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o TEMPO

SIMT!SE

ITÂLIA INUNDADA

Continua critica a situa

ção 'criada pelas inundações
na ltáÍia, principalmente
nas regiões do delta do Rio

Pó.

REPOUSO

O marechal Costa e- Silva

ainda não decidiu se -vaí

viajar para o exterior.

an-Ites 'de sua posse. Sua via-
zem é recomendada sob o

J';onto de .vísta pessoal, uma
vez que necessita .um perio- I

do de repouso.

LIBERDADE

A agressão de Israel con

tra a Jordânia, ' demonstra
a necessidade de preparar a

\
.

guerra popular. da Liberta-
I ção. A «íecíaração é, de Por
ta-Vóz oficial', da �Íria:

, A(iianfa o comunicado, que
a Sírla tomou tcJ!as ato; m'o,
vidências, 1>ara fazer' Frente

"

às eventualidades de salva- I
d li '.,. I

guar ar os {r"I<OS e as

Ifronteiras dos países Ára-
"

bes. '

,

O senador i\1iltO:l Campos !
afirmou n.. capítal ; minei
ra" que o Congresso não de
ve .abrír mão da prerroga
tiva de emendar o têxto da,

HOOBY DE MINISTRG
_,

o chanceler Jur::cy 'Maga
Ihães descansa em ItapaJ'i·
(la, de onde retórl'ará hoje

, ,ao Rio. Ao passar por Sal
vador anuncióu' que, tão

logo deixe a vidil, plíhlica, I
vai recolher-se a uma pt·o- I
priedade que tem naquela'
localidade, a fim de exercer

as a�ivida.des de Rádio·ama·
dor.

'

,

CASTELO ABSTI',M-SE

O presidente C a s t ü lo
Bninco não votará hoje, na

Guanabara, porque seu, do

micíIi9 eleitoral G em Em-

(sí1ia, O mesmo acontecerá
com o mi.\l.istro da .Justiça

· sr. Carlos Medeiros Silva. I,FOGUETE ESPERA
I

O govêrno au�traJjano!
adiou para hoje" o lança

: �ento do foguete Europa, I,
·

cOllstrui�to com :ma terial
·

fornecido:' pela, �Grã·Bre,ta·
"nhil-,' França e Alcl1.1anhà: O

tadunenio ocorreu quando a
;, contagem' retressiva ' havia
! atinl.ridQ ii 20. b fnglH'tp, voa·
,

rh�. 800 '(luÚilll1et�·�)s e cairia:
:no .

deserto de Simllson.

Segundo 0(3 Ú EJl1�OS
mes 'chegados à Presic1ência

l

d�t Repúblj_�a, ,'1 ARENA de-

; ,.verã conserva r -mr,loria no

'çongresso, dev(;l1cw fazer

".pe�t()" de 250 deputados, en- /.
quanto 'o· MDB e1.e"O'erá 150. :,

, I

j
í
1

" O,vice·prcsidente da'União :

NaCiouáL, de
.

FLitudíulics,
anUl�ciou. 'un�a' s'é !:je

.

de me· \
didas para manter a mobilio

�açl,io da 'classe dUfante as,

.' férias. A �nedida Visa refo}'· �
'"

�., I
çar Os es"tudallfl''S, n'a luta.,

,

'\
contra' o regirril'" levando ! ,

nova mentaÍidade aos mais :
amplos setôres populares. !

,

I��::;�.:'��=.:::�::::::"""':;";;;;'�:':;::=::':;::'
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"C'um.pá.' ,�,��, dev�r' cíví'êO, ·te ,1 q-'o' t�ntdq.d.e ,<10 ,hoje 'à
Metropolitana, ou'�ir ti '�anda toe'ar ceises cfe

'

�
.

tuação Tlaquehis ,reg<õcs:

CO·18A8 DE ,AMOR:

Enqpanto se últi1ila�l1 os

preparativos ·pari as. elei··
çõe's;' o sénador ':rvlUton Càín·
pUS 'afil,'J11o.u, cm Ii'elo \H��i.
zOi1te, que o' COl1�Te�SO não,

,deve ab'rir 11,ll�O [Ia prerl"og�.

<.. ,. ,

l�iUiT,,(,S CUlilPft,lM DflLAR' ·MAS BC·

.lA Dí:SMENTE ALTA
�mo, 14, (OE) - O Dólar
não vai aumentar, nem a

J11issã� do Fundo ,Uonetário
Internacional qU!' esteve 110

Br�sil teve a finalidade de

promov>er qualquer altera·

ção cm nossá' ·moeda. Are·
velação foi �eita esta ma·

nhã aos jornalista" pelo lU'c
sidente d'o Banco Central.
Ao mesmo tcmpo· fontes do

mercado de câmbio Íl�for.
maram que em consequên·

"SínteSe do Bol. Geomet. de /\.. Seixas .oJdto

Válida até às 23·] 8 hs. do dia 15 ele novt'mbro ele 1065
FRBNTE FRIA: Em <Curso; PRESS.AO ATlVIOSFE
RICA JI._;:f;bTA: 1019.2 milibares; TEMPET1ATUHA
:1ifÉDIA: 21.70 centigrados UMIDADE H,ELATIV.'\
MÉDIA: 83,6%; P�UV1OS'DADE: 25 'mrns.: Ne,;,a
tívo. - 12,5 n11nS.: Negativo - Cumulu , - Stratus
_ Nevoeiro - Chuvas espanas Ternpo médio:
EstaveL' ,

:',;/

De'fender "Bezerra
'_

,

, ,

imcIFÉ, 14' (om -, Os
,� r

1
\. { • ., •

;I(lvogadlls J�aul Ol"!'S' C Be,

km):' l"raguso\ ,II�nnl'lràtn
([ue' se'� �oíi�idadü�' aceita-'
rão partiCipar 1I:l tJ.e(csa_do

\', e�-gov(JJ'naú�r Grl'gódo 13e·

7-erra que será ju1;.;ado pur

�ubvcr:,;ão ,a 21 de dl'7-Cm

bro, pelo Co.nseUlO Perma·

nente de Justiça da Audito·

ria da SétUna Rr'g'ião Mili·

tal' ein �ecife.
�t \"', '

�; 'Já, fvra�l cOlyidaaos c,

aceitaxall1 defendl'l' Gregó'
rio Bezerra, os advogados
CãluUo do Oliyeira Netto c

Eu ruIu!) "U�CI,I!!C1\WI:).

",

'\

ci<t dos llOatos (pe circula·
iram ultimaIlIente .mais de
I

um bilhão de cruzeiros em

dôhires foram �'omprados.
O sr. Dênio Nigtieira em

sua entrevista anunciou a

t,otai reformulação da Bôl·
sa de Valores, que funciona·
rá como a do MéXico_ Será
encerrada' a grilaria dos

por um COll11Juji,lflor elcÜÔ
nico. 1'01' sua' vez f. sr. �'Jàu· -

nclO S�gttla:res, assessor

técnico da Bôlsa ,de Yalô
res informou qu(' três são
as razões da recente queda
reg'istrada nas ol�e!'ações da

Apõ�.. uma ,t"cmpo,rada em
'I, I,.

que bateu . várias" vêzes o

rec�rd: de 'público' tio Teátro
Áhmi�'o de' Ca'rv:>.lhõ, "olta

à .f lorianópolis o prõ. 1\.ar·

}\[ayá pa�a uma 1'élf� ...4e, es·
'petácuios.

,.

pregões ficando o valôr 'das

,ações paJ:a ser dt'terminado

Bôlsa: Boato <;5lJ,'e a nus·
são financeira do FMI,' des·
valorizacão do ui'so. argen·
�ino e a saída rle posição
dos detentores de' açQes.

c'

Cilrioca�:;Elegem b'�
Siu Sena'dór �e ",

�luilos Depu!ados

"

Carnaval 67:
,

Comissão

RIO, 14 (OE) - Um uu- A Comissão Organizadora
1l1ão, 500 mil e 1;?7 ,pessoas, do Carnaval d� C7, pro�·
deverão comparecer às Uj'. rogou até o dia 20 o prazo
nas, paJ'� elcger 11JU. sena- para a insérição Ue societla·
dor, vinte e um lle,mtados 'des' carnavalesca<; que par·

reden�is ,e 55', deputadQs' es.', ticiparão
.

do InúuQ 1110'
,

taduais. l".:,
'

"
.: I11CSCO do, próximo ano.

.

O pleHó Íí.<l. Gm,lllabal'a se·

rá garantido ·por··IO mil ho
mcns tia Polícia cnquanto

, 500 outros s'erão �nantidos
" '

permanentemente no Mara·

canã' b'1lardando as urnas'

1)as 18 horas de' ontem às
16 horas de hoje, será proi.
hida a venda de bebidas
al!;uúliel.ls,

De outra lJ.al'le, lemb'rou
quc a não inscrit;ãv na Se·,
cl'eiaria da COl1.u�são 'não

impede que o ÍGtcressado

pal'tipipe do camaval mas

que sua cOllcoJ't'ência pa�'a
efeitos de prêmios e eon·

cursos ou ajuda fina�lCeil'a,
Ilào será. ,';ili!.!.!.!,

'

, ,

Catarina elege hoje, atra

. vts 'de' seus setecentos e' oitenta e no-
,

Y� mil eleitores 1 senudor -dc Repúbll-
�

... \ -.�'

co, J 4 deputados federais f.) 45' esta-
"

I

duais, além de vereadores à" Cômoras o

Unificação Da Previdência Vai a Caslelo

BRASíLIA, 14 (OE) - O cía da lei à respeito. Acres
sentou o sr. Nascimento
Silva que já tem em mãos
uma, série de sugestões da

Confederação Nacional dos
Trabalhadores sõbre a· re

gulamentação do fundo de

garantia por tempo de ser-

presidente da República re

cebeu hoj'e o projeto de uni

ficação 'da previdência soo

cíal.O ministro (lo 'I'raba

lho .iníorrnou que o disposi
tivo continuará a ser aplica
do antes mesmo da vígên- viço.

/
" MOS" bipQ'rtido, em duas sub-Ieqendcs,

.
concorrem os sn•. Cid Pedroso e Brosí-

1;0 Celestino de Oliveira.

"

M'Unidpais de 'suas 195" comunas, três

dos 'quais Penhe, Ascurra e Pente Alta

- e�colherã9 também os seus novos

p'i'efeitos; que substituirão os intervén

t'�res federais de "mcndcto tampão".
Â' capital que se corisfitui no

ma�or colégio eleltorcl do Est�do elege

r,á 15 verea fqres(t s�ndo que para o

pr'e'enr.himento, das va9_as, (] ARH>lA

concorre com 24 candidatos" o MOS

com 18.

Os partidos ap'resentaram tJrês no

mes i; considarcção do eleitorado para

a Câmara Alta� Concone pela ARENA'

o ex-governador Cel�o Ramos e pelo

Pgr" Q Câmara Federal (I AR!::NA

opresentou 16 nomes, enqucnto que o

MOS, concorre çom 10, Para a Assem

bléia, Legíslativà, 65 ccndidatos, pela
ARENA' e 45 pelo MOB disputçm> as

45 vogas existentes, sendo que a gran
de maioria em corótiú -:te' reelc.côo.

Florianópolis contando com 42

mil 'e 887 eleitores é o maior. cofég o

eíeih)J 01 do Estado, dividido em duas

zonas,' fra..::io-.ados em 183 seccões; Se-
I '

sue,�e Joinvil!e com 41.�92 e Blumc-

ncu com 3,1.054. O menor núcleo eleij
toraI de Santa Cata'rina é San,ta Ro;:a

de Uma
•.
onde estão habilita<'.!os ao vo-

to 316 eleitores. .._

O panorama prévio realí

zado por observaonres poh
tíêos atribuia Irar.co Iavori

tismo aos candi(laios\ da

ARENA enquanto 'Iue f011-

, tes do THE llrev;.e\11 num

ma, abstenção. Ao que tudo

cst.á a indicar, <IS tendên

cia's '(lo eleirorado ,·at.lt'lüCll·

':[ie deverão- pernuureccr prà-
trcame�te ':iiialter::das.

'

a única,
(I.� V!'l7. (IUC, conf')1'me pre·
ceHlUl Q aludido Jto, ,os rnu·

\11t'Ípios (le
'

J11ab üe cem

mil' h>lhibl1tcs vntam com

êste tipo de cé·du.a
0_ gonrnador Ivo Silvei·

ra vota COJ11� cédula indivi

dual no município d� PaUIO

ca_ ;'0 p'residente da Assem-
I, -bléia Legislativa, . deputado

Lecian 'S]owinsl;:i voia enl

seu 'domicílio elm! oral no

municÍ}Jio de Ar.lranguá. O

lJrefeit� Acácio'_ 5P�lti��0 suo

frag-ará os seus r:al1dldatos

.na capital meSll)'J.

TRE ALERTA

,O Tribunal R.et.'ional Elei·
to�al de Santa Caiarina per

maneceu durant,e todo Q

mês de outubro, como tarn
bérn' <todos os dias de no

vembro, 'até ontem, em COI1·

tínuo 'lJlantão atendendo

candidatos, jul::-'lIndo- as

suas petições fie 'registro
bem como resclvendo pro
blemas e11v01v(,I1(;0 eleito

res em trânsito. Untem as

21 horas Cl�l eut, -vísta f'{).

'tos das. diversas -eccões t'
eleitores >!

respectivas

2,·,,2, milho-'e'··. ,:s:'e':,'Iil..',g' '0,",m: .

projeto da Constitutcâo cue 1 � li
lhe será 'encammh'ldo em :RJO, l4 (OE) --;- O atual' d'cteH1Ílna'tl6.·' 'Sf'!,âó '1:0no-'princípios de dezembro. prt'sicllmtc tio; TriJ:'"imal �l" 'i"�ldas1ás '

!l'i�eu, :sue a ,ttei;��1s�a:'��'O'-1 ��"';n���1{,�����}'t-u;al�':_ ;��'rj?iS\tl�,�,[Ç,,�.�"f��1if
(

i[llod<1ra r se,l�' vo :iLua, �l� lalti- . 'Vilas',Boas enh'ara na ··com. ,gtslatIVas ,

d'·'....
'

" . '1 ' ,
, "I ..t,"., <' /"gir nuO 'e sua l.ramit",'lção "ptrlsól"a, a partir de ama., ras Muni�ipais. 'Em todo o

poderá continuar na próxi- nhã, quanQo pre�,iditá as -país, estão:' .in�s�ritos . mais
mà .l�g.i�latura.. eleições 'que se 'realiZam em de 22 nWhõés '. de eleitores,

todu o pàis. Terminado
.

o seMo são >l'aúio" o Estado
pleitÓ·, O' nrinistrl) passará a de 'maior número de elcito·
llrésidência:,d,o TSE ao, mi- res, seguiO(I9'se' .J\Ii\laS .G('·.
nist;o Goncal�es de Olivei, 'rais, Rio G.rall(le <10 S-m e

ra, '0 mais alltI(Ígo daquela Guanabara:' À h'i>ectativa
CÔJ:te. A vagá �f'rá abcrta ('n'l tôrno'dàs'elei�Ões é,das
pelo ministro \TUas B;;as m'lis o'ti�istas e"I. todo o

sendo preenchida pelo mi- país. P6ucC,ls,munh:ipiós só
lustro Victor Nupes' Leal. HdtaTam

.

i'�forçl) 'de �rol?,ls
Para a realização da elei· ,federl,li�,' pil:,ra a garantia ,da.
ç�o está tudo llerfeitamenté trànquili�a_lie ..do pleito� 'En.'

cará

fl-, -de �arantír \r,:" eleições
livres e dirl'�<1s, jns!ruindo
o eleitor incl1llf.o quanto a

maneira rle v',bn e eonci· As

tando n eleitorad(.' a e·UIl1. 11\ ,jl'
parece'r cm mass.l' às urnas. Jwnts

NcsLl

DISPOSITIVO POLICIAL

Para <1 gar"111j.ia do Ihl'e

decorrer
.

Jo pleít'J todo o

(Jjspositivo policb� já está

articl!-lado. Desele a meia·
noite de sábado ''''-tá proibi·
do o porte de armas. e a

venda de bebida" alcoólicas
desde a zero hon. de on·

tem. A guarnição as urnas

üldevllssáveis ficará a cargo
da Polícia Militar do Esta·

do..

ü2 escrutitmelores' Dlln jun
ta cspecia-l COl11l'v.,ta pOI'

,juízes eleitorais rl;ilt:Íunará
no TRE 00111'0 tr• hliz,}(I"01'a,
·elos sufrái:'ios c msig'na�los
aos candidai os ao Senàdo,
Câmara e .i:\ssee;uléia, 11,t

votação e(duacla Ul\ todo o

Estado.

SANÇÕES
1

Em Florianópolis apl'l.:!as
3 secções. foram 111,udallas
dc localização pela na. Zo·

na Eleitoral. A 4] ,l., 41.\. A

12a. Zona lnudoll uma scc

ção.

A votação comeca às 8 ho,
ras da manhã e termina as'
18 horas, ,permanecendo
além des:sa hora nos recin·

li TODeS.oS Ç�T�RINENS;ES
, O exercício do Yoto nõo é apenas uma prefroga

tiva democrótica; é dever para com os destil"os da co

munidade. A ninguém é líc"ito fugir ao pronunciamen
to cívico c'e que depende o futuro da coletividade. Eis

por que me permito cO,ncitar a todos os Catarinenses Q

que comparecom às urnas,' munidos' não soment� d'e
� ,

seus títulos, mos'tombém duma convicção honesta-
mente devotado à segurança, eql.lilíbrio e J)'osperida
de do País e do Estado.

l

Dentro' do!> princípi�s de respei�o ? tõdos as

idéias, só nõo há lugar paro os que à sombra dêsses
,

princípios, visem a c;okJpar as instituições kgais, su-

bestimando o's ;"terêsses gerais par.a subordiná-los (IS
,

ambicões pessoais."

'\
Te,,!ho razões para assegurar que não c' êsse o

,

caso 'da· gene�ahQad(' dos Catarinenscs que em mani-

festàções €$po�t;lneas' c inequívocas, se defj:-1c.:m pejos
idca' s da' Renov(lçõe Nacional, pelo acatamento aos

. ,'� -it>io- do nlJ+oridade, pela pacificação da família

rQlítico brasileir'n e pela integral recuperac;õo da Pá�

trio.

Portanto, concIto-os 00 comparecimento às ur

nas, para a rea.firmoção concreto dessas aspirações po·

"'·ióticos.
CEl.SO RAMOS

"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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. wASHINGTUN,

.

(j' S('l'll�I(I;'i()-(;c�
ral da Organização cios E�L:,' los Amcri

canos, Dr. José A. lVfot'C[, o o Prcsi 1('1;j/�

510 Comitê da ,Aiíança l)al'a o Progresso
",Dr. Carlos' Sal1z de Sautamarja, 01)) l'l�"

,cente ",sj,a :, Israel, mantivernm CO!l
. ,.vereações C,'n) o Miuisuo dêl5 HcJac;õe';

\ Exteriores,
Sr. Abba El'_'.Jl, sô!JI'C v.u-ios

assuntos de �ntE;rês3e comum. Caracte
.rizou essas cOnvel'saCõcS 1,1111 alio ('�pír-i
"to .. ele cOL'dial\lade e entendimento.

Amhé:s as partes expressaram a

intenção de c�ue os Pl'(,gJ'<.t!11Llc; Vill<:�l:a'
"!os cmpl'C'endldos 1)0]0 C ()\'(\I'l1.)

•
de is

'raeí e' a S" '
.. retari.a-Gcial da OE,1\-; no

iníer�Sse do dcsenvolvuncnto ]"I1)')ü-:.:··

.mel'iC1nl), Sej�1m all':':'lli�,los e inlerl,,,iricu
do.::;, de acôrdo com os I'eClll'SGS disponi-

.

veis, qUE'!' h umauós, 'quer fillaJ1c(,il")s.·
.

. Manifestaram, .ambérn
.

o pollLU' �ic

:� ��St, .de 'GJue OS,9;,ís0S, COIY/O Iê·r<HH,l .. que
."i€stão em condicões de desempenhar llln
.. papel 'irnportanté na Cornple)né:n1�aça,:,

•

L dos recursos materiai se humanoS' da re
gi?o, devem fazê-lo-, ajÜdanc1o�a de ma

neira mais efetiva a a1célJlç<lt: as metas
,

,de crescimento e desenvolvimento.

,

110L1ve pleno t1côl'do ,em que os "O
tavois reSUltados obtidos pela OEA na
l11anu tenção da paz nest e-Hemisfério e

r
-

da
_

p omoçao ca a vez maior ela coopera
Gim regional e da integração econôl):"iu;
podem servir ele valioso ex-e1l1f)Jo ;.) nu,
l],�IS 'regiões em ('Ue Se' deve PI'Oif!O\'(,]"

. selllclhan:o cooncl'Çlção.
A SC'crC'l,al'ia-Goj',j] cl:� ()EA l' o ,Co

V�'yTIO I de IS1';:](:1 maní foc;larRrq-Se ele (1_
C"f'(!o quanto à l1eCess:';iade de qUO SO;IS
programas cOJljuntos sejam e Jl'ndid()!,
"ans cê"'m�os da ciência pl1t'<'l (> ap! \. ·'l':d.
ü'l'nnIOf:�'la e asSuntos Cl1ljUr:li<;. lWlll �:<)
n.o do C'st<lbelecicen['o de l:n', i'111, 1';1..,,_
h;o ,is'��méÍLico de irlfol'nlw'õ""" ,�. cln(.:�:
m,oIlLn<;·"o entre? OEA e Fsro!.C'].

O lVI'inist.ro Abba Eban acr-itnu o

convi te qUe lhe Iêz o Sccr,�t8rj o-(;,::r';,,\1
(!:I OE�, para uma 'visita' i s ,'Jp da 01'
ghl1jzaGao, 'em data a ser asseri I ada fl'

poitU1;<lmente. Nessa OC:1<;t�o SÓ'á eLIdo
p1·<)r;.segl1imento à troca ele pontos d'J
V13t.tl � se Cuidará ele estabeleceJ' aS b�l
ses para novas inlio.iati vas em (;omLJm
lias cnmpos da aSsi'�tência técnica e ;10
treinnm('nto.·

>.,

'
..

umfogão \.
muito b6nito, '�.r�'.�

.�•. 'facílimo d� limpar,
:� m tudo o que,

fogão de l�xo. tem
cust rrlllito menos�

hor1'

cia,'Um
de líli.

�

A EN�
lY.iAQU'

. No P ".]l'.� ."..'
_dtiíció '��t ,

'ções
'

Ivo' Si
lenida

!náq ;,;;�'�
quu·.if.><·l /

,

tadl.l""'·::·':·
/

crer,:>
.

-O n·.O�VO.,�\.,.;/' ii

.�.

fogão é:laGER�b..··.�

. . , .

Q 'nôvo Fogão Geral CORINGA é ,urr:. fogãO mO,derno, prátiqq\e(eficiente.
.'

Tem grelha inte.gral, onde podem se!" colOCádàs di�ersas panelas ,;pa:rre'

cozil1Jha�' ao mesmo tempo; queimf:ldores' cO'm chama jestabi(izada,. que
'

.

'

econpmlzam tempo e gás. e ·mantém a temperatur'à uniforme: O ,forno é revestido

,

. com I,ã d� vidro (característica exclusiva de' fo§ões de prêço --.11-=--. _

;� ,>tP:ai,sJ;el�yado); a mesa é inteiriça, em \relêvd, dispensando o 'd�pósito
é' .,

Be::.:.d,etl,'it,O,S." e tem ainda' pUxadores esmaltados, botões anatômicos.
�

. tampa bran'c� ;'-6bre a grelha integràl e visor, sem falar' na -famosa
.

r:,...�:'!" assistência técnica Geralito, Vá conhecê-lo nos nossos revendedores,

��;:w:��;:;; '.:. CO�'IN�A - tamQ,_ém sem tampa e visor � nas côres l!��!�
....;;... t,.,:, .ç.e"·�l!.a,preferencla; azul, coral, ver'de, creme 'e tod;� branco."
, '''I'' " "': I ....:� f

\
'

.., ,'.'�...�.}.•' '. :':"�"."·';"l·"'" ��, ;.�").:. "\
�

,

..,: i

.

';:: ,.:;i{::�,,;,,::YY;J
COMPANHIA GERAL DE IN'DÚSTRIAS .

..�
I I

' .;'''.,.
Porto Aleglo Av. l::3en1o Gonçalves, 1503 - Tais. 31033/34/35 • Curitiba _ Rua Lllrnenhg Lnl:!, 31 - 'rai. 4-0508 .
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AconteG�mentos Sócias
Zl,JHY MACHADO

.

A l\'lQ(lA iBONJIJ'A (�UE J?LUSTRt\' HOJE

.,[.)E HUGO 1l1:0CHA

-� X 2(-

,Ct1l11 prazer nut,jciamos o aniversá,

,]'io m1ÚIIÍcio da cxma. senhora chma. Z'ilda'

:Silvei�'a, ocorrido domingo ÚltilTdJ, No ·pa.
Lido da Agronômica a ilustre (lama re·

tL}hee cOrly!dados ·para comemorar o a·

("'ntc':imi'oto.

:r'.-1o: N(;. Leh'lon, no simpático e bem

J.ec{H·:ulo a:pill'lamento .dó easat Leonardo

«I"!ani-ie Spinetti, plHticipci de' um eleg;1I1'
L jantar nona IVilnise, cum um sufistica·

�d', 1111.11;,lo de Guilherme, foi ar.:;;I1.nto duo

nmte a recepção.

()-; '1:\ a-nns (le Mil'na: Ricamente deco·

r 'do (J sal�I'" de (esta do Lux Hotel, sálJa;
cLt o SI'. e SI'.I. Osmar (Juren1a I Nasci:llel1'

t.l, I'eeebcram convidados lJara 3. linda fçs·
t.1 qn 15 al1HS (le sua filha Mirna. Aproxi·
maí]amenLe 23 horas quando a Cj.l1derêla
3(;om'Janhacht de �('u papai, (ta",? entraclà
na fl''''ta sendo recebida �or uma calorosa

'iat\'a Ide pa!J1lÍ.ls. J\. ariiversaJ:ian.te usava

llfll delicildo ,noclêlo em ieb�lit;� branco:
que trazia a diuueht "I,enzi�' - Nada çlei·
,xou fi ,flt');cjar, 10 esrncrado servi<:.u de bar

,. CO,}'''I íjue flf'Ve ,1 "l'es,ponsabilkiacle elo

1(' 'lftl P?tCH�(:, iVr'anü>].o. A festa; ritünadfl PO,l'

A<,ldg ,C;·(O}�I'I;al.\·a e Neide Marifl·.lI cantora

"Snei' t,v" ,]l)'(illQ<n!;\)�I,se ,a·(t,\ .:alta p111(lqlg·a·
,tI,L .1'" :"ll(\h� ':a Cilldeuct.l de �áhaclo, péla
<;1·\,1 ,.li{l(h festa.

o BaclulIJ'el Jonas Nunes d·' Faria: no
dia l\J p. passado, prestou compl'omisso

, :.1" aflvo�·:1do. juntó á Secção de"lte Estado.

,

Ct.rn o dinâmico gerente (�'r. Mári\o
lHatells. na. cidade de Tubarão.. o .Banco

l,:'co inaugurou lima nO,va e moderna A·

�'�nci;:.
,

·S:íba(lo
..
proxnno as 20,80 _horas 110

Teatro Alútl'o_de Carvalho, dar-xc-á a so

,1enidade da. coleção de grau da Puime ira

�l'!.!l'lTI;1 de 'JEngenl1eil'os Mecânicos da -Es

.cola de Engenharia Industríal . da Univer

sidadc de Santa Catardna, A primeira: Tur
vnn .de Engenheirns terá!) GOmo Pafrono

;) N.If1�llí�jco Reitór Pj'e[. .João David Fer·

reíra Lima.
-

I

,'P'1J'allÍi1ff)' ;P,!'ot Alvano Leão dr' Ca,1'1'aJ.ho

da Silva e 'Orador sr. ijvo -à:.1lI1 ,Ji)'t\quino

AJ,tT NOUVEAU ,BO[Jlf"JiQUiE ",LX-IDl\:,' ° ly,a:iS .nôvo e

mod'eruo est�bel{lcim('nto .n� .giÚwo(·o
.

�lf,�!�� 'I ;,i(f)i'tf\<l, h('f\l!e·

ce ao .púlllico ,IlS '$U'f ,rp-ceúteA' ({)'J.açõr.� ((':1'111 .?�Iit·����s A;Nni·
llin�s e masculinos. t'1'11 kt'f1l;",mm�tp -f'st:jiw:,iv.'" �J')Wf'U' todo o

iP:sbado. j.\lRT NÜUVFA,'(j '13<iH IlJifíQtp:.:' ILjIIJ,ilA .. nla r,·,I'ô,
. "

nlmo ülp]l1-O, '1:6, "ojq �!.

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

A Diretoria do SantacaLariDé\ G:oul1lrY Club soii-
"

' ,

ciLa a todos os ·sócios -pÍ'oprietiri(:.5, aOsinl CODlO a

seUs dependentes, in�eressados em freque>n ar a pis
cina do clube. ql:le a partir de l. de novernbro do cor'

rente lano. deverão comparecer no copsu.ltÓl'iO (lo Dr.

A1v.are CernE de Carvalhó, siLO à' rUa Ntines Macha

do n. 12, no herário de 15 às 18 horas, p.::lra exame

clínico geral oU ,corn 'atestado de saúde pa::'sado p')]'

qualquer ,médico, com firn;'l.Ll r@conheelc1,a. Em amhos
os. CásoS o intellessado develiá levm' uma abr·('ugrufh.

AyiJ:':lJ outrossim, que nenhUma I.WF,soa p,-derc1
fJ'equentar 'a pisCina ,ge::;] () prévio exat�W méJ'icn.

Florianópolis, 21:·,rlp olltllbro dr' 10f:n

IIDBié!M4 -&MM

Silveira.

,RfO: fl'ambéín foÍ muito slrnpáticm
o .almeço no amplo e bonito apartruucnto.
d( ..C:1�al dr. Francisco' (Heloisa) Schmidt,
rjue ]lJlH'ticipei na última' semana, A .sra.

:'i::JhnH1t, está ,preocupada com' li visita da

"Cpg-olllla" que será assunto para o pr'Ó'xi,
'mo ano.

S<Ílbado 110 .Clube ,Doze de Ag-ôsto re·

,j1l'Íse do Sh(lw "OP·POP,ARjI'''. ,Promoção'
.clo' '}i}cpartamento Social.

A Comi�são �rganizadora dos festejás
(lo C1rnavaÍ 1967, até o dia 20 aceitá a

.b.sc·r'ção das Entidades Carnava-j,wJcas
pa;r,a 'os grandes festejos.

Sl.xta feÍl'a próxima a Bireçã(� do Que·
l'ência Palace, recebe a Associação Coral';
Cti� Florianópolis para um recital de Cantos

.110 ag;radável terra�o daquele Betel.

.J.nfor�ou-nos o Sr. Valt.er José da Luz,
Secretário da .Asso�iaçã.o Brasileira da. In

dústria de Hoteis ele,' Florianópolis, que
u,lovavelmente muito breve no�s'a cidade
t\'rá f) seu guia tmistico.

N0S círculos politicos tem ,jrio bas

tante discutido O nome do Depl:Íado Dib

Chere:n,
.

para uma· cadeira no Congresso
N:tcional.

Pelo ma.!'avilllOso vôo (10 ])C1rt Hcralcl
fIel Sadia, precedente de São Paulo, <;he
g-'m <;:i,ha([o a nessa. nida<le a lHmita. e ele·

!pn'tr sr�\. Senadol' Atflio ffll.lth) Fontapa.

Pl'ov.'!.lvelmente eSlani sexta,feira, na,) ..;

movime�.tada festa do Sa,ntacatpdna Cau I

�mtry Club, a �()tsa.mui!o bO.l?it'J,.'Glaucia
7·íllH'l'mm:n, 1\11sSI Santa Catanna lfJti6 ..

(i':·1l1fil.'lllOU péla Rndional, o costureiro

,[\\1':0 ;.Ro�·ha, que 110 vôo �lo Da!'t Hel'a}d,
c1''.':·;ilrá "uinta-feira, com "ln coleção de

;10 Pl"lçlelns. que serão exibidos por Petra..
,1'·I,H,1;1. il(arin e nkxon. 1\ "nciedi,(le vai ,a·
P':<llt1,:r fI c«)leção de I'Jugo Rocha sex.ta
I'dra no Santacata.rina 'Country 'Clube.

PENSi\l\:IEN'I'Q DO DIA: Nã� existe J11�is

,d"mi:l treva que a ig-l101:âl1cia
�-:::::-::::.-_:;::�=-=--=.:::::=:::----=== ----o-.-----

.. --------
-- - ,�. ')'--

,

O Scrvico ,le Relações Pvbhcas cio

I,H rxl;rci.o '"olicita, a qUem conheccl'
1·1 1

. ;_., , E" t'" '.'"". .'

·.'JO'l1G:-;;C'y� D�:rtl( (:'l\'Q·. �;Q=:;",� J\';"f?..:'i}:�;, .)..\..--

C���), '\H. HTÜ-,O\( 'üifÜe(êjh .

·().çãO\;O't�l
a Gl:arl�<C:;� Mili'tal�' ma,is .9róxhna, il1fur,
l11éln lu �.:, :::':1�;S. O referjdo Febiano '2',

tá ele ;";1.1' c'ido ]-:.1 ll-la:s ele dezenove :\'

1105; ( ... ;
... -

� :' n :1() 1 er i' �',:!"t'esS:,,1 10 ao B !'..:.:!

si], S(l_'< 1)", ... ]';'1,1';'S cl1vHam esforcos. '1-

té agora ln,lutíluos, !)al'él 8. sua lcr:é\ii
zaGã.o.

O EXERCITO BRASILEIRÓ
PRESENTE NA DISTANTE FOZ
DO OIAPOQUE.

O COJl1·"ndo Militar
.

da Amazônia.

V2� eh entrp2'élI' \Im bctrco de 60 tone.' '1.

das à Colônia lVlilit3l' de OiapoqUe, 11»

cli�tante In{'-1'!10 Verde elo Norte Br�:S"

lpi]'o'. A emb·.,rC."IC.flo, con�tru'da C!IT1 :.

verbas da .D·]'!' or;a ,1(> F'n""n"''1ri:l ri·"

F'x6rcitc). dcstina .. se à c.r;'nc'o do C()"·'-.

r']pxo l))'ob1em.a da vit�libci3: C("";11,:('C\

ções, ü".msport'e e SU�'l"l1,pll'OS dr "ív''_

rE'S p materiÇlJ àquela p::quena ,Colônia

cfo Éxérci tn A' éill ele seu emprêgo rnili
t�I'. ,ACt·,!. intin,,""llPnte relacionada '

•.
'

(''':'l i1 nr' S"!'na do :Exército· nas inóspi
t;-JS DÇlY'H�E'n� ,1,-, i\n':Lzô'nia: Transportar.
a:,imentos. med'ca)11entos. socorro lnédi
C oe e;;pi�itual, ç. ainela atender a outras

necessidades imedia .as das 'popu1açõrS
localizadas às margens daquela lJ'l.IC!i1:::a

rêd� :Êluvial O evento ,:'la entre�él toi ,0

'd
( . -

.

memora o COln entronlzaGao Ci;_\. ::.n"'-

gew de Nossa Senhora de Naaré, ?::(..1'o

eira das Navegantes, pelo Arcebi�po .• '

Ml?tr�po1itano, de Belém (Pará), segu�.,�
�o-se um passeio fluvial' de 'que parlic1-

.

param o 'G()vern�dor do Estado, o' Gel'l

Div Isaac Nahon, COmandante:da 83.

RM e do CMA e outras aUtoriçlades .. ,
, ,... '\',

MATRICULA i�Á AM:AN "

A Acadeni.ia lVIilitar, daS Àgúlhas
Neg1'as, o:ndfl Re f"rm;;t o' Oficia� do F>

f

x:"I��10 B"asileiro, continua convocando
a jllventL..{e.

Um de ca::1él. três pr.imeiroS él.lunos
Olle conc1uirem a 3a. �érte do"ciclo Co·
1�\2'iaL em cad:: .Es' abelccimento' .ele En�
si�o Civi2 rrconheciç1n e fisc",lizado .pe
lo Gnvêrno Fe.lcra1, ne,s e ano de 1966,

POdf'l':l canO'dátar-se à matrícula, inde

pend!?n;:_emente do. eX";11e intele,ctual.
Uma das r3zõ"S filIe deterl1linarmn

CI concessso nela lVhn,i'stério da Guerra,
e"tá ligada à fo l'rr>:ação democrática "io

Fxército Brasileiro, alle imnõe.
',.'� 8·1� A.-.llstit�'{�!1) ':1� olen1entos

oriundos de tôdas a::: cja�,se::; ,de tôdas as

.

vo::s do País.; '"
�,' - --, ;"fç'recidas ooor�uríidades ..

:'

ig'u:)is (ou t,111 o', nUa'l!,o' dbcslvel sel).le-

11l"1l1'(S) ,<;1. iodos, o:; (I\:e ,deSiejam ingres
,:OI' .na A1VrAN In�r''l"nclente de SUas ..

('nnrl·(.õo� fin;:)�jc-ír"" e de:localizaçào
�,.""n']',� 'i('� ;1" <;,'". <:: c:c'·adp.s ll.<11 ais.
-- \' "'V ;"1 des' aear CicIe OS b'eJleficiactos
c1Çl G,UGrra;

. .

por " f Çl l'eCente reso1ucão do niinÍ::;tériü.
- dD\·rl·j·'l 5"r indiCadas entr,p� os tI';�s

prin'p·,·'- ..:_, 1 :ó dp c:ocla C>,légio:
.j

_ i1
:" -J' :. ,:o;

.. c:>,'"' �pjt<l s,,1) intpin1 l'fS

PO]1f:"j"""·,c'o cio Diret.Or do Colégio:
- (' .. ' ,"�l"t(') '1Pvc-i''; porém) Ser sub�
r-c.(·,1c. _ 'V'"'"''''� ,,,;,.1:,.,,. físico e p.:;ico
ló�ic() antes d'3. l11atl'í(2ú1a.

.

O Gabine",e do lVIinistro da Guen\l
tem recebido mensagens de aplausos (te

autoridades eçlucacionaiS de tcdo o Bl'a
silo Grande números de Colégios, illte�
ressados neSsa recente deCisão mil1iste�

rial, através de pedido de Ínformaçõe.<;,
ji:1 ,Se anteciparam à tarefa, de divl11géi�

,'; , ,

"'.' ,�ÓtP,l?'X'.[ oj:,rd9_1d op P12� ;
Nesta:: Capitá'l as' ihfo;r:mações esfaa

sendo foi'n;dd�s pela ,'3á. SecÇao do '140:
Batalhão de Cab�.clc)l'es.

.

Pedro Guilherme R8.n1Qs .- 20. Tê ...

nente ,oficial de RelaçõeS pli11Ii(';é\, ,do H
Batalhão de CaGàdore[�.

I
\ .

1

Ex-combatente da FEB
,

' "

desaparecido

I)IM."

MdfnJ convidu demais po
de 5'11 áni

ce·l.eIHor no I�

cem.
';".'

\ "_.&&11.__a'_"III.IISIIIIIRII.eIl__:.!. .'.IJIlIf.',II.•,..lÍl�.-.-'
,.'

.•..,... ,. ,'.>I'evendéClOÍ'
autorizado V�Ik<wagen I

.

C. RAMOS S.A 'Comercio e 'Agencias
Rlla Cel-. Pedro Demoro, 1466 - E,s�rei�o

.

l

------------------------�------------------------------------------------------------------------------------------�------------------------------------------------------�----�----------�I�';�����--,�_<=

Ant�1niú BallZ=i1.(), hras.ild·

rn, llliliÜI1', res'itlrnte lt Rua

� 'Bocaiuva,,_ n. 73, né"fa eapital
� tf'.lltlo extnwiad'l o l'edlw

� fOl'llf·(·.ido pda Df'Jt.:g·aeia do

lflljJlJsto de Rj)n(�",' nOl'res·

pontlcnte ao . I'c�nlhimento

de Cr$ 9,003,GO•.rf'J-frente li

guia. de recolhimeq to n. 135,
do que tratf1 a J ,<'i n. 1.4'14

de 26·11·51 (adkinl',al resti-

tuivel) ..

Este.ve em ·visir"t a esta

cap�tal o sr. Redg01'o Sel.v,o
supendsor de Qpel"ações da

General �otors do Brasil

SoA., realiz@do c�)ll�atos
com a c:lir�to� t,le Carl�!il-

.

Hoepeck� �S�.. CQ!l�ssiOll4-
rio!!' � §M. :P3.r:a, .0 �esta.do
de San,�a ,�CatlP:�.
,9 ,s.r. ��l,ld,gey9 );;��yo, se

,fê.� �mpan�r �o �sr.�,'�r",
;nam ,Ça,lllisão ª� ,��, �s.
petor �e Ven� .�!l ;�ener�'

i, lVlotQl'8,'
'., .

te
.

� Na foto, o sUfoervisol' '�e
operações' Ru.gger(t Selva, ,<

Precisl1,o;;t a.lug·:II· um àpar.
tanwnk d(' um ou ,I·ois .quar
tos. Pag-a"se até Cr$ ;130.000,
'(nfofnmções pdo ·fo-ne 34.50.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Nos dois trabalhos, é o Brasileiro
Autêntica cue busda 2, sua realizaÇão in
tegral �le h�em, não"na 'fuga' do asfal
to, do whisky; dos cadíllacs ou dos dó.
Iare«. Nem mesmo no amor-mu1het-se
xo. E" o 'brasileiro de todo o Brasil. O
pobre povo do sofre-que-sofre," e q'JC
se satisfaz' com Um nada.

'Em 'Saveiros, do Festival Interna
cíor'al, t '11108 o Home� qUe 'vai para o
mar E! 11- "3 no dia qUe am,:mhece 'as ,

Pl"'nnas E'snp.rança'3 do dia que passou.','
E" o pescador que ao voltar -- cuando
volt» -, 'tem Um jca'nto elp alêf'l'f:f::t.

Parece Cnincidêncb'l, m:cs não pocle
ser: os 86;S Festivais debruçarams., sô
b),p ;; 8lma brasileira e coDS€qUiram de;
venc18-1a.

,

N"s' rOÇ' C'",nrões, \<:Is trf,� camadas
da '!1rSs, gncirdÇlda;, Nr, 'Banda, p H(,,.
ynéJ11' elo p,�r; nas três letras, a 'viria de

'

Pr-S�a O'I:'nto: 0" sofrimentos nsícológí
'C0_'!"orérls ela cidade: a lu·'} contra a ..

mor'p f' c0ptra ° destino. "lá no sert'q�'
os D0r;';I)S clr:;:; :=::=>'veir0s'�elo JY'8r.

'Celpsjno, Sachet
'Cadeiril de Literatura Brasileira

da', Facúld;:de de F'ilosofia
�. � ,

A r�u�ira Popular e a Realidadp. Brasileira
o Festival dÓ( Música Popular Bra

s:leira e o I Festival Internacional da
CaneDo POLuIar premiàndo 'A Banda'.... 1?, ,

"Disparada' e Saveiros', apontaram 03
110':OS caminhos nara a música de nossa

terra.' ,

Não mais Bei:1'tles: Não mIais iê-iê
;é. Não mais calhambeques. Nãb mais
Roberto Carlos. Não mais sofisticàÇão
asfá1hca. Não mais guinchos' histérlcoe
1112de, in USA". Ou 'made in Ehglanri'.
Nào mais alienação. Não miais frustra.

, Ções de meia dúzia de criaturas classe A
faturardo pilhas de milhares de cruzei-
res em cada apresentação.'

-

O Brasil autêntico, o Homem Br'a
s'leiro, o Homem da (Cidade, do seHãr,
e do mar. despertou nara a Realíclade:
artavés de Um -Chico Buarque de Holar�
Ila, de Gerald� Vandré-Théo e Dor! C8i
111Í, E foi H mocidade �', mocidade ::li"
da na faixa dos vinte anO.3' -, que se er
e'ueu. QUe protestou. Que reclam�u UIT'
Brasil Brasileiro.

Na 'Banda", 'Composição de graFlc'e
�pns�bi1idacle,,(1ue fêz ressurgir' a, beleza
1"'1 rrít'l'::i::!a ap-tiga,' da Vé1há,',mátchí1)ha"
Chico, Búaroue r de, Holanda traz lm1a
men[;'iagem de' esper�nca" à :,gé'!!1tftsolri,dc1 '

ao hOl'llein sério que ',�on!a:�:âif?belrõ;"ab
faroleiro �Ue corita ;V,�n�g��'" 'à fn0Qél
triste. à rosa triste que' vi'vi:v feéhada
ao velho fraco. -à cidHde:tÔaà.' Todos 'es�
qU(,I:o.ill, por Um! momento, � sua ':PQbr�
realiéhde. Ao, ,rerem a:bana� :p�is�a'r.

'Disparad�", segundo' M��iO, Ldgc, '

deE:cre'l/e tôdo um 'Processo 'de 'conScien
�iz,.cão"do homem 'que 'nFl boiad� jâ: fOI-boi fi .que "um dia se montou, perGebe�;'.
do QUe era gente. ' I'

JatY :K�p�l
A l,uta pela implantacâo .na regi:ão

ICarbonífera com sede em' ,C,tiCiuma, rle
uma Escola de Nível SilperiéH'�Jâ entrb:l
para a história de Criciúma.

.o futUro julgBtá os 'Cohtr.átió:s a' ini
cjqtiva qUe hOje em dia 'sé ãc'ha amádl'.
recida na meSma- situ�cãó do" Curs�' Ci.
enWico Ela énOca. '\' ,

'

Depois ele ;:murados estudos a -<x>n
c1ucáo �ecaiu na

-

eSêoll�9. .de' um Instit':l
to �llDerior de pedagogüi' q�le' pÍV)p�re
p1'otPSSorps para o Curso médio, (10.' e
20, '-:idos).

-,
,

-, '

c

Asér1, teildo em, Yis,t� ,� série ;le
cOntrovprsias ém1'esentan10S as conhr,-,
das teseS contrir1as e i�i;i�ti;a, ben:l 'co
mo uas resDecti\':ls antíteses:',

\

h TJl\/fA FACULDADE ÊlVI
CRICIUMA SERIA FRACA

"
-

- illel2'am as defensores' cle.3sa Corrent(::
Cl1le Uma escola de nível Superior P'1"l.1 ••

Griciúrna, '1 mesma' seriá fraca: d<>\·i -10�
a falta 'cip condicões, etc, Con1o se tÔd8<;;
as F<)'cu1c�9.des no seU primeiro ano d:"
existência não fossem rea1men:e frac[{.
inclusi� a pr6pria Universidade do

..
'

Brasil, Univers't:lades Federas dos' Es
tados , no primeiro ano de

'

existência,
até qUe definitivamente concret'lzam ., "\
sua estrutura.
?) - NÃO' TEMOS ü' CTENTIFlr;()
COMPLFiTO -- alegam oU1ros que f1:'!�
se neCessário o Curso Científico cõmp1e
to, p"r" i1ls'ificar o fUnciongmenfo de
uma �'')la Superio,r na cidade. PRra es

�

tp Cllrso SUperinr. 'o'i'linh,,'. gira em

t8,rDn rl Cllrso Científi,co, 'Erl'''''Do TI·_
h l' Todos si=>bPll OUp o G111'oS0 Científ;c,'
inicia cnPl mák pprfeir.ão.0 i'''''''�'''J P"�::l,
1"'''1'1 (''''-'''fir''] técl1iC8 esnp�i;>1;""rl8. ]\lfo
0;("-'''', �n"pnh?,rà, etc. p hão ,rQ.ar:=> o jl"a

[J"; �téti() spsorlor�'mie ",pri,�' b 'óbi";;-ivr) "'1
C�H'O de 'un'; Institutó Su:h';l'i6t ele .Peda
""gia.
0) - NÃO TE,MOS PRRD-TQ, pno
PRT.o ,,- nlltr,q cotteni" alimpnt:=t (1ll{�

não Do"('uirno" u mprérlin, nr6p"'io ""r'-).
o fuuc!ÍonamePto da teiVin'tlica:d", ÊN"I)
]'" Superior� Esses são aqllê1ps que 8-

ehqr mai 3 importante 'J'm n:rédici, do
aUe nr/rorlamen�'p o alevantamento 2111
tllr"lll:b rlrbile. São O's all(i npnS::1m ...
'TTYnIl FsrnT.A PA'RA TTM p��nT() E
NÃO Um PRE:DIO PARA UMA ÊSCO
LN.

Argtímento já u1ttapa8sado, ul11:=t
vez Que prpnios f'senl;:Jtps do muni'CÍpio
'já foram co]oc:ldôs à ilis:oosiCií;o.

4) - NA'O �ÔS ALUNOS
a lee',am olltros infantilmente (llJe n�o t0
rí�rnos alunos t:>ara uma escola de Nf
vp] �1J1i)eriot na cidadé. QUe no,s cliJ1él:r,
nS DirptoreS ilas EScolas de Chrnétéio p.

1-10� Cur"os Normais (20. lCjclo). d"l rei
cl�rl", e 08 r�!!ião carbonífer.a . .o númp.
'"o dA ",1,,1'1"<:;' P p�n='lntoc:o.
!'\i NÃO 'TF.MOS PR()l<"RSSORFe:; -- ()

;>l"qU'11ento mais discutido '"e dph",tido {'
o (jl'''' ,c.:p rdere il f::llta de prnfes::oro".
"P,,:,> l",p"t", '" nr"h]",ina iá é In;> ',<; ('""w,le
)'0 ,,'pS. nêin- difír'il. irnTlnssfv,,1 (''''no

pt"",,1::1"" e>l0"'ns, '1'orlos ��beyY1 n.,11e ""

-y",iUlpir"" F::1c1J1d::Ji!ps. no5' �pU" o"Jlrin',�i
r��, ;lnCS phrnveitam OS p]pmpntn" 'f,n_

ni,cos clp ní"",l "'J1>prjl)r (1::\ CO'''lPl;(1n(1,-"
n-::'!"'"'=l ;;t� p ... �4/'r;'"'!c .....i�iC' f"\lJ "'Al1"C .,� ..... l .....n·.')

P:ntpr: A''' __ �'� <�

";",, Qnt-\1"n�f-:rl,.....�

r 1.\ 'T'l<'n'q ft c:" 0 01)0 n""qih:lij nrá U'''q ce

1"cão l'i<�0rO:o;> 0r<: r:rr,J'p.,,"fXf'PS, 0 "lO
"

mpS]l10 tt"mno o pl)';'rfeiCoall'ento dos ;n

teress,dos em ..Continuar no magisténo
superior.

Citemos um exemplo: A Escola,"

,/EscQIa Superior Em Crlciúm';' Pró�, E Contras
\ �.

"lENDE-SE PARA DEPUTADO

Pelo VISCOUNT.
O mesmo confôrto
do jato, por uma tarifa
mais baixa (tam�ém
pelo crediário).
Serviço de bOI'do de I

categoria internacional.

viaje hem .. �

.

VIaje

VA
ESPECIALISTA EM BRASIL

MEMBRO ASSOCIADO

"
'

OUAlIDAO� EM TRANSf'QR1E AfREO

Inforniacões e reservas:
_.

, �
Fone_ : 24-02

Consulte o seu Agente
de V:íagens

vsp-06766

,

:::==::...-==--:-=======.:::=:::::::::..:.

Para Deputado
Eshulual

Celso Ramos Filho
N° 1213

'Mocidade e tradição
a s,erviço

Sanla Catarina

SUpf'Tior de Administrarão e 'Gerênci"
ele Florianópo]is, da· Un'versidade D::J[i1

Desenvohtimento do' És'ta:lo de Sànta
Catat.ina,_ realizou há pouco 11m, CON
CU:ftsü DE CATEDRA, no qual des' a
cou;-se ém primeiro lugar um crieiüme1!
se.

A "SiPl. oS defensares dê�sE' argumen to
n�f) devem sUDstimar os wllore; da Ú'l'
ra�.
,,\ ._:_ QUFM DESEJA ClJ"PSA"R Ul\'f,{�
FAClJLDAt)J� VA k éAPTTfi,L ::__ Fm
olliro are-Urento. o ErDtesenLado aci'Uicl. �

Gor�h:reúte, rancoroso e despeitado. PR]'
te' dos qUE' iá clfr:o:a ...am um nível sup"'
ir),": ol;l f'stão' cursando' atualmente n'io
I 1pSej "llJ- _0, p�og:re:"so' ',l�' 'IC�[Jade:" cÓln' SI"

C1jJ'"ns S,!pC1"iores fi\sç'(7J'Y] privi1ég'jos
ele Capitais e dos que podem cursá-los
no m I"sm o' 101'aL

_

'

7) A MANUTr'NCA{) SERIA DI
FTC'L -- o�ltro :.'l'm�mf'n'o hP.lll pnlldp_
rávf'l é n (tue 3P rebciona rom R D1Çl1]<i

tenr;:;o �F' �I��a Es'éO'1<),Tl'� Wve1 ��rlr"., "',
01'. De raiô' exig';;' ll",a ;1'�n,rJ8 _cnma na '_
ia que' 8",iq insfalpr!q"'<" ""neloup: ]\IraS'
Cnm narticiD8cã{) da p, e{'P_i11'ra 'Mun::'I-
1';>1. do Éstido, I:la comUIfid??e e 'à0S '- .

prnnrios' 'a1unós, Çll�;m' de verbas fer!c
rais, aUxílios r3a Alianea pélra o Pt02'::e3'
so qUe ,ooderã� ,:c;er u}eite.ados,,' de'sd� ". ,

qll", baia wnà diredi:o- clinâmicR; na Ec, __

('ola rpfer\-1a" não haverá nrCigl<'jY><1.
0�11émto<: dl�hérQ 'n§o �",pm

'

da ci
�.,de o'Jl'm:1o jovens' i1Jtpr""<:"0(i� nl1r.,

rursn SUnAri('r (mé ni'í� _"�i::Jm Medici
na. En(renharia '('11 AGtuivahmtos, p SjJYl
,('llr.so d� l';'tra:=:. p'eda'l!óma. v1c. CJue .':�
r'., 'n f":''''', ,.1" Cridúm';' 1J0dori2111 circu-
-1,,": ICl,�dT''''' (1'1

-

cidade, Diha:'ni,sanào $1.1[1
virIa' f'0(\UP.n�1rQ.
Rí '� mp",DWc:, T)O, INTEH10R :l'�JÃO
PR�éTSA?/r FJ\f;TTLDADFS - Um a1'

o'Urr,I"nto "Ui> ('n�,u'-;�entp s" nlfve P""" r,l
rl"" �,f' C'�f�s: U"l 8r��rnto n� lentp

, rp, .,..r,ci'l,'l() " r>"'''Si'l1jst,a: Só cabíw:.] ,na
r"n,,+a!id::ú;1�\ �v p1ernentos' ólllo vjv�nl
f'''flrent::i, at,r.;8' n8",oRdo,�. n50

-

t�ndl) co]1.
(':Ancia (la é'prt!q (1'1P', élt'r8vP"S8moS, ()
1,10�eR:volvin1011to so,,:él1 0 im;)rf'''sil)!1éln
tf' e 'OU;r9,S' <'idades do interior i� Rt�Sté(
r:=:tn1 iss6, cÕrnn pm" f'�E';Tll)lb: TUbari'ío
T'r"",'" a F::J.culdac1A élf' Ciências: Joinvll
11". CiêiDCipS FCo'1l"",iC;o.,';: Lage:=: Fn�p
nharia Il1dustrial' BI1Jn1pTIau , (;iênc)::Js
�ro1>Amicé1s: Itai"1Í. Direitos e Fi]i)sofi,l.
CÍp"J'irts e Letras: Lé',ges f. aguardada :1

instalaÇão de mais duas, Veterinária,> e

Aqronomia: e ,�ssim, [{ mRreha edUcacio
nal moderna toma cé1,da vez maiS CU1':(L
F o �nt"'rior do Rio Grande do Sul, São
,Paulo, Rio de Janeiro. p+c" � imnrpsf':()
n;>nt", o n\.'1l11e1'o de Escolas de Nível Su
perir1':

Fxnnstos 53 ;>r9'11",,,,n1 O�, conclll;ri "l.-
1"'''1' ainrh COl'" "".� pyn1:cmacnes d0' T)jl�"-
tr.-,· ti" Ensino SeClmd3rio do NíF'r. S",
r.j1ri,ó"in /lm",1", '11"" r1"o1;=>T'O'J, níL-, (lp
Vºl"'ri()C: TIoe t'"'Ir,",A(".�ln"'p'· rl"'\"Y'flO func,0,,<;')r1_
_!:\Y'I'1 .,...,fl,s r"'inleirns ?hnc;: �� F.:q·"l�L.-l�rl,:'IS
.-lo F;10sofia, e si"" f!'l'" ,>"'i8''', f1!nrlad;><;1
P,''''c;<;8mos �tjn"j ... !ln'! "-""U ele aleva"'"
t"''''''llto cUliU ... ",l rl,,>, 't'1,.r,fp".�(l,.",<;; df' 11m

J"00n f!Pl'aJ ("1, n�;" rr,,�+,:, �inlõ"'s 8n11::11
l1',p,ntp .�nnl , ..... r,ls ..... Q H,.... Pç'� , .. _,..1 "'c:- n�""'1 nrn
n�:ll"n dp !'.,..,yfr,'),=cn,..",C" r1c nívnl 1"'1ipdio. Evi
dentnmpTJte r<U",- �:,y\,

+f"\� c"yy,1'} (l"'l'r) "l"'�h, .. ·_",;;ro '.. ",_l.,n;:;" .:!"" n,...)

hlp1Tlé1 da Escol;:. rJ" l'H,,�' C; .. ,..�,.i"r "'r>

Criciúina. bara (lU" ""P'lHlrl" I) Ex-Mini:=;
tro da Educação' PE"dro Alpixo, possa -

mos prpoarar ainda oS professores de ni
"pI médio. E isso só será pO!"sível em '.

Cricitíma, com a h";nlant�l'ão "0nplltp
!,l,pnti:> do rNs'fiTtrtb Sttt>ERfÔR DE
pBbAGOGIA!

Que .falem .os hOmens, públic<ls

Uma casa ,!e material (nova) à rua José de An
chieta n.o 231 per+inho da praia -- 1.0 rua antes
da Escalo de-Aprendizes _ 2 quartos - sala _ co

zinho _ banheiro completo dependêncie f.lr..!ra cm

preg'oda -- abr!qo para carro _ terreno todo mura

do. Tratar com o proprietório na mesmn.«

Azul AtIÔt:·jro com Boi}'" O'li1o"'''Iet"q �e""', equi
'podíssimo,- estado de nôvo VENDE-SE hoe ou' ama
nhã, 'somente à vista.

Trotar pelo tel, 3701 ou 3108.

VEND[KSE OU TR!eCA,Sr
Uma casa de madeiro a rua /�belardo L,JZ n.o

160 Bairro do Estreito Balneário. Trct cr na

mesma.'

I

RUA V�CTOR }I'\�IRRES, S/N .z: 0\ NT_!GO ::OUG'IO I

,

" DIAS VELHO - FLORIANO'POUS

ED!TAL

De ordem do Sr. Diretor do Ginásio' ':Antonieta
de Barros", .cornnnico às pessoas, i"t,�ressadl]s oos' E
xames de Adm,issão ao C\Jrso Ginasial, do pf;)ríoclo no

turno:
, Lt!� As it7s(:.icÕES estarão eberrcs, r.õ Secreta

rio dêste Estcbelecimento, de 16 o 28 de' r.ovembro,
dos -1-9,00 às 21,00 horas;

2.0 _ Só serõo feitas inscricõés me Jianre apre
�enta<:ão dos seauintes .documentos, com firmas reco

nhecidos. al�:m de '1 (duas) fotogra:ios 3 x 4:
,

€I) - Atesrndo médico;
'b�,- Atesto-Jo de vadno;
'ê) ',_ Cer,tidão de 'Nascimento;
'(I) '_ PI'ova de atividade reml,ner�da�

:�) -- p'rova de q!Jjtt:;�ão tom 9r servi(;6 militat

pore[ maióres �c 19 anos);
.)

f) '_ Provo de qui{_CI�oo eleitoral (paro mo'ores
de t8 'emas);

fjSNI REG,!'S
N° 210

, ..

;:;----=--='=-.==::::.-=-=---==-7:----=-=-=---==--:::::==-;-::-=-==

PARA DEPUTADO ESTADU�,L
rf:IÜJ A.NDO BASTOS

�TO 1,254

, flôricmo.o;>o'is, q de novem!:)ro de 1966
'Cé!;� Mar;,:, ÁmOl'ol S€cf'p.�ário do

"Antonieta de Uorros".,

n�'!I.'itR'!;'It� � rtl, mo. 'n'Z\ !fi � �� D,� ...�jl��l\.�·�<"'i§'r1)-!) 11'_n ,�_ f��;��:1 fJ l��.\!:.,:l,,'� ��54�rt. ,�,t_�:flÀ�t&��J",!:f1t�A\iãlA�.;. �.� cl!11�1
J

P,�'R� VEREJiDiUl
'HÊLI9 Dlt SI!..1lA HOESt'HL

r�O 2.,2) 8

'I

.-- ,J._ ....� -_�'f.. .. � �- , ...

"'i-'
�_ ._ .. ..;1. ••• __ ... ,_. _. - .. "_·--l'_·" - -- '-, -

"
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Agenda Ecmlêmica
Gf�NEIWS RIIIX'\I\1 DE

PREÇO

Com as colheitas que es

tão sendo esperadas (algu
mas já começaram] neste
ano agrícola, ,os preççs 'de
varies produtos )msicos, de

alimentação, como arroz,

feijão e oleos comestíveis,
baixarão para o consumi

dor. ESltabHização) já parece

garantjd�L desde .h, se í'un

cionar, sem nrobtemas.' a leic.
/

'

da. oferta e da procura -

isto é, se .o
\

a1�l'.·t,v·esshdor
ror devidamente 'fiscalizado,
Os motivos principais para
essa perspectiva podem ser

assim resumidos:
- Os preços miniruos ga

rantidos pelo . g-OVl"f,nO 1'0·
ram considerados "alentadu
res c ,sua Elivulgaçãp aJites
do plantio .serviu de íncen
tivo a muitos :lt�ricultotes
indecisos.
- A Comissão de. Finan

ciamento ,da Pr'ndução se

mostra disposta (l, .rcpefir o,

que fez este ano com o ar

"ruz, .compraudo grandes
quantidades de zeneros, se

hllllvcr especulação ou ten
tativa de �vilta�ento de

preços nas fontes rle produ.
ção.
- o .temÍJo te!'. corrido

bem até aqui, ii pr()cura de
sementes para phntio ' au·

mentou em relação ao ano

passado; cOl1sequçr.temente;
as ar�s de plantio das cul·
turas devCl1,1 ser 1111pliadas; ,

- A formação dç , esto.
ques reguladores pela CO.
BAL, po(ierá'desf'azer tenta'
tivas de atravessadores,. que
"escondem" generns alimen.
ticios, 11ara ,força, a alta de
preços.

r

.AS P.RJl,:VI,';;;I)ES
OTIMISTAS

Nos meios t_eceieos, ain
(la. não são ,confirmados nu·

meros 'que iQdiquem a arca

plantada" atu,almentc obje·
. to de levantflU1enb 'rio' m>
terior. Mas

..

' as indicações
são validas, com' base na

procura de sementes, para
plantio, que sUIpra, a ,do
ano anterior, em alguns ca·

sos com inajc�s ,hem ;elcva·
dos. Exemplos: .at'l'o2i, ' .. ,.

212,9% a, mais ,Ie�*;" ano, em

relação a 1965 (crI' São Pau·

lo); milho, 70,6�/c; feijão,
31,4%. "

No Pal'aná,' a íendeneia

iguah�ente é de <lHmento da
arca plantad(l: eslão �ndo
esperadas( ,safras ,recordes
ele arroz, feijão. �\ülho _

e

oleaginosas (principalmente
amendoim).

No Rio Grande do SuJ,
um dos lllilis forui's ilhaste·

cedores de arroz tio merca·

do pàulista, o"plm:;Uo do ce·

real está praticamente e011'

chüdo e consum�u l.MO.OOO
sacas de 50 quHns para o

plantio, mais que no a,uo an·

tel'ior.. /

• i\Olcos vegctili�, que nos
ultimos dois anos apresen'
taram preços ,com:· ,11ta suo

perior á todos o:;. '�cl11ais
produt(Js al.imentiéiós, nes.e

fim de ano e pri.iJeipios do

lH'óximo dev'em 'r:s'tabiÜiar;
se (admite·se até a 'pfJssi6:i.
lidade de baixa): a redução
que se vednc.:ln ná ar"a

plantada com algl'dão' deve
ser . compensada por au·

men,tü- de 'p�(Jdl.lti�'idade por
are,t (que ,já acontcGcn, e"tc
ano) e um aei'cs'\imo n:i

produção dc, amendniJl1 !�,
ÜUllucm de �oja (aumento"
de plantio e dc prud6tlvi9a.
de).

FEIJÃO MAIS BARATO

Bal�OU CI'S :300 II quilo lI!

l�,i;io prôLo .� Cri'" :Juo da�

(jt'!l)<ÚS c:spécü:s,
EU,l conséquênd� llu imo

PQrtação dO" fcijão ,1llexHia·
no, o produto brasileiro'
temle bai�ái'� p;1is, o (eijão
mexicano é "de excelci1te

sabu( e aspeçtoi éU,paz de

competir e até mesmo suo

penl.l' Ó llldhol' ela espécie
pruÜUZiÚJl no .!>Pl�il" c e�Lá
vcmliUo ao 'coIlsmnidor pe·
lo preço de Cr�' ':':;0 o llreto
c CrS 620 o� de c('rcs. .'

v'· f"
1

1
.

a!'Jas '!l'mas (;t capItal
disllõcm tl0t produto" tenlilo

chegado hoje
remessa nUln

18 toneladas.

a primeira
m(;utitnte de

I. -.

• i

BASTIDORES

'."". '.o MAIS IJITItiO DIABIG Df: SAfirA CATAlllNA
�..

...........,." "� .�, ,l'.. • �,..,.)._��

Desde às 7 horas de hOje. Está no

fim. a luta entre ARENA e 'MD!3 pelos
votos de 22 milhões, de eleitores. que
são chamados às urnas nas primeiras
eleições gerais e diretas depois da Re-.
voluç'ão de 31 de marco., já qUe as elei
ções realizadas .no ano passado foram
diretas mas não gerais, e sim. regionais.

As armas de qUe cada partido dís
pUnha for<>,n1 usadas em, seu devido
tempo e, nestas horas, semente aconte

círnentos imprevâsiveis, 0,5 chamadas

irnpaçtos de ultima hora, poderão alte-
rar substancialmente a tendeucía do,"
eleitorado.

Na realidade .. não haveÍ'á Um due
lo entre situação e OpOSiC30, siri1])lc-s-,
mente parque o eieitorado continUa

votando, em "sua grande -rnaior'ia, em '

1'10111eS e não em 'legendas. Uma vitoria
da ARENA não representará .fielmente
uma vitoria do. governo revolucionari o,
pois levantamentos' .seguídos aponta
vam, aé há pouco, umai'inclinaG�o do
eleitor pelos nomes .que compõem a

chapa arenlsta ou, a chapa cmedebista,
ficando: em plano secundariO a indaga
cão sobre a le.genda ,� ode pertence ()

'�andidato. Dirigentes:l.d�s, duas agre
mial;õtS confessam qUe essa é realmen-
� e .,q per�l?ecti va. not;damente no, inte
r-cr d:JS Fstados, onde" o alarido tipica-
1�ontp )'01;j,;('() chega bRstpntd amor ;""

cido, favorc" :n,::1o � cand;dat� da !'e·

�§o', ,

.

Do l�j"lO do' MDB é valida tam
bppo '1 tpsp dp (!'1(Õ' p8.o pstp1'á Plll jo'!()
prOrriRnoertp o �>r0sh�'h ou: de";'YE,�'ti·
gio dr) !2'ilverno. nois urra popderav(:,l
pflrcela de eleitores rlesconte,nteS com

a S: uação poderá, v'otar em branco 'o:,:,

anular f) voto.

o ESTADO,
, \

, "

, c

DtO
usitivo

, '

Hoje, dia em que a Nação comemora a Procla

mação, do Repúblico, ,o povp brasileiro está convo�o
do a comjJorece: às' ur'las e sufragar os nomes dos

seu�, rcpresenta,,��s' nas Câmaras de Vereadores, As�

sembléias Legisloti'l'os e Congresso Nacional. Sendo
estas as primeirQs eieições gerais que se re,']�izam no

País' ap�s a ·Re ....olução ele 1964, .seu alto Significado
VEm caro(;terizá-Ias como dos mais i'mportantes da

.

�

.
,-

nossa História Republicana, Assim sendo, é de se es-

perar o compared!líento mac;iço do eleitorado às se··

çõe's dtl vqtQ$ão, valorizando o ,seu sufrágio (2 sa,bendg
lhe dar_o seu· verdadeiro sentido democrático de vo'o

válido e palpitante, legítima expressão d .. vontade

populat que se ''(_ê con�ubstanciada no dese�o expres
so da ·opção. O �rasil e as in�tituições

' democrótkas

precis�� do v":,o COI�S'�5ente e positivo. Voto 'em bran

'co.' nuló, ou' a sim'ples abstenção, d'e nada vcd'em nes-

sa hora em que ci Naçõo caminha em blJsc� da nor

malidad� política, Tal 'omissão, somente shia qigna
l �

_, '.'

dos negativistas e dos descompromisspdos co''" Q fi;l-
.

�_ ,I

húo democrótiéo da Pátria.
"

. E' bem verJade que f,a!tq no pleito de hoi� a e�

m�cão do 'eleitcrado, como se verificava em e e! "óes ,

,,-

anteriores. As ':'ntigas e, acirradas disputas. cn�re a

, UDN, o PSD' e o PTB, as maiores fôrças represerrtc.,t:

v,àS do pensamento político brasil�iro e ca.torinense,

d�r�m.lugat: ':�'{ i}mJtrda es�§Jka ��tre ,a.s ,d;:.:n,s, ,1iI�1r.e'-.
miações que hoje englobc:in:) pre'càriàmente. lideres e

membros dos e�t'intos port·id,Qs. Mesm;> ;;issin\, apesar
do bi-partidarismo artificial qtle é apres.enta:o Çlo· e

leitor, há os bo.ns candid<p!os, curos méri�os 100 I(lr

gomente demoMtrados, em passadqs jorna1,QS pol't:
cas e na' atuação administrativa colocam-c;e' acima

das siglas ,partidárics' 'para sôbrecolocar-'se' nu mere

cimento cOhsciente <Ja' consogr'ação popular. A êstes

d�ve ser diri,gidu o ,voto do povo, pois' são dignos. ' do

seu 'crédito e do .seu r�speito. A experiência d'os mais

veiho�; juntamente t�om o, ardor e as espera.1ças dos

mais môços, �e ofe�ecem 00 eleitorado dando-lhe QS

porções exatas para; b-em m�áir e eq",ilibrof. Mesmo
\

\

(

o QUE 'U'S OUTROS DIZEM

"ÇCPFEJO DA MANHÃ" "O Clil118. 'de' eufo-
1':'1 pr '·-c'r:-üoral que o Pai: l'<?C0111E"ça ,a viver está
pf'nlll'b�r1o .�)r;;a cai'?:"!. d,€' jDtranqu,iliàade desfeChada
p�]o G,'vtr"Q O Pi.1í" cln30jC\ rp)l"v.�ão, o 1)Ovo 111lta
V'lo �n'j"lm('nto .. los q',Iadrós polít'cos'� êsses mes,·

1" � q"é\c]roç sunerFldoS, encontr'a8C':,', "121ó movin;en
,to de 31 de,lllarco, mas que o Govêr1;o ,não 'qUiS ou

r:,;::Oo. Con"p,9Ui u (ksrnànlar. Pelo CCJl1ti'ário: o preSl
dente ela Repúbljca rec,orreu, na -maior parte dos""
c"scs, ,a:o' c1-:nl'flclàs velba,', r.3PÔSas, aos ãuhcos àe
ideologia ean181",ônicél., eri�2'i1.lc{o�('s. COnlO co.nselh.ei·
1'OS e até 1'eda,Ores de profe o� iJ1)pü�:tan les."

,

"FQLHA. DE S. PAULO": "A ninguém passou
drspc1'ccb:cla a !>res�ão organiz,ada :l)e� gOverno pa
rA. que o seu p.�'rtidp venca, cu n'",lhor. nC1ra imDs(l�r

�l� R opo�ição leve vant�gpm. Fssa :�j:e'�sãó, qu'e te
r;a ,sido, violenl'am(>nte COndp1l80a 1",,"10° m.1p se ·(li:,.
)0'J"0f,'-P1l1' a iuterpretar o eSpirita r�volllci�n�l'io" eill"

PI?I�h'\lO 11a recuperação elos no"Sos costumes poljti-
. CO'" J'lPln sequer foi exercida em favor de valores dei
ma de tod� ·ell.spei�a, que tl'OUxE'S",ern mensagens sino

cPJ:as, Compativeis com 'aquele� al)sciüs purificadül;e3.
Não houve mensagem alguma, av�nas' a insist�n,cla
dos g·overni..,l·as em dizer qllel é prec\so qUe Q) par:i
do do governo venca, para qUe o Ex.ecutivo pOO:3.J
trabal11ar livremente, e a dos opasiéionistas· elal ne

gar até nWS1110 o que" de bom a

-

Revoluç&,o j�' ,Conse-
guiu fazer.'"

\
,1

,�

,

,

,
,

t.

\

, '1

diante do perfo:1o excopcioncl 'que o País orrcvessc,
,.

deve-se olhar o futuro' com- o otimismb.icosc iente dos'''''

que crê'em nos dest'nos da Pátria, sem o derrotismo

e Ó obs<:uratisl'tlO dos que nada, esperam e em 'noda'

confiam.

E' certo qu..:: o ambiente que p,recedeu il'; e'eições
de hoje \não foi dos mais amenos n,c'm dos ma;s estó-

veis. As cin:lIn�tôncias do momento gera·cP'l

poEticas e estas, por sua vcx, 'sempre provocatl'l di�cor
�.ancias e descontentamentos. Entretanto, mais o'to

do que êsses acontec,imentos e muito àcimo do confi-
,

'

LUTA ANTIGA

Mui'o maj, do f!'Je AR�NA e MDf3

e�;�].·ã? e�penh,"dRS r"l }l�t� o/eitorc 1
;,,3

trrl, ,1Cl,ona.1S coTrpntps, DohtJcas do pa1S,.
entre as qUBis\Se dest?,cal11 6 pesl5ediS"
"',.0. o udetl;smo, e o petebismoj agora
diluidos nos dois, partí'P.os prQvisorio'�"
A an.alise das eleiÇões de depoiS de 1-

ma�hã com �ase nos antif�os partidos
é mais rea1is12. � ,spgundô' ob�li'rvqdo
r,E'S cred'enciA.c1'''s,- do nlfe a feita iCom
b9""P' em .ARFNA e. MDE,. pois a par
tir de n·",J'co de 1967 a vid� par;idaria
s;:<rél 1,;{>Ps+J'u'�r2cl? Com à cria,:,ão dos
pcitidQs· 'r!pfillitivos 011e ·de 'alQU111a for

lnp1 refletirão 78�.est�utur::: artiHcia l1T!e�_
te waÍ'Ç!'iTIaliz?d'3 pela extinç�o das ;,)�
,gremiações, b,3. qua:;e um ano.

A constata cão l.-1e;::�2. realidade pe·
los p;oprios comanà?ntes d0S dois par
tid!?" pl"ovisoriOs não "imped1e �ue f)S

',resú�t�dos ;::c;,am".ex_plorados pelo go
verno e Dela on0siC30 DaDa fr,talecime.l1
to de SUas 'posiÇõeS: rlq forta1ecimén',0
"elas ,duas pa'rtes, dependerá à criéiqJ.0
doS nOVOS partidos, facilitando para al-

-

,
'_'

..

, guração política der' .vida brasil,cira; estó coloca 'ei o
" 'f •

qúe de mais COI·O se apfl�senta' poro o amanh& demo-

crático do País. A vo.ta o normalidade vai sendo res,

itabelec:ida e é r<ecessá�ia a participação do pO,vo_ no

pr.occsso de redemo.:rotização. Nado se faz: c povo, e

êle, mais do {lu<a ninguém, é lioberono para proferir QS

grandes decisões dã naci.tmalidqde. A êle cabe dis::er

nir nas eb,icõ'es ,de 'hoie. O ,seu b'om senso e () seu' équi-,
�,

::::.:- .,'�.:. .'.:
."

:
.-

•

•

I
�

líbric po� certó hão' de "fazer. com que ês!:� rk:i�o se�:\
;0 vn'ori%odo pi;lo !'eu voto patrióti,co e. pe!a demons-'

, "

ho,eõo clata da '·�ua v:on:taçle, manifesta no compareci,.,
menta à's urn,as.

I ,

22 milh'Ôês eJe:··b,ra.sileiros estão c�nvoto-:,!o� ,q es�

Legi�lati�o de
de .4 milhões

tolher os SeLJS representa'ntes no Poder
,

,

todQ,: o', flaís, sicmifieando "um aumento
_- ,,' ...

.

de' eleitores, em rêioçãõ às'· últimos'
-

eleiçõe!f' gera{s
que se reQI,izaram, e!'1 1962. ts�o, represénto_ a :,�',v·idêh
c,ia de que o povo, cada ,vei mais intensám�n�e, exige
nort,ici.par do processo polític;o da Nação. E (;SSO por< '

ti�ipac;ão não pode ser dispensada a título nenhum,

principalmente quandQ estão em jôgo, cOmO hóje, a'.

normalidad� democrátita e OI fortalecimento do regi
me no Brasil. Ao povo está entregue Q suprema dedr
são. O' seu discernimento, o seu pat�lotism0 e o seu

voto positivo, pe'rmitirão que ° Pqís conti,l1ue pelos co·

minhos democráticos,· cuja retomado estó"':'l0s alcan
çando,· a� encol'1tro do futuro 'glorioso que lhe estp re�

-�

servado.. "

..
._ '\.

,'" I

,

FIM DE CAM,PANHA
I

'
'

, .

A céfmpanha eleitor,al \cae15a aO fim
com o marechal CasrelQ Brâ1��0 colo,
cando, formalmente a Revolucào _ em

julgamento, perant� o 'el�it�ra,do. Mais
do que'Uma l)rOva, de conÍi.ança' 'no
,prestigi.o popular da obra realizada, ',aI
declaração do presiden',e significa .qU�
os orgãos de i1l,foru'laqãQ acabaram ,por
chegar à"mesl11�' c'oncl:u"ão que qUat.:
qUer observador chegaria.: mesmo 'a

olho nu: a 'de que a ARENÁ, etn tet

.1110,S globRis. deverá ",ser 'a1nplamé):lt,�
vitoriosa hoie.;,

"

- i
Ao MDB r'estará sempre o direitO!

oe a1egal� ('que nada mais podeFi,a tpr
feito, em face das pressóps «Ue sofrf�LJ:
das cassações e imptJgnações· qUe atin',
!,,'irapl ;;:eus Candidatos, e qUe não lhe,;;
dá

� tranqUilidade nem mesmo neSses
kês di.as que alltecedem o ple�to. Pl'a
t;c8PlPDte, qua1G!_uel' reSultado qUe' o.
Pàrtido da opOsição :vier a c01her 'será
mUito, tendo- em 'vista as' condicões �d..,
versaS qUe lhe "fOram impostas,' aind�
aSSim, a Revoluçã,o se ar'i:isca ,a a1gu,;.
mas çondenaGõei regionais qUe pode
rão 'pes"" bastante,' f,'1�1 termos de pres:::
tigio, embora não tanto em" termós -1.,
nu��ros parlamentares.-

\.

L 'i

,.

\,
I

,
'

�LEIçõtS ANTIGAMENTE E HOJE COMO \ ERAJY[
E'COMO SÃO

,Esse "antigal'nente" quer dizer h� muitos
nos passados.

Poi!'; antigarr'xnte era 'itm dia de festas.
O eleitor chew' dos aràmes políticos que

'e ll1uitos� a·

seu partido
inspirava, amanhecia :llegre, SOl'rideute, convenódo de (J,ue
era um -juiz;,a' julg'a.r e a' decidir os destinos da J:ação.

,
I

Envergava sua fatiota n�ais nova, o seu colarinho e �
camisa, bem. engmoacl, 's e dando lJlm�' �Ulada 110 seu título,
la se ia a Camil1�lO da sua secção eloitol'al.

'

Hoje não se nota aquela alegria ele outro�·,l.;�
;-

O JULGAMENTO
I, ' I '

O ])residente da Republic: coI0c�,
a Hevolue9oQ 'elh" j'ulgq'n'lent0 CO[l1 o,:;
,llU,,,,,,,,,os que viereUl a Ser obtidos 1)10-
10 ]VFDn. O 9prtido d? 0j)osiÇ::io, além
d,,«uplas pressões já enunciadas; sofre
out,."s fde.ficienci�s, sendo 9. ptincipal f,l
l1l0lltag'em de uma mi"qUin3 ,eleitoral
defjri ente" que nem seauer' lhe permi
:e di�l')utat as elei9ões -com ntimer/'s
cOmpletos de canHidatos. Por\ esse lad').
ninOUPlll duvida de que a Revolúçã'J
será abs01vida.

MaS .no me.smo dia 15 h�verá ou

t"a· fdrma de julgalI'lento, 9.través da'
ahsj.enção, (1.0 'l'oto nulo e dó voto em

bralílco, será uma �espécie de julgamen..
to -clandestina, mas sempre sprá um

ju)g;:unentô, j;! dos· setls resultados �,�

Os tempos mudarmn 'e o eleitor vai á Z�ll� eleitoral
cUIIJ.pTir seu deve�', mais pelo receio de ter de pi,g'àr lVlla'
multa que nos tempos atuais de aperturas finauceiras b

torna problema desagradável. .

Seja como for, a finalidade das eleições nã) mundou,
niio soflíeu alteração.

,O voto, ainda é dever ele todo o cidadão livre.

Ao entra,r na câmaril indevassavel, onde não é no'

'm!l simples votaJ'te, m,as, em verdaele, um j'uiz que decidi,
rã dos rumos que sua patria d�ve seguir, el1tãn' o eleitoi'
deve ter uma conversa a sos: COIll a sua consc:,í'ncia.

Hoje, votar é um eleveI' silg:r;elo para todo .) bl:asileiro.
Cuínpn.mos !10SS0 dever' votando;

. I

guns grupos e dificultando para outros'
a tarefa de reunir as, lÇorrentes que se

dividirarn este al1o�

AS PERSPECTIVAS,

Muitos elementos do MDÉ acredi
tam qUe as cassações de 'deputados fe
derais, com a consequente crise politi
ca, o recesso do Congresso e as ultimas
cassacões e 'Suspensões de direitos 1e ..

vantaram a vo:�acão uara a oposicâo,
tirando da indiferença Uma parcela da
opíniâo publica, Admitem. portanto,
que a ocorrerrcia de algum fnto nOV(\
-- em rnateria oe cac,sa9ão, -nas proxi
mas horas � Só .os beneficiará, embora
p0�"," afastar do Parlagiento e da vida
publica nUmeroSoS Cidadãos'.

Se�uri,do informes recolhi{.l9s d)�
foites ,diversas, 2. estrutul'El: dada ao�l
d ois parti çlos e' as condições de .pressâo
dm que Se des,el1lvolv'eu a' -campanlia
permitirão à ARE1�.JA enfrentar com

ot' rnism o 'as ul'l,1aS. Basta. para confir
mar e=sa -imnressâo, 2. lembrança d(,
li""" (1r>sigualdade: a A;;RENA dispõe de
candlda' os em tUJOS 0,.'3 n'íUf:J:ic�pioS," ;��
E"t<l,dos em aUe haverá eleicões régio
riais. enquanto olVIDE dispõe de me-.
nos de metade de ca\l,diuata's; �,bi afgü.-"

. l""as rec(õe,.' " o'posic3,0 'nem sequer 'le
vI' c;:Jn,d'dat0s' oU co�dicõ�s para rezis
trRr nomes. Atpinor \Ji'lSà vantage,m '1).1]-'
,'-r�:('". a ARE.:N A. r1pverá atingir a v: ..

,tSri[1, pm d�dos i2pJ;,"is.
A eSPeranÇa ,la O:'losição e;::tá Xl;'(

('('''('�n'raçãi de' vntos nos qr<lndes c",r

trr)" 11frnn0", 'cornO élS ca,!)\tais, , ,onde
trln [1r8 clpscon'ar a venit:;gem aUe ,";J,
p'(';�0·,.pd0 00 i.ntprj·oil; .:orde dar ác",1)ctÍ'
t;,.] � o'''vC\r,n'sta, Acreditam os ODOS'C;O
Distas qUe es"a cil1,cêntraÇão será s'lfj-�'
(" r"'t"" ��."'"a d2r-llws ,q vitori::J na'i pIei.:.
Côn<: par" :'. rpnovacã'o do CQng:resso,
,fPO b9rCl RS Prefeitur"s e· Camaras' Mll
ni:c;n�;S' venl�am a' ficar. em poder ,da
ARENA.

Até há di2.s, os observadores lJJ<Ji;'i
Crpdenci�I�('s admitiam que o l\iDB,
CUjo p:r.estigi.o eleitorç,l cresceu �esde o

recesso' do Congresso, po�erá avançar
nas eleicõpS parlam.entares, J1lélS Sem a

consistpD('i;:) p ��pS�ari,él }1ara dp�con'ar
,a fUl')eriorjd8d� a'11a1 ela ARENA., qUe
disY',õe df' ,2"i3"de,!)utados e 45 senado�;3,

>,

, cnp't�,"" 1 �5 dpputado� � 22 senadorps' do
"lV1]ilB Si,>,[!l.1J1clo oS calcul05 mais otin,j,,·

'., :toas' dos prQprios homens da GP:1S1çaO'"
·PQ�R (li+{'rr-nl'" '1".-1Drá ('air sensive1me:i
te, mas o MnE' não' conseguirá ultrapas
s"r P. ARENA em qua1qLler das d-UgS
Ca,'ô<\� do Congresso.

Os 't?ti:cos da ARENA não acom

'panham esse otimi;sn;o da oposicào ... nHS
são CauteloSos: él.fimnam qUe essa dife-.

. " -
,

renÇa será mantida. o (�up equivale "'I

dizer,' que, derroJílr9o amp'1amehte n<)'"
urnas, dppOis de a�1laí1hã" OS candidp·
tos do MDB.

:... �

,

I

, , "

, '

; I

, "

poderá 'inferir o graU de d�sencaJltoi dá
população para com.'2, J;)olitica. pós..rer,
v'Oh,lcionaria>De:;;encantq quc" os, polí.
"ticos, tanto si�uaciorilst,a:s' cOm\) QPo:";i•.
ciopi$tas; sempre fiZel'aln que,�tãq·. �ec
declarar. total, nesseS ·ultimós tempo:;;.,

'

Tent�ll-se iiícentivar, ,eSse corllp'or ...
t"mento"negaüyo ,por me�6 de,.:.�can�•. " "ii

p'arihas; de clJ.rso �x.clusivainente,' Ii�" ,

meio e�tudantil de, algumás ça,pÍtai3'i:'
Er);bora seU al:cancé 'res�rito, �las:"che··
garaIu a preoc\1fp�í', ° pril:deiro, ja 'Jusü-,.
ca, eleitOral, depois a díreçao do MDE)lt
.� fi:n�lm'ente p�rece que o:.:,pro�!io pre:
sidente da Repub�ica, 'qUe I:l.evérá' fàzer
um . pwnunciaménto, às,.'; vesperas do

pleit�, pedindo c!iue o -ddáó,:1âio não dei-
xe 'rdé- ,votar.'

.'

,
NaQ �e supõe que 'os' v()!6�,;desq:{I,a:

lificados venham 'a tQn1i!�' riúla;s as ele!'
çÕ,es: Mas um. indice efevado' de votos
nã.o 'vil.'lidos pode�"á em16àJidecer senSi·

velmente 'a vitoria da ÃRENA, �o mes

Íno t.empo qu·e sigr).jficará, tambéin, a

conclertacâo do MÚB como partido de
oposiÇão" bUe não soube '(bu- nao pôde)

" senslbiliza�-. a hostildade do eleitorado
para C:)111 o governo revoluciona�io.

DOIS DIAS PA�A CASSAR

Uma. pequena noticia de sábado pú
derá vir a se to,rna1,' (> prill�ipal tenJ'à
dj;;; converSas politiGas, nessa seim'lna
que cOl,neÇa - afora, evidentemente,
os respItaclos das eleições. T:rata-se de'

� Urna informaçã'o ofiCiQ�.à, segundo o

qual o presidente da Repúblíca só prb-
1I1Overá nOvas 'cas,sações - se. é qUe as

vai promover - até o -proxüno dia 15.

Depois das ele�c.ões, nada mais.
Seria, esse �Ul11 pass� largo do pre

si.dente da Reo'ublic� .. no caminho das

negoc'ações q�e levarão' a superar a

Crise Kxecutivo-Legj;;lé).tivo, qUe' ainda.
carrega de nuvens sombrias os 'ho;ri·
z.n'es naGionai;s. E�\tà ainda é hora d�
pensar os votos que"virâo; mas ní10 há
.:luvida de' qUe' depoiS de terça-feira'
muito, se fal�:eá sô1;-re e,sse assu1{to.

"
I�
,I

, '

" ,

r '

.\, .,
,
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, Ninguém poderá disco!�all 'deqUe
t progratnaç'ão cine�latogr&fica es

,

iempre
PIorando e que provid&nci ne

, essitam ser tomadas' e :m.�ito' rà]��-
'\ lente. , '

' ,

I l Mas,' sabido, é que� nada se�á f o.

'! " O truste ,continuar,á no, SeU, lu ll' e

�s chiqueiros cada' dia, mais indecE1teS
permancerão 'em pé até que' o, tem ve

nha jogá-los Dor terr.a.
"

'

,

" Infrutífel:� .é aqui falar, mas

me seria urna alien�Ção a. êste esta de
coisas, Há quase tr.&! anos Cine Ri lda
existe e durante todo êste período os

tro ,e ,procuro dar soluções para 'te,

agravantes e sérios, problemas, '

As autoridades nada vêm. A o su

ra por sua vez faz só- cOü'!1s' errad .

A mudança terá de par.tir de nóS
pois, a eSperar contlJ:1Uaremos, .espert do
esperando. ;

Já oude falar em artigo-anterí de
eclosões que poderão surgir' a 'q�al(Uer

'-;.""'""....,,.,""\.>""'-,-...---- -- -----_-- --'-

-r. r � '. ��-

,
.,.

", I

SÃO,PAqLO
LIGADO AO RIO DE JANEIR'Ü
COM O -SEF;:VICO P01'>JTt::'

:' .. ,l� "

mornerrto no campo cuhural e que cons

tituem, no momento, a única forma de
,dar novos aSpectos a isto.

Precisanl0s reavivar os \cine-clu
bes, chamar o povo à luz para esta rea

lidade. Talvez, em fevereiro teremos:
em f10ssa capital a reunião do ConseLho
Nacional de C.C. e ternos de mostrar
n.s a altura, não permitindo que outros
estalos encontrem uma infertilidade to
tal.

Sei das imensas difiCuldades de Se

levar a bom têrmo qualquer projeto em

Fpólis, mas temos condiçõeS de erguer
alicerces sólidos. Basta um pouco de
boa vontade e interêsse.

Estarei atento ao qUe fôr se Iazen
do, contribuindo é batalhando para que
algo naSÇa ou renasça.

.

Aguardo' filmes
-

parp.· qUe possa py.
blicar críticas, mas lacôriicanlente ;JS

prognósticos sào maus.

JOrge Roberto Buchlei:-

dia -19;.11 ..66

,
.

,,_.__ ._._�_ .1.-, ._._1, ..

_)"._"

FlORIANÓPOLIS

l'/

PÔRTO ALEGRE

i"

--

DIARIaMENTE
, :' .

.

DA

VARIG
"

de todos' os convair�, o' mais veloz!
,I

J \

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

tarifas especiais' à �ua categoria.

CONSULTE ,S,EU, AGEh!TE DÉ VU",('
OU' UMA' [i�S lC)J/.,f:J 'r

"

, .,� ,

.

,.

," -;-... a{_":'._"" .. _._-,,____:.;-. .. �,_ ........�.-'.�._�_ ..� __ :- ......
� ...._-.· ....
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REX-MARCAS E PATENTES
Agem e Oncíaí da Propríecaoe inauscriaí H.égisti'O dt'

'marcas, patentes de invenção nomes .omercíaís, títulos de

.estabeteoímentos, ínsígnías e frases de propaganda.
rlua Tenente Silveira, 29 ...... sala 8 - 1.0 andar - Alta

, da Casa Nair _.;.. F�orianópulis - Coíxa Postal,!:)? _, Fone ;l!j, II

2!HO'

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

Dra, Léa Schmid;
Dr. Carlos Alberto B. Pinto

Ginecologia - Partos - OperaÇões
Cousultorio RUa Fernando Machade, n. 10
Consultas marcadas pelo telefone t.;:i90
Atende de segunda .às sex.as-reiras. ':las 1 d às li,

horas.
"

Nas boas cas;as do ramo pro�!u'em Sardi·

nb�s SU.tMAB.. um. pr��bdo caliari'llensé

p�ra «) l�H�rcõldo Internacional
_"' '-, _ .. _--_.�-,,_.. -----------��-�

COMPETENTE PROrISSUllHAI�

Para os servicns de laqueação, douração e t\ecap,ê, en·

\
contra-se em 'nossa cidad'c a rua dos . Ilheus, 4.

Minis:lério,Da Edtu::acãQ e CuUur�1
<t' - �', ,

Universidade Federal' d� S�lil!a C&�arilna\
Faculdade pe 'Filosofia, Ciãndas �:' Le!tas

GINASIO DE APLICA:ÇAO

EDITAL 3166
I'

De ordem do �el'JlOr Diretor do Gtll�sio de Aplicação
ela Facuíelade de Filosofia, Ciências c L�tràs da Universi

dade Federal de San'ta CatarinÍl, faço 'púbtico que de 2.a a

6.a feir� das 13.30 às' 17.0(1 horas, de 7 a 30 de núvembro,
estará aberta na secretaria do Ginásio de Aplit;3Ção, na

Trindade, a, inscris-ão pam, os Exames de Admi"'í'ão ao Gi·
násio. \

A inscrição será "'Hht à vista do requel'imer.to dirigi
,do ao Diretor e será) n(�cessáriGs Os seglJ,in,tes documen-

, tos:
. / '

a) Certidão de idade;
b), atestado médico ('om abreugrafia;
c)'- .�testado de v1icmz. 'antivariólico.
Todos ds docamentos deverão ter fírma reconhecida.
O candidato ,lf've!'á ter nascido no período compreen·

dido entre outubro de 1953 até dezembro de 1956.
\

. :; ,Serão aplicados �cste" de nivel mental alem das pi·o
"":de POJ:tuguê3, I\'[at�mática e Conhecimento:, Gerais;

'; :'ara que chegue ao conhecimento dos . irit�ressad�sj .

;'�u:se o presente Edital que será �fixado nesta s,
.,. ,

�. e publicadp pelá Imprensa desta Ciipiti{L .'; r'
'

!;,!Ii Secretatia;do Ginásio l:cAplicação d�
i Filô:sofia; ,Ciêlidas e Letras ,�a,Un,hi,e

. \ Santa �tari.ria, atJs sete (lias'do.J
'

.

no�ecei.ítos:!e sessenta e .sêk:, ,,'
_-<��:<

'. 1;_·' ..i'. '<'
.. ,:� :

�'. ;".::��_ _'"'

.;�idilli �"s n.o 'I.S88

VISTO: Édio Cha�..;-as - Diretor

I

VISTO: I\ial'!,u Carolina Ganotti Kehrig - lspetora

__ 'o '_. - __ •._� __--;- •

...__ • �._ ••

. Dia 26·11·66 '

I _

{,"PRESENTARA
WANDERLEY CARPOSO

às 20 horas 110 "o.'násio �harles Edgard Moritz' '�m' sensa·

cional SHOW 'I'

Cal'deira;; Cr$ 2.5;10 A;:qulbancada Cr$ 2.000

às za ho�as nos ·salões da Sociedade, eleg'ante Sointe com

grande SHOW

"s

Radar na Sociedade
,
., .,

LAZARO BARTOLOl�U

HOJE, o eleitor; irá às Urnas, para
votar em SeUs candidatos, a Senador, a

Deputado, Federal ,a Deputado E!stadu
al e a Vereador: 'CUidado. Votem bem.

- x X x-

LOGO mais próximo a Catedral, a

Banda de Música Americana (Opera
ção Unltas) , fará uma aprese1111tiçao. às
21,30 horas, estará no Lira T.C. Está
percorrendo os países da América do .•

'

Sul. Domingo, exíbíu-ee em PÔl"to Ale-
gre., /

f"CLU�� DQ�l' �t'A�OSTI/-- �Iendendo _ia pedidr;s SER
SAC!ÓNAL Rmp,�isE' ;DO '!EIOW REVISTA OP·POP·AIT

•.

'

.1. <1.......
' ".;""?�.', .. ,:,.

I'

rese:rv�� q,: ��s,�s �,S 3.000,.

, l\Ia VorafJ'enj do Te(t1�()••� ,'.
,

, ,I I I '! ,\
o qUanto nOs ,� paSS1vel boas'ldéias" ..

'

bons prineipiÇ)s ppr; lamoI! à :huli:láÍl.idatU�
FOlia des;>a práti�a moral, que, é a qUe
mais. vale", hláS pouco aparece, nada ;" ;�.

mais d� prático podemos,: :entr'ét�ntA>,
fazer em prol da hUmanidade, ,em pról
siquer dos nossoS çoncidadãos, ,e111' prol
aO menos dos nOSsbS conte,rrâneós,"por
(Í'ue ;somb�'velhos _"'e o velhos são cada
voz, mai� 'e.}Ccluídos do, "Ua,nqueJe da "':�
da\'! Tri\ste':,organizaçãio soci;a1 qUe ,gene
raliza o conceito d2 ,decrepitudê .físjiCa, e

\?Spiriittia,l a :tddos; DB 'velhos, nao '1:espei
tando; netn"lnê�o ia:qUe:1eil qUé, prdvant
pe.os seu& atàs; :wlás ;suu!'ó' Iat�t�de5;f .. ! ..

qUe :ai]' I.:l.a 'siio dpazes',de :d;;rri l1:'J;uitb d�
.si próp]j�os à s,oCiedàd\f:! ' Com ()i 'I�OJ? a�
chamos distaIi:ci?_dós daqueles tempp..'?
gregos' :em qUe, registra 'a Históriá, '5i',i
qd3.ndo .

úrh velho. entrava nUma
.

reu:'

n.i�9 ip(lhhca, os Iqais ,i.{1<;j'9?s: Se ievanta
vam pani'" lhe da:r b lugà::ri:-L e SÓ torna�

vam a sen.ar-S ,qlWnd�) o,ancião estava
bem I_\comod.adit .For !�ssâ incúria Ino-

.;, �.
"

� .:t
,.

ral, por essa falta de ética nos costumes

é qUe \ch�gá}uq,s à ,:légri1,dé\�ãQ social 'a
,

l'
! lU,.)->).··� lI:; ;..... !;.: ." .

que :c lega::tü(}S' . ., f'o.; 1';' '" :" ': �'� : ;'1 '

Apelamós :;:pa�a\ os..· qué dis.põ,em d<�s
posi9õ�s ,de Inapdo e 'de '·represetit.açã?
polític,a/ para: .. ôz moÇos qu� re'achám i:l�
vestidos de' respopsabilidades' de govêt:'
no: façam 'p€lo:s: seUS' semelhantes, pelos
seUs irmãos em Deus, o que 'sabem fa
zer pelos seu,s filhc,s! ': ,

,

OBSERVA9AO ,à Ünprensa: Er
ros de revisão, alguns,' precisam ser cor

rig'd.Qsi Em no.sso artigoi "Br,asil Lipci.·
to', da edlçãe de 4 do corrente, escreve�
mos povos de.:origem ariana e deixaram
sair aÇoriana, - o que, francarnente, ..
não é a mesm?, cousa; outras atrapall�a
Ções notam-Se no mesmo artigo, No ar

tigo 'Na VOragem do Tem!)o', da edição
de -O, onde escreVi: EXISTENCIA ..

CARNAL, saiu existência carnav'J.l- ••
I'a jR -'1l' \"U' ,

x x x-

JANDlRA, abi-iu sua II Expediçáo
'

de Artes (Pintura em Imagem), nos sa

Iões do Querêucia P::»,',e Hotel, onde,
poderá ser, visitada diariamente.

'

I

X X x,......

.O CHEFE do Estado Maior dó
.

50.
Distrito Naval - Comandante Aloysio
Mendes Lope-.3,. inspecionou a Delega
cia dos portos, de São Francisco do Sul
cujo' Delegado, é' o Capitão de Corveta
EdneY Martara .

- x x x-

A MENINA Moça Mima , fÜh� do
Sr, e Sra. Nascimento (Jurema), sáb ..1-

, 1.:10, ncs' salões do Lux Hotel, bem deco
rado COlTl flôres naturais, cOmemorou, ..

os seus quinze anos Jiegante recepção.
Ela acompanhada de seu pai, entrou' •.
nos salões de festa, daquele hotel, às 23
horas e soprQU qUinze velinhaS. A."s 24
horas, 'OUvia-se uma mensagem de quin-,
ze anos, esCrita e lida Ú�ravada) pela
Sra. Dq.. Renata Cos,a (NeYde). Em se

guida Mima, dançou a primeira valsa

)com seU pai, Sr. OSmar Nascimento' e
de'pois 'continuou Com, o' jovem 1\l[ário _.

Olinger. A valsa foi executada pelo COl'!

jUnto de Aldo GOnaga e com avoz .de ••

Niede Maria. Aos convidados fOi servi
do um j'rntar, com serviços apresentado
pelo Sr. Manolo. . ,

- x x x-

AMANHA ali no bairro de CoqUêi�, ,

ros, será inaugurado o nOVo Gále:ra' Clu
b2, cujo Presidente de HOnra, é o Co- ,

mandante do 50. Distritó Naval. Casais
de' oficiais de Marfnha eStar'ào reunidoS
para Um jantar.

- x XI X

O DEPUTADO J. Gonçalves (Lí
,der do Governo na Assembléia), €U1 ,J0

'illvill�,
<

Dor bCélSiã6 da 'visita' do pr�i��
'debte -Castelo • Bi:anc�, flJncionoú bem'
coordenando as conútivas ofic!ais qU�
pres;'igiaram às solenid.ade-� de inaugu:.
ração do Festival de Tradições. Unl .. '

bom anfitrião.

- x x x-

O CASAL Miguel Henrlinio Dau:::,:
(Terezinha) sexta-feira,' comeln'orou ; 5
em seu apartamento, o ql,larto aniversá
rio de seU filh.o Miguel Hern;1Ínio�

,

- x x x-

ESPIRITÚ' ,PUBLICO'

'Arnaldo S. ThÍago-\.

Nillguém, a. não Ser os Mestres da
Humanida1:l�, ep.,tre os qUaiS oCupa lu
gar excepcioílal' o Cristo de Deus, po
l.::le ser dotado �e .crspjrito público, se

não conhecer os delineamentos essenci
lais da His:;ória d' :ç1o�ern e interpretá
lis de, acôrdo com OS princípioS �pe:ri0-
res do Cdsda,�ismo, ,ate, hoje=hn�jJa.raiia
dos, sem exceção; ��gurllfl.!:P: :;1�u)e :':'i�
afirmam àlistados 'inas hõ!!td" ,J��el-k
doras do Espiritua'lis)110 ÇtiS1iêo\J ti' ,,';

Nós i2.mb�n'Í, c,omo ;.(le. r,êgú'a,c<',todos
::;s espíritos terrícol�s, não" /pissu'íànlbs
a�é �em po'\tos" a,nos .a,trá;;, �sS:ai. cÍispOSi.
çao ll1tlma )lara serVIr a, coletniidaOej
servindo a Deus.
,(- Fch pre2j's'; que constituissemos fa
mUa e vissemOS eS.,a desenvolver-se ao

influxo das idéúls gen�ro::'�5 do Cristia
nismo; foi preclso ,'que amadurecêsse
mos. êss� espíritÇl de f,awília no estudo,
na meqita?ão e ,ria, pirátíca dos priricf.r>Í
os cristãos" para que,: Sém desligilr-ríos
dos Metas' fàmilial�es,' úá,o nos ,pudeSse
mos pelos iÚ,terêsses fat;nilJares. Sofre
ie;, J)assando a ;�entir pelas questões' so
ciais o ,lneSmo,devqtamentó qUe mimte
InoS pelos ,interê$3eS familiares. Sosre
hto� hoje; pelo povo, pelos nossos ·ir

mãos em humanidade, as mesmas tor
mentos moraiS� que Isofríamos OuieTorá

pelos nossos filhos, pelos nossos netos,
envidando todos Os nossos melhores es

fOrços afim de 'bem enóaminhá-Ios na

v:da, OU , pelo lnenos, por ê1es orandQ
com fervor à Divina Paternidade. Hoje
sentimos idêntico fervor de amp,aro e

de aperfeiçoamen)'o pOr todos os ho-
'mens: o espírito do Cristo apossou-se . , ,

c1 110,,::0 ,'rOl'R0Ro ._,...;, e nós clisseminlÍmm:

" .'

MARIA LUcia Pinto da Luz" -filha
do casal Rodolfo' Fernando Pinto da ._

LUz· (Anastácia), sáb.ado, fez a sua Prt
meira Comunhão,· e recepcicnou anu ..

guinhas em seu apartamento, comemo

rando o evento. '

- x �,x

O SR. e SRA. Inácio Schamboch,
a Sra. Ivoune Christoval, partícipand.
o noivado de Tânia e Antônio, Cesar, ')

I corrido no' dia 29"p;p.
,

--.x 'X x._

O SANTACÀTARINA Countrv Clu-'
be; próxima sexta-feira, vai recepcionar
os seus assocíados.v.em 'black-tál', para
comemorar o seU nrimeíro aniversário
Zuri Macbadó, "na

-

0cksião apresentará
WJi desfile l�e modas.'

.

x x x-

CLAUDIO FUrtado Lemos e Cátia
Walesca Wiethoru, Bicquímícos de 1966,
Convidando para assistir a Sessão Sole
ne de Colação' de Grau, no "Alvaro de
Carvalho', dia nove de deembro às vin
te llOraS. Convidando também, para o

seu casamento no dia dez de dezembro
às dezoito hOras 'D3. Capela do Colégio
Coração de JeSUs· Os convidados serão

reCepcion�,do� :Po' Clube 1.2 de Agosto".

,_ex
1 ,� , "

\ OS BIOQUpvíICOS 1966, vãe pro
mover Baile de Gala, no QUerênçia:, Pu .

iace, dia nove de deembro, às 23 horas:/

x x- x-

NO próximO dia 23, nO Lira T,C.�
senhora& da sociedade florianopolitana,
participará\() de urpa elegante tarde" de
nonlÍnada �COQU�TEL}ie ATRAçõES,"
� mbei1efício:'1 a." Liga de AsSistê:!;lcia, d't>
fecem.:.nascido, da Maternidade 'CarmeQ
la Dutra" e pró:.Na:ta1 dos Velhinhos. ,.
Será apresentado o 10. Festival de Pe�
teados de Fpdlis e· desfile de modas .,

com Modelos de, verão 66167, da Sul Fa
bril, Com manequins de ]polis. Show
Revista OP-PôP-ART, encerrará o e=

vento. Promoção que vem �endo orgaui:
zadà por um grup'o de senhoras, tendo,
"à frente Dona NeYde Costaj

.

NOS saJ� do Clube Doze, pr6xi=
ma sabado, ser'ii, ap�eseJ;ltada a reprise'

. do 'show" 'OP-POR-Art', orgallÍzado
por Ce>lso�Pinnpiona-:'

x x x

O BANCO Sul do Brasil, cUjci Ge
rente. é o Sr.,):.,úiz.Fer1}ando Jorge, 'neS
primeir<?s �ar de janeiro de 67, vai i
naugurar

.

sti�·;\J?lo<lerna; Agência, no rin

tigo p'ré?io da 'Soberana"..
'

\ '

x x x:-

':,

PY5-YJ, informoU: ,casal Genír ..
'

-

vestri (Juça) recebeu a visita da 'ce
gonha", com a primeira herdeira,

,

'
\ ,\ i.

, ,

"

. __..
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ntos perd,eu o Figueirense
Triunfo

FutebJI
o

er�( n
. . .

.

resultados
Depois de estar vencendo

por 2 x o, a equitJe do Avaí
foi caindo de produção dían

te do Metrepol ,!ue passou
.

a reagir de maneira notável,
para terminar. o. combate,
n:; qun lídade d� vencedor

de 4 x 2.

O jôgo foi bastrmte dispu
tado com o Avaí ccdentío ter

rene após. os 2.x 0, {�al1do a

inipressão de qUe tentarIa
segurar aql1e:e p!aca:rd o

que entretantp não conse·

gui.u já que o Met.:opol 8,0u.
h.e explorar com felicidíllle
os pontos frágeis [ia ,defen·

,sifa azurra. \' :

AMERItCA DEu]jr�: QVJA'i'RÔ
NO GUARANI

o Am�rIca vo!!;yt! '3 regis·
trar nova Yitó:ria ,tlê�te qui·
lométrico C3l.;IneQ!at" esta�
dual ao ve"lcer eml1 l'elativa
faJilldade 30 Guataní d� BIu

m,;nau, pe:b plaçá:;:::! (le 4 x 2.

FERROVIARIO GOLEOU

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

'r-'''f'Jn-:-:'íl .�

" � •• .liI.._.;:)
a:DRO P�tóSI::::::::'O
Cf.RVALlHíO

Ptoceçlellt.e do Rio de Ja..

nelro encontl'a.se f'fi nossa

C��pital o fund.Oll21'lO do Ser
,

viQo de' Mec.:m,2T.aç�0 do

:n:APl - Pedi'o P".;óspe:;:o de

�i.'_rva.lho, ,-!"Uc veiJ, espechü
ni.;iIte, imnlantar no"n!! ser

vit:;'s t1f!,S '�n,áq_llina§ perifíi"i-'" ,,'

c�ª;'aa Deiegach. em Santa
, Cíitai'ma, que perfumm ma

teJ:Ãai destinado f,()S� cOIDIm

ta��res eletrôltlicG8 li!} IAPI,.
i!:P Rio e São P:::.,,�10.

Ao ilustre visit:l1.1te, que já
im.plantou o mesmo serviço
em PÔdo Alegre, devendo
fa::lel' o mesmo em Curitiba

alm,ejamos votos de feliz es

tada na capital cRtarIllense.

------_ ..

DE

A equipe do Ferroviário,
depois de perder para o';
Comerciário por ) x 0, quan
do foram registrdas diver

sas anormalidades ao final

do jôgo, voltou a vencer, a

gora goleando ao elenco do

Próspera por 5 x 1. Na prí
meíra etapa o Ferrínho ven

cia de 2 x 1. Enio Carvalho
fui o apitador.·

CAXIAS CAIU MáIS UMA

VEZ

o Caxias voltou a, perder
por contagem aHa, agora
frente ao conjunte do Olím�
pico de Blumenau, no está·

dio da. Baixada.
-

o Olímpico com,) dono da

casa, 'soube' tirar partido
de:�ta sttuação e F�Dsar por
im:.Âs um obstá;cu;�, rnelhÓ'
rando a sua classificação.
4 x 1,. escore.

. '. .-

VICE LIDER PASSOU
MAIS' �lVr

o Comerciário passou por
mais um sério ob;;.i!icui� ào

dobrar o Atlético,Operário,
num dos clássicos regionais,
peM contagem de 1 x O. O'
único ponto da IHlr.ida foi
ll.s5inalado por Paró:.,é, quan
do decorriam 37 mhmtos d'a
segunda etapa.'A .renda foi
de um milhão e setecentos.
f, .

mil Cl'uzeiros e Tia arbitra-

g'ern fun.ioDou .Jr.sé Canos
Bezerra ..

INTER GAN!:LI\ DO
PALMEIRAs

o Internacional de Lages,
conseguiu mais unia boa vi
tóiio ao suplanta,"' o 'elenco
do Palmeiras P'O!." 3 x 1. No·
te-se que o onze ,p\l}meirense
havia empatado, com o Me

trf'pol na última p�rtida e

vencido ao Olímpico, no jô
go anterior.

UNIAO DESCEU MAIS

Na próxima rQdada, a 13.a '

do returno, trallslerida pa
ra sábado e domingo esta

, C�'pibl nã!) será contempla
eh com jõg, ,'i;1Fl ve!1 qne o

Figueirense folg�, na mesma

re () ,Avai. terá q'll,e dei'l1,ocar-sre
até BJumel�au pitl�<l Ii",r cpm
bl"te a.o lP'nlmeij:'lls. i!71eFe'luIJl

o encontl'o ser rf'il.!.iZli'.do sá·'
baito, QUa:r:do tam� joe;a
rão Pró�: e"a e Mll;!.'dli:ó Dias,
,nos' do � ',ios d.o clllloe cri

·.ciumen!ilc.

I'ant Domingo i;!f.tão marca
!l!r s fls segubites
Em Joinville - Caxias x

t:omerciád,o.
:em l.ag�s j' ][l').tel'n�cional

....
i

,

x América
Em Blunienrm - - Olímpico

x Guaràní (Lages) .

Em Criciuma - Atlético x

FeiToviário
Em Tubal'ão - Rercilio

Luz x Imbitt.ba
Em 'l'imbó - União x

Guaraní (Blumem\u)
Em Itajaí - ,Ranoso

Ml!tropoI;

No turno verceram Co.
merciário (2x1), Âmenca '.

<2x.O), Olímpico eIxO), Mar
cilio Dias (2xO), HmbituÍJa

(2xO), Guaram-de BI,umenàu
(2xl) e Barr(!�o (�xl)"termi
nando empa�ados (1S, demais
jogos.

) '"

II
r

·I·�·�

.,

"" \,

01 (etro x

,

,.

or

com méritps: 1xO-

No setor do remo'

Máu�te.mpo conspirou e

fié�ram para domingo
'mente pela manhã as guaro em seguida retornar aos gal
nições treinaram e os do A· pões o prosseguimentos dos

treinos que serão puxadíssi
mos durante tôda a semana,

exceção do sábadó q�e ser.. �

virá apenas pan passeios
pela baía sul.

-i

Em pugila que teve por quínho, aos 8 minutos do pe-
'locãl o estádio da tua Bocaiú ríodo complementar, com

va transferido que foi horas um pelotaço de fora da á
antes do campo da rua' Ola- rea, tendo a bola antes de
vo Bilac que nãn possue a- ir de encontro às redes, raso

brigo, medida aliás acertada pado o travessão. apanhan
pela diretoria' do Fígueíren- do desprevinido o arqueiro
se para evitar tracasos finan Norberto.

'

ceíros, foram protagonistas, Jogo bem o quadro Iagea
na tarde de anteontem; os no, parecendo experimenta.
conjuntos elo alvinegro e do do em gramados que não

Ghtat'atú, de Lages Efetuado oferecem condições de prá
num gramado alagadíssímo tica após uma boa 'chuva,
e mesmo ímpratícãvel, o como é o do "Adolfo Kon

choque deixnu muito a dese- der". Calma e desembaraço
ja:r, como aliás deixou a de- .nas jogadas, avanços e .re

sejar 'qúase todas as pelejas cuos preciosos, fizeram com

l'éalizàdâs .

em campos eseor- que o. "Bugre" se sentisse à

regadios em decol:rência das vou'tade para vencer; como

chuvas 'que castígaram bas- venceu. Todos, no pelotão,
tante à cidade nestes' últimos auríceleste impressionaram
dias. favorávelmente, destacando-
O quadro serrano foi niti- se, porém, o desempenho ·do

.damente superior ao adver- "meio-campo" Antônio Cae
sárío- .em todo o transcorrer los. que foi todo classe e aí"
da refrega, chegando mesmo dor combativo. Seeundaram-:
a _dmmnar, 8% das ações. no os zagueiros Dante. e Car

Mas não foi -além de lxO,. los Alberto, o arqueiro Ra

gol o�tido pelo médio Chi- nulfo, que revelou seguran-

Em jôgo dos mais dítícíes,
o Hercílio Luz,' conseguiu do

brar ao união de Timbó, pe
lo marcador de 1 x O, num
jôgo bastante .viril. onde os

hercilistas esforçaram ..se ao

máximo para deixa a cidade
com uma vitória, G que afio

nal conseguiram.

BARROSO PASSA BEl\'[

PELO IMBITUBA

O Barroso, outro candida

to ao título, passou í'ácílmen

te pelo Imbítuba, assínalan-
.

do 3 x O, após marcar 2 x O '

.'

t·
\1'

n� �ase inie.ia!.. Humberto 2 re g·a' a se Bira, construíram o marca

dor. João Santos foi o àrbi-' .

O )L"'(XVIII Campeonatotro e a renda somou Cr$ "

285.000.

Z@iUf 81D�lii�t J�nh'mes": a
Efetuáda- a 120ít :rodada do 8.0

returno, a, situação do Cam· 29
· \)eOl)llto Estadua! de Futebol 9.0 - Internac;conal, 30

-. grqpo �'DmTly' Antunes'! 10.0 Caxias, 31
- pass,ou a ser t:'sta, por 11.0 - GuaranÍ (Lages),

·

pon.tos perdidos: �2
1,0 - l\'Ietropol, 14 12.0 - Próspe!"'�, 34

2.0 - Comerehirio, 17 13.0 - Figeuircnse, 36

3.0 - Barroso. ·21
.

14.0 - Avaí, 38 P

C�
. >f' -

iâSSHlr,aCaO
"

- América {' Atlético,

e 0-."- 4.0 - lVfaL'cílio Dias

Iímpico,24
5,0 -:- Rerroviário, 25
6;0 - Palmeira::; 27
7.0 - Rcreílio Luz, 28

15.0 -: Guarani (B�ume-
nau), 39 ...

16.0 - Imbitnb�J, 40

17.0 - União, 41

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

.0 desportÍlsta "alcUr Ma

fra, um do's fundadores da

Associação dos Cronistas Es·
·

portlvos de Santa Catarina,
vai disputar' o

.

próximo pIei·
to da entidz,de de clas�e,
concorrendo ao carr�o de

President�, A candidatura do

colega, deverá ser lançada
por upl gmpo de amigos,
tendo a fi.�ente o sr. Luiz

Gonzaga Lamego.
Como se sabe, o pleito pa

ra a entidade de classe deve
rá ser efeiuado no próximo
mês de dezembro

· Gaherií1D ;N'�htFlS '�::lrtUn R�i�n��
P�;raES2(� r(à��

O dublê de árbitro' e cro

nista esportivo,. Gilbelt"to Na

}las, depois de efetuar um

curso ,de Aperfeiçoamento
em �:rla'1;n;)lnD Gr nde do

Norté, classlficando-se em

5.0 lugar entre . candidatos

,de todos os p!,ntos do país,
deverá reg:t"essar·à capital
do Estado de Sarita Ca,tari-

na, no final da segunda quin
zena do mês em ('urso ou

então em princípios de de

zembro. Gilberto virá com

nova divisa e a seguir pas·
sará para ''1 reforma, dedican
do·se então

1 totalmente ao

futebol,. no cargo de árbitro
da Federação ü� tarinense
de Futebol.

�----.�-__--_.__-_._-----......,-.

'---l-ii,-j· b'<'J·e 14 'ff
.
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pU iJlICiCaae

'§y� a l�ern Sta. Coforina

CONFECCÀO E CONSERVACAOde PAINEIS
EM TODO O ESTAUO

,------------------

PARA DEPUTADO
OSMAR CUiUIA
N° 2@5

FEDERAL

x ----_--:.-
----------------_ .._---

-\

, \

·

Catarínense de Remo, orga·
nízado pela Fedel'ação A

quática d,e Santa' Catarina,.
deixou �de ser re:::lizado án-

teontem. O mau tempo cons

pirou. Vento-sul por demais
fórté 'imperou de sexta-feira
'a domingo, se guido de co�
piosas c.huvas. Sexta-feira so

-_._---.,---,�-_._---_--:_---- - ----

/,

.;..,,,,

'.�çã,:) �O.u{hlZ.& .boa visão:. '*
" ;i;3t:]:J�l1f3�E3tJr.J[!1iJ!.1;:jOOOOOt3tJt:it!l1
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vejabem;*

pessoas

até 15 anos de idade 23% p..ecisa� llsar óculos

até 30 anos

até 50 anos

.48% precisam usar óculos

71.% precisam usâr óculos

....... 82% precisam 'usar óculosI
I

até 60 anos

acima de 60 anos 9,5% precisam usar óculos
Be\!er Vls';on lI;s!I!'",,?

(

Venha testar seus olhos com o Ortho - Rater. Em
( .

poucos minutos. 12 testes completGs, das prinCipais

funçÔas visuais, capazes de acusar e determinar

qualquér' deficiência, por Imenpr que seja.
· -�

• f

.>

.i!
, '

. ��, Às ,Quintas·Feiras. aberta até às 21 Hciras.

Em'lga1 AnéH�o Club�
" CONVITE

A Diretoria do BANGú ATLÉTICO CLUBE de Biguaçú,
convida �eu ,assoeiados e simpatisantes, para uma escurs

são que fará realizar doming'o próximo, dia 20 na localida-

· de de Canelinha;l1�ra mais' uma partida amistosa varzeana.

A salda será de sua Séde Social em Biguaçú às 8 ho
ras da manhã do me'Jmo dia em ônibus especial..

Contando ,coin li! colaboração de todos os associados
e samiJatisantesj a.DIRETORIA,Agradece.

,
'

,

�- " ,

ça admirável lla'lrnterven.
ções, e o dianteiro 'cio, que
venceu o duelo traado com

o cerebral Zilton.
Quanto ao can1eão da

cidade, estêve vrdl1deira
mente irreconheciel, sem

um só valor a eif:.uar algo
condizente com as luas pos
sibilidades . reais. \ndaram
seus jogadores de um lado

para. outro sem oljetiV'o e

revelando certo, nçvosismo,
,

pois a todo instantrdesenha
vá-se o triunfo <llvei'sário;
Foi, podemos dizer a pior
partida' efetuada relo -alvi

negro no Campeon:to.

A ambit'ragem steve a

cargo do Sr. Djalrllt Gonza

ga, da Liga Blunenauense
de Futebol,' que começou
mal para depois sdirmar e

garantir' o sucesso -díseíplí
nar da pugna, Gosllmos de

ver S: S. 'no final di conten

da, quando, pressiorado por

jogado!es do time local que o

\
, .

mérica e Cachoeh'as, _chega
'das sábado, nãQ puderam
s,air para um recoI!llecimen
to da raia. O dorplllgo ama

nheeu bem feio, ma.s, mes-

. mo assim, muita gente foi

até a baia, sul na esperança
(hi que mudaSSCIl'. as Gondi
ções do tempo, o Q.ue só veio

a acontecer às últimas horas

da tarde de do�il1go. Peias
10 horas de domingo a Co

h:lÍssão'de Rega-tas di entida·
de comunicou ao:; dubes a

decisão tomada de transfe

rir o certame para I) próxi
mo domingo.

Assim sendo as delegaç.ões
do Cachoeira e América de

imediato regressaram a Joi

Villle e Blumenau, respecti·
vamente, prometendo, po

rém, estar aqui pa.ra adis·

puta que por maif1 uma se

mána pOlarizará as ,atenções
do público. Levaram os re·

mos (p? larga) que ha'viam

trazido, pois pretendem rei

niciar os treinos; o que deve

ter acontecido oniem mes

mo. Sôbre os b�l'COS que
lhes haviam cedido ,Riaehue
lo, Aldo I.uz e Martinellí, dis

seriun que gostaram dos

mesmos e esperam levá·los

à vitória no próximo domin

go.

RIACHUELO TRBlNOU
(

Os remadores do Clube

& Clube Náutico Riachuelo,
IW

que se concentraram nUma
propriedade do pl'esidente
Celso Ramos FiJll0 desde

sexta-feira, re,tornaram mi

manhã de domingo ao galo
pão do clube da R,it: Maria
e, após tomarem conheci
mento da decisão da FASC
de transferir o certame para
o próximo domingo, realiza
ram anteontem mesmo rigo
rojo treino de n$ica.

, �
,i
,

Ontem as condições do

mar estiveram eX('elentes pa
ra a pl'ática do l'emo e, as·

sim, tôdas as guarnições dos

três clubes estiveram em a

ção quer pela m�nhã ou à

.tarde, O "dois com" marti

nelino e o "4 com" aIdista fo

ram os primeiros barcos a

amanhecerem na raia da

baía sul.

Roje 'serão realizadas as

a�tinciadas eleições, mas

nem por isso os preparati·
vos das guarnições para as

regatas do próxillJõ domin

go sofrerão solU1;ão de co

tinuidade. Os treL'1os setão

efetuados bem eMo,
os quais os remadores

patecerão para 'vetar

após
como,
para

. ,

l'

reclamavam um penal con

'tra o quadro' visitante, penal
ê.sse que em verdade não e

xistiu, colocou acima de tu

do sua honestidade. revelan
do com isso co;ragem e deci

são.

_

Os quadros obedeceram às

formações que seguem:
GUARANI Ranulfo;

Luiz, Osvaldír, Carlos Alber

to e Dante; Antônio GatIos e

Chiquinho; Mendes, Aécio;
Altamiro (Gico) e Nilton.
FIGUEIRÉNSÉ Nor-

. berto; Knaben, ZJlton,. Ger
éíno e Manoel; Zêzinho e

Carlos Roberto; Césa.�'- BU. I

bens, Vanido (E'dio) e Ro-
merito.

' .

.

Não se efetuou lf partitla
preliminar entre Postal' e

Paula Ramos, pelo citadino
de profíssíonaís., ' 'ficaJ,ldo
transrerída para outra opor
tunidade, possivelmente 'co

mo preliminar do jôgo entre�;
Figueirense e Marcíllo 'Dias
marcado para o dia .23. ,

�------_ .. -�--

�

CllfEMAS
CENTRO
São José

às 3 - 1 314 - 9 3r4
hs.
John ForSythe

Lana' Turner'
._ em---

MADAME X
(A RÉ MISTERIOSA)
Tecnicolor '.

Censura até 1 S an'os

B�,lz
às 2 - 5 -' 7 314 -

9314 tis.
Ma� lon Brando
Yul Brynner
Trever Howárd
Janet Mai'golin
-em-

MORITURI
Censura até 10 anos

Roxy
às 4 e 8112 hs.

7112 - 9 112 hs.
Wiliiám Holden

-em-

QUANDO PARIS ALUCJ..
.

NA·'

10 anos
Tecnicolor
Censura até

BAIRROS
ESTREITO
GLORIA

, às 2 _.. 5 _:_ 7314 -
.

9314 hs.
Tony Russel

Luciano GiIIi
,

-em-

O LADRA0 DE DÁMASCO
EastmanColor
Censura até 5 anos

, ,.

,�:mnerJO
às 5 112 - 8 1[2

Tony Russel
Luciano GiIIi

-em --

O LADRÃO DE DAMASCO
East.:nanColor
Censura até 5 anos

hs.

la·já
às 2 e 8 hs.

James Dorrea
Pamela Tiffin
-em-

JUVENTUp,: f)ÊSENFR�
DA

TecniS'cope - Tecni��
lor '

Censuro até 14 anos

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Aiuga·s�
r 'ollfol'tável resídên, ia à

rua Pedro Soares 14 (esq,
J08(; Jacqt:es)
Tratar com r·l'. Mário Lar

rindo, lZl'Ia rfr:1jdLo 12, sala
,1.

n tal, além (ias provas d

ptug:uês e Matemática e

Ohccimento Gerais.
, Ginásio dr: Anlicação da

lVuldade de' Fil�sófia" Cio

(Ó)ias e Letras da UFSC fun

cJ1àtá em novas instalações
(lé(lio nôvo ), com aplíra,
çl modernas técnicas de en

sP, serviço médico gratuí
tle permanente; ,fi,i.7r'\tiço de

otlnti;lção eíluca<,ional, ôni
bi, especial pa'l!fl 4'nanspor·
tUos al1.U1oS, anlas-entntstra

',d por professôres da Fa

c�ade de Filosofia
lá. vagas nas 2.a e 3.a e

)�ncontr.all1·s" libertas, aos

interessarlos, ])3 Secrctaría

do Ginásio de Aplicação da

Faculdade de FUl!sofia, Cio

Ciências"e Letras da Univer-
, �idade :Federal de Santa Ca

tarína, as insci'içõcs para os
Exames de Admissão ao Gi

násio. Até o próximo dia 30,
no horário das 13 às 17 hn

ras, a Seorctaria daquêle .Gi
násio estará 'acoitando )ÍllSCl'i
cões mediante a apresenta
�ão 'de doon-roentos que es

tão sendo divulgados por E·

dital.
O candídato deverá ter nas

cído 11,0 período cornpreen

dendo entre outubro de 195a

a (lezembro de 19;;6, e serão

subrfletidos a testes de nivel

Vende-se
A:pnrtame�d(J
A rU2, Durval Me�quiadtS

n.o 2.

Tratar pslo fone 2916

séries

,A'rmazem
Vende-se

Iara a 1.a série estão pre
vJas 90 vagas.
)1;:;::---=:... ,,-", --_.....:.-

. Vende-se um Armazem,'
em ótimo pONO comercial.

. Vêre tratar à rua Censelhei
roo Mafra, 101.

_ê- � • . _

CAMP,ABH", ·rUl;· EH; ADI/CACAO DA
,

.'

MArÁ�.A:
S·'�I'Cír S:anla ",ta'rina

ED.IT::Al
'

A Campol'lha ele 'Er:ra.dj.�o da\MalétiEi .,tOr,I10
público qu� se acham abertasl:s .inscrições para MÃ.
LARIOLOG,tSiif,A, nQ sede do $i'or, à Rua Ártisf:'(I.Bit-
,tencoul't n.o. 3,6, nesta .oidade.

.

A ilr iff,N' l!,� M � 'ir"
!A'U�l� l!i;rr�

Séllão sito a rua Canse·
lheiro Mafr'l esq:jina com

'Padre 'Roma.
Tretar Padre R:ma n" 54,

REQ\::IISI;r:os PAR'Â I'NSCRIÇAO:'

1. Sex-o mosc-u!.ino
2. Profissão: Médi,co, .Enclmh�iro, Agrônomo Ve-

terinállio e Formacêut.ic�.
.

.

'3, çompromisso cJe desenpenhar suás funções
�m qua,lquer porte do 'País.

Florianópolis, 7 de novel1bro de 19,66

Dr. Jo.sé Tasso :Aire.S ,de Hencar -:- \Çhef,� ,r,Jo Se-
ter 13-20-27.

----.--------.-.,----�.�-__f'--- --�---�--�---- ,

,.

E D,! T JL

De Orde]!l do �8i",'lOr Diictr)' do InsUtutJ 'Es:,adual elo

Educação, e0ll111:11�O às pi'ss08sinter%sC'_das nus EXAME::> .

DE ADMISSAO AO CUr;,SO :CT[��SIAL, do p,o:riodo cliumo:

1.0 ;- As ins"riqóes est8..rãü ab01t�'.s na ?urtaria dêsf.e '
'

Est:::.belc:cL'Hnto (le 2H dp l'l)vonbro a 5 de t:ézembrô. WJS PARA n:;;"JTADO
g h, às lUa 11, e ê1a,: 14 11" às 1'1 hora�. .

,
. E�u-r�,nn'h'ü""2,0 - Só sorão �eit.'}s :I:l's(\1içÕ€s medi·é\'} te <� )rese14ta- _.. ,,�� Jt lt., 1i;.�.,J, ., �

,çã;) dos seguin!'?,

ê.OC\l�116n�b�corh
fiEI��rec;únhe_�i6.?:'i, 17,21. �V'�' '��I�f\P�"

alelT. e12 4 'fOtlJgt''1:'r:8S 3 x 4: .cz,li,�'Q I �1lJ!,;;\'UldU ..

- ATESTADO ·l\!I.8DICO ( peelid,) pelo JJ3part.,unemo N0, . ,1243 '>

ôe Saúr.l,e Püblica) . ,

� ATESTA9(" DE VACT1\lA,
- OERTIDÃ') DE Ni\SC:llifENTO
3.0 -- As provas 0beôoc"2rio 80 f'�'g\Ü:1\'o horário:

2." Dia 12'J 2 :__ 1'1 hora:; '-- PORTUGU;":S
5.3 Dia 15 1:J - 8 1101'2's - RESULTADO DA Pn,OVA

DE PORTtJGUJ';S
.

Di'! 15112 - 10 hOI'as' - 1I;tLi\TEMATI8r\
Dia 15!12 - 11 he,r'a'. - CONHECI1IENTOS GE,

.

P�r3 .l{Je�n1.!ad.�
Federal

RAIS
Dia 19'12 - 15 horas .:_ RESULTADO GERAL DO

EXAME; DE ADMTS'.AO E EN'TREGA 1)OS CERTIFICA·
DOS/ DE APROVAÇÃU

.

F!o,'ümór.' ';118 6 ,-18 outubro c18 1966.
22·1Hi6

- .

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

rNEf;{lCtG Bt ,oCA,SI1\'3
Vende-se um' jôgo' estofado e sofá ca�·na ..

Tratar·à RUa Almirante Lamego 196 - apto 32.

...• "� 1�·4!l:cL:I�1�!ij_�!,;,\",,;':tf:«� t�p?
fB:A:L:�U::ÁJ�!O �E 'CA.,OfUü'·' ... ,; �'\

VEND,E-$E '1ii troca-se por carro' llLICiO!;,11 lr:t2 'de
10 x 20 ,rnts, n6 'C(Jnt'J}, à Avenida, Ceho R:mH"', antiga,
do Telégr.afo .. Tr::-,tar a Rua Tenente SilveIra 88. Oib Chetem.

t·ÃI"'f;!{!r.:NC!l� E DlNA
MISN!':' COM SANTA
CA fAKiNA NO PLANO
�AC!ONÁL

..---- -(-------

LIRA T.E115 CLURF
DIA 31·11 - DOl'lli;:go -;- às 18' horas,
FESTIVAL DA JUVENTUDE NO CLUBE DA COLINA
SHOW SURPRESA

Cnnjunto ('le NELSON

(l'aje et-portc --- '\lese: n.:, s('('ret'l..r1n (:1.0 C:ube

�-'-'-'--'----

, -�--'---'-----_·-t--���"--"__ �_'_'·T_ ; _

, Organização Técnica Contábil
Escritas avulsas - ProcuraClOl'ia - COn1Tatos Distra·

,tos � Imp6sto de Renda - Impôsto r:te Consumo - Pre

v�d�ncia ,SociaL - Correção Monet::il:a ele Ativo - Assistên·
cia Técnica.

. .

ENDEREÇO' Rll'l Saldanha J\1arinho - 2 - Loja D. -

Caixa Postal, 596.

Endereço Telegráfico "OF1T?çn"
Telefones 63ilí -, Ch'T'18J' (;LAUDIO
2(\1" - Chaln:ü F:\1Tt)Tü

1-"]c ris�lÓP() i:';': ,Santa Catarina

FORD

F-350 :F�Oí!i
, � .

GASO;LINA E DI;ESEL
·':Vendas a ,car,go de AUTO PEÇAS

,

-: , ,1PIRANGA'.
�l,

RUa 7 de 'Setembro, 13
Fone 38 86

V";t._4....� Oh" l'iw'*';L....- Fi�s._

P,ARA DEPUTADO

,'EST"lÜlUAI, ,N'EM
, , :.G·HIZOII'N° 1218

li _.

,;REU C,ELESTE

, I',

, I

--'_..............í......,....4:...., ..'...·0..• ..._..L_
-

._--�--

';i--

/

,---_.�.-

José M,3'tu.salém Comelli

A Repúbliea, realmente, estava no

cor�cã� dos Brasileiros, porque fê-la a

Nacão inteira. O venerando Mareciial
Deodoro, essa Aguia arrojada , pr'ocln+,
meu-a na radiOsa ma.nh� de 15 d� LO ..

vembro. Delas 4 heras ,e vinte 'lTIinÚ'to:�.

daquele �efY\pre' memorável 1889, ]')01'
que dispunha da Nação rpara acompa
nhá-lo e tinha a seU lado Quit-tino Bo

caiúva represe11tante' do elemento (;iv[i
formal�do -então o in;') da demoop.asia
de nOS'30 P6V0 que, lÍ'aturalmente, elabo,
rou Um' sistema de .govêrno ,para .aten
der às suas mais al.as ·];lecessidades, as

mais sig-nificativas' aspiracôes d� LI

BERDADE!
,Quem 'Doderá ·r.asgar das páginas ,

. ,-
. -

'. .

,lím)9�dÇ.s �e nOSS:l .História. aS qU� regis .

trám OS movirnentos revqlllQÍonáribs",. ,

çuj,fjS tl?;ri�liI�.iras ,n'lanifesta:Ç�esl l1;al. as

d,�fine'jTI,. os .Pe�1I;1?rp?l!lcanos, em: P\1{), .'

tendo à ,bente B�rl'iardo Vieira de Me-

lo, O's ÍlitIl�piqos Mineir.os,· ém 172'0,'"
. q1Jf!�'ldo .se' insuq��raID IContra o, gi:rvêrn�)., ..
do Corde de Assumar, par� desabr,?
ohar o sa11-g.lie ,qUe r.egaria i1 semente, .';0
nhac;1'l ;po�' .Fe,lip_oe des Santos? ..

,

'Que sociólogo pode ser i�ldi'ferente ...
à sÜin!h:acão d? INCONFIDENClA ;.

!11o;imenfJ� «:"s:mtuadmDente republ,ca-.
no .Cr,m Baildeiras desfraldadas e)n ,;.
1817 e' 1824, em ,Per1'2.mbuco, como roi
a fOrç·a que acpndeu a_. cor�genl. "dos Vét7

loros0s e intréúidos FARRAPOS no ..

Rio Grande dd SuL de 1835 a .1845?
Q�em' descoJ)h�c� que o ,sentimen-

:'9 3a :trad.iÇ'?o mon.arqUia foi banida ..

doS coraçõe�, .tornando-se Um fenômeno

.A Republicá estava na

'corac'ão 'deis brasileiros!
'., ..1

ANDRE NILO TADASC':'.l di'_"'DO de cbservacão, que das dezenas
d e fidalgos a_11e para aqui vieram nvs

tempos colóniais, pou!th traziam títulos
nobíliarquicos: os .seus brazões eram ..

os nomes de família, e que, se não foe
se a círcunstâncía de fe achar no Bra
si) 8 Farníli. t ;Real, -fugi ia da antiga ,'CÔ1'
te diante das tropas francesas dó Gell.

iIunot, a lndep.er.·1Ê)nC}2 ,RIria Jatalm�'l
te lim mOviment0 -ropublicauo ?

As 110SS['.S instjtuirões ,republicana'!
são uma culminancia ele nossa próprí s
História e o 'sen')mento pátrio. s�b a a

ção elas ideais mcraes, �ão tradiciona's
e ,emergi.r?,m dos movimentos ,ilativls-
1'8S, ..

Desfeitas ? ,sr;stoc"acla dos -oroprl-
.

,.'�'�r�os rurais, pela emgncipação dos es

Gl,'apoS 9 trono !i:__çl1lll Isolado, .filcil aos re

.publicanos, élipOifldes tPf�l(/)s militares, ..

,GQ1'l �s quais o ,�m,]')0rio se incompatibi
li:zou. operar a :t;:r:an.sfot)l"flGãq ,po1ít\cà
(1", ;�If"'�""(1Ui,,, pp.l" 'R,pl){,hlica, que ,foi
feita' nã� coHJ.o :procluto de u�n3...insu_rrei

. g-ão, lmlit"r ,n'·aS. Gamo o ,resultado lógi
co da: 'evC'luçrão .hl$�óriça do ,progresso
da naCiOTIalirhde.

.

A P�:T)úbhca, T)"'1'8 �e Df>rpetmir. jns
t't--'in " ,B,n1rdeii'a

-

0.U,i-\;p�'d0-�strelada
P1Qnu·mpi,to, l1H.i;er�al (la Cll1tUl,'a -- '.!:>a

.T!'\ (ilJde €lesfr.:=d,da<i!a sôbre ,a' imensa Na-
c��' B�asileira, :.ri.�s monientos d� festa.3
,O�l de dôr, pairaSse ,se'fr"bre Co\no' Pavi-
lhião de JustiÇa e do Amor, em1il"lando
con-;, ,túunfo�, (mero ,por ele lu.tando sUr

gir, n.a eSperanÇa de um novo pórv�r!
E o Exército Brasi1p.i-ro, qUase hou

vera ,do altruísmo pela Pátri;l, pelo bem.
estar de sell Povo, -tivera o her;ismo co-

---------
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mo tribu"o!

Servicos
..

Cruzeiro' do·Sul S.A .

"

,\

J: ,l'
.'" ....

"

-,:J

/

Ruo Deodoro, 19 - <.:onjunto 2. - - Fone 25-82

Folrienépo.is -

--� - --_..:_- --�- -_ - ._------------�._--=--_.�---.--

CAS,A NO CE�I.T.I·
,

�:
,J _",

R8

Alug:1·se à Rua' Crispim Mim N;o 123.
Jerónimo Coelho N.? l/E - Sala 18,

...�-'.,

� i bOI''I �. IlhesLUJ., �O 1. Orla:�. . ,qCQj
,( \

TERRENO ,COM PRAIA, PARTICULAR

PARA CUH1TIBA>- SÃC) PA'UL'O:E RiO DE JANEIRO�
, ,,- "

- '- -
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r \ T· à irn;r'��1t-Jr'F.'� ""li' rior À'o S tO ,tjO' '�·TA ri " ("
�: - '1 Pt,IYl t_l'i 1 (" , IQ_Jl rtl.)E!·f\l)
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em. Coqueiros, Tia Praia do Meio com '396 metros qUa
drados. Três milhões financiado em un1 ano.

CASA COr:1PRA-SE � Localiz8da no Estreito,
éil"as, Prainha, C0qlieiros até 10· mUllSfs éom

tade fina.nciad.a.

CapO
a me-

----

,

'
-- ,--�- _._�---

SEIS LOTES NO ESTl1)EITO POR 4 1\.nr:.I!õFS (To
dos). lVIeelindi) cada Um 11 x 24 metr".) situados .!13

Rua Felipe Neve (Coloninha). Otimo emprego 1e ca

pita1.

EXCELENTE RESIDENCIA A RUA

,MOMENtO IJJERARlO
,

.

,

� '.
, , .' '. "

,
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. tú s�á'res
i' �

:
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"",��
�DOIS"J?üETAS'(f)O fNQRD��S"Plli%li; ::

i
'

".'.
H[� ?tllab�lente nC's" n;:'v:;5., .'l_rti.stas

"dO f,nrc'kstE' \11�,a C8.rc.2te1:í'?'i,ca· ba:stall
to ?.c�!-"'}<-l.;étd�l :enl r Il?:�cobrlr

.

8. terra,
bu�c:-''l�:1 cp_��i"C;1p-'E")rt05: no folc�ore,' a·
trav{:.:: dos Sê' US tr mas mêli" conhe'cidos,
e Ons art' s as 'po:t)'U'm'Es, êomo os �antei
ros ,os fazedore d� bonec,,3 cip barro. ,')')

,P"'ivadores de C"':'1" de f--·lhotos de fei-
1'8" O" rpp'"ntL,j"éF. "" (�"11t' ','eres de vi,,
!"". p:''f-:í'('' -4-,��71:l ('8+-'1 '('lor:::� hUl11ana qP_c�
('0�o'itui. h.0i� o gnmc1e Rcervo dR CU}t�1
ré' DODul?r nordestina. Junto com iS,'.:�
o dE:'Sejo comUm de particiJ:,':l.rem no .,'

ouac;cmamento dos problemas da regl3:n
ele tôdas as espécie$ e gravidrl:1es - p

que redunda no interminável bonfli!"n
en�re o 'hOmem e o meio,

Dois 'l;yr"" 'de ,'lutares nnti\.!,'ar.,'�
(""0U1 caractcr�Zc�"'1 r,;-t� llíY\.,.' .... n v:(inr":�-!l

"�0sia nnrdfstina' 'Oa1')'l"'(' lVr"'''';'1'';,,'' df�
Do�ian GreY Caldas e '-v"., (". 'c' ,1c
Nei Leandro de Casfro. Arrb".". p

.•• 1-�

ra perCorrendo caminhos O,9ostos, com',l
bis�ndam o mesmo terri+ório, áspero,
amargo, lírico. Dotian ,GreY Caldqs é ('

poeta e1egíace qUe indaga Um . passado
a1embrança d-(!)� av�, a casla-grande,

. o senonnes canaviais ,que ondulam a ..

terra, o gado \ e ,o ,próprio bucólico da ..

paisagem, cir1.cundadla por mor:r:ós jl),\fati
gàvél�n.t� iguais. Um trecho da SU!i
po�sia:

'O me\! cavalo - aue não tiv;e, aS
cabl'fl.-s ;�. Ós boiS I desce:ri'do das cl��as
I os ,d�s.ejÇldos fenos e os fumos das ctil
saS dos aldeões I paredes-meias vizinhas
I ,� minha Pflr�.�e invisíveI..J "Noutro po
erp.;:I, 'ao avô 1': 'O silênciÇ> é � t:lla ,fo
rne.1 'perce:�: êl� "te ,devor�.1 ,E" p_reC,lso
reconstituir-te I mais nítido do qUe fôs-
te , 'I,parfa. que todos saiba:ql cOmo e,r,q.s'.
NQutro 'a paisagem e o homem:' "Os

_------ - -
,

lVIAr::HADn - Terrpno de 300 p�etro's, cnm 240 me-

tros de áreét construícla I

EXCFl�ENTE PBEDIO COMERClJU. - No ceptr:()
ela Ciclacle contend:l J?Ô andar tew:oo ;l 11oj-a, e ,1 éoi.1

Sl1ltór;o tréll1sforilláveJ em lOja. Na :.pa,rte s1-1perior a11:
pj" apartamento qiJe, poderia servir pfira exposição:
e no subw10 grande nCrão pal:Çl ,deposi;o. Cons1rução
sólida em bom estado' de col1servaçãp; 40 miJ.hões \1-

Déll:c;iados.

TERRENO PARA cONDOMINIO . ...:_, Dispomos d0

mag1lífico terreno, na pl'inCipal rUa p'a-ra ,eonstrl1çS.o
de prédio em' condomínio. TerreuG firme, de 'esqUi,na
medindo 20. metros em ca-;:la rua. Interessa associar

se,

D13::POSITO EM COQUEIROS - Contendo' dois gal
'{Jões de madeira, coJ),l-. 50, .metros "quEl'l'lr·àJoS'; .Dep6sito
de' �:Jvel1a]'ia corn 2;)" mf:tros. '11:1ais in,sta1açôes sanitá
rias de alvenaria. Terreno n�edilldo 1.8'por' .�O metnls

cam luz e água ligadlls, jluminaçã,o pública. Estaciona
menta fácil. Oito lnilhões.

I,

FAZE1\iDA NO INTERIOR DE PAULO 'LOPES ,_

M,,·djnc!o·um mi;h,ão e duze1110s 'e',Sc.ent� e sci�' nll]
nwtrr',; C]1.J ac1rados.' Terras bOas par,a_ cuitura de aTroz
Cana/, bana' ,J, n:émdi.·ca ou ,epgor:da. ,1é, gCidG. "Hropríe
dadp ,-.:ervicla por pE.qUeJlo rio, com b<)<l estradh; I�U�
\,lptrica próxima. PIeGo de ocasião; l'i milhões co�n :�
de entrada e :3 em 36 meses. Acei ta,-Se PTO;yrie<.:lad8
em ;3ãQ Paulo ou Sàntós.

-,! ,

TEBRRNO OU CASA VELHA Cbll1pta-se no· Cen
tro, até RUa Alvaro cip Carv9.lho e HereíliQ Luz.

MAGNIFiCA VIVENDA EM CAPOEIRAS -. Casa'
de mat,eriai c,im 4 qUartos, :banheiro-,cort'lJoletO, abri�
go 'para aut('lmovel e demais depenélJ;ncia,s; Terreno
de' 2 Ei(i(' !',1CJroS qua'drad,os, tendo 50 nle;f,9s de Ji"et.1-
te' ;lw1•lis:vp pçqU�na· �ficina . de A1vel)aria e aitld'l
lllJ';3 casa' de ,madeira. para caseiro.. 'Const'rução mo
dernCl, Oito Milhões ele entrada e o ,sa.ldo em presta
Ções t11ensais de 400 mil cruzei!"os.

2ASA Df: MADEIRA _!_. Rua Marcelino, Simas -

Próximo ao 14 B. C. Estreito com 2 'fF-lflrtos, 2 salas
porão h\.ibitáveL 3 milhões e tre�ent0s, :mii crUzeiros,

DUAS C!\Si\S DE MADEIRA PFQlTN:��) - Vi\l
Oper?rj�1 � Saco dos Lin'ões, S',hla:'a D2 Sprviclã,o' Va
dica, que parle do 1'U11 CUs'óclio Fermino V;211'a. P1'8
Go dOJs milhões. Cont;jGõe� de pagéÍmer:':o a combi-
11ar.

.'

CASA EM SACO DOS LIMõES - 'Sala o':nl'lo· eü'·

7.inh8 banheir0 P varái1dãó - Te::.-reno de 10 :� 30
me m;:: -- Tn;s l\/[ilhõ�s cpnto e cinquenta mil.

SOLIDA RESIDENCIA POR PREÇO DE OCASIAU
- \r, rde .. ,e t'a Eu;; Mula ,Júlia Franco, casa Co"'

119 !lietr(lS quadrados, l1n1 terreno de 430 por SOmeI)
te 12 milhões.

'X'ERRENO - na 'Rua Waldemar OUI' (jur'" 1'l1:J
,

Que liga Capoeiras ao Estreito sO:1wn1t: (: 'L� :t1' f,õc';"

e'.'ll até. 10 méses.

PARA COMPRAR OU VEND::I:R
SEU TERREN9,CASA OU APARTAMENTO
PROCURE A

lli--'IOBILIAIUA ILHACAP

DIRETOR: DR. WALTER LINiJr{A]RiE:S
.

RUa Fernando Machado, 6, fone '2�-')1:3 d:�s ,8,:3tíl .às
18,30 (Inclusive sábados e feria�os)
Aos domingos: fone 23-41

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

NOBE'RTO CZER'N.AV
CÍRURGIliO DEN'l1,iS:J'A

UvrPLANT'E E TRANSPLA!';TE ,DE DEI\TTES
Dentisléri'l Operatórü. pe·lo sistema de alta rOl,ação
mento' Tnr:)ol<')l1),

PR()TF�"l�; FIXA E 'MOVEL

EXCLUSIVAMENTE: OOM HORA J.l4A.�QA,p4
Eóficio Julieta. �onjl1nto de salas 203

Rua Jerônimo CoeL'Ilo, 325
Das 15 càs 19 ,horas

Residência: Av. Hercillo Luz,l�a, apto 1, .

\
(Trat&

�rport6s' sob o chão I durai iconhecem o

in:tante � (met�l) -I da po�ira qUe 05

�obl'�. ,/ com radiaÇões naturais: I fósfo
�o/riiailgan�s, cálcio" I percorrendo os

seú's, nervos i ilurpin:mdo.lhe os .0SSQS, i
além'·da fOl11� n�tural 'I qUe a terra tem

.

/

"

de- "limento, I fOme an:'jga e de sem-

pre i (: m seU �X2to momento.
.i)'ó Nei Leandro de Castro é o poe

�a dos 110'.50S dias, Um artist-a que -tra

},,, 1,,, 20m Significados. Ele nos faIa de
'"'' 1';r,c1esLe ebolitivo (lUe ameaÇá rom.

pr'r '111Ja E:-�trutUra arcaica que já ·n50
copdi:>: com. a sua própria condiÇão sEfi
aI. A sua voz procur!a identificar-Se com

? I�O povo - desde.o lavr.àdQr aO humil
d cSfl,pateil'o, das empregadas domesti
C8'" i\ l11.f.'l1s·'''lpm' hUm"na dos 'qUadroS
de P;C8''''0. D;z o l)Oet!a:

.

'Fu \T"'pIo!) há- muito do tel-uPQ I
e 1TR,SP de mim Gansaço.1 No meU ,peito
n(; meu sanguel há ferrugem qUe as ' ..

correntes j do 'cativeiro deixaram: I a

l�:"ra:nça universal do neu ,avô mais' an
f'; 2'0 /. "Noutro poema, 'momentctcalllpo
" < � 'f '" �11" r.oca s�m '1rito I as tuas ..

, ... lr,'·�r'_<'" f' ;Y)imetismo dos
.-' " {'.�,1i"ada I o teu Su ..

01' {'r' c' "c,,, erros DOr ti planta-
d 8.5

'
\ 'o''· ,"" �nj 11;do I áSperas

rimÇls el'l n:\" ,:. ".,,,o"'e fogo Jogo ,e san

gue I crescc"" rI' "çU pulmão· I v:ida
e ,morte entr('\lr:.�� ,

;"uais no "tefJ. cora
ção: I nascerá [' n'" .. r,�, ",.1bra I no cer'

ne de tua enxada 1'01' ti morto - aba1i.

donada.
'Campo Memória" de Dor1an Gi"eY

Caldas foi editado através o Pla,no Cul
t:ural do Govêrno Aluízio Alves. "Voz
Gerl'al" de Nei Leandro de Castro, traz
o Sinete (las EdiÇões Rumo.s, do Diretó;
riQ Acadêmico Amaro Cavalcanti ,çla • �

Faculdade de Direito fte Natpl. ,A,p1:{)os
05 livros têm sU�s CaOf'S de&enh.adas pe
10 Pi�tor Nilton .Nfl,v"arro,
Ende,reço [fora informa.ções
Oswaldo CljUZ � 40 == Estreito. ,�·I
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IMGdeir�s I!(\! E�o�cismo lo Volo

RIO, 1.4 . (OI';;) O marccnal Castelo Branco, não
f0:.:. qualquer pnn1.1!1<:ia;nento à. propósito '(lo pleito

" de hoje. O incumbid<::, ([�� falar à nação foi o Ministro
;fd aJlilstiÇa sr" Carlos Medeiros Nascimento e S.JVJ,
;: qu\e 'falo�ú através da .l� gência Nacional, ori.ern à nOl

1e,· couclamandc o POV) a votar, Por outro lado.. ,')

próprio ministro da .Ius.íça, afirmou que, nos pr.rn ai
ros dias de dezem.br(, ..c'rá enviado ao Congresso ;\[.1

cíonaí, o ante-projeto da nova Carta Magna,

� 1
ii,;i

o MAIS' AIITIGO 'DIA818, DE, S�T,l CATARINA

, .ÓtÓ, \ '1,: t' 1
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(E,�TDBIA�
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Joinvil1e impressi9�
refeitll da LCapital�

o .Prefeito de Ftoríanojro
lis estêve, sábado e domín

gu últimos, na r-idade rJ e

Joínville, onde, como convi

dado especial da Comis sã )

Organizadora da Exposi",ãl}
de Flôres e Arte�. partícl
pou dos atos de [naugura
ção,
Na cidade dos Príncipes,

° Prefeito Acácio Santí.ig II

,foi recepcionado por ínte

grante da Comissão e, .aín

da, por' prestigiosos eíen, en

tos di! Câmara Júnior d;!

Joinville, que lhe horncna.

gearam' carinhosamente. As ..

sim, durante a 'vi"ita, o f re

feito foi ouvido pela Rá liu

"Colou, daquela, c i d a ti e,

cportunídaüe' cru que c e�."

tacou o trabalho na org..ni

zação da Exposição de AI"_

"tes e Flores, arnmllndo, en

tre 'outras consideraçc es:
"Para lnim é apenas a i ea

firmação do que. já. sa.: ,ia"

relativamente, ao pspírito ar·

tístico do' joiqvillense e di!

sua· capacidade cr�adora".

táctos com expre�ões da

administração e .da índús
tria joinvileuses, além de
nevêr .velhos amigos, teve

carlnlrosa acolhida,.

dos atos da Expósição de
Flores e Ártes, €'lldc:reçou
mensagem.' téleg):�ficu' ao
Presidente . da:'Câma:'u Jió.
niór, ao sr. Udo JIM:!ll, da

,

Comissão da tx'p('si\J�"() .. de
Flores e Artes� c' à sra, Et�ca'
Colín Sçhlein.�r, ta ��p1
daquela Comissão, agrade-.
cendo .as homenagens cap.:'
nhosas que lhe' fr.ràm

.

ti:),·
britadas riaque�a cidade nor.
te.catarinénse, por ; ocasíão,
de suá visita.

SECRETARlOS
REGRESSAM

Os drs. Alfredu Russí e

IVJlQ Mattos, respectívamen-
, te; Secretários d,:t fazenda e

do PLAiDElVI, ela Prefeitura

Muni.eip:: I di; Florianépolis.
regressaram do mo de Ja
neiro e de São Paulo, onde

'participaram dt"" reuruoes

c'�nvocadas para":' estudo do

Código Tributário. FEIRA
DO, IVIERCADO - 5a. FEl·
RA.

. VISITA'

Na Sociedade Harmcni,L

J...yra, omle o Prefeito AcÍ\·

,

' cio Santiago mantêve con·

Estêve� li ta:rd�, (:e (, atem,
em visita .ao Prefei to i cãcío
Santhiago, mantendo cor

dial pálestr.à, .
Idr. D, l� A.'

Morrisón, Í: Adido
I
eh ,tÍlr3l :

dos: Estl!4os, IT!11�dos . da
América do Nodfl. judo ao

'

o,, .' r.. .

CorisuI:aqo em CuntIbf.", I,
O, ilustre visitante, (j,uc �

PREFEITO AGRADECE fa2;ia �companhr.r é,o si.
, Et,lrico, Hostei"no, rep ·��n..
i � prefeito�: de, Florianó- tante da USIS nesta �
polis,

'

dr. Acácio Santiago, tal,,' éOJ1�dou. o' p� ef�i�o
ao reg-ressar . d� JoinvIDe, AcácIo Sant#io para assi&.
"onde ,estê�e, ct:l,IP!l .c�nvida- \ tir, hoje, ,a. exibiç�u da 'báD
.do espeCIal, padiClpando_ ,-da de mils�C3' Umtas,- cnq.

I. forme se amfucia.
'

'

. )
A próxima feira do L\Ierca-

do Público, tendo, em vista.
as eleições de hoje será 'na

, próxima quinta:{t'tr-3, dia 17.

\
\,"

f, i,

rta prevê
de emer �'ê

II,1J
1

. :;11 ;'

lU

II,t
Confin'V'a.s�' i:l.lH-' o p')i ':li· 11-<1,1" que está previ';lta ri pitr. pois

dente, da RepúbllC<l anexou 'tttli�ação do Supremo' 'Tri
ao. p�Jjét,' (j) da-iCfll�stitu,:çã[) ll�r\�1 Federal no processo

,
'

" t1 '

a sugestão que!h fêz o .({é c"assação de 'mandatos. O
� ,

1\...1 '" "- ,t ') _

. deputado Ar�andú, ]<Jaldin, ,marechal' Costá . e' Sjlva. já
(lo' estabeleciI;ntmto da f'ign- 's� �IÍif�stbu- \'fü�orãvel a CONSULTÂS
ra do "e.stado ; de �mergên· "'��sa,' modalidade nova de se

.

-,' '

J

cia" na, futura C�rta lUas· 'fazer (iâSSaçi� d� lh�ndaio, , O presidente 'Castelo B�an
na. ';"

�

pois qU(( ela permite ao cti vlsitlni': na última l,I_ullifu.
,Á O ministro Carlos Medei· E:\.�cutivo, atÍ"j).vés do Pro· i�ira; ti 'proílesso .., Í".ancis·,
1'os Silva opino,!!, �esfavorà· cu�ador Geral' tia Just,ça, a co '�àmiJUs, alnmd'u as C'OU

'velmente ao '''e:'Stado de cohtinuar ten<j.o !lltedbren·· sw\a;, ��iS J4dsta", qu-i S�lé-,.
emergência" por ,,'entender "pia' nl? proce!'59,I, Cl()llOU - f1aI'a 'cfití�"úmi, em

"

que o ,,'esta(lo de sítio" é su' 'ca-ráter reservado ó:,.r.ttepio.
ficientem�l1t,e eficaz llara

". ""JURISTAS j{�O da' nov"a \:C�n�tjüliç�o.
atingir ,os objetivúS' que Se· Es�s- consulta:s,; se�ulldo '

'.
'

1 t '

lo' � 'I ;:, <":"
" l t

1

na daquele ", o,utro instruo O Senador Daniel.Kriege'r,. decisão do presidente, d�
mento. presidente naciollfJ.I dã ARE. RepÍlblica, serao � il.u.Jtitll\s

'k ,'; ,
NA, 'ch��ará \ à GU!l:nabata 'em sigi�o � lj.� Q]Jlnhh::s, ;rc.

"� COSTA FAVORÁVEL ,têrçà·feira e Jjá 'n(J dia se· colhidas" se'rão" utiLiad'as
'\ ;. I, ;, guinte inicia�á 'a� consultas ' �pês�oalniellte'por' éle, n� r'�.

,O' marechâll Ca�telo Broa!'l..
.
aos c;lirig,(�J�tes. ,,(1,0 ': pa.'r,tilJ,o .'t ..çáu· lmaL d,!' ant�pl\.ojeio

'co, 'em princípio f:/voi'ável à oficial sõbfe a ':reformá' 1ta cons._tH,u}i�n;t1' que �}T.!ten�,esugestão (lo' sr: Arma:1do Constituição:' o senador �UbU1et�l' •. a� ;l.:u.tlg,'CS!J(), Na· ,

Falcão, decidiu dividir' C:lll1 Krieg'cr ,vai: organí:iah itm CiUma nus iH:ilnel"c',s c,ias de

o�tros elémentos do Govêi'· g�'Ull� de JUrista:s ,do' pa!ii: dézembro:�1 _

;'., ,

,�10 a, \d,ectsão fimú, :daí ter ,do pa.ra produzir IUn ,pare·
'

... '
'

I
estendido a consulta ao m(�· cer sôbre O antemnjeto el� S;UG:i.ilST,QE�· \

,s:Úlente,�,eleiÍo,. aó ;>;ice-·p�ei;i. borado 'l��lo' níh�istl'�',�Car. )', 't
': � : ,\ iJ'

dente eleito e aos dirigentes los l\1edeiros S,l!,;a ,e pm ,OQtcxl,l Q mafé\:,:lul Costa;
da'ARENA. seu poder desde 'I) semana ,e $tl,'a' COI,lfe1:'�;IÍ.c};:Hl longa>-
Embora o ministrn Ca,:lns l'aSSad;l" ,\ 'IÍlcnte' bom o n;bist'r J Cár·

Medeiros Silva ti\'esse '!iUi. O .I1residente Cà�;telo Bran los Mecleiros Siln e
'

mani·
tido ,essa ilü9nn,açào, �" (") recomendou 'aó marechal "f�stôu sua conc" r lãllcia

,

� jornallstãs, quaneo �de
:'
sua Costa e': Silva, a:�:,(felJUtado '"

êom ps termos ge�ais 'lo an·

, rece�l,te ehtrevi�ta coh:"jv,l" ,: Peqr� iAleixo e ,�l,O Sena{fOr' teprojeio eh nova C;J,'lstitui·'

'I" confil:mo�l.se, jlIDte a., pe,�.: ; Kri�gei;" .'que de��ja receber
.1

�ão, ficando de üfetc( �r nos
\

t soas que, conhece""J o. telX'10 ,as sugestões � I}s 'p�rece:res, p;rõ",ÜRos dias, pOi" " scrito,
�, do anteprojeto constitl1eio:,. ,até ,o fipl do corrente mês, :�uas 'sugest'ões.

'

��,
.' j,

�.,
'

; I, \: h "
"

'

�i ;./:
"

": ,: � (�I..
"

t '{ .f
; � ,/

! �
,I", '�'�' , '

" ,;,,'E��!ibhras Geme� P��s(�ia,' 'Caria:'Mâo ,r ,i
j: I"�scide':l�neigià 2 ,:Soras

" ,"; :. ::' ;> Proi� ;' J, :,'" <�
,
��

! ,Na A!"geld�:aa�: i,

No Cau:mbs ...

,�

',>"Rei�rma:<�; :; ; '; /

� ,RIÓ, 14 (OE) -' O' �,I",' ,CENTRO 'ESPACIAL DE' ':'1,' ,li :'

Marconde?;: Ferí-?,;'{ p "e' j� i/ HO,U$TON, 'llex'a'l, 14' (OE;)j ':i(O:m.) �;,;f') 'minis-
'!

� . �" ry . t'�" � I " ' j- �'r" '!

"(,dent.e da EJet'nj,bds?' '(ri" ia {>, � ...L O"astronallta ll<'J-<J\VÍll '::Í\l,' ttr' uStt�a :'de;,m!'l'tlh à

':·dep�is. de, amul',hãc 'Ia r', drint m:p. dos triJ'luhintes da ,:t,. nótiúia: de "(i�e 'o' ,1Jl"O,;'�to da'
Bj1eHOS Aires, acnmpa.ni' l'H'{'

, Gem,ini Doze re,aE'7.�u 'OÍ\tem nova Const�tuiçã.o, 'pr ,ibÜ'iá
de uma delegaç2(' de elg,�·

'

um. passeio pelo, es,paço" 'duo ;:a Reformá ·C:on:,t'it{!�idl1al.
nheil:os . brasil'eiJ'�F ra;lte 111ais dOe . (hl�,S thor'as. .t

� ,

f
�,

'

- ' ,I \ " ,

-

Parti.cipai;ã de 1\1l1,� 'ena, Dcnúmstrou' qui" ,'o ,� lIo· No dia: <te outem, o minis·

ferércia sôhl'c pi'ohh:�na'l I'C mem esfá em coudições� de tro Carlos lVle�l",irof,; fez
abastecimento il,�' cne' '�; '. tq1>alh[l,l' uo'rmalmente i'i,çm Ulua exposição lM:en�a da
com representaJ1tes' da A�, a "proteção, que lhe ofei'e'ee
ge!1tUlJ.\, Chile, P:p:agu'}i e as cosmomwes à grande aI" Ca,J'La COJ1sl.ituchn'!t ao

\ '

. _. .....:__,.___;.;�'.......:i___ ....._.-�_- -, __� -

_, �

candidcâtos:
'1

\ I

Fturíanópolis,' (Ter�à:.fei.J:ra), 15 de novembro de 1966

�)
"

.
'

"

'"
,

�
\ .

•

Oro .

G,�!IÍ'\bd,Pôs,JAst:rol\a'da
Tr;:ibalh,átulo,::NJ> Cosmos': ' ;,' ': '.

,

" "'"
, CENI!-:Rd Es,PACIAL',:PE ,:H_ôSTON'!ritX.AS. \t4

: (OI:,) --_' O' e�IjJ.onàut� Ed:Vin Aldrin 'saiu, hoje' n-Q..
,Vé1.IT e,nte' da cápsula Gemtni iloze; pana mais ;Um P_p.s-
,seio 'peío,:�I'iP:iço: ,�a.ilh� ·será".co;1:l,d;'!l!d.a, á: míssâo
,orb'tql do' vôo: D?- via:gep:i'dá' GeIDirii' res:ulta:tám. . as

segl"jnt.és �itoria,s" àstIiíonáuti<;�:S, iõ�e:-,a.:na�rji�nã�: .tj.
'Fi.3 l,ongo, pasSeio e1?'Paci� co;rri: ��as '�ra.s :é 'nlN�

,
e,' 11 mais pi"olorigada:,�}(p<)Siç�ó 'dê ,\ifi homem :áo Ies

,

paÇo -col'J<l "u:in:Jota1' déquatÍ"o fioras,'Êi 3-8 JjiinW:'os, 'A
pr:'peit!i v'ei qUê Um, ser h�ma:r}6 !Jade t:r.abalha,r ,COhl
,éfic:ieh(�la 'fóra <4 ,ça'ps�la; sem, �entit-se ical'lsaa.p .�

'a prim.eira vez' qUe' u�' ,veículo t!ipulad0 voou :cQ.iú
, 9utm uIJ:ido à si, por um c.abÓ de 30 'metros de 'êbiR-
�(primeI1to. '

' "

",'.i ,

' ,

�' .I
I,'

J \ '� _ :,-jJ' ,.J ��,

TR��ti:B Arilêáça, Me�-ario ',Bom'" , ' ,

e'Médieo'Uup ,Dã ,Atésfado:�'"
,",

,
,

, RIO,,:i4' (OE) � :]:stão ,aI�êàç.àdd� de pr;são rn�lS
d� mil mes�ri<�

-

tiue ,apr€,s'errtapun .//�tést<tdo mé-di;.
co� ,.a1i3gàndo.,.l;10ença,

-

par�. n&:(! ç<?la�Qí:"aÍ"e�' 'Cpm ':()
pleito ',de í.hoje: '..A- a;n:l.eâ�a sé, és�:endé ,ao� \n1êdii:'os 1'iéS
ponsáv.eis p-elQs, atestados, teI;do 9 TRE - détermi
na,dr;>; sejam t6d.os"procei::sêdQs. Os: 1neSátios: aUe "es
ti�FrePl prD �bo\oif";�,!D'+�i)es cip ,e::·:1,;"t'e, fiCarão -;briga.
de"- á, fazer�p,J.tte Qé;,S f';lesas � d,:. ,corltraiiu 'serão p�'e-

,
'

,

", "',

. ....."
.

SOS,

,
. ,

ISRÂJ\!. E ,ARA'BES:"FAZEM, \
TR:EGUA POR,UNOtA

._'

,N!l:çuF.SJjN·,DA�:'H�'(OF) -Is�'Hel e Jordân
nia, 'atendéra.m o apêlo,da Or;w; e paSsaram '�4 h�fus

,

!'em ':viQ1ar ,<'1 �trégua:
.

Até o' momen;to' l'leUnUn'l' 'elo:i
-

dQi s" flaíses sQliéi toU :teüni'ão .co�n q'C�ns'êlho �e Se-
, �guraJ'l.G'1 1,}á,3 Naeões UnIdas.' Enqu,anto' iSsO,�.? .i@rdG.

;Di,,, �j�;� " RAt: est.uéimTI.à situaGão e um meio 'i:fa
:r:a inVâdir o' t�rritório)Sriielehs�: TroPas de' Israel;
patm1b 'lm, pa)mo 2, palmo tôda é1 sÍlç. 'fr�ntéita 'Com

, os, países Arabes.
-

_..

'"",
;

, \

! ,

"

,
,

\ }P-1�BA DEPUr,AD'b rEDEn:i
\ .! ,.' r

\
' LENO-IR VARGAS FERREIRA

\ ;., '.l i"
.

I;.

':":"'NO:"t)'12.")
' -=- ... '

,
llJ

"

,
'

)
I

\
"

'.
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"' � / ,

',f'ÁU 'D:Ep:ut�bo�
F'EDER'AL 1 '

,VOT'�

�, 1f ;

L,uiz Ba,ll.i:sh.lli

\" ":,

',". ·ltO �2Ur
, . � 't.,. .

1''\''- '

, ,

•

!
,
,

y .

PARA o, SEN:ADO .),1It

Celso Ramos

Hosang (oU: A.;

toli
ou PedrJ.q.l'i'
Cesta :glil'

.eu Z, Con,.

,OU Be-

R Fo , ' ," ,ir
so amos .., '. '" '. ""I'

1214 - João Corrêa' Bittencourl ali
João C, I3itte'lWourt .� ',';,

"
' ,

,

1215' '_ E:duardo.:;S�lon Ca:bi'ç.l '�,
ziani ou Eduardo CabraL cariZiari.i ,

,,ou
Eduardo Canziani .' ;,'�"�;' ,'. '.' "

1216 - Ed:iUQui .torge' �os'é Sa1iba
ou Edmond .sãliba". "'.

1217 _: João Th§rtoli· .

"

.

1218 _: Ne�eu Celes� Ghiz�hlr OU'

Nereu c, Ghitoni oú' Nete1a Qhiz�i
1219 _ W,a\lemar, SaU,és', '

1220 -' Sebasjã'o Neto.' :'C��
Ou Sebastiãn; Cànmos

'

"

." ,J ( ,

1222 '4- Gasp;.ririo Zotzi
1;;:;23 - Eph-ácio Bitteucourt
1224 - I!.;'j CD Muu'l'lr • ':,

1 1225 - Antônio, Pichetti: Ou 'Pi-
_" � ,,'
cbettl '

,

1226 -.,Arno.En�
-

1227, _;, HéineUnq' Largura ,OU

'I:.arCltlra'"' ,
.

'o f' , ;"\' ,

"1228 � João' C'ust6dio da' LUz, CiU '

João Cús'ódio
'

'; 1'229 '.:_ .Francisco Ma�arenhas oU
Mascare:iÍhas , ,

-, '�-

1230 - AngelinQ Jtos�,' '.

'.
'

.
�

" •

� , !

�;'
\

5 1

" ':"
f '1:,;.

, , '

. A:hêtatdó Batista dá Silva - ,22i�
Aldo Belarinino da Silvá ,_: 2223
,4l�aro cios Passos' José Bias - 2205
,Aroldo da Silva Gen�il - 2210
-I\ntônial �si�hoa�, Au'ósto10 - 2203
Balêhcero' FÚomeno -___; 2'221
DOmingos Fernandes de Aquino -'"" 2213
Eddió Adalberto Senua - 2206
'Francisco 'Thomaz Rerez' - 2214

" ..Ra:r._-Gldo José de Simas ,- ,2224 .

Hél.i;ó da Silva' Hoeschel :- 2218
IS�U:�o Veras' :._ 2204:

'

Jwn\ê PereÚ'�' de" Nascimento - 221ô
Jàirn� Carnes de Oliveira - 2215
Jdã�' ,Torg� Mussi - 2202
:J�ã6 ''otbvio Furtàcl:6 '�'2207
.túciq 'Freitas da Silv3.,- �21+
Micher CmY 'Í- '2;220' ';'
Nagib JaMr - 2222

'

Í'Fl�on Meure1' - 2217
,

RuY' Vál� péreir.a1''_ 2209 .',,' ;:
Waidemur jóaciUim da, 'Silva 'Filho: , ..-

"

" • J ,-
;; •

2212; ',' "';,." \,'
"

,

;Wa-d.emar:\\Cu�tód,i,o tYifil"li,l -:: 2201. '

'Wa..':slick Tertulia�() da Silva � 7'>:[19
�

,
, ;", �

'"

'I

PARA DEPUT�DO
.

.ESTAPUAL
,

IVO MONTENEGRO
MU 1.206-

"

' PARA DEPUTADO
FEDE�AL
JOAQUIM RAMOS
N" :213 .::\I!i'��
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