
o TEMPO
SínteSe do Hol. Gcornet. do IS !'Jt'tl.o

Válida at:é às 23,18 hs. do dia 17 tbro de 1!.H:i6

RENTE FRIA: Negativo:

PRE�A.TMOHF:::�jF }CA W�DIA: 101.9.6 milibares, ERATURA

�ÉDIA: 28,6° centlg�adosl UM HELATIV"\.

'D1A: 84,0%; PLUVIOSIDAD1ms.: Nega-
� 12.5 mms.: Negativo -
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'hédí ENevoeiro ch.uvas esr:arsaS - J,e 10: sta-

velo .);.
\.(t_

.=

\
. I

IPM DO _pç

. .,A 'l"roc�r,adoria-geral
da Justiça MilItar recebeu

os autos do IPM inst.a I.
edo para apurar fi. ativi

��de -subversiva da cup:'
Ia do Rartido

_ Co�nu�l.s,�
Brasileiro, Estao indicia
dos os'seguintes' mem

bros do Comitê centra� do

rar.ido: Francisco <L�lV:5
Otero Ivã Ramos R.lbel'

1'0. MariO Alves de So��za
Vieira e José Bandeira

Eamos.

Ele

Ba�
Maforle
SA]'j (OE)

Seis idos invadi.
ram a seção elei
toral! de Riachão
do JiO serem ado

,mOeSfilJJ1 a bala,
morro deles e fi

candnte feridos
três fia Polícia
Milit;

VIETCONG
DEllRUBA

\ .

Ouiç «ocorreu

ta�bj cidade de
Limo�terior de

(
Perna'« o depu-
tado' Hn e ele
mentemns, Nes.
se inluorto um

verea\llidade e

variaSivas fica.

ram f

Cinco helicopteros nor.

te-americanos for� der-
\ rubados no Vietna do
\
Sul. Três dc:1cs foram aba,
tidos pelo Vietcol1g a 10

km de Saigon, durarr.e

uma refrega da Operaçã'J
"Atleboro". Ignora-se
numero de V:tl1112.'l, l1!.:3.S
os aparelhos desse tipo

\voar� 110rrna:m'ente co' 1

três tripu:a1:tes e.se�e sol

\1dado::;.lOs ''1''tr')c; rlc,l<: 'h_

licop.eros foram derruba
dos a 25 km do QG do;> I
fuzileiros navai 5 norte-a- I
rreri.caDOs em Da Nang i
Morreram I +1'$:0 norte-am' I
riCanos e dois ficaram :,"7'

ridoS.
cu

,

Com Jstenção"
trltns ente o

pleito t;le
senadlos
l'ais el.
(ll1ai ... a

FRPNCO
'REFORMA

, CAPTA EM
SILENCIO

C;ont�ú.a cer;�ad� �lü
"

� m,a1õr 'SIgIlo 0 conte.uuu

da refonna constltuci�nell I,
:qUe o di 'a?or F'rancls('� ,I

P , Francõ alfr0slc-1'k$J'{i"" ,.
'("I'

'Parliin1ent� 110 ptoxi'lLJ
dia Ú. '

Sab�-se que Q chefe ao

governo convocou SeU_:

auxiliare'.; há três' sema
nas para ouvi-los a respe:
to �as deDois se trancf) 1

n� seu gabinete e ali, CO')

mo vem fazendo h.á 30

anos, eb,borou por ey,.elu.

siv<jl vontade _o prp�l2·to
cuia Rnl'pr-'T'A"'O anu'l

dou diaS a.rás. I
\ I'

PF.QUIM ATACA \

I EU:"'Diário do povo" :1" \
Pequim denllnciou "0 I

complp soVietico-�orte-a- \mericano rel?ti -'0 a Um

tratado sobre a preten:;:.l
não-proliferaçã�) de arm:;):; I

u,Uc1eal'es", Afirraou aiu 11

liqUe aaproxima(lo URSS

"constitui Ur�ra v�rdadel-
1.'a traição a9 povo vürtn:l-

I'núta".

3

PODGORNY
VISITA
!\.USTRIA

Iniciaram-se e:nl VieIü

as entrevistas politi�a'
austrC'J-soviéticas, Com a

"art .. 'pação de '" Fr,a1:7
>Jonás, ,nre,,;don p d':l. Au,

:ria f' N' cC]l�\l' Fhrl '��"�'V.

: t nre:;-i,deJ1tb -: ') pr..,.s�di.t1n"
do S,wiete S;'1'1rcl11.0 3.a

TTBSS.: f" r)1�i�n�"ír�, 'es"a'

di'st8 sovjd'�O á ,'i�)'::1r
AUstria .. A'f' co'o\,f".s'�cõ""
'ver,sal',::;m, em partícula"

, sobre 'o �roblen'la d:l ,:�,

,<.guranGa �urol)é;n ; e

"questão d':.éad�sno da AI;
��'ia áo Meroado,hComil', .').

,

EUl'(j>peu;
: '

'�. t
,

)IC l:LABORA
DIVERSIFICAÇ4-0,

\"
�

'"
..

\

" a sCllor
a 27zr;;a

s! (,l1(�íi�rl1-
até ,H

( ,

() Q.iretor Exec' tivo dá
,

QrganizaGão' 'I]; teJ'l1 a�j o'n � 1

rlo Café .1'1'. João Jrle OlI
veira Santos, inform.)u
iqUe dOis ú'roietos 'l'elatl'
lOS 8, di�ersifícação' \,.. ;

cuLivos -nas zonas. cafeei.
tas foram ehb"r:"cl()� pe'
lo grupo ele rrabalho
OIe, �m suas reuniÕES> 11.'1

semana passada em W l'\ :;
- ,

hington.

��l!1l'IS ANTI.GO-'DIABIO DE SANTA_CATABINA,.
D I R E T O R G E R E"N T E

FIOl'ianópolis - (Q:IÍ11h.-fei.ra) - 17 de novembro ce 196fi -

o VELHO E O VOTO,

Domingos Fernandes d" Aquino
.)110 52 - N" 15.531 t<:dição de hoje - 8 páginas - Cr$ 50

II

o ex-qcverncdor Celso-Ramos votou n J cQlllta,1 tranqui.lo e confiar'"
_', ..,.

_ 2

. r.��I�, V�jcm' Jf�i� 8ªo, Paulo:
,

e :'rçvh�"VH,'}ri� Da ARENA
t S. PA,UJ;.O, 1(j (OE) .- O se o. pr�illente <'le.to.

presidente- eleito da Repu· Semel]lante 1'1"1 a opinião
blica, marechal Cesta e Silo do

I

deputa(lo ,Arri!1laO Cei'.

v' rh'�f'l11harCf)ll n" dia _ 15 neil'a - que che?-,ou a Con·

em Congnnhas, il., 11 horas gonhas às 9h30, ní:;Js não es·

"p.ara cumprir m"11 sl1!l;pHlo perOll o .lese-nl"ll'f1ue d�

dever de votar e ,'ever esta m,uc<'h'l]�. na"� quem "a

terra e este povO de que ARENA terá pe�[l menoS

tanto gosto." dois terço'! da Assembléia
Disse que ain�a qll_e.' qui·, Ledslativa, vencm,á tam·

sesse votar 'no HIÇI ou em be�l 'n'� Camar1 Federal e

outrf) 1o('al, n'Í) l)0rlc,!"ia,
"n ..... f;; .1;11r1<, 11�;' fTzeraln' 'a
'lei -111;" p(,l'mih� :�o ;�l'e;,-j(ten:

O governador Tv!) Silveira

votou cêuo em Pa�hoça cum·

prindo o seu dever de 'yom
eleitor.

Goiás
da

.

Veta
Em Paz

de

GOIÃNIA, (OE)

" Desde as: 9 hora!',' '���á�.
dkvam o .mareclu:J, no sa-

'guão RQ, ·aeroportiJ. o gene·
ral J1i:1:an-ia ,JV[","e{lc, co·

mandante (lO JJ F>xeicitn,: f)

�()Vern1fl"'r plpit'l f'h1'ell S'h

dré, o )JrOf. Gam" ,'·';;;j1'w,.
reitor da USl', ol"cj}llS (H II

E,xercito, l'orreligj'lllarios
candidatos da ARENA
a léill eh equipe do DOPS

",,'

e

VOTO PRESIOENC1AL

Ao eheg;ü à' SU:l Sf'ÇÚO elei·

toral .:_ a Sl.a dr 5.a Zona

EleÚHrnl" no ,Tal'n,m Paulis·

ta, alalJ1,('d" (;aJ1l1-jm�s, - 8:�3

_, o marechal p"(jt;lIrou es·

quivar·se de l'C"rhJllder a

dlPS llergll11tas: t'm (]uel11

votada - "O voto é secre,

to", di.ss -, c o que )Jensa· I

va das cassações de manda,

tos e suspensõés r!e direitos

pOliticos às, V('spcrás do

ploito - "Essa não tem ca·

bimento. Não rcs'Jondo".

Antes, ainda em Congo·
nhas, o marecha� Costa e

Silva indagado por, um ra·

dialÍsta, recusará·,,? a (lceU·

nar seu voto, mas pouco de·

pois, ao lhe fazer I,m outro

locutor de uma emissora

rocaI
.

a lllesma perf!'unta,
rcspondera (lue votaria na

ARENA ,e nos segulntes no·

,nles: Carvalho .Pipto, para
senad�r: Franc;s.co Rama·

lho, para
'.
deputació federal;

c Tavares ,de Mirnnda para

deputado ·estadual.

Com uma abstenção

Pleito Democrático

de rttz", ,na. Capital, 11,s 8

hO'1tas de ontem, quando o

Presidente do T.R.E., de-
•

sembargador Vi�,or Lima,
abriu o primeiro voto. CeI·.1
so Ramos, 1HU"J.

senador'JPaulo Maea�'ini pura a Câ.. ;
mara Federal e Hr-nriquc de

Arruda Ramos para a As

sembléia Legislativa ro

ram os nomes que abriram I�
a marcha da apuração enú41
Santa Catarina.

>.

â
Durante todo o dia de �

ontem processaram-se a:;�
apurações em Flnrianópo-j
lis, obedecendo :1 um ritmo (

moroso em virtude das di- �
ficuldades das juntas apu- 1
radorus diante (la cédula

I

única que muito tlJljCUltd os

trabalhos, Já Ih) interior a

I.. contagem dos' otos vinha

se verificanua -Ir- maneira

mais célere, tarefa f'acihta

da pela adoção da céduÍa
individual de vo tnr-ão.

ria- da ARENA por larga
margem de votos. O sr. CeI·

so Ramos levar S( gura' van
tagem à frente dos seus

dois concorrentes, S1'S. Bra
sílio Celestino de Oliveira c

CW Pedrusu, j\ SO,;'" Ü(,)S vu

tos dos candntatus OiJosicJU;
nistas deva-se a pouco Ill<li::;
de a metade da vntação do

sr. Celso Ramos JJara a C,(·

mara Federal também é ní
tida a vantagem da ARE·

]\;:\., o mesmo OCO! rendo pu
ra a Assemnicla Legislatl\a
e para as Câmaris municio

p.us,

\ ,RiO, t� a \';1-;::I'!;:I do 'SI-. Motri" da ]'vhl!�aJI18(",'; (ARENA), lVlcl1o'.cs' (ARENA)".
I IJa1' ah'" M' J't'ns, cq111 299',{; J2. f'r.l11c1 Lo't G"I1lê) Filho i!. Õ]';S

<:

ão �e l,;n, vOiA('ão, !1:'.).'Ç1 o SPl1.aCf.l, (MDB), Raul B�'Unln;
TRE. - sc'gUi:lo ,!'eJo sr. Benjam: 1\ (MnB) F']"V':O P,h�i1'C)

1;";,. "h 1;'11'1 78 L1%. jOl"l 1- '(ARFN;\�. Pubf'11l MeJ>
S;:. Dan10n JO,bim,' (,<hl na (MDB), 'B"PllO ela �'1
J49';/;' . ,'n� cln MD,E, ' V";'-;:l '(]lJTDB), Vejg:', Br'
--

., .. --,,'. T
...... ;"1S. ,ra··AFC Ir) (;\BB}\T(\), SO_!1() COê

NA COm 14 ..7% ."Os ind,'- 1]-.0 (ABT'N,A ) . ,M�ndes
: 'Q ''Y'::1n> J?'Yi;'

"

dp Mnl'<,\ps (ARENA)', VO'í

'P"rr> de1)Uj�dos feder li,i dir Sip'ões \(lVWB)'. Ne!·

ap"n1':'1'lO ('",...,,, t ',' :, S"11 r ..'rnell'o (MDB),
11'ais votados', pela- or.deJ.�l Jo�é; Co]r,qr\)�si : nV[ng}
r" .c"" Cb;,0a') FrpitRS ;A I11nl11'i KTD:.I (l\'lDB),
(11"1":), 1\111"1·,,1 1\1"ln ,J;.ll11il ÁllliCkn (MDB) e

..;.;;;;========_�",
__....r_---:::;

',rlrlC1 cip .

'(MDD) TLli',;{,1 rj(. 1m '1 Ell1'lpdCb C\m!u::iO llc
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Apesar dos gravf'S inciden·

tes resistrados durante a

campanha eleitoral. o pIei,
to em todo o E",tado trans·

'bit -

correu uOl·mal. t), a s ençao

é calculada em 30')'0 e o po

liciamento foi J'ca lizado por

3,300 I�OJ11(,I1S, dn Exercito, c

da Polícia Milita l'.

A apunlcão começou
tem às 8 IllH'as.

que fOl'ni'lll sua <,scolta du·

rante toda a !l...·mancneia

na capital, chefiada pelo de·

legado Paulo Bon�ristiano.
Ao dest:er a c,"cada do

avião, o marechal parOl�

llunl dos degrau",. ahaixou·
se e apanhou ,o :-apato que
uma )Jassageira Ilerdera �ao

tropeçar, degraus ãcima.

Cl1l11)ll'illlentou uma a

uma,. as aut9I'idad('s. que fo·

mm l·ceebf.'jlo e diIigill·se à

saida do aeroporto ,conver·

sando' sobre as possibilida
des da ARENA nó plejto,>

ARENA VENCE

on·

, ", ,"A ARENA ter" maioria
em quase todos i\� Estados.
brasileiros. e ten":.o quase
certeza qit.e pcrderá apenas

em alguns Estado"" como o

da Guanaqara. Nr. Rio Gran·

de do Sul é bamlwm qlHl};C
certa a lliJHsd vitória," as�inl
como em São fPalllo; cu,io
povo dará grande ]lrova (lI'

maturidade llolftka" _;_ dis·

1
FuPC'�()'1::>1�8Pl :�ç; ll-,.jl ln.:!

<al';ü� r\lS S às J.7 hoI1a'"
para ITcpber. 112.'3 4 22.5
<:�('õ--s rlC?Jtorais. os' vot03

do�, 1.500.127 elejtores ha-
l""\';j'll'"�n<:' rI"l('\ cn111eÇlRr8C
a Ser apÓiado.s h0je pel'
mpnhÊi, 'às 8 h'ód�,: em �0t'
'jllllias rnrle Fàb�lharãq
Cerca ele 30 mil pcsso' 5,
na 17SI çlc}iO, dr) lVr."1;,�lCctna,
_I\ln cI\'{'E'l'á'o conc:ltliJ: ()

ll'u!Jvlllu Clll { 011 5 c1jL's.

cêrca de ;!O%, confirmando

as previsões do Tribunal

Regional Eleitora; o eleito-"

rado cntarinense compare

ceu às urnas do pieito de

ante-ontem para sufragar
Os nomes dos seus candida

tos às Câmaras lHunicipais,
à Assembléia Legíslativa e

ao Congresso N'lcJollal, es

colhendo entre os reprcsen

tantes da AREN i\ e do

MDB que se apresentaram
à consulta popular. 195 mu

nicípios catarínense, atra

"és de aproxíniadamente
600 mil eleitores, manifes

taram as suas preí'erências,
sendo que em ti ês dêles,
Penha Ascurra e Ponte Alta,
reali�aram·se eleições para

a chefia do Executivo local,
em substituição aos inter

ventores nomeados pelo
Presidente da 'República.
Um clima d; inai!) absoluta

ordem e tl'anqu1lithde, em

todo o Estado, qualquer
acontecimento ne:.;.liivo que

viesse a ,empanar o' brilho
do pleito.
O Governador h�o Silv

.

�'a depositou se!! "'votn em

uma urna situach no' muni·

CÍpio de Palhoça, onde é
cleitor .. ao passo' '11le o Pre·

sidente cio P�r;l�l' T'lcliri"irio,
dGsemh'lr'!,ll'l"l' R,�'i.,fil'in Ra·

mos

,1

.P' 1nício da apuraçãó 'no'
Estâdo 'tin;c' lugar no Giná·
sio '''Charles Ec1gar M,o·

,

A, VOZ DO VOTO

Nesta Capiltal Iunciunam

duas juntas àpuradoras nas

1(2u, -e l:;a. zonas eleitprais,
pie�ldidas pelos �'uzes BeJi,
sária NogueIra Ramos e Os·

mundo Vieira Dutra. Cada

junta é composta por cinco

membros e delas l'.lzem par·
te aind� fiZ c5cratil1adores,
dis tlib'lidos entre . várias

RE�uL1'ADOS

Até as primeiras horas da

madrugaua ue nojc, quan-
lH,I encerrávamos os' traba-

mesa5. Uma junta especial
, \

lHc"Klida pei,u f!t-5C,llodl'ga·
Ítl.lr iVLllCilio Medeiros 'e

ctilnpUSLa ,juizes 'do

LotaI'

ih.,,, uesra edição, consegui
mos cuJJgir os seguintes re-s

suítados, com a computa-
';;a •• uos votos ch\ Capital e

uo interior do Estudo:
Y.li'<l o Senado Federal:
Celso'Rumos: 32,934 vo-

tos;
lil'asílio Celcstin � de O li-

,
h

P "1'

Comput;úl'os, \)� lll'ill1r\I'OS
votosl na' Capital t no ill��'
rior, já se pel'celua a vitô�,

'_/
..

veira: 24.427 votus;
Cid Ped,roso: u;'o04 votos,

Diferença a favor de Cel·
so Ramos. por legellda: .. ,.

3U.723 ,"otos.
Para a Câmara Federal:

Deputados mais votados da
ARENA: Genésio pns, '".
11.209; Adhemar Ghisi, ",.
9.523; Alblllo Z'�ni, 7.�J:)U;

Lígi.l 'Joelmallll
D,I�, tel de Andraue, 10.S:W;
Paulo lUacn.rini, 5.185; Eugê.
niu Düill Vieü',I, 3.1.93, Laer
te l{amos Vieira, �:.5V4,

A Pl'lmeiro umo, ()bcr�a as 8 hora"> do monhõ, deu o v:tório aos rOfldido.o�
d'a ARf:.r--IP., crr!;;:)fO o primeiro vo�o v;t1('1l1odo tcy,h" sj�o f"(lrn I') MOS. Po-a'

St,;;ngç!Qr Q syfrggip foi drldo (la sr. Celso RamasAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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São (arlos em.
Defesa' da Familià

As Cornissôes Organizadoras da 1
Semana da Família em São Caros ..

'

(SP) enviaram telearana ao Presiden
te da Renúblíca. lVI:rechal Castelo ..

"

Branco, ,s�J:darizc>ndo-se Com a .posição
as,JUmida pelo Prof. Plínio, Corrê" de
Oliveira, Presidente do COnselho Nacio
nal da Sociedade Brasileira de' D�fe�:;a
,da 'I'radíção, Família e propriecbJe, ,.

contra a introducào do divórcio no B'1:<J'
sll,

' .

".

Assinam, o telegrama, nela COIVUS
SÃO DE PLANE.] AIV(]i�TO, os Srs. "

Mari no da Ccst a Terra. Juiz de Di reito
da ln. Vara da Cor11ru-cn e .arnbén. da
Vara de Menores: FJ'a�cisco (It, Matos
Rangel, :JUiZ-PI'2;:idcnl.é da .Ju ntu d(' ..

Conciltaçào e J'\llgam�llto;'.J íJsé l:)(,sü,)
Vieiba PrOfIlO OI: ele j�StjiÇa da '1;,: V�,)'h
da Comarca; lVr�)acir de C�ü'v"tlhci [,\�!,,,
rer, Promotor de Justica da 2a. Vara 'i

Monsenhor Nelson HOmão, Reitor do'. ,

Seminário Menor Diocesano. Pel� Co
missão Executiva', Os Srs. Décio Maltn
Campos, Airton S.Leopoldino, Lddie
Maricondi e Mario DUarte de Souza.

Eis a íntegra' do documento: 'Exce
lentíssimo Senhor Marechal ,Humhert.)
Alencar Ca�tello 'Bl'anco; Presidente da

República. As Comissões Organizado
ras da I ,sEMANA DA FAMILlA em

Sã'O Carlos vg declaram-se solidárias ..

com o telegrama em oue o Professor ..

Plíni\) Corrêa «le-Oliveira vg Pn;siden ie
do Conselho Nacional da Sociedade .,

Bl'asil�ira de Defesa da Tradicâo, ]1'8-
míli a e Propriedade pediu a V. Jo;XCÍLL
fOsse mantido na nova Carta Constitu
cioual o princípío da inc1issnlllbi1icl�l(k.
do matr-imônio Pt. ALendcndó a l"',"l_!

patriótico Pedido vg V. Excia. I.c:-ú .,'

,\1a1::' um titulo nara LucI' jllz' i\ �1{llllir:;;_-
·çao e à simpatia do povo bl'asl]c'Ji·u'.

CONTRA MINORIAS

A· I Seú.1ana cl':? Fnmília, /n;'2i.:l<b
'_4ú (1 p.p., encerrou-Se no último (lia 12
'com urna grarde Concenl.raeão eivi cn ..

,em frente à Catedral. Visa �alel'Lar e de
fender a famLlia brasileira COTlLL'éI lliT'n'
minoria corrupta que pelos m�),is jn'di"
dos meios procura destruir os prindpic;s
da dignidade elo matrimônio üidis.solú
vcl. em 'desacordo frontal com nossas
tfadiçõe-.>"�c.r:-isLãs'. ESsas palavras cons

tam de cartass espalhado spor tôda São
Carros e municípios vizinhos.

"

_----��--�-�- .. _-c_"-__r_....--�-.---'---------�----.--�-,� _

LI G/l, DO ,f\() FWJ ElE .jl"!' I J
em!! o SEF\/IÇO f'';;

SÃO PAULO
"

"

FLORIANÓPOLIS

PÔRTO ALEGRE

lAMENTE

I

!

DA

VA.RIG

de todos os convairs, o mais veloz!

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

tarifas especiais.8 sua categoria.

CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGENS

OU, UrvtA DAS LOJAS DA

AIG�\

ÓRT NOUVKlU BOUT'Ht'Ut: L'rDA" ti rr.ni-, H{yVO C

moderno estabelnchnento no �(llWJ'O dc'o;ta I :,'flital, orerc-

cc ao público as maiO' recentes l'I'iayôrs em .�l'(i,-!;O's Ir-mi-

Estado. ART NOUVEA!I '30UTIQOE LTDA., tua Jerô-

nlrno Cor,lho, 16, 'oja 2.

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

Sanlacalarina Country Club

A Diretoria do Saniacataeina CountrY Club soii
ciLa a todos os sócios proprietário .." assim como a

seUs dependentes, ill4Jeress,dos em fl'equen' ar a pis
cina do clube, que �l partir de 1. d'e nnv<>mhro do co1'

l'pnte )8,no. deve-ri'to com]ilarecer- no l'Ü!l,':u'ltório d.o ))1',
Alvaro CerllE de Carvall!o, .si Lu �L l'UH Nufl(>.-: NLleh,,
e[o Ir, '12,' no horário de 15 à,.:; 18 hu[l'';, para CX�I!)'1P

clinicc geral OU con, atestado de saúde· pflcsado por

c[ualquer médico, com firma reconhecida. Em ambos
os C3.snS o interessi.1d(1 deverá levar U�Tla abreu:.!;rc(!'h.

Av'!-'l, outrossim, que ll(.'n.!:Umfl peFso-a '0" 1c'r:l

freqUentar' a p'süina S(':',� o rr6vi(J eXé\lnC' mé,rJic,),

Flori,mópolis, 21 d0 olll.llbro (le 19(;11.

4contecinntos Sacias

Cr'uzeiro :do ui S.A

ZUDy MlDO

'r Pelo agradável vôo do Dart H
r"lld do Sadia, chega hoje a nosso ,

dedo com seus 'manequins' profissi
n ... is, o Costureiro Hugo Rocha, -q
oo,.,or,hõ no noite em blec}(-tle nos �

Ices do Sontacatorina' Country Clul
ôpl'eScntCíró uma coleção de ';'0

mih,'I5.
-

xxx --

São os mais elogiosos comeI
rios cm sociedade, (I linda festa de

.
anos de Mirna Nascimento, realiz
sobodo -íltimo no Lux' HoteL-'

,

-- xxx -�--

INo lista de ho�;e�és do Qu�
CIO Pnloce, (l jornblista Leon�,r Gd

.

de BorrC's, Procedente do Rio de J.
{

___'o xxx
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CoS'omen·to: Cátia Velescc
h,ér,n I e Cládio Furtado Lemos, n

ximo dic lOas 18 horas; éS:llrã
,trttor m.ol" da Capela do Colégio
cõe de Jesus, para receberem a

côo f'!!:lpÓOI. o recepçâo aos ,onvi
scré no salões do clube Doze
to.

-- xxx·_-

Ôs Bioquimicos de' '1966
culdode de Farmácia e Bioquími a

1,;. F. 5. C" recebe o nome TuI' e

putado Diomício Freitas. A' S€Ss o�

Iene de colacão de g�áu, se ..á 9,
próximo no Teatro -Alvaro de �a
lho. Aqradecemos a gentife:ra dafa.
Dro. Cátia Vafesco Wiethorn e�do
f""rcmos pata estar presente a ctnô
n:o.

-- x,xx

Ctúnp�imentamos 00 Oeput�o e

Sr�l. Geo:v (Jusso) Destrí,. pel() r.tlsci·
:1",ento r-c !?etinha, oco.ri'ido seg�ndCl
feito última.

xxx

!:m sua bem decorado r('sidêncio
(I n!(1 Rafael BO:1deira, lo.go mais
P�esidel'1te do SOf'!tacatarina Count
C!ub d�,Maurício dos Rei" receb
convklaÔ' s para um. cool.life·"..."em_ h

n�enCJq" 00 Costureiro Hugo Rocha
seus Manequins.

--- xxx ---

Dia 1 C as 17 horas, na Comunidi-
, d2 hnnl'Jélico. de Florianópolis, ren!izt
r6 .... ferimônio do casamento de Ter/
ia R('so e Arno Krieger. Na �ede soCÍ!1
do Paineiras seró o rec,epçõ'o aos conli
dados.

"

xxx

t 'i

A Escola Té.criica de Co�ércio Ia
cida·de' de Tiju(:os no último sábado
n'élS �olocs do "TijucáS Clube",reàlilou�
l'!"\ovi.fI1entorlo soirée com desfile' de
d� modos Bongú.

'

, ,

"

·Servicos
i

COM

AGUA INGLESA
GRANaDO ��

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

j

,x x x

BALNEÁRIO DE CA�iBORIU
lote de

Com a reprise do Show oP
sábado o Departamento social do
be 'Doze de Ágôsto, promoverá
mentodc soirée em seus sclões.

A, inauguração- da, 1,0 Biena
Artes a se realizar em nossa cid
seré em marco' do próximo QI'!O. Â
t'iüssão orga�i:tado:rg' dos fEstejos,
slgna.:1a pelo Prefeitura, está em l
(OS crtividades poro o, maior �'rilha
mo do acontecimen"to.

10 x 20 mts: no Cenl "0, à 'Avenida Celso Ranw:::, antiga

c10 Telé!!fafo .. Tn;",ar' �\ l1ua Temmte Silv"eira 88,
. �

.

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

DIA 31·11 -- :Jol'lingG -- às lB 1,;;18S

De ordem elo Sr'nbo!' Diretm' .do 1!lSi,i t LI t,) l!;<;LR.chw i de

PESTIVAL DA ,JUVENTnD]i� NO CLUBE: DA COLINA

.SHOW SURPRESA

.,
Conjunto ele NELSON
, I'::l,ir (',-;pnrl é' ,-" '\'[(:s:\, 11.' s('nê::', l'i8 (.lo (::lIbe

Ainda sob a Bienal. Como
do p-�ogrQmai dos 'festero�,
r,-:cépção em blcck-fie..

'

'--,\ x xx

_______
•

�--..___·__ ._,. M ._:...I__
\

---�--

Pelo telefone; ,fui seSI.í.rO
i�formado de que estará am�nha
ri :lSSO cidade para a grande festa
Santa'caf'arina Country. Club. o

bela catorinense Glaucia Zimerm

--, x. x 1(-
'

__
o
_'

,
Está de viagem marcada por

Rio de Janeiro sábado próximo, o

sal Osmar (Jurema) NascimE'"nto.

-- xxx --

Organização Tétnica Contábil
Escritas avulsas -- Procuradotb. � ronl Ta ros Dtst ra·

tos - Imposto ds Renda - Impôsir) "te C ;;l'�lF"IO -- P-re,

v!,dênc.ía Soda! - Coneção Monetá! �a ele Ati",'o -- Assisi'r�l1,

cia Técni,ca.

:,' ENDEREÇO' Rua, SL'IlnanhaM�rinho, -- 2 .--: [,o:a D,-

:-';:lrl' FI Catanna

Os cronistas: Celso Pamplono
Lozoro Bartdlomeu,. dia 26 próxim
Lira Têni's Clube, est'arão
10 n� tarde de elegância
Fpstival de Sucessos 1966.

xxx --

No" jantar de segund", .. feirc
'Rernbolado", gente do society fo
i�tos dondo noto' alta.

-- xxx

o competente sr. Edu'lr'.lo.
:abt:! de contrator por a!gu.,� mil
� cruzeiros, o festa de um

sa�ento dia�10 de janeir-o

\
cidade de Laguna.

-- xxX: --

Esoecialmente cO:/'vidodo, ser

'�t"e de cerimônia na fest.:J de o

!ii �t'> t-:o'-lntrY C!ub, o discutido
C':o: Va!ref SouzO.

-- xxx

.- +-., ----- -- ............... ".

Logo mais as 20 horas estare!

.:1 novos comentários no Radio 'i.,

t r;�'lrino, dentro do programo
é Notícia.

xxx

/ José Malusalém' Comelli
.

I

! Marcílio Medeiros Filho

advocacia
.... I

PENSAMENTO DO OlÁ: A ii
ct;l "em doi� i�mãos: um é o té(

ó tr.o é o ódio.

-------

----�--__,;�

Rua Deôdoro, 19 - conjunto 2.

ereO:i'

, I.

.PARA CURITIBA - SÃO PAULO E O DE JANEIHO

"'-

DIA.RIAMENTE ÀS 8,30 HOP.ÀS .�

do., a pedidos SEH"
�\'

SACIONAL BEPRISE DO SHOW B ISTA OP-POp ..ABT
·'!·�··:�1ifS

- reservas('d'é, m�sj$ Cr$ 3.00 ;:'. dia 19-11-66

. ,/

_______._f�_1_q�·�__�--_j--'---- --

CLUBE DOZE DE'\AGOSTO

_._._ \
.�

-.... Ir;_,

.....

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Consideracões
, t

prC)fe,cias
Do' Snr. Vi�tor KlaDPot. que me dá

a honra de ler os trab�Úio.� 'da minha
lavra, publicados na irrmrensa diária, re
cebi urn dos livros ma;s interessantes

que;. nestes último tempos, têm chegado
�tS minhas mãos. "DOM DE PROFECiA
é "O' seu título, com a ,.indicagão, à guisa
de. sub-título, de tratar-Se da 'fenorue
nal JéaÍle Dixon'. Sua 'autora, Ruth ..

Montgomery, f.)edic:,\-o 'a todos quantos
procUram reeposta ao eterno mistério
da vida e que, reconhecendo existir Po

de� maior do que nós; encontram inspi
ração na recqmendação da Bíblica: 'pe
de e te será dado: procur., e acharás:
b;�� e abrir:.:te:�e�á< Nãu traz ref�rên�
0�a)ip POme do trilJutor, sendo ótima, a

t�a<l1,lção.
:,' c.

,

".' X gianqé i�portân�ia do livro está:
€ln' que, ten'd0 .sido realizad,8s tôdas as

pJ;"ofici'l-s �o determinado tempo, parà
<:iS, cr�tas .'ieC6rrídas .até· o pl'esente mo

mePto, merécero ateriç�o tôdas as de

m,ái';5' prOfeCia� .q�e �1:il;.qngem datas fv.

iiu:r;as; náo sendo, ... assin,1, despiciendo o

cOÍl)hf16iriH�ntd, aUe '. brocúremos ter de ,(

êoÍltech�le';-tO$' �úpér\7t;niéntes. '

;' l/'�ébr� "a \smt ,T�n,é�ra. de �rof�tiz.é\T
�aqsnn' �hscoq:e a"propr!a' .Teane DIXOn:
'A ,viSão endle a D€5:3oa:' 'Só 1)osso' de�

�}evê..,la' Ijizendo:' -'Minhá . t=,c� ti'ansbn�'
dâ! Durante' à experiência, 'sintO-me tão

p'euetraH.a da glória de DeuS, qUe dese·

jb�;qé\r tudo a todos. Acho que não le

rei ci sentir'nento de cansaÇo, por es:al'

t�o d{eia de força,�).'Jessas ocasiões te

nho..a impreo;:são � nada há no mUn

fi� que ,venha algum' dia 2. desejar parc�
mirp., 'n�es1Yi-0' De!;:de que Se experimente
unia:�isão' dés�'à,s; nada neste mundo ,.

p,ode', i.úfll-ndlr-tiQs te�r. Parece Que ,fj
nal:inente se Compreende o siglúficaQO
d�' �ai�vr;'i "'al�or'. Fica-se sabe�elo o .,

<Ítie-',� realmellté adorar =' DeuS. Ausia
se ·.I)or desenvolver o talento qUe EJ.e
dei,;: .�rea)n1ente realiza-s� na Terr? o .,

trabalho dEk Não quero dizer cOm lS-'

so que seja forçoso s9.ir a pregar, ma"

aQ' �,nvés,., vê-se :? obrigaç.ão de desenv0l
ver. Q' tálento' especial qlle EJe conceds l
D�q.e CI t1e o_faça, vê-se a p��sàa dai em.
di.8:nte cheia de :enior: Realiza-se-o aui o

" 1�làtical�1énte e d�seja-se. qUe todos ex

perimentem o an�6r qUe� s� está senti'1'

9,0;. (OpUs eiVp,ágf '25, cap. 3), .

Estas infúi'mações da vidente são
�ma garantia da Superioridade, da no
breza e da seriedade das su?-s 'profecias
e "(/alto 'sigÍüfic'ado '!�orai qUe as ;nes·
JD.é!S encerram: RevelaIn, ao mesmo .:,_
tem.'po, uma fórn.n !)essoa1 de iD! aÇ�o

despoj!ada de qualquer ritualística '2-.
�ú�ti=l OU' convencional, porquanto ab�":;

hi'.a�n�nte espontânea e realizada tôd;;,

,', \'

�-------_.----

......
'

sôbre

no Iôro íntinio da consciência qUe � cha
m,da a ir, aOs poucos, sensíbilizan [o-se
sublimando-se, até chegar ':a' essas' culrni
nâncias que foram atingidas por Jeane
Dixcn.

Não é experiê1'íCia transmissível a

outrem: cada Um de nÓs tem' de experi
menta-la à cUsta de seuS próprlos esfor
ços, cujo infalível julgam�Í1to pertence
a Deus, sendo mui diversíficàdos os 'ta
lentos" concedidos aos QU'e' êssa' inicia
cão polern fazer, Como 'já áfil:miva S.
Paulo: a Uns o dom da profecta, a 0'1-

r- tros o da poesia, a outros 'o da palavra
escrita ou Ialadá:

.

� êstes. Ó -da realiza
ção de obras de caridade, '�quE:le�, o (12
pcijerem \Consti'�uir famílf3..� 'bem' educa
das; para alguns; ,as mi�'ges· . .s9c'iR'S h ..

. postas por uma ordem,' cQm10 'à':que. foi
pelo Todo Poderoso dada. 8. .Nápoleêo,
ao passo que ainda para, f;ttí�sí!1)OS, ..

tais missões sejam: cOl'l:cedidii1's . por
.

um

beija da Divindade, comovs, 'qy.e foi atrd
buída a Jesus, ségul1de ilispiraç1a ;,afir,-

I com os quadros 'conmns <3,:a' \ridâ' hÚm3
mativa do próprio Bop.flpart�..;

.

"-

I

.,.

\

(êles sabem que "nossobanco" é muito mais

qúe um ShllJi)les "slogan")

t'
'

______ � __ - - -
I

• ... � _ �

I

lhos', tomei para mim próprío o COnS2·
lho médico, Dois aue m-etendo ver ,e

me restabeieço da
-

catarata 'aue me O1n 1

via os olhos, sem intervençã� Cirúrgica.
O livro OC1J_pa-Se extensamente das

inúmeras profecias dadas a conhecer
por e9"('. extraordinária vidente, espír.i
to iluminado que chega a afetar formas.
à página 59 em qu ese afirma que deter
graciosas de anjoS, como Se aj�ha escrito
minada pessoa, ao olbar parae.Iane, ':
por um momento pensou qUe fôsse N,)3
sa Senhora'. Outra pessoa, ',9. Snra. Fri.
xons, conta: 'Quando se abriu 2. per.a
=drichs, que via pela .prirneira vez OS Di
do elevador vi o qUe parecia figura .:'\e
an.io, de. né do lado de dentro. Fiqueí ,.

.fuln�inad; até aUe bela l�1Ulher trazendc'
traje de 'gaze branca flutuante e capa.
curta de" raposa. branca' sa.iu Os- cabeloS
parecia forn1are111' halo e o rosto era je"
anio olhando tiara 'Deus. Ainda sinto' c«

n.{igo Ó \hoql1e". 'Dúas moças tocaram
hesi'aDtes o omb1'o de' Jeane. '�uejn,
clelOculpar-me". uma: delas disse en1 tOI'l

.

mente Nossa SE!nh.ora.' Quem é a Snr87'
<l.f? vO atemOl�izado. "mas Darece exai'i1-',
D� OU 1'a vei - lê-se n:a l�esrna págitia
em Detroit, .Jil'lmY h d'ar 'cm'One' a um

)')pq'ueDo vpndG::10r de' jornais, quan3u
,parou pata apanhar �JaJne. 'Palavra,

,

I h
.

, "

1 ,I,
�f") ,01",' o l11er)1110 eXC amou, parece .3.n

jo!'
Por estas respeitáveis circ1.mStânc,:·

élS, pela vél;aeidade de tôdas as profeci
élS feitas por essó\, medium c2.tólica, 6ujo
-lema é o de ajudar o próximo semí)l'e
qUe nos fOr l')os$íve1 e onde for pO;:'3Í,vd
(págiIía 63), temos de lev?r 'J1;uitb' erri
conta tfd.as aS· nrevisões l)Or ela fei' rt3 '

-- ;., -

I
"

�

para os próximos anos. Como o e�pL:·i-
to. de l-I\Ímbertü de Campe';, Irmãd X,
na livro O Terceiro lVJ.J�ênio', JeJ8.ne Di

Regr�ssoiJ re:ent.enien

te
. do México

.

p t:stados
Ul'!idos o Dr. Carias H�nri
que MaYr, onde participó�
de diversos' con�.FessQs de

cirurgia como representan
te 'brasileiro, . num dos

quais lhe foi ou"or90do o

títufo do Conse!ho de Go
vernadores do Colégi9 In

ternácionol d'e Cinügióes.\
.

O Dr 'Morr, Que foi f'un
dador' da Àssoéiacã'o Mé
dica do Vale clo Itajaí, ten
dI:, sido .ainda diretor de
diversos flospitdis' de Vó

rios Estados bras�ileiro,��
ent,re os :._quais o Hospital
Miguel Couto, integrou,
como represerifant'e' da
seéc:ão da Guanabar�, 'a

del�9ação do Colégio 11',"'-'
ternacional' de Cirur�iões
CJuê assistiu ao Congresso .

de Cirurqia Abdominal,
r�alizado em Guernquaca,
México, de 28 (I 30 de se
tembro, onde o,)resentou
os ,�eguintes trabalhos:
'consi�.erar,ões cirúrqir:""
em "inecoloaio c cirurgia
obstétrico do pémto de
vista estético.

xon nrevê .acontecimentos .rágiccs ne.s

te final elo século XX, como a invasêo
do território russo nela China, Vermel
<>;uerra - 'parece que é a guerrtr micro
lha. empregaudo eS1a neva es:)éCie d�
bíaca" e "quando l'Ílegar ês.se momento,
a RÚSS1R e a América mobiliarão juntas
aL; suas fôrças para enfrentarem o pe-:

rigo �omum". Será, pOrtanto, a tercei
ra guerra mundial, peque um COnf1['0
dessa natueza envolverá certamente "

em seus redemoinhos tôdas a= nsçôes.
Preverrlo cue :a paz pela qual an ..

selam os homens raiárá em 1999 (pág',
163), J'cane faz alinhar nesSa página e

nas .seguines muitos outros aconteci ..

mentes importantís=imos para a hurr-a
'·1'lic1a3e. Mas aS profecias notáveis dessa
\ exir�ordjnár;a viclent�, culminam na

seguinte predição c!ue se ,,-cba à págiuu
1':59: 'U a criança. nascida em 'algum
ponto do Oriente Médio PO'}CO . depo is
das 7 11':;l:as da mai1hã de 5 ?e fevereiro
de 19'62. revoluc'io,nará' o' mundo;. An'eS
de encerrar-se o séc�lo reunirá tôda C\

hl1n�anid.'3âe em urna fé 'únic:>, cOmp\'t'
endemIo tOJOS eS DOVOS. Sérá a, {ufrd,t
cfo, I:]:, nova, crist:111'dade,' unil1do-se to ..

das a� seitas e credes 'n�r n/eio
....

dê;:;te ,.

homem, qUe andará E;íítre' os pov,as pa
ra espalhar a scbcdoria d,o TQdo-Pode'-
r()�o n,.

. Somcn:e nor Esta persnectiva de ! '.

luz ',;lhrtá ne'> ObUl11b�-::dó; hOl'iio!lV's
ela nCl':sa éPOC2í '0 livro de Ruth 'Mónige
inery sôbr�' o DOM DE PROFECIA dI'
Je.:me Dixon, vale DOr UrTn bêncão di

Vi113, baix'ld; dos c.ins ,6bre ? a ma '-_ll';
tcidos;os homens cr,nj'E's ,cm' DeUs.

Ao colega, Sr.'·\' /2tOl' 'K1apno' ,8g�'8
c1eGo de todo o corar:ão' a <?p:::rt,uniéla':!9
que 11,e deu oe 20n}''';cer ;t�·õ. belos em;i
riam.ereto se tão gí-anc�' csàs, previ,sões.

brcisileiros a �c;t?S con-
,

gressos, indiccmdo que
foi nomeado m�mbro do
Com'itê O�90ni7.ador do
XVI Congtesso Si-o.nual

) J<'

I

do Co!.égio Int'lrnaôonof
.

de Ciru'I"9iões� a reo�i�'l'C1'�c
se em Tóquio, em 1968.

EP/11.11.66
\

o

-��- -� - __ .J..._�

i veja bem: *'

Altamente' 'tral1scendent"-'s,.,· Sem'>

1lJantEs· estudos ,.e· ·tais ..iniciaÇ0es 'ate'l
dern �. estados ae alma inéOtBpatlvei;;- .,

'com os .quadros . comuI'ls· d:;i ,vída' huma
na, porque Somente êornpa}'.{eis � COICl.,

humildes diSposiÇões de "espidto: que
venham a consoÚdar a. fé e a- con�iccã0
daiS sublimes verdades qu�: cémcel'n�lq
aO mundo esnirituaL Q1)€rer �ntecipRr
taiS iniciações- é ríão enter.der a adver-;
tência do Divino' Mestre, quando ac,)n'

s'elhou qúe não aÜ'asseljíos'nossas péro-
las aos pOrcos.. . . .

'

\

.

Uma d3,s consequências dignas de,
reflexáo dêsse 'comércio c'om o mund,�
espiritual que nos rodeia; invisível,

.

quahdo ncs exalÇa a senSibilidade, nas

��r ;;���SCl ::1éYe::e f����n�S��D �is��ri. o' _,__._--=:"'_-=-_�_'_��.=.-=-.--:-= ,-
� ,-,:..,-=-=-=-==.:-:::::..==0:::0-7.=::...:...-=.=.::::-_-=' :=-�'.=:":_ :.. ·�...:::·"-c::-.:�-==::_-;

nos sofril�entos provindos .de outrem, <l'

refletir-se no Sensitivo, como se vê "10.

sep'uinte depoimen�o de n. 28: 'Com0
JeJane tem- de assu�.ür, -!le10 r;l�nos �-, Em' r.cnr:rrt.:!s:'i) Internlcionalparentemente, os soflll11entos ÍlS1COS ", .' lJ -j. , .. �

..

'

, .

\,
('

dcs outros !lara ficar em cOndições de
colher-lhes aS vibracões, vê-se forçad"
a recus�r o� Ded Ilos -'de n:ü1l',treS de p'�S
soa', que esáevem solicitando ultrev; ,

La". lVÍas, como se é:.::ha escrito à pág.ina
3(;, 'todos ês�es dons são obra de ,1�n.

úni�o e 111esmO Es::;íri'·o. Deus 'os p1'<�

dét�Tmina no momento de nossa concep

ç3.o, e ,
a n6s IIi·os cabe desenvolvê-lo;

pari;> e bem d (' próxiR'<,t. W êSoe be,n
do próxinlo" está Ci tuclr. Que o precJ )

so livrO coPtér:p, p i.s,C1ue,\ao ler à pági.
...,. -r- '.� "�."

.' "\ ' �

��dodó- cego, a qUetn.�,come90u dar su-

na' 33 'oue Jeane encon.rou um senho-r
co de ce'noura exprimida na' hora e óh�o'
de fígado de b<: �31h�u "por cam;,::l �los '0-

Na cid,,"'é do Mé.xico,
o Dr. Co,los H�!!1ri(H'e
,Mayr assistiu t(ll",bém, de
30 dé sete�bi'o Ci 8 deou
t.lbro, rio XV Congresso
Si-anual dó CoJ6qio Inter
naciónal de- Ciruroi6es, na
qualidade de deleqado do

.. Estado da Guanabara. Via
� iando em' sequidc para os

('

,;

'I, Estados Unidos, tomou

� parte Ano C�naresdso dC� CdOI" léQio mertcal'o e, IrU -

�i (liões,. realizado 'M 'cidade

:� de São F ranseie'), de 10 a

i� 15 de outubro (' do qual
,

io! participaram 15 mil'. rTlé-

.

ii clicos de todo o ",UI'do .

; Finol ....en+o• em Chicoqo,
, .-
1 de 16.0 20 de outubro
�� pa�ticipou

.

do Conqresso
'� da Academia .

Americana
ti de _Medicino.

. � .
Entre os cois� .. que viu

-1 e "ade observC'f, o Dr.
j Carlos Henri'1l'e Mayr
j destacou' a óerfcita oi'ga�

i nização doo; co..,claves,'

1 oue reputa do maio.-; im
" portânô'1 n(!�ro (l' evolu,<:,ão
':' da ciê:,da medira,' a C:UI'Oi �

� '1'
chamado atendoram mcici-

_,� ;, ç?mente cirurgiQ.Es. e ��-
: 'dlCos do mundo ,InteirO,

o tr'-ltamento que dispensamos aos nossos clientes faz com "1 b .'.

d d
que êles Íle sintam donos do '8"oco Nacional da Lavoura e Comércio S,A, :'1

em como' a 'varie a e e

$emP,re temos um tempinho pára atender a todos,
'

. ", .
• " "1 noviaàde' dos' tem'o� 'âpre-

�'fi,�(Jamd·9s S'-ltis.f�itos .qu�ndo Pdodedmos se,r úteis, m BANCO NACIONAL DA LAVOURA E COMlRCIO S.A, 1 se�dDor:'s."., PM,Qarayr,de.'fb••an,.ta,el·i��o'.'"'" I.nal e cÇ>ntas, a pi osperlda e e nossos,
"NOSSOI3ANCO"

"

,�'" .. u
cllentés esllfintimamenle'ligada ao nosso progresso! '.

'

.,... 1 lamentando '.0 pouco'co.m-
Rua:,Fe1ip.Sclun,idt.- 21"-,D. . J pc:u:ecim,ento ,de,,\médiC:Oli

sófa1tadar
umâ chàve aos nossos,.

,

êlientes para que êles se sintam donos
do BancoNacional da Lavoura
eCoffiéreioS.A.

; pessoas
,

até 15 anos de idade 23% precisam usar óculos

. .. 4'8:� pr-ecisam usar õcutos
..' .... ". 71,% �recisam usar óculos

. .. �2% prectsam usar õcutos
;

-

...

. até :lO' ands ...

..
até 50 anos ..

:até,60 anos",

,adríía·di:" 60 anés .... ' 95�{ P'l'CCisam US:,H' õcutos
v',

'
"

.. :...::

Venha testar' IICUS 01110" com ó Ortho - Rater, Em

p0l_lc."s minutos. 1�: testeis ��,mp,;to�..das princiJ)ais
fll"ç�e3 visuais, 'capazes ·de.' 'i1CI!�a!" e determinaI"

,
. ,"

"
... ".. .

qualquer deficiência, por' me;;�r"que sei::;,

:A7.'J! f..,t!r�r,·i�() ('om Bo;�'" 0'rj�o""'et'':l·�e''''I,
�""'i!'s;""'o, I""t..,-!"J ri" nt>vo VENDE-SE no 'e /0\1

rrhã, somente à visio.
.

Tmtar pel" tel. .3707 ou 3108.

amo-

"
c

-' ,U'ma CO!?;,) de mad.eiro a mo .1tbekm.io lu,:,
�;�O :Baino do F"tre::-o

.

�a:'�eório. Tralar
�esnía,

,�.
'

.�

,.'

\

desenhol

,
clich�s

folhetos - cotôfollo$
cartoles e carimbos
ír;tpr�ssos em geral

.: Dopelorio
A IM PRESSORA MOOelO fX)ssoi todo� os recursos
e o nece$$Óri\l experiência poro QOrantir sempre o

, .

moxlt'llo e'tl qualquer serviço do r'OfTh).
TrlJb'llhl. Idôneo, e perfeito;!I'" Que V. pode confiar.

\ '

1- �.

frl0DÊl:OIMPRESSORA
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AgCltl:b Ec�:mómica
o Jjr�'�il dCVCr�1 rc,!ll

zar �slc :,110 'uma n:,ccil<\
('11l dólares ;.>róxillla �L'
dois bilhões, como 1'es'Jl
tujo de úma exportaçào
que baterá' todos os rec it

des. Segundo as' es aW;,;j
C2S dEl, CACEX, sóment s
nos nove primeiros meses

.do ano exportamos 'n18["

cadorias em valor supe
rior ai um bilhâo e 300
milhões de dólares, qUa;l
do :-, rnédia 1.::10S anos I,an.
teriores à Revolução era

de UJ,.U bi1h0,0 e 400 mi
lhôes .anuais.
CAFÉ

ve'l,l�S ('];n _:,aíses COil1-

t�;'''d')lYS n�() tréldicjo�:'l:s
dél f'rv?""ooa�e bl',,,çq,,,,j,',:,\,
se rá :JÔs!'o, em pra h Ca, c()

11'0 eXD,.::riêi1�if\, e"Cl\}E'l"' ,I
�,,, �1"0"'('C'JO '�élo pro:J.ut"
IloS I1f-l:.�r.S.·0'str'1no··Qir\".ç; '\'
r'rr·�l"\�cr>à ...)

. f'9rá fp:f'l 1'>:-,1:;
(r!:,) ilil�0 �Tçler�ll:)l" rl;� .1\'L1
rq. (" "))Os-iS�J� 1'-'1 \

'

btm;Rj_
�"('ão :C" !1"Y'nrt8dnr sn"

.

k· :'," ("�U""tid"tl';s nego'.

...:i'1das. e 'dislr;bU;ção de
iP"jnr'�J1::e pronag8l1�b.
No casQ '-dó abacaxi, os'

."Y1)·TiéldCr�S D"'l'i'1"t'1"b'l-
{';l-'("� J11nS"l':Jp1-:-;0 111t()(·· ....�: \

s"dos élllte;:r pe�')pectiv;lr1"" ��lr�rOrn�lr Ç"!5 eXl)Ol:1'�1'
�ões d;-\, I'ru ta � l')Çj;'a à_' Eu.
ropa. Dessa' l11�11eira. fo-
1""1 liçf:'nci8d�s pela
CPCF)t. pnp"c:a de "R,c>
�;Fn, ")'''l1tidwl�s C011S\-].-;,
r:'i'vp's "1,,.-" . E'Q:n::::ie, P0r
outro lado. seQl1ndo in 'O,"

-

f'
. 1 '" 1fTI C ro .....

v--; "'('���1'""C'-"�1� p2 ....�

T .��,,(':'i n (ln B!'é1Sil, 'nÇ"t /1._

I'riCC1. do Spl, 'em face ela
sêca p�J'sisten':e, "nRS 1',"

'«(if-�:> pr",�-utç;r;.�s, ex,isted'
grandes p�)csi hÜidádes J�

c()locaç}l.p da, banane't bra·
s;jeira na.quele mercado,
que vem: im�Jo:rj-an.do J,:,
MoC;ambiqU,e, lVla1,wi �

Angola cêrca de 0/100 to'�
neladas do' produto. I

Ó, \

l
,

!

.�
•.

� ;t,

STADO
�".

,0 MAl:; /JITlGO DIABIO DE SAt�U CATABINA
"'.� '"-...... "" �" "'.kt.."�""

leilAs exportações bras..
íeiras (mercadorias em

barcadas), durante o pe
ríodo de janeiro <l setem
b-ro de 196(1, ll,ão contan-.
do o café, alcançaram'"
14 237 373 toneladas," num
valor FOB de US$
7:)0,082.000. Infol"ll1ilcÕ';;i:)
da Car.eira de.' C,�mé;:c'i,)
Exterior, oOm ctados fo).'·
l)e,ci�d;Js, pelo In�;�itll�o
Brasileiro do Café,' . dêio
conta de cue a exporta

ção de café atingiu .. "nesse
,

mesmo período, a 792461
'toríe1adas, com Um valor
FOB de US$ 587.110.000,
sabendo-se Que o _ore�o
mójjO do cfé, em agàs',)
E' r"j.�,-,l-,-:..,,\ f-i c'''!r'U ",'li)
a US$ <10;(10 pOr saca' (pr ==

n rnedio :té iUl11-o elo

19G6). S0l11imdo OS c(oioÕ
grupos, as':exportações, ;;,

tingiram a um valor FO 1
de US$ 1)17.192.000; co:n

Um .vtotal de' 15 Q29 834 to

neladas, '

, j
AS MERCADORIAS
As merca�lotias embar

Cadas dUrante .

o perícdo,
em toneladas; e.'i'.â'o assi.n

discrimin,?9as: aÇúcar,
'761656; algodão,. ,em '::ca·'

ma� p.75 096�" 'anl,endoil+�
em !S�.ão", :10040;' amel1-
doün - farelo e. torta,:
146752: arroz, 227443.
banana, 157663; caÍ'au ele
amê'Ldoas, 7;J 272; caca:l

mal1te!i.ga, ;1.5161; car"8

bovina, 29 710; castanL1n
do BrasiL 25264; cêra eh.
carnaúba,. 1,0122; c0)1r03

e peles, ?� �85;, erva-ma
t.e, 28 736; fumo eH). tôlh�,
25 112; lã, �9 460; la:gostà,'
906; laranja, 74097; 111.1-

I h:ira·fa.ca;randá" 19 '60G.;
madeirâ-pj.{lb:�;,.,;, .}'í58, 04o.� ,

JTlfntol ,cristá1izàdo .. 78:1,
D,j lho em grã:},

/

494 943;
.

minério de ferro, 950464].;
'-.. '''111f;r10 �� n�anganês".',.

729 �')7; Oleo ..Jesmen 0'.'1'

r�0: G89; ól�o de \11an'O')\l,
ln ,550; óleo, de oiticiS,).
r; .- { --

9 /?l1: }/Jl11ellta 8111 grao;
2543, si$2.1 GU ·a,gave, ' , ", sólida maioria de ,que necessita !'lO C0119resi� Naéio-
98200; soja7feijão, ... :: . .

"

1]5 ()<::G: soja-farelo e toro
' m!! pára dar a .;mprescindível cobertu�a ptHlo!1l'lel'ihn

ta, 132 06f; u�anufaturd';·' qo novo per;odo. prE:'::iidcncia! que se instalará Q 1.5 de
�hs".i,fjca9ões, i"i, 6, 7" e '3. I

1,90,213: e ,0utr::Js prodU;' março do próximo, QI1Q, ís!o é, aqui a quátro mêses. Ga-

tes, 514991.' nhol" a ·oposição .. igualmente� ao ver concréi;>:Ód!:! d"l-
Ji"'.1 �sE' P-)llb"0 as �X"0". ' •

ro�fe: a campanha II .' possibi.lidade de leya: mais de
j';,çiks eFE:tu2da� ',Y'lo B,';)' ,',
, ! :o-h1Jg1r:on< a. 20'4 155 ar.' r:eri"o a sua men$ag€rn ao povo brqsileiro, e it::-;:endo.' ao
:](,h]."rc:. tOlal i:�"'çl.ic, 81.-
��'\1r{'(1r1f) ('1�1 U"'"" ·'{ll ... rr·')
mês, C(;';llriblli,.:,,,; \ n"I"l
ê 'sp .l'�'·l,lj';:JrI;;. 'l·e.' )"p-1:,
r51r6 <'],' O C8 fé. ;.� çuc;.l'.'
p'!qrl0�"I. n"l�n":'ri() p Sí)p:�
\oran (focrp1o e tOr:té,l).

.

PF01VroÇÃO

emocrático '

,
/,

, ,0 desenrolar das eleições veio demens+rcr niti-
•

fi ,

demente a opção do povo brasileiro pela manifestação
livre do voto direto na escôlha dos seus'condidat.o:;
aos postos de representeçõc ;�pular do País., Nada

mais sem sentido do lque �firmar, que "as elei�ões tu
mulhlom a vidC!' _!1odo,",al", como pr,etend�m. aquêles
qu,é) p;rocuram subtroir '00 povo o direito de ejeJer os

,

se�s .governantes. 'O pleito de 'ante-ontem tra.z o irrefu-

tável desmentido dessa afir�acão, deixando claro o
,

'-c" , � \ I

desejo' da esmagadora maioria da nadon_ol:cl..1de, éom

o compa'recimento maciço do eleítorado à';�eções d�
votação.

-

Mesmo 'apesar 40
.

artificialismo que reveste

duas agremiações partidárias existen.tes, onde a hete-
, .'

rogeneidade de fôrças não consegue, "mi'fica� as diver-

sas �ôrrentés que' as compõem" o ·povõ 'iii) se faltou

ao dever cí,vico �o' voto. N,ãQ houv'e, é bem vcvdade,' o
entusiasmo e as 'emoções qúe animavam. 'Os '�ieitos an�

têriores, com á disputa das fôrcas vivas do PSD, da
... ""'"

,�

.

UDN e do PTB. !".mbora tôda essa campanha fenha si-
.

i ,'),

do' feita em tôrno !ios antigos partidos, que �e,,)resel1ta-

ra,m PQ�el de m'i'ior re!evÍlncio junto "0 dei:o�r.do
Cju�/as simples !�gendas da ARENA ou do MPS, não

foi o suficiente poro sensibilizar com o ardor 1le olúro-"
.

? r t' 1.

ro, a grande mQiodô do ,eleitorqqo. Voto!.l·se muito

:�Qi,S em nomes do' .oue em �egendCls nês�e 'f'lei{'o 's':)m

al,ma e'sem coroC;Ór,
"

Apesar di'iso, nêio há como se discut;r {) va'ioso
. � �, .

,saldo que nos' deixo,Ji; o pleito. Na cminin:::.o de BEl der
_, .... -._, � _r 4

o costume de comparecer às urnas,: �O:tOI.1 I)
.. OYO �:-r(!-

.

... r \

silciro a p�ol'll'o'!er 0, scilutq'r pró';;:" () "".- -" '7(1

"quilo q'ue de mais, aro se rese,fvo nos seus sentimen

tos. deniocraticos,! E.lsa foi a ,:it9�ia do povo' e �à de

mocraC'Ía. Ganhou ta:nbém o GO'l'êrnQ', OQ vef eleita a

I

,
�

"FOLHA qE S. PAULO": '(A 01e'cã-o \de onte::)

'poc1tria ter ",'1:0 rillli o I;nais expressiva, não" fossem
. a f 'rldições ànom:11as em que ',se eleSi3nr Jlou. J\.üu
n'ld' ri;') tpr "ido também múi o 111 1211 os, se o l'OVi1 I

co'" pa :tu ?sse cOm os qUe ,de um,a forU;la Ou de oUt.�'a
pl'oc11raram dim;nuir :c Qrandeza do ,8tO' eleitoral O!l" ._ ,

.se él; .Guio)" 'aells rlir. talllCl1te reSpollsavejs óela se

rjpc]"C1f' dp��p al'o ni'i0 �,e tiv"';SCl1; 'portado à aJtura
oi" �'PR tradi.cões, Decsa\' maneira, �en'rQ .do possível,1�;J r" l' S- PI' 1p··"r,· . e ,I:Z� C/ue ao ,,�'aU o renet'1J Os c'spe.aC'.u o�
ejvico,� a oUe j8 s'p ae �,shl)'lara. 3�ndo ao pais novo'
exémplo de maturidade democratic8."

"Vn).léln'_sI "'p.-nr8 éló-' éllPl'cões P<l'l") os resulladQ0
di'l':> l;'Hl;l-t': S1ja/ll \,lc, q�lélís forem, é preci!:io respei-

, tú-lns, me"J1'O Ç�'lE:' ,3iscutiveis sob- algll�ls criterioso Há'
EE:'ll'lnre f87Õf.'E_i· �IJY' bor;,� ��.; "f':;::r,'-' nbscu.Y8Q n�rR apre
fercncia p"!Ju1ar em relaqã'o Cl.OS q'ue pedE;m vutos ao

povo"e' nin<::llem t"'lTl o di.-r(>ito de insÍ1rgir-se oontra
o qUe ele ,;1ecide.' Os qUe não acredi'?m no povo). já
J'f'cc')w1'am UI11 rotundo de:i'rnen ido, éom.a ordem "e
co h"é'clCfuili:ade das eleiÇõe's de ontem. Os'rei3Ulta
ck,s dAvprão ,1esuwntir de ilOVO cr. incredulos: devo.
Se acreditar que el€,s, com. as inevitave's exceÇões, a.

p<"r1"flraO r'- f anc]irlaif'S em me1ho]l' condiÇão de r·'O'

presentar São p,au1ci."
I

I '

,
�

,
,

"DIARIO DE NOTICIAS": "Nél Hledi'da Cll1

que as nossas e1i tes dirigente:) f01'e11.1 cap<1zes de pell
sar com lucidez, agir, CaD} deci2"ào e aliar a: decisão'
co111 ,a lUcidez na aplicação pratica, estarão cria(ias"
as condicões objetivas para a arr,,,,l1>cada decisiva do
Bl'asil mc�jerno, E' com es"a esperança �Ue saudamO:'';
as eleições,." , .

' .

_ . á\

..
,

. \ \

"

i'.
),

.'
,

, ,

,\

'''), "

O �1DB sUrgi� do ajuntamento -lo
,) Foi, com p€;zor, quando d'epois do último núme- ttab,,,!hismp com a parte juscelinista ·3.0

r
...o, ,no EN D de despedida, a banda colheu-sI) in�o pa- D0ssedismo, unicas correntes qUe esta

_1'0 o Lira, onde fez neva ap'resentação, 'lU? como O' Vil}11. l;'eyresentades, nO' Cong;reSsq Na:::i�
Pl'imeirg Sf; constituiu num verdadeiro suces'5o e gran- 'nal "e n\!deranl' oferecer cabecas para •

de êxito. \ .

S ' forn1a91io 'd(/ 'novo ,Dartido.)' cOJ;:lio:rJile
Quando voltavamos depois de assisti,r o<j!Jeles a� ,2quieJas curi6sa.s cO,nd,içõe$ " es1abel(i�i;"

legres"mome'nto::;, um pensamento nos veiú;,e pergunta- 'das ,pela·1egi,slação rev'oluCionaria,,," A
vqmos a .nós mesmos;' - E a nossa exc,é!êl'l�e" bcin��'�" i�orgàn'iza'ç�o: p�rJjdaria não se' fará,
de músi�Cl da Polícia ,Militar? Porque nêio' vem ,tqm-" p9+��nv �\�'\ fuilçã.o_ de c�tos, in";titucio)lai5
bém para o CQ\"êto do Jardim Oliveira' Ceie; repetir olf conuh��elit<tres, .1112.S em fUrição 'da
seus concêrtos?" lei.'org.iiiüeá, ,dos p'artidos politicas. As

O ilhéu gosta de música e disso t�m dodo-' sobe- #.ovas é,lgren:riaç'ões se consil.tuirão a. par
jas provas. \' ,tir de· aSsinaturàs de ,eleitores' ê' lião \

.1 E'I incontestóvel 9 índice cultural do f!or,iat;lopo'- nla.i� de .'de'nutà<!los, e; senadol'és, O pro-
lital.1Q. ,l,; ces�'O! çO�11eçàr'â',por bâix\}, .e,llã:o .:pó�

,I

.' ,

'l I

,I ".

mesmo tempo, aqueles que nos próximos 0110S rerêo a

res�o!'lJiabil!dad� de representar o pensa�ent\o po!itico
o,osécior.ista do País" Só quem perdeu com a r.ea'izà

novem ""0 I o: I] .J
cão 'democrática do pleito de 15 de
."

os n�gativistas e as aves de _mau agou.ro que, ch,'rcmte_
wlui�'o tempo, preterdefam levar 00 de'scré(!ito a' efe

tivl'! realização das deicões porlament<.J,res e ? cllm·. r"

Innto do calendário eleitoral qe. 1966
( A ê�:;tes ? ',-

ro.:to e�tá ·cons'gnada �os mapas de vo;"ncó<, e 'no;

!:csultct!os que \'0'0 s�'ndo apurados em todo o territqrio,
/ ,\' .

n�ci�nal.
'

'

as

I

Outro import.onte fator que vejo va!oril.or as e:ei-
'.

ções p�adamentnres; de ahte-ontem f,oi a "Obc;ç !.l'ia O�-

., '! "'..J! 'I- '

(,cm que reUlOU (,up:mte, tooo o penOl.lO e..e;, I)'�O:" an-

t'es, durante e é '?po:,. c!a votação. É um:a provo elo

qii.ente do amadu!'cdment·o político do povo brásilei-
( . .

ro, cu';o reconhe cirrento se. faz urgentemente neces-

sório para que íhc .sei'a {devolvido o direito de e!eger
em pleito iirE?to ó Pi,esidente d? Repilblica e'õs Gov'et� ,�

J'(, ;ore" ("8 E5�a{!os, ria próxima etapa da sucessõ�o. É

'0 \, e''':�e'<'l'' q';e () ",J,lce.�,or do M!lrec�C!(1 (>,��ta e Si 1-
� I

VQ no ?fes.ki�né.o de: República Vienho",disputnr a ,elei-

. <;,'.ío 7;0 �o;'!io dQ p�vv e que, 'por .,.teia dêles, 50);; condu':
;:;do à s!>ip''enúl maoistro'tmà da Nacão. f<:.ste, aliás,·

, ')) � .,'
.

"

"

t'(l e.... c ser o pf'JN;r:lI'l"C"nto dó futuro Presidente, cuja li-
, .,

r,�\p' d.z a:;éio é Mmo 9a�aj,('ia poro o futmo democrá�i-

"':0 do Pai".' Embvra eleito por' um" sistema criticável

qiilal seja' o indhet�', o Marechal Costa'��--' SHva veio

at encler a r.ána � !'t.igência da 'época histól'ic:a,.:�� �
.

,

.

, .•;''f;'.; I'

,,;! o'h:lVessó. Dispor;do d? grand? maiori<;l que, rh

tá o�seg�radQ no Cong'resso e contando ·c·om·o a!lO�o

de quase toclos, senõo todos, os Governador!";" de Esta-'
,

dos, tem o Pres:dente-eleito os instrumentos. de que
ne·cessita pàrtl reconduzir o País' oe encontro dos seus

verdqd�iros desHnos democráticos, super,andQ defi.,i-
�

tívamente a fase excep.cional que atr'avessc,;mos.· Essa

decisiva 'ccntribl!içéí('� das eleições de 1 � de I'?ovembro

QH,egijrO ,o irreversível 'processo de redemoc;ratização
"aciona!', vindo no encontro das mais caras ospiraçõ·as
(�e todo o povo hrosiléiro.

t·

, /.

.N(fSSA CAPITAL, "

os' MARINHEIROS AMERICANOS' TRAZEM
,ALEGRiA A FLORIA��O'POllS

'

A ensolarada mo'�hã de domingo célli;'fifOiu"se
numa

.

v�rJodeira .

ale.gria para os' flodaiÍ0polit'anos.i
que tive�'m" a grato e, grande ale�via de ouy;r a ex

celelite banda de música dâ mgrinhIÍ amer;caoo da
UnitÇls, que postada no adro (l'a Catedra!. p'mt;Jorcionou
á grande a'ssist�ncia 'que enchia literalmente a Pra�
Ç() 15 em núme!'o :Jp'roximaclamente de moi:.' de cin
co ma pessoas, Il'Iom.entos de Alegl'ia, não só pela e';e-
/

cução de peças de seu repertório como os n�meros es�
colhidos de um moqnífico show em que os' ràpazes 0-

leqr'es do U"it!�<; d�'rar.t�' mqis de u�a hora inteira:
revelaram suas ,qua;ldades excepcionais.

.

,

,

A grande multidão que acorrera óq�.ele !O1'.:O', a
plaudiu com' entusiasmo e vibratão os. nlorinheiros' 0-
m'ericarios que estavam: visivilmen!'e" embcionadôs
com <Ís demonst�ações de solidariedade do p�vo agra-
clecido, .,Ji

,

� I' ,:

.. ,
o

\,
•

�.,
'

E;1�p�1;a algu11s líderes poli-
. I' tieos ai�lda ausentes do Rio 1)05-

sam modificar �se estado' de'
�spirito, o Congresso parece 'real
l"1"lent� inclinado a tr�nsferir p:l
ra . o futUrO Congresso eleito,' a

, ,tarefa. da Reforma' C�ns:tituéio"'-':---
nal, ante' a suposição de qUe se

torna ,Cada vez mais difícil 'en
contrar uma' forrrujla polâtica
capaz de. SolUcionar o impasse
provocado pela atitude .de resi'i
tencia do 1)1'eSidel1 te da Cama:
r.a, s1". Adauto Cardoso r

'

às -cas-
saçôes de .mimdatos." ,

,

N�to' e meSÍ11o�ten1Pr;iü·i o ,1-

firll1ar' qUe o minish.'o da .Iustíca
ao antecipar, na vespera do pJ��j
to, a possibilidé',de de os congres
sistas hoj e elei tos votarem a 11,)

va Carta .tenha pretendido :a-.
zer morrer por antecipação pro
testes qu� poderiam erguer-se,
\10 futuro, quanto à legitimidade
do novo CJongrf'3so para a' ta�p
fa consItucinnal. O goverJ,1O e,:;
tará armelo do �rium;n o ele
'que, 2,0 votar,' o eleitor já sabia
qUe. o 110VO COngres':o, poder i",
ser' Cnn vocado nara eSSa tarefa,

I Tudo inElic� qUe, ao anun

ci ar essa di ,nnsi'râo. o· zoverno
sP' dpi xou influpnci8r nel� ()'�;
nião de 'muHos de "'';'11� íidpr�3
que não vêem :"oSSibil:.-1f1'-l,., 1.,

cOntr..rP'8r o rrob1qm::: rrpr;:ldo pe
l,,!i' u]ti",'?Q c",;·.":-_r.?i'�s., lVk�.T"n 'IS

]')"l'üco'" lir:é1él "Q :''' 11''']. r:n"t<> c:

�.;',..., ],'90 'pccnrc]"Yn, :'Ua preocll

pac&o c0m o nrobl'r'�::l. ' p. ",."r.p_

i"l1ra-Se 01lP � !1re.sidel'i'tc: p10;+"
]a tréll'lfrni'bi ess� prp(")r"lDacÜó.
ao :nresidente em exer2í�io.

J

quanto à legitimidade ,de uma

Constituiçáo votada por um Le
gislativo em fim de mandato,
mutilado, sob ameaças. E",'surgi
ram as varias sugestões: de Cons
tituinte, de aprovação por refe
rendo popular, de aprovação per
este OU pelo futuro Congresso
etc.

. A admissão de qualquer;
dessas teses pelo governo repre'
sentaria, entretanto - no enteui
der de Seus membros _ uma di-'I
tlljnUi.Çã0 ':!e autoridade. Mas ri

governo não ignorava certamon
',e qUe fur: ar-se ao problem� s\.O'
nificaria apenas transferi-lo

'

PR
�

ra o f�turo. Nada impediria ')

mal, Costa e Silva ou- os politi
Cos de tentar. alterar o quadro;

,

após 15 ,je 'março.
( \

FORMULA
.'

A formula habil narece t.e.l�
sido 2. desvendada õl;tem ' pele)
sr, Carlos lVIedeirok: anunciar
na veepera da eLeiÇão· a,Ue o' fu
turo COngTesSo '!:lo,dera

-

votar a

Carta, Tanto mais babíl, quanto'
abre alterna"i,\(as e -possibilidades.
para o governo:

1 - Mosrar qUe o gove r
no e',tá' disposto ,a esgotat' os rp

cur�os :nara aprovar, a COns+j
tuicãó e dar-lhe �or.dições de du
ra9ã-o 110 tem:,o - un.::c vez qne
o :nJ:()�l('sito cl::iro eh Fxenlt-ivo 6
"bali7ar, o terr0V-o" r>ara (Jue o

prnxirno governo cQrra s;)P�e 'JS

trrho� açspnt8dos :::r-/'01';:I'. Cmn
i�S()' retira.rá Je SPllS ac]vpr.sarios

.
.

'1
r'

_

"

,o ?,l'gumento nê qUe o gov.crno
terá fOrçado Uma outorga.'

?

.2 _ R.eduzir a importancia
\ da crise ExecU·jvo-Legislati\;ç>.

,

Ess;:l crise teria importancia na'

niedida em qUe o gOverno' perse·
. verasse rio prOnosito de' subme
ter a CÓl:stituiçào ao atual COll
gre.3So. Se tran:�ferida a' missão
}Jq_ra o novo, o impacto de medi�
das. governamenbis tendentes ''1.

abl1f"2r a crise - Como O. nrolor:t
p'R111ento do recesso e a legis-la
\ão nor d'ecl:e'o - estará �-onsi'"
der;1�rplrnentp redUzido .. j{r .Qu� a

.P'l'arde 111i"'50 c01:inuará a C2-

11E'r ::lQ )JP,?·is1a1ivo.
3 _ TrélD.,ferido o prob1"n1i1

consthucio.na1, a t<Jrefa de "lim
ppza' de. area'" ficará t"1�1bém ra
cilita,cl,a, 1Jois o governo poderá
aplicar rriais livremente medidas
pl111it;v,.?S (inclusive a ,congressis

.

t;-rs eleit0�. se inl.[;iar peces::ario)
po;s Rté 18 o COngres"o terá no

��os 'dirigentES. E o governO 11;;(._
hiralineni e cercará das devidas,
cClute1as ?, e1Pição dos nOvoo5 pre

\:'. >,;rlf;'n',��da Ga'IT'''l])a, e'do �enadD.
�".,> '" o';; ';, .'- .,

, .. "'IJ' ".J..
" J�' . " ,

..

,fI>N�::;S'�'aB..t:··�Co ;llu'O�. :'córY} . 'o

C911�'�E-S"p .<�nl�vn('?do a ]. 'de f8'�

,,\.
< vereiro:. ail1(�a, durant'e r, gest�o

"
do 'nl;:), . C2.ste1o BrancO.

\

>�
DUR.ABILIDADE.

No ·"'tirO (b Quesfão. coh
CR-Se pvid"'n'prne�'p'o n�Ílhl",Y)::t
da. ]"'0fjnlidr,·lo �' d::. dural,jlid:'t-

. , 1

dp da nova CaI:ta, ()uP., na \1.P"·

dflde, q_llq.se se 'éonf�ll1dem, 01":'10,'
menos nUm plano mais t�orico, )

O <1ov<'rno não 2.1'Íre, in.ão do
Pl'PD:-"j+n dp' 'C(l�:)C"Ul":"�\t 8 sn'Co�,",

s�() C()I11 a n(l�rq C�l"t� ;? pl�' \7;

'g'nr� E 1.1ni:::l Ç::l�+0 �.��P cnr>Sr'I'(f('"'l �

]',,'incinios ,�lofp,[Fl'I::f"q cnyn intl',of)

,S;(l"onr-i") 1"' ...... 10 .,� .... 1 r:-::,.--+ .... '''' n .. ",,,"-"I_

co, aUe e'ncont.r'1r2"" - tllrlt:lln
j'",rT'j.�j p i,dpn 1 no .+11:0 1 r'''.''''� "J. "')

da Jt1st'ra. ·u,.,.,,, r".,.-" r<'.l!'i ,('�,,_

.5él<?'rR ,0 ,r:: +t:\C'f"'C::: r:1Ç\+nl1r1:...:Jr,c:: ,.....,,1,-)
'. ,\",
pr11nh d�. S .... rhf\.nl.,p �C'0l-n.. ':'\ ()� nn_

V0S- pnnroni' rS rIr;) ri .... ':"n("J· .... �� ''""'_ rl��
! r:1\lajs ,(JOC()l;"l-'?l'V'! 11.111 "'P.�",:,""'id:�',l�

for:e" apto .àpfpnrlpr�sp· chs ]"',:

d8rn:os élPop'a":os de guerra,

ÇONGRE,sSO

/.
1 I

'\, v,
. ,}"-,. ,

' • t
,
'.' _

'I'
• N ,

BIPARTUJAllSMO TEM' 8'S DIAS CONTADOS
,� ,.;

r �. • ,
"

',/
.

ir ' .,'

/'�Conleça�;hoje'a"agonié!do biparti-" .iGima:. �_ "",;;. l ,.'
dar:isl)1o\ �r1wosto .àQ �)éiís, . prbviSoriá- CC?rrentes .

politicas �opos�,C�on,-isthaS
'n).e�1te, pela RevQlução, I�'. bem pr,ovà-. que nao es�iver,am represen�!ldas ," na
vel <'1'!� à ARENA, cercad'à !1elO inte* pi'ecaria orga:mzação "ll1lEost�'· 'pelo .,go,./
reS-se Q"0 gov,el�no feôerál _ são o �tual verno pocle,rão res:surgir"'agoraj dada süà
e sob o' futuro l)res�dente _: e peÍ6 au- :Corx]ição·.de àceitação popular, e.é avi,"
t,on'1]at;co ei1gaj'a-mento� dos· .

go�;ern.ado- dente qUe Ó, Lacerclismõ será' a � maiS
res eieittós ir.riirt:i,ârneJÚe e nelo' eng2- significátJva delas, O, sr. Ca.çlos Lacer-

jame1Jto não auto111a'ti.co.: l1l2�S jntei·es�'_;_� All1pla, tenta atrair o sr,. Kubitscne�
do, dõs eleitos ruretal')7ePte," sobrevi;jil da, 'fracassada a manobra da Frente'
iÍ11à-ta �o pn�j.bdb ,!)ós�eleitC)ral, M8S não para a form,�çâo, de u.lÍ1'no,vo ,Pàtiido,
p��e�,f �u:\:!,ôa d.i.�?p��,a, ·S>pos�çâo. Se cli-' provavelmente de, orientação. centii:sta, ..

',hcl.ira, taG, logo. seja nGJ'8s1vel.,· moçlerad�, Fracass'aI;_<�o Duth :yez LilCer

q' p�oviinellto" d; engajamento j0:� .da poderá enveredar. Com, OU sem; "Con-
governadores, liderado pelo .. .sr, Abreu sen.imento, pelo terreno' reservado olo'

Soclré, dará,'a<:> partido -situ�ciouista �o· trabâ1[ljsmo, uri1a posicão mais a esquer'
� das "as",condi'ções de sobrevivertCia, am- da. 'Sobra o jal1iS.n;o, 110je mais à, dispo..
pliando e aPér.�eiÇ0ap1.b'. Sua . maqlliha sitião da Revolução qUe dos seuS 'Oposi.-
tó>leitoral; de forHla; à que ·por. muito teJl,l ,tores, so1:;>. d�terminá;jas condições.
pp;: ainda, a Revoltl9ão. �ão venha 2.' ,Qer "

ameaçad,a e1n sl.ras maiorias parlamen
tares �,w ': ;C�nsequen:-tementé,

.

de$de
aUe TY'ailtido o princitiio das eleiÇões 1�1'

diretas, 110 seU' cont;ole absoluto dos
pos· OS executivos relevant�s,'

Aos' oposici'onistas r.estad·, :ctes,:;a
forrna, .,a realização de um trabalhQ de
longo qlc<;lllce, para que possam conqui:,
tal' condiicões \11injmas aue lh�s pen1)i
tam ameaçar a .atual SUpremácia, da
ARENA. Isso "de�el1derã :de Um folegO
qUe o MDE, dadas S4a� precarias 'COl1r

diC;õrs ;lrogral1.1a.ticas e ideoJ.ogicas, nill:>
conseguhi! reu.nir.

A fórmação de novos partidos opo,,;
sicionistas, dentro deSse eSqUema, podê
ria m'obilizàr fOl�'ca.s e1êitorais qUe nã()'.,
atuaram devidàm�llte no pleito �re hoje.·,
Áinda a,çs:m, ,deEde qUe o-governo Con

siga manter in:co�ume a. �RE:NA, esse�'
reviqoramento eleitoral da OposiÇã,o Só

.

pocl�,rá se expreSsar' el1i 1970;� quando
se renovará mai's uma vez o :trarlarllen�
to.

"t\�. �. Depender�, éntãq, de g,ue ;;.{ts ,i.ío�,
vos COngreEso e Assembléias se -entre-·

gue a :ar"efa de eleger o presid.el1te e

governadores, par qUe ,a Oposição 'pos-
Sa' comeÇar a sonhar em Cohquistar a1-:.
guns postos. executivOS, Esse é' Um pon:", >

to .ainda controversO da reforma consti

tucional, havendo ao lado do presiden- "

te Castelo Brane? muitos)' (comO o se

nador Filinto Muller) q;Ue <:!d\iogaI11 tal
prinCipiO:. '." \':"

-

Os resultados do nleito de hoie .111-,
fluiFao ctedsivamel1.te ';;a fixaÇão. ,�� .Í11�i
fá coisa, n;;:( yida·. pQli�;ica bí:asiJeira.
TG1nto

.

do lado' do goverÍl:G g:u�'l;liti 1&0 la,
do çl.a üpOSljçã'o� E{ bem p,r0vavel . 'qUe

, '/
. ' '. \

° periodo governamental do, ' nlép:echal !\
Costa e ,Silva. n.ão ,seja uiu' t te,f\1pq Yâ;,�'
calmaria, .a dispensar a aç'ão idos c,rol1.iS
tas e analistas, coma l)retendem alguns

,
. dos se:ll.,s a"t>sessor,es da area mili�al;. r'\

I \

1\"

'!

. )
'i

, , , '

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



I 1��ist.�,�iO 113 Educação e Culiural
.

, lv�;z:�ndade Federal de Santa Ca�arma
_. ��de Da Fílesefíe, Ciências ti' Letras

GINASIO DE APLICAÇÃO

EDITAL 3\66
� " ;

,De ordem do senhor Diretor dQ Ginási» de Aplicação
,

'faculdade de Filosofia, Ciências c Letras da Universi

,de Federal de Santa Catarína, faço público que de 2.a a

.U f'eira das 13.30 às 17.0!J horas, de 7 a 30 de novembro,
e�tal',í aberta na secretar-ia do Ginásio de Aplicação, na

1'l'indull(', a inscriçâo pare os Exames de Admissão ao' Gi
násio.

A Inscrição 5.::r;1., ('eit:l li vista do reqr.erhner.to dirigj-'
Dieetor e serã i nocessãríos os seguintes documen-

Certidão de idade;
atestado nrédico com abreugrafia:

c) Atestado Je vacin., antivariólico.
'Podos os dO\�:lIn!:ntos deverão ter firma reconhecída.
O candidato ,!f-'ve�á ter nascido no período cornpreen

"dido entre outubro de 1953 até dezembro de 3956.
Serãe ;lplicatlos testes de nível mental alem das pro

vas de Português, Matemática 'e Conhecímentos Gerais.
Para que chegue :10 conhecimento dos interessados,

lavrou·se o presente Edital que será afixado nesta secreta

da e publicadu pela Imprensa desta Capital.
, SecrJ?taria do'Ginásio de Aplicação da Faculdade de

Filosofia, Ciêncía« e Letras, da UniversidaJ.e Federal de

Santa C�ta:rina, <11:8 sete dias do mês de novembro de mil
novecentos e sessenta e seis.

.Ó.»

." ,

� •

..! F ,

�

nhas ,SOLMAB ..', ,,·,ú�: produtO' ca�arinensé
.

" '

,.
,. .

RE��MARtA�':LPAIENTES.
! � 't '

I I·wally Bernardiní _:_ Secretária - Reg n.o 4..988
I .

VISTO: Éd\o Chagas - Diretor

VISTO: Maria Carolina GalIotti Kehrig Ispetora

_ .. ..__ • o _� _

CLUBE DOZE ·DE AGOSTO.
Dia , .

26-11·66
:\PUESENTARÁ

WANDERLEY CARDOSO
às 20 horas no .f,lnásjo ':;harles Edgard Moritz <;111 sensa

cional SHOW

Cardeiras Cr$ 2.,>,,0 Arqulbancada Cr$ 2.000
às 23 horas nos salões da Sociedade, eleg'ante Soirée com

grande SHOW
Convites e Reservas de mesas na Secretaria do Clube.

10'

Para os serviells de laqueação, douração c decapê, en-

contra-se em nos<:a cidadc a .rua dos Ilheus, 4.
,

'I

----'----;--:
...�- ......-"'.-- _--W'.__.•__.-t--,:----

.....
- ,( .

X
I

CINEMAS
CENTRO
'São José

às 3 e 8 112 hs,
Ninon Servitio' I

-em'-

A MULATA
Cen$l.m'l até 14 anos

Iilz
às 5 e 8 hs.

John Forsythe
Lana Turner

- em--

MADAME X
(A IRg MISíUUOSA)
Tecnicclor
Censura até 18 anos

Ro"y
(IS 4 e 8 112 hs,

Rock Hudson (Dana WYni'er
--em·-

SANGUE SOBRE A TERRA
Censura até 18 anos

"-

BAIRROS
ES1'BEliTU
GLDRlA
às"s e 8 1/2 hs,

William Holden
- em -

QUANDO PARIS ALUCI
NA

Tecnicolor
Censuro até 10 anos

lmperuJ
às 8-112 hs,

Jorge Martine7. de HoY�
Maria,Gracia .

?.. ,l...

- elT' 1-',-'
O' SOR�IS?( PJ;' �I�GEMEast 'ali, t,

"
"') � 1 .

w
- , .

�

Censú'ra
.

1· bit ,

Rajá,
às 8 li2 hs.

Marlon Brando
Yul BrYnner,
Trever Howard
Janet Margotin
-em-

MORITURI
Censura até 10 anos

, ,

li

Aluga-se
Conf0rtáveJ residência à

. rua Pedro Soares 14 (esq.
José Jacques)
Tra�ar com Dr. Mário Lau

rindo. Rua Tra�ano 12. sala
1.

Vendense
Ap�l��;m®r·_�\o.

)

A rua Durval' M€'.�.quiades
n,02.

Tra�ar pelo fone 2916

Armazei�
VeL�d�ase
Vende-se um Armazlm.

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

�in�'Il;}i. SEfi ai U � nr ...

-

�'
..

Salão sito a rua Conse-
lheiro Mafr:'1 e-:lquma com

Padre Roma'hTra.tar Padre RGma n" '54.

..._. - • I I,.� _ ""_ ,"

PRECiSA-SE
Precisa-se alugar um apar,

tamento de um ou "ois qual
tos. Paga-se até Cr$ 130.000.
Informações. p�lo fone 3450.

� fr"lUhl��. [)
-"'-

AntOlúl) Banzato, brasilei·

1'0, militar, resid"nte à Rua

Bocaiuva n. 73, né!'ita capital
tendo extraviádft o recibo

fornecido pela Df'l,eg'acia 'do
imposto de Rel1(�", co�res�
pondente ao re!:olhimento'
de Cr$ 9.003,60, referente a

guia de rccolhimt>'lto 11. 135,
do que trata a L'Ji )1, 1.4H
de 2(i·ll·51 (adicilmal �·esti.
tuivel).

Radar na Sociedade. "

LAZARO BARTOLOMEU

ONTEM, às oito hs. no 'Charles Mo
ritz' foi realizada a Cerimônia de 'Abel'
tura das Urnas, .das eleições de 15 de
Novembro. Discursou o Desembarga
dor Vitor Lima. Presidente do T.R.E.
Depois abriu a primeira Urna, 10. Sec
cão da 13a. Zona Eleitoral. primeiro '10

to para Senador - Celso Ramos e Ai·
varo Catão; Deputado Federal - Paulo
Macariní (103); Deputado Estadull1
Henrique de Arruda Ramos (1112).

-x x x x-

VAMOS ver quantos eu vou acer
tar dos quatorze nomes, qUe destaquei
nesta Coluna, que deveriam Ser elei
tos. Em 1962, dos qUatorze, acer.ei \,,1('.
ze,

-x x x x�

E A BAND.l\ PASSOU . O floriano
politano na terça-feira (15 de Novem
bro), votou e assistiu. Um bonito espetá
culo musical. Em. frente a fatecl:ra1, a

Banda de MÚSIca Americana (Opera
çã.o Unid:ls), deu magnífico 'show' e roi
muito aplaudida pela mUltidão que as

sistiu aquela apresentação de confrater
nização. A noite, fOi no Lira T.C., o ::,:;

petáculo cori.Inuou com grande suces
so. Seus componentes foram hósped0�
do Querên;ja Palace Hotel .

-x x x x ......

A ASSOCIAÇAO Coral d� FIOria....1Ó
polis, amanhã, à noite estará se apresen
tando no QUerênCia Palace Hotel.

-x x X 'x-

.ALI, no bairro de CoqUeiroS, 0/1.
tem. com elegante janiar, foi inaugura
do o novo Galerq. Clube. O Coman.dan·
te do 50. Distrito Naval e Senhora Al
mirante José de Carvalho J.ordão (Zil
da), foram homenageadoS. Ele aniver-

""sariou.

-x x x x-

/
.

AMANJ=Á, o Santacatarina Cou"-
try Clube, vai recepcionar aSsociados
em 'black..':.il', para comemo�'ar o seU

primeiro aniyersario.
,

"

-x x x x-

NOS salões do Querência Pal�çe,
fazendo S"L'(i.YesSo o II ExposiÇão de Pin
tura em Imagem", de autoria de Jandi
ra;

- x x x' x

O GOVERNAI:OR e Senhora Dr.
Ivo Silveira, votaram na cidade de Pa
lhoça; o Comte. do 50. DN e Sra. Alb·'
José de Cãrvalho Jordão, votaram na

490. Secção, ali Praça 'Benj,amim Cons
tante". Urna 2118.

-,x x x x-

O DR.. Carlos Kteh.s Filho, esteve
nc '-,Capital e retornou ontcrn, �ara ;.

Guanàbarâ, Veio para votar.
,

'

',� x x x x_..

A COMISSAO organizadora do o.'

Carnaval 6'7, transferiu para o dia vin
te próximo,. ° prazo para as inscriÇões
de Escôlas de Sambas e Sociedades ..

'

Carnavalescàs; qUe. cor·�orrerão os .prê
mios do 'carnaval que 3e aproxima .

-x X X x-

O ESCRITOR catarinerl.se - Erico
Max Muller, em São, Paulo, amanhã,
na la. Feira nacional de Poesias, deve
rá lançar o SeU segundo Livro - "O
corpo Circunscrr.o'. ._/

-x'x x x-

DIA 23, próximo, nos Salões do' Li
ra T.C., a tarde, será apresentado um
elegante desfile de modas com m'Odelos
de verão 66·67, da Sul Fàbríl, de Biu
menau. ManeqUins de Fnolis, vãõ desfi
lar com os modelos qUe participaram
da Coleção Brazihan Faschion 'I'eam, da
Seleção Rhodia Moda, na IX·Fenit de
São Paulo.

.

i '

-·x x x x-

o CLUBE DOZE de AgôSto, em aI
too �repal'ati:vos para a apresel'l'taÇão-do
deStácado cantor da jovem. guaro:a .0

WanderleY Cardoso, que no próximo o;'

dia 26, .estará nQ 'Charl� Moritz', e na
sede social do referido C�ube, à rUa
João .Pinto.

-'X' X X x-

PASSARELA - Muit0S candic1atoc
estão atentos' Com oS resultq.doso Urw
com as malaq. .,pr'Ontas, outros pensando
em cor:nemorar a :vitória = x =' O SR.
CeI9\? Ramos � Alvaro Catão. lkleran�
do 'O resultado p�ra Senador e Suplen- '

te - O Camp.eollato Catarirtense de 'i"e

mo, será realizado 11a baía sul,' de�tà ea
pitá! "pr'tXirrict dortl1ngoo

-------��----------

revf;ndedor autorizado \folkswagen
c. RA.MO� s. A. COrr-é;Cio e Agendas
Rua CeI. Pedro -Demoro, 1466 -' EstreIto

.1
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Maior Catálogo do M�Ado
Publicado na Inglaterra, ,'o

, i)\
,

LONDRES (B.N.S.) -,/ A maior
pUb1icaÇào SIngular do mundo vem de
ser comple.ada em Londres.
•

Trata-se de um novo Catálogo Ge
ral de Livros lmpressos elaborado pelo
Museu Britâni(::o, cobrindo um ,:oenoOo
de 500 anos e que vai do iniciO da im

pressão na GriH3retanha atê 1955.
O �atálogo, a.cançanuo' .-263 volu•

meS e Comel1üo cêrca de 4.000.000 de
verbetes, ent.:Ontra-3e nas prmcipaís bi
bilOtecas de 40 p'aíses.

::::lIf FranK l' ra!lCLS, Diretor do Mu�
_ seU BritânICO, descreveu-o cOmo Um "

trabalüo de llnpon�ncj_a particuiar pa·
1'a os países em desenvolvimento, que
carecel� de fon,es de informação para

se"" Es<.udantes.,E.sta publicaçã? é o ..

..

que de mms prOXllTIO se podena alme· (

jar ao SentIdo de uma bibliografia de ..

âmbito mun.:lial".
O catálOgo levou seis anos para ser

produzioo, muito embora isto quase na

O,a repr�sente para Um trabalho de 3ua

importânCia. O Catálogo Francês de ..

Biblioteca Nac·\)11al de Paris começado
em 1897, ainda não foi c_Qneluído.
I Uma tentativa inicial do MuseU ..

Britânica, começada e11'i 1931, havia aI
cançé-do apenas aler.a 'D' ao ser abal1-
clonada, em 1954.

FILME CONTINUO
A publicação do nôvo catálogo fOI

'acelerada através da retirada de todo
trabalhe> editorial e da utilizaÇã10 de pl'o
ceSsos fotográficas de impressão. Ul"a
câmera e�p!21';ial foi projetada )Dr:.. foiu

. j

(I

"

grafar verbetes e arr'anjá-lds em' sequên 'i'
ela correta em' um íiime côni'ínuQ ..

"

,

.

Uma vez J.nici�do 'o 1�roCesso i5o..t:' , \

cópias de Um volume de ::í00 pági:d.as e·

ram s<:!mal1ablwnte 'pl·od,uzidas.
o lVlU.:ieU Bntárnco tem Uma dós

sos ao ;ilulldo. v �arlanlen;_o resolveu
tres mmores, C01eçÕ'eS 'de' livros impre:;;
que CÓpiaS Cle. t<.... .lo]:; os livros brItânICOs
aeViam ser' Qepo"l1:adas na Blbhote;pa.

Pôr outro J<i;do, o MuseU procurou:
sempre possuir &ma coleÇão Sei.l1prE7:!a--'�
tliàlladc'l de livros e111. outraS tíngtiás(»fa

P
.",

. I n li'O.r essa razaq,.. uma llsta do;;' !lvru!:>:
da SUa 'BwlIote;;:a e i portal1tp \?u#, índÚ:e'!
blo1JOgrálieo· i.ql��qlaxel:, l1Q. f.lU;é, diz ,�.
.;respeIto à ·.li�e�,af}f���{�O 111JÍ�tJ.Ó

.

ofiden- !

tcd !'.' .- ,,-\ " ' , , )'.

Cada. <;l.Uto.;, .-�ditor, ou. ·ilusí.rador 1�.
parece na: <kV�da 'ordem âlfabética, jü4,
tamente c0l11 o títu�o' e a d?-ta de cada,
um dos seU�,liyr:o."i. Existem, ,t�mbénÍ re·
ferências e remissões 2. liwo Sal').ônimos·
pubhcaçoes ofici�is,. periódicos, insüi
tuições, lugares e matérIas relatvas a ••

trabalhos bb1iográficos.
Ao preÇo por volume de 6 e 10 xe·

lin.s, a (;olec,;ao Completa de 263 volUmes
custará para cada comprador soma pau
co superior a 1.700 libras es.erlinas. A
pesar de> prêÇo aparentemente elevado,
a demandélt fõi sUperiOr a oferta e cêrca
.de 750 co1gções a mais já haviam sido
subscritas antes de finda a prC'.:lução.

.0 prinCipal cliente do MUseu é os

9;) sUPIPuaA mU,l0J apuo' sopru.n sopu+s�pias da obra no alor de 2 milhões U�
�ibTas esterlinas.

"
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para Enc rrar Citadino de

" ,

li. tr4:D ..�r<w�A c.: � des re

gatas pelo C0t�O m«ãximo
do :shn!(j eill Í'<,ada dimi
nMeu " ifth�l'ês,"e G o e,�h.l
sio! mo c:3@ lR(e�te� iJe::J sue

re�,lzQli:ão.
(

�

DomiS'i9� pr�}l.Lno se ee;

pew@ fe!ça h;''',_IJ Hll ,'Oir .... -

vei tA iJlISp�t�CI/ til,�A'j:oi esü'Cl!

Il'âu i'l(!I bCtrClJ suo, <b""d,.,�.I;"O

etb1 oU.o)ca fi;05 r�lJ .....�dO .. ·iJi'J 1141

g('m,l� ptlli'O !.m1i(lj meJ!I�r"
o!aJ"erv@'f'-'c di�? 1-' :deva, (JI$

qll!{1!,S, elil1l".n ,1��<!)"''toii �t)àa.,

de ©-C:QmO uo. u fE�MHlJ
m",.3to H,t".�'W ...,o_,@1 0,,,,0-
ta,;fi';; �e,.a ' li' �.;;" .';'u;() ,

... -

ql.5G.�u(;a de,d"_.'" '" ",@ct'i.!;rll..l
eL1lii a 'J;;;I}J, �f,-� e,.�",n ... llIl:' ii

qi.Í.l\'iii1fO$,' odé�:o1. "i!)\:,l nêío
do e::õpOi':le .:JO;;l ',,,, •• e,,,. se

de.'2m,ào ,·,tiI"", .",1;) ... _; (aU;,à

m�S4mos Clv�Li�I .. Jr���1.

Os (pl'e ...OIt@'df\,OS das

gi.ICl!!!'I'iif6e", 6'emii:.i@Jr15 \Oe

g"" . .da �e6 G:, ;. o __�agmr(lm,ll
ar.h'9o�tiiie:r,. lá 'O"t-0 �. CO,,) a

meLmCÍI ei1tras,a.,r,,;) e n -

te�Lidi(llde (iQ (;,,i ,i 3;�(l t�(I&
sa ...q�, tl:om �uo"e, ..@s jj)a�a
o!t J'!1e",má.-;' q",e t,,;sO �o
delf,� ver dLn",'liilí�u O' �e,l

ItL._eR!'O t:k,,";ó e .i!;!.::o

,dOí> seus �ema'i.i�.es �l!.Ie
s�bem que ve.i'll".;e, é hi ..O,
!ml:!:; eOmpeiflB' b�� é (j 'M�S

�
)',

ma ccusa.
-

�;oje, pe�a mdi'lh� e à

tende, de ç efên\""tlcJ CUIl

tas e, t'tiepo�z CliC p&idb sul,
eOhl1ó �,iiem llM'êe'ol" ...a., os

br,w:;o S(�Mão d:�$ 'gaililô<es
pc, ê! "9'H)�' e P";:Xti ",o'", e

xerdc&os. so;' em ,�, ú!sns ';;os
i'é,",i�i�'os ib�M;tI, �' ,'\"e;ia e

libóiio Silyll.ii.' E "oirrr'#tlie,
ThG:lJ!aJeer TCIi'!'�;b5�m e$lJ'a

ré exigindo o i>'!éixBI!lLO de
seM" 'pupilos, gl!t�.'iI1 :0:110
em ShJme;ncu, o:nlie :ia de

IPI)Sl�ta grcll'Ides eSllerfl:l1!fQlS
nas 9il.l1(unições

I' i!lImerico
na" que disputórtil o póreo
finol em oito ren:iOS.

OS GRANDES AUSENTES

/

•

111U11U,

camp
Gente nova em bom

número estará disputan
do domingo próximo as re

9<l1r-rBS do COlt"peal"iOlto Ca
tI:ili'1fie�Se de Remo, nume
demonstraçõo pujaí'lte de
de CHue está havendo inte
rêsse da parté dos clubes
01.1 re!'lovacão de valores.
Il)os vetera�!'!os, com bri
�btOmte passagem pelo es

pOli'te do remo, muitos de
verõo consi'ihii'r-se nós

g7a:1des ausente!> dgs dãs
p:ai'as de domingo na baía
Sf�t Manoel Silvcira, Wal
fteclo dos Sa:ntos Edson
S,=hrni�t, Ado Steiner e

\Va!ter Mirandó, do M'lrti
�,,,m: Mkhel Proechmann,
[Er;io SÔi'lego e Edy Tre
.mel, do Aldo l'y'!;; "eodo�
11'0 Rogerio Vahl e Hamil
tem Cordeiro. do Rhchue
Iii!; Herbert TheilÍlcker, do
COlchoei!í'o, Wieqard The '�,
Osrm;u: Schnel,lmclnl'il, Rolf
!Ew�/d(l e João do Silva, do
América para s6 �i+ar al

guns dos qMe, domingo
p�6ximo não ir.te�rarlão
edil! ou ClI�uela 9!Unnição
Silveira e Ti1e;!ad'll>r po
rém, !>ervem seus éJ,lbe na

l'i!.iCl!idade dê preparado
res.

MOTiVO DA AUS�NCIA
DO ATLANTIÇO

o Clube Náutico Atlân
tico, que se ins'cn:weu pa
r(! f.ll Campeonqh.l, mas que
postedormente ficou de
fOll'� por n.ãó inscrever ne

!1?!oma guarnição,
,

1.10 ql,le
sOi!.lf>e a nossa reporl'agem,
a�$im l)f�ceder por não
PQSlllllir barcos em .condi- ",

,

çues de levar '�S ógliJas pa
�Cj os preparativos. Todos
os barcos do clube joinvi
IO'lse necessiton:- de repa
ws e, perdurandQ ê$se es

i'�do de coisas no grêmio,
é bem provével que per
n'Lonecerá por muito tem:
po se� participnl" o espor
�e dos fortes.

U511C,t CGó1!3, ,la !t;lot:e�ial (mova) à rua JOIJé de Ana
cMp.tc '81,101 Jl.lU rel'�'n!lÍ1) do praia - 1..Q. rua antes

d,... );sco!(! de Ar,ne01<[iz-es _' 2.' �uartos - sala - co

zln�a -,_' tO"'�A;·� "cG3"')p�eta '�e-perlldênda !')ara em

pL'f'Jacl� -, �'br!�c .pe::Il'Cl c(mo - teneno tódo mura

do. T�ota� c rru o proprietário na mesma.,
� I ,;

I •

___
- '___'_L� ·
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A DElAGAÇ.\O DO
CACHOEIRA

A delegação do C. N.
Ca'chbeira, de Joinville,
'que estev� nestCl C{lpital
para a disputta do COi1l1peO
nato Catorinenõ;e 'de Re
mo que não chegou a ser

efetuado dOMinqo, fican

tran5f,erid� para o dt)min-
90 seguinte, estava com

posta· dos seguintes elé-

mentos.
Chefe - lucHio Beu

mer; Técnicc - Herbert
Theilacl{elÍ'; Tesouraria:
Wally Wittitz; tim'aroeiro
- Frederico Hempelj re

madores - 1"90 Hartens

tein, Roif Fischer, Orival
do Isidoro. I=erreira, Luci
lió Bái.une!! Fill'lÓí Harn:

Paulo, Curt lepser e Bal
duíno Bruch:

_'

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

o Impren�a (ni��iai DerlfOi�d(i
Em J€j�nvfHe

Não foi bem sucedido,
em ; Joinville, o conjunto
do Imprensa Oficiál, desta
Capital, que, doming(), en

f,rentou o ol'te �squ(ldrão
do Tigre, 101:01, vindo a

ser derrotado pela conta

gem de 3 x O. O jôgo, pre-

senciado p'or, enOrme a!isis
t�nciCl, Clgradou em ,cheio
tendo o' quad�o vubrone:
>OIro da uia JerÔ"limo Coe

fho, resistido bem ao ,po
derio da equipe êinfitriií
':jue é uma das melhores
da/Manchester'.

,-�-----,

��a)sculintt De Tthds: ''Iigueirensé1
V@sio Verd� e Cru!eir� ,Na Di�pu�;a

Em Itajaf o EsiRdual De
r;J ;!. b Ii:í\' S �- '\
K use Oi l/te \a'!�o

EstÓ'o: mercado para a

cidade portuá..ra de Ire

jaí as pelejas do Campeo-'
nato Catallnense de fute
bol de Saléio, quando o fí

tul.o estere sendo .u;oi'ura
do, por Cinco equrpes,

t'or Fiotianl.llpO!;s, esta

á'á tcmcnde f}ar�e ,'.e ..ta ia

se hnal do c�d'ame, a ,e

presenteçco do I(.;a.ayana

do Ar, arual detentor, uo

�Ituio reg.onal.
I'or JO.llvljie, teremos

o �lel1co �Ô_,�:iil,ri�_;2I� ha
tose eÍiMitiato-i'la :.QeJ"e se

apre:lentai'. �om destaque,
c::ilegand,o por fim �a: e.es

slf.c:ar-se para esrc e'lapa
tin'a I.
".abajara, será o candi

dato' que Brusque mandará
aO. certame, levando consi-

90': às .espernnçcs (lOS brus

qu'én.ses que estarão parti
cii>éj'�do,pela prim,�ii'a. vez
dêste certame.

'

Itajaí, sendo sede do es

'tadual, terá na represen
tacão do Rio do Ouro, O

se� candidato ao t.tu.o e

a torcida certamente esta
rá incel1tivando· ao clube

,

itajaiense a conquistar o

cétre, pela primeirá vez

na história do futebol de
salão.

E' bem viável ,(J realiza- deré, A idéia que vem 9
çêo, ,domingo, de um�. 'ro- nhando corpo, poderá
cididc o cómpeonaio Gua- a ser concretizada p
dada d:upfa entre Postal F. C. F. que com e!ità r
Teleg··áfjco" e' PClula Re- lizacão terá encerrado
mos enq'uan(o qhe' na p'ar- cerf�me regional de pr
tida de fundo feremos de: fissionais.
raní, atual líder e Taman-

.

Finalmente" por Curiti
banos, aparece a sen!taçao
do ccmpeoneto em suo Ta

se eliminatória, o Atiéti
ee Ci,JrlhDanOS que aesc.es"

�'sihl;.ou o ex-campeão' 'es
, .' tedue].de lages, ,. desta. fa
se tlnai .do estadual.

'

Portcnro, reremos Cara
"vana do' Ar" Atlético Cu
,

ritibanosi' Tabaj;ara, Sam

.'
. ris,: e Rl,o do Ouro, empe-,
'nhados na conq�ista, do ======:::::::::;::::====-=-==-=_-::_==:;:.:-=-;::,.-=-:::::===:::::1

_ certame nêste fim; de ,se

ma�a, têndo por, leeel a

cidade de Itojaí. "

" '

-----�-----

S�@ Pauiu Dá O Exemplo Do

Ilue ft trons�ir.madsmo
gam 50% do v'i:lIOf dos in

E' de autoria de Ricar-
gressos. N'o ,Morumbí, os

lo ;:p,enan o ao'ilgo, "ue d"
.

portadores e ,Ct'luel�a ce-

so'" O ncu,o oc.ma, pU!)II- hvd também pagam meia
co�' 'O ,"'lUDO", ue I ·1' I I I entrada correspottoente as

6ó: " arquibancadas. .
'

"Ha' um contraste gri- Sem. que os associados
tenre enrre o rereoot cc-

dos clubes cariocas se SIM

rrocc e o paIllUS'O, em ter-
tom mehndredos, vamos

11'10$ de Otg(1í1l1a",ltIo e pIa expor as razões, dos ben
ne.iamento. Na'turaninente delrantes:
ce(ra .. COI'1(ilçóes ,ce Of- Exemplo: um clube co

dlem gtaogrom:u dóo aos
mo o Juventus, que tem

ba.'íoe •• a'l'ces Ci1l.1'i'h.hes entre associado:. e famÍ-
ql.le ntio desfru�am os CQ- lias 82.200 carteiras dis-
r'iocas, mas a IIYlprevl'den- tribui&as" arruil"lll'ria· 'seus
CIO, nós ,tlubes do Rio é adversá.rios caso nada Co
SUICida. 'Fada qual", pen� br,asse nos,.jogos promovi
hc�a programas de auto-

.

dos no cainpo cc. RUJO Ja-
benencíos, esqi.iet;ldo i de .

,varl.

rndagarão: qual a van

tagem de ser s6doldo Ju'
ventus? ,Resposta 'simples,
'há .'um parque esportivo
na Mooca, com várias pis
cinás' 'ii campos'

' pa,ra' re:"
creacão, festas: é 'outras

at�ações. O fut�bol,' que
custa caro. é pago à parte.

, 'A' Fedéracão Paulista

��s�m, . pode �ter d.uzentos
milhges de cruzeiros em

,depósitos
. baric,ários, cêr-

,

co 'de cem milhões empre
todos aos' clube,>, bem co
mo distribuir' o saldo da
arrecadacão de sua �taxa

'

por Jogo,� como fêz aos

quinze concorrentes da di
visão principal .. Cobra 0-

'pa'rentemente ta�a eleva
d'ai, de 13%, ma.. pa�a 'as

arbitragens ,e. !ocon,o(:ôo
dos juízes para- as cidades
as mais longínquo,S, >aten
de CIO' funcionam-ento da
entidade e ainda' divide
cota aos dubes.. Não será
um modPlo mundial de or

ganizacôo, como, se pode
rá concluir pelos· dados
citados, ainda' .lnais oar

Que há sempre um 'toQue
� brasileira em quase tu

do, mas para exemplo pa
ra os outros Es�arlos não
vemos melhor•. làgicamen
te dispõe de clubes do in";
terior, onde as rendas são
tão boas como' dos iogos
na caoital. enquanto no

Rio disputa-se com doze
clubes de uma mesma ci
dade um campeonato que

, se esvazia de interêsse de
ano dara ano. Mas o oior
é Que aí ninguém parece
propenso a enr.ontrar so°

lução. Com a idéia de aue

cada um deve trotar de.
si e que se danem os .ou

tro$..

• que aestrui!'lClO O� cor.1pa
nheifos estará ,Camil'iliOI1-
do povo Igual ful'I....Muitos
podem eshonhfu

.

quando
apO"1'aMOS a questão aos

titt.úos pai'rmno,;HlIls como

Urrlll' .Ias razões cO!.isQd-
- ras das blllXOS ,onewoda

ço.:s (liO COhlpeonl1to, �or

que admite que o' seu títu
lo de clube deve o.,rir to
das as· portas de tod.O$ os

caQí:"lpos, mesmo o Estádio
do Jl:,loracaha" (iue na., Él.
det;ididainente "patrimô
nio" de um clube espedat
Mas os dirigentes julgam
se intehgenles diante CiO

que recebe", ev(;ntualmen'
. te pelás prestaçõ.es dos re-

.\ feridos títulos, embora' a
manhã nem lhes SiítVam

mais as cheunadas taxas

de manutenção. Os pau
listas, mais práticos, cor-

II ,\ -.

taram tuCliO o 'que sena a-

buso em matéria de entra
da em' campo para os es

petáculos de futebol, a

fim de que o atendimento
aos negócios de cada UI11

não prejudique (li coletivi
dade. Pára a presidência
da FCF e os mentores dos
clubes cariocas ícrem com

atenção, 'aqui vão dados
oficiais da FPF:

1.) No Pacaembu, pró
prio muniçipal, todos pa

gam ingresso, tenha ou
nóo mandó de "campo o

seu clube. Quando o jôgo
desperta interês5c, é mcir

eado para o Pacaembu e

ninguém se julgo com o

direito de assistir sem pa

gar.
2) Em jogos realizadps

em estádios de ci�bes; os

associados qualquer
que seja a categoria pa-

n.o 1.971, de A('ão' Executiva
que lhe move WIElJERKER

& CIA.
"Uma casa, construída com

uma parte de alven�ria e

outra de madeira, sita à rua

Marechal Hermes n.o 145,
no Estreito, e seu resl1ecti
vo terreno com a àre� de

300 metros quadrados".
E, para que chegue ao co

nhecimento de todos. man

dou expedir o presente edi·

tal, que será aiixado no lu

gar de costum':'..e publicado <::c::==============:::;=:=======

na forma da lei. Dado e pas-

sado nesta cidade de Floria

nópolis, aos quatro' dias do
mês de novembro do ano de

mil novecentos e sessenta. e

seis. Eu, (a) Jair José. Borba
-- Escrivão o subscrevo. (a)
Waldydir Pedemeiras Tau
lois - Juiz d� Direito. Con"
fere i:om o original.

i�X� lU ptlbJicidade
____::::::;;I ç::::: (J 1gem Sto .. Cotadno

, §P�
CONfEC::CÀO E \.�'ONSEP\.'f\.ÇAOde PAINÉiS

EM TODO O E:::;TF\,)::)

OUVIA GON'CALVÉS -FA.lSCA, ADIR FAISC
MEP..CI FAISCA, I.>.RMI FAISCA E FA,MllIA, Ó'oM
FAlcC� e Fh.MJUA, J!RM! FAISCA E FA,M�lIA,
011) P!NHf.IRO E SEI\HiORA lENIR FAISCA PINH
RO ICo'wid-om os Dcuentes e os Qmiqos para assistir
à M;�!:;1;l de 7.0 Dia cue se-é celebrada no DrOXI

dia ' 8 do ,c:orl'e",te M�'l;, às 19 horas, a Mat\'iz de N�
sa Se"hora da Bo',l Vi',lgem, em Saco dos Limões,
súf.r6.t,'!io da alma de seu inesquecível esposo

,9'0 e avô.
ANTôNIO FAISCA

Antecipadamente aOl!"o"ecem a todos que

pare�e�(lm a ês�e Alfo de Fé Cristã.
,

Monifestom, tar,bém, a sua ime�S:(I grntid
ppl." Cl!1s,istênçio ",édka do DR. HUMBERTO PEDE
NI=,P'�:S, pelo g'te"do�o hafr.tmento das IRMÃS e d
ENI=J.':�ME!R.OS dr! C<\SA DE SAUDE "SAO SEBA
TIAO", pela prestimosa afencão da Ad.,.,il1i"trtJ�ão
do" I:,."ciol!'liii.;t)o;: dos ÁClpnr!os do BAN�O INCO e

FI,t')",,o\Nô'POUÇ e CRIr,IPMA, no SI=RVKO n� I(
010 0"' S�CP&:TÁ Q,IÁ DA SEGIIRANÇA PÚBLIC
às RADIOS "DIAP't) 0.<\ 'MAN�Ã" e . "GU "'WJA
à E�D�ês� "TJl A ��P')RTE' COlJ;TlVO llMOENSE
e o todo" ÓS p.A Rt:NT�S, OI� PF.CE5\OA,S AMIGAS e'
REPRJ:SENTACõES I')F ENTIDADES. DE'-CLASSE 'q
os' o!.si"tiram e c()"fo�taram ,"o doloroso tronse' r
Que passaram, ro"-ondo, a DEUS que os reçompen\
'COI'1 a sua santa Be"ção.

.

18·1 '

tt. r do remo

n-o dh

<

O 'c�mpeo.,at!) é,stlCldual
masculino de Tênis de Me�
sa, está m,art:ado pal'\Q ês':'
te fim de se-:mano, tendo

I

po.f local a se�e rio Re�;tal-I-
rante Universitário, Q"e

desta forma e�t(l�á se�do
transformado na palco
das disputas.

o 'Figueirens,e estará
sendo o' re?rescntO'!1te de

IFloriónppo!is, o Vasto Ver
de représentará Blume

nau. ei!1quanto ep�e· caberá
ao Cruzeiro, defender o

, pre!'tígio
.

do tênis� de me
!)a' joinvilense.

\

JUIZO DE DIREITO DA SE

GUNDA VARA. CIVEL DES·

TA COMARCA - EDITAL

DE PRAÇA COM O PHAZO
DE VINTE (20) DIAS

. O· Doutor W;\LDYR PE·

DERNEIRAS TAULOIS, Juiz
de DiréH"'l da Z,a Vara Cível

da Comarca dI' Florianópo
lis, Estado de Santa Catari

na, na forma da lei,

"

Inalva W. da Silva -p/E�
crivão

_--,------ -,

, FAZ-,SABER aos .que o pre·
sente edital de praça com o

prazo de virÍtf! (20) dias vi·
, rem, ou dêle conhecimento

tiverem, que n!.) dia 2 (!e de'

zembro prõxÚlllo, às 15,30
horas, o porteIro dos 3uditÓ·

r \ �--�".".,.,...�: rios, dêste juízo, trará a pú
A Diret('l': 6.1 BliWGtJ A'l'LÉTmO CLUBE de Biguaçú, -blico pregão de venda e ar.

";(),c1l>,da:;>e ::. M0-t.d,idns e s!mpatisantes, para lima escurs· rel1]atação, a quem mais der
siL:- �:.lC;;' .'

l'C,�t?$' dommgo próximo, dia 20 na� localida� e o maior lance oferecer 50'
de. de ";::�n('Hnl)l�,hlJ;'a ·.nais urna partida àmisto.sa varzeana. bre a avaliaçrin de Cr$ ....

A sàid\.l, sell.';i de mJ!3 Séde ,Social em Biguaçú às 8 lio� 1.000.000, dO"bfirn1abaix:) des.
lf3S da m�k1híi di) meJmo dia em ônibus especial.. ' crito, penhora a NILO JbA-

Cont. nt:!o com a colaboração de todos os associados ,QUIM ANDRADE, nos autos
e sam'pati$ante!l� a DINE RUI iA�l1ad�cli� ...;;...�" ,_, '".",'

INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃ
EDITAL

nA ol'dem do' Senho'r Di,retor do Insti',uto Esi
dll::l1 1.-1" l<',rj,i�::>cã�

, Cl"''11m;''" às pessO",S interi>ssad
nns F::XAMES DF

.

ADMISSAO AO CURSO GINA

AL, do período 'diu.fno:'
.

J o. - As ;nscricões es+",rão aber+as na Porta
dênste E,tabplp·cilJ'",nt(� (l" 28 de nONembl'O a 5 de
zemb1'0, ,d8S S hs. às J 1 30 hs, e das 14' hs, às 17 hs.

,20. - Só s"'1"ã.o fpitAS . .iul'criÇões mFi.J.iante api;eG€
taGão (lo',:, spg:uintp,\ d('cU111�ntos com firmas reconh
elidais. 'além d" 4 f'1t'l{!rafj;:>s 3 x 4.:

- .A TF'�'l'�DO l\/TT.i',r)T(;O (expedido pelo Dera
tamentoll].p S"ú(l" Púh"l!';),

- .A 'l'H',Sl'ADO Dl<; 0.TA r;Tl\TA
- CER.TIDÃO DE, NA�CTMENTD .

3n. - As nr"'vas "b"df'cerão ao SPO'llin'p lrorárj
2 a ,Dia 12112 - ]0 hOr,'113 - PO'R'T'TTGUES.
:>.a D;"l 1!)11� - � },roras - RESULTADO D.

PROV A DH'; POPTTJGUES.
Dia J5112 - 10 hnras - MATT<:MA'l'TCA
Dia 15112 - 14 ohras - CONHECIMENTDS G

RAIS
.

ni;:, J9112 - 15 r.r,r"lS _- RF.snL'l'.ADO Gli'J{A
DO F,X AME Dl<': AD}\I[,�c.;An 1<': 1i'NTREGA DOS
CER'l'IFICADOS DE AP'ROVAÇÃ�.

Florianópolis 6 de outubro de 1966.
22.:.11-66

NOBE'RTO
-

CZERNAV
CIRURGIÃO DENTISTA,

, I

IMPLANTE E TRANSPLANTE DE, pENTES I
D�nti!;1él'ia Onpr;:,+�ória pelo s.istema 13e alta rot5J,ç,/1
(Tl'a+anlPntn IndoI0)"). I
p'Rn'T'H'SH'; FIXA E MOVEL '

EXCUTSTVAl\ITH';NTE COM HORA MÁ f{.cADA
Edifício JJulif'ta.' ('on;l1Ilto d'e salas 203

Rua Je·rônin1o Codho, 325
Das 15 às 19 horas
Residência: Av. Hercílio Luz, 128, a.pt. 1.

t
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,Vale Do Rio Do Peixe: Mais de dois mil quadros na

Galeria Brasileira de Arte

CAMPANHA NACIONJ.\ DE
EDUCAND,ARIOS GRATUITOS

ENEB.GIA COMANDA o PROGRESSO
Inaugurando obra da mais alta i "

portância no setor da energia e1étt\ca
o governador Ivo Silveira recebeu ern

Videira e Joacaba, na última semana,
manifestações qUe bem dizem do valor
do empreendimento qUe atendeu velh,1
reivirvlleaçào do Vale do Rio do Peixe.
Fazeido 'quatro pronunciamento no ..

mesmo dia, o chefe do Poder E-xelcuti\'"
repriscu o Seu en.Usiasmo e sua dete:·

; ,minê--G1io de RroslSegu'ir as' obr:as inici :1.

da,�/no Góvêrno anterior ,'que atenda r
;ps" :�,uperiores !nterêsses de Santa Cala

, "

l'HW .:

mneto, dará, em breve, a idéia a SU�l

grandeza "pois vai Iigar as margens :;L
rio Tubarão, no sul do Estado, às bar
rancas do rio da Prata, na Argentin:J,",
disse que Santa Catarina terá luz elétrí
ca ern tôdas aS sUas cidades e vilas e a

determinação do gOvernador Ivo Srlvei
ra nESse sentido, já está sendo atendida
pela CELESC:',
EM JOAÇABA

GINASIO "ANTONIETA DE BARROS"

RUA V1CifOR MEIRELES, S/N _ ANTIGO COLEGIO
DIAS VELHO - FLORIANO'POLlS

SÃO PAULO - Um dos maiores

conjuntos de quadros de artistas brasi ..

leiros contemporâneos de que se tem.no

tícia se encon:ra atualmente na C.E.
de _Arte, na rua Augusta 2285. A gale-
'ria já contava com Vasta coleção, mas

teve seu' estoque duplicado .aO recebe"

a coleção pertencente à Galerra ,Solal'i.
um, o ue fechou, A Galeria Brasileira' � .

Ç1e A�te P�E';'30U a dispor, dessa forma,
de mais 'de duas mil pinturas a oleo, a

gUache e a aquarela, desenhos a Iapis e

.a 'nancuim, xiloaravuras," monotipias,
, Iitografias.. a�:>:ua-fortes e ,pontà�êcas,
além de esculturas, Dinturas an+igas pe
ruanas e ouadros italianas do' século .'

XIX. Eosa� obras se encontram rros (\0"

pósitos da galeria e serão, apresentados
'a� , FrLJJ;1liço I"Bl grupc;s;, ,n�s exposiçõos
teÍnl>nt'ê, da'i 9 à,s,23 fl0r2.S de' segunda- a

p(;'riódjC'as do fl.c·�rco. aberta;s ..p�rrri:an,ol1
sábaap"e, 'da, 15)s 20 hor�s a�s df/nu.p-
!tas e feriaclos. ",:

'"

"

',' ,

�. � A
.

"
"._i"

1""1 cidp:le de BfodosC'Ui, no interior do
Est;:>('ln de São Paulo. e::tui'1óu pintura
no Ria de Janeiro. cidade na qual real!
zOU a qua"e '.'otalidi'ldr> de sua obra e ..

onde faleceu ,aos 58 anos de idz1ne. En
tre, SeUs quadros, desacam-se os de te

D"a social. em uue r8�ratoU o drama do
Nord'çst� e ? v1d:a do) emigrantes italia
nos. os n8inéi..s 'Guerra e Paz' para a se

t:lp'da .oNU em Nova IOrque. e- a esolen
ll;da s6rie de' desenhos re=Iizadcs no

I�urs" ('1" U1'Y1::> v;aP'PP' :'\ Israel.
C8rvré Ó o 11')8;8 f::tYl,)""�f) dOR á'2,se-

�

nh;<::h:-:: hrao:ile; '"n<: ;1" atú'aliC1'1é1o. De ..

�,�u ateliê. em Sahh'i:hr. saem fizuraa e

'2,"uectos da vida nopular baiana .. dese
nhos qUe depois são mostrados ('om su

cesso Delas 2'aleri2s elo sul d() País.
D1SCipulq 'de Portrnat+, MarYsi8 .•

n�,"�Pll "'nl 1940, em (l"""c"tuba. nO inte
tiór <1.0' Fst_;:ld,Q ele, Sã" P,,-ulo e é u�na
;::1i'is maiSo, in' ere"Sántes expressõeS da ..

'no�à ger;:iéão: FI", rei' liznU SU8. nri,"eira
.

"'exn�"jção' -�jlr1ividual ,no' l\1rl1"�u de Arfe
l\/(oder1i� .

dp "R"lhi..a ',en 1 Pf>2, e R. 's"!gun
:.."(� c>'" �;::'n P,c,111n. na G8l"l'i1'i Set::l. em

']964, :PÇlrnie-i!,a,d_p p�{:-'nSiCiWs 'cnlo-tÍvas
,.no Bl'asj.l. e no exter;Ol�, "desde 1956.

E:lç.pôs em 19;;8 eUl M::Jdri.. Lisb0<l
e' Roma. Em 1959. v:ntl> óleí'S seUs fo
r'll:'n expostos em Cn�c1nba, São Luís,
Mer!,::loça e outra.s Ci.dades :=tr',e:entinas, .,

tendo �s mu�eUs loc;:,js' '1Cl(1uirido ;:,le:u-
'mas' obras para Sl1RS colec6es. Os 'Casa
meiltos Caipiras" de l\lbrvsia, e ,seUS ..

(111;r1rOS de 'tP'"o ...� br:>sili-"iros eln geral,
,,::;� l�rK"'�f'P+'" ::l'�rr,p:nfl�s 1"'\ exterio,
rr:�<",..,l'�ontp no::: FstCl�dos Unidos .

" 1\T.," fhtf' ''101 dps,,,,pho rle Can:lido
p -::

: l'�ri (1:0 r" '�0 de Isr2el.

EDITAL

De ordem do Sr. Diretor do Ginásio "Antonieta
'de Barros", comunico às pessoas interessedes nos E
xames de Admissão ao' Curso Gil)asial, dó �ríodo no-

tlrno:' -

Lo - As i:'scricões estarão ebertes, r.a Secreta
ria dêste E5tCibeleci"rte�to, de 16 a 28 de ,�ovembro,
das 19,00 às 21,00 horas;

2,0 - Só serão feitas inscrições mediante apre
sentação dos seguintes documentos, com firmas reco
nhecidns, além de 2, (duas) fotografias 3 x 4:

,a) _' Arestedo médico;
,

b)-' Atestado de ,vQd�a; ,

c)'-, Cert!,dã'o 'de Nascimento;
d) _' Provo de, atividade remunercdc:
e) - Prova de quitação com o serviço militat

.

para maiores de 19 anos); ,;

,

"

f) '_'_' . Prov;o 'de quihit;:Qo Eíleitoral (paro ma:iores
dE' 18 onos);'

.

,

' 'flot'ianópo!is, q de novembro de 1966, �

,

Céli'a Marict'Amara'l '- 'Sec�el'á';io do Gín6sio
IIAntonie,ta de barros".

. ,

17.11
f','

Viajando via rodoviária de Videira
para a Chamada capital do Oeste, pois
o mau tempo reinq,nte não" nerrnitiu a

viagem aérea, o governador Ivo Silvei"
ta e Comitiva chegnram à Joaçaba por
volta das 19,30 de quarta feira última,
sendo ali recehidos nor autoridades e ..

populares. Dirigi1-:dó.se imediatameni:e
para a cvlade de Hen al do Oeste, cl1jo
prefeito o saudou em nome da cidade,

,

in sugurou 2. subes' ação abaixadora e a
,linha clEf transínissão Lages-Herval do
Oeste-Joaçaba, -obra Que é 'a 1118101' "10
'EÚadó no setor ene�"gé:tic.�", co�forn.�p
disse, o' diretor fin:mceiro da Centrai"
Elétricas, q�e-discu1';sou em nOníe da ,.

Emprêsa. Rec�be11c10 aplaUsoS e flôref.
o governador Ivo Si1vêira referiu:se 1::;
empreendjmento 'iniciado no Govêr:6ü
anteriór e ao QUal, dado prosseguimento
climpria comptomisso assumido' na pra
ça púbUca, de ser ::ontinuador, ;sem ;(1-
termi{ªu.cia, de' interêsse, a"'Cs obras qU!�
realmente consl:Ilteul os sUperiores re
clamos' da gente de Santa Catarina." ,\
ludindo 'ao seu 'Programa nesse setor, ..

di '>Se que embora OS grandeS centros já
possuam energia, fart9 .. é, igualmente.
menos verdade (!ue c:dades e Iocalida-
dqndo ênfase às sUas !)al.·wras, ac1uziu "

das às centenas aÍllda a, rpclamam'. 1'.

a Ser agora a sua meta, aléul do pro,sse.
<?,uimento das' 'obras: de transmissão. ace

ln'21' a distl'ibUiÇào d3, energia elétri('ê1
por todoS' os' rinções catarinénses 'pois
:'O!Tie:1te asSim es�-aremos ctllTl.prirú'b �\

nossa 'PronleSsa :de expanão econômica

INSTRUMENTO DO PROGRESSO
,

"

, \'
Recebido no aeroporto de Vídeir-i

por" grande massa noplll,ar o Sr. Ivo .'

-, &ilve'ira qPe' viajou de J�inville em a·

i vião -e�pecial em cornp.anhia (lo ssena

dores' Atílio Fontana e Irineu BÓrnh81c
-sen e do ex-governador Celso Ramos
dirigiu-se, em seguida parf1,' o local da
inauguração da linha de transmiSsão, ..

Herval do Oeste - Videirâ, çoJIl qua:se
50 qUilôme',ros de extensão e e;n 69.000
volts. DiScursando em l).bme' da ' .. Cel.
irais Elétrjcas' de Santa Catai'iria SIA.,
o ,3eU presiden',e dr. ,Júlio Horst Zadroz
ny, t:lisse qUe 'ali est�va U!)1 'insttumen
to do 'progresso, mar2ado pela int�r11ga
ção de Videira com o sistema energéti-
,c ada CELESC", Relelnbrou' que a p1'i- '

meira obra da el1l'Prêsa, nos idos de .'

- 1961, foi jUstamente em Videi'1'a "cuj,a
ânsia de desenvolvimento' reclama�a
de imediato, a ação do Govê:Lno.,

ElogioU o dr. Vilmar D.allanhol fi
lho de Vídeira e diretor financeiro da
C 1

! '" 1e esc, como um ta ento jovem servin-
do Santa Cata.rina'.

A s obras são tod3s df,1' autgres Co

nhpc'!'k�, sendo:.lío"i,S nJ"�\iCúradás 'peloi(
co]eci,on>adores as de Cândi.<.l.a' Portinac.
;i. Jooé PahCetti ';e' Albe�t�'" clà VeÚsa .,

Gl.1j"znar,d; ('S ,--npstr.eS do ,modernish10 :.

brasileiro já h1p(:idos, e as 'de ,Ráimul'l
dOo Oliveira .. tambén1 fa1ec:clo., É:a�I:e ,OS

(1uadr� sde artisÍ'as contem'Porâneos, . '.
destacC',,,,,-,'�e os de Emiliano Di C-aval
CRl,ti. }\/T",nr'ou Mabe, M8rYsia, ,l-il"edo

Vo!pi, Carybé- p AJdernir MartinS., Dos
"Ps�rflrig'eiros, Fernai1d Léget e Jacques
Vi l1on.

'

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

, ;

. CQJ\tPRA E,VENDA DE IMótEIS
?� '_/

ITj]_lmobilió.ria Ühoco
TERRENO COM PRAIA PARTICULAR Uriico
etrt Coqlleiros, na 1?raia do Meio com 396' metros qUr1
drados, Três milhões financiado em um ano.

.._,
C ..ne).i,do pnrtil1ari é, sem dú';·,1:t. o

'maior' n:'�tor do coritinente ametic:_>'nr;
,l1f:'·"Ü' sécüio. Nas.:eu (':;m: i90:-( Da P9CJU'"

.' .;. f
�

GOVERNAR PARA .o POVO
RefeJ'indo·�e ?,o seu programa 'go

vernamen':al 'coma instrUmento i.lU� de
senvo'lvimento nas diversas"'et3}J?,s das
Suas rpalizacões, ° governap,or Ivo Sil
veira fêz a apologia do Vale de Rio .'

do Peixe e afirlllOu (:',112 'o seu' d�vet e:.,':',
tá send:) cUlllprido. principalmente é'i)S

qUe se icleriiificam com os �m","ios da co

letividar1e.' l\II Ri s tarde, fa 1?ndo' n� âlplO
<)0 que 'lhe ,fo( ()ferecido, no parque',d"'),
tinàdo à festa da uv?., :nerante Dlais de
mil pessoas, o jover:-;. governante refe
ri u-se ao prOgTama execut,I b pelo ..

'

seu antece;::'"Ol." e agOra pOr êle compl.':.
tado , CO)'DO' vitp.l para levar atR o extre

mo Oeste ca:8rinense. a fôrça capaz (le
integrá·lo no maiS moderno sistema dE"
interlj gação elétri Ca e com isSo abl'ir os

sinl-1ados horizoútes dós �ells
�

co�óriiza
dores para o pl'egt.esso e o desenvol;,'l
menta.'

CASA COl\l[PR'A�SE - Localim:3a n0 Estreito, Capo
eiras, Prainha, Coqueiros até 10 mill'ões com a me

tade fi1"anCiada,

SEIS L01,ES\ NO F:STB.EITO POR 4 VUI.J:-IõES ' (To
dos). Medindo cada Um 11 x 24 metr",3 situados !la

RUia Felipe Neve (Colonillha), Otim0 emprego de ca

pital; , (art� da Alemanha
) '. ,; i . ',', �

"

" ,
'

BANQlTE,TE '

,
H0rnenageado �)plas classes prod�l ..

tOras ('n)jl uno' b":1',",u,ete nos sa1õ9,s ,30

,chbe '10 de Maio", o chefe do Executl
vo b;n;,r:i!2'a'·verde e ,tl::i C,");lliciv'l, foram
saud:;los pelos ;::rS. denutad�s Nelson. '

Pp.driui, ÀntôniO GOlw'S de Almeida f:

Romano Í\["?s�jql1an�. '.00 sr<, Irineu Bm
nl1a1l"el1 ;e Celso Ramos' �l'01,Uncjar"lnl
im1)ürtantes di scui"",os .referindo-se 8.:--n

bus, à at:\lal S;ituac'ao nolÚi'ca e dizenüo
da'" r;7Õ� (lUe le:v'ara1�1 os dois maiores

p.áÍ:t '<J,o,'i> '"9,oÜt,üibS"'�e-ataTi;Q:pnb'is. '

extin (.,lS
em 27: de ol:l�'4bró' de 1965, ,a' linir:em�se
�m 1'ô1'no do góveina-dor Ivo Silveira,. a

través eb ARENA. por último falon ()
,

"

,!10vernaclor, demonstrando SW1S reali"é�
C;ões- e' Pl'oc1amanc10-se ':3' isfeito "ne4'

ocn-;,pre�mão do' �"\;O €il� 'rol",cão à� S\.l

as :�tjv\{ade' sa:dl'ílirüsb'::'ltiva":' e (we ,',

contÚlUaria 'fj el aos comuro� ;.ss�,� ;_�s�
sumidos'. A? finai da .sua -oração, depois
de fazer o !?lógio do qovêrno Federal
'cujo .auxílio para QU� se pudeSse rea ..

lizar e$sa obr�3,' energética foi substan:cj,
aI' e indispensável', 1)edi\l, apoio para o;,;

cand';Jatos da ARENA.

J
F:XCELENTE RESIDENCIA A RUA l"ERNANDO
l\iIAr;HADO - Terreno de 300 p"'etros. Cc)111. 240 me

trC's de área construída NURF.lVTB1<;,RGA - NOVO DI:REITO
Il'{T.ÉRNACIONAL"

'
,

no,s', um dos re!)resel1tantes da acUsa

ç&,o em �uremberga, o'Dr. Robert, W.

M. Kemper, opinou' aUe, muitas acusa
dos l10s procefSos de' N lll'emberga, >e ••

'

110u1.;l:�os subseqU!mtes foram julgados .,

, com exCessiva indulgi-lncia.
'

DeEde Nuremberga, chef�s' de Es ..

tado e as responsáveis peh, política dos

povos sq_bem -que, dora;an�e,- cada indi ..

vídU0 poderá terminar por responder ..

nor seus atos 112 jUsti�a, Se contrárÍos à

lei internacional. A obediência cega a

orden'" re::;eb:das não f'Y"lais, é reconheci
da C01110 ju'stifiCiltiv"l' "");:1,,8 crimeS. A de

finiçã:i e classific"lcão, da 'guerra de a

p.'ress�o" C01"O n crirne maiS hediondo
fI � �Ildos>os cr;�ps rer:ebeu Um impulsa
deci�ivos em Nuremberga. Tcdavia. a;;

N'3cões Unic!",s, até hoje ainda não con"

seguiram definir por unanimidadp o .,

qu� ,�ej::\ 'àgressão' . O 'Processo de Nu

rf'mhe'rga, porém, in1 pulsionoU o deba-

,te de�'la doutrjl�a do direito internacio·

11,,1, bUe, dia 111a�;s, qia menos, será co

di'fi-càda.
, A teSe dos 'crimes contra .a huma

Ilidad'e",,' mesmo qUar'do cometidos coh
,

tra. ',c1chdão s:10 próprio Es+ado. foram

pp!",,�,rimeiTa vez definidos e aplicadós
em ,Nuremberga. 'Mais um p,asso foi '::la

do 110 caminbo da ddinição do qUe se

;,,' ,,"ier..seguição 'Por mo'jvos de raÇa, re

1.�9;,ãn' ,ou Ilação" e a conSequente codi
r; �8�8.0 dos direitos hllm:::no.s básicos',. ..
I.::fá Q1:le�' diga, ;Que Os proeeE'sos de Nu�
"",y. h"'l'q'a. na 10uga, história 1.3:::t hu1'nan1
clad'7.;,�constituíral11-se no mOl,ior' avanço
n:0 l?�I];�inh.o, p(:lra um novo direito inter

n?qinnal.
'

Doi,., dos ériminosoS oe Nurember
�,�' , <'x·ehée dq Juventude Alemã! Bal
,1"r ''')'1 SCh;r2,Ch, e o ministro do Ar-
1'1--�,.J i�e fi 10. dI" '01:tubro de 1966, de
,..,..,...,n'",11t0, l\lbert S'Pper, recuperaram :1

poio .:le t?reffi 'paSsado vinte anos na _.

prisãÇ>. Schir,a"h era Uin dos re�ponsá
\T,eis pel,,') deT)ortações dóS judeus de .'

V;",,,"1 "1o,·,,ificadas Dor ê1e como "reoa
tr'bl:'c�(' �,'" . .., a cul;"�ra européia". Es

t{t pli, ':b"'l',l 11e enqué\n�o muitos dos ..

P' (1' 1(,11"S Cal'1'8,sc0S,' E'xecutores de o.r

c]rns recebidas, foram condel13.dos à ..

prisão perpétua, e isso por não existir

pena de morte na Ak'manha. No proces
<:() de Nuremberga, S�hirach jUstifi;car a

,-""" "n";!,,, e ativid"!le pela fé cega no

1'1;-," el, ter educado tôda
f"� ':, ' -T"

\ ,. C',"'" ""c,c,-::>ndo ao lneSlU0
'" �

,
� \ ,"''' '"> nbedj ência a tlm

hO]lw' - ,,' ',", :1.�,��"s;no de milhões'
AJb·l'+ C':_' -" "x .. mil1isiro do Ar

mamento, �p 4;-(""",·",]1 culpado em Nu·

remberga .!'"r tr,. """""'ni79.do 14 milhões
de ttabalhadJrE'ç' I-� ... """Ildutiva da ..

guerra nazista, qUP +��''', t"lrinado, .se

gundo suas próprias 'lee'aracões peral1
tê o tribunal, pelo l11ó'1l0S deoito meSes

antes. De outro lado, foi S'Peer o hOQ
metn qUe Sabotou a edrategia de Hitler
bre o chamado protocolo da conferência
de 'Wannsee" de 20 dp janeiro de 1942,
pela dual fi,coU e3tab�lecida a 'soluçãO
final para a questão j1\daica', quer diz�
o extennínio definit1v') do povo juclel'.
das em centenas de nroCeSsOs ate os

do Direito Ir,ternaciollal.

EXCELENTE PREDIO COlVIERCIÀL - No ,cent!'0

da' Cidade contendo l;o,andar te1"reo J k�ja; 'e :1 c�n
sultór;o lral1sfnT!ll,"n'eJ em lo"ja; Nu pa,rle, sUperj,ol", am

p)c apartamento CJue poderia servir para, exposi��9:_:
�
e ",Pn ..sJ}b;o�(.):1gxa11?-ê"'_'r>orã'o'··Pà-l'ã' ·clepo�ii"�o.-ConstruçãG
sólida em bom estado de conservação: 40 milhões ,]1-

naJ;eiac!os
'

': ' Pro'f. .Dr<Herrnànn JVI.:Goe-lrgel'"
< ''', ,

:En;' ,1�>de ou-ru:brQ de 1946,> ,tei'n)l-
• .. _.. � _.. 4 • •

nau ci,' pdmtúrQ" e nri:J.Ís :im.p@rtante ,pro- ,

cesso" móyidO" �or... úm ,tri,bunal ,militar
Cqntra os prineípaill :crÍI1'Jinosd,s dê g'Jer
ra alemães: Dos" vinte e:: dois, acúsadqs.
doze fOralTI 'éo)Jdenados à 'ri1ór:'e, d0is, �c

cus2dos, 'do�'e for�rri cOr<::lenadbs à, moi'

tf{,� dois à prIsão per'né'Ua. cincp{ a p�naS

vári'1S.,:de, P�lSãQ. t;ês for�n';- a�"bl;.i.d'�3,
O T:l}.;::'lpr<"], ,t�fal' d�, ,é\CUs�d'b�, nllsj)rü.
CF.-s.'3()�·dç� ,Nlfremberga era;d€ 199. 0'á. ' \

mi",'sáo 1)ara 108 :crirnes .de ,gu�il'a", ,inst;:(·"
?ntno: ,dr-> te�,m\n:-,dà a, g4,eira,,� Uma ',"cr·
la(h, pelos âlüidos .'e,�n Lond�es" tinha< ..

comPcstó Uma list.a de uih: niilhão de a

leTl1�es,,'que:, ten\ni��tla �>�er�t,t,
I

se;[iaq; ,

char;'ado' s!l' respoúi:ler perant�, "'; ]Jsti.
ça. ,O então ministro do Exteri'or i;h" In
'fl;],teh:�, F,çl"'li�' J.,cl:..r�� , qú�:'a',��aioi:

C'i1ca humana" dà,",história-'estav.a sem;,',

organizéj.da 'da ,Noruega: até o� kipes -:ia
Baviera. ;,':. '

,

'
,

"
.

", ,"
N;llrem,;:erga, " J:J.q.ri).e líg�do à�" 'reu·

n:iões, anu?\lS. às ,grandeS paraâas na7i';)

tas e à�, leis contra os jlld�\Is: cidade .'

dfst:nlí'da e su,bJúgada,'viv�íi:(lo-""'n?' mj,,;:'
ria ,dq .<l?óis,-gúel:ra, "torJioiJ·�,e-""l.."ll'eo d�;;
se

I,

eSpetúd1,Ílo d'é, ju,�tic.?,·<iaJ1f',fT·'''cion�rl :,.

iT'i.édÍi(l:0J1cle� se:gundo, :6� ,; �:lll1enp;;
(lr.s(H',;",�; nr; . .i>�ó�-IT1JP�T" ':,,"fto .apar-;
,...:. .. ".-.... !""Idos e, nEm:). 'semtire €stiver.âm: ,

'

'" '. -' I

r�-r·-.,-d�'_ (Í' r\ ...�r'-:·:��1:[ ��r;l-'1'r:�S.ro;: de� ..

q�.� ...... 'r� T\T,0 ro ....... 4;�7'y1r) .. o �"'n:':...,... ('. �lf?i N:llJ'eln
'6"+u>3' 'p. a; U0lTll"'UT-1l:T aroT,T; ?<:-B�T� :e2.1"'11l,
tivFl df> i1'+r"0,,,":;'" '-,n np1l"'amento il,lrí
0;CO rnUrt+<ll �: ... 1-"rõ,"" C"1""0

TERRENO PAHA cONDOMINIO. - Dispomos de

magnífico telTeno. na prinCipal rUa para: construçã,o
dE: prédio €111 conc1omÍniô. 'rerreno firme,' de, esqUina...

,t:'leclinc1n 20 'lletrOs 'em ,cada rua. InteresSa associar·
. ,

I
•

se'
'

O PACIFICADOR
Todos o� nr8�ores qUe s;)l"I,l",r8,1) ,)

, governador IvO Silveir:'.. ressaltaram a

�ua 'liderança !)01íti2a., N'3. iBaugui'açao
das obras em Vid,eÍ!.'''l, hlandó em l1Clln{!

da coletividade, o dr. Francisco Wos

grao, 2pentuou o seU dinatnismo 'admi-
nistrativo, Jl1(IS fêz auestão de conside
rá�lo, sobretudo, o u-acificador' da Úl.J�lí
lia política caíarinen-;:'e'. E concluiu: '.',

, Santa Catarina é sUmamente gh.ta à
.

pequena c\lade de !,alhoca" por lhe le!

legado tão grande estadi;t.i:' Vários cu

tros andores se fizerain ouvir na OpOl··
tUl1idade, dentre êlps os srS. Dante lVhr
torano, Romana Massignan, Antônio .,

Almeiq.SJ., Celso Ramos, Irineu B'ornh:::.ú
sen e Wilmar D31lanhol, além do hbme
nageado..

'

DEPOSITO EM COQUEIROS Contenc[o doiS gal
põeS de' madeira; com ,50 metrr-13 qUé,�lr3J.os, Depósito
de 'dvenaria com 25 metros, ii1ais inst-'llações sanitá·
['la� '�1e a1vé'nal'ia. Terreno' medinClo 18 por ?O m,etro$
COll1 lm:�e águà ligadoS, 'ilUminação pública.' Estacion:-\
nl,ento fácil. Oito milhões.

AS OBRAS
A linha: de tr�núnissão Tubarão-La

.s"€3.H�rval dá Oeste - Joaçab<)., tem ..

Um cOmpl:ímento de 310 quilôrÍ1e�ros ('

a etáoa �agor� inau'gurada, ou sej,a Lél
,g:es·Hervó.I do Oeste Jmcab"ã-140. Con"
truíc1a sôbre tÓfr.eS de aco e' -com a Cu-

pacidade de 132:0QO voits", seu final se

rá em" Xanxerê, lig:ll1do' o extremo s�:)
do Estado à fronteira com a Argentina,
A s\lb��t,'lção abaiw1G;!()r\f", t-&r� urna Cil

pacjdade fjnal1de 25,000 KVA, e os inVéS
ti fi]ehtC',s ,cQm..

o en,�reendim'ento sobem
a mais de sete bilhões de cruzeÍros. A
linha' ele transh1iss::io Herval do Oeste
Videil'a tem 48 qui!ô,netros de extensão
e foi construícla 'caril 2. capacidade de ,.

69.000 volts. A partir de agora' todo o

V'lle do Rio do Peixe tem resolvido d� ..

[injiivam�nte o problema energético e

t2ri1 breve eEsa solucão irá ;)_té o extrc-

'mo oeste catarÍnense.

FAZENDA. NO n�TERIOR DE PAULO LOPES ,_

M�dÍndo Upl milhão e duzentos e Se�enta e seis rol}
l11.el"1'os quadrad0s.' Terras bO,as para 'çultura de arroz

2oHa, bódJal'a" mandioca' ou engorda 3e gado. Proprie
d�!de servId.a por peqUeno rio, com' boa estrádá, luz
cj,�tl"ica próxima. Preço de ocasião; 6 milhões C0ID �:
de ci'ilTada e 3 em 36 meses. Aeeita-sé pr01Jriedaelc'
el:� :::;ão Paulo ou Santos·

•.

'" ", 11
TERRENO OU CASA VELHA - Compq-se no C�n

tro, até RUa Alvaro de' ,�EM9nIO e Hercílio Luz., �� .

DO RIO TUBARAO A:O RIO DA:
·PRATA

l\!Iostrar..-1o .:>_ obra realizada pela
Centrai::; Elétricas nestes {tltimos àn(lJ,
apresentando cJ:,dos sôbre os seu� i:q\";:s
timentos, dando números de q\lilll0ted
gerados, linh<is e redes .. o' dr. Wiimar ..

ser execLltaclo nela Govêrno: no, que
Dallanhol, diretor filJ.anceiro 1-1':>, •••;.,

CELESC, reportoU·Ee ao programá a'

diz reSpeito à eletrificação rural. Repor
1"C'11cJo":..se aO empreendimento implanta ..

do no Rio do Peixe, e .tUjO prossegui-

MAGNIFICA VIVE�DA EM CAPOE:IB,AS - Cac,q
de material 'co,m 4 quartos, banheiro completo,' abri
go para aut,1Il1ove! e demais eh pt:"d,:nci:'lCi, Terreno
dé 2,600 metros quc�drê.dos, .endo 50 me'r()S de fre[\...

te, :nclusi"e 'PeqUena o{icil1a de' Alvenaria e ..ainda
uma caSél de macleir Para caseiro. Construcão mo

derna. Oito Milhões de entr2d'" e ,) saldn ("m' presta.
Ções t11ensais de 400 mil- cruzei!·o.s: d:=!rl:::.'. (0·('11,....,...:-1:.-.' t�.I,·f... hn;t"l r0Dtin'n")

,1,.·h ..... tp 0"""l�"" l, •. l",n:::::., ). l,.....('·;t:rn�iiqde do ..

'T'ri1::un"1l -1", N""""" J..,<>,rC?'" 1'),-;""':r"lpv"'1
�'o c"m";-"" c('llspauêncj� ,

da pé1rti'2iD�C:íil
rla Uniã0 Snviética.. entre 'OS iuíu'). Po;s

foi a Un:ão SoviétiCa qUe. com a 81;""1"
Ga com Hitler ;:'111 1939. tornou-Se inrh'0
tmnente cuLpaéh !)elo.s crimes c0111",tic1.1s

pelos' nazistas.
Contra aS c1úvidas i1Jr(']icas lev8.i1-

t-qdas Blr.-n· .....�.,,"l nQ rpc:::tnnê:.!.. ..�,.;� !,el.:\s pr:)
�:r"l.Ç.;IO� (10 }\T .. r ... ·��h(.'l.('·)'q r�''J'''' r�' �" ..... l1.;::':)-:ln!;,)

n6iO forAD') (;0(' l'C\Y':"rl('\� :-.
...." ... +rp·-rn �'''-'i��l:

do "a gUerra , maS sh"' n"'-r:"
�

" " '.

cometido crimeS já anteriornwn':' ,,1 '.

sificados em tôcÍas as lel5islações Tl"P""
do mundó Co1n'o assassínio de prisiol,�i
roS �e. gUetta, extennínio de população
civil, fuzrl�it.lent6 de refens, extermínio
I,:ie povos. Havia êri�es configur:ados
na cOnvenção de Haia, oomo, por exer>l

pIo, dê trabalhos forçados para civis de

nações subjugadas., MeSmo os Fritic03
maís férrenhoS dos préceSsos de N'u
rembetga nãO' podem negar ,as próvas
abundantes �bre os criínes 11àzistas', .•

mais tatde cOnfirmadas por centenas àe
I

proCesSOS já concluídos �u ainda em an

dament'o. N'àda se sabia ainda no pro
ceSso de Nuremberga, por exel�p]o, sô

* Nada Se sabia de ema' coía:oorac�
de generais a1ePlãeB c6n\ a 85.

.

Comparando aS sehtenÇ.as pl'ofE'ri..
'110:::'80S diaS co:h�ra OS chamados "peque

2ASA Di': MADEIRA - R,t'a Marcelino SinH:iS-
P]"()"-:ir' () 80 14 E. C. I<�streiti) com 2 quartos, 2 sala."

porão habl'ável. 3 rniibões e trezentos mil cruzeiro:,
---'--,----

Câmará De Vereadere� Do B?hteário De Camooriu

H,omenageia o "Ma-is AnUQo Diátió De ,Santa Cahdna DUAS CA.Si,S DE MADEIRA PEQUENAS - Vil"

Operárié< - Saco dos Limões, Situada 11a Servidão Va
dico, que parte da rua Custódio Fern1ino Vi21rR, Pre

Ço dois milhões. Condições de :�agamer () :"l r')'11hi

nato

Quando da ?.!'ro\',,";p.-, ,,1.., n"';,lteria
em a!)reco. a e-ili r.ãn cip "O Esi ;-1.10" do
dia 15 do cOrl'entp, (',">:0'" c� reportagem
comp1e1:-'l :oôDre os festeja0 aqui realiza
dos no 'Dia dQ Pátria', à cargo do Cor.
I'PfpondeI1 te CYzama, foi alvo daS me

lhores referências.
Ao tedigirmoS o presente ofício, .•

CUmprimOs o grato deVer' de clemom'
trata' a nossa gratidão pelo' apóio valio
So noS' teín pl"oJ'Ó't'CioÍ1adó O Estado",
desde que iniciamos nossas atividadf:s
em 15 de novembrO' de 1965.

Sendo ó :nosSo MUIÚcípio o QUe ..

l11aig progride em Santa Cãtai'ina-no ..

setor construções, nãO' resta a menor dú.
,

E COl11 '; 1l1<1xi:l,a s!1tisfé',9'3.0- (V1e es vida que; ó apôio da imprensa aos tra-

ta preSidênCia leva ao conhecimento balhos dos poderes Execuvvó e Legish
de V. S. que, assinada por todos' os in tivo contribui sobremáneira em prol ,c�o
tegrallte::: de nosSo Legislativo, '" obtevé desenvolVimento de noSsa te,rra.

-

1

aprovaÇão unânime,: 11m 'regu�timento Reit1el"c1nda noSSos .agl'adeciment03,
501icitau'do cOIilltasse em Ata' de n�sos na .'Corteii.a d'econtinual"mos recehen.:lo

tfabalb:o�,'-unl Voto'deAplausqs e"Agra sempre o estímulo t)Or barte·desse brio

ciecjmeit�)S
.

aO' 'm�is, @ltrgo,� diário' "a�' . ';; ' ... ,!ti,lnte. ól;gão da i1').1!;l'ensa 'barriga-verde
Santa ,C�taril1a' ,pel� efiCÍ;eflt� C�b�':ll!f>

'

.sti-ljscreverho�nos, :'éol11 ,estima e conside

jornahstIca que velll dando aos' nossos '�ação,' mui, atenciosaruente. ,

trabfllboS. (as) 'Dól11ingcis FOnSeca" Presiden�e

A Câmara lVIuni::ipal (le Vereadu
res do Municíuio de Balneá�'io d� CW1;
boriú por un�l11idade de seus rnern

bros aprovou requerimento de ,ap1al>
'sos e agradecimen',os aO 'Mais Antigo
,Diário dE( Santa Catarina. cu.jo 'ato no',

foi comunic::do através ofício qUe �rar;

crevel11o.s abaixo.
'

OFICIO No. 41'66 - Balueário de
CambQriú, 27 de Set,embro de) 9G6.
Un'lo 'Sr.

DOMINGOS FERN.ANDT;'_S DE A
QUINO DD, Dir�tor de 'o Est�do'
FLORIANOPOLIS
SENHOR. DfRETOTt:

CASA EM SACO DOS LIMõES - Sala, quarto· C0-

ziflh� banheiro e varandão - Terl'eno de 10 x 30

metros - Tl�ês Milhões cento e cinquenta mil.

SOLIDA RESIDENCIA POR PREÇO DE OCASIãO
- Vende-se na RUa Maria Júlia FtanCo, casa cOm

119 :metros quadrados, em terrerto de' 430 por sÜmen
te 12 milhões.

TERRENO -'- na RUa Waldemar Ouriques . rUa

que liga' Capoeiras ao Estreito somente dois milhÕés
e.n até 10 meses.

PA...l1A COMPRAR OU VEND:1R
SEU TERRENO,CASA .

OU APARTAMENTO
PROCURE A '

' '

lIvl0BILI i'lRTA ILHACAP
:::HUE'.í'Of-{: DH.. WALTER"LINHARES I"

!{lIa Fernando M:achado, 6, f011e 24-13, das '8,30 às

lS,3(} (lnclllsive sábados e feriadOs)

CASANOCEHTRO--'-
Aluga-s6 a Rua Crl.sp'Itn mira N.o 123: Tratar à Rua

Je'rôni.mo Coelho N.o l/B - Sala 18.
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Relornou o Agente Do me
J;

,

No inicia 'desta semana, reü>.t'noU (ip ruo eLe Ja
neiro e Curitiba o SL'. Paulo' de Tal'So ç�í;o, OIl
de esteve tral��14o de ínterêsses da �-ên.c�a' �o' Ins
tituto Brasíleífo "do Café, de f1orian6pú1i's, Com: ():,

seus superiores hterárquiços, ,dOs qUi;1.i;S ,

recélYeu' ()

apôío costumeíro.

,

.
'

8,fpartld��lsmo Tem Os Dias Conlados
,

,;' / .' ,

,I "

, {Leia :.a "ágin�} ,r

,
' ,

".'.
[) MAIS ARTIGO DWUo DE SUlTA CATABINA �

FlorianópóJis, (Qúinta·feici), 17 de novembro �le 1966
" "

, , \
,

,

, )

_ ,------------------

'i

, "

"SCn'liores Verl",EÍores: ;,
...

' .

,

"

,

l. '

,

,
'

, '''Quan:d'o�ÓdOS t'stes íi'rgu'
mentor;' 1:hes ,tJZl1c;.\, '"sem·
de�tit;Udo�,' de tund�� lento�

"O que os sigl'12hrJo:,;; �"ãLl \ Í'�sfat�: a�s.:':si�'ltlil'Í ,�, ;rb.
podem sofrer .seU1,' �'{te, ria- EXEl\'!PW gar a VosSas E;,::c�; �nciàs
l�em seu mterro 'fo� desacô_;{h,

-

��
: i -;.. 1 \

f
qge; ,muito alitcs! ue lp�ti ..

- em que -pe8e� s�a, lar �lf�' \ ; :Ex��p�2. e�ific��te; d� �ue rem., 'êsse ,\\ :e�pTe!;n<-li q.ento "�'.' . ." . ".) ,r
ção cristã � é "ésse sac; 1 ".' áfi.rma�os e d�o\ -

dft ,ser i1,a f!'irma (f,OtDc0 t;.siá Ê ? sen- "O arrazaJ,'neilto da�Praça
�'il}; essa irnolaçãf/ da n a} i trazido "até aqui é o que do equà'éió�a4o, 'tratam. '-ii, 'G,�túlio; 'v!t;i"s, perante
bela praça desta j)i tão' pa]· rdos· qá �'cidade Ik Chi�o, F,1oÍ'ia'nÓpoli� qI)1 uro ulista: Deus e perallte os homens

tratada ci'dai:le. É a de"ni:�[· nos Estados Ulúdl'::" da Amé- Ue .nomcad;Ii, a.lgu4m "', iJe .se de bom senso dêsta. cidade
da de Velhas árvo"(es nu"TI.'t.' l ri()a; do Nórte. ACluêle fervi· "lm)nUJJ�ie' livre11;cnte, cJm que, c�ineç�' a qj1e�:e�",ch1ii.
coinunidade tão flvh�'e d' .!h;1.�tt cm;tro �d'IÍstrial e absoluta" isénção Ce � lUr)!l, z,Ü··§c � um tJ:iste: tremen·

árvores de sonlbra, ]É {) fi,,' cultural, das �argens do pois ésfalllos çertos (; � que �fl'o e 'vei'gonhoso Út�' que ..
chamento do' 'ho�:-o': :n àiJ �'vc'Iitoso: L'a'g·ó Miehigan é' o �sej urbairista� êsse' lÍhp.Jm VosSa'S Excelênc;.as '�mJ1o- Ma:da Julia ;.wJ.VU1'é! da Silv.a

bonito parque, H},fu,ntH a�t:: 'Qge s� pode. (ha�,:lr de 'uma de ,Deus 'e ,do Céu, ruí de res Y�t��do�es" 'c�rta�e�� _ ]\'tai'1a .Bernan�(!,l,� Jll<Jma

'ma. ·tertá ,

sbn' '\ -pi(l'qués l� ; éiilàd� )lenfir,q'
\

�!ic 'Úin jar· �o� �!lh;�'r:' �lcsta e'-;' c
- (i'J. �ahetãfl :&omo �\ryj}lr. :;-, _�\, di i Silv3:' '...:.. 'VitoÍ'io N�ppi

êsse tirar qUU!o)f;" tud) a ,dim. O próprio dístico (la itril-s';,' calà;mi.dad.��>. ,qll� se.. � "Flotiª�ó,p.ólis, 1f' dei 1-f� '+, sel:gio'., L. da Sil,;a, -

quem q�a$� ;: n�d�' p�s''11l� :; I grapde jIÍ1!ltrópole ass�m o iãp ,per).l'etJ:i\da,(5: hl:e.�C nel�te vemoco de 1966 .,' .. ', y'oland,a:' Gentil C!)sta - De·,
Se�iam tah'ez' a nossa (lS,"�l c' afirma. Seu illcrÍ\'(\! sist{'ma 'éOlitr� êsta, p"ü�m,� 'Ldade, '" Seguelil.ire as seguil;tci, as� li .;..�rrà ,: Costa, � OScaJ:Ul�'
dência acoriana, a, uossa 01'): de ·parques cobre 7.000 a�res , liein�,'em I oposiçã:) à ,vonta· s�iamr.as", acon�p�nhadas � Silveira ...... Pedro Castro -

gem ':Pfofuu'damt'nte 'i11l0r\, "( c'�tca "dt; ; 28 Quilô�i!lti·(}S 4e _:;. d:ig�.s�' de" 'pai ,ag�m, , dos ,·cspé.ctivos números 'dó 'lJ�mo, ,�breu; -'- "R,oâgé�ió
o nosso, pas�ado d,e cié '�',v 'qtla(l�':úlos), á,r(ia l'iuperior à, ...- do, "Ex.bélentí:.'�irrlV Se· 'título eléito:ral dos

.

signa· 'Fortunato _. "AlCí.o.;io' Lientj,['(
p,ba desprotegida e-tem Jm· 'parte msu]ar de FI�rianópo. rihol;:érefeito MIl:n:eil�'�l que tários: .Costa' _ 'Freder;r!-l BiJC1).�"

,7 .sa de ataqu�s ,��(�S, cors:.t-, !i:s. O, LillCO� Ptr}, e?l� �Ulís\ vem' trabalbando llOn �sja e Maru" da 'Glór�a\ Moura :gIis,
"

:'Maria '1to;;á Cherém
:.dos as causas' ·detel'minau· 'piscinas, Janijm:' Zoológico áiduámé;lÚ� peli l'acic illiliz}l- de Oliveira _': l\'lam de B�emlgns ::,-.; Gl�"son \V.
te�'�'desta tendênc'ta 'que. f,S �e C�ú!seryató��o;;: S(': �steiil�e çã,o do'c pla�o, \ dhetoJ,' de LO�lrdes: t.' ÇaQ';lhO' -.:.2.1M,a. ·,Leal ,-:-:'. Belçna r ;dc ·Anu'da
flo:rhm�P91ita:llOS, tl;�OS "p l' 'p01' 9" quilômetros ao longo 'Florianópolis';.:·'

'

ida, Ántônia Car\ralho'_'Car·' ;R�m9s1;":'" C�i'P,.er- Ju�tc 'da

tá:vivel": cdnfj'nadfl�t' (lo,' ar] TI 1'dOI Lagq-::A c!dadc
'

de 'Ma·
.

,,'. ,', T ",
" f � '. meu F:reysleben"'de ,S�mza,J"-:- ,Rosa 7,:t'l'elma - (,op,et> �h,?i.

[dc:'a d'o' l\'lor�o; �)O Altã I (lrid, se �rgulha de seus QUEST�Q, h�, 'Hele�a 'i\lou�a eamargo" - 'ben � .luU:jl Ma,t:.bado '-'-

':eníllruas 'l)I"Ú'eitis , aca;llu- imensos }Jar!],ll!ls ' �'Ín 40s SEGUIlA�ç}t L' "

:() Maria. H�leqâ JOM! ...,:. '}vjll.; ,

Maria- SilveÍl'a de Souza -

;das e barulhentas. 'D�í t2 [. qua,is pos!'iUl tàinlJélll' deslQe
'. -.{

",
",

, l� Jos� Vaz "-:- ,Chall1�, 'Sa· P.��lli 'd�; fre+JS �D�); Grarl,�,e)'vez êsse' -
.

n�s�') ,des'prê7'o surada área.. ;Nó (!;Jr�ção, ,4e ."1:; ,qu'a'Ui.to tudo' ié.to :",e· �um, J.osé .. _, Jacob� Jorge, J,O:- :..i- l\lana Concc1ça.o 'Moma

!quase' :' generalizado ild(is' .

netlim, há paf(l.ue�, tãll e�· ,�ujtJ,ss�" n�io n�<;tes {.,ias +- .;sé ",O�llia ' :1'-iracUFuca
'

y'Jnzag'à: '_ �eginà .."t:�rvalho
;parq�es". í)el�s, 6.1'ores, pc- ·,teusos;,que: qu�h!uer risi· ,1,ciHl}0 :j:\ dis�em�l, '_ babi· ,BlUIU _ Olga', I Piracuruoa Silveir de $buzit'- João re.
lias' ·flôr,es." 'D_ai, T',rrci'sllr U! s tal�te ,': lá: no�e, dú;�rienta�:. .Iônicos ,:que, atr:;vl's... :amos, '�ntic�;� Júlia 'Gand'ra

'

�, J dro•. Silveil'a, de 'Souza .A..

1< "i -' F • �
r

-

�
... � J r'., '\ 1 � I '!,

'

-! ' •

I cerpar� os Jardins. e ell I"ab·
.

se, l<:m NoiVa York $g(uéln ,rerstal'lall1 I g.,ravlsslln:;;s ,1.'3· Oldemali) Magalhãesl� _ .orle. I :José Livramento 'Abrel.!- ,"'-
!lar 'os' or:qu'id:{rios }lal'a qt'e 'Qusou até ,hQj!l ,p:t;opor' ia 'z��s;�e t>eguranç�: E: 1 WlU' te' Ferr�:t;a Maialliíi-e� -,. Ju· Elo�h ':Moellmanr. Gou\t'S

ê�tes nâ;o ��jalll Jlls�do§ e destruição ,de :q?al!}.uer" p�r. ':vos qt; paz, as ,Cajectra s, c�.m cília Vei.ga , Maialhã,!!s .
':,.:_' _: �l[aria

-

f'uiza Moelln1a1lli
:saqueádos:HlãÍ nos com 1'1'1''' :c('la .·dlQ mund,�hnen�e \, �b· as" !)U�S iWelisas I.l:;,rr.des, .Jhá ;Vei�'a, Màgalbãesl:':_:.:Jl.!-s., 'flom1s - 'Xisto' Scnôrr'-'

\tal'n;ws,"" f01n?, �.e �StiVél' l" '�heci4� Ce.�tr�l, ,

Park... ,qlle '1óm a sti� ,arquÍ.qtura ins· tiria/ 'v'elira j

Ma�alh��s':'_ Osva}(üna, Santos 'l.'al'ia
'mos numa cidadt' sem f'lt.'l· lá perúlanece ã/posàr da ;jh· ...irada, c(}m a ,�,ua �,ripta" ,EdO'a:';'d �bi.eu de:Oli�ei;a:,+- ,Sandra Sallto!, Faria� Car-

, .1:" , h , -"t
I , , , h\

1'0, 11a iminência.' I.le ser ah· nlai:> \;;�cedida .i,.e.: aI;lg,usi�l1te' com as" suas désmc(üdas' .la· Lec�. de, 1 FFeita�
.

��e�de�';,;--;-, los Alberto "da SHva _)_' CaI;'
,g-ada 1)al'a dar lu��ar a �\i1: a �alta de· espaço oll.e a,q1J.e�a , jes. ;com o�· seus, c\lpriCho. íd�éy � Castto [, t_la:' :STh,va ''f'�'. �os, Albbe:rtp ,;, d';l: ,Sil:va ,Ju·

l'eprêsa. T,?dol> (Juerem ,silo ,'cidade ,enfrenta.' lili :, íOll�O sos'·efeitos ·de·· 1HZ ,coaÍldo.', EoHda 'Vieira' d�· 'Castro ;,Fd:' niór _;;:"MJ.rio 'Hrilrique' dá
tisfazer Seus aol'los ( r:el'U ,Jempn.,ipara \con.;;truir 'fl.evs se atr,�véz, de al�;n�eiras l:ia .

....:. ,Terez'ii1ha '/Í>'aria., Ale· Silva -,;,,"Maíloel' Lobão:. de'
p�nsar na comunidade c '. parques, C:t\.icago teve' 'de aberturas, s�o ..ml� iêntes �àllil�e' _! Harold!} D. '"·Al.e. QueirÔ�i' - "'waltçt' ,Bt\l':rOS
mo coIsa. Ourável, pel'l1l:;I.. sáncar Íluensas zonás de 40s mais coustnltivo�; e�ta· xandl'c - Val'd,a Malty de da 'Sllva.

.

", . (,

Movi'
I� f��
I �",

.'

" '.'
•. r,�,' ' f

E;th)ve ontem 110 ;'E d'açõo de "0 EST:ADO" a s�-

b'1l&ti)nJ Maria da Gló�i€2 J \oura de Oliveita que, repre

i!>e�(aJ'!do o penScimcnt,)" J..� ponderáv.el c:'orrente _da o�j
o.",;,fi'r1 J,)úbilcQ loccl, pu,n :jp'almente dos meios cató'li

COi:, é portodo.ra de ·JIil. r.l?morial que .será e�viado n�$

próxi�os dias à Câmala Muni�ipal e ao Prefeito Acó

cio Santhiago, solicitarld,) o ,não aprovoção 'p,ela mu

:rni�!j)(l!idade da lei qu� i crmitiri.a1Q constru'çi:ío, do no

\Ia Cíl�edral 'M�troponqJ, .1] rio Praç.a Getúlio v.cnga:;
onde ,,�situa o P�rq,ull Iiljf��til "Dona TiIi'nhã"" .

e",
;I "','

1
"

'

frente ao qua'!oj' da Pt,lí.:l� ,�i�itar do Estadç;
"

"

Diz o memorieil q �le' os seus'Q:�sinant� �'niío 'são,

hereges,. nõo s,ãc a$cus,. niío são"c.ontrários ô réligião. e
, � eonstruciío de t�mpIOs"8 ';'a's_ querem· ap,énas ".'do

m�s'mo m�do qu� os prolt1of'óres dei destrúiç6Q 4,a P�a�
( '- ',.- � •

;.>

ça Getúlio Vargas, un'iO Càtedral mais o"'P.l'.",
.

dis-

" pondo-se'o cola�rar cuni a ob�� de's4� que ,,�j�' e�
outro iocal. Diz óinda' c' r:rlemorial'que "0 ó'r;oi�m�ntó

'; �;I �
•

da PrCl�a Getúlio Vor9�JsJ �rón.te Deus e:' 'p,erQnt�, ·os
h�mens d� bOm, senso (Je:�"a cidóde que Começa:' a qu�-

• 'v � .,

rer civilizar-se, é um iiri!ite, tremendo e y'�Í'gonho$o�

, , � ,.

êrro quê, Vossas Excelêucl[Ct5!. S�ntaores Ve.,éadores, cer- .

, \ . ,,' .'

\ .

tamenté saberão, como e"itar'��

nente. Por, todos os c.antos,

estal\).os vendo ·,tão tl::iste
�aneÍJ:, de ser. 'Edífíc-ios al

tos demais elU ru�s, estr!li\
Las, a úc;;truição � do ·belis- '

�L.,�" JhlA'iH� ,��s fundos "do

L.Uú1SÜJ L"lhl1'líleOf:.t, e ,a;;o-
i ' '.' '.

ra· o. PO.s"HtJl k<:' ...ul'.... d'

mento daquele ',bdo i�gLa-:
dourÓ' publi�O,- q;íc' ê li� pr3i',
c� lXl'tuiio Vargas. ,Uma �

Y��d;' vl;tia -' d'(IJhes,
'

sôbre

FÍorianóp.oli8, le,:a quaiquer
,ó�servador media.pâmente
, � lI. i", i ,[

_ '0 âilimo de ·s� l1Wdl,e ,til·; .esclarecido _à, conélusão' de
'rem cont�ál'ios � cOllstr.u· qúe ncstes 'úl�L-n,9S vinte

ção dêsse: ou cJ:� 'qualq.lel' . ';;riu� c'ollletcrá;li·s� 'verrlii4ei. '

� - � . I

outro templo" min:mç'lte,'; l'o,8"aten'4dos contra o P�yo"
quando considednl que" cl�! • desta terra;'" ]Jrio,?ipg]mente
grande ,pal'te'"a con.f�lsâo ba· ,s7 !hel' e,;� v�!'ita as, p'a1-;lde�
bllônicà" reinante dl1 ;Hd1'l'; .-,; c;i.:;".,i;s t}.êstti" '!nundf ',: dé
SOS dias, se deve princi.'�}a,; De'us;: que" a "despeJto:'dé' �u:
mente 'à ,falta ,i(lç·;recôlhi... tar�ln) cçntr� ,teliri�:el fa��a

� l t; � :'.,) �( ••Ir ,\! ri
menio e de ora<;30. ' ,de' espaç'Ú 'vlt�l, c.laral1l c

.
f. 'mantém

.

pai'que<; _
I'c-I.1IlToSa.

O DESACôRDO mente', alYlpros'�p:ha l'ec:z;eio
,de S�llS habitante:;,".

',) �..'� :' i

"Excelentíssimo<_; Senhcres

Ve�eàdores à Cã,hara HIu-
,

... � -:. . .J. _�. �
�

nicipal de Flonallu.poilS '

�Há cel'l?.(!' de meh :'n,_l

nasceu e:htre.. al��'ll.n!' (;at,J,I.
cos des�a. Ca,pitaJ a' II;, '1'"'
de" erguer, sobl'C' à praça
Getúlio Vargas,' a -

nova C(1!·
"

tedral de F1oriallúpolis.,
, ,

'

'''MuifA muito"; longe' io'·):,v� \'

que asshl�m êste melridrial
o

_ católicos ',na. s�a maiü-ria

etalio.
, \

'I

banhado, ,e.< tudo is Lr

�eio',� uín'cresc.h:iCllí')
taeular",

-t
'

dos d'alrna, ':. Em. temp�
anormaas, porém, muitas

igrejas por êste mundo afo-'
I

1 ... s:

rã tem, :>�do ,tran<;1ormada�,
por, elementos ',estraJJ!t0s,

,- em. redutos 'arxpaGos -quáse
Inexpugnéveis. ..,.' constru,
ção de �a .' enorme Cate-'
dral na pequena área ;\da,
p�aca 'GetUlio!" Vargas:', liqul
'dar;, 'PUf' .asshtl -clii�:r'.l :0

,

Quar teÍ" .. dar'Policia ' Milh
". ��', �i'�J

tar como praça ·de guerra.
EIIl nerlhúma '. pàrte ,·d'ê,ste,.

. . ",' ) � /j ',;

plane� �,e peósa,�ia hoje ,em
construir-'-·. uma gra�di9sa,
C�teó.ral a 'mais' 'oU 'me11Qs

, $�e �et��; I.le,�� Q�rtel
Gene:ral,

"

E. isto 'est�,';,:pa�,a,
acOlltêcer 'Florum.óp'Q-
';"!�

,

�

,'�, ..<:
••

�

lA4' ,_� �

em

ten-

Andrade - Ní:vio Pinto de

Andrade - Osihll�4() Wan

d'erley da Nobl'eg� _ Ma",�
Izabel Cárneiro da Nobr,ega
_ 'Sihia "A. Ca��eiró, �a

, €Úílhà -'_ Dulce A Carneiro
da Cunha, o Cabra:i '_ Atilià'
"Tol�lltino de ISo'lza Viei�a,
da"'Rosa"':' Iz'a Virm'a da Ro

sa :G�rd - A1i(:� Vieira
da�Ros�'_ Stell�: Vierra da

Ro� . Fernandes INair

Tronípowslcy' Taulois - Jo·

Sé;Cavalheiro l\-iendes _

J

Ecy �Li�a' Barret9 _ Cora

de�'01iv:�ira Sanhl '_ :Maria

dã GÍória GaUottl _ Silvia

,çªsteÍan, _ Maria �a G,ra&a
Stodieck L C�ra $eára
'&nto '- 'Maria',MadeJena:
Leite Garcia �. Ve� Bering

/ �'
?

OUTRO LOCAL

_

-

'::AdeJa)de �,' F<téi�
Abreu - João' l\'iarçal
'Maria' Gon,ceição Bax:bo.§a
_,.. 'wid:J. cja' :Sih>a IÍqesçbl
r M.�n� �� SÜVll )t'ar4l _;
Mafia' ,de

.

wq:tdes �ope� ,

Silva ..,:_ ,Em1na"9uel', Pe�3
de Cá.lnPO$,,-',Florishe'1a l"i
gÚ,elredo . C�mpQs . - Wilson
'Elia; :..::. Laud� S.,Abreu .,

�a�ia Letl(;ia- Fa}ja V�ntum

VecchieHi_lJn;t\l - �ç�rlos
Alberta da' Sih:a hUI,a
HuleIa Sil"a f,Hi� --=- n,��I';in

'gós,Femandes 4,0 Aqulno'"0
M�ia, Irã :Vaz - Alice 1\'1al::
tii d�. SoÍíza"i- Alh,·,e"de -�ou·
", I

"
"

'-'J.\'

CodiUJ Jri,butariO
�

,( .

êuuilal

ereito 'garantiu pleito
'Goianos

•

m munlclO.IOS
O prefeito Munieíoal de Floriarié .A SeCretaria de Finanças dá Pre-

polis dirigiu convite aos seus colegas feitura de Florianópolis está alertando

�e Tub?r,ã,o, Bl'l_lm�nau, Laje�,: C�,�iU-
.

os ,cOntribuintes pata o pag,U11ento,' até
ma, Itajaí e JOlllvll1e, convidando-os o fim dêste mês, do Jmpôsto Prndial,
tendo em vista o narágr.afo unico elo ·4 . trrmestre dêste exercício. Sol�cita
aritgo 2i3, da lei .;;_r. 5:112,. de 25 .de que para evi ar a.ropelamentos de úY-
outubro último, que díopõe :;ôbre Ó. si:; tima hora, seja êSse tributo pago com

tema tributário nacional, para '-qil� par:, antecedência, não sendo deixado para

ticipem de ret�ião; nésta capital, teu- último dia,

Ido por local a Seere,arià" d� Ftna�as,
"

.no próximo dia 22, do corrente, -: as 9 .M,',URd'S DE TERRENOS ,�ALDIOS�,�.horas. Na reunião em· aprêç<? serao 'de '

_

hatidos assuntos relacionadoS com "a ,A cons�ruçaó de muros em terrenos

execução do, nôv�, Código" TributáriO," baldios é exigência Iegal e não deve
notadamente ao €l� aliquota fixfl!::la no '-: ser assunto de' segundo plano, Para fal

impôsto de circulação, .alérn 'dé·,:,outros (
tosos há multa de mil cruzeiros, por

temas ligados ao magno �unto., ,metro e por mês.

J i�\

Prevencãn "cDnttir incendios é tema
de, conferencia ,',;:

• ,f ,;.

'Erieonjj�a-se. nesta J:::apit�l, 'o' pro) .

fess:"r "Cláudió Hanssen: �- dd. M4t In.., :

c§ncliéS. A' - de Pôrto Ale�ie,�"que'"
prO'punc;ará;-: hoie, à,s 15 hot:as,' no. aU-'
düório d::. Fâi'�lJld,de' t de Ciências EcO-:
DômicÇl"" \mo;:J '�onferência sôbre "PRE
VENçÃO CONTRA 'INCÊNDIQ NA::S
CONSTRUçÕES E NAS OPER,AÇÔE&
INDUSTRÍAIS". I � ., " :)

I

'. •

CUMPRIMENTOS'

;\

Eín me:ps�gem' tel�gráf�c:<;l, Q ,Pr�;,- i �
feita. Acácio Sclllti?,gÇl: cllHlprij')'enJolf,_ ,ii. -'

16 do' corrente. .o .:i-r ..
, �hnirante Cp.rva;-·i;..:

lho 'Jordão 6:m-ianaárite· do V. 'Pistrito"
• .'.' '1 I'

'Naval" pelo trans�u:sq,� seu' .api\l'er-
. sáriô' natalido. ,

'. . , ,
,

"
.H lO

'

, ,

IMPOSTO PREDIAL
�

,

� I

�. .,

BRASILIA, 16. (OE) "Os Il1ep1-
bras do TribUl13.l. ,Supe:r;ior 'Éreitotàl
c()[ 'par€CpfaUl anteontem a, ,:unla'

.

.re�
l1Jão orgal1i4:"da pelo Co!nardo' 'Milirar
de:'BrasilÍél:, oc?sião em ;t1e o Gene!7,,-d
Nogueira I?ais, 'cQmand'�nte ,,dá :Xl: Re-I,
gião Militar, au.xiltado,,;_p{).r' asse&?ô.r�;
fêz. exposiÇão sôbte !>s' tr�abaUlos d�,
volvidos pelo Exército,p&ra' at��'pe
di é�os ç1e :ronas federais, do 'Tribúbal
HeQ,jo:-al FLlitoraí ':1e cioiáS.� A XI RI,,!
a' e;l cl eu p('ld' do" \

dE:; 210 'fn)ln;,cíp�os de.
Goiás) ficando apenas J2 cid, des goia-,'
n'lS e as/ municípios do Ti:ifuigu.lo Mli-,
neiro, que taú.1bérn,pertencem à XI R1\i

OPERAÇÕES' ,.

,.'

,\ r.'

,
.

----,._

f
'

a

tI

u

g
g

CIDADE LIMPA
NO NATAL

i Alert� 0.- setor competente í.:la. Pre
feitura Municipal pena qUe proprie',á;'
rios de 'casas cOm�.I,!·Lais e residêllcia3
prQvid,enciem pii1tura elas {achadas �d�
,seus edifícios, à fim. de' qUe '--"

F1orianó
.

,po.lis tenha aspécto verdadeiramentp.
,

festivO no Natal e a ó::lade se apresen-
te, C'omo todos desejam, cada vez !pais
limp�;

,

\

'\
j

reune

, dos: À 'FAB auxiliou Com

e', '�Cessnas" para atender
maisl dístanteso,

aviõeS C..,47'
às cidade-,j;,

SEM INCIDENTES
. Durante a reUnião os membros

. do :Tribunal foram info;'mados de <llue�,
se�undo ,as últim;as ip,forrpaçõe.s, ri� se

,:registrc;>u nenhum in;cjd�te .até às 15
'horas:' de -ontém nas ,cidades guardad�s
'por tropas federais. Para a�xi1iar às
comunIcaÇões foram utilizados todos OS

�neios, desde mi�oond�s até aparelhos
.
da ·FAB e rádio�m11adol'es.

As cidaçles que nã,o solicitaraní
tropas foram: Ananás, Fil,adélfia Pia
cá, Pil1doránia, Tocantínia, Natividad'2,
BOm" Jesus de Goiás' Ipameri· Nova.

Au�?ra" S:ilvânia, Cimpo Al'egre e

POj�1rt� xa, êll11 Goi;;s, e
A liberlând;ia,

Uberaba e Araguari, do Triângulo lVli
,11eiro.

,

Ao final, da l:eunião o- presidente '.?

,
,o vice".preS.id�nte do TSE pronwnciaram
breves palavras de ágradeCimento à' ex,.
pla]),ação feita pdlos [militares, tendo
respondido o comandate da XI,RM.

\, .

'O asSunto, -intere;s� ''fi, classe·.de en
,

,(rpnheircs e ti> D,épar�all)�nto de Edu
caçap e CulJufa rJ!�Reitoria da Uníver
sidade F,de�'al dE Santa ,Cata'rina, pro
motor da palestra, está convidando a

luneiS e prQ'ie'ssôres d.a' Escola de En_

genh'-l;ria
-

Industrial ,e engenheiros
al ' ,

�er .. ,

"::
.< :f;

MARIO M,A_:rI�SJ�C"A out GOVtRN.O:�
,INTE,RVÉIO,..'IAS EI�;EIÇ(ÕES<.

"
.

í ::' �
,

RIO;'16' (OE) Ó jotl1?listá"M5:- "AR,RôCHO
rio ',Martins, apontado; t<:;omo- 0, vê'll_Çe..: ,,' � t ,;

.

dor das, eleições'para i '0 \Sena;dü, ,l_ 'da : "Á:ejeiçid não teve; re�lmente uma

GU�n'i:fbara, disSe' onte111 émbdra as pes car�,cteristica' �e :P!eito jlivre e segllra-
qUiSas' nãO' sejáúl, .. "um !dado definitivo'; ménte derl1ocrà'tico, não propriamen:e
refletem �ma 'tende�cia . do· ·,eleitorad� por exag�ro ,do,s c�ndidatds, rna� {pêla
çé'l'ioca e o 'quê ele espeJ:� a'gora 'é qU�' 'intei0re:qç,ª,o a'hmsiva:: do; E:stado, 1,�1a

.

sUa
"as urnas confirmem as pr,evi,as": '_; campanha. ',de vio1encias, e 'de v�Qlenta-

D;,:>se qU,(- se' for' elei�o prossegu�rá ,cão, antes db momento'do eleitor Vfi)-

"Da Juta iniciada '10esdê' 'o golp'e:" d� tal', ,As ií';;pughações. de cé\ndidato\Si cle�
abril, para qUe o país s6 volté à de'ino- pOiW as 'c-a�s�çõ.es e ad ca�par\.ha de gUer
cracia verdadeir.à como, tàmbém, para ra p'sicologica ii de gUeTra de· nerv�)?
,que po';samos contribuir, para' p5r Um COi1.'1'1 os 'anUIl;Qios silstel1'láticos de.',q..ue !?
termO na "deflaudaçào -da soberan�a na�. governo estaria ye ài:qda' esteja i:hclina:.
cional, que se tem ,acent1:lido ,enorm00 do a 'cassar aqueles que se' destaea�atll
me11te �.os ultimos tempos.' na preferencia 'Ldo eleitorado retiraram

" do pleito a �ua li�ura e i�enção.

,..... _'_ -
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