Dobe de Agôsto comunica aos seus

distintos sócios que, J:l partir do dia Lo de Novembro
próximo, entrarão em vigor novas joias e mensalidades,
conforme discriminação abaixo:

Joia . , . , . , . , , , . , . , , , , , , ' , , , , , , ' , . ç:r:$ 30Ó.000

".Joia estudante . , ' . ' , , , ' , , , Cr$ 50.000

(Pagamento em dnco prestações) Mensalida-
des:

Sócio contribuinte , , , .. , . , . , .. , .. , , , Cr$' 3.000
SóCio dependente . , , , . , , , , " , , ,., , , , , , érS 1.000

-NOTA: Os sócios proprietários e aspirantes gozarão
de d.escontos e�peciais, de acôrdo .. .com os Rstatuto$ ,do'
Clube.

REINALDO WEl';DHAUSEN Diretor Secretário

3.000
1.000

•

Pequenas Notas
COSME E DAMIÃO eram du,�

irmãos médicos. Fizeram de' SUe
profissão um apostolado cristã:
ç �l muitos pagãos converterarr

Médicos missionários nada cc

bravam .pela consulta, Denuncio
dos às auton.dades pagas, n.:,:'f;<-1-
ram-se a sacrificar 3QS ído:rs

" Morreram mártires. .Eram rico.

e empregaram sua riqueza 8'['':1 la
vor da pobreza. Tens fortuna?
Não fecha teu coração à caridade
cristã. '

S. P'EDRO DE ALCAN11ARA
mortificava seu corpo ,e se "dedi

,

cava aos pobl�es e doentes, ná(
('bsLante sua brilhante carnoil.',:-·
qe ,sstudos superiores. Entrou r f

,Ordem dos Menores, onde -;e l�()

t�bilizou C01110 prqradof "e c '1'

1eS801'_ Heis e autoridades lh·-; pe·
,diam conselhos, Morreu exeb-
macio: "Feliz pt:nitêncic.:. que 'l11t

- . J 1}'· ."

mer2ceu tao. granae glona _

I

I
j

S. JOÃO CÂNCIO torrlcu-�f
famoso por sua erudição e pek

zêlo �e )�roJ?a,g_ar ,

a_fé crís!�. - ..................<i+"o!"N

Comemora - se' hoie' -,t�
bcm-aventurado M�imo. Apre-
,s.entou-se eSDontf'.!1ean1ent2 ao�

" �

perseguidores, que o prOCUl'Ci\'all
Torturado no cavalete e,moído clí

pancad�s, sucumbiu, afina�, 111':

cipitado de um alcantil,_ Não nm

neguemos ao sacrifcio que Deu,

�ige de nós,

i
li

III
I

VEJA HOJE: Se:ll;ta-Feira" 22-10-65

15,00 - Pisc-Padrão Mllsical
15,25 � Abertura .

15,30 - TV Cine 5

16,10 - Aulas ,de Inglês
,16,45 - TV de Brinquedo
17,05 - TV Cine 5

17,20 - Prpgr'lm.a Fenünino
. '17,5(:) - Caminhos da Vida - religioso
18,00 -;-:' Cinel}1ndia Estrêla - (Rin Tin Tin)

18,40 ..,...,. Telenovela - A Côr da,Tua Pele
cambiais oriunóas" das, EX-

19,15 - Correspondentp Renner - ,lnformativQ.p�l'taçõers de ca.me. Essas Y

il11,portâncfas sel'i<1in fl11-
19,35 - Té�enovela -A 'Outra

pregadas na estoeagem de 20,10.- Rio Hit Parede '- show musi{)al '

-carne para evitar H eSGl;1S- 21,00 - T.elenovela -c O Preço de Uma Vida

sez durante a entr-� .safra. 21,35 - Nova Çeração - filme poUci'll
A SUN,AB utilizou o diillld- 22,40 -, Grande Jorn� Ipiranga
1'0 para financial' empre- 23;10 - Eventual.

sas falidas e o resultado é ..
SABADO - Amanhã -

tá custando muito caro 9.>0

BrasiL Como se náf) bas
tassem êsses males que a

cabamos de ripont,,\t, tá,
ainda, o caso da interven
ção no� frigoríficos

_

dn G1'U-
"

po Fialdini, com o (Unllei
do do confjscn da carDe O

Govêrno determinou o con

fisco de 30% e 20"1, das

a crise atual que está pri:
vando o povo de carn.!).
. Quem falhou :oi a SU

'NA,? e não o P"éU8yjsta,
po.is êste cl:lmpri1.J com a

_':sua parte. A SUNAB é Que

por imprevidência 011 incú'::
ria não procurou Lllf.m'�'ar
a estoca 'Zen!.. é prec'tso que
o Govêr'l.O l'pexamln'3 a po
litica da p"oducão agro
pecuária e do saiál'lD' in'l1i
mo, p�ra oue pão cenUnui
o atual, estado de Üis��tjsfa
ção, tão nocivo ao'Paí3. Não
\lasta a louvável p=eo.�ulxí
ção em evit� a esvalori

zação de nossa m6eda no

..�ercado e*:terno_

É .preciso reàjustar O éru:..
'zeiro no lllJC'reado interno,
melhorando o p.oder "ql,!i
�..�"Jo de nosso pOVJ. O

mercado de, mão de obfa

não, melhorará enquF_u1,O
não houver reajus;;e nos

",alários dos trahallladcres
.

'rurais e dos operárjes Só
..::"im poderemos retomó,r
<:! ..stmo d:e' .desenvolvimen
,,,,,,' � lJropiciar o b�m estar

'Social,

12,00 - Panorama Panamericano
12,20 - Imagens da Espanha
'12,40 :- Patrulha Fantasma - filme

13,145 - Teatro IIlfantil Fanta
o. r

.

14,50. -:- Rota 66 - filme

15,55 - Dona Mimi Ensina

16,35 - TV Curiosidades
,17,05 - Telefone Musical 5,
17,35 - Femi.ni:rUI. 5 - feminino

18,05 - Disneylândia - desenhos

19,15 - Correspondente Renner

19,35 - Primeiro Plano

20,10 - A Caminho. do Sol - filme

21,20 __ Shaw Willys, 65 :- filme
23,00 - Grand� J01:;rutl Iptranga,
I;>URANTE alguns, meses. a figura de Albertinho Limon

ta (personificada pelo ,galá Ami1ton Ferqande,s popul$J.ri
zou as J:ltenções do público de TV ;,ue se emoc1onou com

os capítulos de "O Djreito de Nasce'-". Terminada à novela,
surge "O Preço de Uma Vida", do mqsmo l"fl!Í'JC C.,ignet:'tra
zendo para a admiração de todos outro artístll que' já .se
fazia ídolo na �istÓria de "O Cara Sqja"; E êle SérgiO Ca,r:

, doso, aue em tudo se mostra o grl"l1de rival de Amilton
(Albertinho). UmJ:l rivalidade que' só existe no campo artís

tico; porque na realidade êle se, tratam fraternalmente e

são grandes amigOs.
MEIRE Nogueira,tem ·bom papel na telenovela "O Pre

ço de Uma Vida", a))resentad<t pêla TV-Piratini de segunda
à sexta·feira

f-
s 21,(10 hs. No, seriad0 de, Fel�x Oaignet,.

p.Q,r exigência
da personagem, a loura Mei1."6, está bem.

mo.,.relynha. '

. _j ,

) c��

Exames de Madureza
. n110 do corrente ano não

necessita apresentai" nova

'documentação, m:J3. no P.to

da
.

i11sci'irão, deve 1)rovar.

q.ue cumpriU. com seu dever ,�if}
c'e eleitor uas últ;n4",-�f1
<;ões', mediante 'apresent8 -

ção do título de eleitor e

de .corresponden�e' atestad

eXPE\c'u�o pela Justiça 'Elei

torill

Estão, abertas as inseri

,cões para a segunda etapa
dos exames de madUl'i;Za

em tôdas as disciplll:as ijl!
damentais, ,inclusiv'� Socj')-

.

logia � Filosofia.,

Expediente: COlégio Cata

rinense, das 2a, --' 6a. fs,
das 19-19,30 horas, até o

dia 31 do corrent'3.

Quem fez provas em ju-

------------.00:-

P. Honório,

. A CARTOGRAFIA EXCELSIO, d":} F. Del Nero �
estabelecida em São Paulo, comunica a seus clientes e ao

público a perda, nesta capit'11, do talão de pedidos nume

rado de 1701 a 1750. 22 .. 10.

Clodo'<l,ldo Amaral convida os parentes e pessoas ami

gas para aSsistirem, a missa de 6.0 mês, que manqa rezai'

em intenção a alma de seu saud.oso pai
JOSÉ AMARAL

no dia 25 (segunda-feira), às 7 horas, na' Igreja
Jesus dos Passos,

Antecipa agradecimentos.

E D I T A L N. 1

Alfândega de Florianópolis, 19 de outubro de 196

J40 Frederico Hackel' = Inspet.M

r, { . i

.I
\
"-

Pele presente ,ficam convidados os Senhores porta
dores de comprovantes do pagamento do ADICIONA'
RESTITUTIVEL, criado pela Lei n.o 147�/. 51,

'

ao exercício de 1956, a se apresentarem nesta Alfândega
.

l�unidos dos respectivos comprovantes para llecessáriâ
.

substituiçao por TITULOS DE OB.tUGAÇÕES DO REA

PARELHAMENTO ECONOMICO ou para a devolução em

dinheiro das quantias que não atingirem o total de ",.

Cr$ 1.000,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Di�30!fé Outubro -Ura Têni� Clube - "Fesía do Ihepp" - Orauestra Típica de S. Bania "TREMEL" - com ii Presença da Rainhil'da Cerveja do IV Cen-
r:'D(1grnar Heidrich,r e Outras Afrações = Promoção do Uons Clube de Florianópolis Pró'Menjnas do Lar São Vicente de Paula

Reserva de Mesas e Cánecos' Beuíioue CheIO/·Moí"·
"

.. ' ,.',

�:�.,--.....,,----._.-:__._ri__�.",,�_ __._.; ...- ----- ,.--:-..;...'7"'"----------'---_-----�-------.._
:�

eVista, sôbre
Atencão Petizada !

I'art.icipern do programa "O CLUBE DÓ PETIZ, no

auditório da Rádio Guarujá, aos domingos, das 11 às 12

horas.

.. Faca boje mesmo SU'l inscrição como sócio, compare
'cendo no escrítorío d!j. ?-<,:Ji') Guaruja, levando duas roto

gratías, no horário comercial,

._--------
.

Gabinete Dentaric -. VENDE·SE
Por motivo de viagem, vende-se uni Gabinete. Denta

rio� Marca Jupíter, compósto das seguintes peças: Equipe,
a de ? �J-·r.es, Armário tipo B, Estante esterizado-

e. !!ori,u detrítc ) !III.f;' • 1ft!
:o. ínteres, ... , � \poderão 'obter melhores informações

Dona TO'rez,� dtistina, 29 - no Estreito, de preterên-
nu parte- da tarde. 24-10.

JEEP, lAND-ROVER
.

'

VENDE-SE
1952. Procurar sr. Kurt, na oficina. Chevrcr

24-10.

oticias ,da:Po'icia Militar ...

o Serviço ele Rel:wõe� l'1blicas da Policia 'Militar, .ele
ordem do Sr. ceI. Comafidante Geral, comullÍc'1.aos jcr

vens de 17 a 23 anos que se ácha. . aberta a. msctição ao

exame de admissão d& Cul'SO de Formação de Oficiais da

I!oUcia Militar de s,anta,Catarina..
Para maiores esélareci,níentos os' interessados deverão

,eUrigir·se a Diret<)ria. Geral de Ensino e Instrução no Q G.

à,a PoUcia Militar em FloriaJ1ópolis.
Qual.tel General em Florianópolis, 13 de outubro" ele

1965
Carlos Alberto de Araujo Gomes

2° Ten. Chefe do SRPI PM

"!\
.

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

Exame /' Adm!ssão
I exame

de a�jssã(l, >W
_ ,gin,á�i�),

tel, 3137.
.

Senhoras e· 5e'nfio,(tas
Q. U�E'E N.

I,hes oferecé oportUtlid�dê, 4e' :bons ganhos, Procure-ljOS
Q. JOHn, Prof.� .Maria júii�' Franco. 19 - PTain'ha\

'rr� DeserdW.H'\tf:Pto'eto� e' Plã ntas
:1" d 1� ..>Ü;��lt � !l� J ;�f�.

.

.

.

Desen 'lC<;
. :""'cúil"(�s. Projetes, Plant'Hs e .I!�st:i!la�óes çJt>

Máquinas e Motores de Embar'::mçües em Geral:'
.

PI"Oi2t{l� l? I?J:.mta" '.:18 Embar�,q("ll(lS Ca:3as e instale)
I�ües Tndustiiais

r.;:.) ....

.) .. 1;) F..;i't:reito
� Reg N o 1�26. Cl-J rIPnf.!cnhpirc

l?�1.n J71�Gi. Cun.éc::1. N.ü j f;7

,1·1)�'.)·(Jh:'.(1,! i'!J.r'l (,l1Rlm'f'f .';el'vic;os em re'(1

__.l'Ltlo aos .consumidores D'Agua,
"

ar,,:; 'f'l'�'flore" cl::1s zen;.'" m[lj� l)niv.:->s da cidac1e, no sen

le�'1porá;'i!1ment.e seu consumo, a

:';lT (c '(111(,\ �.e nOi"1_:'2''''F7(-) o gJ)n�;"r::'�'i'l:pento 8�S v.· ...n�s· mwis

(.)!'(.�l·f'(l,p�. OU0 ··"\lnch'. �C"·r··On:l os p'f0�tOR da. narafi"::frcã'l da

pr;"l("'" .:>(!Ol·r;·ua '<;',;1:x.1(1·.� úH'lro. cI,'7i�10 il 'Ug8(;50 (je '1'1lnfl
l11e�n,1n.

.
.

T�:be:ta de Pagõmento do Mês de
uiubro �e 19(\\ da Deleg'acia Fiscal

do Tesouro'Nacional' em
Santa' [ata-rina

LHA

[)U

:32 -, MINISTERIO DA SA'OD1L,
25 -- APOSENTADOS D;EFiNITIVQ.3, _bALAR'OS

FAMILIA E GRATIFICAÇÃO, ADICIONAL
DOS· QUE RECEBERAM' PROVENTOS PE

l.O -IPASE E OS QUE NAC> RECEBERAM
NOS DIAS PRÓPRIOS ...

20 :Ú30::;ÉNYADOS PB.OVlS(')H,IOS.
1,7 .,.,;:, 'PJiiNSléJNISTAS . IvlH,ITAR.ES, PPÜV1SÓ'

rtlOS. PT:8NSl.O ESPECIAL E OS QUE N:iO
I

'H.ECJI;BJE'RAM NOS DIAS, PHÓPRICJi-:,
l'ENSIONIS'IAS CIVIS,

, _-,. PBOCTF?,lmí)RES . E OS QUE _Ti C

Gi,:,J'::.1HUL\lI NOS DiAJ::; PH,ó.i:'RIOS
.

._. _11\.�:: ,l:��v �LLl m�s dl.:1 ·�utubl'l.
'�'"''''v�-;.c.:.;;:'ü 1',;1;0 j;'tulo de eleitol'.

a

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

o V Congresso oentr ;-An12

rícan., de Dalllutnlogb: pu
Ia o qual fciraàl �orlVl�laU.0fJ
como hóspodes

.

C8 l';onra

cineo
.

especialist:ls. (le ra

ma ínundiaL

�a, ':,_ �1. �.i.i\.��g8r:!Una; e F-cr�!3.,)
Q,O L':!."apí e Am9f:io ue La

!(::Z 0:::1100., do M'óx\eo
Akm dos .(:'S!.1'.)L:'U, :; �.,�;

Vi·

(1)

. .)!c.li.,b:a e Porto Rico,

-------------,-- .._--�'-

. '.

O propósito _-'a ÚbV J. pu,

blícação l' obtet l1W Ui' "

lJla�,s sisten,1.áUca comunica
.

[;ãu (1<..3 estudos· Js investi

gaçóes er.t re 'as )e�i:3(;.:?.;3 e

i.- �,:tuj.ÇOcs· �!1te:..essa.ías
,:�ln �1 -u .tc- 'SUDT r-,. )•.mo

rica t.at.na.

A "Latln Amcrlce, .. l

)Gn,a Cecita:
.

""ipr:1sentação no EstreIto

regiões dos Estadc s

_, ,':' . � z-orto Rlco " "t fUI
'l�l�ão H'::!l')â1°íca ::1 � Bíbho

tec!1. do Congresso
iUuJS- Uníucs,

SHüAQAO 'DOS .ME131-· AS.s�.m, cs rnOdicD$ e r:i-
:,l.:S .E DElNTIS'l'!\S PERAN. rurgi6zs-clentista3 funcio
':-'I A PREVIDE..�·[CTA som .AÍári')s públicos, '-lU:) exer

AL: .- j\. Divis.ão de Fisc:a cem ativida,de e "1 consultó

::zaçào e Arrcc::;h.:i1�á;) cio rio e, como tal l:'.1jt�\tos ao

Instituto dos C211l:'l'ciá!"18S pagamento uo L1PÕStO de
lAPC _, acaba de exp�dir indústria e profIssü:,s, são
a seguinte circular de inte segurados OBRIGATORIOS
rz',se dos srs, médic.cfJ :8 CI

rtirgif,es-dentistas:
CDFA-18/65 - Fkrial10-

polis, 7 c'e outubro d� 1965

R.eportando-nos .. à nossa_
CDFA 02/65,· de a 1.6� e,
com a finalidade de escla
rEcer em definitivr) a situa

ção dos médicos c c.irur-
giões-dentistas perante' a

preVidência social, a!erta

mos que SOMENTE sio se

{) �ados f3.Jc\}ltath·,�s dêst.e

Ins'1titui,o, aqueles que se de

qicam exclusivament·� à a

tivida!Jes
.

relacionada,> eom

o serviço público (federaL
estadual ou' municlpa)l

ctêste Instituto
í'e:1f:io em vista que

encerra no :próÃi�11O dia
do corrente o pr.lZO para
os' segura "ós autônomos re

guIarizarem suas situações
néste Instituto, 'lolic'.t� su

as providêncius no sf'ntido
de dar am,pla JivUlgaçãC!
do assunto,
d€vidamente
dos,

Saudações
Ney Walmo.r Hui.mel'

Chefe da D,F,A.
.

VISTO _' Ú:ualt�r Perei

ra Baixo _ Delegac:o.

----------------------.--------------�-------,
1
i,

. i
,i

j

1" _. Canto :-:'&:.;r.) Cl'.S

A� Latina ·cemeça a ser publicada nO!i tU 4
. WASHINGTON, O!.'; search Revim>;", nu Unível' .'l. revista contérn art.lgcs "Hv, llrballJ�"o _ ....

s.urc., ;:\._.i' t., ;(.·.t�,,· � ",.)1) )t'l'_ ,�w <1\",,_ '\ un
. Vinte e nove tnstít uh;r')",s sídade co Texas'.', Austtn relacionados CO::"l estudos agrária no. :\:11 �l" (;.1 Launn possável ;hLt' P .. !ói.":leJ,J ' .• 1 .De ·:.,:u;; ':28

norte-umecíranas de (8t.U·· de pesquisas sôb::e cstratí bem com; i.ma c:.� ..',' 113. rcvista.,\U1!Uncioli, r\�",,�li.'t-

dos superiores colaboraram O primeiro número da re rlcação, Ul"baniza:;ã,) c rEJ- dos atuas p,:,{).:;:;�,l.s·. (;2 ;;,' mc;��'2, r:Ué' à � �Ll(�:.t·::;l}
na tarefa 'de editar a re vista ccmeca a ser dlst.r i racionados CUll1, estudes ue vestígacàc c 10'.,,'.:.;.: �i�':�r. FOl'd es .I1Va re!:()[\:·;·',t <l.

vista "Latin Amcrícan Re buido nos :Éstadlu Unidos pesquisas sôore ostratíüca- cu Je cc: Lrb')cl��J b Qí o eonceuer urn dü,;J,lbJ com

ta.:a" arou.vos, pUol::ÚI',(,CS plsmentar puva (',Ud'·.EU'· as

1�0\3S e tnsutu.cõcs. cLs';lcsas de pubrlcacào.
A junta e consn tlll0'l rJé'

Brasileiro partiCipará de
Congresso. d�,Dcrmatologia

SAN ,JOSE, Cesta Hi(;u" São êles 3S drs. P1.\j;!lla 'Ü cs ae d, r ••".t,.l"t;.a Cil'

OE _ Segundo �e arwn:::iou.
.
Gouçalves,

. do Brasíl , Or- .. stavos U�ÜC:CS. 'ji';H8ilha
reaâízar-se-á nesta úi,l)ÜJ.] .anr;o Cantsares, de Cub«
de 30 de novemprLl; J, ,1 d(' i cstaueiccído nos EsLJ.G03

dezembro do _ ·CQri·t;tl�'�
.

'1j,hl.:' unir-lc.:r}: Julió MaN.�1 1.;,'

f;{:�1l;"l'::�-a111er�Ca�,os� l)a;: ,.1 �'.l

p� ::a.u c�.Q CO!1gre�,:=;,) p L'01'f\S

Cruzeiro Turisfico ao Nor(e
'RIO DE JANEIRO -;- sALVADOR - FOR

.

TALEZA - BELitM _ MANAUS _ SAN,

TARÉM - BELÉM - RECIF'E _ RIO

DE JANJi;IRO,
Partida dia 5 de j.'1neiro no luxuoso - e m ..(.erno T!'an,

satlantíco PRINCESA LEOPOf..DINA. �àforn-:açõ:s' no e&

critóriO do Touríng'. Club do Brasil :_ Galeria J.iqueline
_ loja 6 ......:. Nesta. 24-10,

I'fINERÁRIO:

---_._- ---_'-�

SOCII;�PADE ORATÓ-

sico�
2llo _ �emas foiclLÍrlcos

. (pelo· conjlmto elo coraé)

aa _ Témas folclórico.,;

com todo o boral.

Em mai.s· est,'3, pro:n6ção,
espera a SOE" o compare

cimen�o de tôda família es·
,

treitense,
! .

POSSE DE PREFEITOS
'

a:U
I

Drn
.- .9- ·

...11 ..

'.

3450

CURSO DE BORDADO"
. , . ,i\cha·�e liberta a Lt"lta de inscrição da' nO"a turma' uo

Curso d(\ Bor(hulo çom as linhas Varicôr. '

As inscrições lJoderão ser feitas na Casa Pôrto ou pe

lo telel'one 2388.
. O Curso l"uncionar4 às

.

terças' � quintas, das H às

16,30 lioras, UQ Clube �9ze de �\gôsto.
-_.-.-,-�'---_'_. _..:..._.:.- .. - ---

"

'. No.rcias de Imbitubá

fi'

eléitor.al de 3l'Ui u :::.t:gtli!.1:te o Tesulta'do do ;pleito
ele ÚIlI.llor..J llu município de.' Imbituba:

uet\:ores. iru;crttos; 4.&7Z,

j Lo .al (L\� \COLl:tUI.eS: �i:l1l;i

'N'p "l"dc;·lA)
,

1.080I \ v t:iilveira.: \ """ l'il"\'
i�O .interior: 97\J ,,' ,

Tutal: 2.0G7
Ül1Wllí.u Ct!.rlo�: (Na c�dlj,der lJ'iO"

No üiWl'ior:
.

766

'i oeal: l.li�i(i·
1.J ...�.,l;;ill.a jJj.·ó Ivo Silv(!)ira: ..431 ·votos

1 v oJ .::oH"Cd a vencei{ nas �ecções de ROça' 9rande,
.lâ l\:0Vil (:lI., ArrolO, Araçatuba (�) e na cICldue ti)').

illlt,IilJU CarlOS ven:cel1 no MIrim (2), Ibiraquér!1

,:; ,

/

Ul.kei "d'be que a vot�ção do SenadoLAntonio Carlos

mIL .l..1.!d:WUá, suplantou à espectativa, pois em 1960 ·a di

ll;i t;1l\,u, 1)) ú (..e-l'>U l-Gamo::; foI de I.Uu7 surrág10s, soore a

\ u ""<;,,,0 l'CCl,:;ulú:-1 p6\lo Senador Iri.neu BêrrI)llau':sen,

,

Eleições sindicais
�

O Sindicato dos Trabalhadores da

,:

hIA ES'T'REITENSE, pro·
lllUven\ no difl 31 d.) outu
bro, dominf4o, nos salões
do clube 6 de Janeiro no

Estreito, a apresentação
elo CORAL SANTA CECf·
LTA DA CATEDRAL

,THOPOLITANA, cujo
grama constt\rá de 3

tes:

l\IE

pro·

par-

Elatâ a pusse ncs 'mm:lieí

pios rue pela vez primeira
eLge_am cs se'.iS prefeiws
cc-mo jab.orá, Irani, Gan-:

chos, Antônio CarIos, . Pi

çarras, Balneário de Cam

boriú e outros.

,
......

Trajano 12 Sala 7 Forte

l'E-R)tEN()�

'/

�

PRAIA ,DO JURERÊ - Terreno bem loaalizll.r o -Es-

qclina da pri�éipal rua, mecJ.Lndo 15x.30 m'oi:>

pOl' apenas 400.000 ou a combi.nar. ' '.._,
PJ'eço

'.

qun.:'tos ---o � snl�s, e cozin�la -- por ap�l1aB Cr$ :2.:';30.000

IAceitamos propostas paN pagamento em

c::�:es. .

-

Industria 'de Ce-

i'(lm'tl.:a 1",;.1;:'. \_,._,usl.l'u<.;ao de" L11pltuba, reauzuu·.;;e uia 9

1)' 1�"",6hUU l::leiçút:)s normais; ·após o períodO de interv�n
',"'" U" :;,euil�les- )..r�ls(Jn InáciO 'ALves, Célio ,[i'reita,s e Se

.... :,_, ... .l J,e"c-.;v, fU.'.,;..m 'eleitos �'espectivamente, Presiden

,.':, 1 CSOUl'l;U'ü e Secretário da entidade. Tàmoem o ;:;ll1di

l,;to.LO (lOS 2urtuários de 1mbituba elegeu recentemente sua

.10' a Diretoria, após o período de' i.ntervenção.

Lious Clube

O Lions ClUbe de Imbituba vem de etlitar uma revi&

ta clenominud.<1 "O Sirí", que se COilstitue um ve�culo de

informação dus atividades leollÍstica� da. "Cidade p.:aia·

JUl". i,\i.(mto bel:1!1 dotada de bons artigos, "O Siri" coniprcr
Y:l o aLLo IllveL' 'de cultura dus lçu8s imbitúbcnses. PI:l;ra·

LH:.:DS!

Tenentc Abilio· Manoel Goulad

Dia 8' p. pa��ado, o Tellen�e Abilio J\lialloel' Goulart
. COlJwmorou o seu Lo aniversál'i'o comO. Defegado· de PQ

.

hda úeste. muniCljJlo: O Tênente Abíliô. vem cor.es<,Ol1:

(}\:nclp. p;lctlUlUcnte a espectativa, '. cumpr,indq fiélmente

(,;",fll
.

seu elevado dever, !'.l.gi.ndo sempre. com honestidado

ü ju,>ti<;a, l'àzaO' pela qual, ti merecedor da admiração da

coletividade i.nlbitubense.
1

Baleia arp.oada

Fei. alvoacla .nUs u;timos di"ts de Seteinbro pássado,
1.:11':\ (:',n01'1110 .balEia ém. pl�l111 1Ji'.aia desta 'Cidade. O cetá

c'cu foi. :waliado .em milb.ões ci'" c.:ú130i.ros.

"","

.....,;..:

l?L. De pm:ab811s o lar elo Sr, JoãO He'l v>lth l'ilbo e D,

HUl'Vath, com o noivado de sua encan'",1dont g". ota· Ana

Rosália com o jovem ellge,;},eirO DI:. -Aoci Mdn'al AOJ qL·
tintos noivos e. fap.1ilial'es, os c\.1mprim'iotos de:' 3,' oolu.na.

j

Os rieitos

110S ;!1uüicipics �3t,lfÜl.CnSSS

que possuíam pr.::ieJicJ pw

vi�órios tomaruo J.jOSl:i9 a

15 de novembro. Di3pOS!.Ç.iO
da . Assembléia L_;:gLslat:va
do Estado assim I) rleter�

lllÍllfu, fixando pai'a ü.cfJ·€!a

.•
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guarda do,
LONDRES ""õ OE - - I::)llHy �,.nas de outras Abalhas .

Barnett,
.

menina de r-ove menínose meninas, tocÇ»'
anos, m�radora em Slfssex com menos de 13 anos usa
no sul . a Inglate.::ra, o}�ou um distintivo amarelo . 'faz
por .sua, janela, ·�"r.ta ma. tudo que pode para 'ajudar
phã. de. prtmav�m,' e viu 9g naill).al.$. CUiq& de seus
ná.rçt8c.s dos' prados, pr.in1\l próprios �� de

'

estima
ias, anêmonas e

.

m{osoüs çao. rara aos ám�gos: /l6bre
crescendo ali p&rtinh;'. ,De o trabalho do, . Díspensárío
cidiu fazer uma expnsíçao e esforça se. por conquístar
de flôres.
Convidou gente vara vir'

ver a COlEÇão que reuníu e

vendeu-lhes tôdas as flôres
Então, pegou o dinne.r, e

mandou-o para o Díspensá ,

no do Povo para Animu.i�
Doent4,S, ramcaa soctedade
benefícíente brítãmea que
proporcíona

.

tl:"ar,B,11fento
gratuito a anímaís doentes
ou (eridos cujos doncs não

possam pagar a taxa ce
um veterinário.

"da

Dia Treze no. lira 1 (. DesHle {onfratern�zacão
. .

. -. , ,

Uebutantes Ca,tarinenses 1965
.
\

benefício do' Lar
Vicente de Paulo.

I
de São

BLUMENAU amanhã em

festa. SEirá inaugurada a eli!

penada 'IV Feira de, Amos
trás de Sant.a Cat1.�1tlil ..

(FAl\ItOSC). succsse abso
luto.

JOVENS ENTUSIASTA�

O CLUBE das Soroptrmís
tas promoverá no Lira T
C. dia vinte próximo testa
com . destile de fEi.Iltaslas
J-o _�o.",�.\.", •.u';

.

rla!le' MUn.iC1
·
p�ll do' Rio d�

.

Jaaeiro,
'

'Sally .uma Abelha Ope
rcsa - em outras palavras
membro da seção juvenil
do Dis.sã.rio. Corno een-

"s õ:s':ntLos esp cíals CO'1-

cedic'(I:;,
•

por serv'ços pres
tactos, pela Abelha Mestra
ma's co .. hecí 'a ecmo Enid

B!yton, famosa autora de
livros infantis .

_ AS M:ELHORES ABELHAS

Enid B�yto'1" escreve uma

carta;' m6T'sa1rn.�""t�, na .re
vista

.'

das Abelhas Operosas
é escolhe a melhor' Abelha
Opero-a para conceder-lhe
um prêmio peles mais des
tacados servíços prestados
aos animais.
Rocencemente ç;arha:iol,"a

l:f:.sste prêmío fol uma me

nina chamada. Kathryn Ho

wcrth,
.

que recolheu um ca

�

NO QUERENCIA Palace :CAFÊ---ÀMEU7\-;
Janta.am o dr. e Sr.:!.,

.

rre • ,
leito Waldemar LI';)rJle!:qJll J �ahor QuaLciade - l.)Ul"t,':LM "Aa c.aaue ao Rio Ó.) :::lu..

'
.

li!!
.

. • A Mais l\loduna Ji

, lORRtfACAO •
VIAJARAO hoje parei. o ., l) L' •

_

' '
••R.io de Janem> o Sr. :: Sra. �

Dr.. Newton D'Avila. 11vo.1e • SANTA CATAR,!NA: ,� filhas Regina \ e L(tc;a
Regina fará 0 "àeb�.1"" nó I •
Baile �o Copacabana Pala , .1tLJA .i\'1ê:lÃ Sch.ramm, lS� r.;�11U'.:J.'fU •
c� qu� acontecerá. p.óXima ',. J.U.l",J.IUh: _ �au. i: CallCJSCU tlo ..,Ul "
dIa trmta.

'
" •

6 1: d.JJJ."�l..-.d.".; - l'Ul<lu .LllCg.l.t. t: \..UJ."ltlj,� •

�
lJ

"AS PUPILAS DO SR. proximo às vinte horas,
REITOR", com Anselmo sob os auspicias das 5;nas1
Duarte e Marisa Prad0, rio aLas. e 1965: do' CG�égio
êine 8[','0 J{�é em pre-es 'Coração de Jesus.
tréla no dia vime e nove.

SEGUIRãO hoje para
Rio de Janeiro, o Sr. e Sra
"'-'�Q�t;' Aureo' Danta.:
Tortes (Nice). No c'-:ll1PO
dos Afónsos , o Almirante'
Dantas Torres, amanhã se

rá condecoràdo :!om a Me
dalha Ordem do Mérito Ae
ronáutico.. O Preólidente
Castelo Branco estará pré·
sente para Presidir .aquelE
Cerhnônia ,em Comemorá·
ção à Semana da· Asa.

PROXIMO domingo nr

Clube Doze de A�ost;) serÉ
realizada uma 'festa infal=
tU que está. sendo organizt
da por Sônia OliveLra.

.

DESFILE de oonfríJ,tel'rti
zação das debutantes ça�a
rinenses ele '1965

.

proxm1C
dia treze de novembro no

Lira T.C. - Baill;;J das Or

quídeas.
.

Estará presenta' o

\ .

famoso ator naciopal
Arr ',-"ón Fernandes (Alber
tinho Limonta). 1a novela
"O Dir�ito de Nascer". Trm
ta debutantes de F}o!"ianó
polis € stão inscritas. nIUrr'le
nau, J,oinville, f�jaí, Brus
que, Rio do Su:1,

-

Tubarão
Criciuma, Lajes' e outras -c1
dades . estarao. ::epresenta
das . no esperado ao'ont(.'(:i·
menta· de' gala que· cont3.rá
Gom a orquestra de Aldo
Gonzaga, As clJ:-butalltes'
dançarão duas valsas.

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

e LION'S Clube -:de Fpolls.
. próxlmodiâ .trinta no Lira
T,C., promoverá o·Baile ao
Chopp com li ban��. . '{'re
meI, .de São: Bentb dI) Sul
Foi convida "a e estará pre
serite a Rainha d'a Cervf'ja
I'rta. Dagmar Heidl'i<:h.. Os
canecos já estãO a venda
na Chez .Moi Boutlque. Em

;,

.FALA;NDO no Jia trinta
nesta data asSi$tirci o Con
curso Internacional de M.ss
Ob,etiva, na passarela do
Ibirapuua. :Maria de Fati
ma Silveira, com (} traje ti
pico' de "RENDEIRA Aço

· RITA"; representará Sant.á
Catarina."

.

Norbebo elel na)
w,-........................... \# Ú.t:.t"1.A..t,j.a..d.

.lMrL.àtU.tl. .ti. L.n.d.I.�.,r"""J.'4 .....t!i JJ.c.' LJJ!.J.Ij·!'J!ib ..
� uptra"'A·j4t. p�JU 2iI:>�cwa dt: "a.r.a rvloaÇU

,.u·a""w�u.w hA ..UAurJ

p.t(.o'Í'.I!.bÁ �I� .t!. .I.II1V\lJ!:L

�CLUb.a. � AWI.�'.a..c. Lv.L�I. .&1.V-""A J1tJ.A1tc.:AlJ6
J!iWl.u:w ti Ullt:W:l 'WUJuow Ue: IIlWlib.. 4Wt(.U:Ii oItliuJJ.Ifnú "vt:.úlIJ, 01�:»

UM 1. �.tll li' bUI IY

H.e::;Ideuclu. Av. tit:n:111u �lU 1:tti - a1JtU I.

f�

A MAIS' BELÀ Func1vuá
ria de -Banta .Catarma de
1965, será escolhida no ptó
xl� dia 27 no Clube Dc'ze

·

de Agôsto.· Quem se�ã.?

\

jt

Edital de Convocação ·N. 1
1\'UCl'eo oe' Prepara :ao de

UIfcla�s da 't\eserva
Deverão c(.Jm.par<l�e! até

o dia 30 de outubr:J, no

Quartel do 140. B:Ul1lhão
.de Caçaddres (33. Seçao),
de scguiloa à .q":�"i:l.-·f.�jra,
das .14,00 às 16,311 horas, a

� f.m de -tratar de ;;uas ma

IJ trículas no Núcleq dê Pre

� paração de Oficials _R. Re

� serva de Florianópolis, os

H seguintes ccnvocados:

U Alvaro Lt4z Martins
Amauri Meck
Antõnôio Carlos ,Salltal1l?;e
lo

,

Antônio Fernando de C2,...

margo'
Aparlcio Slqueira Filho
Aramis Ritxmann Me.ode:;
Armando José Ge·V'aerd.
Carlos AlDérto. Fernail�es
_Carlcs Alberto Herl]le:i ",
Carlos Mbert'b Phllippi 'l

.Garlos Antôriio 'da Sllv1. I
CarIos Augusto G. Franzo
ni
Carlos Cesar'Silverio
Carlos Roberto San,tos
Cesar Vitor .pacheco
Edson de Andrade Cos�a
Edson Benjanini Zo.:�e'1. I

Estêvão Marinho de
doIa
Flávio Laerte Tome

Fredo Wêgner
Getúlio Schmitz

.•••. I

� �__-���__J

----����__"------�------�----�·�·���--4

!

re

Gilson Tadeu Soares
Hamilton Medeiros S:lve iW

:(.1
� I

�
.luão B",�:sta Berrdél. Ncou

Jader Gossa Júni'Jr

JS

Joao Mar.o Philippi
JOlge ]!·erüa:p.do An.:lnani
José Carlos Zanini
Lauro ue OhVfilra Alves
LuClO. Antômo Sapàzl.l./11i
Lui� Afonso de Oliveira.
LUiZ Carlos de Ar'lu.o;
Lu,z CarlOS Ivl..aQUr�ll:a.
Luiz Fernando Bai.smi
Manoel da Si!Vil. HauPl>
Marcio Jósé Ock"lr.'
M.arc.o Nci Ferlal"i
Marco Antônio ,li'ernanues
Arantes
Mauro Luiz Vieira
Llar�r.no ortiga
Nagraldô COf;lho
Narciso ·A�oliõ Cechinel
Nilton 'H�ólíto .ia Silva.
�icolau lVllgUel de' Sduza.
Norberto Paulo KuUnea
OdUon Furtado
Osmar C(sar Mach�do
Osvaldo José Pedreira Hi'rn
�aulo. H;enrique Sohn ,

Pedro Rogl.rio Bunn
Ricardo Antunes ""antos
Roberto DOr'vaI QU�t"os
Ronaldo Coutinho
Reston Luiz Nascirnentp
Rubens Tavares· ola Cunha
Mello<

.

charro atropc ladc por u.tn
carro. O c.achorro,. u.vando
qte pavor. jazl.a Indefeso no

melo. da 'rua. Kat1'l:Yll pe
gou .. o e levcu-o pari:t a ·es

cola -, a quase. dois q'U1�Ô�
metros e II\eto de �'�sti�*la.
, AjuõoU fi. :a��mar O· as�
sustado animal;' . descob.riu
° nome -e end;rê(N q� '�.
do .,0 e' levou o para

'

casa.
carregando-o mais uma vez

pois êle fica ..a ferld� nas

'Catas. no nariz e num ôlho

O llo:lo do cachorr r c.a

ro, '.1;:;):, contentíss: 1t" ao

recebê io de volta. E Enij

BlytQn, muito satísterta Deverá ser Iançado em novembro prõxímo
.

do volume da seleção "Novíssima Poesia Brasíleíra", Sicom Kathzyn.
_ Muito bem' _ disse à sentad.o e, colígído pelo �oe�a ,:"almir Ay�la, nos mÇ)l

menina lC)O ralar-lne do de primeiro volume surgido em 1962. 8eglmdp os edit

:prêmio '_, Y"ooê � uma; A.
- e�t� coletânea, a ser publicada .bíenalmente, pretende

belha Operosa e €:u me or
visao futura, a mais ampla possível, da geração p.

gUlh.o d você.
., que surge.e

Nesse volume da "Ncvíssíma Poesia Brasileir4
parecem os seguint�s poetas: Alíomor Bale iro

na. Eliza Gregory, Angelo Alberto Naza th San
tístentes Pinto, Antônio Carlos Ferreira e ar t ,A o

Crysóstomo, Armando Freitas Filho, Armindo Trevis
Camargo Meyer, Carlos Felipe Moisés, Carlos LuiZ C
panella, Celso Otavío Novais, Elifas José de oave:.ra, E.
de Castro, EJizabeth Veiga, Enco M� MUrer, Fer'�
Py, Heitor Humberto de .A\ndrade, H�Uo Ricc'a-di, H
Alves, . Henrique Simas, Hilton Papi� Hunald de li
car, Iracy Gentili, IV.Iln Junqueira, Ivete Tannu�. Ivo
res, Jesus Barros Boquady, Joaquim F'rancisc:>, Jo
tista, José Geremias, Lecy Delfim, Vieira, Lya F. lu!
dolfo Bell, Luiz carlos Lacerda de Freitas, Ma :0
paio, M".\uro Gama, Mythes -Riberte, Mauro J.l4t>c a
Leandro de Cai/tro, Paulo' Gesar Ja:Q\1es, Pe,Wo,
Péricles' Praele,' Raimundo' Ama,do, Ruy có!!tT'
Santo Souza, Walter Gomes da Silv� e \.US(m Alv: rQ

GRUPOS
ARRECADADORES
DE DINHEIRO

As Abelhas Operosas são

organizadas em grupos, ço
nheci ,'os como colméías e

casulos. Os membros de
uma. colméia· reúnem-se e

trabalham sob a S1'P: rvísão
de um adul�o,' enquanto )s

de um casulo trabalham
por sua própria inic.at·iva.
Todos os grupos ar,re:c�

dam
.

dinrl2iro pa�a o Dis

'pe'!"sRrio, e o� membros de
votam grá":'de pal"t;� de

seu tempo. livre a cs!':a ta
refa, .organizando b'lzar€s

de caridade, promevendo
divertimentos.. juntando se.

los etc. '

U.ma colm,sia mostro,1 seu
.

engenho e capaci"ade cons

truindo uma ferrovia, _
em

miniatura. na qual pàssei·
am criancinhas. p'lgando
pas"agem. A renda" d�ssF
ferrovja, as.s'm como (ia
venda de r, fr:gerant"s, vai
tôc1.a Dara o D'spe"'llárjo.
Outra c·:;lmê:a org:al1!zou

um esp,ets'culo de .fantoches
en.quanto uma tercéJira. es

crev:eu e· re\')resentJu
.

uma

peça .:_. tudo tendo pc'r. te
ma o cuidado com os ani·
mais.

CINrM .��
.

Lt-. �f.,

.
li

CBNTRO --:-

CINE SÃO 'JOSE
� Fohe.· '36!l6 .

,;.,,:.
-

'. � 3�e
.
.8 h4.:

t1'>à�Ji ;Bte��'ttf ';' ..
'

.

R1�hard
.

Wldmark
BhI:r�y J,cm.6S
TERRA BRUTA

EastmanColor •.

Cens..ra até 10 :lnos.

CtNE H. I 'rz
às 5 e I! .'1s.
Atila Ió:�o

Maria Cladys .

. OS FUZIS
Censura até 14 ctLl08.

CINE ROXY
às 4 e 8 hs.

Montgomery Cllft .

Susannah �ork
-··em ',-

FREUD, �EM DA .ALMJ\
Censura até 14 anllS.

,

CAUlROS
fF�TREITO)
CINE OT .ORIA '

5 e 8 hs.
Robert .vaughn
?atrícia Crowley

PARA AGARRAR UM
ESPIA0

Tecnicolor
cénsura até 14 a.nl)!;.

fTNE Ti\T�)F,r:}O
ti!;;'T'H L'�"'O)', L'f'.':"'1 �. 1

àS 8 hs.
Aventuras .31etl"iza�tes

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

S.EGUNDO VOLUrm D,/\

Bo�ges.

o DE'�bR NASCE
.��{"�""� f' .'., _

Esteve en escritor··4,p�enôr. Nascerttes' q�
convite da' no . hi.\térsi_d?�, ·�'r�fé�tf.i um c"rso

filologia. Antes, ,::seu r�mõ ii'· Gwma'Qara, se$
tlltima, o refer@q. �sÇrit� �uto�rafou ü Livrá'rill
mica, a sua tra�-!t1to· livro dí:! "G'oetlie "Faüsto""t
do rec!'lntemente pela Editora Letras e Artes.

TARDE DE

Jaime Boing
Jarbas, José AvEa
j'auro Collaço �

3aulo Noronha

n�nto
::;érgio Cardoso.
iergio Colle

ao Nasci·

de Senna

F'm plena selva!
A FERA E A FLECH;A
Tecnicolor
Censura até 10 a.nos.

'-SÃO JOSE)
��NF Rt\JA

às 8 hs.
Hav1ev Mills·

Ivlàur.&211 'O'HarJ,
m

-o G�L\.T'TnE At:,:r,');�
1,Odb!J..i.J VLl:}li.'_�

DE

.

"

:��i"thfE:tRA DO LIVRO'
.;

.� J l )
I 1

A exemplo dós' Jants anteriores,
Florianópolis deverá pr,omov
novembro a �ua aú�. �t'f:f(- Fei.�
djilverá contar com maibr nÚl le�rr�od��II�Sé ·0 compai'eeúnento (la" ê�értm
ceMros.

POESIA DE ARAU.JO.IIGUERIIDO
, �. '·':i�·: ."",;. �:::"

. ·�:���l;�;;.��11 t

Ainda êst;e !ino' de�érlt ser '11'*:ado o livr" "Po"Sia
Araujo Figueredo';, mítfta ediçãa:. comemora+iva !;lO
centenário de nascimên't6.· A mfeftitlva, 'é' -da Academl.Q
.' !. - . :. ...: _.'

tali,nense de Le.tras que mandpu r�u�J..t' .. ;nu"ll "ó 110'117
. parte da obra Pféti�á.'i��' �.'� .... , gl�:'
também inédito�urn'(mv.��,.ti'f:l,\t#!. ó,.

• 'eo��mi�!.ir:· ,

.' .

'. � '�., ·v. -

;

.�, .. � "

.. "1)/"
En�rrar-se-�i:lô l1Ili'����;. . . . riç5"S n

Concul."SO Uter�q.""T!,rqJ9,:o.��t.�l() .'T.)ê;<lai"amellto rl.e �
dupacão e CUltura da Reltt:n1a � U'=!C. P':l10 t1:'t�rlls"e ",'&
d mesmO tem despertado,.é es'peraçli). um grande nllmero
de Conoorrentes.'

,olon Sou.za
mderlei José Carria
tório,' C�chéttó Jmüor .'

lmar ±tu alfa Cqt;t.nn!!.er
l:l�€tlo Augu,<;to Currlb

Enderê�o p"ra int:rorffi!'tcl5p.s:
. Rua Osvaldo Cruz, 40. -- Estreito

ConfeCCIonam-sé flamula�
11,é�t1 Rpda\B(I Com OSMAR 011

�(\ 22

PLYMOUTH .-
Tipo perua - !l:151

. TraLur e ver a lua 1 '1 aúciscu TóÚmtíno n.o
Heitor BitteIlcoUl t T",l. 3950.

PROTEJ.·� S�lI8

OLHOS
. ,

use Ócufos I'

bem gdoptCJdo$

�
..

r -

ctends.nos�", exatidão
wc receita de ócUlos

.

ÓnCA fS'peCIAb�ADA
.:

.

-,

MOmRrW LABORATORIO
•
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Corõcãô ,�Hd
".

.

égio c>ração e esus convi a pari' a tra icioAal]�festa: d�
�).�:nh�s em pró das Missões, a resl.zer-se no dia 231 entre 14 e 18 hora.
�:) da E� c�lla

de

"
'

.

J êlc1121ti;
_·t:�ev�tIUl"a,
l.9 :��) cor

L"V"'Yl��S.í.o,
eraís do
'-" oul tura,
3, cem o

(: l\.'';"i''�]jS
.

'Cl. on

_c "l !�:o

ca téc-
0.'[1. da

lia sul

"'1

bateram 'com
.

o d:r. Antô
nio Jlichetti,. aspectos da.

pclítíca . agrária do sul €11-

camír-hadas pelo Ministério
(la Ag:rícillt1.Jl1ll.,· tendo o se-.
nhor Secretáfio, da Agricul
tura, a oportu'.1i'ãàde de
informar o\lôbre, as atívrda
des

.

da politica dê assíatgn-

ela técnica do Gov, Celso
Ramos, tendo na opor
tunidade ponderado o dr,
AntônIo Pichetti, que um.
entrave sério na aceleração

- _._-:----------....-................"!--

'�- uc:ntO Estadual de

t!f'aHstica
�'1' --"_ a dê outubro do corrente, o DEE

c CJrrcspontlente, prestou informações
r-as ou entidàdes reIacionadas abaixo

;; as cLste e de outros munlClPi.oS: co-

.'" � �o"m�'ç[i.o Monteiro - Nesta. .- Dados
c:� scuár:o, Ir. :'ustrial e População do
._

� ,
-

� -ar á e Santa Catarina S. A. -,- Pa-
a

.

- Dados Estatísticos de Florianó-

sllísr Medeiros - Nesta Exportação
Cataríne: :

_
o!:s :?ôrtos.

:•.ESf '

't Tócnica' - Palácio do Govêrno -' Es-
tatís;ica "0 -.80 superior 1961/1965.

Eloi' a "G - Nesta - Conclusões de curso no
.

_:'i.C' (2. ciCIo)�
, :aculdad.e de Educação - Dados do

.

o Es':ado de Santa Catarina.
r�o' � ", 19 de outubro .de. 1965.

F""'-'dsco Fvrta(fr, Maia
D:RETOR-GERAL

-,�_,-..,:.- --_._-----.......,.....---..-

.

qJ fomércio Vareiisfa de
n'",

e srnd�c;do dos Emore-',

g:!!�'''''t' ,�'" rf" '

'd [1 • ,

I'�"�
'.

!TI�rçro e r�lonanopo IS
TO"", � rl� a "0rno de rEa'iustamento saladal
O"� fi�'7C"11 o ST]'I.TDTCATO DO COMÉRCIO VA
R""n '1'4 D'1: FLORIA'l\TóPOLIS E O SINDICA
Tf1 nrs EMPREGADÇ>S NO COMERCIO DE
F:-- ':1:"" 1\ ',TóPOLIS, na forma que abaiXo )e
declara:

I - Os �?l::'i-.;os dos empregarlos no Comércio va
r,�jista de 71r -ia.-"ópo!is serão reajustados na base- de
60% (sa�.s''''+q "'or cento) sóbre os salários resultantes
do a::,ôrdo .,,-- -.""0 em 21 de julho de 1964;

.

.

II _; O t�'o Elá'cimo de aumento será de Cr$ ......
100.COe (c�!n ,;,nil cruzeiros); .

II:': -
c:< "D compensados todos OS aumento3 sa-

.

lariais co", �(A; 'os expontânea ou Gompulsóriamênte a
part!r da v'",: 'c'a do último acôrdo;
-

IV - O 1�"e,sente reajustam'mto. só atingira a

part: f'--a ,� i':�lá,-'iOS, entendendo-se excluídas as
omiss5ss, &!,. '···�cações de função e prêmios espe
iais;

V - ,'I\.-� 8-"8,0 atingidos pelos benefícios do pre
sentr � c!!." 'r ;.� calarias dos empregados admitidos a

part'r' da ",
.

�:a; co 'último acôrdo s"alaria:l; ..--.
.

VI -
J] "Q'A:'''ia; do presente acôrdo é a partir de

1. de outubro de 1965.
� ,

�

""". pOi"
.-

:'�:1'. assim ajustado, assinam os represEm-
tanttSE! \;:J� 'J'S Si:nc7j�atos o presente acõrdo. devida
ll1en:e b.' �,.,'" �r "'0 1)elo Senhor Delegado' R�gional do
Trat.a1ho .

o :-:+ .êo de Santa Catarina.

Flori?: 5: lis, 19 de outubre de 1965.

�

o atista dos Sántos
Qomércio Varejista Fpolís,

Aníl:)al da Pu-rificaçã,o
� .� lÃ'. ;f,Umpregados Com. de Fpolis.

s ,do Coi

.�'o progresso rural, especial
mente o de Santa catarma,. .

,

'principalmente, 1'1a setor

de movimentação das sa-

fras agrícolas, a falta de

uma rede Rodov;ária, e

mencionou como exemplos
de entraves' as BR 101 e

� .

36.
Como se. pode. pensar em

W�:àtn/ação de' desenvol
vimento Se' o, elemento

trans porte é um bloqueío
ao técnico qüe . assiste e o

rienta e também ao produ
tor que produz e precisa

das vias de escoamento. da
produção. E' tão. g:rilV� que
uma ponte . desmantelada,
urna só j á causa

- trans-

viu e sentiu no' desapareeí
mento da ponte do Rio Pe
lotas na BR 2 --' SC

ROS.'
"

I'

S�ciedade pró Desenvolvimento do�Estrelto,
.SO,DE

MISSA DE 7. DIA
.

A família' da saudosa
BONORIA V1iWINA _MACBAJ)O

convida aos parentes e pessoas' amigas para: assistirem
a missa. de 7. dia, que/manda rezar ,em -intenção a sua

alma, a realizar-se .no dia 24 (domingo), às .. horas,
na Igreja São Francisco.'

Antecipadamente agradece aos que· comparecerem
ai mais êste ato de fé cristã.

no (ONVITE PA'RA MISSA
A família de MARIA R.CSA DE VARGAS' (Lilia);

ainda consternada com o seu falecimento, vem de pú
blico agradecer a todos que a acompanharam no seu

sepultamento e convida o pôvo em geral para a missa
de·7. dia que manda rezar em intenção' à sua boníssí
ma alma, na próxima segunda-feira .. às 8 horas, na

Capela da Trindade. A todos que comparecerem a

êste ato de fé Cristã, antecipa agradecimentos.
24.10

.

Ministério da Educacão e Cu1tura.

.

Universrdade de Santa (afluina
FACULDADE DE DI'REITO

E D r TAL N.· 13 I

. P�OVA P,,"RA ESCQLHA DE"INSTRUTÓa
DevIdamente autorizado pela Egrégia CongregMãotorno publico que se acham abertas, na Secretar:a d�sta:

FacuJ�ade, pelo prazo de sessenta (60) dias a contardro prlmeira publicação dêste no DiárIo Oficial do Es
tado, as inscriçôes para escôlha de Instrutor 'da cadei
de Medicina Legal. '

As c6ndigões' são as que seguem:
a - poderão candidatar-se os bachareis em direito e
os médicos devidamente crejenciad.os junto ao Con.-
,selho Regional 'de Medicina: ,

b - � bancá e�aminadora somente aprovará ou repro�
vara OS candldatos, 'não conferindo notas às provas;

c - o candidato deverá apresentar cinco f5} exempla
res da tese .ou diss,ertaçã.o impressos ou' datilografa
dos;.c

d - a tese
.

.ou dissertação impressos só será apreciada
se tiver aceitação unânime da banca examinadora;

e - as provas serão: de defesa de t'ese e didática, c.on
sistindo esta de uma aula, cuja dUl'ação será de cin
eoenta (50). minutos, sôbre pQnto sorteado do progra',_'
ma, com quarenta ,e oito (48) horas de l),ntecedêli.
cia&;

f - a banca será constituída de três (3) professôres
eleitos pela Congregação;

g - não poderá ser indicado pelo pJ.:ofessór o candida
to aprovado por maioria de votos da banca, deSde
que outro candidato tenha sido....a.p:r;ovado por. unani

, midade;

h - se dentre os aprovados, ou na hipótese- ':la alinea
"g", não existir candidato que m�reça a, confiança
do prefessor da cadeira, êste r..áo' �erá' ,obr.igad·0 a
formular· iRdicação, não ge�ndo· qualquer direito
adquirido a apr.EJvaçáo dos candidatos nas llrova�;

Florianópolis, 20 de outubro' de 1965.

'HOMôLôoo
:E� �9�1(!"f$

Prof. waldemiro ,(Jascaes;
, "

Diretor, �m e'Xercí��'l .

..

-: .. ,�.�i,.j.

).
,

! j _I

Foram aprovados votos

congratulatóríos ao Dr.

Acácio Santiago.' íYY: sua

eleição para . Prefeito de

possa Capital e e.o Dr. Nel

'son Amim pela brilhante.
càffipànha que lev()u à efei
to, I demonstranto elevado

espirito democrático e amor

à. sua terra.

Um morador da rUa 'I'u

].)inanl�á, - na COioninha,

compareceu à reunião para
solícítar o apôio da SOD�
no sentido de que G Super
visor Admínístratívo provi
dencie a abertura final ria

quela rua até encontrar, a

rua Max scnrann, que se] a
·em caráter precário, com

largura inferior à estabele
cida, ao menos' para evitar

que os moradores não con

tinuem quebrando pernas
nos buracos e ,os· operários
não tenham que carregar
suas bicicletas nas cc stas,

gír-se ao . Supervisor . Ad

mínístratívo encareeendo a

solução do .problema.

loeal em que os veículos
passsam em alta voloeída
de

A casa abandonada que

fic_a em cima -do 'leito da
-rua Max Schranri, 'Conti
nua em _ pé ameaçando . à

segurança dos !!ir;ladãos
que por alí passam, : Vi5tO
interromper a calçada. obri
gando os pedestres a to

'marem o leit€> -da, rua .. num

ÓTIMO ,NEGOCIOMoradores da' Servidão
Antônio O�mes voltaram- a
reclamar consertos para
aquela

.

via públíça, qUe fá
toram prometidos mas que
ainda não foram executa..

-

dos; a SODE deeídíu dírí-

Churrascaria. com Dermítorío

completas. ótimo' ponto. vende-se
�ornbi.

' .

anexo,
ou troca- se

f: -

�;
�

-

1, Câmara dos Deputados _ Brasilla,
- stratívo da Arrecadação munícípal,
na e Aseocíados - Av. Paultsta

_.:1 -:os Estatísticos de Flozíanópçlls.
� 8:; Cia. Ltda. Comércio e Representa

- ':LU' - Alguns dados estatístíoos, do Es�
------------------

Reuníão do dia 19-10-65 do a mandar melhorar a. que .. âquelâ 'praça. será am-

(resumo dos trabalhos).. iluminação da -P�açi:lJ ,N. plíada; p6r�m isso levará
O..' diretor da CeIesc setor Senhora de Fátima nrr Es- tempo. 'e até lá; ? u'nico 10-

Florianópolis está demoran- treito; queremos esclarecer. gradouro onde o pOV::J. 'po
de .sentar-se '

ao'. ar lívre,
está completamente às es

curas; esperamos qÍl� o di

retor já mencionado .de

monstra .

estar à alturã de

suas funções mandando
iluminar aquela ;_)raça.

Informações nesta redação com Osmar.

I

IMPRESSORA,. .

�\�

ELO
'o��

j

t:v:1
\

o -:1 A IMPRESSORA MODÊlO possui todo� os recursos.::__ � .�: -'1 e o necessória expariinc:io' poro -rontir sempre o
. o � I

�.

r- m:l �. mál(jmo em qualquer serviço do rom.i.
�-. �:; �

Trobolhf',. idôneo e perfeiio, a,.. qUf V. pode confiar.
.

� � -,
.

n 'U! �
/IIJ

de.anhos
� clichês

folhetos - católogps
cartazes e carimbos
in,pressos em gerol

� Dopelaria

IMPRESSORJ1 M06Êl:O
DE

ORllfAt.:>O STUART e elA.
RUA<OEODORO Nt33-A�1-

fONF.: 2517 - F..LORIANÓPOl.lS
-<Qo,.

;ç,
.

..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Capital: Arno Boos
.

'

�ltfOS pa,a O�
I'

Mau!'!!

.::a:Ja. dia que pa,a, cresce o "mistério" em tôrno
o críado P:lo

rtador
Te�d{)ro V�hl, colocando

eque a amízade tre J'Mêi�ftp 4lJ.lJ4tic'l de San
arína e Clube ãutíco RiàtJi.uelo. Os auteceden
am contados co. minúcias através desta, coluna
út��s notas tam ém estampadas nêste mesmo di
-I0�e, r<)ataremol5 � pcrmenorel1 principais dessn-
')8 ce domingo

Plra
eá.

_ .:l;C.x x _.,

,'lista que o c', o �riacjQ por ya4l, envnlvenco
e Ri.ae1ll.�elo, não lapfe,'$enta,va �sp���iyf.l.s 'de -con
o per Parte do R-jacuyelo, íit pre§i4ên�iª, da entí
áutíca catarínense, &Qlicito.u � 'pre§idêncÍ4 !'io 11.i-
l) todo o empenho pªr� $p'lucionar a tljJ.e."!tã.;) e
. 110 tempo fêz um aptilo- !lOS rtlUlJldpres e ,Hrl�en-

que os treinQs tiYfl�em. anQ:amt'nto norn,aL.

'lo )nclusive, OI) prellJiljlos �Uff estavam :1��ind�.
I . tltjJde, orígmáría 4ó re'tniliqo'r Vah].

.

- x J!' x �-'-'-,
dio .dos trE1inamenj;.Oi3 foralll 111Q.rca-âos para EC;"

Ira; tendo por lQclitl' o garjJ�Q ql./ ç;:r. Francls
,"lnellL com inicio pré fi�aqo pll.ra às 9 por::<s.
.1te nesta hora, o sr. presidente d!l. FASe. apre
.e no galpão daquele filiado para saber da reei
de do convite - apêlo. 'rôcio!; os remadorEs !á
juntamente com alguns djratore�.

..,..... x x x x

ni.e�)11o dia, a diretoria do Riachue10
lia para apr€.ciar Ó caso 'de mansira extraorOiná
a reuniao prolongou-se �,té altas hO!'r.13 da nel
dia imediato, quando esp.flri'l-va-se que J ;,mbieD-
4ria dando margem a Que tudo fôsse c011tcreaua'

·

. um ofíeto .do Riachuelo, enviado da ,Jr�sídff)cia,
assinatura de todos os atletas, solicitando suas di"

, ios. treinos da seleção.

- x .x x x �

a conturbar-se o ambiente no remo! ]I.1"d)
• 'as foram tomadas, in�lusive por parte do S1.·.

.

te da FASC que na tentativa de ,saJvar (; selecio .

'�Jonderou .fórmulas �omente atribu�Q.as <).Ó Conl?e-
· � cnico, portando exorb�tando de suas f�»ções. ru

, vão ! Concessões foram feitas pelo sr. Presidente

.SC, para que o Dois &em, 'fósse reformulad0, inte
-se nêste tipo de parco, 03 irmãos Vah1. Outra

. ção: geria alterando '-O 4 sem, eom .() tI.�toveita
:,�e Vahl: Também sem solução,' Os J."iachuelinos

·

�
11 exclusivamente' a substituição, pura :') simples,
oel Silveira ou então a promes;sa da presidên

I assegurar um lugar no' Oito Gigante, parn Vahl:

--'x'Jfxx-
"

l"fa a intransigência do Riachuelo, a Federação
,f're outra alternativa senão convocar a Com:'ssão
.'
lt e expôr o caso, solicitando dela as posslbili<f.l,

" serem organizadas novas. guarniç0es. A ,opinião
ativa. Vamós tentar salvar o qüe nos restai E_;s

� oram feitos' para a fOPlIlJ.ção de novas glJa�'n;
lnquanto isso a· presldência .da FJlSC. "preciaya
o do Riachuelo para deferir, quando alguns atle

..
, Í!achuelo, talvez $entindo o êrro em :lue ine.arre

, a'ocuraram o sr. Presidente da FASC. par''l, sabel'

�ipiUc!ade de seus �proveitamentas na seleção.

.� X :X X x-

�lareceu entã:i.�ó $is alto mandatáÍ'io do' remo

(ta Catarina de qu� agrad€ça o inter1sse dos at.e

,I 'mas que somente poderia a.proveit�-!Os,.e isso

a melhor maneira. possíveL Ee tal SOllcItaçao pa:
.o çlubé que foi justamente quem end.�e�'�(l
mtidMe. solicitando a dispensa de seus tit,"

-x x'x x� '."
j F
um, se o expediente partisse do Riachuelo a .e
� estaria. em' condições .de aceitar aquele oferecI

'Porém tal não aconteceu e o proplema se a,gra-

I Riach�elo pede a dispensa de seijS atletas: Os
, •

• ..' A

em permane-em seguida d'emonstram mteresse
.

.

na selecão. A Federação vai aceitar o pe�Ido de

t . mas desej a também aproveitar o. of"recllne�to
·�tJ>" salvando assim em parte, a seleçii.o. pore�l1

"""'J'!' , : edient" partIr,"hte será consegqiqo se outro exp
'.

�

,üelo neste septido.

_ x x X x
.

I

.

't· de· Santa catanna'.mbora a Federacão Aqua lca '_
. .

tI ':lS l'ao. o fa-
I � condicões de pmiir o clube e os a eoc ,

-

'd'.
" , '-

f'
.

da e teve Vl a
ir enquanto poiS a selecao OI cna

1,. '

.

d tletas pe a
.;� alguns meses,. pela harmonIa OI! a

. t;i ães.
lritade dos clubes, embora C:Jm alguJ1las res ç

,
.

x x
.

- x x .-,.
-O A 00-

continua o dr.una da

,a�..§3 �:�. Quatro
cniea está perEando 'em aprovei r o

.

" . .

tras guar-
Doubie de Joinvjll�, pA-rn tt�J'+<,OJ1.Qobrariam
rendo isso ��gnifi#ar ,pt} Q§ au.�m: �Oo/c d

tros páreos, t!rando epnseguentem.en e l) o e

ehanG.es.

.
- X J: � X -

4o"·11f1fo' dos
$idiria I'lêste pa,ijcuIM g fJ,i-D-® to"t�:'''cariOC�S"".... b �ftn"'iro pois enquan � .

....ses para o r......-
fJ3 t3 Catarina

�) dGbravam em. 31gu� p.$r� :t:tas em· per
. t.ar-se-ia em todos Q$ pQ.peQ;$ «;Qm "

• , xl ten
- , . Ta.Jtlbém o conjunto Ja e S

1ndiçoes fislC::S, . mJtrq triun.
ssas guamiÇaes, 4�t3VI1. �lJ).Q •

nP re!)1o
�hegar ao título máKÜJiO, f3m J��e�áriO do
<:ll'<,ie, justamente no lmo do 40.

. :aneiro.

� x x x �.,.... ul"s"a-,- ..
r os 'S conq L 1 •

.

.'ia pomposo o titulo s� we. m .

t" 'n�gtt1O com
')afece que t�l'emos qije }.}.o11 cont.en ar.. �.

'\ 40.. lugar •• , •.

ii

•
,

'

.
Já foraPl e$cQlhi:os os apitadores para:.)s prélíos

gg gllinta. rodaôa do eertame eat arínense da zona A, que
S�r;l. efetAAd� nO prgximo domingo.

.

No encontro entre Figue;rer.sp, e Comercíário esta-á

f.j.lnclonando o sr. Arno Boos, do quadra de árbitros da.

lJ�ã ItaJaJ!.mse� Marçílio Dias x Olímplco, marcado .pa
fll a cjçlj,tde dé !tarai; terá como media or o S!'. vslter

Vie�r� ..desta Capital, Jair d- SOl;.za ap. 'ará rm Join vil

Ie o match Caxias x 'AvaL Q"'mt.c ao áro.tro dr; enCO'1-

tro pri!:cipal da rodada, ent Mé trapo: e Hm:cÍlin Luz

que :r:ciuma sediará, o me ,',sp.rá se '�ea:lo -no.r.s -

tos .al1tes do s , u .id,::io, sr-tr s r.or.an L olita 3 ;; l':,s-Í
uo JOfgª. Silvano AlVES e Nilc. �irva

.

...

I
Oe a�í'irdo cem íntorma

.

ÇÕ�$ pn.llt3;çl�s pe�� Senhor

Chr·stald.o Araújo, Comodo
ro do 141'E Çl;UBE. D .. G ·PLO
RIANOPOLIS, esta' socíeda

de prevê para o m,)s de dê

':�ezembrc pvóximo, o in! '!io
p sua temcarada ofic:aL

·

"':-'1'a a abt ·tura rl:t referi
·

.la
'

t'l:';11',:rf c'a, está s-ndo
· .,:r-I1·'wàdo' 'um extenso pro-

UJP41!Oü-�
I'
�EpRO

.

f'AUW M..<1.CllApO CÓLABOR� pOREli; )<rÁtlillV BORGES - OiLBERTo.
11:u..:ijER'fO PMV4 =: Q�ClO BO�TQI.,l,!u�<?;J _ AB� �DO, :@Jl��

,

·�RCEr.,pi

''''' ..Li; :;

�6Dlor�,�e M?c�a�o. ne�la ���ital,
Estli na terra, d::l,Ú M. de chefia o setcr de Rên-- mão �a?fQrd. vaio E'1:1 V15i tfÍJa.

al�1Uns' dias, accmnanhado
' da:y'do Gàvêrno Pal';)naense

.'

ta -fi sua. genítora que guar A ambos os nossos votos
de seu fiF\o prim0,>;<;;,i;.cÍ, o' pois é fiscal da F�.úm\;a Pú ::cla, leito na :Mat")l'L1!d.l.de de feliz esta �a na .terra
astro c a pelota .ie há anos blíca do' vizínho ESc:Hh.

.

C:�,rmela Dutp.. NS9,\:ha '0 que lhes' E:.rviu de pêr<io.
.atrá�s, [�Jnford. Ll�.�g .ante Sar:.ford, que veio' eIl1 l.T� resiq,e atuallnente Cl)l Cl�ri
das seleções de Sa/nta, cata . s�ta à EUa genitora, que se

rina e Paraná e �:le defE-n encontra hospitaliza. ,'d, a-

deu as (leres dó Caravana' cha-se, hosl?e(�ado .

na .rEsi
do Ar, dEsta Capit'll, Cúriti

.

dência d� seu irmão, o nos: Torneio Ginás!.o Normal de V'oloib'o'Jba; Atlétiéo e outro'r,. do Pa w· corilpanheiro ·Jorliêl.Üsta· Q

raná, e Fluminen.;e, do Rio Per.ro Paulo Ma:::ha,(.!.?
e que pr'esentemenle se 8_- Tai\'nb:.m a qui i:J� �ncon-
cha '. afastado das atlvilia· t.ra, ch�g8.do seg'llilc;u-·feira· F'.A.C

des futebolísticas profis:,lO ,ú�tima, o ex-playPJ' Macha·
nais, dedicando-.se uo �U11a. do que foi defenso,: dI) Pr,u
dorislIío na cidade cl� ASlor .

la Ra:qios e' Atléti:�o, c!f�t.a

ga, 110 norte do Pa.�a.na. 01 CapiteJ, e que. c:>mo SeU Íl

-----_.--'-��.,._".�_._ .........__ .. �._.

'CaJarinense� JaZ'3m Testes na

. .

Por-h1:guêsf,
Eneontram-se "'l:á Ch,aria .tes pa. Fqf' u�uêsa carioca

bara oS jogadórt:,s .)Ga,o é cl:l.so ag'!';lj,em ser�i') l�r..e

Carlos. zag_,ueiro lateral e j;atamente cDl1trat8,�os, se

Paraguaçu, ponteir·) çaaho gundo ncti��ário da imr;ren

to, ambos pertene;:!nte3 <"0 �a carioca.

elenco do Ferroviárb ele" Os atesta:'los dos jogado
Tubarão. res estão fixados em 20 mi

Os dois atletas f::H'ão tes lhões, de cruzeiro.s .

LOCAL - ESTADIO DA tel" x a.N. "Romuaid·) de

Dia �3/10/65 -- (SáL�do)
_ Inicio .às 14,30

C. Barros'

Palho�a _ CoqueIros

Já em Curitiba PiZloHatti
2 - O.N. "JIarnJdo C:ijJ]a,dlól
_. (Estreito) - x n.N. "Jo

rá submetido a �lm perio::;!
de testes no Coritiba Fde
boI Clube .

Segundo notícias 4e· Cu
ritiba o atacante f'lzollarti
'revelação do Ca1'llpenDato

. e.staduaI, zona Ul11, (i€ ...

1965, e partencente ao P8n

. la ft,amos, encontrJ.··s� na

capital 'do Paraná ondr) roe

Se agradar, será. ron:.. l"::t·

tado, afirma a m�sm:t fOI

te.

1 - a. N. "Romr:a:'!"G·:J de

.C. Barros" x O.N. "H:1l'ol
do Callado"

'Cogueiros _ l�streit.o

·a.quün de O. Co�ta" -

co dos Lim.õ€;'$
Dia 3D/lO/65 (Sáb�dc)
Início às 14,30 .

I.Sa

Respingos dos VI, Jogo's Aberfos
2. --, a.N. "Brigacleiro' Sil
·ya PiléS' (Trindade) � x

'G.N.ft,. "Duarte Sci1ut�l" -

(palhoça.

1 _ G. N. "IiaFQ�('b Can�
do" ;x: O.N. 'f�:I;ijJJ.'leiro· Si!
va Paes" - (Trindade)de Santa . Cata.ri na .

T re,lnos da Selecão de
J

• III

Depois de afastado,,' vá
r10$ anos dos jogo:, abertlls
na

.

Ti1oélà}úi�de 'le VOl...EI

pOL FEMININO, voltames
a participar, gra �a.s ao es

fôrçó de dedicaç:l:J da atlp
ta Sra. Alva Neves Pessi e

das alunas da ESl�Ola ele E

ducação Físi.ca.
Isto porque, por inci'i'le�

que .pareça, não há em !<'!o
rianópolis um só cl Ub3 que
pratique 'Vol�ibol :eminino
e -a Federação Catal:inense
de Voleibol a quem compe
tia tomar a inici�Uva. nas"

ceu e continua completa
m'ente "morta" ,

cic!ade e INIMIGAS da ca·

pital, marcou. provas ele a- Pia. �4/ID/Q� (pomit)got
lJIetism·Q femjn.iuo. lJarn.....-a_-J:flícip. às G' hora�
m.e�� ..fal<en<l�l com 1 ",:.,. G.N. "OOgadtl-�'I,.
que as noss·as me�!�ores l;l-. v.a l\aes" - (Trinda:::f:) -
tletas Alva e Aurca, se -ex 'x q. E. "JQaq'llim de O. Çns
tênuafh�ern no arr"m'i,'So de ta" - (SaCo dos J-ihnõe,;:l
pÊso e disco e entre uni lan 2 _ C.�F-. "Duarte ��hu
çamento e outro l'.;11b!ssem o ter' - (P:Ühoç�) .-- x O N

�orro e fossem p&.d.icipar "Haroldo Ca.lla,do' - Es,-
ele voleibol. .' treito �

2 - a.N. "Joaquim. de O
Costa' - (Saco dos LÚIlõe
_ � G. "N. "Rom.:iaid) de

C, JJ�:prQ,S" - (CoquejrllS).
· j:}i.ft. ;nL1Q/65 (POlJlÍ:qgOJ .,...

· Inícip às 9 horas

,. dre·mo O:rEJ sa OS
Tendo em vista a· Jnso!u

hilidade da questão que cn

vglve a Federação AquáUca
!le S!!-nta Catarina e ) Ria

çtm�Jp" tendp como "pivot
dO$ acontecim.entos o re!1ia

r.or Vahl, cs tr"inos d:>-

2:rarn'ções que ,;st.:l.va.;r1
preparando para .) (1

onato brasileiro d�'('
, o

encontralh:-'se ;Ja,ra.l./ a. ,IS,

O que é de se lamen ,H',

I

1 .:_ a.N. "Romua�do de C
· Barros" - (Coqu.ei.j."Q')
x a.N. "Br�gadeiro .SiJva pa

.

es" _ (Trindade)
2 -a,N. "Joaquim ele O

. costa" x C.N.R. "pu3,l.te -,II-':';'-lIi"-·:"-!.IL'-��-8-'-Ir-.-,,_-o,-,-�-"';"I'-'11-1'-'-H-'�-Il'-)I-�-'-"--ll'-J-;:'Schutel' - {Palhoç:3.) "Ílrud(�A�':,,���ij·�·!<#:f�.;1�jl.. !{·.11t1t:!."'<4I1���'; I;JI....

Dis.pensas no Figue�ren.se

De nada ·a::Jiantaram '. 08

apêlos' e reclamaçoesl _ Os

"doutores" da C!Jm.issJ1o.
Técnica só tinham um oh

jetivo em mente: aniquilar
Florianópolis.

Dia 28/10/65 - I.QuiEta
feira) - Início às ::) horas

1 - C. N. R. "Duarte Sclm

Segundo se' anunch nes

ta capital, a diretJ'ria cio

lri'igueirense Futebol Clube
d-everá dispensar allSuns de
seus jogadores qUe não vê
em corre'spondendo

.

a ,ex

pectativa, rendend:) aqupm
de suas pOSSibilidades e lon

'JJ g'(' de' resolver o� u!.'oblemas
.,.

..� r.·..�'.�' . �
�--�--------------------------�----------�

CO ataque do dube

gro.

Assim é que bas':auo ne�te prinCÍpio, os joga�lol'e
Agnaldo, Paulista, Rodri·

gues e Cabral, deverjl) 1'e

c�ber ordens para p' I ra

rrni. oútra agremiaçã�

Na segunda partida de

VOleib8l, contra Itl}jaí COI'

ticlU:uam os célebre;, árbi
tros de voleibol cam sua

. regra' especíal e com isto Pianos pi: ra .

a cr[aç.ã ri da Divisão
Mas, reportai: �.o· nos à

Brusque, foi ,com. triSteza

que vimos Ô. início da 'guer
ra" que lá existiu contra a

cOl1segl.j.iram que perdesse·
Capital.

mos as duas partidas porPara a primein parHda;
t I

..

1
2xl.

(lOn ra B umenau, naG ' la-
A t t t n. ..' gora. en re an .0, V�' o

VIam chegada li.;; a1'bitrps, ""', I' E t ., ".

convidados .:4 #::�,:4.o· �g,��=t�&" ..�."�:�:��:� e p'�3cte�e o&� ..�
�r(IÇl

:' �Q de. m(u�r,Uilli�� :'!a ..
e�aa

Conselho Técnie"d' "': e:1'C itt" se tocasse, -�omo'- mandani estará'''amanhã em It�jaí. a" '21l:j5itaí," viMif:4do
<

eUl segui
dois "picaretas' do Par!ln:í,' _1 •

f'� regraI) e mais �mda, "801' Ilm de presidir lll'l<l rNmião !-la Para Crrciurru, a 1m
que lá apareceram. taram" o jôg.o.

.

com 'os clubes e presiuentes de presidir outra rel.j.l1ião
Este.s "ilustres". persona-' Interpelados 1)elo chefe de Ligas das cidades de 1"10 com os clubes e Li;la<> do

�!:!ps �riaram 'Uma regra es da. no,s,sa delegac;ào: decJa. rianópolifl, Itajai, Brusque, SUl do Fstado, co."l1 ú mes

pecial, não permitindo que raram qUe não -.ram aroi· Blumenau, e Join lUle, \'i- mo ob:ié'tivo, isto é, a cria

'se tocasse na bola com. a tros de voleibol e filIe havi mndo a elaboraçãlj da Di- ção da Divisão Espe·ç:al. A

ponta dos deGos mo.s :80- am
.
recebido "ordens" da visão Especial. reunião será na sede 11<1

m.epte em "manchl'te" ou CCO, de modificar o siste· Liga ele Crjciuma I'; e::stá

de mão fechad9. ma de arhitragem. A 1'eunifeo se1'i n�alizada prey�ta. par� gomingo dia

Tal aberração nUllca se Pasmem os leicaresl Cri na s�de da Liga d.e Itajaí 21:. Po�teirorment!!, cam da

viu em parte alguma. do aram uma regra especial e está prevIsta ;m;:rt às 17 tI!> f!,iP4â a' ser qetel'minada
mundo. Pata os jog'üs de Florianó

.

horas. O �r. Osni Melo viaj!'l.rá pa
.

Como se i$to, não bastas polis, modificando-a logo ta o Oes� Rara- tratar. do

se a Com�ssão Técnica, com após a nossa desclassifica- O presidente .da entida me�mo assunto \!om cs elu

posta de pessoais S':lm capa ção. 15' o cúmulo.' de reto·mará sábà ..to mes- pes e I..igatS dalllleia região.

E3pecial serão debat�dos

Emprêsa Edifora "O ESTADO" ltda.
Rua (]onselhei�o Mafra 160 - Tel. 3022 - Caixa f'ostaj
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m-e{l.g.
.

REPRESENTANTES,
lJepresen�es A. S. Lara Ltda. Rio (GB� - Rua Sena
dor DantJall, 40 - 50. ândar - S� Pawo - Rua Vitó
ria, 657 - �unto, 32 - Belo HoriZonte - SIP - Rija

IWS Cal1JólI, 558' - 20. andar - Pôrlo Alegre - PR().
f'AJ.. - Rua Oel. Vicente, �6 - 20. andar.
�cfos .medfaI!,te contmto de 8CÔrdo com a tabela em

�r.
A�SINATUJU A.:rro�1 Cr$ 10.00 - VEl'TDA AVULSA
C;RJ 50 (:4 DIREÇAO NAO SE RESPOSABILIZA PE
r,DS CONCEITOS; EMITIDOS NOS .ARTIGOS ASSINA.

-,. .......

...

IZE DINHEiRO' EM SUA

-tvIAGEM

Precisa-se urg�llt� qe ui}la datUo�'+afo. ;� T yl'. "J.
'l'Xa.t-af ne�t� Redaçã� 100m :m�9

_ ......�j

DATILOGRAFA

. I�.Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



lares, como
.
teatro, coJ;lcê,. Por solícltaçãa do 'deplJol

tos. orquestrais 'e vocàis: tado Abel AvHa (}(!)s . �aQ.
expo�es de ,a.:rte" 'ftlatéU- tas,.� CCi)ns� �' .1]0-
ca; arteS3ll8l e!de,al1ti� missão, Pa;rlamentar Exter.
dades; festivais' .einerriat� na, que representará a Aso.

gráficos; festas', lfGCiais (e �mblé1a Legi.Íla'tiva do Es

dJyersõe,. �,: WclO ,,� ele Santa Oitarma. nA
� q�'�:;� �': • �\L
p�ra o;�ta ,ter bp6 1m- Compar�rlo àqtl$le ; CQn-

p�sãO de Blumei}atÍ.'
'

dave, além
'

do gÓv,erna1W
,

.

'

eleito, deputado Ivo Silvei-

iluminação artír'c'alA

pf, "-.'1íb , da 4'1 'ti'e' "s,

de Amestras de Sa.nt,a. Ca
tarina: contará de 136 lu
minárias de 500 watts ca

da, mistas de
.

vapor de

mereürío e filamento. Está

sendo usado o s� lPis
to para não alteraÍ' as : eõ

res dos artigos expostos, A
üu.nínacão natural é obti,
da por intermédio de 4 pai
.néis laterais,

'

com o em-

p"êgo de 622 chapas ondu

ladas, smtétícas, trans'ücí

das, que emendadas umas

nas outras dariam 1 km de

comprimento.
Durante a IV FAMQS(::,

serão órganízados concur

sos de vitrines; congressos

e convencões de áti:vidades
proríssíonaís: programas ar�
tísticos, clássicos e popu-

PROGRAMA

É o seguinte o programa
de inauguração da FAlI,{OSC,
em Blumenau, amanhã:
Às 9 horas: Desfiles" Mi

litar, Escolar e ES}!)ortivq;
às 10 horas: inauguração d8

Feir,a; �s 12,30:
'

��I]uete
inaugural nos salões da Se>-

, cíedade "CarLos' Gomes".

__ . --i.. ._

En�l:n;'ro D:str�ta� da Orde'm
Terceira' franciscana'

,Po-r outrD l,acio nl;lS ,l�\JA
o e� ·pr2siQente Q#:5[lt',l).
Ei'serlhower disse (Jl)e h&v:a
sido sclicitanC' a tom!\r r,ar
te num esfôrço ilara neu ..
tralizar as manif: stações,

SAIGON. ,21 (VA) - tJín

/ ba talhão vi: tcon P.; afaC'<)u,
(

0-- tem à noite, uma' gra:qde
no-ida ie governamental, a

25 quHômetr0t'3 ao Svl da,
r�Ta drsmiI:tarizada co

,

.

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

Santacc;larina,Countrv Crub"
A Di.retoria do Santacatartrui .Countrf Clüb; no intui

to de esclarecer os seus sócios-proprietirl'ls; em Vi.,ta C\e
lTlá interuretacão dada � iuna nota divul�ada 'pelo Clube;
" ),

vêr"l. cOJ'Y'unir,'lr àl�e, ele aoôrdo com os �rtig(ls 4. 14 e 40,/
'< ii)'�'�O. d('�i l<>,t:'1tutos,' ') .número de títulos dI( yj'roprieda

if'!. " d'" ,� ,]" '" l.jJy>r,tos (500), 11úITIero êsse que ntí,3 pod::rá ser
.

. .

.

.�-e!1l-,;odo.

, 'C:Jc'c: �',,:�... ,:�._,,-, J!�n te'''). o ""'0no.1' f:''1o;_v''er,+o ..

"5 n0tí

(,�:1S "i
..,":. �::"L._:\-.,-:: :,,:,'. �.: ·�:-:·��.:.::_c (�E: (_gt3 ç�c::."!a.!P c�rdtid�s no",'os

t:.L�11os de pWfJl'!.L;dcde, além dos quinhentos (500) já eXls-'

tonte,;. � : (
,

"

J!'lOl'ianópohs, ,10 Q.:;-' OLL!;U.a...I.V 1.,..-" l.L...
,

, ,.

,': '� &. [ltwE'].�!t�
..-.

ra e do deputado Ler:'an

Slovin�, na preSidência

O,PatqUf�te dê' FUZILEIROS NAVAIS
Expo.� � apre&..' Entre as m\ÚIleras' desta
ma� 22Í� de ea-se a presença. da Banda

cruzeiros, tendo CilGperando
•

de Fuzileiros 'Navais do Es
na. realização de serviços, tado da Guanabara, es"'e

como terraplenagem, .cons- cialmente convidada para
trução, iluminação e insta- abrilhantar a IV F-eirá.

daciuele Poder, os-. $eguin·
.tes parlamentares:
cio. PSD: Dib ,Cherem.

NeIsm,l ,Pedrtni, Jota Gon

çalves e Augusto Brezotaj
da tIDN: FemandG Vie

ps, Geatü Belani e Aldo
A:odnde;
do PTB: Gç.r D.e!$trl.
Q sr. A�l' Avila :cios �n-,

tos representará o Gover
nador Celso Ramos, que se
encontra na. Guanabara,

'onde fei., sumnetido a tun.a

interv.eJiÍção 'C1tútiWL

,OU'l'RAS'N'éT1tws ·SOB"
A FAMOSC: Ct1STO

.

\

Em ..Santa Catarina:
Carne e 'remédics: alvo da SUNAU

Jação de· tel,efones- '-Õ Plano
de Metas· do Govêino do
,Estado, • CELESc; aPre-,
feitura .de Blumenau" e 'a

€.T;C.

o Delegado da Sunáb Viajou ontem com des-

;�;�: �o�;::�t!ue .: :�tê: :US���a,oD���g:� 'Vi'eíra da' 'Rosa C9ngrafu�a.se
=c��:�i�;;:U todo o país; :do�U�:ta=n�:s��m E: com Juracy. .

Rei�róu wdido no senti- O Prefeito Vieira da Re>-
'do de que se] a comuniéada Prefeito,....� Gevaerd de- À".. v;y�v sa enviou untelÚ ao novo

veríncar-se-ã día 24 do guíndo-se díversos números àquela Delegacia 'qualquer baterá, com os marehan- Ministro dâ .ttisti�a e Nege>-
corrente, domingo, nesta em ,que tomarão parte 'ele- írreeularídade que haja, pa- tes 10""i bl f'

.,_

�.... ..... s, pro emas re e- cios Interiores, Emba�dorCapital, o Encontro dos metitos, 40 Gínãsío Catart- ra que possa, tomar as me- rentes ao abastecimento de Juracy, MagalhãelS, o ""'�,.��_

,Terceiros, filiados às Fra-- nense, do Curso, Elementar didas necessárias. carne d b' à AI
=6 .......

ver e OVIDa aue e te telegrama:
.

ternídades de Angelina; B&- "Menino Jesus" e ,de diver- SoUc'i,ta que as senhoras município. Como se sabe, a "Envio vossêneía minha
tânia, Florianópolis, Pálho- sas Fraternid,�des_ .' guardem suas notas fiscais Sunab ,está concedendo au- plena COnfismça êxito sua
ça e Santo Amaro. A-os excursionistas' de fQ- e ás remetam para a RV.a torização para a comp�a. missão revolucionaria' et
Do programa, que está 'ra, a Fraternicladé ' de l"lC)- Vidal R<3;mos, ,SO, em FIe>- de g�o no Est�do do Pa- ,d�mocrática. General Viei

s�ndo elaborado com mui- rian6polis prenara catin-...o- riÍmópolis, a fim de que ranli, o que tamM", l'er<\ ra da Rosa. Prefeito Muni
to carin..'1o, .. , consta: pela S"L recepção, ofe!'ecendo-l'hes possá proceder às averigua- facilitado aos marchantes cipal de Florianópolis".
r,r!lhã, às 8 horas, S':1nta o de.ieitl'n e almôço nas ,ções. daquela cidade_
Missa· na Igreia de Santo dependências do -Grupo És- � � --_, _

Antônio,
.

à Rua p''ldre Re>-' col�r, A:rquidiocesano São
ma. Após o ato religioso, José. gentilmente ce.dido..
haverá i.Ipportante confe- Estará funcionande', tlim

rên'!ia pelo Revdo Pe. Frei" bém a Feira. qe,;.;rraba'\hos
Mateus Hoeprs, OFM manuais pró vOé�S, sa--

, DD. Comissário Na,cional.
'

cerdotais.
Prosseguem em todo o

À ,tarde, haverá sessão Par� as festividfldes aci..
pais ,a-s comemorações da

de art, precedida de uma ma, a Ordem Terceira $
SEMANA DA ASA. Nos

p�'Astra nela Professor Mar- São Francisco das Chag<lS
, aéroportos San tos Du-

t::1ho Calooo Junior, se- cap,vida o povo. ,

..
em,. ge� '.

'.

mont, do Rio de .Janerro, e
.. - ...... - - _ .. - "·_·�··_"__--":'·""-"--"""-:;'·::'�I!;'�:-::"·'·!:'-'

, ,'," Congonhas em São Paulo a

C· ,�,� -'� A� t�� rJ;:(��:i�.'{":�,�,i9'·�.j;;"e FAB, promove' eXPQdSiÇõeé-S
" ",,�, ...UUJ "'", ...� Jl\,l.�"'� .....� ,I fU sôbre as atividades a A

an'er_OJeS - A,n,T;,i�sê'nta.·çâó., rO���i:�nte Aüre,o Dan-

'Ir ' tas. Torres, Oomandante do
.
Todo brasileiro residente ,':"'"

fEstreito para. ser inspe- V cDistrito Naval,' enviou
no municipio de Floria..."l6-

> ;;:' 6ionado de' saúde.
mensagem ao brigadeiró

polis e pertencente a elas-' Observação: - Todos, (!)S
Dorgal' Borges, edmandante

se de 1947 ou anterior ain- convocados deVerão se Ir da Quinta Zona Aérea em

dá em débito com o SerVi- presentar com sua carteÜ'�
que afirm�:

ço Mllit<ir deverá a.presen- prOfissional ou -de estudan-
'I , .

tar,se' no período de, 27 de te se fôr (, caso .e obrigar, Ensejo transcurso mag-

Outubro a lO dr;l"pezembl'o tÓIVJ.mente com·' o Cêrtifi- na data Aviação Brasileira

ct,- corren�e,9tI{{ à Comis- c"-ldo de .:AlistamentÓ Mi:It- que marca nascimento ge

;ao de S,eJeç�(i):, no 14° BC t�r_ ,;':" ,,', �: .
PiaI Santos iD.umont vg pa-

- -, >'.!�},�.�-'- "c, 'i��
-- ,-

--':'� ,{::�:�:�:��' . :�: t!:;�i:l:'A:�t:;ót�!
Viêtnán: Onde Mata�se' 'Para'': . ViVer:

'

:Fa! ,:���;��=iO�
••

� •

•

•• j
• _. '.,. I

�ftff("!"C"f' nf"7'Í1'"
... .&.,

'," '"� 'li '., I', lO� bra....as,,�.: "o

'i �
ú' (' u·· ,'k I! kA ",' lia úitúria :i,gtién't .:�

.� ,e \qve.,se ra.r� Irl'Q��:'íÚín � "d�.wl,_l'sg, saúdo 'vps� ,8\
c;m& domàn\.Ü..L�';w ....u.! .

meu 'home '

vg OfidsiiS et

guarruções
'

Quinto Distrito
Naval

'
'

Por outro lado, o Aimi
rante Dantas Torres foi dis

tinguido cb� o grau' de Co

mendador da Ordem do

,.

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

Semana na asa

Mérito Aeronautico.

RIO (ORBE PRESS)

Desde o dia em que o mó:

ço que nasceu no Estado

de Minas G€rais viajou pa

r'=t Paris, e de lá se dedi-
.

oou de corpo � alma. à ten

tativa de ele'var ao espaço
o mais pesado que o ar; a
Europa curvou-se' ante o

Brasil. Curvou-se com reve

rência, e admiracão' ànte o

jovem Alberto &>ntos Du

mont, principalmente· no
dia em ci.�e.o mÕÇQ, monta
do em seu 14 Bis, contor

nou pela primeira vez a

Torre Eiffel. sol) os an11l.U

sos delirantes da multidão

Os par!I>menta1"es das di-'
versas bancadas com as

sento ao legislativo esta-·

dua.l preparam a sií�ula
das emendas aue anre.c:et):
tarão J.l.O Orçamento do Es.,
tado para o exercício de
i.966, ,

beneficia.IÍdo institui:-.
'ções particulares de ensi

no, enti.dadp,s religiosas, es

port.i.vas. sociais. etc.

Cao.f-l, d0D\ltado' tem d'rei

to de (>fe1'e�er errend"'s até

'1UYl. mont,'mte c'le dois
. lhões de (;1:,'O'oi1'OS,
pr�m ,'lt.é fl.manhã.

SeglllH'l<l.,-feira, a propoc;b
IH::Bliielltárl8. lJa.t'<t o ptÓ-

cOIn

j-.Hr:t':) 4L ..0

�� ....�/ li

Glória, pois, a Alberto
Santos Dumont, o brasilei
ro que deu O' pririleiro pas
so para que as aventuras
Msmicas qué assombram o

mundo, se tofil�sem na

magnfica r8l1lidáde do pre
Sente.
Festejamos na. "Semana

da Asa" o nome de AlbertD
Santos Dumont, com tôda
a dignidade e com t�dlt o
ca'-inho de aue o mesmo'

se fêz merecedor.

.-

no afirmou que, hora. al1"h0S os' dinlomat!'ls
se qesnedfram. fliamente e

não fizenl'n Jquf'1lrmer de

C1r"":3,() 1>. íJnurenSH. O go

v�r!lO indnnésio não res

j)nndeu. ainda. à nota chi·

ne"a de prQte�to cOmh, I o

áL!l,ql.lb 1;:, <3ruu1Zl.JI,l:I.(,," ulL .::"'-

desejwa

")"li-
manter; "a todo r.usto". !'ua

poFtlca do Nasakoll (neo-

1()gis'}1o (111e de<;íO-l1f'1 f'1 1'1'''n
te for��:!.Iia pelo� P" rtiljos
NaciOl1Alist,f] s, Confessiunals

,A::il<J.).
�\j����

----------

CJu.be'Doze de
,Agosto

Dia 24 - Grande festival
infantil com desfile de me>

das, distribuicões de bom
bons. patrocinado pelo Grê
mio do Clube - Não ha.ve
rá reserv� de mesas - iní
cio às 16 horas.

Florianópolis, (Sexta-feira), 22

CHma N limenie Beligerant
em S. Domingos

SÃO DOMINGOS, 21 (VA) .pamento militar por
-- Em .meiô aos rumôres l do Rio Ozama, onde
de deposíção do 'presidente tJi'rancisco Oaamano

provisório Héctor' Garcia •
tém o domando' d'

Godoy, o secretãrío das � fôrças. A Fortaleza

Fôrças Armadlls, comodo-: "ma, tomada 'aos r

ro Francisco J. Rivera Ca- continua ocupada pe

minero, conferenciou à noí- ças do govêrno ati>
te passada com seus chefes ,mente para,

'

protég
" . I

de EstadoS:Maiores e anun- i- guarda portuãtía.
ciou que 3.400 homens e 42' Patrulhas polícíaís
carros bliridados do Exér- custodiando, ·ostensi
cito aguardam, nos subiír- te, o centro de S.

bios, que os rebeldes rea- l gos, onde ocorre�ltt
bram .a luta.

I

ques na última segUd
ra_ Grupos de jovens
côro, passam gritari
gans rebeldes, relati
ocupação da Fortal
Ozama. Ouvir.llm-se, à
1(e, tiros esporádicos.
objetivo_

O grosso do �xército re

belde, uns 1.400 homens,
está. aquartelado no acam-'

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

As. lUz'es do palãc�
si9.enc� ficaram

durante �Ôda. 1;1. noite.
faz suPOr tenha o p
te pJ;.Ovisóxio cônf6i

Sementes de Milho Hibrido e Arroi
O Serviço Federal ' de

Promoção Agrop�uária (�n
tigo Fomenlo' Agrícola),
dispõe para venda z;nilho
híbrido 6.999 B e sementes

de arroz

ce. -

dourac,lo preco-

r.·___.,.._·
'

__ ,
,

Os interessados deverão
se, dirigir à Rua Saldanh�

Marinho nO 6, 2<> .andar ou

á Associação- Rural de FIq
rianõpol�.

Criido '

. no
.

Estreita O

"CI b d M-
,.,

.

L' e, as aes

Da Guanabara, onde par
ticiparom do IIIo Co,ngres.
so Nacional de ',I'rânsito, re
tdrnaram ontem a esta Ca

pital, O Major Alinor J'Jsé

Ruthes, Diretor da Direto

ria de Veiculos e Trânsito
,

PUblico, Dt. Mário Laurin

do,' Assistente Jurídico da

SSP. e o eng<> Orlando de

Quadros Melo, do DeptO
Estadual de Estradas' de

Rodagem.
Falando à imnTensa, o

Diretor da D.V.T.P., Maj9r
Alinor José Ruthes decla

rou 'que: "o IUo Cong�es
so Nacional de Trânsito foi

coroado �e plêno êxito,
uma vez (lue foram anre

sent.hados dezenas de ""lb- '

sidios de suma importâJi..

F1ralclo IM, Q-.18 c.l'.r:::e OS que, a seti ver "faz"l!U um

cC"s Viet:u"'s. F'J:n.'J1 1e- mal servIço ao DO>.iSO tA1ÍS"
,�haçados, o que .1<10 os im Não diSSe se vai part.Jcij,ar
pediU de desfechar, �ú?o a el1lS contramanifestaçoes.
s- guir, um o'.ltro atiJ,qup. O Nos, setóres universiM.rios,
segundo ataque at!onte��u preparam-se alguns atl's de
em PIei Me, a 40 _luili....me'- apoio aos combatentl�s nór
tros ao Sudoeste de Ple:k'l te,-americanos no, vietn2-tll..
e lembr", o que :oi re!1illa� Viajante Que chegou a

co no d'D, 9 de agôst.o rlêste Saig()ll, vindo de Hanói,
a'�o contra. o acampamS!1to d:sse qUe os dirigen��s (o

de' Duc Co. Visou, a -'es';a- l11u.,istas do V::ecnam do'

raL�r 2S fôrças de rr.rm:a- Norte receberam a. DotjC'ia
l1ha e o grupo d.e ,;oeS2Jb�i da:'! manifestações, l'1(.)'3 Es

ros miUares norte-a?l!t'-ri- tados Unidos, contrárias à
canos' que dirige "'8 OPH:l- guerrà vietnàlri1ta, cotn()

ções na reglão. um amaI oe que 'J I;?ovàrno
A aviação norte-anleri- de WaShington começa •

car.a e sul-vietnamita foi desgastar-se" in�mame'lte
em socorro das �õrças si"" e que po!'lex:á) suspende!."
tfaL'_s, perdendo tll.!l lwli:-. 'seus cdmpl�mi�os .�om Q',
cópt€ro, cmo seus

. quat.ro VietIlám do suL:
.

,

ocupantes. e um blmo�or Os dirige.nt�, l�orte�Vi(!t-
I dCamberra B-57, derrubados. ' nam1tas b<imparam ac; riu\- 'Súmu a

.

as
pelo fogo ant:aér00 das ba nifestações nos Estau6s'
tErias v:etcongs. 05 dois' Unidos ao seúti;mentl) 4e f.m � nd'astr'pulantes da' b'moGr.r Eol- "�le í1c,ram ,�Pl1l.afl.os '�

. j nam (te pira-',peJa.s;.e: f'rarceses, até _que !) 'govér..
foram recuperados perto �o de PariS' resÓlver fftirar
de Pleiku. suas t�opas' da. ,�rndohünai

em 1954.,
I� .

é sucesso em tada o País
perplexa. E desde êsse dia, Glória, , pois, a Alberto' _..... _. _

a à,viação progrediu assus- Santos Dumont -- o "Pai
tadOl:amente, nos rrnús di- dI}, Aviação", o prim�Lro
versos estágios, até chegar homem 'no mundo a 'aJa.
aos hÓJ·e. J'á comuns v<los ma':.:. P"'"vaI' no espaço o ... ""

çósmiCO$. sado que o ll.r.
Por isso, na "Semana da

Asa", no Brasil- presta-se
gr'1ndes homeI)agens a Al

berto Santos Dumont

'COgnominado 'com justiça
'em tooo o mundo"hi da

AvillçãoH.
•

:As comemorações da "Se

maha" dêste ano foram. ini

ci.lldas com a
. .transladação

'do coração de Santos Du
mont, do Camuo dos Afon�
'sos pàra o Ságuão(,dO Aero

porto que tem seu nome no

Rio de Janeiro_

Numa iniciativa das mais louváveis é qu� mereCe
o mais integral apôio, a Organização Cultural e E;s
portiva Tocha, do Estreito, tendo como precipu:l. finá- rência nos

lidade d€senvolv,er o espírito assoc!at.ivista e c0Llpérati-, embora se

vista, vem de, criar, por proposta do seu Departa>men- trário.

to feminino, "O Clube das Mães".
_.'_---

_.,--
,',' .",,;),,\.

.

Suka;�ln�Wp 'ocura CQIlf:!��f. '
'

,;. R;� Ie'g;aq,Ç; 1:;;.;�:tl f,:!!�,AJf'
p���,'�!�����;�:t:�JC'o"gre sso' de' ,"1rânsino, de 64 anos, está enfêr- de sua gUarda pessoal, dá

mo, mas continua interfa- aviação e de alguns ele

ri1l.do como mediador entre mentos do exército 'no gol
os militares e os comunis- pe frustrado contra O seu

.

tas, para controlar a crise govêrno'. Ao mesmo tempo,
desencadeada na Indoné- algumas missões oferecidas

sia, com a tentativa: frus- 'a anticomunistas notóri�
traÓfl de golpe ,de estado da ciípu1<1 indonés41 indicam
de 30 de setembro. Fala-se que Súkarno quer livrar

em indulto par:<:l. o Pal·tido se também dos radicais di

Comunista, sem muita pro-
. reitistas.

babilidade de que veIlÀa a O presidente desterrou,

QCorrer. . virtualmente, um anticomu-

Sukarno continua susten- nista notório, o general
tándo que a Indonésia não Armad Sukendro, chefe do

pode ser governada sem a Estade>-Maibr do Comando

ajuda dos comunistas, mas Supremo da; Economia, a

,o Exército mantém' inter- quem incumbiu de' ir ,em

ditada a àgência Antara do viagem de estudos a 15 pai
PK.I, e 'proibic;las as at)vida- Ses da Ásia, África; Euro..
des de tôdas as orglmiza- pa e América Latina. Su

ÇÕ8s juvenis e feIl!ininas de kendro era o principal in

tendência domunista. Mi- centivador da violenta lu

Ikares de pessoas estão de- ta anti-comunista deflagra
tidas, sob a a.êusaç� de da ãesde o golpe.
cumplicidade cOm o gol- O vice-m a're c h al-d'l-ar

pe. Otnar 'Dhani, chefe da Avia- Baile do Chop'pUm despacho a.ssinado . ção da Indonésia. VIBJ'lU

pÔr Antoine Yard, informa para a Holanda, incumbi.rlo

que Suk!Otrl1O advertiu aos d eestabelecer negocmçõE!s
membros de seu govêmo 'sôbre a implantação da in

que estava dispósto a :I'nan- 'dústl'ia de aviões h"i Inrlo

ter o eixo Pequim-Jac"1r+a. ,'n�sia. Dhani é wri dos mili

Essa versão foi parc�ál- tades denunciados como

mente confirmada, pelo vi- irnnlicados na tentátiva de

ce-primeiro-mini.stro Chae- golpe.
ruI Saleh, que disse ter-se O ministro das reillções
discutido, oficialmente, a exteriores, Súbandrio, con

manuten�ão de rel.llções. ferenciou, ontem, cOm o

com.a China. embaix�dl'lr da China Popu-
Numa entrevista com jor- ,lar, ya.o Chung Ming. De

nalistas .iaponêses, ::;lilk<tr-· poiS de um diálogo de meia

A renda do Baile do

Chopp,· que se realiza dia

30, nos salões do Lh'a Te

nis Clube, reverterá em be

nefício do Asilo de órfãs
São Vicente de P.Ilul.o. Os

frequentadores do "grêmio
da colina" têm duplo me>

tivo de prestigiar a pro

moção, unirldo o agradÁ."el

daquela festa à motivação .

altruistica que a inspira.
.

O .Baile do Chopp é real

mente urna interess,':mte ino-

vação em matéria de FIo

l'aiópo1fs, sabendo-se aue, é

mais pl'óurio ele cidades

como Joinville e Blumen''lU,
onde a 'coloniz�l('ã.o germá
nica possue natur�I pro-

pens�o pura
: ...._�: i i1.al."..;J

.�
---'_'--

ci.ll, visando a regulamenta
ção do nôvo Cópjgo N�ie>
nal de Trânsito."

'

competência de
entre Estados

ras, no que
trânsito".
O IlIo Congresso N'

nal de Trân!l,ito,

Disse, ainda, 'o ,Ma.jor
Alinor que, "a delegaç� de

Santa Catarina contri'Quiu
COnl algur.nas bldicações
versando �ôbre .Il 'criação
de' um Tribunal de Trânsi-

na Guanabara, contou

a p�rticipação de repr
tantes de todos

to, de âmbito dos brasileiros.nacional e

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

Pol]ica em toda parte
Encerrou-se à zero hora o prazo para apre_sentaç"'

emendas ao Estatuto dos Cassados. .

Pedro Dantas, no "Diário, Carioca", em
com a orientação política. daquele matutino. nito
ironias ao que encara como inaJ:lia de legalismo de

lo Branco.

Como os tempos mudam! A lei, ora, a lei ..•

o coronel e deputado Ardovino Barbosa. ex-che

polícia do governador Carlos Lacerda, denuncia .,p�n
coronel Gustavo B\)rges para tUItlultuar. o panorama
tico. Nã.) faltaria UJD.. atentado-farsa. O deputado
Tranjam também acusa e o nome do .ex-ministro

Bidault" é arrolado na conspirata.
' .

Com roupas de homem, Isabel, espôsa de Juan

conseguiu fugu.· ao cêrco da polícia em Buenos
---

',.

Lacerda trata de ganhar a vida. Será? Emissora

de Belo Horizonte oferece-Jhe 6 milhões de cruz
.

um. noticio,so diári�. Proposta '�ceita sob a çondiçá
cuçã;;' dire� da GU,' "€aéh6" de fll7J8t inveja!' ,i

,

,
__�. � t)

,
Juracy diz qué h_terá em tôdas as'. pO.rta�. Mar

contro com outro,��, o ,�to�
--._'"

É muito :maior do que se ,poderia suppr 'a
do PSD de emendar as mensagens goverl1amentais,

, relação a,o Estatuto dos Cassados e à Intervenção Fedl
(preventiva).

, �
A novidade h:'an�pirã; da' boca "do g'encral CordeÍl'° J)'l' �

Farias, em 'conve�sa "C(H1'l' pessedistas: o :i.'reciid�llte
. tedJ 'i

elaboradO o Ato Insiituclonal 11" �. u assunto é (J {irJto
,. .. •• ,; ..

' "'0" i,'-"",O.l"', (' 1"""-"" r.t,,,. r,,,.... ,,ç--,-..,
.

A)
G.l ...... il..i..l...." ",,",u!;J�_ 'ao ,_ (jiJ..:.. .. ,;. .. � _ �- :-u..;-:_ "I.v u;._� ....._�Q .J U
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