
o TEMPO

V:'lüla até às 23,18 11s, do dia 19 de outubro de 196\5

tHENTE FRIA: Em' cur",o; P.RESpt\O 'AT1Vf'qSFE
)lIGA �DIA: 1022)5 mllibiV'CS; � TEMPERATURi\.
l\1'ÉDIA: 1�,8° centigrados; UM[DADE RELATIVA
MÉDIA: 81,0%; PLUVIOSIDADE:, 25·m'ins,: Nega-
tivo - 12,5 mms.: Negativo - CUJ1luh(s'- Stratus> '

- ChU\,'as passageiras - Tempo. médi,o: EstaveL

Gnvêrno hesita
_ .. -- ._-----

Regressa hoje de Recife, o
procurador geral da Repú
blica, O sr, Eraldo Gueiros
Leite, pretende convocar to
dos I)S procuradores da Pro

cur�dorfa Gerai para fazer
a triagem do nartido comu

nista que tem 157 volumes,
varíés anêxos e 96? indicia.
dos, .,
ARAG:A.O CHEFIA
DELEGAÇÃO

:$INfESE
TRIA�EM DO PC

o professor Muniz Ara-
i

gão foi designado pêlo pre
sídente da RepLÍblica P'lTa',chefiar a delegacãc do Bra
si], à décima quarta sessão

Ida conferencia ger::-J da
ONU, sôbre educação.

.lil)

') !,J.!;-:::-�C'i1lÚ'''íJJ;w.;
após

CONCENTllAÇ'AO

Cêrea de dez: mil P;Ofc'S, I
sores primá-tos.. estão COR.,centrados diante do palácio
dos Bandeirante. 1\', rU'l,,>

vizinhas ao palácio estão li
beralrnente t'lmadas, Os I
professores se teUJÜram pa
ra reivindicar a reclassífíca
ção dos padrões 'do ensino
primário.

COSTA NO RIO

MANuMENTO PARA
KENNEDY

lê

u paí;3,

.NOS �F(:)NSOS
.'

(:) presidente <':asielo Bran

co: irá domingo a escola de

,aéroll3uíica no eampo os

'Afonsos, para presidir �a S?· I
lenid�de de cntJ'ega de di, I
piomas 'da Iln1cm do méri
to aeí'onalltico, J� parte dos

festejos do dia do aviador,

,

�----T--'-

TREZENTOS'

,
,

l
I

. !
,

B'i?ASfLTA�' ] S ;, (OE)
- .SoP· o aplauso ,Pe maIS,

de cincoenta cl�putados '�.
Senàdbres do lVIDB che·,
gou hoje ·a Brasília, o se

uadoI' 'Moura, Andrade. O
presidel?te dG Congresso
infonnou qUe hoje Com

pletivO! u processo ,eleitll
raJ COIn, fi. expedjçao do cJ,\
ploma do novo 'rresident.:
da H,epública. '"

Fri,�ou C!JÚ� o Congre,·
SO po�lerá ll1Clrcar 'uma ".2:-;
l'!Êio soieUç para a entre��a
do documentC), mas que'
se o' marechal Costa e SjJ
V.3; nã!) ):>uder ir a Brasí
lia, receberá .

o diplom�l
em sua residência..
Falando sôbre a cri e

poli.iça disse: "Nâo vejo

lblioteca .Fúbllca ..... .R"'teste Paiva N t.-
U'l �cJ,�

." - es •

_-- j�

,

J

o MAIS ANTIGO 'DIAltIO D,E SANTA CATABINA
.-t"-...

D 1: R ]E T O R G E lt E N T E DQII1:ÜJ�o; Fcruaudes de L\qUlllC>
: lorlanópolís - (. }ual'.a-feira)1 - 19 de outubro dê l1J36 - \� () 52 - N,o .15,51'j - Ediçâo de hoje - 8 págrnas - Cr$ 50

..,_ , ,. �

OPcoES PESSIMISTAS

(Edilorial 4a p��ina)

sorncn-

hoj.�

_llol11as aos cand:·
datas em pleito il1di1'e� )

cOnsiste n�ma certidão CU)

Séti-�do' e Câmara " dos
Deputa�os. .' conter;çl; ':l.

ata' d:c ,sessão elú qUe Éoi
realiZiiciél a elej�ão, SU'O)'
titll; H' <'''1. o ::l ploma da

i� i i cq �: ; r, •.-,: Pos C:1S;')

de pleito direto,
O' 111arecllé(l 0:0',1;. .;

Silva e o c1e�utcdo Pedl'/)
Aleixo, entl'etani o, não

poJ'estaram CJua�gUer infoL'
n.1acão à impreDsa'sôbre �(

d;ipíonlação. :
-

� ", ,

mesa

te do govêrno,
RIO, 18 (O�;,)

; �"}i�� .• '. �1� ,
• 'Ç.�':' !).j;:'I".f(!!.,�

incompeiêntia, recesso e con'finamento
"

"
.

R;O, 18 (OL) - Fontes do Mmlsteno da Justiça
revelarem que o govêrno deveré adota r dentro das

préximos 24 horas, -nedidos com relação o posição as

�umida pelo presidente .da Câmara, depurcdo Adauto

Lúcio Cardoso c pe!o MOS, no episódio da cassaçõo
de mandatos de porlementares federais, Segundo' QS

mesmãs fontes, o governo deverá adotar UOIO das se

guintes três meJidas: Primeiro: Recesso do Congresso,
Segunda: Decrl;]toçõo de confinamento (;OS senhores

Ooutel de Ándrc.de Sebastião Paes de A�:,. eida, César

Pr�eto e dos demcis deoutcdos que uso rnm da pala.
no na sessão dó) 'Cómara do dia possado te f.0r úai�

�o: Convocação dos parlomentc'res da ARENA purc

ho';'ologoçõo do» e+os de cassação assina os pelo clre-,

'm. ,

razões para 'convocação
do Congresso' Naciol1rll

•
�

I
'

porque a crISe envolve "'-.

pen· S a C�ullara,

Entretanto, afirmoU )

senador MaUI':::>. Ac1drad2,
'se a Câmara solicitar, Cl

convocaqão do Congres3o,
se efetivaJ,'á. Perguntado
_;ôbre qual '.cria sua r0'.\

ção na decretação do re

cesso parlan1el1tar, re�

ponde.u o pl'esiden e do
SeDado qUe a;nda hOJe
deverá conceder l,lma en·

U't->'Tsta na qL[a� abordado
o asSUnto,

ESPERN' POR AURO

BRASILIA, 18 (OE)
. O "senador Mour,a Andra-

"

Fontes gov,c.rnamento:s (le:lof'J-

! ôm est n manh� que não figura no propésro dQ Prc

;idêncio do Rq'lI,lblka qualquer medida que imporTe
em oceo+uor o uise dos relações com o Congresso No·

cionel,

Até agora nõo se' con írrmorom as notícias de

dle'o govêrno �::.tQrja estudando o adoçÕQ de medidas

punitivos contra os colaboradores

c crn-c essedos o I mesmo o recesso

dos d.',)utCldos re
•

do Cemgr<;sso Na-

dono I, em repr.:::sália à atitude porlome'1i-or disco r ,

donrlo dos atos de ccsse çêo que atingiram deputados
��de,'pis,

J 'fl�rc os "olurões em exame, asseguraram 05

� i.l"l C" I ,-,�tl]""I sendo considerada como prová-
v:;l o de !cH:mh'""e'Ho de p'c!imina es (,lo incompetên
cia, co;"', � f'"",:('t'),'e rle ',,,, edir o exo.n e das cas-

Cada
� � • I

IH1W,; sair

cn!cnrada
'"

mo 18 (OJo--:) -- l"ull�e
oficial do Miuistéri» "Ia
JU..::tlça lnforrnou (fUe r)

govôrno deseja que õ pro
.je,o ela- 110V] cousti tuiçào
tramite no Congresso pe
las vias normais,

TodavJa assinalou qU(:!
êle poderá mudar de idéia
opiar pela outorga ._ta 12',1,'

ta a qU8_'quel' mome11to.

SegLlJ1clo é\ mesma lOl\le
o alUe-prOjeto ,la nova
consLttll[(.;ão .permanecerá
em mao::. do pl'Psidell t:.:
Castelo Branco durante
todo o m,ês ele ou,ubro,
para que o cbefe do gü
vêrno DoSsa ado'ar aso,

.]qJ� II ,-que i'�P6ar 111,aJ,;:;
COllVe111ellte,

JUR1\CI PR:CGA SEGURANÇA SEM
MILITARISMO NA A. ,LATINA

qualqUer c1il11a miil,al'l:3-
ta" E com t'ôeh� as gar;:. }
tlaS para que a;,; dccIÇ6es
sejam adola::las por iodas
as 1)�1 çõe, Jll teressac1as. O
lnin]stro J uracY lVIaga'
lhàes, InSistiu 113 neCeS;;I'
dacle ela Argcllülla e (J

Bras}l, ex!l]oJ'arelll J10VaS

posslbiü:lade, de lnt el'CiUll
bJOs, seia enlre sI Seja
com o conCurso ele outras

naÇ,õe� vIzinhas.

Peru freme
e mil
morrem

LH1A, Ui (OE) Fontes ufi.
ciais perua IH.lS infol'mUl'UIU
esta manhã qlle celll pes,
soas 11l01'l'eram e mais ue

m.il ficaram fe)'idas el11 CO!l"'
sequência de HIll terremotu

qn<..: ]lOje aballJu a capHill
ll( )'n;!WI e a 1j!'IIJ1l<ls cidtldes
do interior. /

TUl'llluS de socorro estão
S('ml u o l'ganiz:vl.,s pclo i"Ji,
IJjsLl'O d.\ Saú6e, que está
u1'icll(amlo os inllJ:lllws tle
atenllimcnto iI!' vitimus da

econo-

es-

IurD
o:; restos mortais do 1'1'(:- , ' " •• ::'

sidente Hcnm;!I�', repou- I
sarão 11U111 monumento cuja 1
a construção' ('listou quatm I
trÍfilões e meio: de cruzei, )ros .. A data nlai'cada para a

transladação e 22 de TIO, i
vemb�'o próxil110, !STM JULGi\ I

Será julgàda s\�xta feir.'! I
�elo Superior Tribunal

Mi.!lrtar o recurso do ex·presi.
dente d� FeJeração dOS!
Tr.abalh�c�ores .

da Il1dústria IAlunentICIa, Lllw Tenório de
I

,< ,

_,i�na, �ontra "L peaa ele ,Itrmta anos de prlsEio dada
pela attditoria militar em

São Paulo, É acusado de
provocar subversão no meio
�indical pqra uerrubar a

ordem políttca e social do

BP.i\SiLI!\. Itl (OE) -;; "s Bl·asi.lia, () 1I1'csitlclltc <.lo

g'ual'llições fel!c.rajs ·scú;a· Cungl'e�so N"dnnal afirmou
das'J pnl. BIr,nsília, entl'aqlll1'; ao . el1:1bll;l;Cal; , ésia " ln;f\'illãI - 't., !f- •

T '

em: )'cglme: : Iló sôl)l'(; avi- CI'1ll ddtinu' a CalJita] fede·'
SIl, embora sej:l de calma a. ral (lIH�� expedii� :, imedjata-
sHnaç50' na capital federal. ;l1Cntc I> dip]ur(),lt do presi·
O cOl'ol�el Meira Matos, co- dente eleHo mal'ec1Jal Costa

\mandal\te (lO Jhtalbão (le e Silva, K dec;são. 1'oi toma,
Polícia do 'RxéJ'd.u ch�':;oll (1:1 i!Jll.Ís o 8euudol' tel' OU"),
ao' Rio esta manhã, afil'l11an· do do dépulado t\muJ'al
do qlle é de tra.l1quili(lade Netto, li frase "Você Aul'o,
a situação em Bl'ai'lilia e d�cidiH ('111 64 (' deye deci-

que o l}OVO nãu se deixa jn- dit' em 66",
flueneilu' wais. 11clo que 1'01' :;eu tUl'JIO o I\IDU
aeonteec na CJmal'a, Atar- lInllll('inH OllC, defenderá os

de o LCi!islativo Federal voi- mandatos tioS 5eis (leputa-
tou a se reunir eO'lI a maio· dos cassados, i\ decisão foi
ria dos depllt tilos (Ih. 0]10, 1om'l(la pelos �;tbi.netes do

sição, inc<lusiw os ]Jal'la· nirctódo Nacii.'nal, que l'e

Ill('lltal'es eassado,�' O scna· soh'cll ;!inda I:flo aceitar as

dOI' l\'loul'a /\ndl'adc, I:St,\\'<\ illll1Jl!!"IHlções de seus ean,

lS0!lUO CSpCl'LlUú O!!tti!l! C'" Iliuu,tu::i, O �UDB l·C!.!O!!W!1�

1

I

entre

dou aos dirdórios esta
duais 'Que não substituam
�os' canclidatos:

-

imppgnatlos, :

EnquaniQ . isto o deputado·
Al'!nan.d(.,' ]i'a'cão, ueehl],�":t,'
qlle Uésta fêlta !iicrá llHlÍs'
fácil :wJuciona:' a crise no

J.egislatiyo, �; acrEscentou::
Milito mais pii'ícil do ,<IUl'
l'etil"u: ol';i eass'l(los da

.

Câ,:
n1a1'1l, foi depn;' em 64 ,João

('nulal'!..e eu:-;,::; I' ll�, tljJ'eHos

pt,ljj\eo," de J,;nio Quadros'
r, Áf1hemar, .r:í· o' lll'esill�lJtt'
Ih Câm:n'u' l.dauto Lucio

'C:ll'tI�SI). "

aSSi:'\,()l'a \Ia fll�e
"�nherb <10 ·pICll5.do l1Hun·

I'c'dul"i"1' s,Ôhrc .:t situ:1Ção
dns ql�sndos, _)leia 'tuunit'es'

tação de dois terços dos

t11',nutaúys el�� votaçãp se'

cl'du. rOl' ::l!!U 'e:ii o !!üpUÜ,t,

do ItaYl1lundo l'adiUlu, li· sidenie da H.cpúbLieu, A
ller do partido governista convocação é dlalbada co·

afirlllQu ,�que" o lllarech�l i}\o, itenção "di{ g.lH'êrN0 de

Castelo l�bn�,), não cqnsu!·, q"ue a 'mesa/ t:h çâmara de,

t01l a, liderança ,dã AltE:NA; ':: s'autorize o senhor A(lauto

(piando decreton :ts caSo' i.úcio Can]os'l, A decreta-

��,(Jõ�s de mandatos. O se· ção do recesso no COllgres-
nador Nilo dlo" Mattos, pre- "'l e as tassações do ]Jl'esi-
sidcntr (lo MD��, paulista dentl' da Câllêe1nl e de de·
'l'Ca'J'3W1\ill seH êlôSto CJll fa- 7,Pll:1S dI' f'lIh',,' n:1)'lanlen.
('e lia �Ta"e e�i;-;e ,entre Le- hll'f's s!,n'Wlfln 'hi'l já for·

!l"isj�üi�o, l! Ex, éuth o, Dis· nw'üla 11(·10 ,,"" r <'i'''' '1<; 1111'·

'se flue prefere voltar a lH'e- lli'l'l'5 al\1l11ci:iI�'lS lIelo I.!O,
sidCI1(;Í'l eS�adll'll do que ,êl'llO' p:lni a,. !)\'ús1111as ho,
'rN\SSumjJ� sua lÍadeim no ]'a�, caso a cris" !>olHica não
.. S�l!ado afil'llli',ndo: "li:, llOrll <;e h resolvida nesse prazo,
de varalitico ;,hllar 'c éego A rledsão foi 1 unuld1 pelo
")Jodcr "el;", (') vice 'pl'esidell- j1l'eli;idente da RellJiblica, de·
le. (J.a Cfuual'a João Batista, pois de um d"bate QlIe o

Ilalllos, e o 1l1'i.JwÍI'u secl'e·

tál'io �ilo C�)d[lo, fOl"alll

C!!'UHi.lÚO,'S !!O Hiu., l1do lUC<

chefe da 1l:�t:f!0 man teve

Cl'llll o general Orlallllo Gei
�!:'I·

r: ·ndil
m�r-ro no

timgresso
BRASILIA,18 (rr; -

Ainda contiuuam resi

tl-indo no edifício do C011
el'CSSO em Brasília. Cinc,)
�l_ '

.

�'nis d"'o�tac1os fede
"'1::3 (,"s·acl�s pelo mar s

cha., Catelo ' Branco
Sa.o 'êles os senhores'

Doutel de Andrade, S,,
ba,�tjão paes 0" \11l1e,cla,
Có ,jt· Prieto. Humber-;o
PL}aiclc e Abrào de MoJ
ra.

O senhor Adib Cham,l,
está en' São Paulo.
Os plantões COl11lnLla d

a 3e1' efetuar dia e nOIte
no gabine e eb MDB n')

prédio do Congresso; on
de estão alOjaelo'i o� pal'
lamentares cassados r, 1_

,quel", agremiação.

BUENOS AIRES, 18 -

(OE) - O chanceler br,l
�Ileiro JUracY Magalhães,
afirmou SU.I COI1 V1CCãO ,Jç
qu� as naÇõe;,; a,nel'icé1l12�
acerlarão medidas para a

constituiÇão de Um meea

n15.110 eficiente para a

"egurança du cOlltil1el1i'2.
O challCeJer brasileIro de
clarou Clue "a constitui
ção do �istell;a defenstVO
do cOlltll1ente se fará se n

TRE-GB julga
recurso dO$
degolados
lHO, Iii (OE) - O 'I'RE

da Guanabara. Julgd hoJt: o

;reeul'SO dc l'� cJlldidatos
do l\IDDB COJlHH sua substi·
t lIiçãu por OUL1'OS 1I0mes Jei·
tas pela dil'erlh !lo l1arti·
do oposicionbta, a pl'etexto
de l],11t· os ll1e�,'nos iam sel'

impu��úuI6s pda procurado·
ri,\ regional.
i\ substitnidlO foi )'eqll()

rida peJo lJl'esJ!lente 1'egio,
nal da agl'cmi u:ão, sem ue·

lil:Jel'ação JJ�hia 110 Ól'g'úo
diretor llo l,udluu.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Florianópolis, 19/10/66

Chtbe Doze De .Agosto
Dia 22 <- Sõíré8 .i�hflW n�v;"m {)p.POP-,Mtt"
- Inieio t.� 2j hi>m" tro ...Sul esta

s tesse
----_.-.- .. - .- _.�_. -.--_....._�----_._-----

Ton ,e� dos mínlstêrtos d:1

AgrlmütiU':l' (' do f'lm'1eja·
J.wn10 informarasn que es

l:i,o i'f:gota.doi'i toflD''i os es

.{ oques ,te sementes perten
rentes ,w M:J.lli.stf l'M fla 11..

gzíeultnra, ri/:� seCI'c't;a:i"J.ag dJ,'

Agf'l.cultnra f' emprêsas prl·
""da,§ iH! 'l'f'j:l't'Li r:.�n-iTü·SiíL

J!Jil5. Embnra êstes dados
115,0 possam ainda. estabele
eer a. previsão de safras pa
ra o próximo hUO, (JS têení
eos fig tomam como base ps
nJ, ammcíar eulhritas de to
rlos Oi'> cereais, com. exceção
fifi li" algorlao. em multo su

l'H-'I'lm'pf< f. s:l,í'n, I)[i.ss:Lfl:t,

Organizaçào Técnica Conlábil
Escrttns ;lv·IIi�;[l.s - Pfo('urado.ch -- Cnntratos Dtstra

tos _ .. - Hlll/i,c,1 () ri f�:?r,,-l.J ---' Irnpósto dR Consumo - Pra,
vidência Soei;,] ,"r"Tf'('f'n j\ofnnphí, ,,'1 dR Ati,· .. , -- MlSiRt(�n
(.j a. 11:éc,n ler;!,.

.l�ND.E.R1TIÇO· I'{cl'l :,alrlHnllft J\lIarinl1n . ...,-:� _. Loja T). �.

Caixa Postal, [\})(.l.

JO:nc1e1'Pçn T'olegráf'too "OR.T['_;CO"
Telefones G31H - Cbamar CLAUDIO
2il)7 - Chnmnr FAUSTO

Plorinnópol-s

Dísseram também que í1PS'

sa i'cl;riãQ fi consumo df' Iert.l
Ilzantes

'

superou todos os
.

anos passados, asslnalando- .

se em São Paulo um aumen

to de 32% em relação a

nEFtEXO NOS PREÇOS

Os departamentos técnicos
. da SUNAB não esperam u

'm:t baixa acentuada nos pre-.

Santa Catarina

REX�MAI<CAS E PATENTES
�

- _- --�-_.�------,-�-_._------

\Ag(,OTe 'Oficial dl", Propriedade industrial Registro de
mflrc�s, patenté,s elo jnVf�nçi1o nomes comerciais, títulos dt.
estabelecimentos, insignb" e frases- de pi'opaganda.

, .Rua Tenente Silveira, 29 - sala 8 - 1.0 andar - Alto
da Casn Nair __ o F':of'iamípr,lis - CO.ixa Postal,97 - Fone 3911

Dia' - 23/10'- DOmingO ..... às 16 horas
FESTIVAL DA JUVENTUDE NO CLUBE. DA

. COLINA

ATRAÇÃO: THE SNAKES

SAR'OINHA S t�l\'t GLED COMESTIVEL
.

Prornoção do Cronis_a Social Celso Pamplona
, lVIesas: na Secretaria do CJllbe 'Traje

esporCe

lMARs
De ordem do sr. PreSidel1ie da Comissão ele Ma

rinha lVlercan.e, cormmicam.os ao público em· geral,
que a partir de 25-10-(1), o horál'lo normal da Repre�
sentação da Comissão de Marinha Mercan'.e, será de
09.00 às 18 00 horas.

,

Florianópolis. 18 de outubro de 1966
GASTÁO SIMõES DE ASSIS
I RepreSentante

uhas SOI�MAR.' um prGnuto calarinense

r'

DORMITÓRIOS, SALAS E.
CONJUNTOS ESTOFADOS.
A PARTIR DE:

000
MENSAIS'.

DEIXAR SUA
ARGUMENTOS

"..... I _
__

ESPOSA VER, SENAO
·PARA, CONTRARIA-LA"

.
'10% DE DESCONTO, EM CINCO PGTOS.

....

20% ,!)E DESCONTO, A VISTA.

É"MELHOR
VOC,E N,ÃO

NÃO
,

TERA

<;lOS para o consumídos no

próximo ano, mCSl).!Q que se.

confirmem safras nbundan
ie!';. Baseiam.se no que o Sr.
nuiJJlcrme Borghoff chamou
Y'tw(',nternente de verdade dos

preços. Segum� J o superín
tendente da SUNAB, alguns
cereais tiveram seus 'preços
mais ou menos estabeleci

dos, nos últimos anos, ele ma
neíra arfíí'icial. Fvisou, po·
rém, que os preços para l)

consumidor sofreram majo
rações por parfr dos especu
ladores.

o CASO DO .ARROZ

.,'

CINEMAS
CENTRO

São José
às �j c,::: .iJs.

Margar�t EuU:el'ford
- em-"

CRIME t\ BOJmo
C'�fl.S\l.ra at� 14 anos

ÜS ::; (J 8 hs.
Rocl: Hllcl,on
Pal.ll8. Pl'cnt[',s

-.en:. -

O ESPORTE F;won,rrO.J)O
HOJVm.M

T:xnieo]ur
Ce�.ls·;Jrn (lté �. �n:ns

Hoxy
4 e 8 11s.

John HC?'bert
R..e�dn�,ld.o F1:1.nas

Vera Viana
- e'",J

TODA> DONZELA 'fE1\'1 UIVI
PAI QUE E' mVfj\ FEnA:
C(::l1sura. :c té 14. <�'10S

'Bk\JRR�rS
ESTREITO
GLORIA
às 5 e .8 11s:

Rnnclolph Scorl·
Jonnne Dru

- en1-
,

01\iDE i\ ('0(ti\GEM ERA
LEi

Censni.·u até 10 t1108

Império
às 8 hs.

. 'The B€1'ltles
�em
SOCORRO!
(Hdp! )

Censura até 5 anos

Rajá
às 8 1.18:

I!ed Lauron

Tracy Olsen,
-om

ENTERRADO VIVO

Censur(l áté 18 :imos

·,1,

'.

Acontecimentos Sociais
\

z n n r MACHADO

Circulos políticos Comentam que (,1

Presidente eleito, Mareehs) Costa e ..

Silva, convidou o Dr. Paulo Konder .'

Bornhausen par,a ser seu acessar dire
to.

-xxxxx-

.
Certamente será bastante concorvi

eh e elegante a festa ele 15 ancs de Ma
. ria RUi}) Pereira Daura, 11a borir.a rp_

s'l"]ênciR a rua Esteves J'êúnior 82, SeJ";:
ta-feira próxima.

-x x x x x-

Ana Dimattos, 'Miss Primavera ,ln
Clube Doze de Agos,1O' em recente rs

cepcão foi vista muito bem acompa
nhada.

--x x x x x--

Na c,mpanha pró construção T;l,.,
dos Velhinho,". psião 1"111. ,ativjcbrl�s 83

Senbnl''''S: Dr. Julin (Dianir) Doin Vi
pirR. Dr J::lél!J]o (W"Jmó·ja) W,'ndhH'.l
Sp11. Dr. l\ntôniO (ElcY) BOÇlbaid e D!',
Eugênio (Angela) Doin Vieira.

- x x x 'x x-

Cc)s�p'ellj·o ("-r} L,'1f!es: RealizOU. ;,'
('n!" iê'r'mcle Sllntl1nsidéde na ca·�'ed':11.
ele> L"!'{es. a cerimônia do caSamento da
rAn; 1-<1 A]1a Cp('Ílj" Ferraro, C0111 o Dr.
}\ulA Sonforcl e;e V"scol1celos. Após k�

rpcPpc80 que foi. 111tra-elegante, os noi
vos v;·'1iaram em lUa-de-lne1, para a ..

Guanabara.

-x)Çxxx.-

A hela l'esidên('ia dn Dr. Maurício
1-1r" PE'is. a rU1 Rafapl Bandeira. onde
qll"rlrr\c excelentes provocarmn a ·adn,j·
rélÇão r'"" convidados eln recente reC(�l)

Ção, (OS á s011(10.;:! �sllnto em sociedade.

x x x x-

A elevação (lO arroz aos

preços atuais no atacado P.

no vare.i� é apontada como

caso típico rl � espeeulaç,ão.
Enqlmnto os - U';t(lllues da
Comissão de ];'Ín:u1cÍamento
da Produção ,juha sf'ndo
considerados u;caSSllS, (I pre
l]O no atacado sofria, majo·
rações sucessii'as. Um lnan·
tarnento dêsse�;' est.oques, ]lO'
I'(�m., na· SCi�l'l\1a pno;;i'iada,
l)t'ovoeou a il.w·dia'ta baixa
rlf' � li 3 mil "J u'leíros por
saco, 'em }Is. h-H'as, esperan·
(lu-se novas baÍxas esta se·

mana.. !\ SUNAR está con·

vcncitla, seg�u1(1u o Sr. Bar·

ghoff, de que �Tallo.e quanti·
da(le do arroz vendido apre·
ços de espeClúaçáo foi com·

prada. à sua f!I'ÓI1Tia subsi·

diária, a. CORAL, a preço in·
ferior ao da colação da BoI·
'la ele Genero,,� não tendo
sido transf(\['jçb ao consumi·
dor :t difet(>íica elc preço e

servíndn os (',.;Loquei'; com

prados c:' retinl<los ll:Tra pro·
voe:u' fi,. alt:l no vare.io. O le·

va.ntaImmto. dw' cst;Q(f.ues üa
CFP permitirá. ;!ue a SU
Nf\R f' a Cnnr\L passem a

vpm.l ... 1.' ü IH:od,;Ln (·mpa:coLl·
tio \' o -rB<'iÇá i'i.'i:O, i.mpresso,
p"tallfl'o"·li:i. e'st.nc<1t1os, com

- rstfl_,finalif,Lsde.. i11lliS d� /400
fdl:;G::tj;h§� '�lê;;; de· 254.900' ...,. ", .....;_ x . x. . )C;. ',X x _

.

�h&t'fli��rã6 c��,gll.lt �o Hi.o 'f' .

,

nos pl'Olll.il1o'5 oms. Alem dlS -"},iIo.ri;� Leo.njd�..1" 'F'1.�yiO'\ILl;TiZi .\Fi.,'ir
sa, a SUNAn está pondo em ra,' nO' últinl') c;:'l�",l., fn1"'m viSj'os m:ti
fJ.':êCUç'.ão um phno de fisca: to elegantp. nn "'J,..",ão 49", ,da S�l1lt"'C',:1
Jl�il.ção JJilta contl.'!1htr os i�ril1a COUllt)'v Club. Um. penteado (lo"

i'�tuf{ues IW má t\ nos cen, fr0niEi de'u JY'aior l'ea1ce a jovem sra. V:
tro.'" qlli" {I a.h;!;'\trcPn1.

Na passarela dn LirR Tenis Club.,.
eh:)' 25 próximo 'às 16 horas,' acontecerã
o p,Ovi';1entédo 'Chá das Acácias", ql12
t·C'l"S Como �'ltracão o desfjle d�·,,, D<>hl.l
hY1f'-ç' Será des":inada em ÍéIV0l' do Ln "

São Vif'pnfP de Paulo. a p".ndo elesta h':'
de de elegânCia e car··d3de.

-x x x x x-

C01110 UP1 do� lTíP1'''' ]"""'1'; .. ,1·",,,(·
p,ic' ...... : ('('111pntoU. dj")'11�!u�i al)':r;"'l(ll"V)'!r'(l
t" n11'- ,,�':;� ('on<;t"'l,'\·l,,· a l1.0Va sede "0

("�,!. de..
P '�i:rr, d:-. Illn. AI,iãs, à infh"

1113.1';('> r'·"" ..

I"P "';1]-:1a .. (jlle seria obre1
do festpj:'l<1n 81'(/llitetn Boris.

Nada temos de pOsitivo ainda, CO!Il1
referência aos festejos do 10. anlverssi,
rio do Sabcataril1a Country Club, pL ..

demos afirmar qUe seus Diretores ,et�.
tão preocupados para que seja Um
grande acon�ecimento social.

-x x x x x-

O grande acontecimento social 'do
Ri.o qUe esrá o Baile Branco elo Brasil,
dia 29 próximo, no Golclen Roon do '.

Copacabana Palace, será r=oresentanu,
de Santa Catarina Eliana Fiuza Li�na,
da sociedade de Blumenu. O convite
formuldo pelo Barão JOsé de CiqUeira
promotor elo acontecümento, 'foi ontem
Confirmado via Westen, " êste colunís.
ta.

-xxxx,x--

Elementos muito ligados à política
inÇ�l'lllou-nos que está com grande acai
t8c8.n nas cidades: Blumenau e· Brus
qt;e a candidatura de Ja.Yson Barreto
para Deputado Estadual.

-x x x x x-

.

O pintor Rodrigo D'Haro, está em

frf'n :.:as atividades com a orgallizaÇão
das f(>stivi·dades para a la. Bienal de Ai'
tes PlásticaS' à se realizar em nossa :2i
(jade em marÇo de 1967.

- x x x x x'_

DO'mingo no American B"'l" 'do ..

Querência Pa1ace, o cronisb Lazaro
BartO'lomeu cOffien'.'ava sobre o Concur
so 'lVIiss Objetiva" recentemente; real,
zaclo em São Paulo.

-x x x x x-

\ Com o aplaudido conjünto "Qs ,.

Cm·c'':!l:as' da CalJital Paranaells�, rea;i
zoU-Se no último -sáb�o nO' C1ub;'15 ele
011tubro· 'grande festa comemorativa �l

,,,,,;s Um aniversário daquela sO�iedad,�.
AnresentaçãO' de Debutantes e a coro" ..

ciio da Rainha de 1966, srta. Ana, Ma-
. i:ia Roca, foram o ponto ai o da noite.

[ - -� x .x x x x-

\�Té"lt('r Souza' e F·l.son AJil�. JW�.'·
's.os narticularE's amigoc; qm,e. na '{tltirí::a
ct'...linta-fe.ira :foi·3m. acic1.ent.ados, \f·onh
n118TÜ . bminitalizados méj.ls sem mai'oJ'i's
Pil.'eoC1\'p;�,ÇÕos. t' .." ..
r f-'. � ,-,-1: (�!';I ':' \

xxxxx--
,

nr)'�,ingo no C',,11e .tin1()f'1'.':'c. ()

F1"'�i(h,nte e sra. Deli'Y1o;1 J\IIi,randa ,re"

ceberal'n <:E'socié\dos e cor;vidados es}íJe·
ciais. P�;'R a animada sOjrép. au::mdo ;oi
eleita R";nr." 1.-1aqllelé\ soeiedade loríssi

. mé\ Helois.') Helena Cardoso·

-,x x x X x..,-

p""":,,"-�,,oro -(10 dia: "lA. _nrudência '"

éI 1';17.:"'0 c<:_:JJ·l'ecida.

. !
-------------.-. -----�-�- -� �---- .......

_-,
---'_
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Pr0'!r�m?i�50 �a R�[Ho ,r, nfg, Gí\r!h?�rli - Segund� à sábadn'
'/.

..

.

() i./i"

(y;, -50

.,\h "'" !'c] - Intel'rnezzll
r;(�'· !)' '-1 1\q"iç10S
:2:, J '" .:, 6��.O- Cantinho Sé':'

"'.r{�'- f , __ T)('f'� '\'<�;);) - 3as. 5ê1.S, e S�I�·

", : '.� -- D"(\ F C'-l·j:'nópolis.
.:in' .T",,�: 'J :'a 'l'v'fanhil

l'iC .. (\
'ti ,)

l\'[\·I"i c<,
n .. /):'1p]' Hoepcl-::e

08.40 - l\1ús;ca �

O�),30 - Os Fat'ls ('.01110 de FiltO Acon
lc'Cerri
00.35 - Música
10.30 - Q,G. Lspor�ivo
10.35 - 1VIus]Pél
11 f11\ D: ,;(',,' "Cé) ro Ouvi nte
11::0 0,- [';,:;'8 coma de Fn1'q Acon

•

tinuação
j""<)\J _ lVIúsi'.a
12.i5 ..... Antena ES])(lJ'i: \':I
12.30 - Reportel' H\)!'l{"k('
12.40 -c- Música
13.30 - Os FatoS comu de. 1"ato J...co:i ..

tecem
13.35 - Música
14.00 - PrQpaganda EleitonJl i ,;j�
14.30 - Q.G. Esporti'\l'O
14.35 - Música
15.30 - Os Fatos cO'mo 3e Fato A(;un"
tecem
15.35 ..... Música
1 G.OO

.

- PrOpaganda EI <o7Í I nra1
J 630 - Q.G. r�spoJ'tivo
Hi,:35 - MúsiCa

,
J 7.00 L_ Desfile da Juventude·
17.30 .- Os F'atos como tÍe Fato Acon
tecem

17.35 ._ Músira.

IS·] .5
18.30
18.40
,1845
19.00

Atua\dadcs E;·'nol'tivas Reconl
- Heporter H02i'cke!

Música
._ Ondas d" Pm - Rp1ig;oso
_ A.Vnz .-h El',1Cil Aos·:;;ál)a·

dos: Roteiro italiano
20,00 - MÚSica
20.�() - Reporter Hoepcl<e.
20.40 - Música
21.00 - Propagal1cla Elei o.J.'C1l
21..30 -,- Q.G. Esp;Jl'li\,(l
21 �::í _ Múslcn

.�

2:�.()(l - Jorllal dá :\lIi,e
22:�O ":___Propaganda Eleitoral
2�.Ó() Música para �v1jll1õcs
24.00 EnCernllllcnto.'

ppncm.A lVrAr'li,o Tl,l\ RADIO
ANiTA GARIB./\LDT -- DCmi]l'�('

07.rlO -- ,�})'ertura
M li,,;' C'ii'

(ê:', .de Parada de Su, 'e_'i:,o�,lnJ}(!
17 (\(1

:i? :-ln
12."'t0 - ;VLÚSiCCl
1'1.00 - Propag8ncla EIE:j1nr�,'
14.30 - Música
16.00' - Propaganda EleTtm'éú
16.30 - Música l

20.30 - Reporter Hoepck
20.40 ;,_ Música

,

21.00 - l?ropag�nda EleitOl�al
.21.30 - Atualidades ESp,Qrtivas Re
- EdiçãO' Dominical.

. .
,

22.0b .. - MúSica
22.30 Propaganda EleHor.çtl
23.00 MúsiCa para lVIilhõeiS
24.00 Encerram nto

J
'.

orct

(
,'.'

. -'Ol:�i:'�Ü.,.i�: .
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Segregação racial divide as crianças nos EUft
_.-

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

• f

Momento Literário
.Di Soares

WASHINGTON, outubro
- Doze anos' depois que a

Suprema Côrte de Justiça
dos .Estados Unidos, em me

moravel acordão, decidiu.
que a segregação racial. nas
escolas do país era íncons

titucional, a grande maioria

das crianças flOl·te·allael'ica-·

nas ainda frequenta escolas
que apoiam a separação de

raças. A informação foi dada
num relatõrío

"

denominado

"Oportunidade Igual de' E.

SOCIOT-,OGIA E" TEMA SEMPRE
ATUAL r

PREMIO PULITER, DE ROMANCE

O prêmio Pultzer, de romance,
considerado um dos mais importan'es
prêmios literário" dos EE.UU - fun+l
do há cerca de 50 anos por .Toseph Pu
litzer, proprietário do iornal 'New 101'
que Wor'ld", vem de- ser a.ribuído "

Katherine 'nne Portel'. escritora que
durante vários anos escreveu e ,foi i0'
norada pela crític�, tendo no entant'�.
consegu.do projetar-se a partir de 19Fin:

Anne Pôr!-"" foi laureada nela se-t
.rornance 'The Coleeted Storjes'. ainda
não traduzido em nos"'o DFl.ÍS. No Bra6il
foram traduzidos 'A Néll; dos Ir{sesa�ó<;
(considerado sua obra-prima) ,e dois
volUmes de COJitos.

Katherine Annte portel' é conside
rada agora, uma. doas maiore,'3 escrito
ras norte-?lY1f'ric3nas e seu livro 'A ..

Nau' dos LnS25atos',' ,além de haver :;i�
do- transpOrto pará o cinema, foi trad'l
ziçlo. em quase todos. os :9aises da Eu

'ropa.

o TRATADO DE SOCIOLOGIA,
de Recasens Slcb.ss, ·agora. publicado . �
em língua portuguesa, pela Globo, em

dOis volumes; oferece 11m pall?r�ma
completo e atualíssimo de' tOd0:3 os ! f'-

"mas substan:cias da Sociologia, il1cíUj;)
do os . ._;le maior' repércussã.o 'no 111 lmclo
moderno.

O relatório indica que 4

de cada 5 crianças brancas

frequentam escolas cujo; cor
pó estudantil '! constituído
de 90 a 100 ',101' cento. , de

brancos. Dois l\e çada ? es·

colares negros freque,l1tam
escolas que são, '�inerente-

DOCUMENTO DO VATICANO II

As decisões do Vaticano II devenl
Ser acatadas nor todos oS fiéis. Repr,
sen'.lam a oninjã.o da Igreja sôhre os .. :

princípios Cristãos, alg-uns dos quais cri
ando verdadeira polêmita atualment�.
Prpstan:lo maiS serviço ao público br,
silpiro. ;:lo F,dito"", V07,pS r"'llnill PlTI DO
CUMEl'-l'TOS DO VATiCANO II (to
do,s os Decrebs. ConstituiÇões e Ded'l

raçÕes' do Concílio. A' ediÇão , bilingl1:'
contém o tex'o el-{l latim e Slh tradUçã'l
em portw:2'11ês, revís:a pejos SlJbsec1·et.)
1JOS �c1a Coi')fere�cia N�cional elos Bis
pos do Hr8S;1. A- orf;,ntacân é rl,') Fr�i
Bo::wcntllra KloP1Je�burg: O volume, ;1,
Cll 'dada anres�ntaçã.o gráfie3, tem 702

página.s e C2l,a cartonada.

-x x·x x-

o POETA OLIVF,TE;A E SILVA _:_ De
p':!s""agem nela Ilha o c0o);J.ec;do poet8
e jurídico Oliveira $. Silva, nome eSÜ'8i'
tamente ligado' à g\:itação de 'j_nte1ectu
a;'-, que fundou R nos!sa Ac�,:lemia de L'2
Jlras.

014, ARTIGOS

17 Talheres SESAM
Fechaduras lafonte

18 Fita Adezite .Pião 7,50 m.

Fita Adezlte, 10 m.

.

Fita Atiezlte, �,S m.

fita Adezite, 5 m.

Fita Scolch, 2,5 m.'
Cantoneira p/prateleira

.'

Cantoneira p/prateleira
'Can�oneira p/pratelldra

'Espumadeira estanhada
Dobradiça inox. pIasso de WC

Anzois nO. 15
Anzois n°. 16

24 Nylon Grinon em cores

Ny�on Grinon em cores

25

Foicinha Collins
Cordel de algodão 18encascado

•

I

Nylon AT, no. 863
Nylon AT, no. 814

.Nylon A1', no. 813
fio de, algodão

,

29

31 leiteira esmaltada, 18 cm.

Debulhador de milho

555
6.1-80

100
840

60·
504

345
645

112
322

180
228

90
114

205
495

100
250

110
805

70
400

210
J60

100
180

11
10

5
5

10
10

5
S

250
4.197

130
2.100

21.900
21.900

11.000
11.000

21.900
4.275

10.900
2.075

2.650
5.440

1.050
2.640

'
.. I.j , L

>

._ I-"�_"&":.i_ « .. � ....

VANTMmNS

As escolas frequentadas
por brancos demonstram

claramente ser melhores

também em outros setores .

Têm maior numero de giná
sios, por exemplo, 94 por
cento dos estabelecimentos
secundários ele brancos têm

·laboratorio. fi.sir,o,quimico e

estes são encontrados em

apenas 80 por cento 'nos de

negros.' Com respeito ao ror-

HABILIDADE

\' ,

1.)()}lS ('n!�q;ltf) :·�s f�·-::.ouenta
0."5 DO:' b,:r·nr:�)·,. z. dj"talloia
(1'") ri"v�_1 1"1"'nn1'''' ·""'I0!-,'8 11111

P Ql.ll'y.o íJQd�Jlk _i"�'l' .:: 'rrnf'1l"',
el0 os nf���':')S ·;.·,!+�r.1fr('nl

....

() 1'1.0

grau eRr�pJfLr. ::�Jp.C,;:10 8s.�in1,
os mlP'(:'1'()8 ('ien:onsrl'am
(1118 eOS9 rTisi'''Drip tende a

8umentar cad", vez .m:'lÍS.
Em D1pclia. no 12.0 ano de
estuc1.os. -ps cl'i;inc8.s ('.as es

r:nlnc;; T'e�l�f:S t0;'n urn nív\�r
(l_p 1? o:r?,qs ahf-dxo '"'do ni.vel
men�pJ c1<ls í;ri:3.l:Qas nas

esr.olas br2.nc��s.
. Em o�ltJ'as palavras. as

crianCFls neglaS S',," inici::tm
com uma des"anb!!,cm e o

flist.eI1l�'1 8t·",al. escolar dos
EUA 11iIo as a:iuda a supe.
1'''.-la. Pelo contrHri0, O\).'In

do se gnlc1uam nas escolas
sl:periores, eIss os ne�ros
4e enf'rmtr::lln co",: maior
0pC'-'l":r�'Y'\'{-no·.�:::-n (.·1""\1 teeT""'("!oc:; (L�

hrhili[l.pclA. �:-í., l'('Y':<::!�Fiqr;a
n'l"Ç! /--.l,rjr <;1. l").,,�t-'""1 d ..... c-:, nY")r"lr-

hP·',·;"".Qdr,C,' nqs \--11.P··i�S l�ltns
('''''Ti'nn,�d'Fi'T9q ri';) nfD.8 sacie.
dad.e tef'TloJog-"'H.

lir'\'Ã�]
t:':__ • • �fi;é� � Ifp ....u..,
(OMfHeOHU QU&!O�Q' llPt

DI (Jl!Vi
boi: (,ucIIu te: .DIiM. .. ' J

----.... -�,._--- -.- "._----

GONlRA ÊlE .. ,

mata-ratos
.

Zelia.,

CLUBE XV DE OUTUBRO
ANIV.tBS.ARIA, E DÁ POSSE

Em sessã.ü solene realizada na noi
te de sábado último, !)residida pelo Pro
sidente do Conselho Deliberativo, dr
Francisco Eval1ge1isi a, teve lugar a P'!' .

, se da 110va Diretoria do Clube da Hu'-i
fdvaro de Carvalho.

Ficou assim coustitufda 0. nova Di
re.oria do C�ube XV de Outubro:
Presidente - Fuclíde= Pereira,
10. Vice - Osn.Y H. -:!a S'Tva.
2,). Vice -� G::bri\�'1_ Israel.
Orador ... - .. Paulo Linharcs,
C�ilçe:ho Fi'"c�.l· Pvdro Brame
Raimundo C. Carvalho .

Haul Cardoso de Macedo,
Slll)�:''-�te: .Iosé Nicolau Vieira'
M8i-ríCio Borges,

'.

Eucl;�es Cos a.
.

TalTJbérn na OC<:l.SlaO .tornaram pos-
'f'e oS element zs qUe compunham os .,

cargos de :::onfianca el.11 nOWl' .. diretorr.i
executiva. Após as So enidadas de pos-

AS edições de livros de sociología
se sucedem; hoje, mais 00 que nunca' as
obras de maior profundidade iDtelec u ..

al com' temas de filosofia, astronáutica,
sociologia, biologia, .e .c, merecem apre
ferêDcia de .numeroso público especial
mente da juventude universitária, qUe
'vive Uma constante inquietação' em bus
ca de novos valores' e de noves rumos.

MOVIMENTO

OLAVO SALDÁl'�K� FALA NA RA
-

DIO S. CATARJNA - Olavo Salda,
uh"1,' qUe ministrá -Um curso de interpre'
tação �eatral para'. a U.F:S.C .. intrevis,·
tqdo sábado iio ótiJn.o tlrográma de Ja
ly Meiri'nho, Grande.s Reportagens, fa
lou entre outras coi�as, lIa peÇ,a de ...

Jorge Andrade ,3 ser encenada ainda e8

te mês pelos par.icipé!ntes do seu Cur
so.

ducação, depois de uma in- . necímento de livros, 95 por
vestígação em todo o país. cento dos estabelecimentos

de brancos / reunem essa

condição. '

Em auguns setores, os ne

gros levam certo vantagem.
NR. questão cl3 merenda es

colar, eles dispõem de servi

ço melhor. O meSJ1J.o ocor

re com despeito aos prérUos
escola.res. De modo geral
disl)õem' eles ele' predíos
mais dignos 74 por cento ele

escolares negr(ls gozam ela

merenda esco1::u, - noutra 59

por ceni'o (le bn1l1�OS 60 uor

cento das C'scCll.% suucriorés
'e 63 das elem(:'lltares 'de ne·

gros s[to re1r:tiv:imeste no

vas. . ccinstrui(ias há menos

de 20 anos. ,So:.11ent.8 53 por

cento das eScol,as superiores
e 60 por Cei1.to Çlas elementa·
res para ]J'ranr,os "s enC021-

tnm nessa c:OC:f:goria.

ment.e clesigua:j�" .segundo o

Departamento de E�uca·
ção. Este che�.ou à conclu
são de quc a educação-· 'nor
te-amel'icana l'cl'm,mece 'lar
gamente desigual na úlaior

parte ;do país. inclusive nos

'.
lugares ooele._os .�egT�s. :;ão,
em numero s!.;.nuflCatIvo, �

." . �
P"l.rtindo de::;stl conclusão t,

F

o relatório elucido, o. q�e 0- �
corre nas e�:colas públicas [,
com fl'(:!quenci;)" exclusiva ou :
predOlll"!nante de· crianças. �
brancas sã.o me}hore� di) �:.
que as frú_C'.,u8ilLadso., l)�in'ci- I!'" .

• .

v . A m�úOl" p?Tte elas dife-
- paI inteiramertl� por cri�n-�; rençás ,!"iiI1ific�;tiv8s c1esapa-
ças negra.

s.

N[;.S. El8colas 'ele-I. 1"88e -em: comparnç8.o, com o
mentarcs. em. todo o país, 0r 11,u',nero ele .2�."udn'.�ies. bran'�úmero �e'. cri:,�nç�s, POf,,'s'aJa �' cos ou negros, ql!8 conse
e, em. medca" ue ,�9. nas'·, de f gclem n:elhor,DTep;;ração es

brancos, ao passo clue:é de; 801..1" r.. se,gun(lr, O'; t.estes.
32 n:'lS ele f1:e�ré.s. Nas '8',<;co-, Tp.is t8ste::; nf;" ·n�€dem q
l�s sec�md8ri.a�' @ssape.rc,'en-'Io··tl······lrn e 1genCl"'. 1'1:'" r-rmcn')a -

tagem é de 31 brl!-ncos". por, mente ,8 'hnbilIj.ac1c ele um e
sala contra 2'1 crn cada' 'S3 � outro:' 'branco r !'1".'gro, na.
la das de neg'-os. � conquis<,?

. Oe hn",s (;'l1nl',>

:; g�s, No
.

Drin�ei1'o nível, a

�.',::,'�
rnsf1i.0 "d�'s "C�:·��!P."".Çl S 'h, .. rp..,c"",s,

t::J s-p,�'nnci() :cl·enl.onqtr�l 11,1 OS tcr.;-

I te:,
I
i

o Sr. Zcf��tn? Pe�es, Diretor êa
Viac-}o Tl'indadén�e ei.iviúü ,cart.a., '

.. dO

PreIei to "L\.caeio San Tbi�1go, �on�uhí.
CC'::, lo a aquis:cão de: mais Um ôl1.ibl"i
para SUa linha "e m2.nifes'ta.ndo seu pai) ..

tO de..> v:':;�a s3bre '�a' H LU3.P adlhlrl}s!tr-I'câ()
do' lVIui1i.cípio, C�ljOS têrl110S :repiocluz.:
mo', na ínteg'l'a:' "A 1105S.3 Empi.�êsa, �.'

C0n!.):a 2.'!11:1. ,je p:::'rto a 'gré(nÜiosa' ob_c;i,.
aclministrati v.� que V. Esa .. vem d03:Jll
vo:ve11(10 t!a CaPi ai. Tanto no setor (.'�u'
c"l.<fi:io", �aúde, urbanismo ou 'na re.�tau
n Çúc de eStradas, �)avimémtaÇàó fi p,ic_l
ldepípeclos d"s princi.:9ais; rU,as ,da q ..

dade e' bairros visillho�, -, acln"<inisiT,;l�

SÃO PAULO
LIGADO AO RIO DE .:JANEIRO
COM O SERVdÇO p'ONTE'AERE(I

-x x x x-'--

tão

se, foi oferecido aos presentes um ,
__ ;i)

quitel' em comemoraç�o aO aconteci

mento, juntamente pela pa..ssage71 d,1
450. aniversário de {UnO,açio:

As Solel1id�.des 'estiveram presen-
1'-:.'S: rcpreson.antes do, Comarvlo do 50.
D;s+ri o Nnval: do Comando do Destac.i
monto ele Base Aérea- de Flori8.J.lópoE,',
elo C:}]O- n']'�� o eh. P,::>lí2:",.. Miltar 130 Est ,l
d : do Prefeito l\Jlll1õ,ci!):<;, a 61'n doS r»

pnSCl1Lntes dos Clubes c1"". ·Capltal.
El'ccrrall(�o 2S fÉstiv.\Jades de pO�

�S(-l e 8n�:";Cl',S:l.I·.:,0, t.vernos l:lma 'So.iri:e:·)
'001" nDl'c-'él:i:2chn d:--'"í dáb\llan.es de .,

.

1966, � .Tlé! �2,,;sião Í'.:c0betl a faixa . de
f>'1:1'1-1� (10 C'lu'hA � �I""�Al1'a M'Iaria 'R�

.

'.<= _. <� .1. �.. ;..)1.:". c. �..... l· -�.'.. .. .;::;. .,' ..... � I,..J

88, de �U8 ,0"",f..�c;:S�0r:-1 . ./\b·fjlbl")�1 ,<:}'!TclO P.S

'5�()le1.�·i.c� ;1. ',� ,e:.
•

�'�',T::-,rn()S �':--.T0r(:'s�n �:'P�PO clt)
Cnl1iün1,) 'Os C?'·c·:r�s;.'. da C:ô,,,c1e da s

}\r��,c:"··p" C" a ,�q�t'cil}';cq") -tn+� P<;1){'("

·'ai �o �'mt�T :ri_r§_Iê;k .d�c SQ����lrde- 'Fl�
'.. . / . . --'" ;

rJ.::J.l'opo.1(:a11a, Jordâo...
'

. ,

lU::SU\T�fADOS·'
"

CSO tnC;n'c!lJa1 os á. pl·2sente. E esta no

tÓl'i:: ,!)l'CSi.�ll�a �jevenlos. a V. Exa. fl'ue
• "�cin\ ';:ljl"Hni}:clllo ,0 eSPÍ1;'�lo ,,�{jbliço t�Ei
s;:tUo c�rr(31)OndeT ;; 'eonrj;n�a qUe ]hi�
df p0.sitt·iH1 08- f1oJ:':aIlopoiÜ'al1oS:

'.-

.', $e1:.ho1' PrefeitO: :: êste in,-p121s,)
,pn::;1'psS"S1-8... em };02 ·hora ence�aclo, JW

., :j.·.i \"';""a a,:�)',iri::T:::.'!cão,.::'. J10Ssa Emprt:
�:�'a r� �>� �v".cl{.·'l'j.a f-icsr a�hei.a.

POl� i�'So, ser:tin:O�n(hs. satis:fe:ios em

cprnuili.caI' cjne,nnc:"a Em.prê,s3., adquinu
'fD:?:" um ônibus Mercedes Ben2" de ('3-

f2ctcT"fst'caS COIiIor:.áveios 'e 111el;1e1'11a3,
rt'r"1. tr�.rf�cg8í" em .no�"-:as lin"llns,

.,

,

. PÔf:nO ALEGRE,
, ..

DIÀRllI.MENTI

DA

VARIG

de todos os convairs, o mais veloz!

Sim, agora lodos os dias ligando o Sul do país. com

tarifas especiais à sua categoria.

I

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS
OU UMA DAS LOJAS DA

, '

[� VARI,G
:r_t.1_ .•4It�,;�:��-

--)0\.,'
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o min!,�,tro. ,cl,él }<',azcllc)_':J"
,professor. Octavio' GoU
veia <1<2 'BulhÕes, -bUlXOU
outcm a seguinte POi:tu
ria, que tornou o 1,. GB
394:

"O minis.ro de Estado
dos Negócíos da Faze11,..i.�l,
usando, da autor1z.àçào que
lhe fOi concedida pelo ar

tJgo 6. da lei n. 4.6Gi3, di'
3 de jW1ho de 1965, e ten
do em vista que o COú.:3e�
lho Monetario Nacio�lJ.;
decidiu' pela conveníencia
da eOl�Cé,SSa(l á prcducáo
nélcional de :[i0S e teél�\IJ,S
de algodão e lã dos bene
j i eio;,; riscais )Jrf'V;S os uo

referido . artigo" -resolve:

o imposto de consumo

il1c:dente sobre OS produ
tos elas posições 5:3:05 'd

53.13, ,,10 capitulo 5:1 \::

55.04 a 53.09 do caprtuio
55 da "labeJ.Cl anexa ao re

�wj<llllcnto elo Imnosto de.

Consumo; aprovado pelo
decreto n. 5(í.7�n) de �li
oe �l,gó,.,io de 1�(5) pa'i:::d'
rá a ser cobrada em rei:.;.'
<;::lo ao inlp'Jsto COr1'((;-

pondente ao mfs de se

tembro proxim.o passad.o,
qUe S€1'j.a pagavel até 15
deste mês pela segUÍl1�B
forma:

a) com recluç<io de 20t;�,
&€ o respectivo recolhi
mento fOr feito inLegral-
mente até 25 do corrente'
mês; ,

b) no çaso de não ser

feit� a opção aCinla inúi-

cada, poderá o recolhi-,
mento de, qUe se trata ser
feito sem qualquer aba
timento em 3 parcelas as

sjl11 clistriQuidis:
.

40% cio imposto até 20
do corrente 111eS;
30% até 25 ele novembro;
e 30% até 25 de dezem

bro, ambos deste. a11.o.

.E'ica ,entendi;do2:ciue", ;1�'0
cuso do� q Lie fizerem

--

:',

op'jão constante da Jetrcl
<CÁ, deverão ser' observadas
'no qUe cQ.ub�r ,as, condi
ções a qUe,se l'e1€1"€··0 àr

'\._--" t' ;-'''''0 6 r:Ja �l;"l' '11 ,At.:6·� _l,c>
.. � ., ,4 �,5.... _"!i' • 1'1:1' v,�, W'"'!<I-'

3 de j unho de 19'65, ' .

A aplicqçà:o elGs princi
pias l'ixa,dos pesta Portá
ria excluem g,uaisquer pê
luljda�dl'::s; em relaÇão .

»

imposto do. mês de setelll
brG deste ano,

Dê-se cieDcia Dor tele
grama �s Delega;ias Re
gionais, Seccionàis e I ns- ,

petarias elo DeparLamell� �,'
i.o d(:is Vel.das l11ücrna:, <.:.

aos cOmpetentes orgãos éU)
Departamento de Arreca�
cüo "

'. , " ,;:'
- •

,; _.; i.'IIlIl
),1 '�j;';':,:11(I. f�.���

xxxx

Os eu;p.rcsarios f·d_a, i "1:'
dllst,l'ia t-;xti'li \�à() reqh;'l>
se hoje no �io para exa'

, ,� ,

JllJllar ai> pel':'ipeCt1vas U',)

!ietor, após as suces$ivas
fellnLões eom· os minisl']'Cls
do p.;;u),êjament�, 'da Fa�
zenda e d� IndUstria e Co
mcrcio e Com o' presielen
,e do Banco 'elo Brasil.

InfQrllla-Se CJue d,uran'.e
c'ita reuni3.0 será defen•
dida a não' 2�eitação pelo"
ell'presal'i, s de lE" 'i,Li;·,:;
o 11 Conc�:ssões de credi t,_);;;
pir".)'[i coso;; esp'.'c.i r:ic,)S, ,[ ..

sando {J, c(,lnclUista de uma

SOlUÇa0 glob�l.
'

Aincb' SPglÍ',lc1o [oh (:'3

do s'etor textij, acresce';1-.
ta-se qUe o adi!;unento d,)
pag.amento do custo ::;e
Cc)l';sumo do tl'imes xe em

cUrso não soJuciom)rá a

cei,se, que ,SOlllente ) pod(�
l';Ç� :::eJ: :t'csolvicla mecliall
te: IJ f[üanci amento a 111-

dustria, I

.

QuereJ�l os empresario{:i
O desCOnto de litulos re�"
presentados pelQ> 'pediclo
dó comerci.o, HO invés do
descontá de c]llpliC;Úas :i
rada.':>, qlian,do da e11tre6,a
da mel'cadória. Ainda pa
ra Ser confirmado,: es�6
previsto l}m encontrá dos
indu.stl'ials 120m o sr. Lu:;',,,
Moraes de Barros, pl'es1-,
dente dó B?,llCO do Bra'"
sil. ,�

DE DO
,

,"
,o MAl!i Iu'íTIIiO &lIAIlIO DE SAl!'!'A CATARINA

��
--

VIEIRA ANTEVÊ CONTINUlSMO NAS'CASSAÇÕES'
. I '1

pçóes . pessimis,tas

Assi� sendo, (I ')iderCl,nça da �ov,êrno nelC; -iria q
, \

(amanha ingemildqdc de permitir que (I r1cnário fôsse

convocádo o fim de' se' decidir DelO rc�ci,;no ou f, eb
.;

,. .�';' .'. ' '". ,,) .' �';i:..�
.

''':. .

!�ofl101090çã@. (j@1J��&s�a��': \, ;1>0 i� ue beIro �O!1C '.
c'

c(j"troriond� a, qrilo.'iÍ��liíoll� <i�'tf�f'�"'; ')" (:",19 esso
iA ."n""l cri' �1rrr!:1 ,H" ,,�I(j'� " .

'e

:.e!'ia,. fec���o ,ou' Rela dissolução: ..fiolento QU 'te ()
"

. ":-
"

:�:} .... h � � %\', ,,� c:;o ,>,: �"
�

cesso decretQdo pcl", PI'e'sid�ncio da Rep::'h ico, A S()�
,.. 1 ,'� . J. \

!u,ÇÕO que pritd€(fn�l%�� �i:!1 r�r��(ifú1\U'1l ",0"'''''(1, -'i! '"'' � 'I �� t'1f 1'nl('\L
mental sario a do d"'�!�::�4i� \1f��fo[��:�tt�nCia\(IQ PQ- - �c'eitN, a: de�i�ão do Lc,gíslativo pcl:J re '�i,
der Le9isl��ivo, �ara apreclch á�'êQssações A prdimi- 50 ou homolog.àção das e�ssf\içõesi

,��r C! servl-evont,'"/'da cbns'i'�e,�r!� os' AtQ's !!1,�+if'lc',>e ",'. ,: 2 ....: ICl"Or'âr,la; dé'cisÓ�'(td' Cf\,mara e part'r !"a'a
-.

) " \ � � �

� co",!o a expre!is.ci ; rqolid�ÇJe',LleYa"uêíbriáf(il:: 'ocim-ó --: .QY.l:!.li medidas"�e �ice'cão;' 'csas'�Qna�'" � m.a�s� �and";t(i)':' >

."
,

,
'

. �f\H �� H$h�fi.li)\� .
_ ,.: \ /- t� �

.._- �"" �',' -

"
�

- p�;J�� o)'i"'!---J: (1 .., 1\!["? '.'l

da Co�stit,.;,r'::Ó'y, e?�o!®j,t(l � -�'n- � <'l, "C'''1 '-0'''- padamentares,; d'" ','; �'. ,'- ?�'" 'O';;'0:",;��,<,:o.,.j,J,Q �vn�'''br� C'1.',;JL
promis!:o 019U;� ��tti�J,J!fA.r���I:�>gol a!h?ia (,]00 �C < 3 _:::_ Decreta�ão do recesso parlameJ1tar; )11üsh Y'oIs nS (''',��nnr;�" 'ç:�'�r:l�:"

, , ,
\"" !t.I!mIW�ílij �1Il1)\\! ';

/.' Jizaram P. n<i('�o, "$Ul'pliepnd0"clh(lIr,r,o'uhvQ.S" c:o,"s'tttumdo�se nvm II1s:r"j'''o;-to ,,?x'C ,- ' 4 ,_ Soh"ção pela ,fôrça, 'com, o fechamento do

'No mo,m.:�,tll, quetquer previsão ser!o precipita
d.a a respeito dcs atuais relações entre o Executivo e, Ó

�c9islativo nacionais, t,al é a graviClade da situação
que paira entre os dois poderes. Círculos ligados ao

rulác�o do Planalto, entretanto, vêem atravé� da Câ�
!

mere Jl soluçãb pere ti) término da erise, sem que' seje
'" ecise o Govêm� @�&ti;;Ei' @!j��@ �@'17@ M�dida de fôrça,
q;7.f,m,(�rJ que irio sl.lbm<,!ter (iS cassações ,d'� se;s dejltl-
tldos federais à h<im';,::'lti9.;;�f:{âJ tl;g M",iil& e do Plenário

o �eputQdo Adauto Cardoso dei sá:;u' e ......heaberío uma

l'orto �troves da qúal, provàvelmente, terão entroda

:[;S manobras PG!�';'&!(b�:J &l! g��Gí1��'ilça dQ Govêrno, E,ts
I

,;õo admite que � t'&'1@Ü�J@ Ql© i'Ii'@'y� em Plenário, uma
/

.

\\'e� que a 'hipótese ihe parece impratic,óvel p,e'o feta

de à esmog,ado"" mtlio'ria dos padam�mtcltcs se e'ncon

tror no interior do País em campanha e!�itorClr. Como

�.�ria de se esp,er@l'u Il}$ d@;�üh:idas não abandonarõo o

�ampanhà píllm W@@f Q�,ª I:lrüsília em defesa del u '." o

.:\quso nado s.impática. Ainda vmais se c·l)!1·sidera,>mo;
'. ' n

que s�rão, necess!Írio:i 217 deputados para dar o
(I

q_uo�
mm",de dois têrços para que a mQt'�ria !'c,iá o')ro I a Ja

'em um. 56 t;'rJi'@uci•..

. l'lorial para. enfrentar as diversas situa"" -s que se
:t. .'.';' '- ,_

apresentarem n,:ste-' momento tO'lnlléni' ex'çr.:?c·onal po� ,

que atravesso o :País.

Numa pre'lisão �inda, precária da 'atual crise,
mas basea-d�;;êgiff�C;lwnbml:f�\"al;seu ;�e( válidos' de ' f;"

_ " ! -t ,\ ;Rh� .�..... .

... _

delid(!de ao'Governe, 'di1:\em os parlamen�(I-(-S ""()S
.

, ti�4� 'i'4t�,�l ��-j,l" 'jt�.·� :.) .� - 1.
..

�1H�ga�os à�'d6p'\i Ctl{9ov'ij}dt{nlE�ntbl :,
que ° Presi,r!erlfe

FOLlIl},}jlI S. PAULO": "N) S'Sbl1l'é) ele. eHe;.ô"S
índir:e't;'S� é\��'GC30, de ll'ancl,,!.ns f1'l1Cj")�A)li. '''ais ,-'1e'
Urn8; yr�z. d�\ rrj:'a�leira que ar;'S(-\9'lir:��so' ue.: jnt::"r{'\�.sC"s
_1 '. '" .

" ' ':' 'i
.

, { ,,' "

(,\') 9�"·""1· n' () {�"s') P'(it'S '''xnt,p,-ç,·lVO. C()1]lO .ninçtll�'\1
io.'''''c,''.�, fn' n ,1 .... Ri!'} (ij'::mc]e do S'l] O1ic1p o afast;llIPri
to. dp a1e;uns deputados dã ODosicão �E'r:11;till C1l;'e

·

...1
ADF"'!\.T,-X: pl,.-..'7f'r.:lC-(..�r.. () llnvn <?;nV....,1·11·1r1I)r pt.:'1�r111�1 O'.!':le�(.)-
11a'1l';el1to elo cli<;pcsitivo C'lQ"atori�, nessaS Cil'cun3"8n

, cias, )li'" pr" 10." l'�l1j () defe.ns8V(·+ era, nOl'''Jll. U
I ' " ]11 d,

JOrma de §ªl"��"J:'!'l1.a);dar 0�' Vm?;0S e ;ncl0fenido� in'e
r"!"S:,s ievéiIÜclB\{af!i\)c>�e ,::� �",jn; o entendeu a ouini':i:)
,.... ,l;-li(','1, '�"Psmo aquela p0nclp.]';wel ·a.rea' que disco,r"
dé1'va fro'nta1meute das cassações."

",T0f?NAL DO B�ASTL": >iA solidão elo Sr. A
clê)ijj.p Ccl'do"'o. que n'ão conseguiu seoUer a soo[:..1ar1e
)d:1d" {;Sica de S(>11S con'p,anheiros' de -Mesq. é apenas
., "''., ri" ,ln riUnm ,�'(\bp r0P1anesco n0 cl'el;lusculQ de u.ma
fa<;e historic:,. QU81X!O a onosic3.o toma a iniciativa
de ilPt.�lrlltilar-,�e. e ,o Conpre�;o se enol','1dra :revolu
h;')J.1�]'i:::1"p"j-"" cli,,,ntp, (10s, fat()�' cOnsun,ados '(.Jman�do::;
do arbitrio do Executivo, o 'dia,gnostico está feito: o

si.steMa Ié'liu."
.

,
,

".o FStADO DS S, PA ur�n": "]\1I'.-1"Il. pGrÜlll
ti'í, iPl·",iré'))1Plllp. o f)nIlCr;w'8 l1Rci.'jJla'!. v01Jdo-s'e. o �1'.

pi:p,iclpn,1;p, da R,,�publicfl lJU'l'a pO"iCã() qUI" nào Ó, de
l11.odo llenhum aqllela C0l11 C1ue ,oonhava. Vence'u �,
,Fv" o sr. Carlos L:"é�prcln. E' -"I",:>h.'l (ln .1"'c]lhil' ,8 fri':�
galhos o movhl'"eDl,o de rebeldia iniC;(\cJo ne10 sr. A_'
dé1ptn LUcio Card�.so. Nr.gs, ,S0 )('\':11''''0'3 ;'3: 'dev�da

, com:ideraçãó' Cf JJspec1'O e'Cl.'p 1 do? ,coP';'Un1ura, vel'E,mOS
'OUa se acha i�:�'�e��\di;ªn�)p iqe'\ 11 ,,;a;' vitória oue l)lui"o
se 8SSPlllPlha -àClllcia' q'Ílé fei pas�8r ;'P)ara a his�.ori� o

1'I9n10 do :famoso rei do Epil'o.
"O JORNAL": "Se.a intencão at.ribuida P111 aJ

guns circulos politicos 80 pr"pidf1.11t0 (1:;.,' Re�:)Ublica é
mesmo tumultuar a vida. poli tic:l l'1aciolla'l, na Sent i�
elo de pl'ejUC}iear as eleigões v.inctouràs e �1;é mes�119,
C'.01l10 alguns admitpm, barréll' o c,.cll11inh0 da' lJOSSe di)
mai'pchal,Costa e Silva, tudo devE' ser' enmenhado. no'
sen'ido de evitá-lo., PaTa isso é in(lispensa�el náq da!'
at) lobo pr(\textos l'lFl1'[j ,clevol'm' () <:ort'lp.i)'o,"

I,

do Câmara, deputado Adauto �ardoso. tipná soxinha
na Mesa,·da Caso. sam O> apoio dos demais membros,

Já foram chamados para a Guanabara, para as co-s

versas de compromisso e amaciamento, algups dos

membros da Mesa, a começar pelos Vice-Preside :,t ..

,

\

deputados Bati.,+a Ramos e Ni.lo Coethe. E"�cn"e es-

� o cúpyla que b"sta articular a liderança para ",'E' ':!

,1 errestre consigc �s d'�ffl�i,i; parlamentares, mas, se

íêr ne(;cssário, �' Marechal Cast�lo B"Clnc\) folará pns

,"oolmcnte com um por\ um dos membros' do 'Meso pa

ro que e�ta, quc.ndo co�sultadCl pelo Presidenr� t'i

,Repúblico sôb'l'c o homolo:laçã� ',d�s CO'i';oç,óes l e'o

Cô�ort'1, acôlha a p�eliminClr do i,,<:o'<1pe:i.'ncio, ",ao-
.

� ,

c!amarH!o "'ue f"lece' (nrtori,.l"<�e t'Q çol'ti?�e';'o plHf.I
�xrJminar déCisóes, presidenciojs, adotadas n,..,

I, "'
, . '

( ,

·

�(' !'la auforixaçcio revolucsiol'lária e excepcional, confe,

�'id� pe!is Atos !nstituc�onQis".
,

, �

Coso a Mesa venho o adotar esso 'Jer.h:ío, 'ó é

� erta a renúndrj do deputado Adauto Cadosc da Pre,

�idêncla do Câmora, o (!.ue. ,Provàvelmertt:' poderá 05-
'! f' d

"

bb
I

t '.
',lnaoar o Im () Crise, em ora pe.�mon('ca erKt.I Q

autonomia e o dignidade da Casa, como f;ntende pon

derável correnh:! parlamentor
)
e p.óiítica do País. Hei

\ "

ql"e se dest(!C9', e!1t�e (;;stns, '0 irre�tri�a f?!i&'Jriedadc

AC!lvto C''lr 'o 'o II sr Mi"ol;'ll"iO sr.

Compo", ex-Mi,,"stro d'l Justiça do, Presi 'o 'I te "os e'o

'?!qI1CO,
\

. i>. ;
•

, ,

BRASILIA, 18 (OE) - Er;l
nome da direção do MDB, o li
der Vieira de Melo pronunciou,
ontem, na Camara, discurso . e,11

, qUe classificou às cassações ele
"manobra continuísta", qUe, se

gundo ele, surpreenderél.l� até' 'O
'

marechal Costa e 'Silva, presi
dente eleito.

Foi o seg�inte o pronuncia
mento do lider da oposiç'J,o:

.

- "Pretendo, com a sereni
dade que, 2.S condicõcs e a minha
responsabí tidade me impôern. 1':1

zer, peran.e e,t3 Casa e a na"

-cão. um rc aro (los 'U""vu' acon
teci'mentos o'�e, <1ba1;',111, no in.s
taJ1+A. o D0C'SO �'''is, P, qne o mer·

gulham numa das mas snl'ic S I'"�

ses de que se tem l10hcia DO';

+ ultimas tel11,,0S" - disse inical
mente o sr.'-Vip.'rfl de Melo.

- "Durante 'varios 111eses,
clpS7a tribulla, invariavelmeue,
quase C!\!('C monotonamente

p1'0�"P2'ufu - <r�ver'i o goverco
(' �) l)�lC�,., hr"".il�;ra Qo" riseQs c'.
�.:nbr0�·Sé1:1tf)l:� d:=ls

.

11l1r:1l)ntli :ij -;
,,-1�,(_, rj"p �r1'··r�·,)l"r,) 'cl� 1·(" ... '-iZcl.(:.�rt"l
r1 ........... 1 .... :+""-c.:: <.:.""1,,, _.: .... V:0'DP,-'';'l c1p in
tl'urnel1to,.-, de nl'0p ,t'''v,'�, -I

bitrio e de força. A 0.lY's;�:-o ..

t,q Caç'R nU0 5"" cnn�f')l' ,.1p rV;'{!M

C1ap1élr SP:-l ���_"""'\l,l f'Ol"lll: r�r,.-l �

('"

a l,:watica q'lP )ho "n' '''''1ty,s'� ..;,

concorrer a pleitoS d'reto!" p ! n,

I:ii_l'etos "f1b o ?'I',�'l1-0 e 10""..'-'
p<:1C: 1"",S,....s rl", ��, ...... ('\"AY-')"!)0 (1"0 ':'j::l

r",�""l""r<:l ('�ln""';n�"-' ,� ...... 1""" �s"\nf!�\,
nHrq ('l�'--''''n�''�'''' :: �l�·'l dr' ....... 1 .. �·Y';n0r�\�)
Y'� r-;-;;'''rlunã,,:, .-1 .. \ Uni l;>rc:cr"sco e\... i

, toral".

j
.

,I,

r

t"
,',

a e mesmo, ao que se!., o proprio
candidato eleito a presidente da
RepubliCa," •

"O obje.ivo desses atos

garanttu - não é o 'de punir
esses Seis congí'essistas; teráçsid »

aquele ,que toda' a naçéo já ':adi
vinhou: aouele do continuísmo
elas suas idéias de mando,

. G:�
permanecer .n_o poele1, Por isso
ele. criou, calculsdamente, frLl
mente, deliberadamente, esta c-í
se em que, inclusive, envolveu a

honra ele SUa excelenci» o TJl:'0S\'

deDte dai Camara elos Deputadós.
A' sua açael .politiea, senhor 1)1' 2-

- sdente, cobriu-lh« a reV',guard.l,
não permi rido que vossa exce
lencia ficasse exposto peranta
os @ naeão como leviano e im
prvdente."

E prossegui li:
"O c�ue há por debaixo dis

to .é a agressão iminente. agre:,;
são que' saltá aos olhos ele quem
qUeira ver. e que Se pretendo
praticnr c:l,ntra:\'l iJy(ij'uiC;ões
dP]"óc!'@ticaS brasíleíras. Corno .:1

SU�l. �,pc11'a ('.>;'3el1c;8.l, fUndamental
f� o Congresso. C01 .... 'çoC;:) DOP ,(-'JC\ a

"gress;:i". Pê"TR desmoralizá-lo,
:,:lrél },P0 '7í-lo à ..il�'1_)0, e11cia,,', ;l
; "'''r'''c: "" 1'1('; à [;:!lta de \rer<;()
nha",

..

('GARANTIAS' MAXIlVL·'\S"

','

A spç1'U�r fp7 111';1 px�;-,')p r1.qs
r1:0':-lr!:l('0°C' dr)' '''''111i\tr() 0,0 ,J1JC:-
\

-

ti e!:.1
, Ip111, �Pll Cr)1"1'"l1)�_reC:lnE'1:tO :\.

Carl1"'fH. nO eh, 0 (lo """"ch, ".c,
receprlo ?os c9ndidai'os ''''Os p" ','

ximas gar8.nt�as", sem distinÇão
de partidos, e 'do pronunciamen
to d" P'''''o�h"l f''1<:+nl() Branc(),
pp'" J\.'f"Cn:0. 17" r1�p 1� rlr. �""O(.'l·'''I.}

)11,jc.:, fOl ..npcPllr10 O'!:'l, .............. 1 <:}Q ::"',)"

nleJhal1t0�,�. 1"":'.. 1'
• ....,

,
.... ""lnlU·.,... ....,�c: ..... <"'11_

. j,
I "".

_
•

r"nor)' nU0 '" ''':',nnn f'l1

F·n." )578".,(10, o sr. Vipjra., C.e
J',!nl(}-9·;'P�;'l1t'11 flllp os rppres,êr1-
1allt0� �rl l\IfDB não rnais dei��1'"
rão Br,."sní8.:

- "Danui n30 s::>ít"!l'Q�,
p. O1Ü permane'Ceren1os, 2qui ]l1_
t?re1}10s, ,pl,!l:i 'ellf;r�nt81'''mOS,
àqui ,e�t"lmo" d:sDostos ii dar 'o
pél:,SO dpcisiv.o, que o pOvo q,l':i'
s;léiro ]J!i bml:o tpm!JO agUarda:
eh, rest,",bn!ecim-:nto d'1 -;,pgil1le,
démocratico e elas fraJ;Jquias d()
1)O.')so povo, Esperamos que 3-

nOssa posiÇã.o seja compreepdida .t

pelas forçaiS vivas da naçãci. Sa
bemos qUe "l (l.1}ihiaü JJ8Ciôn;"l co
l" .... on�� �1· l-n",híli7.81"-s� pnl �pr"n03
de sustentar o seU c()"q!,�·��" '1,

,""� C8';8r"" nQ�t:1 hnrl;j s�mb"'!�l
�!)hr"\l'Y)nS 01'1:) r'" 11(l'=l1'1'U�� tr....,J'"\<;;}_
lh",rln)'('S. ,1"T'<1'� r1? (,:1::;", f.:í Co
p"r',-..f-)!'11, ,:::) ç;:Çl. l"'",nl�if;Sjrll" i!l Cr"-qj:l

Ç�rn � S0 Y"-.r.Vi""'o11t�r. Dl ....' �; ... _
yl"nc.; (i.� çr,,....,rp;:6:+!)_l .. Y'lr-n'� ()s'h=-- Cnij
",,"'''S'' ,�(1)Jil() dI" 0"'" pj" t8l1'O
PJ'Pc.i�a C0l1'O b,,·�," 0e S"stp'1 8-

GR'), nUp, é n ::l"f1i(), (1 n""c!jl?:io, a

(õAllfiéln�a 'Y'C',_""l<l,r d�,c�e n'll".
N;'ic: nân nns "f'lsfélrp",()S c]P',,:3
h,t'l e ph Lerá 'm,," tpr o spU ,(les-
,rlC)b"pll1prtn npcppS"rin. '·l'lOr.ÇI'JC'
i'''J112is, ::!'CrpÇlit8i qUe haja f�r�ét
C'""'y);:'7 n9 c-ll'l.r:")",::>r 1" ........ ...., '"r.....,,�t�.-Jr"\
pnpÍJlp1' indfHl1jta·'�;r>,G'.Qil;zprl'q

.

in;, oh' '-�"
co�quista d� 11:11 �1J'!'\11..jE' i'c]ea'j:'·:

'

�ongre'sso;
.

' Abando�n'ajà) fi �,JpotdSe: üê; seJencontrar uma 50- JUSTI,ÇA E CASTELO ACHAM CBIS�
)tlt'ão pol 'tico, ;>�is � �sta' �Ituro já é pràtic�ment� in- .

, ::

viável, não sóo nada �timi,stas os hipótes�s �uê se ROTINA, REVOLUCIONÁRIA
.... ll'esent�m. F.a;,; '��{'1 senttdo: nesta hor�. a frasedé'

.
'

�
. ;, '\,f d ; _' : ,

.,." parlamentar, ,peJa, qual "êstç é ,�� igb q�e não

f"Jode terminar com empate".

". ',{
. �. ;.,

;{

NUSSA CAPJTAL ,

, _'"'./,

�
" DSVALDq l\jIELO ,;

DE UMA VFZ PAf,A SEMPRE,: N40..PUBLI.CO
Ci\RTAS ANONIMAS. coM PSEUDONIlVrOS'

. .;

, ,

P.sra os c�ue ,corrtinuam 2. eScrever carti'nhas ano ..

nimas com ,somente pSFudonimos, C01Í).O a' 'desejar qUe
('.u 2i',sUma l,'esponsabilidades lJelqs ou�ros c�'.le não!,.
têm c.oragem de flS"inar1 e identificar-se, êste aviso:
não gas' em selos"a to'a.

BR·J01 DFU MAIS UM PA'SSINHO CURTO
E VOLTOU A ESTACA ZERO

. '

·

Foi anunciado qUe .a BR-10L para ll'c1horar.J a>;

cÓndições do tr�fego lfO tre,cl-:o Biguaeu-TijuC13s, de
poiS de ter melhm'a<;l.o: a ,I;}:ârte.!}lãO asfalta!da. e elaàó

! pa.ssagem livre pe16s' 28 quilônletros,. dos quais somen
te 16 estão c0l11p1etamente asEal�:ados, acaba depoi's
de poucos dias; fechado novamente ,o trecho. de 12 qui
lômeti'os, p,qrque a pai,te: 'COl�l tel�·Q. bátida não deu
certo, elevido as .c:1j,llvaS quê caem há semanas.

A ,alegria I�lurov pouco,
J ; ;,! ;-t: � ";q;�) ,

OUTRO GR .ANDE ')pl�íEDTtJ SFRA
CONSTRUIDO NESTA CAPITAL

,

1"nt1'e ,�'.s 1'1':1S" �liliti�q 'q2xii?àJcli �r Pedro S031'eS, a
in,obihí.ri-a MENDES RAMOS', construirá Um impo
nente edifíci.o de ,14' m?-dares a �qrtir do próximo mês
ele nQvemoro, e qlle terá 64 'ap8rtameut,os·. dois possan:
tos elevadOres, g�ra:g�Ils_ C.OP1, b,9xes ind;v,iduais, a

lém de privilegiada locaÍiza\;ão,' bem no centro ela ci
da'de ..

11"

SOL,AR DON� EMA-ÓONSTRUTORA
·IMOBILIARIA A. GONZAGA.

Trat�-se de um\{ ,COl�stl'UÇã.o modema e

]llePte funcional, que :virâ alímeJ1t�r o surto

c�ntes construções na Capital.
'

·

Os ':irab,alhos contii1uam em ritimo bem
l1r)t·,

perfeita
de cres-

anima-

\ ,

,
, ,I

-hl1�lq(l'V
""", l,�,,,

iJPrq (tllP +1�11C'Pl Cf)ns'<'rl{1 �l,�.;
d""';:"I'J...,�i,Q r11 r"J111 ...... l:;"':'I a-::, ",:,J-':'\0

;'I'S .•p r1.,."t" T ,nC:,., rc,·r1"s"
J .ft '''rr, ,.:ln l\ff''l11T''n :� n..J-�'1"'�".). 0 ...., d "_

nião "l.e h:::je.

CONTINUISMO

RIO,18 (OE) - Apesar de

�, miüi.stro· Carl?s �1edeiros (da
Sllva tet" conferenclado 4ur�nt:2
três horas cQm o presidente Cus
'tela Bránco, ontem a asSess.ol'Ja

de ImpreDsa do Ministerio d,l
JustiÇ� negou qUe no enéOl1rtrO
1\ives",e sido examin"da a cri",e
el.o pongresso. Os dois, segundo
a illformacão elo aSsessor de im

p�:ensa do" ministro da JUstiÇa,
cuielaram apenas dd eX!;U11e di;,
reforma Col�sjtuciollal,

Fonte _!:larlamehtar do gov�r
no .disse que a ARENA Dão �e�
rá' convocada par.a ir a Brasí,h'l,
Ent:enâe o governo que o que él

oposição vê cOn�.o "gra\Ji:sSi111U Lf'
são j"nsti tuciol1al" não pa;"Sa eh

um, ato de l'otina revoIucionarla,
"explorado COD1 fins '. meraU1.ent0

eleitoreitos,:'

-

o goverlio,� segundo a 111es
ma fonte, não deix>a de estra
nhar o, átitude dp deputado Ai
dauto LUcio C8.rdoso" que con\
sidera jncoer('���e tendo em vista
qUe õ ;tual presidente da Cá
nlara· .:los Deputados concordara
anteriormente com as primeiraS
40 CassaÇões feitas no Congre3�
soo .Assim, não teria condições,
ügora, ele defender. principi'o:,:.
pois anf'es "as pril1\cipio;s qUe SÜê;-

\

.' "
tentava ermIl ou1ros.

O lider da ARENA na C�l

l1'ara, depuh�do RaimuDcto p::\

cli1ha, observou'a hoje que m

élt.oS pratiCados _!:leIo presiden',f:'
,da Republi ca têm a mesm ae va li -

dade dos pr,'üiC8dos em 1964, lo
go após 2, Revolução,

O vice-lider' do goverüO no

'Senado, sr. Eurico Resende, Jlla·
ni.festou estranheza di8nte Ja
resistencia elo presidente da Ca
mara aos atos de cassação, lem
,b\'ando qUe o 1\.+0 Instituciom')
11. ,2, editado a )27 'ele oU�ubro do.

ano, 'pass;;do, a2ha-se em vigen
éia i'ité o' dia j!) de 1T1arqO d(:

, ..

t·

1967, qu.ando tOmará p.osse' I) l1Q-'�
vo presidente da Républica,

LASTRO MILITAR

,

"

.� ,( _"
. ,!�.'

Quanto à situa�ão • m�li.ta�;
as inT.ormacões aos 'poliücos
erain as de que os três, ministroS
militares

'

est�o' ,s'olidái�ios com o'

pl!esidente â::l RepublrCa; não, �Ó

quanto às ,cassaÇões de.mandatos .

mas em relação 2.' qualquer medi
da adotada no interesse da pre
sel'v�cão dos at.os iústifuciohals:'
e dos' postul.ados revo1uci'onarios,',
bem, C�l110 da 'preservaÇão"dé:l aU-
1f�rid�,de

'

presidencial.
Ielentico l,wnsarnento era :re

colhido eTn a�'eas militares' ligo,
das a.o marechal Costa' e Silva,
para as quais aS CaSsaçÕes de'vem
ser aCa�adas, e tudo deve ser fel'

�to pm'a que a autOridade do7pre
• sidente seja preservada' e' a pos
se do preSidente eleito assegura:�
êl

-

,"
a. ,I [ , 1., ",�:

Reve1mn aÜlda oue ci tnare;'
cl1,�11 Costa e Silva' não poele se

qUer ,admitir converS(l,�es sQbr�:
a Ç1rrtecipação de sua passe, Pl':,
meiro porqUe dev<7 SOlidarieda
de a.o chefe do govern� __: e, se

gundo, \�)()rque lb,>e coube,_ cOmo

ministro ..:la GUerra de entao, dar
cobertura ',militar 'à pr'orrogação

e de4m,andato do maresha1 Casteío
Branco. f

N.ovas cassaÇões são franca
men"e admLidas pelos militares

ligados ao ma1'ec11'a1 Cos,ta ,e SH
V3., para os qUais fatos,.,.)luito im

portant� estão
.

ainda ,�pa�:a acon

tecer nós' prOXJU10S cllias.
ínf�l'J;;a-se' qüe d9n'let:ou > 'U

sp.v- distribu;do 'n3,5 priTIbipi;J.is COI'

,pOrações militares;· Um relatorio
d,s.nd0 conVf, .aoS ofici,a�s, das prill
cipais razões' que ,1evaramY o

presidente da Republica a ca�s�)!."
'.'

cl
' \ ,!t' � ',t ,.

os 111an a'cos,,\€ S�S�)El:l'!lCter,..o3'I('a-
reitos DolitiCqs d,o.s �.�arlmnenta-, -

\"1 " I -1're8, '
,

\ ,4 '\J
" '\'1' 'o", I',. ;� .

\

), , I
,
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rerfílízaaíes Sanla Catarina' S.A•.
GERAL
...

"

.. ORDINARlA

São couvocadôs' os s:enJl.Otes ac�o,nistas para a as

.emb1éia geral orcl.+nária' a realízar-se no dia 29 de ou

�ubro de 1966, às 17 hOP1S, no eecrítérío da sociedade

a praÇa 15 de Novembro no, 1, sala 409, nesta cida..

�e de Florianópolis, a fim' de delíberarem sôbre/ a 'se-

guin•e.
ORDEM DO DIA

_ Discussão e aprovação 'do rel�tório da Direto-10.
ria, balanço geral, CaTIta, de, Iucros e perdas e pa-
recer do' Conselho ,B'jscal, referente ao exercício
encerrado em 30 de 'jUbho de 1966;

20. - Eleiçao do nôvo Co?selho. Fiscal e seus suplen
tes, bem como a' fixação <lê seus vencimentos;

30. - Ass_untos � ínterêsse social.

Florianópolis, ti de outubro G.e 1966.

Dr. Norberto Ingo_ Zadrozny
Diretor - Superintendente

I

De. Jacob Augusto Moojen Nácul
Diretor � Gerente

20-10-66

..,-.---
- ._ -- ---··-I-�---�-,-�·.

_',_ ,

r:��iNiCA, DE SENHORAS
".-

. ) .'
.

Dra. Léa SehmiEÜ,
Dr. Carlos Alberto B. Pinto
Ginecologia .,- Partos '�, oPeraçÕes
Consultorio RUa FenlancÍo. Machado, n. 10
Consultas' marcàcj,as pelo' telefone �O
Atende de segu�q,q as sextas-feiras das 14. à's 17

horas.
.,'

,--------------�------------------

'NOBERTQ: ClERNAY.

",.' ".: .:.' ."_ l, ',,'

(�UtuR(H,�Ó J)�NYrS�A,' ,

IMPLANTE E TRANSPLANTE 'PE DENTES ,
•

•
� - -"_ ,

,
... ';�:" " [ , '!',

Dentistéria Operatóri� pe:,ó �i�tE��,na de alta rOLaçã.o (Trata

menta Indolol').. ">.':�", .' ,',
'

PROTESE FIX1\ E'�.[QVEt," 'i-,
'

EXCLUSIVAMENTE CO\t HO�A WRCADA
Er:i<t:ício JtÍlieta conjlmto dé saias 20:3

RUH JCl'i'r!.il'no Coelho, �25,
Das 15 as 19 horis

, ""-., " ,

RI"�l(.l;;ncia: Av He'l'cí:io Luz.126. apto 1.

Carlos Hoepr.Kr- S·.�.·Ccmér�io e Indúslda

/l.ssembléi:l Geral Extr�ordinária

CONVOCAÇ,i\'o
,"

Pelo presente pdital [3:10 COrl;victadis QS senhores aciorus
iJás de C�Hlos HCi:;l)ck·i S. A,. Cbmé�cio é:'IIldústria a se reu·

Dj�'em e111 'a'ssembJéia 'g,m-al ,Gxtr.�orti'i.nátia,: que será reali.·

laela no p:'óximo' (lia 28 de outubrode' 1966, às 15 horas, na
éde s00iqi, à' nm 'Jin'ôni[J)O" CcicThQ' n.'O '108; .' nesta capit'll,
para delibemrem"sb:t.1rê ;i s'egu�té

"

.

O,RDE�',DÔ DIA
a) Anrnento eLo c�l?ita:, saciai;
b) Reforma dos � stmutos sociais;
c)· Eleição d0 carg'os �a.gó's;. ,

d) Out!·o� assuntos 4e; iriteres;;e da socie!!lade.
� !

Floria.nópolis 12 ele o).1.t1;j�ro, de1966�
Franciscõ GrillQ .:... Di&tõi' tresid�nte•

:. '!' '" ','

.....__.....; -:.,�------'-----

Inspetoria de r)efes.à,�ailiÜrl$. Vegetal
Rua ViscOri.d<l de (Juta P.ttrt.d; ,,67 '

Florlailópolis .J. Sàhtâ Ca�
- .. , . �

! ,EDlt� D� eÔNCORR�NCIA
, ,�

De ordem dó Sr. Pltetbt do S. D. S. V,) através do chefe
da. Inspetoria de DefEsa. Saiiitária VeiSeta�; à rua Visconde

à,e Ouro Preto n.o· 67, nesta, co�nuhica aos interessB.dos, que
&etão aceitas até ° d�3 24 de outubro do corrente ano;· fis
15 hoi:as, pi'opost�s ,. p3ra fi aquisição de um Ct\rto sedan, de
duas portas, a ga2.01ina cõm capacidade p,8.rà 4 pa�sage�ros,
pneu sobressalente e -ferraín6ntas completas ...

,.
-

Florianópolis 14 de ,outubro de i966.
Félix Schaefer -:- Chefe,da Ispetoria de Defesil Sanitá

ria Vegetal.·

José Malusalém eomelU .,

,

Marcílio Medeitos, Filho
advocáciâ

Rua Oeodoro, 19 - �onjuri�o' 2. Fone 25-82

Folrianópo.js �

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

CONFECCÀO E CONS!:RVACAOde PAINÉIS
, .

EM TODO O ESTALXJ

...
-

_ .. __ ... _ ......._---.------------'-------_.-- .. _-------- _-_ ... -.- .. _-----------_ ... _, _. -�. -r-sr-: -_ .....""------_._._-�._._ .._- ;; ... _--------_. .. __ ."_---,---_._-- _._.- .. _-_._---�._._ .. _- . --
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" ... , .,

na

SENHORAS da sociedade floriano
politana, .hoje, nos salões do Querên-
Cia Palace Ho.el,: às dezesseis hs. vão
homenagear a' Senhora Almirante Hei
tal' P�eisan Filho (�zó.doral), que ama

nhã, deverá seguir para a Guanabara.

-x x x x-

NO IBIRAPUERA, em São Paulo,
{oi eleita Míss 'objetiva Nacional e In
ternacional, numa promoção da A.R.F.
de S.P. - Concorreram ao titulo Nacio
nal, onze ,candidàtas: São' Paulo
Vera Lucia ;:,erviá Guanabera - Lau
rinda Gouiart; Pernambuco � Laurilu
era Ferreira Araújo; Santa Catarina -

Alzira Piazerr.a; lUa Grande do Norte
Maria do Carmo Dantas ; Minas Gerais
Angela Maria Souza; Pará - Telma Ní
colau; Rio Grande do Sul - ROmUda
Heberle; Bahia � Leila Vita e Ceará
Claudia Cesar e outra represen.ante de

j Sào Paulo.

- x ,x x x-

ANGELA Mltria Souza-Minas Ge
rais, foi eleita Miss Objetiva Nacional
de 1966. Desfilou com Um bonito mode-

, lo de gala em cr_oche cOm fios metálcoia
confeccionado por sua mãe, dona H2r
minia Souza; seU traje típiCo foi uma

bonita fantasia de 'Garimpeir,a' Em se
gundo lugar foi classificada a represen
tante do Pará - TeIma Nicolau. 'Alzira
Piazerra, repl'eSen .ante de Santa Cata�
rina, jun,amente com a gaúcha R!em!l�
ela Heberle, elltre as quatro mais fortes
candidataS.: Laurilucia Ferreira Arau
jo de Pernambuco. foi eleita Miss Simpa
tia .

-xxxx-

NO DESFILE int�rnacional, foram
apresentadas quatro c.3,ndiclatas: PartU
gal, com Lina dos Santos; Brasil - An
gela Maria Souza; Estadas Unidos -

Eilen Be.a1tY; Peru - 'Luísa Mure. rOl
eleLa MisS Objetiva Internacional - ii

r,epresentante de Portugal - Lima dos
Santos; em sE'O'tmdo lugar a brasileira
An&ela Maria ,Souza,

x x x x

MARIA JOSE Leite Vaz, professo
-

ra de porte e elegância, teve um óti
mo desempenho.: nos enS,aios "e como a

cOmp?nha��tes ::]8S miSSES dUrante a ..

prograrnac';:io cUmpri_eh, naqUela cil;:lade.
Tôd%-1s as clelegac;ões ficaram hospedadas
no Danubio Hotel.

.- x x x x-

AS DELEGAÇÕES com as misses
foram homenageadas com jantar dan-

'

Çan,e nO. 'UbSO BI'aneo' e na 'Juventu
áe "na Crista da Onda", êS�e último ,:te
Julio Ro.semberg. Apresentaram nlagní-
ficas ·'shows' de iê-iê-iê.

"

,=;::X; x x x·-

,

ALZIRA r:aerra - MiSS. �bjetiva
de Santa Catarma, desfilou com- o traje
típico, Uma bonita 'Tiroleza', cedido pe
lo Clube GinástiCo Paulista, cujo dire
tor socaI é o Sr. Silvio Abdala.

- x' Xl X x I
'IA FESTA das 'Misses Objetivas, foi

Uma simpática reUnião de ·cong'r.aÇamel
to social entre moÇas braSIleiras e do
ex;;eriOr.

Sociedade
,

,

LAZARO ?��OJ..OMEV
QUERO destacar ai'mais elegante

rr�oça Ua;quele Concurso. A ametiCana
Lile BeaittY, ela deu \show" de elegân
cia. Seu, traje de gala. foi um sucesso.
No Baile das Orquídeas, do próximo
dia cinco nó Lira T.C., vocês vão ver

um, igual. Depois eu conto.

x x x x-

NO II Congresso Internacional dos
Rcporteres Fotograhcos e, Cinegrafistas
foi fundad,a a, Associação rnt�tnac'jonal,
dqs ReportereS Fotograficos e Cínegra
fistas, em reunião rea.izada dia treze
no Danúbio Hu.el. O Sr. Sllvino .Joana,
10i eleito o primeiro Presidente.

PARI!) Sã.o Paulo dia doze, Miss Ob
jetiva de S.C., Alzira Piazerra, vi!j.joU
Com o Dart, Herald da Sadia. Domíngo

.

de regresso viajou pelo Convair da •.

Vàrig.
" ,

\

-x X X x-

O MINISTHO Luiz Ga1lo ti, é, o

'Patrono' dQS Bacharelandos de Direito <

de 1966; o ProÚ�ssor Paulo BIasi, o Pa
raninÍo; ProrE.SSOr Ol'mundo WanderleY
da Nobrega, HomeI13.gen'l Especial;' Ora
dor da TUrma - Bachar.elandó - Ze
d:lr Perfeito'; TUrma Antônio Benedito
Cunha (Homellé}ges Postui:pa).

- x x x x

A COlVIASA, ConstruI ora COmer
cial I.Ildustl'ial, os incorporadores O .a

(1".0 Camargo, FrandsCo Dal'Igna e JQ
sé Gonçalves, recepciop.aram convidá
dos para um ·coqUitel, sábado no BoÍis
húw, marcando o lançE!.mento do Edil'Í:
cio Brigadeiro Fagundes. Recebi convi
te Data ,h aconttc"mento. Infelizme�te
não- cor';'pareci, em vi:r:tude de córppr.��
missas na cidadade de São Paú1ó.

' .

- x x x

O EMBAIXADOR Jql'q_cY Maga
lhães, procedente do ,Sul, vai fa:?er e',s
cala no Aeroporto "F{er.cílio LUz' ,'pà
ra desembarcar no Se.n�dor A,ntônii>
Carlos Konder Reis. /

'

-.

x x :li.. X

O DIRETORIO Est�d'Llc\l elos Estu
cl.an!'es de Santa Ca'.arina da '\TESC,

.'

..

Centros Acadêmicos e: Movimento Uni
versitário Cultural, com o apoio � c�Ja
boracâo dos Sr5: Reitores e DiretoteS
das diversas faculdade1'l da. UFSC I Ex
poSição,Universitária, nos salões do Di
retorio EstadUal dos Estudantes à rU{l
'Alvaro de Carvalho" -- S8 �. '...

. '" J ,.
.

.

"

ART NOUVEAU, tj.l11a, Ii1.0qertlê\
boutique qUe dentro �e àiglllls dias, a

brirá à rua Gerônimo Coelho 16, da pro
priedade das Senhoras R3u1o Ba,uer FI
1h0 (MYriam) e Nil�on Cherem (Elia
na). Podemos iJlformar que a. referidq
bOuFqUe, apresen+ará os últimoS lança
mentos da moda feminina e masculina.

.

\ '!,

.. x x

BERENICE Gorini Rodrigues,. é�n
vidando o Coll';::>ista, para assistir sua
ExpOsiÇão de Pinturas, na cid�,-:le ue
Criciúma.· Encerrará dia �5 próximo.

reV�H�edor autorizado \folkswagen

, I

C. RAMOS S.A. - COMERCIO E AGENCIAS
RUA CEL. PEDRO DEMORO, 1466 ESTREITO

A UMEF em atividade
R. B. de Albuquerque

A União das MoCidades EspíritaS
de Flol'ianónoli;:, reUniU-se domingo p.

p. 110 .cel1tr� E. ,:lírita 'Fé e Caridade je

J'esus·', à rl.;_� :�'v'.LaUTo E{arnOE .. I': ",
,

FOi t:sta ::,Ll", p,:!llúJúma l'euriião1: p,ie
paratória ela VIla. Conlratei'nização: de
lVIocidades e Juventud�s ESpírii,3s

'

de

Santa Catarina, a realizar-se em nossa

cidade, .:le 29-10 a 10.-1'1.
Na ocasião, o Departamen',o de In

fância e Juventl:ldes Espíritas. de Santa
Catarina aProveitoU para fazer as pri
meiras inscrições elos jovens f1orianopo
litanos que pre�.endel1l participar da
vila, COMJESC.

Logo a�)ós foi inst.alàda oficialmen
te a })a. primeira Juventude Espírita, a

qtlÍ da Cê.pital, a J,E. Humberto de
Cal'npüs, que Junc1onal'á jun'�o ao acima
re[erilu Ce!!t:::J,

/,

Fa�ou; saudando a no'va Juventu :e
o Prol': Dr. Ari Kardec de Mello, dese
janelo-lhe um futuro brilhante, cheio Ii,e
felicidade e de progresso espiritual. Lo
go após, um representante ·da JEHC
leu a biografia do patrol)o da agremi;;.
Ção, HUmbertd.· de > Campo!:?, :poetá e es

critor de vul'o, no Brasil, há algumaS
décàdas atrás.

Reunir-se-á novamente a UMEF
no c.E. Fé Humildade l:iO Apóstolo', à
rua Marechal GUilherme, 29, no. día .'.

23-10, domingo p.v. ,

Es,ando presente .Q DIJESC" conti
nuarão nesta reuniao, 'as inscrieões dos
jovel1s 'espíritas í)ct1'3. a

. Conl'r�tern.lza
ção. Frl1 prosseguimento, f�_r-se�á a ins
talaÇão oficial da nova .Juven�ude, pelO
tcncé'nte ao 'Fé e Humildade do Após
tolo', qu,e terá coma patrono '�Amadeu

, .

IIPfçnSa g�gCh, tlouip coral ;UFSÇ'
,

'. .

;'1 ,) ")", I I:"� 'i -'

/,

.

/' o [ornal . "CORREIO tio POV0" ral se exibiu..tambérn tlO Auditório A;...
_:, .de PôItp Al�re, .�� sha"'edição,: .,de , tdUjo Vianna e no' 'Sénulário Maíor dê
sábado' últiPlo; piiblica ilo',a a respeito '�. Vlâr�ãp',' rece6é�ldq gtande, oyação por
d� � l"ece.n:t�: .ap'l��s�dtaç�!:>: t.d6 :Coral' '. lj.a ." parte dos que. o preeenciaram."
UniverSidade Fe-deral de 'santa,Catani
n�,' sob a direção. do ��etro Jo�é A'cá-
cio Santana, na' capital gàucha, , ,

: 'Diz a notar- "Os corálistas univer-'
sitárícs, soba regência dó maestro Jo
s� .Acácio Santana, arracaram aplausos
da assistência ,de Pôrto Alegre, .qUe" de
pé, aclamou o ,re,ferido ,cqn�un�'o; em

su'as apresentações' no Teatro ,São p�
dro:' Além de;sssas' ápteséiitâções�', 'CO-

,r " '"
• r,

" I

,
.
j�·eoncl;J.i.Q .conceítuaco órgão de

iniprensa gaúcha: ""De uma coisa fica
,

mos surpressos, E' de ser' a Universida
, de Federal de Santa, Catarina tão nova

," ainda, 'e 'já apresentar criaçõês artísti
cas como esta. E', verdadeiramente con-

, soladoj;' favos. como êstes, qUe provam
ao pi:.tb.�icó bnasnéíro o a.to pacrao de
tràóaího da.:u'ESC.e

, ..

.

Novo Caminhão Bril�nico não Precisa de 'Eslradas
A caixa de câmbio principal é Uma

unidade padrão d!l- Alboin Com cinco.
marchas sincronizadas com op�ão ' de
Uma sexta marcha "overdrive'.
,

A \inídade principal dos referidas,
modelos é Um motor diesel da Levland
de injeção direta de; 106' bhp a 2.200 re�

voluções por minuto com um torque ..

de 404,78 kg/m a i.600 revolUçõeS por
minuto. A embreagem, que consiste de
um único ,disco seco de ;)5,5 cm. de ffiâ
metro, é aciónada hdrauilcamente.

LONDRES (B.N.s.) :- Dois dos
fabricantes britânicos de veícuios; a "Al
bíon MOLors Ltd. e a 4§;y:lartd, unírum
fôrças para' produzirem UITl' modelo de
caminhao de nove a onze toneladas ca

paz de operar tanto 'nas estradas como

101'a 'das mesma.

\)

Baseado na modêlo Chieftan Supei'
Six da' A,b.i.on a' nova versão é dote,da

, "

<"e '<::qUlpame'U.o compieto de traÇão na:>

quaérü rodas: O cubo de redução do ..

eiXO' tras2iro do Aluion foi mantido, sen
üo, na realídade, praticamente 'duplica
ao por Uma Versão rurigível lia par�e cli

.

àn,eii'a 9'0 v'eicü10. ,As mesm8.S en'grena
gens epLCÍp1icas são porlanto. \',usadas
11Q') qt..atrp GubOs·,. o que 'permite o iI}ter
.CfuLbio de peÇas, fator de grande valiiJ.
e S..:gurança: Os" diferenciais d,íanteiro
e trazeiro, �e va�. e seguran�o Os' dif�
renciais �diaÍlteiro ',� trasei:r,o s�o também
permutá�eis 'entre si.' ,Em ambos' os� 'el.
,xo� li, red:uçao primá,ria' é feita por meio

de un1 sistema d,e pinhãp e c\)roa pa pa:'
te centra'!, e o fato de que apenas uma
redução peqúen�.-� necessária neste ..

'

p(1).tO ptodl!z' um conjúpto resistente e
.'

compacto. com' boa disfânciá' do, solo e
-tensoes ,,' �x.rem�meltt� pequenas' sÔPr-e
o' eixo.

SUSPENSAO _

,
,

.

Tan:o .as molas di.anteiras como as

trazeiras fotam C1�seÍl,hadas no sentido
de ofel;e,��r. o ,rodar mais Sú.av� sob o.'

qUaisqu,er cOndiçõ,es de carga, ou '4e su

pedicié�, Sáo do tipo serrii-elitico nor-
. �al e.m aç�. sUício:manganês, tendo c1S

chapas dianteiras ·76,2mm. de largura ,-'

ÇlS ,trazeirqs 88,9 mm· Am:ortecedores hl
dráqlicos no' ,eixo dianteiro controla�
a sUspensão nos tombos .

';. r5�,reção hidráulica ' é eqUipamentíf
padrão) inas a mesma é q.otada •.::le dispo
siti,vó que ,periuite, em 'càSo de falha, e

,

sem, nenhuma inc'errupção; a direção .',
ma�lUal. Os f1'eio's são' também hidráuli

ESCOLHÀ DE TAXA DE
D;ESMULTIPLICi\ÇAO

Há Uma escolha de trê,s diferentes
taX,;l:5 de d€"smulti.plieação ,d�s engrena

.gerIs, de rnodo ; que' os modelos podem
ser fornecidos com. a raz�o ger�l. de', ,o o

5,555: 1;
,,'

6,250: 1 ou, 6,933.: 1.
.

À: esco1hp de. traç&ó nas �uas ou' o o
,

quatro rodas � 'propo.rcionada par ''me10'
de uina caixá de transferê ncia, coloca..'
da perto do 'centro do chassiS, e, coá,. ••
t�ação. nas. qUatro rodàs;' pode-Se ()bter
ti. vontâl:le -Uma taxa de reduÇão extiÍ'à a

fim de d.imin�ir a taxa gerá] de' d-esrhu!-""
_ !iplicaçã_�_p:arll 2,04: 1; e;t�1, :co1')-diÇffies: PfJ,r .

ticu�arrhente difíceis. . "', ,: .-' .

CAIXA COM, CINCO MARCHAS" ,.
,i' ",

' _,

',' ., 1.-

,) ,,'

A �abine pa,norâmica tôda em açq
é à pr(jya de Co.rreIft.es d� ar, e apresen
ta um estri1?o externo Para compmsat'
qualquer aUmento. na altura do chassis,

,
'

CIRCUITO ELETRlCO
,

..

,: .....

, O c;r:cuito elétrica ,é de 24 volts,
COIIfidí�amo q,e ��O watts'de carga, m-Ó!,
tal' de arranque do tipo axial, e ba.eri
as Com capadqade total de 81 arnnereS
por hórél,o,'

' � ,

O Pês? hMlt� d() veículo depend�
da nl;itUreza da operarão e dI' tipo doS
pneus utilizados,. varianclo�entre< no-ve:"a
onze tone1adac3.

,
'.As dimé'n�ões, gerais do veículo são:

dist�cia entre eixos 3,26 m.; 'coutpri,_;
,

. meJ.?tó, total 6,731l1.; la�gura total 2,27rri..

nilil.o Inácio da Costa'
Jo�é da .sil�a. Melo, hlhO q,e Manoel
LaUrindo de Melo;,

'

J'osé. Te0do�0 de .Souza, filhó de Teód�
,
ro,Manoel de Souza; ,

José' Vicen,.e, filho de Maria José. Vi
cente;

Noticias Militares·
. ,

-' -,
-

Lourenço' FabiO Sa1um, filho de Fabio
Abraão Salum;
LUiz Carlos de SoUza filho de Carlos
Caniílo de SoUza;
Manoel Antônio, da Silva, filho de An
tônio Saul da 'Silva'.

. ,J j

Manoel Messias dos Santos filho de Al1

tônio :Manoe! d.os SantÓ�;1 l,. " ',. h'
"

Madíso Pigozzj� fill'JiO de J�p1e:, l1igoz-
zi; , ' ' "

Nelson Mellet, filho de Octávio M:e1te1l;
Neri Se�L filho de Fridolino Sell; "

Nestor, Antônio. Cirimbe1li; ,filho de Ri
lário João Cirimbelli'
Niltqn Praxedes Vigarid, filho de Praxe
des Totnaz Viilàno;, ;; o

Nilton da Silva, filho de Avelino Ma-
noel J:hiicio da Silv""

.

. .'
.'

,_-:_ .':'."
...

·'i.. -

Nivalao JOséDdbo eta tao tao tdo tflOin
• MigueLdà $,ilva;:.; .'� <1,\' f:
Orlon

. Souz,a da Silva, fil�o 'de Marcib
'Silva' : �.'

,

"
I

Otvilio da ,'Silv�;' filho de i João ,Francis
co .ela ·Silva;·

'. j' ,

, Osm�r;jlyl ônio Sch�indweip, filho de ..

'

Carlos' SchliJl'dWein:.
I, : ':,' :

OSmar Fe1icÍano Viana fÚho· de, J 08,@.,
. \ .',/. - ';.' "

Maia Vila113 Filho.; .

, ' ;

Osva:1dIr AptôIJ.io d� MatqS') filho dE: )\n
Lônio" Sllv�ira de ,Matos,' " / i, ':

Renato Adrat, filho de Germano., AdI'ai:
Sa,vador doS Sántos Ribeira, ,.filho d�
.Joã,o FrancisCo Ribeiro; " ..

)

Sidinei Silva Fernandes, filho de José
Nfarcos Fernandes; ,,'

'

Va1dori Julio da Silva;Jfilh'O' de ,Jullo
Crispim da Silva;
Valter José KlUser, filho de Albert F.
Kluser;
Vilmar . Silva, filho de José Manoel da
Silva Filho;
Walter do ,Nascimento, filho de João
Manoel' Nascimento;
Zelio Manoel Inácio, filho de Manoel
Rafael Inácio;

, Zalmiro Jooé da Silva, filho de J osé A�
bd da Silva; �

, l

,�-- ...:. � l..,

instalaplOS peçfJ�VW
ori in IS com garantia

A'l;'ENÇÃO RESERVISTAS

. ,0 Se�lhor Coronel' CoÍnandante ,do
14.BC, soliCita o' comparecimento. ao ....

Quartel, dos tEiserviS"as abaixo, a'Jl.m
de regularizar:elu a situação miiitar.,

'

Acácia Manoel Martins, filho' de Mano
el J. Martins; .

Adeúno Gregori.o JUlio, filho de' Grego
rio M. Julio; . '.

'

.AlcKl.es lVlatioel LourenÇo, filho de Ma-
noel J. Lourenço;

.

'Amilton GOnÇalves, filho de Aristoteli
110 B. Gonçalves;
António Taoeu da Silva, filho de Antô-
nio �: da Silv�; , "i

.

Ari Cnstúvão d,{Silva: filho de Francis
co A. da,Silva ;,
ArlIndo Dréchsler" filho de Carias Dre:

" " '. ',{ • I '

chsler;
.

<
I ,', ,. .

,

•

,

Aillndo KFas� filho ;�e Matilde �:r;as;
Ary Medeiros, filho eLe Effiilio Medeir0B
Celoi José. Coelho, filho de JO�qUiIll P.
Coelho; 'i i:'

��:

�, ,. \

• '\ 'I

I f,
'li _�'"",

Cesa,r Almeida Barreto, filho, de Adu�i
'

dos S. Bat-reto; ;, jl> ,',
. i ,)

Claud.ió .Jose Pereira, filh:ü de SeVerfrO
P. Tavares;

,

Danilo Pmto C'os�a, filho de .'ord,ól11iro
....

,.,;
.. :

C. Costa;
Decio Fausto Gorini, filho de Mario A
F. Gorini;
Davi Bareta, filho d� Moisés. Bareta;
Ednei Manfredii1i, filho de Atíüo' lVIan�
fredini; ,

Edson Pereira, ,filho:: de 1\1tiIlo 1. Peret
ru'

" .

EdviT?' ,Boll,ifacio' Sepa, "'fÍ1l10 de T'drgin�
J30nifáció 8\ena;
;Elido Farias, filho de Leônida Fàrias;

\

:�Ii?' Aílclrade, filho de Jafta .Andrade;
';Erlei da Silveira, filho � 9,e

. Domingos
Passos I;}a Silveira;
IVQ Luiz Ci:rill1.belli. filho de Hilário '

..

Joao Cirimbelli;
Jair Militão'Costa, fílho d� l\iilitão Cos

tá Fi'lho;
I ,

JOão Gonçalves ,da Silva, {ilho Pedro
RodoHo Gonçalves;
'José Dq1vino Coelho, filho d'e Darvino
Calidkloj ,(;.�-d
osé SatUl'l1Í!lO ua Costal fiLlio de S<l:tUl'
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mêu tempo,

p : .metido mt�Ho. Chove e

hi vento; JH'lS 'iSW\\ �tã)' � h"TI

pc�ilh!l para os C'U':J3S que'
es'lo com '3W'S �ri')tas volta
d::'d para o Ca'",!�pm:,,'tr Ca-
tv inense' ('e F1':;:r'o,
dr- para O 11'>. _ 3 ele
hr- na baia �'U!.

'DS harcofl C,, � Ho � !l'.gua,
seh na baia Wlr!;e OH:na

bi),ía sul, isb' ci,""ende'�do
das condiçõe:,r do vento.

m-rca

nóvem-

Blurnenau - A·

gero ccns,en;uIll ,�p�-r'-'I' ..ir�n.to
à '[;o::lnissã'l . d,� (};11 strllnãn
dr' Pa!m� ''l\l Fh; ,o,<:t;'3. (�hb<;

qt,e o s;sif'ma {!e jlR:nin.a�ão
d" E"'tt"i lf)r. fi ,'o -"c� lI-�.a.

m':1S d'l. Sn'lp', e-:'O!i"<1 c'}n·

cI:tíd°,. en1 r.�"�'� �"l -;l� 1!'f�7,

(j.1"sant!'1 C?�C if �-,:,,-_"1.:'ar �'iá'
er'l r- f:1S.

O nf),hn"i""R ,'�q','.<1,,, W'TIlI.

r":'llüh í'"n.�"''':'''''if;l ('(fi tmba

lhos de Construção, org'ani
ZDU a Campanha do Saco do

Ci.mento.
'A mesma visa a doação de

cimento, para o' rápido tér· /

minI,) das' obras do - estádio'
periQuito.
Você que é adepto ao al

vi. ..verd'e, coopere com o chi·

be, pois só/assinl proporcio·
n� ..á não só a melhoria no

iP'lil'i:nõnio di) seu clube,
rnfP.S o lPatrimônio do nosso

município .
.

.

""_"'--",

-. '�.� ....

#., ._,_..__,.,..,...."..,�. r �r"'V"' jr�,
......,Y �:..I

. ,

s_�-,t'�'"" fl·",· .;�'r.·'''.,,-,,- ,n, -q",é" (",�t'l. n"" ,6.� l! 7·5, e 3!!;"ra
..,�, 1J",,,,,,,,··;'ryA..,,"l �',. �n "" ��1i. fh'\< dene.,.,de.... rj" 11., U"'? '.ri.
ll. � ry:"'';''''''''''j', rn.c"te.,.n:r�li tÚ'ria em uma das du'ls in·
�;'r ve�P _._ mo'''' ('1�"""'-<::�·:on<l.to
,�.�tl.fi +/"jA1I��éf'-'1Q cl�, T�r_"'�s &0

eY n"�e"��"�h� :�: ''''1'11'!':I �_ili1i*' �'<!c�H, vi ..

{6-ri.'1 ",Ah"p '" F;n"fJ'Y!l;í'a C"lm,

,p,/JI.u1 '�.ih��"lr'e-"�prl""' .."f[,'il"tf T�1.�ir...?
'1l"v('r('\"l i� ..""ta"1'} "l, .dl.mla
:t" "ie1 0'11'1<,,,,1")" "-:"'� .<\:�aya,
<1<).. (;·2 eJj li !'. ""1e :i\e;-ãa
l·e''!.J:i?i!c''�'" as' dc:ns si';nples
q.,c f'!n�\n.
Ppl" 'r''''''l C'�<)'�':lh - 'o.

Vf iI f�"��';"i!'<l � (li Brasil,
(l.r-D(ri-: d� �t.... �· jV' ;"�';';';;'ç' 1t.,.��"'t�J.
r:r-:'n rle. 2: "jJ . I}"",,�.� f}.J·p.;�n
f]':"a�, ?1� p·-·i:�p·�",,1P Aji"�l �"'!Ie-r.:�l"

W (i""1I1 Oll1tll3:;''''''''' ..... r\�""'·+!'�h ·,rit·".., cll1l. ..

r,V·l.� -",l_l""n,-i I) Cr.,,.n�,.el.�. M.roT�n..
l'"rr .... .....-1'""1 (;r,,...,. .... ,-ll...-;. fl'�-.... h<;o:..... .,m
de M'1i'Hsc lDl1!t:'.'1 "leC.'él Lú�h

:lhJidurds par?, ficar com a

hça.

Pph 'rf'l)3 J"litre,· E'uson
.

M"nda.rino den<>top o cl)oile·
nr. Pat,ríci.., C'ornejn, 110r 3-
6, 3·6, 7·5 e 6·4, mas Th ....mas

K ':oh nerdeu para Patrfcio
R.7dr1!!lles, pp:r 4·(; 6-4, 6·0

t:\tf!'e 6·4, numa T'arHda (lue

s"mente ter'11ll1....u
_. ontem,

denoh r}p "'e" "u."'W'1<õ;a :na

"f'!'ue'"a" devi<'lo à e'1cu�idão,
1llJ.:'l.o.-1o os teni<;l;a<; �shlTam
e!"n-t,a�lo<; em �.ois rets.
lT'�;s t rnle (l Rr"s'l CO"'lSe-,

p,'11;'1 a vn-n�""'�l'" ii!' 2.a 1.
" ,

�o" II, dfÓ�;1I rlp. l(·",fl·Man.
rllM'Íno por 6-1, 6-3 c' 6·2.

,-_......_ --__,... --o- -o-- -----�

'Di:dp:eJ!.te� d�o f y�i Frma
ram um p3ctO c(j;1n Os diri
g'(>, ites. Cl.1l Fi'ie:u�i�n!tls�/' v?sftn
du im,pedi" q'le rt"''''t-s de
um clu'''e f':l'Jl"c ''''''a mg1.'es-

'

sT'no (>uj'r':l. f}� l!�q",,,, ('''m
asta"'e'e 'do, f'i''le�lte de-

110iS de- ,de('otA'�io ltm a.no é
(!CJ um ,1!.lg3dm· V'otl./;'l'á sair
�'1 AnÍ p�r� in�'(;lssi'tr no

Fi:'ueh'emle me vhe versa.

Os Nunes qu,e (!'�pniIH'alU
a rlun!! "lb11}.i N"".da.-"i;' não
esi;ão satis"�itr·\.; C'}!:)1. fi. decio
síi" Cf!'. *,(\f.�"iri;\�� CM-s.l'!TJe·l.
S? ><I� :r.<'""t<>l '" ""./.,1'.ct I'lc
"ilft""'rlU7h' " ,otI "ri' .-";.;-, � '('a.�,. '" ."

. t· _. -

tn";p�, que "''''�h:;';;< cQ""l are
n�s: �r.�� ("Uh " ...1�" ZQM Dor
Di Ahi}u;.e,..9; }�'Ie�g,m 0S par·
ti�i1()at>t,#,�,'� qli'C�jl zOlJa que
ii> J, "eBitIêr.l']i;.l,. I�'" e::�tid .. f.l� OS

te'f;-;OÜ à ��:lfu. :iJ�I1!'m�j;). DIa.
iH' em tl1vor de outl'os fUla:
dos.

A. criação dn- Taça "Santa
. 'C!}t�:rma." nféG e�tá !fPte'ri®ti\

nos estatutos' da ent'.dade
nWI1 do reg-ulamento do ceI'·

tame, o que dá ao }1ll'esicten
te amplos poderes para as

sim decidir.

Estk'lmhamo� que f) clubes
do oeste não tenham re')la.
m'i\do quando gozaJ''\m' da
v,anta?;cm de colocarem dois

. finalistas para o estadual,
!lU:m, gl'UpO de oito, quando
a zona do litoral que conta
com 19 :)Iubes cnlocwrá tflm-

'

hém dois. A �litidade nêsse
11",·t,icular não. usou de um

(1rHério eauita,(ivo, p'1is hou.
TT(! na verdade um .nre,iuÍzO
para a Zona DOl'ni A.nt'lnes
e os fit.i::.tdos do oeste não le.
vantaram a vós mp favor
dos clubes do litoral, Agora,
entretanto, acham que ser'io
prejudic<!,dos ou pelo menos

Esquecidos pela entidade.
.
Tratando·se de. um torneio
por ela criado não vejamos
como criticar a sua. efetiva0

SEIS CLUBES INSC�ITOS

No último dia 13 fOI'am en

cerradas as imcriçõe" dos

clubes com vistas à "isnuta
do C'\mpeonato Catadnense
de Remo. A Federação Aquá,
tica de Sanh Catal'ina rece·

beu as inscrIções dos se�l1in·
tes clubes: C!ulJe Ná�:!tico A·

mérica, de I'\lu111emm:, Clube
Náutico Átlâ'1tieo e Cl'lbe

Náutic_o C'tehoe1ra, de Join·

ville, e Clube Náutico Fran·
cisco lYIartinelli, Clube de

Re�'!>tas Aldo Luz e Clube
Náutico Ria'õhuelo, desta Ca

pital. Portanto, ao todo "eis

clubes, númern sUllcrior ao

do último cert3me.
O esportif,ta J (>ão LeQnel

d� PlI1l13" memh'l;o dr> O1"nis
sã.... '{'écnica de Remo da ._

FASe, fme. r.nla'b')r<t í'lte'lsa
mente cn!n. o nrés'df'ntl' dr.

Ary Pereirà O'ilie7t2, no" in
forrroou {lne <lia ?7 r''''c'''t'ra

ra·se o pr'\z'l para a" in"cri-
. çõe" das !!;lnUl1;c5f's .(lU" es

t",_,.ã � intcl'v;:nn" n" rerh""'e.
sendo, oue n'\ mesma óca:>ião

,pr�('e,der-se-{t o S"l't,�i.o <las
bali.sas c a seguir a esc"lha
dos �uízes que atuarão na

.di!':puta�..

PASSft1l..Tn� BJi"i','fO 'Pn.ESI
DENTE DA FA5:C

In�nl-rnm�,noS' ID"j'" o es

'P()�t;st". Joã·) r,CoIle} le Pau
la oue o dr. Al'V Pe�ej.,.? 0-
liv",lr'l. Dl'p."iKic'lte (1<'1' F",de·
ra.dio AQu<Íf.1ca de Sl!·'1.f.a Ca
t"."'na, cf)..,1;�l'n ?'1u'�d""1d()
leiin no hOfnibl (I� C'l"i�a
de, est'll'tdo ua,""an<ln bem,
m"s (we 0<; """��'c"s "�," re·

comembm ;>lta nitra tãQ ce·

dn, TInis "I',i"'"", oe tido 'l i.
• lustre esnort.ist? óHe é t-m
bém l)l'f'siil.e·.,te do Cruselho
Re�j_nnal de n�"port,.,s ne

cessUa _de aJ-'soluto re·nOl1.S0j
sendo prov:lvci Que entre

- . em Uoença. Nê�te caso, ássu
mirá a pres;;dência o vice·

ELm'çõES EM JANEIRO

Adiantou-nos Leonel

Paula que !.�a I.a quinzena de
Janeiro serão efehmdas elei

ções 'para a escôlha da nova

diretor�a da FASC, dand()-se
a posse dos eleitos na 2.a

.

quinzena' do mesmo. Ignora
se se o dr: Al'Y' Pe"'eira Oli
veira se candidatai'á à ree

leição. -

MEDALHAS

Segundo apm'ou a n"ssa.

reportagem, a" medallIas a

que os remadores·' fjzp.ram
jus na di,mut.a da última Re,

gata Pré-�amncnnato .iá fo
ram adquiri'Ja" nela ent;dade
e ser1iG entregucs aos mes·
mos tão logo �eiá c-xe"utado
o SCJ'viço de �Tayação .nas

meSnli!S,

os CA�l'�(\rS, CATARI
N�NSES DE REMO 4 COM

I

(C""tinU3cpí'tO)
.

1f1?1 (1' "'<Í.r�" \ - .M�rfine!
c.om AcioH Viejra, timo"eiro
e rem�.d'l"'p's 'f\lfniA (le C�,,
t,�I), .T",�';:o p�>.t�'9.. J,eovegil.v .

,

do e OSlwln '{'ores.
1922 - Não h011ve disTIuta, .

Ul?� (1 -'''''''1)' � Pi.:V�"l1e
lo, com Jf;H<fI IH,,-;t,,: tim""?i ..
ro e l'em<>,-1Ares �lherto M'll�
'1e-r, Má", M".'ler "'mfJ.lo
Nl'uhtl e Rod(llf� Mund, logo
t'ld,n<; com �iím !t :1'1esma ini
'eh! ilo s"lJrenome.

'

'I!l?1 -;- Níi." h�uv� rthmuta.
Hl')� � �r,,·-('n;o n;",,,._ "e

It..,iai. com Lu�? Pei", t;mo
nf'h'f\ e rp."TIlI,f}nres Jo"," To:
h".l;n<J_ Pe<'1f'l C;:an+Qs'_ ·�T('ão
C<>:f"'ino e .José C�fifetta.

H)?"i - M'Htine1ti, com A·

m<>.d('res _�,.,tôn'o Selva, Alta
miro A:mlrl'1<Ie,' f,Jp.ri.h�rt()
SchmJdt e Alfredo OUve;ra.

J.!l?"1 - ft,ll1.1ir�nte Barroso,
ne Ih ;aÍ, �om l,eo Thieme,
ti."'1(l):'lPi..,,, ,e !"er-,a,rJ "ros A
fonso ?:3"'!1';ni. .l<:lsé G"I.l1 .Tu
nirlr, PTimô Uuuer e Carlos
Seara,

.. I92R --Almirante Barroso
de ItajaÍ com a mesma gua:.'
nição.

--- I .'

:(Continua)

'BR��}n� �\P nlSC��V�U ��U
rtrrJi.:B�». PARA lnS .WAGOS
flLíIv1Pf:CrS DO MÉXICO

ZURIQUE - A FIFi\. anun

ciou
.
que 451paises (entre os

quais não figa.!'él o Bra.sil) já
estão inscrito:'> para, o tor
neio de futebol dos Jogos O·

límpicos do :México, em ..

1968, esperal"do·se que ou·

tt10s cumpram a f:m1l31idá
de antes de encerra:r-sé a·

manhã o pra1:o de inserição.
Acrescentou a federação

que os grupos eliminatórios·
serão organbacios na reu

nião de 16 de novembro do,
comitê da FIF,\. As lcladidasl
elinninatórias cOn1eçarão\�.

1.0 de ma�o,

MERICA DO "NORTIj E CEN
TRAIJ - Antilhas Holande·

I. ,

A sétima rodada do Cam-'

peonato Estadual de Fute

bol de 1966, g'11.1pO "Dorny
Antunes", começará nu pró
xímn

.

sábado, com duas pe

lejas, e terminará no dia .se·

gulnte, com o,�. demais jo
g@s. Estarão em ação todos

os concorrentes- exceção do

AvaÍ que folga na rodada.
Este, na rodada.seguínte, ou.
seja a oitava, marcada para
os dias 26 e 2't, respectiva-

mente, 4,a e 5.a feira, dará
combate ao Próspera, em

prélío €stabelecido para o

estádio "Adolí") Konder".
JOGOS NA SABATINA

Nos prélios que abrirão a

rodada número 7 do retur-
.-
no, serão adversários Atléti
co Oper ârío e Guarani, de
Blumenau, no campo do prí
melro, em Críciurna, e Olím
pico x União, de Timbó, no

estádio do clube grená, em

Blurnenau. São favoritos A·

tlético c Olímpico, os quais
110 turno,' tiveram -res"ecti

vamente derrota (1 x O e vi· ,

tõría (2 x O). Boa ocasião

para os atleticanos se des

forrarem do revés, agora,

que o time está mais emba

qual, no turno, empatou sem

lado do que nunca, invicto

que está em cuatro jogos.
O Olímpico, hoje estará em

Joinville onde dará combate
ao "América, em prélio que
completará a sexta rodada.

FIGUElRENSf: X HERCI-
, LIO UJZ

Para esta Capital está de

signado o encontro entre

Píguelrense e Hercílio Luz,
que representa ambos bons

choques da rodada c no qual
o campeão da cidade, desta
feita em seu estádio,. no

Estreito, procurará reabílí
tar-se do .ínsucesso de 'I'ím-

.

bó quando perdeu 'Para um
dos então "lanternas", o

'União, pela contagem rle 3
x O. No turno, - o Hercílio
Luz levou a melhor pelo ex

travagante escore de 5 x O.

LIDER E!\'l ITAJAI

Na rodada o líder que é o

lVIetropol terá que deslocar
se até a cidade de Itajaí, on
de dará cômba1e ao "onze"
do Marcílio Dias, com o

abertura de eseore, E' êste
o encontro prÍncipal da rd·

dada.

"BUGRE SERRANO': X
BARROSO

A esquadra d" Guaraní, de
Lages, que aqui ,ingou do·

mingo com o Avaí, valori
zando' sobremaúeira o triun
fo do "Leão d� Ilha", na pró
xima rodada atuará em seus

da Avaí folga
it !' i u· irense "ver us" Hercili

•

prvssegue rn·. ,

Quanto à chuva, os remado- . puta são sempre um convite presidente Lauro Snnctní e

l'CS preferem i�norá·la;> A· 01'-
'

.. para' os afic.pionados obser- na falta dêste o primeiro Se
dem é prosseguir il"einandó - .�al·eqJ. os preparativos, E ês- cretário oue é O' remador
com afinco, seja: na água, . 'te, ano segundo as nossas Raínoldo Uessler.'
fazendo os barcos rasgarem,

.

observações, ;OS movimentos
na velozes, ou em terra de- nos galpões dos nossos t 'ês

uenvolvendo os músculos clubes são dignos de nota,
em continuados exercícios animados Ij confiantes que
fís:icos. estão dirigentes e rem�do-

E' o certame'máximo da re<; ouanto p..s suas possibi-
canoagem barriga verde que lidades na di:sputa que se a·

se �,proxima e, 'assim. sendo, vi�inha.
os dias que ant.ecedem· 3 dis

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

sas, Benu11das, Can.adá, Es
tado" Unidos, H'liti, México'
e Trinidad; AFi1ICA - Argé·
lia, Etiopia, Gambia, Gana,
Mali. Marroc'1<: l\i::>l\ritania,
RepúhUca Araqe Unida, Suo
dão, Tunísia e Uganda; ASIA
- Formosa (China Naciona·
lista), �oréia do Sul, FiUpi·
nas, India, Irã, Iraque, Is
rael, Japão e Vietnã do Sul
e EUJtOPA � Alemllnha 0-
cidental, �A!e'manha Oriental,
BuIgált'U, lFinlandia} Espa
nha, Ilolanda, 'Hnngria. Is.
iandia, Itália, Polonia,; S1ll�8
Xm'q,uiv.. � JJ�Q Sl,iriêüe�_g .J

---- ----

PRÓXIMO M1U"fDIAL 'DE FUTEBOL

de

- RIO, - Levando um rela
tõrí« do Presidente João Ha

velange, da CBD, sobre a Co
pa do Mundo d"l Inglsterra,
vhjaram nara Buenos Aires

os srs, Sílvio Pacheco e A

bÍli� .de Almeitla, resoeetíva
mente více-nresidente e díre

t�r.administrat�vo da entída
de;
,Informaram que 'levam,
aJl1da;-'ll;lgumas suaestões pa
ra o proximo Campeonato'
Mundial, no México, princi
palmente sobre a participa-

ção dos .iuízes nas comoetí
eões.. para serem anresenta
das na reunião' da Confedera

ção Sul-americana de Fute
bol, nos próximos días.

/

'·,'1

A IMPRESSORA MODttLO possui todo� 05 recurso!!
. . .

e (1 nec�ssori\l expeiiencio poro goronti,. sempre o

U2

Os dois dirigentes da CBD
adiantaram que' não recebe
ram nenhuma Instrucão es

pe ...1al sobre � posição bra
-sileira nn presente litigio en-.
ere a CSF e a FIl" A, cu ia se

parnção é defendida por ar

gentinos, uruguaios e chile
nos.

Orqaniza.ção COIdábil

"ZIGAlCO'"

!{ua 'Tiradentes, 14 �- Solo J

HORARIO' dos 8 ôs 11,30 e dos .13,:30 às 17,30
'-loras.

Serviço Conto::' i I - Organização -

CO:1tratos Distrato'> - Escritos Fiscois

Clecloracões pnra Imposto de Renda -

Auditoria �- ProcuraçÕes'
Diversos;- Plane��rnento Contábil
Rr:validaçõo do Afivo Correção Monetária

,----.----
�

�._-._'�--"'_."_._-------r-.�.-r'-- ------_

\

"

domínios, enfrentando o r
me do Barroso), de

. Itaja\
que o suplantou na pr11111.

ra etapa do campeonato p�
,lo escore de :I X' 2. Outr\
bom encontro da rodada.

,

mOJ:I!i\O eul Qualquer serviço do remo,
Trob'.llh •• ,(j(j,neo e perfeitQ, �!<" qUI! V pOde f:onfiar.

Comerciário x América

O Comercíárío, ,vice-lider
sediará na rodada, seu e�
centro com o América, at 1

ando na condição de favoti, I

to. No turno, os "america, IJ

nos" foram vencedores Peh
contagem mínima, Um bOIli
jôgo para a platéia da l'egiãu
mineira.

FERROVIARIO X INTER
NACIONAL

E' o mateh que os tub, �ronensbs assistirão, SerápOl
certo um match renhido 1 I
sensacional e portanto, seliJ t.
Iavorito, No turno, o Ferr�

.

viário surpreendeu batendu A
o campeão cl', F.�t'>..t(\, 11
mesmo em Lages pelo esc�
re de 2 x 0._

CAXIAS X 1MBITUBA

O Caxias, que não

cumprindo boas atuações,
tendo neste returno perdidu
nada menos (h� 10 ponto!
(4 derrotas e 2 empates), ten
tará a l'eabilit;:"ção jog'andu
em seu reduto frente ao qua
dro do Imbituha., nôvo "Lan
terna" do Campeonato,. 3!
� foi o resultado do enCOll,

tro entre os dois clubes, �

fetuado no turno.

PALMEIRAS X PROSPERA

CompJetamlo a rodada, o

p:>..l,."eb:as, Q .!:p 11a ll.llteriQF
esteve de folg'a, dará �o�ll1'
te, em seu campo, ao pelotão
do PróspeI;a, Q.ue o venceu,
no turno, pela contagem mi·
níma. E' favodto o time de
Blumemm.

,/
..

IMPRESSORA

•

•

•

"

,

desenhot
clichês

folhetos - católogos
cartazes e carimbos
il1.rrressos em geral

oapelarío

IMPRESSORA MODÊlO
1)E·

ORlvAL�O STUART iii elA,
RijA DEODORO NR �3-A ',

fONf:, 2517-F.LORIANÓPOUS
i

J
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o II
!tajai
runel
to D�

OU!r\
da,

V(m(1e-S8 Equipr:u;'ento novo, completo, extrangeíro: de
: lIP - Preço de Ocasíão - C/Eclésio, R. Férrianrio Macha

�.o, 9 - TcL 2004 ou .T. Waterkemper - Braço do Norte,
2HO

rica

COMPRA. E VENDA DE IMÓVEIS

[fi]
J'

f�ba, -
-

.h-I'· ; •. !I'll
'

�:o: _

Im.O. 1 lOrl.a. 1.,JlaCaI:"
sem

'err�
;endo ARISTOCRATICÁ MANSAO - Na mais fina rUR

11 residencial da c.dade, com Cerca de 300 metros de
ese, área construída, com acabamento primoroso. Teri'enc)

caIU 1000 metros quadrados,

BA TERRENO COM PRAIA PARTICULAR - Unic9
em Coqueiros, J a Praia do Meio com 396 metros qua
drados.

I Três milhões financiado em um ano.
vem

ções,
'dido
Intos

CASA COMPRA-SE __:_ Loc�lizêda no Estreito, Capo
eiras, Prainha. Coqueiros até 10 milb3es com a 111e-

tade financiada.
, ten
mdo SEIS LOTES NO ESTREITO POR 4 MILHõES (To
qua elos), Medindo cada um 11 x 24 metros situado" na

Lan Rua Felipe Neve (Coloninha). Ótimo emprego de ca
3 x pital,

ICOll,

s, e EXCELENTE RESIDENCIA A RUA 'FERNANDO
MACHADn - Terreno de 300 metros, com 240 nie
IrOs de <:'trea construíela

ERA

EXCELENTE PREDIO CüI.vIERCIl\.L - :\0 centro
t, o da Cidade contendo no andar ferreo 1 loja, e 1 c�,;_i.
'riQ! su1tório trall"formável em lOja, Nc: parte SUperior R[".;_

n113' pIo apartamento que poderia servir p3ra exposiçã(l:
[ltão e no SUbsolo grande pOrão para depo8ito. CODstr-y.Ção
ceu, o.álida em born estado 'de conservação; 40 milhões fi
mi, l1al:ciados.
I de

TERRENO PARA cONDOMTNIO. -'- Di,:;po1l)('S de
magnífico terreno, na pl'i1;eip'l1 rUCl. 1)8ra c:mntrur,ào
de prédio em coudoniÍllio. Terrenã firme, de esqUina'
medindo 20 metros bl1 ca,::la rua. Interessa associar
se,

DEPOSITO EM COQUEIROS - Clmtendo dois gal
pões ele madeira, com 50 metr�lS qu·adr3Jos, Depósi, I)
de dvenaria com 25 mpifros, 111a;s' instalações sanit{l
rias de a1venarià. Terreno meclin�·o 18 por �O 11"1et1'<)S
com luz e <:'tgua ligados, iluminação púb.ica. Estacjon,�
mento fác;il. Oitq milhões,

FAZENDA NO Il'�TERIOR DE PAULO LOPES
Medi.ndo um milhão e duzen os e Se.el11"a c seis 11111
metros quadrados. Terras bOas para cultura de arroz

-

cana, bana1")a, mandioca ou engorda ;:le gado. Propl'i:�
dade servida por peqUello rio, com boa estrada, .I'll
elétrica próxima, Preço de oca.sião; 6 milhões com ;�
df' entrada e 3 em 36 meses. Aceita-se propr'""dade
,em São Paulo ou Santos·

TER.RE�O OU CASA VFLJIA - Compra-se no Cen
tro, até B,ua Alvaro ele C,rvalho e Hereílio LclZ.

MAGNIFICA VIVE\:DA EM CAPOInrU' s -_. Ca""
de material C'1\11 4 qU;:n't.oS, ]J,mheil'o C()I.T1p1eto, abri
go para antomovel e c1eTnais dCD2"dl!ncias, Terreno
de 2.600 metros quaelr,dos, �endo :50 !Y1P 1'-.s d," fren
te, i.ne1nsive peqUena. oficin'a de Alvcl1él";" � ainch
lima cas;;t de madeira Para cétseiro. COIlstl'llGã:) mo
derna. Oito Milllõpo; de ent1:['11, e o saldo em presta
Ções Jl1Cnsais de 400 �;,il crüzei,os.

2ASA DE Mf\DET:RA - P"2 l\J;ll"Celinn SjJ"<lS-
Próximo an 14 B. C -p.,-trpii. cotn 2 quartos, 2 salas
porão habi lável. 3 milhões é trczentos Inil �rUzeiros,

I DU�S CASAS DF lVLL\.DFJPA PFQUENAS v_ Vil",'
Operária _. Saco dos Lü'-õps. 8'111",r1<1. na Sf'l'viclão Vi:!
dico. tlue parte d8 ru? Cus'ódio Fr-l'mino Vieira. Pre
Ço 'lois milhões. ConôGões de pa�m�len.O a combi
nar.

CASA EM SACO DOS LTMÕ"C; -- Salol, 011[1r10., C')

zinh8. b,<mheiro, e \lar8.lJdão - Terreno ele 10 X 30
111e.1'05 - Três Milhõ0s cRn10 e cinquenta mil,
SITIO FIl,![ ITACORUBI - Na rodovia q\l':� vai a (;a

n.aS'i;ieiras,. 1 quilômet-ro após o cruzamento da re�â
uas 3 pontes, Com ótirr:;l pSa. de D.12.deir, .. (''''li' :nsta1a
çiío ·s.anitáriél oe éllvcParia E' garagem. (:i mil J metros
qUadrados ele terrc:no. A pf:'t"-'s Tl{;S mjlhõe S (' meio
à vis'a, Vende-se :,'o,:1a ::>.0 ]:'00 um j'C!,l·e:,.n com -10
'nlil me'ros CJu�drél[l()L' ('0,11 50 n�ptr0� (te frente para
<l estl'ada geral Pôr dois milhões à vista,.

SOLIDA R,FSIDF'.NCTA POH PREÇO DE OCASIÃO
�. Vén:Je-se na Rl;a 1\I[aria Júlia Franco, casa cQm
119 metros quac1radnS, em ten'eno de 430 por sàm'en
te 12 J11ilhões.

'l'"ER.JlENO - na RUa Wa1demar Ouriques rua

fllle liga Capoe1ra3 ",o Estreito somente dois milhões
�.h até 10 me6es.

:PARA COMPRAR OU VENDER
�EU' TERRENO,CASA .ou APARTAMENTO
:P!WCURE A
J:MOBILIARIA ILHACAP

bIRETOR: DR. WALTER LlNHARYS
ltua Fernando Machado, 6, fone 24-J3 das 8.?O às

18,30 (Inclusive sábados e f�riados)
domil1go'S� fone 23�4.1

. __:====

EdiHcio Baníela

Ape.damentes

/

A 200 me+ros da PRAÇA XVI nos ruas Anita Ga

ribo!di e Pedro SO�fes, a Imobiliária Meneies Remes

co'ltstruiní, a parl"Ír de novembro, o Edifído Daniela ..

64 'opart'Orhentos do mais elevado Pildrão de con

fôrto, ,p'aYr'�roúnd pqr� os seus filhos, salão de festas

n�' 12�0 a�dar, ('om bela. vista panorâmica, poro uso

exdusivo elos condôminos, elevadores de oito �'eloci-
".

"

ddcle, garagens com boxes individuais - tudo isso e

Mais a nriviiegi,:!do 'oco!i�ação fazem do Edifído Da

niela a melhor; o.pórrumdade imobiliária elo' imo.

Ápenas 1 S .::lpo1tamentos !lerão resen'Cldos no 101"1-
\

, �omento. Prêc;ó .fixo 'Ser.fi reajuste. 60 mê-::es .de finan

ciamento!

INFORlv\AI,:OES E RESERVAS: R�,A :TENENTE

S;LVEIRA 15 S;ÜÁ lOS, FONE-39t7.

-

Festival d (an�ão sera
I

epresen
los

/

ta m3drc
RIO, 18 - OE � Foi apre

sentada aos, jornaíístas a

maquete do parco que está
sendo instalado 11U ginásio
Gilberto Cardoso, o Maraca

nãzinho. Ele é compôsto de
três círculos sobrepostos,
que parecem suspensos no

ar. O primeiro e maior será
destinado à orquestra ou

conjuntos: o segundo peque-
no, para o cantor; o tercei

ro, colocadoabaixo do can

tor e de t�manho médio, se·

.
rá para 'os' apresentadores.

--�_.-. ---c--- - -' -_._.----- ---�� .. -_._�-----

21.10

�IC fundos).

Duas casas de materral à ruo Conselheiro Mafra n.os

1.09 e 111 com urra (\( U'i m2 (7 metros de trente por 21
.

.

Um terreno com :i7,6P de frente li rua Ga; Gaspar Du

tra, 'com 97 metr,'s di- fundos, coritendo um'.l cai'a de ma

deira.

suspens
ram satisfatórios.

AMALIA

DADOS, BlOGRAFICOS

Alguns dados biográficos,
de compositores, cantores e

Alnga-se
Apartamento no centro,

Tratar na rua Deodoro, 39

---------.'--_

fsquadrias
U'lM easa de alvenaria s�tuada no EstreIto à rua Bal- de Ferrol1eário com terreno mediIido 20 met.:os de freDte, com fun-

,

tiOS d� um lado medLldo 40. metros e out"o :�l'i,50. Preço \l.
rombinar.

A imprensa terá lugar pre
viamente detêrminado, Por

imposição dos cantores, é

proibido o uso do "flásh".

"'O problema de som 110

Maracanãzinho sempre atra

palhou as realizações desta

espécie. A Comissão Organi
zadnra informou que esne
cialistas de várias.empresas
estiveram 110 ginásio e teso
taram a aparelhagem, Insta-

'. Iada especialmente ..

para Q,
Festival. Os relatórios a......re

sentados após a inspeção fo

Amalia Rodrigues, a fadis
ta portuguesa Chegará ao

Rio dia 22, para participar
do juri internacional que es

colherá a melhor canção do
Festival. Virá em companhia

.

de Símone de Oliveira, que
defenderá a música represen
tante de Portugal.
Mineli Garíand, filha de

Judy Garland, virá ao Rio
com a mãe. \

A chegada de Guy ArdeI,
'.

'compositor francês, autor de
"n'avous

.

jamais" está pre
vistapara o dia 21, em com

panhia de Daniel Faure, reVendé-se Uma' casa de material, 2 pavimentos,.

'.
. velação francesa de 1965.

C011). .. 3 quartos, .sala, copa, cozinha, 2 banheiros, insta- ,

lacão sanitánia completa. Sita à rua São Vicen'.e de
Paula, 23 -,Agronômica. Vêr e tratar no mesmo en-

. dereço.

Uma .casa em. const"nção 110 Loteamento Stodieck
;Il'ea de construçã'o 331 m2.

Dh'crsp,; Iot!'s no L:Jteamcn{;o . "RECR1'IO SAN'fOS
1) [r]VI'ONT·'..

hl-f-ornia.çõcs hnO;:11iiaria Ressacãdã�' ru7'Tel1entC Sit·
"eira, 2!J Lo anda" - saia;; ._,.. ou p_elo fone ,,5';],

.

25·10-66.

, .

•

I

(Isto mesmo, pegue o dinhe!ro do aluguel, junte mais

um pouqUinho e con1ece C\ pagar o que é se:u )
Mas escolha o que é, bom afllJal e para voce e sua

�amiJlâ.
Que tal çonversarmos sôbr�� o SOLAR DC)NA Efv1MA?

Sim. somos nós quem estarilOS' Gonsln .... ,l"ldo. !MqBI�
UARiA A. GONZ GA.

.

O ponto é excelente (você Ji� VIU a !:>Iaca pela ave

n.da OSMAR CUNHA oU pela STEVES JUNIOR 7),
o acabamento nem se fala
PRtl.ZO ?i? San são 48 mêse6 (quatro ",nos) e a en

ireg<J> dentro da 24
8em afsnal você sa.be O. que e mal'� vantagem, mo ..

'ar , ..;", casá elos outros ou na sua prOpri<;l casa.

.� '; ,r�"�;::,�Xf;:'
,� '"

, .

.,' .

,

$
i

,

i
1

. �
l'

.)
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PHON'l\>\ ENTREGA - UUA

l)l\DI�E nOMA. 19 - FONE

3gfi4 - 'TABELA DE PRE
.

-

ÇOS

,JANELAS DE CORRER

Lafgl�ra x "Uura Preço Cr$
3,00 x 1 80 91.950

2,00 x 1,80 , .'- , . , , " '72.360

1,50 x 1.,80 . . . . . . . . . 61.200

300 x ).,40 .,....... \'7,900
, 2,50 x L4Q '" '75,200

2,00 x 1,40. .. , ,. 63,600
.

1,80 x 1,"10.
1,50 x 1.40 . , .. , ...

1 .20 ,)t 1 AO " , , , . , .•

3.00 X· 1.80· .. ,

..

59,350

2,50 x' 1 ,�1n
.

2.20 x 1.:iO

f� J�(l 1 >!()

I.Rn r j' ;{fI'

\,50 x 1.30

1,20 X 1,30
1,00 X 1.:\0

2,00' x 1.20

1IW x.1.20
l.fO x 12.1}1.
1.20 x 1',20
1 (ln 'l 1 �O

53.600
43.000

75.200
72,300

1 ()O

6� 600

62.200
58()00
49.!lOO

·106,200
3:i,300

56.500
55.000

4!l.nOO

i!7.500
11.900
38.900
:n ?fll1

26.500

:l475(1

2!l700

'19 \)0('

1.2f x 1 no
.H , __ 1 nO

\ nn Y 1 40 .. � ..

, >'(1 '1 !,.(.jn_
.�:,) l .�:f)

l� \ ,,( .ULAiVJ'ES

, \ ).II ra � ,\)f 111'" Preço Cr$
'.(1\1 � i.4i' 4UlOO

2.no x 1,;{fJ

2,lJij x _:i'l

2.IHI ;� L,liO
1,5U x 1,40
1,50 x 1,30
1,30 x 1,20

1,50 x 1.00

I -,iO x ('!-li

L4íl )(

:30.200

;HJlOf.

'H (JfJO
21.200

24,UOO

� 7.600

"1.600

:ifl.200

�B :!O(l
"'11 '-j1n

L:;lI

I �il "
1,20 x 1.:::-

1,20 x 1,00
1,20 "li. 0,80
1,00 x 1,50
1,00 � 1,4Ó
1,00 x 1,30
1,00 ,t 1,20
1,00 X 1,[10
'1,00 x O,BO
1,00 x 0,60
0,80 x 1,40
0,80 X 1,30
0,80 x 1,211
0,80 x 1,00
1),80 x 0,80
0,80 x 0,60
0,60 x 0,80
0,60 x 0,50
O,5!) x 1.00
0.50 x 0,80
O 50 x 0,4.0
0,40 li: 0,40

'h '(\

.........

.

24.f,(lv
�1.7()O

16,900
, 14.900

13,500
21.800
21.300

17AiOO

14,900
13,500
12.000

10.200
8.700
10.200

8.400
7.000
6.800

personatidndes convidadas:
Alemanha :_ Horst Jan

kowskí - membro do juri,
Jankowski é um .dos mu

sicos mais famosos da Ale

manha e zpontado corno o

melhor pir.nista (le jazz de

seu pais. Estudou piano,
trumpete e contrabaixo no

"Conservatorio de Berlim, e

à noite tocava em um clube
americano;
ó .autor alemão Kurt Ho

henberger o doscobríu lá.
Dai acompanhou Catarina
Valente numa excursão pela
Europa e Afric;t e, em 1955,
r,-,i convldadn para integrar
:'! IH i'pJl'stra mais famosa da

Alemanha de. maestro Erwin

Lehn, com o solista de níano.

Sempre em busca de um

estilo seu. Jankowskí come

çou a compor e montou um

coro, com o qual fez uma sé
ríe d� !!:r.�.Y'lçõe�. Não narou

:>Í. Inicinu pesquisa sobre
p nl"si""a' ue seu Dais e deu

r""lJaR'Cm moderna a can

('r;es tradicionais alemãs.
Rnrst é solteiro e louco por
barco a. motor,

Alemanha - Helmut Za·

chartas - compositor.
Talvez seja o nome da mú

síca popular alemã mais co

nhecido n() Brasil. Nasceu na

Alemanha em 1922, de faM

milia de músicos. Começou
a estudar com 4 anos e aos

seis Já re0cbi::l o Dri'"Yle;ro
salário. E' o mais jovem de·

tentor do "Premio Fritz

Kreiler", de Munique.
Em 1939 ing-ressou.na Or

questra Fi\armonica de Ber·

lim e dunmte u gucn'a toro

·no'u.se apaixoi1ado dr jazz .

Estudou muito e acompa-
. \

hou musicos famosos, como

Louis Armstl'ong', Jaclt Hea·

gardp,m 'e Gene Krupa.
A partir do ;s.zz dedicou·se

à música ligeira. genero que

o fez famoso em todo o mun

do. E' recordista de'"'venda
g'em de disco até nos Esta,

dos Unido,,;.

Em hOl11ena,(rem aos Jn�os
Olirnnir.os de' 64, comnôs

"Tnld'l Mt"lod�", aue a BBC

de Londl:es ut:i.Hza como sua

c?.racteristica musiCal de

TV.

Austd.a - TIdo Jur�ens .

_ "'ommwíto:r e cantor.

Estrel;u como artist<t aos

13 anos, mas a fama só vem"
em' 196(", Ilmí.ul.o fazia, um

"slÍ(>w�' 'na Be1!;:i.ca e 'sua mú'

sica "J<-uny", (I.ue havia sido

ófeJ:'�dda � vál'lns cantores

inuti1n1"nte. to.nou·se suces·

s". p()str"""l''i'cnte, outra

lnúsica, "lVal'U1U", foi recor·
.

dista' em Rruxdas. Daí o sen

apelido "Senhor ,"Varum",
ou "Senho.l' POHfúe'·.
Cnm�(;O'l. sua carreira

1""1'1 f'H'(,·.'1do.. Con.lu"receu

p'l.ra canhi: trt:s music!ts e

foi' nb"il!:ado a fazer muito

m?is. Nes':,a nnite estava fe

bril, e -para c�'i:lr cor"l!,'em

tf>''TI�'' mT<ns (toses de ui.s·

("(ue. Ai 11,,'meçot! a fazer tll·

do que lhe vinha à C:t"efla�

sentou no c]lão, pegou o

)"l""'.l'ofône foi até a platéia,
f''''ntou aredotr,s e ca'1tou

"'�';"'cas olHe não havia eu·

i'inhdo. Result�;l.lO: foi um'

f'1''''eSSO e mudou inteir'lmen

te o m<)dn de apresentar-se
em Dúblic'l.
Formou sua orquestra, a

"IT<ln.E';l;>u.BaY!da", conse·

,..";,, oHel>rar a, resistência
.' .. ��._,;"., e qeuicou·se intei
1'-

--,.- O'� fp. f!. 3.rt0.
"',- 1'1"". Udú Jnrgens ven·

.

'�I A Festival Europeu da
;,-� ....�::tf)-
-- P�in·t('a - Trio Chante·
e·I:>.ir - r-antor·:" e composi·
tores,

,

.
O Trio Chanteclair e fama

so peJos i.rmãos Luc e Pau]

Verbei1ewegen e }?e\'dinamI.
Re!!"is Cwriament. Paul ouan

do COPlDÕe sn:>:inho se assina.
Paul Chamery.
A idadt' del�s regula pel�

casa dos l\rinta anos. Seu re

pertorio fi constituido de
musicas retiJ'aJas das biblio
tecll,s históricas da Behr1ca e

interprctc1m comuflsit'Jres
:renascentistas franceses.
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o MAIS ABTIGO' 'DlllUO DE SAMlA ·C.ATAIIHA
.': ' I' ,) :-.\ '

..

F1or,ianópolis, (Terça·reira), 18 de outubro dê 19(j6

.. ,

Dunlel �nfl ma-se
e diz ue, ainda
é dep 'Ia
BRASILIA, Ü\ (OE) "- "[l

Iísta de presença acusa ()

comparecimento ele sessen

ta e' oito senhores deputa-
. dos. Está, abc-ta a ses :ã-J.
Sob a proteção de Deus, iní
ciamos nossos' trabalhos.
Convido o' nobre deputado
padre Godinho a substituir

.

o senhor secretar;-' �'lr')k
e ler a ata d:.l sessão ano

,terior" � assim, da maneí.
;l'a habitual, e disposto 'a
.eonduzir . os debates

-

cmTHl

nos dias normais, o sr.

Adauto Cardoso aJ:n'}n a

sessão da Camara às 13 h
30.

,Somente o presidente "lCU·
,

pava seu posto, na Mesa. N(·

j)}enari�, os chplltados CO!}.'
.centravam·se i,as bancadas
da oposição, l1eb:.ando va·

zias todas' .as cadeiras d1"!,

al� direita, reservadas aos

representantes' do' g,overno.
O sr. Adauto Cardoso con·

cede á pala'!l"3 ao líder Viej:
ra de Melo. Este,' numa de
ferencia para c('m ti dep'.l
tado Amarai Neto, q�e cbe··
.fiou o .ac�U�D<!menf.o dr:.>
cassados 11(\' CIi'J�T"'SSO, Cf·

de·lhe a VI:':?;. f,.,,,,,;· '. � '"

um, ,os c(J�sa{�ps S-ti11i'·.:·t�n }�
it-ibuna e faÚnam. 'fUi!O e:;··

�o anies. Ao fim..l, o sr.

Adauto Cardo?lo
. c�nvocou

nova sessão o tc1inarla.

o ex·lideI' .Ia r'l'B. sr.

Poutel de Andrade, fez I)

dis!.'llrsP mats ,'iolento
..

da

tarde de ontem e l.Ioríg'úl o

sr. ,Adauto 'C:!Ctio'so a inter·

rompê·lQ ·três Yezes: a ]lri.·
tneiríi",

.

quandQ chamou.
presjdentç da llepublica d.:
'"maréchal pt\rj�ro"; a ..�e·

gunda" quando atríbulu �')

chefe dG gove'i:no "comYl'� '
..

ta.menta faris�ico, 'hipocrit:1
e mentiroso";

.

e a', ·ul.ttmu'.
I

t"
",

•

,·quando �fil;m6u que o m::�·

rechaJ Castelo Brapco ha·
,. vi� mentido ao' sr. Adautn
Car�loso, di!e�'rdo "que nilo'
haveria cassações de ,mano
datos"..Duas, vezes o .pres:i·

,v dente_da Cam�·.Ta . Plfdiu.lhe
,que observassl:l as disposi·
ções regimentais no tratD
entre os Pode!!es. 'Quando
seu nome foi �\)volvicto, i·\'·

g·oú·llfe que nãn !JJduzisse.
mi.m.

nhum juizo c .."tr:v i" à C.!,l<!·

,duta do íon:. Jil'e8idcn�i ,iáa• . <.

Republica."

• O sr. DouteÍ· de AUfhacTe

princilliou rdzE:ndó a sRg�a·

ção da tr)_buna. do Pal'lar.nen-
,

to, "e�u cujas. hord�S' c�s!)a.
'ram ,as mã!?�. ,os nOSS'(iS

'maio:es, os '< grapdes COD''-;·

'tri�tores d�!'''' naciunaJir.!);·)c
ao. re�m; pa � ;:tuar" all/lc.mgo
ela 'nossa História\ ·vodfem·

•
1'3.n1 .as yoi,es; , escoaram e fi

.

granttes merlsigen'i, gemi?.
;'ta111 as stÍnlic;,ts d.o povo e

. ;l�,�J�t'am {;�� inte�es-s�� tnc·

'notes". E OO'F1tillUOU:
..

::-i "Gônir� eh\' é 'e'ont;l'�',"w,·;",
t, " -..:..

,.

'v'
\o. � t

>" "'\
...

,..

:les que "a",o��lpaJ�{'no. �J(.ern·
f�do l�gitilIi'ó Íl(;�. seus mar"l'
: iÍatos,; . ;e 'voHaJu 1ioje f.S
\ forças ';::a� IiEei)()te�1ch, d (l .

ops�ur�Ótis�o" do ,rirgJIi.
vjsnlo ,íllle1• ad6,hera;' que (h·

. t�ronta � :pr4')stitui a J.1l1cãn

bra.si�ê�r�..Ma.;s esta trih�nn ..
. pús a m;mfcl·i?Jll0S inco1, [.

me, custe, o (1H1� cu"tnr. F�.a

há de cmnnl'ir. ex�"tament;:,
p�·er·iSB{meúj.e.· p�e1mtnC'1·te 11

fum:ã,Q <lo filIe sc. r! ,,;;;i:h1a. >;<:;
'tleste iJ1."tl.'llj·C. 11.e:,,�E' 1'" \,

rne!tlt'l tão Rim: nhll' I'b vfi ';\

h:rasil,úra, a úmC::ír. p!.'��(�;"''1
e exata desta 1ribt1lH ".- 'I

me parece outJ'u "CHão ti ú:

___..,... . �_·�,i"".."'""""'�.."'''''';;.;'''......=...... .-......... �__....._........ � ......�_� �=��.==_��'__......_�
i

'ínterpeíar, a. de acusar, a

de rerretear 'com :ferro em

brasa aqueles que preten-
dem

que
la".

conspurcá-Iaj'
pretendem

aqueles
derrubá-

VITÓRIA DA Un.ERD1\DE

Il]la1s 3L�h.:.n;,e, após as-

segurar que as tentativas
contra 11 tribuna do Parla
mento em breve estarão se.

pultadas na poeira do pas
sado, disse: .

"

\

praticadas par g,e"lernOS
passados? Ondr- cstãi elas?

Com) as OUÍl'i!:, "üio fJr:im

até ag01'8 apresenta las e,

como, as outras, não o serão'

,jamais. E de ::10SS11 parte,
podemos, doeumentadamen
te, e desafíando, constata

ções, dizer alto e bom som,

que corrupção se' faz, isto
sim, no governo do mare·'
\ .

chal Il{Imberto de 1'11enear

Castelo Branco: a . corrup
ç�o que foi ri. ,>:)l11111'a do fer
ro velho da AMFOB.P; a

corrupção que foi ai altera
ção da Lei de Re�e�sa de

Lucros; a corrnpdio �lue foi
a entrega do nosso mine·
rio ao truste da H:;n�a; a.

corrupção que foi a altera·

ção da ELETROBRÁS, de·
maneira a se Ilermitir que
wna só empÍ·e;;a,·· a Light,
por exemplo," t1mba. ganha
do, em um ano, �quÜo. q1,l1iJ
demoraria mais de"50 a�os
para ganharo

'''Tudü morn�:n'í., porque' a.
ólemocrnd2L há de ser resta

heleddll., IJ'ilrque a liberda·

de há de ser restaurada, ti:
tudo i�so de hoje mOJ;rerá
no olvido. Na repugnancia,
no desprezo do publico;
morrerão as leis caruncho

sas, os codigos decrepitos,
papciosos, intenciOll!lis; mor
rerão as penalidades de bar·

barie; tudo s� desm�ronatá,
. tudo será apt::lJas esqueci-

I
•

mento. Há de sobrelevar-se o Quanto ao custo de' Vida,
apenas ó senÚmento que es> disse o sr. Doute! de Andra,

ta trihrma' leva a todos os de que o governo manda pu
meridianos �a patr'��. que é ra ,�s radios e , televisões
o séritfniêritô' -'dé f'tibm:dade. �'nllnistio.s :qJIC:,",co"!p3rec�m,

b il··"./ "

d', ll:JVO ras eno.. diante das cam,eras com os

F t"cJ'el'i;ndo·se à situação • vapores de bnnnas ,alcooli.
::tlnL '�fiJ ,·llOU:· cas 110 �erebro, a desfechar

alltl'�Jtic,�s lJofeüt{las lIa fa·
"A histol'j" do fu·t.uro,

do porvir da patria, será

dcrita muito acima,. em fe
cunclida,de, em esplendor: e,
em belc:la, da croJ)ie� me

díocre, cnlzenta, y espressa,

oleosa, sem �toria, que es·

tá 'sendo escrita, nestes uI.

tÚnos anos e sete meses' de

. face chts don'l�

quaml9 afirm:1m
mam que o custo
está' contido".

ele casa,.
e reafir·
de "vida

�JGIA DOUTEL DE ANDRADE É A

F'l·MU.tHI:R 1 POSTULAR CA!tARA
, ,

Informa o Gabinete Regional do MDB de San �o:l
•

Catarina, qUe SEgundo comunicaçiJ,o recebidn ele Bra
sília, deverá 'chegar hoje a Flortanópolis, fCOC(1:len'.e
da C':'pit",[ federal, a sra, Lígia Doutel de Andrad�,
espôsado deputado Isderal cassado, sr, boÍltel de An-
dr,.:tçle. .

�.
.

Segundo ainda as mesmas informações, d. Lígia
Doutel de .Al'drade integrar-se-á imediátamenta à

.campanha política pelo interior do Estado, jUhtainen
te cem os' demais candidatos do 'lVIDB catarinense.
PEla primeira vez na vid�"polí:ica de Santa Catarina
'Uma mulb�r djsput�rá a preferência do eleí�or�do por
urna cadeira na. Câmara Federal.

Por ócasião do "Dia do Médico" comemorado ,na
data de onte�. em. tcdo c!País, o Secretárto ela Saúde
e Assistência 'Social, -dr. An�ônio Moniz àe Aragão
distl:íbúil1 a Mensagem -que publicamos 'aha{xo;

,

, "Na dara em qui! secomemora o dia do médico,
profis sional CUjos tri'l!-rtfos, nó'dizer de José de Alen
Cal" "!lão são obtidos na praça pública diánte da mul
ticlão que aplaude más lá, n� alcova �creta, ónde ge
nu' a .criatura", envolvo num abraço de reverência e

an;lizade· à todos ,os c,;"mpónentes da daSse à q� tne

.orgulho de pertencer:",

SflllDE1 gosla fie ve� se em '''Manchele''
.

,. o sr. Pedro Rctlrigues Rita, ptesidepte da '&0-
cie:dãde' Pró Desenvolvimento <lo Estreito enviou

, '
-, -, ,

me:r:1sagem ao sr. Fúlvio Vieira, Chefe 'dó Gab.\nete
de B.e1ayões·públicas' do Govêrno do EstadQ, cumpri
mertando..,o :p€lo' esfôrço desenvolvido em' favor da
p:ublicacão de' "excelente" renortai!.em· na Revista
:ryran�h�te sôbre o Éstad.o de S�f1t:J. Cat"'6na, qUe pro
porcionou a lodos ós brasileiros' Um bom' cOhheci
merto das .belezas e do desen�d1vinlento da' nossa tér
r.a:". �

. I. ,..

I' .<�-{; : �

.
.

.
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Const'ituLse :num. dos bons cUrse" realizulos no

'CETRE, o. "Segulldo 'GUl"� de Alto.Nív�l· de Gado
Leiteiro," c�nfor:rp.e decl�tou o engenheito-agtô.n;Omo
Alvaro MHlen çla Silveira Filho, um dos seUs coordé-
nadores.

', ..

Tomb5m; exp�e'i:8.]T.1o opiniãó à respeito daquêle
'Cll1':'O, o em!'. a,gr.; F,rp.neisco' Hoelt!5er;>aum, delegado
federal do �inistério da Agl'icultur,a,' àsseveroU que
a finalidade do treiNamento aliada a oportunidcde em

qUe foi realizado
..
o c�nd�ve justificam.a despesa feJ

ta pelo sprviço dos CçmvênJos"Miriistério:da .Ag�·icu!.
tUra, CONTAP,USA:IB;.e ainda ])rovam o interêsse

exis, El1te erl;l c�pacitar péssoflI"pa�a 'os 'p�ogl'àmas ::la
bovinocultura leiteira.

' '

No final de �'ma {)l'açf'to. o

governo do lllitl'cchal Hum.. antigo· piocel' trabalhistª
hedo ,de Ali:llClll' Castelo � solicitou asilo nó' Chngf(is.
Branco. 'Dois anos e sete so, "Para não i'iofrer violen·· "

esta nação
",I,Yl1 ,,;vi.do de rastros, suan·

do, gül1.lcntlo, ofegandO, cho
rando, de jüelllOs qt�ase

, semprc, deIJuL{(>, I, do porre·

te, <lã' bordul1'l (10" 'hmn�\ns

da prl�llOtencj,à,. j'lSÜtlaclos

pelâ fo�<;a ná Prcsidcllcia da

RrepUblica":" :' i.,1,', ,'.;
PROMESSAS VÀSIAS

111'>,

,;. �� �
I �

': i
"O' g&l:pe' de Estado

que depôs' u;n íliesideú.te
da ItN1U'}1'-'" I'l"it{l, "�elo'

]lüVO e no nl(·11.1 r";f��d�io' d0
seu mandato, tI golp� �le Es·
tado arvorou três, pa!l,dci.
ras" - lelubrou o sr. Dou·

"Disse que : vinh� 'l; �r�s
objetivo!!: a lüta contra' 'a

trama ·col11unist'a;".:,-a tuta
contra a cotrupçã(J,' a luta
contra o custe· i: 'd�' vida' J;l

\ \"" i,,,-- ..

centra. o processQ inflado-

J1{1,Tio.:·Quase ,.. três. -anos de·

(:f)�1'Ídos, ii :temlJO de anã·'

ção reclanlur e mO,glr aos'

golpistas de então que ofe·

l'eçam, documentada e com

lll'Ovada <!- contrapartida in·

(:1ispensavel a ,rue SQ dê !.ire:
l�Ktl} àquglu 11l.'imeira argui·
f,',fin. Oi�d'é estão 03 il1queri.
ins, os· processos! os IJlroee.

• ;;itf,;. _

dimcntr}f; le1�Í'HS,' pel'feitos,-

liquidOS' e '�('abad6s, "de.
monstl'adorJs (te' que . real.
mente esta,.. nação estava
àmcan!),dá; eni, suas . 111ell1\)·
res vigs')de"segur�'U1ça, .peja
finca. q�' um tbtaÍitarismo
anti·cristão I�, anti·human.o
da esquerda mais radicaL'?
"Tmnbem esse governo,

tambem este golpe acenou,
ilúrt'nd<) :t boa fé do novo,

com a !'!cgund>l bandeira que'
era a "Juta. ctH)tra a CI)1''

rupf,ãó. Ól',1de 0sti1n, ·liergml.
to TV'" '��")í!.l. a. Iii rneS1uas

n�ov)'ls HQuida�, irrefutaveis,
irre\',ersivcis, (bs corrupções

.

,das e· constn11'.gimerios ;'em
lJralças pllbUcD.:l. fnw allctp a

coner, a enJ';pntJ.r () dis·

sal)or de, tm: de res)lJnnder a

inqui!liclnres, �,�mi''',mdfabc"
tos, mafiosos" c.apcÍ(mo!i". .

.

!\

"Tenho á dhezr' a' VQSSà .
exceJencia, se�wl'. presiden.
te -encerrando estas coiLsi-
I .'

derações: p1'1mcU:o, soou

dep\itad� federal'.' efeito
pelo povo e no pleno
exel'd:�·i{) � (lo Immd:1to q.�e
me f{li 5,?pferidc);;, fi"r.nn.fl,o,
nií.o l'Pf'onbf'çn àü marechal

Hmil11el'ío de "fl11�HÇÚ; ·ç.astt;.
}ü

<

I3�·.i.V1CO. a(_�s S���;,r;
. '�an1ü�

los, ;}')s sem; 'criados, 'aos

sens dOmeíltiCJS, aos ,scus

porta':vDz�S�:f am; �ens. jo·
l!,l'ais, aos seu" a(lv'élgados,
aos seus sicul'ios, ellfim, '. ()

Ílii'elto �Ie me ,ubtrair este

nlalid.at�y'e :de J'i.'!e iicgat por
dez, anos a "cotldição,. glorio·
sa de cidadã�i hrasileiro;
tel'ceiro, nfu4a drwAonstri.!:
ção ,de que n�almente tát
nã.h acontceer:,t. 5Cilhofj {Ire·
sidenjy,. (l dCllHt'l\]U Di'Ju'tel
de AI1dra..de. eJpho pelo 110.
vo do Estado de S:mta Ca·

tarina;,
. -:a(nuncia êJ. vfS'ssa ex ..

ce!e�cia e. .à l��H;ã? flue exer

cera. até O' hlti�TIO 'diá () .man·
(hito' que o P�JVo ÚH� �onte-

'�
·até

riu, e.,,, plll'a t,mto, nãl)

II au·sent ..:rti de�t� éa;,a
aquela "dfllÚt". �., ,

'E; all'tes 'de' concluir com

\l<n llrac;lo 'de "honra :llO Po·

der Legislativ(;", _!1firmoÍl o

sr. Doutehle Andrade:

"Se,' no entanto, Bste go-,
veruo al'lJitrar"'o, viulenío e

preptltente, emt�nd�r .,que a

Crllwr�", elo de!'lut.'lrlf; Doutel
.

(l�� ,i\'l<l.""'rie é hJ.disrç,l'lSàycJ
ao patihuln el\1, d�ttldll1'a,
que venha este g')"t':'\111 df.'li1:.
h'o desta Ca'·;:�, 1l)!H'f'ue só

morto, só aJTC!fta(ln, dela

déb me ausel1tar�i".

,t , ,
"

;:

CONSELHO,·SALARJ.AL INVESTIG"A'.
\ , '

. �.

RIO, 18 (OE). AgeÍlte� mUl1iclpéli.s de estatis-
tic.·s ·(J,.o TBGE l'eceberão, ainda esta semaIia, do úe-

.

vrj�RJl1Fnto Naciou,=d de Salario'; U111 questiol1�;'ii) 1)<'1-
ril. P€:::qUisa de cor S\I1)'O. Q. fim de F�c-.r o 3 U8 si;:;
te',)<l. de é)T)uração dos Íl1dicçs ,,10 C1)sto 'de v;da em

to�rn .0 pElí�. As� r�S�)03j.:;S dos que. .,.;' jnn:.'1rios, QUe s26io

distri,�uidos ent 100 i11ul1i.cipi.os típicos, deverão / Ser

dadas ao DNS no prazo de uma 8en1aira, poh em ja··
ll(,�.rO elo proxilrn ano o 110VO sisten'2 devt;'rfl entr?x

• em vigor � o DNS pretende testá-lo �m nçj've�ll�.r!:).
Por outro ládo,' o Departamento, N�ci.0nal ele 8.a- ..

18J:':0 'já nomenU .uma cén:niss80 qUE! vRi,ava1iat· as 1'eS-

pns:.as 'eletrollicas qUe será!) f6rneç1das' pêlo COlllputa
elor do MTPS., re.aliz.arÍdó-se ó le'rantall'l.er;lto dOf:! ni�

,

veis ,;a1ariais de cáda pr(;fissã�) em todo· 9 paí�. v1.�a
o DNS apurar iodas as variações de salarios d� cad:'!
cat�gÓria para faCilita1� ao conselhq Nacigl'1a1 de Polí

.

tica Eialaria1 estabelecer os i1:di.ces· d:'e revisão salarial
compativel 'com .a situação de cada região do país.

L
"

j,,,,,1 "/;.:-},
.

. ,
.�I, .

T j�1C OUVe Coral novo em novembro

'Com m11 variado .repel'tórfo de '1lP]?s ,can(;"ões mu

sical.s, ,o Cora p ,Uirapurú, do Colégio Ca tarinens8; tétrl

sua nrimeira <,'oresentâcão marcacla para o élia 12 de
nOve�l1bro. 'às 20 hOras, "no teairo AI�;aro de' Carvalho .

é?cQ1TIpanhado' por moderno, conjunto de música 11;0-
('

derna.

SEgUndo tôd�s as indicacões, aouêle conjun+(j
brindará o público florianop�lit;mo c�l'n espetáculo
Pipa7- cf.: enaDCRl' OS maiores aplausos, já c�Ue o in,t�

g>:,"m: ioven�'l COlll liotória. vooação musicai, recru:'ados
sob apurado critério' seletivo. Afirmam-1J.o pessoás
qlW a("ol1opanhal'am os passos de sua fo1'1l,;;1,('80. :onte
cirnl1d') DIeno ��ito para a noiic.da artística de 12 de
nUllembro, I'l

inistro· da Marinha
,

vem
..segunda a

o. Comando 1)0' 5.! Distrito ,Na�'a!' �:Estado e outras autoridades catatineiJ.
confirmol� a visita do Ministro da Mári� se, bem com� concederá entrevista eo.
nha, Almíranto Zilmar Çampos de Ara- -Ietiva à imprensa. o. Ministro da Ma .

ripe Macedo, ao nosso Estado: O Alm. rinh.a deverá manter conrac.os COm 0,
Araripe Macedo, (!ue se 'fará acompa- comandantes 'das unidades militares dt)
nhar �or grande COmitiva, cl.e;verá che-

.

gar a Florianópolis na próxima segu,r;d,� Ministério d.a Marinha localizadas na
feira, desemba�cando no aeroporto H;�- área do 5. Distrito Naval, permanece1- .

cílio Luz por, volta das 15' horas. No do cêrca de Uma semana hos esfado.l
mesmo dia visitará o ',GOvernador ao· de 'Santa Catarina e BJo Grande do

.'

SERVICO SOCIAL ORGANIZA SEMi'NÁ1IO
'.J' .,.. ; y

PARA DESENVOLVER PtS·CA
Na FacllI\d&de. de. Serviço' Soci'ai, " cutor .do Acôrdo da PeSca: o Sr. Guido

soO a presidência do' -seu Diretor;. .em Locks, da Diretoria de Assistência Soo
,exercíclO, Professor .Dr. Milton' Leite da ciál da Sfcretaria da Saúde. e AStgistên
Costa, reuniu-se no cHá. 'H úl.imo'

.'

1)' •

Gi2� Social, e os Proressôres 'da Feleu,.
Grupo deTrabaího, cons iFllidà por' pro" c;;:de de SçrviÇo Social, Marilde Ro"·
fessôres daquela Escola Superior e H":-

. drrgues, Rosa Chaves, Zulamar Bitta,
prel'lentantes. de Autoridades;'previaH1ell ·co�i·. e Castro, Victor An ô1,1io 'Pe1Uso
te convidados, ..a firp de integrar�'m . a JWlior e Walter Fen ando Eiazza, além
Cómis,são Éxecut�va. da' L : S�minário do acadêmico José Antôlilo SchWei\.
Catarinense . de Dêsenvol�imento, das zer, do Diretório Acadêmico "Pio XIi"
ComUnidades .Pes4�eir!;J;s. _

da mesma Facu1dc,de.
"

Acertou-se, em pri�lcioio, a i'eaJi·
,Estivera111 pr.esentes i!-quela reu": zaÇão do Seminário, para os dias 25, 2ü

'riião, reprLsenhú.do' Ó EXlllO. Sr. ,Go-
c e 27 :<le n?vembro próximo, nesta Capi.

vel'naUor ao' c;;,ado, O 1)1'. Walter Eêllo tal, .

mobilizando-se tôc1as as . entidade)
WanderleY, Sub-Chete <la Casa Civil; o: interessadas' nO soerguimento" sócio-eco.
Revdo. Pe. José Edgard de· Ôlivell'é1. IJ.ômico do litoral. catarinense, bem co.

represenÚuKlo, S..Exc�a. 'Revma; .. Dom 'll1o aquel�s pessoaS, de algum rn'odo, li.
'

Morts; Niehue.�, .

A;tcepispo-Admini.s- gad0s ao problema da pesca. i'

•

trador Ap;stóli�o 4,a,'Ar'qtiiciiocese �de
.

,Decidiu-se, outrossim, lns',alár uma

Florianôpo�is;' .õ Prof,. OSp.í paulino· da Secretaria provisófÍ.a do Seminário, nJ

Sllva; representando a U�vetsidade pa Faculdade de Servic.o Social, onlIe �
ra o De::;envolvimento ..:lo ,EStado de interesSados encontrârá0, diàriamerih
,Spiita Catarina; Q �pr. HoYêdo I' qotiv�a . informações.
Lins, represE\h.tqn:d.c> o ;81'. Dir:éti?r;, 'Re- ;

. 'por oUtro lado, foi, pelos preseÍltes
glõnal da:' Légi'ã�"'Eh:.à,.5ilei'l!a-de.... ;As.���i:·.J' J' "e�G9,Ihid.a a segUinte Mesa Diretora, d-

.

tê:aci.a; A' Sttá. Maria Inês S9bier.ajski.· Çomiss�o Executiva: ,Prestdénte, Dl
representan.do o 5. Distri�b .Na·val;, a Walter IBello WanderleY, Vice-Ptesiden
,�. ,8,. DYmuth l\'Ieinicke, representando. te, Prof. Victor Antônio Pe1uso Junio
a �XU10. Sr. Pr�leito :'la capital; Heul. e Secretário, Prqf. ,Wa,lter F'ernando
Coma o Dr. José Ub1r<i.janl Tim::X11 exe- Piazza.

•

Gove�o Dio ad.ile submiss.ãu de seus D�crelosA7
o que 'Iraria quegt.ões ii I�do o·plOcessô revolucionário

..

l�lV, 18 (OE) - Embora _:;em pro
nUllCHililUlLuS' 01,'(;1a18, ju se a1Jü:vê êi

atitude que o goye�'110 tOmará para e11 ..

frE:ntal' o problen:1a criado no COÍlg�es
SOo

,.

o pont? basico' cJa qUestão, -coloça
do em prinCipio, mas praticamente afa.3
�aclo com ocorrer,' das horas; era este:
o governo não considerava 'configurat;lo
um problelna de segurançà, 'e sim'. ,UU1'
problE�ina polirtic.:o, QUe deveria. ser re

solvido através de meios politicos.
,

Mas em pl�imeiro lugar, e sobretu-

do, não admite.o Executiv.0 que OS de
cretos oassatorios sejam submetidos ao

refer�ndo do Congresso, por qualquer
forma. Isso s�ria ab�ir ,o Cámi�ho para
a diScUssão da validade de todo o pro
cesso l:evolucionnrio e dos afos pratica
dos em Seu 1101ne - o qUe o governo
considera inadmissivel.

.

...

1 O governo, não deverá .rec6rrer ime
dia�,amente a� medidas mais fortes ou·

"

. {',' . \
extremaS, que 5e1'1an1, o U�tInlO recurso,
mas a elas chegará seguramet{té, se' o'
caminho poJiticú ri�o for encontrado': :8.
com o correr das horas, já ao cair' da
noite ·se chegara à c.onvicção géneí"a1j- .

zaàa, 110S meios, mais 'Proxim<;>s ao go
vei·/lO, t:le �Lle .8. hipotE!�e de Seguir Um
caininho politico praticam.en(e !'le desfi-,

-

I
,. ,"

zera,
O primeiro caminho politICO aveü-'

tado seri.a (l da Mesa da .camara diSCQ1�
dar '.do presidente Adauto çardoso.·' LI:
governo consultara ou chaulàra }o.: Jho
os deputados Nilo Coelho, 1 .. secretarIo,
da Mesa, e João Batista RamoS., 1 .. vi·'

ce-presidente, qu'e, estava .�m Bauru e

qUe veio ao R.io ao 'ca,ir da noite. Os le.
mais membros' 'Rue poderiam ser, cha-,
mados a resohrer o problema são os

S1's. José BOnifacio, 2. vice-Pl:�sidente, .

HenriqUe· Laroque,', 2. secretario, Aniz

Badra, 3. seGretario, e Ati Alcim.tar,:i,
4. secre�ario. ,

l,Vlas, mesmo url'1a solução politica,
se fos"e· viavel. deveria ocorrer 'rapida
ll1er.t�, }"lois" l)t;lrn,1.anencia, por

. iong')
tempo, (1'os casSat:1os na rfcinto do Con

gres5o, com o uso d3 palavra, poderia
conduzir a sitUações inconvenientes.

A via. política era natur<{lmente a

preferida pelo mal. Castelo Branca. ()
l1lal, ontenl) em ParLo Aleg�'e, l:epeli1'il

,

·categoric.8.men�e a noticia de reCessO du
�onbJ.'\..s"Ü" I

Mas já agora se ÍÁI.;'.lm1te que o go·
verno' ç!ecrete o coníÜ1amento dos cas,

sados que insistem em ficar no ÇOll'
gresso, e. Que ontem pronunqiarani dis·
cursos da tribuna da Ca.mara, e no caSO
de uma reslstencia U!lteriol', recorra ao

proprio recesso, para permitir a execu,
.

Ção d.o confinamento.
-

Aparentem�nte, todas as possibili.
dades e hipoteses fOran� examinadas ho

je pelo presidente, na reunião de variai
110ras que man.teve çOm o mihistro da
JÚstiça.

NoS meios militáres, corria; ao cair
da noite, Uma noticiá oficiosa: o CoD'
gresso teria 48 .ou 72 hO'l',as para 1'€501.

-

ver, por seuS proprios meios, o pr0bk
ma criado. Depois, o poder revolúciÜ' ".
nal'io agiria dê acordo com as circtins.
tar�cias.

GOVERNO DURO

#, (
,

De qualquer forma, .. entre�anto; }
atitude do presideiüe 'da" c.ar)lara e po

pre.sidente do Sénado j� prQvqcou de;'
dobrame'ntos. Um 'deles é- Um : iúeVitu'
'vel endurecimel1t0 'da�' açãol , gO'Vcrna; \

mental.
,�

"" <"
" , '1

Volt'ava-se hoje a fala,t eom ÍllsiSo
tencia na iminenc�a de novas cassaÇõell

� .' \o • \, �
inclusive de senadores . (apol1tava:JÍ'l�S'
prinéipà1mel1te·6s nomeS dos .S1[8. :AJ'�ur
Virgilio, João Abraá·o ;)\Jebóil Macul�n,
.José Ermirio ele lVI'or�i�,' i'�ar::io Steill'
bruck é· Antâ_l'1io Balbin�).: Setores. go
vernamentais recusam-se é!. confh�nJar
OU ,desmentir' os T l,ln:iores, denionsj;raildO
apenas certa p.J·eocuDçr:ão diante do qpa

.

dro ?olitico ("e nã�. de segur�:nça") ':.adim'em que, .a partIr do problema c!i

do .110' Congresso, muita coisa 'pcBe se

revis.a.
O sr· EUrico 'Resende disse est

• > a
informado de qUe o gove'rno exan11n
outras sal1!cões entre elas o confinanJei.

oi' I 1

to, contra' 6s narla,rnentares caSS8(lOO
que Ui'aram a t;'ibuna nara falar, na seS'

são de hoje. O mil1ist�o ,.:la Justiça, se:
, , 'f I alJ11gUl1UO a 111e:5111a "onte, reve oU a um

.

'1 quego qUe está eSfl.ldando uma. formu ,a
L

5'
permita a re'jrada elos elementos ca

sados do predi.o do Congresso sem J)e'

c�s:$jdÇld� d� vi<Dlendi;l.,
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