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O Secretario Geral, do
Partido' Socialista Fran-
7 ,-

cês, criticou a Politics-
Exterior do 'Presidente
Charles, De Gaulle. Disse

qUe 'es.á sendo pernici{)sa
para os "e$forcos -da ' uni

dade Eltro'péia.''-

1

, '

T

SUCESSO
, \

OI ministro 'da -Educa-
'ção - sr,' Muniz de Ara-

" 'i , '

"

I' I

tgão, c :sse aos jorna is 3S

que a tonferênda";1l
UNES80 revestiu-se 'dp

pleno sucesso. "À' nosS,�
maior vitó:'ü't, d�,claro'J.,
foi a crié(ção do centro d._,

habilitação da ciência."

CONCÓRDIA

O PRAVDA órgii,r;
do Partido Comunista 50
viétlco, afirm 3 oue o 1'1:'

sultad� (�');S eleições r dos

EEUU, i1,�jca a resSUrel�

ção de 'um espíri to d\
,

concórdia, citando
'

com,'

exemplo,' � escôlha" de tl.c'·
,

na'd Re,hgan. para, o Gü
vêil'no �a CalifÓr.l1ia.

, ,

-GraIJd� número de' pe� .

Soas compareceu, ao Pa
lácio do Govê,rn.o do Ma:.

ra.J\lhlãro, para 'prestar so
lidariedade ao goverI:lador
JQSé, SarneY, em virtude
dei atJútado de aUe fOl
vitima.

'

Um homem armado :le
faca -se lançou contra {)

I'?ovérn,ad,o'r durante '1""

cU1'-licio 'eleitoral,'.' sel1do
empurrádo 'no

'

m0l11<:i1',)

exato, 'por Um filho elo
governador.

JUBILEU

Como parte da,� COIll('

mo.rações do Jubileu dE:
Aço da COmt,al�lia Sid0-
rurg�éa Nacional será

inaugurado am?l1hã, errl

Volt,a Redonda, o segundo
salão' l11!lndial d� arte fo
tográfica. Reunirá �Il'U4
balhos em Prêto e Bra':1-'
co, Coloridos 'e Slides de

fotógJr�fos já con�agrados
internaçioThp.lmente.

\'1'

REFORMÀ
ESTUDADA

,O Marechal Costa e

'l?ilva aproveit.ará Q fim
de Semana, para estudar,
o ante-projeto de' R:efor
.ma Cor:stituc;on81. ,0: 'pie
�i'dente eleito <pst:Jd'-r� : ': i

:proje>o el11 t'igi1o e UPl;'_"
�serit;l.rá :s0:--. an�lise ri:)

"praio IIláximO. 412:1 ,Be-
',<t, �

m'ana. '.

,
'

.'CO'·N}.....
'

C"O� A'd'AO'
, uE .n,f';" '" ,

: I J, '?

o Dite:ol' Geral de }\,�

gàl 'receberá hoje � m,eda,
·ronáutica Civil, de POi-tu
j
lha de mérito 8al1tos j)ll
immt; concediPa pelo' Go-
:jr,êrno Braslleiro,.A A /(:e·

rimônia será lia En)baix.l '

da do Erasil.
, '

\
I 'Foi ,sepultado ontem �),

ensaista, pOeta, tradutOr
e crítico ele artes, Serg;o
Milliet. qUe morreU viti
mado por. Ulll colapso car,

diaco.
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overno ' cassa entre' dezoito quatro de
,

Campos Anuncia
Superabundância
Pela TV

Democralas
Elegem.Mais
Nos EUA
WASGUITON, lU (OE)

o resultado �inal das elei

ções norte-americanas reve

la que os Democratas con

quístaram 248 cadeiras na

Câmara dos representantes
contra 187 dos Republica
nos, os quais arrebataram
52 cadeiras ocupadas ante

riormente pelo partido De
mocrata. �ara o senado, os

Democratas conquistaram
6,1 cadeiras e os Republica
nos 36.

Nos 35 Estados onde 11OU'

ve eleição para governado
res, os Republicanos tira
ram 10 pertencentes aos

Democratas, elegendo 22
dos 35 candidatos.
o' presidente Linrlon John

son preteriu não comentar

as eleições, mas manifestou

se .sa tisfeHu, CO'11 a maioria

Democrata, segundo' revelou
scu assessor de imprensa.
(LcÍ<t Editorial 4.�· pg.)

A O'IRA,

RIO, 10 (OE) Em pro-
nunciamént o pela televisão,
que terminou na madruga
da de hoje, o Ministro do

Planejamento, afirmou que
haverá super-abundância' no
setôr de produção ag-rícola
no próximo U11I).

O Ministro Robertc Cam-

1108, afirmou que não há

qualquer plano de explora
ção' da Aml\zoni': por ou

tro� países, c que houve

.apenas a rerormulaçãe da

politica financeira da re

gíão.

o Ministro do Planeja
mento acentuou que não há.

desnacionalização de em

prêsas brasileiras' l� o que
ocorre é um refôrço tecno

.lôgíco-benéríco.
FrlSOl,! que antes da revo

lução ha;·i;[ U'11 descrédito

pro' parte: dos investidores

estrangei.ros.

" "

A CO[:H�C - Ço�ic;�ã(f'de"Oe5e.n,;olyi;'�cr',;1 da Cri'!'it",l - �rQSS'e91,1�, nos ser

Yi�os de jmpro�tação la A.,e,l'idll,
'

de Aceõ'f.o Sul Cf ,FloriarÍ'ôoC'lis', "

'ubra do
'Govêrno �{) E�,l:ado que ,muito fac'ilito-r., o ttáfe'go pa'ra os qu�' derr;andam à

.' IhtJ

JOiR�vilJe
çcbispo

, c�mitivíl,
111dr"f},hi lano.

- ,

flt'pob dc rc(;r.(\cr a ('llave

slillbo]ica, da" !1!,'io�: do prc·
fcito presidiní o �üo
inaugural de 2.150 novas ca

sas populares ali construi:
'das, dentro do plano de des·

f"';cl:>me�lt.., fh (}".Ilital pa'·
r�f'._n ;f"ll�e, '\11(;t; ll·jr;:pc .... innar

;:' "na, (I n�ar(:)chaJ Casteí�

,
,

p.l'au'�o rctorn[l'J'á ;\0 aefO·

p{lrio ,\fonso Pena, estando

seu embarqlle para Join
ville rí 1° ev is í O para às
11 e 45.

)

o sol se esconde am.auhã de. manhã
\

/ -,
'

PORTO ALEGRE. 10 (OE) Como se sa.be, as, cidades titu.des. ',�uiiàí1��àme�te --anallisados t� ,,�o litoral. �erão a tarefa

_ A presença de numero-\ de Bagé e Rio Grande, bem ,'e com�a11ados, e111 re si, pa· de fotografar a coroa sola.r,

sos grupos científicos nacio· como a praia di' Cassino, AS EQUIl'ES ra a maior exatidão <las in- ou sejà, as c�maclas exter-

nais e estrangeiros, bem co- são os locais que oferecerão Paralelamente 'lOS traba- formações.
' ; nas d aatmosfer,t do Sol,

m� os valiosos equipamcn· as' melhores possibilidades lhos desenvolvido" de terra, aproveitando os !Jreyes mo-

tos. que transport:uam para pa�a a observaçã;;' do fenô· com a tomada .de fotoça- OS AVIõES melltos em que () di.sco so-

as cidades de Bag:é e Rio meno, razão pela (IUal para fias, lançamento de fogue· lar estürer encoberto fiela

Grande e para a praia de lá se dirigiram cêl'ca (le 500 tes e balões-sonda. efetua- Um "COl1Vllir" 990, da s\)mbra da Lua.

Cassino, para a ('bservação cientistas do País e do Ex·,' dos por cientistas do Bra· SASA, e quat-ro "Boeing" ,Farão também análises es-

do eclipse total do Sol, que terior., Na praia' (lf' Cassino, sil, Estados Unidos, Ingla· KC·13:>, de entid�!les çíentí- nectogn�ficas e polarimétri-

ocorrerá 116 amanhã pro, ii NASA,' em 'colaboração te1'l'a Bolivia. Argentina, ficas norte-americanas,_ tp- c,as da Juz emitida. pela co-

vocou .c?,cel��ional interêssc com técnicos 'e cientistas Fl'an�a, H�lamia, Itália, Ja� dos de quatro molOl'es a JÍl- iba solar, observarão as ca-

das populações locàis ;e' das brasileiros, montou plata· pão e Uruguai, d!lcU aviões, to e com capacidl!-de par�L racterísticas, das ,,demais ca-

vjziIihancas, Acredita-se que fo�as para fJ l.tIlçamento a jato 'serão utilizados para voarem a mil quilômetros madas da a'tmosfcra,' :do Sól

S(llnel1Í{':-à' IH',íia 'de Cassino, de 15 foguetes.' os quaIs, o acompa;Ulamenfu da som· 11 o r á r i o s, especil.llmente e ainda os diversos fCI�ôlTIe-

transfor�ada' �uma réplica equipados com, aparelllos de bra do' eclipse; o que "pos· adaptados para, f" observa· rios que ocorreni IJa ahllo�-

,de:Cabo 'Kennedy venham a alta .precisão, ,snbirãp duo sibilit�rá' uín sensivel
': pró· ção do fenÕmel1!)� reali�a- fera da Te.ci'a quando da rá'

o2rpo"Ci' cêrca d� 30.000 ;vei- rau'te a OéOl'l:ellcia do' t'b.�ô- longamellto ':do tem.po de �ão' 110 'dia ,12 v�:o çonjunto liida passag�m da luz para
. l ' ,

rlll'i!'i 'nn 'lh' rj ... pcHpse. CQ);l· meno,_ vis"alldo a col�ta ,de observação. Qs dl+dos obti· sôbre a região, iniciando a a escuridão e logo depois de

duzÍJldn tmist!1s.
",} diversos dados a grandes aI· dos posteriormente sel'âo corrida com, a sombra jun- volta para o dia

[,�a;!dí ll�H�r Oue
:'OlfU. 'RevejR
E�p�oraçáó'i Dó ri]�r

Guarda 'Vermelha
Atrapal.ha
Prodnç�,o da China

E$cobar Deixa
Estado Maior
Do Exército

Hindu' Defenàe
1 '

Vaca, MOr"rend'o
e Sendo Preso

, ....
reií:�o' �1�Ddc�no
Já Está
a Venda , i

NA�Ç;ÕES' 'UNIJJi\S' - No-

va 'IOI'que,,"]O (Ol�) O

'Hl'asil l' outros 1}�1ÍSf.{S aj}ré
sentaram' às N�cões Uni

< da�; �ml jJroJctó s'ôbre a ex-'

,-pl()�'ação uos recursos. do

i
O cOJ!s�nüd()r '.'tl ta'rillell�e

já pOderá,oádquil'il' no IUP"
cado J1núúcipaJ d<.l fapi1al e

nas diversas casas comer

ciais, o feijão l11.eXÍcano dis-'

tribuitlo' pela COBAL ]Jara

ahastecimento do mercado

"consumidor e pal:a evitar es

peculações.
O feijão mexicano de pI'i..

llleira qualIdade cnstará 7�0

r:t'1J7.ciros e o de segunda
620 éruzeiros.· A SUNAB
fisc,�Hiial'il a revenda do

l�ogo após ::-I];resentou
:mas uesllcdilla:s .� ofic1alj
d:l(li�, 1.1111:1 \/Pr. (IU(,.' passou

llara it !'c�er'va.

As manifestações provoca
(1:'s pelo 1)Ovo., provocaram
li mol'tes e repercutem p(;lO
interior do paIs.

fUO. LO \OE) - Ht'HlhO!l

se ontem às 16 J101'1\,; 110

saláo' nobre <lo Ministério

NOV1\ DELHI - A Poli·

cia fez 800 prisões nas ma·

nifestnçõcs realizadas con

tra o sacrHíeio dc vacas.

HONG-l\.ONG, 111 (OE)
A produção indus1.ri:ll e

a'l;l'Íeola da Ch.ina Con.lUnis

ta está sendo <.;hiamcn!e

af�tada pela luta dcselU'ul·

vida dentro da gm\l'da ,er

mell1a, cml tôl'tlO da bege·
mOlúa na revoltição cultuo

ral.
,A notích .tr.'ll1s_v,arec;eu de

11111 ClJinelltário dp Diúl'Ío do

Povo, de Pequ�1l1i, no qual o.
jornal afirma 'lur não se

deve permitir lI!lC a l'cvolu·

c50 'c'ultul'al atrase ti proüu
\'úu.

eb (]ucrrEl. a (;erimôllia em

que o gCl1cl'a,1 Décio Esco

bar tl':U1Sj11itiu. o cargo de
I
"Ic 'lnar.

1\ vaea és' gT�(I" ]1;ln o

HillflÍl, 1\ dech;âo do l!ovêr
no de peJ'l11itil' a I edi:.mç,lo
d.e adoração do ':nllllal, etn

certas regiões, foi 1 evog'ada,

. i
"

À Íll'upo,Úa sugeíc 'ao �. I

cretário Geral 'da ONU; uma
l'erisão nos atuais l'cg'ula·
l11entos de exploração do

111<1.1' c da pcsca. O estudo

será fdto con1 basc nos es

tudos reuliza'dos pOl:. ço·

missão Especial da, ONl1,

C',h�'r\� ti o Estad., .i'l:üoJ;. elo

f';-"ército ao general' Âlval'o
Tavares do Carmo.

pnldJlto . n\lS cas'as
ciujs.

comer·

Mode de Kennedy é Outra ,Vez Polemiaa
NOVA YORK, 10 (OE) - Foi solicitado a rea

bertura das investigações em, tôrno da morte de John

KennedY,
Quat.ro iautôres de livros sôbre a morte elo presi

dente norte-americano afirmaram nUma, entrevista

pela televisE,o' que a responSabilidade do crime llàO

recai somente sôbro Lee Osvald' e a morte de Kenne

dY se deveu a Uma conspiração,

Com a reabertura do ciclo de cassações, o Mare-

chal Ccstelo Br1Jn,�o assinou decreto, na tarde de on

tem, suspendendo 05 direitos potiticos de vários cida

dãos registrados como candidatos nos eleições perlc

menlores do próximo dia 15,

O processo foi reiniciado no quarta-feira, quando

foram atingidos ó ex-prefeito de Belo Horizoote, sr.

Jorge Carone Fdho, candidato: à Cômarl;l Fe�era!; o

vereador à Câmara Municipal de S'elo Horixonte, sr.

Mirabeou da Rosa e Silva e o deputado estadual bch ic

no l'Vilson Volençc da Silva.

,

Palácio Lanmjeitas in for,

n1a1'<U11, log'o apó� a clÍvul

,gaçãu l1a lista, q'lC novos

atos de cassações de man

datos ,e suspcnsões de di·
Teitos' polítkos serão divul

gados nas pI;ó:xim,as horas,
atingindo tlcp�ltadl)s ferie

-

io, qüs e l:staduai..;: aU'tll de

Fcr· Ciil1,di(!':ltns,� cargt::s ]1arJa·
"··�'f:.t.ox; .,�}W j'r:o;n-al,' )Bçl1t:i:n:," n,� joTl.Ütl,t (!t jl'�rça

'·�dl'a púiximtl. 1\' ll�esmas

fonl�s,.infºl'mal'aj!." que ne'
.., J • ., t"'-' < .i( -�.; 1.- _

nlnnn, senador Sel';.l atingido
pcla medida revolucionária,

EM SANTA CATAraNA

Manuel til' Men8:lCS c An

tQlllv Dias, ambc- coricor

rentes à cicícão nara o Le

!risl tiv 1

�

est<�dw{i na chapa
do MDB - o primeirc, atra
"e" I.le :"l.lI),j,;i5l:nt1à - toram

atingidos pelo decreto go
vernamcntal de ontem, co.n

a suspensão dos <cus direi

tos políticos. A ARENA
I
também foi atingida, na pes-

I, ,

soa do sr. Jaime Machado,

('l'ôco), COIH-:Ol'I'el1tp a uma

vag,� .na Assembléia Legisla
th'a, Quanto 'l.O 4° nome, sr.

Antônio Rllmos,' circulavam

ontem. os mais des�l1contra·
das i.ndicações ,,,sôbre sua

itlcn ticlade.

, 'i
OUT,ROS' ESTADOS

gCllCS

Reis Fernandes ve I ríneu 1\:·

ves, do Estado do ltio; Wil-

son Ferreira til Costa, de

�Sill:.eSe 40 f;301. Geornet. de, A. Seixas Netto

Váláda ajé à!'i 23)8 11'8. elo ,dia Ll vle novembro de ](}(jl5

FRENTE Fl\IA: Negativo; PRESSAO ATMOS.F�

:ij.ICA ':M]1tDIA:: '1020/1 milibares; TEMPERATURA

IMÉI?Il\: 20,9° centi'grados; UMIDADE REI;'ATIVA
MÉDIA: 83,8%; PLUVIOSIDADE: 25 111m3.: I'lega'
t-vo � 12,5 mms.: Neg::tivo - Cumulus - Stratns
- Nevoeiro Cumular' - Chuvas' eSpar.sas' Tempo
médio:' Estavel. ,. ':

"

,A:A��:�tD:� ::l;t�'�}' east 'lo laia h O""Jae'
',�'

cio-C.rdoso vai falar hàjc'

'" _,
,

' ,',"
"

':
",

"à 110itê" _:1or ocasif-r) . do
ellCelTameri�o à:l, camÍ)a
nha eleitoral, dá ARENA:
,Não fàrá ,poJ'ém;- qua�-

O Presidente . C a�, t elo) ·,C'O, em nqsso Estddo" reme· cOlTemlo' 'demorapàmente:Q �sôl)]'� o rio 'Pelotas, em P�lS-

v f' � . ,
Branco (�OnfirlUOl.. sua pre- tido ao Govep;ador Ivo Silo local da 2'9: CxíJOsi'ção'",<"t;le." 80 d'�' SocorrQ ':divisa 'de

,

quer re ereIJCla as cassa..- . .'
,

'. ,,'. .
.,'

"

" ", -' , ,l:,

"".' d d 'lt' se,llça hOJc 11<;1 Cidade de "eUil pclo Chefe do Cenmo· Flores e Arte Pllm;ciliiH,1-,�,-" Snnt'l Gatarin'a eom fi ·Esta-,
",ao e J11an a U)S e a U 1.. J' 'II r· 1

- - ,- .

--
., "

,
" .' ,."

. . 1
OJll"l \�,:01 1)11 {e mau�ll' n�l (h Pres)dpl1c!a tIa Re- "Pt)l'�_YQlh 'il'

' ,

�na én5e1s\lrO'lC,a elltre (', ,- 'N .'"" '''-' - , '" ." "t1'�' '>"", ,'� ::.<;;'" '., �
.,

E
I

1...
·' ";", 1

: l'

r'l
l'Pop,ll r]< ('!s1H\.a1 l.Jt��; 3.\<ttctlCoe& '

,: u ,lh�� t ,� d1�1':J';(� ,l1'�li:,f!O'.,It-, t ',,;'lil� i�.���i,i,f.Jiili
xecl t;l�O e ��'g1S at vo ....

' "'>:'_', ·��'t··� �:"�. � f_. �'.(J'9-1 ��;; .�.'" "
\': •• ,�. \ +.. fJ..-"' '';'��); �"� .c";;,.:'T·)'{"(> V' ... 7{·�· \ \;o".;t.

•

.;;;, ",._ : '. ,." ,; tI' 1""\.,,,1 .t _.;!, ,., ',;>·'::,.lnl;;}r.�'t!l 'r;l:J,l,:lgtp, .. ",li � ,-Ch...;:.�'''''' e��j '.' j.,d�lJ ".iji7i�li'��; &n��·t';.\rL":.
•

::
1,'·' _�. I. J- .�: '/.. .\)..y'- �', "'\..:" • .r,';>;!; ,� �y,

�

� �'\�-r',I) _,,�,;;,t�
0.;(;

�

j "," ...
.._

SOLiDARIEDADE �
,de. Flores c 81.'.e 1J,)ltm:llllll', p).·C'\,jSt.!1 p:\ra ;_,� 12-:15 horas cwn f) GO"C)''';H\f.lr lvn 'Sil-'

- ql�e, anualment,e l:.;v� aque- dc lH1Jc, no :lerOl)\J�o de vcim, paríh'á pal'iI' a ciclllde

la cidade visitantes de' tt;l,dos Joí�lville, onde, si�.t:á l.'ecep. 'de Lajes, onde,. á]J6S ser, re: ;' " ..

os pontos do' Pais. Na ma-, donado, .e9m, honras milita· eepciónado. I'�O' aero)J'Orto,' EM,,'çUn:rrIBI�
Ilhá de sábado, acompanha· refl' e rec;eberá 'climpr�el1- visitará a prefritur? mUlÚci·_
do pelo Governador Ivo ,Silo tos das autol'i'!'ia�cs presen· paI, sendo saudado pelo pre··

veira; Ministros de, Es�o 'tes., fo: volta das 14.:10 ho- fcit<:- W.'lrlo 'Cn',ta. AVii1á, Na' !\��es, pOl'fu'1l, (I prcs!den.
e membros de sua comiti· ras visitará' a i1reteHm a 11111· Jrf."'hii I;" l�'(>"''''l') dh :;;e- _

te (tcJ'('rá <lc"-:lllbarCll' . às

va, o Chefe da, Nação seg'ui- nicip,al, oportunida(le em guõ,l':í derll'elicóptcH1S para' a ,9, e �;!.l n ') �'e" )11")) ln ,\,fonso

rá para a cirladt' de !...ajes, que será saudado pelo pre· cidad'C gaüe!.U1 .de Pelo{"s
.

e h'n,,- ejll Cmiiiba, onde o

oll,de parti�jp,iJ:á rios fcst,�· feito, Nilson Bend�r 'e fará de lá ilispeciouará a 1pontc )'eq;he�'ã;), en,tl'c o�ltras au"·,

jos comemorati\,os ao hi· iínl1nt,llnte pronunciamento. ferroviária. 'toridndes. o g'wcl'l1:Hlor

centenário daquele municí- Em seguida () CJ\Cfe do ,:-
-, ;' P�'uIJ P·inlenbl, lo gelléral

11io. Govêrno visitrU'Íl as dqJen- Na farde de 5áb,aflo, o,.', Arthur Can''da1. Fonseca. co·

De a('ôrdó com o progra· dências da Funili,ção Tupy, ',Pl'csldeníe' d'l ,l}e�)Úhlica") manl:lante �d� 5.' 'R).\I, o:11re.
111'1. üCicial a ser cumprido e' logo após il1àugurará 'o presidil'á as "oleu'dades de feito Iv'o' ;\rzua e Dom Ma·

pelo lVIareehal Castelo Bran· Festival das Tradições, per- inauguracão· a'a nvva ponte ':noel Silveira' D'EibouX', ar,
.:;o, _.. ,

São Paulo; .l\1do Schwistíng,
Jonas Lira, Walter, .\:1exan·

dre Almeida e Eduardo !rIar·

tins de Oliveira Rollin, do

Rio Grande do Sul; Itaír Sá

da Silva, do Pará, Roberto

Fcrrefra de liIoul'a, do Pa

raua e Zacharías Roque, de

.i''lilldS Gerais.

MAIS .LISTAS

Fontes crcden.ci,;) das G{o

\
I'

\ ' ,

'HeHo Fernanrl�!; Dh?: flue Não Toma

Ad" receher a notícia' da

suspcn"ão dos seus direitos,
políticos, o jornal�sta Hélio

Fcrnanc1es decJl\l'OU que

,"não tU1110 conhecimento da

C,lss<lção dos meus direitos

'Ou de qualquer decisão dês

se qovêrno cm con'sequên
cia do Ato Institucional"" E

acrescclltou: '''A, única, ma
neira quc o GJvêrno tem de

me f,v.ter calal' 'é' fechar a.
,

, '

"
.

"

Tribuna da' Jml're1JS,1 e lllC

Jll'ender". . Term ino 11 djZl'll'

tio: "Não me' �silo. não we

entrego e nem fujo do 1)ais,
Já que meu 110!1W foi con

siderado importante para' a

. cassação, aiJ1(l;1resta'lnc

, uma promoçã'1: Inell� arti·

�os falando �ôbrt' as, caso

sações írão para ii )JTimeir:,1
pág-ina, destacandu·se meu

nOl1�e em primeh'o plano".

Sohral Amargurado- -Escreve a

tás!élQ,.D,b:�rido fine Oposiç�o é MR;oria

BR!\SILIA, 10 (OE) -, O

jUl'ista Sobral Pinto telegra
fou 'ontcln a� presidente
Castelo Branco, s0licitalldo

a divulgação da ",(ta secre·

ta" assi.nada em Buenos

Aires por chefes militares

de varios países (lo Conti·

nente (l dizendo quc a opi
nião é maiol'ia.
É o seg'uintc o telegrama:
"Reeeba as homenagens

que devo ao chefe dc Esta,

do do meu país. Interrom·

po trabalhos p.rol'issionais
assoberb�lntes para lame11'

tal' que v. eX<l .. e111 vez de

dil'igir·se à naçiío para ex

plicar as violeJlCias contra O

Con:;J'esso Nadonal, resolva

prestar contas ao ConscUlO

dc Segurança Naciünal, que,

scUtto ol'i,pio militar, 'não é

luLJr do povo brasileiro.

Deploro, outrossim. qlle mi·

litares brasiJeiro1' tenham

assinado ,em Bue1ios Aircs,
uma ata secrcta (;0111 milita

res de outras nações, sobre

l1ledida� a serem 1olJl<lelas

cm 110;;:;0 tei-riiório. ue com"

bi laçãu '011 E,'crd Os l'S-

tl'allgcÍl'os. Reclamo, na mi·

nha qualidade dE' cilladão,

que tal ata seja elivulgada
para conhecimento de toda

a nação,
"Contesto, em ;:esposta à

sua nob de hojc, r:.ue a opo

sição ao governo Ile v, exa.

seja minoria. É muioria in

cOlnensurav�l que não po·

úe manifestar �'.las diver

gel1cias por estar ':!:imagadi.t
sob' o peso de uma minoria

que se apoderou mditarmen

te dos posios-cJ1a \t'S, a tra

vés dos quais lUta leis te,r·

rivelmente opreSSIvas, que
tornarão facil a vitória da

ARENA eni (luase todo u

território nacional. I1ll.S elct·

ções de 15 deste mês.

"Demonstrei, em telegra.
lll': a v, exa., a contradição
\'ll(rc o ehcfe (!o Estado·

M,lior do Exercita dc ll1tlrço

de J aG,l e o presidente da

nepublica de ",bril do mes

mo ano.A vel'dadf' desalia

prova em contrario. Respei·
tosos Clll1lpl'imelltos de Sl't!

concidndão, c"eb \'ez )IUlis

,ll'j)arsumdo",
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'�·siO PAULO'
LIGADO I<ÍJc PI!) fJt:, :III( J[jrio
COM O ",U;I;"i f l)iflT

./

FLoRIANÓPOLIS

'.'.;

I"

DIÀa-IAMENTI

DA

VARIG

de todos os eô'ftVtlÍrs, Q tuais vel,o,zl

Sim, agora lüdos os di8S ligando o Sul do país, com

tar'ifa,F; especiAis à sl�;)cateooria.

I
. ,

CONSULTE SEU AOt:Nl'E DE VIAGENS
OU UMA DAS LOJAS DA (,

•

r

rÂ "'I'G'-'�... '--'

-xxxx-

COMPR,! E VENDA DE IMÓVEIS

�

[fi]
-

ImobUldria ilbaCClt;
I

TTCRRENO COM PRAIA PARTICULAR. Uníco

C'n� Coqueíros, na Prui:cl do Meio com 39" metros (Jl'I:'1
,drados. Três mj!l1ões finánciado em 11m ;]110,

CASA, COMPRA-SE - Localizada no Estreit.o, Capo
,,;,jr9s, PrIJ.1nha" Coqu,eiro" até 1 O ml]h:)r;q com n me

.(:1(([(" .fjha,nciafln,
'

,

.

SEIS LOTES NO ESTBEITO POI;1, 4 lV1IJ.i:lôr;;s (1',)
!ln,'l\). lVredi;ndo ea4,�1 lhn U R 24 '111,dn,;} sijwldflE; !�.a

H,113 l<'Clip0 Neve (Co'ioninhD), Ótimo emprego de ca

plfa1
'

,

RXCELEN'I'B RESIOENCIA A RUA FERNANDO

]VrAl�HADn. -- Tf:lfl'(lJ'IO ,d.e 3f){l á)�tr(ls, �(JJ)l 241) me

i'rt;;; I te hr.eij çl}n,�t1'j.Jl{,iO

E),ÇCWJ:.,EN':rJ!; PRreOrO COM�UmAL :- � I} centro

dp . ,0j,dFid.� cpnt@nân no , .'Pld.aJ' �,el'r,eo 1 .loja, e 1 con

slllLôrjo ttqI1qÜnwáv01 �m' 10j:n.. N,.. parte super-ior am

plo apartqrnsnta- que poç)l'lrip. B,erv ir IDI"H e�posi(:fl():
e nô :slJ1J'?Qlo g-1'�Jlde .porâo para deposito. COI;sif:uGi'ío

si)l�,dª ejn pem !}stad{>' de c(lnservn(;.3.o; 40 mi íhõss fi
nanciados.

'

'J'EfUiEWO rARA .oO�TDDiYaWr0. .; Dispomos de

!·li<lj?lf1{:if$.O·, te�"J,'�i�ó, nt1. pi"jIJ..cjpal t'�f� para.' constru�âo
dI) pl'�cl1o em tpnMmírj�,/r�;rreno [irrne do esquina
m(l{l'ü1dn 2fl "omplÍf.'nS (:irn �iJ�:'Ja !'LP)" rJ).jl3rRB'2�r associar

S,C',

Dlf.VnmrO f,M fl"-oQUltIJ1,OS Cnmpnf1.o (l{li,� géll'
" j'/i')"O[, ,I,h! H18i'l.eíYa, l\.OIr\ :')0 metros {lt;ldf'''.líl,',,<.;, Ikp,',.(;i,O
,(lO ,&Jvm1::u-:l;q ,CO,111 �5' metms, ruais Jnsta1::lGI";"s sanitfl

tin,� (�e QJ'V.epn�,jaó 'Terreno l11pdilíc!n 18 por- :)0 111€;I1'<'s

.COl')f 1\1;l ,� A�l�� l�fia(lps, i1uminaçf)o pMJlica, Esln(:il)n:·l

!.nr�t9. fáciL .Pito m,íJhiSf's. ,

FAZENDA NO IN'b�RTOn l)J;� i'AlfT,() LOPF�S

M"dindo U1T.1 mllhã.c; p dU2f·li1üR le St;,f'nLl, e seis mi]

tl1f.tl'OS qÜHch'::idos. 'Fen';]s b()�l.s l!a�,n. ('úlll;J';� de ;irro��

<;nna, hanHlln, lp8nchcC''1 OH enWn'rLa \,)(. [·:;,,111. Pr()rri�)
dndé, se!:yid" 'por pe(tll(�nn riil, (",m !i(l:.1 io'SlJ'8da, 'IH/,
(déti'icà prúxirf'lil; l)l'f'f:O de o«;,lsi:1n; tj miJiil'i('·s ('("1) :;
(lf� eutl'tlch. e �l em �jG meses. f\('ciUl�'''f' !JT'o�'I'íed�ld'2
em 3[1.0 P'�111o ou· Sant.Os.

TIsHl"fF:'NO OTI CASA 'VELHA ..:... Compr'1-se nó Ce')

tl'O, 3té R.lr;]'AlVaro de Carv9j!lo e Hercílio Luz,
i

' c,. '

MAGNIFICA VIVENDA EM' CAPOEIRAS - Ca8"l

de m:1tr�l·l:11 com 4' qU81'tOS., han)u;íJ'o c0l11p1etn. ,1brL

,s:n p;Ú�{.I ,iu.!Om,()V0) t' d"maís cl6p�'!1d"nci;i�.· Terr0nn

<le 2�60(l' t'tw(rns qu"dI"'I'l()R� ,:endo 50 ';n0' rns ele fr"n

te, ;lJclush,,� Pt'qUeun oficina d'f Alvennri:l (' ;_tÍJ1,h

uma cnl:;à .clp 1}i\ac1eirn Ílar� C�l'().
'

Con'stl'\lcão; ;,1,0-
derna. Oito iVli]hóP-,c; ele entra,,{a e d sa�dG em prcJsta
çfíes lne'nsoi", d,� 400 ln i.l e1"uzeirós.

CASA Df: MADETnA",_ RlIa lVCal'celillO SirnélS

Próximq ao:H B."C.. :EstrGi�t:j'_c,q1r�-'2 qp_;1l'j!)s;,.2 "nl?�

po';ão habitável. :3 milhões í. 11;PZCllt(!f> .mi I ('L'lJzeil'M,

DUAS CAsAS 'DE MADEJHA PE-Q.UENA5 - Vila

.operória -�, Saco do,c; Limões, .sitúad�l na Sel'vicl;:ío Vil

clico, qu-e ,parte da nl.:í .cusiÓclio Fel'm�nn Vi01l':'1. 1'1'2
,

I'
.

'lh- C l' - .\,.
,

'

, .

'00. I�O'I,s,'ml, peoS.; onc.,]Goe's ce pagamcp:o a como.l-

nar.
,

. '

.cASA �M S;\CO DOS LIMõES -'-. 8aJ:1, �t:arto. co�

:,>.iuha b,anh(úl'Q (" :v::!l:,an,rlão ;�- TCrJ:e,J)o ,de lO x 30

nw�'ros _ Trê.'? '1VJ:i1hões,eÁnt.o e cinquenta ;mil

SOLIDA RESIDF�NCIA POR PREÇ.o PE OCASIAO
-- Vendê-se na ,Rua. M::lria Júlia Francq; casa COlO

119 met1·ós C[uadrados� em terreno de 430 por SOrne!]

te: .J2 milhões.

1Tf�RB.ENO � na HUa .Wald"�lYwr Ouriques rt!.'!

rlLJe liga Capqe1ws CiO Ys1:rli'it,(? lO,órn,pnfe dois milhõe6

e ....n até 10 meses,

PARA COMPRAR OU VENDJ;P,

'SEU 'l'ltRREN,J,CA8A OU APARTAMENTO

PROCUBE A
llvTüRU_.TAR.lfl nJT/\r'AP

�)IRETOH: liR WA LTT';H T, I N;r r!\ ij.I':S
RUa Fernando Mdcl1;:tdo, (t, fon.': 24-1. � das' 8,30 às

18.30 '(Indusjv€� ',;;úbados p f('l'iéldn�)
A�s rl()min�(js 1'011" 2�,/11

INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACÃO
. .'

. �

De, oreJem c10 Sqnl10f Diretm' çlo Institl!I�) EsLadual do

Educação, comunico r,s pess.oas interess2dns l�US EXAMES

Dl!:: ADMI$SAO .AO G1JI't;::;O GifNA;STA�, clu p('�l'íoclo diurno:

- 4rESTADO DE VACINA

---; CERTIDAO DE NASGlMEN'FO

3.C) ..:.. As' provas obedeeerão ao segu.im'3 horário:

2.a Dm 12112 - 10 horas ..:_ POR'I'UGUf':S

5.a :Dia 15J12 - 8 hOI'as - RESULTADO DA PROVA

DE PORTU'P'P'ftS
'

Dia 15112 - 10 horas - MA:TEMÁTICÁ

!Ji� l;i!I2 - 14 horas - CONHEGIlVIENTOS GE-

RAIS
Dl3 �!)112 - 15 horas - RESULTADO GERAL DO

E� DE ADMISSA.O E ENTREGA DOS

DOS DE 4rJWVAÇAO
Florian6pnlis, 6 a,e outi'tbro de. 1966.

�1lIi.��_�,,__ '.�"",�"�_"" ",_"
_ ,

CÉRTIFICA-

22·11·66

Acont�cimentos Sociaís
ZUFY MACHAPO ,

, ,

Hugo Rocha o conceituado cps.tq_·
.reir-i da socil2daP-e !lariPça, ,q�Je no 'P!'à
ximo dia 18 estará apresentando sua".': ,

maravilhosa colecão :

no .

Santacatarins
Country Clube.

- x x x x

O Cauasvicrra Countrv Club, que
'tem como presidente o c1iriâmiéo Sr.' DI'

Vânia Colaço de Oliveira .. logo maiS

às 20 horas nos salões do Clube Doze

de Agcs10. lJromoverá movimentév.:lo ..

Rngo, v,:i.]iosos prêmios serão .sürteCi

dos eplr.e os �imgatizantes do Canasvi

e.iras .COunÜ1Y Club.

':.__ x x .x x-

O governador do Estado sr. Ivo "

Silveira, amanhã reCepcionará 'O Presi

dente Castelo Branco, em. nOsSa cidade,

-xx.xx-

Aniversariou ontem .. ,a elegante sra

Dr, P,aulo Bauer Filho, (Mirian), CC!:!
Q �lreOCUpétç80 ja relcente inaugur;:tGão
.cla boutiqU8 'Ar{ lVIouveau', d. Mirinm
deixa· clt: receber convidados paréJ co'

memoF9r o acontec,imento.
, \, t'

X X X x-

Di,:! 20 n,o Lira .Teni.� Clubf acoW'Õ'

,ci3rá·.o hi'lil8 qR gaja oo.s JO�))1ados :H
FpçlJldgd,e 3@' F''1'i('Jlhari,a da Univ�rf,l,
dad,e e �an!;;t Oatwin'i1.

,

- x 'x x x-

J-Iel,ô Amádo foi Uma d8.s mulher(o,�

l,lis bonitas e elegantes qUe. cirCulou
n.o baile. branco do cona - Não será "

Surprê '3 p,'r"l psl:l coluna, se dentre

em h1'0\'P 1('remos a vi'sita da bonita

,Sn AJna.do,

- x 'x 4. x-

A!lli1nhã recebe c.onv1'dados pare'.
Slla linda festa c1� 15 anos nOs salões elo
Lu+ HntpL ,a suave Mirnà Nascimen,

in, A ,-]peol'�lcão' e o esmer?do, servi�i0
(1" h",,1' e c[ll'a e-;ta,oob ,a responsabil,ic1;-l
d,C' n0 ('(lt'rHPtente JVlanolo. A festa ser';

ritino:da D'210 conjunto ,?e A1co Gonza-

ga·

,

�'f. .

]'J« bonita e hem decoréJ,C).a :r�,i;klêi:
ci'ü em. Coqueiros do sr. e svã !cb.Jwrnlo"
(Parasquevíssí) Atehrinos, o c�s'31 vai
receber Convidados para um, alJpoço.

- x X x x

o jo�rpal d.a Guan,abara D=!r,'t. repor
tagem fotogria,f1a das Mulheres Elega,:
tes Qc �;�nta Catarina, apresentadas por

estJF Colunísta. .

. ,

x ,�, x x-

,
'

Carlos E(Jf.l,b,q.j.I�J Filho, Ul11 <;li),\; fqr
nlFl40s da' FapJf)g,g4e 00 Direito �.âa U'q;

. vPl'f'iTc1e de S\a.ntfl.· C:;ilf'!nr!iJ" t'Jl1')11é). "

19[16 qlJ.12 recebe 9 nPms A.l1t,ô:nio Bene
,eq, f;nJgado ÇPnha - Os novos Bach::)
r,el�r;'Jps tl2r:ão como Patrono Ministro

.. Luiz Gi,lllotti. '\' 1-
I'.

,
.

-1CX::KX

.

O Colunista IJ;>r:=J.:j:ün Sllecf, "éli:sse em

S\la çolupp, sociªi que a, pel�zq. e a in te
ligênçia de Lígiil Doutel de An,dI�qp,
PrAvàv·eJm�te fle .dará Uma' cadeira
na_ Çâmara Feg�Fiü., ,

.

'J, I

J
,

f .

,

f
para: tratar da oublicidads da 12.

Bienal de Artes Plá�ticàs ,à' se realizar
em nOSsa cidade em març-o r<te .1967, vi
ajou qua.rta':'fetra para São 11au10, :'1U

vôo 40 Dart Herald, o pilltori'Rodrig.o
d'Haro. 1

- x x x x -

x X x, x �

Fll.l;in<JQ na Biena,l, air,J'}:t �,s1'e mês
a comis�o org�izaqora :elos festejos pa
ra o gr<mcle aContecimento, véJ,i pro!11o·
ver elegante Coquetel .

�xxxx-

Rio Móveis Decorações, está COI').l

competente profisSional fJrocf'dente clp
G' ..anahaJ"�, para.. os' serviços de> laqiJc
aGão, douração e decapê,

-xxxx-

Ac;';ho de Ser informado qUe o' Dr.
l\ldo Pe1Uso, aCaba de ,':cknlirir dois ,.

c0njuntos de ',salas no E,difíci.O Tiraclpn
tps. empreen<Hmen-to recpntemen'te lan
çado pelo sr. Ivo Bianchini.

-xxxx-

AI1Jar).hã !lO,>; .�alÕ,ps iJO ClWhe P.ms
5'aI1Qu, 1!2. {{Cidade f1e B;rpsgue, acoptece
rá noite de ,gala q�l,e 'cofit?rá cpm .<> pre
SenÇa' de Glaucia Zimermólnn, Mis-8
Santa Catarjn,a,

-"IX X 'X X .í.',

No TijUcas Çlube. an'anhã. em noi

]� wxj'd,�de ,3;pr�senté1rão f'u{ dpS'f�le
te de elegân,cia 'e caridiide, sI'Ías d.aqu2
]éi SEJcieda'J:e a1}J'e?ent;:trão em desfile
(:1" r"Ondas ,a colecão Bangu, modelos 1.8
José Ronaldo.

"

,

- x x x x _.:..

Per·'81Fento 40 dia: Para qUe a [e
licichde .seja comD1eia, senlpre se ne-

. - ,

cl2S"ii'3 um l)Ol. .l'�O -de ilusão.

.

\
'

----.,--. ------ ----:\-_ ....-.---�--_._-
--------------_._-...;...,..

JU.O tliOVEJS DECORA,ÇÕES

"

.' f�,.)"it.:,,'-fi? pY9pria, fornececJo,r� P!JTQ Q� mell\ores 10;05 do Rio e São Paulo

- .. - V rr"d(;l'; d;fet�s especi!l,rt)en,t� )as:prÇ1od� em .móy�is em estilo e moder�

;,;os çom p,->ao;mento fadlit$Jdo.
Rua do� l!heus,4.

-----_._
---------------._---<.:-._

Cine ',Ronda
AJt�J de reé'p1ancleccllte veio am'�

nizar um pouco lu fúria qUe devoto a a

tual sitUação em <LUC ;"e encontram. os

veículos cinematográficos de Fpolis.
.

Digo resplardesceryte, DOl-qUe ��'

concretizado, o qUe desejo e ;"11)"". ,,

utente pon.ho mfnhas dú \Iidas, ,. er �? u ltl

avanÇo para a prática cultUl�aL n) 'Í'� 1

mim em eSpecüp.l, de �rt:e cjnem,múgrá
fica em nossa e:idade.

Não. vou entrar em ,detalhes nem ".

dar explicaÇões, por enqda.nto, pais :::IS

coisas andam, em pro.cesso ,de i'prm;;t<;'ã'o.
Aguardarei ,Com cahna e ba.aThq_

rei cle,ntro de minhas possibilidadefi p3_
ra que isto. não venha ,a percler-,se no

temp'O.
Paralelo a isto, qUero registrar, a

qui, uma reunião. qUe está, p.J:iOgra:m,....drol

;..

� 1
;

)J'Té1 n r"-. 1') ,dôqe m3s na UCE e pa_
ra :t c: '!;; I !'ui em) vidac1b j)aré;l .ddel1der
él "".,1'; .:::ii1(,J"?��or::H�ca. onde se pro'cu
rará éllbcrg,âr tÓc;l.o,:; OOi Illovimento.s cu),.
tl).�'nis e dâ.r-1hes mOvimentô. 1VJas um:'!

\'e2" desejo que mw8 eSta anirn.ação ,:("

concre(�te. ,

E,;' n,eces:sátio que te'nh�lll,p'� br,s.ec;
cQncreta� para o anO. próximo e que' '2-

le venhª a ser o. início da redenção de;,;
(\3: pobre ilha, afogada a meio de tantn

mediocridade.
Que flo.reça no seio dia. popu1aÇã

a :necessidade de >ver am!lliacl0 .ôs seu'>

horizontes intelc:!jCtufil}S é a me�� de 'Jo�
elos êstes trabalhos. V'ê·-ios ergujl;lo é pa,
ra ,_-' --' motivo de �al1:de júbi'lo 3J

11 ão meditei esfôrço p,rra tal

,J9r�� Rob�t.Q Bll�b;(e\(' ...�..J

I'
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Para Deputado
í'ederal

Joaquim, Rames

-�_ .._ ....._-- ---

PARA DEPUTADO
ESTADUAL

/

I.vo lvIonfenegro
Para servir sua terra

com a dignidade de

sempre

N lZfiij
.VENDE-SE

A AVl:'nlda Dr. Rubens de
Arruda Ramos, H.O 506 (Bei
ra 1\1ar - NW'le>; tôda 'em
alvenaria, 'C0111 telefone, 4
.1ormÍtórios, sala dupla, co.

pa, cozinha, banheiro com

pleto, depelldênúi.<'t de empre
gada,' hldependenfe, layande
ria e garagem.
Tratar à rmt Victor Mei.

relles, 28 - fone 368�. 9.

Aluga-se
Confortável resiclênéia à

rua Pedro Spares 14 (esq.
José Jacques)

.
.

Tratar com Pr. Mário Lau
rindo, Rua Tr:1]<ino 12, sala
1.

PRECISA-SE

Precisa·se alugar um apa1'
- tamel1to de um ou 00is qual'
tos. Paga·se a té Cr$ 130.000.
Informações pl':10 fone 3450,

I
\

Vende-se
Apartamento
A rU3 Dnrv8.1 Melquiac1es

n.O 2_

Tl'!õltar pelo fone 2916

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

Armazem
Vende-se
Vende-se WlJ Anllazem,

em ótimo p011to comercial.
Vêr e tratar à rua Conselhei
ro Mafra, 101.

Tradição, Familia e Propriedade:
Novo apelo contrª o divórcio

O Prof. Plínio COlTêa de ,O]�vejrrt,
Pr<?3idente do CO'l1selbo' Naciona1 ,h
Sociechde Brasileira de Defesa 1]2- Tr.i
dJf!ão, Família e Propriedade, envioU 30
Presidente rl'a República .. Marech�l Cd';
telo Br.anco , 'O seguin�(e telegrama.
'Em nome' dos milhões ele brasileirc;�'

sienatários da petição anfdivorcis+R ..

prcmov',la nela Socied:;de Brasileira c(e
Defesa da i\'adiç'ãb, Família e Proprie�
dade, tenho a honra de pedir inst.ani.e
mente (il V. Excia que, na nova Carta
ConstitÚcional, seja mantido o prinCÍ
pio da indi.s�olubi lldade do vínculo Con
jugal. .conforme aS tradições morais "

jurídicas do povo brasileiro. Atencioso:.
cUmprimento;. Plínio Corrêa de DEvei
ra, PreSidente do Conselho Nacional".

NÃO PASSARA

I nterrog::-do ,:,>01' Um repor�er sô
b1'e o que pensá do recente manifest,()
de um rnilhão de !asSinaturas, promovi'
co nela So:;iedade Brasileira de D8fe
sa da Trádição; Família e Próprie'dad,�
contra oS disnositivos' divorcista;:;: do "

projeto de n'o�'0 Códgo Civil. o Sr. Pera'
chi Barcellos, que é antidivorcista e ..

q11e os dispositiV0.3 divorcistas 'não pas
<"rão'. Na ocasião. o senador Gu'i::1o
lV[r"udin deu sua adesão à 1:.ampanha 1 1

ticlivorcista '3a TFF.
'

CAl\Il\RA DE ITU

O Pr<;Sir1entp ela Câm8r:;- Mu;nici-
. nal d,� Itu. Sr. HUmberto F'anchirrí. en-
\l;rm 20. Pr0f. P;ínin CorrfoA. de Oliveira ..

-

1 "0"1 -t-r- ('nÜ", de SOIi�larie',ta de à CClP"�8-
]'1-01 ,�"jivn"Cis iq nr(""ovida Del" Sn"�
r1.,l", Bra.s'1"ir3 dp Ddesa da Tradicd�)
Família e Pr010ried?de.

O requerimentCl'.· unanimemente
apro,,'1do, tem o seguinte teor:

"Considerando a tradição, unidade
e resperto qUe sempre mereceu a Fami-
1· b '1' i
la raSl erra;

Comüderanc1o qUe trda a, legidaç�0.
de 110C;:'l rruerída Pátria. d(Ó'sde o Brn
si] Colêl;J.i.,' a'é o )Jresr.>n'h:. tem ,sido u

ma h';ncJ1Pira em defe,s1. da família;
Consdp!'ando que a nàcão brasik�

ra é emin"ntementê cristã:
Cn11ciderando Que trarrrita no COll

,g-rpsco Nacional o proi-+o de reforma
do Códisro Civil Brasileiro;

Considsr .ndo (lUe eôsa reforma ;1
-

/'

tenta contJ:a a família;
Considerando '(lue P. Socieelade J-jr",

!"i.l6ra '::e Defesa da Trsrlícãc, Farnili.,
'<2 Propriedade lidera o movimento 9.e

- r-rot "sto contra f, »retendida reforrn a 'e'

iá "l,c;:ll1cOll cerca de Um milhão de as

s;n;;>1l1l'''''·. o maior número acolhido em

'11" p]oaixo-asoinC'do_ já realiz'qdo no
'.

Brasil;
'.I
Cn;1;'i jprando fjlJ:�-dmpnte n\ I� r1CV'�

TI'l.nf' defendsi- o vínculo do r' (atrimô':1;O
p"'c1rq (mo'11ar (18 !lnj(l.,�l� <'ln família:

'. PPrlUp;ro nOSS8 ",,",'l"r;,,'r1:xle 3. e�_

c:';' ,...... 0v1>""f'11'0 que. v;Sq s�Sj ar o anda
l"r·l"t" (1""S8 nrono,c·;tura, (lHe tameara a

jll 'cpric1acJ.,,--d� fan;ílik. - .e o f'll'inpIJie
y<

•

hi-"�i1ej.,.o i6 pf;rn�<tv:a' "A P·�t"i8. h � fa
P'íl'R 8P1n1ifj,.1.da � faiY)ília div;nam.pn
te Í'1,,<ituídél.'

.
,

._
ITtJ, atr:_;h:,,"�-' '7r;c. �(.Y'lC; rç.."'T'r.'\:l�cn18'i�

ioc: ()I::�im �o:;r'a0. t:)s+�!,;J 0 .... r-p11rl�nrlo .

seu n::!S��r10. do nl.-)j·.j'8. d(\.-f.onr:'-'Y'rln p,_

c-, n,qtrip��1:rio in-:}1��n2vpl nllp ,P' � f-rl"Y'lí

I

Rr0n,.....:1'·O !':ljnr1'?t �""'';':l pl"'V�'-V'1", ;(':.\ .... l:�

rl ..... r�,.....· ri clll·'npntn 8n Vvn"n' c::'.,�. j\rr"!jT'""'\_
('1',,,1 Tl1_h l,"')'t" cl", A101'('r,� 1(",,<:,j�l�

..

Rl-"" .... cn. Df). P1'.. !':')�r1rn'Ç\ r=l'l Por,.,.'lhJ: ..... !.1_

�p F'{l ...."O. �r. prpsir'1'-"Yl10 (1r\ ',)�n')rl" Fe
clp)':=-l, l�r"'n Co1'YlO an H'xrnn Sr Pre,,'don
te da Cânoara deo Do�'Ui['rlcS' .

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

Noticias do Balnearlo de' Cambniú
"

(CorreSpondente JUCY)

DIA 16 INAUGURA'ÇA() AGENCIA
'INCO"

Dia lG do cortente, teremos no Ba(
neário de Camboriú, o maror aconteci
'Dento d0S {,Jtimos meSes, qUe será a 1-

ll;:'UO' ·nção da mais nOva Agênci9- do
'INCO' el)'1 Santa Catarina.

As modernÍsó'imas instalacões da
l1msa Agência, apresenta para' o públi·
co, como' a l'aç9'o máxinja, o giganfe'3co
luminoso com ]eti-"'s de 60 CentímetroS
na fach�lda elo Dl'édio contendo os di.ze
rES BANCO INDtTSTRIA E COMER
CIO DE SA1\TTA CATARINA SIA.

Ao ato inaugural, esfari.'c pres'pntc3
também, diretores do B9.nco Central, "

sem contarmos autoridades civiS. mili
tares, e ec1e,iásti(lg·s de Itajaí, C"lnbo
riú e desta rnaravilhosa que se chama
Praia de Camboriú.

.

Transferido recentemente ele Cam
boriú para a nOV.8 Agência, o nosso p;:J.l"
',[cu!ar amigô-sr. Antônio Brand{.

Cooperando 10m o pr,ogresso verti
ginoso do Balne�fio 'o'e Camboriú, pas
iaremos a contar a. DarEI' '.:ló nróximo
dia]6 elo corrente, cqm a mais n0\03 A
gência do 'INCO' em Santa Catarira, .

iOem a menor .sombra de dúvida. das ..

mai's modf·r:nas· e melhores Íl1stalada"
,do Sul do B�3Sil_

CAMARA ,APROVA ,ISENÇÃO
IMPOSTOS EX-COMBATENTES

Em recen"'e sessão, a Câmara lVIu
nicinal do Balneário de Camboriú ;i

pro;ou por unaIúmid?de, Projeto de
Lei oriundo elo Poder Executivo, col1Ce

dendo iSenção de impOstos municipaiS
aos ex-conlbatentes.

Assim sendo, todos os ex-combateu
l.es qUe exen':!eram ativid.ades aqui r,a

Praia de Camboriú, desfnltarão de .isen
ção de impoâos, inclusive veículo, bas
tando apenas o exercício da profissão.

No qUe diz respeito ao Imposto ..

Predial, a isenção será cOllceck:l'a ao ex

Combatente para sua -casá residencial.
Executivo p Lee-islativo 'io Baln,:

ário de Camboriú;-e�l assim lagindo, r1e
mons"raram o reco}1hecimento dos mell

"/cionados Poderes aos bravbs .ex-p'Fp.c;
_nhas que tantas glorias dera�11 ao BD-,

�::il nos campos de lutas.

RESTAURANTE MARINGA. DE
CONRADO REINNERT

Nos úl1jn'os di9.s, Um [lato irnOOJ't8",
i� continUa ':ilespertando a a-senção do

Correl'ponchl'nte dêste diário aqui no ..

Balneário 'de Camboriú.
E' qua' a a)'<mcle rnaioriq c1o� D",)

Jlrietários �lp p"".ns e Rpst�llrRnt,,�. il'S
t� ''lle1H", 11"�'-' ';""i r) p"tI'l1v>]."cic!o h'" ""I
l' os a!1oc/ "�.....,, Ifh:"iT"n.I."pll' é':,rlf) rOT't10c1pJ::'l
cõ"s p illov"wõrs dÜsnps ,-1"s n1"'!hol'<
encOpoio". .\

Fni 'i, 0He v"'ri('12!1lT"0;, h�]l1béq, DI)

cOnheciolo Restau1'<!nte M.aringá sob a

direção �e seU operoso proprietário sr.

Con:í:1a,d'q_l Reinnert, apresentando à sua
r

\

clis �r,�a freguesia, OS mais \Tariados e

apreciados quitutes.
para 2. temporada de ver:omeio qll'"

2e aproxima, o::; vi<;j {antes qUe aqui v:

1':;'0 :::')s milhares, encOlltraJ'8o além :]"
l'ep:.;u�o extraord;núrio da piil.is belá '.

praia elo Sul do Br<'�il Barc..s ê,...Rest8u
rantes Como o lVfaringá.,
r AMPANEA CONTRA CHAPA
BRANCA lVrERECE APOIO
DAS AUTORIDDES 'r-' .

".- .,

Estivpmos dias 'fI.�ssé1dos em Curti 1

h>, � verH.tcamos il. ó'''Itip+c:C'ân d" ,,:;\'0

p,- Jllnaense pela verdadeira 'blitz' q lI0
estú :::endo dese:nvolv'da n'lQue1e' F"t.,
do, cOntra oS abusos .d03 chaniados '..;�, o'
ros oficiais'.

Sef!ui;ndo instrucões govername'1-
teti". nr;;;cipiidmen"e �1as Z�llA'> -l'e D'lS
""io, todo carro '::har\'3. br,8:t1c;:, ,

eUCoJ.1tra
do quando não em serviÇn. te-m a S1.13

placa anotada, como também o hOrá,io
\ � o local I.',e estacioname,�to.

Conhe\cendo como dO.3 mais dignos
o Rtu'l.l Secretário de SegUJ"'Ol1e'la P4bli
CF! cl,.., ES'ac1{\ ,-'je Santa Catarina, ° bra
vO General Vieira da Rosa, não vacila-
1110S em rew!2'ir o preSente anelo Di:'

esper"nÇa de (llle venha o ilustre mi1L
tal' a pôr l'1TI par�,·l"i.ro no� abusos qLl"
aqlli vprific'lmc.:; diàri9.mente.

.

Até mesmo em finS de semana v"ti
fi(',:)111.0S carros oficiais servindo para fa
Mil:tres eln �euS nRsseio',. Aproxirnan ..

dn-se a tempora"la- rlp vpr::>p",i,..,. ,.,,,,,i.
l11f)S evitar que tRmbpm nas férias tais
abusos ,"ejam praticados.

E" 11m cri.mp o a,ue 'se verifica Com
oe; Ch,>111::>dos "c}," ...... :O,S-brél!S<::::>s", g8E'tan-
do ga"oli.na dos cofreo. !,úh1icns. E brn
bém Um aciIlte 20S contrihuintes con-
cios de slias rpSPol1sabiJjc!lades � que ..

Com justica SpD'nre r8c1an'am ao jnr
n81isla Con+r::. tal e"tado de cOisas qUe
não nA(le l1prclurar.

Niíio são alJenas os peqUepos se1'v;-
(lor",<:. ""is infelizmentp o pl:s':-imo e

",,,,mnJo \'''JT1 dA é'uforid;:..(lps l1'J8iO'!"PS •. '.

Dn'l a quem dOPl·. a(�ui fjca mais um"

VAZ" l1()"sa rpnU1?'l. '

'P"ndo COnhecimento t'le tais irrp::"'cl
br',l,.,,.jpc, teD"o� 1:'10113 cel'tp7,,! de «'1",
o ,",.n�"";n GOVE'rn<>,-Jf)r Ivo SilvP?ra ne
iprr"in;rp ""� tY'l0r1�r10r. 1'lpcp;;;árias C0't"'"

tr;:l 1'1:1" �,h'1"('S q\'e Dão :aodem nem .'!.:�
Vem ,oprdural'.

DUr1a.nte o mês d�' ,Í"llpiro é comum

l''''cpbprmos nos fih" d0 cn.illalla, mais de
!'in n,iJ visihllipc �11", nã" ,l"-'vE'm ?S,3is
til" carrns ofil"''';s ,-lc. 1"1''';(';.,.,j05 do es
tado p da ulli;'í(). r,l"'0n t "rilf) " pnvo qUi?
ten1 (Jiypit[) ",n, r�r]�.".", t"", p11U�"S.

A(1l101r.c: nlln. c.'C\ ";q 1..,.."" ......." ,..:] .......�r\( 1Q.

Cél1"l"r.c;:, O-Ç�('�.-.iC' ,.., ,.. .. , ..... -., ;1·,...1""\, .... '" ,..... "."' ,......... ,�

nolldente de n F<;'�rl�" "''O t�f) 1Y''''''��iZ8
d_ora ean1panha, em Qabpr 01.1" ",d"�10�:
('''mo' semnre estivemos, com a FORÇA
n(l) DIREiTO contra o famigerado Dr
BEITO DA FOR!ÇA. Saibam eles qUe
ame;a·ç.as não 'resolvem quando estamo:;;
com a JUSTIÇA COntra a patifaria e "

cremos .ainda qUe 'nem tUd'o está pédido',
/

escerraero

"

\
\

A IM PRESSOR A MODiiLO (lOS$UI !odo� os (ecursos
tO' neCI!S:>iórllJ experiência poro Çjoronti, sempre o

móxlmo ei" qualquer serviço do rol'lh),
Trabolhl. ,dõneo e perfeito, 9"" Que V podt contior.

desenht�$
clichês

foi heros - católo90S
cartozes e carimbos
irr,pressQs em geral

, popelaria

IM PRESSOR4 MOOÊLO
I') E

O",'VAL�II) STUART 1'1 elA.

"lUA DEODORO Nt 33-A

FONf.; 2517 - FLORiANÓPOLIS

,

/

•
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a�en�g
econômica
CAPITi\l8.
SULINOS·

Medidas
_
relél,:iol1a,d2:"

com o progrr ma ele l'CC'I

poraçâo da faixa da Irou
teira Sul do_ País Iora.n.
dtscutidas em reunião
que contou com á parti
cipaç'Jo do - secrctário-ge
ral cU Itamarati -- em

balxador :Pio Carl: �;\" eh,
presidente do B�DE,
sr, Gal'ridO Tôrres, do co

ordenador brasileiro' ,_la

Aliança Pr.r.a o Progres
so - mini,stTo Francis';;,)
de ASEis Grieto, do direWf
do Banco Regional de [Íl�
senvolvimcn o elo extr.-
mo sul - Si', JOrge JVr-,'
fancla e do »residente ',J,l
Companhia Est,aelu:11 cl2
Energia Elé Iri"::-a - gene
ral Borges Forte",
n '

o
'

')'j:y, Rl: grama está em

�àl��Hcl� i�vanté\mcntQ ':\�
necessidades ela J:egiL�\)
para (Iue sejam cQnheçi
das as pcssíbílídadss (L",
utilízj; çâo pelos inve.sh
dores loc,ais de recursos

�iIe;'��tão sendo l11bbiliza
t�os :nela Itamarati no Bn
�ll e Ipo Exterior, Um tr�
balho de - planéj al)J.ent')
global e integrado está
em elaboraÇão pelo
FINEP - FUnJo de Fi-'
l1anciam en � o
e Projetos do
SETORES

de EstudJ'3
BNDK

o sr. J(j,s'S -G-::ó'jclo Tor
rr -_ r-;li'("-i:l��nj-" c],)' p'�Ty.""
fai"JJ'd; n�l 1"\11"'0' d:�' ,1,1-
rni"!"istrft��o '�;ar-a o dcs� 1

\,,�\,jn!l'n1rl d'�' �ll'�<i�,(?'-;! 'y

"Getulio Vargns" .c,firil')'i
q1Je é erro irn"s;\. (." ((.'li"
n 13'''s;l "P8r' �I�a' d ;�J�'n�
�ão. :yla <lburi1,\iJÓ'1 d'
reeu:'sOs n:cturais e pel,�
p()j)u1acão, nUIneró�a Dnd_,"
djSpsmar-i,C �je particip."],·
da in h'graGão, latino ,I' ;11,>_

ric,:;na".
f\ ccr:ttu. u .oue pelo

Jato clt:: ,�Grl'"O;o ;-;'1;'1 d(J'�
pOI_ICI",s �.,--:.'�,. s

- eh r'i''' (''''- -

C'l La1i"3 (,11l condicÕ0';
de ;?lcA'-Cé»: Um drspll�'oJ
\-i 1l'C'J1to nutonoll1Q ",aril'n.-
11'cnta--se no senOq,o :h

�.I.", ....:, l. '-'�n' ,··"'("(>-0' .... '"1_
.

. I

�'irii:�" dest� area é prob1e
.LJ.' • -.JlI.� .... ·�.�·�d�!.,n18.:.3

('!'!'P�lt:'Ç) _ .. - 8"du7.iu. () grn.:1
,

"""--_''':"" 0" n;\lnd)
" �

d,.: 110,,;::;os dias· é -a intel'-,

Jepel1dellCia e estou fUl1-
� Ui �a):u0r.jt(' COl/.venci·

dQ � (�',e:o Bn'!sil, t"!'l'
um !)é1-pcl J11'pOr''l11t1fsan')
a desemp'2nhal' no esfo1,'
ço ele intcgraç5'J da .a',ea

e tem rnu'j:fl " ganb.CC1:'
GnJl� j!,;SO ti'lmbém,"
MISSÃO NO PERU
LIMA, - Um gruno Cle

v:nte importP,"1te�-" Úlc,uc';'
trias p corncl'ciantes br'R
i�i leiros clle·g;''U'á a e!'-' a

Ci:1pi ;a1 no prOxill1o dÜl
20, doínil1go, a fim •.::1€ a·

preciar de nerto o cleSell-
1

' ,-
VO vm1ellto, eCo�1m\1ieo e

ci"w conÍ2.ctns ten::lentes
i'ndustrial do Peru "e in',- .

a ampliar o inter[3anibio
exi::;tente.

ternilli'las á
Em encontro que manteve 'com o deputado Men

des de Morais, o Presidente da República informcu

que espero que o atuol Congresso, na convocação ex-
'

otraol'dinária de janeiro e dezembro, conclua a votação
. da reforma constitucional. Porém, não con'sidcra esgo-

tada a possibilidade de aprovação da nova Corta pelo
Legislativo que reábrirá a 31 de janeiro, se o manda

to dos atuais congressistas terminar antes da aprova

ção do projeto. Válida este hipótese, o Presidente con

'(oc�,ria extraordináriamente o nove Congresso a par

tir de 10 de fevereiro, o qual seria empossado no vés

pero, para completar a votação, da reforma. Em um

por.to só o Mare'cherl Castelo Branco não recue: o de

dar posse ao seu sucessor, Marechal Árthur da Costa e

Silvo, com o Pai�_; sob o império de uma nova Con$titui�

çãc que consagre os princípios revolucionários, embo-

.
rc dê por encerrado o chamado "processe revoluci�ná-

, "

riO •

_ ,As' intenções da Presidência' aqui mencionadas,

pressupõem a tr.1milação da matéria pelo L�9islatiyo
em condições noemnis e sem mais incidentes com o

Executivo. Reaberta a crise que teve inícjo com a cas

sação dos seis deputados, ainda recentemente, a altu

nativa da outorgc continua de pé, sendo usada somen

te umC!. vez esgotados os esforços. para a apro'lação da

reforma por via legislativa.
A nova fórrftula ,q'�e passa a ganhar corpo no

meio do Govêrno não é, na ver&adé, uma invocação
no pr.ocesso de e!ablJração da reforma constitucional.

fIe
e a preferência_ pela- posiçõó centrista ,em refoç'õo
'principais problemas da atualidade. Além (L550,

005

uma $érie interminável de fatores que po-der am' ser

_analisados à luz: do tempo, entre os quais destaco-se o

comportamento da Cosa Branca em relação ao conf!i

,to no su�este asiático e a le9islaçã� até celto ponto

.
avanç�da, que o Pr�sidente Johnson obteve do Con'3tes-
50 anterior.

A vitóri'a d� ex-ator R�nald Reagcm-, ne Califór

nio, o Governado,·, Edmund Brown, êste Democr'!lta, po
de significar a rêvitoli�ação das teses defenclidas pe�o
sr. Barry Goldw(l'ter nas últimas elçições 'presidenciais,
aHás republic(l�5JS pelo povo naquela ocasiã� Rea.gon,
como �e sabe, é vinculado à "John Birch SO;::Í,ety", 0'-

- gani:z:ação radsta da extremo direita, Brown, um de

mocrata liberal, teve o opoio do senador Robert Ren-
, n.edY, mesmo as:;im sendo derrQtado,

No Estado de Illinois, da mesma forma, o der�

·ota do senador Paul DOU91as .frel'lte

o o.UE OS lHrrROS DIZEM
"YOT T{/\ DF S_ Pi\ ULO'" ""n+--r�

10 �.:" :0'pr-r'"" () 1-r-"tn (1, .... 1'1..1+1.11.2 �Or�·-.�-i4'7i(.·�·,",
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c:rp"'Y'-re se n1ostra111 1.:r�:'I}('S �') 8. tral;sl.gjr. c-u a

r"7�,' ('r'''rr�-nf'S, meSmo em qUestões secundarias,
p.'�r� nr�s·�r\·.'1r o p�.spncjal."

"n rSTADO Dl<.' S PA.ULO": "Ch-amamos a 8.

�ePci'c �ln (1\10:0'11 10m a forca cl<:ci�ori,q neste País de
(I"'" " rlr:�?" inSiu+1 8. ll'''rt ólberração -pã.o da d�mo-
'Cr"(':I- ,,"r. c:1a ij--"fjiçãn polític'1 do �-)ovo brasileiro"
qUo cxalaill('IJtP por não confjflX nos p3rti,h", qu,"
1"",.1" r�"�"r"''Fn12nl, l)r:-�f're ,pnc_ontrar o c'emc1idato i

p":'sj(k'�'2ja, q'le ('�CO:l10 d.il'e"l.!ll(Onte, 80 l1',enOS dI.
2'U'-:m oÍ1p. o )'011"P80"t0 ôe f,8'0 e lhe a}'13., no desca
bhrn rnl ('I1'r ,,� 0'l"';'titu'u llrSS'1 vjc!n polit:ca, ao me

_no:: 111"a p"nprallÇ-'a_

O geVr"'rn0. po ('p10 "p (j7
.. tprnÇl p� pl ..... i('õ::�: dir:-.,

tPf:�. 'rr.'Cr'f),I!"".'(' dr' (t"lJe' r.:-· r.·rorn:.,D.:O.�o.�. 0S eOrrHnt ...

5 e \:.;

sl'bvPõ'f'V0S ,-",lj-em p ,,·nV'r"n�]' -0 P"ís- J" ('l1(":>nb'() 1

p�P:''?l (H'QI"I pr(tlJerr·a .. ('jllf" /. Uno, r.. r(")bl(' ..

T'/� c1.� p,1U,::'.0C:·Q
tC'''lif-:d I'n p ''lo. a f'olllçào nJ,,3is faci], que_ é ff:íze� <1

plcir;:n in�l.irDta,"
-

,.,

"r'o, '.JOBNP-, L": "(Te'i-l F"rÇ2 I"tppmeric,m-3. ,Je
P<'7 ,l11 existPl'cia efefv� e COll '3"''2;rtd a, teria pro
vavplmeDtl:;' a van ':"gem de é.on.'l' ituir Um elemelJto
dE' ôisSlln--i'w para as l1lHnobra-s éJ0T0Ssiv;;S arqUitei'li1-
elas for,a do continente, ESÜ1JN1" <:sguros de ((ue

tell1pO i'lcê,1;J'°rá projeümdo a idéia,"
-

-"CORREJO DA MANHA": "S2<J ÇlaS�<I�ns 8CjU':
les qUe o presi'dente Considera incol1\Teniente� e são
poupados Op que o chefe do governo QUer poupar, O
,criterio personalista derno,nstra, 2, saciedade, o espin
to do atual, -governo, E, por .isso, chega1'-s\e ao ])31'a

doxo da aceitação de Um' ,cri1erio oUe se bil-seia na

mais .absolu�a falta de criterio,"
-

Co� algumas vericntes, ela já foi aventada em áreas,

padamentares da ARENA e, a'lgulrias �,êzels. entre a

própria oposição, O Ministro das Relações Exteriores,
sr. Juraci MagalÍ'lães .. já foi um dos defensores da tese.

'.

Entretanto, a c�ncretizaç�o: dêsse objetivo está a

parecer por demais otimista para alguns circules de

pêso n.a opinião política nacional. Tal fato prende-se a

.

um acôrdo -que estada sendo estudado por elementos

do Govêrno e da oposição, visando a um entendimente

ai!'o para que o MDB dê a sua parcela de contribuição
,à tramitação de. .projeto. A oposiçã? fixou, através de

líderes categorizados, as suas reivindiccções funda-
, mentais: eleições diretas em todos lOS graus e menuten

ção dos poderes do Congresso e dos ccpítulos relativos

às garantias individuais. Isto, evidentemente, nã0 se
\

constitui em cbeurdo algum' e é
_

uma proposta de ra-

zoével aceitabilidade. Mesmo que o ,Govêrno deseje
, manter inalteráveis alguns dos dispositivos em que se

fixou, há uma larga margem de possibilidades poro

entendimertós (' conversações,

Não se tra<o, rio coso, de transigênc:�a eSi)i'irias
ou de barga"ha barata. Nõo é preciso que o Govêrno

ou o oposição renuncie às suas c0l'!"iCÇÕ2S mais COHh

e, prof'Hldas e cede em ques,tões que ent'enda 'como

essenciais. Cada qual � dono da sua verdade, ma;:. ,o

'1crdf,HJe primordial cabe 00 destino do Poís '

e niio s

pode admitir que G intransi.gência de LI';' hêío de,)<

ver a razóo de outro

-

hó

Charles PereY, I�va a.lto significado em relação ao pr.
ximo pleito presidencial nos Estados \Jnidot

QUQ:1to às' .'d_ófir.ls dos Go'{e�nf.ldo�os Ro�kefell-.r,

em Honl --, 01'- e F<orl'1neY, no '-I\ir.n gan, já er"- de se 'elO

pc or, :,c;sse novo sahJ,o positivo aos Republiconos pole

!.'ig r; i fir.::l r a cOl'ldíd<ltul'o de IRQm!'\'eY Oi C{lSO ,rh-an�a

'Rocl,de!!er, por sua ve:r., .não co�tou 'cotn' a oposição
,

- .,. J',
.

,:e !\_ennedy no, r.:f)mp(!1'l�iC' eleito�a_! e mesrt1.o em O,lglBlS
<::Ín:1.I103 politico::, no!'te-ameri�ano� dJz-se que sua vi

tória não dcsag,odo ao jovem s7nador D�·l'i1ocrata .

No que diz respeito à ,questão -f'�Cial, .0 ",itói'ia da
-

"

esp�\a�éo Governador wo!iac�, n�-' AIc-bo1'1'?--O, e elo e)Ç

tremado scgregc:-:ionist'l Lester Maddox, na Geórgia, é

olhodo com ac:entuoc:"a inquietação, €;spen;l'n'dD_'S� m"s� v

mo o r�t:rude!J�;'!1enl'o e'ltrc brancos é negros no Sul

d" !){'ís, apesar (10 €Iei�ão. do 'DemoC;,r,ata, Wil'lthrop
,!{.c -!'efeller no Arkansas,

Em $1!mt:L .1 pleito norte-americano aprese!!1tf.lu

'""'''''0 1'0su'todo imediato (,' enfraquecimento de lindon

Jl)hi'�(m no Sencdo e IHI Câmara dos Representantes', o
""'[12 ro"f.lvàve!mcnte difiéultarcí a aprovação de algu
m('!� leis de caráter !;f.JeraL

BFLO HORIZ.ONTE, O deBuiaclo Ultimo cl�
C?��,,�"'�lho r:rlrrli+í'I rql!� �o1'v)i:=: r1""\ .nlpit� s�rnir;:i() nO"l_rDs

'�,'l,.", "IS e"l �,\bd.'1-u;r:;;0 ;� .A í-fENA e "0 MDB. "lé"1'
ô8 Únl tere-ciro, que agrl1paria as tendêi1cias de eS

qUp"r]a, Prr, Mina" é cHi ril aup· 3,S atj.Dp-as eorrentes
Tl"l' ;�1"r;8'S !'Oe l>1pnt-:nh'01_;" u�idas na: ARFNA_ a2lós 1:,'

r's,,'p'J,--, rJ"" nró'(hlas e1eiçõe<:,.hois no Interior :;Ü!1.
da ERo foi el'min8da a rival\:lade política e' a luh
será trav'Oda em termo.3- ,de udethsD�!O e oessedismo,

,L\.lqvns depu1aclc;, ao eX8'm.iwi.rel11 ê'�se aSpectO
elo pleito, 8firn',am (lue a direc80 da AR.ENA co'lUeteu
\1111 "'T0 <i0 ))"1':1O:1-i1' a formaeão '-12 sublpgendas pci-
1'8 phriq-"ll" o�, Ciorelioionários do_ grU:'_lo lideredo pe1d
ex-UDN e ])€10 ex"'PSD,

TRÊS PARTIDOS

Não é él>pel1aS o elenutado· -Ultimo ele Carv81ho
que defende a tese da cnns<-ituicão de 11n',10S partid()s,·
(') ex-goverrl,ador Magalh.ãe:s Pi�to e oU�ros candic1rl
tos do r;!ovêrno e da oposiç,ão têm o mesmO pOllto de
vi,sta, entrp os ql1,'lis os srs, TCl�cr€'El-o Nev.es, Renato
Azevpdó, Francelino 88111:0S e Dnar Mendes,

QUa'i'ie f_ndns e;nt('0CIl' (111e <) rprtime bipartidári0
n�:n é sati,c,f'a'-ó";o e n'1", a -realid"rJ" nacional exi",e
-rrln """p"r 1-,..1',-; ",,,,,,!-'._-lr,,s, _ O S,:, U't;mo de Qlrvrtn�O
afil'1�na ainh qUe defenderá a',sobreviveDci"l elas {:1118S
or?'2,-,iza('ões ora exis' enl"'s, - ,,,1 C0P10 .s;:-- achan1 estru.

t1'l�?c1aO' no r-10JT'0nto, seria 1 r c'"')cinar de 111a11eira 8-

qUidictante da Conjuntura, brasileira,

R.ESULTAiDO DO, PLEITO

Para o sr, Ultimo de Carv,alho, OS nOV05 l)'Rl'hd(IS
teJ;'ão ,-1e reDre�entar as inclinacõ,cp 00 eleitorado a

Sd'(.'))ll ll,anife,sta':las 118<; urlla's de JS de llovembro,
�:"ljenta qUe E'S�él.S inclinações ou tendênciéls n�o pO
dr", ser Orf'viS-1-,,,S, Uma vez que o Corno eleitoral b1';:>,
sij",jro {Oi divjdádo, por decreto, em dois grupos di
fereu'!es,

E m,ús uma vez, conhe,c,':']o1' qUe é da pol[t.ica
lT'ineira, declara ql1e no seu .EsLa-2o nãó há condiçõp-s
.qUe permitam ,3. con1ivên(ia elos ex-Udeni,r.;tél5 e dos
ex-nessedistas dentro de uma m,eSl'rL3. 'organização pal'
tidária, Essas duas ,Correntes disputam palmo a pal
mO,a vitória em mais de cinq1.1el'}ta ,municfpioS,

"
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"

Setores "arlal11ent:'res " �,)

govêruo pão
-

concordam com

uma orevisão: a de oue a (T .... ��

Congl�e�so-Dre�idente da Rep,J-'
blica voltará mais forte elo qUê
pentes e conduzirá a Um impasse

incontornavet, a nartir de 23 de
novembro.

- .

A_é há DOUCO esses meios
.

-, ,

eram !:ws�ln1jstél"3, conforure ates
ta pxp!'é:;:s'.o de um alto djrigen
te d" 'ARTCNA e do'lutqdo fede
ral: "Não há teto nara o pous')
'dOI �T,�se"','

-

,

Examinados cuidadosamen
te. 0" ',;unjn hos que se apresenta
vam, chegava-se sempre à con

C11.1:33.0 '�e que o conflito final era
inevi t.avel, cnn1 ,..'S r)D,oic:õe.s irre
ver�:vej s do� pr('sidente�- Caste-
10 BralJco, 1:0

-

Ti',_xeclltivo, e A_

dauto LUcio' C?fdoso, Da Carllac
1':'1. ,1"." D':�"'-r,l.,_�. '-IVIas ('-nv('1"

s8Ções e 9,rtic.u1('lçÕC"; es 'ão em

cur"o, desde a decretacão do re

Cesso 'e ,só agOra Comec�nl a nr,)

eluzir <i1gúns: fruto," e S3_0 d'v"l
gadas c2.utelopame.nte, Inforb1an
tes crfidenciados da area federal,
em São Pa,ulo, afirmam q\W ,l

pos:"ibilidade de prorrogaÇão: dJ
recesso tornou-se: bastante remo
ta porqUe outros d;esvios· estã�
§endo ,encontrados ·!lara resolver
a cri,,�, Como !lremis,<;a para

, (';:5a ,iJ1lpre�são, há a jnforniacão
de C!'Je ci n1,,,1, Castelo Bran�:)
C"lt11.ifiri..3 a (l'�cu.s.<;�o dI" 5"1.1' po

der de cas�."eão ndo COnQr;9!"0
condicio112D.clo-a � 1l:1'a formu1 j
CJHe nno i.mplique em r"'percus
sões hom bastiC,"l�, que cl(,s'_'_rE':�ti
.�icm sUa euto]", ':tdp, FS<:8 f<)Tmu
la \1J:,-Ssupõe, no fundo, um '=3-

va;ia111el:'�. da cri�e .:"o� proCes-=-
.

sos artifIciá;" pP(l'lanto a ,h:le
ranÇa ,d,a A-RENA não d'snu8�r
dé númerO suficiente né; nlená-

�:Ti<a-'"liJl, C,çn;l1é1l;a;l:;R'r.aA rej.eitar "

"(;,,,� 111'il'Íl{r'���l��oF�c��"J0 ofiei ;
das _ cassacões,

A qu::st.3'{) do pagamento dos!

!f' lo!"

f.� .

kf' 'j

K
t .' t
I t

Iri· ,

it '!

subs'dics ;;-cria contornada q��i '1
'

, ,congel�l:n\"l1to da parte
. reft�j-ita ,

'

2<03 sers _-ca:"sados) ,enquanto�� n.ao -

se decidir' a qUest�o em'.pl ,{ario,'., "

Os' u1tuJ.los"seis' C�SSàdoS 11 III .de-v
verão ir >p�.ra.. f ,capital' fe��ral;' .

em vi�t,a, dà ameaça de ser�h,(J_e
tidos antes de -chegarern ao Con

gi'esso, e por isso não falarão,
não ocupar5!0 a '�l'ibuna'i . Qbnse
quentemente, nãó' haverá <hsc�l'r
50S seus para' sere111 publicados
pelo "Diário .. do çong-r,êssoH,

,
o qUe afasta um' dos augulos do
conflito .,_-1e Poderes,

Há ainda outros pontos de
apoio para os que passaram n

encarar com mais alivio HS pers
pectiv')s para o impasse, l1�3.S de
menor irPportancia e' qUe "se 'en
q11aclram num contexto rep1etJ

do�;r��:n.;:s S���l�.::ÕJ: E Ie I-ç o,.",es' -

reglao d� fronteira sul, o
. ,

.

presidente da CEE, gene,
'

.

ra1 BOrges Fortes, éxpõs,
.

a :situaçào do projeto, ,dê
"

Passo Rea,L
. il�'c4�pensa- Qs resultados das. eleições reali7.:Qdas nos' Estados

v�l para at.end�r � expal1
_

Unidos dão a entender a tende' nc,'a !

sao energética
..

do ,Rio
conserva�ora do

Grande' do SuL, Afirn1o� eleitorado, observando-se a resistência ao liberalismo
o general qúe � 'proje'tQ'
já está elaborado e" {o.
�lm iniCiados entendimen
tos com 2. Aliançà Para J

Prog)l"esso !pa.,ra,. �,,' obte�
ção de vinte bü1hoes l�
dólares, -destiOados à im
portaÇão d� êcj_uipamel1-
tos, O valor. 1bt�1 qo _pr.o
:jeto é de d{izentQs' e cin
q�enta bilhões·· dé::ci:uZ:ei
ros, sendo pinquepta _b:-,
lhões fôr11ecidGs pelo
BNDE nos próximos qua
tro anos,

DUr'lnte ''tI enc�ntro foi
di.scu tida ,a constltuic'fj-o
,de um 'Gru:>o de Traba
lho p?Xa_ exame imediato
da 'd::horação de Um pro
jeto técnico-financeiro pe,
ra financi.amento do pro
grama rodoviário de in-
1 egl-J1ção Com a Argen'i
na e o Ui1i[Y:-.i, ol'ç;:;clo
E'm cerco (12 ,vin e e cin
'co rnil!1n0.�·' ;f,.., :.�1ÓJârES.
JNTEGRAÇAO
DA AL

CCDNDlcIONAMENTO
Os que vêem indicias ,,�e es

vaziamento da crise nessdS -arti
culações e I,�onversações não con

tavmn com- \as novas cas.sações e

suspensões de l.:lireitos polÚic.os
decretadas ontem à -;(arde peb
presidente da Rep\�blica.

AQ contrari,o! eram lev,qdos
a crer, talvez cO'n;Í- otimlsm�\: 'qti�,
o chefe ,do governo· deixarúl Je
utili:;:ar-sp das nI'errogativ.as .:1 ..
A to N, 2 !J8.ra �alcanç�r alguem
antf'S das eleiÇões diretas de

�
ter

ça-feira
Sem Considerar os nOl11,�S

on' em atill!z'ic10s, f,�a airda
.

'11,"
pé, córno ll)."a ne-:lra êm qU,al
qUer caminho de êo-nciliacão, i'

,repet'ic;iio dás pU:1i�?es" �� S;;\q,
a tese de que os dF-posltJvog <b
Atd indE:-:p�ndem d� .aprecia-;;ão
de OU 1l,'0 Poder,

A caSSação de máis seis, ()D.

tem, reavi\�3, naturalmente a in

quietaÇãb rainante em alglln:�
setores políticos pela incClgnita

'..._

•. de hoi'e, de· arnanhã ou do
-

'pi'o. -, ..

prio .:Ha 1:1_

--

,

I

CASTELO CASSA SEM ATINGIR
POR ENQUANTO O' CONCRtsso

Corn certa timidez, o 111éÍl'e
chal Castelo Bnnco reabriu (!

proFesso de C3S'?ÇÕ�s e sUspea
sõei; de direi tOc3 !)ol\ticos, CO,ln

objetivos especifjca,mellte. liga
dos às eleiÇões do dia 15, Nessa

primeira etapta de=:se novo C.iclo,
o marechal-presidente ainda não

chegou aO Congresso NaciCfl1:l1-;
re5ta ��aber Se chegará .até lá,
antes de reSolver a pendench,
aind,a, existente com o deputadCl
Adauto ,Cardoso" Se o fizer, prA
ver o comprometimento -total do
anun,ciado emp�nho dg -

gOverrlú
en_l '�ontar con; .a colabor.açãO du

Congresso p",ra a elaboração do
Do'va O,arta cO'Qst.itucional - co,

laboração qUe, por shiál, já � ii

n-11.3. como muito problematica,
antes mesmo t::la reabertura' do

processo punitivo, apenas como

decorrencia dais cas�ações ante

riores e da de';:retação dó reCes

so, Mesmo' qUe não o faça, (}

mais provave1,é que, em viftude
das ,'dific�ldades, agravadas pelo
_'Conflito entre o CongresSo e

ExeCutivo, seja vi'_iorio.", 8, cor

rente que, no governo, defendeU,
desde o inicio, a outorga da no

va ConstituiÇ,iiü, por con�ideiu:r
qUe a colaboraçá.(]) do Congres:,:o
só seria ohtid� através de onero

sas. negociaÇões politicas, que

,comprometer�am os instrumell-'
tos de defesa da' Revolução, que
se pretenele consagrar no texto

da nova Carta,
Assim exposto o assun�o, Pá

rece que tanto faz qUe o gover
no CaSse ou não Casse, pois a cri

se cam o Legislativo já 'Ó1.tlngi1i
-um ponto critico, do qual não é

posSivel recUo_ As cassaÇõeS c,�

haje, contudo, servem pata e",

':!-enciar pelo menos qUe o gO"
verno já terá opta,do pelo prGs
segui.me1.1ta no exercicia ,das sua:}

prerrogativas revolucionarias,
dei.xando -de lado ql.aisquer :pos
sibilidade" 4e negociaÇões pura
mente politicas, de resto· já t.e2;
'o;sdas e, ao que tudo incliíCa, - sem

nenhUm resultado praticO, \ .--

Para a escoÜia definitiv2_
dessa linha, de ação terá. Contri�
buido o proprio :sr,

- Adauto ,Car

doso, qUe, de sua parte, não dei:;
xou qualquer porta aberta à re

visão de posições, Q pr�Bidente'
, l�a, Camarfl não só impugnou o

ato cass.alorio e sustentou sUa

po-�iç:,�o,c >,em admitir Ia. lúpotese
cie intervenção da Mesa .

-,.- que'
pá1llé1J..leCeU fiél ao marechal Cas.
tela Branco - corno �eve o cui-. ,

dadO de 'amarrar o prO'ce;>so n�
Con1isão de _JustiÇa, sugerindo.

. ao sr,. José Barbosa Um oposicio- .

nista, (,Ue< avocasse a lllateria
na �lua:iG?,de d�, prE!Sil_::lel�te even

.
tual dyquele orgão, o presideu-
te dOi Camara só aceita uma, so

luc;ão qUe resguarde por iílt�iro
a cligni'dade do CongressO, o que
parece sjgnifica),' o fim das c�s�
sações,

\
\

Tudo indiCa, pcirtànto, que ,o
goven10 caminhará me�mo para,
a prorrogaÇão d,o recesso do Con

gresso NaciOnal, embora ainda
hajt3, Otiniistas', C01T1.0 o sr, Rai
mundo PadHhe., dis!)ostos à pro
cura de pr6blematicas Sob.1Ç.õeS
politicas,

Tal perspectiv.a contrari,a,
eviden',emente, aproposito, rel
ter2,-:1.amente manifestado pelo

".

governo, de institUcionalizar o

poder révoh,lCionaridJ em termos.,,_
de legitimid'àcle _ e e!l1 condições

- ,

(que assegUrem o fun:Cionamento
normal do reltime ,2I:emoYl"r.icó,' ':(

'-' ;,' I

"já a -pàrtir do p.toxitn.o qUac1ríe-
'niô.
"
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OSMAR CU'IHA
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N° 205
. .-,;...--�

LIRA TENIS" ,CLUBE' .;,
�

�'�""

DIA 3Hl __:: Domingo :__'às 18 horas

FEsTrÍAt 'DA JUVENTuDE NO CLUBE DA COLINA
" .. ,

SHOW SURPRESA'.
Confurlt,o de NELSON

'T'J'::t,ie e�pórt;; � �\1es<� n�\ Sj3��]'�tarj,a GO Clube
:p

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

��'-�M-T:'-7':"�----:--':-;'
, ,

I
.
,._,'

),
Vende-oSe um jôgo"esijolàdo e ªófá caina:

o,, _\, '

''r

.

Tratar à RUa AI�irante Lamego, 196 ..,.-. a�t; 32.
\v., 'I, .

','

------_.

ED1TAL'
'" " '

.
que lhe ,'move ,WIEDERliER
& CIA.

\, . ."

.nJIZO DE DIREITO DA SE·

GUNDA VARA CI'v�L DES
TA COMARCA - EDITAL
DE PRAÇA, CO�i O P� "Uma caSa, cónsmpda com

,

DE VINTE (20) DI1-�
.

,unia parte ck'alv�., e,
, , .

" oütra de ,madeira, ��,à nJa
O boutor W"LD� ,',PE·, MarechM Herl:Diés,n:.O 145�

DERNEIRAS,TAUWIS;;�� no E�tréi�,oe �,i�
de DÍ1"ei� da Z.a Vara Çível "vo ier�rio cOm à/à,í!e'a. ' 4c'
da C0111al'�a dê FtotÜ.n6po. " 3000 'metros .q-qadrádos"o
lis, Estado de" Santa: ca�ri� , E. para', �1Je chegUe 80' : 00-

na na forma dm lei. ..
, nnecilDénto :de todós,. J'llàn·

, , .

.

. ,

.

"

dou';exPédil- o preSente eíli·

}'AZ SABER aos qUe o ;pr� ,ta�' qlle �etá afixado, no lu·

sente edital de praça ;�Ól' o
.

gar de costu,m? e :publicado
prazo de �te (20) ',dias' ri. :

.

na fónna da·lei..,Da�o e p�s
rem ou dêle côDheeÍIilenfu .. sãdo nesta ,cidade de Flotla·

tive;em� que n') 'ma 2 "d� de-, ,�ópolis, aos qlla�ro' dias do

zembro ,prólI.im:o, 'às' :15;30 mêS: dé novembro do ano de

horas, o porteiro dqs audltc>-; •. mil novecentos e sessentà e

rios dêste' jUíz9:� tril'r� "a pÚ' seis, Eu, (li:) Jair José Borba

blico pregão de venda e ar., -',EscriYaO, 'o sub�crev()., (a)
�ematação, à. qümn maiá,déi: ';; 'Waldydir ,Pedei-nei;r� Tau·

e o maior lance oferecer;, so- '. lois i";" 'Juiz d� DIreito. Con·
bre a avaliacão de Cr$ -:.:', .', fei'e',éom.o ,00;i.gína�.

__j 4.0ÔO.OOO, do >bem'abaixo des'
. .

trito, penhora a NILO JOA·. iualva W.· da Silva - pn»
QUIM ANDRADE, nos iutos' crivÍÍ9,
n.o 1.971, de Ação Executiva' ·12·11�

do vende: uma geladeira, fogão à gás e UlÓveis.

Vêr e trataI à rua Presidente CoutirÍho, 83 ap, 2.

--------�,------�------------------------

ESTACiONAMt:NTO DIA, E NOITE
. , . J

Convento cair! TOL�ril!g Ciub do ,Brasil'

Rus, Jeronimo Co.?lho (em fi'énte ao
"

,

Posto Texaco - FOU0 2�59).

,
. --_._----'_.. �

.. - _,-_._----- --- _ .._----_ •. _'

, '

Nas boas ca�as ,�c ramo prOCllrem. Sardi·
:J ,

� nllas S�LM.A!. um produto ca!arinense
l '" �:

para o 111erca4o Inlernacional

Radar na
. Sociedade·

. � ':, '

..'

I
:

.
'.

'� .. : .' .

i ',\i '

.�' .

,,4ZARQ BAR1'OLOMElU '

,;,','"

.."., �

. ,

, �TAItEI' hoje, em ,r'6inv'i1le, p.p...� "

: t8'nViERAM em Buenos AYres. "o
participar, dâ '�leniqade' de :Ii1a.�gUi-�_' ,

',Sr. ��Sra. Indusjrial Wihn.p.r Henrique
·çã,o. (lo l<'tst,i"fa,fl'de Tr�diçõe$. D�If>is ,�;" I3�k,�r ; (Be�) .

'

eU conto.
'

..
'" ",

,

.

.' "

': "�

'" . '�'. �<
•

'_ x' X' X X

o CORAL folclórico UIRÀP·u.RU,
do Colégio Catarinense, estará estreian-

.
ido amanhã, às vinte' horas; no Têatrb
"Alval'o'\le Carvahlo�'."Aprepel'l�rá'um
vasto e variado programa, incl��n'qi) >.
rn úsicas ,�V��ras, cla&-�cas, tolcI6rica.s: é . .

.ambérn Blú,sbcas; moClernp_s 'com '. acom
panhamento .Illusi�al

' ,;" ,':!
"

"

·x x"x X7
tJ

'

",
,',

' '. .

,

GRAÇA Regina ÁsSG e João Eldú- '

ardo Moritz� � P�óxJ�o di� dez, Q,�ide; ,

zesnbro, � clezeSseJe hor�s, 'no altar da
Capela do Col,égio:,Coração de 'Jesus, re
ceberâo ,�, .benção' de Deus.''-"

. '

• -

.

�
.

l
•.

x
.

x C'X
'

'x �
...

.,' .

O PRESIDENTE Castelo Br-aned .' ,

'..
'cOmitiva, hoje, �tai'ã� em.:; jomville,

.

para- presidir' a eerimônia de liiàugWa
çáo do Festival de"T-raQ.içOes. Um' vastó
programa, será cUrri.prci�·, Arnâiiliã,: esta
rá em Lages.

' .,

<,'
': ,', ", :

x X x x,"':'"

o GALERA Clu')j,e Ill)i no" b$rro .

de Coqueirof, ��i ser i�a��o�no� .. '.

pi;'óxi-Ulo dia' dezesseis, ,

' , :.' ", ,

,"- x· x x' x �'.

NA REDAÇAO â-e Ràdar ,na �i�'"
ciade, quarta.�fei�a, lfili' p.r.o2urado' 'p.Qr '

uma: moÇa d� déien�v�e .:fnos, 'paralifiea
das, duas p:erna�.· E!í,i: é ppbl;�� orfa'! 11:e
p-q.i e, a�da:;,.C(}m', o. aFio 4as .mã�s. ,S,ll,'1:
apaxenCla, rewesenta Uns 'YJ.nte· e .Sela

.

anos: pelo' ca.I1ça.:sso dó' e.sfo.rÇo 'qu� j1;lZ
para se rriôvei. Sél). nome nijd é p:rr!�(. ,

ISO revelar:· Ela' nediu que eu fizess.� ;':2�'
m. cam;Panha' :r\:;ll:a,�dquiri:r Uwa: cadei·
ta' '�rodas. Nã{)énec�ssáriolnais expU

caçÕes.'Campanha ,ab.?rta. Peço o> alX\iP
de tc.•.1.os'liJeSta obra 'de .carielade. Y::nhOs
ver, se q' Se,U 'prfs�nte de Na�a{ sérá' q.
selJ deE--ejo "- ,Uma �deirq de rodfis:

..

.1:.
'.

...

1° _.

, .."". .. �,. ;i{" �','�'5'':_'
,

'

"-',',

-xxxx-
ô,'

ALI.ll0 antigo prédio da 'Sobera
'ria', dentro de breveS dias será inaugura'
�la: a', nOVa'Agência do Banco Sul

.

do
Brasi(

.

...I,
- 'X X � x

, .'

TRIBUNAL REGIONAL ELEIJORAL DE
..

SANTA CATARINA -13.a:,ZOHA ELEITOR-,L
10 • "

•l.· j ';' -, �. . 1 � I ,.,"

LOCALIZAÇAo DAS SECçÕES '

.
·,57 - Grupo Escolar Batista Pereira

ELEITORAIS.PA:àA AS ELElçõE_5 '57A .:,_ Grupo .w�lar Batista Ferei-:","
DE}5j1![1966'

.

·l'a . ,

58 - ES<;OLa Pública :r4Ul'l.idIlal
59 - Grupo Escolar Iríneu Bornhausen
60 - Ban-co INCO

'

fiOA _:_ Coletoria Estadual
61 - Escola da Costeira do Ribeirão
62 - Instituto de .Educação Dias Ve
lho
63 - Gl"UpO 'Escolar lrineu Bornhausen
63A - Grupo Escolar Irineu Bornhau
sen

64 _.Grupo Escolar Edith Gama Rh..
mos J:.: .,

.: �
.

.

MA - Grúpo Escolar Eldith'Gama.Ra;

,I
'.

.

1 - Grupo Escolar Lauro Muller
2 - çrupo Escolar Lauro Muller
3 - Grupo Escolar Lauro Muller
4 - GrupO Esco1al"" Lauro Muller
5 - Grupo ESColP.r São José.
6 - Faculdade de Direito
7 - Faculdade de Direito
8 - Instituto de EduCação Dias Velho
,9 - Instituto de Educação Dias Velho
9A - Instituto de Educaçlã.o Dias Ve-
lho .' .

10 - Instí íuto de Educação Dias Velho
11 _ Instituto de Educação Dias VelhO -'

11A - Instituto de Edu�ação Dias Ve
lho
12 - Faculdade de Educação
13 - Grupo Escolar São José
14 � Instituto de Educação Dias Ve·
lho
15 - Instituto ele Educação Dias Velho
16 - Faculdad., de Educação
17 _:_ Faculdade de Edu/cação .

18 - 'Grupo EScolar Lauro Muller
19 - Grupo Escolar Lauro Muller

.

20 - ,Filculdade de Direito
21 - Faculdade de Direito
22 - Escola Iudustrial
23 - Escola Indusrrial
24 - Depto- 'Nac. Portos e Vias Naveg,
25 - Depto Nac. Portos e Vias Naveg.
26 - Grupo Escolar Celso Ramos
26A - Grupo Escolar Celso Ulamos
27 - Grupo E,sGolar C.elso' Ramos
28 - GrUpo EEi00lar Celso ,Ramos '

29 "= Grupo Escolar Getúlio Varg,as I
30, :_ Grupo 'Escolar Getúlio Vargas/
31 _:. Grupo EsColar Getúlio Vargas /.
32 - Grupo Esco1.ar Getúlio Vargas (
33 - Clube 6 de Janeiro
34 - Clube 6 de Janeiro
35. _ Grupo' Escolar José Boiteux
36 - Grupo Escolar JOsé Boiteux
37 - Grupo Escol.ar José Boi�teux
38 ...:... GrupO Escola.,1', José' Boiteu,x
39 - Grupo Es·:x)léir Jos� Boiteux .

'.

40, -,.'Grupo Escolar .José Boitel'l-x
"o. /. ," I: '

40A - Grupo Escolar JoSé, Boite;ux
41 - Ginásio Ind. Aderbal Ramos 'da
Silva
41A - Ginásio Ind. Aderbal Ramos da
Silva
42 _ Clartório de Tab. e R�gis'1ro Civil
43 - Pôsto de, Saúde

.

.

43A - Pôsto de Saúde
44 - Pôsto p.e Arrecadação,MUnicipal
.45 -, Grupo Escolar Irineu BC111lha\1�
sen
46 - EKRR. Rosa Torres de Miranda
46A, - EE.RR. Rosa Torres de MiraTl� \

da
.

.' .'

47 - Grupo EScolar Presidente R�
velt
47A _ Grupo Escolar Presidente Roose
velt '

,

,

.

48 .� Grupo' Esc�lár Presidente Ro�
velt ' . , .

,-

49 '-- Grupo Escolar Presidente Roose-
velt '

50 -- Grupo Escolar FHith '�ma: R�
mos

50A - Grupo Escolar Edith Gam� Ita
n10S

51 - Grupo EScolar Edith Gama Ra
mos

51A - Grupo Escolar Edith Gama E.a.':'
m�.

,

52 � Grupo Escolar Anísio Teixeira :/
52A .-,- Grupo Esc'Ol�r Anísio Teü<:éra /
53 - Gr:upo Escolar ü-. Jlaiíne Câ111á .

� .

54 - Grupo ES_\Colar D. Jaime Cân1ara
55 _ li:.sc'ola. Pública Estadual'

'

56 - EE.RR: Clementino de 13rH'o

,

: REVEREI:CIAJJA\"l�Jtli 1,_-(,111. DÉ, .,'...; r. ' '.: ., ".' '�. • � '.' .' .�...., •

ELPUlllrIAI,B:OSJ;,. "

"��i ú_'� ,:_'l,' "",� ,u ,I>' ."';""0> ,,'� t:,..,'"
.

_..;.
"

����.:;' ·L:-I.:··
,.

"'\.'
.

"

!r.,. .,i-.t.f ,. '�i ,,'
� )

,En1.'.s� ;éún{&'b'.'a' Jún.ta· Ex�üti�' ,nl'la:"d0. inte�êsSe q� O ilustr'e �xtint�
. �" '.�" ,':r. 'i 1 \.' • L �.':,/ .' • • ',.... - �

,;a �egi��Ld�' E&��s,p..�,pres���,,��- cii�,ilsava à estatís�ieá e ÀQ,gra_nde a-

tida, �om:ena�� a�, ·Ptof�s,5� ê,E���o pliêc:o.,,;qlJe; cqmO Secre�riq" da. �'u.ca-
'

�bosa', ',registllail<l'o,":, na c ,ata, ,dGS ,se_qso ,'. çiiQ 'e' como hesidente. qQ Conselho Es
trab�s�;;um ::Vd1l9', d� .profu�o :��r �fad�',cl�\'Édl;lcação, devotaV'a aq D:hE
�, pq.�n� '��ela 'U'fstie fl:�ra

'

.�.

·��oa,�t",�,.,:,,�.,ue.:.�...�l.:,�:,.,t.O,;,r..,:Wd�e.r;'.Ed.,1.�;��,·ct"a·,;.:o.,�,'.,li),S,',m�,�e�'''mE.,.[,;.V,.,Ii.Oo4.·•••. :�'
..
,·�::;1Ei::�;�J�1E1�s::

���� ,'5. v. 1�irit0�,. q.o ,Dr. .
Elpíclio. q�e, mer,cê .1.Qi3

,clll.J�R, ,Onr:le� des.éhvw.ve�' n04Ív:el, aW4 ' e::;tpl'�o� .e, ,assinatado� serviços ·presl.a-
çao,. esp�i�h�ér\.te ,nq. toc;�tç ililq a:p:ê;r;:-' (l,0s à ,,çau,?:a pública; tornoU-s� ,uma figu
feiço.à:mentó da: esta�lÍsHca, .eduC'�cib-liéij; 'na tespeitável' nos meios educacioI).ais

·

CitQu, aihdâ;' o fàt.c{ de ,qUe ct:a, teit�fnu : do, nOSSo Éstado.
.

.
.

-
'.

-

". -

..... :',' '\"
.

. .; ,"�' . .

\ \:'
\

"'
..... lVIENINA, Moca Mvrna Naseí-

m�nto, .arbanhã, à noite nos salões do
.

Lux Hotel recepcionará seUs convida
'd� para �omelnorat quinze ptimave
, raso

-:-xxx x -

o) SE. .e SRA.. Iconomo . AteliiOoj fo..
ram residir no balneário d� Coquelrcs,
prôxirri9 ae praia Clube. Sua residên
cia, {! uma; das bonitas, de praias,' de
Sa�à;Catarina. ."

:':.

,x x x x -

..
:COME,NTA-SE Que a SUNAB, re

cé�,�ionou' convidados nara Uma feijoada
riú ",Tiro Alemão", com feijã.o' mexica
�o.: Fõi um� promoçã.� pa�fl. o prOdlJto
�xt�angeiro: O banquete Q,o preçiosq se

l;eal,. 'contou. com a presençq '<'1:e altas
petsoI).'àlidades. O Brasil, um' País ao,

. grf,'cola, est� imp0rtan�� feijã,o db. Mé
· ;x:1c:d.' Q�anH.o Chega, jRmda e rece1:>ld.o
com promoÇÕtes e etc;· .

.

,

.,

.
'$,.'
'_ x· X x x-

"
'.o.,

.'.', ESTA màrcado pa�.a·. hoje, à noite
no Clube Doze de Ago,Sx>, bingo promo'
vido .pelo', C,anasvieiras CountrY Cl�be.
;', . I:"

�,.
.

;.
;

"_ ;.

... x.:xí'x ,xT:", .�.. •

'.' ,r

·

<,
. FA.LANDO no Cana;S��eir9-S Coun-

t·rY Clube, slta sedie' s�ial nO' balneá
.t'i:o dq, l�l�$.'!lO . nome, estará pron4 em

·

qeie'ipbl?q, :!?t'ÓXiI_llo. Sua· ��uguraçã.o se

r� '. ria ;�mnda qu).nzenia �e jaI\eirP.
"�',

'.'
.

'

, �!."",'
.':.' :-", '.

x :x, X X

;c: ,: A, 13,ANp'A dê Música Am�ricana
'(operaÇãQ, l.Jrjita�) di,a., qUinze pr(�Xinl')
�íU,.á\�J.l�lS,' apr�entaçQes nest� Capital

·

VM!L, .n�� P:ril'Ça' xv dé Nóvérrtpr6' e oti.
tta,ino Lira T.C· às vinte e uina 'horas•.

,
.

� ":'<.." ". . '"
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TRIBU'H'AL' BEIIOíÁL'ELEítÓBAL\ 12.a ZONA
. ".

'::
.

.

.
'

�

../ ......
,

'

" , .. ,', , "
"

.I

RELAÇÁO E LOC"WZA,<;AQ pAs
SECçÕES BLEITORAlS;DA 12éi.
ZONA· SEDIADA NO ABRIGO DE I

, ... �. . - " .

'
,

, :. �. . . '.. .

MENO�ES :_, AGRONOMlCA" 'Qum
FttNCIONAAAO NAS ELEIÇ6E8 ,1\)O
DIA 15':"':' 11 �'l966.,"

'

•. -j
/

.

..-, .•• ''',:
•.
�.

-.1

ta. � Grupo Escolar 'Silveira de Sóu-
. .'. .' "

. za'"
" > .. ". '.

· 2a, -1 Comissão dR Energia Elétrica
.

3a. - Facu1dade de CiênciélS"Econômi
cas '

,

4a. - FaculdrJ.:le de CiênCiaS Econôrni-

ta"
11a. _' Abl';go' de Menores
12a. - ESCOl::: Mixta Estadual
1:Ja. - 'l!:scóla· Pública ::'VUxta Estadual
de Itacotobi

'

14a,
.

- Escola Pública Mix�a Estadua!
de Itacorobi
15a. - Grupo Esicolar "Olívio �Amo'rim'
l6a. - Grupo Escolar "Olivio Arnotiln"
17a. _ Clube Col·int:b.,lans Catarinen5e
18a. - Escola l\l'unici�a� de Cortego ..

Gran:le
19a.' - Grupo Escolar 'José do 'Val!e
Pereira'

-,

,.
20a.. - Grup� �cOlar 'Paulo' Fontes'
21a. - GruDO Escolar 'Paulo. Fon:ies'
22a. - :Escola .

Pública Mix!a. Estadual.
23a, - Grupo Escolar 'Hélio Peixoto" ,

·1. i.',,� ,'t \

24a. � Gi-uPO Escolar 'Osmar Cunha"
25á: :_ Gru�o Éscolai 'Osmar C\ffiha>
'26'q.. - Pt�eiTa Escola Estadual de ..

�rgem Peqlk1la
27á. - �lola Pública Mixta Municipal
de Ponta Grossa.
28a. .:_:: Escola Pública Estadu.al de·ca

mos

65 _: Escola Pitb1i.cà
66 - EE.RR. Ildefonso Linhares
67 - Grupo ESColar Edith Gama Ra-
1110S

68 - EE.RR. Rosa Torres de Miranda
69 - Faculdade d� Edu�ação
70 - -Grupo Escolar Celso Ramos
71 _ Caixa Econômica, Federal
72 - Biblioteca iVI\U1icipa1
nA -- BanCO Nacional. do Comércio
7:3 � Faculdade ,de Direito

.

74 - Escola Industrial
75 - Colégio Catariuense
76 - Soe, Pró Des. EstreiJo - 'SODE

, 'n - Banco Merc. e iad. de SC.
78 -'Grupo ,Esc611ri Gtúlio Vargas r:
79 - Grupo 'Escolar Edith Gama Ra
,mos

80 - 9r:upo Escolar Irineu BoÍ'n.hau
sen

81 - Grupo Escolar Presidente RoOse-
wU

"

82 - SENAC ,;._ EScola Haroldo G1a-

\[

van

83 - Cluqe,J5 de Novetnbro
84 _ EE.RR Tenehte Ahnachio
85 -' Escola IndUstrial
86 _ Grupo E"colar Bar�eiros Fill10 ,

87 - 'Grupo Escolar Anisio Teixeira'/,,,
38

-

- GrUpo E%Cóhr D. 'Jaime Gâma-
.

r.a

89 _.:. Grpúo Esco,}ar, Edith Gamà Ra-
inos ...

'.'

.90 - EE-RR,::Rosa: 'TorreS de'Mir�nda
91 - GrUpo �colar J�sé 'Bóitewc
92 - Grupo EScblàr Batista Pelteira
93 _ Grupo Escolar Batista Pereira '

94 - Faculdtade de Direit:o!
'

95 - SENAC .._ Escó�a Haroldo Gla-
van

"

96 - Faculdade de EducaÇão
97 _ Grupo ��lar cretúlio Vargas /'
98 - Colégi9: Ca4rinense: '

.,

,

99 - ;EE,Rlt. ClemenJino de B1:"loo
100 - Escola IrÍdus:iti81 '.

101 -, Ginásio tad. A.R. Silva (Prédio
Velh.o) . '". '

,,/ ..
.

102 - Grupo 'Escolar BaUeiros Filho
103 - Grupo �lrar Iri:neu Bo:rnhart-.
sen

104 � Ginã�io IllCl, A. R. Silva '(p'r&
dia Velho)

.

. 105' --Grupo ESêoIar·José B0ite�x
IOf) - Grupo E�colar E.:hth Gama Ra-. " .",.'

mos

107 - Grupo ÉS�oiar PreSIdente RO()3�'
v·�lt

. .

1Ú8 - ES,cola llidus�tiq.l; ,;! '"t
109 ---- Facul.d�aé de Edu�à�ãõ •

110 -- Grupo Êscolar São 'José
111 -'- Instituto d:e Educação Dias Ve
lho

.

. .,
lP .._; Depto. Est,' Obras e' Sariea:tnen-�,
to

'

113' - Grupo Ei?�ol�r Iri·�le1J. Bornhall
,. seu

114 - Camp; \ Meteúdà Escolar
,115 _.;. GruPd E:ScóLàr Getúlio Varetas
116 :_ GináSf'O' Ind. A. R. Silva <pré-'
dio Nôvo). .

, ,{" ,
>',
'�

..', 'PÔSTO DE PUERICULTURÂ EM ,OMEIODE
trEM o NOME DO MEDICO IILO CAIRO FREYES;LEBEH

Das mais justas e oportunas é a ho
menagem pÓstuma prestada ao saudo
so médico 'catarinense 'Nilo Cairo Fre
Yesleben, cujo nome foi dado ao Pô�to
de PUericul.tura do mUnicípio de ,!'omel

chóéirà ,rode, nes,te Estado, pela Lei no. 118, de
29à. :.......' Grupo Escolar MuniciPal de Ca 23[9166, do sr, Prefeii.o Ralf Khaesel.
éhóei�a Filho de Arthur Hautz FreYesleben
30a. - Escola PúbliCa Mixta Municipal e Eulália Filom.::no, FreYesleben, nasci-
31a.

'

- Escola Púl:>lica Mixta Estadual do em 12 de julho d:�, i �9t7 �a "cidade
;32a. ,- Grupo Escolar de Iuglêses de Florianópolis,. f,alec�u ,no 4.ia: 1& de
33a', -'" Grupo Escolar MUnilcipal "An- março de 1964; vitill1k de 'iil:ál �J�(tç;;::..
tônio p, APóstoI9' Com 46 anos de. idi::.de.
34a. - Grupo Escolar Muriici!-1al Fez os seUS primeiros estu;d�s no
·35a .

....:._, Escola Mixta Estadual A- FÜo de JaneirO, transferindo-se depois
Tanha 'I

. para Florianópolis onde completoU' o Gl
36â. - EscOla EstaJual do EmergênCia llásio Catarinense. Regrerósando ao Hió
37it: - Grupo Es.colar "Hentique Ve� de :réineirO, mé:liriculou-se na' Faculda
Tas" ,de de l\,'ledicina da Univer�i;clade do Bra
3th, :_ GtUpo EscG"-ar Henrique Veras" silo Como mú:lico espeCializou-se em pe
'39a', .:._: Escola Pública MUniCipal - .. I, :iatria, obstetrica, pUericultura, home-
Barra da Lagôa, patia e alerg�a, sendo, ainda, médico 3a

40a. _.:. 'Escola pública Mixta lVIunitci- nitarista,
'

pál·- Rio Tavares Como médico pUericultor tio ,Depa.!."
41a. _' Fscola Pública Mixta Municipal iifmen o Nacional ida Cri,anca do Minis
dé Campe<:he t�rio da Saúde, viajOU e cOl;heCeu o .,

42a, - Celü.-ais ElétrIcas de Sm;l.ta Ca Brasil inteiro, déclieando-se ,de corpo e

tp.rina alma, COJ.Tl verdadeiro ideali.sri1.o, aos .'

43a. - Faculdade de MedicIna pI'op1erpas inerentes a maternidade e in
44a. - Federação das Ass. Rurais de fância, �ürsan:ao e fundando cursos :10

�ünta Catarina puericultura popul<ar, lactário,;, clubes
45a. - Salão Par�quial de mãeS e outras insti�uiÇões Iigedas a

46a, - Grupo Escolar José do Valle Pc' especi�'llidade aue abraçou COul tanto
teira" ,.' , '

carin.ho e abnegação.
47a, � Facu�dade de ServiÇo Social, Conheceu o nordeste e ficoU pro-

·

48á· '_;_. Escola: Estadual de Emergên�cia fUndamente Sensibilizado com .a mOrta
.

da Agronôlltu1!Ci' lidade iI11iJ.nül QUe lá con.statou, Sendo
'49.'1, - Ju'nta de COncil. e JUlgto. o primeiro repre�entante ido FUlll,:1o 111-
50a�. ,--.I. Faeuldade de Filosofia' , temaeional de Socorro à Il'lfâr�cia 110

,.

51a, - Federação C,atariflensê de Fute- Nordeste (FISI) da Ul'm.SCO, função
boI. ,da qual se hO'lJve e1ogiosamente1 cOm

, y

cas
,

"
' ;', '.', "

VENDEM-SE.URGENTE.: '��n:s.;CenJio! de" .r1!�ric�t�ra 'J?eat�
., ,,' ".'

'. €11.. -:- Centro de; ��rimUtura:' 'Beatriz
\

' ,. ,'. ,": ,.
::'amília que se ttansf�te para' o interi6r do Esta,-

_ o
Ramos :, _.' "

.

A ,: • •
.

., . ,

7a. - - Dlr�tono AcádeInlco D�alma.
Moellmann' da F�lcU;ldade de' Med.icilia
8a .. - bj.r.etório Àcacl:êmiÇb 'DJalrn:a Mo
ellnüm" da' Fâculdadede Medici�

,

9a. _ Grupo Escolar "Silveira de Sou
za'
1Óa. -- Grupo Es('ol,ar 'Padre ArÍcllle-

;t
.\, -�,

c ,

grande senso humanitári� e �ompetên-
Clã profisisona1. ,

' I"

.
Nos últimós anQS re.ali'zQu,4iVersoS,j"-""1

inquéritoS sÔbre rtlOrtil-lidéi-de infaÍltil pa "

:na, o Departamento, Naci�al ,d;:t Grian
C:a, tendo efetu.àido ,( tnirluc).o$q' .1evà,nta,'
mento gerar de � todo o Es'tad6 de Sa:6ta
OLtarina sôbre' as condições sócio-eco
nôrni-cas e s�a reiação'· cQlÜ ,á mortalida
de infantil e nessa, s\,18 'J'ol'na_da ;",�l'nl-

",'I,' 'I','�
lhou todo o Estado, visitardo"o', fô�gréi"
fando, ,pesquismidó; pelo, 'que, estav,a., ..

em condiçõE':; d�, inJ;Orl}l�r \C9m '.�+�ecisãO
qUailtos, hospitaJS, 'quanlàs ;m���r�ida.;
des, quantas caSas de sa4,de, qUàntos ...

leito,s,:p;;lra ;doel}tes, q.a� .lU!,�dl�9s, ;, e

enfermeiras, diplbniaqais o? 'ptáfiâa::{1d�
pel'avam ein. no�·sa terra na !lotãhilissi-
ma obra de 'con�bater a,mortalidade in-
t,lnti1."

,.. "':";i ,-�." " �.? �:' ,!;,,' !" 'i: ,

.'i: " '" i�:,.:..'\; t
� I' I li

Além ·de ';hédi'c'ol do Mi�lidté'iio'd;a ::.
S�úJde, era pE.diatra da Mai·.inha (. .. ,

Ai'{ISA) "ç q_�an�2 ial!"ce� e�tava faz�ll
do' um Lurso derntatología na ;Sta:'Ca:�
s� ': eM Mi&�ricórcia com o prof�ssór Oe
menfind Fraga/FillJo. ,.

Deixou viuvá a sra. Geny Doura
d� FreYesleben e dUas crianças, qUe' ',.
muita falta' sentiram. do marido exeríi
p.lar eo pai estremosO qUe foi o dr. Nilo
Cairo, que H �antos outros lares serviu'
anônimarnente, ,prestando ineStimávei�'
serviÇos à família brasileira, no atendi
mento de 'yriança.s paupérrimas e na 0-

posição obsunacla qUe fez ao espectro
c:" morte.

.

Por isto é qUe entendemos ter, sido
mui to jU�ta· a homenagem qUe se pres
tou ao nosso saudoso poestadUahO, pe

I la Municipalidade de POlTl,erode.

i " �

.J "

, \

,
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1\1' t r do remo

Derrotando o C;;?ujuuto do
Hercíllo Luz, que i1l:t1 t'lÚno,
o vencera por t;(i�eaQ.':l, a e·

quipe do Ava{ "I)te-ve, onte

ontem, sua quhltf,\ vítóría no

Estadual de FutéIl()l de
1966, grupo "Df)l'ny, An';wles",
'renecti o ."L;;ão da '.Ilba"

ao "Leão do 5Ur' sem
.

te:.;
realizado tudo é)' que- a �qui·
pe sabe, 'num ):)\.';ilio apenas
,ac itável �écn;:.;:,�.t_lente. A
bola rolou be LI nela liça,
com os do:!§ biltl'\f'S 1l3rren.·

do bem e pl'ociJ!;r:md{) ven·

cer as barreh'f.'s formadas

pebs linha� d(� z"�ileiJ:'os,
ccrao eS:Je! lculti � 'tted� ter
sido excele)']lte, nã<, descamo
b!tf"sem os dois q;-,adros pa· •
ra a �riolê·�.�ja e d ag�essã1),
tar:io que ó') á�;!Jitr J extlu!sou
de campo d ,,!� ti'�",'e� t,-,s dQ
AV'1,Í e um li, HC"<:1lÍo Luz,
isto na et�l(la' cornplC1Lum,tar.

\

"Leão .da Ilha"
, ,

elo HE::r,UI
x

Aos 11. minutos. o ,"meto·
campo"· Hamilton ao 'ser a

tingido por um" jogada' des-:
leal de Oscar, revidoú com

um ponta-pé, sendo-lhe - de

imediato dado, pelo, árbitro,
ordem de saída .Io campo, o

flue não deixou ae provocar
uma certa apreensão entre

os torcedores do "Mais vê·

zes Campeão", púls Q qua·
dro encontrava-âe em vanta·

�;em no marcador, MáS, foi
resistindo vab�n·'E'mente;· sem
:;-e preocupar com a inferio

lidaue numérica partindo
para nova l'eaçãr,. que cul·

•nin,m na conquk<;ta de mais

dois tentos e apenas dando

no adversário a q30-tunida·
de de sair

.

da gOIRada.· Aos
in minutos, Oscar e Rogério
Santos, por agJ:'(\ssão mutua,
foram expulsos da 'gramado_
Final 4 x 2 pal'a ,0 time da

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

o São Pal1h, P"ós v'Íl'ios
mm.1cessos,' cGlTíseg",liu despe·
dir,se do Ci.ta�U!!lo_ de PI"ofIs-
sionai§ com uma·, viM l.'ia so°

bre o Tarn<ind!,�j.'t\ ],)01' 2 x O,
anl,eontem, 'e-!l3. '1'" J.i.o e"ei:;a:qa·

do con14,) rl"c:'·,,;;nr ce Avaí
x Hercílio Lu'>:, e'TI conse·

qll.i-)ncia. dI) !;lu;:'] iivl'l}u·se da
"lanternal' qu� fkou. em di·
fu!,thlG cr"i,:() 1f1vi'::nlro.
Os dois t�mtl!� ferram. con·

segnat'!.os no 10il u"mj)O por
int.'JrméiLlio de 'l',ll,(� (penal) e

Becão e a arbi,;:r�r;cm coube

�

J 1��Sl(!;r�IUS -- SÃO
DE�b�OTAlft)O
2xO

a Roldão de Búl'.ia Neto que
na fase final t'lct1l9U quatro
'expulsões: Ká, Jabã, Lalão
e Carlos_
Os times atuarem assim

eo:n:stituidos:
SÃO PAULO '- Ca,rlinhos;

Jl'obá, Arnoldo, Balinha e

Gastão; Ká e Tito; Estevo,
Leo, Becão e Ditlico.,
TAMA.NDAR�:; _' Raulino;

EIcio, Valdir, J. �lalt'tins' e

Adilson; Hamilton e Borba,
S�bes, Carlos, Sabará· e La·

lã!,.

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

EDI'rAI,'

Consõante as p.ntmas esta·-
'" tutárias em vigo$, convoco

todos os Senbonlil Sócios·
PrC'pl'ietári(ls, parr\ a AsSemo

b!éia Geral Exhaordmária,
" a s�d rea!izad't no dia, 19 de

novembro de Ht66, na sede

social dêste CJU1;L, na rua

Ge'.'ônimo êOfJll�lI, 325, sala
n.o 208, em pl'�mei.ra convo·

cação, às 1430 boras, e se

necessário, em sl'f;i;incla, às
15- horas, par:l de!iberações
e

. decis�es, sôb:r'" a seguinte
ORDEM DO DIA

--------��,-------�
, ,

"
'

A representação de Floria·

nópolis qué p'lrtkipa dos Jo

gos Abertos de LageS, con·

quistou sb"iuf{0 ttíVos triun·
fos em. v1d?,s. çC!l'l.jrrietiç(jes
de Vcle'y e, Basll"'jZ.tehG1, co

mo tlttnb�,:n d:�s$iíicou·se
t:m 2.0 lugi<1: Ilé' t"esf]e de

a.�trtt'ra�
A "1'I.ui"<- P .;'1 'op)}itana

SI�grQll'i?� c,.!.!lf1êã em atlétis
mo f'!" :::!'� 10, (:c;Lijillstll11do
o t ,o ll.'tg'l;!.r él;tt ,a�le,;;i§rim mas,

ct�lillO� No &�( uet-ebol, a

ll"cpresellt;.\çílo da. Capital Ca

a) Reforma estatutária e

regimental;
b) 'Assuntos d.e inte:rêsses

g'erais.
E uara'que t"llegue ao co·

nhecimento de todos os ln·
texessados, ciertlfica·o, que
o mesmo edit!.\l r,el'á objeto

.

rte dívuigação pela Imprensa
falada e escrita

FIOlianópolis (Se), 09 no

vembro 1966.'

,JAIME HUMBERTO, SAM·
PAIO CARDOSO - Presiden·
te 12·11

tarinense bateu a de Tuba

rão.
Em futebol (l(� salão, aba

teu a· do Rio dI) Sul.
Em Volei m:-tsculino, der·

i'otou a equipe de Tubarão

, finalmente em Volei femi·

nino, as môças da capital
bateram as replesentantes
de Rio do Sul.
As notícias dessas vitónas

itc&bam de ser�m tr'l.nsmiti
das pelo Capital.'oão Pedro
Nunes ao Senll,)!' Prefeito

Munidpai.

J '

",

: '.
-

-

Capital qne fêzip9l' merecer
o

. triunfo .. '

.

OS TENTOS

Os visitantes abriram o
,

escore, aos 26 minutos, por
intermédio de Cruarê, tendo
Cavallazzi empatado dez mi

nutos após. Aos 42 minutos,
Nilton, de entrara em subs·

tituição ,a W\a�'1ue, servido,
porém, no, "llleio·campn",
desempatou em bela cabe·

I\.._.. �

je par as eg tas e
Quarenta e o.-to horas es

tão a nos separar da dispu
ta ,do XXXVIII Campeona
to Catarinense de Remo, teu
do .par local a raia olímpica
da baía sul em mais uma

promoção da Federação A·

quática de Santa Catarina.
A festk máxima. do remo

barrtga-verde deverá, a jul
gar pelo entusiasmo íncon
tido' que predomina nos, ,

meios esportivos da cidade,
constítuí-se num êxito abso

luto, proporcionando aos mi
lhares de adéptos do salutar

esporte da canoagem a opor
tunidade de vibtar do prí
melro ao último páreo com

uma intensidade poucas vê
zes observada num certame

de ta� Impnrtância,

r r

I

luz

çada, servindo-se de Um

lançamento de' R{'gério Pu

rificação proveiuente da co

brança de um vscameío, ter
minando a primeira etapa
com o Avaí em vantagem.
Os hercilistas começaram
bem a fase Hn<lJ, a:tacando
mas encontrando él retaguar
da adversária· muitó firme.
Aos 3 minutos, NLUon s;lvou
o arco de um g�i]' certo, -de
�ez que Márc�o; ji\ eni meio
çont.'ua Sétip.l'?,

'

::'.::::.c:.c:.-:=..'==-_ .--_-_-_:"===-=-_===-=--:.-�-,_- _

A próxima rode,da do' ,Es·
tadual de Futebol, grupo

"Í)orny Antune's" está cons·

tituida pelos seguintes jogos:

AMANI-U'
Em Criciúma ,_ Comerciá·

rio, x Atléticol

DbMINGO
Em" Joinviné - AmériCa x

Guaraní (Blnmemm)
,

.

Em TubarãO!) - Ferroviá·
rio xPróspera t
Nesta Capitalz· Figueiren

se x Guaraní de Lages)
E;m Blúmenau _. Olímpio

co x Caxias
Em Lages _ 'Internacional

X Pal.m�iras
.

Em Criciurn:,� __ o Metropol
x Avaí
Em Itajaí - Barroso x

Imbituba
Eni Tiln,bó - União X; Her

cílio Luz
. .' ,

Esta�á de folga 'na rodad�
o Mal'cífto Dias' .

No turno veiwcl'a)tl Guara·
ní, de J�ages, l)üÍ" 3 '?'- O; M�
tropol, pelo mesmo escore;

Barroso, por 2 x O e ,Hercí·
lio Luz: 6 x O, te.mi0 havido

empate nos demais jogos,
;por 1 x 1. excer,::io d� prello
entre Atlético e Comerciário
que teve marcador em ,bran·
co.

. .

-_._-_••_-------------�--�_... __
o
_,.

.\

o Pll�RE
OUADIU\NCU':LAB

llC:MA CA"ltPEÃ3
\

DO
OUE ORGANIZOU

Por LCR

A equipe titular do Padre
Roma F. C., c,:mquistou de

maneira brilhante, sábado,
o título de c!l.nq1t'ão do Qua·
drangular org,lnizado pela.
diretoria do ::tlvl-ru.b'lto, em

homenagem a rassagcm do

seu· nono anivf'rsário.
Na penúltima. rodada, rea·

lizada ein 2fJ[11l. venceu es·

petacularmente o quadro do

SAPS pelo marcador de 3

x 2, com goals dc A.dilson

(2) e Sérgio. No outro en·

contro, o EXTlre,;sinho padre·
romense' gavhou I)S 110ntOS
da Receita, J(Jor inchuir esta,
jogadores nií,o i.m,c:ritos.
Sábado pr,ssr.do efetivnu·

se a última r()dada, of;�l'ecen:
do os seguinte:.; r'csu1tados:
1.0 jôgo - Receita 4 x 3

Grêmio G. Vargas (do SAPS)
- primeira e única vitória
do quadro do T":.'sOUl'I[); 2.0

.jôg'o - Padl.'e Roma 1 x 1

Expressinho, com g02'.Is de

Wilson e Adnci para cada

.equipe,
'Qnadros d,'l ro!!ada: Si\PS
- Mário, Oll'nei, Dári;), Wal·
mor e Pedr('t; Ney, J"1sé e

Rocha (sõmente 8 elemen

tos); Receita, - 'Jeo, Vitor,
Wilson, NiItfln, c Jac�ré; ().
rivaldo, ZuWtar, EI�on e

Moacil' (9 e!e�e"t'ls): Pa-.

dre R.Qma - Sn"io, I,� Pi·

�es, Renato, Joceguay e Me·

lo; Jabá e Ad; Ivlário. Wil·

son, Sérgio e Aquiles. Expres�
sinho Paím, MachadO,

.

Paulo Marinho, Admir e Pau·

linho; Mauro é' Enio; To�.
nho, Laude, Joii'!) Carlos li e
Adnei.

Após ter sido completa��s
todas as rüdadas do'Torneio,

eis como se cla�ificaram os

clubes por ponto perdid,oS,
e demais detalhes:
1.0 lugar _:_ capeão -:- Pa·

dre Roma com 4 p.p.
.

2.0 lugar - vict' � ExpÍ'.�S
sinho com 5 p.p.
3.0 lugar - Grémio G. VaI'

gas com 6 ]).p. ,

4.0 Rugar - Receita do Te·

souro com 9 p.p.
Artilheiros 1 Zulmar

(Receita) com i; 2 _- Adil·

son (p. R.} e :Acinei (Expres·
sinho) com 5; 3 _. Renato
(Exp.) e Rocha (SAPS) Mm

4; 4'- Sefgio (P. R.) com

3; 5' -' Aquiles (P. R.), Alí·

pio, N91'ton e m:.írio (SAPS)
com 2; 6 - Mimmer,. Ney,
Dário (SAPS). ,WBsfln e Má

�'io (P. R.), Ademir e P�llli.
11110 (Exp,)., Mamo e l�lson
(Re�eita) todo,> cmn 1 tento

cada.
Defesa menos vazada:i 1.0

........ Padre ROlna, 8 vêzes;: '2.0
_:_ SAPS; 11 vêzes; 3.0 - Ex

pressinho, 13 vêzes; c, 4.0' : -

Recei�a, 15 vêz�s'.
Artilheir(,ts negath'os .....- A·

demir e Paulo Marinho (um
tento ,cada.),

I

..

Há mais de dois .meses
que as guarnições treinam

para as pugnas náuticas. do

prosamo domingo." ,:Nestas
últimas semanas os ,prepa.

·

TatiVús� toram intensificados

e; a medida que o ,. grande
dia se aproxima mais se 'em-

· penham as guarnições óbjé
tivaíjdo

.

sobretudo 'm�U1Qr
puro técnico.

Hoje, pela manhã e à tar
de; serão efetm:.dos os exer

cícios finais que serão puxa

dfssimns, pois ein torno des

tá' ou daquela guarnição se

tão feitas as últimas obser

vações, havend.o interêsse
iricomum entrf; os aficciona·
dos pelos mesmes. Amanhã

·

pe,la manhã, haverá apenas
treinos leves, constituindo

passeios pela b<.:Í'I. sul.

PALPI'lES

Leitor que se esconde a

trás do' pseudonirno de OB

SERVADOR, ,�m'iou·nos o

seguinte palpite para as re

gatas de, ·depois (1I� amanhã:
. "4 com" :...... J'tlartinelli; "2

sem" ......:: RiachueJo; Skiff

Riachuelo; "2 cam" - Ria·

chuelo; "4 sem" - Cachoei·

ra; Double Martinelli;

Qito, - l\lartinel'!:i.

·

O "DOUBLE" mACUELINO

, De acôrdo com ú que de

cidiu o técnico' Fernando r.,
barra, a guarnição dc "dou·

'bl�" do_Riachue!o para as

regatas de depois de· anta

nhã será constituida por Ed·

son Pereira e l\íário Gonçal
ves, passando Alfredo Lino

Quadros Filho, que . 'vinba

treinando com (I último, pa·
ra a voga do "oito" que te-

.

rá, também, enb'l' outros,
Ernesto Vahl, lll.elR-'ante do

"2· sem" e Pedl")' Arns . do
· "q1:latro com"_

DELEGAÇÃO DO AMÉRICA
'DlhxARÁ BUJMENAU
PELA MADRUGADA

Seg'undo comunicação que
recebemos de Blumenau, a

delegação do Clube Náutico
América deixar.a aquela cio

dade industrial do 'Vale do,
Itajaí pela madrugada de a

manhã, viajando em automó
veis sob a chefi'1 do eS]lortis .

ta josé Carlos Ubiratan da
I

·

Silva Jatahy .tIne vem de
ser reeleito presidente da

simpática agremiação que
disputará apenas o páreo
de oito remos. 1\ gual'nição
que remará em barco cedi
do pelo C. N_ Nlarimelli, se

rá· integrada por Harl'y
Kreutzfeld. timoneiro; 01'·

lando Zimmermann, voga;
Arna�do Fredy Wodeck, sota
vogá; Josil Olingel', comtra·

voga; Hans J. Post. 1.0 cen

tro; Ivo N. Germer, 2.o,Cen·
tro; Agostinho CiTlriani, con·
tra prôa; Waltm.· Hollenwe·

ger, sôta·prôa e O Odair Sos

se, sota·prô!l:. Reservas: Lou·
riv:JJ de Azevedo e Paulo Ni·
colletti.

.

o CAMPBONATO E SEUS
VENCEDO;RES

O campeonato Cataril1en·
se de Remo foi im::tituido no

ano de. 1918, d�vQndo, den·

tro de pOUCQ m�nos de dois
anos completar seu- jubileu
de Ouro. O qu�' vai ser efe
tuado I no ,pl'óximo·, domingo

,"

, "

�i.·,",L!j,"",,_ }"",-

é o 38.0 certame, de vez que
deixaram de ser efetuados
os de 1922, 1921, 37, 41, a 46,
48 e 49. O Clube Náutico Mar

tinelli venceu 12 disputas,
contra 10 do Clube Náutico
Riachuelo, estando penden
te entre os dois clubes de

Regatas ,Aldo Luz, com 9

títulos, seguindo-se o Clube

� ..."

1920 - Almlrant» Barroso

'1921 - -Mal'tjjlelli

1922 - Não FOI realizado
1923 - Riachuelo
1924 - Não foi realizado
1925 ..:.. Marcílio Dias
1926 -.Martfnellí
1927 - Almcinmte Barro

so '

1928 - Almirante Barroso

-1929 -;- MartineUi
1930 - Riachnelo
1931 - Aldo Luz
1932 - Aldo Luz
1933 - Aldo J...nz

1934 - Riachue lo
1935 - Riaehuelc
1936 - Riaehuelo
1937 - Não fui realizado

1938 _ Riachuelo
1939 - Riaq1lUt:Jo
1940 - l.\1ar'hllf!J1i '

O �bnintnte Barroso que 194i a 194'6 :...., :l\ão foi rea-
ainda luta .pelo títnlo'. embo- lizado
ra sem grand�s chances, der,

'

1947' - I:tia�I�:>JeJ1o
rotou com facilidade ao con- .

1948.49 - Níio foi realiza-
'

junto do Uniãfl
.

de Timbó, .do.
pelo marcador de 4 x' O;; o 1950 -::- Mdo Luz
que vem atéstâ:r a superioÍ'i� 1951 ':_'Martin",�U

.

dade do elenco, \..barrosi,sta; ,

1952 - Mart:uem
durante , todo", o.': deseJlról,ar "9 A1'

.

de ·f1 53..,... .
o, ril);!; .

da partída.:': . , 11)54 � l\1art:JlI,m:,
"

195'5 _:_ AI',!do L�IZ
.

;;�
'c, .' 1956 - Aldo Luz

1957 -'Amérlc»
1958 ..:_ Aldo luz

1959 - Martiuelli
1960 - Aldo Luz

19G1 Martinelli
1962 - Martinelli
1963 - Mal'th,clli,
1964 - Sem decis§9 entre

RiaGhuelo ff,:,JVhatInelli'
.1965 - Riac1mdo

Náutiéo Almirante Barrnsn,
de Itajaí, com 3 e Clube Náu
tico Marcílio Dias, também
de Itajaí, e clube

,
Náutico

América, de Blumenau, com
1.
Eis a relação dos certames

e seus vencedoresr
1918 - Riachuclo

..1919 _ Mar.h1f'lli

___===_==============:::=::::-o-:
"

ESTADU�I:t DE. FUTEBOL -.EMPAfE
HONRGSO DO FIGUEiRENSE EM

,)OINVILI,E; 1�IDEB EMPATA E
VICE�LIDER VENCE

.: O campeonato barriga-ver
de de futebol, prosseguiu
na' nOite ele anteontem com

o desdo.btamento de mais u

ma rodada, que apresentou
algumas' surpresas.

COMERC1ARIO CONTINUA

';N�' 'VICE.LÍDE'ilANÇA.

" Of Coinerci�ri{) Jogando em

T�ba�ãÓ,
.

diánie" di}" Ferro

viãrÚ) 'que' agnra, l[em,caindQ
'de proàução .pt,i' �·x'O,. num

.

jôgo, altamente disphtado e

difícil para ambos os lados

Com êsse resultado, o Co

meciário firmOlI·sú na vice

lideran(ja, beneficiado com o

empate do l\ietropol, estando

agora dístanciad o do Iíder

,�penas 3 pontos"

I�IDER PERDE' {jM PONTO'

n'Metropol ;jogando cm

sua casa,' não foi. além de

um empate- diante do Palmei
. ,

ras que vem subindo de

produção conforme' demons·
tra o resultadlr' coUúdo . na

última rodada quando bateu

o Olímpico po:, 4 x O, após
paSsar longo período de 14

jogos sem obte�' uma. vitória

diante do ouze I-p,'cná. O em·

pate de 2 x' 2, ulz l,em- do e·

quilibrio de forças e pre·
miou o trabalho das duas

esquadras.

colheu o Figueirense nesta

fase de reabilitação, ao lo

grar empatar cmu o Caxias,
lá em Jomville, pelo placa,rd
de (j x O. O empate do clube.
dil capital tem sig_nificação CI"'EMASdiferente já qúe ..i.tuando'no ': :1.,

reduto a.dversá:ri�) o empate CENTRO
é sempre festeJado como vi·

tória.
' " '"

"

São J:o'sé

BARROSO '.' (iOLEOU'

·Y-r .'.�

GUARNY. ri�RROTOU
MARCILÍO' DIAS

O Guarany de Blumenau,
atual lanterna do ,certame,

conseguiu, a. maior surprêsa
da rodada ao. úerrotar o qua
dro do Marcílio Dias, pela

, contageul de 3 x J, num jô·
go elp.' que o �i.nu' praiano a

pareéia com 'as' honras de

favorito. O Guarany, foi su
perior em todo o desenrolal�
da partida.

.

'EMPATE EM JOINVILLE

Mais nm bom resultado

fACA BBASll,� CRUZEIRO E SANTOS
��

VENCERAM
A fase fillalcla Taça Bra

sil foi núciada anteontem a

noite quando, no Mineirão
com' renda supel'ior a 100

milhões de cruzéirós, o Cru·

zeh-o de Minas Gerais, ven�

ceu ao Fluminen�e. pela con·

t'ageht' de 1 x 'I, ('om tento
de Evaldo aos 35'! segundos
da primera fase: Em Fecife

o Santôs passou pelo, Náuti-,
co, marcahdó :.! x fi.

I

,_-_- - _ _.;,,-- ,- ,-'- ------ _...:... ..............----_...

BAJ�N�ÁR!O DE CAMlioinú
VENDE.SE,. ou troca-se por C!1rro nacion.'ll lote de'

10. x 20' mts. no Centro, à Ávenida Celso R'amos,. antiga
do Telégrafo .. Tratar a Rua Tenente Silv,eira 88'.

A tJM�F COMEMORA
Para os serviços de laqueação, douração, e decapê, en·

contra.se enl nos<.;a cidade a nta dos Ilheus, 4.

-_....._.__

CPMPETENTE PROFISSIONAl...
INSTITUTO DE APONSETADnRIA
E PENSÕES DOS INDUSTRIÁRIOS ;

DELEGACIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA
...

,/ .

�.;ERVIÇO IMOBILIÁRIO

AVISO

1 - Faço sab?r aos interessadns que, no Diário Oficial

do Estado de Sv.nta Catarina, edição de 7 de Novembro

de 1.966. foi publicado o Edital de Concotrêncb,
.

P(tblica

11.0 ESCI - 3166, para construção do edifício·séde da Agên·
cia Regional dêste Instituto, na cidade de Lages, em San·

ta Catarina.
2 - A docmnl:'ntação técnica, necessária- à perfeita ca·

racterização das obra�', a executar, será fornecida aos in

teressados, mediante o pagamento de Cr$ 80,001) (Oitenta
Mil Cruzeiros)1 n') Serviço Imobiliário désta D't'Jegacia-, à

Praca Pereir� e Oliveira _ Edifício IPASE, 2.0" �U1dar,' nés·
,

I

ta Capital. ,

3 � As propostas deverão ser entregues na séde dés:
ta Delegacia, no enderêço já mencionado, às 15 «(luinze)
horas, do dia 7 de Dezembro de 1,966, quandn se d:uá o eu·

cerramento da aludidCl concorrência,

Florianópolis, 8 de Novcrnbro de 1966

13-11.Ewaldo l)iosimanll - DELEPADO

{... �."

1 -

í.
'!.' la

�_It.:., _
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�
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�, ....:�:\l��. .:.. $\;!. i

ALUGA SE.

Salão sito Conse·a. rua

'lheiro Mafr!1 esquina
Padre Roma.

Tmtar Padre Rorna n" 54.

com

às 3 e 8112111'3,
<

'James Da'fen' -

Panela Tilfin
-em'

JUVENTUDE DESENFREA.·
DA

TeeniScope-T8cnicolo r
Cénsura até 14<anos

RHz
às 3 e 8112'hs

Jerry Lewis
. Joan Bl::J.ckm�m

-'em-

, .RABO. DE FOGUETE. ,

Censura até' s- (-mos

Roxy' ,

às 4 e 8112 )15.

Jorge Mf.t,rtmez :d.e M0yos
Maria Gracia.

, <- eru-
O SORRISO DA' VIRGEM
EastmanColor
Censura até 5 anos

.BI1810,S

ESTREITO
GLORIA
às 5 e 8112 hs

Glenn Ford
M:il:rlon Brando'

, lI4achHm Kyo
- 8"11 -

A. CASA DE CHÁ DO LUAR
DE AGOSTO

CinemaScope - Tecpicolor
Censura at.é anos

1
,.

m�erlO
às 8112 hs.

Jeffries Lang'
Rossana POdesta

- em -

SOZINHO CONTRA ROMA
Censura Rté lG anos

'R!l,iá
àsé 8112 hs.

Peter Mann

Jocelyn Lane
"""" e11'i -

A VINGANÇA D� ALI�BABÁ
. Tecnicolor
Censura ,até 10 anos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A precanção o.onduz- d. boa visão.:'*
��mo�mo�roQm.�rn���p��ooo�aomooo:

veja bem. .lt<

pessoas

até-15 anos de 'idade 23% precisam usar óculos

ati 30 anps

�tt 51) ano!'

aré 6 O anos ..

48% �JI'�I'_sam ysar óculos

•
. 11% prej:Í!!flJll �sal' óculos,

,'o ,

82% precisam' usar Ó<:ulps
acima de 60 anos ... 9,5% precísarn ps:u ÓCU1P1õ

.

Beuer Vi3101 I;'<",!,I' ;'"

,

\
Venhil testar seus OitlOS c�m: (.I Or:tlio·. Rater. Em

poucos minu�os. 12 f!!,te. completos. 'dil� principais

fUllÇÕI)S visuais, capazes de acusar e' determinar
qualquer deficiência, por menor que seja,

OSNI-REGIS

�
N° 210

==========�:;=�=�-=:;::;::;::.... --=====

..

��í
, ,>

AH.'r NOUV):;'>lU inotf'tlQUÉ 'WPPA., o mais nôvo e

moderno estabel!�cúli�nto no gênerQ desta çapHal, of�l'e
ce ao pÚblico as mais xecentes ,criaçõel".. em .1l'tigos femí·

JUnos e masculfu�s. em Iançamemo e.xdl!l�\iv(1 para todo fi

Estado. ART ;�(!lly�Al:��"f ll.q;çrTl�V� :
.. tifrD!L. 'rml, ,Jrrô<

�im() Coelb.i;) 1(6 1'ojâ'2 'i.' ',o •

;�, ;, "

�; 1 Ii
,

z��;, '
fi

-.-- ---�'-;:l>
-" -- -

,ç�' .�. .

Sanlacalarin? Caunlry Club
A Diretôtia {�O Santacatazina Countrv Club soli

cita a todos os sócios ptoprietários, assim como a

seus dependentes, in�ere�sa'd'os em frequentar a pis
cina do clube, que a partir ele]. de novembro do cor

rente ,ano. deverão comparecer, lO cons).J.ltó,rip do pr.
Alvaro Cerne de Carvalho, sito à rua Nunes Macha

d� �, 12, no horário >d'e 15 �s 18 horas, para exame

,ClInICO ger�l ou com atestado de saúde passado por
qualquer médico, com firma reconhecida. Em, ambos
os casos o interessado deverá levar uma abl:eugraria,

.

Àv'Jo.3" outrossim, que nen.hul�la 'pessoa pf'i:le;á
frequentar a piscina sem o prévio exame médico.

'

, ,

J:i110'IIianópolis, 21 de outubto de 1966.

A DIRETORIA

v fm�e-se QU �!Uga:-,s� l!m!.\ pequena wj!.l· térrea, dese

cupada, a Rua, Vrdal Ramos (�difíci� Julieta),

.. , Qu'trp-l�'sip\1 "�mq�-,,,,é também
.

quatro (4) lotes contí
gU.Qs; I$itas nºJofl��m�l1fu "Alto d:� Visão"�, l'rat�r 'Vt�ltf:ll,
276�_ -"', ',,' .

.

'. '" V
�. -,-:-.--..-.-,�,��_-:-

__

�,_ .- __ ,,'1 __ �_�: .�-r-I-��-��

'C.tíNICA' DE 'SENHORAS
,
'-. .� <, '

�
-

,

-

.� , ,
•

: Dr�_ Léa : SC11111idt
DTo. Carlos AlbétCl .f3'; Pinto' .

- Gipe-c.oióg.b ._� . Partos - Opsraçõ eS,'7 'I {'
- - -

Oons1:tltol'iQ
.

RUa' Fernando ·1V1�achado,'.!l. 10
Consultas marcadas pslo telefone 6390
Atende de -segunda às sextas-feiras :jas 1Lt às 17

horas.

, ,I..

REX-MARCA5 -E pATfNTES
Agem e Oficial (18. P·.opriedade jnj�lstJ'lal R.t�lSt.rc) (ir

mnre;'ts, patentes '03 inV8n,'ãô nO!l1(\S .·omefciais, títulos dr

estab>,6)!tWilneeíos, .ín6jgl1b� ,9' fr'llo'es de g.rqpag.anda.
Rua Tenente SilveiTfI:, ..29,',- 'sala fi � Lo flhdaF -.- Alto

d8 C��"" 1\Iair F:orianõpr,Jis - C04':;C'i Postal.!'J'7 �- F.onfl �,g� 1

ZS,LO

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

NOBERTO. eZERNAy.
CJ 1�.Ult(HÃO DENTISTA ,

.

r:v1PLA.rv rE E TRANSPLAr,;TE DE DENTES

Del1tistéÚ" Ó))erat''irL pe'lo sü:terna de alta l'o:a.C;ão (Trat�·
nl'ento In,�rolõr J.

-

PEO'rESE 'FIXA E !\tlOVEL

�XCLUS1VAMENTE CO\;1: HORA lVLAR-ç..�p� -

-

'E;ç:i,fícJo .JutJeta, �.o!1j L:nto de· sala:: 20,�
RUq jeróninio Coe.lho. :325-

.

Das' 13 às UI horà..,
,

Fiesldê'ncia:'.'A,v, ;Hercí:lo .Luz.l26. apt. 1

,- ---- _ ...._-_._- ._._-- �

. Organilaç�OA Téç'nic,á Gon-tábH
....

" .'
.

.- Escntas- a\'uisas ._ .pwcura'doda - Contratos Distra

tPâ ;-- ImpqstÇl. ds R2nda - Impôsto de Consumo - Pre

v'dência Social ;_ Co'r�efifi,o Monél:ü�a de Ativo _:_ Assistên-

ci� ,Téonica.
.".

-

" ENDEREÇO' TIl! j $àldqnha Marinho - 2.- Lo'ia 'C.

Caixa P,,!"tal, .59�.
'

ÉndereGo �feJegráfico. "ORTEC0'"
Tp.lefones K181 - 'Chàmar CLAUDIO

FJnir.nóP()li� -,',' S�anta Catarina

c

CASA NO -CENTRO,'

Alu��-se à RU8 Cri.spim Mira 'N,o 123 .. 'h '3Jar . à Rua

Jerônimo Çaeiho N.o l/B' -' Sala 18'.

RENOVAÇJUlUÁ CÂMARA:MUNICIPAL'
. PARA VEREADOR

JlÉLIO DA SILVA :JIOESCHL
N° 2.218

FORD

J!'=;350 F...-BOO
G,ASÔL:INA E DJESEL

Vendas a cargo de AUTO PEÇAS
I'PIRANGA

RUa 7 de Setembrq, 13
.Forie .38 86
Fpo1is.

José M,'usalém Comelli

Ma..cílio ,Medeiros Filho

Ruo Deodoro, 19 .- c@njunto 2. -- Fone 25-8�
�r r� ,

Para Deputado /

Estadual

Celso Ii\mo� 'il,h� ,

)JtJ 1213·
.

Motndade. e tradição
,

.

. ,.

i\ serVlço ae

'Sanh! Caiarin3'
-----'-.;-.�., ---._-----

R�rá. Jl�p�t.�ulo
" , �

Federàll
'

. f'�Í"'I,';"I«;NC!A, E DINA-
�, �"')'"MfSM,J COM-" SÂNTA

tA.'f.'\}�iNA NO' PLANO
NA(:IONÁL

'_';--.�-�7---'��-'----�

PIRA DEPtrrADO
EST1UnJAJ, N'Ew
R,F.U r�l r.:STE
GIU�OI\U �!!: �2l8

PARA DEPUTADO
ESTADUA,t
ZANY GONZAGA
�Jfo J243

"

CLUBE DOZE DE AGOSTO _. Alen,dendo a pedidos SEH..

SA.CIONAL REPRrSE DO S!-J.OW REVISTA op·POP·ART

- reservas de mesas Cr$ 3.000., - di.a 19-11-66

TAC terá arte dia 21

com, recital
I

•

.
�

o Soprano Lucrécia -Darin
\ -

�,

POr Ín;,Cii'lriya do Departamento ,If.l

EqUC,lC;ão e Cultura do Es� ado, o Ttlií.tr,,,
Aly[-l'o de Carvl�lho .. viverá' no p�'ó:xjm(1
dia 21 novq_ noite de larte com a pre

s.ent,iõ\gfo de dois r.2citais de canto el"·L:

rJit,.-, à (�
..... ,�'":.-- ...:J,.... .... n�Y"�.,_�"....oC" l\T;h-:lo-r'f n ....... ,J_

cher e Lueréci� Darin,- tenor-ia-sopra
np, ,e do l'Nq@stro Vvpl� C..,tlld.2" !)IJ,�

-

"".,1'

ti/rip c)Dst.am ,O)-;,;,S de Br:Õfh�i1S,' $,ç!lU
beri, Tsçha�ko!ÃTi.oki, Gi.ol'dalli, l?L!�:;inj
e Verdi j:;�1tre outros l1'1!Ostres d,a múSi,\.�,l
clássica.

OS QUE CANTAM

LUCRE.cIA DARIN D9SC,eÚ na (',i

cl,[f1.e de Pirajuí no Es éldo d!,? São Pa�;
lo.

Ei3 Uma jovem ar.tista, c�m qu'ah"
da':l€(!; -

vcc.::'\Í s, 'excepeionais, tend,o de·:
monstrado ,suas aptidõeS desde o iniçio
'de SUa c.Rrreira. E�n tôdas as apresenta
ções c�ue �ep1 feito, ?o

- êxito ten'1-s'i-jb J!.er

to, por sUa linha, :,?eguranÇ3. e -�2nsihrlj
dade. SUa voz' é de q'�ali'dade' notá:.;e·,;
tendo i;3 ven:cid.o a l.)ln concUrso de cf.l�n
to no Rio de J,2neiro. como também J1l1<Õ!

re'c f 10 elogios de peS<:oa.s amplamente
cOnheC8'é10ras ela ar\e lírica, E'" fig.urr,tn .-'
te nO elenco do grupo de operetas ,TIO ..

'

.'''''nraná, ,3 jl-l�p4p ,smnpl'ss fiQ!';
psincipais COIll bl'i.U�anti')mp,

Sémpl'e s!s dedicou ao estudo de ..

canto 'jCom afinco impulsionada pelas a

zas do :C'leal. A: [arte lhe corre no .'Oa(1.-

g''lJe. Seu prOf�fsQr e orientador Sem.

pl'p foi B, m.&estI:p pT. 'Wolf §;çh,.aiq, 12QP1

�J.1��m está (,'!,o1'li"lilguindo a qmi3J_g�m� 4'P
�'q,qS qualtdades, ,CPtTI Gonh@airf�lmto,
pi'omete ainda muito para o, futuro.

_.
NTBrT DEUCHEB, nas,ceu na 'pe

q1J�r lr dgade s.erran:a: d;e �PFt Retiro,
,�. ; _��p.t{r ,pat,c!,rina. Del1lQf!stroJJ sempre p

é
... pr€,c�R1!? :IJtúsi�,q def�4:;W Sl:l..a .inNbwi.a,' _ •

p�l'tj�Jipgndp nfl;§ 'llprejlentq,ç{í@s clfJ esco

1# � fk fU!1 i!W�J1.·1 .ll1.�is téff:1�' foi mern
l�rD,�n()r ,'3. anos �o �prflJ <lo Q-o!?�io onde
(%' :11qÇlU nQ Rio Gi'.élPde do Sul, firme

-

ent�º .sua ·:cón'Vj.��b ]:i)I34t música.
�11t ,62 foi ,ellCp!,}tl'?tw D�lo mil.�stro

PÉ. Wi:llf SchqiáJ iPfnêndw,se disçípu1p
deste . t1'\!?Istre q� t'.UltP v#lpr, intsI'f'lsspl1-
do em. �'U\3. aca_de:rr�b: c}.e n�{tsU:fl.

-

Hoje aqui o ternos, a!1r��.en+ando ..

em s:lJa' terra.. o ,(�ue con,�egl)in até agora'
'.
Gpm ,êste va101'os,) mar "tro, CQm os p,a3
�!;ói dl"ci,sivo'. cmn qUo

.

�"lmilha a ,estcl
OD ini:r[eme -:10 Bp] (111tO. Só p('-lé ser

a�1J;:H�dado um brilhantp. fúturo: para ._

aipda e cada vez mais delp�"n' aS p13-
W?.E QUe tem ri privilégio de �ví-lq.

_ wOLF SÇHAIA - n,qFCejl na Ci

dade de çUritita, Par�ná. S.abl=mos Je
�u9-� realizaÇõf1;> no ,setor musical, mui-

.

t;:li� 'já presencip..mos .sua.s apresentações
:rl1:ggnífícas , '(Ü,�!laS eh noss� considera
çãp,

-

que empolcra a tpf]os, .até os rrJais
exip""n+e se c9n]J'7ce.dOr�s, DOI' qualquer
_asT" 'tq que q.'U�ir." ob'·eryar; na parte
técntça OU na senstbi1; c1ade .. , virtud�
pl:ofp.J!la neste ar ih ta
-

P8ra os glJe o n.-1(�j"nl, não é ape-

• J��� 11m J2!_a11is;ta, o compositor, ou o pro
<-'fe:sw!:. 'E: um �:;tr.:ista total cOm tôdas 3$

fac\lldades mnplamente �1esenvolvidas.
7

J'Ta 'Sua f()rrpação artístic3, o prof'l'l.
. ,do 'Gonhecimento da·", coi'''.'3s. se' observa

l�c)r v8riçís lados ;0 �"·ber matemático,
filosófico e grande desE'nyCl1vimento es

p'):'itual. emalidrdes aUe transmite à to

das 'que de'le se aproximam,
."

. ' ..

_______________ .__
,

. _, .. _._ ......__ ... ..-_ --_·�--.......-.-e--

S!MCA 10 S:�LiO DA eRlANC�:·,�;.' '(

Um f 10� ,stands 111ais movimentacios
,

"

,.Ç�IO!. 'E, de. Se :nC?tar- que o concorr�nte
é10 S:;lão d2 Crianca. foi o da Siinca

_ 4'0' ,
. ; '�::i'�S 'v:phz :foi 'ô Sr. Celso B. Vidal ( ..

Brasil que homen�geou o Es·"d.o da,' .. :. JÚl;jOi- A), cujo. SÜ11'ca-miniàtur.a percor
Gu;:n�"barq, com uma "�ópia do Autó�:'o r:;:u· 1275 Ínetros: em 5 rninutos (média
r-0 ,"-'n'«r'-?CÍonal q" IVo de Ja�Wjr.o, ..-; .. }lDPá�i� (fe .,.'. 15,3 CJ,:uijô�'P.etro.s).
dC<'j'v f '" ;:lOS afi,cciOn�dqs do ué)\;o' 05-
por R_ Autonima.

.

'" '

,
f' ",in', fOI'am orgal1!zadas vártas s�

ries de competições. ,Dara concorrentes
de t.ôd'as as idades qUe, ao longo do� 80
�,-"-- <- -1 > nis1a, mostravam sua habili�.
clade C�'ll miniatura,s de Simca.

Dos, 1800 il1�<critO!3, 10 recéberam
trof§l1S "101' tn'em vencido as Dl'Ovas de
sÜ.a -ca'�gorj:a e 6 foram prel��jados no'
COncurso '�mi-Sul de melhor apresenta

,:- S:UvrêA' FRANCESA ANUNCIA
LINHA' RARA 1967

,

..:' :Em rec,en4e pronunciamento à im

nr,c:n,Ep., o Sr..Georg�s Héreil, Presiden
j ;., DiJ.''''tor GE?r,aJ d,a S.odeté des Alüomo
ld?,!'" �;rnca, .anu'Qciou a linHa Simca __

'pará 1967, destacando a. extensão da ga)
ra-nf.ia pa:ra o prazo .de dois anos ou

_.

6G.MO qui,.lôme'troS Jnc:lu,incJ.o ,1peças e

mão de obra, \

penho. Acertou l1as expul
sõcs de Hamilton, Oscar e

Rogério Santos, mas errou

não proccdendo da mesma

derley; Éd'SOl;,
\

Pedrinho,
Luiz Carlos e RnlJel'to (Krie
ger); César e Trirmfo; Pe

dro, Croaré, OscaJ' e Gonza.

C�n'-'1l�1(;ão eh S:·ytR

a forte confu<;i"lO frente à

sua meta, já estava vencido

pelo lance de Trimlfo. Este,
aos 9 minutos, uHl'OU no tra

vessão. Contra ahcando; o

Avaí, apesar da inferioridade
em hom!lns, ve�o a obter

mais dois tentos, aos 18 e

27 minutos. a,,:-avés de C�1'
valhzzi e .Tua re�. Aos 30 mi

nutos Gonzaga (,�l(;.errou a

contagem, CO�11,Uldo uma

falta de foril da al'éa. Final:
Avai 4 x Hercílio Luz 2.

maneira com J'<'ÍC'çfto .a Kde- ga.

g'er, por uso e l'\huso do �jo-
go brusco.

A'õ flll�S equirrs attfaram
:'.;<"1'" fnl'mada<;:
hll\T __

"T/; ... ,"..,
\

n,),...'t."l:-�o.

Deodato, 1\-�"�'

PRELIMINAR

QUADROS Como prelimimn' defronta
ram-se, em jôgo 'válido pelo
cettame de pr{!tissiona�s da

cidade os conjuntos dQ São

Paulo e Tamandaré, vencen·
,! � � fl!lc!e pela contagem de

2. s O.

OS MELHOltES

Rogérip Sant.os (';''''f''' \ ,�

Hamilton (Rog(:ric Santo',';

Rogério Purificação, Juan'?,

(Rogério Santos), Cavallazzi
e Maique (Juarez).

RENDA

No AvaÍ: It:msldo, Miri·
nh0l Nilton, Rogério :Purifi·
cação e C3valla'�zi, êste o

melhor dos 22. N4;» vencido:
Edson, Pedrinhu, Krieger,
Triunfo, Oscar e Gonzaga.

('--� '!20,OOO renderam as

bill!�t""b�j do estádio da rua

HERCILIO LUZ - Wan· Bocailh a,

� tllJI!#tIJIÍJflIl-Je �

./����f.f'·_·.·-·:::
... v�=�'����o��$�:' ;%NE:30�22

(!()/Tl Osma;' ,(f8JI(7 Y'eda:çdo

ARBITRAGEM

Não convenceu na djreção
qq �_I).CQntro, o 1!)(;al JO$é
Carlos. ISezerr�, JJ.tOOliado
por �rnani Silva e OdemiJ

Faisca, sendo mesmo pre
judicial ao Aval seu desem·

,
_- ��...... ---- -
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\ D.uem IPM Indicia Hio Enlra Em SinlÜcato\, r
��, '

RlO, 10 (OE) - Os elementos envolvidos 'em in
.qUt'!rj'!o.,! policiais l!liljtaros estarão impedido.s' cl�,
exercer nos' 'ii�ldic.:lt(1S, quaisquer '(.:argos elef vt;Js ou

não.
O despacho fc I [J7.'ofEn(l() DO processo das (0-1(;:

cões realizadas nos sí rdica'us dos '1'rabalha:.lores das
Indústrias Metalúr�jlas c Mc câncas. visando irnp >

dir Ia poSSe de eler !enr,os indiciados em [F'Ms.

' ..

TSE Confirma 2 DoDIi Carioca
B�ILlA, 10 (OF1) /' o Tribunal Superi?r

EleUqtal Jacolheu em parte e�bargos' de 1 daélara��
aw.st�� 'pelo l\iLE>B ao afiürd�ó ,do TRE da Gu�,�b$.
ra, rp'andar.d.o .inclulr na, chapa de candídatos do par
.H]O, � :senhora Lalit Luvízaró e Mario RoSa de Sou
za e retirando da .Iista (�o MDB os senhores Manoet
Bernades e Jorge Abilian.' Hoje o Supremo TI'ibuP-til
Federal deverá julgar os. recursos dos �enhores Hé1.i�f
F(�rl;,:lndos e Taurino C!� Rezende.

{! MAIS ABTIGO DIAIIO DE SANTA CATABDfA

--.----_. ...._----�-�.----------

...

Medeir;os acha que
indiretas 'tranquilizam

dauto prega
-

a reabilitaçãu dlli

dos cassados
'

/

'

•

I

RIO, 10 (OE) - O rnir.is

tro Carlos Medeiros da ,'il·

'va disse ontem, em entre

vista coletiva que a eleição
indireta não é ainda opção

.

do grverno, mas foi por 'ele

sugerída ao presidente Caso

teío Branco, no anteprojeto
de Constituição, como re

sultado de sua convie: ão

pessoal de' que a eleição di

reta não convem � tran. ui,

lidade e' segurança do luis,
já que nos longos anos de

experiência entre nós rt;ve·
,

I

lou-se wn element(, gera,lol'
de crises politicas" COill(}·

ções: �te'rnas e goll;les Ul;

Estado.

'\, , '

AS RAZÕES

o ministro Carlos Me.iei·
ros da Silva iniciou a er, ,re

vista dize-ndo não ser de

hoje que é partitiario ,ias

eleições indiretas. Em con

ferencias, entrevistas à im·

prensa ou outros tipos de

pronu.hciamentos, há n tais

de vinte anos vem de :en·

d�ndo o· sistema indJ. eto
pO!' entendê·lo o mais ajas·
tado às c.oudições socic po.
líticas' do páís. Julga '!lue
tanto as elej.i;õ�s lÍirctas

quanto as jJldireja� "são le·

gitimas e c!t>mncratie,lf(",
desde quI' o c.J.I':(U .... t·. J'

ral seja independerüc e te·

lllha qualificação iiúa escoo

Iher o melllOI' 'candi' ato.
"()ize-r"se que ,s6 à ele i�'ib
direta é democr:atie.,' é H,lia'
balela" -::; ljofirmon' o 11' JUS'
tro da Ju'stiça.. .

"

nro, 10 (OE) '--i' Ao seI'

consultado ontem por jb'na·
listas, a pr'oposito da. d i"e;r·

g'encia que ,mantem cor.,· o

Executivo, sobre as CllS ..

sações de mandatus de "eis

pal'lamentares, o p.resrd�ntc,
da Câm,ara Federai, o·�vu
:tado Adauto Luei) CardoDso,
distribuiu trecho de um di:>

cul'so q,ue prvntUtciou duo

"rim�e a: convcllçãu (hl C;..•tlll

!a UDN em &ão Paul\), ' em

'1964, quando' afirrnvu qUe
"n[lo &e pode consolida. a

obra �evohicion�rlli 'sem que
. 'sejam ,reabIDt'l-dQS" 1m" • ..,;_,
'd�s elem'entos;'c;Íssados.
i. As pai�vr.as dÜ'"pxesidcnFC
da..· Câmara: ;:'_..: 'que; ultml,l'
!númt� vein �lefend.�lldó" j�ll"
,to: à, a,mig-,os, Jados ell�Llen.
::;t08 ,puhiSlo� pelo movir.lcn·

do de 31 ele,' l-nal'ço ,- ",Ui'C

,;Os qti�is ,Q, �x..{\�p'{.1�adO AI·

�rlino" Afonso'_' e que em

�eu entender forám, sa�rüi·
cados: ha,';hlira: mais', dii.1c'il.,
'foraÍn' a;,s seguin;tes;"

�

,
' "Long'íuilerite "Iütou ,o' 30S·

so partido' pelá' :,lcgalid.lde,
A, duras penas 'consegui; �lO,S
'pni�ervã:ia, 'não: ljara. I) g'o-

d I

xo de p�iv�legiauús, lUa::;

como um jÍ1s�nllllcnto do
bClll comum. Nós pregalnos
seu evang·clho. Nós com·

preendemos bem melhor do

quc os infiéil') ite ontem qUi�

agora pretenuem tirar·nos
das mãos nOSSR velha 1m'!.·

deir;t, É a elc�, n:18 'fileíras

rilentarern em pruCLS,iO
gular:
Segundo esse' pünto ele

vist� -:' nítido da ull�siçã;q ,

- a niwuluçíw se uutoillni·
"E" finalmente, ,Sl�nhor'es tou coni. :' � clt 1�':lü tIo'" Áto

c'oil"éncionais, !ie 'lemos fi· n.o í, al16s o' 'l)_1ie o movi·
x:.l' neste encimtrií: qUe Ilós mento se ,úlst1tU�i0i·.\alizou,
.-ima'l'J;,os e �oinpl'ecÍ1del11os entrando n,à' fàix�,- dá. legali·
,,',U.iUS dos que, ·por caus� dade I-e do'

r résp�ito, � lei
fie fome' e' s�de" de justiça, ma.io� qu�' é a C()nstituiçã�.
s'é :tr;u;,sviaram em eai:1ú· Antecipa 'àlnda o' sr. Jo�é
nb�s dé, desesPt<ró c'. ho,ie se Barbosa"""wn outro ]Jonto de
encontr'am no ostracismo, se� arrazoado: o l!'�1)lio Ato
'oui enc�rceí:ado\ I, ou 'proscri· lnstituclonal n.Q 2 não reli·
tos. 11 �ios�o dever estender· rou, dÔ Poder Legisl'!ti�'o:, 'a
Utes:.á 'mãi;l, separa·los dos eoilll;éteh�Ja para' apriléiar
demrlgo.gos e dl}s. explorado· mate,ria con.stitud ;:mal; e a

re� . 10 lJoder,',q'ue ia nevol,u. perdá de'.. IÍlmi'Uatc. é �-egul�.
çãp 'e.xpulsqu 'e!, m�pacit!?u .,�a.pela ,Cop�t!ttiç�(] � . "em
pira a fida publica: ',E' feco. ,;termos norQiais: : 'CLI.l cdo 9
nhecemos, que" a (lbr;1 l;evo· iá'rt. ,i9 do 'Ato. n.o. 2 ,jl2mente
11lcionafi�, de (.

justiça � de 'o Poder.' Ju�cia. 'Ül fidQu
paz' soê,4J.f !lf�o: �e pode cQ.n"

.

pr'Na�� ''déssa co Ú]' ��ene{a,
�olít.iar c, senl,: q,ue ,eles .sej�m ,,' expressaJ;DeJ1�e. _ �

reabilitados",.. i'
:
,:' '0 deputa{l.o J()S� Earhos'a,'",

I.
..

,
' porel�, por. ,Ul�la, l1l,Jé"ão de

RELATÓRIO FAVORAVEL etica, 'só dará a r,lll"!t�cer o

. relatóri.o � que é 1l1ITgQ e

° deputado .J05é Barho· . únpoda em um juizo criti·

�a, do MDB de São. P�ulo, co dos !rUmos da te VI 'lução
'- em Brasília, q!Iam:!" se

rel,mir a Comissão de Justi·

ça, da qual é o viçe presi·
dente.

Prosseguiu ',dizendo que
no Brasil, hístorieamente, o

sistema eleitoral
. preferido

sempre foi o Indireto, inclu
sive adotado na primeira
Constituição republicana, 'a

de 189Í. Lembrou que Rui

'Barbosa, ao redigir o pro

jeto da Constituição de 1891

(o primeiro projeto), apre-

.sentado ao '--',)11;;'11: so a lU

de junho de 189U, propôs a

eíerçào Indireta; os uemais

projetos surgidos na epoca,

para substit'uir aquele, t;_lm
bem .consagravam o siste
ma jndireto.'

'

'(

Lembrou que o sistema
indlreto era tão' arràigado
no espírito

-

do �egisladori"
brasileiro que sua substitui

ção pelo processo direto 'só
fói possivel 'graça!'> a uma

. �aioria ocasional de 5 vo

tos no. Congresso. E aind.a
assim as eleições não eram

propriamente diretas pór
que o's ehefes politieos' esco
lhiam !Js candidatos e ao

el�itQrado cabià apenas ho·

m.ologar os nomes nas ur

nas, e sempre venciam os

candidatos do govc'rno,
.

co

.mo por f'�emplo. na\,eleição
em- que Rui Barb�sa perdeu
para, Hermes da Fonseca

j,.ul' larga maioria de votos_

VENCIDOS
INCONFARil'IADC �

. "A' experieneia 4e todl!s
esses anos - afirmou o mio,
nistro àa Jnstiça - não con

diz com o interesse' publico.
As campiffihas eleitorais agi.

en1 que estiverem� /qu,e de
vemos dizer que a nossa le

galidade nunca será um pa·
lio l)ro(eto,(' de isenções c

irnuÍridades ('ontra os opri·
midos e os dese�dados: É
que, para nós, este é o pro·

jJl'io cerne da obra revolu·
don:uia apenas encetada e

que nÍl)guem, í'em o direito
de' 11l,�e�jroniper:

j;i antecipou seu \'oto como

membro da Comissão de,
Justiça da Câmara, na quali.:
dade de relator ela maíeria.

Apresentou como outra'

contra-indicação 3.J si.rtema
de eleição direta a grande
antecípação das ,C1ilhi_JltnJ!l�S' ,

eíeítorais, Iembran Io 'llué .o. Parla atende; a popul.àÇ�o de seu Município; . a

ex-presidente :JuscElino Kúbi Cooperativa ,Agrária 'Mista de BeI�e�ito Nove, ,é�tâ
tschek, no dia 31 ce j: neiro cônstruir.do com, seuS próprioS' recursos, uni hospital' ,

'de 19tH, ao deixar o gove,r. '.

que ,é?ntará 15 leitoS,' s�la de 'operações é:,dJmrus ?e-
: no, ',. lançou a l:aHl!JaD.ha penctêrcüis. ,:,

,

' ,

: JK·65."'Da mesma fonna ÓS À Achnin·istração�do. hospital será entregJle' ;'·a
I'rs..Carlo�,�ác'erd� C}".VLaga. ÚIDq 'soCie�a;rle q� está" �Íl,ao, Qrgani�ada pel�' Pt9--
lliães .PintO sé lançuanl �n-. :pna Cooperativa.. .... , .'" .

,

.

d.idat08 à',súcess� do,sr_ Ja.
, Técmcos da Diretoria de, .organizaç�o I da �rQdu�nÍo Q�s cinco anos -aDo, .. ção da �ecr.,etar'ia da Agricul./ura, que vem oqen�d�

. tes da eleição; con-, 0, que "o . àqueJa, Cpbper,Jtiva, monst�am-Se' irÍteressad9S ,�' corn

'I_1RBranuSilVlTE·'via.,
em p.crnu.nent6' - ,os trabalho.s deSenvolvidos'peló 'Sr, Hans' Schleifer, à

,'·f'·U:I·e'ho"I' ',d,.a' tum',ul,to' no sul:campa�a cleito�aJ". ";freT1te'dia Entidade. '.

,

" <

"'
• .J.," ..

'.

CONDICIONADo ' ." . .' '

,
.. ,

J��:"::u :o�:::,,;: '�haixadar Do Vil!�ã Diz aue ,""
"

·m.' !tI'a· ,•.·U·'·,m'" :,·.e.··· ,',Ie�r'e' '.'m',' ',U' ',·1,1,'O�, ..

dilfS" o �iesidentc Cast�lo" Guerra Acaba çp�'iíJriga U .

....
. 4J

Br�neo con�ocará '03 llresi· '. . "

qenas 'ele. Viàlên<iia interromperam 'na exi�tiu: Atuando Com correÇ;ão -e não.dentes da Câmara' e Ú[)' Se-
, , "', , d t t .A,,' l' .

'J nd" -p''';'t o J'UlZ" fOI' agr.,"..J,:do'

O' 1 (OE)' "0'"''I .,' :
b.' d d' I.loI..;e, e an e�Oll eln o logo a ...e se 're@.lassIna,a',oa.a;<W a " ...xl

,-nado.�p;va-.com .eJ.es estabe- RJ ; O -_
" p'rl,mE�'lFo , em ,ruxa, ar . ': Q,

• '..
'

. d. ti
.

d T :b _.
- !

n:t;
"

pel,os' tórcedores e generalizou-Se Um j 1'Ieeer as ,co'luliço-es ,em. �ii'e�:'" V.�,tnàtrx,�.i'�""S'iir 'no' ·Bra.�id":"e"heg�.,;lloJ·,e ""ela"man.h�,;:al, _.z:v� "�S�" d<:a''Fa'<J� ._��";;"u aIrao,. e, ' 'd
re

Cas, d d
'j, - '.. ,E

equ"pe
-

er10v dJ_lO l violento "�/umuLt.o, p.articipan o' o mes-tramitará- no Corgrebso'�,o Guanabara. O senho'l"tQ.tfu-Vàti:-ThaY diSse �'"lmp:reID'� ':,'"".,'.' °d C· "'� "",OJUCé}·� e�.(), .o.

'l.-
'

, 'd' , ' "

A
,'. d'" d t'ão 'fnen.. merClano e ,nCmma. m ,morto e 'mo ábccionados 'do Comerciário 'qUe tprojeto" da ConstLuiçã.o. ; O sa q,Ue a' paz, no su' este,

, slatlco,' epen e. . .so
. ,

' .' f" d 1" lus" 011'" 1 nham "."1'a"n,clo' a �ubarão para assistir. .., _

"

.
' : ' ," "., f.il

,',
d .J! '.A' 't· ..

_
vanos en os,, nc lve Uln p ela e ,v JOU''''' '.Lmmlstro nan a.crelJlta que o ,te do aplO unuamento ,e.1d,lyergenclaS en re.,. os paI

d "1 nd
. :nh " d' 'rei f' I!>,' disputa, Cenas de sangue üveram lu-"at-tl1,! c"llflib c"'1l'i' I} ��,'ec�: '"ses'comunistà::, Dio�'se 'qúe'qv::Lnto m.'1iOr fôr a declSão um":l� ri ,at, tel,l'l ,a:"c'l� par.,l a, 01 ,-, , . , '" .

,
, '., 'o sa 1:,\'-'''''0 TI'" e e"lJoe"", uo' gár,',então, e a faca de um torcedor ip,oti�'o t.o 'LcglslatiYlJ ede ein" F.,j:r\�· C1J �';'o i.! ,I., no; :a_ �'.·a S,'I_!I'm:·u.. o. Cl- ... 1in.l E f ri

d�'
. <O , ..

_
.",

sensato, matou outro apreciador do fu.bar'e"� à I C"ü""�' '··Hs.itu· solrimento do poVo viei'jru111ta, - O eD.10a" xa:"Or
As cenaS f ve.:\in1 iníci� quando os tebol.�ion�l; pois o' go..,er�o fes- Vi,etIÍam do Sul, ',apresentará sUas cre.denciélls ao prÇ torcedores do Fetrov�ário e�lgiraí11 0.0 N'a ,tal-de de qntem, na Feclen).(j;:J,o

pera l-eSolver '0 c(Jn:llitó' e .sidente Çastelo Branco no próximo uIa 14.
. árbitro Iolanqo Rodrigues a màl'caç,j.Q Catarinense de Futebol, 'já se tomavam,

aprovar a Coitstit lição com'
_..

.

<'

� Um "penalty'� a seu favor, o cjual, ria . prowdências para interdi.tolr o Estádio
a �ai{)ria da ARENA".

opinião d9S cronistas eSp!9l.'tivos. não -de Vilas Oficinas,' do Ferroviário.

CG��Vrr� !'A�A ENTE·RRO

tam tanto o país, apaíxo
nam . tanto os' polLicJS que

depois da eleíção �s venci- .

dos não: se oonrorr.ram com

os seus resultados e (I ven

cedor não tem COJHUt;ÕeS, de
governar."

° esp:i,ri-to doo. il<l!."ecer e ra-
, "ora.veI. nãu apenas à tese
do SI" Adauto Lt cio Cardo-,

so, lna; '�ambem ao ponto $

de vista de que �l,,; jJUlúçõe's
Únpl!�laS pei�. Atl h.a 2 são

aroÍtllUlaS se nãú :'iC fWlda·
l'e·

Ftorianõpolís, (Sexta-teíra), 11 de no.Jembro de 1966

5° RM Treina Contra
, (

- ,

Gue:rri�has Em' Três Barras

Tropas de Infantaria, Artilharia, Cavalaria, Coo,
municacões. Material ·Bfico. F.:::genhar'a e Intcndên
cia da õa. Ec::;iQo MJ lar, dcsc1Volvem COl1,'l êxito as

manobras prevista. para a região do Campo de Ins
trução Marechal Hermes, em TrêS Barras, SC, onde
é.er ipregado Um efetivo.aproxírnado de.3 mil ho:rn�n3
com a finalidade de exercitar oficiais' e praÇas no

combate contra guerrilhas.
Exercício de grande envergadura tá�C� e que

requer de seus participantes"perfeito entrosamento,
aprcser ta Um ritmo nOTlTIta1 de trabalhos, fato êste
que comprova Uma vez .mais o alto grau de adestra-

. mento dos soldadas,

"
; _',

. .

Cóop�raliva.Agíçola·C�nslrói

Hos,Ual Em Benedito�",p,vo
. .,

'. ,

Ale'k".ànder Saiko':"�ki,- Zeierh1a 'Miniàto; Leoca
Ma:Ciunas,' HenriqUe HrYnie:Wjc�; 'João Carlos

, 'Gam�o Fe1'1'Tandes, Hel�o E;t!tre1a,' DalbY'
Verani :Rereir-a, . Carlos' Alberto G-ah'Z0
,Fernandez, � respectivas fruníl�as -, filho;;,
genros, netos de

, ÊüLESLAW SAlKOViSKI

ontem falecido convidam �s ,amigas e pe.ssoà� �e suas

relaçõeS 'para ',�&'>istir�,n:- .,ª.�erinior:t+a de sepuHamen-
to daqu�le �n:ti.e CJ:'\;I-erido:. ':. '

'

·0 ,féretro 's.airá às\ 9 ,horas de h0je,' da Capela da
Casa de' Saúde. Sã0 Sebasp:ão, para o Cémiieri.o. de
Itacorobi.

'
"

\
Floi'iarlópolis, :11 'dê novembro de Ü}()6.

\
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EDITAL

O Ins itut,i) dê Direito do Trabalha, :qa Facultléi:d'e
de DireÚo, conv'da os lI'J.chareis" estudantes de Di
reito e' demais illteresSa:l'os, para 'l,Ssistirem, a uma

Cor ferência Sôbre Convenção Coletiva de Trabalh�,
a ser proferida pelo Dr, Breno Sanvicente (autor?e
"In1rodução do Dil'e.ito Brasileiro do T�abalho"), t;o'
dia 17 de novembro,' às 1'7 horas, no saJflo nobr� 'dia
Faculdade de Direitu�.

Capital vai ver a-banda
passar dia 1:5 ·

..

,

·Em viagem 'de' intercâmbio CUltU- norte-americana qUe tomam parte nq
ral e amizade, es{ará em Florianópolis �'OperaS'ão .Unitas" -:- program� .

êste
no próximo dia 15.a "Banda Unitas" que 'vem' sendo re;alizado nos últimos
ti ill'arinha' dos' Estados Unidos para a anos entre' Os govêruos do Brasil, Ar-
; a -4'.1."

U
.

bi ti d UIrealização de uma b.pre:sentação. que te- gentina, e rug�al., o je Ivan ... o �n
rá:' lugar, 'lia) A-iro da Catedral, às 15 ?rogra�,a 1.1p treinamento e cooperação
horas, ínternacíonal.

A "Banda 'Unitas" é composta de
membros da trip1.llaçã'o da Marinha, dos'
Estados Uni,p.o's que ora enconV,'a-se no',
Brasil. Muitos de seus membros 'são ho
mens de menos de' 20 anOs escolhidos
por ,suas ablliJiades musicais e homens
dó

'

mal" entre outros 500 músicos' "da
marinha.

O conjunto é designado para ,.pro·
po:�Ç'ionar entreténimellto e nas suas'. a�
present�ções regulares, .a San,da com

'bina musica e ri1J_meros' cômicos em 'cpa
s,e fodàs- as ,su�\;apreSentações': Seu re-,.
'Mrt6rio abr,ange'd,esde, o sentirlli:!'llLul
'até 'o ,jazz, sendo (lUe álgúns .de Seus

n6meros desJin<ln_,;;� priIlcipalinente ao

gos.to,da juventude.- A "Banttà, Unitas"
á-- 'fotÍn�da: pór rriarinheirQS, da;.marinha

-

, ',�
,

•

'

,

>

,"O,CHEFE DA BANDA"

F�an�' Forgione, é o chefe da Ban

da homem qlle coordena as apr€lsel1tP-
çõ�s' se1ecioll.é! o repertório, e principal.
�en';e o conjUnto todo, para maior pelo
feição '� adaptação ao rítmo de várioS

países. E' professor de 'música- n.a' �s.co
Iii de Música de Ríchmond. VlrgmIe.,
dêsder.de .

de italianos,. na' sua, m,aiorili

músicos e comediantes de raro talento.
',' -

6 talen!o' ,.artís�ico e' fqcilidaóe pa,r4
F3.,kail," ,o, -pubhco, fIzeram de Frank For

g,óne e seus músicos um C'OI;tjUllto ,apr�
ciàdo ,em muitos ',países, e o seu suces·

Sõ 'tem sidó comprovado quando de �
prest?taçé)es anteriores em diversas �

dades' braSileiras,

A,MANIÃ ÀS' 22 :HOltAS!
"'lW

-

O n�BC- ,�.",
"

. lilj4. \I:�. li:. ",.' .,,'� , :, '
'

,

VOCÊ EM DIA COM ,1 POLí��ICÀ DE SANTA CAT,ARINA
NA VOZ DE SEUS :rttAIS Atl1'tNTICOS LíDERES!

RADIO 'GUARUJÁ
RADIO DI1810 J1A_MANHÃ

e a $Jrande coqeiá barriga-verde -de irformaçoes.
,

em transmissão par� todo o EstQdo.� ",'
.

ijAO PE_CA: ÀMANBÃ ÀS .22 HO�AS '(

( '

(
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Pàra' Senador"
'

"
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; i Celso Bartt�j,
'I�

, " , ! '� '-
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