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o TEMPO
Sint#1se dI) Bl',püm Gf'I,mett'oro.lógico de A. Seixas NetQ,

válida até às 23,18 hs, do dia lU de s.e.embrÇ) de 196p
FRENTE FRIA: Em CUL'W; PRESSÁO A'J'MOSI'-'}!],
RICA �DIA: 1025 3 milibares; TEMPERATUfP,
M�DIA: 16,P centigrados: UMIDADE' RELATIVA
�DIA: 78,1%; PLUVIOSIDADE: 25 IDl�S; Nega:i
vo - 12,5 mms. Negativo - Cumulus - Str'atus -'
Nevoeiro Cumular - Chuva.s esparsas - Tempo mé-'
dio: Instavel.

SIMTESE
SAUDE EM 1\ lNAS

\'

) O MinisÜ'o da .Saúde se

nhor Raimundo de Brito vi
sitou em Minas os municí
pios de'Caeté e Taquaruçu,']
onde presidiu 'eerimõ11ia de
inauguração de melhora
mentos efetuados pelo, de-,
partamento de endemias ruo

raís,

'I
I
1
I

O Ministro (lo Trabalho:
determinou que os atuais I
ocupantes de. imóveis ']ler.'tencentes à Previdência So-

.

I t
,', , I

ma em prioridade na 'sua:
aquisição. J

í
I

A Caixa Éconômic-i FNle- I
raf realizará noje as 14 ho-: '

ras na agência da ,rua 7 de
i

setemlÍl'o no Hio, mais um

leilão de penhores.

PRIORIDADE

LEILÃO

ItENDA SEM
___

CONTEMPLA�Aâ I

}, � ,{."
�,'

or.a voz f i) unpost6 de'
re;ndà d�S�lnêu!lU ,qtú:' ,e�H:' li�;: � <.<'.t'l'

v'?ssem '"eR1' €slmlns" oo""NI;'·1
niiitáiv �la �a.zemia qual
quer medida objetivando á
uma anis�ia daquele tribu
io.

FIM DE GREVE

Terminou a greve de pro
fessôres -em' Belo Horizonte
deflagrada na última segun
da [eÍl'a em protesto contra
os pagamentos atrazados.

\

BRIGADEIROS REUNIDOS

I
I

I

O C
� I

onselho ,elos Brigadei- Iros esteve reunido na. ma

'n�ã .de ontem sob li! presi-,dencla do Ministro Eduar. '

do Gomes. I

,�ORl\'JAS T!llBUTi\�IAS I'

O lJresid�,rül� ,da Repúbli,
>,. J '

ca encalhÍilhou' ,ao CmIgres-
so o projeto' de lei que ins,
titui normas !;�nlÍs do Di. I
l'eito ,rribut;do a screm'
'aplicadas 'nos estad�s c mu'

,nicipios.
.'

AÇOUGUE VENDE

OBRIGAD:O
I
f

A partir de hoje está em
I

vig;or a portaria�{la SUNAB
,obrigando os açougues do
'Rio e São PauJo à vender' a

1 carne cong'elada. I
I

Foi empossado 'ontem co. I
mo Miniistro do Supremo
Tribunal Federal' o profes
Sor Josç da !'tocha. recente.
mente nomeado llelo ,presi.
dent� 'h Rej<úhlic<l, 'I'

,EMfOSSADO

I

o MAIS ANTIGO 1)lABIO DE, SANTA �CA1'AllINA
.

,
.

_ " l,

n T R E T ti R G E R E--N ,T E -..".� Dotnfuios Fet'n�es�e ;Aquino
(Sevta-Jeira ), _ ]6 de setembro de ,1966 .'lno 52 _ N. 15.491 - Edi�o de Hoje I_ 8 página _ CrS 50

,

I ' ., À

-=--===------:=--l��-�'-
- �,

---'--�
----- .-� r==:

' -"

1-'
! ,

Floríanépolís,

C A B O '. KENNEDY 15 nou em anormalidades. O gi
(OE) - O 'poyO' ,norte-a�e- gantesco paraquedas

'

abriu:
ríeano acompanhou pela te- se quando a" Gemini 11 se
Ievísão a desdd� da capsu- encontrava a mil e 200' qui
la espacial Gemini Onze.' A lômetros da Jt'lórida.' A ope
eapsula' com es atronautas raoão decorreu com absolu
Charles Konrad e Richard ta precisão e, os cosmonau

Go�c;lon desceu às 10 horas tas foram levados ao porta.
'\ e 42 minutos, hora 'do Rio, 'aviões Wasp, capitânea da

normalmente 110 Atlântico, frota dç resgates. Os cos

após um vôo orbital de três monautás Konrad e Gordon,
'dias. A nave reingressou na bateram o record de altura
atmosfera terrestre medían- e de maior velocidade, duo
te um de seus dispositivos- rante sua permanência de
automáticos testado pela, três dias no espaço, "
primeira vez, � que funcio-

ANtES DA V!$lTA

, SAO PA,pLO 15,

A!l:' chegar:, a sso "P�(J, o

sr; Cll rtos. .Lacerda decIa:rou,i'
,n�� ae:t.:9����9 de 'CongQ'Íihas:
qPC ':a,' .íntranquilídade do,'

g?,vcmo federul já é 11�1 Tin, .:>ela
toma do exito da união 'dos de

NM) É CONSJ>IRAÇAO
'---

O sr. Car!',': Lacerda ãs·
severou que não está cohs·

pirando :nein àdvogantlo
lima sol�ção de fO'rça, 'e que
não procurou nifl:guem, 'em,
bora tivesse' mantido encot(·

tro 'rom elemento da �on
fllnc'a dos srs. -'Kubitschek
e João GOlllart. RevelQu que
o Sl:. Kuhitsehek "está ple
namente de acnroo 'com a

necessidade dl� devolvemos

aó povo o 'dirdto de .esco·

lher !'ells dirigentes atra\:és
A �'eul1ião e�tá marcada � do voto livre e diret'O, mas

para as 16 horas e contará não tive ain(la a respo!'ta
tambem com fi presença. do do ST. João GonJart".

Ministro da Fazenda.. Sob're o provalado mani·
festo a ser lançado pela
frente ampla,' afirmou o st:.
Carlos Lacerdrt que, "êste
elocumento não é fundamen
tal, pois acredito que o 'mo,

EMIS�IO,' 'I'l\OUXE,
,APO�O' ,',

:

'.
.

�

�"'" 11.,"':1':;)13 "'"1 l;"e,r1 e"'7lissario
r."'Í""" (''--':'',h ',rI!) "apoio �o
f'y.n"l·pr': _1P"":'tp.,' a PIô:'''="l

.

�ampa.�
nha que, y5'sa, a, de,vo;1ve� a

'Voz ao pb\lO, r,nudecjdo".

efetuados com base nos tex
tos inst,itucionais, embora o

consultor da Republica, em

nleio ao arnlzoado, afirme

que tais casos devem ser

considerados como exceção,
pois admitir o rei,ngresso
no serviço pUblico daqueles
que foram cons�derados in·
compativeis, com o movi
mento revolú('�onario pode
ria ser a confissão do des

proposito da Gemissílo.

PENA NÃO É PERPETUA

O lla,reeer (H> sr. Aelroal
do Mesquita rIa Costa, mo·

tiYlHlo U(lr cO'1snlta do che·
fe da -Casa Civil da Presi
dencia da Re!JUblica,' con

clui tla seguini;e forma:
"Poder ter ;'Jilvido casos

em aue a nr<luria' adminis·
,tracã_o. consi(lerando certos
a-medos e Ch·clIllstallcias.
,íellha conseJ,ltiúo no J'ein.
g'!'CS:SU, de 'tlUe :se h'ata, O

" Mais adiante,"o sr. Lacer-
,

da c�iticou \ a politrc�' exte
riór do gnvemo,' a'ririnando <

que o sr. Jtírte:i Í\'liagàlhães
viajou para Ó", l'�TiJA "para
discutir com o, DC":utamen:
to qe Estado a pOliJica", c

a'cl'escentou: "Se a ]JoJitica ,

exteri?r ,é er1'onea até ]Jar;a
os Estados U,:lclos, quauto
'mais flára o Brasil".

,fez lIma

na''', nüê" ','os

jorlillistas sc cuideI"; 'dian
te da tentaiva do

, governo
de 'Calar a imprensa", aludin
'rio' à nretendida refoJ'ma da
T ,,: -'" T''1nrcn,,'l, e disse

que oão cml1 'i�Il'er'ell a 1'111

........ ..",..-..:-. ..... , .... ,.l�. '1'1,' e'TI

rr"'o"p
coronel

JUSTiÇA ADVERTE ",FRENTE"

RIO, 15 (OE) - O Ministro d,a Justiça dec1u=
rOU ont;,em em entrevista à 'imprensa qUe Os atos ins
tituci6fíais serão mantidos até o término de ação do

govêrno eUl 1967, AdvertiU aes artículadoree da fren
te ampla da oposição que o govêrnc acOmpanha suas

relações com os elementos cassados podendO vir ?:L
,

aplicar as sanções r�voluciollárias__.�_
_,<"p.rJP'"- - � (I r-::' Iii

'

, >h�, ;''i,:M! � t ..�"fI}
/� \.'" \ 1"\'"

,

'

�

·l('MA

fI); n-;'nih;do pelo
l_eitão.

"SERVIDOR DEMITIDO COM BAS� EJtI A-I
NÃO FICA DESINCOMPÀTILIZADO PABA SEMPRE
BRASILIA, 15 (OE)

&lb o argumento de ql!e a

demissão do servidor publi.
co, com base no' Ato Insti

tucional, não é. uma pena
perpetua mas decorrencia
de uma incompatibilida�e
que pode ser iransitoria, o

consultor·gel1al da Republi
ca emitiu parecer opinando
pela possibilHade do rei

gresso do m\�smb servidor
nos quadros de, administra·

ção, medjante classificação
'em concurso publico e atra

vés do eS,tml<J cauteloso do
seu caso, par:! verificar se

a incompatibilidade com os

objetivos da Revolução dei
xou ele exIstir ..

HEVISÃO'

No pàl'ecer, aprovaúo pe
lo presidente ua Republica,
allJ'e-st· lima, 11Cr�q)ectj"a Ila·
J'U ln'úi�ão \:Ií1S atos '�le de
missál) du ser 1 �o lm/J!lco

fa to, se oéorl'(,u ou vicr a

oco.rrcr, constitui exceção.
Não se trata (1a aplicação'
'dé pena J)el'petua, mas, sim,
do recunheCimento de in·'

transponivejs incompatibili.
qades entre .) cidadão e o

serviço exerciuG por aquele,
quando tais incompatibili·
dades, j� não existirem. 'Não
é possivcl prever·se prazo.
É um estado ue espirito.

"O entcnctinwnto acima
expresso _ conclui _ pare·

: c:e ser o ullico c'n COllsonan·

cia com I) ne"iodo, historico
da via nn{'Íonn!. A mudança
flc velhos hahhos, o cOlllba·
tc à COlTUPÇãl' administrati.
va e a elimin,'ção de movi·
mentos sub·versivos, não
prosperariam se ã Revolu·
ção não pude..se limpar a

arca, no sel'vi�o pubUco.
afas-tnlldo a quantos fos
sem illcOllllJatheili com titio
ulJjeUvulS, I'

19,00 horas _. "Audiêncios do Mal', Costa e

prido pelo Marechai éosta e Silvo, quando de suo vi

. sita à nossa, copitol: no próximo dia 20 Co corrente,

'O condídoto da ARENA à Presldêncio do, Repú
b] ica deverá chegar 00 aeroporto Hercíl io Luz, entre

·10 e 1 r horas, onde teró festivo recepção pai' porte
r

de, autoridades e correligionários,
,As 12 horas seró ! ecebido no Palócio dos Despa

chos, pelo governador Ivo Silveiro, em ropido soleni

dcde, seguindq após poro o, Palácio da Agronômlc8,
anele será homenageado com um almoço ínt.mo.

O restante do' programo a ser�<:um;:-rido é' o se

, guinte:
1'8;30 horas �� Visita o S, Exos. Revrncs. os Ar

bispos"

," �\
,

,

19,000 horas - Audiências do r/lO! Costa e

Silvo, em Polócio.

21,00 horas -\ Jor-tor oferecido pelas classes

p rodutoros, no Lira' TC

Segundo o programo divulgado, o' ; egrgesso do

Mal. Arthur do Cesto e' Silvo está prevsto .poro o

� 1, pelo rncnthõ. \

Gemini Valfa 'Trazendo R'ecor'des
, \

'FAIl'raz
E,�ércilo
De Suez

RIO, 15 (OE! '_ O aVIa0
,

do comando de transportes
dfl FAB que �evou medica
mentos à população do Viet
nam está seguindo boje pa
ra a Fa ixa de Gaza onde.
apanhará tropa!' brasileiras
que retornarão ao 1l0SO

país.

Bn Sul

�

liA \h 'd",Dar, el ....
.,

r.TDADE Di) CABO, 15

(OE) _ O 11\)\'0 primeiro
ministro sul africano afir
mou que continuará centro
lando pessoajmenté' a politi
ca' nacional. Disse que a me

rlict�, p. 11:1":\ asseeurar o'
comprimento ele ,tôrlas as

severas leis r"dais, por ê1e
criadas.

-' r

G1'�rra B�tifica O O�e J\(>slka Di�
, RH), 1� (OI';) _ () ;::-"bine- p;', '11lÍ'"H�J'O , lio·is.

. te (l() IvnJ'i�t:·o da Guerr,�l

revem as enwndas

tllcional e o ;- to. instiiucio-

atos institucionais tem sua

vig'ência, definida em seus

diversos artigos básicos.

Negrão, MateI e

Is,rael 'Disc,�:íem '

Reforma "Tribularia'
RIO, 15 (OE) - Os go·

vernadores Negrã<!, de Lima,.
Laudó Natel Israel Pinhei·
1'0 e TeutônÍo Araujo reu·
nerÍl-se na Gua1labara para
discutir eliversos,

I aSllectos
da Reforma Tl'ibutária_ "

PILA DEIXA VIDA--PUBLIC�
CI.ITft,ANDO INDIRETAS
'B'nASILJi\, ]5 (OE) '-..; O

deHutado Raul PiJa., o mais
'/

'

VCU10 elos parlamentares
brasileiro, OCU�lOu' ontem pe
Ja ultima yez a tribuna' 'da
Câmara para �:e despédir ,da
�'ida pública. O re}Jl"esentan
té do Rio Gl'�lnde do Sul

J>rosseiu,indo, a'firmou que Finalmente, cisse que a

"divergencias nes.,oais não pressão sobre os estudantes
,podem fn'l1l0s,,'ibiJiÍllr o (tia-' ,"é' lll'oduto da: mentalidade

, logo �ntf� os Jj(leres; ppli·" d'ecrepit� de 11;)SS08 gover.
ticos n�eionah;, pasad�' ,ou ,'nantes. flue 11111 têlU segueI'

, 'não, diàlogo es�e �'ol,hicl� ex- a 'canacidade {le relevar os

-c'hisivament� pal-á a defesa ,excessos da juveú(ude'·.
(lo, povo e' da:3 instittÜ�ões, "Se, como ,\isse ó sr. Ju·
uma ,vez qu� � futuro da}>a- raci l\1'azalhãe�;., tudo que é
tria está comprometido por bom, para os

I Estados Uni·
esse fascismo ma�beIhbe dos é bom para, o Brasil, o

ironTantador no Brasil pelo governo deveria deixàr os

marechal Castelo Rra'nco;'.' estudantes se luanife,starem.
l)isse a;n{la f;"e não' vê tá ,COnlO tem feHr. o presidentc

,

zões 'oue ljle im"".ecam de
'

Jonhs�ll", dis;;,',
manter e�1telldi:mentos ,com De Con'!'o'nh<ls'l o sr. Cal'-

" )
o sr. João l�oulart, :'se o los, Lacerda <:ef'lI;u' de a'lto·
marechal Cas�e]o Branco moveI para SantoS, em COIU

apóia seu governo em anti- panhia do de:;mtado padre
-

gos ministro de governo de; Godinho e amigos" devendo 'ex-corriandante do II, Exercito !'um oficial digno e
posto, e até se candidata a voltâr à Guanabara 'hoje pe·

'

senad!lX:. o professor _Carva. la manhã, I ilonra'do, cujo amizade h'oj� me, envaidece",
, lho Pint<r'". (Leia Editorial na 4. pág). O representante amazonense disse que não ten-

FALTA DE,NUMERO RETAJlDA
TBAMITAÇAO DE PROJETOS QUE
nUAcSt ATINGEM PRAZO FATAL

BRASILlA, 15 (OE) - A Cômoro dos Depu-
,

"

'roôos iniciou a sessão noturno. de ontem sem apre-

ciagão do propJsta orçamentaria poro 67, devendo o

n�qteria sér exemi'r.ada em reuniõo que estó' morca-
\ pra hoje

na ,'CamqrÇJ, dE;iJutQclo RoY,

São

B:osílio poro garantir o' aprovação de s'_.os PIOposi.
ções, Ontem estiverom presente� à seSSCl; 209' de;:;u
iodos 'dos dois partidos: Se persil ir a falto de quo

:Ur)1, os projetq':;' de Reformo e unificaçõo do PrevI

dência Social, alÉm de váribS acôrdos In'ternocionais
, . ,

lue ner:essitam de exarne, pelo câmara; correrão o

; isco 'de serem .oprove.los _outomáticamej'�re, porque

otingir:5o � prazo foto!' no próximo semana, Poro o

C�m�ra A�rova
Sub-Anexas
Do Orçamenio
BRASIL IA, 15, (OE) - A

Câmara federal aprovou di·

'v,-<rsos sub,anexo!! da pro-
posta orçamentária 'para o

exercício do próximo ano.'

São êles o da nresidência
da República Poder do Le.

I!'islativo, Estado Maior das

Forças Armad&s, Ministérios
(la, Fazenda e da Guerra.
A al)rOVaç�o êontou com

a anuencia d�s lideranças
do governo e da oposição. I

toraI, que considera. salut�r,
Í11clusive, mas não concorda
com as deturpações que a

RevoJu�:ão houve por bem

fazel'-lIíe, a fÍl-n de aplicá-lo;
não adotou um lUÍ11Cipio, re
correu. a um expediente. E,
utilizando o expediente, a

Revolu�ã,o liesvirtuou o

principio.
Na �ta explClnação, criti

cou ainda a eleição indireta
(10'1) o voto l' descorberto.
pois o voto é sempre um

ato de consciencia c deve o

"rclll'esentante ficar a salvo
de )Jrcssões de toda orelem,
Í1lclusive a de seu proprio
partido e, mUlto mais aiu
da. a do Poder Executivo. -

Mas seria esj a a uniea de·

formação do Í1lstituto ela
e1cicão ]Jarlamelltar? - per
gunta. Não, pOI'que a este (

voto vigiado 'le acrescentou
a il1ellnlwidade' de eSCOHlel'

os, wfllles 'câpil.:Les ,úa iuves·
üt!nras,

próximo semana, espero-se maior númer: 'de orenis·

tbs e� Brasília,

SENADOR DEFENDE KBUEL
Df; ACUSACÕES rEITAS POR
VEREADOR-GENERAL

BRASILlA, 15 (OE) - Falando co ("('o membro

r
'

que liderou campenha pa·
ra adoação 'do parlamcnta
l'islllO e crriticou as' eleição
indiretas marcadas ,pata
três ae outubro.

O� MOTIVOS
O ultilno dó" erros do �o

,rerno obrigou o qeputado,
Raul Pil1il a antecipar o

abandono da 'dda publica.
O govel'no euou - em seu

entender' - quando decidiu
oíw a eleição do -presidente
e dos governadores se fizes
se, quanto ao prinIeil'o, pe
lo Congl'esso: e quanto aos

'segundús. pl'las Asse,nbléja�.
O parlumel1'tar' gaÚcho 'Hão

se ulJfíe a. esse p,rincipiu efei

dO Comissão Pa,lamentor de Inquerito que, e;l1 1959,
investigou o admini/straçqo do mal. Amauri Kruel na'

chefio de Policia do antigo Distrito Federal, o sena

dor A�tur'Virgilio (MDB-AM)_ contestoLj as acusações
feitos pelo vere:Jdor paulis1a gen, Mariani Guariba ao

tau desfazer antes o calunio porque os espiritos opres-
,

,

sodas poderiam dor outra interpretaçõo o suo atitude.
E concluiu:

"Agora, que esse marechal nõo é I';,ais o pode
roso co'mandante dê uma porte do Exe' dto", quero
oor depoimento em nome do verdade, 'Po:- um motivo

que d�sconheço. talvez político, talvez dp oraem pes

soal, esse vereador, que é general, lanço:" o calunia
e procurou invocor o testemunho do CP: Desfaço-o,
tranquilamente; na defeso' do ,honro de, l'm cidadão

que, em meu entender, foi, um excelen',e chefe do
DFSP".

Em nome cio governo, o vice-lider Eurico Resen
<.ie associou-se 00 desagravo, afirmanao ter ouvido
sempre, os me'lhores referencias às qualidades milita
"es e à honradez do mal, Kruel

O marechal Kruel foi ch'efe do II E:-.;ercito e olé
há pO,ucos dias - continuou o sr� EuriCO Resende.
"Se alguma suspeito acarretalise aquelas acusacões

, o (

lião haveria silenci("J por" porte do governo revolucio-

naria, E suo saido t�O comando ou foi por dívergencia
pO,litico com o, f)reslclente da Repúblico aLi por cano

IcnienciCl pessoal rJ(? S, GXQ.t'.
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Pelo present'i eríl!VÜe()' OS Sr:�, jvr?ri;hJ'Q<j (l�: Con�é1;ho'
Delibem\tivo e Sl.1plentrs, do Clube Ú) rle Ol!tuh'Hi; 'par;/
co.lnpa.reOel'Clll na. s{5do sÓ-c'J.fir h :t1.t� ,À:.fvi:tro d.e Carvall16' i2 ,,:. ;

nesta capit.al; J1q prÓximo dia vi11t�'.'e cinto 'C2!j) �ltirrt6"�o�"
mingo do correnJ-0 mr�, !iS 9,00 horas, para em, ,pr:4i1clr::J.·
convo,cação ou lnd;� h.oras u.p6s.cot-.t1 étl.lp,lq,uet nl1meJ'o,: ele-.'·'
gerem' a Diretor]a JG:'éeeÜUv�d8\'te Clubf\, para o plT)xir:hoc",;
IJiênto, de confor.'Ylic1"..des r;óm que estabelecr} o artigo 67, .:,: 1

letra A, R, 0', doO, ESt<:"tJltos Socia:ls, ..;
,

Outl-ossim, a secret�rja elo C.lllbe, l'eceberii o· regisÚar�f :
as Ch'lP�S que fo "Orfl apresénLf'\çlns, sÓi:ncnt.e -até setm\ta fi.. ";.
ciua\s (72) horas, i1flrAS dR, (:�lrl:Ghlo, llrIY,' V81,,� q"'" "S �� "',,'. '

,
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s,e .'1prescntem c1evídfllTIente. legHIizadas ....
, x'

,
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A).n:RT'" ;A§ QUiNTA§·FElR.A(.ATíL :Ú,O(l HORAS
. ,San'ac�tarin'a' (r-if' �

V C' Ib'''e=.

,I (. ti, 'GeL.U' tl,.·
.. ,'

A Diretóriá d(, �;I\N'J'/\(,ATAnü{A COUN'TJ:l.';'
, . .

CLtH3E c':(munjca n()� sO('[I);:; .. pi'Opr'ieLriD;o; riU!'" l1 no;:.,
te porão 4Q_ l\!!lcio[\a SOiT!:m:lhif'l1 f p' riÔ,,: / ,;p?'l1intF''s
horários: .
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Acontecimentos SociaisLacerda Diz Em

Sônlas Ilue o Seu

*

Mio às Armas

Contínnaoão da. 8. pttig;,
",

- : 1�' "dp,l'�'sa. com ;:I (�vr('encla, e

oue nã.o bá' mais eleicão.
Sra o eas,; ,lessas senho
ras cobrarem do go'vêrno
êsse desvil'tltaniento' 'dos
ideais qUe .as" ]'cvara�1

áquela :,narJ-ha."
SÔI)I\� (> SNI disse: "O

povo Jlão 'sabe, nem,
.

lde

lOnge, () (fUC representa ()

?,e��<J'i(;'o_ N8e�onal i .ele . Il::�
Iórmacôes. }1,le ohClahzoCl

.

a {ltc:1flr:açãü 'c hoje 'gra
V:1 t:�cla" aS converSélS a

11,;'rd'(,1 .

,.](� eu cr:,nsideral'
flU(l ri H:lêlí,or volume de

tkillll'il:o do erário é gas
tr} €�)fl f;tas n;ÇlR'néticas,
'posso asSegurar qUe 'hcje
em dia .§.ií,� gravadéls h)�

dHs fi. C.0nVprs8.s : elefA.
11.1(:;:,8 �'l' rireSidente do Se
n:"dn eln �re;i�en'te "da
C;).rni r.:l e (=},,' -í:lS cnnvpt'-

8"5' dr) l.,..,�,l·('(+,'1l Castelo.
Branco. F. Pl1' 2'ostaria<

ql.ie �llguém me desmen
tisse",
',RePétiu, ainda, com

pect\,:tenas variaÇões dp

clarações qUe já fizera ''lO

clesén�b�_cár em São pal\ '.

10 c, 8. noite, c1irigiu"se
1-'\1',;_ !>, P:,(ljr: Clube. a fim

dé Ia�,ei· uma conferência
sôl'Jre .denlOC1'ClCia e' inl

prensa,
·N;l 'su"-. nalp.st,,�· a c"']'

t�l :.�d.! Ur8._
-

() sr. C'·'r1,,� Lrt

(',-,', "i 'lnunr<;(llj, "Qllern
'.

rlr;s l\,I;c:irad�S (JUe no dia

\�n'\� (.·lue ab�i.r��nl e1ei9ões
"""l1,\'1"0S ,,('l'ei (';tndiclato \ :\

. nhÓ,sldf'llcia d�·· Republi
cn.,

;/ As 22 e 30 prossegn�8, 8

cnuferencj "-, inrol'm ap,-lo

sc-c que (j sr. L'�'-êrcb. nel';
noi(al'ia no Hotel Atlan-
tlco_

�

i-.

CIMEM.lS,

CENTRO
São,Jõse

àS 3 e. 3 1113.,
Hugo Del CarrE

Adl'iina. Bon�tti
�em-

SgLVA SANGRE'fA

Censl1r:'l. atá 18 al10s

lUz,
às 5 e R horas '

Yul Brynner I

_:R.iehn.rd Widm�,rk
Geoq:;e Chakiris,

SU;>;y' Parker
em

I Si\ORHI'ICIO SEM GLORIA I
, P2,l1avhQion,Eastrnancolor

'

Cen.súra: at.é 14 anos

Hoxy
,�lS 4 e 3 horR�·

W:11tér' D'Avih!
Mal'in'J, Fl'eixe

e!11
,

"

r
.

. A,FAMIULA LERO LEItO,
Censura: :'üé 5 ano�

BA,IBIt�S
ESTB·EITO"".,.
G!'ória
'às 5 e 3 11S.,

Ch;11:1I3S Boyer
Lilli Palme:' ,(

ADORAVE'L

': ./,'

,JÚLIA
Censura 8té 1.8 anos

Imperio
ÜS :.f flS ..

HO�";H'd Kee1
Nicelo L\ubr,;� l' \"

. Ü 'rEItIWR VE1Yl DO'

ESPA(;X)
,

Censura ",;té '18 anos I"
,

Rajá
�u\; g hs.

Jiílio Aldama

Angelica Maria
,

�. el1n-
O INVENCIVEL SR

TORMENTA " i<

......
CenSID'8,· a�é 5 anos

,.���*'

f

Angela Maria, fjll1a do casal Dr,

VâilÍ� (Laura), OLi:�ira, ):10 próximo �

clia .... 0 recencionara con vJ.dados para
sua {eilt" de 15 anos, A recepção de A»
gela Maria acontecerá Da pel:go1a da pJS
cina do Lira Tenis Clube,

.

\.

-xxxx-

"

Logo hlais às 20 horas, na sede "O

cial da Associaçãs .•Banco elo Brasil, rci1

Iizar-se-á () elegante e movimentado (':0

quéte1 em eú1yi'emoraRã� ao CinqUen1,f'!
nário ele ,,'uas in'stalaClões em nossa ci-
dade,

. j
.

-xx·xx-

Heliane 3anfbrd Li. ns e Ezio Za
nella Francalacci no próximo dia lo, ,f
às '17 horas, .estarão no altar 'rnor 'd�i

, capela' de> Divino ESpírito Santo, para

s�a benção nupcial, Os cumprimentos
e recepção será no" $antaçatélrma COU'1
+ry Club.

-xx:xx-
,

\

Está festejando idade nova hoje, a
sra, Olga Carvalho.

- x x' x x-\

fns'ste cÇlm \8; campanha da 'Lirnpe
:ca r,a Cidade', a prefei_ura Municipal'
de Flprianópolis.

-'x,-:xxx-

O 'Bolishow', 's'erá Íl-iaugu,rado dia
23 próximo, em benefí�:io da 'Rede Fe
.min'na de Comb'ate aO, Câncm�}- 52-
gtmell) es am(s informados vai. reu'Q�r
o ]'�' un:'lo social eleg<.:l1te na 'estréia 30
'Bolis\:,ow'"

-lo'
"

...

x x x

Lo,g<) maiS às 20 horas, com ü lncu
'

t OI' Jo'sé Carlos, estaremos' estreiaurlo o

Pl'(:9;ra�'\a 'Soóeclade' i1R Rádio S2,n<,
Catal':na.

x x x x

procedente dó Rio de JaneirO che
20u dOrnio2'o a ·110,:sa eidadp ·8 bon�tcl

�'l'é,l., Le��ar>::h'(Iv��;se)"Spil�etti -- A

in3a esta seJ:narra, o casal Spi1113tti S'>

rá homenageado cOm Ílm ja�tar no QUe
rência 'PaJace, '

I
,

--:- X x}ix. "x "",'
I

A.liás, Calando no QUerêneia
.

sec<un

da-feira o sr. AYrtOn Sqlgad-o ra.n:�\'a

j

no bem comentado restaurante do Q.P
em companhia .do Industrial Olavo Ri"
gOn,

'-xxXx�

, '.

Já esta de volta de Slla Iua-cle-mél
,

no maravilhoso "Hotel Gravatal" o Cé:

sal EloY Carlos (Ned) Struve
'

- x X x. x

Um. movimentado almOGo, reurriu
convidados Da residência elo casal/Ih
Samuel (Janete) Fonseca, para como-

'\

morar idade nova do Diretor da EaCIJ 1

,dade de OdontOlogia, da Universidade
de Santa Catarina.
r

-x x x X'-

Sílvia 'Maria, R�s11Y, Leda.; Lézia,
Rosa, Regina, Sônia, Elizabeth�" Car
men Lúcia e Waltrand, no próximo d�a
30' es,a!'ão na tárde de elegância e, ca
ridade, apre�tn!anelo a nova eoleç[l,o
Primavera Verâo, em tecidos Bangu,
lYTO<.'1elOs de José Ronaldo, Será ern ta
'101' elo Lar dos Velhinhos a fenda desta

promoção I
j

x:xxx-

Deixo)f São ,Paü16, .9.a�'a '

Uma viêl

gem ele 30 dias pela Europa .0 Dr, Vlé'
tOr Fontana.

x vx x

F

O Ospar palace Hó:e1, dia 30, e)11

seus salõés, recepc�onará as Debuta�
t.es do Lira Tenis' Clube, para Um coq;Di
te1 dançante. )

-x,x x x

�)oH1íngo, o Deputado AlvarO CH

� i âo; nUYn grupo de amigos, jantava no

sjmpático :r�staurante do 'Be�2ado'.
-x x x x-

Nô11010 volta a fazer serviços de
I'ec;::óçõeS e festas particulares, 'com" 0

lT',S:no ,brj�ho que o toniou famoso, N:'i,
�'-;mana )"Cl.ssada, contratado, pelo Palá
cio do GOverno, 110 Palá.cio -�]'ê, desD".'
�nos, apresen'bu excelente coque�eL No
prÓXlmo c1;a lo, no salão do Lux 13.0'

�tel, 2,presel1tará Uni jantar para 250 '00:1

vidadQs. festa de 15 anos de lVIirné1 Xas
c:mento, '

x x x x
}

.

Pensamento. do dia: Em polí.bcH,
ex:pe�iência significa revoluçõeS,

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

-

lVIunicipal
Florianópolis

Prefeitura

EDyrAL DE tONCORR.E,NCIA
Pl,JBqCA N, 2/66

'

I} Prefeitura Municípa1 de Floria-'
llópoljs, 'torna públicli, qUe {ará l'ea1í
zar no dia 7 de outubro, às 17 horas, !la
Sua sE:t]e, à Praça XV de NOvembro na,

4, CONCORRENCIA PUBLICA.
"

n3's
cbnrliçõe� sGJguinteS:

'

� OBJE'i'o DA CONCOHHENCrA

/

Máquina de Contabilidade con',en

elo, no míni:rno, as séguintes característi
caS:

"

. A) - T 'ado elétri_s::os de datilogra
fia e de LOntáhilidade.
B). - Núm�ro de somadores: Ç1. Í11áqUi
na' devçrá po�suir de n'ove '(9) à qÚin
ze (15') soma.,lo1'es, permitindo ° re

gistro ele �aldos positivoS e negativos
autOmàt1cDHlPllte:

'

C) Cn'
' ",,,/ '65'. - arIo con1 ."';) C111S, a C111S,

.:p,al'a 'Os . .trabalhos c�e registros datilo�
.

graficos. e ccntábil;
, F) ':_ ']\l[ovirilen�OS l)al'n 9,� funÇ6es
aritmétjea� (desearga cl� saldos, sub-

_ saudos.,. t'othis e sub-::/otais) "tabulaÇão,',�
espajeaIl,lentü, retrocesso, saldo de colu
llHS, Eléluta,Ção, abel'turas, fechamento,
aV'lnçO e rei 01'110 do ci:1indró, ül1pres
SdO em preto· e vermelho (seleÇão de
côr da 'irnpressãq), im9ressão da data

(Dia _!_" .1VÍês ._- An'o), Soma e, suhtra ..

çào 'e estoI'110s a\}tol'llá)cos na meSl1lâ.

coluna do lancamento, etc, '

F) -' Os licitantes deverão col1Hign:ij'
ainda, Blll sua proposta o segUt\Jt",
I) - Declasação de capacidad: :k f'!la

.

ximo de ÇlcUlnulação de todos G' :,C:,,,

dd:."es.
Ir) -,-'�eclaraçã(} ele capéj.cidade de ;pro
gram.açao indicar'io sistema.

lU) ..,-:-' Declaração de' quais os aceSSó
rios �ue acompanham à Imáquina (Me
sá, ·ca.deira, capa, cabos, etc)-;
IV) - DeClaração quanto a aSsisté111cja
técniça, g<'�antida, prazo de entrega, in!;
ta1ação, e rnoclalídade de pagamellto.

c;) - O motor de acionamento da
,máquina dever.á ;>e1: .d� 22Q volts, 50-(3
,,'"

. �,

, \
;I

l" . ,

,

'c:clcs Ou com reguh;L:Jor automáhc�
vol tagens paré,l 11'0 e 220' volts,

lJ_nidc::de _:_ Uma - QuaI:tidade

de

1

.

As propos.,tas deverão conter:
f r) '-:-:, preÇo pata pagamento a vista
I

') '1 d t 'd
�, .

1 -- lOca . e -en ,-rega. a rnaqLuna
prefeitUra Municip8J de F1brLanópoli,;;,
j) - OU J0S escJal'ecimentos que se Ji
zerem Jlecessárjos.

, ,As. Tlropos' as deverão Ser aprésE!n'
ta.das até às 17,00, horas do dja .07 de

outubro de 1966, na Secretaria de F:- ,

naDçaS, Sito à', PraÇa XV de Novembro
Edifício da Prefeitura' ,Munjeipal, em

dois énvel�}pes fE(chados' que�c?Í1terãl)
em suas faces externas oS ,s_eguintes di
zercS:

a) Nome e eildereC;o da firma propo-
11'en te; .

b) Os dizeres Concorrência púhlica
para fD1'neeimento de máquina de
contahil!d.ade:.
c) - um env)cpe dev�rá. conter a pa,
lavra 'Do:c1,1)l,Ullo' e o oQtro a palavra
proposta";

,

,o. envelo)'le' CO'l'l os dizereS DoCu

menta', deverá cOn�er os seguintes do

C\Iln er:itos:
'

pJ'ova 'de 'quitação ,de imposto s6bre a

r�'nda,; ; 'fi'"

Prpva de qb1ta'c'ão do imDo�to sindWaI
dos enrp�'egad(Js e empregador, (.-conso
lic1açflO ,das Leis ;/'o 'j'raba1ho} Art. 697)
PrO\!8 de, flui !:i1c.·ão ('onl as fazendas Fa

('12ra1, F.stactu'll, e 1\rlunicip2c1..
Prova '.le qUita,ção com (JS institutos de
Providência SOcial Leif1;clos e/3 (DNT):
prova de licença e, loca�izacão .

Certidao de Registro da ,E'irrnd 11f'

,Departamento' de Indústria li! COJ).l(>rcio
ott JUhtia Come.t:daf "I '

R;egistro na CONEP.·
o.s documentos acima ...1i:scriminaQ

elos poaerão ser a�resel1:tados' em foto",

cópias, devidamente sel�dos e autenti'"
,cadoS. ,

Florianópolisl 8 dé setembro de ,"

1966. r
", t"

Dr. 'ALFREDO RUSSI Secretm!\íl
de ff,inançaS\

, __.-,-��••_�;.__J

,
\ �
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EXPOSIÇÃO Jll MEDICINA SOVItTICA

MOS OU . (APN-.(}?) - As Fo

cas cornerciaê el1lfe c Bra�;l e a U!11iS.o

.SOYl� lica t()t"l}iz"-'raal 3� r-rilhões de Ut)

hr0S no primeir-o "erDeStre dêste sno.

Do lado russo, foram !2xportadas p-:;8.q:lj
nas e, principalmente petróleo, enquan·
to que dó Brasil foram .envlalios produ
10s tradicional' cerno café cacau. sisal 0

/

::::::::::-::..-:::::.::::::-::.::-:::'::'::':-:=':=::'::--::::::::::-=:'-::'-:::-:=-== :::�-:::::.:-=--:.:_:.::-_ =:::::::::=.:-__:�...::::=:-=:::::.__--::-_:""..: �- _�- .::-�::::::--�":--:'--:--:'-: .:::

MONTEVIDEU (APN-OP)
Pros�egue com absoluto êxi.to a Esposi
cão dos progressos da medicina s.oviét!
ca atualmente armada na Universidade

de' Montev déu. Nesta mostra �ão exibi

dos inSjrumen �,s ultra-modernos e 1118

d;cé1mentos dos mais é\vanC r
-

JS no can:

X URSS

po da pesquisa ·científica. Corno parle
da exposição, o professor Androsov rea

ljzou d.uas operações destinadas a mos

trar a utilização de um aparelho para

saturas mecânicas. As in 'ervenções 10-

grararn as rneühores n;anifestacões de,
conbecidos ,cirurgiões uruguaios

/ )
··I�'-

éllgoclão.
Durante ° aDo passaco, o vO�ll'me

do cOmércio entre OS doie 'países ating�u
a cêrca ':e 75 milhõ:::s de ci.61ares, (;0"'1

,qui_jíLr o entre as dJas partes. O nO\7(l

Pro ('COiO ass.nado êste mês prevê, ::10-

vas tc'Ocas 8.té 100 milhões de dó.ates

A rtia,·Almir, n+e
Uj�B, I

Informações 1'e11 rel '�2'l!)

prÓ';cimos três anos f�auQdrias
..

.

Dr ro, ,

�
',
__
$

FERGANA (APN-OP) -- P, rJ.ba de

ser realizado nesta cidade Seminário

in ernaciona1 consagrado ao aproveita
mento dos recursos h dráulices, de

que participaram representante<> .de 40

paíSes da América Latina, Asia e Afri

ca. As c1emons !;acões e ensinamentos

f
I

r

"

�.:fI�',,:'

IE" próprio dos jornalis'Las a elesen

valtura na pública mamfestação de su

as í,déias, cabendo-lhes bem a aplica
ção da sentença: 'pretenção e água ..

benta cada qual toma a qUe qUer" -

o que a ninguém ofen(le, desde que se

tenha na pretenção j'us \) ideal.

Não fazerdo do jornalismo prohS
S80, por1 iSsO qUe o prat�.camos por de

vp.r inelutável de quem se acha filiadg
ao Cristianism.o por uma jJrofttl1da ,.

convicção fiiosofico:religiasa, basead"

nos ensinamentos e nOS exemplos de

Jpsus Crist.o e compreende; portanto,
qUe é preciSo divulgar tais eDsinameD-

tr.s, para qUe possam êles chegar à evi

dA '-cia natural de serem VQstos em .

tica ,para fe1icid';:.-Je hUmana, ;:;8, a1

ma. cousa pretendemos é ver o ideal

g,riludios'o do Divina Mes�re realizado

na Terra.

A cultura hUn�aDa' atingiu a RiS

'alturas que se acham Os manteneào
res do poder -em ;:ondiÇões de promo-.
\/"'1' o bem-esta!' sócial ,1e todos as habJ

tantes da Terra. cOm êsse beTn-estar

dispondo-os a c1esfrutar dessa cultl�i'a,
mediante a bOa educação moral, com

::l. Plevação qUe car<ô:ctel'iza os �omens
ele 'hem, ou, pejo contrár�(1), de levar to

d"s êSses mesmos habitantes à des;rui

çã0 pelas armas, a.'ômicas t:le qUe diS

põem. as mais poderosas nações, com o

cOl1sefIuente envolvimento, n3 catástrn

fe, mesmo das 'qUe ainda desarmad8s
se encontram.

Apesar do evidente" predomínio do

materialiSmO, já se ponceituam coma

relevantes certas regras de urbanidade
de delicadeza moral, de boa educação
em SUl'y,a, qUe apenas toleram ,par u

ma ésr ", de proconcei�o. com rela

ção às grandes massaS h1J.rnanaS, as lT.:{

nifestac.ões grosseiras de determinados
esportes e oU+rcs entretenimen:os de in

feriar expressão, permitidos comO que
a W ulo de anestési.cos com qUe as pes
st1as incultas são mantidas em continên
cia na ordem social pela polícia :le cOS

tUlnes.
, Sendo esta, em resumo, a condição

atual da espécie humana, se em vez

de Simples anestésicoS, forem-lhe mi
nhtradaS' educação e cultUra sufjcien-

l't,U[\ lt\ J:>,:-';'fREGA - bOA

1>. \nla_ uo \1:\. 1 li - FO,,, E

técn'cos forarn, feitos per Cientistas e E',l. -

:�liii4

genheircs -soviéticos, que se nt.lzaram

t'ambém de informes fó1:n('çic!os p
r:·T

'experts" da ONU. Depois de nove dia:;

de' trabalho, os visitantes pl.'� orrerarn
L "I'

-

Prevo (�r�
.

-,' ar" lI!'a x '�lIra • .. .,

° Grande Canal de
_

Ferganá, .al�m. �e : :1,00"'x 1 �()
•

9'U)50
outras i!Dportantes. obras de lrrlgaça( '" 2,00 x 1,,80
e melhoramento de terrenos.' 50 l' "fi

� t, J{ ,0.1

, �J' � O� x 1,40

� �.5-U J{ 1,4� <

I··
2,01) x 1,40

.

l,8D j 1.40

1;50 x 1.40

� 1,20 'x �,40
,� ,WH x 1 :1()

1
.. �f.i 2,50 x 1,30

les para aprovisioná-la de bons e erner. "

d 1 I � 2.20 x 1 ,:�O
-,(JS prop\JISOl:es de sua ativi 'lC e me.e,;',.,

b
. 1 1

r 2,00 x 1,30,
",'en e sa era e a n1antet'-se em eqU,l 1- a; (b , .. �. I H ) x 1.:30
l�rio estável, com dispoSiçao para o . ; ',,�,

d �
I "x 1.�n

�em, para a virtude, d.e�de "qUe sej� .:a 1:;0)C 1,30
'::la ;}() trabalho a s_l�nlflCaçao pl'Opn3. 1,00 x 1.:10
de honra�ez e dig�ldade hum�na? '

ti, [i 2,00 x 1,20
rando-se-1ne a de s1l11p1eS me1cal1cla,. �

cú!ll qUe se avilta Q homem, il1duziDd(�· Il LHO x 120

'f d '1' 1. 1 r'
A
l' C" r<� 1,50 x 1,20 ",,"

o \ l'au e, a,o aes-elxo,
.. sU,,}se VH' ',J. :,: 1,20 x 1.20

...

e manterdo a soPiedaç1e em c0nstant l�
e�tado de suspeita.

�,

ii 1.00 x 12n

O organizacão' do traba:ho, portem �i t,5C x l,oe.

t0. em têrr.nos i'ompU!sórioS, por éiCÔl'd. I.� L,2ü x 1,00

\Outre tódas as naÇões elo globo, sübs, �t 1.00 x 1,OÓ

tl1lndo-se orga.niza'Ç'Ões dêsse gêl1ero 3. l� 1,00 x 1.4(,·"

1
� 1 80 'X 1,00

qUe ainda hoie exis'em, an:::aClas pa:·;· �l
a crUerl'a. com disDênd,os astr,)llôl1!it:,:,3'�'�'" 1,,50 x 1.50

(lU; elin;jnam as possibmdad9s de 11a �
I IAJ' KLA:-;

,,�r pão em· abwldância nO mundo Dar: 1M
t ôrla e. gente, terá como ótjp;la col!-Sc ª
,f'tnência a insta'-ayào, na _humanidade �
de Um sistema de educaçao e de c\ll- �
,ura, qUe venha a promover ràpidamer �

te um estado de collsas SOCialS d,e till

ol'clem, ql;e dentro de poucos anos p03

Sa ,:::ol1st.tuir a hUlY-anidade' Uma gra,l"

de fámília, em que f_)dos se,..-trateID ,;['

'l''l ,rmãos e como amigas. Será a idade

do oUro para a e�p�cle humana.'

J-eiam todos Os chefes de Es aqu,
conju.ntanw,pte C-01'11, os E"'.11'l.gelhos, ,,'

célebre livro do americano Edward Bel

h'mY, intitulado no original 'LOOKING
BACKWARDS', qUe Pinheiro Chagas
na tradução a que procedeu, Substituiu

pu1' 'DAQUI A CEM, ANOS', e n�h
Ellcoptrarª,o normas adequadas à

-

subo:

t1t.uiÇão das organizaçõeS de gUerra par

organizadores do trabalho, para a COn

secução de Uma paz �fetiva, de Uma

paz honroSa entre oS homens. Se àesde

logo as ,-desconfianças internaCionaiS

'não pud.erem ser eliminadas,. conser

vem as bombas 8.tÔmicas em depósit'J
a 'é qUe Se úrme a cOnfianÇa no Sis emél

precOnizado pelJ aútor ,americano, sob,
a éjtide r1() Cristianismo do Cristo; ma'
acabem com todo o re::,tante apa're1ba
menta de guerra, de fato ineficiente (>ill

face da bomba atômica - e >10 quaí'
resultam o enlpobreci l1le 11 to , a fome, a

in cultura e a grossefiél: no mundo. E�s

(' apêlo de um jornalista otogenário,
sub -o influxo dos santos jdeais do Crjs

to, a todos os homens de re,sponsabilida
de no mundo.

,ltlNELA:->

'12,i36iJ
61:200
';·1.90ü

7q.200
--_ .._---_ .._-_----------- (j:)',(-;IIH

59.350

536.00

75 200

7� 30Í'

.

\
.�

53.6m,
112 "(10

� 5800Ô

41) 20(,

33'300

56.5()(I
!)5.ü.()0

4F- nno

'lI 9(1()

3fl900
32 ?OO

:341;:;0

I.,,'il:g.ura g. l�Hllr�t
..l,OO " 1,40

/

2,00 x 1,�O

2,00 x 1,20'
2,0(1 J( j ',l\6

Preçp t..r�
41.3Ilf)

�1l6(111
30200

UiO x 1.40

1,50 x 1,30 :l4.3tlO

l,3{J x 1,21)_
1,50 x 1,0@
1,:30 x O,SC

1.4.,'1 x 1,00

1,3D x 0,80
1.20 x J ,40'
120 x 1,30
1,20 x 1,20
J,2{) x 1,00
1,20 x 0,80
1,00 x 1,50
l,OO x 1,40
1,00 x 1,30
1,00 x 1,2C
1,00 x 1,(10

24.C-;'!ll

21.20Ó
24.000

'I'

17.6UO
31.600

30200

26.90ü

21.7(),(]

16.200

30.200,
26.9ü'O /

......... _24.600
2.1.700

16.90Q

1.IIH x 0,80
1,00 x 0,6.0
ono x ÚO
0.80 x 1,30
Q,Rft x 1,28
l},1iO x 1.OH

0,3D x 0.80

14.900
11.500

2LBOü

21.300

171)00

l4.QOD
13500

íl.RÜ x 0,60
0,60 x O,SO
0,60 x 0,:50
0,50 x 1,00
0�50 x 0.80
O '>() li: 0,40

12.000

10,200
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10.20'0
8400
7,000
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�diHcio· 'ltamaraty
O Embaixador do conforto

N_o mais famoso balneário do Sul Brasileiro, "urge o E(Lifl'

("O Itamara,ty cOl1'ltruido de 16 na"imentos com somente
84 apartamentos de luxo, dota'dos� de todos �s confortos in:
ciUsive g'aragens, dando condições de residência permanente.
Localização previlegiada de frente para o mar, situado à

margem da Avellid?. Brasil com esquina à Rua Dna. Inês

�chmidt.

acabamento, dotado de rcYestimel1to de

três elevadores.

do Eng. !�l'quit�to Dr. EIgson R. Gomes,
MEI,HOR DO ANO" na cidade de C1l1"i·

I,ançaménto inicial de vendas: �O u11urtflmcI1!os.
Condições' - ,r' 1. enllRS a. ongo prazo sem l'(''J i"·,�je.
í Ilformaco-

,

: es com li Inl?orp'lradora ATLAN1.'ICA LTDA. 11\'fÚ
VEIS lNDlJS'l'ItIA E COMÉRCIO AvenI'da

I ,

E J á
Brasil, 250-

..<1 lle- rio Cambori\Í - Santâ Catarina.

Edificação em tino
!LlXO e servido dor
Projeto de autoria
buréado como "O
Hba. ,

Em Rio do Snl, Stl.l. CII.tar5na,
.

f
-

dll11In ormaçoes o Sr. ANTONIO NASCHENWENG (NICO) através tifos telefones 271
� :l08 - 309 � 391,

\

( \"

DORMITORlas

M!ssa de 7. Dia

A direçâo da C:lS" da" Noivas, convida parentes e pes

soas amigas da Iarnília ele sua ex-funcionária .I�anq ::5anta

Machado, para a :11is1"H de 7. dia que será ce.cbrada dia 17

t sabado i às 19 horas na Catedral Metropolitana.

Atoc1.os que comparecerem antecipam :'I'� radectme-r ""s
16-9-66

-_l,- ------- -

��OBERTO CIEr<NAY
CIIWl{(,[,\O IlE"i'IT";T\

\
J í\.[I'LANTE � TRANS�LANTE DE DE�?" 'S

LJl:!lltlsteI18 Operatória pero sistema de alta i 3: ação (TI ata

monto Indolor)
,

l-'ROTESE FIXA E lVIOVEL

,<;.,\ , , .

" ,,\) '., HUI:_"- :1"L-\I�C \U(\
l�(i_.l.IH'lf) Julie fl ['onll'l-to dt:, s(!la� �l)

Rua Jerrnin io Coelho, 025

Das 15 as l!ol 1101<lS

'1\' BpI rí'jn Luz 12fl apt

Organizar to'
I"�" ,

ler
,. P

--

, -

\, .

.

r

l
E,,{"�·ltas avulsas - nrocmclc]or:a Cont Tal os pis' ra :

"

\.
é(Ji'j' - Irnnôsto do: Renda - Irnpóst o rie Corv.urno - Pre

l'ir1i""'ri� C:nr1al - COl recâo Moricbárta dt' MIJO Assistên-

cia T�nica,
'F:1'JDEHF:cn Rnf'J Satc1aDl1a Marrnho � 2 ,""::,Ldla D

Caixa Postal, 596.

,Endereço Telegráfico "ORTECO':
Telefones G1ill --' Chamar, CLAUDIO

.2P.17 _:._ Chamar FAUSTO ..
F'101 ianópnlis

\
�x

t�ME5'r1"�Et.

SOLMAR
t' _

-.._

m ,-r 1

nlras sr; IJf fi
h

in "ai rl�"'e' se

T r·' �
..

Clube Doze De Aaosto-
, ..,

,

PHOGlü\l'vJAÇAO DO CLUBE D(JZE DE 7\(;U�"),I'O
PARA O MES DE SEThlVlBIlO

[)i,a 1'1) - lLu1" Ch.opp - lllíclO 2.::- n hofas

-DléJ 25) Fl's 1':",1 da JU\!l'11iUc1e IníCIO 8S ](; h�

" '

. '

'. .

"

A\�PARfAMÊ,NTO
, I

.

EDIF. BANCO DO COMERCIO
-- - ALUGA-SE

ne:

2 quartos e demais dependências.
Tratar i'ua Felipe Sch�njd" 21 - 1. al�,dar. Fo--

27-79.
14.B

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

APARTAMENTO
I

Alugo-se confQrtavel apartamento

tos solo 'cosinha, instalaçãQ e:e�rica

com 3 qljO,'

e sanitár;o, o

ruo Marechal Câmara, 'para ,ver e trata" na Poda,;a

Vulc'60 com o p'ropdet,uio 'senhor AIc'tbicides Silvo.

ESTREITO

._-�-�-_.---- -_- ------�-�--

Desce daí menino!
- Vocé não vé que não poj;le subi!" aí?

.

- Mas eu também quero Ser bombeiro ...

·-Bem, aqtes voee 1er11 que crescer'
e ficar um homercll' fOI te
- Forte que nelllu Super.l-1omeI11?
-- [\Jão, não P:'scisa Lal�to
Você sabe qll;=J1 e o nosso lellJa?
iv1L1scLllos fortes I'OS p�')demos fazer aqlii P18smo.

O que não podemos taz.el

são os ossos Lcarcm', fOltes.
Os�os fones a gente so faz 'quando é criança.

E na infànCla que se COI)Stl'ÓI� a Gsiruiu"a óssea'.

CALGlGER
,.

\

--_ -----�- ..

; Organização Contábil
\ .

,
-- ..::�tGALCO"

Rua l·l!·ac:leDf.es, 14 - Sala:: -

HO·l1.�\RIO. das 8 às 11,30 e ela 13;30 às '17,::0 hol''ilS

SerViço Cantabil - Organização � Cottt;·8,. os - DJstra

tos - Escritas F1SCP.iS - pecial'3,çOOS para. In1pôsto de

Rencla I ,Revalidaçã;t(do Ativo - Con'eç��o M:Oí1etária L...

Auclitorif Procura�ões Diversas - 'Planei8,mento Oon/;;;-
bit ,1

'1
1

sem entrada ou Cr$·417.000, avistá
, i

IIIJ.!- t,rn_) l"m.'em QU'ro� .n"o:I.�IGY J:fT! (.t'õ!rin", lf'lJ- ...le� QUIl

,I!. ,lA"} • J'f'5se'!uttTO "!fO [&<'J�} tO;I�.O"" (cm I;w!lm

1tslft <õ J80000 It tlS(i '0'1.1 {rS '21 OQ"J men..d'S �tlll ellir�lIa

CÓMi'U HOJE M�SMO, sEM, ENTRA_
OA E COMECE A PAGAR NQ MEs
QUE VEM

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



/
Tse Estabelece

Normas ql�e,
,i

Regerão Pi.eHo"

o�·gatüzaçào.
"

Nos três 'primeiro;>, ar-:{
tigos dá ins_rução

I

hOje
baixada, o TSÉ esclarece
qUe aS eleições de 15 de
nOvembro" se ' far.1 o por
sufraq' o uni�1�rsal ,e' 'díPe
to e ;oto se�reto; nas ,eÍ 'i
Ções para se,na�or � e '; defl�l
tado federal n:;S 'T�rrito-'
rios, prefeito, e �Uiz c;le
paz, prev:c:!ecerá 'j o prin
cípio majoritario; as ,el",;
cÕ':s' para 3, C:\l11ara (10�
D putado"" Asse)..dj1é"'lS'
_L "\c i:.::la!.i va3 'e b�;o'>ar3,'3
l\Iul1icipaç;;;, olx'decerãú
ao 1)riI1�!ÍlJi o ,la' ré1Jresen
tacfCo 11I';1'Órcional ",

,"
" . "

x x x'

Dr, t','rm ,llédl1 a nela' as

111,StrUÇ0t;!S que "ningUr�m
p (lerá t:lln,�,dir OU emb"tr
C'U' o exc'.ci�io "do sufl'a
gio e qU,e "o juiz elei ol;�l�
Ol1_0 'Ir"s"d(inte de. mes.:l

rr.c', )101'à, nade, eX'Ç(1_f
sa vo ::oIldutr/ CO,ll a co

n' �Ja:'.:i(� I .,' ',r s:\o p ,r ue
Sob ,dict:l":,H a é c n�)l

di ":l. (·:rn �aV':._)l· (�e ()tjiLo':·
qli(� soU t' vio1encia, H:,O:'

ra' ,u fis ca, lla 8[:1 ,ih,�'
Ô0'.\: de votar, ou p<\:0
laL) d·�: 11 '.�� : \,')L � �� ).

: Se RJ'Cce ta,.'b�r:'l q',L'
lli}'; a ?: �')l da,.::i(� DL'

(\,<ú oé;:;c1c 5 (1 9,,8 "UÜC;
J q

,

\ }-.,'.--: rl.'-"r('t:�.} v� .."

é:I1Ct'LanlE;lJto era c1biçao,
PI l nd( r oL1 deter quel-
(] ,�,' 'eleitor sálvo em

{la'V'ante de',i',o OU em

vir udp de sc"tel1ça c!;i
n1iGal * ndenatoria por
lllRl'ianc:avcl,' ou,

:
a

' J1::'�"
por de;,'" s')cito 'a sa�vo
c,)ndu,��" 1'-

x x X ,"

As iristrucões ,do TSE
c",iaheJ0ccm

J

qUel quando
a cl(�,:ção fê;t' dispUtada
por uma Unica legcJ I 'a '"

constitúic!as sUblegenda;;,
"C[t' do Uma delas poderA
praticar os atos 'oUe a 1('

.

gis1élcão eleitoral � as iris
truçõ�s' do Tribunal Sl1-
perior 'atribuem aOs par-
tido:;."

'

ÍJ 'ESTÂ'[JIQ
,

' ... , � lUa:; ,,''niCO gIA'IO DE SAlI'!'A C�TAB!HA 6; r�
,'"

AI "FREN1E AIViPl'A/" '

J�, �õo m�;s per",qnecem escondid�s os i�ten:'"
ÇÕH 40 sr; Carl.os Lacerda em r�lação à formação ela
uf,ení� �mplci". A ponderação e a compreen�ão q�'e

, ,�' / ' ,

o e�-Gover"ador da Guanabara vem adotando dic.nte
; . -:

\.

'. .'
'

da,'questóo -, o que uunce foi do seu feitio - de

monstra", claramente os' seus �ropósitos de .vir a se

co�'�ti't�i,r '�m' líder democrota �-aciona', visando.e!

p;�vóvci� situações futuras que o venham nevemen

re colo�ar na� cri�ta da vida pública brasileira, da

,\

2 _:_ O :mtvimento q�e se inicia, de se transfd'r
..,Or ,,"': "dida �Iítico a, �'frente amplo", poderia

,
,

res,u�ar :"u,.n �o�prometiment:o ,dos ex-Presidentes,

_través dOs' seals antigos correligionários, com o sr.
i F "! ,

'

Carlos L'acerd,a ,que. peles suas condições de lidererr-
.,

t
' , '. ,I

ço, ',�re,gime�toria �m tôrno de seu nome as fôrças
hoje' dispe,s'ás 40 panorama pol:tico-p'arh�ário n�cio-
i ('. .

ne],
'

\.
3 _'_ 0, rápido retôrno do sr. Corl�� Lacerda o

�i�a 'pú'blico; em circunstônci�s tãQ delicadas
.
como

relevanteS, 'estaria o refletir o vislumbre de uJna pe s-
, .' , �,

sibilidoêle 'de "ir a -ex-Governador a dispõr de, .ns�{ru�
",

" j

ment"' qué � :cbl�assem em condições de voltá r a

particip.'r ef�iv,om�nte da política nacion�1.
. ,

,
.

�
" "

Ássim',. '''frente (ímpia" deixaria de ser apenas
, I ! !i •

'"

, um' mav,im�n�a d'e preslião político-popular para a ,e-

democroti�oçio 'do Poíll; para se cons'tituir numa c�m
p,nh, ',de tronscedt"nted profund'idad'e - talfer" t.,o '/

"aior dà �s. Yi�� republicano -, cujo portel' de il'l

fl�êncijl ��'so� f!tllm�nté se materialize essa intençã�,
'\l ' ,f., ,

hfjiver;a. de ,sensibilizar tôdas as corrente') de pensa·
•
t,..",

•

'.
_ :.. .) •

,

,,",n�o de;.; '.ís. �ntretantol' os vícioS e a!; incompati-
iidades, ,éiu�, jó· ápà�e��r,am> nessa sua' fa!:c' em�r'ioná
rif p�'�-��em d�monsttar � 'i�exequ'ibilidode 'do p·a�o.

,

,', . '

t '

,NAVEGACAO' MARITIMA
•

,,' ,," ,->: '

I. ', ..

� � ,di!t"I'SQ p�ferido pelo Ministro Juarez Tóvo-

"l' '0 e';"po,s"r, (II ,c,�'t,rQ-AI,!,ir�nte Joaquim Car,'(I:S
�ê�.: ��'rrt�i� �o c�r� d� Presidente da' Cqmiss�

,

'
,

com

(111
'" r:,''''' ,.

, ",ssegui;r por.que
,

(J.- /;:_. ,11., ('1 .....
· 11,P-"a'\\.�1"'7, 'n�r t�ÔFt.S. 01':lC! �nf-t�UI-'-'lt:.!.n-

(_'ç:,� (:',��,,�.-,<:, � r""'nl"'a�ç; in1,p�(lctU\Rji:' p p('O""TY"l;cns ;""'(4:8-.....
.. , '--< ,,'-,' ,

• .., , .l. �
�

nr��-"("-r-'v'-:'I�" """)'1 8"1' :10Q .....nvclvirn('pto rr1obal.'· O nrob1e-
C:8 "f!:,n 2í "� �c'oca �

-

ecs�l,('i",l)1lE'l1jp Q de s�ber se
(l ,,,�(�;c's" � dh ''''a1 Cpstnln Br;u:,o ffJ""i. U"',. kovorno
'"r'h-Ü'l'C:,"--'-r'" 011 Ul:;:' ["OverDo constituc:cnol, ;'\in

guel�� p ,"", d\)\" ,'a, rlr>" importa','cia de U'1:a def:rii'(i8,c>
Cl�ia, '�, esse respe::O."

,
\

JO,?Cll: 1.Jrr:::S' ,,'ementes dE,\ Ue)

. ��; ::::1���.�';, .. ;f,:�?f�2
p,rétas dei estrLm'f:.: c!_s''';C:mté'i
l'os, San: a qUe era bobagem 5"-'1).
tar-se na mêsa" a':slnl, ll." {nun�er
f2'.ariá muito' e àchava <melh.or
evi, ar

,

confusão. Foi' nfl pi�,' la,
VOtl, as' mãos e Empau 'as unh�,3
cóm -Uma- -palhinha 'da 'vassoura:;
Tãrcisio :era: 'b,?men� i\._posintadfJ
há, 1J.!?,s vinte' anos, vivia àquelá
vidiqha- sqnole.nta 'e . ;às':' ,+'ê�e�)
apta distraqãQ, f:;túa gaiol!j.s: . de
oanibú;' Ou "'então, cuidava �doS
canteita,s, Tinha, v'étdadeirá �ou
c<Ura par flôres, II dol�cionàvá t�.:.
cortes de rosas. ja�mlns, 'crayo;'l

O DtQ�i/Polidci�o, presidtir)te do Sindicato dos, Roo e 'ou�roS mais d'as revistas qúe
dial istas estó womGvendo poro dia 21 do corrénte um rOUbava �o açouguei,ro, De

\

q:a
aCordava bem cedinho, antes doprogrania do qL:al cpnstarão diversos festividades en.. soVto'lnava banho frio e, c6a'ha-t're as quais, uma i�te.J essante partido de futebol en- da;' cuid{ava\ den'�.:s da ,Saúde.

tre uma equ'ipé cota;inense e outra do Es�ado d�' São Depcis d8, c:m1hada, sentàva-se'
P I pacientemente no baJ:).qUinho ,doou -b

.

'quintal e eSger8va o ',sol se riotAlém desse encontro futebol ís!ico Ol:Jtras festivi- sob sU,as i1�res, pr-inc1palmentedaçJes ,<omp passeios aos pOr)tos turísti,cos da_ilha :,� ci sôbre Ia rasa amarela:'
,

�rn,CI camaçaado no lagoa {fazem 'p<;'lrte ,do movirrienta-�
,

'

Tàrcísio; a.ges�.r de �Telho,
", I r.ão disnél1s;wa Seu ci '!arfip.ho./d.o ,.programa.' "

�

,

" -, 'I/'
'" d� palha,. amigo leal e' insepar;á-

vel de sUa orelha, Ptepar:�:\"l
c:m o t:naior 'fcui'dado o çrgarro, '

e"'ro1ava com OS dedos tÍ'êmu1dS ,

o, fUmo.! picaQinho con'i cabtie1:o;
depois cUSpia nas pontàs �ara
cola!' e acendia. ,"

,

'l'arcísio (foi no dia d'� Ação
de Graças), ceI" ° dia 8cordJli�"e

'

S()bro��a]tado e- suado, tivera ()'
terrív,21 J)esade1o de q!le

-

aqúe
la rosa é'!11are1a qlle [cultivava

, com' tanto amor, tivesse morrfdo
s�ca, ao abaI).dOno" sem que' n;l�

....
'

l]u(�m lhe desse ao menoS Um'1

gotà d'água. Corteu �o qu�n;.:al
ainda em pijamas, a rq�a, eónti
nUava lá, abe:·ta em sUas avé
ludadas pétl;l:as" Su�pirou tundo,
rez6u, einc? \Ave-Maria,? eri1 ,11-
Qradecimen'to, Nos' dias qUe �e

;eguirarn, sempr�: ° 'ine.'3m� p:es';r
dela; a tosa murcha, ,desampa
rada e Só. Regava agora, Os 'can··
teiros dezen�s de vezes ao d:ia"

'

e qUanÇ!ó alguma flof. lilc\rriá;
chorava" �e, escabe1ava, dizia> qUe
o, culpado ,erà ê1e; deviá ter 1110
lhado- mais. De tanto mexer 'com'

.

água, ,a)hboú vo1taBdo aq*elas
dôres qu'e él;ntes sent�a, ,pelas .cos.

'

tas, pelos rins; pelo corpo q)la-,
,Se todo. Teria agora de' ficar' de

quedo da

ideais poro trIHIS'

"COBREIO DA MANHÃ": "Na r?ali,dóede,
I"'� fn.-:(i> 112S' cUpulas politica" qualqUer cl:nninl7to ,d�' ,O 1t0TAriY 'CLUBE DE FLORIANO"polis PRESTÁ
rf''':�':'''S�"+o' P?l'R o impasse. Discutem-Se recurSos ou ' HOMENAGEM
r",.,;,,·1 "�,C'. ,.1; \"nn'r.r ° naís engarrafado neste reginíe ,Ó RotarY (lub�2 de Florianópolis na :,ua reunlaO
;"""";""'�{,:;2,l: F;'rd''O;Jf0 (' c"nrl':l"io elo gOvel'l10 espe- ' - "

""
'

• ,� 1 • -',,' ,

·t' t cqstümeira das qvintas,feiras, prestou urna' signifka-t� 8, -'''2 t,J' /:,�fl" p \'a pn" 'lPC10 8""P?�lS OU gene a

1;, 'J(',0:C, nrnt"-::tlaf<':<', R ':�S",j n da s:tu<'c::t;:>, I'ac;on'll, tivà h'0IjlenEígem' á i,mpn:!nsa, fo'lado' e escrita, quando
(1 �" -':,),,,"0. r" P, n'·)-.';cCl i)'''i<+p em pão 8t:::ncler aoS fallDram'diversos oradores,
an('l�,s i":� fp7f\r) e do bOm �el).,so," t, " .,Desta: rr.aneira,,' o RotarY mais uma 'vez pos (:{Jl' ,

:/ ') " '

evidência 'seltl' progromu de vida �ocial e cultural" en-

trosando-se com os ,,:oc:edades mais representativ�s do
, ,. . : -',

ES1a'elo,' c'ujó ,i'ide,ronço rI,essas pl'Omoções lhe cabe,
. :, \.

� Á PREFEITURA' VAI ACABAR COM OS CAES·VIRA-
'. I

lAtÁS

",r0""1\�'! 1'0 BT\'!\ STU': - "A c1anclesíin:da:'
do ,0,"1"'-' c:\�.� ç''( _lal"1!"'�'(i. ,...srdor·Cç11))pl1 �. a r;orrnnJa �lo
nr·v, r"��r, ... r� rii'l) /10'- 'll�"'v,r 1�('''':'l D' t'p-.a'!qR""ão da
v:é1a un1"t;cp, "�"s, 3nte'':: "e 8SSPl"Pl]'d à, t€c"'Jica" �J:)'
�·olrYi.: 0� FsJ .... ,'-\. 01]'"', n1_·�,cj('p cp�Y::!�hqr -a �aG}o d·�s
;fp\T;n,;,(�a, Até a r-ora, Só Oe fez -n?rd8r ten' no e'o cle
bale' tn�'J S'd0 no'lelricn " nS'eri1 "or fa:t-�' \' � col1he
c',',a� n à�s i:;"has mestras qUe estão na intenção do
q v�'�·�0.," I

"q ESTP I?:(I DE S, P/I,ULO", _: "Não dispo-
trCS' de 1··nejos ..... sur1c·(-n.f-,-:.,!'1 .... i'ntf:\l �1"'",n'Or. lJal_�a saber a é·
que Don'o 'a CI"0,,'5o (Refr·. '" Co'lc,tit11cjonal.) é rsal
l�"flrte acompanhada Com ilJter<:,s�e pela opiniãy, pü
bHc@ e (�ral o \Tau ele indifer(,l1r·:' c�u$ pos�a havér
p,?,rpnte ela. Sl'ie'ja, p0rén', COWQ ffi.', o, {ato é que ne

nhur"'? outra, l�O mOmento, ó'P re1i:J,cion'J 'tão intima
mente com o fl).turo do País, Do rUn"o flue ,0�1'Jar, "an
to Doder� acont�cer 'que a Naç5 o velll;a a desfr�tar;
UH,a ,-,:ez, 'ela res�lvida, de um período' de paz e tran
q'l!!'l:dade cama se veja em face e ,Um estado de coi
sas' da qual o' menos que poderá resultar será, a bre-:
ve ,praz�\ ul11éi ditadura. mWtar."

, I

,-'

,

,E não s01:)1ente os" cões �gabul"!dos' como quais-
Quer �utro's qué p,erarrib�leri1 pela ciqade cr;mo também
o� '-co'valos' que o:-1do'[n o solta pelos ruas e inv�dindo

, 1
' (

os ja�dins, o,gora sob o troto esmerado da Prefeitura,
,

'

,

,( Ffovidêneios como registro de cães, atestados
de ,v.ac1ría, coLei"o e mordaçm são· necessorios poro es·,

,

se reg'istro{ qtie aiié's será obrigatório.
•

'Quem ten;1 cachorro que' o leve a Prefeiturá para. ... �
-

atênder essas' pro:v'idênci.a,g,
t� ",E só assi,m, desapareceró Ç) latído pela, noite in-,
t�ira desses ,animais que não deixam, ninguém dormir

'\�m pàz:,

BASTIDORES
I

'

.� , ./ .

BRASILIA, 15 (OE)
_ O Tnbunal Supert:o:'
Eleitoral bJ..1XOU ,+tC:ll
instrUÇões sôbre aS elei

ções de 15 de p�vel'l1bro,
estabelecendo as normas

qUe i'egerão o pleito e, aS
garan\;laS, c:!.Ue

. a' J us 1'];1

Ejei oral :ioi'ríec('rá fKl:a
o seu, aI).dám,ento,' "

'l ais ltl:)ul'U_ÕlS :-- que
ra.i: 1 pa-repetem -ern g ,_ «uc .,�

te os d �"')SltIVUS da Lel

Ele;t,ral 'v:gcnte ;-- e�tJ.-
qual se �etirGràf' .

,

beleccrn que as cedy.:as, � I

OUClaiS ser"o confecci,?- �an,ifestq-:ldo-5�/:djspósto g manter um entendi-

n<..da::, e distri:bUidas ex� me,nt9 pe5s�1 com os ex-Presidentes - hoje cass.do�
c;usivamente pela JUSL-

Ça Éleitora!, devendo ser - J,:,scelino �ubistchek, Jâ�io Qua�r� e Joio �u-
impressas em papel pI'p_n- lart" é d� '�e indegqr se, em um pleito futuro, não'es
C'J, opaco e pouco absor-, per,e O sr. :Carlos Lacerda contar com o se,u opoio, ,

...e-
vente e néi.· di111ensão ,apr'j .

ximada de 6x9 ,centime- lado para oc'upa,r uma posição de direção no ....i� po-
tros, impresS;;ts com, ,tinta ,lítico-odm'i�is�rati:Ya da Nação. A 'pergunta procede
pre'.a, em tipos u�i�?r
mes de letraS, ESpeelflc�
rão a

-

eleicáo ele qtJ.�, 'Oe

trata" a legenda pa1:fdá-
ria, o' nQme do caPdida't"D

por extenso ou abr�via
elo não �e ,admi.tindo�ape
lid'os, ou alçunha-�f, ,_ 'i:

"

x x x ,

As ins-tru0ões salien
tam que "a interferelicia
do poder ecol1Ql:111CO ,e o

des�io ou abuso do' po_
der de autoridade'em des
favOrecer a liberda:�le �
voto, serão coibidos '� p'u-
n,idos".

'

Diz ainda qU� �'I,O ,el,��
tal' é parte ,1���ti:r�là ,par3: '

denunciar, oS c�lp�das, ,.c

promover71hes ,

a respon
sabilidade, e '8,,' . n'énh)JiQ
servidor ,p,ul;lli\,o, in,c�usi.
v€ de autarquia, de ehtf
dade paraes,atal e de' So
ciedade de economia 'nlis.
ta será licito negar 04
retaldar ato de ,oficio teá
dente a esse firo". ,As ins
truções aér�scentam' 'qlfe.
"qua:qUer éJeit,dr OU (),=�
c'aaizacão ,noderá

. dirigirb .. _",'. ,

ao corregedor-creral
<

ou " ">

I
.

d" b 'd'"
, ,",

,
, 1 1 t'" bel __

,'

f t" uma 'quase, comp eta I!'I ustrla su SI 1(ll.a de, peçc;nl'eglOna ,'1'e 8: al1 ,o} o a 03 .,' ... :, �- .'" I;:; " ,

•

, "

'

e mdicando Dorovas, e ,Pi=- .--T. c�apas ,4E1 ,m.aterlal quase todo bros,lle,ro, m,at,:-

dir ::ber ur� -;.1e invesL�'q3' '" rial �elêtric�� ��,"otores I� a mão-de-obra rl"'ais b :Jfa��
ção para apurar uso m- ',.' :' .' ',,'

'

'. .'. ,� ,.'

d€v:do do Ilo.�,el.' eGonorrii:" do, 'mu!,d'�,:�, Y�.,h,ç;;��on$i!ulndo nQvl�s (I 'P,r,Q_C"O$ ,,!J',�o
co, dt'svio oli abuso' �10 elevado'), "sem êondic"Ões (fe competir .CO;1'! < o, me.ccg�.....

Poder de a utol'idad�,Y em
"',

,.'
' ,

"
' � �

I'� fi ,,'"do inter,nacional-." ",
b,�l1o:'j_cjo ele candidato OU ,;

A entrevisto 'que o professor Cor
los M.edeiros da Silvo concedeu a im�
prensa foi i'ntJrpretodo '

peI9,i'Qp?si�õb
como um sinal de quê o .pi esiderite da
República, marechal Costeio Bronco,
oceitoró (] ascenção do marechal Cesto .'

e Silva, Apenas, o presidente foz QUQS
exigências: a de que .coibc 00 S� 9A
vêrno a tarefa de fazer corn que:,C) Cpn'
gresso aprove a nova Constit�jç6o; eo
de que não se procure' cnrecipor q pós-
se do novo presidente,

' '

, 'i,
As forças políticas da, oposlçôo,

de U!11 modo géal, conside orn à l'leci"
çador o torr: dos erirevisto (:0' ministro
Depois de três SEmO:1aS enl que em'i ..

sórios coreaorizodos do 9Pv..êrno (entre \

os qUc:iS,03 o gãos (:e Seg __ rOiiç� '60:Es,
todo) busccrom -

o :. nte'-d' nle�:to, com a

opos.çco. cheqcnz'o o odi-;i�ir q'úe �a
frente ornplo pudessevoiudcr o govêrno
abrindo caminho para O rapidà . rede
n:ocr'atizac;�')'o do país, os o,.�oskiQn_(stbs'
acham 'que o preside;ite Caste'o 8ra'n
cd capi'tLtio:l' dior,te de certas pressões,

x;xx
. , }.: :!_

O ministro' d<;J Justicq. segundq QS
�

'd i ri(léntes �osicionistos, 'iS, CJ:(LJrOLl es

tabelecer um vinculo ine).(istente (�Io
mef'OS por enquanto, é o que, di;r:cm)
entre as manifestações 'es�udantis, a

ogitação operória, os articulaçÕies: cfa
frente ,arr;plo,e 'a' componho: e'le itorCllI
qo"Movimento Oemocrotio,' Br'osile'!ro,
Não falta, na oqosiçôo, que fQ!�

"

em,
("<ovo Plana Cohen e em, ,coi�as 'séme�
Ihontes{ preve�do. U!!,Q n''bvd repre5sq;é>
que atingiria não 'só)di.rige'r�fes' PQlft,lcos
vincldados aos sr$, Ji,iscelin0' ':Kuóits--

'

ck e Joõ'o Goulart, cç,mo C. prop'riQ,:' sr:
(CllrlOS l;:acerdo,

"

. Quanto 0'0 sr, lacerdo" 6ue ontem
confi'mo'J estar em conYe;'sóç�s; 'atrti
vez de emissários, com 'os sr�,,', �bit
chI{ e Goulart,'. po,ra e,nfrertqr .0 tósc,i-,
nolc9'ntinuoró ' d�safiom�o 9 ,gov�mo:"
$eguno<:> os seus bux!'iOre$� o: e),(�ve,
nOd9r da Guarnobaró nq,o)ern� q G:_ós�,o"!.

-. ., <.'!�,-

'-_
,

1 t,.·

1<

P 0PELA ROS.�,
" <

AMAl\ELA

J
I , '

, ' ,
,

çõo dos SE;4$ direitos políticos e ndo se

r��s:a;:ó a .umo �O§óo política pos1friqr{
aj'l")do que isso provoque o s,eLi confir
nornento ern qualquer PÓ:1to do terri
tório nacional,

, As referências do minlstro da Jus
t!�a à rlppf�se do continuismo, por ele
rejeitad9: ' foram encaradas, pe]o opo
sjçôo como um sinal conciliatório fei
to po 'a :�Q.tisfC!zer aos partidário; do
Ma.rechp!, C03ta e Silvo, Esforço-se o

govêi no _ na opinião, dQS ooosictonis
tos _' pore cjustor-se, um tnnro tardia
rner.te, aos interesses do m,.Jrech'aI Cos-
1'0 e �il\la, A referencio à hinorese do
do britecipaçoo do pósse do morechol
também fe'ita 'em' termos de re-eicôo ,é
;:J:l::;idemdo. "pelos dirigenj'es do MDB;
:C",Q 9 ;-endiçiío do goverl"'ü c ue se viu
':_!bmetido a ducs pressões a do frente
ornolo e o militar, sujeitondo-se a esta
último' e oferecendo uma cornposiçõo

xxx

,

IEntr�tanto'- rdcionam'os' opósicio
r.i"tos _>_ o 'asceção do ma' echal Costa
-2 Si Ivo,: depois de 3 de outJbro, poderá,
enfroqltece� q po�ição do marechal, Cas'-'
telo 8ranco a' to.ll??,nto qyc Q ar;t'eti:p,a,
ção dq Dosse se tqr,{le im�[escindíve1 à
preservÇJção do 'qtuai esqu"ma militar.
1<' frente do, movimento poro o ascen-

,';õo e'o marechal Costa e Silva está"""o
�x-�"e�ide�te' Eurico Dutra, que nGO
€1-jr',' i�'e uma com:'":osicõo co'm o'·ma 'e

c:'d Cas:elo B:ra�o, E' os �orrefig.ion<5- )� C" -:::0 n:or�chal Costa e SILv:J{ afost<1-
dos ,'!e' rost(P5-chove�{ iulgam nw'ecs8-
rio" irí1pedh . q,��. o pr:eSider.te -Caotelo
�ranco corüiQue c-omandando O p,roces
so,.de 'Retor,m<:l':Con�titucional. , . .. ..

,9 p�esi.�e.rté quer que o Congres-
t' $0 examine:o'novo ConstituiçÕ'o e a a

prove ántes da cónvotacão 'do novo Con
gr�sso, rn�s os portidó�ios, dO"mareéral
Costa e>?i.!y;ó qfirrnam que o texto cons-.
,tit�ciq.f.lol de�rá' s.Qfrer uma nova rewi

sqQ, ��pqis' d� �. qe outubro - revisão
-

e�tq 1i,�ê) qceit� p�f�, gtuof govêmo. .

_,ft; 'r '/" l;�

..�"�. � '"

f ,,", ,

',_

eawà; ,'nem t)lJdia mais, caminhar
,;' 'qi':'cAo, se' o.-njava doía. D, 'Ber
L.adete' escreveU para à fi,ha v�r

< 'depressa" 99r qUe o, pai tinha
uma, doel'lça� q-ue não, Isa19'3, o�'

-

(Lue ,era" 'eew com' qUe tra ar, e

:e{tItl},"ar, Q.'lJ��,dicO, ta mUito" di
al:.:;lro é, êh.�s nc,q ÓOoia,11, Cin,

,''',w ,(:o,d�as q�� ..'l)'J.'cí:2io,nãu saía do
cf,la" tt:', ser.tádo "pa ,ca)l1?-, ,ol,l:la
va /as 'flôres qUe se esvaíam \ de
f�qUêza, igual à, êle, algUmas,
Já. ,sêcoS f:; caídas, doutras apen\l-s
desfolhad9-s, Nã.o 'queria que nÍn

é, guém as molhasSe, Só êle sabia
" " '. >'} I �

7oino,- tratá-tas'. Olha�,a .flara .à

" iCé'u" )1em' si.nal de chuvas, ESe
� tj_.allho ',que a, tosa a1l1areIél con
, .tinuáss� 'de, pé, .

aS pétalas aher-
tas as fôlhas 'verdes não apresen
taiarn' Sinal de fiaqu�za! Tar-
císio "ten,tou �evantar-se par,!l p�i
dar do canteiro, as }ileruas'" eil

,yergar�pl .quando quis: caminh�r:"
é caiu ,de jQelhos no ,grosso' 1;a- .

petinho felpudo. Gozado" qUe lt
figura do tapete, era tan�bém a,
de uma rosa amarela;' e foi ,ela ,<

que o amparou na qu.eda< senão,
-

quem sabe:, teria Se
'

e'spatifqdo,
no chão de cimento

'

f.

"No outro dia a 'filha chegou
de lcingJ" cheia ,de malas, ela, o

marici�e a peqUena, Entrou' �o
qUarto do: po,i, qUB,se não o re

conl�,'3::eu; cOmp estava, dijeren- ,

te! Tarcíció virou a %beça �o
tr.a�e&séiro ,babado e' pediu' ao

genro' que, lhe désse um cigarro'
Â .hetiírha qui� sair ad. qUarto,
tinha mêdo, a casa do avô era

tão' ve1b.à, as paredes escuras e

erbboloradas, O velho nem, ti-·
'hhà n�aís 'fÚças para eUipil', cus
pia e 2, gosma escorr:a-Ihe pelo

�1'(:)l1to' d:::, bôca, era ,D, Bethacléte
qUem limpáv�t "Qulúto tempo,
não ichove, heim? Pergun�ou
com tremendo esfôrço, v�a-Se �J1
10 contOl'çimento de SuaS fei
Ções, E'oi o ,genro qUem lhe deu
'a ré!!ipo:;;ta; faziam exatos' trinta
e' oito dias de sªca, Ih1p1orou
que ,lhe suspende'ssem n.a jane
la para, ver a sUa flôr; seria a

últ!ma vêz qUe pedir\a isto, pa
'ta' vef a sUa querida rosa ama

rela'. AilTda estav,a lá, triun,fál
erguida no meio das"flô!:",�s't()m:-,
badas. i\:pós, Tarcísio, f( � '10U Os 'i

'olhos, nunca mais os, abriu. A,
netin11a então, nUm último ges-'
to ,amigo, correU ao quintal e

co1hen:do a rOSa amarela� colo- J,

cou-á sôbte as ,rl1ãoS crUzadas
'\: do' 1 rJ,vÔ/ ainda sUjas d� 'barro,

Su'as pé�lalas, haviam t'oineÇad')

àil murchar e' as f6lhas, enruga
vrun..J8e' escuras pela::; pQMa:;i.

-',

"

, \
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Jornada Brasileira do
'sicodiaqnóstico oe
orschach

. ,

;

,

A Cidade de São Paulo vai sediar,
, :),1.0 período de 11 a 14 de ou���ro d,\, COil:
rente a110, a I Jornada Braslletra do PS!

codiagnós'["coj de Rorscrach, reunindo \

grande número de técnicoS : eSpe�ial�S
tas no método de, ínvestigaçao e díagós
Úco da personalidas.ie precOnizado por
Hel'ma):l1l .t\.orschC1ch, vindos' de' todos

os é'stados do Brasí-; de ,vários 'países
anwr�canos e ua

�uT0pa.
Conta a ,l'ef<.l' da Jornada "::om' te

mário que abra.nge quase todas os Se

tores de ps' co'cgia apllcada, '
no' Brasil

e o esJrangeiro. ,

, Os )nteressados poderi'fo enviar sU
\

a's colaborações ou trabalhos a serem a

,Pl"ésp.ntarl0? à sede paul]_sta,' no. 1.488
ei'n São Paulo.
I.. :-.

___-r-__,._ __.___.�_.--,__

Servicos.

.�'
,

,,/'

"

Cruzeir') do

J

I '

"
.

f ,

dAs lníormações e inscrições po e-

rãO' ser obtidas na secretaria \ia JOrna
da OU com oS coordenadores:
GUANABARA - Catarina Ribeiro,
RUa Senador Dantas, 118 - 90. '

lUU \..x1't.f\.1'>JD1I.; Du :::>UL _ Arthur Sal

danha, Rua Ártnur Rocha , 707 Monte
Serret - Pôrto Alegre.
PERNAMBUCO - Cecil:ia' Di Laecio

1

RUa Visconde do Livramento, nu. 246
- DerbY, Recife.

BAHIA: NOelh:ia Araújo, Rua! Sete de

Setembro, 313 _:_ apto. 601. Sa1vaf.J.9r.
MINAS GERAIS:' Peçiro Paracita Pes

sa, F2puldade de Fíloeofia 'Dom Bosco
Belo Horizon�e.
Pi' 't' t. N.A: Pórcia Guimarães .Alves,

J Rua. Buenos xAires, nO, 791, Curiti_ba.
,

'-
\

Aereos

Sul

PARA CURIlIBA - SAà PAULO'E RIO DE JANEIRO
,\

DIA.RTAMENTE:ÀS 8;30 HORAS
'", ,'" , ,-"

: � ';
.
�.

Traií!n,o,··12
.

.. :Sala 7 Fone' 3450
, . ,

,u"enaria - Construção esl.ueraila _:.. 3. sa·
,

Ias -- 3 qU{\r{u,", {·rlJ.,.,.�is t'letliÍndêQcias -
Preco base' 'Cri 3iO.uoo� "'� ,". �

:: . ,l .

.

' �! ,} � '..
_.

'

CA8ARAO NO CENTRO - DESOCUPA·

g DA - Na. 'atia T'(n�m'1. Sil�ei.ra 7� - �s.f' quina dú !�úa>'Alval:o d.e Carvalho - "'�:
'sa anug';' �o'il:l" li qúâ'tos - '2 salas e de'
mais dependências -,- Nos, fWldos d9is

.

' ,/. ....;f--.

quartos l1'31:a emlJCegádos e p:cqu�� area

- Recém piIitad�. APENAS - jÃ'$' •

,
'

. I"
lM,.500.o00� -

.
'.

I
.

-

TEBB.E'HOS
ESTREITO.�- RUA: OLAVO .BILAC 224 _'

TeÍ'l'eno 'de '10' x '50 ints ...:... 'Uina ,casa de aI·
.

venaria ,e mais tres (3 r càsas de' Dla4eUa
- C�m,rígua luz e esgoto - Ape�s "'C;:r$j. ' '

12.000.000 OWlllTUNIDADE - SERRARlÁ ;...: 'Terr�
ilo' Clâ:rea, de 3O:00'0m2 - Próximo da' Es·

tra.� . Federal Apenas ÇrS li .000.000 -oe

FINO 80BRADO - 'Órl'iMA OP')RTUNI.
DADE, -' RUA ANGÉLlNA _; .PERPEN.
DICULii.;: "� lHH VER'EADoR a.\llSTÁ
PEREÚtÀ ...:... ESTRErn- �. áiniub "et�
110 - Térreo com vata.n�.Hà-ll.SaIa ....

(25m2) - 3 quartos' ....: Banheiro comple· ,

'

to - Cozinha (l5Úl:? \ ('...oüa mtm2 \ - Des·
I ..... l\

pen"a - 'l.{f. "lui�.. com . �.,;.... ,..,'
mes - Biblioteca nOni�) :_ Ha'H ·e. ma

favilhoso
.

terraç!) - Á'te�. oe éonstr�ç,ão
350m2 ...:.. Preço a çombinar Cr$ 30.000,000,

�8�EI'.I'.O -:,�UA JOSÉ CANDlpo DA
'SILVA .:1':, Ten:eno de 'lO x 20 metros -

OBRA E'M' ANDAÍV;:ÊNTO - Fundação pa·
ra 2 paVl�nentos óTI1\'IA Op()RTUNIDA·.

I DE -' ('11'$ '10.000.000

RUA ANITA GARIBALDI 33 - éE�TRO
- CASÁ DE �lvénaria "- L()cAázAÇ.�O
EXCELENTE - DESOCl'JPA(:AO INIE·
DIATA - RESIDENCIA DE ÁLTO GA·

• SARITO .:.....: ACEITA TROCA POR APAR·

TAMENTO - Pl'éç.Q 'base para negócio
Cr$ 50.000.000·

RliA ALVES DE ,,HItiTO 21Í :_ 'CENTRO
FINO P,�LACETE TERRENO COM A'�EA
DE 84495m2 ISOLADA DE TODOS OS

LADOS' -'-. '\:AGA � ZONA· RESIDEN·
CIAL POR EXCELl:.NCIA - ÁREA DE
CONSTRUÇÃO: APROX. 3()oin2 ...;.. Pré90,
Cr$ 54.000:000. Cjlrac. a combinar.

..
a combinar.

, ,

BAitREIROS êi VILA DUQUE DE, CA·
, XIAS - T.t�s1tes; inedindo <)fl-dá '1.1,40 x
,3U metros - Preço para os 3 ..L apenas

Cr$ 600.000

TERRENO PRÓPRIO PARA LOTEAl\'lEN
TO - PRMA', DE CANASVIEIRAS' à
rea de 38.000m2 Pr�ço a coinbillar Cr$
30.000,000.-

.

"

TRINDADE - BAIRRO, DO FuTURO
Lotes com,'prliiços a part� dé Cr$ 600.pOO

1 _; Pl'óxinlo à Escola de Oficiáis da Policia
Militar.

JARDIM ATLANTICO - Lote •.0 24
medindo J5 x �7 mts - Apenas cr$.
2.000.000 .fi,

,

RIBEUtAO DA ILHA - pois '(2) 'jlótes
com a árêa de 573,351n2 - Apenas 1.000.000
em 10 pag�m,�ntos.'

,
'

:
CAPOEIRA.S � RUA WALDEMAlt OURI-
,QUES E" RUA OLEGÁRIO \SILVA RAMOS
BAIRRO SÃO JO,\O) Lutes 'em condições
'_ Cr$ 1.350�OO,O com runa �ntrada e saldo
em 10 meses.

'.
.

\ i 'l l ,\'
.

'.fN �{r'

.BA.f,NEA�IO "\ ESTR�ITO _ RUA VE·

READOR :BATISTA l>EREIF ,'\ - ,PROX1'
1\'10 DA WYLLIS) - Lo tcs de 13 x ;:6 me.

. t1'OS - Cr$ 3.000.000 cada.

RUA MAJOR COSTA - (SERVIDAO)
Lote de terreno em forma tl'iang'ulal' pOI
apenu's CcoS 2.000.000.

APARTAMENTOS - CHACA�1A DO
ESPANHA - CENTRO - 3 ÓTIMQS
APARTAMENTOS - A RUA BRI
GADEIRO SILVA PAES :..._ COM ·1

anlplos qüartos - Sala - COpa e cosi
nha (separados) - quarto e banheiro
de empregada - área com tanqUe
Banheiro" Social _i Entrada de serviÇo

il1dependent� � Agenas, 9 por(andaí- -:
Preço: Or$ 22.000.000,

.

cada, em até 18
mese,s.

De ordem do Senhor, 'Inspetor do ;Alf�ride�" de

Flofianópolis,·fica i�timado o sr. S,lLVIO'JÓ'AO D.A SI{>

VA, re�idente ne�te Estado, em lug6, igno(od6; �!com-
,

perecer 'à referida A.lfândega Pa!,�: 'M� prozo de. trinto
(30) dios, contcdos 'd� primé'ird'publ{caçãc. d,êste Edie
tal, recólher a 'multa que lhe fOI "'imPosto nó 'ptocesso
22166, do DeRárfarherlto' de'Rendas lotétnas désta,ca
pitcl, soro pena de cob'rdnça executjy:o" . "�," ,

Alfôndeqo de .Floricnópolis, 13 ge.$etembro de
1966.

,.

Rita de C. Nunes P'res,. Oliveiro -'-:Agente' Fiscal,
do Impõsto Aduanéiro "

.

r'"

� "
--"'- --_.---

\.

'LOJA DEPOSI'TO OU RES1DEN'CIA
"

,_ E�CEL�NT[ 'OPORTUNIDADe' :

Vende�se t.errer\Q cóm :?68,OOm2. 't í 1 :OOm' de

fre�te), em ru�: c�rçadÇlt j�nto ao centro S0m�rcial' do
Estreito. , .

"

'Yêr à rua Jo�� Côndi� da Silvo" àó
649. Trato� pek/forw '�''l08: ,Sr. Jor��.

'

, '
/ 1

"
•

, �:
• •

làdo do n ..O

.23.9

. "

.'

·_...:.;:v...__..�•..�":" �.�_�_,'_',�,..:.;._:_::.._,__
'

•.

: _,�._ ........____.........__
'1

• > ,::. _

.
,-.

��-

f:ia({j'p co� OsmaP' l.IeJt�, redáçãiJ
,\'"

DEPÓSITOS

Àluga,se um � rua Fr,<lpcisco Tolentino, ,próximo aq

cais Frederico Rola e mais dois outtos à rua 14 de Julho I"

Estreito na zona nortuáTia. Tratar à rua Jetôpimo Coelho

11'13 - SaJ.a 18
•

.

�
,

.

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

.

\ ARMAZEM - VENDE�E

.----- --_"'�---'---"""''''''''-------7

lÔJA VENDE-SE
\ Vende-s�, l'oja 'no melhor pqnto eOm,ercial do, Es..

trei10., Tratar' à rUa CeI, Pedro Demora, 1428� Aceita-
se carro nadonal' em tl'oc!1.

.

18,9

-_

Floriánóp,Õ1is, 16-9-6E;
".�.!!=::..�=::._'!-=.. !:_::�:!.:::�.::.:;;..::.::��.":':"�T._:::::'!·.. ..=.:J •. �;.:.;,..:.:..-..;:_-:.!A'"_ç;-..: . .ti;=-�,PO.�=-�.•:::

. -�. ,�.. .:.�,_._.� _ :._.... L ..... _'--'"
_." .

LIONS Clube Internacional,.� pro-
. moverá úm Concurso, cujo 'tfma'·-·,'A
PAZ E' ATINGIVEL". O Governador ... ', EÍrr Lages, estfl progr�ado os 'Jo�
90 Lions Clube, =: Distrito- L-IO "Dr.' l�os'Abertos de Santa Catarína. '40 'dia'
Georges Wi'di, em atividades para'lan� ·,22 ao (j_'a 29: do próximo mês.
car o referido -Concurso dr Santa Cata

' .
.

...
,\" "',

rina. .Na próxima semana, neSta Capi-
tal, no Palácio das' Indústrias, fará o

lançamento ,COItl ê'- .participaçâo da im

prensa eE,rita e falada e, outros convida,
dos.

, . NO dia Ginco de' outubro próximo,
em PaTada de LUcas, será lançado ,o .

';,.' " t., ,

número eSpecial da i-'evista MaI_lcheie,

�'
. AINDi,\ faIando',ao pl'9grama ',A:tu

qUe apresentaTá uma completa, reporta- ,alid,âdes Catarineríses"': mi ,W..\.._ Pira
gem sôbre Santa Catarina. Três dias' "'- 8, ,tini, 'pódeplo$ infonn;�' q\!e. a, colônia
pós, ��tf!.' Cé),pita�, no Qnerência P� l ç�tarj_��� em .PôrtO Ale�et �'ómpà
ee; aeo' tecerá sel.;!. l.a,nç�mel\to., ,':';' ,

'��. e�:pes_ó 'o ri�so p�9�ramil.,;Muitas
" , épr�P9nd�p,cJàs, .. e_' tele�?iíetrias,.' ter,n

chegadó na TV-Pj_rati'nl:, 'enaltecendo .a
, iilici�t��a: lá todos' os çatà'r:inenses' e�

, tão,,ap.Íauâindó. ',,,
...
'!, \, / '.

"

'

••
,

•

J .1_' , :

,.,-

, .

x-

,

Viuvu v�iériº"Gr,amsiRi-b9s;e:fii'h6s, qinda ÇQr)S- ,.' O SR: ,Hildebrando Al�érico. de' ..
t' d" ,., f "1 ,'.:

. "f' <, d-
•

, ,,' · .. :i' "',',' ." BarrQs, ,foI nornea,do,Gerente do Banco'
ema _os com o

,

a e,Clmer\? ,e ,?e!,J quefl<:,o espos9,� 'do Brasil 'ne'sta Capital, qué ontem, 'i-
pai, vem' âe 'púbHcG éxté'rnar seu,s:'mOis sincerop agrcr Pa�gurou Com Um coquitel a expOSição
deçirT)ent�s' à':, t?d'o ,8quipe médi�d:, qL!�) si. QSS��i:ro'm:'e NUrpismática, na ASsociação Atlétic_.a
o atEmder�m num longo e 'exoust�YQ dia de l�Q�t"'o,' Bànco do Brasil. parte dás festivadades

,Qs bo:,dosós I rmãs crl(?'Hos�i,fql' pé�:;cb.� '6' 't:QflJs Os !,� ;.i��oe;�p,e��á:iio 'd� referida Agência,
enfermeiros. J

."'
,

.'" '(.

,

'o agrad�cimento ,tóidoi:e��'idl ;e s'jncero' a 'Fin;,9 '''_ x x x x -,'

Mq�had? :e: tia. ': ;,; :.
t'

';' :;'::-;' :j, " ,'<' .'

'

,NA Celesc, o D'r. ,Herme1ino L�r-
.

"
A tbdos os' Q�;9.$." e. ppl'en;t�,:qu\é e�ror;n ..co- gur:a-, foi homella'gecdo pelos fun�ionáfôos, flôres, télégromCís� QOs' que:i:Jos 'cõnfo::tQ� com

. no,!? daquel,;i Émpresa.\ COmo ae "sabe.
\..) B I L I A R ; sua pre��nçdr 6 t�os,�os �9i�,p,Y'�6$ �'- iin,(:�r�s o�ra: êle (; can<hdato �' deputado Estadual e

87�'----�-""'_"'''="<�, dé�ifT',�ntos e: c()�i,<#'�, pá��a as�s;iir.a�ü?só\ik;," J' o;� <soliê�tÓU demissão do: alto Carg!(j) 'grue' o.- ' 'NA 'resíd�da do $r. tSil�o D,a.mia:
.B n "..,,_.. g,�" d, ia," que sérá celê�mQà,'" 2.()., feiroQ,', .dia,; 1.9 os 19' h.orqs' ipupava, para, entra: na campaI:lh�; "," ,�i� ,�t�ve .!euillda a, diretOna dQ Canas

JI!IJIJIr.JI m::JIJ ." J �ieira$' e�-qnt:iY,�:QlU'be/ -preSitl�<ia' pelo'"''', ,�,.; �... """"""'" "'�-=--� ,�.;�, nq,',Çopela dÓ Go,égi,p;XqtG'lf..n�nse::, ','. '.(,: _ X X ex x � D*.. Vân�o (:oUi'çg de' Oliveira> Ma-rcà- , v,

" A; todos que' �Ornpa'fec,erem q' este �to d�,fé tris- ra�n p�,:rii;Q ,p;r.4�im()�tJÚi;��o:ve;' � aI':

tã., o�' agradecimenfosd9 f9'm1Ha, enMó<?Q; ",' >,.': ::.', ,�COlfAL. da UIlÍy��stdàde San�, xp.o.Ç9 de cPiifr_aternizà.ção,eatre ôs· as..
. ,', Catarma, no dia 24 proxrmo estar� se �cW�� lri!�ai�!;,� v.eiltla" Q.-ÓS títulos.

"<�'---.'r-�':__"'--��' , àprés�ntand� no- prágr�ma.,�tual-idades' \',de sqcios pt:opnétáitios. d..a '�tie C. As
.

,e, \; <, '(' :' ,

" li ';' , ' .. _Catarmenses, na TV,l;>I;J,atll1l. ' "d®s .prim:�ir�s ''Séiiés',fó'lia�i vellG:lldas.
, ED'JI1L" DJ;, COQPJCA"çÃO,;�?�. ",,',�. . '.��__ , _,.;_;:';":��_-::_"",,:,,........'_""",., ��..............,__,-""..

,
'

, PeI0;,;prf;l�f;l.h�e:��dit�f:íi€aA?,c'QnY0,.q�e>:•.�1:A$,s(!)c,i�'-'k'-:C",t� .",,;,,: ';;:: :",.1:\;."'" t:" .....f'�� ,,,,"y '$ ,,,,,,:;:"':-�"'''�'' :-�, .....

d?s doO� Cuh��QAr' e ,Rec:r�fi'VO' l;im�nse, �;tuodo :URS$ ADIE PORTOS
"

, ." ,��
"

.',
"

.

'lA, rua Jerônimo Ji>$é D;a,s,"cor;n 'séde:!:Órq, �o S�p.:.Qts- c'

.

MOSCOU (APN-OP) Es�ão pitais de todo o mund.Q. oS aviõés TU-
tritQ de"Sq�,o do,s Limões, ,o: c91(��i-,O AS�Elr,r;�'léi?, Send? co�struíd�� éill tôdà" .3_URS? lO,

, '�34, T?-154 � Í�62, <1)énl ,da prírn�i,�
"Geral Extroo;dinório\"o ré6Iií:,ãr�sê" no "djà 19"!de ,se-! a.eroportos l���lnaclOna-..s e 300 para as. ,supers99co mga,ntesCq "para passage-,;-+o�
\

.
'

. ,':";.'" (. -:: ,',', ',:,
.

."
.

" ",',:
' Irnhas domestl'c3s como p�e do pro- ';.' todos,.a S�re11l i,ncorppraq,os f!:;,"A�Í'oflot

t�mb��,� !,:6� â� .1?",3.? .�oras, Pt�mdend? del,�r�= 'gr:arria de ,a;b�cr�ura ao e�terio� �ue o go, : ,.Nas .linhas in1e,;:p�f' Serão 'ampli�;:lqs. os

�oo do DI retc}I:;'o , em reynloo de 9 da. corl'ente; para ve,rn,o SOVLeÜCO se r>ropoe., De IgUal mo, "" heh<fopteros da setie "v.-", m�is couhe
trotar da reformo. dos EsfatutQs. l,stO\ motivo.db, ipeloQ

. d,p-, ,:serão Jançados' nas,)iah,as \para . 50" .••. : ciclOs como "gUindaste!,! VOaq,oreS".
diversidede de:'casO$ orhisS'ós .dQs 'ÉstatútoS;' Oro!vígen- : países' e nos :v:ôos periódicos, pata 38 �.a ," ;:� :

.,

teso
", '",.

- ".. ".
,

,

'.

'.:::::;:::::::;:::;::::;=====::::::::=====:::::;�::::=':í:::::=�.t:;:.::=====:::;;:==:C:;é====:::::::::;:::==:::::::

��o�d� ú:;;�;: l;'deseie\n�;; di'1966, ,tA O ME NI O L ITE R AR I'ê' ,.'.,
.

,

,.:,. 'f'
'

.

; , ','. " i' .'
.

'Di SoareS"
'. "

SÂRG.A�OSj ce; érri i941; T�:RRA. Com.Á PIR�TO�I� ,�. ,.

"...
, I seU primeiro t:Ómance, A.S,SETE PAR

"".,-'�,;:'''J�,� ADEUS MEU AMOR TIDAS DO MUNDO, 'obteve ,o prê-
$

mio" "Ahúeida Garrett'. � Seguiram-se'
FOGO NA lNÔITE EStJURÁ e CAS��
,DA MALTA, obr�s qu� imedi�tamentê
'e 'colocaTam entre os rrtaiores ��ritores
do �eu país. Conl MINAS DE SAN' .::..
FRANCISCO. e RETALHOS DA VI,.·

I. ,

DA DE UM MEDICO" obtém" reSpe,c�i
vam€nte; o "prêmio Ricardo .M'aJh€iioB'

: e 'pirê�ió'Vérá�e':: A estas '-obrai á<J.ici9
; riam-se ANO�TJt E .A. MADRUGADA

.

O .

HOMEM brSFARÇi\DO,
'

CIDADE
. SOLITRIA;, e DOMINGO· A TARDE'
qUe con,qpisto� b}P�f:mio rJosé Ei11s dó

t- ··R'êgo}'�.
/.. � ;: ': 1'1

I ,_-
� .' ,.0, HOMEM DJSF)\RÇADO, é um

,

lança,ll1ento 9:;'1;Editor3;, Glohj,.,na Cole
• ção� Sq_gítál.'io. LA. capa e." de : Clara,; .Pe-
; êh�IlSk-Y. r;,'

:'. �

; .

:> ..
;

O HOMEM DISFARÇADO é O "'�

gundo rOmance - o primeiro, DOMIN
LiO A TARDE - do e:o(.�ritor por,u
guês Fernando Namora, publicados no

Na Avenida. Mauro Ramos ,196,,--;"9apita,i,;?�J:1df,s�: �m' -Brasil pela Ed.itora Globo. 'Neste livro
de secos e molhados caiu bom' stock, 'rnovirnento 'sómeI:ll:e . cUja açãO se centraliza �m Lisboa" en

a dinheiro Aluguel ér$ 50.000.' Base de l1'egqdo' (';1'$ •... ::.'. � cOntramOS o entrelaçamerito de destinos

10.000.000 em condições a com�iI;ta.
"

',,"', .. ,

rUmanas � volta da figtira s6cial de Um
, '; / m;ÍlIUco. De Um lado .. a: geleria de doeu'

,'._;s qUe, desfilam pe1ó hcspita1j de outre
os mais variados tipos de 'autores", 'dei
de o tOtalmente corrupto, a'jé o qUe, a

pesar das desvantagens se mantém· in
tegro.' '

Data de 1938, o iníCiO da carreira
lit�rária de' Fernando Namora,. quando
pUJ:llicoú RELEVOS,-livro de poemas.
Dois fl.\101l depoiS, seg1.üll-se MAR nE

ENCONTRA-SE na 'Ilhacap', o Dr'
.

Paulo Konder Bornhausenl Diretor: da •

Cartería de' CrWito do Banco do Bra
sil.

..,.- x x x x-

NOS 'salões do .Clube- DOze de A
gos.o, amanhã, será realizado Q Baile
do'Chopp, llu:cna prOmoção dd'Lions Clu
be de Fi;Jolis. Nos info''rnou o Dr: Ayr-.
ton Rarr;-alho - Presidente Liops Clu

be, qUe a fes.a lr;_i�iárá às 21 horas, com
a. Banda. 'TremeI'. "

.,
'

, I

._ x x x x-
_'

-x x x x-
I I

,�
r I·
I lU.. "

p escritor húngaro Gabor van Vas
zary" é hOje o r�ponsáyel por um tipó'
de romances de amor, a,cei�s na Euro

pa por u,rri. grande público. Suas estóri
às normalmente tratam da yi_dq partsi
ense, fruto das suas própr�as esperiên-'
'cias, iniCiadaS em �929; .quando Gabor-
pasSou Uma temporada na capital fran.. .

,cesa, àluando comd caricaturista, iluS-
trador, pintbr de .cartazes, etc. Des<;j.e.
então, naSCeu seu encanto �la':Cidade
Luz, 'cuja atmosfera. mesclUl�' cqrn,

.

o

temperameni.b húngéiro\; c�ti-.fPi,: q: l�it\?t'
em Seus livros. 'l'erid!5 pÕii,f�iN�ti�totqen;)
riO parisiense, o autor �Ol1.tJli�� f.�W p-'
ma mistura de hUmor CnalJlin��do e' a

melancolia sorridente do seu'%:i1�tno"
Uma' am�stra do estilo caracterís,ti

co desse rJl11anCista ,húngaro é A
DEUS MEU AMOR, qUe a tditora Glo
bo 12,nçou recentemente, numa tradu,
C80 de Lia F'ett Luft e capa de Cl$ra
Pechansky. _", ���

ROMANCE DE FERNANDO
NAMORA

.

1

.-

(
, --·.X x-

-x x· x x-

/MIANHA.; na Tv Piratini,- a.

pal,'tir 'das 22,30 h�. �rerriOs 6 Progra-
ma "Atualidades Catarin�nSes", patro.l."
ciPac;lp pela Cia. 'Gatai-inen�e de' Crédi . ,.

ti&; Ein:aDcianien,to e InvestiIPe��., I>i
't�� :de.'Júlio :Buza r�Ção de' Mari-
n;ó, Buera; 'aptesentaçã.o dê Batista Fi
lho, b destacado lO:éutór 'gaúc;no "Meli
nho" Garota 'Prooap'ai:ldcÍ' Na'ra. COrreS ,

pondentes na; 'l1h'ac�p", êste 'C5_)l.unista
e o� cinegpfistàS Nilson Cardoso e JOsé
Maryinelli. Progra�-a qUe, destaca os

"prlÍlcipafs fatos positicos de S. Cata·
riria, canja ümb,érn' alguns' 'negativos.
O� cÍ1�egativos nO criijça �constr�tiva pa
ra ::�hamal ,3�atel'lçào ._:'1e autoricdade'; e

. rEls'ponsáveis. Com; isto o l'eferid() pro
grama,. fa,z cam:paph,a I>ara o pro.gresi:>()
dó 'nosSo Estado. 'Oportunamente esta�'
remoS' apresénta'ndo os·ma'is belés pon-
t;)s

.

!-llristic0S da' Hha de' Santa Catari-'
'" . '"

'

,na.

- x, x x x-

<

''i,.

I ,

.
CHEGARA a esta CapItal, pró:;;.;i:'

inó �i,:: ��nté,� ·�a1?:�4��'o.<4 Aren�, �
PI,;�SI��I;icl,a ,da Itepuhh� .,� JY:fárechal
Co�t� t:: Silva. P ,prQgramá :'�t�d�des

.. Oa.tatillen'ses':,da ,TV�:?i�atiPi;fa�á â co

. bl,.:et;�:U� �?:qlp�eta, .d� _s'u� visita"� Fp�
_Is. ." .-

�. ,'o
\
."'" "

�-==- ',' ."

x x x x

POESIA DE VANGUARDA El\I
QUESTÃO - Ainda êste mês, será re
alízad0 o déba�'e programado pelos res

pOnsá'vpis do' jqrnal 'O D'lálogo",' cam -6
poeta Pedro Bhtolino, sôbre poesia de
vanguarda. \

x x x x -

ANIVERSARIO DE ILHA' -'O
mês que vem o Mensári'o· ILHA es.tnt1
completan.::lo 0 seu primeiro ano de e�

xistência, e fazendo circular tamb2m o'

seU décimo segundo número..
-

Endereço para informaçõeS:
B,ua Ol-1wafÇ!n Cruz, 40 ��, E;<�;r'E)j:t'J,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Pou!o, no noite c!, Dr óxí-no rerço-fei ra, no estádio 'A
do.fo KOf.lderll, e�.�ará. encerrando os prexrrcfi

v=: nj tcrde de �á':JGdo. no mesmo local do jogo quan-
do r,�,tão Q treinador çeffniió o onze que iniciará o com

bcto interestcduol.
Estarão t;eincnêo, as equipes A e

(

I

-e-

�-'

I
Jt.Ol'ges

/

;/"

,

- GiJhf'l·to Nahas - Divino
-.:ti

'Vraríot -

r
\'",.""J
�

'\
Os catarinenses que vêm se preparando cuidadosa

mente para enfrentor ao selecionado do escréte do ró
.

dia, formado por "atlétas da Rádio Bondeircnte, vai ten
tar na noite do próximo dia 20, quebrar a série invicta

de partidas que os visitantes mantém a longo tempo,
_

exibindo-se semcnolrnente pelo interior de São Paulo.
Os nossos otlétos estôo imbuídos dos melhores pro

Para tanto o selecionado barriga-verde realizou na
\ .

'loite de ontem, seu penúltimo coletivo, fazendo com

que o treinador tirasse conclusões mais detalhadas

rinense. /

respeito de cada otléro que poderá conter 'para a gran
B do rádio cata-

de partida Interestoducl que ficará ria história da' radio-

/'
f

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

o

_. _

fonia cctorinense.

Do lado dos visitantes quê vjajmõo' em avião -espe-

-------..___ ---�--_.__._----

FIorü'l.n6polis,

antes er m

15·/. do

Esse Decreto-Lei n.o .

53.820, assinado pelo en-

. tõo Presidente da Repú
blica, ero o sonho de qua

se todos. Agora, é apenas
uma luta que oS' dir icen

tes querem vencer, para
ti rar dos jogàdores eS.SG

participação na venda do

'posse. Seu argumento.
maior: os jogqdores estão

abusando da lei e não que
rem parar'mais em clube
nenhure Cada mudança,
mais 15%.

Mos entre a luta de

dois preside'ltes de Sindi

catos.- Gé'rsio..Pass'adore
aqui, Castilho no Rio -

o protesto dos dirigentes
está uma coisa que quase
ninouém sabe: -nem' o

CND nem o Poder Execu

tivo podem -fazer cair es-

sa lei" E, a afirm(1c'lo rlis- - O iooador não é es-

sa eçtá com o próprio con- cravo. Todos os clubes,
.

sultor-iur'ídico do CO''';se� aó venderem seu Dàc:se"
lho r:-.l�cional de Des!Jor- estao

.

ganhando dinheiro.

tos', Osvaldo Pere.ira, que Nada mais' iústo que o

se explica a única solu- jogador também seja be-

ção para os dirigentes eon neficiado.
sequirem o que quevem: Carlos Jo<:é Cás"i1ho,
'fazer com que as autori- 'ex-goleiro do Fluminense,
dades fede·reis. mcidifi- da selecão brasilei-a pre-

quem_ o'Código ,de TrfJba- sidente
o

da FUGAP, é

lho, o aue é coisa dWcil. 'quem 'diz isso. E vai mais

ÓqU,� e�s'a; lei faz:�,a�
.

longe:. 'se acontecer qual-
judo uns; prejudiç_a', ou- quer coisa aue possa co°.

'tros, a�rapalha os sonhos' .Iocar em dúvida êsse di-
de a!'Juns; é absurda pa- reito dos, jogadores, a FU-

,

't G.A-P ·ent.ra na briga para Empresa de Transportes Rodoviário e Máritimo,
ra mUi os. "

:A briga -:para dern.lbá- garantir o direito de seus há mais de 40 anos' estabelecida,' operando em. todo
Ia continuo mais' forte, associadc.:s'. ," ,

O território nacional, deseja nomear agente em 'Guri-
mas não 'tão forte quanto Castilho tombem e um'b J' "11 BI FI

. ,

I'
d·

"

I t
'

"t
"'. ti a - OInVI e - umenau - onanopo IS, .

a próoria lei, que continua os que u aram mUla
_ (. A"

._

de p�, apesar de pouco para consegUir a lei.; re- Dos interessados êXlgem-se referencias, depos.lto
respeitada. presentando O· Sindicato para eventual descorga de merc,adorias; preferência
Os Sindkatos ai!'lda a- dos Jogadores, Profissio·

por firmas. de representações, emp�êsas trtmsportàdo
cham ·qu.e a lei poderia nais da Guanabara .. Na. .

d 'b': 'â I"· f'
.

. h' 'ta
I'
,: .

d
- r(:l e am ItO esta ua· ou .Irmas que ten am mUi

ser melhor que a epoca am a nao
,

. M
'

existia a· FUGAP. Entvou c\)rga para o norte e nordeste. Escr�v:er �ara P. o·

na Comissão de Trabalho raes - Caixa Postal n,o 1.539 -IRia de Janeiro.
f.orrTlOda para se estudar.' 22.9.66,
as varitaqens. dos jogado-
ào ser vendido.

Ele pedia 3()%. Os clu
bes cheanrom a concor

dar com 20%. Mos cOm a

mudanca de govêrno, o

tmbalho parO'l.
'

Deno:s,
veio' a requíamentarão,
em 15%. Por isso, Casti
'lho não ocrenit'1 nue ,o
Decreto-Lei • 53 820 caia
e acho que isso é um di
reito conquistado pelos jo
gadores.

Domingo próximo a e

qu.ipe do Avcí vai receber
') visita do Grêmio Espor
ti, O Oiímpico, de Blurne
lC 1, em jôgo marcado po
'0 o �tádio 'cc'olfo KOil
'Je " e que faz parte da
;'Q(�o-::Jo iniciql do . eturno

Io certame' estadual
'?onr. "DornY Antunes",
\/(' -ciclo no turno', relo

escore de 4 x 1, no está
:lia de ô"lameda Rio Bran

co, em Blumenau, o (lua

droe-ientodo por José A
morirn tentorá desforrar-
--_._----

O:" l ir\U i�O

S tentô'-
e dos

A seleçõo catcrinense que se prepara para en

frentar o escrete .d'o ródio do Rádio Bandeirante de São »ósttos e dispostos o arrancarem uma vitório moiúscu

'o na noite .do dia 20, lá no estádio da Praia de Fóro.

Rio __;_ Todo atléta de
futebol profissional, na

transferência de uma a

gremiação para outra,
tem direito a 15% (quin
ze por cento) do valor de
seu oosse. Brasília, 16 de
deze'mbro de 1963. As.)
João Goulart.

a

�.,=�� D] :�·.!�:jes cial da linha Sadia, os possantes Dart Herold; estarão

) .

desfilando Mauro Pinheiro, Fiori Giulioti, �nnio Rodri-

O
.,.

r' C
... ,

atual VI'ce II'der do "s- ques, Oslain Gaivão, Catara, Cléo, Léo" José Paulo, ecOITe C.a, o ue .tICIU'11a, '"

to-r:�":GI, ze-a Do.�·,y !\"{,unes, vem de solici1'a.r a impo�r'
. I

·tê:"--:ia ce �'O mi'hõEl.7' de cn zeivds, pelo pà�se do za-

gL:' ';-0 Ceconi, pr::;tel-dido p,lo Palmeiras de São Pau'lo. +�rá onortunidade de aplaudir, Zé Carlos, Rozendo, Do
A infornrtojôo, foi prestada pefo' próprio presidente I;OJ, Mirçmdo, O�mÇlm, Carlos 'Alberto, MaurY, Lauro,

do C0!11e:"C'ó,'10 sr. Aristlde:: Bolan, ao emissário dQ Mário, .Barreto, e outros. mais que estarão en-

cl0be palrhe,il'ense. vergando as cores de Santa Catarina, na gra�de luta'

que ser6 travado no Adolfo Konder.

Seguprlo ç'ü[,seguimos f1p61·r-m �de fonte oficial, ca�' Mendonça.
�'- � co CO',h0ÓdQ r,"maGor Ernesto Vahl, organizar a

se\" :õo fio: iClnoDolftona de !lotação que estare;] partici-
• pendo dos próxiF'os. Jogos :\bertos de Lages, a serem.

=�

de� �obiados no próximo mês, naquela cidade serrana.

Os elementos estõo sendo convocados e os treinamentos

dever6p se iniciar ai-ríCla esta semana.!
,

." -----___,..,..._-_
.. _-___,.;--.-.... -- �._..

.
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I

O apitador Gil.berto Nahas que cursa atualmente
a Escola de Ape"feiçoamento de Rádio Te�egrafista em

Natal, no R. G. do Norte, deverá retornar à capita� ca

tarinensê, no próximo mês de novembro, quando ehtõo
devera ser' proillovido. \

. .

• Segundb notícias de' jo�nais potiguar que nos che
gou às mãos ,Gilberto cóntinuà fazendo nome no extre
mo do Brasil, comei àrbitro da entidade natalense; ten
do sido i:idus've conv;dado pela Federaç60 Cearen

se pato di"iair jogOS do cer!'ame locall mediante 'a taxa
de Cr$'SOO 000 por mês.

x

';) E CO, !:3E IlV,ACAOde PAINÉIS
TOCO O ESTAI)() \

• 1

Gerson Passador�, ex

joglldor de futebol, presi
dente dG Sindicato dos A
tlétos Profissionais de S.'
Paulo há oito anos, en

trou numa luta para'-doi
a auem joqa hoje melho
res condições do que anue

las que ele mesmo tinha
no seu tempo de bol().

LUTOU muito, Dediu mui
to,. ��creveLÍ ofícios e fa
lou demais, A,udou a con

seguir (,Imo lei que to rios
queriam. Aoora, muitos

querem derrubar a lei que
ele aiudou a criar. A cul
po disso eie atribui aos

clubes, com quem apren
deu a lid"r nos seu.s oito.
anoo:; de Sindicato:

O AVANTE FU-r:EBOL CLUBE de Saco, dos Lirr:lões.
- Eles não compreen-

dem a lei,
-

ahusom dos
está c?nvidand6l sells associados, tdrcedore:: e simpati-

. innadores. fazem ro'11 aue

zantes daquela agremiação futebolística, para assisti- eles assinem rer::ibos sem

reran' uma partida de futebol entre casados "versus' sol� receber nado, dõo a dec;·

teiros no gramado do !PIRANGA F. �c. err. 'Saco dos culpa de colocar ou'tros
na transacão e até se es

Limões no próximo doty1ingo di.a 18 as 9 horas da ma-
quecem de que existe u�

nhã. Como se sabe. em partida realizada anteriormen- ma lei que dá ao :oqador
te .entre os mesmos casados e solteiros não foram além uma 'oartidpaçõo na van;
de um empate. Partido esta de grande sensação pois do do oos'>e.

,
. A luta\de 'Gerson para

os solteiros não se conformando com o ernpate frente melhorar a cóndição dos
aos 'casados pedi ror-n revanche..

... _ "'_ jogadores de hoj� come..

outras, trazendo cqmo atração a Rainha do Escréte, cu
'o rfome é mantido em sigilo. Do lado de có, o público

Sábado. os preo9rativos serão encerródos quando
,-então o treinador poderá delinear a equipe aue forma

rá illicialmente para qar combate aos paulistas oue-tra

rã<f(':omo nosso conhecido, o conterrâne':J Humberto

Fulebci de Salão: Tabaj�ra ,e �piranga /
(.

C!assilicadtls Para as Finais
,'. Nas eliminatóíl�s determinadas peia Federação

Catarinense de. Futebol de Sálão, realizadas em Blu

menau� a _equipe do Ipiranga de' Br,usque, no setor de

'juvenis disparou duas tremendas goleadas na equipe
de igual categoria da AA 8.B. Na primeira partida,
os ipirc;mguistas marcaram 12 x 1 en.cfÚanto que no se

gundo match, o placarde subiu a 13 x 1. Nos· titula

res, o Tabajora de Brusque venceu ao AA B.B. de Blu

menau;'-por 4 x 2 e no c;equYldo motch confir�oú a. sua

superioridade marcando 2 x 1.

.' Assim Ipiranqo de Blumenau, nos Juve1lis e Tab�-
"

-

iara de Brusnue nos titulares, 'classificaram-se para

as finais do Estadual. •

-�---- ----..,---
.

�
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se do revés, conquistando
bela vitória e apagando
péssima impressão deixa
da domingo ultimo,' quan
do, no mesmo 'Adolfo
Konder', foi vencido pelo
conjunto do Gucronl, de
I toupovo Norte.
Nôo se á tarefa fó-::il

para o onze de Cavallazzi
passar pelo time grená do
Vale do ltojoi, que está
invicto, em sete jogos,
pois venceu O· Guaraní
(em Lages), o Prospera

.

(em CriciumaY e o Figuei-
,

_'--

. _..,
.

rbu ainda na época do
Govêrno de Jônio Qua
dros. Foi ai que ele enviou'
um projeto pedindo que o

clube não ficasse com +o

do o çlinheiro do passe
dos jogadores.

Sua proposta inicial e

ra

.

de que aquilo ofereci

do ao jogador para assi

nar contrato. entre luvas

e ordenados, num mês,
fôsse multiplicado por
cem. O resultado dessa

multiplicação seria o pre
co teto de seu passe.
o

Mas ele sabia que os

clubes iam ccabar não

concordando, porque na

hora de vender o .joqcdor,
o valor que lhe dão é um.

Na hora de reforrnor con

trato, é outro. bem menor .>

A prova' disse ele tem
. guardado nos arquivos do

Sindicato. Lá, nenhum io
gad(j)r tem ordenado regis
trado que seja superior a

700 mil cr.uzeiros p.pr
mês.

Rio também Brigo

Os dirioentes eJi'tem Que

no fundo exist� ingratidão

Foi de São Paulo que
saiu, há pouco' temoo, o

_...

Drimeiro arito contra a

lei dos 15% no futebol O
pre<:idEmte Wadih Helu,
do Corintians. acha aué a

. lei nasceu para ajuda'r o

joqador, mos diz que ela
,

foi mal interpretada. Jun
to com o gritq de protesto,
êle loncou o sua' sUr".lestão,
também '''para ajudar o

jogadorl':
- Em vez de dar ao jo

gador. que se transfere os

I -

'J r (.'

J
•
;I

rense, e empatou com o

Caxias (em Joinville) Com

o Marcílio Dias, .corn o

Comerciário tem
.

Criciú
ma) e com o Ferrovíó-io,
o que importa em dizer q
o onze de Paraná não es-

, colhe local para os seus

sucessos. Está o Olímplco
classificado em 3,0 lugar,
ao lado do Fer aviário, de
Tubarão. Como se vê, u

ma atração e tanto o es-

quadrão biumeriouer.se

que/depois de amanhã es

tará dando combate ao

Avaí diante da
dêste.

Treina o IIleão"

Hoje, o Avaí, sob Os
�
ordens do técnico Arno..

'

rim, estará no' "Adolfo
. Konder�' poro dar o seu
apronto para ÇI sensacio_
nal botalha de domingO
com o Olímpico .. Nery
Mirinho e Viana, ausente;
dos últimos jcqos por COn.
tusão, deverão estar pre,
sentes.

n

c:

d

--------
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15% do valor de seu pas- ":I - Não hó um mmlmo

se, seria muito melhor ".1 ccbimento nessa lei:
que o clube oue o cedes- ��

.

.Quern conversor cõ� o

se lhe desse 20% do

total"�J
diretor de futebol do São

das luvas recebidas em � . Paulo, Paulo Planet Buar.
cada cinco anos. . 'que, e perguntar pela lei

O presidente Wcdih He.-{:j que obriga os clubes o po,
\Iu sempre se lembra de � gar os 1 5% ao ioqador,
um caso do Parque pára:, vai ouvir essa frase co

justifica.r seu protesto con- j' mo .resr::o.sta,. seguida des.
.

tra a lei, F o de Edson,' tas jus+ificotivos:
que depois de receber pro- - A gent8 tem um

postos do Santos e do Vos- trabalho enorme prepcrcn
co, começou a falar de do os juvenis, paqa a ê·
aumento de ordenado cn-: les, qasta uma fortuna ,e,
tes mesmo de sair da Se- na hora de receber ci re-

lecão: \ comoensc, ainda tem que
.;. 0_. Ele nehl" deu tempo pagar para que ê!e deixe
para que nós reojustósse- "'- nosso time. Essa lei precí
mos seu salário, por ser so cair.

,

êle um [oqodor de Sele
cão Só sabia sonhar com

;s i 5 Dor cento e fazer
as 'tontas de uns 80 mi- No dia 15 de julho, o

Ihões que calculava rece- y,Conselho Arbitral -estava
ber. Veio para o Corin- reunido na I Fe-íe-ocõo
tians como um menit:lo Paulista de Futeból. Os
ainda' sem nome, mas nós' representantes de todos
acreditamos em seu fu- os clubes da Divisão Espe-
tebol, êle virou ídolo e a- ciol estavam,ló, quando
gora, nessa condícão de apareceu o assunto sôbre
ídolo, quer nos deixar, in- o briaa pelos 15%.
do para outro clube -só'_ João Mendonçq Falcão

por causa da lei. Tem jo- se levantou, pigarreou, fa

Çlador que não· pode mu-,' lou muito, COrt;l conv.icção
dor, nasceu para vestir ,e prometeu. que traria bre
uma só camisa o vida in� vet'Y'ente o presidente do
teira. E nós precisamos CND, Elói Menezes, para
pensar na torcida - é ela resoh;er diretamente com

que faz os ídolos. os clubes de São Pauló és"
se Droblema. Faz auase

dois mêses e João Falcão
. até aqora, néo saiu da

.promessa.

Falcão, uma promessa

A lei não cabe tIO São
Paulo

AGENTE OU RE�RESENTANTE

José Mahl$além ComeUi
-

.

Marcílio ltedeiros Filho
\ �dvo��tia

Rra D;odoroi 19 _' conju_nto 2.

ATENÇiO ,

Estacionamento Dia e Noite (convênio Com Tau'

nng Club do Brasil. Rua Jeronimo Coelho (em fre�-
te ao Psto Texaco) - fone 3330 .

VERDE-SE
Casa de material recem-construida, à rua Thia'

go da Fonseco em Capoeiras. Vi
1

Tratar à rua Conselheiro Mafra, 132 com o sr.

Jak Lorme
,;

- -_._-----�-----�------

AtuGA-SE'CASA
De material - construção recente - 3 quartoS

- sola - copa cozinho - varanda _._ garagem
-

;nstoloçõo. 'sanitario completa, sita a �uo Pedro, Cu

nhai 93 (Morro do Geraldo (Capoei�as.
.

Tratar no laca; após às 18 horas

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Dumiense Ide Paula Ribeiro
,

Advogado 0:-8 se n, 2055
I

Causas Civeis, Trabalnistas

tmposto de Renda, Inquilinat.o
Escritório: Rl...la víctor Meirelles, 28

Caixa postal 613 ----:- fone 3683

Florianópolis
' Santa oatartna

-----------�----
- --; ... -.--------,-

REX�MA'RCAS -E PATENTES
_ Agente Oficial da ProIJriedade inclustria� .

Registro ele

tentes de [nvencâo nomes cOmerCIaIS, títulos ds
marcas, pa '

" . ' �-.:
,

estabelecimentos, L'1signias e rrases de propaganda. '

Rua Tenente-Silveira, 29 - sala 8 =z: 1.0 andar - Alt«

d c, N
. F"oriano-nr;lis - Caixa póst.al,�7 - Fone 3911

a asa 811' --,' rc ].

--_
..........-�'

Comunicação' à Prat.:il

É.nos grato eom1..:nicar aos nossos prezados amigos,' e

clientes qL;e mudamos o nosso estabelecimf;nto com.ere.ial
denominado "CASA JOD�'('" sítuaco à rua Felipe Schmidt

n. 42. para à rua Júlio Moura n. 19, 'I'elefone 3004 (CASA

DAS 'NOIVAS) onde' mantemos o mesmo ramo de comer-

cio.
Florianópolis, 10 de setembro de' 1961l

'Carvalho, Filhos, & Ci.a. Ltda.
18-9-66

----_.

Participação
Aldoci Sabino ela silva e ,,1'.11. Hélia Ferreira C;:.t Silva, parti

dpam aos parent.es e pes20as amigas o nascimento de snu

filhinha JUSSANÃ, ocorrido dia 10 na Mater;wiade dr. Car-

los Corrêa.

====--

Indúsfria-s Textis Renaux S/A

Ass;'nlb;í--ia Geral Extraordinária

.

Convocação
'\

'Ficarn convocados os 3e11.110res acionÍstas desta socieda·

de ,a se reunirem em, as:;embléia ,geral extraordinária em

Sl� sede social, a Rua João B'mer n.o,54, nesta cidade, no

dia 30 de setembro de 1966, às 14 horas, para deliberarem

,;ôbre a

ORDEM DO DIA

1.0) - Aumento (le :;3.pitnl
2,0) - Alter::u;ão Estatutária

3,0) - Assuntos divem,os.

Brusque, 8 de .set�;mbro de 1006.

Dr. 'Guilherms ReT'.;;tux -,Diretor·superintendente
,

Roiand Renaux - Diretor-presidente -� -

.Carlõs Cid Renaml ::_ Diret0I:,-vice-preside"re
João Carlos Renallx Bauer ...:-: Diretor

Karl Lindêr - Dil"etor·adjunto . 16.9,66

-----......_.........-;- ......._ .. _�_-_._�_._----.-...-.

Curso Pré-Vestibular XXVIII

de Novembro

Preparação aos Vestibulares de Direit_o - Filosofh -

Educ"ação -:- Eco,"-omia - Aclininistração e Gerência.
, , .. O iníciO das aulas está marcado par!]. o di.'.!. 19 de se

U>.mbro no período das 19,30 às 22,30 'horas, tendo por b

caL a Faculdade de' Direito.
A inscrição, poderá ser feita na port,g.ria ela Faculdà"

de no período da mmihã ou da.Tarde.

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

/ .

Banco de Desenvolvimento do Estado
de Santa Cétlarina S.A.

, ,

Et-t,TREGA DE AçõES

Comuniçamos aos nossos, acionistas que as ações
,definitivos referentes 00 capital iniçial dêste Banco,
estão à sua disoosição, mediante entrega dó recibc

provisório, comprovadÇ) por documento habil de iden

tificaçõo.

Expediente' Dos' 1 � às 17 horas

Sede: Praça 15 d� Ncvembro, n. -1
A DIK.ETORí.A

22-9·66

-

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

." ·Or.ganização Conlábil

"ZIGALCO"
';':'"

/

Rua Tirodente", 14 '-- Sala 3

HORARIO' das 8 às 11,30 e dos 13,30 às 17,30
horas.

''1l../

) 5'ervíço Contaoil _. Organização _
'

Contrat�s Distratas - Escritas Fiscais

Declarações para ImpOSTO de Renda _I
Revalidação do Ativo - Carrecõo Monetário _

Auditoria - Procurações
�

,

I

DiversCiS � Planejamento Con..,tóbil.�--

\: ,i t.:_ .. .' I;J

-�---'------,_. -----,--------

Tribunal Re9i�nal Eleitor/ai
}t�DITAl\ Membros: João A. Nogueira

mos e Elias Seleme Netto'
Ra-

Torno público; para Os fins previs
tos no Art. 36, § 20, do Código Eléito

ral, qUe são os seguintes os nomes dRS

pessoas indicadas para compor as J11n-

�as Eleitorais desta Circunscrição, p8i;J.
o pleito de 15 de novembro próximo:

7a. ZONA - CAMPOS NOV<JS:

.Presidente: Heliodoro, Franzoi
Membras: HOn0rino Zonatta e

11() Pedro de Almeida
"

la ZONA - ARARANGUA:

presidente: Rafael Ribeiro Pinto
Membros: Adalber o Antônia
e Ivo de Almeida Machado

,
/ fl". ZONA -- CANOINHAS:

Gomes PC'esidente:, Vilson Vidal Antunes
Membros: JO?O, Alberó N ;>lap,i.

Waldomiro KrauchYchYn, Geraldo Bru�
hns São Clemente e Carlos Nunes Pi
l·eS.

2a. ZONA: - BIGUAÇU

Presidente: Odjalrna CoSta
Membros., Frank Traebert

gard 'Hoffmann
e Ed- 9,a

' ZON·A _ CONOORDIA:

,

3�1. ZONA ..L BLUlVIENAD:
" ,I

presidente: Nauro Luiz
'. rães Colíaco

Membros: OHer Tramontini e

Yr ,SaraivaPresidente: l1ui de Gouvea
fler

Membros: 'I'eatino Tavares
Cunha Mello--€! Décio Salles

Schie

tOa, ZONA' - CRICIUMA
,

pr�d(j.ente: R�d) Silva
lVIemb;os: Jorge FraYderg e

"Bianchini Zomer .

Helcio

da ..
",'

Aa. ZONA ._ BOM RETIRO
PreSidente: ,José Bonifácio' da Si1"-'

Ll.a ZONA - CU:RITIBANOS:
\, "

.
- presid�nte: Hélià' Veio'a

, Ih ã es�

. '"
�.

'. "=!

Men'l1::irbs: Osnv ,'oranemann de
....,.,

za e Odi:'lon Amarante

va

Membros: Carlos Roberto:
c éarlos MÓl1tecinos 'Molero,

, .�' ),
.'

.

'.' �···I'··

5a. ZONA � BRUSQUE
'

Maga�

Feneipresidente: Aires

Ta de Mello.
Membros RomeU Junkes e Aimóré

Gevaerd Bridon

12a ZONA - FLQ'RIANOPOIJS:

presidenfe: ArY' Pereira Oliveira.
\ ra

6a ZONA - CAÇADOR:
presidente: OsnY Caetano da-..:SiL

Mel1l.bros: Carlos Eduardo Vie
gaS Orle, João Jo;;;é Ramos Schaefer.
Reinaldo Wendhausen' e JaYr de Olivei

\
---,--'--,-,_. ----...--r---��.::--,.-...

--:
-� -.- ......,_ "':"':______";'--'--- .,.....----�-- "-;--�'---

ocodilo
KALINIGRADO

.

- (APN-OP) �

procedente do A.llântico equatorial re

gressou a Esta Cid",cle t<ma' expedição
pesqUeira )'le lagostas ,e ,camarões. Nos
cento e vinte d'as passados no mar os

. pescadores reco:hE,r�m centenaS de
"

..
,

quintais dêsses r:Cos produtos, cuja I :'e
manda no mercado interno ficou total
m,ente satisfei·a. Nas sUas peSc<ll'ias n8.·)
fa1tc;u um fato curioSO e d� cert:, moeI]

inUsitado; um .croct'.Hlho ,africanO, que
pelo visto 'SegUiU as correntes marinhas.
cOm ânmoi de dar a si próprio Um fes
tim, caiu em mãos dos pescadores, a ..

qnem ofereceu viva luta. O exemplar
era de tamanho ,agigantado e ao que pa,

rc:ce n8.o deu muita impOrtância à mU-

''1an.ça de a6bien�,�., a julgar_se pela di"
tância 'que se encontrava da foz do rio

de' ondê prõvave1rriente saiu.
_,

.
.

.'_� --

,I

/

lHE TEM ClUB PROMOTION��

-

I

Para �ozal' de descontos ',especiais, em todos os estabelecimentos filiados,
inclusive na compra de gêneros d.e primeira necesidade

'

.........

/ ..

�
,

I

"..-
.'

....

�,� .{\ iii ���--y'. '7< .:: .:;-.t�7"'� �o;":-tr.��··�·7i��
APRESENTE A' ,CAR"i'F.IRA DE ASSOCIADO DO

Tap, 1!-: '1"ERA POR nffilEf'l'O

" .

" '\; ,I" !
!, !

:-

,

.

'.

ra, Mattos J.
, )

13a. ZONA - FLOR,IP,.NOPOIJS:

Ar

. I

r
presidente: Belisário Nogueira Ra-

mos (la. Jun.a) !

Membros: Francisco May Filhp,
Lauro Luiz Linhares, Antônio Nicollo
Grillo e Getúlio Huba ,

presidente: OSTQUndo Vieirà
.

tra (Za. Jun:'a).
.

.,

Membros: Aluísio : Bh�,si,' Augusto
W,,lt, Ernani BaYer e .NeY Walmor Hu
b€l'iel'.

, \

presidente: Francisco Xavier Me
deiros Vieira

Membros: I{oracio,· Cristofolini
Ernc..sto Bremer \

e

33a. Zona - TUBARAO:

presidente: Ivo Sell
,MembroS: Osmar Siebert

DL1-' --\ b C
.

erto argnín .

21a. ZONA', - LAGES:
' "

Presidente: ,JoãO. MartinS '

/. Membros: Antônio A1en'!aT Araú 42a. Z�:na - TURVO:
jo Furtado e CéJio:,Ba�iSta"de �Castro. _ �

.

'>o.

e· �
.. - '. �'o

�", ••
"

Presidente: . Urbano Vicente Gama
22a. 'ZONA _ MAFR,A: Sàlles I

,i Mémbros: MGacyr Grechi' e Di1ma
IPres:dente: . Carlos Cazuma' -Nosse Hi_lda ,Rosa
Membros: . GuÜhe�é ·Ritzmsrin: e

Ca�ul� jof�e Codór�a ,de, S'<1:, "

"

.

,i
'. k'"

23;;1. Z?Ila - ORLitES:
'

14à. ZONA - IBIRAMA:
Presidente: ,Francisc'o COTrea

Membros: Ekk€hard Alchinger
Arnaldo da Silva ,.

15a. ZONA - INDAIAL. ,

;�.:: '

;.

presidente: Sal�i6, CÍl�ah
M�mbrós: UWe 'Hàrdi' e Clesio. Si ..

• "
.1 �

Irias.
. -

16a. ZONA - I�A�AL
.�.__ ./

. presidente:
.

'Ay'res ·Gruh{l" Fe�,=,iI;a
de M�no, '. ',', ,,;''': -

'_'

\. '1\1el'nb�oS: Aldo Mári� de Altn:eida
€. Arnaldo' Heusi.

'.,

'.'t:
'

·

na. ZONA � JARAGUÂ 'Í}O SU:t:.
;.. ,.".>-,.

/ Presidente: R,àQul, ,Bue�dgens ,;

Me..mbros. Dietl'ich Herrtlánil- ·WoL
fram' Huf�ll'\lSsler . e :Beinticn Geff�rt'

.

,'';' ".

18a. ZONA - JOAÇABA;', :

Presiderite:,... NelSon, Kóntad
Me�bros: Edual'dd Hettio, e, 1\1oa
Luiz Dal'Loglio :

19a. ZONA - �T01N\TILL:E{:.
, I "

.

presidente: Fr'ancisco�J� ·Rodrj,..
O'Ues de Oliveira
o

Membro: çarlQs Cordt.s,. Jl,lIÍiÇ1" , ..

Werner Frederico Mon�ell,fel, Ánt.qnio
Vi1pert e Aldo FaJ_"Qco

.

20a. Z0:t:-l'A,;_ ,�GUNA:, , ,'"
"

.

�. , i .

presidente: Wilson Eder 'Graf
'

Memb-Ps: Arnoldo Teixeira e Gui
do LUiz·UIYssea Remor

"

.",'

"

Presidente: Claudio Hbrn "

ttIembros: 'Adetba1 . 'Machad�
Walmi,r, SOuza '.)'

24a. zona:__ PALI-10,QA:
" \

Presidente:' Manoel Lo,!>ão ,Muniz
'de Queiroz .,,".,

Membros: J!'ébrÔriÍo Tarict-edo de
Oiiveira ,e Humberto' LevY B'orges N'>o..
to

'

.""
I

·2��a. Zona - PORTO UNIÃO:

" I'?h.a

. �

PrÉ'�idente: Mário COhzàga Costa:
lVIçmbros: 'Lourival de paula Ro
e Peter Julius· Gofferge

26a. ZOna - RIO.DO SVL:

Presidcrte: F�nciSCo Carolino)
Correia

Mcpbrns: Gilberto Lea'l' de NIei
reles e lVI0J,c' r :!\k,vdJc to

27a. Zona
SUL:

SAO FRANCISCO DO

Pres:dente: Edward Fernand-es
Men'hrros: Ademal� Dominoni e

LUiz C8r'(�� .1e Freitas

2f'r3-. Zona _, SArO JOAQUIM:
,

Presidente: Wladimir d'Iv2rl;,' k:)
Membros: Jorge NUneS de B;�ní. e

Milton Barbosa Cordeiro

29a. Zona - SAO JOSÉ:

Presidente: JaYmor' Luiz Guimarãr.s
· Collaço

Membros: Jorge Destri e Edmun..
do Theodoro Harger

.

30e. Zona - SAO BENTO DO SUL:
, ).

.

Maximiliano TeodoroPres�dente:
Morgenstern

·

Membros: Paulo Leopoldo
erper e Erico Bollmann

,

�ho.

3ia. Zona - TIJUCAS:

Presidente: ' Odja1ma. �ta ,

, 'Membros: : ;T()� ReOelo da Silva e

EvaldÓ Vieira PeixOto

,

32a. Zona - TIMBõ:

e

34a. Zona - URUSSANGA:

Presidente: Erwín Rubi Teixeira
Membros: Tasso Crespo de Aqui

, e' Mozart 'li,�tr& )

e 358,. 'z:ona - CHAPEOó:

presidente: Lauro Pereira Oliveira
Meri;bros: Setembríno Victorino

'Zanchetti e Sebastião Menos 'Nunes�

�a. ZQ_na -:'- VIDEIRA:

rJ�s:,de:nte: TY6ho Brahe
des, N�to.\ ,

'

.
'

.

Membros:' Gentil Basso

Salmõría', .�� e ,

e, plínio

.1' ,

37a. Zona' - CAPINZAL: .

\'.
,

'. ,
i

l>re9ideúte: P.rotádo 'Leal Filho
ivI€!JÍ1bros: Eudo. Nerino Rebello. e

'W'dldeÜjar Grazzio

3&. Zoh� � ITAIóPOLIS:

. ·.1"'1"0
Presidente: Carlá�; Cazuma Nosse

,

.'Membros: Vi.�t.Ol; Jorge � Oswaldo
Silveira HulImann,

.

393.. Zdúa''':''''': ITUPORANGA:
)

PreE;idente: José BonifáCio Ida: SiI-
",r

lV[p.m'brüS·: Irinei
e lTh/ch Mll'n�

va

Jut,te1

40a 2"J.{))')a - MOJ'\i'DAI:

preSidente: José �Toaquim Lisboa
Membros: Izi.qOro 1\1ueller e Ai:ly

Ruppé:t;ithaJ
"

4ia. -ZOna � PALMITQS

pres�:lente: Raul BaYer Laus'
Membros: ' Húm'ber,to KirChim

,A.lamir &ir11 /

43a. zoria --- XANXEHÊ:
,. . ,'.

.� '. ,_ .

•

I.
,

•

Presidente: Odilon Rubens Cot�O-
v"d.'

, .,' Membros: RUbens Odilon
Cor3qva, �dmuhdo DziecinY,
�e Souza �ace3o

An',uneS
AntoniO

•

44a. Zbna -'BRAÇO DO NORTE:

Presidente: Wilson Gu�ranY Viei
ra

M.el11broS: Lourenço Oenhing. é

Walderíiai" Casag.ran::le

45. Zo��{ ..:-". S-ÃO MIGuEl.; D'OESTE

Presidente: Jes'é Joaquim Lisboa
Membros: {Al.cide3 Francisco Vero

IléSe
.

e Emi1iO,Norberto Schlabitz
'

I'

46a. Z0l1a - TAIÓ
PÍesidente: Milton Cunha
MembroS: Arlindo Roberto Volto

Tini c' AidL1ino 13úrt.olini
,

47a. ZOna - TANGARÁ:

Presidente: TYcho' Brahe Feruan-
des

Mem.bros: Manoel do Lago Almei
da e' Natal' Deitas'

tt-Sa. Zona - XAXIM:

Pns ,>ente: Marcia Souza Batista

I
Mernb:ros: Aloísi�Gennano Turos

[' C1auclino Antônio Fedat�o

49a. Zona _:_ S. LOURENço D'OESTE:

presidente: R:ml BaYer Laus
Mf:'mbros: Leü Carlos da Silveira

E' 11":17 H'ldor F�nger

508.. 7D"8 --, DI<?NlSrO CERQUEIRA:

Pn:"i-1rn e: José Joaquim Lisboa
Me1"'!r"0S: Gaspar Coitinho e NeY

('amiT4�a 1'I'Ik}l1te;r(l

51a. ZOna - SANTA CECILIA:

preSidente: Wa1detniro Simões de
Almeida

.

MembroS: F'rancisco

de§ftssi'-<
�

Silva e João Maria Altjno de Fra
. Secretaria do

. Tribún,al '

, gi�nall
EléitO,ral, .em 'florianópolis, 1? ae ,6IfF
tembto de 1966. (,

Márcio Luiz GUima.rães Col1aço
Diretor Geral

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



. Mova Trento.Agradece Convenio
0' presidente da Câmara !Municipal de Nova

Trento enviou meneagern ao Governador Ivo Sílveí
ta, ,comunicànd0 que aquela CaS� 'aprovou por una-

n.í.m,:d.ade proPOsição do vereador Osvaldo Souza, :na

qual oolidtQ �eja �xternado o agradecuncnto 80 Ch::�,
f$ di) }r..xetu',lvo p,;la , .. :;;�i.nat.t�J'a de. ccnvênío com a,

pI'efeitU!!l looal, c:oncE....:1.endq <).h:!dHo df� s?t,p wilhô("'Õ
e quinhentos mil cruzeiros pata 2.

" onstruçâo df'
obras na município de Nova Trento.

.
.

I

GB � s, PAULO PREVEEM
FALTA Dlr'UtRO E ARROZ

, "�,," '

�IO, 15,' '(OE;) .r. .?s meios atapadistas da C�a,
n.a�I'a. � de �o paUl? �nfoJrnaram que será llece��
no a i:��p.jftfçao,;dE( arroz. e �ulho r,ara atender o con
sumo mkrno ·,dq pais,' Frlsê!li;::'�n que no momento, ,

su! do país. existém 'rlÜlltÕes' de S<'(05· de arroz �
111aO$ de p�rticu�ares.:'

li),

/. ,."

o MAIS' ANTiGO D.IAIUO DE ·'SABTA· CATABIKA,\..
, • ; '.1 . •

, .'

Florianópolis; - (Sexta-fira), - 16 de setembro 19SG ..

. ,

------,-_._-_._--- -_ .._---�-----_.

t'

Prel ito filJg·ia
Prof ss r D· dica

F'J.;��iíl��KI Afl.�UICiA MEMOCU1IAL,'A
"

.C�STA E SILVA PEDINDO POR DR·282
. I

•
."

o deputado Nelson Pedrini; .represent�nte de JOa

çaba nu Assembléia Legislativa, foi o único orador
dar sessão de ontem daquela' Casa. Afirmou ,�la Opóc
tunídade o parlaméntar que a pimpanha recente-

nt·
,. 'c' (1 ,.,'.. 1 nt cão J .' 1 : "..,.,..... 'J8?me

. e\:n- 1<1 ::: p- o imp a a ..
C' oa ,o�,êlv:a, ::--�v-'" ;-,',

con .mua u'polgando VIvamente a IJop�,laça� .do
oeste e V8.12 -do Rio do Peixe. Comunicou ainda .que

.

às :10 heras da próxima segunda feira será realizada
no 'plenário do Legislativo catarinense- grande cor!

('("1 ;raçr.o, �om a prcser:ça .do ..Goyerllador do Estado
't t� pr::õf.e1.tcs, vereadores e represePtantes c'assístas
do :)e2 e e- Val« d:l, TUa do Pe'ixe;,. OP9hm' dade e111
qYE será elaborado completo: memôrjal sôbre a ne

ceS, idade. e impçrtância .da EE-282, a ser entregne
por cOmissãô eSp2:a1 na, Mal costae Silva, que ·.la

terva feira vísitará nossa ·Cqpi'.al.

"

,

fó: No enJj;nto � voz Corrente em IL
&'lnS '8��Õr.cs da ·�q_u�liéíp�üi..dad;:l, qUI
àp:::-sar úa, pres aÇUo de serviços reali..

,:flçl-::,s 'p'.: a' Pfefe:.-t:,ira aos mo:cador"l
t.;. ��"}j�9�i�h�1; os �relas do Sr. 11.22.,ci:o Sa�
Triagç não têm eqnl1 ra:d() guarida
,po:',!�. o T:xo cont'll"a séndo jogado u,.

q{ú�la pequena praia.
.'

Ü Prefeito A�2C:O Sal). Th',agci En- "

den:çol., à 21',;:a. Cecília SlOWinsl�l, Che
Ie dà S"ção de Zduc'�ção do 'Mu,n cíp.c, ,.'
a

'"
s�.guinte .COEUr:�::2Cão: "Ao concluir

a leitura do <ela óric do 1. ,;,;?mestre,.
das atividades educacionais 'desta Ml1-

nicif'a1kaàe, .quero cumprimentar, a

todos qual1tos dispensaram o s't� : est�r
'ço" a sua capacidade, .�edlicação e' deriô- . i

I
, do, em pról, do aprimoranrento inteleç� . ( AGRADECIMENTOS

G(nlEin�ADO:a SANCIONA 'tUal da geração, qUe muito espera de .

; .' A co�reSpOÍ1d'ência do Gabinete d�

'LE.\r '''.U·E' .BED- .,U�:Z I,v.e .
riós. Ao fazé-1o, cumpre o .dever tle'· 'pr�feit() ássina1a. msta Semana, o rec�

ii v.. �, enaltecer o trabalho profícuo e. ·edifi;,
.

bimentd, de. várias· c?rtas e telegramal
>

O GQve��dô�' Ivo "Sil�etra sancionoR il,à altima' caPte doS 'senhores professôres :qluniCi7 ena�Teçâdos ,áo Sr, Acácio San Thia:,
qu§!rta feira, a �i' qUe �duz o impôsto-:s�brê 'yeIi(j;:is i>a,is,. qUe e�t�ót.. �fetiv3J?'c��e,. re-alizalt- ll%,'<:rriapifestanclo irr.pressõé'S, as mail �
e eonsigilaÇões e as taxa.'; qUe lhe são "djetas, pqJ'éj. os .. do verdadeira tarefa cristã de reden- diyers�$" pela "fo.rma c'om qUe verp. �

produtos 'de exportação. D'e acôrdo cOm 'a 'referida ç.ão·" .

'. ,

-

. ., ,J 'rI- � . e<)r:rdíiimd,9'�a ;,testá "do Execu'tivO Mu,!
lei o IVC in<:idirá'a,"iázáo de '50/0, . englobad&mertté, . ASsim, o 'Goverrian':e dâ Ci�' nip!pal, 'p,ro<iedeI)"t'e dest? CapLal, 'o \'
Eôbre às vendas e çorislgpaCões efetuzd.as para o' ex;' �vide:pciando o s�u :\ecOnhecip1�rito' gt�F��im�nto' dtf F rei EliziáriO Schmirll. '

ter:or do IPaís, cabendo. à Secretária <la Fazenda;' a- àqu�es que enfrentam ps, pro�leD1a;s pe�à', dpa:éãô' de apreóáw;! qU::J.ntia
tràvéS de seus órgãos competeuteí3. farer-,ó qesdl:!�ra:' \

to setor equFaciona1• ':c:'-m Á 'qua)' a b;bÚc:,teca que organiza'
mento da receita; mantend0 a proporç\io exjs�e���.. ,

" adçí�'íri; .'r:a'zoável acêrvo de .livros 'ld:
'en�re as �líqu9tas anuais àaqlieleS tributos. . .

. LIXO PROBL;EMATICÓ ,ni.':leitüra infantil .. par. outro lado" dI:
. pGr outro 'lado o Chefe do' EXepu,U"{o Ó<1#irin.ense. /:

.. ,

; ,São Paulo, mensagem telegr:áfica' da:'
baixOU decreto. na pasta da EdUcação'e CUltura,' de-" Trabalhos de r�cuperaçáo e 'liinpê-:-"" ,,:. y:va; Aitu,r lferreíra ela Costa, .filha ciG
nominando Hor�cio CPelho o gináS'io poi'ma1 Ido lnu" za dos logradouros púqlicos 'situados .:1p. �'. ',s<rudoii? homep:,\· público, Dr. . Aliân,
niyÍpio de Petrólândia� .

I '

prainha, estão sendo efétua�os por Uma " Bkptji;ta, registra a gratidáb da família
eqUipe de bpedrios, municipais.' A

� in."'}: . 'peI� hJh1ehagem' receutemente pres.a 1;'"
Jornia9ão' do Gabinete ,do prefeito, �'a � ';' 'p'e�-a ,Municipalidade, em, denominandl)
crEScent.a.a l,"ec2m in'stalação de ... �:é ;Abdon ,Baptista, nlodern;a pràça 'imo
grande depóSito de lixo, naquê1e bail'7', '/ ,ta,�adg,. nQ, h,airro de Saco dós Limões.

>
•

� ••

'_; ;: -:,.� ,; � 7'
.

o problema da tramitação
do projjeto e

.

a forma de

aprovação 8ã,0 outros itens
a serem discutidos, há

quem defenda a tese de que
essa tarefa deve caber ao

futur� Congresso, transror
mado em Constituinte com

prazo certo. "I

Preconizam setores mili
res a manutenção' ,do insti
tuto' da cassação ,de m.ãnda·.
tos e suspe�o de tUreitos
P9liticos .mas atI:avés de
um Tribunal. ,�3peéial ' iute

grad'o por juh:es, parlamen
.jtares e Executivo, querem
m,aior ril?or ao C:oPito Elei;
W· '.

. �
tora4 com

..o 2.lljaÍIl�llto. de-
fin.itivo do pOder :economico
dos' pleitõs pàrtamentares
�. â manil�en�ão' �Ia eletãodiretl;l pa17a os postos ·execu
tivos.

lo que fora fixado pelo Alto
Comando (la Revolução, que

I ,.

'manteve a Carta de ltl46, pe-
}a qual foi eleito o atual pre
sídente.
, - Apenas um novo Alto

Comando Revolucionarío po
deria ter' novos poderes
constituintes, ou ínvestir al

guem desses puderes, pois
isto seda uma nova: Revohi.;
çã!l sem consUlta à opnião
publica.

tuação politica. Y

.

Dessas' reumões 'surg'rão
" .. ,

as bases para a reuniã,ó de-

Uberativa q� re�á o �
sidente da Re.publica, I

os

três rn4llstros militares seus'

chefe de Estados I"'h,io
res e o chefe 0.0 Es�ad() i'dai
or das Forç�s Arm�das� e

da qual se esperam impor
tantes medidas; con,sidera
das inadiaveis pelos chefes

'>, militares, par" a consolida·
. r

ção' revolucion;iria.

MOMENTO POLITICO

A situação' nacional tam·
bem

.

serã '. d�bàticb veIos
c);wfes militaf'l's, pt1ncipal,
ntente tendo-' em.vista a

atuação,... consirlér�a osten·,

siva,: 'de. elementos' càs.sados
e .iul;gados . ':'irreconciliawiS,
com a Revolução.
Está merecendo atenção

"especial O éaso do Rio Gran
de do. Sul, onde foi assinala·
da a ,existenCia de um mo

vimento org;lni7;ado p6r e�e
mentos' cassados" à frente o.

ex'(fepú�do Leonel Brizpla.
.

A fo��o d,a '''F�nte
"'-

..

Amplf17, l?l\ra 0POs.i:ção ao

atual gover�, tambem
.

é
oonsiderad,a "'um "ato osten
sivo de subversã�, . que ViSa .

tumultuar a ordem vubli-
ca, às vesperaf;} das eI:ei.', H.IIDE B'E··NEF'I··.eIA EMP'BE'S,AG,çôes!'� Se"imido al�s cite; n -.1!

fes milita,res; "esSe movi· CO'M' FIN.Àln;X.AMEaTO,·'" •. � .•
mento não será, permitido .....,,, ..

, . "", :
. _._ ,

. ,c·
..

' ..: .

,.
..

'A ' A' •

d' B"DDE d FI \. , .. }" LA

pois...�ó";gQv�rh1): '�Já "cohta·",' "Ç,lge;NC;l'a·j .•• Q ;�\,," e,', .Rtla;n:().pQ Is aC<l1J<l.

Com' 'SHhs·1·,j1os', .... 1';;t1-1"""1··;,1:ca<·�111·'� �Mat1t0�r:;��nllpti§'S,h!hóso à(1o$'iil'â(�4i_a:., egtafi11ii>'nse' no
'.. ',� , 'l� ••

' v _ 'l� �. '
,.

� .' _ .. 1
-

'I� 1<. �Jc. �_ j. '7' \f.11
-

....
'

'1 ,�I')':'..,. .

e<:5� �int1'lú:ià �,u1)-vcrsiva". .'
valor ,�e 259 �üllhõ_Es de. c.r:Jzhi!G�

,

..
'

"..... ",' ..
•

.
.

F'cram,' béndiciad"s -3S êJ.;r\UJ:'·,sas 'Irn:-ao$ Ga�nl).0-
, '/1T!iI< 'if.'C'1l� � 1!<f\'W ��'f,I'I!'fr:'n A'!!IV 'rIM'D li 'X1DA'S Af!lS �'S· !!flIlA'\1l 'gi S, A. ele '!Lâges;� lridú�trlà 0é COll;,,,ivd.> .';'''',li."n:l

-

," J ét"a'<'�lt.f�.�?.t, ,t it L'il,i :'.'�\l ,�� Ii.,;,"", E;" r;.1lI'U '� B. ,; 1'1 e 'cl�:, ?e �r�s\l.q�e:i' CiÍl. 'LaI?�ad�ra Ç'a��rine?se, .:le

·�?"1ii'!\i'n í;\ 'A'r1!,i:'it"l� 'h"',�:JrS' '�lW W:'.fRai"'S ",,1\ EliDOP"A F1orUlllopol}s 't;! C�lnlpse Iram, �
.
Ç�mtiba'POS;) Os

[.di<' � t'i1&Ji!Ji!),J.'1l !rlÜ',) h�jft ""a,J;iR..��'ltl: !ll.H" UG fil'anciámentos, foram. feitos COll).· fUllQ_o$ do .Ftm.'i
DTi:Cli�' p r"c\\r,so� �fn'�rins .d0 'B"'DCO Regional' de Dé
s�nv: lv'mento do Ex remo Sul.

.

,. I·' 1. '

REFORMA AMPLA
..

CONTRA OUTORGA
A ampla ;'eforma

,
consti�

tucional propos,ta pelo Exe·

cutivo é considerada 'como'

o principal tema da pauta
das' reuiliôes, embora ofi·
cialmente o aissunto seja
mantido sob sigilo.'

A corente ,militar que' ado
voga a criação d�' um Co�
gió Con�Úiuinte, 'ass�aia,

. contra a outoI'ga d:iIeta de
.

um'a nova Con:.<tituiçio. pe19'
presIdente da Republica, os

�egttintet> a�ntos:
. _: SQ :0, AJ:to"bo�fi(�o Re-'

VOl�lcionario," com seus $
pIos podel'e� e' no ato mes

mo de sua' inBtitucionaliz�
.' çã�, poderia ter esses pode
res constituintês:

.,
�

AS�}Dciação Cora.! tania Em Bfm�fjeio
Está

.

cqJ1firmáda para OS dias ptim��r0 e d,0iS de
outubro a temp()1·ada. oficial do ano d,ai A.Ss.oc�ç�o
Corál d� Fl,orianópolis. A ,renda eas dUas., �pre®�tà
çiiíes programadas reverterá em henef:Wto à, S.oci�a-
de de A:qipâro aôs TUbetcu,losOs.

' .. ';.,

"'" _.}oI

.,

g�,
Entre os partic�antes dos

três altos comi!,;Í1dos'milita;
res, parecem. Ptevalecer os

adeptos de Ull1a corrente

que preconiza', ampla 1'f�for.
ID5i consr,Huci".rl:1J. ('(Im 'in:
irQ�uçã.o no te';t .... ' fifi rl_' ""'O:- -

. Reconhec.�m. no pr�si
�ê�te da Republica o rep��it,ivos revo[ÍI�·.�"·l',�"'í""" n'l""

dentro' de ca.rncterys�icas 'li- ·sent�nltp.' ""��t"<e"10 n', RpvQ..
·

luçãp, ma.s lilm.t:mdo llaq�.be:rais•.

não falou' soBre 1s acUsa
Ções .de quê' o levanta
mento v:s� também fi(;lwr

,
..

o15 (O�)
e�i:':"a;at; Ccn j"lY;OV � in-,'

l'ormação ,de (1u_t está Ta.,.
zerrdo o levan anlento. de
codos os es,ud,mtes hia
dileiros nos paises do les
te europeU, esclarecendo,

.

'�:Oretn, que esSe l�vant;""
mento visa a facilitar as
.

n.OsSaS' missõeS I diploma- ,

_ticas, <;l.ando'-Lhes os dados'
necessarios para qUe pos··
sam prestar 'aqs' e8tu,dan ..

tes em. pauta "a; assisten '

éia e pr�tecão e qhe tém
direito ,;'mo cidadãos
braslleiros,"
Ao· abo'tc,pr o assunto,

o por� a-voz do l\/En :syéri,n
das R.e1ações Ex el';'or�'S

"
..

0)3 estudantes no Serv.ço
Nacionàl de Informações'
para ,p�;rm-itir "maior vi

g;J,1nç' a ,o;obre eles par').
,.?,;:\,) nãe; 2,pli,quem no Era
;.-; (Js ensÚ1ar;lentos. politi
cO�,' reeebidos nos paises
socialistas.

" .

:�n��(��O�â� l�lai�(;�:(�� Jl� � ']ItJ�1 »S'�;, Ulti l'OM,A l�·OSS�,
'co por ,cepto "e me�mo tt'lE�IRO IlUER REFO.IM.iil E·O:"'�.<;im só dos' qUe a pro_:

�§ �

cUl"am, .
�olicitall-do ajuda,' . TEIU;EIIO FAZ CAMPAIRÃ

'

. \ _
.

�epatriamento; . etc". ',. . \..,. ,
. '.' , Po�: ocaSlao de sua pi'ésença,· n'éstá ". m'ue,l' F0PSeca: .

.

�'Daàa a frequencia de MACEIO; 1.5 (OE) ._ O 'g'overl,l'ddor eleito'· .d�'. Capit,a1, dirigindo o curso .sôbre Mate--. ': .·�"\À s�l�fiidade, :Verificou-se 11a Sais
-t,áis casos'� cOmplétou o 1�la�ó('Js, s'�nhor Lômehí19' Filho está,:. com �Üd PoSSE! . riaIS" Resiim.radores erri Clínica, Ç) pro_ ... â,e,. Màteria_is·.D�ntários, -qgor� denOJni·

'.porta-voz do Ministério ,.
. ,

. . .
,., ..

' .:'
.

1l.. fes8!)r 'FréjnciEico Degni - da Un:iver- -;: ,:na-qa ",Fran'c:iséo Degni", estàndo pre-
O'·<'.S, Rnla'."o-e,.·S, Exterl',Ores marçddo pàlr,a sêxta-f.e.ira, já t4,ndo. iriicia9,Q. '1'

os pH- 'd' d F d 1 d S- P 1� f' "'I'
.

Q. , ,

� SI a e e era e ao ali o, :Oi avo ., sente; além d<;i hOmen?geado, e do pro-
- o' Ita�arati 'resolveu meirof -contatos vi�and;) à _formaçõo de' sêG secret:a-' de expreSsivas hOmenagens por p�rte:" fessG':i Dioracy F, Vieira o Reitor, em.

proceder ao levan.3mento 'riado. Falando à' irnpre:1so em Pernambuco, o gover-
.

da Faculdade de' Odon'ologia da'UFSÇ; 'f1x,�r:cícf() Professor Rober.o MUl;dell.

dos estudantes no Leste através do seU DiretOr - professor Sa-: dé 'Lacerda.
'

,'E; u l' (ln e u,
(

procurando' 'nadar �leiJo 'de;)utado � ílo Coei ho declaróu .que uma , '\

ici\enti,�á-los e tlocalizá-' dos mEtas de sua, gestc3o,será a reforma .odmihlstrati-
los, para melhor atender. ".,

.

as suas necess·dades." va JlOS :meios governa.mentais de, Pernambuco. O go- ., : '

.

\. ". vemador eleito do Rio Grande do S�I, Pei-ach{ Borce: A'U"lfl',n,��'v�W r.� "BE· p��'Ú.ft"". 'GIN' i, .. t:',.i' P:ft\'lUU"OD1:'�"
IID"r.A.... """ !.\II B:tj'YT'OS ,��f,<\'� � �'�ti;?- , �� . '.

.'
I

•

• ...t!.�.l'!��:& \i L.1si 'I��'t8 'fitlh'�IU,� L -1:â.Hl'UH VUlJiit-lig
(

"l'fi� !;":I;�,l! '� r;:@.. ,�, " {)'''�;', �* '<i";' ;;il AI I
' ,.;

� _...., .

'�'., ."".! r�·,,,, ", .,�. '- fi;cjjr- '!.oi' 1\I.ir>li.D 10e declarou em Pôrto' egre, que rea iZ'.Jrá ·uma,,,se.. ,.. ],
.' . /

.

,
' I ' ..� 'l ;1 ,,_

'\

��,N:!:�l�[1: �� 7t �F� :'(:' tJ 'E NÃO t: S A\RMAS j:,'
rie' de excufsõe� I?ero intedor do Estado .e� CQ:llpa- Está definitiva;nel1'e, acert�da pa- a:utomóvel. Clube informoU q'ue estar3

. ' , .'

"""1"';;,.' c·....) ...�'. o ,)".trão, O.'.;l� 1�,h�.põllticd.J.à. favol. elos cún:didato�"du ARE'NAJà.s
1'a·I ; 2'. 'd.a 18,2 realização dá d- <expê.stó' naq\l�le 'dià no local"da prova,r;.O do clHe vem afirmal.1"', '. . '" ". ",.. nUnCiada Gincan'a do AutomÓvel Clube 'p :,"Cartetl:?rf1.''; .. automóvel. fabricado

d, 0,,, .introduza ser.sÍvej3 'Ju.striário. ::con'Corda co.m I'
-

d b' d
'

I
'

de elçoes e,no�em :9, ., esta capita.. :'.nas'a capital 'e qúe estará participaUOtransIQrmiJrões na atual o
. industrial, . 0' éstudaI:l,e"

. '. "

,/

i dá prová 'iAs 12 b-orás de LageS, corri·r,:iítica, I);�'que se isso concorda. CGl1'l o ,profei;Sor C' d
" . . . ''', d'J:'

• .,
...... :. '. ',',< .' ,

.

' '.. .
omo se r�,cor a, a çompetiçaÇ> e�-, .'da: �'nt'o):Í1obílistica, ::t Ser rea)�zada. la'

úão aCoútl:'cc;r, nao apos�. 'q1.1e·,.tem )dc�de para .seU -' . �

.tava marcada par8 o dia sete de sete,m-. 19 de tlovelllbro .por outro lado a 3u'
to. neh�, niío. Nào Sei .,(, 'pai .e' t·I.1:>" ê' s col1Col'- EDUC�l.ÇÃO P:;D'E ,rRA"OUILIDAD,E' brÇJ, tendo sido Í;&.:lia4a.. em c'ótiSequêll-' , 'ci�dq:d� i�� colaborar COm a In,s�eto!lalrÀ muito longe". dblm em (,'.,le fS!'a é. uma A':' E T'

�.

E' -1 'H'
.

'..

'R'" Z
.

"'ô'
"..

do� - S UDANT P RA A'VE n./ cia Olill'lU tempo. reinante'naquê�e dia·" ·de,.·.,Trãnsito, 'ex,:pondo à nartir '.:.d,e
'

. DeSmentiu o sr. r;drlo.�, '

...
:�;. kacão' aflita' CI Ue, túI).- ",' "

.

.

,

'.' .

" 'r..H . - . . -

, ,.
.

.. ,
' ',', N Gincana,. terá �)or, lÜC;;ll o con- m,ihg"o, n.a praça XV de Nóvem":',brb, 11;11

Lacerd.a i"er fei10 apeI/) iuéni irais pcde sUportar. '··'R,fiO.,l'; ('OE) - '0' Mil'l.istto .:la Ei:1uéaca-o' a'tra� t' d 'd I d l' Ko d
.

t •
� - - • , u , 'orno

.

o esta io''_A O. fo n er e em, c'ar'r6 totalmeilte qanificado, \: e�n coJlSo
:�s armaS. "O' qUe fiz :foi

'

As senhoras que fizeram: vés' de u�laà ��deia de l�ádio e. TV fêz nina �xortaç.ão :início .as oito horas da manhã. Os prê-: •.qüên,cia de "'faLa cl,e' atençãó\:,do nn'
tip] apelo 2. ·razão. E" pre' a' Marcha da Faniilia fi- 'aos éstl,ldantes, p�ra qUe não' se' deix�ll,l 'levar pelos mio� aOs vencedores es' ão. expÔstos' nas'

.

,_,t.orista, co�áborando a'ssim 'cOln';'. "A ,SE'
ç'so (j'le êsses "senhores -- zel'arn-"a �')r,r('.:.·]p

.

lhes 'ágiltàdores qhe. i:nsistem em' criél,r Um clima de lllpre- '. vitrines do. "Magazine Hoepek�".: .I�l�:-;, "maná do Trânsito". O AutQ!Tl�:vel Clu,
"e 'c1nve'!1çam de .que o c!:r-.""r-on"· r<1.''? .h"'vja 'Um ensões I_e il1tranquilidacie no :oais. NUma pa1es- �crições poderâo ser feitas nesta capital b,e, l'úndadq nesta capitàl em ábril, de)

.

POvo Lã.o node ma:s sU" gnv2fno qUe d('s�i:?'va. a- tra de meia, hora o MinistrQ MUniz Aragão rec@l:douAt'P'Y"'St" 3�ij- ,-
� na u o eças, pi�angal a rUá ' e�e ,e anO, já possue mais d.e dois il1il 'e

b{j)'dil1s.r-se a .eSpfl' s;tua- cab.al'. cOm a.s eleiÇões e
.
a agitac.àó·· ,) pais, promovida há pOuco mais ,de dois' de Setembro e nO Estreit� na fitfuà Ir.

.

associéÍdos. A .Ginkána de .darfiÚi:go e �

ç'30' Vivemos Um mOmen aJf,ota'· s�o colhidao: de:sur �anos, por fal,a de Iíde1:es estUt'lantis'"e fêz àpêl� aoS mãos Veras;- ao preÇo de cinco 'mil crU- segunda aue �romove. '. :'�;to em que o operário çoP,'" Con� ....na 2. pág. lJais e resPonsáveis ,p'ar�:· que seusl filhos co.l�b'oÍ'em "

l'
. - , oe

, . � '" ,,<, �
- zeiros para os socios_ e sete mi vara q<;, -J ',' A primeira teve Ill,lgar ,.di;à: 26,

.,
..,.

. na tarefa de Um c1iplu'de paz e prbsperidade. EnqUan .. não ass�dad&s:' De outra par'.e fonte do .,abril" nO Estreito. . '.

'OJ�ICll :O� O��Gl.�Nt�l "lU: RZPI\IMUl I�I«AP.rt.RA" to isso aS autoridades cariocfis, r�'lfirmaraTn' tiu� não. t
, permitir,ão a realização' da paSsei1t,a' ,estüdantil n1;2i'!: \<.

' > ·:i.'·

'h'M''ll:!Ml'W'l!i' E'I\!l'·ft'!lnll '., ,-' : -

V� �,1ii!..� .d'nd\t.� . "", ca,da' pára hoje.'
>

j
.

/'
I ,'. "

"

AVI'SO·' t ,.
FUNDO GANHA EMENDA PÁRA'�ARREPEND!DO .'�l

A COMISSÃO ORGANIZ <ÓoRA DO"BA�QUE- ?:'
. . .

"

. .' ". ,,�.�';:�
RIO, .....- .o Ministrq' do Uma das duas alternativas:"'��z;tiestabili'

. .

-

.

.

- 'ii, .. ,.,.:"" '!talTr2,balho ciou à noite passadá 9fi da'de,. a revisao dessa opça ,; VO
,

RECHAL ARTHUR DA COST •. E S!l,.VA, pelas' clas'- cialmente. : o preSidente da Repúbli- à: �osse de 4ireito ante;'iJ e. cou

se!; ,produ1 oras,
!
no próximo di 20 do corrent� _. 3. �Ic.reto-Iei fonsubstaciando quistado. IsSO qUer dizel;�:,� . e1l1pr:�
/ algumas das principais' emendas ofere- gàdo terá', práticamente doi os pa.

feira - às 20 horas no Lira Anis Clube, avisa aos e.luas no Congresso NaciOnal, ao 'pro- .': Se :arrepeúder de qualquer >isão to

hteressados quê as listas 'de á, esõo poderõo ser pro- jeto qUe cria o fundo de garantia i, DOr' 'mada. /_" ,',
�tempo de serviÇo e que não puderam

. .' ,
.

"uec.uradas nas sedes da Federaçõ
' das· IrldLlstrias, Fede-

ser votadOS pelo pOder legislativo. Urna DiSSe 'o Ministro do TrabalhQ(�
roçõo do Comércio, Fedevoção Ru-' dás principais emendas agora inco�po� po� coação ,ou constràng�ment?,. Ula;

. ,.radas à nova lei é a aue permite ao em,
.

qUeln podera Ser levadO a decIdir. \

I'oi', e Asociol"ão Comercial de '"
-

rnoO
\

'::< pregado, lul1 ano após ha'Y.er optado pOr' 'sorte '-de sua. estabilidade nO' emP et>
'

UR.SS EXEMpLO
r ", _

".

Jl�Sti f' canda '

o levanta,
mento dos estudantes bra
sileiros 1)os pa-ises socia1is
tas o porta.:voz do Ita
mafaj -citO�l o 'exerAp1o
da Uni'ão Sovietiea, onde

, SANTOS. 1,5 (O�:) --

Em Santos, o . sr.. C�:ol's
Lacerda voltt)u a' fez,:)'
de·c1arações sôbre tennS

po1í�;cos e, resP9nClendç,
a .uma 'pergunta, df,ciarOLl
qUe' o marechal Costo. ,'"

Silva tomará po::·se. J):.<:;
se: "Toma sim.' IDe <I
�ouvencido d"Eso; ° J��él)'.,

cha1 C8ste1o BrRI1Co.· t"l>
b,�rh fá' acredjt� � até· :t

em bai�ftd� a'''1erica'l:lB ,,'I

. do'meça\ 'a;' I�h l'ollJ'ia,r". 8
.

<idÜú1.1: "Deseja l'iil1ce�'él",
rb�l,!te aUe o mar�c11i�1

..�"
-

, Cos:a: ,e S 1V8, ao COntr'l

BUENOS AIR�S, 15' (OE I . tal das clinie,).s, a pouco l'4(alizou-Se, no cem�tério de
- Três g-rupo� esti)dailtis mais de 1 quilometro do �endonza, o ellt�o de

da lUliversid:adc de Buenos ,ccnÜ'o de Buénos ,AireS.
.

Pompillon, ferida de morte

AiJ.'es anlUlciar,un para ama- Acredita-se que haverá vio· por um policial durante os

nhã o inicio de uma greve. 'lenda nus ruas da capital
..

ch'ogues 'de 4. feira ·últitlla.
\ .

lo/cal e, a realização, à no�- en'tl'e a Policia e os mem- .Cerea .de. 2.000 pessoas, sob,

te, de l)ma "marcha do si- .. bl'OS das três t:ntidades pro- as vistas de uma centena de

_'--""�el1ciO'" el}.l sin�l de IU'to pc- fuotoras: A F.cderação Uni· p/oliciáis 'armr,dos, acompa-
. m�de do estudante Pom- vl�rsitária Argentina (FIrA), nharam o atai.l.de através dai.

.

. pi On. A po1icia federal ad- a lntercenttos (; a Liga Hu- cidade.·

vel'ti� que não per�1iti á a mahista, todas elas disso,,;fi. Finda a ceJ'imollÍa do' en·

lnaniff"sta<:�o, PO)"fJlIC não d�s Jlelo governo do"general terro, o publico se disp,er.
foi' aut.ol'i:z,ada. Qs estudaI)- On�·íl,n\a. ,sou tranquilamente, sob o

1.e8, porem, 'lEcü-'ndem ini- Em mei,o a pesada atmós· atento olhar ,da policia de'

dar 1.1 !1IQdrheJ;tc no ll.m:;pi· . fera� ma� sem incidentes, ,.
F.se.�urança.
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