
o TEMPO
Sintese do Boletim Geometeo;rologic.o de A. Seíxa-S:"". feto

.
�

...
I� ""J' c ...;�).

. -.�

válida até às 23,18 hs.' do ditL 20 de: setembru, de I 966

FRE:N'TE FRIA: i-regativo;" PRESSAO ATMOSF'.8�
RICA lVJ.ll.l:DIA: 1024.8 milibares; TEMPERATURA
MÉDIA:

.

17.6° Cen.igrados; UMIDADE RELATIVA

MÉDIA: 78.9%; PLUVIOSIDADE: 25 mms.: Nega
tivo .- 125 rnrns.: J'T:cgpti\'O -- Cumulus - Stratus

Tempo iuédio: Estavel.
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SIRTESE

RECEPÇÃO

O Rotary lC!ub de Floria

nópolis recepcionou na se

mana que passou a Impren-

l
sa- da capital, por ,ocasião
do transcurso do seu dia. A I
homenagem aos jornalistas
foi íníoíativa do sr. Helio I

Freitas, presidente
be,

do Clu·í

CASTELO FAZ t\l\iOS

.
Q pi;c<;i.dpute Castelo Bran I

co seguíu nara I) norte do

país. O chefe II" nac�o com

pletará ho íe (l(; i.anos de Ida
de; havendo estar no terrftó
rio de Roraíua inauguran· i

do obl':ls públicas. l
FEIJÃO MEXICANO

.�/, ; iI; � -..: -:)
"Fonte da SUNAB fufar.

mQu que corqeçará a�anhã!
o�..desembanJlle do feqão'
importado do 1\léxieo QHe

sét;á vendido em pacotes de
1.:e meio e cinco quilos pe.

I,? 'preço de 4'�Ó cruzeiros.
Qnan�o a rej'.lstaçã'o resta"

t�.lt:�o lJam ,_,tr..Nictidido.
"

,

FU��A EM�RES�A A
S. PAULO,

'

o Mjnistro da Fazenda Ja
autoriiOl� o empréstimo de
seis bilhões de cruzeiros ao

g'6.vêrno elo Estaelo de S:ão
.......

Paulo rtt:r,av!>s (�I' nJw'g"H'i'\es
,reajustáveis nl) Tc';o""", 'h. (
donal. O ·pra:.r,·) cip rnt,l'e'!'u_
será dI' um an.} e as obrh;a.
çõçs ,stirã� lançadas no mer.;cado paulIst� dia primeiro I
de putubro próximo. I

I
1,1

�A Santa Sé deu à.�iv'ulga. j.,
çao. a nova Cl1cíclica ,papa! Ipedmdo ao llHlndo que ore
pelo restabeh,cÍlnento da Ipaz no sudeste Asiático. O
trabalho de P�ul0 Sexto que I
tem o nome "Rosário da I
Mãe de C�is��', pede que � Iguerra do Vlctnam termine
antes que sej� tarde demais.

E�ICLICA PEDE A PAZ

ALIANÇA INSTALA
CONFERENCU.

,C.0!ll .1!�11 ])I02Tàma 'cúla l
t?lUCa ,e o esthtll1h à lnieia.l'hva ".'. d

' ..",J J"a a C��l Ilmdilde� és
taduais' dos p!1{ses aH'ed":1.
nos, jnsta')oll.<;; na Gunna. I!bara a\ "(·"1111(1'1 C f •, ,.,.. �Oll erencm.
,Inter·Nacional nns comn'a.
��eh'os da Al;:>nça. A reli.
llJao: flli 111'eSilHrla, neIo re.
presentante norte.america.
11(j, Willia .Sa th['L ".

'

.' :
,

\ -

_ � general h:-andi�' Bizal:' ,IrI� Mamede informou que
nao aSSumirá (1 comando do i

segundo exercito em São!
�aulo êste mes. A posse do !general I Mamede chegou a;

.

s�r anunciada para os pro. :
XllllOS ct'ias';> '1't • . I

.

,. u mI 1 ar .1ustl. I
fICOU sua a ti! ude com a

I

asserti \cu de· qUt' tem muitos
assuntos ainda iI tratar com

I
o" I ImuustrQ d��':::�.:...,.....,. I

Florianópolis, -

Alio Comando Beune..se Outra Vez

MDBI ..

·

, I
Casleló e Justiça I�S·EU" ARTBUB! O PERES'RINO

"

Trabalhe Reune

pelegados Regionais Traiam. ,Inslablção
Em Se Paulo
Será realizado de 24 à íW

de outubro próximo na ca

pital paulista, o quinto con

gresso de prevenção de aci
dentes promovido pela De

legacia Regional do 'I'raba
'lho de São Paulo, A inter

mação foi prestada pela de

legado regíonal de trabalho
de SC açn�"centand'o que du

rante o congresso serão de

batidas normas para inspe
ção e higiene do trabalho,
segurança nas índnstrías de

plásticos e a ;':;_'c\'cnçiio de

acidentes no trabalho rural,

Partipicação do encontro
os delegados regionais de
trabalho de t0dos os esta
dos.

Mais Um Regula

�Tramilaçã�

Pl"Ocedente de Curitiba,
deverá desembarcar entre

10 e 11 horas de hoje no

aeroporto Hercílio Luz o

candidato da f\RENA à PI'C'

si<lêl1cia da R�pública, ma ..

reeh�l Arthur da Costa e

Silva.
Em Florianúpolis, o futu·

1'0 Prcsidente deverá cum·

prir pràticaJ;Ilcnte o mesmo

programa que velll CUIu.!

prindo em outros Estadosl
d,t Federação, estando pre
vista ]Jara às 12 horas visita

ao Governador do Estado e

Da 'Justiça Fe'deral
BRASILIA; 19 (OE) - O

presidente" Ú'l República
manterá reunião esta sema

na com o Ministro da Justi

ça e o procurador geral da
Ue,púhlica, afim de debater
providências relativas à ins

talação da �hstiç'a federal
de prll:neif\l ínstãneía.

Segundo o' }110fesot· Alei·
xo Salazar o problema será

logo resoulvído porque 6S

contrabandistas estão à von

tade para agir, face à Inter

rupr'io dos trabalhos ele ín

tercsse da fazenda nacional.
A instalação' deve ser í'ei

t;� por etapas, começando
por São Paulo e Guanabara.

\
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EGIE CONlA
.' I -

rais, tendo sido equaciona
das soluções "para evitar

que haja exo!urações dema·

gógica dos últimos aconte·

cimentos.

Dossm
Através da ));,';são de Oro
dem P(;1ítica e Social, chc·

fiada por um coronel do

Exército. o' DF�P vem cole

tando infol'ln;1�ões, as mais
comllletas possíveis sobre o

movimento cd.udantil em

todo o País. hcou compro·

vado, que as sucessivas gre·
ves estudantis em varlOS

Estados não podem ser con

sideradas de !'aráter estri·
t:u11eute local. COlUO reação
dos universitários a uma

lei que os der:>agradou.

'INli'LU ENCrA
,suces::;)lo ue lllO\rUuCll·

pJUllO de .. go�t�··tio. ,Nn. ban�
quet�' do Clube 'Vnvfalarao
tamb€m o sr: 'Guilherme

Renaux, p r e � i lte � t e da

FIESC e o sr: 'Àrman:do Va.·
,

. �

lél'Ío de Assis". presidente

.'Yolanda Costa e Silva, depu
tavo Pedro' Alcixb, candida·
to 'à vice·presIdência.,.e Sra.,
Scnado'res AIU)l NÍoura An·

lllqtde, Gnbeno Marinno,
Arp.on (le Nlc;:o: D'p�llÍCliO
Gpndin e JeGt'l'son de A·

.�ujar; de1_Jutadós Ronelon

Pacheco, Mannd Novais, Ne
cy Novajs, J'linio Sàlgado.
Ozanan Coelho. Furtado Lei

te, João Novills, Talosa AI·

meida, Noguo;iIa Rezende.
Daio Coinlbra, Armando

Carneiro, MansIJ Cabral, He·
gel 'Norhy, Flávio' Marcilio,

Américo, de ,Souza, Lopo de

Castro e ,Mário Gomes; Cei,
Mário· A11dreazza" Gal� Dy·
wal l{odrigues, médic,o da

. ,comiti.va, CeI. Sílvio'· Pinto
da Luz, Cap. l\'luri!f) : Betã·
nio. S1'S. Antô'lio Ca.rlos A:
Osório, Walte'· Stnlla .. c .To·

sé Augusto. ,\companham
ainda o mal. Costà c .Silva
em sua visita a FlorHipópo.
lis, os .jornal;�aas Arlilldo

Silva, Carlos Chagas, 'Sérgio
GaIvã.o, Wa::;hmgton Novais,
Fláy-io A. Pral10 GaIvão e

EXIJedito Quintet.

logo após alJlliko intimo 110

Palácio da Agronômica,
oportunída(le an que será
saUdado pelo Chefe do Exe·
cutivo catarincnse.

As 18,3� hor,,;:, o mal. Cos
ta e Silva, visitará o Arcebis·
po Metropoliü�!101 às 19 ho·
ras concederá audiências 1)0
Palácio � Gi)H�rnO e às 2Í
horas será' homenageado
pelas Ic]ass�s !'rodutoras de

Santa Catarina eom um ban

quete no Lira Tênis Clube,
quando fará pronunciamento
abordando aSl'cctos de seu'

do Gabinete Executivo da

Aliança Renovadora Hacio·
nal de Santa Catadna.

COMITIVA

A comitiva ó.o mal. Costa
e Silva �m SWl viagem ao

sul do País é (:Omposta .das
scguin�f{S pes,,;oas: .S r a .,

. "

SEGURANCÁ :VE INf.LUENCIA DE HAVANA:
��.s t!�,r�ES UNIVERSITÀRIAS
BRÁsnJIA. 19� (OEf - 'o

,

Departamento Fet:leral de

.s cgurança l'ublica' está

atoll:tpanhan��>J as greves es·

tudantis em i'ldo' o País a

.
fim dé, C0ll1p�1)Vada a \uni·
da.de naeiOl�al do l11ov,i_men.

. to ei a intençãd' dç lJertubar
i a o]'(lelJl, tumar medidas re·

pressivas, ]Jor, ter coúw qlta

sr (:etto que 'j"mtensificação
\ <I�s ,greves 'é' cons�qúeHcia
da Clmft;l-ênda Il1t�r·conti·
tinenta-l lle Havanà. .

Os setores de sCj!'!U'ança
(lo DFSJ>, com 'basc nas .anã,.
Uses Já p'rocedl.;]as, não :àcl'e
ditam que a !l,l'eve çstudall'
til tenha qualquer entl:osa·

mento com a frente 'an�'p1��
ou outro movimel1to SCllle·

lhante, IqriS estão convenci·
.dos de que a!g'tllls ]Jolíticos
tentarão sc :tproveitar ela

situação para efeitol5 cleHo·

CRISE ESTJJD!lNTIL RECRUDESCE'
COM PAULISTAS EM GREVE GERAL··

t'os, a unllOl'mi:lade uos ob-

jetivos confess:íveis ue tam· SAO PAULO, 19 (OE) -

bém os iI)confessáveis", le- Greve geral dos universitá·
varam o·DFSP a considerar rios paulistas o..:clódirá boje
as greves C0ll10 re�;u.ltant.e em todo o Estado em obe·

da 'confel'ênciil lnterconti· diência à (leliberação dà As·

llAutal de Hava 11<1. f\mle elas ,sembléin, Estudantil. realiza-
foram recomendadas. ·da. na tarde d� olltelll na cio

Com a adoç:io dos mesmo dade' universtáda. O 1ll0,1j·

schogans, as imsseatas atrai mento terá c:1"áter de pro·
Tam a vigilância ferlcraJ. O �esto contra n pagamento
DFSP mantém·se na posi· lt:1S aliuid:ules escolares e

cão .oe "e�11ect·, tl"lJ l)0]'(Jlle c�ntl'a a atual politica do

"as �:"racteristlc?s i1c!r.aj<; de g'overno fede) aI. O movi·
O!!e se 'reypstum são essen· ,- mento visa aiuíla a libenla·
ciah;1ej).i� ile.;nis".. C6\ll.. O de l'ewÚ.o e.� �.;pio ad,s cole·

,
'I. f , ". \I t'

mesmo arl!Um,'i1to . ·do Go· gas de Belo Horizonte c

yc.'·n·'dor .Ne�r·iill· de Jil'là, GU3nalla.ra. L\ Assel�lbléia
pl�rl'l'mJ \11'1 autnri!lalles dI) E;,tlHlantil apl'iWOU ainda a

DF..'-n'. ,fme os c"itlldant.tes. rcaliz.lcão de l1ma passeata
l1N'pri?nJ" realizar 11l<mifes· a.manllã em local e 1101'<1

dades terá IJO)' objetivo pIa·
ne.iar as ath'üla(les acadê·
micas ao movImento dc pro
testo c a constituição de

grupo para ref.iigir manifes .

to à ser divulg',lelO.·
.

,

RIO, 19 (01<:") _:.. Segwldo
O Ministro da Educaçao pro
fessoI' Muniz ue f\ptgão, o

!? ovêrno estudo! a )Jossibili.
dafle de iniciar esta se�l1ana.
diálogo franco e leal com

os estudantes l)lHa elilllill�r
as tlúvirl!1s (]"5 Í'Clrir.'õe.;; en·

tre ,'e8tndantes e li

.

direção
das universidades. Disse o

ministro que as iJ. rias scrão
iniciadas e lIl'ir11101l que
são 'exil!�'erada<; sohre I! I'e,'�

'genl1. Como ,.;c sabe a UNE,
decretou grevl� geral das
unÍvel'sidnles do ptlís 11Ql'
te)1'll() infll�lle"IPÍ11"do. (Leia
Ilutíciádo � pu:;. 1))

t'!.cões 17;].círi(':lS se reqneres·
se111 RHj_oriz,l�ão ))olkial.
jllfiUfic'!fiÕÇS! dos órgãos de

s!:3t\r..n�a,

mantidos em �'igilo afim de
ev:it:ll' a intel'VCll��ão policiaL
A Ol'�'anizalfão llc frente de

11', balJw em túdas u:-; J'ucu.l,

RIO, 19 (OE) � O alto comando lnilitar vai
reunir-se amanhã para apreciar diversos problema'>
entre os qUais o c]a l:efon;1.a constitucional e a situação
geral do país »Ó,Participarão do encol'ltro os Ministros

.

militares o Chefe do Estado Maior das ·três armas,
e o chefe do gabinete militar da pl"esidencia da repu
blica Ernesto Geisel.

DIDAI
En1 reuniões levadas a

efeito no' último fim-de-se

mana, a ARENA e o MDB

escolheram os candidatos
que concorrerã o às. eleições
parlamentares (ie I;) de 110-

vembro. A AJtENA ofici1lfi·
zou sómente as candidatu
I'aS à Assembléia Lcgislari
va, deixando a, chapa ii Câ
mara Federal (. ao Senado

para ser homologada em

um novo encontro que se

realizará amanhã í�s ,20 h. e

W minutos na Assembléia.
O MDB deixou a questão ela

senatóría para l�ecidir ain
da

\
nesta semana, após o

pronunciamento da ARENA.

Entretanto, já está decidi
ua a candidatura do ex-Go

vel'nadnr Celso Ramos na

,aga que se ti 1"5 com o tér
;l''ino dr' mandato do sena

dor Irincu ll'",nlJausen.

ARENA ESTiU,.nAL

A ARENA apresentou a

segu-nte chapa á Assem
bléia 1 egislatíva:

F.l\·p1fl"" Vpllpr·l'; "'0, Frl·11'lll.
d') n. '",loS. P('f"1l'1r111 V'('·, 'S
Fior�r""'11(' 1'\1'�,�.. s!"tlinj '711'''111_

c�sco >

Cabníi C:tnziani, �"l'an.
mseo Mascar'3uhas, Gaspari.
no

.

.zorzi, (j,'ntil Belani,
Clauco J3pf[usdd, Hclio Caro

l1e1r�. Henrifllle Córdova,
n"-"'\,l;,,O J,a:"!'Ur:l, Home.
1'0 rl(' \l:I','ll'l:t G'll11es, Hu.
go Sto}Jas�li, Ivo Heis Mlln·
t,el1egto, Jayme Machado.
João Bértoli, João Correa
Bittencort, ,l·,ão Custódio
da LlIt . .João 1H.lda 'Olilll!er

)
,

.rohanlles Arn'l Henlrex, I<:id
Mc'rclles, I�am'o Locl,s, Li·
vadál'io Nóbrl'�a, J"ui:il Bian·
ehi. Mário Olinll:eJ;, Mário T.
Clm]ta Mello, Nelson Pedri.
ni, NiJton Kllcker, Nereu

Ghisopi. Oswaldo DelJa Gius
tina, P�lulo Rocha Faria. Pe,
PalIl(l ·Preis. Pedro Harto
Hermes, Pedro Pauio COlin,
,Raulil1o Roslmmp, Renaux'
Cuhas. Rolando Dornsbhch,
Seb:,stião Canrl1os, 'rancre.
Nhttos, Herbst, Waldemar'
Salles, Walter Vicente Go.

m�s, Zani Gonzaga, Lecian
_ SIovinslti, Altir Weber de
Mello.

Para a Câmara Federal,
h n m.o l o g a rá amanhã a

chapa que I ranscrevemos

abaixe:

Pedro Zil1l111'anWIlII, 1:0'

mano l\'lassignat1, Adel�Jat
Glusi, A�'bine Zeni, Alvaru

Catão, AntÔI)lO Gumes de

Almeida, Arol'.lo Carneiro
de Carvalho, Dib Cherern,
Genésio l\lira.l1lla LÍllS, Joa

qüim Ramos. Lauro Loyola,
LCl10ir Vargas Fcrrui ra, Os-
11111,)' Cunha, n';mal' nutra,
OS)1V Ré.;; is o Í)rL:nc!o Bér-
tolí.

\ OPOSIC,\() :\'1\

\"';S,Ei\1BLEL\

o l\�np, no)' sua \ "Z. C')11-

correr» 11�r:1 o Lc�ishiiv(l
estadual com os s('�uil1l('s
110011('S:

.,:-; - ", ("I,l' r':: ",l,l n<[cs. i\lhi·
no ]�()tricll. ('cl)il' l)estd,
I" '''\�C' n 1"''')'1,'1(' V:1Idi'r Eu.
Y [(',. n·J[,'r P 1 dOl'(),.
Sitto. D 'I;:l' f'"lid'lf ,-. JlJedio

Costa, .João Amaral, Oscar
Cunha -Ribeiro, Arthur Fac·

cini, Wilson C'l:"ta Ribeiro,
Walter AIJ:ladca da Silva. Ar·
mando Ocker, l1anieri Goe·
dert, Jorge M}lissoneHi, Ma·
noel Santos" lVi:lllocl dc li'le·
nezes, Isaias J\!ves, Priamo
Ferreira elo A:llaral,' Gcrma..

no Tambósi. .Et1eas Athaná
sio, And.ré LO(Cri'ZZOlli, ,Joã.o
Kasnok Júnió�'

DOUTEL É C,.NDIDATO ,\

HEELEiIÇA0
O deputado Doulcl de ,\n·

(h'afle encabeça a chapa do
l\'J,OB para a (:â.m�ra f·eele·
,1'al, que se1'á completada
I?elos seguillte.� nomes:

Douiel de '\ndrade, Laer.
te Vieir�, Pau'!.o M.aearilli,
Jorg-e Rtzmann. Luiz Een,ja·
l11Ílll Perejra. Olicc Caldas,
Ade'rbal Ah11ci:1n, Waldemar
llUP1J, Ottü M;',dath, Abelar·
do Rupp EW!Í!n.io DOll:l. Viei.
ra ,Tupy Bal'r'!tó.

Filmes e roías Coloridos, Mos!r'�m
a T-erra a 1360 Ouilomelros,
CENTRO ESPACIAL DE

.HOUSTON. 19 (O.E) - Au·
toridadcs da Administração
Nacional de l\cronáutica e

Espaço (AN�lE) anuncia·
I'am que o lJrimeiro l'ôlo do
filmes tirado pelo astronau·
ta Richard GIJnloH, a bór·
do ela Gelllll:1i,·ll, fOTneceu

fotografias "Je excelente

qualidade".
Os doze metros dc filme

colorido se constituem no

melhor' ,(locl.l\nentario de
:l.1i\'idadcs cX�l'aveicltlares.
,(I"<:dc <I(]llela l'e�]jzada pelo
:'stromntt::l 'V!1ite, cm volta
da GcmilJi.':l: em junho 'te

- .

1!)(l5. Milhões (1('. l:)essoas vi.
]'am os fil.me;_; em côres de
White, vest:illo fie bl'anCú ('

com o capacete dourado.
no dia el1J que foram divul·

gadas as cenil� 110 primei·
ro p" csio u,i.;imico uurt;.

americano.

BOA QUALlD.<'.}).E

Os outro;;
nos ultimos

filmes feitos

RIO, 19 (OE) O llrcsi. RIO, ]9 (O.E� - Alé o· fim

dente Castelo Branco (leve' di:iste mês dcvcl"á ser divul·

l�á' transmitir aos presiden. gado manifesto de constitui·

tes da CiLmal','. e Sen'ldo, o �:iio de "frente alllllla", se·

)Jl'Opósito do 14 :'H'erU}) (lt_, de· gundo inj'orJll:t�üe�, de 1m!'.
-crH:'1r' Q' títi.> 'lnsI.Hue;ional lamcntare;; 'do' Qxt:into PSI).. "

"
'. ., .t.

J
" '- �'.� 'Ar

DLUUerQ qnatrd. >' l',ixàndp O I\cre�['t;nta.ql:ttl. '(jl� .a� dl\l;;�" .�!í
;1 . p'r-azt tl1' -<;60 'd.ib,s' p�. ,"} 21}�i",;1." l" 'C:u:fd,tdl'1> j}.nh;j ',!}}�I.à�,� <ilf 'to, ,;,,�

l' ". 1"' ......... ,1-
... " -

"�J '-.
� ..( �� ,_

úlitacão do Jl1rojeto' d'e 1'C" ram su»eral.h.� 'poi,s. está· .

form-;" revolllção, â�co�eçar certa' a adesã'ó dos ex_·presi
peÍa não concessão de anis- dentes JâlUO l.llladrps, João

ti�, caso a oposi�ão' negue Goulart e !uscelino Kubist

apoio ao minim'o de exigên, chek;

cias do govêrilO.
'

Por sua ,Te!' o presidente
Um acôrodo com o l\IDB interino do l.\UJB 'deputado

será tentado n::::los senhorcs Franco ]\,Iónt.�ro. afirmou

Moura Al1(ll'ad.� e Adauto que a formação da f.rente

Càrdoso, est�illdo cc.uítla 'll1lpla' contra o 'marechal
qualquer pssibilidade de Te· Castelo Bl'au(:(;, tcm dois

vogação dos, artigos 14' e 15 aspectos inlpOI'�antcs, ma.s

do ato instituciona� número deverá visar prmcipalmente
dois. a redemocratização do país.

'0 MAíS ANTlGD:'DIAlUO:-DE;':SJ\HTA CATABINA
.

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

T' T �"E T O R G E R E N TE' - Dol11hlgos'Ferll!:mdes de .\qUlllO ,

(Te!'ca.feira), -r-r- .20 de' setembro 'de 19G(;'\hú 53 - :�. lS:I!)3 - Edi;_:ão de Hoje - g pá,,:!lla - CrS 50
'"

__:=.::...�-_:!:'-_:__. =-=._.
r ::-=':::::::::::--4 �--:--

- -..-.

(�rrm<lnl) ,�J'ilorim, Fausto

;--',';)<;'1. 'Tl';i,o Bnycr Netto,
Dela"':," \""í.n,. Hcnrlquc

I. de .'\lTlI'h B;�'1',lS, Frederl
Abél A\Tjl;1 IIO� Santas,

-

co Kuerten, W;11mor de OU·
Adlrcmar Gurcia Fi'h'). 1\. ','eira, Nilo Be;;o. flTeng[l)vio
111011. .50 Ghíso, Aldo Pereira' Mussi, Manoel Dias, José
de Andra(le, At'iredo Garcil1' Silveira, Dalmu Vieira, Wal.
dn-, Angelino Rosa, i\.ntônio ter CorI'eia, Nc"-tor dos San.
Ramos. l\ntôllio . Piu-hetti. tos, Evilásio vjcÍl'a. Jaysot.1
Armando Cal'l, An�land;) Baneto, Hilálin MC1'ico, An·
Hossang, f\rnalcio Men�lr�s, tõ:nio Luiz da :Siha, Urbano
'\rUmr .J:1C(l\\ iS.ki. Attipo Bertold1, J.osé Sa,nclri., Ivo
7, '''h, .f\ui·eo ,I�(�al R:1'110S, I 1(11011, Helio Pereira. Petlxo
Cactano EVOJ'l Silveira .Tn· Ivo Campos, f��'l\.iaD1ím Gil·

nior, Cc,lso 1"·.lU da CosLa 111.es. Marcos Seh;efOer. An·

,,,.çdsol'Ramos .f;n;o, Edmo;l(; li}JJi.),.ni,�s..Jo...;'� Z,HÜÜ, Arol·
Saliba, E,dw1Jth)' C<1btat .. d.fl r."":+""ÍI;a ... 1:;;,il(lr-:i,<). ·-<:{,'àu"j,1

I ....� 'r J r'. � -1'�.. ,..?4 ... ,;.. ,_........� 1 '< t..._ i' \_ 1

(:'iHI ij�j, jJ��wifhl(l' 6iiJ_i\ral, '< jHecil' Guü1.i,· LnLlir ChC);llbi·
o'�'d;'< J ". l' E 't'

. .

n' (., W' lt�>
... ��.. J;_.:...1-..-"'�< "'_IIHlf'T'rl. i.:l1J aelO Dl, onl1n�os ..x3yo. a cr

nittC'lC01H't, 1:. !CO J\:Illllel'. 7'i�·'t'Ji. Lr.lll'I'''ÇO Brancher,

vôos das Ge.
eonsiderado5mini fOl'nlll

})('!a5 ,1lltlll'ida<�('s �Ia !\NAE
como "sa tisfa todus". ·'Dês·
te primeiro :t:ô!o (J.e filme
l'e"elado, quase tôdas as ce·

nas alH'esenta'11
boas", declaroll
vuz Ila ANAE.
"orelou e seu c(l·pilÚlO

Chn;-!(' Comal.! fizeram on·

7.e rolo" (Ie filmes em côres
de ] (i milímell'cs, e dofs 1'0-

los de J'ilnH' Jll·êtO e bran('o,
durante o YÔO espacial. Tam
bém tiraraJl\ t eis rolos tle

Jilmes ell' iU milimetros,
DFSP ljllC os esttrclall�es
c dois fiJme� u!ll'aYÍoleta
rt'l C:ltl·Ç!il.

fotogl'afias
11111 porta·

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



',','
1" j. \::_

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

LIRA TENIS CLUBE
DiA 2419' - Sábadn - às 22 horas

1'100RÉE DA PRIMAVERA
Com JEAN CARLO

Traje Passeio - Mp,I:'A,S )];1 SecretariA,' do Clnhfl
:mA 8-10.66,
BA lLE DE ANIVERBAnW
Com apresentação das Debutantes

nRQUESTRA DE WALDIR CALMON
já estão ahertes as inscrições para as debutantes na

FTi'cretaria do Olubs: das D,aO fi:> 11,0í) 11Ora8 r das 14,00 110'

fl� r,s 17,00 horas.
A organtzaçào do baile f'qhn:i n rugo (lo Cronista F;o

··f:lí r;�tsn PAlvrPLONA.
loãn JORÁ l\'[;wh:3fln.. r-:;Ff:RETJ\IUO GER.-\rJ

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

Organização Técnica Contábil
Escritas avulsas -- Procllradorja - C;:onüatos Dístra

tos ,_ Impôstc ds Randa -:- Iinpôsto r.le Comuú1o - Pre

vldêncía Social - Co rrecão MoneLírla c]r At ívo . - Axststên

ela Técnica.
.

ENDEREÇO' Un'1 Sr>1c1nnlm Marínho -- :2 .-. Loja D. -

Caixa Postal, 5!JG,

Endereço Telcgráfi�o "ORTECO"
Telefones 6321 - Chamar CLA fiJTO
2817 - Chamar FAUSTO

\. CUnlitGlJí.O DENTmT �
.

IMPLANTE I,; TRA1'ISJ?LAwTE DE DJmTES

Deritístéría Operatórin pelo ststomn ele alta rol ação (Trata
nlç;ilo Indotori,"
PROTESE �F'L�A E ']\IfOV�L
EXCLUSIVAMENT8 CO,,'!: H011A lI,1:ARCADA

Edifício Julieta. conjunto de salas 203

Hua Jerónimo Coelho, :l25
'; Das 15 às 10 horas "r

H.psid0nMn: Av; HIy('r,i'io :Luz,J.26, apto 1. Floríanópol ls Sa.nJa C::1I'<I.rina

sem entrada ou Cr$ 411.000, a vista.
,.

Wjf, lemo'. cürnblil't). ,JUliO', InoQ�iO� ctl'l (t�JI1HlII. fl!lIJ·ulffl.l 0,,,1

,.10 Ã!V!� � ptm�qui!r() br4vo. lodo� '{Onlugd-:lO� (orn lfliirllln.

ltt1dl!. ü\. 'J80- 000 ii i{1�ta OU {r5 '17 001.) ml!rI'.J!� �Nll fnQ,H!1l

�

COMPRE HOJE MESMO, SEM ENTRA
DA t (OME(� À PII.GM� NO M�5
QUf VEM

<.:.; <j//{�;,<"*-:z�m���t�;;�:�f�Jtfif.,[f '

,:,

<':'�

Paíenles Russas
Para o Ocidente
ROMA (APN-OP) - Nu

merosas patentes fabris so

viéticas estão sendo utiliza

(Ias l"1,S· indústrias ociden

laiR, mediante acõrdo com I

fl l'lll,khlül' estatal russa' en
(,lu'I'I'g-ada dêsse setor. O Ja

pão P a Itália ,já instalaram

t.J'ias Iábrícas que, aprovei
tnm processos especiais de

IH·ütN:ã.o !lI' a'io contínuo,
"Bf:j_u"nLn na. l?ral'lÇa come

<;Im a p,·Üíltl(íii..::. de métodos
de j·(·flisiio eld.l!.ica ele escó
rr-a eh- 1-",:(.5. Nos Estados U·

tlidos tli.vrl'!:"as licenças to

ram ílprov(·ii.das especial
mente l'r-f"r('nt('s à í'ahrica

,.:5,a ílr ínsu-um ,nLO': círurgt
dJS f pl'Mrs!" hlo-elétrtca .

r .. .""'

.uoeperaçao
Econômica
Irão x UB,SS
Teerã - (APN,OP) - ,\.

(',lha ,lI' ser ci'l!'hl'ado acôr
dn hilateral entre o Irã e a

.u n.�,'" uara o ;llwoveitamen
Lo ('04'1 iunto dI} rio Arax. En

gI'Hh'.'iros elos d()'j<; prLÍscs ini
ci.ar:un os trahalhos .d.e ])1:0-

j,,{_'.ân para construir duas

!'c·!I!·('sas. aos pés das quais
SI' ('l'guf'l'ão duas centraili

(:IMJ'icas, l1osslbílitando ain··
(1;1 a i..rrig·ação. ,te vastas á·

r ...a na região norte dêste

.pais (' üas ReJH"tblicas do A

zlól'bakl.ian c da Armênia.

Do belo iraniano serão cons·

Ll'uüIús impol''tmltes obras

üldustriais, pata o que a eU·
nIaO Soví{<ika coopel'ará
com tlin]Jriro r trcnica.

r',' .

r '(1'laO'r'14\'-:t<.1 o_

de Ferro'

75.200

72.:10P

.
fi:) 00(,
!;2 "Cf)

'in 0110

49800

4Fi.20G

33.30Cl

5fl.500
55.00Q

40000
37.50Q

�n.900
38.900

3�200
26.500

1 1 no :l
,

::14.750

2117(1(11 nn

1,50 x l,CiO

,
,
.•

Làrg,llr'a x AHul':l

J 2,00 x 1,40
"J 2,00 x 1,30

2.00 x 1,20
2.00 x 1,00
1,:;0 x 1,40
1,50 x 1,30

.

J,:10 x 1,20
1.50 x 1.00
J .SO x O,i1('
1.40 x l.nO
1,.lO x OYO
J .20 x J ,fiO
120 x 1,:10
1,20 x 1.20

1,20 x 1,00
1,20 'Ji. 0,80
1,00 x 1,50·
1,00 x 1,40
1,00 x 1,30
1,00 x 1.20

1.00 x 1.00
,] r)l'i x o.ro

l,nO x 0.G8

10,80 x 1,40
o,no x 1,30
0,80 x 1,2{)
0,80 x 1,00
0,80 x 0,80
0,80 x 0,60
0,60 x Ó,30
0,60 x 0,50
0,50 x 1,00'
0,50 x O,BO
0110 x 0,40
0,40 x 0,40

41 :lno

:)i1.�lOO
:H: 60!)

:lO.200

;lCi BOI)

:j'13nO

J l.(iOei

24fiOU
21.200

24.000

J.J.6fIO
�n.60(l

30.20n
26.900

21.700
10;200

:jO.20n

211.900

24.600

21.700

lçl.900
14.900
13.500
21.BOO
21.300

17.600
14,900

13.500
12.000

·10.2.00
'S.700
10.200
8.400
7.000

);'(iüO
. �,

. . . . ;� , . . .

lorianópolís, 20-.J-fi6

Acontecimentes Sociais
ZUFY MACHADO

Sábado no Palácio Agronômica o

Governador e a sra. Ivo Silveira, com

Un1 jantar )1cmenagcavam o C0111anclan-'
t da Guarnicão Militar de Florianó'oo
lis e sra Coronel Leonel NeY da Sil�a
Também' participou do jantar. o S�cre
tário Sem Pasta do Estacl.� e sra. Dr.
Armando Callil,

-x x X x-

Num Dart Herald especial da S�L
dia, 'chegará hOje G1 nossa 'cidade, ser:do
altamente recepcionado 110 aeropor .. o

Hercílio Luz, o Marechal e sra Costa
e Silva. Os ilustres visjtantes viajam
numa COmitiva de quarenta e ci.:::o pes
Soas.

- x X X -X -

..

O grêmio dos Bacharelandos da Fa
culdade de Direito da Universidade de
Santa Catal'Ú1a: no próximo dia 10. :apre
séntará_... o festejado rspetáculo José' Vas'
coucellos. no Ginásio Charles Moritz.

--xxxx-

,

No nrcxmo di". '30, serão Patronos
ses ela tarde c]p elegância e caridade, 3

Se r(-(11'7R)' no Lux Hotel em favor de
Lar dos Ve1hi rih os, aS Exrnas_§ras: Fc1i
San Thiago. Selma Wilc1i; Virgínia BOr-,
ba, Margct Gamzo AraújO e Btanco
Frei aS - O chá t.erá como atracão de"
r'le .tí�ng\l. é' nova co!,eção Primavera.
Verão.

-x;xxx-

LenY e Rubens Pereira Oliveir:l,
sexh-!'cira, reCeberam um Grupo de a

migos em sua residência.

- x x x x

E"j"-�'lClS sendo infortTIados qUe UTll;l

ol1h<:\ ':T"i.f�� o de senhoras de nossiI
SOCic(l;,rlr. 1>';oI""'h�1l1 em favor da "Apai'
Amig"s Excepcion,ais de Florianópoli3.

-xxxx-

Será nO próximo mes o lanç8n,pn� ,)

ôo H:d: fíci.o Tiradentes, mais U'j"é! l',,,,'i

zacão do sr. IvO Biachini - O E:1if'í
cir:: de ap'l."1arnenj"c's .e.r8 12 ah(l:n(;'� .. I

tu;cdo a P':) T:radentes e:o(-:U]na cam Nd

l1CS M'.l.c.hado.
:..o...

f '�. J I
I.,

.... � '1>" •

-x. x-x-' r

1ff f ').
.A. d- 'b "A ".' a'b ,\.1

o T'
. ln ·a ·�c re�. na.l: s'. al;li_o L,.\-

ons Clube de Florianópolis prÓm(lve_l
em pró da citç\(;la' entidade, a fe'sta do

chopp.
-x x x x�

Drz srÍ>;,S de ll(l�Sa �oéiedacle v"o
. exibi;' 'a colee;;.') 'p,"1]1<>1.1 de José RonaL
do di'!. :30 no l.ux Hctel, Ieda, SoDia lVI3
ria. Rosa_ �ézia. Sílvia lVIaria, Rosa]y
Re!.?ina. Sônia .. Carmem Lúcia, Elizab(�
i'h '_:._ .Júlio será o responsável pelos pen
t(',,,0cS e maqUilagem das maneqUins.

Nova Dime
'p'assou a n('ite inteira meditando e ,.

quando acordou, est�va enterrado nUn1:l

'�ama cam Os me111b1'ós imo\jj)izados·'

CTCLOS

A c;;\rl'Oca do tX:d0il'o passa de lnacll'u
[!8.da 1)0Ia� rUils: (C) tilintar dos sinos).
S"go a<:: J\'ze" elo, lun,inoSos. Os ba1'
CCS peô-qlleir,.s 'Jue <:'s1ão n'O cais ter1

Um mOvimer l '. rOC'3m llo k3p'che)
1

\ - .f1·· ,

o amn;:Jo l'p,·ete nas ag\las.
Ã l'Iehlina envo'veu a ponte, o :ii-

1211c'0 é <11.1ase c0I11,01e'0
S�,r:�a[l(] 113 l}raCH, Um négro ouve ·nUl'.l

l':'1djo de nj111as Bach. E' a 1'�;.'1io nRc:'.'
na1. O 2éu elTlba101J-le, o n1nyi�Ylento ()

- x x x ,x

Chegando ontem ele Curitiba pUra
.'(;a1' esta Semann em nossa Cidade, o
muito simpático e elegante casal Ter".
za e Layre Gomes

x x x x-

Leio em Um jornal 'carioca" ,qUe o

ex-governador da Guan.abara Carlos La
cerda., na: próxima quarta-feira estal'á
em nossa cidade para assis1ir a ·cerimô.
nja do casamento civil de Rira ele Caso
sa Viegas e Luiz Alberto Cerqueira
Cintra.

x x x
' x -

Foram vistos no 'porão 4$" na aíli
I1lBc1a noite de sábado: George Albel'�o
Peixoto dançando o .Yé-Yé-yé, .muito

bem acompanhado. Mercíito Medeiros
Filho e SUa noiva Miríam Luz; Arman
elo Assis Filho e a. charmosa Glorínha
Santos.

x x x x-

De volta de sUa viagem ele nupcias
pela Europa, em sua maravilhosa re3i_
dência em CUritiba, o Casal pr�:;opiak
recebeu cónvidadQs para um coquetel
A beleza. e classe da anfitriã dona Sô
n:.a, está SEndo 'asSul"to na Sociedade i.a
-;apital paranaense.

-xxxx-

Sardá e Jairo, no conjUn to do 'A
merican: Bar'· do Querênci� Pa1ace, Ia
zen1 sucesso com o- samha 'Vem. ch�gan
do a Madrugada'.

-xxxx- ..

O aplaudJ!Jcantor .I,ean CarIo do Rá
dia e 'TV'carioca , es,fará no Clube da
Colina (Lira Tel1is), ,sábado na festa
da Primavera.

-xxxx-

Uma fábulcsa orquestra da Capi
j"l] uauljsta movimentará o baile de gR
h, �om apresentacão dc�s Debutantes,
cl:a 8 prÓ�imo'. na Club JOinville.

-x x x x-

�l;;nta-feir.a �tS 20 horas Da Rádiü
S,'!nta Catarina. maiS Um program.a, "50
cieelade é NO'ícia" .

- x x x v

'1 --::'')v('rl1adpr p sra IVll Sê\hleil'l,
"'r) Pa1;5{:io Agrbnô":n'ca In:!O ma;S rece'

]:-,"'1'" para .l.llTI almoGo, o lVIarechill e Sra .

Costa e Si1v9:

-x x x x-

Pensa.mento <1" el'a.: A n.rn:iiruÍe (1.'

c"bo oneLe comeÇa ((. cle·sconfiança.

n!:ao
contínuo e em círculos (aparecem o TO ,

sa e azul claro) � é á1go uerecido COI11

eSpiral
Os' raios cOúlecam a tangenciar, eH

contra Um ve!h.() de ofigern alemã cul
tivando sUas [161'es (da '�stação fria).
A cal'roCC) i:í percorreu t(}da a c',:ladc;
das v,,";;!ns do :::avaio sa.em rolos de fu
maC:a -- o lJ8:de:rO (bastant;e gordo e o

nariz é cCmTJI'ido') " cql'regn embaixO
do braco o cêsto de nã S.

'

Os Ciclos Se l'(''')''ü'''' c o so! uvanc:a. No
\' !'z,n n .5C111101= Ra:nel' vai Com sUa ve-

1'.q j\...,j�<-; é�S lDontanll.aS� Os 'barcos pes"
e; "';"" !l"igi'am e a .CO'.1'1'0<;a. continua j'a

7,,�,(1'l o 2':1'0 peja cidR.de tôc1as as nía
..1",\,;, ,'MS OS céus tentanl a ligação e 50

lY", n··.1'2 n infinito. o- mar (com e5-
. 'n

"·\1:"<') clelxa as marcas na arera 'J'

[:1":" 8. t

____ •• • , ••__�__..__"._'_ •• �_�__ ._,

.'
- H. __ , .. __ .- .._-...__---_------

Servicos
�

Aereos
....

)-'
.... Cruzeiro 'do Sul S�A,.:. 'i"""

••••••• .I.

.. ': .

, >

........ .

,

l.

"

, .

PABA CURITIBA- SÃo'PAULa E RIO DElAN,EIRO

_ �_;L,..,4.iI;;���.I�.jr • ._ ..

"o

t··. .

.��.
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Radar na Sociedade Mistérios ac Desvendar...
LAZARO BARTOLOMEU

excepcional estado de allT�a à elevada
impressão qUe 'me deixou u torneio
mental de Carla Biar ,') expresso no li
vro de Sua autoria, ja acima citado: ",

LA l\/;,oRAIE COME SCHIENZA DEL
,LA V"TA', Realmente, que somos nós?
Que vêm a ser os seres a que chama
m.,'S irra:::�onais e o,ue são capazes .de ex
p1';'111'1' seus senjl1l€l1 os em melodias e

L li0-: Goma cs ele um pcquenno gatu
ramo?, "O homem - leio em Cario

, B'ail,;';O - e,st�\ s.tuado. segl1I'!',10 pa;,

cal, entre dos infinitos: o infinitamen
te flTande, que( pode ser, �)or exemplo
represEnt.ado pelo ra.o do UIii\'el'so, pa
ra .ticrccrrer o oual, a luz, à raúio de
:300. mil quilômetros por segUl-.jo, em
prcgaá uma. dezena de milhões ele s{;
cuos, e o infinitamente pequeno, que
V�d2 s['r representado pelo núcleo do
{jo,,'-" c!r' 11'"1,,, 9:ênpo. o l)\'ot_Jl1, consti
tuinte universal da ma,léria: n('ce�.:;i,a,
ele' �ato. disposto que �0.ia.iado a lado.
de 'cf:'m trilhôe"" lêlE:;;-�,ara r, alizar o ta

ma�lho de Um clé-cinlo de milésimo .ie
mil t.n1't,J'o', , (O:')Us cit, c2:::>i:l1l0:
Nrm tudo se E'xpi C8. rC1' l",:s J'ís O:1S') ,

Quanto a) c'taôo U-;11VerS0. aiF'la

S0\?I.l{ ,lO CarIo Bianco, "d·,?v:'n'os ap2�
na', I ',':'lscentar qUe o Uni.verso, apro-
x:n;�tivamente calculado ;)elo matemú
Ücn' e fJó�o[o f'·;�l'1c?s. é EômerÜe Um"

'p',u' e inf)1i ESjn:a� çlc oc('8wl' inf' rlito e

ijSDOtp df� outr"s univel'sO',: "Nesse ;:),

Jy:,smo infínito - ccnchli 'Bianco "-_ vi

ye o _hoJ1'crn", Ó hOl�'em', qúe é. slc'gun
d.o H;)wp'1s. ,antrOIJÓ1é\go anwr'c:;,no, .1-

)�é\ cr';:l,lu!'" que Gürn\lrêe,'de COUS;'[S
e[He não p dE' n1' e, crê em coUsas cpc

-·.n8:,() "nçde cOP"'nl'{::tnd�r.
,l\k!':se �b:slli(l rh in'·jt:i\O. acorn-

pH'�ba�l:;t ::0�' UP18 J�.g:·�·ri{}a c'U n.i1nh{_1
.5audncle. imel'Q'jU 'à':�'f'ia' no:te de 4 eL�
setembl'O de Ú3f6, ;),�,�quen:n a alrna do
l-n,elJ "i1C8tàdo g"turauio -'1_'.1e arnen:zava
o r.i.2:oI' dos mc'uS éxpTcl'ejOs 'il;telectu-'
: ., ....

' .

.. i
"

�. I
I

a,:s c,m bUsca' d''l '/Pl',ô,/'-e. C01l1 as, su,,-

\'í'�;S' rr�;:S n:·é):d'uls.c.ô��s ',(1. _'·,�I C;�IUS} !ébj�q�lnsl
!''''t'O i)'l"lP' r,>o-""a,rlns '(Ia 'n);J""'-lia ,10� l''l'�·s--s.-;.,. -: .....-bl.�(.\:'-�.

-

t: .....,·"'-i. ::::. 'J'� ..

ho;SrIU-o�, �2'Orge..i oS" co,-<') nnst0S" cOrn Os U'i

n8dr:,� c12' t0chs, 0<: 'nS:::S'..,'i·i'nhos bl'as:IE:;"
r;.:: CJl.IP �:alY'nl .::'::.'n·-f::t_':'·' (�llC: P'I�()-f'_lnd') {
o ''''';st:'r::() '1;:':1 "'í�r·(I.-:::t '(\"(1'''"'1 .�:-11'\p ',� [-l'-

���l oc1j:�'e�1ad� ��;J��)3t��:/;� i��;��{�;���,:, �

rln 01"1' 1.1111 nova B,.....ni::rn,ilJO ·G�gr. a::r2-{
bat,�, ,',,\ ...:" mÚ1t'dôrs, c(),m',0, seU Cail'�r,

n'aravi'l;oso!, ", ,

, ESTA sendo esperado hoje, na '1-,
.lhacap', o lVEarecha-l Costa E: Silva, Can

d,iclato à presidente da República. Será
recebido em Palác:u, pelo Governador
Ivo Silveira. A noite será hOmenagea
do ,com Ul,! jantar no Lira T.C., ofereci
do Delas classes orcdu oras, numa pro
moç<ão da Federa-ção das Indústrlas.

-xxxx-

NA próxima oUinta-fei.ra, dia 23,
Luiz Alberto Cíntra p Rita de Cássia
Viezas, no altar 0:'\ Canela do Colégio
Cor;ção de Jesus, receberão a benção
ele D�us são -padrinhcs i10 civil e reli.
gioSo (n' 'va): Senador Irineu Boruhau
sen e sra.; Dr paulo Forres e sra; oe
nadar Antônio' Carlos KOnder Reis e .'
Srta. Yole Faria; Antônio Henrique
Bulcão Viana e sra Aracv Bulcâo Vi8.-
11a: Deputado Celso Costa e Sra; Dopu
tado Afonso Ghizzo e Sra: Dr. Fulvia
Luiz Vieira e S'ra; Carlos' Lacerda e

Sra; Deputado Alvaro Catáo e Sra; DI'
Newton Cherem e Sra; Dr. Hildebrari
do Marques de Souza e Sra; Dr. Êmo
Luz e Sr8; Oscar Cardoso Filho e Sra,
Dr. MàUl'O Viegas e ,Sra; Deputado'
Diomício Freitas e Sra.: LaYre GOúlPS
e Sra. (nOivo): Desen1.barg·ador E1.1gê
nio Trompowskv Tailous e Sra; D.r. Au'
gusto Wolf e Sra; EUclides de, CerqUei
ra ,Cintra Filho e srta. Leonor Perei1'3
Oliveira, Dr. Paulo Pe:r,:eira Oliveira e

Sra; Dr. Marcílio Medeiros Filho e "

Srta" Miriam Luz; Dr. Pedro GU'ilhon e \

Srta. Carmem Hosa Caldas �Dr. DeHi\11
Pei;xoto; Dr. Ernanuel Campos e SI'a.
Dr. Manoel Lobão QUeiroz e Si'a, D�
Armando Panuzio e Sra, Humberto Nó
tari. e Sra, Edison da Silva, Jardim e

Sra, AIÜedo panuzio e Sra , Arm,anJo
Gallo e Sra, Dr: Mareio Collaço e Sra.,
D. Carlos Gallo e Sra

a lVXagistl'atura, em alta roda o Desem
bargador Marcílio Medeios Filho co-

\
'

mentava qUe o referido, co:'purso fOi,"
mais brilhante, com- Uma turma de eli
te, realizado nesta Capital.

"\" -xxxx-

O SR. e SRA. Dr., Walter José da

Luz, retGrnar.<:un da viagem de 'nupci
aS. Ele, reiniciou atividades na Gerên
cia elo Querência Palace Ho.el.

,- x x x x-

O SR. CELSO RAMOS, é 'o caudi
dato a Senador. pela Arena Aguarda
se o nOme do Suplente

-xxxx--

FALANDO Da ARENA, o Presí
dente Dr, Armando Valéria de Assis,
convidando para receber o Marechal
Costa e Silva e comitiva, hoje, no Ae
.reoporto 'Hercílio Luz'. Podemos adian
tar oUe será. uma das maiores recep

çÕes 40 candidato da -Arena, à Presídon
te d.a República, já realizada no BraSil,
durante sua campanha.

.

\, , k
- X. X: x/x
\, .

.
'

INDUSTRIAS catahr'l:eJ1ses,
' serão

hOlnenageaas cam Um jantcir fes lvo, "

nos salões elo QuerênCia pa:ace • As 'vi n

te e cinco com o maior númerc; de em·

A encanj:,acl.ora avesita qUe Ernes
to há pOu.�os mêses me presenteara, 1in
do gaturamo ,Cujo trinado enchia de su

aves I:nelodi�,s esta varanda onde vivo
a estudar. morreu ontem perto da n1C11

noi .e, quando eu jermina�a a leit{ira'
de Um livra atraente: "A moral cOn:,o

Ciência da Vida', do meu querido a1:;')'
go Carlo Bianco.

"

'i I
/ Um pequeno eleseu'_ijo de minhs
parte, c1ei,xardo-o alguns minutos expos
to aoS ardeDtss raios elo sol, ,foi abas·
tante para QUe lhe apressasse Os di �s

êsse cativeiro em gaiola, que os gati,l
ramos não sUpcrtam. São as aves-tas ca

noraS mais preciosas que no Brasil PQ�
suimos, podervle ser consíderadas '0_0'
rouxinóis americanos. Cantam exaus

tivamonte. Seu trinaelo possuí mcdalida
des de som que "no� enlevam, sabendo;
alén:t de tudo, 'imit.ar o càn'o ele ou.ras

muitas aves, Como 'tão be1,n soube ObSQf
var Um j'ornalista cOnterrâneo. DOU",
ELE de 'm.tmali�ta nato, que' foi O�í;�.. '

I' )"

p.'o Gorreseu, e já muito antes Car�,
dim o notara também, nesse sentido'
de;x8ndq-l1os Um a.!1re:::iado relato.

Sempre que fnOrre alguma, dC\s él�
vps ca!Coras que temas, etn casa, faço""
lhe o entê.fro, ca/inhosamente, cO:')"'Io: .

se ,3e' .ra ara ',1e Uma pessoa amiga. Pau
coS meSes ,Rntos eu e�terrara, à sOrr;'�
bra dê Ílmá 1atad� de jesmineiros, o si!
hiá coleira com que Ernani, já h'i 81-'
,eUns anos, nos presente�ra. O canto ,

..

'

dê5se sabiá .era em extremo melodios;)
como ,extremmDente melodioSO era ta111

-

hém o trinado ','.:1e Um �ab;á p'f'to. qUI'"
preferira a liben1ade à sua pr:s:S.o él'n
gaiola e cuia ç�an(o estc1 bé�ll' col1servrt-'"
do em 'gravaÇão que Emil�nha fêz, qUan

'

do alghns 'eles )-r�üs netds, aqUi em casà
se rellDiram e t.dcai'ain p�ano. decla]T�
l'am versos OU cantarfn�� be:as cfinçõ�s

.

1l'
-

'"
,I,-'lo ia c'0l::.e naclpl"a1. "

"

'.. .'
\

Boj e bem' J!edo fi'z o eni êrro " (lo
meU ql1eric1o' gàturàmO,,' guardsl:l.I:'lo-lhe
a gaio'inha pm qUe vivera .8prisionado
sem poder h8bi' uar-se à nrisão: de ))�
elas �s aves brasileiras, sã@ Os gatur�
mos (,)s q'ue menoS res;sfem à perda dá.
l'berelad�.

' �'

NUnea f.'x.rr'rin:)E'n�·pi. COPl. clS O\I.tr:·JS
avesinba,S (jUP t")110S, tido .ao n0"I,lê-la�;,
a E'mrç:io, ele tristeza que'me deixou ês'
te gatUY8.11;'O! Provàve1ment devo êsce

pregados e: quinze piOneir,as.
.

' '-;-"x x x x,-

O LIONS Clube de, Fpolis, promo
veu o baile do Chopp, no Clube ::Jaze
,de Ag'osto:,

x x x x-

LIRA T�C., promoverú próximo S{l
bado, Soirée ela primavera .. com Jean
Carla.

x x x x-

O SR. e' SRA. - Dr, Luiz Chaloub'
(Silvia) Diretor da Cia. Tietê de p:, ..

pé's , circular,am na 'IÍhacap', ,Com o Sr
e Sra, José Xavier da CUnha (Sônia).
Fcn'am hOSpedes 'do QueTência Palace.

-xxxx-

ONTEM, pelH manhã, o Deputadó
Fernando Viegas, pelo telefone' }infor
mau aO Colu:hista que o presiden�:e ,Cas
telo Branco, mandõu abrir crédito eS

pecial, ele seis bilhõ�s e oitncentos mi.
lhôes de :::l'uzeiro" .. nRra o tI' 1 'ho Tij 1.1-
C2S - Ar:ar�nguá (BR-101) .

-x x x x-

ESTEVE ontem, visitando êste l\h
tutiPO ,o Senador Atílio Fr>ntana. Ff'j

rE'cbb,i.do pelo JoI'na!is ,a DOmingos de

Aquino.

-xxxx-

DIA cín,co de' novembro,
T.C., Baile elas Orquídeas, em

gem a Semana da -Asa.
.

- x x x x

PARA UJi1 almoco de confra.'.:ern�
zação entre 'ofic�a:is das Forcas Arma-,
déls, o sr. e sra. Almirante José de Car-
wllho Jordào (Zild8) receberam no do
mingo, no Galera Clube, ali em CoqUei

no Lira
homena-

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

"

De �5 '1 22 de ouj:\'b1'O próximo, serão efetuados exames

�'c'o n1adUl'c:oa pelo al't. 99, ne�ta Capital. As inscrições estão

f'oe:'t'ls n� POl'tRl'i:;\ (l,J. C ,1é::;iQ> C8tílI'iliense,
I'ui18iol'lar:'h :;lS )) 'nCJo.; tõdas, ou sejn, ::1S de POl'tuRuês

':«;5P:21111Dl; FÚstótja, Geog:'afia, Ciênci.",s, Ma ,;cJl1á tic�i, Filo

="fia., -0,- Sodolng:E; lY;�ta �i'r18m, j)'11'8, o 1,0' ( 2 f) c'e'os,

rTni's j�lfOl'!.T13\Õ8S. p'el..:'3-- rbnes 2060' e 20tH ou nf;t PortRTL1 (o
.

'" '

Colé§i�.

ros.

-x x x x-

AINDA falando no COncursU 'para
"

,\
'(- .: "",,'

)

CINEMAS
• CENTRO
São José

_i.

Bas 3 e 8 115.

Robert Tay10T
Winters

Shelley

- er1 --

'"

·Duas máquinas pelo ,préço -de uma
IUl\h\ CERT,i\ CASA

SUSPEITA
Censl1ra até 18 �mos

lUz
A Calculadora

Burroughs J -7001 além .de
somadorai, também multiplica.
Vale por 9uas. Burroughs
J -700, ,é Cr$ 200.000
mais barata do que, a

,

mais' barata ' Goncorrente�

(Do lado _esquerdo, mulhplica.
Do lado direito, soma.

Duas em uma):

às 5 e 8 hs.

Bl'.':rnd Hanis
Susan Pagc�

- e1.:.1

ANO 79 - A DESTRUIÇÃO
DE ERCOLANO

/

Vitóri 1 d,:1 Fo:rd
M'·llw'a'I·.:kc e'·1,1, '. �', ;;� _,

e'TI
Supertot.alSeo,)8
manColor
Cens1:ra até 10 anos

Easte-

J�r::'l Mc EL'ea�h, en'), O',I8..rtO e Billy _poso'
ter na qUinta c;)loca ::;;0.

Carros aci.onados DOr m,otorcS
Fc.rd abi,scoitalJam os c:nco- nrimeiros ,�
gareS nas 200 milhas ela ç-orrida pe·o

,C:1nepeoIlato ê:: UEue, em. Mi�wauk2e,
Mario Anelretti foi. o venc,edor da

pnva, segUido :::>or' Gordo� .Íohnco2k
em segundo, Jóe Leonard, em terceiro

Bt-xv
às 4 e 8 hs.

Yul Brynner Richard
Widll1ark - Geol'ge Chaki
ris - Suzy Par'ker

-em

SACIÜFICIO REM GLORIA
Ipr:D8.Vision - EàstnwnColor

Censur,'1. até 1.4 anos

Ni:', p:s a de a::faIto C n:uito d2 1

lr.�.�ha):, a vo:-ts. 11':9: S rápida p2rt:'�11C("u
a Ar dreit.i, cO;n ° lên:po de 32.283 ::;e

gunc10s . i

\

II Sa!ão Será a 28 de Outuhro
BAJRRPS
ESTREITO A exemplo dos anos anteriores, a

Fundação Cultural do Distrito Federal
fará re'alizar, em 19G6, seu III SALÃO
DE ARTE MODERNA, cUja abertura
eS.'á prevista pa.ra o dia 28 de outubr,);
O lU Saão pretende prosseguir a tenta
tiva de criar-se, na Capital da Hepúbli
iêa, Um certame de âmbito' efetivamen
te nacional, que represen e a integr,,'
ção e o resultado do trabalho atual r\:::
todos Os art�stas do país.

por vários motivOs, Brasília, embo
ra jovem, reúne as/elementos necessá
rios para :�'al, empreendimento. Ant2s
de mais nacla, a capital braSileira posSl'i
uma "vocação básiea" para as artes '/[

sua:s, qUe tão impOrtante papel c1eSC-':ll
penharam em sua concf�pcão e cr;aÇiío
cr;gü,ais. Além disso, a cidác1e DOS511i f:'

fe .ivarl'e1'te u['�:'.. atn,osfE'ra interestadu
aI e central:za t;!,o,,!:ràfi.camente ac; de
l..,..,a:S cf'ui ,,,is br'1s:1eiT�S. fRci1itardo ::1

r�'Órnl<'i'i('l ,.,�
''''I-C", rncstra (lUp' abrania

desele as l-""�l'f�ctacões do Pará às do
Rio Grande do Sul

deseje dar seguimcnt.) :ê esLa prOm(\
ç:'io: Entre os quase 200 3l·t�stas qUe en

vi,aram sUas ob�'as, além de Uma repl'e
SeYl ação bastante amp13)la Gua:1abara
tG:1) e de 830 p:,uIo (02\, houve tral;a

l�1(1s cnv'adcs da Bah�a, lVtn?s GC1'3'S
P8.1a,íba, PCl'na::nhnC:ü, Goiils, Paraná lê

RiO Gmnde do 5111. e�tHdos êsses que
'se Lzeraü1 1'( prEs:,ntar, todos" no Sa:iio,

GLORIA

às 5 e 8 hs,
Gregory· Peçk
Robert Mitchu1l\
Polly Bergt:n

-em-

O CIRCULO DO MEDO
Censura até 18 anos

PREIVIIAÇAO E INSCRIÇÕES

A premiação do IH Salã,. ele Arte

Mnr:1e�'na será coD t-ituícla de 4 grandes
'prêmios Nac:ona:s dE' Brasília', ca(�;t
l1lTl no valor de Cl'S 1.000,000 (um mi
lhão dI" cruze']" '5). bp�" c')nlO dE' E'ven-
tua-:s prêmios (1<' }\q,)'S:r,'Cl" F'm 1�65,
t.ai.s J1rêrr'i.o� (:�\t'hf"'r'�'p'í ac:s ::lr�'�S '.R� To··
D"Ii8 Ohlak", (,.,"'�"r8\, C:,"'�':n"r', 'T'Orres

(e:::,c.u!tlP'·a) e Ji:c"t1', R,...1W';lg h','� ura),
A êsse tres setorp<; a::resccnla-S� . em

1966, o 'prêmio Naciomil de Bra's[lia'
para Desenho, de idêntica valor.

As inScrições ao iII Salão de Ar! c
Moderna poderão fazer-se até o dià 1!)
de outubro, devendo ser remetidas à
FUndação Cultural do Distrito Federal
Caixa postal 70�, Brasília. A COorde
nação do IH Salão distribuirá Fichas
nas várias capitais.

I�pt'rio
às 8 11s.

James Stewart - Fabian _

Glynis Jóhns
• l\UNHA QUERmA BRIGIT.

TE

Cinemasco�e Cor de Luxo
Censura até 5 a11o:;;

Rajá
às 8 h5.

Edmond Q'Bri€ll
Yvonne de Carla

-em

PRATA MALDITA
Censura até 14 anos

Burroughs do BrasilA EXPERIENCIA DO II SI�LAO'
A exper!ênc;a do II Sa1fio de Arte

Moderna elo Distrito Federal, levad-a. a

efeifo em setembro ,do ano passa0, fOi'
elisiva para qUe a Fundação" Cultural

FLORIANÓPOJ..I�� RUA,IR.MÃO JOAQUIM, 1'7

·"'
••. -, ••• 1 ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Desenvolvimento
o desenvolvimento econômico de Santa Catarina

se cpresentc, nos dias atuais, como uma animadora

,rc'compensn para um Estado que tem trabalhado ,pa
ro pemcnecer entre os primeiros da Federação. Vi

vendo numa reg;iio pràticamente despretensiosa
,,'

,h I'.m!o" !itl� extensêo territorial, o cato�inense vai I
\ .. ,1

:, ... :

hu"co, no t rcbclho a mola de impulsicncmento do

p o jrccso social do seu povo e do expansêo econômi�a
'dos suas ri!,\uezas. Sendo a sexta unidade bresi'er«

110 recolhimento dos tributos f,cderois, Santa CO�Qri

na tem, por algumas vêzes, recorrido ao Govêmo Cen

tra! poro part,icip,ar ,dos esforços -que aqui se desen

relvem nesse gigantescn obra de construção que está

settdo edíficad� �esde 1961. Com as "credenciais de

ql,e, dispõe, tem tida port,e destas reivindicações aten

d;da�. Entretanto, há ainda muito o que fazer, igual
menre impoltante, e é preciso que a conju�ação �os
,esforçps que até ..,aqui tem permitido levar adiante ês

se trabalho, continlle com, persi�tência sempre reno

voeJa a,garantir os meios pata que as dific'uldades se-

jam vencidas. ',.

,Mos o ,trabalho tra% a c,ampensaçãa e ela aí' e -

tá, �os olhos dos catlirine"ses., Das cinco escolas de

instrução secundári� 9rí:ituit� que dispunhamos em

1961, hoje temos mais de 120. Alcançamos um índi
ce ele escolarização-primária que nos coloca em �r;
mciro plano naci�ncíl, com ,média superior a 150 ma

trículas por mil habitantes. O ensino superior mail i-

do pelo Estado, q�e dá os seus pr;imeiros e vigorosos
',possas, abre animad(llr'�$ perspeétivas PQ�a um fr.,tJ
(.o di$tOllte.

'L'Depois do financiamento exterro (! C"onstr:'ç':o
d,ci Ponte Hercílio "lU,'" em 1965, o único Cl'éd to do

,
, 1

e:cterior ,atribuido ao �stado foi o que o t (I 'co
.

n Cf--

rnericcmo de ,Desenvolvhnento deferiu à CELESC, em

1965" no valai' de três milhões e quinhentos mil d.)1 ,

res; 'E· a CELEse, 'usando dos recursos c!e que dis lL1-

r�h�, 'construiu mais de dois mil q'uilômettos\de Jinh�s
'd:'�' .t,r�ns�issão, isto é, em cinco anos três vê,zes mais
dd que ós 'existentes� entre púbiic�s e privadas, an

" ",tes",çle 1961. Em c:êrca de 150 cidades, distritos, etc"

..

�,. -,I.

:� .'
..

((:.'

,i,' ,do ilÍterior� essa mesr;na e�prêsa 'de economia mis' n
,', r" '.:.,.......�._ _,

- . '.

',I,' ) c,o�stru!�, amplio� e, ,l'emode!o�r,�linhas de, transmiH
, ,,'SÕ,9, Q que permitiria iluminar feericamente uma Q

"ida que fôsse d� Fior'ianó�olis 'a Pôrto Alegre. A' e'e-
,

,
'

I"�

trificoç'õo rural, ,COIO'Cd ��nta CC!ltarina em situa,;õo
privilegiada entr�' ��r��T�:qis" ,unidades (e 'e Q ,vo's.

,
, .·t

"

,'Desenyolvem-se" agpra, as obras da SOTELCA, com a
,

. 'li ii .'i.h!> ,'/
. maioria dos seus':' 'r'écijrS'Ó�;' "rovenientes do Govêrno
_FC?dera,l. Com a S'-Q c,:>ncIJsão, Santa Cotaril'la se ó,
em propor�ão, '"' Estado co� maior potel�cial energé-

, '

o ,QUE COSTA VEM DIZER
,�. ,

O M,arecliaJi';Co,'ita Q ,Si'va,;nw última etapa :1,'
•

.

: J t . ií, • "

':' \i. !
,

� � _-
,sua rnOvlmelltaÇaJ e'e1((.1'al Iara em nossa capital no-

'vOS pronUnC'm}lentos s6bl"e Os seUs p:éln6s de gO'V,21'
lia, [1 PXPJ1J]1l') elo que já {Gz eril Curitiba, A' r2ZC
di.as ele sUa. eleiÇã�, f§ek-l",,},..rtti;r aproveita para lanG'll'
,as süus ú:t'nJas d�\\lm�(1S'1'a3sil1l arro'adas:

,

A llcccssic1ô,de de co'.1tinl12ciD dos ic1ea;,s revolu
"m:órjos, o:;m a tn:1Ilutenção dos l)rincípios' de auto'
ridade e ordem,

'

" ': �- l'l, retO:1'ada elo desenVOlvimento e a saida n'l
'Ira a 'reC111JCI"aei.'io I).ac:onal Llnicamente De]o proo'r�s-''') ,

_ w,
• so e ap'bio à cÍ'�,M�tl�e R�('(neza ',núb\ca e iJrivac1a or-

, iJ i, �hl fi" ,- ,. ,
, denada num planei p(:ls:t; vO de admil1is ração r

-, A, elistribuiçã& e'quitativ�1 elos {�'UtoS elo de
senv,olv'mfnib e do progresso, extens'vos não apella:s
[,S cRITar1r'", pl"'vi 1,,(1';;0 das, m,as a todos, pela Ílnp:a,:l-
'aÇã,j (]r rnfrJr'," ",S (1(' bél,s�,

' '

- Integração de Louo o país na obra de desen
, \lOlV JT;d!tG c j'efcrn�0S, S",n distinc;o de partidos Ou
cli\s"('s ;:-C'1"::\ p qUr"tõ S 'nart;Cll1",'r('5, de-vez qUe o
esfôrco a�l,m"rljs+raÚvo e10stina-se a' am:ovei ar a todo,.

Drs(';n o ]VIa!'�cl1,) Cos+a e, S'l'�I:::, espec'a1.menLa
HpÓS ';11Relei (:ão, a 3 de oUfllbro, voltar-se inte'jra,mc'l
tI> 'para ,OS problemas admil1 ;süa ivos, de recuperaÇã,)
Il<lCj( na', De lá até sUa pos�e anl'ovcitará nara o de
li1103meeto ele Seu progl:élnia d; 'Govêrno, -Reafirmou
a d:;�ros;çÊo de !1lJIii,rriz"r 8.0 rp1xil�lÓ Os probleTY�a3

- pJht,cos, 110 c�ue espera (Contar com a colaboraçao,
'ele início, eles própr'OS sC'tores polít'co-part..idál'ios -'\
in egração geral na obra ele Govêrno qUe pretellcl;>
elJ'prepnder exigirá atenção' quaSe total para as qUes
tões administrativas, '

'

por isto - en re outros tn,otlvOs - é qUe ellteil
dr, corno o' Pl'r:'sicl'ente Cac-telo B1'<H1co, qL(C 'até 15 ,l,,'
Il';:{rco d'f,'ve estm' aprovada? refcrma cou",j',jü'ci"nal,
'Não' aceita e ]jão ach""ite a ':ese da C]�Do"rla "C0110Sti.
tUiúte C011� C'1sta 'e Si1vé1", e De'l' seaUer tOrPél 'Con ly�
c�mento Se ela fOl Ou n§a' avenfada �ern a�gu!cs CirC',l
los pólí<J;l,êoS restri'os, Ao a"sumir o Govêrno, pri'tC;:,l
dE encontrar um �nstru])'�nto inSt'tllcional per!"a<!wn
te, destinado a l'eger os des:,inos naciOnqis, atuélli7,aclo
e acorde C0111 a realidade brasileira, Se Os del:mt"':3
r]la'ra a nova Constituição Se 'fizes'sem após sUa pes:::e,
não seria pOSsível evitar a supremacia das qUestõ'é�S
p;)líticas sóbl'e as Itclmillistrati�r,as, que uma VPZ ve

rificada iniCialmente" Se, estenderia até o final de
seU manda�o, Sem oUÚ:aS perspecÚvas.

·\'1

, f..
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" " I
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tico da País.
É de se esperar, também, a aplicaçõ'o de uma

política carbonífera adequada, aos interêsses nado

aais e que reverta. em, be�eficio do no�o desenvolvi
mente, cem o aproyeitoménto integral do carvão ee

torinense. Para isso, conta Q SIDESC com um progrà-" .J
j

-ma estabeleéido, cuia ampliação p�ra poder atuar

efetivamente de acôrdo com .es reservas de que dis

pomos, é imperativo que não pode mais ser transferi

do.

A luta que �q," $& trava, na qual Santa Cate:, 1-

na conta coma valorosos aliados os Estados do Para

nó � do gia Grande d� Sul, tem no 'plano rodovi�rio
a reivindicacão atuante da conclusGo das ollras da

. .. • ,.�. 1 i' ,

, BR-l 01, cuja impor+Qnda
' fez: o Govêrno da União

colocó-Ia entre as prioritórias no interêsse nacionaL A

BR-282,' o estrada da i�t�gração c�tarinens�, fo; "'

legado a condição secundária, não se compreendendo
o critério adotado pelo Pla!'o Rodoviário Federal ao

nsc;im proceder. Cobrindo uma região de extraordir:á-,

,\ '
'

ria ,potencialid��e econômica, a BR-282 permitiria o'
integração na eco�omi� do Estado' das r�q'lez�s ',!e
que dispomos nas' regiões' 'Oeste, Plana'tf, Se' rono ,�

Vale do Rio do Peix'e.
'

No momento, o' Govêrno da Estado deseavo '"e,
um trabalho gigantesco :;'0: con�nuação dos o"ras

da SC-23, que íiga PÔlto União, M r�'1ião ("e"tr'

�orte, do Estado, ao Pôrto de São F,.(lnci5�O do �u'. A

SC-21, I;gondo a B,It- 2, próxi�,o a Çurit;b'cmos, o c'

daqe po,:tuáriq de haja;, �Ya",ça rumo ao litoral, já
c�l1i grandes 't"ech�s 'a�faltad�s e quase tôdo, implo,;
tC!d,,�.

Mao; tal trabalho não poderio fiAOt d'mi"u'do,'
-1')'" o de""o,á�el �r,ta1o de '" 'n,'e!ho"'·e .,." �.,., (T ,.

"

'� .z"'!"tu1�rdm O" "O�O'i principais portos, de e'l!-po·ta-
:;'" Si.,,,to Catarin� dispondo, ,como dispõe, role ,.'(�

,

�o "",! �om ,co"di.ções eJ(ir��r4in:órias, vê _rrtelancõ·ita.
mente ê�te 'Ii'o·tll '·cnúegue 00', !al-,o� d!J'i \óndas, efn
";Ie o ,Gov,êrno Feder:al Yénha a tomar. uma medidá

de�initivo que permita o melhor aproyeitamento dos

"e�s P,�rto�. ,

Disse alguém .. certa 'V'�z:, que Santa C.atari",a, "é
'.

"
.'

-

"

i!�. :�t;ta�o,�ue :�,r�,sre dent.ro, de, (,sL festno",,'É� "s:em,. .. "",'

,',' "i-do, uma afirmacãó vÍilid(l' e ve,.db(teira� Mas nõ'ô'
..,.,.., .

.íf<
, ..

'

\ ".
�

....., .'

"
,/ � I

,

e:h '�'''''o 1:>0tO 05 catarinense,s ,entre'1�r úni-ame.,te
#0" f.'el.ls, ,esforçcs o resp'orisabilidade da seu �'eSehYC!!:'
vimento.; Principalrr.ent� p'Or 'que êste não' �epende
só dos catarinel'ises, Ademais, a trabalhu, qu� º Go
verno de Estado vem d�s('"voivencfo é cr,�dencial sufi-

I ciente' para recoWtendó,lo a reivin4icar, d.a cabeça er

guido, a soma de recursos, federais que venham com

pletar Cna obra

f ,-:
OSVALDO MELO

Cll"RAV.ANAS "OPEH/.ÇAO CRUZEIP.D Do' SUL"
E "MONUMENTO AO MOTORISTA" - Domingo
a Ci.dade Iluma bonita manhã de muito sol mas com
o .vento sul a'n'da, 'SOpralldO, asS's.iu uma festa iné
elita da Merc�des Benz o Brasil S. A. á convite do' sr.
Capitalista O, ;tJl,r Cardoso Filho, qUe esqueceu a im
pj'ensa,
Nem, por iESe p'orém, deixamos de registr\lr, o acOn
tE'c'niento que al)refentoU Um honito desfile 'pelas
rU?S -da Cap'tal qa chamada .operação Cruzeiro do
Sul e ,MOnU111elÜO ao J\/fo"orista' com a apresentação
de gr.aneles ônibus e outros veículos.

SEJ\1ANA NACIONAL DO TRA�SITO TEM PRO
GRAMA NESTA ;CAPITÀL - A Semana Nacional
do Trânsit'O ein Flotianópolis já se encontr� ,em plé�
n0' desenvolvimento COln vátiás tOmemorações entre '1

",,, Q.ua'� diversas !lalesttas 'E; distribUiÇões de p�m
{jê.tos: clue serão fcitas pelos Estabelecimentos de 'En
S'l1O de�ta Capital,

'

Pelas Emissoras 10ca.iS, o fr, Spcretário de Seguran
Ça Pública, abrindo a Semana fez várias palestras.

\

SAN1'A CATARINA 'DA' EXEMPLO DE DEMQ
CRACIA AO BRASIL - Q Sl', Iy{l Silveira, Go"er
·u'ldoF do �st\'ldo, é Um homem que não deita �se e
Dão se ,il1vai,últ':eú pelo ma;s ,alto, Cargo do Es aelo co-
1"0 spia o de go,vernacloi' de' top.os os catarinens2s.
NRséi.do Da cidade de Pa'lhoça tem pelo seu c119.o Um'
ve�dadejro ar:nor, Naquela Cidél,c1e '�xiste uni clube,
o Se:e de Setembro, do aUal o sr Ivo Silveira fig�-
m ComO uni de seuS fUndadores,

.

"

P�'is ,bem, HOUve eleição, .recentemente naquele C1u-
11,,:, para eleger sua nOva diretoria ,e o sr. Ivo Silveira
foi 'eleito por unanimidade, orador do Clube.
Aliás, S Excia foi reeleito para o cargo qUe vinha
OCUPéllldÓ põr vários, anos t-endo aceito com satisfa
cão'a iúcu;nbêl1cia d� s�r mais um vez o oradOr ofi
cial do Clube.

Não há dúvida que héSta: épOca é, uTl)a liç!io '.le
,

del'nocracía.

\', \

�': I: P�OLITI.��,��: �tJJ���l.DE\,
, ,,

',"M;,M,f. ,
Costa � Silva, emPulácio, estar�o foca-
lizados importantes aspectos da vida
adl;l1iniStrat�v� catarinerise. Na, ocasí,('io,
o Governador r'€�firmará :o seu ,apoio
ao pres,iQ.c·nte Castelo', Bra,� o, eStabe-
1e�endQ r � ,';lraleIO entre a:;; razões des
sa solidar.', ...ade e aquelas" qUe o leva
ram; juntamente com, 2, ARENA ca,a
rinense, a apoiar; o nome' do candide o

da ARENA à, sucessão presidencial.
Dí rá ainda que confia na revolUÇão so

ca' brasileira. dplltro eles moldes cris
Ceis, vi'ando' à climinu:ção das distân
�i�8 r,�'t:-e, 2S c'a Ses e à melhoria -das
é::,,,:,,l eÓfl' �l." V'(l'1. C],'S r,enOs [avor�'ci
( s. .;\ Yl�

. (·:'2t·tar�. tnrnbérn. Urra. vi,s0 r)'
Jô2,wir�!,,; c, 'd('� S�t1S o:tn ;':'" ê,s"s de fl']
fr'nj" tracão,,; subinhs-ndo (!ue Santa Ca
tci."j-:'él 0.'''_l)I>''a poder contar-com o apoio
do Govêruo Federa) ao trabalho que
aqui vem realizando, O Governador IV'0
Silveira anresentará ao c'�;l'c'iàa'o ,<;

reívndicações nrnc.nais elo Estado.
destacando-se

-

o dE�t311VO' vüten, 'O ,-la
SQTELCA, o aparelhamento dos port'.s,
a €fe iva participação da SIDESC ,ã:l
economia c8,t�:-:rl,,:nS", a. conc1usã 1

,

r:h
B:J.-IOl e BR-282, Final'zará d.zendo
cFV' ro::ti,:,,:uá';:á colaborando CaIU o Go
v(ruO FederH� no traba:ho de r(00rgan '

,

", '! !';,�rivolvp, l'cflfirrra-:1dü
-'" :/"J' ·�·e:�::'· �) ':',) .T?:-;Ís .�

CANOIDATOp:
,

"Com a qefilliçi'i.Q das, ': agremlações
poli,cas de Sé}llta Cat�rillã" llêste .fim
de-Semana, já está configurado .o pano
rama eleitora:! para as eleIções parla
mentares de 15 de 'Govem1:>ro. Pat�' J

agrado de UnS ê 'a decepcâo de 01.J.trq'3,
fQrmll naturalmen.e '

contornados' )s'

problemas que inicialmente Se ap:es?:(l
tavam às licleré.\nç�.s !'l0li,ticas, dev: do �(l
grande número de ca'ldidatos a candl
datos q�e cltiputava�n uma y ga n;l'
chapas pa�t'dára$, L'!,n�àclr", �s daJoE:,
resta aos €8colhidos o' tr8Lr::]l, " rl F'

'

buscar 'o voto, tarefa ,+ão ,1: (c;!. c', o

importante para quem qu r, r vr. s' 1,1 1;)-
me ,sufrag;:do

'

O MnB; :que a inicio �e retraiu é.'d

examinar a l'St8, das e -rj" � ",:- él" ,_

solveu abrigar sob a su<'
'

.. ': ln' (;

maior número p2súvel de � .ndida os,
embora reconheça qUe ,aI cI2e:S;�lo tenha
vlndo cm detrmeoto ela qualidade da
chapa, Pcusando 0-' son-ar v:):,o,' 'p,?ra '

a legenda, a O�),.:.s·:"ão esqu;:c'",,-::;0' do
cpe 'a C,)or(uliicl2cle e:'a rx:tr:J�'amepl'��
varos�', para 'CrS;'l.Cf o \2�T s('Í':(� partid,1<
r:o, enquanto €st2.r:a se: in,l�)ondo as 160n
d.l.çõé?s llPces>éri ;'�S D?ra' 01 ;r'211',ar C;:)l'n

a d{�v'da ser;edadE?- essa c'r:,;,'fc r,,,,,, �;:
.aprOxima. ,

,

' , , "

A ARFNA, no1' ,118, ",y�7 ho;'nof.'-
gou somente as �andidaturas� à Assem
bléia Leg'slativa, deixandJ, �ara ama

nhã a h0i110�ogação 'rlos nem,es (1'1'':' CO:il
c'JiTerso, à C,3)1'w'a Feqeral e :')0 S!õ!llJ
do, Para a' Câ"'ar;c, pà:":Rn",cej'2:l tà:l�,s
ps ,atua's deputados, n'a;s dois', ou ":çês
nOVC'8 n:)D1es .[l6�O ex-PSD e ()lltl'O ,àn
to n",la e:x-r:'��, Q',:aflj'o "o ::;'''naJo, já
r>' �'.( Ir...-.,.-J�"'l"'�:· '

... \ ') �'"\n�""ô ,..10 r:'x":"G-cvót-·
nad<;Jr Celso 'Ramos, a�'ós Un:a sér;0 de,
e'.:ts']ldilnel1tOs qUP -'2ul:"lll?fa ,1 'C"}TI -,;)
retirada 'da�'candidat1.l:ra (lo sr Irinr>4.
B�H'ahaúseni na n:o:te ,e s:la�lo con�

fo:'p"e cGmUl:'cac",(l cc;"'? :--:::r "';1", U':'é\1if.'C
�0 n.,.·,··.�·(-n.j..'...... ('�.., r'3.1���""",,--� ��,::p1Jr:,rT6
r"''':(''1;:) da El':"r',',o'?r>3(), Niás,' ciiga�$e
que {,1i 1'1"2, at,tude de hon'l sen�ó. eS5a
do Sf!UqcJqr. SeUs a�l1igos e' 6@rr�ligio:
uários ltzer�m1-no yer; a am��ça, qu:e
ccrri", ,a APEr-Lt\, elO, 50 qA�:r,'otad,"- ",o

fl]'::: c. r��0.. �: ��· ... r.·":·�.",,,",�s� .?'� 'ç'".1� ... Jir:l��·U
...� À � ...... 1,':'. n_::-:0. 0 1\ "'D.f \ S·� a·-:� .1' ��-, �C' ':1
''.1 l, ... �". "'r 1-r;".'3 .. , ............-·-S .. "'l+1'2'�.'�r.· ''''�_('J> �·-'l.�')-lo_
�': ...-r':''''''' n '·rO--f<:"�.1": c";:

.... "" ��-':" ..... , '�0.._+�.":l
.".'='1 v'tr}t"1d_. c:::.��� ;:l s:�'Q:":�"', r'� "I.r'lJ2��.�,·a!�
\:8.rH'él·r_i:8 D;�.\'S i.�1:·3.;: ;'.�?lT"�i ..l��·:\S. J�4' a,g(_y
", S ':','1, l,::'D':a.'dr; Cf"", C "Is:; ''PI'2];,'OS', a
-. ...... (':�:0.�1.� C\;�",'1- 'r.".. " ... � ,.l··.....�õ.7-��:·o' as' ,s,'1;:;1.S
'�",s:'l':"rlé"'lr-'S' (1,.,' �,,'10, 1\-':"'" rr',,,,S:�'O a',

;::'"" r;ií.'1 va; "'''' a1:i:::+ ',," do ,,,1":'+0 e a...,r2-
se,'- tpr',� o s, U canclj d,é)+(l a::nqa es"a S0�
In8pa. Isto é. se, f'nco:(ltrar' alIe Se dis
nOrhi", u tano, já 'O'.le <l.S ' p�r.::Decjvas
�1e êxito sã',) 'altamente, dr-osãnin}adoras,

.... J __
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(0:- IvO' Sil�;e;';�,\ ���fhtâ\ b '"'[tfeél��1
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MENSAGEM AOS JOVENS•
. •

',<- '.' ..

;, ; ./
" �

A11, meu;; irmão�; ?-té: O1:i't;r� "�1i{i
ju�gava:..rpé' f'l(:i�, felid.�U:o por; ter
naS,cido d�ois ida 'güe:ttã. ,: Tinha-�i.le
como o favôfito da ,soi: e tJ:)r nã,o ,'ter
vindo ao mundo sob o signQ do" c�ós,
elas 111orte,s, das:' best.as apOc'alip.Í:icas,
dos ditadores draconianOS, sem lei e

sem alllla.
A minha geração não era a corrlií

da, por fora e pot dentro pelá esti�a
de Um conflito mUndial, eta sim, Uma: �

gel'ação d�sp,reocupada, alegre; um

pouco a foita e impe�lroSa, além dê tes
ponsável. GOZávari10s l;leni a noSSa: li
berdade imacu1àda: danÇá:hdà' iê-iê-iê,
cultivando cabeleir�s; paqtie.tá:�do ,lI).é':..
ninas de núni-sáias, oUvindo Nata
Leão, lendo Jorge <Amado e :i:nandau-
do alguma brasa' Fazendo, enfim, ' algo

,
'

jOvffin�, ,;" '1
'

,

, HOje, Porélll, - c�Ü!tá�lo seria il1-
�oncebível' - Uma nova e tl:iste reali-i
dade que remonta; Os idos daquela: g!iét
ra, Çie'ixa nO r-:emblante dos, joven;i ttlÍl
su'co de preoCUpação, ürnà taga d� m
certeza, Hoje, meUs camaradas, eU ja
não :Sei' se n.asci antes OU depois da
guetra,: mas sXnto em mim' e nos �ue
me rodeiam ó clima' beligerall'-e, insu
flado por vozes histéricas, 'desvairadcl,s
P0r hi�ocris,as, cujas carcaSsas pres
supunha inexumáveis,

Ah, mell.S inT!.ãos, qUerem n0;i rou
bar o solle te�mOs ele lnais caro e de
mais' s�blime" a nosSa líriCa. à nossa
terna liberdade

I nassarinha! Quer'em
{anir de vós, doce�'meninas: da ' Íl1Ínhn.
géra'cão pobres 'Annes Frank�; plangel1
tes � d�sgta<;adas. Querem fazer .1e
"0S, jo\rens cabeludOS, esquáUdos e ma

cabros espectos de campos de ,C0'1-
c "'ntraçíío, mortos�vivos" semOvente�t
Deforniados, despidos de voSsa in,ocen�
:'p e alegre ornafnentélÇão capilar, jA
não seríeiS contemporâneo;i de VÓS Ines

mos;, rnas estaríei; r,evivendo, aq1)lê1e\
tempo de- gUerra I terrível, kaf'kiano,
qUe, nem, por inelsmo julgastes um dia
poder c;onhecer.

'

Conténho em mIm Uma, :l4igrirn.a
tôda Vei que constato que o te\.rlpo :á

fR:r.:XA COM COSTA

A ",HF.NA p.<:tadlJ.[1t" representada
l"0r todos ,os Sf'IlS 111e11,hro,,:,,' ;nc�u;n'lo
,as bancadas f0dpral p �c;tadll,"JI_ v',,'('fJr-',
Ó MarechaÍ CoSta e Sj1;_'a 110 i.níc'o das

• �LÇdi:ências qUe êste cOncederá a parbr
das 19 horas, Falará em nO'rne da, a':(:",,"
�iacão' o seu Dresiden e. Sr, Armai),1n
Valér'ü Ge A",;'S'

-

,

b. �'R.FC:AbO
J

�
•

, B)hete ;que c:rcubu na col'.v'onGiio
do 'c]VID.a, na noite de sábado, dirigido
pelo dep�tado Dontel de Andrade ao sr,
:" Se' �"n�a,,:, p, haN'si.0, cà\CdiQRto a de
rc:t.,'� r.S�:9rilial 1"0: Can')pos Novos,

"EHéas:
"Sendo cérto o1.1rz' do verbo se fez

a �J:ne, tomei' a liberq.aqe 4e inscre
ver.-te para f:alat" na' Cetteza de' qUe.
P'�s:�-':í,' essa', p�:q�"�:"J,' �011ver�çR.o· ganhal':í,
a1g'pr.,,,,s ,eH"úncl'as",

'

'-,

"Doutel"

;TOVE�1 GUÁ'RDA

pr�i/d;ncl() ,i,,,8. ,>('QcSO rl() S-::'a'l'J,
o sr: VivaldI') Th""a, ,>r) c0rr:"c]rr a P:;;,

,l?,rra- .a6 osf'1;Q(16r i\ntôn'o C8r'Os,ancm
'-ciéU nara (';hp.ll1 CllJi.'7,essp (ouv']': ,/

"C Q111 ã pa!a\Hü o senador Rober
to, Carlos" .

A SUPLENCIA
Xomes (1Ue D3. t:o'"de clp "...,tptn eX8:n

� cO?'itados, l�á área da' ex-UDN, }:)al"él
��T"'qr 'C01'11 o sr.. C�lso ,Ra1nOs a ChflPa,
('O' ç:i"1."'),,'l,,,: r. "'�;nr"'nte de rt�nu '�rlo ,c,,_

,<,1.6i::J.I. í,)"7 Bat'stotti e o deputado ,A'

vaÍ'<?, Ca'ão,

I'

não é o boni, só de b��sa, BeàttleS, bo.
, t.�l�e,' 9�att, Hapenl:W1g, protest SOn5,
'Ínilli-girl; 'e'squerda festiva" e padre H�él
-act., E' lál:nbém núseràvehnente" tem-
�",. ,/" • I, "

'.

'.

'. po ele g\l-errf).. , ,,',' ,

Vejo !là violêllciâ ê ria método po
liciai, li 5S de HitIé e os Ba:lilas, de,", '''_'. "

. .
.

MussoliÍli; que. entram faculdael�s aden,;
tro Sem ilUnca terelU'; feito vestibúl�t,"

Nos estud�uites e ,iios jovens,' fito a'

e�tupef�ção, de uma, geraÇão traída.
.Onde está,' pIesideRte, a nOssa' tâo

amada liberdade? por Deus, o que fi
zestes dela:?

i, Dizem qUe admiteS existir' Uma
"libei'àade vigiada". Ora, vigiar a li

'berd,ade, .. êste 6 execrável recurso do
Estado polieial, ao que 'parece já uti
+,zado por Hitler e por Mussolini, tr9.
ve�Üdo- em "Lei para 'a P,r�teçãó , do
·Povo e do EStado contra Atlvldades Sub
vetsivas" - nOme :por demais' pómpo
sO e mistificador para significar uma
coisa tão Soez e tJ,o abjeta: A repres
são à� libertLades humanas.

E', poisj neste 1110mento cap.ital,
, _ he�t� gr�ve horá de' opção, �ntre Ul;n

ftitut(j) livre e a morte prematura de
todos OS ideais joven3,· que yoS convo
CO ?i todos, (lue so: s jovens .01110 eu,
vítlmas como eU 'tlSurpaelüs comO etl,
ttaíd�s como eu: a Um-a pps�ção _:_, e

ha:veis 'qUe tomá-la - contra a "na
zificação;' de nossá Pá ,ria .. Que cálidas
chanw,s, ac'v:nha� de vossos coraçõe8,
alumiem cOmo alumiaram outrora nOs
velhrs casarões de Vila Rica, outras
altl1as inconfidentes.

E enqua�tQ não é ch,egada a hora,
ireei (ti Cecíl� Meireles àqueles que
saúdam 0\ Fuherer e dãei vivas ao Du-

, ,

I
';:

ce: I

"A trás de portas fechadas là luz de
vela..� �ce�as Ientre sigilo; e esp\onagenlJ
h:co:htece a ii1conridêncialLiberdade ain
da que hlrdelOúve-se em redor da me

salE a bal1dpjra já está vivalE sobe na

DOitA ii""'DsaIE Os Seus ttistes inventÇ)'7
reslJá são réus -, pois se ftreveraml
à fabt e)l' biberdade.

"Liberdade, eSsa palavra
hl'� a sonho hUll)ano alimenta

, '

QUê' D8,0 há ningUém qUe, eXT}liqú:�
e illngUém que não entenda'"

Resis:iremos.

I, i'Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



EDITA� tt 13/6S

CONCOlt,R�qt\ �.4qA �.o L'lJ66

Torno público, psm:'eo�to dos' fu�
oue se 'achâ .p,ubÍlcaqo tio ·Diá.t'�0 .oficial do Estado, ediçiW
de 13 de setembro de 19�5, e l;,;\4tal n.o 13/66, relativo a Con

corrência pública Ii o- l3i66, p�*,� aquisição de máquinas,
motores e móveis destínadosà Esco,� de EngEinharia Indus-

(daI da Universidadê Becleral,. d.e Séj.ut,à Catarina,
.

I "
••

�'"
,)

" '

Outrossim, esclareço qp.�t� abertu� da' Concorrência
está aprazada para às i5.� h.iJrn,s:do dia 29 m setembro do

corrente ano,

Divisâo do Material, em 1;5-0%6.
=,

Josoé Fnrtekamp i. p�or da D. M.
,

"',
I,

í

•

Banco de Desén",Ól;,imenlo do EStado

de S�ia Catarina S.l.
ENTREGA, DE AçõES

Comunlcorr;os aos. 'I'lÓSSOS acionistas que as ações
definitivas referentes' qà, copitol inicicl dêste Banco,
estão Ó sua díscosiçôo, mediante entrega do recibo

.

.. . .

I=-'Iovisório" compr ovodo po� ,dcicLJménto habil de iden-

tificação.
Expediente' Das 1 � �s 11 hords
Sede: Praça 15 de �Qy.empro, n.

,

.

- ,

A DI;:{�T9r{'IA .

(

22-9-66

Vende·se uma ca�a 'l(ecém-reformad,'1 e aumentada, à'

rua José Vitor da Rooa, �O, ·�m 'Barreiros, com um lote de

t.erreno. Ih,Te, ao Iàdo pq.rtê fiIl.ún::iaaa pela Caixa Econô

mioa. Tratar no lqc.al.

--_.__._--.......-... ,.���-�:-.-'7"--,-----...,..---
SALAS Plal,.· tS'ÇIl'TORIOS OU

"',)., ',.

, 'AL'UGA·SE
• ,r' .: �

Alugfi-se sã�8.s par� f;lSGr:l.tÓri05 'ou eonsult()lios médicos,
1':0 prédio ela rua. Feh� SCheml:dt 3�A. Tmi":J' a rua Con-

:::elheiro Mafral 48 - sªí� .2•. com ° DI�. persi."
'

DEPÓ·SITOS

com 3 quer·
- \

CAsA � YERDE-SE
PR� Df OCAS51AO

'-....:_ .
"

. . ,
,

De moteridl -.:C\fh�trllJçQo recente - 3 quart�
- sala - copo coz'inha.:-, varanda - garagem -.
,nstalação sonitafio coT'p'çta, sito o ruo Pedro Cu

nha, 93 (Mdrro do. G.er�ldo (Capoeiras.
I,

Tratar no loca! a� às 18 horas

LOJA DEPOSITO OU BESIDElJlCIA
E�CE�ENTt O�OITUNIDADC

Vende-se ter'ieno cor;, 268.ÓOm2. ( 11.00m

frente), em ruo c�lça·do, .. j�;'to do ce�tro '�omerciol
Estreito. .'

Vêr à rua .José Cqndido da Silvo, ao lado do. n.o
649. TratOí pelo fone 3708. Sr. Jorge. 23.9

ARMAZEM- VERDI!-SE
.

. -

Na Aveni<;lá Mauro Ramos 196 - Capital, vende-se u111
de secos e molhados com bom stock, mOVillwnto' sómente
a. dinheiro Aluguel eh 5J.000. Base de negucio Cr$ .. ,'...

, 10.000.000 em condições a combina.

VERDE-SE •

Casa de materia) ;'ecem�construida, o r:ua Thia
go da Fonseca em Capoeira?

,Tratar à rua CohselheiíO Mafra, 132 com, o sr.
Jak Lorme

,
.

/ O povo brasilei�Q' ainde -nâo' e6,tÁ! ': '

querdisto-confiseatórias
informado do. prof:tl-nQ.o cj.��Ontenta.rti,en',·
to que se vai rorm!londo no Glii1e, .deS-::- . em contato com

cOlltentamén.to;a que 6 governo re'q.'ár'- :'�
gue Com medidas ,:üpre'ssoras .cada vez:

, . !;\
mais acentuadas',àfiimo:tl-io Sr. E'áb'io' . O QUE E" A REVISTA 'FIDUCIA"
Vidigal Xevier.cia :SÜveir;a,: que, :;ie.gun'.'

.

..'

do notícias div�rga:das pelas
. agê��rs :'0

ite1egrá:H\:as Íntel';'nacionai:s,.. teria S:lÔO
expulso do Chile' �manas atrás.· :

Acrescentou: ·'E' Pená que fora, do
Chile não se saiba' (;:lã! sombria: dnadu
ra pedecista bue, '�omo uma: p(;:sfl-da nõi
te. vai descendo sobre o Chile. O chile
de hoje, se não pertence. ao :r:;arti·�o
Democrata Cristão, v�ve em p.âniC3. , .

constan,e. Tem mede de' es�ar sendo es

pionado tem receio de' eStar )�om o te'-'
lefone censurado tem dificuldade .le

conseguir. crédit; e' en2�rés:tipl0.S· b�r,-:'�
cáries. ,A imprensá, rádio e televiSão, ('3'

tão s?ndo c;nt�oiEdos pela Democracia
Cris ã, contrôle este próprio .de um g-r J

verno fascista."
,

DIRETOR DA TFP "

Q Dr. Fábio Vidigal. Xavier 'é ad
vogado e agricu!tó! paúiista,' � 'Úu1;1pém
Diretor da So.c'i€<l��-1e Brasileira' cie 'r:><?
fesa da Tradicão, ·Família

.

e proprieda
de. Es evé infn;amefite:; vincúlado

.

à
t:::�mpanhá' súg';:la em torno do Hvro ',I

• :
Reforma 'Agrârifl. _;:: Que·stáQ' de Cons
ciência' Em todo o B�as'l: D01àhorou ': .

Corn O" 2.1)t"fM dpstq l:vro' P.0 :·opúrpulo
ínt. u1ado D\�cla·r3çJ.o dó Morro" Anoh,

documento' este que levíJ, o'ríon1e dé sua

propri l'ade agrícu2á. Fazenda 'M':oÍ'ro
Alo (5'tuada· nO .miinícípío' dê Arripa
ro em São Pa1l1à) 'na qual', .em.' sucessí-'
vas reuniões; fo'i"elilbotadb'·.

"
. '.

"

Agr'ciI1tor'" interessado nos prOble
mas .relacionados· com' à' .Reforina· Agrá
Í:ia, estevé fa��nd-ó,Umá v:-agei.n, pélâ' A
ÍJ1érica Latim�' :SeguI:do dep:!arOlj à r"'

portagem: na "Argentina" e"_no UrliguaiI' ,( � "

entrou em eon'tato' com' 40'tn.('n,'l 'do cam

Po com aSSo('ia�(í..'?�· d'é ,ág:r:iciu1'tor'es e ..,
. ,r I 1 •

• �

•

C(')ll1 nl0VlpDü'" ·cGto·t('�s' (1'''.'' ln-., l",,-

que1es países '�ontra aS .refQl'p.�:3.s e,'!---·
> -. -'

PANTANAL � ��APÉ.� Ga!!� '4e�
deir.L _; ,Piptadá à",óle� ..;..., com. 2/.quarlos
e d,emai'S',depéD(�êl;1ciliS - ct$ 3.500.000

.

<

-I., I

PONTo" GÓl\'[ERéI� � RUA êO'N�1E.
LHElRO MAFRA .ESQUINA DE, ALVARO
DE CAltVAL.HO. - �ClI�riio. ah�igo ._

o

Frente para' trêis' rqas -'� Cr$ . �

20.000.000
..

'CAPOEIRAS - RUA WALDEMAR OURI·

QUBS 179 -' Frente de pedr.a - Casa �
madeira crJm. coziliha e baiil,leiro .

de a:!'
venaria ,,,,,,,", terreno de 10 ,it 00 metros'DJil.
�OCUPADA - Aqeita trQcé pér llDllA PIÓ ,

imp - l'reço Cr$ 7.000.000 .
i

.

dz

ti'INO SOB:R:Aoo OrWA (w:>RTúNl�·
DADE - .lUlA ANGELlNÁ '.,.... I'ERPEN.
llICULti.": _� !,V.4, VEREAOOJt BATISTA
PEREIRA - �'J,'R:trk - �íUó lert"
no - férreo comi varanda·Hall;'sw '.: ..
(25m2) .,.... 3 qnartos· - &),�ii<o çomple·
to - Cozinha U5lD2 \ Co6� (141u2 \ - Dieg·
pen�a - l.f. ..da... .. có.m .�... _.
mes - .Biblioteca (��) - Iian e ma

.

ravilhoso terraço - A'rea de constl1lção
350m� - Preço a eombinat Cr$ 30.000.000'

ESTREITO - ltu� JÓSÉ CANDIOO DÁ
SILVA - Terreno de ló'x :;0 metros -

OBRA EM ANDA1\'::;ENTO - FUIldação pa·
ra 2 ra\'1mentos óTlIUA OPORTUNIDA·
DE - ('}'$ -!O.OOG,ooO

RUA ANlTA tTARIBALDl :Ü '_. CENTRO
- CASA DE Ilixenal'ia - LO'CALIZAÇAO
EXCELENTE - ,DESO(,íJP.,\ÇAO 1MB·
mATA - RE�IDI!:NCIA DE ALTO GA·
BARITO - ACEITA WOCA PoR APAR·
TAIVlENTO - Preço base para negócio
Cr$ 50.000.000

RuA ALVES DE BRITO 20 - CENTRO
,FINO PALACETE TE�RENO COM A'REA
DE 844,95m2 ISOLADA DE TOnOS OS
LADOS - VAGA - ZONA RESIDEN
CIAL l'OR EXCEL�NCIA ,_ AREA DE

CONSTRUÇÃO: APllOX. 300012 '_ PI'eço
Cl'$. 54.tlOO.000 ,CfFac. a combinar.

Be:'-

A imprensa esouerdista considera
subversiva a ação dês�e gr�po', �ica�'
mente pOrque êle se opõe à aÇão forte,
mente eSquerdizante .do governo' Frei.
��to é uma injuria feita a Uma cj.as ..

mais puras manfestacôcs da intel'ectll
àlidad� jOvem chilena> declarou o en-

tJ;'eVistado.
'

,

� .

CONF>"RENCIA QUE N-ADA TEVE'
DÊ SUBVERSIVO.

"
No dia 29 de agosto último, segu�

'do. informou o entrevistado, foi COIW i-.
dado para cOmparecer a Ú)na ·reuniá·o
'púb1iéll. de' c:ígric111torFS na 'c',dade de 1:'e
muco, capi.al a Província de Cautin, no
sui do Chile. Além de agricut.c.res e ;í�
deres rurajS da província, estavam pre
sentes os deputados .Monberg e Gabriel
'de la Fuente, do Parti-do Nacional.,

'

-

Nessa reun'ão, fOi convidaqo a:fá-·
lar s0b1'e a Reforrra Agrária Brasilei-
1'3 F, z ê;e então um brev;e r�latQ do

. do qUe se nass::,U 21!l 11oSS0 Pais desc;\e
a' a.:')resi>nt�çâ(} dos primeiroS p�je�s
de Reforp'a' Agrária .àt� a· votp.ção ciG
EsUitlli'r) -da Terra., .:

C;�ll"O apologista, q\le é, das douU'�
,P')- 'i!efendidas nO Brasil.' pelo Próf.
p�ínio Corrêa de Oliveira,

-

ll\ostl'�' �
.

(

._1 U B t L I Á ·.R

I"� \ I

"

T E R R'E NOS

(WOR'tUNIDADE �mRRARIA ;_ T.erre-·

trnda Federal _. Apenas Cr$
a cohlbinar.

(

BARREIROS - VILA' DUQUE DE fjA·. .' '; �." '.. .',. � .': ..
- "

;. '; .;, .': ..

- , . ."

XIAS _ Três lotes, medindo càda 11,<10' i .

' .;
"

fl?,ot-· in:.�ér,nted.io�a�, ;P�p'Qta:do: Gru;l .'
·

favo. lVIo:b'c:neoerg, ti?' ·P<lirtid.o Naciónal "

3U loetros - Preço para os 3 - apenas' éonseg>u).; urna' audiênCi'a' 'eom o;_Minis-- .

Cr$ 600.000 tró 'Bern:Írdo :Léigtllon; �a: sex,tà ,,feirá;. ,:',." ,"0'" pp:vo' brt'j,?ileÚ·o�._. diss� o Dr.

N ,'àía i eh_; '�ete:mBto; >s 7;, h�i-a:s.'lda� n.Oii;�i .' Fábio' Vidigal Xavier �da" Silveira :_ �
TERRENO PRÓPRIO PARA LOTEAt'\1E, .,. Es.avafil presel).tes ta.i'ribéín,.os' Srs. :Pa. in'd?- n�o eSt"á .i:Q.fOrmaclo' do,' profundoTO - PRAIA DE CA..'N'ASVIEIRAS Q.o. trí�io' Lari-ain' é' p��ríci0 '�U:tlàtegui;, ' de�ol1tentarlleh�o quê se vai formanorea' de 38.000m2 Preço a combinar Cr$ .•. diretqres da .. evf�ta FIDUGIA. ;; '.,.

'

_. no:.Chile', descontentameI_lto a qUe o gD_30:000.000. 'Logo ·,�O inÍCio disse-IPe o: Ministro '.: [ vetno
. tedar�e

:

cQin,: medidas . opresso-
qUe g6v€!Ino', �st� co� ').lírta sé�ié � i>:r;-ô

- , 'ras ,cad.a vez mais aceiÍ�Uadas. E' pena
'blemas internos' d.� dífftil .SoluÇ·ão, ',qUê. .: que fora:·do C4ile não se sáiba da comfitI�ADE - BAIRRO DO FUTURQ 'T Çl Chile líE!c,eSSitii ::cIe 'refbrrbaá q�;cobl :: '. '}h'ia .di:"àdut!i �ecísta. qUe, ,como �ní.a

Lotes com pl'CÇÚ';; ar partir de.Ct$: 600.000 ; difij::u1dade' ti' gd-y.ettio. consegue �r' fa-'.; �sáa ,I;l,oite; v4i. des€erido 'sÔb�e. o Chi
� Pi:óximo à Escola de Oficiais da Polícia .', zendo. '. ç.

'

'.' . ,'
..

' ;,
. ,1e.· b chilel3(i) qe �Ojei' �e' .p,ã(j)·:.�rtence.

Militar.
.

.' .. '

·�ihnoti. -:�: eS,t� .�sse�tivá. me �:: 'a� }'attido blrÍlOcrn�� C�i�t�p, riy�';'ehl
teceU muito grave nq boCa de �m Ml-·,.' .panlco constante. Tem me�o de estar

. - �
.

nilMó -.:.. qUe !Nitares. bfásilei-ios e, àr-_: sendo eSpl?nado, tem reCeí'o de eSréj.l'
gentinos Vivfm ;per.cort;endo.:o ,Chile in-. co;n o telegone. censurado" teIJ? d,ificu1-

bitandoo�lmÍlítares de'á a>��ruba.rem ').' dade e co�s,e$.utr crédito e, emprésti-
0" governq. Ftei .disse q\le, pu iSto; peló. m,ós bancários., A imprel:lsa, rádio e te
�rigõ de urna :revolta in�erna -de .mm-. l·evisão., e·stãa. sendó cOntroladps', pela

· tares. não podena permitir qUe elf- çO_. ,Demc:::racia, D:istã;· con.trôle es::e, pró-
mo estrangeiro vieSSe a propor o ·mes:'. .' prio cle -ti -m governo fascist.r. í' :.

.
"

.

"

JARDIM ATLANTICO - Lote ao 24
,
; medindo 15 x 27 ruts - Apenas Cr$
.

2.000.000

RIBElkAO DA ILHA - Doís (2) loteS
com a área de 573,35m2 - Apenas 1.000.000
em 10 pagamentos.

I,

.mo'. ". ' ,

'Contestei-O dizendo que apsolu�a
meU e não ttatara de nenhum ptóblema
,internO, qUe não. promov-era., nenhU111

'golpe, e, qUe .apenas. relatàra: o qUe se

havia passado em meu pais. :Fi:z um re

sUmo -de minha' conferência. O_Minis-
3A!,NEARJÜ _ ESTREITO - RU,l VE· . tro voltou a afirmar que ele a interpre
READOR BA'l'ISTA }'EllEIF.:\ - (PROX,t, tava como interferênciâ eÍn aSsuntpS 'in
MO DA WYLLIS) - Lotes de 13 x 26 iníe-

.

ternos..Dis_se-lhe que me es:ranhava
tros - Cr$ 3.000.000 cada.

'

mUitíssin�o .a ·qnferetlç!}.···corn qUe' eU, U1U
· anE.�omuni�t�; e:r:li trajado. l�O .Chile,. e

com .que são tr�ta.dos·
.

os. ef{-deputados
. esquerdis�.as COril0.,·0 Sr. Pa�lO de Tar
so e ou�ros. que. l,á ,vivem. 'Eu recebo
1l1)1 pr2Z0 de 72. horas pata n1e retirar e

êlei fa)a,m à.qui o q.ue quetel1t e o qUe
pensam .apres�ntando uma idéia �alsa.
�o. Bra·sil'". Ç> Miru,stro nego1,l que ê1e.3
sp rhani.festassenl '. disse':'lhe então: 'Sr.

Ministr.iD� o, Sr ..não está info:ma��1 pÇ)1'
qUe há 15 dias o Sr, Paulo de Tarso ti-
-nha umei confer?nci.a marcada 'ná 'Jo1'
nadas

.. So:ci'ai�s' M�ás� Lartain' e no a

�10- pa�Eia·d9; qlia�lc1�:áqui eEiLÍve, êle ��z ..

umq '�onf�rência. pública" qUe t-Omei CO�.
l)h c:lll'l'entQ 1 los' j9�'mlis', I

,

\ i" I, F' 1

MONOPOLIO DA"IMPRENSA
, I'

"

,i �

,A· prop6sito, da lihe�dade, d'e,' 'i;u
prensa há"u� eS('anda10 hoje'no 'Chile
a çiue todos Os jó.rna\s diáriós faze!';; re
ferencia. Tratar-se, o assunto SOPESUR
que é uma sOcied'ade anonima proprie
tária dos jornais dê. oposição. 't) Bancc>
do .Estado ;9 cop.cede. empréstimoS pa
seUS clientes se estes venerem' as

'

ações
parà Urna campanha ,agrícola. pertencen
te a?, governa oll, para m,,:mbros da"be
inoctacia Cristã. O. goveI1o. já ,qomina
q11ase 40 pO cento das aç�es. Isto· é pú
blico e notório e ,hing\lém desconb:epe
no Chile.

'

'Enfiln _ �onéluiU o entrevistado
admirador da 'grande nação c,hilena, tão
.amiga da 'nossa; 'esse episódio em nada
dil11ihufu meu afe�Q pata aquele País,
e só �erviu paré� m? aprir qS olhos para
Uma dura' 1'ealidade: . é' o 'sofrimento
g11e ';P'=S8. sôb,te ,0 povo chÚenQ, por 0-

brq .d.esse ditador qUe cada' vez mais se

verp. mostrarihó como tal," 9 sr. Eduar-
elo ;F'l·ei". c

,

CAPOEIRAS - RUA WALDEMAR OURI·

QUES E RUA OLEGÁRIO SILVA RA1\:IOS
BAIRRO SÃO JOÁO) Lotes t'm condições
- Cr$ 1.3;';0.00,0 COII uma, fmfrada e saldo

� t � i
,

\,: i.) 1em 1(1 meses.

'RUA ·MA.10R COSTA - (SERVIDÃO),
Lote de terreno em forma tl'iangu�ar 1m!
at1enas Cr$ 2.000.000.

APARTAMENTOS CHACA��A DO
ESPANHA - CENTRO -:- 3 ÓTIMOS
APARTAMENTOS _ A RUA BRI
GADEIRO SILVA PAES _:_ COM :,1
alnplos qllal'tos _ Sala - COpa e 'cosi-;
nha (separados) _. quarto e banheiro
de empregada - área com tanqUe
Banheiro Social - Entrada de serviÇo.

indepel1de�lte _ ApenaS 2 por andàr -

Preço: Cr$ 22.000.0oq, cadá, em até 13
meses.

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



1r vencen JO por 2 x O
J;,�.,.

,,_,

,

I tem.

I

-antes dos dois tentos, nada
menós de quatro oportunida
des perdeu o Avaí para con

solidar o tríunto que não

chegou a sorrtr-Ihe, através
das 'bolas perdidas por Pe
reréca, Cavallazzí e prínci
palmente por Morellí,

'

êste

quando todos já contavam
�ori os tentos. Em suma,
mais uma tarde aziaga na

=a o clube presidido pelo dr.
')auI Oliveira, beneficiando
"e- co� isso o time blume-

Em pleno estádio "Ajolfo
Kcn ler", perdeu mais um

ponto o Avaí, transtorrnan
A'" r ementes de satisfação
de sua torcida em verdadei
ra decepção E' que jogava
teu, football superior ao seu

adversárío - (j Olímpico -

e cbegou a estar levando a

me1"1'lr nelo escore de 2 xü,
F,-'I" 10 minutos o Quadro
r.:rená de Blumenau chegava
,,-�, emnate, sem que, no eu

t-:ut<r, fizesse inverter os pa
péi>, passando de domina
do a dominador. Foram dois
tentos Que' a torcida avaia-

.' '

na sôbre ê1C(� medita,' não

<join"''reende'l1iln como sl1i·,
rvrn, No primeiro, aos 34 mi
nutos, Ronaldo, com o intui
to de cor-hecer �, pelota para
a Hl"'ha de fundo, fê-lo com

rara i.nfeJklr!'l"le, f'l1,jiotndo·
a no ângulo direito dOI. arco
sob os olhares esnantadcs
de todos. No segundo,' aos
43'.minutos, loca .nreparava
se nara, nassar a bola ,a um

comnanhetro que podería
ter: sídu-. Rf'lnaIdo que' em
meihor pm;i�ãf' se encontra
va' nara receber 3, boja. O

pl"yer, porém divisou uma

b..�nha 'entre M''ll'cQS e Deo·
dato e por e1<t avançou 'firo
me u<>,ra �t;ral' com perícia
às redes. E, note·se: pouco

incrível como pareça, o jo·
gàdor agredido, que foi Sil
va, teve, também, ordem de
'saída do gramado, dada pe
lo àrbitro, o qual, como já
dissemos em reportagem ano

terior, não possuí aptidões
para referir jogos eJe respon-;
sabilídade. Outra falha gra
ve do apítador foi permitir
continuasse em campo , o

extrema Pereréca, o qual,
propositada e deslea"mente,
tingiu Cid que teve oue dei
xar a cancha para não mais

regressar, sendo substituído

por Da Silva. Um dos mais

atingidos foi Cavallazzi, que
várias vêzes foi calcado des-

,

Iea!mente,' príncípa'mente
por Jurandtr, sem nue, no

entanto', o árhitro advertis
se os Jogadores faltosos. A·
lias acreditamos que, ne

nhuma botinada da tarde de
anteontem mereceu severa

advertência do apítador que
não possui. aujorídade algu
ma 'para coibir o jôgó. brus
co.

laram no lance que ensej
a Joca o empate. Mirinh
reapareceu bem, porém se
tiu a velha contusão e aC!
bou cedendo seu pôsto

iMarcos. l�aac, eleme�to .

nossa Marinha, que há anQ
daqui s�iu para brilhar n
São Cristóvão, fêz sua e
tréia no Avaí e saiu-se ma;
níficamente, tendo revelad
qualidades técnicas aprec;'
veis. Morelli andou .bem e

"

grande parte do jôgo, VÜld�
norém, a Claudicar no fillaiZ
Silva saiu-se bem na ext.!·
ma canhota e Pereréca llJ'

_ uma -vez não convence
Mareio muito firme, não PI
dendo ser culpado dos dét
tos, porquanto indefenSíve\
Do lado dos visitantes g

-

tamos dos desempenhos'�
Jeca, que é_ J:l�ssui�or '�
um futebol tecmco, VIstoso,
pnátíoo: Mauro, verdadei
dínamo dentre ela' canclu
Di, excelente marcador \
Cid que, enquanto _ jogoU' I
houve a contento. Batis�
estêve firme no arco. O,fl
arqueiro do Avaí, como Má:
cio, não podem ser culpadü
das bolas que o vencel'ált;
Nilson excelente. Orl<>ndo
Jurandil' bons marcadOfl'l,.
mas violentos. Paraná e RI!
naIdo irreconhecível. Da,' ,

va com altos c baixos.
As formações das duas'

quadras:
AVAl - Márcio;
Deodato, Mirinho
e Isaac; Rogério e Hamilio
Pereréccl, MOl'f'm, Cavallav;
e' Silva. I

OLIM�IC<? - Batista; �la,ndo, Dl, Nilson e JUl'andir
Cid (Da Silva) e Paraná

t;$ta, Mauro, Jaca e Ron1.do. I-

Não houve ílrl'.limjnar, te '

do sido o jôgo Gual'aní

Postal, pelo cel'Íame citaru
no de profissionais tl'allsft·

, rido para a noHe de hoje,

I, I I
nauense que, assim,
para oito' o número
tidas ·-Íl{Vi�tas.
A peleja'-,qu{\ na tarde .de

1�teôn��liÍt disputaram Âvaí
e Olímpiéo poucos lançes de

- sensitcãO':ofereeeu. Muito, te·
-

ve, d�' �jolênciá e deslealda-
de, postas :em pr:'i,tica nelos
dois bandos, Até agressão
houve, 'esta. utílizada : nelo

,.li?'teral Orlando, o qual,' Ie
Válido" a pior' num "corpo-a-
c,cm'pé com Cacallazzí e Silo
;'" �" .... i.:;JI ,p�te' üttímo com.

'Viol�iito,' ponta-pê, origínan-
. dO;$e 'daí ljiolellto "sururú",
em que ate '� massagista do
Avaí íntervíu, assim como o

arqueiro Batista que chegou
a' a�e�rar �ei.o mundo. Se·

'ten,âdo,s os ân�rnos, verifi·
cou·se a expulsão, aliás a

certada, ,de O;rlundo. Porém,

elevou
de par-

,�t{ �-rot Pf'I�, ",111\'1
,iH,ertl ' Paiva "Ya:!'!:")'l'

I'lillv'l'to 'Jahas - Divino "[ariot

. 1_,__ .. - _. __

(I ..f,1
'"

,
" e .. Os' pontos do Avaí assina

lou-os Cavallazzl, o primeiro
aos 40 minutos da primeira
/

"

etapa, com um "shoot" de

.
fora da área, s��rvido que fô-

,

rá 1)01: Hamilion, e o segun·
, ,

do nUIU "rush" se"lsac;onal,
aproveitando uma cabeça
da _de Morelli, que recenera

'profunl'lo passe de Ronaldo.

De'.itaque especial merece

o
.

desempenho dó meia Ca·
valIazzi que nos fêz recordar
suas g'l'andes atuacões. Se·
cundaram-no os médios Ha

miltnn e Rog�l'io' 1, inegà
ve1mente formmtdo uma gran

'I de dupla. Dmuinamm os

O Figueirense apr3�e-1tan
do outI';::' forn1:ir:ã0, C'13S'0U
-.a assustar ao Bt rl'OSO, pois
11'1 pl'imei:'a .ente lhf3 pe�'ten
ceu tendo ln·1."��c'n], x O,
com tento (le. Von" �10. Na
2 ') etal)�J o F� ".-! "':""-:\:-:,'3; c"-iu
assu<;tadfl�81'Y'ent o ele pro

çií,o, pr:J')iC;3'')�') R q"e o·

clube Íl-,['i"ie':"-::1 ,,�"'�rse o

n",,,,reaclor 80S 7 m'- ')'0S_ a

t!'avés 06 [Tet-'fog, T-":el'-1ho
aos 8 ai'Y.'j')lion t�' "�<o ,'1 X 1 e

Osmar de"l'e�o'" �

J[. 11 'cQ'1ta
gem final.· P"''';�'': ,570.COO.

conta 8 pontos perdidos,
pois empatou com o 'Perro
vi.ário sem abertud[l, de con

t?zem. A�ontec8 oue desta

feita, o Ferrf'viáric, um de
SC1'.S perseguidores ta:nb:!im

dc::iceu e ° C Jmerc'.ário, o

vj�'e-Ed8r, caiu em Blumen,'\u
dcixBndo ° I1/letropol em

b'-'ô,s condições, apesar do

empate Renda: 2.800.000.

pelo marcador de 2 x 1, d&
deter:ninand,o 8ssim ,'1 que
o clube tubarcnense de<;ces·
se ll1qis çlois non1;0s na tá
bua de. classiffcaçfí.o,

tar o Guaram q,e Lages por
2'x 1.

� . -------"--.-_......_,-_.-

Palmeiras Dobrou Vice
O P,<=llmeirss foi a sUP'Jre

za da l'cdadfl. ctE' aberj',ura do

estadual .returno, ao ve"cer

o elenco do Co'nerciário,
vice lider pelo p13card de
2 x 1.

-Caiu o Ip"b'tl'ba Ante o

Marcí'io
Pela 2 (1 vez_ nêste ce.mueo

nato, o IrnbiV,ba· perdeu em

casa e justamente contra

clube. dc Itaic:Í. H1.via 11er

dido uara ° Barroso por 2 x

O, 11,'1 12,0 rodada e agora pe
10 IT'esmo m?.rcador, diante
do Marcílio Dias, voltou :3

cair,

C. Grande 1 :K Bonsucesso

O:
O Campeonaw Cario�a, de

futebol, em sua segunda vol�

tg apresentou as seguintes
contagem:
Bangú li.. x S. Cristóvão O

Fluminense ,', x Portugue
sa"O:

dois o centro da cl'ncha. efe·
tuando autêtico "Show" so

b�t; 'Mauro, Cid, Paraná e

Da Silva. Ronaldo teve boa

atuação. Foi, no entanto, in·
feliz no lance do primeiro
gol dos visitantes. Deodato

e Marcos bom:, porém cochi·

\
No 'certame pau.üsta nos_

principais� jogos, o São Pau

lo cte'rrotpu ao Corintians

p0r,3 'a.,O enqu:;tÍ1to que o

Santos voltou a perder, ago
m p;'1ra ,o Comercial, de Ri
béirão- Preto, pDr 3 x L

Caxias Deix'l Dl11 Ponto em

'l'hiibóAmérica Fêz o "Diabo Pra'

Venc.er

O América, fêz t:1Uito es- Em 'Çlrélio Ll'avado na noi
te de sábado o União de

Timbó, IOgroll cônquistar
\un ponto dr) Caxias, 8,0 h:u:l,
lar-se ao chbe ',ioÍro,vilense
pela contagenl de 2 x 2,

forço p::cr,'" somar dois pon-
lV::etF'l1<'" ilí"o""'w .,. - "'i'�A" télS po:-;itivo nesta sua mar·

O Uc';):', o -.�� l'0:- G1 rc:;êl'a cha pelo estadnal, ao suplan·
Bataf0go 1 x Olaúa O

V1'1SCO, 3 x lvl2-dl!l'eira 1

JÔ<>'(1 1"'1"'1 P'�' f:ri ... ÍJ,lma
.

,

PrÕSneJ;2 e Guaraní de BIu
l!:'PrJ"U, re01i?í'" '"m m;D iôgo
porêlho, tendo o coniunto
ela G8Sa trinr:,fé'cLcl. nelo mar

cador de 2 x 1, ajudado pela
sua torcida,

I
- _._--_._._----

Itô10 Esn�ae:Ol.l I) r,eão
O .'1 tléi;ico O"erá'rio ne"ro

tou na tardrJ de spbfldo ao

conjunto do Hercilio Luz,
\,

, .
;.

,

V0�"'n�,� ') J@F� dé!!. D�,(� 296 Trt$i��.t� a
Tr'1.psfE,'id'J c'B dO'11ingO

�. 'ti 0 cpqn -�') ....�I";., e·.f..'e�:'"la·
"1 , ')-.....,... '')- ..C''i' "1'":""; o eu

r'�r+-"J ,.-..,,., ..... , ..< "

"'::::'-- ..... 1.';" PJS

tlp'na levou di} ve'1cida a

",!'em'"). ôerro�;and;' sen '1Y)0"

s't::Jr pe:i!) esc;,wE)' de 3 x O,

,'�Ql'? m�lh"r ert�osado, o

t"'l.e dos Correirs 8s-e"-a

r',;;<;:í'rll'-?:r-se dn �esu'ta io,
p�'Ss"ndo a liderar o c8rta·

p�e iUl1tmne1"\te çwn o' <:tão

1;"1 'f'e'�n'-''Í"·''''. 1"€''> "a-"')

'-;"l!:,":,tn C'i t""',,,c- ii': P'''Of:'s
r-: .....p""""is çe-�..)� :�·.e-'"i.lfu,;1rlO na

1:"/ '"';it,� rleí hí: ir;' 1"'0 \e�t�),..:]�o r:1a

Nt l!'anhf; d� 10"""no:o, no
--'"

tnsos C0111 DS ()lement0s cor
esbidio dr H'i'S"eiren�e, a nmdn ba:'lt::mte, l1l'::Jcurando
selr:v'áo do 1'á,õ.io vo'tou a 81".'1'0"'8.1' um ínr'ice 0..0'
treinar' colEtiv�11'ne'1ü�, C'lm ,melh;res, O ,coletivo agra
su"s enuíres <\. e p" ·nec:ta 0.011 8'11 ch8jn. !";O1']'1 ?" dw'"
.Tei+" [I"1J1d" n 1's'tr de aI- "L"lu;nes 'c]Pm'1�1"tr8.ndn h011'J
�uns at1étas, f:.or,<\']1 organi· -e'1c1"'rY'5nto. Cn1110 iá foi in
z�d"s c1.l1f1S er!'�l':'E)"', CCW'l e- f0'"P"9do. o nn01io entre 3

lemento:.; (!,a A e Rme"cla- "e1e<"''iü dn rácJl<"- de Santa
drs, 'Vf'HCen a se)G�;ío :oma· ",C'1t?"in:>. e a P.qdio\�i!�lei
re18, nel-) J'Y'a,l'("'dor -la � xl, ","ntes, foi transferido do
com goll:i de N<?t<:"1P E.-J."on' dio?fJ para o '6ia 29, ipclusÍ'
e M'1Nry, tfmdo Bar'-3to, de ve tflda a prOfraIT'a.ção dos
penalíà::1de, �c;sinah,do ° festeios aue �rUC'1ri3m a

ponto dê, E01,l11Je bJ\nc'1, O ,a par,S'1gel� de mê,is um dia
treino foi dos mais provei· do rádio,

r:la RDepi il.,V"" C(Q1.n início Doulo 'J o invido Tamanda·
2'1,�O h0""�, ré,
N'" ("<)�T{"'(·,,>"nr'le o "Pu, Se':'1 d,ívir1q. U1"'1·l;r)P') "'\ré·

.<

\
i;n (\' f1ll'e l()('I'O n""'!8�'C; f'e1"Q. e

"
.

�>"U� d:; nO' "ll,dolfc Konder"

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

i I"

6,

Tendo na nree'irl€J',n'a dos

trah"lhns Q. 6�, 'A,ri P�re'ra

Olivair_ª" estIO '-� "e""" e\l '1"

nfJite Çio. ") 0:'1 fll.;.;�;! 9; direto·

ria d,'l Pótl""."nl':) .Aq�r.,t;ca
ele Santa, C2t".nn.a e os sen

D'p'ores re13re�8nta�3.tes de

nOSF'OS c1ub\')'5.
,Nesta op :·Élro;ii'l.",le fon�n

?,preci�d()s os per'jr'los de

·insc..-ir:ões, bem cQ.:tJ;lO, o sor

teio do b<11io,;0,·,,'e:<ltc para os

diversos páreo1:.
Foi rW"'ê"en ". '.·�te do 'Pia

r:huelo o. sr, r,; .. �an' Pntk')s
l'i e d,o t leI) '[,pc; o ynte-::m"1

Alvi'n E1no. C r>'arti"'eri
,

(
não mandou l'epres��ante.

Bêlj�,'l '3 - Aldo Luz

O Mal'tinelli deixou de· se ._._._ .. _------ .....-_._------".;.----------

i11s'�"t'ever,
5.'l. P<;�e'\) - Qn:ttT"l �em
Bp ljsa 1 - Martinelli

B?lisa 2 - Bhcl1uelo

B?lisa 3, - Aldo Luz
6.0 :Pár.eo - Dorble
B�1ifl3 1. - MntinelU
B0li'lu 2 - Aldo Luz

B,�li'i3 � -, Ri'1crveJo
7.0 Pá'_'eo - Fs"rea,n':es

B"1jc;a 1 - Riac1tuelo B"

Com os T.'esultados de sá·
b2.dO e doningo, o certame

estadual. n\) grupo "Dorny
Antunes", passou 11 ter a 'se

guinte fisicnomia:
1.0 lugar Metropol, 8

p.p.
2.0 lugar

12

(,sto.mes":'o., pegue o. <;linheiro do. aluguel, 'Junte mais
um pouquinho. e comece a pagar o que (§ seu,)
rv1as escolha o que é bom. afinal é para você e sUõ

fan,ilia
Que tal co.nversarrT'lOS sôb,-e o'SOLAR DONA EMMA?
Sim, sornos' nós quer"') estamos construindo, lMOBI
LlARIA A, GONZAGA,
O ponto é excelente (você Já v',u 'a placa_pela ave

nida OSI'v1,4R CUNHA ou pela STEVES JUNIOR 7),
o acabamento riem se rala.

�

PRAZO ?!? Bah, são 48 mêses (quatro anes) e a en·

tlega dentre de 24,
Bem, afinal você sabe o que é mais vantagem, rT'!0-
'ar 'la casa dos outros ou na sua própria casa,

A próxima rodad,t, ,'" 2,a do
returno, marca os seguintes:
encontros:

Sábado
B?li�[l 2 _:_ R.l"'C'''tlelo
B�Ii,ê 3 - Ald:l Luz
O ]\I[�,.,'tinelli t;flr�bérn não

A

Em Lages - Internacional
x PróspE:l'a
E"'l Crir:iúma - Metropol

x Atlético

Comerciário,
i
'f,

,

se in�('''''e''ell nê-te -mireo.
8,'" P�reo - PJ'i'1ch)i�ntes
B'lUsa 1 - Mart,inelli
B"lia,'l 2 - ,Aldo Luz

B"'lisa 3 - R.i!lcQuelo B

Bqliq8, 4 - RiaC'buelo A

3.0 IU�8r - Fer:coviário,
Ma,rcílio Dias € Olímpico, 14
4,0 lugar - Barroso e Ca

xias, 15
5,0 lugar Internacional' e

Palmeiras, 16

6.0_lugar - Améri.ca, 19 "

7.0 lugar - Guar;'nf, BIu·
me�au) e Pr6S1_1era, 21.
8,0 lup.;ar - A.tlético e Gua

4 r(1ní (L�ge:;), 22.

p&
"-- .

9.0 lúgar - Hercílto Luz
24.

Sorteio de !3r:1iUffiento Domingo
Em Criciuma - Comerciá·

rio X Avaí \
Em Itaiaí - Ma"cílio Dias

x G'1,qraní (Blllmenl1u)
Em Tiro1:Jó -- lJnião x1Gua

raní (Lages)
El'1'l J')invilla - Caxias x

Hercílio Luz
Em Tubarão - Ferroviá

rio x Palmeiras
Em Bhimemm - Olímpi

co' x Barroso
Nnsta r.�pitaJ - Figuei::-e)j.

se x Ítr,bituba
Folga, Df!- rodada o' Améri·

ca,

, ,

1.0 :Rfo-re(l - Q.llpt!'.Q Çom
B"li.sa 1 - Fqr:t;-"ai'li
J:I�1isq 2 - T """,j"1,,10

Srli�f' 3 - ;p�,'",- Y/'z
24� P�l"�O' --- ;tr,..i�. �e�

B,"Us? 1, - .A,lr1") �nz

B<>1"8,8. 3 � "inchuelo
O lXl.fnrtl! ;:)11 líláo .se inscre·

veu,

:>',0 P""<:lQ, __ <;;ll!i�ff

BnHsfi,. 1 - Jl140' T",l,lZ
B"'Jisl'1. 2 - W;'1,..hl�e'io,
BqJi,s" � - M"IrtÍ!:,\",l1i
4.0 Páteº - .;Uojs Com

.Balisa 1'''':' FiJacpuelo

9,<) ]>1\>:80 - Oit G1e-II,nte
B"li<;'1 1 - Ri�"huelo
B-<-1i.S8 2 - M..,rt;neili
Balisa 3 - Aldo Luz

It
I:Juízes

Arbitro Ger,""l: dr.
reira e Oliveira
Juiz de Partida

Ari

.",�%W�

Fone 3450

" ';�'I.'#,"

1{).0 lugar - Imb�,tuba, 25
11.0 - ln�ar .:_ Aval e Fi·

gueirense, 28
12.0 lugar - Uillão, 29

e percur
so: D�cio Couto e Sady Cai
res Bel'ber.

.Tl'i::les de Ch�(}'aia: Minoti
Digiácomo, Jaime Couto e

Edi Tremer.

Saia 7

Próxima Rodada . I' �.

I,

,\,
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Ecos do "Dia do Soldad),'AGENTE OU REPRESENTANTE Craanização Contábil

"ZIGAlCO"Empresa de Transportes Rodoviário é Máritirno,
\, .

há mais de 40 anos estabelecida, operando em todo

o território nocional, desejo nomear age�te 'em Guri

tiba - Joinvil!e _ Blumenau -- Florianópolis.

Universal Unidos pelo mesmo ideal comum

de amor ao Brasil e considerando ainda
a proximidade e nOsSoS campos de tra

balho, solicitamos transmitir a todos oS

seus comandados as felicitações do Di

retor desta E,sco1a, juntémente com l)

corpo docente, discente e admínístrar!

vo, pela passagem dêste dia tão grato
para o Exérci' o Brasileiro.
Na oportunidade apresentamos a V.

Sa. as nessaS expressões de cordial es

tima e distinta eonsideração.

Hasteamento a Bandeira Nacional
na E.C.S. 'Haroldo -Soares Clavam'
Convite aO Hospital de Guarnição
Congratulações.

. Eni data dp 24 de agôsto última, 8.

Diretoria da T.t,�ola Comercial Senac
'Haroldo Glavan" endereçou ao Sr Te
rien 'e-Corcnel João Paulo Temporal
Júnior. Diretor do Hospital de GUarni
ciio de' F:oriaTIóYJoljs, o ofício qUe abai
�o tr_,lnscrf'vemoS:

O Sr, Diretor
Levados Dela meSr110 ideal de en-

gr:mdec'ment; à pú1xia - V. Sa. ,cOmo

soldado do Q'l"r:oso Exérc'Lo Fras'le;ro e

nós; c0"""'O soldados da Educação - que

reITO�t>lIlgratuJ'lrrnos '20,." V' 8"J.. nela
uassazer». no próximo dia 25, do DIA
DO SOLDADO.

Irrr-anando-nos 8S solenidade= com

qUe' o Exércit» Br=sileiro ho-oenageará
o 's"u Patvono _. Duoue de Caxias
eSt8_ Fscola far á, lles'�e eh'l. o

.

h;o.stD3.':
menta solene do P;:w;lhão Nacional, en1"
simples, masx,expressiva .ce�·iJ?-1ônia.

Ruo Tiradentes, 14 .:. Sole 3 .. MOSCOU' (APN-OP) - O

novo micrOSC01HO etetrôni
nico universal "BEME·IOGA
- fabricado nelas enzenhei

rps soviéticos nermite pro
fundízar a estrutura da ma

téria e nossui elevada cana
cidade ressotutrva uermitín
do ver as coisas contra a

luz .. Esse exb·"o,.d.lnhdo a

parelho é' lll'o'Cid'lS de nu

merosos dispositivos. entre
os quais um Que permite es

tudar....a matéria durante seu

processo de. aouecimento a

tê uma temnerwtnra de ..

l.OOll !!Táus cent1!!·l"ados. eu.

tando seu nríncínal emnrê
g:o de"t.luHdo ii, obsel"v"p,ÍÍ-O
das motécnlas dos �rista!s,
.das matérias no1ímeras e

dos ..,f)mo� bíclõgicos.
.

elétricas.

Dos interesscdos -exiqern-se referêncos, depósito
raro sventuol descargo de mercadorias; preferência
Ror fimlas de representações, ernprêsos rronsportcdo
ro de âmbito estadual ou firmas que tenham muita

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

Serviço Contooil - Organizaçõo _

Conrrctos Distraías - Escritos Fiscais

Declarações poro imposto de Rende -

Revalidação do Ativo - Correçõo Monetária

Auditoria � Procurações
Diversas --. Planejamento Contábil.

cargo poro o norte e nordeste.

raes - Caixltcstol �
Ó 1.539

Escreva- �;ora P. Mo
_ Rio de Janeiro.

122966.
Atenciosamente)

. Luz Alfrf'do Rbeiro
Arno Beck- Diretor

_---.---- �--- -- ...------
----�----

·ATENÇÃO Como consequência dsnois de,
ty8·nSCrjto o of;cio 2.cÜn2 no Bel-tim In

hrno, fora'p, ch,,'p'nailo<' aS lo. Tenp'11·e.'
F'<rr=aceutico Dr. G.'lV" ld" Pupe e :io.
Sarv=n+o A.lbprto Bat'sfa NUnes, para
representarem aquele Nosoconio nas

solpn'dades' . pr""!>,'l'�rnÇlrla" p'l.ra as come

morações do. 'Dia do: SOldado'.

Estacionamento Dia e ��oite Ccontênio com Tou

r mq Club do Brosil, Rua Jeronimo Coelho (em fren

te ao Psto Texaco) - fone 3330.

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

Curso Pré-Vestibular XXVIII
\. . .

.

de-Novembro
�-��--_._._.�

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

Preparação 'aos Vestibulares de Direito - Filosofía -

�ducação' - Economia
\ Administração e Gerência,

....O início das .aulas está mareado para o día 19 de se

tembro no período das 19,30 às 22,30 horas, tendo por lo
"'": a Facitldade de Direito.

A inscrição poderá ser feita na portaria da Faculda
de no período da mairnã ou ela Tarde.

....

REX-MARCAS I PATENTES
------_._-_. -'-------.

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

.-._o_ ... --"....� ..___.v-__ ........_

Agente Dficial da Propriedade industrial Registro de
rriarcas, patentes ele invenção nomes comerciais, títulos de
estabelecimentos, Insígnias e frases de propaganda.

Rua. Tenente Silveira, 29 -.,. sala 8 - 1.0 andar - Alto
da Casa Nair - Florianópolis - Caixa Posta1.97·- Fone 3911

'Infa:do: 50% de
fertiliz�cão do selo o rrin·cipa1 recurso

a ::e1' hJ·�bilíz.éú:lo »ara � lle:::essário .

au

mento de' produbividade cJa .lavousa de

.A FUNDINOR - Fundação para
(l Desenvclvmen .o Industrial do' Nor
deste. acaba de publicar estudo sôbre
as' possibilidades

-

de industJ;'ia,lização nr
•

cam.po dos fel' il:zaliltes, :no Nordeste.
E' sabidg qu.e os índices e aduba

ção nO Bras'll ião dos rnais baixas do
mundo (0,398 kg-ha, para 4,489 no Chi
le, .6;009 no Peru, 45,940 ll'3. França, ..

;
12,418 ncs Est2dos Unidos). E o Brasii

nr(lduz apenas 45 nOr cento d0s fertil'j
;antes o;e iI,3qnSon�e. Em 1963, 30 JJli
lhôps de- dó1arE'S foram gas'os na impor
tacão do adubns 011 de matérias prim�L,
para a sUa f.abricaÇão.

por outro lado. a demanda' vem
cl'escendo em ritm�. acelerado no país. \
Nb Nordeste, em particular, o imperati
vo de t00dernizaÇ§.o Com que Se defron
ta a agro-indús:rj,a açucareira fará da

cana.\
,

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

�__ ,
moscou- (APN·OP) - Cíen

tIstas do Instituto QUÍl�ico
'Eecnológico Mendelc;ev de
Mose:ou sintetiz'1ra,in a na·

fnl'Ínll" novo anti.·coag·ulau.
te meio de combate ao .in.
farto' do miocárdio. A apli.
cação dessa droga nos últi.
mos anos .permitiu reduzir
os órbitas como conscf(uên.
da dos insuit'lS cardiacos
em 50% e c\e'1!Í.llOU os efei.
tos secul1d4rios provocados
pelos· medicilItlcntos antel'Ío.
mente empl'!õg·ados. A pro
dueiio em massa dêsse re

médio ,já foi encomendados.
A producão em massa dês.
s,c remédio já :foi encomen.
dada às fáhrieas quúnieas
do país.

A .região no;:rç1@_stina apresen�'a, as"

sim, excelente mercadc para a podu_
ção de adubos nitregenados, fosfatq-
d0S e potáss:cos. Qua'lto às ma'ériaS-'
primas, são conheCidas as ocorrências
d.e rochas sedi.h'6'!nt'1re:::, fosfatadas (feis
foritas) no !itorál Nord�ste, além da re

cente descnberta e abllndan �es depóSi
tos dp c::ln:>litô. e sllvita. em Sergipe, pe.oo
la 'Petrobrás .

O c01r'11exo indust:-ial de f.ertilizan
tes �u,reri<'l() 1:"0 pstu;:1o da FUNDINOR
'COlT'r;>r�f'néter.·a uT'idad.es e produÇão de
ácido cP lFúr' co. peido fr:sfóric0, supprfos
fato 'ripJo, fosfato bicálcico, amoníaca,
uréia e nitrato e amÔn:'o.

Qrganizaçã'O Contábil\

Dumiense de Paula Riheiro
Advogado O B se n. 2055

"ZIGALCO"

Rua Tiradentes, 14 - Sala l
HORÁRIO: das 8 às 11,30 e'da 13,30 às 1'7,30 hor,'1s
Serviço Contabil - Organização - Contratos � Distra·

tos - Escritas Fiscais - Declarações 'para Impôsto cl.�
Renda - Revalidaçãó ,do Átivo -' Correç�\o Monetária -

Causas Civeis, Trabalnistas
Imposto de Renda, Inquilinato
Eccritóri.o: R'.1a Victot' Meirelles, 28

/
Caixa Postal 613 ..:_ fone 368:3 ' A�ditori8. - Pro�-Jrações Diversas

bil.
PlaneÍfnnento Contá-

Florianópolis Santa. Catarina.·

. \,., :MI
-

..

,----- '---_ ....,,- -'-:" ._-,_.....---_ ....... _...---�----_.,..---_._--_ .. _-� --_.. _ --_
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o Milionésimo Cortina
-�---_ .. _----_ . .......-----

Ó dja 7 de setembro aSsinalou a

produção elo milionesimc: Corjna, .

da
'Ford Br;tânica - o milhao mais rapldo
da indústria automobiilísticR bl'itâl)ica.

Na próxima SemLna; o milionésüno
Ang1ia sai.rÁ ela lillha de montagem de

..

Hal�wood.·
O Cortina número 1.000.000 é Unl.

modêlo GT, côr branCa, de 2 porta.<=;, o

quaL será enviado para os Estados Uni-

dqs .

Desde a datél. de arresentação do ..

Ccrtina a'é ao dia em que foi produ
zida a '"ii:ülionés'ma unidade. decorre-
1'Rm :3 <lnos e 351 IdiaS. '.

lVlais. da metade da produção dêsse
período foi estinada à exportação.

Quanto ao Anglia, -405 mil forain
exportados, índice apenas Superado pe·
lo COrtina,

� '.lOClItf IQ:"1lÜIlQ" ..' i
......� .."" --.-.

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

Cl.�UHE 'DO PENHA,SeD'
a L� ,., � .• TI E � d"'·P.J,ssem,!í2' eHl (;tera! . x,:raor ma:n�

IPelo presFnte ficam convocados os sócios do

Clube do Penhasc), de acôrdo cOn Os artigos 19

�2°, 27 e 28 dos Ysta ntcs Sr �iajs, para uma a"Sel1l

bléia ge-ral extraordinár'a, a realizar-se no dia 28 do

'corr��te n"p:" ;'-s c1"""
.

(10) horaS. e em segllnC!.'a c()n

v'oca�ãó rre;a hor.'1 depoiS, })9.r3. deliberar sôbre a' S�

gUinte ordem do di9,:
AprOvação dos têrmos do contrato de J;liútuo .je

di.nheiro com cbrigaQões e hipoÍl�ca com a Caixa Eco

nôm'ca Federal de Santa C a..tR.r;na.
1'1. !,pfericla P8s:,mbléia r'oaJiar-se-á na s&ele so

cial ,';. (")lho 1;:; (1" .f!- r;ô,,�(, ,'- PU::l .}0ão P�nto.

Florianópolis, 19 de setembro de 1966.

Severino Nic0n,,,d,,,s Alves Pedrosa .

presiden�e
Aluízio BIasi
Secretária

No próximo. :�.ia 21, ql�ando o sol em sua trajetória elip
ticro cruzar b Equador celeste p<:lra o esquenócio do outono,
os ROSACRUZES de, t.octo o mundo estariio comemorando

�'. construç;ão da Grande Pirâmide de Kheops. 'As 16 horas,
",,0' di8. 1.3 cic:r cOíTent� mês, o mestre elo f'ron2.os, AMORC,
T;residirá úma re1{niáo em que sil1lbólic1"lnente será come·'
-'. .

�.,
morada a construção tio grande monumento, cuja histó,ia

remota há mais ::1.e 4.000 .iI.·.C. no reinado' óe Amenhotep IV,
Faraó do Egito,. que coqstitul a primeira personalidade que
� em dest:?que 'na h.ist(.ria. A Cerimônia' -re.<:'.lizal'-se-a em sua

,·éde no Pronaos Florianópolis, sito a Ave:.1icLt Hercílio Luz

?O.•
..- -- -�- ::::-:.:"_-_-=.::==:=::::..=.-=_:-

---

G���n�a Z�HH! A�n:a
o.uar�e! General

EDITAL DE .CQNVOCAÇNO

'" ,

Este e, o Grêmio Beneficente de Oficiais do Exército, a maior

sociiedade,br�sile'irj;l de, beneficênc.ia, atingiu'em .se ..

. tembro o mdlce de 200.000 aSSOCiados, que par.tlci-

GBOE de seus Planos de Pecúlio Integral. Quando abriu aos

X civí� a possibilidade de ingresso em seu quadro
. SOCial, compunha-se êste de 75.000 pessoas.

I nscrevendo-se no GBOEx, em apenas 10 meses (dezembro de
1965 a set.embro de 1966), 125.000 cliefes.oe família ga�an
tiram o futuro de, seus beneficiários. Foram atraidos pela tra

dição de meio século do Grêmio; pelas garantias do seu patri
mônio; por seus Planos de Peculio, Seguro-Família, Seguro-Aci
dentei Auxílio-Doença e Auxílio-F�neral! E, principalmente,
pelo cumprimento fiel dado ao lema

São convidados' os sonhores a.Ci011lSt8S cL Usi.na de A

çw:�ar TljUC.'J.S S. A, a ::;e !'oUllÍrem em Assembléia Geral Ex
traordinária" no dia 5 de outubro do corrent.e ano, às 10,00
(dez) horas, em sua séde social, à R'1a Va�éria Gomes s.ln-.o.,
8111 São Jcào Bati.sta. Estado de Sant,"l C1.tarina, para deli

bp!arern
.

80b"e' a segt,inte Ordem do Dia:
.

"

o Q1l3rtel Gt)11CrtJ I dr... Quinta 2011.'·1 Aérc.l� (�·,G·�) ("cm

,

,(ide e�" G'uoas (RS), ch:::ma a atençãe> dos iu'ere..,,·nelos pa

rn o EDITAL DE CONCORÊNCIA púBLICA, �:Jublicado no

Diá'·.lo OF; .. iai ciéé,ce Fst:::do, de núme1'0 8.1;>,1 ce 2D cce se·

tembro de 196G, para a m:ecq�ão dos sel"'iç·js ele constru

r;ão de residêr.Güis pa1a a Aeron6utica, na DG ;,2,nmento ele

Base Aérea de 'F1ar'::tl.1ÓPd]iS.
Para informações der:::1h,'d2S. �nlL'itamos dirigirem· .. S0

.8.,0 Serviço de Eng:<;n':'8ria da Qui.i1tt' Zona Aérea (SES), 1113,

te QG, dias úteis !10 l1orá:. ia de 08.00 - 10,00 H. ou no Des

tacamento. de Base Aórea de Florianópolis.

"é;
\'.. ,.

O
1 ') - C',,'·,·rl..,. (";[:me e refonna. dos Estatutos Sociais,.
2 o - P:,H�·ir;''''('fin (le assjn8,turas.

3.0 - 1��:�;l1n�·.')s d� interêsse Socia�.

.....

. .; ,. >;-.
-.

"

Eduarôo Bl'Cimal:cI
Valério GOflW"
Cesar Bastos GOlPes

NO AMPARO AO ASSOCIADO, DEDICACÁO ABSOLUTA!
,.JJ, I

Florianópolis, 19 de Setembro de 1966
;",,_\

22.9.66.

Odony de Almeida Ramos - Ten. CeI. Av. - Comandante

.......
/

BANCO DO DR.' S·�J, S.
BAtlCO DO BRASIL S, i1t

CARTEIRA DE COMÉRCIO EXTERIOR***

:;�:,�RÊMIO BENUleIf:N.TE DE OFICIAIS DO EXÉRCITO
Sede: Edif. .Duque da Caxias _. Arldradas. 904 Caixa Postal, 1529
telefone 914-51 Pôrio Alegre.

CARTEIRA DE C01Yl:!l:RCIO EÀ'TERlOR

.;·':';:·:.;)-
...·\;,t';'

"��,��i./,: COM.ÚNICADÚ N.o 185COMUNICADO N.o 183

A CARTEIRA DE COMERCIO EXTERIOR DO BANCO

DO BRASIL S. A. comunica que está recebendo pedidOS de

ltcença. pgra a exportação de óleos vegetais comestíveis,
de qualqlt8r tipo e procedência, devendo os int.eressados di

!·igirem·se às agências 10C;<:tÍs do GRUPO:CACEX.

Rio de .J;meiro, 9 de setembro de 1966

A CARTEIRA DE COMERCIO EXTERIOR DO BA1\TCO
DO BRASIL S. A. comunica que está rec ,benc1o pe�os da

licença para a exportação de farelos eiou torta.s de Oleagi
nosas' em. ger(1}f, de qualquer proceuenci2" devendo os inte

ressados dlrigirem�se às a.gências locais do GRUPO-CACEX,

�, .':_

:.",

Prt:mio
Mensal

Rio de Janeiro 9 de f>etembro. de 1966r..üôo"
- __'_._-

\ ERNANE GALVíl.:AS - Diretor
EUCLIDES PARENTES DE MIRANDA � Gerente

f"
., !,-<" 21.9.66

ERNANE GALV.íl.:AS - Diretor
UCLIDES PARENTES DE MIRANDA -- Gertnte

21-9-6@

1100Q

--��._--�.
,.

_________________.J..-......;.'Li:..�...., __......;'_..:...
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'lRA VER· 'COSTA
� ?'.'

,

/�, C(r;rr·.�sâü lle R.ec:i!,I:flO a,o VIarecha1 ço�ta 2

I. ;S:lv;�' cátldidçlto da, f,IG�I�A à P're�;id�'üc;ia da Re

-públi�a ,c{�rI1up,ica: que aman�lá;; dia 20. a
I p",r 'r (h-;

o. h�"'asr 'ilínfottl t,nibus p,iaí'a o éii?r'.'·Ool'to· ":Eü;r c'í :1)
� ":�� , ''''t I

) ,
•

-f:.uZ,. c.onduzirido :C·s, f,IUe ·/.lesejalE:IIl r�eeP,cl0far o v>

�ita..J.te, e sU,� ç:.)uúrva, lJan.ihctQ. .das pfOX.;II.\ldadES c]'l

Miramar.:
.

. '·C(�J:sideral1los. é�il.aií:le� ,

'".,:_ .. O Ministro GOnçaI
te proQu . .iva· a.II;(;SS� pre-: ves comprrendeu a nessa

· sel).l)a no Rio', d'e- J'aneirô �n jHa rei\iiniliéae-io to
para 'os corí(�ctÓ4",Çom 'a� rr-;na;' -;l3s:Í�'n ,a t,,;'efa de'.
torldode3 federc.:,fi,· Iigadas �oórci.enai"', os demais or
ao

.

problema rotioviário. 'gãos Federaís rio caso '0
"dis� o :izidusti-ia1 Ai..- .

Depattal'ne�to Nacional'
FREDO REMÓR, presi� d�' Estra��s ·.de Roda
dente da 'qôfiÚSsâQ Pr& . �. :

(D N' E R ) C. . -_gem : . _ .
" onse-

hn,p1antiç2b;. ê-: Asfalta:', 11:Q. :Noclonà1· d9s Trans
me,�to da _BR�E32,:. rodo- porteS e, Grúpo Executi-'
vla,de.integracão. Cat�:.. vojde Integração {.la-poli
rÜ;tense .que·:l!ia;\o extre;..· 'ti'(.!a� ,-qo�( .Tránspot{es·
mo..()esté· e' oh,meia-Oeste '(,'G'""'IPO'T) . : .

d. , .

.

I'�.
". ,,' para 1SS.o e-

do. Estadá ao ·!i�óral. .' termir3;:,c'!_:?, l:2 jl.:12d:2to,
"DesejamÕs; -, de." ailte- q\f? . t\:ês dos seuS pririCi

ltlão. agr'adecé:,�a'l' pfv\;i� pn.'-.s· asse:o:scres
-

viájassem
dêr.�a:s do s�n�.Jr· Go� 'ai�da està Semana, à JOa
ve�llaÚOr, IVO SILVEI- çàb� � 'Chap'ecó, para sen
RA,' q�e hã'o' 'medi4 esfÔi tÚ'em, pessoa1mênte o

ços 1;10 apoírurient0 das' 'pro'8lem' do· escoam�n�o
�solici,aÇões .da ComiSS_LO dÍ'l., pTcduÇão daquel-a Z�).l1a�ahdo uma' '

.. aerh6nst�á-' e relatarem aos demais
Ção, .

de p4b1ico
-

de q� ks. setores, do Governo Fe-
Sa aspira'Ção" ,não é· ape-

.

deral
nas :da Oe�té,màs de tiJ�';
do o povO de -Santa Cá-.
tqrina.

. "

CONTATOS
.

-:- Pern�aneeelnos, . no-'
Rio 4e 12 a 11 40 cOrÍ'e�,
·te �qua.lldo fomOS recebi
dos. pe1-O. Miinistro -Joà� .

qonçalveS ,de -'S9uza,
'

.4Q
Mirusténo 'de Coordena
ção dos,�'orgã�smos 'Jté-·
·gioPais, a� ·q,!é).l esta StU.-'
bordmado .á ,,supermten- ,

dência da Fronteira Sul
ciO-��t€�, esta sob direção
do Geri. Al�re,i(l: (;;I Sil"-

"
.

':":_ iAcredi:amos, sem

d{tv' da na sinceridade dos
prOpQsitos_ dos tecnicos fe
d�:r;llS

.

qu!j.ndo 'extorna
:rem : �os me�bJ:"os de nos
s,a so�SS�& a .Ikna via�

,bil��açie ck vepnos �n
j;:lq@a . a "�o�oviá BR-�82,
compreenden.do.' a signifi
caç�' daqUela, via de· es
C0�me�to para tôda a ecO

· ú�mia . do $stado, e, espe
c'i.qJménte 'para mais de
7Q '!llunic�pios. catal'inen-

· ses..
'

..

. D'P'.Bl'�.TFS
'(Cl:"J'l ;)�.

-

ser de justiça
· ",:�·r·:J!��c·. ri:nl'� tal1:rbém a

a§s,s�,>:c:a qUe ;cCcbe:i.11·)S

va _FY, c1"(, �.o.l:tya p._....

sen:.e, a cüéP11ii,,,ü. ao
ar do MECO:R

I � l

SEM COMIDA

•
J

,
{.

Afinal, aS,' lução foi de:cofreh te CiO
canSaÇo de tod08: os estudar1tes não c{>

miam' deEde" a _. arde, qvindo conseg:l':·
r,un ;:J·pena.s. a'guns ;"":_�ncluiches e refrj
gerar.tes. e· não' till!1',y;r,l condi<;;ões rl(�
dorrnir .pelps. cOrredor�,s da" Faculdade'
d-e Direito: As :�llJ:ÍD ·:f�,f;\-i. s' já estavam'

'. perder.do .<', paciêné: <t, ';�<)ro�� cOllsid:;
.ravam;' a ,intI'ansigên c·;á Uma afronta ao

'.seu podei": � o� rri�dia·c1or.es também _

• Rei,tar' da VFMG: Pl"of�sor Aiuisio Pi
;menta, o Reit6:r; da Unih'r�ida�1e Caió-
lú!a .e

. B:spo
>

.{\uxiVH .de Bel� J{orjzon- :
\.' •

_- , li'

-,e, 'O .. Serafim FernaY.1GeS de' AI:aújo e

'0. DiJ"etbr dá ',Escola de Direito,; Profés-.
"SQf Lquri'val V!�ela, qTl� .estFI�,am em' ,l_;

·

tividades cie� :Uma !1arte. a outra" desde
.as 12 horas de se.xta.feira. I

:·IB·· eOín;MoRoU elNBUENTEMARIO
":; ,,:' "4,la��;gtir�brl�i ás. �T�emoraçÕes do crnquentenário
'.: _da i�Stal'a'Çã:0" 'de. SUq, agência nesta capital o Banco
'. dq :Bra�p r�é2�ioriou: na sede da -:\ABB 5a. feira ú1-
; ),,,,;: ·<l.!tas ]�c{.rsoií.alidades do :r;nllndo social e bancá-
rio 'Entre' os, presentes -o governador Ivo Silve;m,

. -'
,

. foi. S€,tvq;qb 'QOquetel aOS presentes e aberta "s �xpo-
si ções ;l\!:..: :�lí.;,;m�tica .e E::;�::"ti;;L�a ,pl'o;1)ovi(�:::s :p .r <1,-'5-
socíacão ,.p2..':,�1�a; h\storiarido ? evOlaçl,Q do Banco

" d6 131'as.1\,e de. sua, agênCia de :F'lorianópolis, integrada
. no 'd;�sé;voVimento dá região. Na sexta feira, fÚl,u.m'
ér:��r�àd"ás' aS"·l.óm��norações· com pafe:-:'_';:;1 profe;·ida
pE"l'OcDr :,. Jcão .. J0s,é' Ramós SChaefer, no auditório da
Fâcu)qade 'de Ciêilcias' ECo'nônucas .

da UFSC sôbre o

ten;,3 :':d"Ba��: .do B�ásil 'e'a Lei da Reforma Bancá-
r'·' ,':

,""
.'
... ". .. ",;:', .,' �

,

.

la .. ,

ri
.

.

no �io, dos séh:)!�s >Ce1.
Silv.o Fini.o da Lüz.: e

Dep, Alvaro CRtão,' ,i�q�e
nos prestígiaram em' -nos .

sos contac.os no D.N.E·.R.
.

GEIPOT e COn�elho '.' Ná
ciona1 4e TranspOl!lt��,
bem comó junto ao', ::·w
nis r.o João G ()nç�lv�" "'e'
a or:ortt::-,:db.tJe qu6 a·ciue:.
,le pa:·jaIIl�n�ar catarine:r;::
Se noS possi.bilitóu:: em.
sua resid€�cia para .."um
J:)ontacto pess9al; .'ct�i:rl>·o
Mar 2-ch;) Go.:ta e S.ilvá:;,e
S2US assE.ssor'2s, qu�:zid<!t
expu'semes a 'necessrá'ade
da construcão da :;':-odovia
de integração catar'liJe-9-.:-:,
s� '.

,
'k

PREJlJiZO DA FACULDA.J)E

DECISAO'

.

'

As' 4 hora,,_ Os lírrés coÍlvocara?11
aS�en,bléia . dertro .da '. própria Facu:
dade, e�!)ljca:hc1o -as c�n-;'licÕes da" Poli-

'- , • ., i.

iCia' e Çleixando <;'le r,<: 500 estu'dó'ntes
,presen eS d"'c:r1irs'e,rn. Na ·oCI1!3ião, foi, re

\
I C(�ltHo u"., 1);1.1v'i'to er.l;·('Ç(ue ldor D_ Bera,
f1)l' F'�rtJ��,('l."", rJ" /' f:'1:1io" r? ri b:'"1e r:h
v"cp"r" .,,;':1. nl: .. ,;�. FrE, Paulo Cangus
SI.I. '0 pr:'Tl,,;rn "",J"'(:�'1r.e·a 8",1: prêpo, ';:1
.(!�irn"''lT'rl., ,..··r·

'"
�"rS "q PO:.:i';QS C("lp:�flS

já f{).�·;:>'" i'],<;,! "r1:'� . "., 1:11' o ú1tirno
e estou er1.1 c."sa.· Tudo bem."

GREVE

'( \,�
..

, IAVISO

I. � . 'A' far�ílj<t' de AHNQ PEDRO HOESCHL, pro
fU,!1c1a,l''lente "c(lb'iternacla cOm a i_rrel1al'ável perda de
seU quer.id6 ;chefe, vem 'Se'ns'bilizadi externãr o se·1
a�tat1ee;r;'ent(j a ·tôdas as pessoa,s que de algum mo

do a' ()�h.:foFt'aram . naqUê1e doloroso transe. .

: N,a- oportunidade, convida parente,s e amigos pa_
ra a,sistirem ao '"llto religiOso, que será ce18bratlo na

Ig;reja 'Luterana, si1a à rua' Nereu Ramos no dia 25
d(,) corrente, .f!,� 20· horas.

I '

�

..

\ ..

Os líd'prps 11niVpr.,'j-."':;"" min/z>il"dl
c", 11 .. ,.�'3 d�""'�:� -l;-- ";hért'''ldr's do,c!�J;'�;o
t�.lh,·,·a'''''_sf>,à" 11 ]�r)\';::'" de'ontem', (ci�

I
�)a "a.çuld�df' de Dil'eitoj e' dp(!re:aram
�'T"'Vp ::?:pral d,e ",'-ates' ó, 1'01' 48 horas,
Pi ,_:,,"jr de 2e,ar�ha. 01" t'ôrb.s aS escoo.
lus ,uperiores de Belo· Horizonte.

-1',-

;'��FEI.,,'P.',Õ�· AO COVEIHADOa
.

I

t· '. � �.
( '

..

�

,
,

'

, O 'rre�Ho Acácio 8a,ntiagp formalizou propOS!
r, 'é).ÇI,Gove.rnàdor Ivo .. Silveira n� sentido de pr�ove�
'a "dreh�ge:rn·. e, <;> I!e-calçame�to total da Avenida JOI\
"crê Lácerda,' oue liga 'o 'Aél'OPO'r ,o H,•.�ílio Luz "'"

. -', ..o
·ee::::l'o

.. êi:: pf?�Ü.i.r.:

NO JUDICIARI.O:

lribunal··.··Reu:nido
. .

,.\

.H

',' ;... .

.

'.'

: : >I

- UI.

reaela
Em sessão d'o egrégio' .Tribun�l PIe

no do dia 13 do corrente,' em hO'Ínená�
gern à memória do desembargador' Ai'
no Ped!."o =�oeschl, o 'preSidente do Tri
bunal de Justiça - des.. Berisá�io Ra

moS da Costa :_, em comovedora ora

çã:O, exaltou-as qualidade$ rn9.fa�s. é' �D

te1ectuais daquele magistr!ido;' nO,. ;étue
foi secundado pelo �xÍno. ,sr: dr ..prlfu
radO)'_ Geral do Estad,O,' df,. ·���"1.Mc:;í
ritz da Costa,. e reprês�l'ltant�.,d�{ord,erll·
dos'- Advogados '\(10- Brasil, 8ecçii.o dêSi-.

.

do' Estado dr. Ed,niundo 1\.cc'á:ci(?; Mor�i'
ra Os qU;'iE' Se aSsQciàrain. às homena

ge�1s pr�stadas ao ilustre !norto:'
'à seSsão conjuareceram ,todos os

func:onár�os da C�s�, além'; dé:',�adv9ga
dos, promotores, rúagist.��«;los, 'e amIgos
.do insigne desembarga�ot desapa:r;ecido.

•
-, 1

_-

• .:>.
• :

>�.t

CONclfilSO HABILiTA Ir
NOVOS JUIZES, .

�

,

RealizOu-Se: no corrente mês ma-ls
Um concurso para o cargo -de ,Ju�z .Suh.s
titutQ, visando ao pre('�hime�to �a.
6a. 8a., 9a., 10a:, 12a.,- 14a., +5�.. I 18a.;

,
.

O '�';MAi;s' AH�íGo : DÍAJUD DE SABTA f CATARINA
< "I'

•

'[
• '" : !' � •

,
'

, j

\ . ".: FlOri.a1l6:P.oli��, l'erÇa.-fe�:ta ,.;... 2() de setembro de 1966" .

. :
"

•

�
�,' ':�, .:; '. ,.,�' '11'

:',
.

� ,. ; '\;. ):�
i _

"o
,
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ér .. :. ,:�'. .
j �

,'.'
'. ! �

Maviinento p r ft-28,1
Continua na Guao

M
.

�

Jr i�;lí�o D���êDfe: P.rliçipação
.D,e '.L:����s··.�'�.·'êi. -pe 13.' -

.

.,:: _j . RI.0;._19 �(OÊ)' '-."0 Minis'ro do "Trabalho senhor

,�LlJ.iz·.GôJízaga:<:lo·NáSCi�nel1to.e SiIva dec1âFou a im

'prensa ,nào'::l,ef.,. qua�qü�r. fun:dà;men�.:3, noticia de
; qú�'"q: �b�-êfno 'estària) pe:lsandô em substituir o 13.
" &a�a,rlo� ;'poi, � tini. 'sís'têi-r�;a,'p�. qual o empregado paS-
"sá'rf;)'a;·paI'ti'<?).pat dos ·:.�tós dá,�,mprêsà. _

'

_

;' '�-Aéiiescei:ittidu ô' titular do trabalho, que �.am
, bÉ:dJ.. o-T4iiiis:t!:0'�6berto CampoS descoD}: I!fe qUe qu·al
,(.i:éé o�ga:ru'$m?;d·e"s{.r�': �asta esteja Estudando a ma_'
.. térfa ..

'

<::' '<,- \.'",' r
<: .. '. : .

"Os encont:·os e os con- : i). a�'fit •. ( ���� .�í1)ft��k4',��IAE:�,�:S� J!'U�. n i3l-�iU.n�
s€-quen�es Uebates .qtJ,e .... . .

tlVerrlos cOm lVbni.s.ios..�e ,liJUIlINDO ., 'ELEGER,
Estado, Dire'�ores de:.·'Au .

_,\

tarqmas, Chefes d� Se�� . �S.{'�A�Ó,'�9 <qE)' - O'gabiJ:lete éxecutivQ da,
v...ço Federais cremoS-'. : ter '

.. A.RE-�A: �I?�'��is�a ' re�é� hoje éOm o goV'e-rn\ádor
ensejado Um �leJ.hl)r c'�, .' el�i�o >'<ie S.ão���lo, Senhor Abrel,l Sodré, é profes-
nhecrmento deSsa roP�ª sor Ca�va,lhô ,Pinto.r" . ;

.
.

tão import.é!l1l0 para'o �s.:. 1 N�' o'Pórt-u.rti4ad� .Será �laborado O programa de
coamento dos cereais,.·� co6ç�n,V'�<;.Ôes .no;��t�Po. com, vistas à campanha do.:;
deiras e produtos i.{l,<1u�� ·cllFÍdid,jfÜOS.· a,Tetlll?�4$ �.� A�em�éi� -� CoRgresSo Na-

PJMENTEL.VE FLORI,ABO 'E P,UTRA EM COSTA:i:�iz��t� tr�����a ;.� ,c�'���f: ; .:�':' : ,':- ... :"'�>'�',' I' .

. ...
.

'","
' ,

7�'
" -

.

�ur�af:�;do��e��rt;;�o�i! O.POS_çÃ� .JIU�R'.'SO,LUClONAR CRISE
I cll�f��;;;B:, S��a(��) 'h���::t �:!:�;u��n:�r;::l�d����r o

pont;meo do Gover:o.ador ,(S/I'U:QlNTJ,1I '.I(AS· 'MANTEM pelo governador Páulq" Pii1en,f�; na- :ca iConJmiandd, "com a cert�z.a de,
..lvo Silveira e pela assís.: , " ,. >" "

'. ....

'( pita1 paranaelll?e. ."

'\'
.. I e.St�r' exp�esqando a opinião das correi

-,ência ,parl;lmentar ·d6{l .OJlS11'�'ÇÃ,Q·. \.. �\'" opon;úlúdade 'três clis:cl,ltt�'� teso Políticas majQritárias do Paraná",
.I10SS0s ilustres Senq,dores '.',: .. ' '(. ,,,_,o ,

<'. ," ram pronunciados, um. :p.elO, canqydato; 'o . GdvenÍérdor, aSsinalou qUe a eSeollJa
e Deputados Fed�.l'à:!S,:

," ;.' ',- BM�iLI�; 19) (OE) o d deputado Franco à presidência, depl:ltad((Pedr\?, o' A!eiXo' do Marec�l COmo candidato a sucessão
.

pois iodoS estão coTI.scieri.
�

lV:9�fO�(j-'·gue'.aSstimiu, a pr�id�nci� do 1VIDB dtlfelaro'll e pelo governador PaulO; Pi�en��; '-preSid��'::'iá( se· im.pôs çOmo exigêncil
t'es da importf.ncia d�qi.Ie '; q;.\e, a 6wsiÇàq :não .'deseJa 'agravar, mas, sim coope-.> '_ O *chefe do> exeçutivo

.

�araIÍaens� irrecusávef; ..
la roCl.Lva para o nosso.·� Jar: p'afa:.s�ll�ú'i0Il'á:r: ,o pr9b1err-a' ê"túdanjI. . disse que a posição Jó· cãnQi�to �ate-

� Esi'aÚo." ',:. ·�etl§:cE'-nt.c;l,1'\lu�· o' l\4:DD ""Btl'pr"] 'illCl obsi.:<UÇ?,o r:ista é semelhante as d?s',:gtmer��s
� .�. "._ � :tio. C()i.·•.�lSg,'\: :nq,Il:)p·.O

-

O,?":' _1' f'- n�.O pretc�l(!,. l fe- � OI' ano e Dut.ra, : ;.'
'. '\ré- 9':à.to ir\s?�tUclQnaJ. RÚlin�rO àoíS, o liovt:.LCl.uUr Paulo PimEmte1 . re-

:.
. ';"Ap,�i:là·s.:';!J.;Jitç�e�to ,da, uniã6� 12ara o próximo putoll a, escolha :d,o Ma,r�chal'C9�ta.: e

,", .'I!!,��run.1\ \,t·1.'L� Jti'.N·�,��Tl�� i!'\,S ,JI_'1r""ADAu SITUADO�: j!kT'.t-' .

.

'

exerdeÍo n�o: ��tá;·alv:q. de "bbstrt1ç�� _
Silva para suceder:o ·presíd�nt� 'Cas:e-

I:lll) ';H�!! lo lloII ,WUIIU '" � .11.'1 ;!. d ;.W
,

'

.• $in�li'i,áV-�O 'diSse' '�ue' Q,' MDB nao se afaStarA
\
lo Bra.,,'o COmo "�m .�VanÇ0 ;,: poslti.V!l

. -4 dq,s '9r9�:�as'·:;;l8:çÕtfS/.,
'

no, procesSO démocráti!,!� 'br�lêi!,Q:,"

'�'"j�,!.:�' ���t.·;U,:'lA LiB�R"T,AS,S.E C,01�PlUiji�i.iL, S
l "', " '.

'

Ao saudar o cand�to.:arenista, f)

, , .\,.�.l.ijI�:i·s.'�lr'·'.�S'.'M(:· ,lil�r.es_ DivulG r .�m Nok s GoveJ,l"adJr di8se qUê "p. 1'!f�recllaL Ct;>�
'.

'

':':�' .,,' ,. i; CI. ::
' •.

, ... \ 8 (- S :v'c é a ráais aceÍtada e� tranqUl-
�ELQ 'HO:áizONr�, i9 (OE) ',-,- A deCiSão foi �áp._da �,às 4h�º11.. ;·Ptita:'·ÊSmaed.er.Oadá Conlinuisl�, 1� x!s,·untià !,�ra. r(._�pôm\l€r;.·à' e�pectati

Dezoito .�l_O'[:a�. depois d.�:-sitiados nO pJ.·e ;:; estuaan es começaJ.,UlJ. á desm.anohar .: ,; ':-.;; � �.� : ":J, ; -.
' .:' '-.... -va geral de' segurança' fl,lturâ e deseú_' '"

-

Mo da Faeu1daáé .de D�reito' da UFlVfG
.

dS barrlcal1as ue -cafte_l'a::i tSCOlares.·� 'a .'." '�. �::q; '19' (OE, ',r .;lHe;s dó govêrno inclUsive volv,IIle�to t"collôniico,' 13em ,�..preJúúo
. _.:_ ja ��eni" é!li�'ri.erito:,:,

:

ágt:�,', luz e· c",gaI:� subIr da praÇa Afol1so :Al'ir:os p�rq' ii :,' rbipa�t7s: fffi;rA;a;b:t;!'11 à imprensa' fque a rec�n'te ellfre- das':, ',,;erdades pÚ,1Dlic?s/' /
..

, ios. _.___, Os eStúq.�ntes c':t'g�y:an')' a .lir�i. .Rua B3.hia, deScende até à Aven-idJ' ,Vist�(>ªE!.·úliniyttq dl:i' 'Justiça 'e 'as notas elos ministro:; :·.li>·'. -

· acôrdo com a polícia às 4h 2�l1i dadn8.- Afonso Pena com algumàs Valas.' p':'lS .' 1.nili�:�dt)0�ân( pr@gré).ma.das-"com ·exc:lusiva finalida A SAUDAÇA0
'

. ' ,

drugada
.

de .domingp; l',?ürando-se em, p0li:ciaiS, que
'

tiraram (.,s Cordões:'. eLe ;. " d� 'de! aê:qb�� :p.e \Iin,a vez por tôdas com OIS rumôres, .. t<

conjUnto parà, sUas �esic!ências, aOs gl'i �nlamento e se afastaram um ciuà.rtéi- ;" sôbr,e';�6:� é.?ritínuismo 'do preSideLÍte Castelo Branco. O GOvernador' Paúl6 Piínentel: aceb.
,tos de "liberqàde, .lib€rdáde",: élPÓS re- rão, "" - S�guhÀ9' aS'�nesrúàs fonte�, os pronunciamentos re- tUO�l inici�lmente, que:,à pósiÇã� ao M�
ceberem a confirmação' de qúe todos 0;3 , flderr' (l. p(snSbmen·,.o e a dispOSiÇão do presidente da l"echal Casta e Silv.a, é seme1hártte.. à·

colegas presos tinham ,�ido, iber ,ados. OS SITIADOS, Repúb1.i.cã de entregfJ.r o govê:rno em 15 de marco de de dois outros Marechais braSileiros - .

Desde as 11 horas· de Sexta-feira 67, ,ao':.siu "sPéessor_ EnqUanto ;isso Jon+es militares
.

F1crüm8 e Du :ra, o phrneiroj ç.pós' ,a
as '�estõe-? para: à solução da .�:hs� pr�,!,;;�, '" Além de qUase tod�s ós lidJr�� �:s- c6nfi�í�i!'al� p.��:.a(amàl!lhã a reuhião d� alto-·comando queda elo Império, o segundó� "ap6s' ".:&.
seguiam in', eFlsivas maS se:m:;ê*itd� �la : tudanti.s de Minas, estavam � :entre 'bs rr:j1na,r :paiá apreê�ar ,diversas aUestões entre 2S quais q�ed;a do Estado N.ôvo --;-, ,:que jtKega-.
,intransigêi1�ia <!;as du?_s pat'teS: élS ,au-

•

,estudantes Sitiados cêrca de 150. ,Hioças -:. o' pr(')Bl�n!ã, dâ' refonna coiis'�itu:cionill e a situação ram 'a chefia da Nação, na' cris� 'de. cri
toridades policiais n3 o concordavam em . (entre as qua:s 20 colegiais de I-rle'flor geral' do pa.ts.:"· ;;

.

'

. .

i'..:' .

'. •

tetlrar as tronas da Polida -Militar e,,11. idade)" QUe Eaíl':;:_r;n aC0mparlhadas' .de \} ,;:>'" ;,,'
'

,.1 ..• ;' .
' ., "

Guarda Civif d�s seis miar eirões int.!r ,"'I:'s r:-\â·!.:8, )'II.. S es ;oS reso\reram entrar
.

ft D1iwt?"A·Dft.�, �Q'G�EtJI'A '.!

d,itados. e 0.s-,e·.sjUda:�t.rs--n··a-o. al'C"l·t.<lVa.',l' " "�dO
-

.' "'1' :.::1 ..
� .·U,•.•IfY.�.!'Iii:i)'.: 1".I.1t\,.' aVI, ,.

" ,. , -ç � LO pre 10 .para nq·::a�' é\ )"0: c' C0'nie a.�_
a pOpe?' c, .d ..: r, ir'. da ,'.m grupe:;; de iS.. a s .gJitos· ele "L:b rda.:1e. L'berdade" n.

: r:� l';r,II!i1'- ft '1 S1'lf'� ti ID"I'.
-. >,.". b," •.�"" p;,1�"'� {]''''.\ iUl,.·;. �'<' Jlrt10 II, a

OU de 20. \ gal'U';11j dcs' nnr 20 �Jro css6:' S un° vet.'!i- i.R·· ., .
.

1 . -121. .i-\:SILfA, 19. (OE) - O In.sUmo da Orde.n
( tál'i(·s,. 3,·ém eles rnecl;adol'es, OS estu"d_an .

A-f' "":;;<J d
'

I" .

, o.,_s a.\:og�.,. os· .

o Brasi I�xaminará a>manhã o., aI1:j.e-t, S coe 'd'ssolveram na Avenida AfQIlSQ - /

-
. prcjet�.da tefC?rma. consti1,�ioná '. elaborada por ui.�1a

Pena, retirando-sé na�a :::asa' em tàxHl c'OinissãQ'de n(rve membros
--

.

1'·agos pela Rei �ori2 -da Pniversidade Fe .

- .

Posteriormente ,a rbatél'iu" >tc.,rá· encanünh9da �1O
dera: de NLn,�s Ger,:is

"

-
<

i "

-"', I presidgnte Céisté10 Branco CnmO con.fibuiÇão ·dos ad

vogados ao ·debr.rte cons'itucional. .� ,t
•

" " I .",�' ,

\

20á., e.21a. Circunscrições Judiciária�
cOm sédc, respectivamente, D2S comar.
cas de Indaial,. Pôrto União, JoaÇaba

· Concórdia. São JOaauim, CurL'ibanos'
Làguna, Á,raranguá,

-

São Miguel �
.()e�te e Palmitos. Dos d,esoito (18) can
([datos' subme.t�dos à exap1ej Onze (111
foram conSiderados habilitados.
;. São· êles: Dr. Alcides dos Santos
AgUÚlrF, Dr. Aulo Sanford de v.�sconc&
�" pr .. Carlos. Ronald Schmid.L Dr.

�ói ,L�i� Dadan, Dr. Fernando 4UU
'SOares é;le çarvi3.l�o, Dr. Gert Odebre.
·�.':J.t; ,pr. ":G�ido Schreiner Pereira, Dr.
Helládio QIseI' da Veiga, Dr. Mauro
'Iril1eU WerI?er, 'Dr. Nelson de Souza

· IÍ1fe�d, ,e Dr. Raul Tavares da CUnha
Melie:

'

'sr]'ltBEJO' E' COMARCA
Df,SPE SABADO

· Q. desemba;rorarlor B?lis8.rio Ramos'
da" c�sta éqippâ�ceu, sábado última, l
instal'lcão da cOmarca ele SOn)brio, cUi
at" foi ,nl"p;'dido 1')e10 dr. José' Robel'
g�, ,Juiz'-d,e Direit� daquela comarca.

. :�·As atenç6e-s do Brasil e do·P..
;l'an.�;o em. particular, 'voltarn;-se para o

.ilUstre· so!dado impregnado de compre·,
:'ensão dvíca' e caÍGr human(� e revesti'

��: .d� a:uteÍl:icÍd�de re\;olul{'iom.ária, CQW

"t,utorldade; por ISSO meS111.b, para nol

gap�D:jr"de qUe nã� haverá em seu
.

'vêrl'ló 'discriminaÇ"Ôes odiosas nem r�

tÔnl� C;� ';olt� à época de corrupçãó
sub�rsão e 'irresponsabilidade demag6
'gica ,qUe ameaçar.am a Nação, -

lCentôu,Ó Sr. ·P:;l.ul.õ Pimentel.

-REDUÇAO DE PRIVILÉGIOS
" \

..

:,0· Mal'ech<l>l Costa e Silva, por SUl'

vw" -diss·e.' no seu discurso qUe a _pobre'.
· za" gene·ra.lizada e' a riqUeza cOI�entr3'
dp. hão 'podem durar muito, lado a lad�'
n';lula democracfa, lembrando' o pensa·
mento e Thomas Jefferson; e reafin_nol
o propósito capital da Revolução de r�

duzir Os privilégios de Uma classe, pan
a1.unentar as posSib�fidades de melhorii
de condiÇões de vida da outra.

E}tT.n�TrS DIVIDEM ABEI.A DE MINAS

\ , �
,1 �I' {"

J I '\.'} �

. ATENTADIl NA ARGENTINA iFICA SO NO 'TERiU!1
BUENOS AIRES é TUCuMAN'� coüLu' cor a participação de 2500:eslt�

19 (OE) - Un��i:bomba'c�i�cad� :;pot \dantes .

estudanteS eri1 baixo do automóvel do
Reitor .da Universidade de . Buenos
Aüe s,Luiz Botet" explodiu ontem de
JJlélnhãs Sem fazer vilümis m'as' destrUiu
as vidraGas das casas próximas.

;

\ BELO HORIZONTE, 19 (OE) -'-
A ARENA miI�eira, elepois' de Um' br�
ve periodo de integração, div1diu-St; ir�
remediâ,ve:mente em duas�, fácé'õés '. _;_

uma cOm a ex-UDN e dutra 'reil,hihdo'o
ex-PSD ._, 'com viS:as às 'eleições p'a'-'
lamentarES de 15 de

.

novéi:nb:ro, _ ,Jat0
cOllsi àerado l;10S meiOs políticoS' . C�1110
primeiro sintOma claro da ,desagreg.a
ção do tPartido i31:)ÓS o pi�ito.�' ,'i":.. .

. A d�sagregacão da ARENA' mil1�i
ra tOl'nÜU's�. on '�'rn cluase ili�Qntorl'1-ál'
vel, com a deCIsão de eX-,í.ldénistas. é
ex-pessedistas de não hídicarein" dua1-
qUer l�me de SUas. füeiiad para a. Íide
rançado Paa:tído, "qué .

vái' fúncionfl;r,
até as eleiÇões, ç,qm: dos' l.vi-ce-líqeres,
Um da: ex-UDN e' OlÍtrci' do ex-psn I

Pt reagl�tin�ção
.

das: fô:rÇa� Üd�rhs-
".

Em Córdoba' mil "unIVersitários' e

trabalhadores fil{ados
'

à :'Confed�ração .

Geral do Trabalho aSsisti�à�
.

à Íl1issà'
celebrada em intenção' do uni�erSitári;)'
Santiago Pompillon,· organizando-se em

scguic1a uma marcha de 'l'lilêncio ' "que

.' ,

_ tas vêm-se: verificando em todo o Esta'
GO, com_ a formacão de sublegendas q�

· d:spu,arã-o aS P�efeituras Municipais;
Câmaras de Veread,;res com' chapa pr(
pria, cOnti'a sublegendas f0rmac1as p� �
'los ex-pessedistas que decidiram tomai
a� meSma!:: prQ�idêllc�as.

,
Dêste n';?do', embOra apm:elÍ.teJ1len:

. te· na ,ARENA os ex-udenisláS' ·e eX

;p_�ssed;.'Stas . nàQ ,)nSeg,uiréi1�1 misturar:
,

se, lsenÔO ql,lestiio tranquila que, depob
'das' eleições. 'fatalmente servirfio de lJa:

.
Se �ara ,fotmaçao de novos PartidoS P

líticoS. ,:Os ex-udenistas tendem para I

'opo�içãb aO GOv.êrno dq Estado e-ao G:

vê,ri;lo federal, mas apenas a1.guns .d�
.P1Úld:OS, é: q_ae 'atuam neste sentld.

. preferindo a maioria silenciar a resP�
',J ;\ ,f,Jq:

� {, .� � �
.

.r

(; 1

\

Na r� uldade de Direito,' eis prej'tll
7CS da maÍJifestaçã o estão sendo éaJcu
ladüs em Cr$ 10 milhões: 'l.f�dr05 :.que-
brados, carteil'::s e.<·C(,la� s r\:struidas e

. :;" ,'i f'·
-

>'

'.
.

pqredes uich'1cas com críticas ao Go-
.

'. A:C0MISStAO �R(;ANIZADORA DO BAC;iQUE-
�êrno federal. '( n:.: 'que c::eró' �fe'recidb .00 Excelentíssimo Senh6r MA-

O ní�mero d� estudf'nt.��, feri�qs, Rr.::CHA�ARTHUR DA COSTÁ E SILVA pelas'clos-
q�e estavam den .rO da Facll!dade, foi " '. i": ,

. -
.

I. :.' " "

de
..l!); ,corr >eScor;açÕ�s.l.('ve� causa_das ::1"5 P:-��t:o�as� n� pr6xim? dià 20' dó corrente -.3.

. por "s llh2.ÇOS d�i vidros ou pedradas a- fl-i ro '......::.; às "20' hdras no Li rO. Tê;p,'is 'di ubd 'Jvi'Sa" aos
·1Jracl.2.� por est' liI�?u.("s�'. .

.....,.:, ,
,r. -".

'Todos os 46 presos fef'am liberta- ntere7sadôs que 'as listas' de' adesõo poderã'o ser pro-

d()� pelo DOPS até a uma hOra da in�" ,t;.�adcis MS sedes da federação' dás. Industrias, Fede
drugada de ontem., depois de prestados': ro�Õo 5:)0 Çprilérçio, ,F'ed'eroção das Associaçõ�s Ru-dep�imentot aUe.' sel'ã� anexados. cio:. -

. IPM das p?""�atas de março e d� VIII ,��is- e 'Àsociaç(Jo C;:om�rcial de FloÍlônóDolis.
Congresso Nacional de Es'j..ldãntes'

.

ia . . .'. .
. "

extinta UNE. j . :,_I.BRÀDD,r.CIJ!ENTO E CO'NVITE

'" -'- \

.sEM COMENTARIaS
· �., pn
,'0 Arcebispo �1� Córdoba, Raul

o'
m.ates,a, nege!U;:se t'a fazer qualquer �,p
mentário' sôbre ó1:.,.carta que os estn. �II
fes : da Universidade local lhe fize18,

· protestando contra as pUnições ílÚP.Oto
tas.' a

.

dois padres da Igreja de cn�tj
Operário que aUxiliaram Os univerSll'C· , �
rios qu� se declararam em greve
lllC- ]lá (�il1cO Semc\l1,as.

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




