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GUERRA DIZ A CASTELO QUE
DEfESA É INCONVENIENTE

RIO, 17 (OE) - Fontes autorizadas revelaram

hoje que o Ministro da Guerra deverá comunicar ao

presidente Castelo, BraI:1cO que o .alta-Comando do
exercito consdera Inconveniente a inclusão na refor

ma administrativa do projeto que' cria o Mínístério
da Defesa.

,Considerou que a matéria, tendo em vista a

atual fase política eleitoral em qUe vive o país po
deriJ provocar não só espl:::ulações, mas crises,

.../',

I Dialogo Delove E'stúdante
,

LAGES COM O GOVEllNO'

stNTESE

CREDENCIAIS

o presidente Castelo Bran

co, receberá quinta feira I

proxima, a credencial do I
novo embah:ador argentino I,

no Brasil,' sr. Málio l�ma- j

deu. I
\ I,

Ao deixar o Palácio das r
Laranjeiras, onde foi reeebí-]
elo em audiência pelo presi-,'dente Castelo Branco, o cm

haíxador Pio Corrêa, .dísse l

que manteve C3ID o pi·esi.1
dente da Repúhlica, demo-

•

rada conversação sobre a I

conduta do' Brasil na Assem

bleia geral da ONU, a ser

inaugurada em outubro pro-

CONDUTA N� ONU

ximo.

VISITA

ncncia em nOS5a CapitaL

MA'VIFnF 'ASSUME EM:
OUTUBRO I

I

I
Blzar-

ESPETl\CÍJLAa
\ ,i

,
.,

..

· Chegaram a·,Cabo :ke:l-"
.

. I '

nedy os astronautas Konrad
, , I

e Gordon. Falando .

a imo
prensa, dissel''tl11 Sf'r ('''''l{',t;l.- i

Cluar a vistp. da terra de
mna altura de l,;{SU quilô
metros. I
SATELITE

. \

'I',
)

A força Aérea Norte Ame-
, ricana coloco1l em órbita I

um Satélite SCCIeto seis ho
ras dellOis do disparo com
êxito de um potente fogue
te balistico' in'.ercontinental
Titan 2.

GREVE

.

Estudantes da Universida.
de de Brasília vão reunir-se
e di -,l:_CIU,U' se irão deflag-rar
uma greve de 48 horas em

solidariedade de aos colegas
de outl:OS estadQs.

GUERRri:,lÍElRos
MORTOS

", 'I'r(I}J;Js C01'Fl·h',.",;.<; ma! ,

t»1'3ln '" " .. ',.
.,

; ,.Jf lS !_rllf.'��rdncq·oF; �·''''s· 1
tro-co lU\"sl n <'

n'"

.

;
._ i

_'
-� • ,., .' rp.O"I·� n

de'El1""j'o \" ;.:: .. 1
". • J '>: flr.r·as gO'"f'l·' !

n'llTIentais ncrr_lCJ'Um d()·"
i

" ]I'
l!> '

SO (,ado!" " nutl'Us. t"es f' , :.
· '.

' .�, .ca·,
ram '

feridos. ' :

O, l\1JNtSTRO DA
�AINiIA. '

\,

Cincoelllal cem e

duzenlos Continuam'
circulando

Projetos Com
Prazos Vencido
Saem Promulgados
BRASI'LIA, 17 (OE)

/:�-lJ ,�.

,

o gt'Verl1,ado1 Ivo S'lvE;'i'ra, r�c( bcu '8('�:(a-feira no Palácio eh ,Agro'; ',,'ic�
�ilr,a 'Conussào.vle ,Lagés,' o.p,-(1'i !l',-" ,' .. ;1 , que {0l'R!'1 tratados a�5.uhtos €1,-,

, g;':mde' r�;lqVfl11cia _P-2l'a' Ó {�ltUr,O' dói, .Paci • .idc d,e C êiJcias Fcouômicas da
,

�" -=1nela e:f'lade. 'i\. foto r�gisÜa \' ericon: l'U 'V' ndc-sc o Prefeito Va ld0 da Ccs
_> ':3 Avi.lél·, C�\Sélmuel ,cr-:<::rP,a! C"�'''Rnd[',;l<jC da 2, ,p. R., dr, P�ulo Peregri-

,. ': nÔ1 Ju'z <'lo Direito ·dà Cc';, � '. dr ,r'("-�e Barroso Fi�110. sr, Osc:;r

""/ S�bwe'tzer e' pro". Or}:}'n,1o Ferreira de Melo
ç"�

-

A A.':sel(Yação Coral de Floi'anó'r(�J's ;olta 8. cantar ·no , Telho .A,_:val'O ele:

Carval�o em Ç>utubro para, uma, apl'esentaçã? de cÇlrá,cr hjal1trópico

Lions Club de Florianóp{)�j:S oíercceu qUinta-teira última Um jantar
imprensa da capLal, ao (il1:í1.1 tap,bém COD'n8rpcl",U o Diretor-Gerente

ele "'0 ESTADO" Domirgos F, de Aqujno

a

R.IO, 17 (OE) -. O Conselho Uníversté rio da

Uníversidade Federal dó Rio de Janeiro, onuncicu es

tar pràticamente normalizada o vida ur,iversi,ória nn

Guanabara, ao determinar o reinício dc-s autos na
,

proxima sequndo-Feird As aulas estiveram para!i:w--
das quarenta' e oitc horas em 'face des incidentes
ocorridos com os alunos das diversos €5colos superio
res, O reinício das .eulcs foi onuncicdo ao mesmo

tempo que o Ministro do Educaç�o declcrcvc aos

jornalistas. estar disposfo a dialogar com os estudan

tes no recinto da faculdade, demonstra-ido o desejo
do govêrno ele criar condições ideies paio a normoli-.

zaçõo da vida ,univf:rsitária no pa s.
\

AR7"'NA. CONV1DJ�i PlU'iA ,A
IiECÊIjC.�n A r.OSTA

, ,

Poro o recepçno '.10 Marechal Coste e Silvo, quo

chego terça feiro a es i o capital, a cornissôo Direto
'

r� Regional de ARENA expediu o sequinte convite,

através do seu presidente, sr, Armando Valéria de
.
�' .

Assis e secretár!o qerol, dep. P,edro Horto Hermes:

A Comissôo Diretora Regional 'do Ai.onço Rena-
I

'vodoro Nacionol de Santo Catarina, tem a grata sa-

Tisfação de convidur os Excelentíssimas, Autoridodc;s

Civis, Militares e ReliÇ]iosas, Associaçõe_; ele Classe,

O�:;l?rórios,' Estudantes e o povo em gerai para recep- )
c:or1or q eminente Marechal A,rthur do Cosla e Silva,
cO'l'cJidoto do Agremiação à Presidéncio cio Repúblico,
,.{

-

ti suo ilustre CQmi,ttva,' cuja visito a S'onto Cotorino

,: " dor-se-á �d prax'imo-

giqt�nfe
(20)' . te;(�n,,,,fe;r� ció

��&;"� " �k-if&'} ':'; '- .

�_� ,,' *,":' \� -'f" Íf, �,,� �:{,..... '7 �-::: _ �,_r,' - /."
4":'�'--:��tI?;:Fl �.1$.e,51 '�5'ttl }o (1 "ieg:acto"'bo �erd�orto...,.t.ler=i-

,

'

ia Luz prevista poro os 0,00 horas .

. GIL SP, E 'M1i fl�Ar4 H1POSTOS
QUE SUBSTi)'U�;-' IVC

'

RIO, 17 (uE) - -Terminou a reuniciu dos gover

nadores do Guar,abora, Sõo Paulo Minas Gerais li; Es

tecla (,:'0 Rio, COP1 a asinatura de convÊ:llio prcl,irninOl'
'--TC Gj- C\fO� o ál iqLiota de sete e meio por cento po

ro o impó5to, 1"'0 ClrCl.1:o'ção dos mercadorias, quc

substituiró o imposto de vendas e co:,si'JnaçoIS3 a '11-
.

'

gorar o primeiro di? janeiro de ) 9.67, A uni forll1iza·

ç5o' do áliquc;>ta, vi_gor'Jró nos períoelos subsequenL's
e se;á f.ixoda nova reunião cios Estados Signatários a

realizar·se em abri!. de 67, Participaram do' encero

.:,a;nento da, reuniõo, o mir.istro Robe! (0' Campos,

governadores de, Estados e secretários ·de financCls do

Rio Gr�ride do Sul alÉm de representantes dos Esta

dos de Santa Catarina e Paraná .

/

CCSTA'CQMEÇA A
ESTUDAR O BRASIL

RIO, 17 (OE) - O Marechal Costa e Silva deu

in íc:o à L'ma série de estudos sobre os LIl,estões eco

nómicos, financeiras e sociais do país, ::om o reoll

zaçõo oe um semináriO paro debate dc(, problemas
que deverá enfrentar 00 ser empossado d:a 15 ele

março de 67, o. ·ex-mi'li·srro e futu�o pr2sicLel-11'e reu·

nirá técnicos e Ministros nos m�ses que onte:edem à

suo posse, Pretende o marechal Costa e Silva, fazer

um levantamento elos iJroblemas nociono,s manten·

do-se afastado c'os meios políticos, Na segundo [21m

o candidaÍ'o are!li'stG à presidéncia estalo em Curiti

ba. Terço feira chegare'! à Florianópolis e reg:'essará
à Gunabora �a quarta fei ro,

/ AVISO

RIO, 17 (OE\ - O Banco
Central bái.�ol� circular nJ
mero 51, em face das difí
culdades no trôco, orígina
das com a reformulação do

estoque 'de papel moeda,
determinando que as cédu
las de cíncoenta; cem e duo

zentos cruzeiros,' sómente

sejam recolhidas quando es·'
'

t�vcrem efetivamente irn

prestáveis a sua circulação.
Esclarece que a circular,

é uma medida que visa evi

tal' o agravamento da falta
de cédulas.

Em consequêncía da obstru

ção do MDB :� câmara del

xou de votar treze projetos
entre os quais o que' cria o

centro brasilelro de Tv edu

cativa.

Três dessas .narêrías de

verão ser promulgadas com,
base no ato institucional

A oposição anunciou que
de ag-ora em diante passará
a fazer obstrução apenas

quando a matéria fôr d�

cara ter politico.

MPURA A��DRADE NÃO V� DlVERGE�ICiA
ENTRE EXECUTIVO E ,1&E(HStATJVO

': ,rn�ASILIA, !7 (OE) - () presidente da l�ejJl.Íblica V�"
. los didg-cntcs da Cfllnara e

,Senado, conti,H'Jaln I1H�.]';:('(\n
elo a mr..ior <1ic,wfio pOJo 11;1,1'

te das áreas govcl'Jlllistas.

blka o apoi(1 I' a colabora·

ção elo Leg-isl-.'livo. �llmnto
a reforma d,L Constituição,
pl)rém. lembl'dií. tal colaho;..
p,<:üo fle''C ',/'1' rel'lctid_,t

nlP11 ambienk de harmonia

entre os dois l'odcrcs.
í

A COMISSAO ORGf.\NIZADORA DO BANQUE
f!=: que "eró oferecido ao Excelentíssimo Senhor MA,

i<'ECH/\L ARTHUR DA COSTA E SILVA, pelos c1as

,1':'3 produtol'Os, no pró",llllo dia 20 do correnre - 3,

íl,ilO -- ÓS 20 horas n(; I ira Tênis 'Clube', aVIso 003

nteressaclos que os listas ele adesào pOt..l,:::rõo ::el' pro

(.urodos nos seeJes do federação dos I ndL..-iI·rios, Fede·

'aç.õo do Comercio, Federação dos Associoçoes Ru

,ois ç l\soçiQ�ào Comel'clol cJÇl �IO;i("J:I�Ó��o' ';;.
I

Esteve ontem, em visita a'

nossa redação c sr, Francis- ,

co Freire, diretor-super'in-j
tendente d,) Colonizadnra

'

, S PATJLO. 17 (OE) -....,- roba
Ouruguaty S.A. com. sede Ab

1 t· 1 -r-i . .'

dó' r
-

cm ,\ssunção, Paragu;,i. i, ,'8.tecOl'cs p"r 'lCU ares :J< r'I'J')l.i :'.'11.. a o gao
desta canital est:o ten- controlador, que cêrca de

Ao ilustre visitarrte deseja-
'

d
't

., '··..n-i- ! re�"l'ray Sl.:as _at,i- ett"!(;c mi! rol1ç"lp as .-;c

mos votos '({'e feliz perrna- i v,dades dev'do avs altos ",)' 'r "I--.-.;--)ct'l-a con'2'eh-

I )"Ir' (/('S (h cOT11erc'al'z�- (la poà�l';�;' ",.,1' i ''',p')rh-
çãO ra c�r""!('_ j\lp<1})Y"" qPP dac:: 'I lo �r?s�I a "irp";1'

I n'ai;:: de 1.9 mi; C,'17Z2iJ'cS d',· �"r;'-']lda f,,']''l. FJ'lq',l<1:l
l1(l B:':i�i; C:An 1'81. Enquan to isto aS dOnas de casa

to ::�sc
)
a SUNAB i1:!{or da GU2,nabara cOntinuam

moU estar t'Jomprando -compl';'ndn c;:,fne fresca

JlOis 'em grandes quanti-. e.m vaql� 1I:;<"lades do ,eS-

'Pades' para'o ,abate nO fri tado d'J::Rio, a ,preÇo \ de
"

. gorif "-)," Maya· ao:' pré'çó ,:àte trê�":mil crUzeiros o

I,,, de 16 )"nH _'c�Ul�)rQS fi _ ar..... \quiJ,o. .'

',. '1'r ,'," ,'r:, ... ,;.
. \'. .

. �

, f

,WASHINGTON, 1.7 �OJ.,li)
;_ 'Bx:asil e E�tJU c-h�al:álll

'

,à um acordo 'sobi'c a cnnte-
,

l'enôa dc presid,entes ameI'}'

canos.

Fontes àutodzadas i,nfUr·

maram que ,na entrevista

.mantida entre o chanceler

Júrary Magalhães e o secre

t )LriO RI' P;-,Üo\U0 ,Dcan' RusJ.,

f'lÃ accrtml�' :1 data de cin·

co (le dezel1lbh'l para a rea

lização da conferencIa.

(i)<; Bo.mooil'os de "Maita"
f' '.' "",..,,,<:0 d�' salvamentri

l

da F,'TI frn"1n1 -acIonados.

O aceSS{) ao local está seu

do prejudicado ..pelas chu..

vas e forte ceJ:ração que 'to
ma conta da, ha�a.

,
L

O aparelho terIa se cll(}'

cado no morro caindo nas
"

metas proximHs ao forre

ARENA: COMO VENtEI A ,

OBSTRUÇAO FAZENDO FORÇA
BRASILIJ\., 17 (OE) -

O deputado Haimundo Pu

dilha, lider d,) g-overno na

Câmara manij'cstolL sua

apreensão di�\\lte dai falta
de quorum e -lançou apêlo
aos demais deputados no

sentido de que os compo·
nentes da ARENA partici·
pem e.m massa do chamádo

esforço concentrado, para

a votação l1a Pl'OXÍllla ,s'e

mana, de mcnsagenl gover·
namental abrindo crédito

aos parti<los para, a cQnfe,c
(:ã'J rle ré-dulas. recursos 'pa
l'" l'nf�"""I<: r?lpl'�.is. refol'

ma admi.nistrativa, l'er-orlll.a.

, r! :�o1in�, r.'
i ' �.'

; II ��r�y���s
,

O
� l,nillistco da ,.lndllstrl·a fi

I A'lJ(\l1If ft"'��n"l r"'rr.a� T 'j •.',t:;u,�,� '1;, '.t-,
omercio d G

-

"

,
"

. .

a J[n�-Bretal1ha ,; ;
,

chegara Segunda-fel'Ia .... Gu," 11--
)

",. RIO,: 17' (OE) - O au-

,nabar,a )Jara ama visita ofi-
'

:clal de quatro dia"';
,

I
,me111,O do �)rero dR g;],so-.

.
..,.

I J'na (> \dós 'deh1a:s; c1erjya-
'0 plR .. ;.

,

I cos l'0 petróleo se dará
IMEIRÓ., TREM, j� Jla tel'Ca'fcira.

, O .. . \
: ". ,prllllcll'O lI'em, de a ....o!
bi'asileiro t t, 1

'

I
.

.

o .llneute cons.tundo nas ofidnas de D- "1no li
nI-

po s circu1.trã a
. .

1'0 d
j_ Pl'll:l1r1-

_

� outubrp. A infOl'll1[!_ 1
cao é I'

' I

F•
La redil}

Fel'l'OVÜnia,'· ederal.

./ ,

'Xesla data vai reunir
se o Conselho Nacional
elo Petró:eo para estabe
l('cer o reajuste <l.os pr","
Co" A jus'ifica,iva é de
tactos os custos de distri-

0,'le <leveDO ser reajUsta ..

buicão dos derivados de

pet{:ó1eo.

tributáôa e müficação da

previdência ',;ocial. O sen-

'nhor RaÍll1Uuflo Padilha en

viou ie]egram:J,s aos depu
Aados da ARENA para que

estejam em llrasilia 'para

á' vota.ção daq mensagens
consideradas de interese P'!Í·
blico e para a eleição do nô

VO, presidente, da República;
à. três de OU!lIbro. Até on

tem a Câmara perdeu o pra

zo para aprovar mais tre.

ze projetos devido à abs

trução (lo MDB. Tais proje
tos serão ,>ancionados e I

tJ'aJ1sforma�do's em lei pelo
p!·esidente.

r�6nçalves
Prega
Planejamento
SALVADOR, 17 (OE)

- O ministro da Caorde
rrac?\0 dos Organis)))"'s Re

g,;d'na's. di�s€
�

qUe não se

poc!p continuar mais, a

rc�hrlJhar dispersamente,
s(')',lo npce�sárjo o ajUS
lanlcn to àos p1a110s de re '\�

Cnr"'IS e_ decisões dos c1i
frren t",s Ql'gãos para pro-
11"0V'01' o efetivo desenvol
v'mento O (811r. João
(:onG'o 'v�s ele Souza. fa.
l( li ontem, no ele celTa

to ,,10 primeiro Congres
"n de IEtegração Nacio
nal,

',�enador !Houn� Amtr,lde, de

',clar'OH fine a'gumas (le SIl;lS

.fled·H':1�i) ... s 1\Ul':1111 m;-d in

$l'l'pl·eja�la�; '1"11' cHversol:l

jornulisl·ns. f,csc'lareccu o

presidl}tlte ,1.1!) Cong')'csso
tIne ,I' :suge \Õ!)� {cHi!' '10

Vissc mais. LI '.IC Hão faltu·

ni ao pn; 'Í!klÍ�1,; da li.c! (I,
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Os laboratól'ios lepctit acabam de:'/irlau.gurar·trés
-de atendimento qratúito aos criadores:.

',-
-:... "

servlcos
�

•

r

AS CONSULT",S f'ODEi,ÃO 3m FEITAS PESSO/,LlAE�'TE,
P.CoR ,ESCRITO OU A f.RAVES DE snlICIT?<>\O Dr:
rscmcos ,E VI: FloRir JARIOS 0;\ LEPETIT ?'JE IPMj r', I E

, A bOCALlDADE, SERÃO /\TEi !iJID{\" COI,1 '

PRIORIDADE r\s CONSUI. TA":..;, n II' <, rOR CLiEI 11 ES
DEiS u,BóH�róRlo::; LEP�TIT :

.

J�A,RA 0BTf:R )v1AIOREf; l.UCf\O<'-; cor rn:' ::;f!'!lpr/[('Ot,1 o.e; sPr.�JJ('C·C; t: ()':; Pp!)"I'V
'

LEPem, '

I'ir-Hl\<'-"', !:�1I J Irlst:;Ll�t!(l d- Fobrír-a de R?JC:j().
f�,J (9�. Olle ntaçao sobri- .l\rra:;'Odrilento.

EM PÃEZIN.HOS ,VIÉNtrxj'SES, SÓ VOCÊ.:..
'r::fECEITÀf,;t.

r

1/2 xic. (1::!5g) de leite. Ij-+ :dc, (40g)
+ 2 colh, (cbci) dt: ;ir.'Llt�ar • 2 colho (chú)
ck Si.ll • 3 colil.. 1"":,;11 Jc manl('Ícra .2/:l
xÍc, (160g) dl; �lgllr"il\'Orlla. 5 cfu1r��Úh;í)
ou 2 en\'(:Lopcs d", Fermen to Sê('o
Fleischmllnn • -e I ''2 ):ic, (500g) de bri
nha de trigo· l\u';I- pincdar - I gem;l.
Modo' de preparar: 1"(.'['\,;1 !) lcit,;, mi's
lure '1 'I-t xÍc, de ;)(:llC;,1r, o sal, a mall

lcig'iI "c ü"Í.,(' ;lill;) I'tl:: r', �Icç;[ ti úg-ua
,11101'll;[ Iluma \';I,;ill1a, Il1n(e' ilS ,) colh,
(cbil) rlc' ;11:lIC"1'.'Aç;'c:scenle () F':-r
menti) :-;'''cl) l':[, ,j�chlll:l11n, eS1J:.!lhando-o
s<)I)['I' :1 ;lg'u:1. 11,'i",(' dGscan-sar por 10
minull)s, ":111 ,-t'gllir.ln. lT1l'xa bem pl1rn
clis,oll'I:'-!1) CO,llillll'(i\Il1Ct1lC'. 1':!I1 Lima vá
silha gTanclc" ad'ici(Jl!P :1 l'::lrinlta as mis
tllr:l}; de: r<,rm"il[i) e Icile", \'(lla�s<' bÓ'lll
ak ligar CnrlljJlclili!J(,rll<', 1':11l ';IIjI\�ll'írje
(;nfarinhndQ, );<1[;1 {!II ,ill'(' a 111:)..,,:1 ,"1(:
t(ll'n{t-Ja Jl);tCj�l (' f�{;l";li(·;1. (', ,J(\(ill�: �'1l1
\'usilha 1'1I1111;1 {' 111!1.1,J;L ( ,;111';1 ('01'1 1";1/"1
Úlll it]() {, (!t"ix{' {'I � l�(.(! j I!! 1: !(,I, II 11\.1 i ..

tl<[uecido, liVre de corrente ele <1[', até',
rJour3r de {a11l3Irho';(�t?:\:O,S,;;,.\J..::;_lP\ �'r�:OO

, horas), ou 3té que, tocada de' !c\'é''C:onl,

os d.-cc!os, comecc a encôlhq, :\, nYaSSa
estando pmnta, abaixe-:l e, cm sllperfíci,'
t'nfarinhada, divida'él CIll pcqllenos P('-'
rla<:()s, dando, a 'citda um, () !('jLlo d(:
sejadoi Col�qlle os pãezinhos \erií labll;
Idras untados é clllarill)wdos, disl:.I1ÜeS
uns elo;;; oulros, l>,incclc COill a' g'cnl::l,
l1cixc crrsccl: ·cm IlIgar mflis aq.llecido\
li vrc de CÍ)rrClllC dr; ,tf', Pi) r 40 a (,0
millutos. "\sse ('In rorno moderado dll"
ronte IS � 20 minillos, 11;\, :1pr?xirn�d:l
Illente, -10 p;iezi n!t'O"

Pata sua facilidade,
brtiUél'l1 em onVeIOjli);
quanHdade quo vacó
usa ds' urna só vez,

.,

�
'"

j
''- ! 'I

" I '"

, �i
'i

Acontecimentos Sociais
z u n v I\1ACBAOP

o catedrático Henrique SLodick'
êm uma 'Galeria de Arte" no Rio de .Ia
nciro, lançou seu livro. O aconiecimen ..

to [oi de alta repercussão.

-,' x . x x-

No. próximo dia ;10 as sj'.",s: Edi S:111
Tíria:2,oo ]Vfal"gnt. C::tnzOAr-m'ljo" Tel'p,'Z3
1:'r1pLh P. V'ntínia Bereha, ,<:i�J\io 1,<1"""
1,\��sPS :«a l:tl'dp dr' ('lpg:'inC'Ja (' <:i-)iíth
(k" f'" s�!,:1i) ,'ic, ks;;" do Lu", ]J"t"I

r:-r'_:!íL s('rn:'íH-l r-in -"!I:' rpt;;i.rlÔ(l(;·:�) ':1..

:--,f'(L ?i :Ô�l �J\.id"Jiín [11�C!..�IJt.ql :-;én}-j()ras dc�
j,oo:o;);1 s'Ií'!('cbci(' �:flf'fl '11m Ch;í,

n:� '15 anos clp A1:JgpJa J\tr:1l"a Carri
-'fi; le OJ;,veir:1, SE!J'á' altnmcllj p 'fC'E.i.PjüC!-;
no pr6x:mn d'a :,H): Na 1)('11':01." (i'a p; .,

r:Lna. do .L'ra 'I'eriis Clube \T:_, i J't'll'iiií' ,

j"ivem ';s,:, ielY", na linda {'('S[;'I (,ii,' Are"
;:>:< 1:1 Matia.

'.

A elegante sra, Edl» .T 01<1 t' rí da '�r)

eiecla'de JoiÍlvillense está a ('('enie ",'a
,t�l'ànde festa in/ar'c<1�da !,,"'�TU o' pl',0>;;W()
:lia 24 nas salões do Ginástica, quando
será apresentado em desfile llT!.l;:r Cole ..

c,:50 Bangu, A renda Ser'il ern ' ravo� ,:1,:!
Sociedade de Amparo aos Tub2rclll,)-·
sos

- x :x x . x

NUm "Dart Hera ';1" eSpecial da Sa
d;a chegará terçn-féirfi ,a 11'iSSD cida,}?
sendo altamen .e recepciolJac1o no aer»

p.oÚo Hercil'o Luz .. o Marechal Costa 2

'Silva. A comitiva do·sr. COShl e Si lva c

ele 45 pe-fSOas

x x x x,--

A"s 17 ho"�s do pró,','p-n ,-l'a l(),
na Capela do Divino Esní.!'it,� S�mto, 1'f'

ceber'áo a bênção ,nu9cü�1, �e}iáne Sffl\
, fore,! Lins' e EziO Zi:uiella' l;'ránca�\cci, ,�
r' Cc <1(:3.0 aOs cnnvidados dó\t�se-ê't, no
Sanlacatarina CoUntl�Y C\l��:
f·

I
i

(

(
� t

A Direção '-lo QUerência Pa1ace tIo
tel, dia 23 :�')[;óx'imo Com coqUite1 clB li
Gante, recep:::ionará as Dehutantes d,)
Lira Teriis Cll1bcú'

X" x' x x

N
. �t 'd f' C'1 o Jm1: ar e qu,;ill'('a- elra 110 Ollfl-

t'rY C1u11, era- homenageada a sra, Leo
Tlardo

. (Ivanise) 'S1;Jipeti, qUe COme'i.1\()
ravf1 id,ade nova, N�l, bem decorada 111('

Ea à lu!!: de �elas, 01> caS.l'S: C::n'os Ech
!1!:clo' (Lea) ,.o1·1e, GaJdinc;> (fluI h) Le')
zi; Norber'tó- (Elja.lla)',,f3(.ancl e HLl,))",T:S
(Lçny), P9r�iJ:':1 Olivóim,

.' �'-

x

Muito in':eressanLe é qUe neste
rnesmo jantar, observoU-se qUe todas as

senhoras usavfl;rn I-'>el1te-àdos do cnbeleí
1'0- .Julio,

'

, ,

Exp��cJic: ')

caverna

1VIilorad Vuckovic

"

Uma expu::liçãO espeleológica bl·il:l.
nico - iugoslava logrou , e�n meados
cio m.ês passacio, descer- a 32:l me1rJ.;;
de' profundidade, 'aLngido o [\lncl.o c:fJ·
poÇo Ba1inka .(caverna v,,�rti,:;a,�), "ilua
do Das encos' as àa tl1onLl.nha, de Piste
l1ik, na pá.rt,e oeste eh rugüsUivia, nu;,}
lo?al mUJ-J1iallnen!;p fa"lWSO !)or S�U5 i
numeras noÇOs e grut.as,

A expediGã.o� oUe na primeinl ten
t.ativa, realizada há doi";'anos, cOnSog'l:1'a' apEmas d(oscer a 218 meÜio8,' era iH
'Legrada por 22 n;tembros do Sollth wà

.
los Caving Club e po :3 espeleólogos :; l

goslavos, e aIÉ!n1 de proGf\:kl' éJ u", CO Vi

ple:o levantamento do poÇo 'i c�)ll'l,ê'U di
verSOs düdos ,científicos da maior ill1DOi'
tância, emboi-a não tenha superad� o
J'('cord mun.ii�l de decidas em cavernas
êsse tipo, qUe é de 410 metros, om um

poÇo norte .:::_: americanO;, os' eXplOl"ádo
res tinham espél�ançàS de ultrapassal'

aq'we1a m3.wca;' pOiS;, segundo' s� supUnha
(} poço' de' BairiIra tel'iá mais', de 500 Tlle
!'ros de pro{u.m:lidade o qUe, afinal, era
inexato.

O poço tem; em fua entrada,' ape-.
nas 4 metrôs de diâmetro, mas à pro-'
fundidade de 24 metros, larga.se, re�n--�---._ .......

O sr. Paulo Konder Bornhanssn,
Dr: VolneY Colaco de Oliveira e o Dr.
Fernar:do Faria," foram vistos palestrc'\n
elo discretamente, no Oitavo b,)tiquím
do COl1I1trY Club,

-x!xxx-

A bcni' a sra, Maria' Olívia MeYe.':'
é a neva discipula da sra- Mnría Alie», '\

-xJxxx-

O Governador Ivo Silveira, terça-
1'( i r». na Palácio Agr:lI1ônlicf1 recebo
I a: '1 il'!! ,Jlmo�o em homeragcm ao Ma
'('cc-ha: Costa ,e Silva,

-x,xxx--

A recepcão elo Oscar Palace Hotel
((u�, -, rá homenagem as Debutantes .,:�o
(, f'D, "'q;lis Clube, não.s:.rá na ,data di
V·dt";l��H ante!'jorn!0tl p nOr esta. c0!un�l
J! as s: rn. !lO T::TÓX'mC I,lia 5.

� X .x
:

X, X

r3êü'r 131'::�H1CO do r3r·rtsIl, 3 se l'E':ilizar-' 'l�J
Go1den HOr',!n! elo Co:-'ac�bajja Palace,
da 29 de Outubro próx'qlo, Neli a Mo
ritz

- x x x x

-O S nrlic"ro dos Radialistas de Sim
tH Catarina esta err. pre_partttivos pa�·,l.o encontr-x'[com a Barideirantes de �a,,)
Panh, di:1 20 :nróximO no Estt!:1io Adol
fo Konder,

"_ x .... x }� --_

Está fa;ccw'" S:'as de;:!JE'clidas ele
nossa cvIade, (' (",rr,"d ,0 =r«. Leonel
NeY ela Si.lva Qu'!]J:,-'r:i";:, ":'''1'''nel.
Lp()[le1 Np'Y,' 'v'S'hll <l ô,s;; :-:1b"5ia L('
gisla iva do Estado.

- x !'� x x -

,\
D'rptÓl'i 1: do, Centro Academico

Dr" T)i'l:mél Nf,,:::}'m:ill1l1, logo mais PI11

S11;'( -"",dr> �ncjal l'f'cC>!)""O"";lt'á as DelJu,
t;'11'l,S do Ura TrniS Clube,

- x .x x ,I x
--

\ _'

<I í .'

EXP0]',,-l'o ma�','1v:lb)"os quadros em

uma ''''a1f'']''a· de ar�p. 'n"l Rua Augusta
em São Paulo, ° fe�tejado Hodrigo D'
Har:o,

$
- x .: 'x x-

I
O sCratch eh R:\din B;tnilcil'ante,;

ele São Paulo, éJXÓS S",U r�'''1)r(nnjs3,)
em nOssa Cidade'corri o Sincl'cC\'o d(>�
Hadia1istas" de SC. eS'iará na c;dade de
O'úrinhos, comO atração nos festejos elo

Centenário, . �

-xJf'xx-

Pt:0eedell1e I,:la GllcJn·�b;)l'a r!ell 'r{lpi
da Circulada em' nossa cidade, Dr, Hef
cílió Luz costa.

,- x Lo:: x x
_f

Pensamento do dia: O direito é ()

olhar de DeUs sôbre o noSSO m1lndo,

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

,

conquista

tina'nel'Le, formando Ul.ll acnplo vâo ll�
u1':s 70 t1).etros, e!'.l0 8,0S pouco':; se vai es

Jeitnndo, até Té,Clv:zjJ'-se 'a Uma larglll'a
de SOlllcílte ::3 me,tl'os, Aos 238 metros
l1'll'éip-:'-',c?ando Uma ,e-rlor-'lle rocha qUç
('bst:'ui éj"I'la,'e por corrnJ", o o céllninh0
o:' exploradoreS encontrnl';:I!ll outra j..
mell5'i:\ :':::il.\"didacle de 1'�ê':'S rio 70 me-

':rcs co'" e"',1a, "';I�0,Ç, ," c.çja!,"'-"n:t"st',liJs• J.l •

.J� Jl", �.c .. �...... u

f()J'nla'� t11RiS {:'- '1.sticas; rr<l.s. S "6l111�L}
os espe]cólr ,Q'rs \ ('S lllais ,">o!'áve's OXC:1

pies ele c'Sta',"2,,,,;t("s SE' ellc:.lll t:�"'Ol a ,

?V) mpj!'<>s, Undf' hdl lW;H vrTr;l/'lc[ci,l'_l
<f] r(:7'�·l:1·' ;')ty<:·��;)..:., ... I;�. C!'l<'1j h �17l·11.a got,e,t,
i" ,-o ,:' ',""" ·t", :,t"'dr) ('\-(1'1.,.:" S 1;'LQ'Os __ ,

.

" ,

, q
Ltr:",n r .'':;[' r"1(. lJcle7:-� jJ)�!(;'::"cr' hT('l,

/\lém ,da., si'gnificátivas p I;C!'l':';'l,-f
c;entÍficas qUe possbilitou, a expé'cLç'i,)
te\'e ainda - Uma importante missãu: "

.resgate, rea�izado- por seus membrO..;,
dos restos mortais de quatro "partizallc,
iugoslavoS,' organi�adOtes da resistên
Cia naqUela localidade, �lurante a OCUp�l
ção úazista; lia' Segu]:iJa Guerra lVrun
dial. Esses valentes Datriotas - doi.s
dos quais considerad�s cOmo bel:ôÍs na

ci6n:tis - foram mortos Delo inimig')
na' primaverá de HH2 e s�us cadável'e�1
arrOjadoS ao' poÇo' de. Balin1ta. Seus res

toS mortaiS, ora ,resga�ados, foram sOle
nemente sepultados, cOm, gtancles hon
ras, na localidade de pla�().

,!
_
�"t:" I', ,"

Florianópolis, 18-9-6G
'�------------.....------_,....".....-- -

\

no

A'BEfnA AS QUINTAS-FEIRAS, ATÉ 21,00 HORAS

NP� esrAVCA((» [)) .�§ [f[Gr[J)rRIE59
scusseu l�lPlRlE§IEN1r t\ A

66§lEiLl!ElÇÃ«J) !PRnM_��IE[�A\ rIM})"

UMA AHMAÇÃO PARA CADA TIPO DE ROSTO III

ARMI\ÇOES E LENTES COLORIDAS IMPORTADAS .,

CRt:DITO IMEDIATO -SEGURO (DE LENTES) GRATUITO

. '\ .

ÓCULOS COMPLETAM SUA ELEGANCIA

.

Banco de De5envolvimenio' do Es�ado
de Santa Catarina S.A.

ENTREGA l>E AÇOES '

ComuniCOl'r,os aos nossos acihnistas é]ue os açêles
defin'itivas referente� 00 capital inicial dêsté Banco,

\J

d 'bestão à suo disoosiçõo) mediante entrego ,o recl c

provisório, comj.Jr�vado por documento hobil de iden

. tificoç60,
Expediente' Das 12 às 17 hol'Os

Sede: Praça· 15 di'; Ncvembro, n, 1 ,

A DI;�ETORIA
,
.

';..
.. .f� .. 22-9-66

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

I

-_.---_. _ '_ -'-_":' _---'"';"'"--------

É-nos grato "oml',nic"r aos nossos Pl'F'Z'lcJ.OS amigos �
clientes que mudamo'� o nosso esta)xdccimPJ:io COluerclU:
1

'

ado "CAC'.' JOD"'-" "itu"'do à rua Fêllpe Schnlld,(.en0111111, "",- L,�" ,

, 6/1
)l, 42, }'Y1Ti1 b. rll�� .Júlio J'vIoura ll. 19, Telefon'� :3004 (CAerDAS N'')IVAS) oude ma:·Jtcmos, o mesmo ramo de com

'

cio,
lqorjarlí'Jüli�, ]() de sl'tembro de 196G

C.u'valilo, 1'1111'(1s & Cia. lAda.
18-966

-----------'---

F dó l' rI' n"Dor�es F:O:O'/lórie' E:- MóritimL�,:,r.:p!'C'sa ;, u"

há Plars (�e 40 ano:; f:;tél�)elec,i(L:, ,:;pera'ldo em túd,O
O territór'io no(':o'1(II. ("'''':(::iO nomear ogente em Guri'

tiba - Joinville -, DI ;!��C,.-\llU - r-:oriOllr\;:0Iis.
'j { .:"\\ '"' • -j-':)oÓ3ítoDos interessadlJs c'XI9:"iTl-Stc re,çt""l" 00., c,'_'

,

para evei1tual desc'ol'g'l d(-; nit;r(.of!uriu;:" preferênc'C
Por firmas de representações, cn:nrb' os i ronspurtodC

"'O
ra cj," âmbito estadual u firnios que tC:'r,rIOIYl mu/1

ri] o norte e nordeste. EscrE:ver �;(]r() p, tv',v'

'::'aixo Postal n,o 1..539 -- I ia d·.:; Jall�iro,

2.966,,/

DEPÓSITOS
)

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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José Matusalém Comelli

,

,";'

Rua Deo:.!o;o, 19. canunto 2. � .

,.

P8ATIC� r

t
!!'

recém rormados ou formandos que 'este-7Contadores
iam desatualizados, podem ingressar na profissão com tô-';
ela a segurança, ortentacão e assístêncía técnica imediata e ��
-onstante mediante as obras "VADE-MÊCUl\1 PRÁTICO;

CONT.ABIL" - de H. F. SCHULTZ - únicas no gênero no '{
Brasil. .�.

Pedidos à Distrib!üdora ele Livros Vaele-Mécum Ltda., t
rua Vigário José Inácio, n.o 347 - Caixa Postal, ,1342 - Pôr- :��
10 Alegre (Atende pele reembolso postal). �:

/

--------. _'---.
--_.�------ ---;-_._-_._----- �

VENDEDORE'S PRACISTAS I
PARA FLORIANóPOLIS E VALE: DO ITAJAI

A base de comissão oleveda - artigos de consumo torça
do - Comércio o Incústría, bancos e repartições públicas.
,-::artas aéreas para GESTECO SIA - Cx. P .. 6n4 S.P. Entre

vistas "IN LOCO" na L'1 quízena de Outubo.

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

, ,

EXAMES DE' ,MADUREZA
De 15 a 22 de outubro próximo, serão efetuados exames

de madureza pelo art. 99 .. nesta Capital. As tnscrições estão

abertas na Portaria elo Cclégío Cataríuense.:
, Funcionarão as bancas tôdas, ou seja, as de' 'Português

Espanhol, História, Geografia;' Ciências, Matemática, Filo-,
sofía e Socíología, nesta ordem, para o 1.0 e 2.0 ciclos.'

.

Mais informações pelos fones 2060 fi 2061 .ou na Portaria elo

Colégio.
---_\_-_._----- - -'" ._ ---

CASA - VENDE-SE
Vende-se uma casa recém-reformada 'e aumentada, à

rua José Vitor da Rosa, 30, em Barreiros, com,um lote de

terreno, livre, ao lado. Parte financiada pela Caixa Eéonô

mica, Tratar no local.

UNlÃO DE UMBANDA DE SANTA
C,ATARIDA

Fur.rladz em 7 ele AbrÚ de 1962

A União de Umbanda de Santa Catarina convoca a to

JOS os Centros, 'I'erreiros e Tenchs çle Umbanda, para par

i.iciparem";d:a Assé'i'nl�jéla c�e Representantes: .qti:'é' será, leva- •.
�1a, a eíeíto ho-je':�$ 1'5;00 l101n'is, 1'1:a �séde d:a',l!�1f!,06Beneficen
tt;'C>P:ec:f��&�iva óI5:êi:áT}if)� i O'G�l1z�(Úl

.s:
nqS�:�seat1ar��.s ,da R1.1él

Pedro Soá,es n·.ow15�
. \

NIUtO SEVERINO - Presírlente Interino

MINISTERlú ilA FAZENDA
ALFANDEGA DE Fl,ORIANOP'OLIS

,
.

ED.I rAL N.o 15

, .. .De ordem do Sr. Inspetor da Alfândega de Florianõpo
n�, ficam Intimados 08 srs. Wilson Clasen e Olindo Albano
Malnchin, residentes ,neste. Estado, em Iugar ignorado, �

comparecer à referida Aifândega para, no < prazo de, trinta
1ias, contados da prímeíra publtcação dêste Edital, apresen-

'

tar suas razões do defesa referentes às Representações 118.
"

115166 e 96166, respectivamente, ambas do Departamento das
.

Rendas Internas, nesta Capital.
.

Alfândega de Florianópolis, 15-9·1961>

Rita de Câssia Nunes Pires Oliveira - Agrnte Fiscal do

lmpôsto Aduaneiro.

-.-. .

-

__. ......... -:-0_- .

VENDE-SE

Coso de material recem-construida, o ruo Thia

go da Fonseca em Capoeiras.
Tratar à rua Conselheiro Mofra, 1.32 com o sr. '

.Iok Lorme

�-----------

AGBADE�IMENTO E MISSA
I

DE OSVALDQ;- RIBAS

Viuvo Valéria Grams Rioos e filhos, ainda cons

ternados com o faleci!1Jento de seu querido espôso e

pci; vem de público externar seus mais smceros ag'ra·
decimentos à todo ',=quipe médico que o assistiram c

o at�nderam num longo e exaustivo dia ele trabalho,
às bondosos I rmõs do Hospital bem como à todos os

" enfermei ros.
O agradecimento t::>do especial e sincero o Firmo

Machado s Cio."
A todos os am:gos e parentes que erwiarom co

rôas, flôres, telegramas' dos que nos confo:taram com

suo presença, à todos, os mais puros e sincerbs agra
decimentos e convidam para assi$tir a missa de 7.0
dia,. que será celebrada 2,0 feira, dia 19 às 19 horas

n,a Capela do Colé'ç;io Catarinense
A' todos qL:e comparecerem a' este ato de fé cris

têí. os agradecimentos do família enlutada
"

"

,-------_.._- ------�-----

EDITAL N. 13/66
CONCORRFNCIA PUBLICA N.o i:l,()G

Torno público, para 'conhecimento dos interessados,

rlue se acha publicado no Diário Oficial elo Estado, .ediçâo
ele 1'3 cl.2 setembro de ]:;66, o Edi�al )1,0 13/66. relativo a eOil

.. "ulr'Gne;ia FúbÜca 11 o 13;(,6, par-i aquíeícão ele} máquinas,
..

'

L,<I[Ql'CS e móvei, destínacos à Escola' rIe Eng'.' nhai ia Índus

-.'; rial cLt Universidade Fe.Ieral de S<,nta Catarma.

Outrus:,hYl, G:;-ch:t�.'('(;p, qU2 ·i abertura da Concorr:.,1e�i':

'C':SL(l aprazada P.8:'�1 às 15.00 h1Í'as (1�) dia 29 d.; se embro cLJ
.

Procuro coro O seu Quod'o de Er�genhe!ros de Vendes." ehlílentos te

:em-torl-nodo:" Et"-lGENHEi ROS Químicos ou Me:::ônié<Ds, poro 1 robalhar no
Norte 00 Paranó com. residência em, Lonc'rfno. ', .\

I.
\

. Os candidatos deverõo tem bôo opresentoçõo, estar quild{ COm O' ser

ViÇO militar e idade nõo superior o 30' onos.

Divisão do Material, em 1509·66 .

21-g.GH.

� -.

Os interessodos deverão dir iqir corto do proprio punho à Cqivo Post.a·I;·
360 - C',:rii ibo - Paranó" indicando idode, referências e pret�n\ç�·es.

..
_._ ... ..;- ",-:.::_,,--_._._- .. : ....:....::_-�-

" ';

ALUGA.SE . I

..
�'.

"

. i Aluga-se S ..11.QS par> e-:;c)',itõrios OU consult» ríos méd.cos,

r.o i�nÚlio ela rua Fellp8' Schemidt' 39·A, Trá,,..]' a rua Con

,;eU1P'iro Mafra, 48 "- Sah ?, COl1.1 o Dr. Persi,

.. ,

.(

" J ",:
,

·f:.,.

-,
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Agenda Ecenemíca

HEDUÇÃO Di. QUOTA
PARA A ALIA )IÇA

A Corníssãe �le, Pinunças
eh Camara dos Represen
tantos reduziu ho;ie a quota
destinada à "Aliança 11a1'a o

P ..egresso", nara 595 mi

lhões de dola res e recrjmi
nou o lento a vanço que os

rr-ernln-os ,du, organismos
vem dando para que sejam
alcançados os objetivos da

Carta de Punta DeJ, Este,
O Oongree-so autorizou

recentemente, ,lima verba
(Íe 653 mjií�ik� de do-ares

para o ano í'iscnl que cnme

I:' .u a prímcir-i de julho c

'i'�0 milhões 'ir dolares para
(',uh um dos unis proximos
anos.

En(retanto, o govern l

não pediu toda, jl, verba, so

licitando apenas 665 mllhões
c 388 mil do'l<vcS para csu,'

ano, que a Curnissão redu,

ziu para 59Q milhões.
Em' seu rehtorio a Co·

missão diz: .' .;�
"A éumissão,' :moia firJ111; '.

JUrnte os �bjeiiv�s da "Afi.·3ança para o Progresso". hn:"s
tretanto, depoh de 5 anosl�
je operações le coucessões:':�
<l.eeerca de 5 bilhões (o::ioü
milhões de dolares e� 6m.

Pl'estimos, sutwenções,' ali.'
mcntos, assistellcia tecnli;z, ,,',

equipamentos :! C. se ad.!;,

preocupada, como o devem

estar os govel'uantes, II)")"

gressistas da Americà Laí�.
na, pela falta de realizaçoe�
da parte dos países latil.,ú,

americanos, quan,dfl se com

param seus resultados com

os objetivos desejaveis que
I '

se fixaram na Carta de Pun,

ta Del Este.
O relai'orÍll " acrescenta

ainda: ,',

Os resultauü:> 'par:), 'l,a t,
seis anos de" wJUcaçãÓ a,.(r.·
dos não são s:ltisfatórios, ':',
mesmo que na prolonga�li,)
da longevidade por um mi·

nimo de 5 lines, <itá-elli: o

pl'ohlema-- do atraso turaJ"
desenvolver, p'l'ognlll}aS / li.,
casas urbaÚas e n:u:áis coil)).'

, , j
}l'ementar a reforma, agr�·
ria, e assegurai salados ade,

quados.. ,;

flUl'I.iEN'):'O Dl': TAXA NQS!
l1EPOSITOS

'

;:
,

j
CO IH'ULSORlOS ',:': �:1\;1
Fontes do comercio" h141lS

iria e baLlCO� in}'ortil��"'1\
!loje que o governo �Je�!;l��& partir de 5 de outuhró;,

• :; !. ".'

data em que expira li vigêu'l
cia da instrução do '�Ba:�h�,
Centrlbl sobre :1 reducao ,d,o�
dCjlOsHos cOl�1pul��'rios/' "'Ii
taxa atual de �l por "celfttJj
em mais dois 1J01' ceu��ll\9:
h!lizando 2.3 ,H'l' cent'à!dii{'
ohrigatoriedad" �(J l'ecolhí:\
lIH'nto govrl'namclltal. '

.

';.1 f;\�I/.oj
A:,;segarar3.llJ q'lC o Jl'I'{}.j

I'!"HI11ento 'i�'o·,·(,l'I1":nlcntO].'�f ,

motIvado �Jte',:l, ,eonvili!()'ló"
�. ..:.... �,. ,<". : 1

das au!orid'ádl�", mont't'árhi�>'
de que ha\'er:i IUTI aumellto
de 50 por cento nos denosi.
tos ham:arios TiOS proximos'
meses.

j'll ihí'i'·l I,�·I

COSIPA p..\'l'P RECORD [iji
DE PRODl1CAO : \!'l. i,

- 'H 1

. l�'t} .�;a :

A COSIP!\. divulgou ;UYf11
rt:'l,atorló i,'l<;t:'l;1.ivo '. ,sp)}rei.
�!WS atividades. no qlIal, ''in.
f'lJ"w� qne durant'; _� \ltê<;;
dr' ;l�()Rto '�Jesse ano fOil'ftm'
bl1hlo,s os reof)rdes 'de prO:'
fl,:r.;·'.fl, f-l�, ("'()0l1f' fP!'J'f� ·1r�1�1..;;�lH
C ling-01es de l1(\n. De .ialIC3�
'''' :1 ,wnSt'l. " ('., tl!J'3me'ltIl
eh f'P"�"P�1 lHontou fl Cr'S
4(, "13 :}OO Or.O. 'ipndo ((l.le du·
"''',b:, o nw,,; (I" ílllho foi oh·
lid" o /1"t'l!1Il1' ),(''iultndo. is·
f0 t'. f;ltl1">1mcnto de CrS, , ,

8.";20 600,000,
Em a!!J)�to. :.1 n"orÜl<'ã" rI,i�

(''' ......Hp" ·Jne1!1 r/,\c:':11>,,\ a tillll""h I

�)� �1��l tf"-(";�d;lS. ermtta
2G 5Z8 'tollcta"'a'i e'lJ l'e':eT0i.
!''l, (lllf' el",l o l'er'oroe antt�.
rior. De ferro '�"�\l. foram
j1l'oduiJdas nr,quê'e mês'
!!O.:�';'6 t.onel;"I<ts,' contra
;':7271 em julho, melhol'
Jli'odução atiu;!,ta anterior.
l1H'nte. Quanto a lht!'!otes
aço. foram í1 L' o d u z i da"
4,!';,782 tonelarJ'�". e o recor·

de anterior tmnbém era de,
.iulho, quando foram produ·
zidas 43.001 tOl.e.ladas.

o ESTADO
i O MAl:' /.}Inca í)lAllO AlE SAlr:A CATARl""

(1< .�,

I.

(

t. ]

1 _,r

�)

speranças .emocráticas
" I '

De Qualquer l'I1àneiro, ficamos sa')endo 'ma:&

,imo ,'e'!!. ,da disposição militar em faze,r,' respú'ar ô

(:.ue ha;a�a o�teriorment'e, permitindo a sul,sti�u.i::ão

Ao' ;'�"',Ii Presidente po� outro, fato, rGrfeirarr.e-,t:
iH) m�i em ·demoérac:ia madura e sadio ..

e o respeito a� .Congrésso NaCional, do quo! c1eile,,-
'

"'.',' A p<úcela popula. de' satrifício l' resigno -(io,
dEi�á a eleiçÓo d'o' futuro Presidente da Rep�blica e' à f'�m -�i�o devotadomente ofereci'aa aos homens - que

votàção da '�efcH-ma COl'Jst1tuciona I dirige� o ��ís, os quais nÓo poderão �sqllecer o grau_.,
'

. 4 "

\
.

Enq,ianfo i'sso vêm 'cJ lume ,dec!a,r(lçoes do Mi- d�, paciência e de humildade de quem !lInda traz: no

nist;o do Justica,. em linhas gerais-, o ren.osdâ;c t,o" pelto eoormes e irrepeáveis esperanças eternamente

do e1fr�'sa�e�;o' entre legislativo e exé:CLrt�IY�; 'se'gú,!-
'_' ieho':Vaaa's qu,ando su�em

"\0 a irnterpretaçaó (io P�esider.te de \111\0 clo;··cQSOS do' \ale� c�m os seus sonhos

Co�g're.sso, Ó.�i�ó e neces!fado_ dé um �i�'Ó90 lia" ô·

ni'c� e 4eltrC)'c;:r6tiéb. 'Cbntudo, as (',eclra:o�ões dó Mi·'

nistro da 'Justiça petmnnece,,;, óbscl.lras qüanto 00 '

.'" 1

relal significadõ .. hovendo ,aIé quem ins�nue que t�-

nhqm' sido própo,sitálment6 deturpadas. ;

\; "', O �'�es",i���o n'àtui'al 'é inde-svich�l; da" f_�1 �ituQ-

,,'o ESTADO, DE q. PAULO": "Seguimos dia OS PRIMEIROS HOMENS NA LUO/DE H. G. WELLS
fi dia o qcJe SUc f�e em todo o País e tudo fazernos" Quando o. grande escritor 1I ..G. Wells, lá pelos ÍlUS de
para qUe não n0S escape nadâ {:�o qUe Seja sUsc,etivel ÍS99 escreveu o discutido romance de pura ncção, intitula-de concorrer pa1"a tornar n,ais delicada air,;Ja a si- do "Os Primeiros houlens na Lua", llão po.dia 'siquer pensa'r1 ua�ão Criada pela insi�,1ienc' a IC()l,) qUe todos os déas

('umo, também Júlio Vetner nas experiências científicas detrabalha o sr. l�fe", dente da 'Republica para contrw hoje, quando. ,o.s Estados Unidos e a Russia se avisinhamriar à marc,hEI. natural das c.:.úsas e, pal·ti.cularme�e, '

cada vez Inais da lua e seus cosmonautas passeiam pelo es-
p"ra f�cilítar a ta�·ej:é�..

dos qUe DUÍ1,C� acei a:'am a
paço livre e fotog':ai'am tudo que andein eill seu càminho. eS-

'

mutacao bruS'éé;l. vel'lflCada, D.o cenafJ.O do Pms a 31 'nacial
" "

'.

ele ll1�rp.,) de 64. CO;m U111a falta totél,l.-t:le senSibilida-'· 1 •

E isso não são Estórias, mas, HISTÓRIAS verídicas ede DO" � :lo àri.ler�u-Se s. exü. em alienár de si todas �rovadas como. todo mundo. sabç tão 'bem eom sabe daas' ��r _llt�S q'u�, se cüspunham a ampará-lo na luta guerra do Wietemull e no.s gazes lacrimejantcs nos olhos dosp(il;i :]1,,p�antaçã()' d\: probidade e de respeito á von-
,�stuc:i.antes que saem ás l'aas gritando ilOr liberdade..aA"e (''Old'_\,''3.·'

'

,.

_

. Isto vem iá' propósito da volta ,á: Terra tl,o
, GEl\<IlNI,

portador de reco.rdes impressionantes.'
- .

Os intemeratos an:ericanos, astrpnautas Charles !{onrad
c Richard Gordon estilo em terra, depois de Ulll vôo. orbital
(Ie três dias consecutivos no espaço."
ASSOClÁÇAO CORAL DE FLORIANÚPQqS REAPARECE·

. RA' '/ .

A Associação. Coral cl.i' Florianópolis apréf �:l'se panl
• vii: novamente a"púbhco em principio de outubro próximo,
quando estará no Te"tro Alvaro de, CarV;tUlO, sob a (�ompe·
iênte e segura direção dI) maestro Aldo Krigcr, para mais
�mJa noitada de ;arte mUSIcal com programa novo e novós
«,'lemeiltos no conjuiÍto..

Duas apresentações marcarão sua reentr,s da Praça
rereira e Oliveira e a renda dessas apl'esentaçõs reverterá
a favor da Sociedade de Amparo aos Tuberculosos.

ESIJera-Se que o povo saiba cóoperar COU} esse llóbre
gest'o. do Coral.

. "

GIN KANA HOJE PROMOVIDO PELO

Embora muito se tenhe feito �ara evitar a ten-
- .' f

séió' cQntín,ua em que vive Q nação, enquanto não fo-

rc":, assentadas as bases de.finitivas e seguras para' a
tronquilídade e normalíz:ação po.líticas viveremos ain

:40 em dima de !lpreenlião e d,sconfiança:.'

A verdade ,é Ique "aSo país tpem atravessado

diós em sobressalto, parecendo indiferente o seu po

VO aos destinos poFtkos Jo regime e da democracia,

o, que n,ão córre'sponde- nem remotamen\1;l aos verda'
deHoS e ínti�os- anseios dos brosilei,ros.

A verda4e é que �so pa's tem atravcssaGo

espero o povo brasileiro, e �empre esperou, represen·

tci� papel preponderante e' valioso' para o encami-
; "

, .

,

nhamElnto da .pret,endido normalização. preg,ad,! e

defêridido por S E-�cia., o sr. Presidente da Republi
c�,"e pelo atual é único candidato à sua )ucessã�.

.
". Eri1 verdadel· O pode� civil, assim convencioria!

me�te denóminádo. não pçssui elementos cOll'vinc�i1-'
tes que ,0 leve' a exigir ou impor o qUê éJe espera Q,
na9ão ilttc;iro"Lpois talvez: nóo tenhó sabido reivindí�
ca:r rio' ;iníci6 revoluciona rio o pa��1 que lhe ccimp·e.
tia ,na direção política.

Hoje, tent� re!uperar (lquilo que

num desesp�rado e hábil gesto visando

Ijei' ou for.a,

ção será' ,Q fo,rmaçqo, de u'm ambiente' conturbado e
.,. ",

_).'

"CORREJO DA MANI-IA": "O R:o asSistiu on-

tr'lll, a ce" aro dCpr:':-Ent.es de C!)Je Dã] 1;',nha memoria. \

U1)'él' 'Cpcr""ão 1,' 'l;ja,' ])', qUtoll ,o ç-en 1;0 da cidade e,

t'nqu'a,lto hOl,;bas ,:", gús r-xn1o:\jam, OS caásetetes pó-
1'c':ai8 rc,?:izarr:n' a 'gnobjl t;:('.·cfa de cSp'l.nc'1r cst'l
dantes e o'; S"vas das S l'CllPS COD1D11Uham a mUsica
cj.e acompanhamento de."sa r(':�r�ssão revoltante.
( ... ) Bé';xou-se, 1}n:a n \ia lei de e Sino; a Lei, Li
l\/[ac1e�ra·."

, "JO�N�L DO BRASIL": -, "Neste mOmer!to

el�
I qUe l'eaJ?ar�cem indicio,? çle d i�ti1d;:des politica",

a presenÇa CIOS e.studan eS nUm nl'ograma' de protesto
e desa�ió CO�l'lCjtle com outros i�teresses qlle se ,as'ôo

'c'am il1evi.avelmente ao 'quadro de agitacão. A clas.
se. estll.:1antil toma a apal'et1C;a d�, p-assa de lnaDobra'
de outros interesses ajnda não ll1Uito clai'os ( ... )
Os estudantes que ganham as ruas - ,ainda' qUe mi
nOria evidente _. se fixam em pOsiÇao exc:usivamel1-
te poli�ica."

-

• � I
,

Nos. 1:.'(';05 nr)'it'co'. h::>je. conheci
da,s ?s du�,' nc1:as. c;"'�.i(:hra-sp r:.l�e ta'd
e�,c('rG'�"c ..... f)..-lc-P.l. �i.r: d? 1�'var 8. Lcns r(·�

�l;lL!>r'f'- .�".�� ,,'r', ·,·",'·s (r�;eil, a<rcrq.

a ta�r,fa ,,1,,<. l;dp-�'1f'",· �";,,:,l::>"_r !'t·,r: '",
c

Q m�re�cb,al Câst�lo Brcqico se prd
pfs reBli.z2r.. (n: �."\� l.ts '11.1fi.Sr:S, u!r� lo' OI!I.!

ple'a refonra cQ:nsftuci..;n9.1.' nht8 ,!p,{;
c(')lJsagrará seU gov',rno, "énccl:ratá '

',',
"piclo revo'uc;('Jlario"

.

e, cO'c��a'rá, ,'0
rr'" or(�;-·Y""' ...... -;1"'8 fi .ç;'r 11 S�.2c·-s :"("\r �4.;r:: C:J.A-

fiP: '.<·,'í'�,�;<",:,��A ,l�:,:"�,' ��.'; ,I: "', y<;

q11o., f".àl rpJ;�rn')�.· S01�pe)� .r-�. '.�'."'f�l.<��·,�� S \'
. .

'

t' ,>< '1 .

p' ,,1'feita. legü'l1" am erte., ,�: rav2,g, c o , a, ·H"

rn;·�tr\. � ,,--.:;'--p tph+:9 .. -:"··V�rd1raIf a 'r?br}
'

.. liCi'ío doe:. r�rt"p'r;� 'ni,nit'v('s do ,tifo', In�';'

ti;ucio��l 'a f r� ,-�'� �'1l'e '().'; na}1l:I;l1en'
tares pO,"'�am �xercitar-:stl'a-'fare:fa }ivres
de resÍic"ões,

, \ I'�
e posse dó futuro Pre5idente, da Repúb 'ic.a -, ser":: ,

'. '

respeitadCi, e guarnecido o seu cumprimento pe:as- S;"}-"'_�' �:':,8, ." ..•. \.1 ("-é') éh"-$>-'
" '

• ., / 'cl'IY'a OP lp';� rrtt'e'oc ç10is p.nd"rf:s., E
Fôrças Arm�das. Q,.,anto aos atos. institudona's, reM Eohr; f'SSa c,lr-;a de lu a, stir,gi1, U'1}a �e
bbst�'nte, não são admitidas possibilidades de suspen- ,r,ip dE' ir.br,:�_S:�ç:ões _e' PoàÍos: adi'aB)�ntÍ)"'" -

'
'

o d'esenca'dea- das eleiçõffii 'reivis!l.ó ,do' qua�r?slJoces-s;;o ou" revQgação Cilté que se efetive solio . .àfásfàm�JÍ_to da 'candidatura, GoS-
Mento' fi IfCl I do processo sucessório. ,ta e' Silva, Convof.;la�ãO ,de Const[tui:p.te,

" ,

\

intranquilo, justamente num momento em que e
,

id
J.

hed t
- b;quen a mUita me rreçce e ·om-senso.

Mas, com o intuito de tornar evidente e límpida
sua preocupação com .os destinos da de,mocracia bra-

!lileira, o Ministlo da Guerra, reprcsentan;:'o o IP\� 'sa-
,

mento do alto comandó' militar, púb ica"e,�fe I'e'lii -

de �sse9urar o reengajamen:o elo re-ma o objetivo
(

gin;e no jâgo democrático, ja que n(io deixam dÚvi,·'

cios ,� sêca noto odunda daquo:a auto; iOllde O' de SP.

·esciéhe�e'" temas e suposições como c;)l1tinuísmo e

suspensão cios garantia� individuais e constitudocta:s.

Taxàtivcimente, desta feita partindi:l do ML'li;

tro dei Guerra, recebemos a comunicaçõo principal
d�, q'ue � calendário eleitoral -,- nêle incluido eleição

oportunidades q.ue se, o,:a"-
,

.�

e com as suas nec.essi�a-

de'" de bem-éStor saciol.
., \ ".'i' "f

•

,

As: con.tur,boç/ões dó momento, em hipó'ese àfgu"
m,a se tbrnaram lnsupéróveis, pelos mesmos motivos

.

qite, ievaiam e ,Ievar�o"o povo brasileiro a trill1ar por

Gó�inhos elevados e dignos, ultrapassado os o�s"q.
cujos 'existentes eril momentos histórico'i difíce:s ,e

'

obscuros.

, ,

/

'\

OSVALDO MELO --

AUTO�lOVEL CLUBE

Afinal, a anunciada GINCANA, anciosamenJe esperada do
Automóvel Clube désta Capital, realiza·se hoje.,

,A Gincana terá por pista, o contorno do estádio Adolfo
>, •

Konder e terá ,inicio ás dez horas da ma.nhã.
Nas montras da Casa Hoepke, es�ão expôstos os prê.

mios.

li

.'/

BASTIPOR�S.

!'
J

I 1:1,' ..
,

"

E' difici] prE.isar se no li1'Omel1to
em que conversou Com os jornalistas,
ontem à tarde' comentando a entrevis
ta anterior do' minis 1'0 da Justiça, �J

senador Moura Andrade iá conhecia o

texto das notas dos niiriistros militares
E' proyavel o.ue 'n1).o,

' '

Com aqueles do.s pronUnciamen
tos _L' separados ruas vlen :

cos - ()�.;

ministrôs deitarnm por terra o esforço
Oe entendimento entre as chefias dv
Executivo e do Li'g s à1 vo. D min;;,tf,l
da Jus:iça," graças ::: ingeIltEs esforço;
das lidera' I 8.5 )X), J.:m..ntarcs goverriis
tas, havia amenizcdo um �Ol'éo as suas
dêclaracões. deixando a:nda' as portas
abertas

o

pata futurós entendiménos. O
senador :lVIoura l\rdrg,de, .r;,"', Sliá ::011-

versa com oS jCrll,a1lstas, rêconheceu
t,'O<,,'1 boa vJntHde. .classificou-a de cor

dial, e prometeu' ll?'ais esforços PÚál
contornar as dificuíc.ádss.

re-

"

'\

,-

,
.

, -

, :

'. _' � . = ""I ..

.�

,\.,,_.1,�\, 'f':�
''''' J".' .....'�••

',.! /,.

,

" ,heltor -mt:.;j;eirOs
'

f

EU TÉ ESPEREI �ITO, "

.

1.;.

Hércules naauele dia' não fOi. ,lvb.�
1\1} e�peróu, �eio,-'�' tardiilhu'l o sól" s�

pês. Ultimarhenté os dÓIS a:p:dáv�lÚ
meio brigados, cOisínhá poud, �l� dizia
qUe não gcstav,a q\lEi, ê.le olhaSse parà
as outras; ê1e üão ligava e achava qUe
'nada tinpa de m;;üs, , afiIlal, I póssuÍIl
olhos era para olhar. A noite, 'lVI;aria te.c
lefonoU 'para sUa cas�, não estÇ1va' No
outro dia, HérCules não foi buscá�la na

loja e nem cOnversa.r ha caSa dela, Ein
b<il�onistà, e as colegas lhe, pérgu!ita-
ram o, que tinha, aCol)tecidO" s.e,,· tern+i:
,nara o fioivádo. E�á :bãó i'espotideU, pé
gou. as peças de fazei�a dé cima ,do
balcão, ru-r�umou e, l1epois empilhou-as.
�a �oja, ó terente, já havia repreeb.didJ
a ,tnôça, eS�ava mUito', pl'e�içOs� e, cor
tava pedaços de"tecidos IJáta fazer a

letra irricia:l .l:lo' :Q.01úe do 'noivo. " ,',

Havia' já u;na sein�na que bM' fj).-
.

lavani. e M:arià não comia há igU'al tem
pO, esi�va ele f1.Índas oiheitãs. � nem se
penteav,a de lllànhã.. C6méçavll.' à che::
gar tarde no· serviço;' ela q�� :6unca se

atrasara e nUm di; teve déstnãio de,
" ..

" ',"

fraquen. Deram-lhe Hns COtnptim'do3,
chamal-arÍl o hOlÍ1e:tn da farn Wzia defton

I
te e lQgo sarou -se. ,As seiS, hor'à de fe
:::har ,a loja, encontraram, a lnôça dor
mil,1clo na quartiliho dos ,i�!ugps, corl'r

Ul'fto rptrato de hOmem nOs braços.
Não t:tlha' mais s6lueão. Hêtcules

a' abanJonarl',l, certáinenté' fugira pa!'u
outra cidad� para �unca mais voltar,

. q1.Íein sabe, a,é meSmo "fôS.se . l{oÍnem
easad(\., QUe fazer, então? Ar:rum::tr O'ü

tro nanlor.ado e comeÇat tudo dk· nOv0?
Não, talvez espetasse por :H�l'cules;
quenl sabe, maiS tarde sê arrePéi:de:!se

..

e voltasse. Sim, estáva resoluta da cOl1

��lusão a ser tOmada. AgUardar.
, UH) ano já Se havia passado €i o es-

'pe1ho delatava a' dec&l::lência física de
Maba, Estava bem 111aiS magra, só P2-
le e ,osso, o cabelo ·voltou. à e11Cl"eSpar
se I1éIS' pontas, nunca mais e)ísoU'éJ. Não
Se pintava' mais, pa,ssav,a as riOites' eiTI

claro, às vêzes chorando, ,às vêzes es

crevendo cattas apaixOnada's à seU noi
vo. Rabiscava maÇoS de papel, pUl1ha-

prorrogação de mandatos, antecipaÇão,
v da pOsse dos nossos eleitos.

,

Sôbre tudo isso, as notas dos mi
nistros militares parecem. definitivas:
o Ato Ins.i.ucional continUará em v:

gor até o final do pr.azo que ele prOPrlO
estipulou. O calendario eleitoral será
cumprido integralmente, oS eleitOS se

riro empossados na dia orcv' amente fi
xado _, neu; antes,' nem depois.

x x x J(

.
Os Atos Institucionas .[('ra111 bai ..

",:l:-'CF e""--C', .?arle it1tegra\1tc do proces
" •

"'V" ',ci n,:,1' () As e1::-i �õ; S ' ind.re
, " '" à ' ia" fó a:." f'x;dr's também en'l
,:" oS revohlc:Cliar'OS, Daí :)otC1_ue o':

r'�: ':.5 ros r�')il:t ..

'." -': i�1"-�:rt·""[\'1.1 DcccSS:.'ll'i,j

,',.',p�)rt�lno n-r n: ""Qta)".',p a n�sp·<t0.' Se;

'g!_:l1LO dizen' as n",'as. ]\1[.:10' nada LJll

tIO!}" elas a reSpeito de reforma consti
tucional.

Na verdade. 'c r"f'wn'3 constitUCi·.,)
Dal pão sUr�:u C011-0 \.J,eci.são nu n"'c"'3-

,'?;dade revo'luc;orar'a, mas como dese
ir,> a;- Y\'aI'echal Castelo Branco. ,qLl�
com ela pretende Coroar R S1.lR Obl'a .gO
,\;(1-t r:a�-"ri.l""a�.. j\\: (li fi'('" ,V! ""�,-1 ..

s rdlp cc .:'�

pretnnc'ào nr<s':clenc:à:j nóssa E'�çontrar.
(Jp.v·''':''r) (lO pO�"('b t.-,.�··'l�(). 1")11 .... r. r'lrl·�O"'!')'

;'Ü:;�I�,,')!.jn' -cara n·al;Zflf tr.?ba1ho de ',al
e:'v,:c-r"""j,'Ura, T"01a Slla v'a n()pn'Rl ou,:;
é, o· p", C'lHt:'ento. par!:'cem não agravdr
;" C;'lP�í�o cSn::ci.{icó eh "sQ�urQl) ('a r :vo.

lUciO"ari.a."
'·.�J"'.S·"R:·� c"""'/,�'cõf'\< , ....;o':l��_,c:::.... C:\�""'f)r

tql��fJ':'>nl-n(ô a1rrrnÉ .:-'{�Ii ;r0,ç_: r'=l ,tJ. 't?T!'-

N,�",' ('.", r.v"''ltl\�l··''Fntp d�" c'lb�
..

tur:'l
as prs·C'Q.ps il.eÀÚrí/ P AdiJl!tO) 0\;":' :;

não 2:pfr<',acã0. :'1",ln COnçr't'pcoso, l1C'S ter

m�:8,'� pp10 procrsso ('seo]h \-'lo 1,,,,10 pr8
'8;,::l,cDt:e, ela "'0"3 CrYrst'tuição, não cons

t;t,l)i.;'� Um d",,.a�i(} à P.pvblucão. )11::)<: um

€Ios",(;O 2':' :n��,C",io:rt� r"drl() Br'1�(,,)
Não h:í. aúvirip f.�" f!\1f' :"cO VpY>l "li"d.ar
:;l- e1T�trO��'H' ;:JS, f:le!ras dos (lUe cOns'de
r,"'I:�' �a"s opottun:o e legitiino deixar
pára o novo Congresso a reforma COns

titucional e a consolidação ,dos pincipioq
t�V?luciomx; os·

, ,

,.

.\
'

.: .,

t,

OS '11'0' �ol'rêi6 nUlll grárlde� envelope,
$em êf.(ierêço nenhum, apenas L�Jnto:
'iA meu 'noivo ó Hércules. "Abandonou

" .. ', i'"
'

Ú einprêgo e', vi,via apenas da mesada
tfti� a àvó lhe m:ândo.va mensalmente,
e�a: pouca cOiSa mas dava para viver,
fi1ai e ,mal. As vezes negava o retra"o
do nOivO, o único que

-

tií:tha, aquêle qUe
'ela Hro'u ju�to com êle n?- pracinha' e
contemplava-b horas e horas. Est,aria
mais velho? USaria ainda aquêles ócU
los Ttói:l,ondó? Continuaria rOel1do as

unhas? Mí:\ria não aguentava mais, se

ria melhor o s.uicíclio. Besteira .. se tor_

tUl'at o r�s�o da vida por caUsa dê1e,
uil1 tiro e pronto, ninguém choraria por
e,la:, a não Ser ,a avó; banguela e' ch.ata.
Com)'a avó &':Jnteceu q�ase a meSma

C0isa; só qUe loi bem pior. Depoir das
bôdas de oUro, Ó velhote fugiu com 3.'

énipreg&da prêta, a Matilde,'e a,é hoj'�
ainda não voltou; fazem cincO anOS.

: .•Maria áéÍÔriÍ1eceu na poltrona e nO
outro dia, ti funesta idéia do suicídio
já·.havia saldo qe sUa cabeça. Fêz café,
arrUmOU a mêsa e pôs du;:ts chícaras, a

dêla e li do noivO. Botou primeiro o lei
te na dêle, sÓ Urn pouquinho por que
não gOsÍà\(a muito, já estava acostu-

'.

macia, dePoiS então, na sua. ,Preparón
pão cOm mUssi e pôs aO lr�lo da xíca
!la do ;'10ivu. Depois serviU-Se. TOmou
seu ,�?ié e com�u o' páô-, repetiU, per-
gtJ.nttJu ao outro se queria mai.s Ne
hl1üma resposta, Lim]?oU a mêsa' e ti ...
�ou as farelinh0s. da toalha. Pegou f0
miolinho do pão e es:h"egando...o na mão
a,�é eS,cUrecer, botou nO dedo sob forrna.
de; aliança. Sentou na o\ltra cadeira e

abraçando as ,SUils costas,' beijou-a 10n-
g'amen:e. DepóiS convidou o noivo i1

� "

pas.sear, "Varnos, Hércules? Dar Uma

voltinha pela rUa, a gente volta logo,
é só pará 'espaitecer'.um pouco. "O si
lênCio resp0ndeu que não.

Maria lavou as mãos e enxugou -aS
com o pano de prato. "VamOs, qUeri
do? Faz tanto tempo! "Te eSperei mui
b," Daí, sUspendendQ os bl'a�os cOmO

querendo abraçar algUma coisa, sorriu
estranhamente � a.hriu a porta. Na rua,
alguns pingOs de chuva {Colhe9ava1:n à

càit, molhando os péS descalços da 10L!
Ca qUe' deseSperadã corria bela alame-
da. 1

I ,,> � �r,
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Florianópolis, 18-9-66

ATEReAO
".

Estacionatnento D:io e Noite (convênio com Tau..

IIng Club do Brasil. Rua Jeronimo Coelho (em fren

te 00 Psto Teli<oco) ..;.2. ;fone 3330.

�-"-'.�'-'-�-��--"'---------"---'-'-

APARTAMENTO
Aluga-se conforrcvel apartamento com 3 quer

tos sola cosinho,- instalação eletrico • e scnitérie, a

rua Marechal Côri;cro, poro: ver e trator na Pa'daria

Vulcão com o oroiu:ef"hio senhor Aleibiedes S;:va.

.:_ ESTREITO -

CÁ' .� _. VtIDE-SE
PREÇO DE OCASSIAC)

De mate-riol - wr.strúçêo recente - 3 'quartt'l!i
__ sqlo - copo coi:inhe - varanda - garagem -

.nstala·ção sonitqria completa, sita a rúCJ Pedro Cu

nha, 93 (Morro do Gerúldo (Capoeiras,

Tratar no loca: após dS 18' horas
.

EXCEtENT[ OPORTUNIDADe.

Vende-se terreno ..::om 268.00m2. ( J 1,OOm de

trenfe), em n.)a colça�Çl, junto ao centro '.:amercial 00

Estreito ..
.

.

. vêr à rUQ José Cândido da Silva, ao lado do n.o

649. Trator pelo fone :3798: ?r. ·Jorge.' 23.9

--.-._ ..

1 .'""__......----- -_._-� - -_ ...... �.. '" -_ �

ARMAztM� VENDE-SE

Na Avenida Mauro R-::l.IpOS 1:96 - Capital, \'ende-se um

de secos e molbados COi�l bom stock, mO'vlluento sómente
a dinheiro AlugueI C�g .iJ,OOO. :sàse de negxio C:S
10.000.000 am condições· a combma.

'o' •

.. LOJA VENDE-SE

Rªº.ªf na
considerados Iilhos de Deus. ; 1 " ;J,,:;�;;;;J ..

:> i:", .' ;�:'>;

Urge, portan 0, cOnsequentemêlite, '.>:.'

qUe seja pôsto Um ,definitivo têl"inós ':à
' "';;�Ráiiao dí� trint�, 'te

Civilização materialista que. somente vi �alões do, Q\ferência pa.llit,=
sa à i)t�snização da sociedade .' tétretla jantar de ,çOnrràternizaçaO de qUa-enl:i
sem objetivos qUe não ge."�� �.' da flu- .. .

.

J'_�U industriais :Ce.tarinenses, 'qUe serao hu
sória feticidade no nlall6 Físico Onde

- ',' menag�d.os.·tudo é fqngíve1 .pela sua própria essên
r --:xxxx-

cia material, sempre sujeita a íncoercl- ENl comemoração ao .cincoentena-
veis transformações. Tem a educação rio de. fundaçlj.o ua agência do Banco
.de votar suas vistas para .a fOl',máção··Q.O 'qo Brasil, .dêsia Capital, foi rea1iza:li)
homem espiritual, sublímando-sej na \5

. quirísa-feirá, un;l... cOqUitei! na AABB,
sência dos seus atributos su.pe.rictret: :'0 . . .

teligêl:(�ia, razào, yOn'ád�'," sobt'et�Çio ,�í-
. .marçandc � �iro�ia de ínauguraçeo

mar.
.

..
" . ';�a ..::Ex.p€ls.!:ç�· :r'fu�tica e da EX!»:

...
' 1 ,'.., ..

"
, ',�iÇ'�i'�t.a�istlf�, �ue ,�pre�nta;,':a evo-

Ndo .h.,i,' ent�oüldoJ c;,)!:O.par;ti;ine�� .lução dô��Bp,nCo j10 B,rasi1 e sUa.Agên
tos es 9.nq\les entre k, existência: no' pra Çl�. �"lin;aca�'. 'r��iparam o .G.?ver

· 110 material � a viÇ.�: no 'p!àI1o espifitual nador Ivo Silveira; Dr. Paulo Konder

onde ela se eterniza' pelà' vontade de Boriihause� --.:' ;Direto!' da. Carteira. de

Deus que assim determ{noú em sua;n Crédlto do .,Banco do Brasil; Senador

finita Sabedoria, Como os' fatos nô-lo Irineu BOrnhausen, . repi'éSentante n°

fazem reconhecer. Sendo à �xistêrícià Comte. do 50: Distrito f"aval ;_ Com'Le

):lo planO material apenas hinâ iá,PiQ4 pjaU:�o ÇJL.v�ir�i; Sr. Heribertõ HU1Se

passagem,�.com objeti"os supeii�es Jf 'Direto'r :da Caixa Economica Federal

aprendizagem� do Espfritó, �:lSttl.tb a:;';;' .' de se;' pr .. Vol�eY C9"aço de Oliveira

dem divina depredomÍPat � por u1ti;ia: �s prücurÇiq.QÍ' :Getal dq_, República; Atas

pécie de' técnica tta,nsee;z1dent,al,. sôbl:� ;Alltdhdath!� :citisi nilil�,ares e .ec1eslástl
àS fÔrças.:la natUl'''za matetiÇl.1t.êllr)'l,- . cas;, i'epl"esl;!ntantes das c1a3Ses pruduto·

pre.1he obedecer à 'J 'ísjca advertência 'das.e ,multas :'outl"9S: Aos presentes foi

de 'estar no mundo, �em ser 0,0 .inundó" ,sery:�o Ul� • CÔquitel�
.

isto é, não materiali�ar-se, nã'ci ;�úCum-' ,_":',x."x x x �

bir às ,�ic:ssi.tudes do planO tnati�r.i.Çl.l,' Pe .,: '�() diá oito pr6xinro nos salões

lo que VENC��DOR 'QD;E A:. Sl N.ijJ�'� ,do' Q.perên'-C.i.� .Pa1ace, ,haverá Uma rece!}

MO VENCE, A' DUAS. VEZÉS WN- ·:��O):·ç�ti�.'p1·�:c�rá o .lanÇálnentÓ da .i.i,�
CEDOR. Cu:dem 'OS j6vens: i.t1{�tigàv�� "�v�tâ. _Nr�cl:J.e,t�, q�e aptesentárá Um'l

mente; das coUsas do -espírito; ':'qe érê� .' rePo.tt�g�m '.:,ôbre, Saúta CcitàrÍna; ..

, cia, 'de arte, de esport()� cçi'rn,: .,� eSP�t,ÚI. :,..cl·.a�n:rn:'.>.".:a.. ·_rI·.�.·.',<ie·,·l�.,:s1•.• ,.. ;."0···.·..
d·.�,·.".·_1••0···.�\.X.l.;:.t.'a.e. c.;·�l.an··gc�aesl;'u �u.a.:.. l'I�j.,�..:;a. S�.�,.:._,'/'i

!.r�t�rno, para a saújf' físic�·:·:,friife;l..;;,� _� u c" ,''# v "r.e ... ti", '-"'-'

Cotn tódo respeito t.in.s .. , .. â:b.·.·� .. qti.·'.:... f:�.··",""'.:.'d.:...
e
. .l.i;;'.

.

L�'cãs;." (RJ}'\ . Cíóln Urú J'àntar nOs!��s
v,... ,."... .,."

". .,.
.

t w'l!':r
'cadamente' sejam djSciplinad:6§ ;sé.6o.s

- (l'..:iYl'�6ep\:� ,dáqU(!la ·réVis..a f� ;�ón:vi
,Circunspectos ,tomahgo . por" pr;��'Êió dadp

..:.:..•. ·.·.:...'_.. , ·.'.:;:·.'.".�x:: �·:�.jx· <)·.:·x·_.' ·x·_.···
'

1 1.1
.

· o a'l;l10r a DeUs sôhre tôcta.s aS CO,usàs';e. .

ao próximo cama a si mest:n'b..>" e �t�- '. A' CONCEI, ÜAD:A
rão diante de si Uma Estip..:q.a' k\;r,� pl;i� comêrêiai ':;te' ·Wl��:;;��..

ra a caminha da exce1s:".: do, progt�SsO: .holej- ici�i�i�: o';conV:at
tornaúdo-se felizes na lerra e .·pfê)ii�.an . 19EAMA ,RApAR. NA: __

d9-se para serem felizes.!16 cétl .. �, ._ ,::;' - ,� Rá�iÓ ,c.,J.a,�'lljá, .(l.ue .'apr !!t�l,to,;' "dos lOS dC:;u,ing0S dss -�3,35 h���� 14

'Esta 'é a rnemageri�'� tlm' t,óge}t,ã;... hs," "'i ' �:... " ,

"-

rio chefe de :l1UmerO:Sa'fári;d�ll�, ÇJU'E!""tpar ti '.'
'"
'c' x ·<X i:,K. X .'

V s' o pas:>ar, com ê;xito J:Xl�ça�ional.,;'�M ' :,. jQ�.��F!�'1F. ais ...G�ptás :llildar de

glmS dos seus filh6S_pé�s fil�i�li� 46,�g:;Q Sill;l.�S,:Ca;t�na.' �,�, 1966 ;Seiá teaiizado
l' {JSO Exérvito arà:sieirÓ éivê ag§ti( ul'Â �()I�ile,·7dà� :o.rquidea�, próxiIDo dia

do� seUs netQs, feliz nos·'b#,p� a�.:Í.n..:.. ê*�: de.; npyein�ô .O\)s �lões' dQ Lir3.

victo Colégio Mili:ar, tãoÀ)ein�; :tià"l;iird� Tc:t·;,qt.IIlt:lQ,.o .s'�tá '�ej.ta Miss. Radar -

.ado em estudos COmo �s qti�,Piíssam�.p'ót (lJ'a;h1.0ÚI'(. Gtil : I.: R<Jl.riJl..j das Debutatl-
estabe.lêC-i:mentos civiS., \

. '. t��\'e; 'R�fl.iía :dà,s�(Jrquídeas de Santa
.1

".'

,'. ·Cató3.rma.:, 4.cpnt.écim;�n,to qUe será em

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

'�I' ·h?f.��m��;�a,:;���. da ASá.•.

.. '
;.,' ..

'

,,; e>;;,.l\;tAJU'1c'.kIAJ. �osta
. é

. Silv3,
'" :.:: ..

'

'çá;*"didaUf à fl'esident,e.' _
da Repúbl:i.cÇl.·

phêga:� i:Êl, 'Ç��il i cpp'it�l, pf6xirna' terça-'
Nfra;' �s ÔÍl.ze ,hórâs.. Será recebido em

.?aláê,iii; .�, éR>Veinidor 'Ivo"Si1veü·a
�Jhi�at� ;no f>q:iácio'. Agl'(T)nôiniéa e à'

.

" tw��;.se:á.' '��9m.eIiageado cqm Um jGJ;l.ta.r
� ....t.>- � __ o W..v ._.: ..... ,..,RQ:/Iriral<':J,\Ç," &te:r.ecido_ pel�&. c-a�·sçs.

.'.

4
"

_;' .,,'.;. . �b;idu:to�iS�.'.l 'j::;_,...;"'�.' .....
\: f ;., �

•
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Ideal Cristão
! ..: �

Arnaldo S T�o
Observardo-se . calmamente (1 Curso

da História.csem parti-pris d� �svécie aI
. guma, com a sensatez, o .medi:m.ento ":

a argúcia 'já revelados'. no século vin:_e

pela inteligência hUmana, verifica-se
claramente qUe a alguma causa está fal
tando à consciê1'.fcia do HOMO. SAPI
ENS para que passa êie' portar-se con

venientemente, de acôrdo com . a ,sua

natureza, nas relações' Sociais que man

.tém c.�n os seus semelhantes e qUe não

podem e que não - devem ser conduzi
das pG:r .eScÍlllU10S idênticos aos qli€ os

irracl.on.ais experinlentmn' erri
.

SeUs ell

contros �caS�o{.ats OU 'permanentes, ..

uns com os OU,fOS, tratando-sei neste ú1
.imo casa, dos que pertencem ao tLpo
gregário, corno as bl/vinos, os caprinos
os ovinos, etc, a cujO tipo incont€Stáve1

mente,' a Espécie humana também per

tel1ce,. embora em. SUa or':igem,. à épL:..o8,
remotíssima· do hOm.em das cavernas

�enhá qUe adrnitir - se um estágio �e
iso1acionismQ e de ferOcidade idêlltico
aos dos tigres .e dos .leões amda: na épO
ca atual.

.

--'--:;._-_.-'-_........_.__. --------,_.:..:..-... � . ..:... .. '_-_._.-

FORMA G ".:. Para aplicação g.. . .

pecial: lipo K. ,'rifásico, de 1/4 '" .; ::.i!, ·::"Y'(J

. 2, 4 ÓU 5 pólos; Úpo KC, rnond.L,icõ. ,:,:J "J id,
a 1 CV, CO(ll' 2· 011 4 pébs" ?,,'"' \ic�i,Ub:iOL'
de' condrciona Cút -. v !-_,'; 'ltpcô t:«(�D irr"\O�"H;;ri:,.
sico1 de 1/15 ,,:.'l/�.c_�J; (!;Jh"J 'iL �i)I o� é �5t.),s"
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LAZARO BARTOLOMEU

.[,1ARIAZINH.J\, filha do casal Ico
nomoS Aterino foi- es1colhida Rainha
do Li�él"T C., 1966 _: 1967. Se� mode
.10, de gala para 0- Baile de Aniversário
do Clube, .será confeccionado pelo cos

tUl'ei�-o Lenzi.

,<,'(

Abalanç�n1o]tiOS a afirmar que. 'eS- ..

sa ALGUMA COUSA, qUe está faltan� -

do ao hOmem; para qUe a sOciedad� Se

�orne assim 'coma verd'adeiro m�io fa
mihar, bem organiza'do, em qUe t, lOS
s� unam pelo amor frater.i;lo, é b 'ca;nhe
cíniento,: exato dá' :verdádeira" eStiênPia
homina1, 'que Eud?; Conf�cio; $oçrat�s
e tantos 'outros íuestres dà hunl.an:idàde
t'àn�o' se: eiforça�am. por ±lx.á):, na.1hen<e
.hún·lqna e fie q\�e o Cr;,Sto' não ;sÕ'n\.E.p.t�:'
faljU 'Í11as n6de dar: unia demQnitl'açãó
cabal, ao a�res€llfàr.-sé, depçh� ."<il� mor

to, aos. SeUs discípulos,. 'ria estrada. dé
Emaús.

.' . ,'. ,

COrn' a ressurreição, fixou' � Divino
os têrmos :-la' destinação' hU'uana '. mos

trando-rios'.gúe· somOS cid�q:ãos. do .Dni
verso, sePdO qUe ês,'� não se' �.i..)J:1ita ?b�
sistemas" de sóis e �s ga1a;xJa.s qUe con3

;titUem a. su.a parte ,tnaterial' ((rê�Sé :'uni
v�r�ó), ��s, e:yidenteillE?,é" . é)llh�lia'. ...'ie
ao infinito incomem;ur,áve1,' �m cUjo ârrí

bit?
..

DeUs se. enco1Jtrá, eternãi1'iellté Úf
:"'; zendó vibrar a V:da � cr'iando i)S S·:.'T ..C;

Vende-se loJa no· melhor ponto comercial elo Es-;� YÍvente5 qUe b Divino Amor destina

trei� o, Tratar à rUa·: Cs:L :Ppd-n DemorO, 14;28. Acei1a-:� à' eterna glórii1 qUe resulta c1a máx:10n[t

SE' (·ar+o nari onal eni troca. � perrei ção espiritual, sw}cétíver de ser

18.9 !ilJ adq1firida P€:os mc.smos se.res, aSsi:-n
\:'" ,.".,.-

-xxxx

COMENTA-SE qUe na rua Nu
nes Machado esquina com Tíadentes, se
rá .construído um prédio de dez andares
com conjuntos de escritórios.

- x x -x x -

O ROTARY Clube de Fpqli�, sob
.

a Presidência do Dr. Hélio Freitas, \'Om
Um jantar .homenàgeou a imprensa de

'F;'poli'S O jcirnalista Alirio Bosele. foi
.

o bradar. em nCme dos homenageados.
-xxxx-

NO Estaleiro Naval de Fpolis, em

Coqueiros, hOje, haverá uma
.

churI'as-

c.da. <O cOmte. Edgar ArgreveS de Car
valho, ·:::oDv:d.avJo o C-llUnista··.

-x x x x-

NA manhã, ç!e sexta,':'feira, .passou
defrOnte a reda:cão do Jornal Radar
na SOCiedade. ali'à rua 'João Pin.O 9,
Umá. moÇa pafa1íúéa das duas pernas:
andando peio chão com o apôio das .:
mã�s.A j0vem é pobre anã de pai. Eu
obServando o thste dr;cma da .moça,.
veio a idéia de transformar Um<ll de mi
nhas �.romoções 'sccia:s, em campanha
pm'a adqUirir u rua (.::adeil·a de, rOdas e

lhe oferecer .

- X. x x· X -:-.: .

l VIR�.ü\j�A lVl.:.J.1.et, ioi
.

eleitp,·. prin
ç�sa da COl1venção� ]�ot�leira" em: Cá-

1�ia8 do. Sul. Recep�\l Qito, bonltbs brin- .

Ides.
. -xxxx-:
RADIALISTAS catarinenses . e

paulista.:: :IaRádLo Bandeirante, no pra
x r;:'o d;a 29, 'disputarão Uma partida de
l'utE.bel, em cOJ.u�n10ração aO Dia do Ré!
dialista.

. '
.

x x x x-'·

.. PAR� ufil jantar Ílltlrq.o, O "Sr. e

Sra. Allmrant� José de Ca,rvalhQ Jor
dão, receberam o Sr. e Sra. Coronel -
AV. Auany Ram'oS, S· e Sra. :<i>ron�
Robson Aive-s PéSsoa: em homenagem
aO Coronel Leonel NeY Ma.r.in,s, que
tem viagem n1<l�càda: para o Rio de· J3
neiro.

x X x x

PASSARELA - Festival da Ju
ventude. logo à tarqe no Lira T C.
x-O. hUmorista Jos.é VaScOn�cellos,'
pr�xim,o sábado,' no' G�x:áSio '(Charles
Moritz' � x - O cortjuJ;ltQ de '-!li;ildatif
pfóxiráo sábado,' est�rá"',� 'aP,ré�entàn
do nO Clube '29" d� 'Tubar�o -:X''':_
Jean CarIe, próximo s::\hadO ' tio. Lira
T.C. - :X - Guarani de J.tajaí, márcüu
.para CD �di:a G? ·4!;,.ou.tubro baile d,as deo
butan te.:> - .x

.... :-- Desfi 1e Ban·gu• no

Lux Hotel, dia 3D
.
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'TRI .. CLAD 55'" 'O,e -5 a \5'0· C'y;"em 2�' 4, � ou mai_s
'pólos. à prova dá' �i'!1gos �u f�cil'ado's; nas éategori�s I}.; .

8, C e D da ABNT;. hori.zonla:i·s' .ou verticais,. para 'ac:ó'
' ,:.

plamento :por flange. b ou face ç;
.

ot'ores de· .. ,".;

indução
", i-
,
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� 1
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lHt�1 EM ClU'13 P'kOMOIION
.
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.
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Parà gõzar de descontos .especia�. em todos os estabeleciméntos mià'dos :
. .

'inclusive na .çolÍÍpra: de gêl/-eros de primeira nel:csidade
,.

I

1
:, 4, 6 ou mais PÓIO�'
�8, C e D da ABNtr

.. vertical, com ou se!n
·
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APRESENTE A C.L\.R'l'F'J'F? A L'�}
TCP, E 'l'ERA POR DIR.EITO

I

ASSOCIADO mi
o

./ AUTOMATlCO
Em todos os l", fabelechllentos filiadus ao TCP

l.!ünl'!ll.aCÕCS. 1 i.!J:� Jm:o.uüno Coelho, 1 B - l'll.\hl 19,
.� .
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Estaduil de Fute
. � ,

01

.

Florianópolis, 18-9-66
----..------ -------

, f

p·n·RE I'üu' Pedru Paulo .Machado - éOLABORADORES;
n;Uberto l'�i:va - Ma.rc-el·us _- Decio Bortulosí,

Como 'partida prellrnína-,
.dando início ao returno - do
certame citadino de profís,
síonaís.: defrontar-seão Gua.

.' ' raní e Postal 'Telegráfico
Quadros Prováveis ' aquêle líder e este viee-lider

O' pelotão .blumenauense, ao lado' do São P'",ln .e Ta.

:,As pelej.ns de' h
.. ,j". p,�,�f),." f ' ,salvo moditicações, deverá mandará .. Na peleja ,entre
,_... formar com . .r; Batista; 01'- .os mesmos, disputada' no

Eshid��al de 't�tê'bol .

Iando, Di; Antonínho. e Ju- turno o "BÜgT'�" levou a ine .

1\"
'

'
.

t

.

• � d"; ,. G�'
" ". ".;',

.

L' .ÓcÓ» randir; Cid e Paranã; Gama, 14.01'. pela, co.'ntagern de 3 ten-
'. I,�aIS, uma etapa s�ra '. e.- . uarq,py C!�·. ag.es ..
senvotvída hbje pelo; esta- � ,,- E'm:BiúJ�ena�i: P'à}meiras . Mauro., Batista e Joci.", " tos a zéro..

.,

dúa( ;;efere�te 'a 'priméit� : x.'ç�11).eiéi�.rio, ' �.
':. 'N

o

�_�,
,_'

•• �_
•• _,_·_.. -,---__o._!:_:__

. rodada. do' returno; c\ujo� JQ. ,..
Em ,It.aj<ü; Barroso x Fi-

:. gos 'estão �'ssli-n programa; gú�ii��.��;" .'
-: ' .Ó�

'.
.

.

dos:
"
'. . . .'

';.. N",d,ai' CanHa,r· Ava� x O-
T'"_o ..,.,.,t-,""ii,r. FerrQvüi�i�':' liri;pl6ó :, >." ";.

x Metl:o�o�"
_..

,
. Êm, Ifnbituba: Imbituba

Em \_;, lcÍlFl1n: P"(lc;"'eri x Mareíl-io m�s
x Guarany de Blumen�u . Em TiÍ:nb&:' União x. Ca-
Em· Joinville:: AmeLca x xias.

I I I .

'�(,

Gilberto Nahas Oívíno : Mariot

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

__ ... �

...
-'-_-- --

( .

�Lte (, Barroso sequiosn da desforr
em êutF8 jorna1â

•

'for

:&etO--riou d') Pio &:; ,Tq'1érJ o Pr2sidente Osni
lVTf'}r, qu" 'fo' 4:.var 2,0 cO'- n"cip'f'nto do Sr. Jo8.d: lIa
\' Ian'='e a dú's'Q -cip v�.i"'<: F'dfra('õ�s "m ,,<pOiar o

1.\ �u no)::'" "arp X'''''e1.,'Çe.0 a ,=rrS'd3�cja da CBD.
A d c"; ,,;;.\l, é'.,_ ''''nC'O'T' Dto do n.::me do ST, JOdO

:(""'qV""{::--Drc-:_-, P • .I,r\,,-r�r-."I<""\ C'r.....1:'cuD}1o realizada recen-

t Ir'�nt€ CXr), Pê;: o AÍegre;'
"'--_.__ .,----,-- --_._.,..--_.��-------

'O ?l·QLj""J.ro D'rceu Vi8,iou nara São P:;tulo. seguin
do de- lá D,:n'a Vohnoran,!a, 2.' fim de manter eriten-'

,

clirnont .. " e,,,:...., 'Os rrr'1"'ont6s d,o VotupJranguense, Vl

�an::1o !m.a �rans+2r�nd8 péTa o Avaí.

--------,--.... -�....:.�"-::�

1\ J'ssnch".g'l 03 1!';'�ebo' -e f;?be, o Crf)�fUe nrrte�.cen
(1-., r·r"u:1p'''''i-, }\jf'C"f'�"'O'l (""'e )::; �_b sêl.e�ion")do R·�lng"rà"
el' 'q >'\'1{;��'�r'�êí�. 'V, i. p:-d'r r'i �cn";dld'1 ve'·q_!il'''·e''t9
flor '}0�<i �'Y'rC1, v·i-i:y,'""'r Q -r,q--f., � F12�'Y}eng- ,'Dar1 inte-
l, "O' -!1'!.e " C:'}'l ,"e s 'ia for ;'':0,];, o seu pllntel.
lYL:11ado por ,}scrito. Como

Escreveu: ·L. s.

EM C� POEIFA.S,

O B�;�,�o <.v. Ca1)O�'':;l:� ,Será local hOje de Um

s("'-sP,c;! 1).al fps+j\�Ql �"pc"t'vo, qUe tem o patroclnio
do B"taR'('C1.') F, .

.c..do :H rro do Geraldo.
O J1,eferico I{'st'val '["rá Setl iníc;o no peTíod, da

'

.. '�t,p:úmhã, PTolore:ar;fdo-se até às 18.00 hOras,' Es'tarã,o
,

par ié'p-"r:f.�O �,6 clttbes V:,arz�anJS, entre ê'les: yila
Nova r, C. ela Tr:ndade - Cont1nente F.C. do Estrei
to - Jllven ude F.C, do Bairro da Agronômica - D.
E.R -- e o\ltros.

.. I ,

'A Diretor'a do BO+ah?;o YC, do Morro 4], Geral
do 110Sf'''S sinc"'!ros VO\,os 0.�e este festiv",l corr'l às mil
maravilhas, t�nto fjnanc"eira comO di.hp1inarmente'.

xxx

NA TPINDADE
_, ,

)
A va�,.r-<", "01';"e 06 Tnrlc'nonrlorte ,F C, local,

a],�B 'vMm oU bra".-J0 p i"-'vf""c:biiJ::iC'I.-'lp' dI' v·'rjOs c1u-
b"�, C'p,�r«ht" '8 r"�, à <-.rd,o ro 'St:'t.(J;o do F'lula Ra
J:Y'�S O '''�':';''r''1'!r ,..1;"'; '--_;"':J","'" FC, dR sc�o rlOr-l UT"'Õ?S,

F. c"Í'l""''-' l�\.. Ar'�,." ') T'�(l "r--':'",,,,+o Ji'.C" "'ois ",t�'al
'l"V"'1'''�\P p. ·f.">,l':<t�\ :' W�· �'�;-"�'l·-�i' -r .......;, (.::1/·tX:ll+lJ��f1'1 +all+n .ç:si

c8D1"'n-C_" 'tí.)3",,'') h'�� . .('Q�i"'"tQ, iá (lUA o Cliçara \ F,e.
VeM .cl" 1')....:'.!;i, (ir-1 a "l.,_ ;éposta "pelõ Flamengo E.C. de
Cúpocitas pcr '.5 a L,

-ntr," os quadros Secundários'
)I ,

xxx

o V"'!01-(lS� coniunto do CoriVans F,e, 'local re,.
;;i"h"'i'rl f�""", � tpfj-'l", e1'" seU gr8TY1ado, a visita da As
i.iPGià�"n ,fot'!�/k3, Frlup'''cao e C'11tura, nU1""a partida
q:'e, t1"lr, iC"'t+O a,;;<rq;j�Y'P po �úhlico qU� c",.f"�ar<>r.pr.

_A l)ir,pitl')l'>':i>' d8 fo,c-sQc''''f'ã,o c0munica :,08' atl�Ü1S
,tjtl�]qrErS e �T;ll<\n:�es 'j:)'ara apanharem o ônibus das
13,00 ho!,�� da Trindade, a. fim que a pre1imip.ar te-
nha seu h14Cio às l(00, horas, . j .

a

I ..

01 conjjunto do Figueiren
se, que, como o Avaí, tem ii

do c�,mp?nha das mai:; des·

fayoráveis no cer�aC1,e, es

tando com 26 lrntos '�er(li

d'ls, ou seja flois U()ut,')s do

"lanterna" que é o lJruiíio de

Timhó. vai enfrent"r o es

quadrão do Barroso, no re

düto do alviv('rde itn,ji';ense,
rião deixando o compromis
so de co'nstibir uma carta

da dirídI para I) c?,mpefi,o me

tr,opo1i-tano, pois Ü o,md:ro
bàr�nsis{::t. al"ora sôb as or

dens de Pímelltel. tem tido

gra�cJes "pÚfol'mancéi", ln
clusi"e nos .iC!�os· disputados
em Criduma, Blumenau, 'Im·

")itu"1'l é "Tu!l")'ã", <mando
:;e irnni'is aos times d.o Me

"l.'nn'l�, '!:'::>Jrne11 '>8, lnb"f.1,ha

,r� Heremo :Luz, res'1e'::tiva-
.

'

nente e e"l1n�tai!.o (�om : o

r::nme>"!p,'ário, FerrovLírio e

'VI?rnT� Di</.-s, nos redutos
'!,dvers:1rios.
An1Jn3. o Vi""ueiTcnse o hto

de ter (lerrohr1o o P-a:rroso.
'Ui rodada y.,lal!gnra� do eer

t::lme e. �SSb1 Se-'ÕIl, os al

viYle!1;)'J)s e"H'í,[l cert<'ls de

aMe. iogando hen-; o t;,-ne 0-

-d:e'�t,,(ln W11.· ".rh'cQ Fn'ei

ro" D!'derá' surureen!Ier o

adversário em seu Jiióprio
,reduto.

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

R
.

�l IJ' "D J" "I 'I ."

ebrrno. {àCl I',/lOni .n�1 1 Jl.1"�·�rl
/" sõ��nle ��r� in�did1 �h f': ;:

I

SOP1ei1t�. (lia 2 de outu,

bro .. é Que ,sen'i in;�i�do o

returno p�ia zom:y R:�di No
d8rL qne reune os clnbes'
d,q, serra e do 08sje c�nfor
me d!Otermina a tabela.

o \���(:�.. -r;HT';'";i:n T!l1';C'.!fi 'j foi

rl.i.s�e"""�""".-1""" ,",�1", "Pirr"e';""en

,�� :n-� ,í1+;�� jias dá se'

m:>n? n"c;sana.,
,o 1)rofissimml õa maRsa

gern 'dever'á cnnstituir .l'\d
VÕP'<>r1o. vjsrndn receber 08

sal�rios em "1traso,' num
total de 6 mêses.

R"'hs-c;e -""1' ('".t;�..., 'ar:1o,

>"j'�q ,...,� d�""�+:""""'e""" ri ...... q1vi_ne-
,""1·"" não � ..... 1 ')O:-O.1�?:iJ-n 0h�tnn.l!-
l,..,s n",r'[J. s"'ldq� O �r"�1)ro

mism com Ll1\?,;QO, iá t"'1do
O nresidente Ma'1oel. S::m�os
,<>utori.z3,dn a iesourprÍ'l à
fazer o· devido pag,'lmento.

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

-'-'-1.

NO StT�7iJ, :.,.I,�t!Drl�STA
f

.

ff
�

O sr,' J,-,ã.o Nllnl."S, at"ml Presid�'1te d"t Com1ssão
MU"icinal dC's F's"ortrS. afi,r1'Y'()11 a rp:9nrt8?'Plr dA aUe

o q;n"·Sio oUp P�t;:Í spndo �onstr,,;do !"m I·cdes visan
do "8 ,ToO'os Abf.'Ttos de Santa C'ltarinq. <F'vP1'g p<;'ar

pr:-y,to à épóca dns ;OP'ns. porém ainda faltando de-
, talhes para a sua conclus�o, (

XXX
Os c1uh"s '·reI)'1í��"tr'·s da. cida(1e cOntinU"l1n treinan

do ativ�rnente .com vistas a r?'ll';zação 'da prhneira
prova oficial. da t.emnOr81.-'la. Em.bora os dias tpl)ham
sido nu}>'.,fI"s e a'DP:>ca.�",ros. os atletas dos três clu-
bes�continúam nos exercIcos.

.

i
"

XXX
,A C'''l1'Y':Ss?ín Téc:t'lica qUe Dl'pn;)ra a r�nrrSonta�

çãn flo1'ia.n0nolit"ll1q nára as fI:sn1)té'C: 00 'rornp;o Ivo
Varpla, entrp self'cõps/'e ainlia :COrn v;"tas aos .TO?OS
A bprto<: (I", L:>C1p,; vem 1.";"",1;7"",30 cole�ivOs Sempre
qUe o estádiCl da FAC q<' c,,"'':h;ões.

XXX
Até nqnra o t:1'''';''' O'"'' ,,''''1h0r Ve11l.. "e 'ln1'oSe)'1t::ln

dn. n()l+"",tn c",:,:O;:�rr8rl0 t:tU12" n"'l;;, imT'l'"rs? pst�.
ao",:"", +,')J''11aclo: FaustQ; B'azoto;- e El'icO; paulinho
e Meirã.

'

"X·�X
. F(,",tp ('('y'n;1""f,.f.. f'): p1,"Y'__b :-a ?!1�""'spn+,"\i\ �n'VV)() ,s"r�1"'PR.g

os nnynpS ti" P8,,1:nho e 1\1(c-ira. VA)'11 "ub;"rl" p-rarlatl ..
va11lpn' '" rI", nrniluo;::>o .. i6 (1Up o veterano Erico, tam ..

bem -:;ültou a sua melhor .c':'�'-n�,
.

XYX
p. 'p(lni.l"'\,Q, �Ç"'"\ ....a ,..;.V"O �rl,....1"a�? s1�!l'1,..�t,�� '\ro� +1;"f"'i

n��.:I� ,,�� a. !",,�u;.,.,t,p +"r,..,,,,I";:;''1, n';-rO"p--'l,O S�""nte
r>a":>! " ,1.''I1'':rlp-ra 1" +;t1'lrr l1nS pxercícicS realizados,
do l'Y'''np:rp a .... <\0 clr:v'll' Cl,í,,;rlClS:

.

Beto; Zagalo e Lauri; Borges e 'Tamino (Mazi
"nho).

·XXX
O seleciO"'l'1Ho" dp vO!p;bol oriellHtrlo nQf OrA�tes

Slln'os e /<ntônl'(') Di'lS, tti""'h6m Vf'7. nor 011+ra exer
c;t.·L�p; dentro d"s "..o�s;r,n'r.Iad"s d,,� atI"hs. trt:'�rtre
d;rn ONP ensaio 1)9.r3 í?r"a:o,' As, �arotas ao' oUe �a
rece estão se entusiaSmq_ndo' com' b Passar dos diaS
e. cqm a. satisfação de poder vi$:itar L�ges, a Prince�
za:.da Serra:'

Compromisso diífcil terâ o

�V;)J na tarde de hoje, quan
do rereberã .a visita do Grê-

que o' "Leão da

uma série de
'. r

.

veio a derrotar

ÍÚÚt",
"

após
,

.

,

insucessos,
o 1mbituba

mio Esnortívo Olrmnico, de por'Gil, comit1istando, ';Slla
Blumenau, em jôgo constan- prim.eira vitõrra, isto na.pe
te da rodada. inaugural d9 núltima rOdatb. do turno,
returno do Estadual de Fu- .para-depoís vllÍtar' a f'rà�as
tebol, grupo "Dorny 'Autu·'.· sar ',e perder: para o Guara ..

nes",
.

ni 'd� Blu�el1rm; em plêno-
�', estit(jió '�A.i:,olf(J, t�ó�d�r"...

Compromisso difícil; rene- "Aiora, espera o
..
Avaí .. que

vimos, porq�(:; o qt.llulrO, ... as .c()�sas sejaill b�m melho
grená está invicto em, .sete res, nl:l returno. Úrna grande

. pelejas. das quais quatro 'e retumbante vitória sôbre
disputadas lNS do�ínio,s. o C!úhp�ão. 'Catarinense' de

..,.,
dos adversários que for�m � ,64 para começar.iesperam os
.Caxias (lx1), Guarani, de La" '. avaia�os ,lid(:)'a:d,o� agora
ges (lx1), Comerciário (lxL),. ,po� .essa figll'r,t impávida do
e Próspera (lxO), enquant9,> foó,t�?U, hr�rl'ig�-y�rde que

--
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-- --- ---
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A tranq8jlidade que você proporciona
ho.je aos sêres pelos Gjuais é respotilsável, ,de-

. . , \
've ser assegurada para sempre. ;rome de·
,uma parte pequenina, dessa energia; que de
dica ao :bêm estar d� sua família, e garanta
com ela:�:�,.�.;" àpesar de míni'1Ja - todo o seu

futuro. ':;�; ,

. '..
" "" .

,
',Dê' Cl6T s���, a, prÓt�ç';�Ci' do ,Pecú 1 ia I nte

gral dó �r.ên:)iô' Bet):eificà6.té 'de�'Oficiais do
E·�-·í , 'i}:�':'�, �.�( "���',; ·;�\��;_t. ::?'),.Xerclto ... ,

... ' 0;'.·' ;''''.,1 "'i''''·�. '

;'; COM',6:o(,,-:<T;;l m .",,";'. os:�hfhnsais, for ..

me um Pé't�!ip�!;�� ,:i 0: :,1' s de cru-

zeiros" � 9,inda:'s;eí$uro,fâ�1.tt�, s
�1,' o�acidente

'

e auxJllo-doehça,; ":,:�.:' ',.�t;
A garalitia, são os 47 'a�Os dêf<;,éxperiêr.lcia

d;jJ GBOEx, seus qu:as�1 9 b:ilhões de, cruzeiros
.J,ê] ;".ilitrirnônto-, seus mais de 150 mii �ssocía
,:.'l��, l'l('J!lItares e CIVIS,

� = especlalmente --
510 I?<IiSll&DIi!I:l'@ ao associado, dedicação absoluta

.

�,

�...___ -- .. -.----- ........... _- _ �_,......,JI

/

é Q, dr. Saul Oliveira.

Olimpíco e Avaí estarão
na liça hoje, num prélío em

que o favolittsmo pende pa
ra o lado dos 'visitantes,
embora os fatores campo e

torcida estejam .para o qua
dro local. Teremos, assim,
um. cheque de elevadas pro-

.

�por!iões ..... , capaz de, levar ao

estádio da rua Bncaiuva u

ma g'l';;nde e entuslâstíca as

sístêncla.
.

.

Portanto, mais algumas
horas e éstai'eú,os '110 "Adol
fo Konder para presenciar
Um 'dos melhores encontros"

.

.

da rodada. ,.

O quadro local, se não' á.
tuarem Nery, Vianna e Mi.
lro1110, cujas contusões ain.:
da inspiram cuidados, pruJ,
cipaímente 'a do zag'uf1iro
"colered", deverá pis:&- 11

. cancha com' a mesma cons,
títuição dos últimos eneoi,
tros, ou seja: Márcio; Ronal.
do, Deodato, Marcos e Silva'
Rogero e' Hamilton; Wilson'
Morelli, CavaÚazzi e P�reré:
ea:.

- Preliminar

REX�M_A\Rft\S E P,ATENTES
J

Ag,enrti OfiCi:aJ 'd?! P-��mriedade indüstri<ll 'Registro dE)
marcas, patentes de invençã.o nomes cC)l11erciais, títulos df

estabeledmentos. in�jp.;niac;· e fr'lses do propaQ'anda�
,

. R�l.a Téf1e�te Sil\'�irá" 29 _;__ sala '8 ;_ Lei' �ndar - Altll
d8 Cas,a Ni?.i r. _: F:orianõp'.Jlis _;,.. Co�xa, Pbstàl)l7 -:- Pane 3911
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às,soCie-se ao
I

"

" Séde: Edtf, Duque de' Caxias � Andradas, 904
� ,Caixa Postal, 1529 --- telefone 9-14-51
.\ 'P8rto Alegre

.

RUA CONSELHEIRO MAFRA, :)1 1'" andar
(Altos do jornal A Gazeta) -. fone 2G;j5
l'!'LORIA'NÓPOLIS SANTA CATARINA
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não a.

anna e Mi.
.tusões ain.
lados, prín,
lo zaguçiro
i pisa� a
esma couso
nos eneoi,
'cio; ROl1al.
-os e Silva;
m: Wilson
i e P�reré:
tr.

lJrelhninar,
eturno do
,

de profis. \
-seão Gua. !
relegráfico
� vice-líder
'"11fl � '""a.
!Ieja entre
dada no
wou a me.
I de 3 ten.

sgistro de
títulos d"
la.
Lr - Alt'l
Fone 3911
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,iJIii&':'::' ::,:,,:::,m
Segu�em. êsse menino!
- Você não Y'ê, que, não, pode slJl?ir nesta esca�a?
-Mas eu também quero ser bombeiro ',"

- Bem, antes você tem kque, crescer e ficar, um, homem forte,
- Forte que nem, o Super-Homem?
-Não, não pr,ecisa'tamto.f:Você sabe qual ê o nosso lema?
Músculos fortes' nós podemos,fazer aqui- mesmo.
O que não p9demos fazer são(, os' os�os ficarem ':forfes,
Ossos fortes a gente só faz quando é, criança.

y

É na infância que se 'constrói ,a ,estrutura óssea.

CALClGENOL 1
,

IRAAD,IADO-
é qáJcio 'pêra. uma:;strutura' sadiá, �'

� --:::� •
.::s

_��k,

Ê: o õlho do 90no,. quem não sabe?
Principalmente quando o criador
acrescenta ao zêlo natural
uma assistência orática

, e atualizÇlda. QuEÍndo confía a
orientação do rebanho a

,

ve_tel'inarios, e escolhe suplementos
@Iimentares, vacinas �, "

medicamentos especializado's '

I:>FIZER, garantidos por um padrão
,
cientifico de nível internacional'
_. admirável afirmação do \.,

desenvQlvimento de nosso País.

,0 que �ngol�da
o 'anho

.

'\ "

Nova Dhnensãn

semy rn braga

"creio no mundo por

que o ve.io mas não nen

so nêle porque pensar é

'não compreender.,."

E. Pessoa

o barco atravessa as ág'J'!.,
e as C3VCl'llU,o.; e!1tort"IL (S

rsnzem com <) seu halaneo

Da" música à g'aivota", \)

espaCCI é imenso ..

O V'ililãn tranoutlo, todos os

movtmentos dos /ledos são

certos - escorregam pelo

TÍ"{arO"e O""'l a c<>neca envol-
1" ri'lm véu. ,�(�stictila anon

hnt!(l uma ilh� bem longe,
quase 110 fundo: da baía -

fl TIPrl.ra Níb�"t-;:; de ostras

fralf�am os' pés.
P"t praia as ondas morrem

(lHP nenueno drculo)"",
a areia, Que Sll�i.U 'com o ven

to fere a vista -
,

esperando o declínio do sol

toco" violão. /

.; .

l'orl"ewío semnre, subimos
ii' e��adar;"': TIl) alto a izye
.1fl. (tem órgao) mas não há
missa -

'os sons esvae"1 n o e�Tla·

ço" .

,
�_._--- _.

CIN1EMlS
CENTRO
S�O José

às 10 l1s.

MATlN�,�- ����

Júlia Aldema -- Angelica Ma

na

-em -

/ o INVENCIVEL SR.

TORMENTA
Censur:> até 5 (.lnos'
às 11\2"hS.

Brand Harris' - Susan Pa

get

SIM
só:s par acaso. O que eu- sou, sou por
mim mesmo. Já existiram milhares de

príncipeS e ainda existirão mais. Mas,
Só há um Beethoven!'

- x x x x

Pensamentos: O coração "sempre
terá razões que a razão não cOmpreen
derá" (Antônia Vieira), 'O amor é:l

mais terrível e a mais honesta das pai
XÕE'S', (Larmartdei) . 'O orgulho é a ,ú,:
.irna coisa qU!. mo;re dentro

.

de nos

(Labouchere)'. - OS·vercJ.adeLuos afe
t·-,c:; �8r.t�(,�él a onÇUr'" r.o tf,(1a a arrar-

gura ela_vida,' (Fenelon}. ,'A dissimu-

la'?ã� é a mcnt.ra muda' (Fakx)"

- x x x x

E'TI l-ei'lão rea'zado na Alt!+anhq
o r"iq'na de urr-a sonata �le Bra}ú�g foi

é' '!)ll'r;do Dor 41 'mi marcos, (Ira s: de
,,',� milhõ�s de cruzeiros); algUnS Dri.-

';"ajs de Schubert rende 1'a'11 ai o ' mi

lhões de Uma 1e'l'a de câmbio assiraada
por Mozart deu mais de 4 milhões,

-xxxx-

Em dvsrsas fábricas textis ítalia
nas, um�s cer» fr'",iras trabalham atual
poente C"''l(; 'SRc(,,;i ',t; s::s operárias
Elas par't'cipam, v stids s com oS seuS
h!ln;" religtoio�, 'elo ..1"1bo3)]1O nas má-'
qUinaS, êUmp�indo assitn Uma res()lu-
ção,voltintária, Este movirnento. nue ,�b

meço'u nê, França, já se está extenden
do' a, óH':rás, çonfissões religiosas. Assim
o sP'Cr,,;,t,4rio ,g�'ral da ig�eja, pl'oteót�nt�
Jla Finlândia trábalha f'm HlYla fábl':ca
pàra ,estudar' a po�'sibHirl�cile I 1e, i:t1)trodti
zir paStores na meio dai; operários das
fábricas 'fintandesas

-xxxx-

N" carrâri,m' dC1 Estr"ê1a, áDÓs o es

pptácl'�o lim' c-"Qlb":rCl se dirige aO '.

p0J'"L'". " di'z: "per favbr. eU tenho n,€

c�ss:(: " � de P11 ra, n" _ �rrarírh, eU' cdU
marido da estrêla," O 'porteiro: "PoeS
é'itn! GOm eSsa 'papa" já entraram mais
ele vinte .. ,.'

'1)e Auckland em:i1Un;c81u flue Fa
Ye Walker, de 18 anos, ba"ElI o -rc'corde
dançando cern heras se'm, p-ar.ar, supe

t�ndo a um jDveni d�' Ohio", que dança,
ta 82,

-x x X x-

C�rt8s de f',mOr aUf� el"-alTI l1;leSJll')

'''rêkntes; foram as q�le Um jovem: s(')l
dado francês, incomodac.o por te1' a noi
\Ta terminada O' noivado, queimou per

to de \lma sossegada mata em Toulon,
Peitou fOf!0' E foram necessários ,bom-'
bei�os de �o c'� 'ades, i50' soldados
três aviões, borrofadOl�; de água par:).
combateI" o il1cêndio em que uma veIl-

tan;a h'ânsformou ",' fo�(Ueirinh9. ,feit:t
, ''-:üm' a,s cartas dE' a�l1()r da nOiva do sol
d"l�>o. 1-20 acr.e� de fIar ,s.'a foram des
truídos 'T)�lb' fogo.�', '

,viá rlp-ces,,\lac ..:1= COnstruir dUas no

vas' saiá� (10 ,al!la.
'

','9 'GruPo Escolar H��io Peixoto prc
O, Grupo, Esc01ar Ba.ista --Pereira

O' GrUl)O Esob.r Bat s a Pereira
car�cia de

-

conS'ertos \).9 tôda ordem,
mc�usive ljinvüra e rêde de água,

,� Esta, "�r� 'a sitUação dos próprias
mtrniçípfl,is.' :; .

"

,l\ !.emo,'; �,o p1'obJen<l, o prefeito A
,cáCio sânt;àgo detérl'hinoU providência

_ � I ,

urgentes, ,para' qUe a recuperação dêsses
GrupóS EscolareS foSse feita ainda ês'
te állo'_'

HOje, a situa�ão já é bem diferentl>
QUase todDs 'eS eshbelecirnentos:ia

ensino da CapLal estão reparados, ofe
recendo mais confôrto para os escola
rEs e me!l'lOr aspecto para qUem visitá
esSas localidadeS,

- O '>atrimônio da prefeitura feliz
ment�' �st 3 resguêl,rdado,

PARABIT:NS DR. ACACIO.

- êtn-

ANO 79 - A DESTRUIÇAO
DE ERCOLANO

Sup':)rtotalScopé - Eastman

Cf)lor,
Censura até 10 anos

às 3 314 - 7 - 9 hs,

Robert Tay10�' - Shelley
Winters

-em-

UMA CEP.'J'A CASA

SUSPEITA
Censura até 18 2110S

1Hz
às 2 - 4 - \'i - 9 hs.

Br'm� Harris
Susan Page�,

-em-

ANO 79 - A nE�TRUIçÃO
DE ERCOLANO

SupertotalScO'o,)c - Enste

mauColor
CenSl:ra até 10 anos

Roxy
às 2 - 4 - 8 hs.

Yul B,-ynner ,--...- Richard

Widn'.prk - George Chaki·

ris - Suzy Pal'ker

,-em
'SACRIFICIO SEM GLORIA

PanaVision . Efl'stmanColor
Censlll','l :;Itr; �.4 anos

BA�RRflS
ESTRtlTO
GLOR.IA

às :2 - 4 - 7 - 9 hs.

James Stewart - Fabian ,

Glyrus Johns

MINHA QUF.J�mA BRIGI'!'·
TE

CinemaScope . Cor de Luxo

Censura até 5 anos

Imn�rio
às 2112 - 51\2 - 71\2-

91\2 hs,

Jerry Lewis - lua B'9)l1n
-'- em -

O OTARIO
Tecnlcolor

Consl.'1'a at� 5 anos

Ra;á
às 2 e 8 h5.

Leonardo V;illal' ,_ Vap.j-'l O-
rice

par Wal�er Lange.

No, 455,

Muito original é um aviso PÔSkl,
como propaganda, num jornal em Pal
ma de Mallorca, por certa firma' comer
cial: 'Tôda cl'dade sabe qUe não vende:
mos a crédito, portanto, a Sua reputa
cão perante os seus viSlUhcsc Só pod,,�
crescer, quando êstes observarem a ch.e

�acla dt\ noSsO carro de provisões, en],2
gar.do em sua rcs.dênc' a as compras',

-x x x x-

Um ano antes- das bôd?s de 0'))'0

foi desrnanchar'o Um casamento ,)",'0 -Ii
vórco. Harrv Burgéss; um' velho ]'1C)a'.:i-'
nh0j,.(', <ó havia visitado a sua espâsa
em Florença nestas decenss de al1CS
,� r -1ua'" V07;P'" I D')UCnS di'lS anós o C3.

sarnento em 19'07 tinha deixado o lar,
ore .:;r ne:" vavabundarclo gelo mundo.
n ;1':" n(\'l(''''cj,'' A r1ivórc:O a Sra, B';,'·'

gese, porque também achou que isto

não era uma fó:Cmula de casamento,

- x x x x

Ql1pndo um mo.orísta ele 11m .taxi
em �r1exican City leu no j::rnal a �1oji
cia de ter ganho a sorte grande, Cb�l
IPOU o:: <eus colegas e, ali, mpS'1'Q ri)

ponto, pôsfogo no seu,'ve1ho e bem gas
to ca-"o, Neste ins"ante Ouv:3-5e gr,t03
l''1rt;''�" cip c1pri,r t\o Y'lPSIX'° ,

E' que .,

um _!)aSsai2'eiro tinha �ntrado no' Carro

serr
'" - I '') notado, orete11dendo fazer

um frete, Foi salvo cÕin diU.:.uldades e

I, vou. uY�a h"" nade d:êl, sor,e 'grande,
comO iJ::,len'zaGã�. '

-x x x x-

A idélde r:ão é obstáculo para. 901-

g!1nc; grandes eScr'to1'eS, pois grande' �ú
p""r0 -l"lp" pf'cr-var:'m as sUas melh�
I'f>S 0])">8, iá dep"j&, de' '3D<:Sont.a anos' de
,r)ar1" (:;ipp"OS glrtUns: BerNard ; ShI::tW'
a' :i1gill a celebr'dade npsia cidCl,de Goe
th2 ,-''''l'' n�u () Sou imorral 'Féll1StO'
con, 8'1 "nn� Botnard:na dr> Sairlt-Piér
rp eo::cr"vr>U 'Paulo e Vi.riSin'a' aos 81 a_

nos e VItor Hu�O a 'T.,02J'T1da dos Sé
rl1)C s" aos 84,. 0 grande pO·:l1"à "inp'! ;'';
Milton t.i'nhq 77 anoS e estava: cego,
qUw"O Í'pdig'u ° 'Paraíso Peraido'
Também, A r 2't�;e Frace, Co'nt'?Va 77 a

nos' e a,chav'1-sP doen,e e cansado, aO

publicar as obras nrimas qUe lhe 'dp
rélm fap:1a. ;L2m\!reC�" o _cé.lebre -{;leiS,!:"
escreveU a sua 'Zoolo'gia Filosóf.ietl'
quando já tinha atingido 80 anos de, i
dade,

- x x x x

Tend6�se in.disDOsto _com O" Princi-,

pe r,)crmowsky, de;;d'O ao seu gêniQ' te.r'
rível, Beei.hoven abandonou o s�u üas
tela, escrevpndo-lhe no dia segl1'1nte l1'"

ma violentíssima car.ta dize�do e;l re'"

outras cóisas: Príl1,Cipe, o qUe sois',:,.o"

O Pr2feito Ad.cio Santia::;o; tão lo
go assumiu o cargo, pércorr�u, todo!'; (iS

distr':tos da Capital, com b objetivo ,d'a
verJicar "in' lo�o", aS \:cndiç9�s 'em ,que
Se encontravam as pr, .;:lios dos.Grupos

.

Esco lares da Prefei
I

Ura, :

};'oi com tristeza' e decepç30 .. que o

Sr', Acácia Salljago volto� dessa�, visi:.

o 'Grupo Escob,l' "dos Ingleses do
Rio V ('l,'ll1,elh.,'i), por ex�:nplo, 'prec! sava
ser totalmente recuperado, t,ol o esta

do de abandonO em qUe se aclio,va,
O GrliDO F.,):o'al' ,J'Jsé ',10 Vale Pe

reira exig'� ::Cva ins'a1)t;i3.c e1étriêa,
pintura e rêele de água,

O Gruno EScolar Henric!ue' Vera

precisava d(' instalações no Pôsto , d<�

Saúde, icSra1,2,:,ão e:ótrica, rêde de á

p:ua, reforr12 g, �,"', ai �m de novas Sa
las de aula e ',2'�é- _,-a·a gabinetes den ..

tárics.
No gr'lp' T;�,:c:)�al' de Camre<::he ha

V:"G.tIS PARA MATRICULA
EM 1967

Em Portaria no. 3G8-GB. do' 23 d'
de agê'sto de 1966, o Ministro da Gue"
ra, usando das atribuiçõ�s qUe lhe cO:'.

fe-=-e o Art. 77 do Reg·,l�men,O de pre
ceiks ComUns ,aoS EstabPIeCimentos de
Ens'no do Ex�rcito (l:?-126), aprovado
pelo Decrpto nO. 42,911, de 27 de de
zembro de 19�7, e de acôrdo com o qUe
propõe o Estado Maior do Exércif9, 1:e

solve baixar as segUintes instruções p:l
1'C! a matríCula, no ano de 1967" na .ACA
D'G'J:I.If'A MILITAR DAS, AGULHAS.
'moRJ.:s

1, Fixação de vag,as
a Vága,s a sprêm preenchidas por can

'

.

d'datos oriUndos da Eséola preparató
ria e dos Colégios Militares, ampar.ad')S
pAIo Aviso GR 110. 35-D3-C, de 28 Jan
64 ... , ... ,., .. 200 (duzentas)

b. Vagas a serep1 preenchidas me

d',ante Concurso de Admissão .. _ ....

80 (6itenta).
".c, Vagas a seféM prée1'lchidas

,ean'ctid.áfo,s' :oriundos de
• P.. r

A \
n,.1 1\

•

.� ., ,.()�):'uticCl [�ue ntisfaçam aS ."

"c-ri'cõrs do Aviso GR no,
, 35-D3-C,

:\c janeirO de 1964 ,.,.",. _ 10

(dez) ,

2, Medldas de Ex �cução.
a, O r(:"""r" de varas sprá rever-

sh' - "11 c' ""8 (",Ira categoria de
C3P'"

-

__
, :etras a, b, c e

l a cond;ções a re

,':! f"Áta dEntro da Se-

gU'll"" ,-

(J ) �,:' ,Jf1 Eflcola Preparàtóri;-I
de, C:a':11.pl1n; ;',

(2) Ajl)'l"c: ,j" " l�gios Militarei!.
(3) Calictictatos "COfÚ\ ,dvs nos concuto

, sos .

(4) AlUnos dos }!;stabe1ecimentoO
de' EI1.'iino congêneres da Marinha e da
Aeronáutica.

(5) Candidatos civiS, seleCionadOS)
entre' «)s primeiI'os cl"ssificados na Sal
SéFie ,dó CiCIo 001eglaI) _

,(TrRnsctitd dd Noticiário do ExEi>
edto' nO! �220, dê::n âgôsto 1966).

(Divulgação do Serviço do
P'

1;

/
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TA:C VE f!PEDQEIltA 'DAS AL·MASu
,,['-M �'!'!'f'fl,In:"!�'" "

'

_ll?J1. IYI ,loii :li. U;,;,., ""�, '.'1' " ;
,

K� Se;".ljíl'::1 qui�7.�na d� outubro, próximo; o

/,;'1,Jrr') ''? tqatro, 'p-'l'tr9cinado pelo Depart8.11lento Ct1]
tu::a1 da Uhiversi��de Federal âe' Si}ot,a Cat.'ltina 2

dirigiuo por '012v; '$aJdanl:�, d�,r,erá �presen:ar ao

pública J;;_;,i:anuPQlitató, Q .::,�U ,p��lú1eii:'0 trabalho, já
,em fase :'':V::U:',�jda 'de' er'�ios. ,A ,peÇa d_; JOJ:ge, de
,Anclra;ic. "'?car'eira ,d'o'S:Al�" ;será levada à' oena
no Teatro A:l�aro d�, Carv:allio:Com um elenco Co,1:S

taYlte dE: jdvens. 'em 'su� "mai'Oria uhiver;::��{1r10S:
A dil'€ç:ÍJ ficará 8:':ca:ç'go <ie Olavo Saldanha

que ministra e 'cur:;o, O cenário 'será de ��orge Pei
{ xOLO .e no' é1éncó; fazem parte, "entre 'Outros, Mmilo
,

p, MJa�tiris, o pJtópriO'; -,Olavo' $aldanha;- E{'!Y :Sipchet,
, M'tro 'Morais, Sérgio. Stodiefo.:\ Elizeàna .Haverrouth,
Ca�:lUen, ':r:'sá ,:Ca1,dàs,. CarlU�n Lúcia Crui Limá ·e

Lígi'a Ca)la�é .. : ,.' -', :

GOVERNO PREOOJPADO

do pesscdista, 'que têve OYJOl'
- ,I

tunída+e de çxaminar a. mi-
nuta do map�f('sto',qlle,o sr.

Carlos Vlcenía' pretende
, lançar, reunindo �,à ��, as
sinaturas dÓs ei:presidt'Ílr\�s
João Goulart ,(e'''-,JtiS�(lHno
I\.'l-1::>:UGcnel., re\'elou, que o

documento "t'�lti' 1i�'n\ r.-:i�
\

. \'

o governo mostra-se mui
to prcil:'t'j):-:C: J" crm o cons

t!tu:ç'!o da Frente' ft..mph
oposicienista, amparando

va"'''e tendo em vista as pro
'ru'" elas di"erll:f'''\ "i" ,o; tlue se-

,
,.

p:�ram" nol' �'d'rtmb Jilnt-
ra,; c"m 'a do 'l'x-r;;ur-en:Íadol'
'Carlos Laccnh: c' d(Js ex·p,re.,
sk!enles Jl!�êcH110 Kubits
chek e João GoulR,�,

" J\

�

terá lu;· ar dentru da 'pro-

�rall1a�O_" \: (�
'\Caberá ao he€1'ctárl� da

Seguranca PúIilii2à, 'a aber;

tur; da
-

Semiu.1a. )'l'�'ciQna;l
do Trâmd.f.o, cmn palestra a

'serem (Hvulgadas d{;mingo,
pelas emissorM lf!cais. �

r"ur.:lomm"entn
, tabel�!timoow

da 'J1lfl."'e esi
cieditfdo, a·

tl'a,vés da <le'))onstru(jão "de

p-TáficAs estaH<:ticos, o cón
fel'endstQ, alsf,r'l'\'eu sohre, a
Lei ela .R{jfo;, 'li!. J;)a,ncfiria' e
SUHr, ,imll)icf'�i�'51 ; )nnta ao

Flanco do B):'J,si'l i

fJue dirige de poderia'rn ser,

,

TOlQTE'SO'JUll'EM UUDGE,RO
, ,,' Cc'nt,� :,defra��sões do delegado da Sunah �

���<! _� �ã;_ó ����e�<? ·c�u.n:ic�u qu� 300 .tll.Íi �lI.j.,o/,> (1,e, tomate� �c � q,�lidade, es'j'9 � V�� IqU� \nt��,,: ,'" ',' >"'." ,; ,

"
,p chefe dOI pode'!' executivo de S, _!..��gero, l.\nU

Ç1�)U '(IUe me�a)nlénk hã urna produça'Q, de lOO Illi�qúilcs, mas nao: há 'luctcado' conSUmidor .

.... A caxa l�e.;:i5 ,kiJos, 'es�i5, sencio vendida ao pre, ,

Çó de C�'S 2.000. ,:,'
'

I�imirá, Pi�
rque$ illaoU

O Prefeito Acácio San' Thiago ma' timo urn total de 57.000 m2 de vias pú.
nif�stGu-se apI',;enSivo 'com

-

a depreda"' blícas. Os bairros beneficiados f0rarn'
ção dos parques infantís . e jardins:, da os seguintes: Capearas - 6,500' 1112,
Capital, cuja ação criminosa se

"

vem Agronômica - G,880; Saco eles Líl11.õe�
processando p:11' elementos 2t2' agor::1 - '8.000; Balneário - 9 000; Trindade
desconhecidos, No rápido ccnta.o mim -, 10.000; Co:lon:inha _. 9,300; Bairro
tido com a reportagel,,!, fr�90u que após de Fátima - 2.100 e Coqueiüós - 5.300
vários en Ln:limentos com' autoridades m2.
responsáve:s, conseguiu o aUxílio une- 'Assim.J_ é! refer.da Pasta que teln
diato da Rádio Patrulha, ;la, repreS,sãoj em sua direção o Dr. Nilton de Ol'ivei.
aos và'-da1os, qUe infestam o' Municí- ra Cl:'1ra, vem d-'rJ éO de Uma progru.
pio. m<Í'ção diyersificada de rE::al'zações"t�on

tri�u-ir.do· categoricarnente para o pro.
/

gressq do, Município.

"

R
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,

,

,
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TRABALHO j

jA f��:'Z'tariél, de Obras e Serviços
da Prefeitura empreendeu .ampla dina
mizaçâo nas 'diversoS setoreS" de trab�,;"
lhe" ji! se podenjo avali�r Os 't�levados,
índiCes de produtividade alcançaos : n'o
1, semeStre da adrninlst;Fação'f' Acácio
San Thiago. p;;Jra se t�r iç!éia do se1'v;:"
Ço qUe esta mporitan::e secretaria V.:;TCl
desenvov�endo, basta àten'tan1108 papa o

fato, de qUe �ome�te, nos casos' de' lim�
peza. ',e melhóramentas, o Executivo, ;da
Cidade atendeiI ate o mês de 'junho' ú1-

� t "1

"

'.
, -

li
• ("

CÃO REGISTRADO
.

NÇ> s��tiào de-facilitarva, �a'ricula
de' J�ães, a Secretaria de Admjitlis�raÇ3Q
esti:1 iÍlfor;1uando qué dora\,an1,� não exi' -

girá 'mais ,0 atest",co de vaC:na e alJ�
en-1 lug_?r da p�qUena placa, a grava�áo',
(lo' reg;stro na coleira é Suficiente, Por
tanto, f!.qlIê1e órg30

-

d � 'plinador :Ia
'prefeitura, a partir de 2, feira pTóxima
já estará'-a,endendo f\ 'odos aUe mUl1e.
'rem se� cãeS de coleiTa e �especti'Ji)
aça:mo.

. '-:

\
; .-

, TIJUéAS ÓUVE 'SEIXAS S08RE ",ASTRONOMIA"
E O HOMEM NO U,NÍVEISI)-' '.

' , ,

,

"

",.' "

C�m grand� I).ú�ero' 10'e
"

SsSiSte!l
t�s, qUe lo �ram as dePendências do
Cine' de TijliC9.S, proferiu ·naquet�. ú
C\ade, ,cor:jfer,ên,cia o \ conhecido, as�r0-
nOmo A. Seixas Net�o. A referida: 'Con-

(':ferêlkia�teve por terna �S'Y:?�NO�I�' '

""'E':A A;STRONAUTICA! _:_ o'HQ� ,'o

NO UNIVERSO" sendo: exibidos, ",tiL
mes sôbre o assu�to. O Prof Á. ,S�í
X8S N_ç;tto, que se fez aéom,panhár, p,0r
1'''1� eql'i.ipe da A�,,'1lit";a�ão "Cataz:j,ll=en-'
se de Astr9nomia, COll'J'p<0sta' dos Pr(�

I
-

.. < J

fessores Walter LaI).gê Jr" Arr'stipO,
José de Campos e sr. Wj1sorr, Libó�io
de, MedeiroS.' foL após a" cõnferêneia
homenageado pé1a'�efe1tu'ra: '- �q�a
Cfd�d,e com um' .Jantàr'naH<;êde,dô ,chi-
le '1_';iuc"s __N", ocasião usôu dã. �ai�
v"B. ;:Jg:'2'::ke< 11(11) o prof. A. Seixas Ne·t,.
'o, 'pc;: tú aCeito o ConvLe qúe' lhe

, '

I •

-forri�ulado 'além de enáltecer o traba·
\
"� .' ,

, �ho 'do_ renomado professor, na campo
'cientifi,i9�; USQu, ainda, da palavra '

o

P1;'clf: ,E:va1do V. Peixoto, ,Diretor - da
Escola, -de. Comércio de Tijucas; a, Se

guir, ó prof.: Aresti:no José de Can�PQs,
�ro,.ri!!icir .,'�� AssociilÇão Catarinense de
AstrorionUa, agradeceu as atenções di$
pens-aq.a, ,}:>elo' povo de TijtlCas ,à EqUipe
�aq�ela Associação" finalmente o J)�of,
1\; Seixas Netto agradeceu as' homena·'
�eÍls e lóuvou a iniciativa do Prefeito

::r..'l-l!l.�ficipal, que pr�c:ura, assim. ele\'af
ó!bd:ce cien.ífico e cultural de sUa cio
-dadé.,

-

_ 'O prpf. A. Seixas N€ o e a Equi·
'pe da AsscbciaÇão Catarinense de As
tronomia, 'retot,"11araro ontem m�smo !I

psta Cai:da1
, ' ,

"

1\fnrlN'tt'I�-::�:?nF:!\l, � 'lI'.I, l!?,BII'ft,AC'I',nuAIS DA ILHA-ú; �E�Lt\JtiJ L,,� �,[ V II-ti) l'iADI un

:SEHÃO CONI'ECIDAS LOGO
'

J

O professor Nereli 90 Valle Pe-' défici;, ,hal�itacion8.1 e) co!nch;õ�s atuais
re;ira" Coordenado!' Geral da Pesquisa de aquisiçao da casa própria. ,

Habitacional de Floianópolis, informou ,'!Em resposta) diretores da emprêsa
que dentro de 5 dias deverão s�r entre- qUe firmou o convênio com' a Univer.
gues,o,s rela.áriOs finais sôbre o traba- s,'dade, aO ressaltarem' o 'índice técniCO
lho desenvü.lvido na capital 'cátarinen- da pesquisa, demonstrar;'11. o Últerêsse
Se. '

da firma em, "planej�r bem para cons·
A, informação foj prestada por óca truir melhoL� "

sião da visi I
a feita ao Instituto de Pes- _' iE' acres,centaram: 'J:cdo planeja.

qu\sas, e E�tudos Econ{iV1i�o� p�io§' df- -,: '\nento dep:ende de PesqUISa. A f!,tual
rdCHes· da IrrlOb ljána A, Gonzagtt, :com ':; sôb1'e os aspectos habitacionais de FIo.
qllem fOi f nn,a'do ° cQnvênio p-tr,?-;v4g r'anópolis, nOs fornecerá" 8:� bases para
da 'UniverS dade Feder�,l de �Sant�"'Ca- lilY' bO'11 planejamento. A reSponsabili-
)arína. ;�" dade na concretização da obra planeja-

N\l -vor'tunic)ade, 'o Coordenado: da Será nOssa."
doS traba1ho'S esc-'arecéu qUe nOs vela-. ,"E isto, finaliz2.ra�n, gracas ao tra'
tór;()�s, deverão constar aS ãtuai�"bOil(H- baYho' do órgãO esi)pciàlizado" na Fácu!-

'

,

ções de habitaç-ão, ,merc�o i�o�iliário, dade de Ciênc�as T.i":onôn:i'cgs,"
'

1 � 1

1.

A Associação Coral' de FÍor:iabó
polis,': 'após um 'Qeríodo irrátívo \,;�lta
ao 'palco, em -noÚa 1t�in'cipal' i�asa

-,

':ele
,e?pE'tácu,'��, Est� co'i1firl�adq p;:d.'�' �s
dias 1 e 2: de outubrO a tempo1'ôd_a OG--
cial da A.C F, l' �; : i

, • rf '

Visando estas apresentações" ',� Co-,
ral ele F�orianópolis, ,deu 'início ii pát
te in�ensiva dos ensaios com o' ac�i�1.- '

panljlam�n'o de orqtleStm. I'tl'0s 'eipetá-'
culos dos dlas Dl'imeiro e' dois de butu
bro,l1 o Teatro-Ahraro de' Carva�iho� , 8.

ASs�ciflÇào Coral de Florianópolis" ,es-'
tará se apresen�ando, 'com' o aconipanha
mento de �rquest'rà de "câmera. A ,p�,
ti r de; segunda f�ira, Os ingressos eSta-
1'30 a d�spoSiÇão' do públiCo na: livrariaI , ,

Fducaç;:J,o., e cOm' as Sras, da Socieda-
de de Àl'npa1'o aos "Tdber�ulosos, "

,

Eis o pl'ograma a ser apresentado'
nas audiçÕes, ,1,

' ,

{

1. - Parte. "

1 � Paixão segundo S. Mateus4'

t',

"doral -- Johm S, Bach:
,

"'2 - Agnus Dei -, Geo:rg'e BiZ-et,',
',/, 3"-- ,'Jesn� Alegria ,dos HqmeDs _.

,JOlll�l S, .Bach.
'

, , ,

; '4' ,_:_ . Missa n, 14' eril Dó l\I1laior:
Sanctu� - Wolfgang A, MOzar�.

'

.

,1 4' - Aleluia: D�ettl'ich' Bux,te111.
I

'2. _:_ Parte.

1 "Tênebroe r.�tou Sent
rude. Pel!'ez. ' ,

. 2 - (\.veVerun' Corp,us
Mozart

Da-
r, I
1\ j

w."p.·

"j ,

" h 3 - MiSsa em SoLCredo � Fran�
Schllbert. '

,
.

4 ___:_ Reau'iem - LaCrimOsO :_ W.

A, l\tIozai't,
�

-
,

5 '-..:,_,. lVIessia;; AlelUia
Handel.

'

l'

Sólista _ Eli
Ol1questra de

,ção. .'

M:'lestro: AldQ I);l'iegel'.

Georg
.

Faustino ..:_ Soprano
Cál'nera da Associa-
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