
o TEMPO I

Arena Quer Eleger Cosia Em 90 Minutos

DRASILIA, 28 (OE) - A �essáo especial 'do
Congresso para 'a eleiÇão indireta do Marechal Costa
e Silvá à presidencia da República foi marcada para
as 16 horas do dia três de outubro ..

Fontes da' ARENA esperam que iJ. votaçao seja
concluída em noventa minutos o que constituíra tem

po recorde na história republicana .

Observadores políticos afirmam" que o. marechal
COsta e Silva será eleito em plimeiro'" escrutíneo de
vendo participar da eleicâo 472 parlamentares; 405

deputados e 6G senadores:
�

S11'1tese do �oleth� Geo11tett-"CfologleO tl�' A. Sel�as Neto
r

,. válida até às 23,18 do dia 29 de setembro tJe l!)()Q
FRENTE �FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFE
RIÇA MEDIA: . 1024.9, milibares; TEMPERATURI�
lVf.ÉDIA: 17.5.Centigrados; UMiDADE RELATIVA
MÉDIA: 79,9%; PLUVIOSIDADE: 35 mans.: Neoa

.

tive' - 1�,5 mms.: N e::'�"Lvo - CUl11ulus _: S�l'atu0
._ Nevoeiro Chuvas esparsas Tempo médio:
�tp.vel.

.

,
. ,

GEADAS IRHAZIM, [AVIU.' "
" " �,� �, " .

·S. APElANDO ft'DftSTECIMENTO( " v , • !

A PONT·E DO IUOrTIJUC�S As geadas que tem caído cialmente agrícotas. "As

,110S .ultlmos dias no interior' plantações de milho e de
__..__

...__....----

SíNTESE do Estado, estão causando
sérias preocupações ao Go

'v�rl!0 catarínense, pois "os
\
efeitos catastruricos 'produ
zidos nas lavouras no oeste
e campos de Lages, destruín
.do· totalmente IJÚmtações
de feijão, trigo. milho, vi

deiras, 'e dizímando reba
nhos de hovinos e suínos,
tràrá enormes prejuizos a

economia catarmense, com

ú�lexos acentuados no abas
tecimento (íds ,centros con

snruidores da Guanabara e

São Paulo", este o sentido
do apelo telegrafico dirigi·
do pelo governador 1\'0 silo
veira ao Presítlenje Castelo
Branco e as bancadas ca ta

rínenses 110 'Congresso Na
cional.

.

,Em termos candentes e

objetivos. relatando à situa
ção aflitiva pur que passa
a agricultura catarlncl1se �
em razão das gcalla'S:, o' Che
fe dó Executiv li colocou o

Poder Central a par da .Ias
timavel rrealídarle que en

trenta a Iavorna estadual,
já grandemente, abalada e

ainda. não refeita totalmen-
I te pelas enchentes, do -IH!'
-)11eirci trímeser«, re�salfa'll'
dI) a necessidade do apoio
Iederal para Gl')']torl1nr r; so

Itl':1onal' o g.t:ilye, problema,
p 'is ss mcrlída.? ',esilcciais

feijão ", informaram, "foram
totalmcnté dcnífícadas, as

plantaçôes de trigo, uva e

frutiferas parciálmcnte pre-

,judicadas, as pastagens to

ram severamente castiga
das". Como s� vê, LUU qua

pro, nada alentados. AC1·es.

centaram, ainda, que os fa

tos, trouxeram çonscqucn
cias prejudiciais as ativida
des na crtação de

.

suínos e

bovinos, que ji! vinham seno

,do motivo de nreocupações
pelo mau, tempo 'reinante.

REUNIÃO PARA
� HOJ.YIOLOGAR

o MDB municipal e,,;-

. tará reunido sábado às 14
hOraS em sua séde parti
dária. Vai escolhe'r e ho
moJogar _ canQldaturas à
câ-I:uara rniinicipal.

LISBOA NO LUGAR
DE MAMEDE

SAERlt DE FJ� f.J.iO

PRATIC4]}JENTE
PERDIPA

. Enfatizam a�. informações
que chegam fie todos os

pOJltOS �lo interior. que as

cunsequencias do fenomenn
para a lavoura do feijão é'
das mais graves, provocan
do 1I11la sítuação,' delicada'
para as tpopula('ões,: consumi
-doras. Há cas ss de perda
80'!/v da safra ti" f'eijão", cu

jo rei Jexõ' ser:'. sen tido dc
ímedlato

,A AÇAO DA GUARDA

Anunciou-se em Bel

gnià�), que . a guarda Vf:'r

me-lha Chinesa criada 'poJ;' I

M8o-'i's�-Tu�'g, preteJ)dt!!'
espandir-se. PGr t;dos .is ,

....

países ;30m�niStas da Eu

ropa.

túund') IllqUf�I,ItO
NÜiítar., p'ara, '_:"J]11prov,'f a

" '

p,:uticipação .ou não de e.e-

meutos
.

po'litkw s "cassados,
pela revoluçdn, nas( ultimas
manitestações ',€studariti� 'e
na formaçã'o .da- "FlelÍtc' A1:n

" '11 !""" (!r, au- u ar

trabalbixts s (l'o

�;if) P;,u'o e

(.0' ERNO E�Ti\DUA'L
i\CE

. As' IlOÍÍCJaS quc te'11' c"c·
gado do Interior são

3

as

ruais deseluritaduras e on-
,

' I,
tcm mesmo ') governador
ho Silveira teve a oportu·
nidade (J{' OUyj· re1ah�s yel'·
]1,lis. n1l'av€s do l','cfeito de
Port'J l'lliií.;,' Vi.or Busch
FLllO qqe,' /

acpmpa'l1uado
riôs sellhol'e:;'!\ntonio Muc'U
dc Ara!l,jo, P;"esidentc da

ARENA, Prof. Abi'.Uo Heis,
vel'Clldo;' e sr. Z'Uly GonZ3'

za, candidato í' l]cpUí;ldo cs·

tadual por aqilcle l11unicípb,
coloco'u o Cll�fc do Exl'cut.i·
'vo a par dos lhnos e preJui.
zos. observado,; .

na sua rç
gião, especialmente no nm·

nicÍpio. de Matos Costa.

Iní'urmutr ° dr..Luiz Ga
'oncI que "dentro das suas

possillJhdadcs matcri 'lis e

,financeiras, o Governo' cata.
l'incllSC vem :td'otan(fo pro.
vÍllendas .cm [:.VOI' da t{imi.

l1l�ição do qU'ull'o aflitivo'
que en:l'.nmta ,L lavoura do

-ill�e,rior e que o go"ernadol'
Ivo Silvoira j'í pc. feikIlJl('ll
te a P;ll' do ass'mto, deÍ0l'm;
nUlI Seja o aS:;unto objldo
de cuidadoso' f'studo, a fjm
de s.olicitar �àppo' do Gov,cr
no rFed�ral' pal<t solucionax
d(l maneira f'a \'ora"e1, caias
tn:rfc qlle sc a1)<lÍeu sol)l'I? a

agricultura 'c:i::1l'inense, du
J'anúmte castigdfla por chu
vas é geadas'':'

PAGAMENTO

A Secretaria de Finan
Ças <;lo Rio, ,deu i_I1:1cio' ao
pagamento doS ven<!imel1-
t0S ao Funcionalismo PU
blico Fluminense,

plincipios e nOfmas .para ,l.l
�efoniM Unhe.:::,iLaria_

, O' projeto tnlla, da, l'ces

tI:utura!.�ão das Ulliversi,üa·

I,
r des Federais, medii1iUtc fi·

;X<�ção (le prindpio/s � �10�.
.. lll<;tS de ol'gal:!zaçãõ; ,c cu,jlj!
U<»;Ol vancb ' !Jl'cscl'va·rá a

unidade de SIM s funç'ões de
ell�hio e pesqu,sa, ple'na uti'

lização de seas recursos c

experieúcia d9S educ,tdores.·

REAJUSTAMENTOS
,

'Foi. traasf.el'lda pal'd.
an'anhã ::. reunião 'dá Cn�,

Iuisão de politica salari2J
que es.tava marcada para

i

hoje. Wai examinar pro-'
; Cessos sôbre reajUstamcl
tos salariais.

,

\

13., E 'IAUMENTO
\ . Con'gresso discute

codigo de
, obrigação

gelte'rós. pa�a
conter, preços

,Os funcionárlOS Públi
cos da União entregarão
ainda hoje ao presidente
CastJ10 Branco, memo

rial 'que solicita o paga
men':o do 13, Salário e!reajuste de seus venci
mentos ?_ partir de Js
lleiro próximo.

PRE.JUIZOS
COlltinuain' chegallÚO do

Vale do Rio do Pehe e do
Oeste Catarinense, endere.
çados 'ao sr. Luiz Gabriel
Secretario da 'AgrIcultm:a)
noticias dos estragos causa
dos pelas geadas nas lavou.
ras de feijão, lllilllO tri�o e

batata. Dizem ,1S 11�tas telP
graficas que '1 lavom'a de
fcijão foi clesb aida cm !){)(),ir,
e01110 lamoem [IS pastagellS,
lJ]antações de uiva t frutil'e-

, 'I

ras, estão relaciona(las en.
tre as nlais preJudicadas.

REPERCUSSAO NA

SECRETARIA DA
AGRICULTUR.l
O dr. Luiz Gal))"ieJ, Secre

tario da l\grku1tura,l tam,
ben1 tomou conhecuneJo1to
dos fatos, por despachos
telegrl'!-fic9S e' Telatos

.

v,er·

bais de diver�çs Pl:efeHos
do Vale (�O Rio do Peixe e

do oeste cata�·i.nense, que
estiveram em seu gabulete.
Ficou conhecido, em toda

a sua extensão o drama"ter.
rhel 'que vivem os lavrado·
res daquelas regiões essen·

:' .�.

>

RIO, 28 (OE)
Mario oe Pieno, dlletor'�

,RIO, 28 (OE J - O Jll'oje·
te Ide Codigo de Qbrigaçõc:;s,
em diseussão BO Congresso

.

Nacional vai consolidar to- COBAL, confi,,'Y.oou que ó

da a legislação a respeito.
. governo, federàl, vai impor·

Isto foi o que declarou o tal" arroz e outros ;afunen-
presidente da comissão C011· tos. caso o co'il1ercio conti·

'(sultiva do' mC!'cado de capi· �u�' a insistit em que' a_ fal
t�i�, professor Teofilo ""�ze-' ta üesses produtos conser..

redo dos Saptos.
r

=-"a s'eus preços altos.

Acrescentou que o proje
to cuidou com /acerto dos

problemas de, clIeque pré
datado, que ftlflcionaya gra·
cui,amente C9'.10 li ,na pro·

n:e"sa de pagiunento, e de·

sen\'oh'i;l;ellto: tlevido :gor

c9stHra, ade culinaria, en·

fermagem no lar, etc.) -

Serviço Socíal de Casos

(plantão) - �erviço Social

de Grupo - Reembolsavel
dc J\1euicamentos (farma·
Óia).
Pára as s!llenidadcs d�

Ulauguração, f'iio convida·

dos autoridade,;" emprega·
dores e empregados' na UI,

dustl'ia.

semellJaclos e respectivas
famílias naquele populoso
sub·(listrito, 6 Núcleo J{egio
�al d\) SESI J'foporcionará,
inicialmente:

Serviço de Assisfencia
iUedica -' Serviço de Assis

tenda Odontoíog�ca - Ser·

viço' dç Pequena 'Enferma

gem (curativos e a'plicação
'de injeções)

\
- Serviço, de

Cursos Populaft's (coIte e

.Será ulaugu'rado as ,18 ho

:r:as do ,dia 31) do corrénte> a
rua�- , Professol'p. ,�t!"lnieta,
de Barros n. a75 (.baii.ro
de' Faii�a), � :NUCr..EO RÉ·

tQdaVla, que à im-' GION,.u, nO i"lESI Do ES-

do· a;roz, se torna'
/ TR�I'rÓ.

" ..,

Destinado a desenv;olver
,Serviços de i\�sistencia" de

Orient�ção e Educação So
cial em bener;cio dos ope
rarios da u1.dustria, seus as·

o ESPAÇO
PARA TODOS

'\ O preSidente Lindop
J01111S011 _� o ,chanceler
Ludwig Herardt ca Ale-!manha OCi,l"ll aI \7i;;,-')
l'al11 as instalações de Ca-'
b,) �enned�; e concor::hl-I1'8111 NUm <.;crírd_:0 entre 1),

E;_EUU e,a U:'iBo Soviéi:
ca �6bre :'. pvnIOl'a(:ão ,dr)
eSP4ço sideral.

- Frizou

portação
\

uldispensavel, }lois -a Ço'bal
dlspÕt� de .. gl'allúéS est�ques
lJlll'U ,collter os preços.'

Costa: Politicá Econcmica
Reflete Ná JusHça Social

Ld, BELO HORIZONTE, 28
(OE) - A Justiça social
não se tradwr, em termos
abstratos e seu,s conteudos

juridicos l"esoh em-se hoje
por conversão' e contendas
economicas. I�:Jlavras que
foram pronnl'.ciadas esta

noite pelo marechal Costa e

Silva' ao ser hl1.nenageado
com um ,jantar pelas elas·
ses prO('!ltOl'af; de l\'Iums
(;enis. O camHdato luell'Í.S,
ta a JlreshleJ1('i�t da !te·lU·
blica disse ainda quc> os em·

p�·csa:rit.s Ilas ('ondiçõcs
mais dificeis pode'll fazcr

l1).uito mais Jldos emprega·
dos, do que se julgam capa·

'

zt's. NIais adiante afirmou
li ue o :-;istelll<l eeOI1lHuieu UI1

!!n!õt3 Ut: !!.!\ c�.\l· > k!llk u

acentm)\' dj{'Cl'\:nçêHi da par
ticipação das classes sociai:,;,
nos setóres c..;Ollonucos c

110S 111eios cult:rrais, c por
conseguinte a ,justiça social
não pode ser apenas ti 111 ]Jl'e
ceito cristão t' 1110ral, n1<1S

tambem Uill jJrincipio inc·

�
rcnte ao �istema dcmoCÍ'ati
co. O mal'ec1l:l1 'Costa e I:;it
"a qu� chegou as 10 hora::;

em Relo Hol'iwnte está sen

du J1Jmenag·eac..lo C0111 unt

a1Jroço pelo g,-lvemador Is·

rael Piilhei'ro. Da comUjvit
,do eantli(\ato fazeIÍl lJal'te
sua (�sposa, ü tlep. Pedro

1'\le1'<o, candidato a vice,pl"c,
sidellcia.. 58 y:.arlamelltares
da ARENA além de gmndc
nUl11crO (lI;) ,jol'm\Jj!'ia�. f

II
'I'"

� j

,� ..

" "

ESFORÇO INUTIL

Dificllmente � Câmara Idos Deputados aprovaní
o. projeto de orçameJ\t()
da união dentro do 7 atual
periodo de esfôrço Col1-

-

�en:rado. Câmára e sena

CIo col1tÍ11U?m .sem núme
ro para deliberar. As lide

t ranças do govêrno vão a-I1 pr?V;�tar ,a presenÇa �lll
� B1asllla '::3 gl'0.nde mmc-

I
r�� parlamentar por OÇá
Slél'O da eleiÇão do Mare
chal Cost? e" SilVR, para

\ f�Q:r RI')l:OV.'P' RS TH'Ol)()

(�slçoes de caráter mm::; ur
gente.

" '

.�. -.... .-..1_, n.;.o. ...__,... •.-..!to-L�;t._ .. _,.......

,

Indones,ia
entra de '

�:"', "

'

�l \ oj,u

SUMAB ataba
para ser

m. fn.isf,erio

So concursá
admite
servidor publico

Sistema �r�bu!ario
"

I,

lera aplic�ção
'

integral,

.

quem vai'

'Ier casa
lHO,..J.l! (OE, - 'vai seI'

extinta .l SUNAB.
O orgão ci.mtrohtPor de

]ll'éços será ,1bS{)1':'1,do 1101'

um novo l\fill:stéfio', O Mi·
nistério' Extra01'dh1:11'io pa
ra o AbastecimCl�to a ser

Cl'i�ldo com a refoblla ad

mintstra tiva.
O npto orgã.u funcionaria

elltrosaüo com a comissão
cooI'de'l)ndon\ c executiva
ÜO <1!i1.lt:l teCll!!t:u LO,

'" .

lHO, � (OE •. - A� 110-' NA.çOES, IJNIDAS. r!8

l11eaçõés" para (;a.rgos iniciais,: �OE) ,- A hlc}lJllesia "oltará
de carreira'�' para cargos' hoje forlllulnlcl:te a OI·gani·
isolados ç.e' provimento efe· . zação' das Nações Unidas.
tivos do seryi�o l>ublic� só

'

pOdCJ'ão ser f.�itas 'em favor El1qU:'l�tO isó'c, citá míll'c.a·
de c,�ndjdatG" 'lprovados" dI para scxta feÍl a a ,teu'

'em cOllcu,'So publico e pro.; 'ilião do COÍls;·nio 'de Segu·
,,'ás de tHul'os: ;:rallça (Úl' ONU, 'l>'�ra exami-

Projet!) de lei· nesse seu, '�llaT a dcmmch - do Congo
tid� 'foi sam;ionado, ]JclO' 'cóllü'a POl'��gê�i "),6Ja.cioJ]�,
l>,'esittl'ule '!1;1' Úepublica; '{[li 1'�1l1 a IJI·e::;cuça. de mero

Com '\etU1;i pl1!dais, 'cii!Uf!u�".C!Ú t\..úgofu,
"

lUq, 28 (OE) - O Banco,

Nacional da Habitação reve·

lará amanhã ',os ,nomes

dos p'l'imcitos 14 mil e 614

trl\balhado ,'e!;i selecion�dos
na Guabanara. para a aqui.
sição da Casa jJrópria.

'mtASjJ;,B, :!f. (OE) '_ A

cómissão llti.:da do CUlIgres.
;:,ü enctlrregad1- de

.

dar pa·
recer ao projeto do Goyer.
no disposto eb apliy\iç,ão do

novo Sistema, Tr,ibuíado
Bl'asiieiT�, aprovou

\ sUQ�ti
tivo de aplicadio intep'al a

partir de j,lnejro de 67 e

não pOl' etr�pas como pro·

. :])usem O llJal�a1t�.

O Ato será solene e cnn·

tará com a p;:esença ,doS

Ministros Ro'b,eJ to Canipos
110 Plallejalll�n,to e Nasci-

.

mt!Btu t:l �ilV!;1 du 'l1:al..m!!w.
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. TtlRN'E lI: vnCE rAM�EM ..

DEl Assenta ,1\S Bases Para.-,l.Jma Reunião De Cupula
§k,
"

WASHINGTONj (0,,[.) pere levar a cebo os pre-
� A Orgcnização dos Es-' parativos da' pro'posta CO"
tfido� AmerleeJr;os (OEA)' fiJI'êneia de-chefes de Es

t,onwu medidas afidõis 'tado do C:ontil"iCntc

J)ropt'i(�t.(lri(j (lei :iARnTM ATJ�ANTJC(J
,

,T:;ai (' t'f) nt t)· .j'·"f,mno prorfrfls70' e Vf.) l.l)�lzaçã(J constante jíô>
101 S�l'l, t�';il('ll(li) "1 I'il I i'l'h,l ,'I i í'R.(':!ín mnde,rnn e .f:i�'il acesso (11'1
suas ruas. ,\

, I .

i\.bú[)(1-,.in�h:;; \'l?,dt'HJ,t'IR ff't8 811rgi:r:ií'l em mnuo .'lJ.revr,
.s ..ÃNOS f') I; pJ:/ A 71'''' ,:0 'n;'l\tT .nTR,OS ern '!"1ííWA,q' paf'ampy>

tU5 mel.1;;<t is.

rnforma�'C,ps. I' \J1·J!Yh�., «om Beil,íarntúl Avürl:mcJr"
Tenente Silvr-il':l, !l {, ,li, ((:sq. Trajano, FOflH 3017'.�

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

Comunicaçã!)
"

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

. o Hospita.l CE,LSO RAMOS, da Pundeeêo MédiCa
!itospitalar- Cotm�ncnse. �ito à' rUQ Irmã 'BernWêlrda,
sln., próxim,o 'ã Maternidade Ç�rmelid 'Dutra, avisa

: aos Senhores interessédos, que, se encontra abcr'fa ti
"

Concorr'ência, Públicc ri.o Cp' t 66: para ·0 'oquisição do
seg.uirlte: í

;" '
, ,

'

,

.�'EQUJP.AMENTO .DE RAIO .'/X"
com aberhHa pt'evi<;to po rc JJ d�ó (, de outubro de
',19:66;' em filá do :tiitigo <S.<n>Ô)·ó·grafo 'Lo; do lei

.

3,.704, ele 12 g<? illl�o .de T:965" será aberta no rdiõ 11
;=:-.-::"�:' -:::;- ';'-'':;::_::;",,::::,�'::<'.:==::.=---==--==--=::;- :;'

.
-

_ . ...:......=:= .' de 'outubro; às 15':00 '�oÍ"a!lj enccrrandQ�se fi entregá
dos pf,OPOS�4s rio dia 10- do 'mesmo ;nês, de outubtó

NUSE.\R',TO; eZE·'RN.A···Y· .:
";'o'J!16�OO hOMs, co\'!fofÍ'n<:d:dit'ol n.e 1166� �ub'lic'pdo n�

...
" f\ .' .. " ,,1);':",:0\ Ofidol no 8.140 &0 :dio 2-1 de setembro de

I

.ti' -.�
"

_

.' ..
,,"1966.;.," ':'. ", '.,.' , ,i,,',�,

"

..

, 'CIRURGIiW UEN'tiSTA ", ;,
. � ,,' '�lo'riéÍ,n�p,�Ii!l, 2r_ de: !lctémb,\,:� ,d?:��9�6,.

IMPLANcrÉ E Tl'L\NS,pLAN'i:B� DE '�EN,rE,�. ; i�» .. 1; ':
,

" ", .

': :.', .�.
"

.'

�.
' .'. '. ';':,Jl :

"�o ',." ,: Df, I J UCI}éi d,e Qüei,rór Cd 11'1 pOIJ � Di '-!ltor '

Dentistéria Opeiia{(5rb pe�� sistema de alta 1'01 �(iã?' ('J_'l'at3i!:;' .- ':.:/.
.

,
.

'.. ;,: , .

.
.

, ,
.

monto. IndOlor),'···
.

.

"

'

'; _,';'���':; ".::",,�_...,:.�-,--_._.\�... ;_,._':��.��._.,-,J_.. :_<_ .

PROTESE;'FIX.;\, E :MÓV.EL .,

.'

c','
, ': . .",':; :": �. '_

,.',' . ,: .' ,.'
.

EX��C�������l��:!��C�l���t�Od��:��,Pu��:DA. :SARDINHiSJ:M OLJ:«l,ÇOME'STIVEL

.

. tlI':!f. S 'JIi
�. lI·'M H..

. .� ��.

yen clé,.-e ou' aluga-se, . situada à rUa Max. Se:!!
r2lmi,1, 11. J2�1, próximo à Escola de Aprendizes Nh
rj_nheiros,. antes dO'pôs,p.5.

Tratarcna .Sàoatania "A S�DUTOll.A:", ou na .�i.n
J02l0'Pic10, 11, 4;{ ..
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Rl1a',JC'l'c:nimo Coelbo, ;,25
Das i�, üs FI JJnras

H,C'slclÓI1(·in. Avi Herr.í:io Luz,l26, apt 1. . SOlMAR-: :

\

REX - MARCAS E PATENTES .

N�� hoas casas -Jo 'ramo procuram SarnI·

"
�

nhas 'SO.Lt11.JUt um pro��rlo catrr�nense

parf.l o, mercàdo tl:ttrna,;bnal

mi" J'(;f\,s, p:l hmt(:s ('Ie illV{)nç:no nómes eomerclais; tftnlns de

(>�t:11)(�](1(:Í)rr'pLos, .1nsigIlicls e fT'ótsés de l:ll'Qpaganclá.
, f;,(,[ ')"·'/f'I\I(\ Silveira, 29 - sala U -;- 1.0 andar....,. Àltlj
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( SE DEIXAR DE APROVEITAR·ESTE MESr)
�. •

t·,
-
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DORMITÓRIOS, SÀLAS' E.
CONJUNTOS ESTOFADOS.
A PI\RTIR- ,DE

l'Z!�º
10% DE DESCO�'TO, EM CINCO PGTOS.

20% DE DESCONTÓ, À.VISTA.
I�I

'___� ......"",..",,",..._"�..m-ii:.��......i_...............�

E MELJ-·i()r:� t·\,J:ã.(_) .

DEIXAR 'SUA
VOCE �f\J)�C) T�F� t\. l�,F<GUMENTOS

1
• I
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I,
mH'Hü.to COElHO, 5

III

tes.

F·�<Z: EM ANOS HO) E
?"", ,(r:RIZIO MIGUEL DE

·$OU1: ...

Transcorre 110 data de
hoje, mais um o"!iversário
natqlício do rWliSO preza
do amr.go sr. ACr'ízio. Mi
guel de Souza, funcioná
tio Público Estadual 0

péssoa bastante' relacio
nada eM os' nussos meios,

'1,
Dentre às tontas mo;

nifestações .
de CI!HÔr,O' e

.eQoziio que lhe �erão co-

_.: dereçodos nr, cI,:a de ho
jc, ['",'o passagem de seu.

notc1kio/' juntamos' as

no 'Im'" ··om ;otos de mui
tas felicidades extensivos
o suo digno família.

, VISITAS

MARI \ HELH..rA CAR
NEIRO'

Proceden!'-e da GlJonaba
ro, en'contra·se 'entre nós,
a sra. M�rio Heleno Car-

l' nciFo, ,As�i5'�cnte Técnica.,
do D€part'-r:H''nenro de As
sistência Social do IAPl.
que veio especialmente a

Florianópolis, a fim de es

tabelecer contaêto. com a

Delegada do IAPI. sôbre
o reali%Clcão do ):'Curso de
Il'Iterpretôçõo". Q ser bre
ve'mente rea'h:ado em nos

sa Capital.
JA ilustre Visitante, de'

,sejaMos votos de feliz: es ..

t�dCí'�
--"",,�

:! '

"

: "'i

F'Jori anónol is, 29-0-f\fi
�-'- .......�------......'"""'I'"- .... '. __._-.._,__ .•_ .......

Acontecimentos Sociais
, '"

. ZUIl Y MACHADO

,,: Rita de Cassia e .Luiz Alberto ,C(']'
quél'a Cintra' i=tpós a benGão nupcial ln>
a;i�acb na, última sexta-feira. \ ,

x x x -

PaI' ul"itmimidade, epro
vou o COflsclho da OEA
uma resolucero que pede
UMa Rcuni60 de Consulto
de, Miftistrôs do Eslerior,
dontro de 90 dias, "a fim

de se tOMar decisões sô
bre (i COl'1feri'ncia de CÚ-

pulai que teré por objeti
vo fortaleêer a Aliança
para o Prog"ess,o, e apro
var novas medidos de ce

opereçêo COi'lHnentol, ce

pazes de promover (I inte

gração econômico do A-
mérica Latinr,/i,.

I

f'ro"õe ô resclucêo o

estobdecimetli'ô de' lima

.

comis:;éi� mgiH\iztnlortl,
eonstitüida dç d('légãdM
des Estôdô5 membroli- do

Con$clho, â qU(J1 lnepCHÓ·
ria· estudos, l'edigiriô pro
postí;Js prdiminates para CI

C(1fIh��êl'léio de Cúpul.o e
. convidaria éit1":rwflteS fun
ti(l�órfos �e' "árias ot9a
tÍizaeocs . iltt�fnodõl"lois e

",��f;qs di�tí!fitás ,pérsono-
Hda{Ícs" a sef'vir na qual i
dtidc de' ôsi8fisores técni
cos dó éõmiszõo. , .

,

Ainda ftôO foram mar
cados 10GoI e dota par� a

prõpost'lj CONferência. de

Cllpuió, ma5, c �egundo
foittês. bc'n' informad'3�,
f'sses t�pitó,s f$rõO discuti-

, dos, l'I'umo' ,,,união, infor
moi 'de Minishos do 'Exh
r;Of ·la,tino-Amer.içanos na

pl'óxii.,a sernana, em No

voYorl;:',. d"""'flte' o sessão
da Asse�bléi<l Geral das
Nacões Unidos.

QU(l�i'O Gid"des "foram
mencionado,; ,orno 1)0SSl-'
VE'IS torais do reunião -

Li"·.""" Vinõ d'?l Mar, Punta
d--::I E"'<e. e Sen José. A
môioria dos ohservodores
acredit'a otl'o h e':!'! qlie o

conferência poder6 reoli
zC'H�$e em Lim.O' ou. Yi ..,ã

_ dei Mor f em principios de
de%cmbro, UM'IO vez g:u� as

clekfieli eWi várias no<"õ,"s .

Mún,bro9l 'pri�â""IIIT1';rlte
1105 Estãdos Unif'o� c u

rugüilí, nõo t.cÍ'nórCb 'Foli
síveí Ui'fl(j dãl a -t'i'iõis p ró-

]�i�õ.. .

,

, �. . I
Ir .'b CÕfisélht'

.. ClPoi4Ú: ,u
rnã. rC5ôluâi� oUe' â.utôri
i:fi, põw tclht· ...

'

';s desQe
Sfis tOM (I' ii! Co�fe·a"'í-i(l

.i) Es-"ç.�·t.! 1";;-'r�i\n1úkona,
.." q\-i13 "lO ·reóli:tGrô e", B"e

�i ,í:il)� 'Aires, chI IHlrtCI110S

;! ,j,(;. 1961 j Õ 'i';O ·de oté :

19:J Õ(}O :rli>to' (>'i do _Fun
do . EStHJ�iàl {le T ronlllho
da OEA,
'Pãra no"o'

.�. {os, I')

Conselho !2n::rl"'1inho, ".,

Co"".itê de Orgonizo-õ"s" ;l'" ,�11i'-e;ro L'P1J7,Í pct'l C'-"1'1 a

Inte�-Arneric(ll1as uma li-- r,-�,,"c""'Oh':',l'Ode dr; lj,nelo �rfS ido dr> 12';-1

ta de propostos emendas la dE' J\lf,,,ria7i ,,1'�1 .A t],/,];ino. a nova R;::.;"

ii' Coito da Comissão In- nha' do L,ir" 1'8ni;5 Clube.

tE!..r�Ame,icana de' Mulhe-

x

Carlos Alberto e o mais� dis:::uticlo
cron:,sü'. social d� maravilhosa ,c.idade
de Pelotas. Carlos Alber:o além de crer

nica sociàl, é .conceituado costllr_eirO' .

(� _.

( proprietária de lllDEJ luxuosa' b'outiq\1é
que Se charna "Rosa de' OUro".

x x x -

Imagem hoje às 19 horas a rua ,AI

Jr;r['1,1�<:: Lamego, o 'Bolishow" _.A 'rén.
'd:; c:a noite de inauguração será destini
r'\l a Hec1e Feminina de CClInba',e ao

C;'(' c .. r. Logo' mais estará reu'nido n')

bc-r' ,1.eeorado "Bolishow', gen'e de 3')

eiec1ade.

I

\.
x x-- x x

...

As EXI"'Iil<; S)'é1S: FI-li S:{n 'T'11;;:> y-,

l\lfélr ;ot (::::"70 Ar8úio; Branca Fre.ita::;

V'J'?';niR Borba e Se1.n!a Wilc1i, arnan}ú
esi·"rão com.o patronesses da tarde de e

legância e caridade. no' Lux Hotel, quan
d0�' sprá ,mresentado em âesfiÍe <'1 no''!,..

coh:G'O\ o Bémgu .

/'

x

Nunca se falou tant9 el1� um 'CF"

co de:'Vison, como: Q d9. srq .. Loul":hs

Cat:ã1 C�Lle' USO\! Et11 p;e,é'nte recepGfto �\O

S'"tJ"""�' ,co:";: �Uh •

'

"'. "'�"�·'''-''''_a: Pc1l"lC"- 11->1::,,1 'f

f"Srr:t{\l":.1 �,..-T'-'r·"'" "'''''�_''0� (;('\':'(1 U''''l C()(t1:·�

tel, l'f'"'0I),"'U o, Ty,'''I·A·,:'-s ·'·l'o. 'BUre:Clll 11:1

t"I:" ,,('i')!'Dl de Anfitriões' ê .a Impren
"8 ('�r:rC;:\.\

x xx

'"

x x x- i ..x

, ,

-x x
"

X' x

. Ontern, no Arnerican Bar do QL1t.� ..

rência Pa1ace, este cólunista paltestrbll
demoradamente [Com. o jornalista Car
lOS Alberto Silveira Lellzi.

F.ui infonnado "qUe fOl ' realrm�ntA
uma. noite bastante �lOvimentada' sába�',
:do nó 'Porão '49' - Gente bonita e ele,
géinte !·;:lançaram o iê-iê-iê até. às 5 -.la
mal\hi:C

- x x

A luxuosH bOu'jque da conceitua
da firma Hoepcke, já e;:;tá expondo a no

va coleção de renomados Costureiros
de São Paulo e Rio, �)al'a as estações
Primavera Verão.

x x x x

./

Sexta-feira, na pergola ,rla p.iscil!a
elo Ura Tenis, o brotinho Angela lVIa
ria Carrj.so de Oliveira, recebeu
convidadcs Dara. Su:,. li�cl2. festa

.. .

' ..
�',anOs.

'

.....

x x x
'-.

, ,

:,0�J--i\.rt". 12m 51.1'OW que set'á qpre-
I

ser t;:J�:lO r�o. Clube Do"e rte AS!OFtO. em

,
nlln'hro T'róx':J1Co - A bollit�" Verjnha
C�rrr-c:,) "e,r!\ Cl patroJ\csSe desta mOVl'

,ment,acla' noite.
"

,

x x x

Lázaro Bar+o1(l·""u. él':'ccnhã "n0,S
""'õ"s dn' QucrP"'('," 'J�':,r>(, y),"On10ve ')

,i:lll::tr fe�'f�\to ::�, Tr;r'lú"Hi",S Catarinen
f 'J ••

\!

;::''':;, Tn :nrr'C{)U._nr··.· ') cre,!]· sta saCia'], 'que
nr("\:ft\í(:�':}hcnt(l iP, 111rlú,-i'ri�1� estarão
c'\;)-dn J'epl'esentac1as ,no grande aconte

-- x x x x -.

F "':01"2pcTo Diret"l�, ',-h F�'ulcla-
. A �ectf'ia.cb; cárllon\ �(��áo:· ]\lI,m�,;�\. (l:� de: Djféito da Univers·;dade de San

'"L,,_; 'presença em recente. 'rel!11ião soe:';,. "0 c<hn-i.na, o .D"sembal'gador Eu�ênio
aI. ' " .1':'°4 po��ki TouloiS

. ,
, '

x

\
'

.ot,p\ rn:�,", (',' 1 n (': rnT\,cion;;1�; "".� r1n lI's-

1-<,cl,) e�lão l"�;C é''''··.qf0;tos; d·.?nr.;� c!{) ]"2

('''1' p "",.�0";0 '''�cin<1élÓ pCln G "'�'çrn;.'"

(lnr TV() S·'v:ira.

--";�- ......-

1;" ..,.,_.,· ......y"'\,L, lVrn:'i+rl'lr'...(' .. r\\
..... ('í)l'<.... [lg·r��-

< 1'�7 ht.':."C":Lr,"';',l'':\' i�"l"'C[�)_r.-..�r2.' 0t') ::--t1a

(;�lr,6i2. Jin T"n�.)�:�· :f\.1... ...,_H� r1�.l· .. Carv.8Jh,,),
.

f(,,;' (Y'i:T:-1ç.·.sl()lJ�d:=;l fT""';r' Ti', '''D�nd[l 11a \peGH
;A':,1\!fltlhp,r d� Tr'r' O,,, l\r.Ac:' '1'lrp�:'").D;Jn:,h!
'c' ç�' G'18rr1'1-rOUp8 elo C'lnhecido JOl',é
r'l'r h�n

_ .. - x x x

P(�nsalnrT'h') r1(i"" (1

Çtcclaredos são oS ��ien(:S
(Js inimigoS
PerigosOs.

, �.Johnl'\cn anuncia planos para UJ.na ranierenda. de Cltpula �'

\'1'/, s�r0JGTON, .oE _ Em entre
v'ola el1l':t \'�: cO;lcedic)El. à imprensa, "

. .

d S��� o P,t'cç;dcil1t:e J()hnson qUe planOs
e Dr(!D�>' aS na1':' éll1l8 ConferênCia ,le
C&,,)111a no/II. '], i,sJ'ór a' estão sendo fol'-

Ü)'� qUe estão s'=nclo formula�los. Eh;s
ão são ainda 'L1J11a coisa .�oncreta: Ci'eio

qUe" quando os'Chefes de E"taôo se. rCl
11.e111, € Sempl'e 'lll?cp<:sário naver L�lr:i\, !,e

111árj'o e t.er" '" (C,,··":tao bem� p1a.nejad.a,
anj l.-�i pada1T1.t'l'J :,�. E::;1 C\�TlO:; fazendo i:-,l:O

agQra.

, J
.111U. élQü,.

'1VIl)itc� Cju('!Sl Õ, ; (i1,Lê merecem. a

cOllsideracão ele llJUI c;,1.1ferôn.ci::t de ,1,11
natureza �erii'Ü pril1leiramente, i,;'" L· Acreditamos em qUe há muito".; . ,.

das n;Uma reUnião de Mini,stl. '" (1" I;; {- tOns aSsuntos qUe· mereCOfl1 a consi':le-"
terior' - declarou D sr, Johns J., ração dos' Chefes' de Estado. Natura!'t

O trecho da entrevista CO,)!.C;�.!.llen- 11:1ente, ê1es sel(ão explorados pe1c:.s IVli"'.
te à êSse assunto foi o seguinte: nistros do Exterior em ,sUa reunia,o c'

P�rgunta -. Sr Presidente, nas na posterior�ente, se consielermmos des�

Ções .latino-llin�ricanas em 'aue se'óti- ,':' jável, pelos ChefeS ,de Estado. To:d'a-..ra
ginolj a idéia parece a\;�'estão conside-. >f', ainda não podemos ànuncia;r um tem&'
rando os planos' !:>ara 'a Conter&ncia de I·, rio ou m.esmo insinUar qUe propostas P:'

Cúpula, da C1.clal V, Excia. deverá parti del'ão ser apresentadws J2€l.os paíse,', ir"
cipar. Poderia v, Excia, dar-nos algu-

.

: vi.d1,fá1mel1te. Iss0 está sel1d'o esLudad.
ma �déia elos assuntos de tal reunião'? e examiüado pelos Ministros ,do Exte�

O Presidente -, PensO q)J� estamoS rior e pe�o peSsoal dos Ministérios o.Q

agora trabalhando hos planoS\ e' i1?l:OPOS Ex;te:rio:1." dª'1'l :vári� Jl$l.ç5eí'Jo.
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Dois Astronautas dos EUA.
. �:

.

visitarão o Brasil e outros
da !tlméricálatina'

\
WASHINGTON, OE. Dois astro

riautas norte-americanos Jarâo uma '1,

rita de ccrdialidado a dez paíS2s latino
.pmeFicaJ1os, no próxín-o mês � anun-.

-cíou. o sr, James Webb, Chefe da Ad
r-unis. raçã.o Nacional de' 'Aeronáutica '"

"

Espaço/' (NASA)'., ..

:05 w;honaut3.� são Neil Armstronrr
e Richard GOrdon. Arrr.strong, partié;�
pau da miss'sü da 'Gemini 8' e Gordon
foi um ',;]cs tripulán"es clq 'Gemini 11".
aUe rp.''11Jz,ou recentemente o' s'eu vôo
;spacial.

.

EH o seguinte o itinerário dos astro
nautas:

13 Partem de Guaiaquil para Lima;
14 - 15 - Lima;

,

16 � L" Paz;
.

17 - .Brasília; .

18"� partem de 'Brasília para o 'Rio 'le
':1anei1'0: ,: 'I

,
.
�,'

.

,
'-.., �

..

19�20 - Rio de 'J911,e!ro;'
21 c-- .partem 'do Ri0 de: Ji:t"léi�'o pél/aSão Pau10; '}\;" ,', ._

.

22 ,__' partem de ',São Pàulo para Assun-
.

�ão;"'" ";, . .

, .

,23 __:,; :Pal:t'en� de,i�issunç;ão pára MO-Tite
vidéu:

' ' ,

24 �" parten{ de Monte�j:rléu para Bue
nos AIres; . "

- 25�26:'':''''''': Bü.e:l1oS Âire$;
.

>

'; ", "

,

27 � ,Parteíh de,Bt1en'os P�ires T'la'ra 'Snn

�i�fti'�'�:ari�i�g�.;,'�:,'i ,�': ,,";
-,

',"<,

30 s- -partem de Santiago
rná',� Estados ;(;ilidós '

,

,
. ,:.,

.

7 -,8;' de outubro - Caracas;
9 ,_ 'io - Bogotá;
11 T"nartem deBogo.á para Quito;
12 '-:--1 rQuito

' , ,

12 Guaiaquil;

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

A viúva de Suk,)tªt'Sen;�/'1
ultima vitima dia ,gú�r,rJ�

,

vermelha
. .:

' !'

;':,;';
- j.,

:y .

HONG KONG" OE _ De acôrdo aos estudantE:s;, ,óti:B 'volt'assem .a recolo-
com no.Icias aqui recebidas, a sra. 50 càr- em 'sel�s l{rg�r.éj; 0S bus',cs de' S�l]1
ong Cbing Ling, de 7'6 anos, viúva do Yat Sen' Essas; lri.StrYgÕes não foram ' ,

fundador da· República di>. China, SU;l cumprdía.s, , ,

Yat Sen, é 9, última vítima dos Guar- Disse ainda.',�ta,pieY Karnow qU2
das Vermelhos, SUn Yat Sen fundou a os recentes excêssos \:ioS, enfurecidos .'

República -,
da China, em, 1911,' depois GUardas Ve'rm�lh.os 'desgostaram indu

de derrubar o Império Manchu, bitàvelrnente ó:,Presidente Mao Tse-.
Jornais impressos aqui em chinês -

tung e o Ministro, 'ela Defesa Lin Pia0,
dizem que viajantes recentemente, che� Eles, óbv�alneúte, .nâo podem desautori
gados da China Comunista anunciaram zar os grupos de fariátícos que criaram
que Os Guardas Vermelhos saquearam 'e alentaram' .,' ,

a residência I�la sra, Soong, em Xangai, A sra,_ SOQng, que tÉm1.0 cargo de
e lhe exigiram qUe devo1v<:,!sSe todos os -Vice-Presidente elo, govêrno comunis-
seUs bens e dinheíro ao Estado, sob pe fá chinês e El' quem se réc6nh�ce 'COJ'YJ

na de sofrer 'graves consequências". eminente figur'", dá 'hierarquâa 'de Pe-
Consideram-se tais informacões ,(q?ill\��e�11,��'il?:',:;I�S�1el1�.?i> ,mu(jl::O )'�Üiv,�um novo inclício de que às Guardas'

"'. �:m 1 \ll1?-� ",s, orr.,i"", iza ,.o",s e ,U11,:,psl,a_,.VermeIil0s, embora ap'oi'ados': pelo regi- / Nàséiéla': 0l11",Xan?,::, i,', ern ·1$90, <C'é(
me comuni.s,a, nodem est?l' levando Suá " )"Qu-se C'J'l't.�"o. :s�.'Sni1 Yat Sen, eÚl \9l6,
Célll1p'Hlha de' de:purCiC?O Fllérn rlr)':; li'",j -':p'pPQjs.'d� ;\llorle: eLe ',S2,11' l'nai':do, eJP:, "

tes inicialmente !11{'fendic1os pelos fun . ·1925" nÉrnJ;alw,c'pit .na 'Chihél,. dl1r'i\1 é ct 1
cionários de PegulnL

. gum :::emp6." Mais: :tarde, lm';_dou�s;'. n?r�'t'
StanleY Karno�, corres'Í)oJ1dsnte \1'" . á União, :S.ovi�ti:Ça, ,Ret0rnou posted()!'

'The Washington Pos't''inf?TIll0U qu",' ,b1e:r\.te'� dlÍin'a 'e:' 'ci>Soi�, de' ç:,'; ê'om1.Úi1is
as atviidadE:'o brutais dos GUardas Ver Jt�3 ',assuirilt�rri, 6'Pdd&.r" él11 íS49, fOi: (,�

melhos, iniCiadaS, na mês de agôsto, pa-' Xj'geri'e tlo;"';���i�'r'f,,8e,Pe:quin1,'a éón'7it,�
Ta. eliminar os resí,duos do pa,ssPJ.o; ag�" de ,Maó,'I'sE::�t:un"',,, "

'

.

tararrl, a Chil1a de tal forma que',' .seg�l!1'
,,/

.. :i>.,,/t{';'�:."':',' " ',,' '"

do 'párece, 'j á se' inic'?'Di ésfor<;às' pa,Y;\' ,", ,N?s '.úl��,ll1:O;? ':1;l,I;Ú);'l. 'a< �ta . .8:aong te-
{;ontroIar os seUs ?tQS" , ,

','. 'preseI1tollr,;o;'r'e,gi'W:e �eTI1 ilUine:tQsQ.'l atb;-)

;���:������f:��!I�;;�t2·.����������F2il:.:;�:��
___..,-________ . �-,,_;,.- .__.t ,::�: � � c:;'' ''', '

(

'-.6

'
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o Banco ,-
, ,',,' ,,'

S' A'Nacional da Lavoura,eCorilércio .".
não considera cafézirihó
r�restação de serviço
I :)f)t isso oferece aos seus clientes os

"eguintes serviços: máquina especial para cobrança d,e sêlo,
"

cobrança de impostos federais em São Paulo, Impostos estaduaiS,

'nclusive vendas e consignações, impostos muniçipais,
c..?ntas de energia elétrica, telefônicas etc,)

Tudo isso S-9m C(rnta� ren1Sl')sa de valoies e

cobrança d� dlip!i(:f..tta� ::;fn '2 cidades dos Estados de S@o Paulo.

Paraná. Santa Catn;,ina f:;. C�Jannbaça. Na verd.3de, o Banco

Nacional da Lavoura �C0mé;·I.;!O S.A. oferece aos seus........ .

" ;' ':).:. �� .
.

.,'
..

'. ;.,-" .,'

��e��sB��C������;�ai�ed�e��i�, �ã�o�ee::ia�::�ter., !A!�go��Jp'NAL DA LAVOURA E COME,
isso qu�e v, sempre esperou de um Banco? t �� MATRIZ: RUA D,A QUITANpA. 85/93 - SÀO PAULO
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'J..EA[l,\v,Il"J�j_'�j�
------�---.---��..!'.�:.J.i-�.;..�����

CENTRO
São José

às 3 e 8 hs.
CI iH Robertson

Jack Ha'wkins
Marisa Mel!

ORIENTE CONTRA
OCIDE·NTE
EastmonColor

Censura al"} " anos

8Hz
às 5 e 8 hs.

Errai Flynn Olívio. . de
Hcvillnnd .

A ESTRA.DA DE S'ANTA
Ff'

Censuro até 14 anos

Rõxy
às '4 e 8 hs.

Bette Davis - Karl'Mal
den
-'\LCiUEM MORREU, EM

\ '. ME.U '-�GAR, ,

.

. Censuro ate 18 anos
. BAIRROS

� .<

. ESTIIEITO
GL,O�RIA

às 5. e' 8 hs.
Li0d Ventura

, .Jecnne MOI eau '

O ESTRANHO MR. STÉVE
,Cens1ura at'; 1 8 drro�
Iniperio

.

às 8 hs.
Ivan Desny
Christione Nielsen

.

O INVISIVEL
Censura até 18 anos

Rajá'
às 8 hs
Greçorv Peck

O CIRCULO DO MEDO
, ,Censura até 18 anos

--_.......... �-- .. -'��...__ ........- ....

r

Fsquadrias
'!e Ferro
PRONTA ENTREGA - h.Ui\.

P;\Bl1E HOMA. 19 �- FONE
:iíl(i4

.,
TABELA DE PRE

COS

JANEI.AS Im CORRER

v

Laq:'ura x \ltur,a Prero Cr'$
3,00 x. 1 an 91,95f:

2,00 x .1,80

l,50 x l,ao
:3 OO� x 1.40

2,50,x 1.40

2.,O()',x,l,40,"';'""., :' ..
1,80 x 1:40

1.50. x 1,40
1,20 x j .40
3,Qr),x 1;30
2,50 :x: 1,�10

.

2,20'x 1,30
2,00 x 1.30
1,80: x_ 1,30
1,50 x 1,30
1,20 x 1,30
1,00 x 1,30
2,nO x 1,20
I ro x L20
1,!,0 x 1.2Ó
1,20' x 1,20

1,01\ x 1,20
\:"r x 1,00
1,2( x 1.00
IN' x 1.nO

1,00 x 1,4(,
180 x l,on

1,50 x 1,50

"'1 .

, 72,:160
61.200
"'7.900

',5,200
.

63.60n
59:350

53.6.00
,48.0'00
75'.200
72,300
63,600
62.200
58,000

49.800
4fi.200

33:300
56,500
55.000
4fl 000

37,5110
�1.H(l(J

38,900

2()fjOO

34:7/;0
2fl.7f10

39.90r

.11\!'. ELAS BASCULANTES
,

.

tJarg,llr;Í C( AUm!! Preço Cd

2,00 1{ 1,40 41.300

2,00 x 1,30 ",. , , , .' 39,900

2,00 x 1,20 ",. ,I"., 38,600

2,00 x 1,00 " " .. , .. 30,200

1,:10 x 1,40
1,50 x 1,30
1,30 x 1,20
1,50 x 1.00
1,50 x 0,80
1,40 x 1,00
1,:W x 0,80
1.20 x J,40
120 x 1,�0
1,20 X 1,20
1,20 x 1,00
l.?f) l, n.llfl

1,00 x 1,50

t,OO x 1.40

1,00 x 1.:30-

1,00 x 1.2'�

1.00 x 1,(10

l.nO :x 0,80
1.00 x 000

0,80 x 1.40

0,80 x 1,30
0,80 x 1,2il
0,80 x 1,00
0,80 X 0,80

. 0,80 x 0,60
0;60' x 0,80
O,6Ó x 0,50
0,50 x 1,00
0,50 X 0,80
0,50' X 0,40
(),� :I 0,40

""

T'
"; ..... / ..

35.800
34,300
31.600
24,600
21.200
24,000
17,600

31.600
3iY'200
26 ilO!1

?1.700
IR ')Of)

30,2nf)
26,900
24.6GrI

�1,700
16,900
14,900
]3.500
21.800
21.300
17.1300
14.900
13.500
12.000
10.200
8.700

lQ.200
8.�O
'7.ooG
1600

• --� -' :.- -';'----- .-----;..,-
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' .��;��I,
Mais de úm,rililhao de peS'S0a� est,ão amparàqas':pel'Qs',pla

.nos" de Pe'c01io ."ntegrál'd'Ü, Grê�íb BeneHc'imt�;�d�'{�fi.ci�iS '�d�.

Exérçito! En,' .setembrá,;�GBOEX atingítt a'ri.�,7t;·de<2QÔ:QOü
assoéi:qd9s!.·.sãô'20,O,ÓP9:;:f:aj'nnias,,�oMofu-t0r9r;t�;�,0;qu'ilfr�ê,r:ite
a ss�g,liJ r'ado, pe'la";preYidê.i,�ç i .

.3 ,de ,se\j5 ,. respori�av�t:��; R,ata ,s'e,;!er
uma ,id�ia', dcj<'grándiosidade',d6�tf!' cOríltlntb; :há:gta;; d'izer'que
apena:s ..{ci,d�cies :Í)ra�s,il�ir,as'. (S:ãó:"péG,IÓ,',R,(Ô:;;�:;,8q'ri'i,ú:.nie e
Recite), tên1 população superior a êste número.:

..
'.

Qu'ando abriu aos civís a possibi!idad� ,de ,;j[1gr'e�so nO seu' ,

quadro social, o GBOEx contava com' 75,00b assôciados ..De
dezembro de 1965 até setembro de J 966, insCreveram-se em,
seus planos mais de 125,ciOO! Todos .atraú:los p�l.a tradiç,ãO de
meio século do Grêmio, pela solidez do patriri5ôoio� osúperior
a 10 bilhões de cruzeiros, por seus planos de,Pec@o, Segwro�

"

•

Família, Seguro-Acidente, Auxílio-Doença e
.

Auxílio7Funerall' "

E, principalmente, peto cumprimento fiel dado, àO,'lenia':··
..

NO AMPARO A? ASS.�CIADO, DEDICAÇÃO A�:SQLÚTA!
'.' �OE Q

, ,

'.: i�.,' fY.�
....

, ..���*
GBOEx. ! II. �

� I .;p.
'>-.!> o'Y

1t ••

GRÊMIO BENEFICENTE DE O.fICIAIS DO EXÉRCITO
..

Sede: EdiL Duque de Caxias -Andradas, 904, Caixa Postan 529
teI-É,fone 9-14-51 - Pêirto Alegre

.

•
'

"

,

%" .• .::..�_>�".""....,...,.,.�.....,'Id<;,�"""

'.'
,

AS CIFRAS NOTÁVEIS DO PEÇÚLtO INTEGRAL GBOEx: l�,
Acidente (c) Auxilio

Docn�a
(dl

Seguro
F'amilia
Ibl

Prêmiu
Mensal

Pcculio

( aI '1
:
! I'd' 1 De-SpeS3S Inorte I nvCl 1 ez·! 1\'1 'd·�'

'

• I- li' e ll':dS
.

Diãria
!iosp,

(;rU1)O Base
'10

i\1i!hões

5
Milhôcs

4
i\1i!hões :j

1
Milháo

4DO.ono c,ooo·100.001J , 4.000

Grupo Duplo
'20

Milhões

5
Milhô('s

4
Mjlhóc�

2
Milhões

800.000 100,000 , 4,000 11 000

r
A:gente autorizado - Alao ronseca ' i

Rua ConSelheiro Mafra, 51 -- Fiorianópulis
&;lnta .Catarina

, '
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mo-

Em :S{!g1i�do' l_ug�l, �erá 'fa_vore:�i4a ,à S�cte�ãfi?
dos Tr",nr.;T'(")r+�- ,,�W- .,"CO l.::1 .... r..bil "''ldo á seguit fi
cret:ria de ���lií(,titura � Fazen:da� O otcii-

•

-, • " '<\ � I 1\
rren'a pata br , ühd u l:�v"..d e a déspesà em u:'::!S
trilhões, 283 bil,hões, 184 milhões e qUinhentoS rtül, ,

a i Q..

por-

- ,��\ I, I

, O .Corol Gla UniYer.sidbdé de S. Cotdtiha,' ,dêpqiS
de opresêntor-se nos teátros e na televisõo de P6rto A
leg:e( ,cancelou CD �i;ogel11,o ,iV\àntevidé4 Gnde iria q
convite dos universit!áriGs daquela Capita� ,

O motivo, dizem, toi o início de 'um grande 'ma:-:-.\ ,J.

vimento grevist(l do's estúdahtes. no Uruguai. '

O Coral do nossá Universidade regressou o .'ésto
Ccpltal, segunaa-feir� desta semçma, chegohdo ·bêm
.,eus componentes.

'

:ÍNCERTEZA.

•

N
I' "

. Pilõe; tem rór <su2essiva's �àies dei;àdo a cidadJ
�etn oºua por' vQriqc, hórc:J!; (d�rahte o dia. _

Ultirhamente foi nos cÓnos da Ponte Hercílio Luz
í, J

� \

e em seguida nos Coqueiros:
Sem com'er,tórjals.

�

;

-

..
.,..

\

O e(iitori�l 'aêentúa cÚle os in'eg�veis )rogre'3S0S
�Co'n'ômicos nâ�' pooem fazet \> milagre de encerrar :1

hlflaçáo OU reduzir o vastó' abismo existente entre �s'
pOUCOS ricos e OS ll11.li��s ulobres.,'

'

)
'-- O �Bra3ií nâÓ1 pas�;� pçr, uma revo1u(!ão S')

cuil -' diz o jqrnâl ,nb,tf�à�ericano.- - Nos campos
)�onôrríico e' fia;ricêit"o, ã l"evo1uçãe militat significo'\.1.
a adOÇa0, C0111 �:i{itol dos métod'ó1' ottodoxos. Nà pC'
l�Üca e hás univérsidadés,. 'significou um certo graU
dê' !estrição.

'

" o

• , 1:'" '"

"

CORPO 'DE BqMhlkas FEZ ÁNOS'
\

O nosso pr.:stlmÓst? Coorpo de Bo"mbeirós fez anos

festejando seu l�confecimentQ com d"n0va, escadd Na�'• C\", t r ,

girus saltqs a gto(lde altura,e eX'erclciosH�� sàlvam�.h-
tos marítimos com sLla� lahchas tioV<Cls,e b!i'h êqlilipt&d�.
Bravos !oldodos do f&go. ' ,

,

'- '

,
"

"

,!

,"

SiÇãto contribuirá para
i

assegurar
o qu.orum necessário 'à eleição
do, -Mq.rech�l Cost� e Silva, �m
prih1.eirp ·escr1,pínio. Não votará
Pêle mas deseja- vê-lo eleito.

:xxxx

CASSA FARA DEPOIS
'-

Das cassações 2.nurCiaJas
para depois de 3 de outul.ro, di
z'a ontem o Sr. Adauto Car�;" ,

nSo ter 'motivos p"I'a modif> ai

a convicção !ysi'oaI de' que
PreSidente Castelo Branco riào
al'ngirá o 'Congresso: pois êste
f'já pagou o Seu .ributo à revo-,

�uóãO e oassou
'

a servi a CO.)l

léaldade.;;
Na próxima semana a Câma

ra de:verá' tomar a jniciativa de
votar projetos de resolução, C01)

ceqen;el.o à, Jus jça licenca para

,.p�·,oçesó.ar oS Deputados Nei MéI
nanllão e Milo Camarozano áin
� acusados- de crimes qu� jus
tificam o procedtmento da 9as'1o
A, concessao da licença, aliás, J.)'
tem parecer favorável da Cernis
s�o de JUstica 'em ambos os cá
S0S, sendo qUe no caso do Sr.
Camarozano o' relator Ici 'o pró
prio .íder ,da Oposição, S!'. VWl
ra 4e Melo.
, :.\Quando � presidente Caste-
10 Branco começar 2. "'DEcaI' "

',\rt'go: 15 do Ato' Insti_ucion,l)
n

. .2, êSses dois Deputados já '�s

la1<3"0 lk�nidos ,l:-.s imunidades
por ':i'niciativa 'da Câmara e pràti
'f<p'n�n:e fora da Casa.

riALENDÁRIO
INALTERADO

:? , ,p Sr:·Adauto Cardoso' c(�
lXlentou recente declaraoão do
,S1i< Te6du1o Al�u�ue�qu�, dizeu
�q q:ue. 'o re.pr�s!'?ntaPt� baiano
�lv�z quIsesse r�petir, Josué no

erri$tídio,' bíblicÇ) em aue se fêz
p,ara,r .o ��.: o. calendário eleito
ta!,-él.!l' con.rárlo do que p211Sa o

S,r. Teódulo Albuquorquo, é inal
t�p�vel e será cumprido à r SC�l

pelo Presidf�te Castelo Bra1l80.
�nclus've �10 qUe .re�l)E'�t8 à, elt�".
<;ões '0"r amentarcs de 15 de 1)

vembro.
,

.'

A idéiE dJ adiamento de'j
�as, eleições el1CoIltroll., en l'c;

ta.nto, ontem mesmo. rr ais u n

a.,i).epto no Sr. Irmeu BoJV_1hau
,sep, para quem' elas deveniarn
�,e,r :reaFzadps, em abri], fora ,:3a
v,igêp.c:a dos Atos e Iustitucíonaís
e sob ?- influência direta do

-.:�ôva-Pl"esiden.e da República.

, '

,
.

rià com a Iu.a politica O Movi
mén:t6 :Estudantil terá de Se b::
Sé�l' numa Júta política", para
"l�var' os estudantes à radicali-
�as�{) P9líti�â". _'

x

\

, De �um manifesto do Partido
OPerário 'Revolucionário ao' Con
gtess� da UEE � São Paulo, re
feÍ'indo-�e. ao Congresso 'da UNE
em Belo Horizonte:
,

,�'A mobílízacão estudantil
politicamente nada teve de estu
dantil; foi Uma opoSiÇão direta à
àutoridade política, policial e

mil.itar, um -desafiO aberto à es-

ttutura�capitalista". •

O mesmo documento faz ré
fetências à ::'.tuação de estLdan
tes de eu.ros países e recomenda

. \
.

o seguinte:
"No movimento estudantil

nas faculdades, promover assem

bléias e átoS eu; que se discuta
a situação nacional e internacio
nal, é onfle Se t<?me posição a fa
vot, dás 'liberdades democráticas,
dd livre direito de reuniã,o e 01'

ganiza�.ão, l.bcrda�e de impren-_
sa, de pellsament<> político e ideo
lógico, �m( dicita soLu'Ca dos prê
sos' pCllíticas, liberd-acle ,otal pa
ra Os s_ndicatos. Aos estudantes
maiS conscientes' dirigimO-nos
com P. proposição de imediatas
reU11iões Com debates sôbre to-
'dO:" êsses aspectos, 2. fim de 1",_

t
" i ,

var avan e esse programa Ue
lutas". f

De um Plano de Ação elabo
rado pelos comunistaS também
consta, na patte refetente aQ
mOvimento estudantil. a luta con

tra ó pagamento de anuidades.
. O-Plana de Ação da Direto ..

r�a da. UNE para. 1966/67 '_faz "

Uma m_istuta de assuntos com

prepanderància daqueles de sen

r:1o cOlminista. O jornal FREN
TE OPERARIA n. 153, da se

gu�da quinzena de ag6s:o, con·

í6tn .urp apê10 às ll10biliz�çõ<:�'
es)uQaÍltis para a abertura d0
caminlio às -1u tas de claSses.

r'

',I

"

, I

.
,

'
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-v- /R'adaflvtt��'à�i�dade l4.r,l� p.rQ019v�rª,�çvriQ.

1.'" .',: .,';', i;', ",;: :

LÂ�MÓ�A,ft'f.Q��Y p'"ara :/e:jm,...:�,.'p:'r·e
.....

:s··':..as- i'"
".' .: .' , ....

• I' .;�..' lI'� .� ':; 1,;�'
r ��. �

.'AMANHA, nos salões do 'QUerên- , "< • I

cia Palace Hotel, será reàl�24dd o JII ---, cc ,; X xX, i_.. ',,< '; Visando umá ;n1éÚo��; aproximaçáo 3) SElMINARIO:
EnContro das Indústrias Catª-rme:nses. eIl-tre 'o ,Instituto e: as Emprêsas, bem Haverá, ao fin.al do curso, Um Seminá-
Estarão reunidas Capítães <Ie Indusrrí- JOSE WASCONCELLOS, � ama- como unl� melhor. ozientação quanto às rio para sUa avaliação pelos particlpan-
as, para receber nossa: homenagem. ,nhã, no Ginásio 'Charle; Moritz", ;:lart1. pres�ações (beneficiários e serviços) n tes através de debates.

Um 'shbw" humorístico. cargo do' mesmo e sua \eorreta utiliza- Poderão participar do Curso:
çdo' por s.eus beneficiários , a Delega- a) os representantes de Emprêsas
cia do IAPI, em. Florianópolis, premo vinculadas -aO IAPI e' qUe contem em

verá, em elata a ser préviamente desig- SeUS quadros com maior número de ope
nada, Um curso; gratuito, de 'Interpre- rários:

.

taçâo do IA?r, destinado a represeu- ,b) representantes de Sindicatos e

tanleS' de E:xp.prêsas. ,:
.

de ou.ras assoCiações da classe índus-
"'

r 'o programa do Curso consta de •• triária.
'

trêa paties7, "

.,

O curSO. será realizado, inicialmen
'1) ,. TE.0RICA: te, nesta Càpi'tàl e, posteriormente, es-

a) 'Relações humanas; tender-se-á ao interior do Estado.
'

b) Noções de' Previdência SOCial; con- A coordenação geral do Curso está
ceito, evolução e' expansão; a cargo ,::1'0 Setor de -Servico Social do
'é) 'JAPl .:...... posição na Previdência So ' IAPI, localizado e rua Victor Meirel

. c,ialj " ,", . les, no. 11, onde os ín.eressados pode-
d) 'Temas à serem sugeridos pelos par- rão obter maiores informações: ,.

1'�,ipan�,�s. '. "J Da nossa parte, queremos louvar o

2) 'PRATICA: prestações a 'cargo do IDstituto de Aposentadoria e Pensões
IAPI:

.,,'

dos Industriári�;:; (IAPI) pela feliz ini-

a) Beríefícios;
.

'fCiativa em patrocinar o 'Curso de 1n-
b) 'Serviços;

,

tcrpretação", eBsejendo à classe -empre
c) Assistência Médica - serviço social sarial opor uniclc:de excelente para ad-
arrecadação físcalízaêão - acidentes q1.1irir maiores e melhores conhecirnen
do trabaíbo. tos s6bre. previdência social.

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

Organi�ação Contábil
"ZIGALCO'I

Ruo Ti rodentes, 1 <1 Solo 3

H()Rt'd�IO dosB os 11,30 e dos 13r)Ó às 17,30
'\-joros.

Serviço Conrcoil - OrganizaçãO -

Co�tratos Distrato's ",_. Escritas Fiscais

Declaro�es poro imposto de Rendo
..

_

Revolidoçõo do Arivo '- Correção Monetário _

Audirorio .. - Procurcções
[!iversas .-,

- Plcine':omento Contábil.

_. --'---"'--
o - •

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

.

Organização Técnica Contábil '

Escritas avulsas - Procuradoria - Contratos Dístra

LOS - Il11p:'Jsto ds Renda.:__ Impôsto de�Consumo _ Pre

vidência Social - Correção Monetária de Ativo - Assistên
cia Técnica.

ENDEREÇO: Rua Sal� Marinho':_ 2 -,- Loja D. _

Cai:xa Postal, 596. ."
Endereço Telegráfico "ORTECO�

Telefones G:3Si - Cjlli,nlal' ç4'\UP�O
21W' - CllamarFAUS'Í'p, .

'. i

Floriallópolis Sant.a Catarina

José Matusalém ComelU
'MI' ,�. M.J '.

r'·lh. &vaélrCHHi l'le�errQ� _. ,I o

advocaci�
Rua Deodorq, 1 �
Folrianópofis ._.

�o"junto 2. _ Fone 25-82

De madeira '-- qU'l1se,riovéJ:''''- à lUa

Luz, 160 - l:stl'eic0. 'l'r'al�� na meSma.
Abelardo

,.,"'_

---- __ o • .-_-.:_

Aluga-Se c�nfortavel apartamento com 3 quar7
tos sala coSinha instalação e1etIloa e sanitária; a rUa

Marechal Câm�ra, pa1óa ver e tratar na Padaria 'oi ).V"
cão com o proprie,ário' ��n:nor Alcibiades 'Silva;

- ESTREITO ,:,_

Banco de DesenvoIvimênlo do Estado
de Simi� Caladna S:.I. r.

AUMENto DE. CAPITAl..

Comunicamos cios nossos ,Ácionistas que subscre
veram o aumento dç �ápitaf de Cr$ 300.000.000 parQl
Cr$ 1.200.000.000, que já estamos recebendo a se

c:iunda chamada dos 5,0% resNtites da respectiva subsa
;rição; cujo pa9a�ento deverá ser efetuado até o dia
15 c.ie Dezembro de,196�6. eift suei sede nesta Capi.tal
e nas Agências na irttêriot do Estado.

A DIItETORI� 29-9-66.

Dumiense de Paula Ribeiro

Advogada O 6 se h. 2055 \,1

Oausas Civeis, Traball.1istaÂ
.

Imposto ele lZendá, Inquilmáto
Escritório: Rua Vl.Ctot' Meirelles, 28

Caixa Postal 613 - fone 3683

Florianópolis Santa Catarina

I)ÊPOSITOS
Aluga·se um à rtlE -r!f.l.ncisco, Tolentino, próximo ao

Cais Frederico Rola e tilais dois__outros à rua 14 de Julho -

Estreito na zona portuária. ,!'ratar à r,ua Jerônimo Coelho

llB - Sala 18. 28.9.66.

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

I

Insiiiulo Ds Pedro II
"

Assem.hleia Gerai Exiraordinária

De, ordem do sr. ?r�sidente, e com fundamento'

no artigo 6., do� Estatutos, letras A e B, conrido os Sr5.

s9cios a comparecerem' Q uma ,a$sembléicr geral extra
ordinária, a reaíizar-se dia 4 de outubro, às 19 horas·

no Salão Nobre do Museu de Arte Moderíta de Floria

�ó�olis, à Rua Tte. Silveira - 69, com a seguinte

ORDEM DO DIA:'
(f) posse do nova D'iretorio Ex,ecutiva:

\, b) assunto:> divetSos. '"

Florianópolis, 20 de Setembro de 1,966.

Vgl rhm Vems =-- Respondendg psi€! Set:!'etario

-x x x x-'

FALANDO' 110' [atar Festivo . das
Inel\istrias, a Capital do Estado, estará
representada pela Fábrica' de Rendas .e

Bordados t9.r�os Hoepese.
,.

- x x x x-

SERA o maior €I1contro' de Capi
tâes de Indús.rias, já realizado na Ilha
cap'.

-xx � x-

HOJE, o Dr. Francisco Grillo
Dir-etor Presidente da tradicional firma

".

C�rlos Hoepcke, receberá 'm,uitoEi CUm
primentos pelo seu �"nivet".: Áprov,eito'
para oS meus.

' '

['
.,'

-xx jc x _:,

ESTAMOS recebendo inúmeros
telefonemas e carta�, pelei progr'çuna A
tuaEdaeles Càtarin€mses', na' TV Plrati
ni. E" apresentado aoS sábad�s às 22 hü
ra,s, num patrorvinio exclUsivo "dà' Cia.
Catarinense de CFédifo' FinanciâmEm:o
e Investimentos. "). DiretOr 4Q Pr:�gl'a
ma. Júlio. B'lza, en.contra�se iieSta�capi
tal � amat'hã. p!l.d:ci:biirá do' Jàntar' das.
Indústr�as, c.Jmo· 'convidado.'.' ," J

, "

"'o' !: " ',,-

LOGO à noite a' DitetóJ:i:a do San.,
.

tacatarilla, recepciónará as deb�ltan_es:
do �ira, para um coq·Uitel'.

- x x x x-'
',' ,;' ' i·; ,;

,O STNDTCATO' dos Raq.r�li�ta;' 'rJt;
,Sçulta . Cat.'3Fi;''1. em' ci=>;Tl'�n")�18·c2t}�' ·,n·

.

Dia do Radial' Si". hCie,', .f��(',:;:,c;0hará
oS radia)i"t'1� naulistns: da Rld,d .B�r:.
deiral'lte, Nr> 11-1'08'21';''''' C0D."tq' �),rr1�;:par'
tida de futebol. n;) 'Adolfo. 'Konder'�:..

,

, ,

-- x x x x-

NO Lux Hb"h�'l� "numa promoção de
Zurí Machado, amanhã, à tarde, have-
rá desfile Bangu.

.

- x x x x-'-

FOI homenageado ontem, o Gen�
ral Paulo Vieira da Rosa, pela Associa
ção Brasileira de Mun�cípio.� .

-x x

ONTEM, na A.A.B.B., as 4ehúté!.1l
tes do Clube '6 de'Janeíro', foram re

cepcionadas para um coquitel,". �

.

.

-x x x x-

,

o ALMIRANTE Heitor Pleísan Fj
lho, está recebendo muitos curnprimen-
tos pela merec:da promoção. :

-x x x x _._

DIA CINCO de novembro, Baile,..
daS Orquídeas no Li.ra T.C., com o dés'-

'

file. de confratenuzaç&o oàs dehu<,.aq--
üis .de Santa Ca:tariná de, J_966,

.,

"

- x x x x......,.

........
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Servicos
�

Cruze:ro

,

JOSE' VASCO�ÇELOS EM FLO

RIANO'POLlS

Apresentações Ginósio dono

SESC

Dia. 30 de 's�tembf6 (6:0 f�irc!l)
às 2,0,30 hs.

Dia 1.0 de outubro (sábado) à.

20,30 hs.

Ingressos - arquibancada Cr$.
2,000 e cadeira Cr$ 4.000 PrO-

moção do Grêmio dos Bachare-

landos em Direito de 1966.

-. -

,

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

Aereos

RA
'PARA. CURITIBA'-' ,SAOPAULO E RIO DE JANEIRO
rHA..RtA,MENTE ÀS' 8,30 'HORÁS

, .

rÍr�._", _, "."�\J �;'i<,V'�

,

,

: __ i
- ..... '

1';.,

" ,

Emi-Sul, �iell,d,o que_ três serão. pilota
dos por volantes nac'�onais

.

(Cyro, Jai
.

me e TOCo) e dois ,serão c;)nIiados �a pi
10J;0s estrangeiros (um qrgel1til1o e um.

uruguaio) ,

. Desde já reina grande espectajva
'pelo re,sultaCio da corriela, pois é, a pn-
1l1'eira vez que Um'a fábrica brasile�ra se

inscreve em pTova·odegse, vultó. ", '-.

--�-' --�.------------�--- ------------------------------ ......�--

,EM EX�AWSA:O . ."

Dando prossegUimento à expansão
que' a tem �aracteri�ádb, de�de qti�' ini
'�ioú.. .suas ,atividades, a Simca do Btasi)
êstá termiIiando u:riia J.l.ova ala da sec

ção de 'prensas .. Pru."a 'fântó,' foi "éonstruí
, do .un:i. pavilhão de.maiS de. 2.000 ' :rn2,
,,(cóm ,15 m de,pé ,direito e 8 de profun
4idade do poço) que abrigará grandes

,:prensa:s da marca Sprert;z: (francesas),
i;l,S mqi? moderhas do: mundo. DUas de
'las já �s�ão sendo ITlontadas e oreve
in.enté deverão entrE\r em fuilc:ionamen
,to. T'êm a capâçidade de 600 toneladas
,cada 'uma. Além di:ssp, a. nova prenSaria
'est4 eqUipada com ponte, rolante Vila-

.', ,res qUe eomporta até 30 toneladas. As
n0vas prensa.s deverão entrar em fun�

: onamento ��' começC; cÍe outubro. .

..... ", ��·;",l.p.-......"'\

• \", .. J

.'
AI Sinl;Ca do .Brasil pa.rticipará, c911).

SUa "-LI. cl.pe ,de, corr�dores (CYro CaYres.
Jélline �íiVa e José Fernanao .'Tôco' Lo
pes Martins), sob, o 'comando de 'box'

.
PASSARELA - O Lira ·T.C.,· está do famosO ChlcO Landi do Grande Prê

promovendo Um torneio de �dnfrater-' mio' ·In,erna,..Qnal da �rgentma' qUê
nizaÇão, de d.ominó. 'Cobras do Cllloe sob, oS, aUsplclOs do Automóvel Clu.0e
do Doze e Lir3, TC" estão pal'ticipan';' da' A..rgenüna, s<;!ra reaüzq_da .I1aquete
<b do campeonato - x .:_ O D�e�lJ�Í' 'país;'1l0 pl'Ox(mo mês de outubro ..;::.' 1';'
gador Ari Pereira Oliveira, encontra,. to.só sera 'poss+veJ deVIClO as caracten.3
slk acamado no Hospital de Cç#dé!<le -+- ,'hc�� éXêí?pGl()Í�al;s do. Simca Em�-Su,l.
x --.- SLIDES Com vistas: :Pa1!!:�rârpic�j.s ., :A pJ;ova, 'qUe é � dq.s mais dlfí
; da' 'Jlhacap"', amanhã" s�tão. ��ibido'� lia ,ceis do mundo tem a duraçãO de 10 di
�}"1)tHr c':J.s Indústrias, pe]:o�, �{s� Arl:- 'as,�e�$� 9.eseA�ola atravéS de 4,8,00 qUi::
tt,njo Pereira Oliveira e E,odrigo l)'ES:a :1óinetr9s,. cuvldicl:os em etapas, c.araéte-:,

o Neves.- x'- A Sra. LOurq�s ç'à�:?::o, 'e� ..

'

r4anqo-&� por :ápresenlar '�' mals. vá,ria"
teve 'na Casa Kotzias, fa-zend<1í c�pr�$ .

i das' con4i,ções de pistà, eln altitudes
-:- x.� 'BOLISHOW',. foic"�na\!g{trad,� ;:que v�dàhi' de '6 :� 2;400 métros.

ii. (-)l1.te�'- x � MYR,Ni}: Nasdmé�ti;> ':, '<'os ':rlúrÍl\;!;�S Cj.a S:�ca. esáver,aril. ro
-' x x x·' x -,'

, Pl;ÓXin).O ,sábado, re:C:e:p'çi:ón,a:rá',tot.hlféhl� ·d:antiJ. atr�yé-?: de, a1gÍlrofas das
'

ejap'�
. ,

. . <Ios ..;._ x - CIRCpLANpO n,'1 "I ha�; Lo p.'efiqUr,sO, �ci�linente ·pelas eStIa
N') 'l'A;,h'), /Aiv;j'h çle ta:rv�lhc;é,' cap',.:o Prefeito Dt,.HuY 'HlI1"C',. --;-. X" ·p.q.s;d.e,�fta �',ghfP;Jé� deSriÍv!:!is; terr:

}Ai"
..
à ""ai;, F��r:;;\nd� Monten�gJ:"9;, E';il MAQUINAS e ;operáiios :,ó. BR,-l,.Cll;'.," id:o ê0n()l,,�d.o q1,le'p;!ã;;'él:rnpFas' póssibillda'

j;>ri'l R'Jrf's<'nh'ndÓ· infl:is' Urna t'Vé"z :./:"':' '0 �ó�' trecho fpolis até J:oi�viHt!, eSt�o�'� ,:: d� 'p.ara,,� Si..l1lc-a E�;li-SU:I, �ev�do à ': .

Homem do Prindpi,9;aci,Fi�1.�: :.',,:
.

;"arido com aS obras.: ",",'.i < 'SU,,!- cla�s� �nterI1�çiçJ1:!al:: ,
-

• ", ".,. ".,
"

j,
, , ,

' ,,' Pai-a enfrentát. carrOs das mais va
=====:;::=;:=::;===:::;= ,.c:,.:=:::::;i'::::::====::;--.=:::=! ; riad;íls ll)ffi"CaS e pfoc�àências, a' -Sim:ca

.•
' 1.... }, : � SOCIAIS ' .-(10 Br:,asi(méÚ1(iará além de griandeequi

ANIVERSAIU0S' 'i>e de aSsessores; c\n,Co autor\óveis ..
'

:'!':.�.'" : .,'.,.r,. :: 11'� ,.,.; . ,,' r- ','. .

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

,�. �: -:�i <,\.; [; ·�' ..;·��i·'j'� .:,�:.> ,

Emp_r�g�d���;:!���{'�aíl�
< �"':��ZES'i·�� N'tJ.'::'·"o·��t�;a�7s-'- F �o�'o�m"' -I t\'�s'. ',

,
'

rico Dantas, edm";ó airlv.er.·· ".' '. '.

l" � , i' 'li Q'Diretor de fir�(! ·paulis�anâ,,;rdcu.ra uma com�tente sij.dos. de,sua.a Éxma. espô- ,." :' "1 ".
, , _"

limpa� entre 18 e 35 ànO� plop��ei�e�tQ casa" slfilhos. sa· Sra �uth N� Dantas e 'I 't'
'.

, .' "

Não e agencia; trocam-se r'êfe�nCias: _. Pref. desc.
sJ'euru,u'ofilhr'.·inllO, f<;tiriço, nautas n'e r_c�m'er lcana s-

,

de poloneses. - Sal. 100 :",il mais caH-c:�ida e os- a �
sist. social. Passog. õnibt:is P;I: em SP. '_ Resp. para Aos aniversariantes, como
CAIXA POSTAL 250 SW- Co '"

" com fot3 e detalhes. a seus familiares os nDSSQS
._ Sr. Diretor_ parabens.

. .

. WASHINGTON - A Corporaç�-to
;F,ih:a:n�ei!a lhterriacípilal (CF!), filia
·dã aq B�co ;Mtuí4ial, projeta ,Conceder
empr&siiI)lo� no Ulontallte de 30 milhões
d� dólafes il 'emplrêséls . latmo-americs.
'nàs ,-durante. ó ário fis,càl de 1966-67. Nb
'<l.b:o fisCal· al�tetlof essa ins,itUjçâo em-

prestou à Alflérica Latina 20 milhões
de dólares.

x. x x x-

A arrecadaÇão de impostos na A::
gentina, acusou, no 'ano passado, Un�
a'lirrí�nto de oito por cento.

-xxxx- !
,

.....�.";. .

·1

ra o gaelo vacum e �uíno e para aveS dEi
criação. '1

.

',I

Um grUpo de inveStidores nicara
guenses e a R�eem Internacional, Q,os
Estados Uruelos, fundru-am., em Mari.à
gUa, a einprêsa. Rheem Centro-Ameri
cana, para fabricar e vender tambor'2s
de aÇo destinados ao envasanYento de
insetiPldas e lubrifican',es.

'

-xxxx-

o oreamento '-:!o Panamá do aDJ:)

,fiscal I d� 1967 elestinou 43 milhões de
b,.�11)oaI3 para inVEStimentos púhlicos,
OU seja qUatro milhões mais do que lU

ano Lscal anterior, p?ra participar ,1e
Um prOgra1l1a vi�a.ndo à manutenção ela
atmosfera favorável fl. invel>timentos pri
vaoos, em benefíCio do d€senvolvimen
i o l::la economia nacional.

- x ,x x x-

A Ford Motor CompanY, dos Esta
d'os Unidos, !)rojeta cons:ruir Uma fá
brica avaliada em três milhões de dó
lares, no Chile, para a montagem de ca

minhões.
.

-xxxx-

A companhia braSi1eil':;>_ subsidiári
Rria da Ral.;ton PUrina Co., nos Esta
'dos Unidos, firmou Um -contrato para a

constr1lçãó de �Ua primeira f..1brica 111'.:3-

se país" R qual será edificada ao' l2,�lo
da estrada que liga Céunpínas a I�u,
d stii!F!c1a à p 1"od ção de f, l�'Bgem Ja�

..
'

-- x x x x

A Refinaria' PÍi.:ragu�ia S.A., miada
à ItlterfinaIlCial Corp$lJaticm, da cidad.e ...

-de Nova Iorque, completou recentemell
te a construção ,dias illstaJaÇões de sUa

refinaria, com uma capacidade diária
de 10.006 tOneladas. Parte elo petróleo
será vendido ao Paraguai e' o resto se ..

rá exportado para o Brasil e a Argenti-
na,

-xxxx-

O' Go\,êrno da Colômbia estabele
ceu novos impostos., qUe prod'uzirãO' ren
das no valor de 12 milhões de dólareS
anUalmente. Entre êles há Um tributo
sôbre direitos reais; outro sôbre automó'
veis particulares e outro sôbre o gado
de exportaç-3o.

-xx-?,x,-

O BancO Iildustrial ela Bolívia, in�
tituiÇão ;:Jrivada, recebeu Um enlpresü
mo de um ,milhão de dólares' .do BancO
InteraÍnericano . de '_D�senv;?lviI�lelJ-to
(B!D) , com o qual aquela institi,l;ção
ban cári8bo1iv' ana fin2n cia�á um ,pn:-'
grama de cl;éditC3 industriais no valor
do 1,500.000 dólares.

x x x x-

O IIistituto ele Crédito para a Rti·,
construção, da Alemanha C);idental, '.

conced.eu um en':'.)r�stimO de 4.209,000
dólares .:lO Equador para ajudar ê:ssa
país a melhorar o sistem",- de abas'.eci
mento ele água ná província de Manabi.

-xxxx-

A Comig."ão Uruguai-Paraguai-Bo
lívia (URUPABOL), que se reuniu re

cen+emen.te em La Paz, aprovou resoiu
Ções qUe v;smn ao, fome,nto da exporta
ção conjunta de reCUrSos naturais aO <!J3

, tabelecimento de Uma 1l12rinha mel'
cante COn1um e à' criação' de zonas li
vres de (ornércio C de companhia:s muI
(Lua " Dais.

'i�r.... _

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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ss ClamO e:;)ta') S!üB(jI�Or, os cencorrentes C'!O ti urc

d" Zona "i.90lf!?i'y k-"eJI'JE:S", a�ós a realização 'da, se-.
g.:.mda rodad(j] ds r.�vs..Wtto:

1.0 !!!l'gQIl' _'_ Hi(')tf!'�.po!, 8 p.p

2.0 IilJl.S!5l' --� Çcr:��d hio, 12
.

3,0 i��o� - r;(' ..�,,,,.,!,' 'lO e Morcílio

4.0 h,!SlCl!' '_ - 'i"'\j�nr;eo, 15
5,0 1ugCit ''-''! 3-liT�':o, Caxias e. Int�rnaciona! de

LClges, 16

Dias,' ,14

6.0 r!.lgf;3f -- PI:'i�!I""e1rfls, 18
1.0 :tigQr .� Amé"icel', 19

8.0 11JI2I�r ..._ «;' A(l, o�í (flhsmenau) :e Pr'óspcra, 23
9.0 !W:1.fJs: -� Asné'l';t;� e 'G"!4:Ha�í (lC!gest 24
1 0.0 I'M�It!,� - �lerctll'�l) lU1:, 2S
11.0 IMgcn; - lrnblhJ"-,�, '1.1

12.0 h.!!S)(!I!)' - r.:ne,le+'0nse, 23
l�.o IM911" - !!'('5ío, 29
14.0 IUgtB' - Avo: !il

Os &emoi� i©�·,," (lftl r'odOJ�a:
,

\

IB(lH'�O"'O ]!; Ca,"""�'''Gk�r;o, �)m ItoRaí

ImHt "Ui' �: n:'''''''-:'·O em Imbi�Ybo

C"")':1�,, J�
\. ('" "��'1fl, (,'M Join·ville

,

\

G""'H"i'Ú C""" -, ",.) "<. Frt'!ll!ei�e"se, em Blumeriau

I'

r""'-:

G,:�& j"

'

..

.,;J_

c;'ue ChC:J0:iil} c1�, 1 ('� �.� ::;en.1�d" esp�c:(.'I! do S��DIA.

'As lO �,{',_. t _'.-' (;r.l':�::JIi [Lanche - "Breacl{fast"

(]!OS visii'il!�tes.
,As u�' btn:lc '-,-. Vi3�ta ao Estádio do Figueirense

'l".s ]L'. �W'''s -'-, l.c:'Ô(1 da Con>::eicão (�lorte da

mUi) de S�.�:c Co "�'�,. f'3) -- Calio de PeIxe e Cama

.oada � moJ,� ,-':0 �J:t1:!, ,f!' �E1rlí{vos:: CCI.a.:l!nh03 d'e Ca

fHCI:-:iO, Cêm:'€:1n,:';j, ifO C.cef;) � Comariío a' PauHsta.
"

'As 2� !lo t.s _. tSf'i :10 ar. Adolfo I{�'�dn - En"

'contro di!:! AML-::@�!l' _,.... u: dl(lJ�I:h (\]0 R6cHo' dO! Bandei�

('f:'_ 7" � ''\i'''''' - ''''... .1 r;')'.JI·
.

I'O!l1l'íres "'co. @'L}:l,;.r ..,e�·e 'c,o , ..a.O!"lnense uO ,"..aulo
-

i'lrelimiitllr:': 'J ' ] ",'t.:l _�i 'nei'e�se X Juvenil do Ãvaí

�, .t, .b: c, ('5e!hl feira): - às; 9 horas
- Visit'l"a,o \?dó('� di) f'i), ê�.,o com os in!'egrantes- da

t; .•

_'__
'

�__��__ ._�_.�__ i� ..---- ..

1'[ resid�.�c�(!! nCl�l;'Jf (�,ct�S qU«lirG'os, capei, cosinha, ba-
.

! !·hef.ro �, c;!le"é�lq�i1C:!!(JS os·;,presada. ....
,

'f Ver é (\o�bilnlall' pi'eço �Uilll Almirante' i..amego, 157
.'

.�� B 2:'10

"

II
.

,�,\
,'"

I

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

Escrc'Veu: L. S.

�A TRIND,\DE

"

,

'Defr�l'1tarám-sB no 'dol!'lingo a tarde. nq gramado
do Paula R'�mos, 01; vClló'ro:>�s agremiações do Inde

pe61de�te F. C,! loca!, e da Associação Atlétic� Educa

cão e Cultura, tend(1 após o. 90 minutos de luta renhi

da; saiu-se ,vitorioso <> conjunto da Trind�de por 2 .0 1.

Na etClp'a inici,iJl, a Atlsocia�;ão j090n&0 a favor

o vento, ass inalou seu '1.0 E' único tento, por il1te,mé

dio de Paufinho telldo il1lcllJsive, brindado o 'público
com ótimo futebol, dan,do bola na trave, e se niio mar

cou mais gCJIs foi devido a (aço inllpiedosa dos zaguei
ros do Independente F. C., que a;1é sem bola procura

vam acertar,' os dianteiros dtl Associação, princi,laimen
te na 'fC!se�'comp!eó'l1�lll'litcr, or!de o juiz era o Sr. D.uven�
Cardoso arA'igo Prúídel'lte do clube local, que permi-
tia jogadas bruscas.

"

Já na fase der'radeira, o Independe!'tfe F_ C. me

Ihorou' um pouco 'de produç ão, mais conseguj.u abrir o

marcado; através d(l um pellalti, dado ;>el-) citado juiz,.

,,- <'

que foi na onda dos atiéta!i 'Iocais e da torc�da, mar-

cando; Tinho.
Mas t,�rde, "me aproveitou un,a falho 'do zaguei

�o Didico da. Á&sodaçõío e marcou o 2.0 e último gol
do cot",jo. para os locais.

iu::r ,ó d,1,w;cm I!l l!lf ;!tl!.' :ío, nas tC!!'d.e o !lt,lé:o VWe tam-
'.

. .

oi:-, &0 qU!lrl:o 1oc�,1, revidou 1"105 me�mos ges�os an�e-

�io.r, no iO:)OG01 edica e C> Sr. á1b:t�·o ne'!');: chol":'':ou a

a,ten;ão.
.
2.0) Oe peno!ti êle deu abaixo da ;)nda �os j030do-

pa::-ci o fogo bruto. não deiJ{ava fiem �s ot'CCQ!l\tes da

Assoí=iaçã.o corrcren para receber 'os passes dos compa

!1heirt�s, ·m·ls o mof'Ívo disto, é q\le es�e ot!éto aposta
seguido, .e nõo :Cl'UE'f perder de rnaneir.� alguma, pois
pÉúuavo ser fácil gnlea!' o time y.isiG:ante.

Çom os citf.'!dos ênos do Sr. Duvene Cardoso, que
por sina! é bom <:!m!go fora. do -gf01mado, mas dentro da

!

cancha êlEi é totohr'ente,lnflependente F. C., se,ndt. isto
um ,,!e�ta para 05 pro1t.:�mos adveraários do li1dependen�
te F. C.

No prélio' alPe�;ti"o, el1tre os times slLi'plentes
(I,....,hos, sái u vencedor a Associação ijielo escorer

4 02.
OUTr�OS JOGOS
Trida1e: Irrt.,ãos Vida! 3 x 2 21 de abril (Estreito)

titulares
Irmãos Vidal 2. x 1 21 de abril (Estreito) �unlentes

Palhoça: Gualaní 10cé11 3 x 4 Vera Cruz F. C. ti
tulares

Guow!,!í.lo=ol 5 x 4 Vera Cruz F. C. syplentes
PANTANAL: Corêntiolns local. 6 x 1 Caiçara (Sa

co dos Lim õ'es)

Corintians local 7 x·1 Caiçara (Saco dos Limões)
,
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IAU]p�bliCida�e
� � l�em Sta. Catarma .

CONfECÇÃO E' CONSERVAÇÃO de PAINÉIS
EM . TODO O ESTAJX)

\
!

.'

DEtEGAÇÃO DA BANr)EI
RANTES 'CHEGA ESTÁ
MANHÃ PELA SADIA

' ..

A Dp.lel.'liQcão da Rádio
Ban�eirante;, COl'l"lnos�a

por 22 I'essoas, estará em

Ilossa capital na manhã
d� hoje, por volta das 9
horas, sequndo anyndo
um porta voz do Sin- PRONTO O TIME QUE

Esta noite fi!!1alm>'ante, dkato dos Radialistas de
tqme':,os a saridad:io de' Sa�t� C"ltaril1a.
pé'e�e1'ldtl' o u-n eh ).rue Uma eomlssêc est'trá
int,.;,e:itad"!li d'fer',m'e."'s presente no Aero-orto Her
to.:-óo na liça do "A;�ol�o cílio Luz, para receneioncr
K':lI1der" os �Oll"iiUi1í:os 'tele- os v.isitcmtes cu"! à noite

. clonados do rédio pa�lis::�C! esta�ão "'e�filando no es- \

e cQhuinense, aqr,�êle re- tédio "" c1olfo Kon·Jerl' di
!i:I�e�er.:tcdo pdQ turma 'tia ,,"te de' lima as",is'�êrtda
r�ai," popdQII' emiss.&'Q .,10 cheia de evpe-:tat!va·�
pa;!'), a Rádio Bande:ran- d;""'Q"!'n a torrer ...elo on

t'"<;. ze da casa, !')restigiando
V;:;Il1'tOS ter um C'oll'?'1b(l�e acima de tudo ao grande

re�th:do e !>ens'l·dol'la!, no eccntecimen+c esnortivo
�pa! espere-se, ven!1a a pro.:,rafl':"oQo "'elac; '"omemo

_

vencer o 'lide melho« sou- ra ..õee; do Dí(J cio Rádio,. a
ber se conduzir nos noven- se real;zar nesta call)itol.
ta mbutos. Prej>ora.Jos R()"e�"o Silva, fr.ori Gil.l- .

como estão, nêío te!""os lióti, EI'?II'I;o Rodr] ....ues, Flá
d:{iv�do de que a ba"alha vi� AraLí;o, J\lexQ"Idre
será If'rá vale!' e, f'anto os Son"os, Humb"! ....o M"ll'!
br.!n1eirantes como os bar- donee e m\litos outros

.rigas,-verdes, não querem
"·

...o"'r(J�1Í '""o ró�io . bresi
ad!�it·ir. a derrota p.or en- h'iro est(l�ão em co�""a

.teci�ação. "Ma (lo" eot(1",;n"!"c:es, d'l-
ESDera-5e um tlú"'lio:o,. "�.!1+e I)m din e I'"e:o, des- A di-etorie da Assoda-

colcsel na noite ele hoje, fwtando de \'\as�e;os e ho- ção �os C�o""is+a" S:�-Q�ti-

. no estádio da �lIa Bo-a!l.!- me",CI"('l"'l�' que lhes serão vos �e San�(! �(J�ari�a,
va, auando assbtirl'!m,os hiJ:,'ltadas. man�O!J cO!1fec::,"io�1(1r fla
ao "chC?que elo: 01'1,0"/ ;

U"; aví;;o . da .. Sa"iâ,
,c

ml,lrl$ para dish1bvir elft

D'!�t�He�ald, " co ...d"xil'á
.

a
tre oc; inteafa ...�es �n "'ele

del.e�a�i'io ooulíS1l'a,
.

em 9a�êío da' Rádio Bardei

vôo e!1pedal. ral't"s. Também as Cl'..ltO-

Do:!> nnibu�: da EmD....ê- rida-des serão co�tempí.a-
1'$0 F!orio"óoo'is, est��"o da!': t:'om flâmulas da

,tr(m"nO"+Qn"'o os ra.fi(lHc;- ACESC.
.

t"c:: ..Jo ,1I'a ... té ao Aero
.,nll'to '-fprrí1io luz, lo�a'
do primeiro encontro da
amizade.

..

Federaciio Ca!ar,lnense, De Fulebcl
. "

NOTA OFICIAL N.o 027166

_. ...- .._-'--- --'--"--'--�

de
de

A Diretoria desta Federa

ção, reunidà (�xtraordinaria
mente nesta data, resolveu

Na direção do enconho, estiveram: Val�nor Cos-
o seguinte:

ta o popu!ar Brim com regular atuação, não influiu TORNEIO "IVO VAREI...

em nado S�la Cirbitmgen1, isto na fqs:e inicial. LA": Será reaEzado, na ca·

.
porém,. os at!étas e t:orceclorés loca,is,�acharam

tegoria titulal\ nos dias 7,
,

. .. 8 e 9 de Outubro, tendO por
auaAna 'JS t) U1DJO:)0i0:) 0!2'-i'1J3 a J'AAOq D:Av.)sa �I\! a;nb . sede 1t cidade de Jfl1nvil1e
• COIfolliOSO que !ntrnn:rJiu nos ::;eg!.linll'es erros: observando as seguintes nor

1.0) .9 Cltje�a [}iclko nl.'mo dis�l.I�a ':!e ,",ojo ('om o mas:

J '.JI J !..l J lo F C L \ a) Poderão. �e inscrever,
.

u�rez" IClg'ÍI<lJior. �,o 'lI'Il\1,2epen,�e".e . '., cnocl.lram-se,·
. t�(la5 as ligas fili"das ,e a
rláí o '�1'lé!l''J io�d n'l'idou nba'xo de rO'!lJt(l-�ér e o Sr.

·t l'
,

ca}u ��, r�pl'�s'�l1tatlas por
....,1'... e_� se�_eçÕe5.
;,) D nú·�erp múyimo dê

·"".:'�;çip<1n�es sp-rá 'de CinC1
('� "le!eções. C'lSO "0 núme·
1'0 de insçricihs u.ltr"luasse
este lirilite, serão re�lizadas

e�L-ni:n?tó!'iªs, d ''8 OIuais não
'''''''x-ticipará a liga patrocina·
dora.

c) .� liga :patrf\ci'l"adora
será l'esponsá\'el_ pejas des

pesas com a e!ltada dos p,ai:
tidpantes, correndo as des
peslls de tnnsporte por con"

ta das representações que
".� locomoverem. Cada de·
'''g<lcão se comuorá de· 12
(d-ze) pe9S0.?,S no m:'ix;:m.o,.
d) As inscrições deverão

o extrema Renê, vin'!ulado
ao Avaí foi op�ra.do do's me

n:i.s�QS, devendo. permanecer
afastado de nossos grama·
dos por 30 dias, aproximada
mente�

x:\":xl-
O arqueiro Acf-cio que está
vin�u1,ado ao A";'aÍ mlO'S que
também atua de Quarto-za
gUP'�l'f) foi� lanrado na eQui
pe titular d,! i\vaí ne"'ta no

si()ã') di<),nte do Comerciári.o,
tendo. corresp()ndido_ total-
mente.

.

I

XXX

o Clube Doze' ,de Agôsio'
está classificauo' para às fi·
nais do .campennatQ' estadu.
aI de juvenis, a ser d,esdobra
do na cidade de Itajaí, nos

próximos dias 15 e 16 de
outubro.

xxx

Enquanto isso' Q Caravana
eliminou ao. conjunto do

MetropóI do cümpeonato sa

lonistà"'do Estado, classifi
cando-se consequentemen'te
para' aquelas disputas, que

"

iebnl de S"�?,o. " .... , • '"

g) Esta Federação institue
1=,,"'''' 4. "'." ""'-'_.

o troféu "IVII V�l'ella" de 'VIO'''''' A n'., � r-ON-
nosse tt?,nsitól.'Ía. Ficará de � T:\ fl>J;:' '''-IIC. A..L

(\
·

....... I.P"j ...., �<!""�dQ,.·
A+í"'!) -=o ..+�II'I" ,c:" ....... '!'I"i
......... '" ."".� �;�"�o .. ' .. "o �i."
di ...�"". .-IQ'" R('l·'i�I:c::h'�,.. ,..II;!
S,.�'" r.�"nr;"�, ri '"'a··�ici
ptn dos ,c:p�+e�ll'J; ;.o ......e··...,

r .... :··n� nl!!l� �V'<;S'1"e"",, �o
,,:.... .lo II) á .(:1) e,.., !=a","'o
C ........... il1!",. "1l!'�.J.() t) �o·-t('lj
I"P :""!I� ..... :,.I ,.In -�""..

! ....... p1l1t!1-JIIe
rr. ... ! ... '=�..... ti", <;..;;:.... �a'\.llo,
e Je s.ol!tta Ca"ar;na.

dar entra:d.a na secretaria da

Federação Catarinense de

Futebol de Salão até, o dia
13 (treze) l'e setembro, im

preterivelmen'li3.
e) Sómente poderão pa.rti·

cipar. atlétas devidamente

registrli'.do na Federação,
não se admitindo novos re·

gistros no dia da competi
\

ção. ,

, I

f) As ligas inscritas deve
rão entre�ar a Federação u

ma relação do<; atlétas que
integrari),o SU\lS se�eções jun
tl>mente com as I!i\rtei"'as
de identfd'!.de '1té �s 18 horas
-'l� <1j,. 7, ie outubro, na sede
da Liga JoinviHense de Fu-

posse n.efin't1nl dn mes"'1O

o representaçã'l' que obti
ver três vezes o título de

campeã.

Florianónolis, 26 de setem
bro de 1966,

Ody Varela - Presidente

S'lveiflo Sefafjm da Luz
Secretário

terão por 'sede a cidade de

Joiqville.
xx'x

A firma Andratell de São
Paulo telegrafou a Federa·

ção Atlétic.a Catari>1e>1se,
consultando da possibilida
de de ser remdidO, o mate·
l'i�l de sustentacão da colJel'
tum do estádi.o Santa Cata
rina. Como se sabe a cober·
tura do estádio, telhas plás-
tic'ls, já se encontram
estádio Santa Catarina.

xxx

Através da Nota Ofial

029166, a diretoria da Federa

ção Catarinensp de FutebO,I
de Salão, vem de nroclamar

campeão a equi!le do Cru·
zeiro �o Sul nns juvenis e

Salprig, nos titulares, dispu·
tantes das eliminatórias da
zona um.

r xxx

Pela zona dois, nesta mes
lua NO,ta Oficial, a F. C. F. S.
proclamou campeão o con

junto do Taba.1ara de Brus·

que nos titulares e A. A. Ilan
co do Brasil, nos juvenis.

IN'ICIARA' O COME �TE

COM OS PAULISTAS

D"'pois ele toder os cole
tivo!: realizados� v1sando a

a'rmf1�ão do conjunte 'la�a

o [ô ...o diente da '-'á "io
Bandeirantes, ter-se co-;

mo «::e�lI>o que o t�e'n ...dor
Sir-I O!h'eira deveré r'a..,

dar a <:a,.."po o iV'«:!vj""'e
onze: ?:é Cado�; "'erlr1nho
(Ton'nho), M'ra!,�Q, Os
mam e Ro�e!1'do: Carlos
Alberto'e Bar"'eto: Unerl,
MI'II .... rr, Mário e Loure.

No transcurso ,.,l(l "arti
do c:leverõo 10"'(11' Oarfi·a,
José Valéria, Milton e La
mego.

ACESC VAI n!$TRIBU!R
FlÃMULAS

GUJ.�IUÁ COM;' 'IO�RA
A CA.O�IA. PARA A
TP J, �"'��'�SÃtO PI") .J""GO
INTIER I:c>T Á I"V I 4.1 O�. RA-

DIALISTAS

F;�ou acertl'l!do tn�e ca-'
be,.,;, a p.'",y'oe l!!�port;v(J "o
Rá'-.lio. Guoruiá, c:o""'la,dar
a h","sm1ssão ,lo co ....e=o
fute�olístico i.,te�e ..to "ual
·arni!'*'o"o, ma�-::ado I)O�(I "

no;.'" "'e hoie, "O estó.lio
"j\d,\I,c:o" Ko".Je�"., ""1J", ..do
est�",oiio em lu'l(! (I seh<:QO
do �;"<:Ijçafi'o �O$ Rl'I!di(J!is
t,,� �e StlIn!!:a f:;atnrina e a

Rád'o Ba ... ,<feiv!'iJ'll+es d"!:
Síio �(I"do, O '-0""'-1,,,10 da
t'an<: ... is�iil) d"!"e�á ser Ae
S;n"(l1 B",·'e.tI. ' ...0 .... ec-e"

tór:n� �e Ll.i7. O<;I'Il':'d� Mar
ti,.e'!;, t�,vfo Ilof...er",o ""r
ve� e 1l:!i(l!7'(lr NIl .. ...,' ....P ..to,
na ,..;..""'�f.u ..'" doe; lances
nas duas balE:!!:as•.

/l., de .... "'js p''''r''�n,,:�''l "'a
étl ..�t,.., �eve�fto �o�-'''I'
e..... r"de;a, i!l�e-I!-� ... i·... ··do
d"'., ...... .(o·"'�(I ('I ar�"'.fe' fe�_
*,,, ,I., -ád10 em $'!tta Ca
tarina.

'�"',.. rVPR' r: D. D' "

'-

• COTr"'\ r"..,.· '·,. .. ·�NSES
X PAUUSTAS

no

O-"r. Her .... e<1 S .........e<;,
re"'-"�e"ta .. t<'!, d"c:: �1)1 ....s

P"ih'p''5. em S"" ..... �"""I!l�i
··nl'll. ve.., de .. ,.<!.,�i ... i"r a

fp.,,,,", d<ts r(u·" ... I; ....."II:, o�e
,.e,"p","o a "'í.r'''''''·'a rJl).
�;,,"'icato uma bo'a Dri
ble.

,

l"oP+(I for .... .,. (I "��'a 0-

,fki",l" deveró e"'+"r em
j� ... ,., t=',,�re c� ..... ,i9'!lp'-lIjos oe

tlo"I; .. '�,,<. op'a ".;�e;�a
ve"'- ,.OU";'�O� .,n ... i,. ...",;Q
f!.lt�bol das duas clnsses.

C"�R A. C; X ro(!)'" ' .... 1.1 AS,
NO ADOLFO KONl:;>ER

"'o:e à "oi*'e" 1'0 er:Mdôo
d", II:? ..� BocnhlYo. �p�'erlÍo
,1e.. 'H':'", o� ""'o�-"'''I'i ,t'l
�f"H'I��ira .."�"! ';"n;o Qo
dr:""PC:. F'á",jo h..!"oú;o,
Fio!'. Giuliot', ft !exa.,dre
Santo!>, Roberto Álve<;, en
f,enf'ondo cios "cl'lhrinhas"
de "osso!: emis�o"('{'S como·
Cn·loc: Albe,.o, M<irio, lo
iOé ""Iério M"OH'V, .l., ...o,
Ro;r� ..�o, Jo"P. r:,,"los, 8ar
reto, Miranda, Milton',' La
mego, e muitos,outros.

m
PAULISTAS FICARÃO NO
OSCAR PALACE HOTEL

Se'lunt.!-o revelou o ra

dialista' Dakir Politforo, ii
reportagem, Ci cleleqoçã.o
�a Réi�io BOlndeirolrni'e, de
verá ficai' aloit;ldo IrlOS de
oendêncies do Oscar �ála
ce Hotel, ten"lo si<fo pro
<:!ra""ada umel visi'a ao

Pelécio da Aaro"ômica, e

pesseio em ber-cs, pelas
águas da baia sul e norte.

Uma cemoroede, na

La'"'ôa da .Conceiçêo, será e

efetuada entre os pauHs- I

tos e os membros do Sii'1-
dicqto.

JOGO INTERESTADUAL

COMEÇA AS 21 HORAS

o cotejo i!!'llteres�a.Jtla!
emistosc ent-e radiolis"'as
de Santa Catarina, repre- a

senttltla nele sele-'o·�a �o
do Sindicato dos RtlIdialis
to%: de Santa Co+qri!1C1 e

São Paulo, a�'�avés do es�

créte da Rádio Bandeira.'11-
te, estarão em luta esta

noite no es�6dio dr. Ado!
fo Konder, em disputa de
VQlioso troféu.

O jÔqO está marcado pc
ra às 21 horQs iá mIe an
tes haverá sol.enidades no

meio do gr<:lmado
co"'tará CO"'� a pmsen-a
de autorida��;s, convida
dos ,e desnortistas em qe
rol. Fiori Giul'óti, será ho
menageado pelo nosso Sin
dicato na qualidade de
Diretor de Esportes da Rá
dio Bandeirar.tes.

AVAl X F!GUEIRENSE

NA PRELIMINAR

Co,!,o aneritivo do cC!c-
er;

teja interestadual entre

Santo Catarina e São Pau-
lo, estarão io"'ol!'!--lo as e·

rU.lioes juven1s do Avaí e

do FDgueiren'ie. Será um

bom �ot<?"O ordiminor 1)(1-

ro o públ�co que estará no

A\1olfo Konder afim de
int:entivCir o nosso selecio
no1o e ao rnesmo te"1po
�o""he"er os "asesli do mi
cro,o:one da Rádio Sandei
r.antes.

A�R!TRO F. "lr"J(IL�A.'''ES
SERÃO CO��ECIDOS

HOJE
.

O à·bitro e selLls auxilia
,!'es 'lár'a a nartida i",teres
"�d"'a! aes*'a "oi�e ,entre

SCln�o Catcni",,- e Sã., Pau-
lo, serão �S�() 'hi.,lo� oi,li'Irla
ho:e pe!'" diretoria "-'o Sin
d;coto dos R(ldialistas de
Sont!3 C::a<':-ar;11o.

Virg.!l1o Jorqe ertá co

to-'o Dara �e'" ;oll1vi�a<:fo a

ap;�gr o Dré!=o intere ..tc

�lJ.f0!! omls+o'-o em ro..,e

mOF?çêío ao Dia do Rádio.

16 X O F�' NAQUELE
TEM.PO

Pela primeira vez na

hH'ó�ia do f .. tebol hrasi
le�"o e.., Q�e orpli .... ram
Santa Catarina e São Pau·
!o,' a vitória' I"ertel"lce!.l 005
pfJu!istas pe'o estra"a
(la-te marcador tle 16 "

O. Aoora, Sal1lta Cafari.,a
e S. Paulo eftnrão se de
frol1'!tando pela Drimeira
Ve:T-, entre' radialistas, na

•

hi��Ó·ria rio Gsporte amo'

do .. brqsileiro ..

Seq"I'I(�O ooill"'iões qe11e
roli""odqs "OS t:!i'!ét-cs que
re�resel1*,t;ilr5.o ,S,qn'1'fl CÓ�Il-

.

rina neste ·cotejor'é (11.113

desta fei�a os
,
DO!ulis·os

niío terão \(loiJela mesma
sorte. Os 'FnndkQ'l l�e cam
po e torCida, influirão de'
ci"'amente para lima. vi
tór1a do onze barriga-ver.
de.

TELEFONE

,
. Compro u�n telefone
Tratar pelo t.e!. 2198 �
Das H às 18 horas, ,I

4',"l.Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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sembleia Geral Ordinaria
Convemcacão

.>

(Em Liquida�ão)
EDITAL DE CONCORRI'tNCIA PARA VENDA

MATERIAL ELf.TRICO E DE .BENS iMóVEISSão convidados os sen'hores acionistas da Perdi ..
o S. A. Comércio e Ir-dústría a se reunirem em

.sembléia Geral Ordinária, é: realizar-se às. 1.1
uatorze) .horas do dia 29 (vinte e nove) de outu-

110 elo correnie ano, .em Sua sede social, à ruá do
mércio, 194, nesta cidade de Videira, Estado d,:�
nta Catarina, para deliberarem sobre a seguinte'

O Estado do �io G�ande GO Sul, cessionário do 0-

cêrvo do extinto Banco Pelotense e na quelidede de li
auid� :�'e da COMPANHIA MIXTA D.E ENERGIA ElE
T�ICA �ÃO PEDRO \Em liquidação}, com séde na ci
(�!'JI'.!e de FAXINA!.., no Est�do do Paraná, por seu pro

, curador o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.,

a) Discussão � aprovação do relatório da dil'E'"
,c:omunka a quem interessar possa que aceita ofertes

ria, balanÇo geral demonstração da conta de lucr�)'i para a venda dos seguintes bens: a} Um terreno urbe-

perdas. parecer do conselho fiscal e certificado d;:r ",0 r.'a cidade ele; Borrazôpolis, Paraná, sob o n.o 19 da
ndi,oria, tudo relativo ao exercrcio encerrado e11'1 '1"" r'uoAr·" 38 'd 745 2

.

I iJ ""," '" n.o 1 com a area em., com uma casa

e J'u1ho' de 1966; .I
.

I

. residencic}, construido de madeira e coberta com fê-

h) Fixação dos honorários da diretoria para j
.[ntls de barros; b) Um Gerador marca "ELLiOTT", co-

e 'ercíc!o a encerrar-se em 31 de julho de 1967; '. nccidcde ele 500 KVA, 240:480 volts, 3 fases, 50 ci-
c) eleiÇão dos membros do col1s§lho fj,,,cal e fiX:a.. ' elos 750 RPM,; c) Urna Chave Automática, a óleo,

'UAl de seaS honorários; .

.

d) outros assunto', d.'e interêsse ' social. "AEt;i", 151 :200 amperes _:_ 11.000 v., SOI�O ciclos;
d) Um TransrormadN "AEG", 500 KVA, l-V 11.550,

. 2�V 11.000. 3-V .H".450, A 251625; e} Um 'l'ran�for
mado� "AEG", 500 KVA, l-V 11.5,50, 2-V 11.000, 3-V
., 0.450, A 251125'0; f) Quatro tombores\ de oleo p!lrQ
t,ransformadores, de 200 litros: cada um; 9) 150 isola
dores paro'aita tensõó", completos; h) 22 isoladores do
mesmo tipo, com ·pC'qu.enos defeitos. Todo êsse mcite
.riól 'nunca 'foi IJsado e poderá ser visto peios int�re�sa-

29 9 ,do,s '110 P,refeituftrMunic.ipal de FaxinaI; E!'i1'�do' do PCI-

ORDEM: DO DIA

A V I S'O
. ,

A cham-S� .à disposição dos senhores, . a2ionista\
a sede da socledade, Os docUmentos de que t,l'ata .G

·t. 99 do decl'eto lei n. 2627, de 26-9-1940,

Videira, 21 de 'setembro de 1966
A DIRETORIA.

-----�-----.----- .._-.-._-_..- raná.

.

As propostos serão encaminhadas am envelope
féchado. até o dia. 3011 °166, paro os seguintes endere
cos: Em PÔI'f'O Aleg7c: Banco do Estado do Rio Grande
do .Sul S. A., -._ DepartÇlmento de Imóvel�r -rua Capi
f'õo Montanha, (,squ1na rua 7 de Setembro, 3.0 andar;
em Floriànópolis' poro a Agência (!o mesmo' Banco, à
!'ua

. A,rdpre'3te Paiva, n.o 15; em CU11tibo: Tam
bém no Ag&!'Icio do mesmo Banco, à ruo 'IS de 'No-

vembro, n,o 790. as qutlis, sel'ão jlgodas l�O dia 10 'de
Novembro de 1966, às 16 horas, na Motdz do Banco
do Estado do Rio Gmnóe do Sul S� A., Departamen'e
de Imóveis, em Pôrto Alegre.

O E!;todo do Rio Gr.ande do Sul se reserva o direi,
,to dê aceitor qi.la!quer das p�opostas Qpresel1�at!as ou

tejeita� 1"0&0;;', :sem �ue assista direito Q redamação a

qualquer dos P!·opo!'len�es.
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São CaD vidados Os sen110res aciQl1istas ela Pel'

igão S. A Comércio e Indústria a se reunirem em

ssembiéia Geral Extraordinãria, 2. realiz'ar-�e ài3 16 .

dezesseis)' horas do dia 29 (vinte e nove) de out:·!

'1'0 do corrente ano, em sua s8_de SOCial, à i'ua do Cu'

lér�.io, 19'4, nesta cidade de Videira,' Estido de Sant"
I atarina, afin1 de deliberarem sôbre a seguinte

NSE
OHDEM DO DIA

a) DiscUssão da pr.()pü�ta iUstifica,iva. da di"reto
'ia para at,r;lento do capital social e· consequente al
eraç:ão parcial dos estatu tos. Sociais;
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Pôrto A1eSp'c, ·16 cl;e S�tembro de 1'966
P.P. BJt,NCO DO ESTADO'DO RIO GRANDE DO

'.
SUL S: A.

b) Ou'tl'OS assuntos de Ínterêssl= social.
.

Vide.ira, 21 de seteh.lbl'b de 1966
A DIRETOHIA

..
DIRETOR (oss. í.legíxeD
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C'sto mesmo, pegue o ainhelro elQ aluguel, Junte 'riais

um pouquinho e comece a pagar o que é seu)
Mas escolha o que é bom. afinai e para você e sua

famílIa
Que lal con'versarmos sôbre o SOLAR DONA EMMA?
SHT1, somos nós quef"""0 estamos-construindo, lMOBI
LI�\I"IA A. GONZAGA.
O ponto e excelente (você Ja VIU a placa pela avé
nlcJa 9SMAR CUNt-;lA oU peja STEVES JUNIOR 7),
o acabamento nem se fala
PRAZO 717 Bah são 48 mêse<:I (quatro anos) e a en

trega dentro de 24
Bem, afinai você sabe o que e mal5 vantagem, mo
"ar '"1a casa dos outros ou na sua própria casa.
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\ WASHINGTON, (O.�J
- Reiterou a Casa Branca
o cons+anre interêsse do
Presidente Johi1son na cs

sin�tura de um pacto in
ternacional que' impeço a

proliferacão das armas

nl.ldeare�.
Fez esse leiteracão o

S,ecret-ldo de !�pre�sa da
Presidência, Hill M!JYen,
quando os jo;nalnstas lhe
,pe�gul1ta ram qual era d

opill!iõo do Presidente sê
bre a carta e declerecõo
que lhe enviaram 290 ?!"or
te-americanos, cponraadc-
lhe a urgente necessidede .. �_ ,;"",-,+�",;""�_ _",;:":,;;":""-,,;,,,,,,__,,,......,",,...;.j,":i�'��-·-'-'......:..-"--�-"-'-

;r:';::�;:::n�:1::�:�: BrasillibértbJ>,
Segillndo ('I carta, um ',. ,

\'. .

9�ande. obstá.cylo que .se
. . '.'

levàntoria nó .cam.inho dé Não são ,as coisaS: .criada& � efuê <'{.em'
um trotado �cntrà a I)ro� valo!;, meu filho; maS' si'm as cOisF�'�que

\

Iif�racão com o União So- criamos n6.:; 'mesmos: é que .tem �a}Qr,"
viética seria oualquer de
cisõío. dos Iisr6:do$ Unidos
de co,-riPQrtil!i(l� com a

Aleml'!n!'uJ a prollriedade
e o, conhôle

.

,das ermas

Í'ludeares.
O Ch�nce!er da Alema�

nha Ocide�tal, Ludwig
Erhard, cheqorcí a 2S do
corrente a W�shin9t<?i!, a

fim de conferenciar com

o. Plfe'iiden�e Jonnson.
a cr.uta, pede-se ao Pre

sidente que monifeshl
com clareza 00 Chanceler
que os ,Estado:> Unidos não
eOl"'portilhar5o lia veto
exclusivo sôh�e a pro?rie
do;}e e conhôle" de armas

nucleares com nenhuma

'1':. natureza'é mal,e'ável, e' cinde
ho.uv�r in! eligência aí E-stará o materi-,
aI para 'a obra que Se idealizar" - e:;··'

tas as palavras "ipsis verbls" clue .

me!

dizia, por carta, .0 falecido, 'saudoso pri
mo Crispim Mira,' Quase repetindo I)
que, l�á tempos, deixam.os transparecer
no próprio tItul,o EI3cc1h ....lo· pára uma" ,

crÔni.ca, "Se tens unI Limão, fa.ze Uma

Lin1or.acla' .: " OU OS Coineiitários a.!1té
cedenf"s qUe aqui ,deixan10s ..

QUe Joinville se _OrnoU o centro
ele �rodução e riqueza -:- p�lo menos ;1-
parf'nte ... com qUe se engalana nos di
as de h.::'ie, isso Se deveu não tanto ào

espírii'o de' luta contra as i'inpos�ções; íla
Wrai.s defront.ados nelo' homeln. aHeilí
gena qUe aaui veio � sé estahelecer: às
margens d�ste' nosso rioúnho, T\rar�te
as terr.?S .comp'rovad1amente férteis mar

ginais ao Cubatão, mas ·assiln .

n1e,s:m�)

petic'll;camEnte 'inundadas a:�é \
p0r, 'e'0�

O sr. MOYer$ não comen xurrada de p�d]'a 'e areia cobr:indo ro-
tou o tex"o d'..l carta, mas C2S e terrenos' (pI1<:l. 84 do romance ".8s
r-eiterol1 (! f's""'eranca ma- Ntargel1S do' Caêhoeira' de Augusto 'S�jl
nifestada pe'o Pre>;idente via), tudo o J11ais se 'reduzÍa .à expIQra�'
Joh",s;on em seu d s'curso< ção à explorá cão 'extrativa. (em >cih:là,
de 26 de a"�Ô$to ú1ijmo,_\.l'a serra) e "dé'elabõrâÇ"ã:o üÚ benefício.
-C!ulll'1i(fo"dis�ê- Que era PÓ!i� (aqui. em baixo), hAja a erv.�-m�+e."e �
sível cheqor-se 'a um tra- p,?>C1leira,' junt,

.

a nr,sSibilidade", 'Salal'ial .

\ todo proibitivo da disse- ofereci.da prin,:!'i):181mellte .

ao .emigraô.�
mi'na.o:õo das armas ·nu- tf:" rrcf,tn-vi�"d9 �'GlTl .8. abertura.: âa, �s�
cleares. j-r-c1éJ. de pénétt'ar;.2.o mo. planaJto' .erv��

, No I""e""';"o ·di"'E:úrso, dis i· .; .•
_ ",

.• o<1clpireiro, Que.' .'parii-PfliSsU",
se o Pre'ki·!e"·�e ("ale "êsse às possib'lidades não agrícolas propda-;
hal'a<:!o obrigaria os seus mente di 8, (além <:12s' cheias., aS

" géçÍ-:
�i.,natários a evitar a pro- das cOnstantes Tf'dl'ziam o esfôrcü' C8r:a
I'fe'oção das armas

.

nu- vieiro dà grat'ldr::' Usina do Pirabc?Irabà,;
doares, por isso que, já como o nr�V8 o ,1,r ���arecini.erlto' 'da �il� I

�e""1 nenhum t.e�nr. os ppc;e sa�arífic� "c1'a�1a;', mai·s 8uj�it<l
m":$ (poises rii';" .. � "�r·,,·"1 c"') !'"'eteoro) q 'qué' preponderOU fof, Q-
obrit'l�1)1os a ""':'1··;"..,,,,,, da ;-"c1 .. ') setor p0cuaris aJ10 q1.Íe ess.a."h
corrida a-r;io";"e"ti:o;ta". jÚ"+,;a' ainda Doderia óferéc"r 130 hr,,-

.

EXlI,)ressou o. PresHente n h1'1T'.f2no agr�rio, n'à." se�d J Je,,·-';1;i
a Opll'1IOO dó:! qm'! "pode- do afin)1àr-:se Iserem oS gratide's pilõé:;
'!lOS encontrar wma fór- dos rl,r'",nJ:�s ervaieiros que· ao"4i· lia
mula conciliatória sôbre a h,,':,' -"n -� u:� .. ?,.,... insh1'lr, os p�ecursó
redo�õo de um trr!�o!dn de rr::: t('r(,·��

.

�c· r:('YY"Dh�Çldos teares de'
tal !'!>1l�!.!reza, 1;0"" '" ""',,1 .,

(y;:c �·s "\1-:" "';--,- '+:' cr">l�s dos diaS pr�sF:n'
pode!;;;(l concorda� f�eSStt·(n ·P'2. iá, ali'k "'1�' nUtr0s n;ón'."Q,s 'ni'pc8c.1i
roy,l.'ó'"e��. �i) f-e""os "ue (1')13 :'1"0 (1_Uf' [) "i,r"r_raDo, �est�' Êsfí:Ld� e

se!:l"!I' r'11;�'" ·r;.c",te, por- f'r" ''"';, rlE-i.ra t:'�"l;J'rY), ]:nanipulavR no i:l

que nós, todo" nós, t�m03' ter'''r de seU 1.'11','
' .

a grande I'er;"o!rnsohrida- Fm um nn"so' c">"_f"o 'A N rn,r:;t . 'PA
de de e"t"llbeiecer (] Daz 1'r'a', renor·a]l.dQ-Y'í'r �� <:.01,,:;,') 011'" 2QtH

I'M"�.,.,. !l'J'I\.IIi1t1o�€m -que vive- V;'l'C' f'pc"ntrpl' rr" � ''"'''O 1 :1' � ; '-�" 'a,o
Inos!l sc:-'.,: eç.f{h'00 p. t.,·:,.1·:'-1�}j�, ,f\�l�·":�r'.�!_""'Os: CA

v�lh,q . Pátr', I A br;--' ':'i7r1' " neii'·· .. ,:-,

DE

Johns$n I([anlem
íníeresse numa

Lei contra/a.

proliferação das
armas nucleares

_.... ,,_.,._ _.__��__._ _._ _.. :---"' • ...-f , � ..._. ":IlI."""u.••.-.rl"-� -"h�...:.....< �_.-.l,�""-'-��!I:' .l:i.:II_._ Ml�_.....��.�_\\1.:� , .•"" ..M:lr•..t.��..J� ".. ,'<t... ..w,:;, _,:..:.z. U)i,?' -.2"",,""-"'-
..

Cia., Mixla d� Energia Eletriea São Pedro

outra pot'êncio, inclusive
as que fazem parte da
Organizo"õo cio Tratado
do Atlôntico Norte .....
(OTAN).

._------- --

"PG�q'" I'J "oi�e int;�ira
med;tal'!.,"�o e quanr!o (1-

cardou, es" ""(1 err' er"o··

do numa <':""$'" ('0'11 os

membros i!'r.?b.li:;:ad'.l3.'

A face está yoltada para
seu interior e o corpo sus

penso no ar - a velha
nesta noite não dormiu;
aflJndou-se na poltrona e

a luz do lampião estava
fazendo tri·cô. Num quar
to ao fundo da sala deita
do numa cama bastante
antiga, o velho - mopto.
Outrora nas noites de in
verno contava histórias;.
era grande cole"ionador
ele figurinhas e na temoo
roda dos ventos, empina
va papagaios ...

A senhora Roiner emba
lava-se na cadeira, os ó·,
culo"l "'enefravam a carne

as flôres cultivadas pelo
velho amanheceram can

tando - a senhora Rainer '

,C$faVCll para.lix(IIdQl.
,r/ �....

.

_________� � � ��..J�a �-_.

A Visita Dos Astronautas Gordon e Armslrong li

America Latina Sera Um Aconlecimenlo Hislorico
um avião da Fôrca Aerea Norte-Ame
ricana, chegarão �o Brasil no dia i 7 de
outubro. para uma visita de 5 dias a .,

Brasília, -RiO le .Ianeiro e São. Paulo.
Nessta visita c. 13 cidades latino-a

meriçauas, os astronautas. tomarão par
;e em numerosos atos púbHcos, desfila
rão de automóvel e serão homenagea
dos em recepções ofiriais e não-oficiais.
Reurnr-se-ão com pessoas de tôdas as

c:asses saciais.

WASRINGTON, OE - A visita
qUe os astronautas norte-americanos .,

Neil Armstrong, de 36 anos, pilôto-co
mandante da nave espacial 'Gernini 8',
e Richard F. Gordon .Ir., de 37 anos, pi ,.

lôto da astronave 'Gemini li', farão ao

Brasil e ou.ros oaíses latino-americanos
será um aoont�cimento históri'co. Tal
visita foi anunciada pelo' Presic{ente Jo
hns.n, depois de conferenciar com o Di
re or d'a Administn,ção Nacional de A_

eronáutica e Espaço (NASA), sr, Ja
mes Wehb,

Em su:-_" viagem à América Latin'·�.,
os astronautas serão acompanhados de
suas rc-rpectivas espôsas; do sr. e "sr'a,

George M. Low, Sub-Diretor do Centro
.
de. Naves Espaciais de. Houston, Texas,
e do Sr, George G. Asmstrong, Chefe

.

do Depar arnento de Fisiologia Espaer-
al dO:'lcitado Centro.

.

Os astronautas, que, jUnf�men'e
com sua comitiva, v.ajarâo a bordo ck

.. lVIç;aCYr' GoÍhes de O�ivei�R,'
,.,

- .-IH -;-'

lembrav.n c'ela, E p8rp rl,l:r? "'=>ossuindô1
certo g·l·"n de instnl�"i() r"l0. {ôra 'at2 '0

,. "', .

.,

." ,

Cur"n ��p.,.,..,..:lnr'l). "., .•. ··1�b '1. 8. p1"[W1
f'�,"" .; ..."''"1 ..... ,..

...... ��..,,'t .. :'7'..l...., .... �,�' ..... " D11nl13.r>"""'""' .:),)

(l�"n's n�'-- 'S1n cOnservou. Outros inte
rr- ,,,:'8, 01'tr, f'"tos OU élcontecin.oentos
·i.'lm pr"rc' -- ,.'. sua atenção aqui .. Nad8.
mais 'jr+" '". ""ver com a Europa ....'\
<"11"1',.,.,,,'r .", "n'"" r1"l ú1tüna guerra"

, -'
_ 1 ,. • , •.

I �, .. -::. ...
,... ...� .... " �.",,,'1,'" �1.-,_-.(\.", ............. 1 ..... ,_

'.-., ...... �0· ,""-'" _.......
1

_
1
�(" ..... __ .4-- ..... 11_ _ ".....

El�tcs nac;011?1.is'·aS, cl1Co" no",-, �.

t",mente diferente, Queria· Daz e'!"
lho. Neto e filho de aç-ricultores an,.·.

va a terra COm um se;ntimento profu'l
do de pfJSse. Identificava-se com· ela.
Ora, essa terra em que reinava paz e

trabalho, era o Brasil. A idéiÇi • qUe já.
pUzera em prática, de ter o seU túmU
lo no ce,mitério ao lado, para recebê-Io
no Iderradeiro deScanso, ma:nit�stava
sua convicção de se sentir perfeitamen
te brasileirQ",

Neste sentido cultural o 'livro lan
çado pelo romancista: jOinyi.llense, abre
uma larRa brecha a pesqUisas e' e!tudQS
de economia e sociologia apliCada, pois
que, ev'dentemente, mais do que Oig fa
toreS étnicos em aparente, choqUe, o

que preponderou aqui, fora de, qual
quer dúyida, com. o. nív�l ,de' insttÚçiio
qUe Jazia diStinguir oS hÓÍ'dicos dÓs lati
nos ...;_ e cO)Y! p.sses. afros e mestiçOs:.-.;...
já aqUi instalados, à época, foi o 'çaraete
rÍstico de sua mecanofatura "iu,dústda
lizàda', de tipo urbano que o século�

.,,' ..
" 'I

'" '!

Um rrrUpo avancsdo chezará a C<1-.

r'''j':as, a 22 do corrente, -a fi� de ínici
.81' Os n .réoarativos e a ooordinação de

planos
-

para R visita f.�OS astronautas as

dversas cidades, Fz�m :)artE' do' <!rupo
Norman Armour,' Chefé-Auxiliar de "

Protoco'o:' SiFI1'On Bourg:n, Assessor de
C:i"nri'a da Agênc·;" de "nformacão dos
ESt�00S' Unidbs (USIA). e Fred 'Assf-)
lin/ fuh�iOliiltiO da NASA encarregacl)
das ativid�·de.s -dos a:stro:riauüis,

.

,,,.
,.

,�. .,'.
"1,

, '. .

::-""'. l...

'.,.
.., ..

-�ó�. a ;,1�'����h�1a' �e � noss� à�richlt�rri
co'in', ;Bare�· �io '. regime [patriar�aI, ve1p

pbssíbilitar. ': ','
.

· .
:'''Foi ela, a 'máqUiil.3' que' p:ermiti:.J.

a '-po.t'êli.Ci�..<!la: dyílizaç,ã'Ü. burgtlesa,' :pelo
· sUlj.O".lndush.,ia.l,· qU�' enrkiueceu, ():!> ,p{.l�

vós;,' .q:ljé: � �:' .'�v�í;.:��rap:1 . :r:ilne�i'o : 'l?;í-
mel:rrb:' a: :emprégaraJ.1}, FOl ela, ·tmnbe'tn
f�i 'á' sua" hij>�r'ttof1a' que provocou a

"

;

,Cri;s,e lnocler,J;1a .e .com ela Um dos f�to
rf:S 'Capitais_ da 'decadênCia dessa mesma

c.2,!::'.sé so.cial',' E'" e�à 2.ind.a· que ·eStá .pró
vàQ�i).do .'.'a. li:t;ismo dos !l0Ve.> > bárbaros

que fazem' 2,<:>, industriali"mp Uma espé
c:e de· reli�ião. d,,- matéria (Alceu AUl')
raso Lima" 'Nó l:miat da Iclade N�va),

,', ')n'� . �.
pn,a ....·'" 4 _,.. ,

'

prQponderância õUe está dando' ga
nhó' dE' ('.':'.�l�a, 'hoc1:,el-!lamente, ao fator
m-.Bq�lina divoréiado: diz'�mos,' .daquel�
tôsco 'embora primitiv€sGo teal� de ma

,:).eirci: Né.ste caso, tivemo,:; aqUi: � Ca

n;" ::Qútrüs :povos a 'jveram da pedFa,
dó.!. bronie Ou do fe:rr'J - UrI1la idade

be-in
.

defi�ni:da f'llfe seria da �11adeira. ,.

Ma·, ,�inda_ asSim ligado êsse engenho I:_>

L \;oS:501úvelinent\=,. ao, critivif3mo agl'Í
Cola com::i sua vitalidaà�, a· sua pl'1j.an
ça economicamente s.ocial qUe o arteza
nat'o rep·resentou' na Brasi.l colônia; e:l1.

qUe p<,� os incClnvenient€,:; do t:rânal110
(',s�:r.3.VO. Neste urbano qual está, sen�o
d,::ê:',-raQa<::amente hoje, de expres5ão.,
RÇ)I',. s�sil.n .dlz�1,'.,,:pÇlrasi' ilrio em. Se;t� .ca

ráter 'e\l:ropeu anti-agrário e ,con'l' isso
,a'i.srolven"e',. ma:i dRqu�le :Brasrl y-erde
.2'màtel� em que 2: Karl Ivlax e outrOS de
mfigogos m9-deI'l�.ós ;::>'Il;aLs seria dadJ "

vjpga1\'-ln. E i,s�o pela prónria impossi.bi
Ldade de .'encontrarem .·torreno· pro.pí\::io.
às: s.Uas pl'édiças, ProbIel" a qUe AUgll3-
t.o' SYlv;io,' por U,ma pi'r:seiêncla ínais: in
i:íüü'\rP 'dfj 0'1e c2TIisciente n6e na boca
ct� "seU . F)'::i;'cober�a, 'o ma-çon, �

quandJ
êle"?if 'l'rr4atna, iá. o· fornecimento' '-I
lfr';, .tr8baího,. (o fabril) , de inferior 'qt:"
lid'8ôê", IÍlas cujô' al12rf"iÇoi:nTIento� d1Z2
:rti6S�nn.s PÓ:�"QtÚro·l::'.elo, está lan�ando.
o, ú3Í;:1:ár;Q "mecari;zadD" n3.0 ,.:;omó' u�
elemen:O si' \�r.�nico da própria máqUi�
n.a, ttías como (1 séU inimigo também nãp
menos. ·'rérl'enho'. E i .. ;s() com tc<1.os· os

· p;o.bteJ;:la,,;,, C01� :_odos os desajUist'es sal�
I'H! :s;

. férr:l' (ah!·:a mí.stica retróg,ada
d:.;s.ia ;ctolp-tr1a, dessa adoraçãO do' be
zerro d'e ouro moderno') na' expre�são
E'Dtp·?-·h�c·;fla. elq figuràdo ind.ustrial, e.'>

t:or,ií0 c:
. t!.""\l�smudar-sé ,presentem@:qté,

em - :] e'L�6�e,s' ditos 'dep" ônios . de. fer'rd'
..

' :OU,ainda 'melhQr, Belzebuts e Mo-
o'

- • .- ,
',- :._ .'

• •

lc.cs . a.u.�,· tran$y,es'id<is: naS· figuras apa

r�;,,:te:r;"'r}��: .in.oc�nt0s .chsse:� anj!)�' e-

, ..,..al'l;geIi.Z;<fn·:,eii, .estã9:;''!}ovoa?doi.ars :éidél
2es. .Wn0l',:si C0r,�C;,jJnml-:l,8.S em d'etri
\",� �!�1_-("··d2(.n\eJa-�:-v;rt�;- l�\rrc t?uQ-êni�a-;e�:'.'.

- �� dúv.i'dà. com' tôda a bo�' é'ú�à\ e:. és
t :,f';�:o :(!o.�.e :nipos e "fÇl�en:das,- é�iarldo o

prnh]r')"r,�' infé'rn:?l da fcme e da sub-nu
>,..'C20. (11.!<lnr'l,.., r/I:O (1<>. tuberéUlose
'-I"i8 rreri.gos,:> .2'0 qU� a malária e as ,a'n
qlJilostomiáses! - den".'o de um amLt
<,pte enganador de riQllf>Z2. e de 10cu
(1'''''''.(';(1 fictício,:, e :orcfundamenfe de
c�;"", .. c'Oq (cn])1() o es1á aCont4',�C!ndo
l,�,;� .-;"r12 C:C''''. r;s D'ei'''s de cÜ1nunica
n"'<', ;'" País, r·'f·lo rodoviarismo artific.i-
�l ""'�:� luxo!) .

I

I)�," do r;z8" às pa lavras ql1 e esco
.... "''1�'' " �f·1t'.-:'O dE" abertur."l des
rI: :lFr:o, seia-nes nermitido. cm'r;
'léll'" &':t�: 'Não sã;' as coisa,g cria-

__

.:'" +8"\ \'210"'. lneu filh,> (nesfe eà
.

,,·-·_c. C'" ":': ,�ps sim as coisas
'q',"

c' .:'- .""-·'cu" (com nO�S2S
prÓ')'

.

J ,1'3 l�OS eh,u, haja
...is1;a ;' , .':':,' < ..

�. "'r" '>:anal, inc1u
indo-,.,E' rS ·"",?"p·nhos de ma

,deira) ,é .. \'<>fnr'. Corrlgenda ,.

Que vem (1:0'" ······:01' vR10r e signifiCação
por acentuá_ln., ;,.0 n"',,,v�"s ,usa.das pe-
lo noSso grandE' r',,' ,�,:", "'/('1',(.

-

·PorqUe o probl ',T�, n.· te e"tamos d:�
trontanao noB di�<; nr(',Q21)tes nâo é tan
to de caracterís+ico' técnico mas. mai4
do que tudo, ético. E nisto pela preser..
vaÇão do Homem, e da F�milia, com o

fundo cris�,ão que deve perdurar em tu

�o, eStá aquela 'inteligênciá" . q�e p:fO�
cUràmos áícaIl;Ç.ar haste mundo màtetia
lizado, é d�svh'iú�do, cc;>m;o;um ret.�h.iOl
fe1i,i à terra- rttater, Q que vem a dizer
a nós mesmos, ao sacrário de nosso co�

ração, .

A volta� no. final de -contas, a Deusf
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Sabiá Prole�la e Depulado�
Reemb81�am S8 P. r

BRr,f\SJ;LIA., 28 (OE) ...,.... O jui,z Ivanhoé Nóbre
za S>ll'es' da segunda vara da r.à�eb1a NaC1Üll12.1, 'lL,
hio; de l�Jgar' ii aç�i.o popular TllÇVld J. P;f!Jo ,d:epu��fJ'Jós�' $abiá "expediu que :(.S deputados �pauli:,;tàr'; ':J(�
.J.eh� desolver aos cüfr2S t)1' },l; ,::,,' '.' i'" ;;.l:;S. de c+u
z�irosi\:pm: 'juros legais' de CiÚ<13� dois' a:nos.

.

,
'

" . �

•

, ,

ela,Civil Fica Ra Sem Pasla
o ���� tw' ��lve�r!l ��sitt�� 0 ���

�� ,��tq.',�p4��o.' .1n ·cr.as� Çl� pa�a" "���f; ·litI;t.eJR�e�t.� .• ��o, 'ff�pa1iente da' �e;cr��tSem,�.PéÍSta. ·0,';,aIii;lgo, TItular, pepu.tado- ,�bi.dJ;- cún,o S·�".s��,:.�fastoú:s�, ª� !éargO, em 'yi�1do .I5:r;a7Ç1 de:cte':;inc'ompa íbílizaçâo 'para as} eleiç.Qe�
]3 F� novenibró.' , ,r";" '" ",' ,

• ,.) I,; \

MAis ANTIGO 'DIABIO DE ��NTA' GAt��:
(Ouinta-terra), - 29· de Se�.embro 4e 19Si3�i'l.()riaJ1ópulis,

."

\.,

I

.' :\,1
�__�.� ..__��------------------....---------"--·---.111

Vazies emissários que esti
verarn com o Sr. João Gou

lart no Uruguai modifica
ram a ;ideia inicial do c;,,

Presidente, contraria ao pros

seguimento das conversa

ções para a fonnação da

frente ampla, mas ele aín

da discorda da divulg.eção
imedi�ta de Uil1 manifesto
com a assinatura dos princi
pais lideres, C!lmo, pretende
o Sr. Carlos Lacerda.

o Sr. João Goulart acha

que o ex,Gov('rnaclor qHer
começar pelo fim c dCfeilÚC

que, 1\ h�ute ampla . deve
comprovar SW\ solidez, atra,..

ves da ação ;IX,litica e com·

binada, al).tes de os lideres

divulgarem qmdquer l11ani·

festo conjunto.

o QUE PENSAM

Para assinar o documen
to o Sr. Joãu' Goulart' fará
al�umas ponderações: à che·
ira d e v e c a be r ao

ex-Presidente '.' Juscelino Ku

bitschek; o màru.festo deve

pregar a anistia geral e con

t�r alguns pontos '� carta

testamento de Vargas, pp.n
cípalrnente por saber que o

Sr. Carlos Lacerda, em con

'Versas, manifestou·se .favo
ravelIi1ente a memoda' do
ex·Presidente.

,
,

O sr- Acácío San Thlag� .es.á for
malizando denúncia às 'autoridades fe
QEctals' competentes q�arito' a invasão, .

pOr parte ele diversos proprie.ários, �le v

áreas de terras de marinha, ern praias
da Ilha de, Santa Catarina, Há pr()p�ie
tários que :pão satisfeitos eID;1 P?;:su,reHl
casas de veralleiO, estendem cercas: ,�
tapumes até ao .meio das praias, como

acontece, 1)0::;' ex'emplp, ,em ÇaJ:lasVi��
r:a:;;:' Espera o prefei.o, que, as, !lled�da3
r�Ce�3r'ias . seia'�lr' toma'da�rurgentem�ii.
tE/-pelas r�fei-idas,autoridades,

.

'_cp.ama·
.� ii spl'tl,çao do' in�tC4'ave�' :problema.' ,.

rNSl'EÇAO
.'

'

\
O ,Chefe do' Executiyo Munici�l

a:::oUloanhado do VeFeadQI' 'DOljüngos'''Cump!'imeTIto prezádo amigo� q,cert?t1a eScolha Fer�des de Aquino, esteve insp'eCioJ-seU prestigioS(} nome, pela ARENA, p'ara' coIlCo:trl!er à nando obras .ele sUa admicisiraÇãCi, noCâmara Federal. Povo barriga:verde, côsncio 40;) interior' daI 11h;1. Percorreu 'as estr,qdas
graIJlrles serviços lhe tem: sido prest<idos �ecla:rro p�- de Ponta das Canéls, Córrego. Gra'Gàe' f�
trífio, súa brilhante" vida· pública,,_ oort,ar11en,te sufr�- 'da Carvoeira" o;,�de se processam tra
gará Urnas incansável batalhador soJqção .�and� pt;() balhos de recuperaç.ãü; e 'p�vúÚentaçào.blemas à;>soberbam próspero Es�ado SarJ,ta �taiina. �a oportunidage, eritroll, em . -con14loCordial abraço, Adroaldo MesqÚita .da Cost;a ,_ Cor- 'Com os técnicos e' operários,' qUe enlsultor Geral da RepúbI�ca." Texto do telegrama 'en- , ' grande nfunerp, foram para lá desloca-vl&,do pelo Consultor, Geral da Eep"Ública ao deputa- d,:>s e tratou d,o apressameuto dos ser--

do Dib ChereIl1J.. v�Ças Ir�unicipaj.s, 'i'
. ,; c

,
.

RIO, 28 (OE) '_ <[) Minis·
tro da Justiça,

.

Sr. Carlos'
Medeiros Silva. 're(�cheu dr.,l

seu gabinete, às �ugestões
do Deputado Armando Fal·

cão e do Ministro '( Supet:iot·
Tribun.al Milita.r) Orlando
Ribeiro da Co,!;ta sobre l�

Reforma Constitucional que
o Governo prden4e efetivar

depois das 'eleições de 15 de

novembrQ.
Não chegaram 'ainda ao

Ministro Medeiros Silva as

colaborações tiOS MÍlústéri·'
oS do Í"lanejantento" Gnerra.
Marinha, InduHria e do Co·

mercio, Minas e EnergIa.
Coordenação (, os Organis·
:mos Re�'ionai", '[raba�h'), .

alem do Estatlo·Maior das'

Forças Armadas.

SUG:ESTÕES

SlJBSTITUTIVO COM
GARANTIAS,

O. vice-lídcll do MDB na

O.mara "dos Deputados. Sr.
João flerculino, l1iSse ori·
tem que a O})t)!',ição esü, q,is
posta a a.prese,atar um subs
titutivo ao, anteprojeto, gd-

� verriamentaJ da futura Cóns.

, ,

.

,
..
···1

LISTAI) V,Á,I,SAIR CASSANDO DE NORTE A SiH..

�

.

.� �. �
'!'f Uillpeza: t;'cdiJ J�a Vida

l},u.blic�; .�Io ,B',asil g;ramucta
:,:p,h,ã dcpois' c!.a �eMçãb <ih
:Marechal Cósta \e' Silva, �tjn

, gi�a mri.i� de,.iM 1)essp��,
,com cassadõe$' Ue ruari,(latos,
i�k�,d�.,é���J�'� dos. b�pll.
� t"lq.o�, 'lIas ''A';Gemblelas' Le·
'gislativas do AC're, AIag'oas,
Guanabara,. S1'í,Q Paulo, Per·
nambuco e Rio Grande do
Sul.

Segwldo infol'mante cate·

gorizado, o Gove'rno não de·
cidiu aÍllda C01110 reÍl1ici.al'á
as pUl'lições, mas IJredonú
na a téndench pum que as

ca.ssações de' mandatos e

suspensões de direitns polí
ticos sejam divulgadas 110r
tapas••tUn'l'lnlin elt"'llent'l<l
envolvidos e111 processos de
COlTupçíiu e subversão.

I"� )I

TEMPO DE C_\SSA

Circulo;) elo lYl.i1iistcl'io da.
.

,

Justiçá lildical',am
que (l Presidente

ontem ,luçáo".
Castelo

o TRIBlTTO nO
'CONGRESSO

Branco não considera en·

cerrado o periodo de càs-i
sações de malldatos e sus·

pensões de direitos politicos .

e continilir."disI)Osto a utili·
zar-se dos

' dispositivos de'
punIção até o fim de su�
v i g e n cia, },l:illcipalmente
coilíra os elel�entos envol·
vidos em processos de coro'
rupçáo, como 'ocorreu com

o' Prefeito de São Mateus,
, <I

Maranhão, casi:íado na se:

mana passadá.
-

Outra punição
'

lembr'ada
por esses circulos é a demis
são do CapÚãQ

.

do E�erci.
to Francisc.o' Pinto

.

da Luz
Mosca, incur�o no 'Artigo
14 que suspende as gara�l'
tias con�'titucIonais "d� '�ta
lieiedade, inamovibilidade e

est.anilirladé pa�a ((llelQ. de·
monstre "inc9mpatibilidade
com os obje'tivo:s da. Re,"'·

O Presidente da Camara
dos Deputadúl', 81'. Adauto
Cárdoso, reiterando que o

,Congresso já Jmg'ou seu trio
'buto' a Revolm;ão", disse
ontem que continua com a

.

mesma opinião "frente, tran
quila � serena" de que não
haverá ,nov,as cassações de
mandatos na area (ederál.
Coutinuou,. no.. entanto,

que os Deputados' Nei Mara
nhão e Nilo. Camarosano,

. acusa,dos de. ctimes comuns,
perderão seus mandatos tão
logo o plenari� aprove.' as
licenças, já ,con� pa,reccrcs
favoravt:.is da Comissão de

Justiça, para. que sejam pro
eêssados por. ctmtrabando e

assassU1lO ( o priJn�iro) e

fraude eleiLuraL.

SeCl·eJ.al'ia Do Oeste Aceria
De,falhes P�ra ''ter rina�ciamento

Cem: a fl:-,a1i.dade de acertar 03 detalhes finais da
assinatura do contrato de fínanciamerito entre li

BRDE e o Covêrno do Estado, )(legoli '1 está capital
o dr. .Ioaquim Marques de Azeve Io, asessor da Se-
"cretaria elo Oeste, O empréstimo, num '�nontante su,

)pef;.or a 800 milhôes de cruzeiros, destina-se a aqui
sição de nove mo .onivelauoras para aquela Sec·re
tania, aumentando consideravezmente .

o' seu. equipa-
mento de máquinas rcdoviárias. :

,

Pre'ieito Denuncia
,

,

Invasão dás' Praias
se 'r; �lGS @.��r:rem Minimo

, DG . Porco Fixado
Durante a reunião de SecretárioS estaduais com

o Ministro da Agricuftura, recentemente realizada na

Guanabara, Os representantes de Sànta Catarina,
Luiz Gabriel e do Ri'o Grande do Sul, Ad::>lfo Antõ;
nio Fe'.tcr, apresentaram proposição s�g�rindo a ;�i,
xacào do prêço mínimo para o porco YIVO, A rnedtda
vis� regularizar o abaStecimento durante a enJ:t:e-
safra e eliminar Os estOqueS 'de animais, no.;;, ç�qU�i,.
ros dos criadores; Como também criar novos estm:u-los fiOS �uin,ocultores,

I'

.

AJ�'oa�do V�.. Boa Candidatura E� DIU

mais 'de uma .onelada de alimen
juntamente ;;;0lIl, trezentos. pratinhos
çanéquinhas,' em igual número. '

Desta maneira, a Secção" de . E�
ca'ç;:;o dentro de S0U 'plano de tra

eousegue mais U111 êxito, nêstes po
'mêses da Gestão Acácio SaÍl Thi
quál seja a ministração' do ensino
mano em Condições mais ht!manas
favorá"eis às crianças da, Capital.,. ;, .. �

t-

MÉDIA DE CONSTRUÇÃO

A - Secretqria de 0bràs
da, Prefeitu,ra' Municipal de Floria
polis; em Seu rela�ório do' 1. sem

dêste ano, çonsigna ,a expediGão de
Alvarás de licenca parf ,coTv;truçâoéas�s, nesta Capital, '0 ctjUe de eniJil�

..
'

méd:a de àua.s casas por dia,
O mOvin1ento dêsse setÔr foi o

guil1te, noS primeiros seis meses do a

CA$AS' DE ALVEN.ARIA
.��..

_

. quer frente forte
antes da ofensiva

: reumao de quatro horas,
que' a frente ampla já. alcan
çou um de seus

_ principais
objetivos: garantir as elei

ções de 3 de outubrn e, 15
de novembro e ;1 posse' do

Marechal Costa e SiJ:V;1 na

Presidencía da Republica.
No encontro, o Sr. Carlos

Lacerda, defendendo um

in o v im e n to . demoeratíco '

i'( com varias tendencias) con
tra lUl1 inimigo comum res

saltou que não abria mão
de seus .ideais e asseg�rou

. que a frente ampla não im
plica compromissos lutttros,

Para melhor., se informal' "mas apenas éÍn luta con·

sobre � p,osiçíiQ do' Sr.' Jus- tra fi ad,'ersa�.'io atual".
ceiino Kubitschek, .. o ,Sr. A reunião. hi solicitada
João' Goular( ,h;m demon8- pelo'ex·Govern;tdor Carlos
trado intel'ess'� 'por um COll� Lacerda, . desejoso de expli-,
tato pessoal com o J.)epu';' �ar a<ls deputados do PA;
tado Renato Archer, que REDE os motivos que o le

che�ou recenténente de Lis- varam a c9prdenar a fonna
boa. ção de uma aliança contra

Entretanto, illlteS de def:i- Quanto ao Sr. Leol,1el.Eli- o Governo" Castelo Branco.
nir sua' posjç�o;' o Sr. João zola, segwldo se soube ou- Aos parlamentares, lem
Goulart ql�q'sal:>e�' o pensa- tem, 'ele afirm3 que não brou.o Sr. ,Carlos !,_,acerda
mento sobl'e' a "tmião C0111'

.

crfurá 'obst�u!os . a fo{ína- que sua' P'osi9ão não é no-Lacerda", d� principais ba·, ção:,:da frente;,;�a�, se�pr� va: já no livro O Poder das Gifl8Sio Gosfa de Ser "Pàulo Preis" ALMOÇO ESCOLAR' .R�sidenéial , , ." , , , . "ses trabillhlstas nó� Rio,. SãQ acrescenta que as conyersa- Ideias pregava um movi- .

Cometeià1 : , ,Paulo, Rio G:ó.nde do Sue,. ções con.d�zirãí:r)a :(l()isa, aÍ- mento cOpj�to de varias b dep'1tado Pàulà Preis recepet+ mensagem do A' Ca':tnp;u1�á Nieio:p.al':{l,e Aliri}en-,,::t "

.

,\

Minas � Slthta, ClJ,tarÍlm. o. guma;' ,por sê ,trat�r 'de it�l1denCias 'contra um uilini- corpo Q.oce,n�e do G!násio NOrnial da 'lóca1ldade de
. tàção ESc()lar' ,realizo'tt mais liro, í::�nyê- '

,', cASAs' DE riP...pEIRAS
"

. :.
d

-'
t ",,'

..

eh' ,.; 'lit·
"

A f' 1 d' Rio l\lfa1'na. em. tênUos de córlgratu,.la.. ções e manile.s- nl�O ,com ,,·c�. p'r',e'fel'tura' d�, F,lor'',l'a'n,'o'·p'o·l."', s",.,":,
ex-Presidente "es,cJa ·am�·. "mam, um· CO.n'

.

avo po 1-; go çómum�' n ma o en- .I.VJ.
�, -= libein eoilhécêr: a opiQião dO,s ,co";'

'

,!. contro, d�po�s d� re-::eber a ta«ã� de júbilo em razão de. ato dô gôverI).ador -Ivo qtJ.e' pel"lnitiiá'. él sete Estkbele��:n)e:ntq. " , . , -
. '

.'. �,i 1"",;r'a' n,om�a:ad,o o' 'GiU§<O "DeDU" tad,Ô, Pau!o pr,eis','. d d
81'S. Janió ·QlÍadros, Leone\;,.. "

' .: ·i' ,

. solidariedade dos deputildos �-- -- '- -. d'e E,nsino servirem; além. a me;r_en' "!;
,

" , .'

I Ar
. ", ".

··It·· 'IÇ-ES G 'd 1 ,D. iretora.' e p.i·otessGras,sao as ,.si:gl.�aW.:,'�as, do oH. cio,." dó _. o·, alrI'loGo 'n.sn.o'·:Ja·'r,:A m' fo..,l"'a�,(,)' 'da·.. ·,s··..i ..... h.'.:'o::-'·
Brizola, .

e ,,]\'I:,gu,e.: .

'ral�; i,i "GA.l,tANTE ': <,��. O < o ex· ,overna nr reve, ou' que �
,

, "", ,'- • y , .,�� , " 'principàlm"ent� por .ter sit\(j:'
.

,- ; .

o mallifesió :d,e constituição, seguinte teob
. '.. '_'. ra 'Biela Máiis Carneiro,' Süpe'ivíspra ,TOTAL ,'o •• : '

••• ; ,. o;informado de que alg1lmas .o eX-Go�erna(lor . Carlos da fr�llte ,'amlJIa Somente
"

,
, ,

'

... "da' Mererid,a ·Escolar M;uni�pal\ .esclá� ""',
i

" , '.. .. ;" d' ..
.

.

divul' d" I" .,1'Vi':'Q!3. ,p'a,�.-me:io, dê-ste .. explõessáp1--lhe n,oS,·.So. ',".J·u.', - ;1'e:.....·.. t'.a'l·nb·e"m "q"u'e pro"ede'....... .:... '"dOo hn.''',t"-, 'Par'"' refor 11as (le ca"as
bases t:rllbli!n{<:tas .se mam- L'l��rda disse ommgo a sera' ga, .0 apos a e CI-' -' .. '�'..

, "" "u...: y�, 'C1 I .. _ '

. ".' .

.... ',' 't ti d' , -

d M' J I c� bilbnor te,r, sido nosso Gin,ási.o",me"r..,eiC,edor do, VO'.3S0 .to.deltaJ·al',ch'e.e-oucarru·nh'i;;".'trazeJ;l·do pedi,,Jos'S8Alvara's.festar:nTl,(:�11LI"'l! UJ.ro, d"llut�r.�ses;J,\lIas.ognJ�'çao o areclll ,..,..a,a _'"
_..

� -v U
.

...., .

S·,U,'''. jlus.re e hOr�l'atl0 �n01.ne-."" '�,� c;)" .' '. \t
. c'( '>2 �. .

.. '-' ,.:�.", '

.100m I) Sr. Cállus Laüer'tia. pu l'AREDE, dur:an;tç uma - '"
.

'r - ,,_ ...t�_
,, . Qu�rem€)s congratuI2rmo-r.ç.s cCm,'V: S, f>�r ê,st�

(1i.1DO (:\fe iz ato do Sr. Ovo Si.lv...:i.ra .;J'. l), Uv\,_r;13:cbr
do"Estado. ' .

,

.�.Apresentàm,os-lhe" nossoS mais'a�tos prol.esto� 4e
I (colis''ideração e respeito."

RrsidrnCial' .. ;' .. _ , , '
'

.. , , ... , , , , . I
COl'nercial' .. ,." ".".'" .. , .' .

Re�id�néial ... "., .. ".,., .. , .

Cõrilerc�al ,::;. ' ..... , :, ..... :
'

" o" .,.... •

"

�
"

COBAB se vAI tON,STBUlR'MAIS 500:C_ASAS.

,

Aten6tpsamente.

Z"lnei.::!e, Ca�8.grnnde L'ma - Dire'tqra
N; nci 1\<1e21er Ron,eh -. Secretá1(ia, ,

ProleS,& ras:
. Maria Francisca M, 'Xesler

Lenei Regina C�ilj· ' '

Nadir Piizetti ,

LÓlde Ambrósio Uggioni
Nilva Meller

, Marlene Maria Meller
. Arne1ia Laurinda dá Silva

{.;;..

'-

•

. 'j. ',i', \ �'.'
I.. ".

"

Em�resas -Pédem Desafogo' à� C'osia'
RIO, 28 (OE) - �u jantaI' em que as dasses

produtoraS homenagearam, o Marechal Costa e Sil
va, OJltem no RiQ, fOréllU apresentadas diversaS rei
vindicações do empresariado Nacionál. Entte., elas,
destaca-se a do cOntínuo combate á infle.ção• Aljsina
la.r�m Os empfesáríos que cO�lpreendem' as mEdidas
de sacrifíçios que te:in sido iomadàs, todavia, enten
dem qUe é chegado ° momento de refonnular a mú
qUina adminis rativa, voltando a se pensar nO desen
vOÁvimeThto, para qu'e .cresçam as' ernpi'êsas no País,

AHam�a .Ee!w1f�dora- Nacional'-' Arena
"De acôrdo cODi o artigo 8, .. 1e.ra b, dos EstatLl

toS da AÜança Renovadora Naóonal, Convocamos to
dos os membro:, da COmissão Diretora Municipal da
A11ENA, Secção de F orianópolls, par8, w:ná Reunião
a Ser efetuada dia 29 de setembto, às 18: 00 horas. nâ
Assemqléia Legislativa do Estado, coin' a seguinte
ordem do dia:"

1. - E.scolher os CandidatoS da ARENA à Câma
ra MUnicipal de Florianópolis.

2, �. Assuntos' de interêsse PartidáriO.
-

Florianópolis, 28 de setembro de 1966,

,Dr, ADERBAL RAMOS DA SILVA
PRESIDENTE

D.EPUTÀDü '.FERNANDO B, VIEGAS
SECRETARIO GERAL

.

Smlhu:i(latina CoU!nlry Clube
•

A Dire:.oria 1'10 SANTACATAl1INA COUNTRY
CLUBv vol a Pl1careciclam,ent.e a solicitar a todos OS
,2S.i'üciaclcs, a fim de L vital' dis�" bores !la entrado \'d;l
Cl1.1be, não, se {'!Z2J'em

. acompa \:har por pessoas e,c:··
tré'11]1Qs RO qua.dro social, resi,dentes nesta Capital. O;,
COnvites destinados a 'pessoas não residenteS -=111 �Flo
rümópolis devel"so Ser extrail.ios na SecJ1e'.aria no
Clube loCaliZAda no edifílcio elo BàncQ de Desenvol
vimento do ElSt�do, sala. 511, das 14 às 18 horas nos
dias úteis e das g'às 12 hO,L'as <lus sábados,

1\'':2;s 5-00 casas' popul?r�s. ser,ão c�ns, 'realiz�a para a construção de lOte
tr1-k!,l;' (T1 1:. _'Si) ; S acto vela GOHAB, ,SideIl<:i.al� de Cri"iUma, após o que

. se cesta vez lla ci.dade :1e" Criciuma, A inic:arãc' �:::; jbras.
i),úormaçào fOl tr,anslnitida pelo Presi- • : Ainda em' suas declarações à ré
çi(�l1 'e da', Companhià, Gal, Horlênçio ' tage'n il1formou o P r e s i dente
P(W'eil'R d'e Castro, após entrevi;;tar-'se" éÓtIAB/SC que eStão ern fase fina:!
iJa'maphã de' oritem' COill o, ,Governado! pl'6cessos referentes à . construção
Ivo Silveira, , ".; ,_." .

100 ,casa pa�·a. Sã.6 Joaguim, 15Ó ta
.' O Presidente da COHÁB de santa" 'para Camboriu e 300 caSa para Jôin

Cat�:tina, Çl:rltem mesmO viajOU- Pilra: ,.;) le, Concluindo di;�se aué estão tra
,Gúàriahara, QIÍde Se avÍstará cOJn O ,di.' tàn:d�:ea G�rripaBhlá -Qs pro:cessos '

Mario TI'indade, Presidente ,do, Bal1co' financiamento vara a' construÇão
Nacional de Habi'.ação, No en�ontro !:le- ::\00 casa �m Ri'O d.o Sul, 300 em Lairá tratad,� a aprovaç'ão 'da éOl1oorÍ'ênfCia 206 em CUrit!banos e300 em Itajaí.

tituição, "mas só o fará se

tiver aniplas �aranti?.s para
O l\'linisÜ"o ria Justiça es· ,'otarl': Ós estudos serão ini

"�. ')I rt�(�eh�r todas as sugés;, ciados assim Que o Ni.DB co·

iões. até o fim 'do mes. Seu p.b.eça o tc�t:> definiti{o' ua
proposito é euhc1uir a reda:, reforma. .

ção do autepj:ejeto da rtová: () Deputado Simão' da Cu·
Constituição a.té o dia 15' de nlúl acus�� Olhem' os Presi·
outuhro, lJ.uando o tçxto se- :' dentes da Camára e do Se·
tá. eneaininhai:i(J a áp'l"ecia. i Ilado, Srs. À�but.o Cardoso
ção da Aliança Renovadora e Auro d.e l\1oni."a Andrade,
Nacional. de estarem �Ja'wndo o jogo

do President.e da Republiéa
"neste epispdio da suspen
são da vigenc;il dos Artigos
14 e J5 do Ato Institucional
fi. 2.

- Mas nesta conversa,

poi5i o que ele'l desejam' é
a participação do MDB na

vo(açâo de uma Constitui·

ção arbitraria c(>1lcluiu. '

IVO VE NO OIÇAMENTO APROVADO'
H�,IU�O'�IA QE PODERES

d GOvernador lVüJ!ilveira enderc
Çoll; mensagem: ao presidente da ASsem

. bléia Legislativa do, Estadp, ,expressan
do congtatulações pelo expfessivo tes
temunho da cooperação daquele Poder;com o Executivo, verificada' na rapidez
dos trabalhos de estudos ,e aprOvaÇão
da proposta orçamen''âria para o ex�r
cício financéro de 1.967. Diz a certa
altura a mensagem do Governante Ca
tarinense que o "fato Constitui sobrelu-
�o m11a' exemplar manifestação da har
mania existente' entre os poderes :�o
Fd8�O, além de ma�íficb índic€ de,
e:ficiência do Legislativo de Santa Cc:-

AL APROVOU COM' URÓENCIl\
A Assembléia Legislativa do Es

,dó', e,m Sessão, extraordinária, . aprov
o Orçamento, do Es' <,do para o exet
cio de 1967 cuia' votél.CãO foi realiza
em regime' de 'urgência. Está previ
Uma élFrec.adaçiío para o próxim6

'

de 123 bilhões de cruzeiros, com des
sa idêntica. estabehi:endo o' equilíb
orçamentário c!ue garantirá :a ti'al1Q
lidade cJ:bninistrativa.

{ ,

'JUSTICA DIZ IlUE"CONtíÀ AGITADORES MAS
NEGA ABROCHO A n\IPRÊNSA· n. ,'.' "

, ,

, FIO, 28 (OE) - O Minisko da Jus
tiça Confirmou as infornrações de;' que
o govêrn� está dispôSto

.

à ;Confinar' to
(lns os 'elementos cas�ados que estejúi�1,\
envolvidos nos recentes acontec1mentos,'

'

estnclahÜs e n� articulações da chani'n-.

q� "Frente .AmnJa", Desment\u 8,; .notí·,

cias da existência em seU Ministério ].9
procesSos de cassacã,o de :in�fldatos e

'

sUspensão de direitos políticos. Disse

'ta1nbé�ú nao haver qUaiSqUer estU
,
sôbre a nova lei de imprensa, Aceílt

.

que rio mOmento eS' á -estudando aS

g�;stões J'(;'ce'bidas sôbl"� .<1 revisão, !co
tituciona1, não havendo outro ass\"
em, 'Pauta, Fon',es autorizst:'1as revelar
porém,! que já se encontra em poder

. prpSidente da República.j.o text.o do
gularilento de responsabilidade par<
imprensa.
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