
o TEMPO
Slntese do Boletim UCOl1ictcc�olog�co úe A. !!lehas Neto

Válid,::! até às 2:3,18 do dia G ele oll.ubro ele 19(j(j
.

FRENTE FRIA: Em curso; P:RESSAO ATMOSFE--
1{lCA MÉDIA: 1023.3 milib res; 'rEMPER1\TURA
1\1)tDIA: 19° centigrados; UMIDADE RELATIVA
MÉT:HA: 79..1.%; PLUVIOSIDADE: 25 mms.: Ne:S2"
tivo - 12,5 mms.:

1
Negativo -;- Cumu1us - St�'j�ÜU",

_ Nevoeiro Cumu ar - Chuvas esparsas - Tei11JX'
médio: Estavel.

,
l\'lAD'UREZA

Serão iniciados no proxi
mo dia oito do corrente no

,

Colegio Catarincnse, os exa- ,

mes de madureza, referen-]
tes aos prtmelro c segundo'l
ciclos. Os interessados con- 1
seguirão naquele educanda

'rio melhores esclareclmen-

tos.

lÍll .a

dis
:reti
sr.

ltras
rão i\lAIS AMERICANOS

Ção NO VIETNAM
I
I
!

homens
'

da !

'o

Mais de 4 mil

Divisão de Infantaria dosem"

bal'CaraUl' ao nordeste de

Saígon. Tais reforços ele

vam para 622 mil. o total

de soJda(los.• iorte-ameríca

nos em serviço no Vi.e�na: Jme.

tVISITA FRANCESA

�sid
ve

lo s

ç:iS,

Para uma 'visita de cinco

dias ao Brasil chegou on

tem na Guanaharn, I) ">Iini'i,

tro da Uefol'm� Adn't.inistra·
tiva dl. França, Louis J9'
sepli, I

I
INYtl.S,\O I
O presidente P 11' '�"'Pl' rk·

IllUldotl pch n::rlin um p]a ..
no de iij,Y3Sã.o

.

ao Haiti.

NUMERO CERTO
,

A AREN/\ e ., MJ)� Gu'iú' ,

ca não pOdei'pJ inscrever
êada um mais,. de :,6 eandj·
datos a C�m�l'� }<'edér�'�

<

96, para a A,s�\�:nhl,eif} I;.é,gi§
lativa G�

.

Gi\lh'!;'�lar'i,,,,�es9�
luçãp . .do 'rRE ,éft.l'iISêa';_·t ,"

t "
•

,

... ,"

,ARAGÃO REITOE,

o Ministro :lIuniz de ·�ra·
gão; s�rá empos�ado hoje
como reitor' da universida.1
de federa.] do Rio de Jane(
roo

Ue

Re

SllNA13 ,MUDA
O NOME

Por.ta·voz da SUNAB a'l';I'·'l
eU mou que o orgão não sen1

extinto. pura. (� simpleSlllCll,te
te mas' se trapsformará' ,

no Ministe'J.'io i�xt.raordinél':
rio para o Abastecimento. I

INl;S PASSOU
PELA' FLORID ....

() Furacão '.'jNES'.' conti.:
nua assolando todo o ter·

l'itorio da Florida, causan·

do grandes p':rjuizos, prin·
cipalmente na zona diviso·
ria. O serviço de metere.olo·
gia allunciou que o furacão

I
tomará ag'ora novo' rumo, !
devendo dirigir·se ao Golfo IIdo Mexieo.

l

I
_ i

CO!\TVENlOS . 'I.
Viajarão h�).i'c para o Re· I

cire, os ministl'flS João Gon·
çalves de Sr,uza c Paulo

,

Egidio, alem de {Urigelltes.
dR .UrDA, Ibm e do Institu·
to tio Açuear e do Aleool e

(lo Banco do Brasil. Serão'
assinaJ:los di.v�l'sOS conve·

ntos. '

A AI,EMANHA
JOVEM

(,

"A . �
j 'I d " Ipmaçao a·.lIa a' Juven·

tuqe na Alem'.mha", é o te· IIlUa da palestra a ser pro
nunciada no' lll'oximo dia 10 i
do corrente na' casa Santa!·
,Catarina, �cl() }))'ofessor:
'Herbert l{rim da Univel'si· í

I
dade de Heild"1bel'g'. A con-I

� ferencía será pronunciada!
e�l ling'ua alem:: e será ime Idlatamente t1":.uluzida pelo,

StenuÍlel'. Está

as 20 horas,

�

1
l-
i •

n T r: F. T O R G E R E N T E Domingos Fernandes d� Aqull!o
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· CPI acha culpa em I{ruel

. BRASILIA, 5 (OE) - O releterie fiflCtI da CPI

que apura o raubo .do diamante' 007, conclui que os

l"ort.uras oplicaaas no 3?ego .Hipocrates,
.

apontam o

general Riograndino K'tuel - Chefe do Dpto. Nat:io

nal de Seguran�.a P'ública, como "nico responscvel
pelas arbitrariedades sofridas pelo iidadão grego.

,Imp�slo complIlsorio Fundo
fica o

mesmo com Cosia
RIO, :> (OE) - O novo

presidente eleito decidiu
não efetuar qualquer mo�li.
í'ícação na Resolução. 36 que
regulamenta o esquema de
recolhimento GO ímposto
compulsorio.

cai ELI EM SÃO �AULO

Por outro lado, os ban
queiros afirmam que a me
dida poderá �;grav�r a sl
tuação, pois terão que de.
positar, nas preximas horas

.

no bill�ries no Baneo' Cen-
oi(

, I

tral,

'V'

se'

· operaria quiz.er
B�ASrLJ:A, i (OJ�) _ O

Ministro do Trabalho sr.

Nascimento e Silva' afirmou
que se os operaríos brasilel'

.

ros julgarem conveniente, o

Fundo de Garantia podevá
ser' revogado apos mil ano

de sua instituição.

.Para tanto, adiantou, "os

operarios terão que expor
claramente ao ÜO'Í;enl') Fe

deral, a sua contrariedade,'
em memorial -drrigído ao

presidente da' Repuhlica.

mo, ij (OE) _ o Minis·
tro' do Tl',t'j-nlho '1:"',c·'m;U�l
hoje que 11 uriíj'icaçib da

s-,ilv�. O Ins'I.i.,'t'l Nacional
l'lnJ d:' Prp\'id'_';wi,a será uei
ec',:"') "j"mellt;� um curolárin

previdenci- e-n narra ,:�'-'.j]J' 'p"tllr�' FI�1" I"(nerie�]cia�
di("�"J êl "fieien':i� de scu. �"/'" �ff'l) '�f"".Ji·;�··fl...,("�.
sen·;(;'1. 1\''1 ",""I'cnda PUl,

gruJJo de hfl!1\"'l'i ".", fIl)"; ")').
J1H·f�"':'�(,1.� llrf'P, q"'�l("'�'l an.l_c
a allUllciada unif.icaf;ão dns
8,'" \ H: "O; l)fC'ví(,'Cllciarios, d.is
se o Mínistro Nascimento ,e

Wilson congela
I.

por G mes·:s
� .

r;,.
� �.) l' .�,�:.� r' � �

VISON, 5, (O�) ...... o pri.
meiro micis,tro .

Wilso�,
anwlciou lIoje,' oficjalmente

f ". .-

o congelamento obrigll.tOrio
de todos os salarios no país,
a vigorar a bm-tir, de ama·

lihã.

O Gavel'nn rr''''I'>l1ji"bt
�usa destes p(J{iei'e� atraycs
de decreto assinado pcla
·Rainha.

O congelamento de sala
,rios terá duração de 6 ·me·

ses, de modo. ;t permitir de·

safogar ,a sitmlção economi-
. ca no país.

. .

T 'rl-> o JlC""'J;l} adnlillis.
. tl'6dh·�. t,y·ni,.·· p .... �.n·l�;!·#'·· .. l
r}6s J"PS, se ..á eoJoc"do:l

disposição de iodas as cate·

gorias profh�donajs em

igu.aldade tle ,·()lHlições".

lIid'ro,�lelricas .

1 '

-

":,,, unel}1-se .

, .

�. '.

-e'm.J.'Paulô·
,;\ � t

.. cO

:k.;,; ',·,ni""" 'I",,,,,��, �
".: ,- �.r I'

SAO"'PA-u1;o" 5>'(0'1<:) ,

Todas' �S' Empteias Hidroe·

letricas do ESla(!'õ, de São
· Paulo realizarão AS'i'ew·
bÍeia �eral �dia 10, para' tra·
tar lia fusão c·:>lctiva ',que' re�
s�I)tará em ur�'la upica em·'
p'·esa.
!\ ll'J;fic!l"âó f!1i sugerida

prlo gO'\'ern''1(l''r :r,�llIrll) Na·

tel e já foi cGlllunicadá ao

presidente da Republic�,
que deu total apoio a. medi
da, considerando·a absoluta·
Ill.cnte necessal'ia e lliama·
VI'].

"",

'''1'I.. .1
- \ .

Hei!, pintora cataril1ense (Iue l'rCE-11tr,1"rnt·e r'st:-ve E'xn""00 !ln lv'Iuot'll
de Arte l\IIoderna desta -ca1)ita.l.. ;B.;cS'r�\ agà'ra aos p�uljs as o

'Virtuosi�r;;o' 'çl� sUa 'arte

./

\.

/'

-\. '" �""

�omçs jp.�urgem• •
<.' �

.., � -,.

_,
'

para o �.

,k�erio de' Cosia.' flUI,
I

�. "

Guérra preside r�lmião, d.o aPo coma·ndo
P'oHcia' contem
rebelião de

O,1vernD vigi,a
t

mercador'.
>

de vqlo

Sodre preve mctl� da "frente"

RIO, 5 (OE) - O Alto Co·

mando do Exercito reuniu·

se sob a presi.clencia do Mi·'

nistro da GucHa, a partir
das nove horas e 30 minu·

tos de hoje. Fonte ministe·
riál lllfOEl110U qu� alem de

questões ligad"s a lei I
de

inatividade doa militares fo

ram passadas em revista as

modificações Que deverão

ser intl'od�ióas proxinm·
mente nos cOlllandos milita·

res, Com relaçã,o a bomba

flue explodiu ontem no ter·

,EN)! constroi
em

. voUa Bedondá

RIO. :3 (OE) _ O Banco
de Habitação � Cia. Siderur·

gica )'lacíOlul, firmaram
eonvenio hoje para a (_·'Ons·
truçãl) ele quatro mil casas

destinadas aos tl'uballiado·
"es de Volta RcdolÍda.

No"essentas 'destas casa

terão suaS ob�'as iliiediata·
mente iniciadàs.

SÃO PAULO', ii (OE) _ O

Governador eletto Abreu So

(il'e disse que não acredita
va na sohl'evi"\�l1cia d,a cha·

mada F1'ente Am111a, em de·

'co!'l'cncia di.! ·tia '!w'tc!'oge

;�.'

P,resos com gasceit·o andar do palacio da

guerra, a, tercelra nos uUi·
mos tres meses as autorida·
des' militares já dispõem tou � J'�íl1a,l' .;> calma na

de alg.u'rnas pistas. Estão J cadeia na ca�l (aI perna111'

c'onvenciclas de' que as bom
. bucana" devOls de 1.1;111 P'u,'

b' '-em'pIo das que ex. po de (�etentQ� ter )Jl'otestq·
as, a ex -

..

t
-

plodiraíri em outros locais do contl'� a adl1ll111S raçao ,

, '. .

t d de seu dll'eto!'.
e apenas um ficgUllllen o o

plano de inquietação pro·

gramado em Havana. Porta

voz militar desmentiu que
o ministerio cogite da ado·'

ção de.medidas especiais.

RECIFE.5 (DE) __ Vol BRASILJi\.• 5 (OÉ). '_ Va,'
mos ter muitos �a,·Í(�jda.tl)s
que vão vem�::l�

. j1H�', l�a·o
vão gaLhar. _

<•• '\f'� .

" ;t'"/. 1','
�

�.) ,

, BRASILIA, 5 (OE) ......,. Li·
.

. (
deranças govemista'8 aguar·
dam .a formação do Minis.
teHo de Cnsh 'e Sil�;,1, en·'

quanto circutos jJolit-ief)s já.
f .

começaram ,t especulação
em hrllo do assllntp.

BJASILlA, 5 (OE) O presidente Ccstelo:

8ronco viajou na monhã de hoje da. capital federol

Jàro, Campinàs. O chefe:; da, Nação desembcrcou no

.:ieropo�to 4e Yi.ecopcs as 10 horas. e' 5 minu,tos, ten

do visitado em /seguicÍa o Institúto. ':Agrono,mi�o, de

'Çampin,as. As 12:30· hores e 'presidente vjsito� o pc.
\ '

'::0 Municipal de CClInpinas, quando' recebeu o. titulo-

de Cidadão ,Catnpi�e,ir\). �s 'I))�oras, almoçou no

Clube Concordi�, As 14:45 horcs, o Che+e dai Nação,
'l(lnCOU a pedre fundamental da Universidc.:de de Cam-

'

pinCls'. 15 min�tos depois, visitou a Escola Prepor nto-

; la de CaaEites. A� 16 horas, o Marechal Castelo,

Sra.",co deixou Can,pitiOS, rum'<:Jndo poro o 'Rio de
,

.'

Jcneirc. Varias Age'1f'e� de Infôrmaçao já se encon-

iravam há �Iguns dl0�. n� cidade, a Jim
..

�� (�(lrantir a

V;ó:f'(l do »residente. Um dispositivo d� seg,ulanca ar

modo C(),�t.., COlT' a participação de ma,'s d'e,'20 mil ho

?I'l'l da F. Púbirc c , Mannh� e ,Ae:o!'louticct.):'� impor

t·clnte pronunciamcr "0 que o 'presidente fez na ma

nhã de' hoje em Campino's, reafirmou que a Revolu

-éo �ão se pretende cuto-Iirrritjrr e' por hso O Go'v-er-

<"l' q)"'�i,..",".� S'�U rnand�to' no uso to"ol �cp. suas prer

:)�;ofjv(Js. Disse tombem que confin�a'rã" vigo' ando

'-'fé 15' de março de 67; todos os dlsp'osi�ivos do Ata

jA�t;tlJdonal n. 2. O pres'idente" ���Iaro," no o:r.asiãlJ

-: ' ",' "'-fe:tar cont'.H dos atos pol,ítico·administrativos
"';"'1"0 n� "r�'�ositos de tornar a nação mais . .:forte

A deelaração foi feita .ho·
je, no senado pelo' vice-lideI'
da ARENA sc:rthor Eurico'
Rezcnde; que 1mma apade
ao senhor Ar!'liro Figuere·
do, que deÍmnóa'va' faios li·

gados a corrupção eleitoral.
acrescentou, a revolução ·es·

tá atenta aQs t!ementos quc
vem comprometendo a pro·
xima eleição, pela CÓlllIJ1'<l.
de votos e de mercade;ja·
mento eleitoral (lt)ia 8. pag)

O sr. l\:Iag'"lhãe" Pinto
vem sendo flj)'Jl1tado como

o futuro �,[ini,;Ü'o da Fa·

zenda, enQuanto o sr Helio
BetTão, �eria 1} novo titular
dIl Pasla elo Plan"jamento.
Do nordeste, viria o sr.

Paulo GllclTa - para a Pas·
ta da AgricuJw.ra enqWU1to
que o g'eneral �al'mento se·

r1a o novo lHinistro da
Guerra.

Costeio Bran

,.�(): feio' j'mporto!'te pronunciamento em Campinas.
Segundo .fontes otÍt.. rixados o pres:dcn�e ,(lO Repu'Jli·
'"o· onalisqu O que cha'mou de er'ros e desmandas do

governo passado; comporândo com' as reQ';'za�õ',:s �d·
sitivas do atual govern':. 2 os beneficios que o revolu·

,:õo t'ouxe 00 país. O preSidente Castelo Branco, dis

..c que'" seu governo não abrirá mão d� um só dos

�)o :', �res especiais ql:e ;he forom conferidos, O "chefe

do gover'no de�ar04 tombem que a ele;";éo do mal.

Costo . e Silva, foi a ga;antia da continudade revolu·

;:',o"or:o e. que ("5 cnndldatos ontem eleitos pelo Con-
, . ,

gre�;so Nal;i�nal' serão empos.sados a quin.ze, de mar-

{,:>. O' mórechal Castelo Br�nco, afirmO�l ainda que

oq�eles q�e du\'jclam' da eleição são os mesmos que

O,'gora' duyidom da posse dos eleitos. Em seu discurso:)
, .

à presidente' da Re[lublica abordou as conqu'istas do

.::,Joverno· tanto ne camp'o politico como no administra·
tivo. E que o oposição não reconhece' '''' bl:1neficios

·

praticados pela revl)luéão. Classifico'u de cCís�andras
· " ' 1 .

,.'io politico naci{;nal,.. aqueles que agora se j�lgam .

ÔS
��tenti.cos eleitores do marechal 'Cl>sto e Silvo, numa

,

\
àlusão ao discurso ont'em proferido no Congresso pc-

b S. Jo!:ofá Mal inho. O presidente Casl'do Bronco,
portiu de B. as oito I1oros e lançou em Campinas,
o pedra fundan-HzntClI do.ln.stituto de Biologia da Uni·

versidade local. V!sitou ainda' a divisão de conserva

ç:.o de solos e concedeu audiencias as autorid.ades, da

r�9ião. A tarde o presidente da �É:publjçr.,l jró f"ara a

Guanabara.

Cosia já, estuda
problemas d� Brasil

BRASILlA, 5 (OE) - O marechal Cos.ta e Silva,
{iajará amanhá, para 1] Guanabara. Os ossessores -da

,

Pôesidente eleito desmentem o noticiaria de jornais
de hoje sobre (J consti;'uição do ministeric, esclare

cendo que o m:Jr�chal Co!ota e Silva continuo empe

'�hl]do no seminario, atraves d.o qual �studa os prci
i,:emos de todos os setores da vida naciéJnal.

A capital federal começa a sofrer novo' proces
� o de �svasiamento com o encerramento dQS QtiV'ida ..
, .

des da Comara e do Senado. Dezenas de parlamenta-
res estão viajando para seus Estados, paro dar pros

t;eguimento Q campanha eleitoral( tendo em· Vt,,�o. o

:J!d�c de noy,smbrv.

j

Os presos, ::lW{icrando·se,.
das armas do� guardas, fi

zeram valios disparos, in.'

ARENA-GD
quer
recesso

clusive para a rua.

'Foram nece:mrios muitas
bombas de g:l7. laerimoge.
nio, para. debelar a rebelião

que deixolf o saldo de 1 lU'e·
so morto e 7 pl'esos feridos.
Os presos poUticos mantive·
ram·se a margem do movi·
mento.

RIO, 5 (OE) - O lideI'

da, ARENA; na Assembleia

Legislativa, manifestou·se
favoravel ao recesso na as·

sembleh da Gtlanabara, lo·

go a partir de tres de no·

vembro até a da,ta das elei·

ções.
Uma vez .,ue os depu·

tados estão empenhados na

carilpanlm eleitoral.

Poriugues quer
saber o que
ha no Congo

Jnhns�n-acha
vietnã discussão
impnrta.nle'

, <

Pasteleiro:::

brigam por
aumento em Milão

WASHlNGTON" � (OE)
O lJl'esillellte Lllldoll

J011son deu gl':mde inlpOl"
hocia a sua proxima, via
gem as Feliplnas para a

conferencia de alto·l1ivel
sobre o Vietnam

NAÇÕES UNIDAS NAVA

YORK, 5 (OE) _ O gover·

.
no pOl'tugues ]�ediu ao Con·
selho de SegUl'dUça da ONU
o envio de uma comis"â'l <1,

An�'o!a afim rl€·, comprovar
a afirmativa c!n governo do

C'1I11W. (le QIW naouele t,�l"
ritorio há um. concluio de
)1)("'(;CI1:11'10S lJnmcos, 113ra
colocaI' 110' POl( er� o ex·pd.
11Wil'o nrinis"l'Q MOÍst!,!i.
'!' '!!um)Jj;,

.MILAO 5 (OE) - Violen·
tos incidentes se registra
nun csta manlüi (")1 Milão.
eiltre CCl1tt�J1a" (le manHcs·
tantes e a policIa, tendo re·

sultado el11 ",ui'as pessoas
feridas e diversas prisões.

neidade.
Disse ser "illl!)()s ..;ivel quc

IV!JnP1JS como Goulart
J(ubistchek e' Lacerda, se

Ul1alll bll torno de um só
· I�SlJÕllU".

Declnração feita pelo Os manifesh'l1tcs J'eiv)l1dl'
c11m a/.l'enova�':to de contra
to de' Ll'abalhf) J)<1l'il O pes
soal da Ílldusb:ia lJasteleil'a
em gre, e há lU tlia�.

,

e1ulnce1e'r {rancc's' M.. llllrlce
de, T\ful'viJhe, ttcjlois de ter
l11a!lnllo t'llh:C\',ISÍ'a, CUI!) o

·lm;!Sit!cute !lU!'t�·U!l!e!'iCU·l!O.

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



! J '. ,;.
f �

Anel = Pel'déll-Se
Vpnrl(>�.<le à' RUa Emíllo Blum, ao lacto do n, 27,mc':]inr1n J 1,?(/ lllPfl'oc:; dr frenta . por 39,00 'metros 'de

fll/1(!, 's ..

, ,.

'.
,

,

WIorianópolis, 6-10-66
----..._:.,.

Papa faz exorcismo
pela paz Acontecimentos . Sociais',

-r- .... -. -'-'-'i�;--'-:'-'" _'-.... -�-_.__ .. _._-

RI1lrS'Ai3'.&n· .., fflJ,..I.J.�\

CON!HGDliU QUtl!ltQ TIJlf
Iit Q'J� -

�. t.,.'t�f,1flIIf. &',J
.

( f
�.

Aluga-se Unla casa ,,1
rua .CDL Nc:stor Passos,
26. Trat:''1' no mesm.o 10-
Cril.

4.10

. ,r" quadri.as
de ferro
'I'RONTA'l':NTnr:GA - hUA

l'AÚ'RE I-tOMA, !lI � ..FOYE

:HlIl·'J, .- TABELA DE PilE

ÇOS

I,:

!.

CORHElt

Pre'�·o Cr$
91.950
72.3(;0
in.101)
'.'7 !)()O

7G.;l()0
�l:Uj()n
!'i 'J.:3S(I
5:JilOO

I 4·[\ ono

:-; :.� (I(H)
493011
4() .�n.r
31300
56.500 '

55.0QO
48.000
37,500
�1 q"(\

�' .. '�

26,500
34.750
28,7nO

'I:HJ �}f)r

3.5.300
34.300
31.600
24.600
21,200
24.000
176(10

.•• 'J'"

....30,200
26,9(}(J
?1.7no
10 ?OIJ
::ln 21tl)

2G nnn

2·U.,()(1
�1.7()O

...... I.,.

16 �)n()

14.000
l'i,500
21.800
21.300
17.6bO

Perdeu-se um anel eem emblema m(j�6i'iie6. Pe�
de�sé fi pessee (!ü� O eneontrer fayôr i3nfregtiP no .1,uJC emAnE uh VATICANO
Hôtel eo sr, BmbostJ �� iipIUfâme�to; ,321 � quC'.' s-erá ," (OE) - A<tenlllcD.l�O a uma

I-
ZUBY MACHADO ,

,

r .'

:510
, ....

--_._---_ ..

José M�hn�âlãm CttmeUi

rvtilr�íli(J lfedekoE Filho
� .

.i\: _"....

, '

Chtbe' Doze De Auos,to "

"',

festi�ol da· Juventude '"ieiO' às 16Dia 9

horas

,Dia 15 - Soirée 'fopá:rio -,- Inído. às ,22 horas

oro 22.,,- Scirée. "Shaw Revista OP-POP-ART"
__

' Inido Õ� 22 horas'
, -,1)

'.
•

·0:0 31 _- .Soirée com Hen,i'j>Pollak - Início às
"

• l

22' horas.

"

R�a De�dNÓ; i9 .: conjunto 2. -, 'Fone: 2'5-82
,

'!
..

"-:� � .

,
"

A 200 me�ros da PRAÇA XV, nas ru,os Anita Ga
l

riba�di c Pedro Soares, a !,mobiliário Mel1des RaMOS
,

"

construirá, a partir de novembro, o Edifídú Daniela.

.)

64 oportament;)s do mais. elevado Plldrão de t;on�
farto, I'!oj'-ground paro os seus filhos, �{il(io de fi1lS'tlti

no 12.0 andor, l'om bela vista péi�OraMie(j, Pélf@ ii�O

exclusIvo dos' condôminos, elevadores de alta veloci

dade, garagens com boxes Illdividül'j,h ��" tüdl1' i�l>o e

mais o prcvi!egi (Ida locíl'i:ra,ç�o f(j�em do 'Edtfic:io Oa-
...

.

�. -

\.

r:iclu a melhor OpMt-Uiudéide hfiObi.IUiriõ dô: tlriõ.

, ,

Apenas 15 l1pàHaniei'Ú'ô� ierõÕ' r·e§ervãdõ�. iiÓ !mi';

çamcnl'o. Prh,(1 "(:>(0 ,>cm i'etliu!lt�, 60 ffiê�efí ct,,? firHl;;·
ciamento!

INFORMAI'(;E'S t. RESERVAS: RUA

SilVEIRA l� i':;fj\�lú)]. 't'ON� 3·9(fl.
'

.

�::..' ��)\, <'_; t.';
. ,. .

4 �:.�....� -�� _

\

;!"''''' ,:4

ríEN�NTr
,

,

"',

\ ';'

-
..

�

I' �
,

"

.1 -.

'-'

"t' 1 'I\( .....;c ... :' .,�.' � ,\
...� �

----

I

.':-

f

(Isto mOlsmq, 'pegue o ,dinheiro do pluguet, junte mais "
".

um pouquinho e comece a pagar' o que é seu)
Mas escolha o Que é b"m af,nal e para você e sua

.

tamil!a. ,

Que tal conversarn,os sob're o SOLAR DONA EMMA?
S,m, somos nós quem estamos constru!ndo, IMOSI ..

UARIA A, GONZAGA,
O po'nto é excelente (VOCê Ia VIU a placa p.ela ave

n,da OSMAR CUNHA ou ,pela STEVES JUNIOR ?l,
o acabamento nem se fala
PRAZO 'lI? B'ah sêo <18 mêses (quatro anos) ,8 a en-

'uega 'dentro de 24
.

Bern, afinaI você sabe o que e mal.s, v;�ritagem. 1""110 ...

'ar .... AI casa dos outros ou na Sl,Ja préJprii3 casa,

I,

IMOBILIARIA

.• '. ,-1"1' ;-;,.,

':c rn 1 n n I) ]:� �'8i'{ I u: "'7

L

conclamação dO' papa Pau-
10 VI; constante de sua Te,

cente illcielica "Crist Ma:·
tre Nazarí" sacerdotes c

fieis (lei todo c mundo co-

'memoram o dic'l/ mundial
de preces pela paz.
A.naliZando a perigosa ca

minhada do snundo para o

risco de uma guerra total,
o sumo, PO'iltj,fj(\e renovou
aos governantes das nações
.os seus 'constantes apelos a

favor da paz.
O papa Paulo VI, no dia

de hoje exortou a todos O'S

lIPv;ôs. que ,uJ.,u1m seus esfur
ços de Ot'âÇÕ:CS em favor da
paz, que .. prcporcíonem a

sobrevívencía dos príncípíos
de just:iça e liherdades hu
lil�:r!i a ". '

JANl'lJ,AS DE

��),; \

Largura IX Alturta
'3,00. X 180
2,,()O ,x, 1,,á0
1,50 X 1,�(J
'300\ lió
2.,iO,X'lAii
2,00 .. » !AO

,iJ\O� x� r.4J)
1.:)0-" K' J AO
1,:10 '. jT� J .1(1
,:Nl,: 1.,:'.0
'.!,i.-O x 1,;\0
.� �:�(1 � .1 ,2n
·l.l'O 11: 1.:m
I.K() x. 1,:10

\.50 x 1,:10

I,'o'?'()O:,: 1 ,:30
f � 1,:30
2 nO :se 1.20

1 ro, x '1 20

EO x 120

1.:'11 <{ J ,?Il

l,n(\ x 1,:,(1

1.,;l1 .'\ i íl(!

',?,( X .1 (1'1

1,00 x 1,00
!.()O x U',

l.HO jf 'I,1H!

1.5i1 x I,C;('

14.900
13.500
12,000
10.200
8.700
10.200
8.iWO
7.000
6.60'0

A beleza de Elcsiana Haverroth, <l
bado, foi assun:o no 'Bolishow' ,- A 0X

Mies Santa ,Catarina podi::t voltar a Ia
zer o sucesso na passarela elo Maraca
n:'i.zinho,

x x x x

O sr. Antônio Apostolo Presidente
do Lira Tenis Clube, logo' snais 1,16s sa
Iões do Clube da Colina recebe associa
dos e convidados para o elegante jantar
comemoração "'. mais Um aniversário da
quele Clube. Durante o jantar dar-se-á
a cerimônia ela entrega da faixa Rai
nha do Lira, a suave Mariaziuha Athe
\.
rrno.

-xxxx-

A formula l)aJ:�: Florianópolis solu
ci c,l1ar SeU nroblerna de turismo é criar
XI 'Secr�tar�3 do Denartameu.o de '1'\1-

, ,
iisrno.

-x x X.X-,

Ln?'Q mais 110 Q.uerênéia Palace, es

tari rell�,icl", nara tratar de assuntos 1i-
.

g�do" p"', f(si:eios do Carnaval 1961, J.-'
rn-, eo01oj s=ão (lpsi gnada pelo Governa
dor rIa cidade, Dr! Acacío ,San T):llago,

x' x x x-

1Jrn dos vestidos mais cOlnentado3
no dC'''fi1e realizadono ux Hotel, foi u
sado Dor Sônia Maria Oliveira ----::- Er�l
em gOrqurão branco. trabalhado Com "

Tnar.?'8riélas bordadas em linha brilha:1-
te "milreJo, sapatas amarelos., completa
V2 r vectido de gala J1'1c1:1eio de José 1\0
11810.0,

. D0mill!?'0 foram vístos jantando 11(;

QUerência Palace os casais: Dr. Pal' ;Ó)
Coshj (Arlr>1e) Ramos e Dr. João' .(.lVbr
Iene) ASSIS.

..-'-xxxx-

PafSou, 2.. r'es' dir nn Ria de Janeiro
,4 poujtn Si�1'p�tiC(J célsa1, Leo1"arclo IV2-
ni õe) Spinet'i.

-XXXX_':'

R2Snni Bawer Ramos, Katia G<i-rC;'J
Mjrna Lenzi, Karin l{irten, Virgíni;1
Ra{no�;, Izolde H�ffmann, Iara BeYnar-
des, Elizabefh Roch, Tania lvr Vieira e

Eliane Am ar:l.l Pereira .. clomin?,o pró»]
mo estarÊÍo Pa J)'1Sç'"rnh da" so-cip"ladp
r.'··�- .... n·i , ..... '"''''' .... 0Y"'1:.·· .. -;-"'nf

. ....,q?i..-} �J.éJ.
-

cnlt;;...�( .. :·.�'1

B;:1.pr·�.� ,- ..... ,.,.1 ((,,(""".' :Troe:' 1=",)n'1811-1(\ � ;tJ. J)rt_}
l� .. r.. ('-::: , ,.1,-. (:"',... .. ,,"<f5I.') S',r-i-:-l Snhq.s,;'"fir,·
'p(..,;: .. <::'"""r ..; ':)n'�'n,'�cla �'J"e]o conjunt.) dc�
'\VaBir Ca'mOri.

Um grupo de senhoras de nosSa \'')0
cieelade, estão em atividades com a ,rifa
ele um 'carro zero Km.) destínandot ,
renda em favor do Lar São Vicerits �
Paula, I"

-xxx

. \
.

Aliás,: falando em atividades i fílaJn��
tropicas tomos infQr1naclo$ ql.\;e a sra,'
Tereza lVSarques Souza, no 'Bollsh0\V'
vai promover Um chá coni desfile de '.'
roupas e,Sporles, t'endo a tenda' em fa',
vor do Lar São ViçeIlte de Pausa,

.

-xx'xx,-

No último sábado.vna capel� �o Dl
vi110 Espír-ito Santo, realizo�-sê; .a Ceti
,.,·(,.nia do casamento, de -Heliane San,
ford Lins) Com o .sI', Ezio ,'Fia�aJ�c�i
N'o 'Santa'catarina Cõwntry Ç1üb,: ;�ieu-'�e,
a recepção' aos, �onvidaíJos,' .' ! ,

,
�, ..,

.\

"

A'ão comentada festa 'NO:it�' .e.n

B1ack-tie', s�rá realizada em' B,ô\fC:in'�r:0
nróxirno no Santacatrina Countrv-Clul,
Uma atracão 'internacional, eS'�r� 'd�)1�
do show :[;0 acontecímento q_ue. �narc,l.
rá o lo. aniversár-io. do ,Clube: '1"'· �,

, .' � • ,1.

SegundO estamos i�formadosr ,eÚa
se transferIndo da Capital 1?arft,n:aen�e
para Florianópolis o muito simpático',co
S3l LaYre (Tereza) 'Gomes,'

-xxxx--

O' sr. e a sra Dr .E'ugênio Doil� Vi,
ei�'a, em, sUa ':reSidência, _v�o ptamQ;\:-er
Ull1 jantar serido a renç:la de,�lnad,a,;:',)
'Lar dos Velhinhos'.'

" -

,

_:__ x <x' x x __:

� . \.
Daniela' é o mara\�ilho.so 1 '�dif�çi!)

(lUe será construído a r-aa fu1Ua' Ga:,\,,

, ) , .,

baldi - Tera Q.oze anda1i0s, cOm luxuo,
sos e confortáveiS apartal-:IlentQs .

- x x x x
\ "

\ ';í�", 1;_;,
. QU0lTl ,era a bela 11lcnír"nnoça: qlle
acnm"nhava Sergio Carri,so '.,.cle ,Oli,\701.
ra? T"lj l1�lpido 'afirm� que\n�o ef?
de nossa Bociedaclé. 0, certo, é \9 u'e . d'ias
0.onois, foram vistós no IÍ.;tesm()'\ .

Sol: l.
I ,')W. num gosto 50, baté�papo, \ '.

,

". '

.\. 'x

L(i('r� 'P'<:;�' �\" :?()'hoT"tS 'n'j'R:'Je1;(}
;San!a C<i1';rÚlé},' :S�)cied;�l� :lNoCií�t��;'

;;1.:
-x'x X �;(:--

P"11,i"1')enJo do dié': A' -j.�5truçgà
-faz ,.',�b' cs - l)o educaç�o {ài.' ,hóin,ens '

"t· ''l.

. - ........... -- •. � -� --.---- •• _�---- -��.---._---------.--, .�-.--.- ._._--�_._. - _,--'._-_.
_._--:;--: 1

,.;
.,V

o lVI'nistério el'i Agricultura acaO;,
de imDOl'tar da Repúblicà Federal da ;\..
]r". �nba reprodutoi"es suínoS da 1'a.'.<:

L;mclscbweill.
E.ótesl"'reprodlltores ap�ú·tC1rmn no

}1;c de Janeiro no dia 3 de outtibro" "

6ê'es serão dE'�tinaelos 50 ao Es ado ctt'
S,�n ta Cni;:;}"n",

j'" \'c"ci" CIO::: sl�ín()s seJ:'Ú Lei ta a (;l'1.

WASHINGTON,. OE - A Aliança
para o Progr0é;So está gim.hmidó írnpf�
to, n,a'; seU imDulso eleve seI' acelerad,)
ai�lda tna:s - �1isse un'l. grupo de pel'i ..
tos nWl1 proC'nn'él" clt' tC'l":vjs�io par_a LC,
do o país, :11,1';->1"'.\'0 () qual foraul avaliél
dRS cF re;:li,�;'(;.o-�s dê:;:.se programa ele
,']rscnvC\lv',,"cnto continental em seWi

ci\-cn pl"n'rj]'os allos,

'Hnie', Um nn;gl'é1l11<l no:icio,3o da
'N ';,;"n"] Br"8,dcr-ls(ing Company' C.,,
NBC), qUr: a]e'·'n\i1, tocbs os dias útei',
c:"rca de o l11i]hõ�",:-, de donas de casa, de
c1icOl1 11°<1:5 dé I'mól hora a uma análisó
illt't.ulada 'A A1iwwa _.- lVJ.orta -ou V;·
V.3'!',

OS partiioantes dos debate;:, l'Ul'.",
o sr. Radoi;ml1.e TOl'nic, EmbaLdc!. ;: do
Chile nos Ejtados UnidoS; o D�:·.li� c'

Federal Norte-Americano Donald J. 11'

Win, e o sr. Walter VV. RostoW, membro
do Cómitê Inter-A.mericano da Aliaa
Ça para o Prç:>gresso (CIAP).

Toelos concordaram no afirmar q'lle
a Ali,anC;a está mUito viva, embora pre
cisem, aS naçÕe.� membros intensificar
os seuS esfoi'ços para acelerar o progres
s6 no d,esenvo1vil':nento.

,

Declarou o Embaixador Tonú:;
.. qUe a Aliança está .. tendo ê�to .no Chi�

par,p
('

;->r1,,,, S ,:r"'d;c:(.�";s de ani.maiS p.ara,-;I.'eproduÇão,c. in8�rit�s' ;l� AS'"io_çiaçãb CaW
r Wll'Ce de Oti'adores de Sufnos, qUe fi·
CT,; ';lcumbid�), elo co:'1j-J:nlé" genealógi
CC (" ',nimais imnortados.

O" iqp!'f's'ad�s clevE'rãd cl'rigir:Ose
<)n S' l"';' ç') Federal de Proi:noçâo Agro,
," ("1';r'·,

' CJ�: Fl')I'l'"réJ''loijs . p·.al,J.·a in�,.ió,.r ." <.:\ (.. •••• •. '.' .

,

;,�s eselare c:'jr.crii
.,

le. Ci'ou a t·.JXc" de cn:scimento econê
nJiCQ elo Chile em"'3 ">OI' cento ao an,o
que exe-Cle a ,-"r'<;1 tr:;,lcada pela Alian
ça. Di.sse ta1l" b ;'J;l Cll1e o Chile onstruil1
6,000 salas (1" ",,,',,, 'o''', lllenoS de 2 anos

conteve a ,jn'1. �-" """-"".,f,, e aUlnento
m :.?4 por: c�ntc . arre1"8.dac:ão dos im"

po,3tOS. j ,

D's,'" o DE"')U1aclo Irwin aue os gol
pE'S rnirit�res têm estorvado

-

u' :Alia11ca
,pnra o Progresso, mas se tiecIc-à'ou ,oti
i),:S'a quanto ao,:fl.lturo.' Acre.:ll'entqU "

OUA (, nrecisO .Jazer o 1)OV0 nor�e-.anlcri
,:",:" '<':�""D;,p",r;r1;r one� n§Q n:odetn ser

,l':'�'\'\lr's (\'.: "',C !;�I.,),-J()� r.f,:}. ai u;:]a' estran""
;-'" "',>, <l f,'," ri., eUE' p.f,� Sr:� CJl'f'raque'ça O

�lt)ôio que ê1e v�m dando a tal <;lssístcn
eia.

A despeito de profunda� rlificu1d)..
des, a Aliança fez'�notávei,s' prpgre,Ssos
d.isse o sr Rostow. Continuou o sr. Ros
to:W:

'Começ:;mdo a avançar ,em (l�, ig;;!
nhou a Ali��a um iDi1lju'ls<it básjoo,' �"

. ,dispensável para f) ldesenvo1vi,rii:ento:, ,A
'Aniérica Latina est4 obtendo do, eit�tl
or suficiente cap,ital pú}>1ieo para (>�]J "

deSenvolvimento, mas o flu�o de capí'"
,tal privado estrangeiro deve ser ,a'Ú"
,
lnentacl.o'.

�"," __
,__ "i. , __...��

tt:

� •.�!l.fi;.ql";.t � ·\Iltt'··� 1'1'.'.''''1.1 i
, .'

: 1
2 .nn � ! ,P I .� 1 : � !,

it,J 2,00 x J ,:30 .. . . . . . .. :;!) !!'I:

t, iii) :i 1.2u 'o. ,'. , • ' , :::ILI'ilHJ

2.00 x l,OO •. " .. ", 30,200

1,5() x 1,40 ...... ".

1,ro li: 1,�0 "" .. ' , . ,

1,30 x 1,20
1,50 x 1,00
1,50 x 0,80
1,40 li: 1,00
1;30 x 0,80
1.20 x J,40
1 20 x 1,:W

Uw x L:�iI
1,20 x 1/)11

1.20 ;0 O,H"

1,00 x l,f'.lJ
\ ,()O x 1 iH!
1.00 x l.:3fl
l,no 1. J ,:!,n
J ,00 iI: l.fJ(!

J,IIO .� 0tO
J ,00 x (lh't

0,80 x 140

0,80 x I jn
0,80 � 1,23
0,80 x 1,00
0,80 x 0,80
0,80 'x' 0,60
6,60.x 0,80
o,6d � 0,50
0,50 :í 1,00
0,50 x Mo
P,fiO % 0,40
0.40 J; 0�4f)

r c produtores Suínos
S· ,...'

.' . t.l····.·�· :.antl ,J!at �rlna

. , ., __ ._ .__ . __ "'- __ ...._ ••..•

t
_� .. �� .. �-..:.� ..:...._ •• _

f t I ailca deve ·g'ghHar,
,

mais impulso
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Notas Econômicas
lntere

"

erlcana-$
WASHINGTON _. o Brasil, a Ar-

,o'entina e o Uruguai 1:1.Ssinaram um a

�ôrdo para levar a cabo a ividades pes
queiras Conjuntas na plataforma conti

nental do Atlântico Sul e no estuárií}.
do Rio da Prata. A emprêsa privada sp

rá convidada a participar •.10 empreen ..

dimento.
I

-x x x x -

. A 'Alba S.4.", Frma 'paulista afi" {
ela à "Borde1i\_ Chem;car Companv", 'dos
F,stados Uni ��s, adquiriu o ativo e pas
5.iVO da"Adezite S.A.', ernprêsa prcdu
tora de adesivos, e fitas adesivas para'
fins industriais e domésticos.

-x x x x -

A "Suubeam Mexicana', subsidiá
ria da "Sunbeam Corporatiori', dos Es
.tados Unidos, inaugurou uma nova fá
brica em Tlalnépantla, UIn subúrbio da
cidade do México. A fábrica, que foi ..

montada aO cus.o de 1. milhão de dóla
res, produzirá ferros elétricos, batedei-'
ras e outros artigos eletro-vlornésticos.

x·x '):\:-

A "Companhia Minera Andina', ,dó'
Chile, 'e 11m grupo' [apoiiês encabeÇadó'
pela 'Sumitomo Metal M,-ning Com
paY' firmaram um acôrdo para partici
par do desenvolvimento da mina de
Hio Blanco. O investimento será da ar

dem de 20 milhões de dólares:
-

x'X x x -

A 'Olin Mathison Chemical Corno
ration', dos Estados Unidos, aUxiliou

'

..

um grupo dFl. çl.istri]Juidores de fertilizan'
te.s ,na América Central a ,construr " du
as usi.nas de mist-u,l'a e depósitos. Umi.'
usina está localizada em CutuCo. El Sal
vador. Tem uma capacidade de mais
de 8 mil toneladél,s � SeU CU!"to foi c&1-
cuIado em 250 mil dó13rf's. A outra I�i
cons+ruída em .corinto. NiCará!!ua. Tp()'l

capac:1_4adp de ,rn;:Jis de' 10 mil tonelad8�
e Cu.stou 400 mil dól::.tr�8.

-x x

o v8101;. [bs ]iCel1Cq<:; dI' CAn<:Lrl1(")()
J10 Ppnamq f01. n:, nrinwiro· t,ríp1es'xe
ele 1966. dI" () milhõ�s e 500 mil d61ares
o qUe s\�nifica 'Lrm am1lento de cêrca
de 50 ]"rr C0',1;<> P'�" relacão com o mes

m� perÍC!::!o de 1965.
'

- x x x x

�I\s Naçõe-'S Upidas preteJ,....:lem fazer

--,-�_._--.-�._---,--- --_..

nmrlo �, perce�1C)ão de sala�
,. l'in-f"milia :lOS f!crdeiros dos

., A 'PetrQqúímica .Chilena', Ul1'R. Çll'.- :rni1H,,"es, dcmltIdos ou ex·

)1ani,za980 eslabJ �"""1i-autônbma, foi ns plllsos.
t:,beleci,da pa·n\ S\lDPrintender 1:1. criacâo'
(Ie .uIn· complex,') Dphoauímico antes' rl�
197,2, (l. U]'n 'cli:slo ;,lÍnh;n , .d� .120' mi
lhõo/E!, d,é dÔ'\·)!:0S.' O Q;ovêrT';'_ ct-�lén'o ,�n'

,-

P;'ojeto'est.ahelecenc1o Que

-

l'
trar�, com 48 J11i)hõ'es de '1ólares e in- on�JmU't' tipo de calcado' de
ve;stidores .pr�vados, com o, restante. 'f>:Ibr;d'l,�ão n?ei,onal: para

_,_'�'_. _._._ ,,�_.__ .,.

ser 'posto a ,':0nda';. deverá
ter afixad,o o !:ir\l preço·mui
te 'no solado,· foi anÍ'eseilta
do. ontem, no. Sen"rl(). 'Pelo
SI'. Bez�rra Neto' (MDE Ma·

to Grosso) sel!iln encami
nbado :iS Com5�sões iJar.a
estudo.

•

um. estudo da rioueza ':n1ineira da re

gião setentrional de El Salvador cuia
,

'd
'

a�e.a e e 6.500 km2. O estudo, que te ..

ra a duraçâo de. três anos, custará ... ,

860.300 dólares.

-x x x x -

O Pr(llu.o Nacional Bruto da. BO
Iívia aumentou 5:.5 ])01' cento. em 19G;;
enquanto. qUef os in�estil11ent�s registra
fam �lm aumento de 21 901" cento. O :;'t;.

peravit do balanço de PéL'!.1.mentos J:P]
de 12 milhões e 400 mil dólares.

x x x x -

o Banco· Ceí11ro-Americ1.l1o para a'

Integraç�9' ��6�)qli.lÍca p'o:qcedep a Hon
duras UlJl ernpr:estimo' ..ie 9 milhões .c

510::'h1il :'dólâre:<i�'�'e.sga:tável' em 40 �no:�,
a fim' de, ajüd�i;, a financiár a constru

çã.o de �st:ràdas' que ligarêó Tela a L"
Ceiba e· ChdlÍ1�.eea é'. fro�tei�a Com a N'

Caí:'ágUa;. '-'
.

. .

x x-

.

Ci;n�� p��t��de Um programa' de ..

atisteridads, :.á, República dó Peru redU
zj:u. e111 2 bilhões e 500 milhões de soles
o "seu orçamento 'pata o Ano' Flscal de

: H)66 e prorriulgou-Uma lei. qUe restabele
ce os impostos de exportacâo e outros
que incidiam sôbre a farinha e o azeite
de peixe.

.

x x x·x

A 'Essa' Standard .

on Co". espera
gastar 4 milhões e 500 mil dólares em

seu. programa para duplicar a capacída
,de '.

de sua 1.1Sina de Manágua, NiC<lrq-
gua, elevando-a a. iO! 'mi'l barris diál'�
0,5' ,o· qUe será :sufici.ente para abas'·ecer
o', 'merca,do 10çà�' até 1982.

x x x -

As novas fábrica," instaladas e1'1 '.

PArto Rico :n6 An01 Fiscal t�rmjn::jdo a

30 de iUnhO' 'úJ .it1';0 t"j",Ji7<>ra'11 U17, em

comna'ração' com as 142 jJJá_uç"urR.dCls no

,A-n0 Fiscai !:!ue t�rminou a 30 de junh�
de 1965'

'.

x 'x x. x-

o MUNDO' MODERN'Q
, .

VIOLENCIA DE CONTRASTES

, ,
.
' Arnaldo S. Thiago

Em }10S:00 ú1jiP"l0 artigo, es�ampa-·
1.'10 na edi.cão de 18 do .'corrente, dêsj.�

diário, fjxam'0" Umél. inflexÍ\�el linha di:'

orientação políti,co-Social, fora de C11ios ,..

té>nfl'oS o tradcional processo de evolu
ci{o cultural, com as sUas intermitências
de guerra e naz, ...lI seia, des�ruiC;ão ('

reCe)DstrllCão.
-

conlinUará a ser o único
sllscet.ível de condicioll;:>.l11p.nto ao 5',a ..

tus mental da eSY'écie hllD1;;ma, CUiélS

p1ant.ClS, il11er15em no lT'u1timilenário fuI
('r.. da nnc,sa ancestral\-l'1de 'l,nimal e

cujo cérebro nrocura vidamente alç;�1.'
se' ans cPlp,otiãis altin18nos da nUra 'es
piritua1id<lde onde vibn, em tÔ9'''I a . '

:-:'11;:1 ilT'arcescível grandeza, o Espírito
.de DeUs:

Aingimos, iricon+esta'v�lIJ,ente, n�

:ma e:an.'l,. agora ecumênica, de civiliza
Cão essel1Cialmp..l1te materialista., de tan

to i>spleDt10r, qUe certamente deplora):li
Hssimo seriá ver novamente destruíd')
hdó ê,"se aparelhamento técnico e cien

tífico, fechando com uma· catástrofe, .,

pg.o !'2'eo1ógica, à maneira nela qual
CUvipr i11+ernre�,;lVam as decisivas eta

pas da l11utacão das pSnécies, maS provo
cada nela agressividade dos hOmens,
l1\JDla' tercei�'a guerra mUl'l:li''ll de tre

ll1pmlo p. inil1laginável exter1l1ínio\ o t:i'
cJn hi,dórico ele maS acentuado lavor Il

tp1ect<''1l (,111e tem a ,humani.�1ade até 11.')

je Conhf'd-do.
.

,A és"p result.ado fata.1nlPnte Che"'2--
1;en10S. infpli Zl1lPl1te . .se os obiet�voS oe;;
''1 ,CiviHz,'1cão não' Se H'ansferireJY): d0,S
,:l(nnínios clGl. exclu"iva conqUista Jl.e
bpm-es1:<lr p fp]ici.cl'1,.:1p terrena, pará ::;3·

�n('-,")YY\r.-'1'"\""'1.1rávDl� �1�·:y\1;::t-n0c drt p+C)r\""lq

f<?licidar1". :->. nU;:>l 11i'í.�· "��nl,,, a(11.1.rl,� 1�-"

es.tél'· P �i"f"oh n,_,'<'>cária felicidade, ]1''''"

aupp;:.S ".� 1"P0 nr;o'p p-p""l evclu,c::ivos e p��

rem;,,1'0ri0," objetivos da vid� do homem
no, T.Tl1ivf'r�0.I'

De onde a im,prescindível e urgen
" te l1ec�ssidade de �ma educação huma�

na, meSmo conseguidO em têrmos com

pulsóriO$ quando ns;o o possá ser ex-

\

� 'i'
\

..r �_ > �.

pontâneameÍlte. E essa educação, ten:h
por aliCerce a ftaternidade; .

Só .poder:�
ser coPseguida' pejá d(grüficaçao do il\'I

ba1hà. Ora. hem se vê que nãp há :Je
ser tratando Com i:hdifer,ença os probL.'
ma,,- sdéiais da hora presehte, em. qUe
a;;;�istirtio.s a Uma tren1enda explosãO
(le li.cenciosiCfade,. de desregr.'lmentos
c1p. t'i1a natnr'ezà. Que çhpgam até ao (1.,.
hoche de vermoS Um tobusto cd0diiro.
:bum ônibus, ne!"ta cidade D"aravilhos<I
desnudar-se .e a'irafcse 'contr:1 uma. Se

r.horit,q que lhe mostr,gva j"'pudicame'l
te' ':udo aquilo que é'. decência mais Ci)

1 eS'.Y1ha marda ocultar ..
·

.. ; não há .(1",
seI'. d1zíam.�{'., tratando com indii;eren
Ça 'tais' nevrálgiCo.'f prob1erras de edUC'1
ção màral, quE> atingiremos um Cllto .:1i-

Vf�l de êduC:<Jcão hUmana, suscetível ·de

pr _pici2x nos' ambiente éldequado :a 11.

ma civilização de tal l11w10 elevada ::.)

lY1,o' esta. maS a (lUe só hlta estabilià8-
de compÍeia .':1.'3.ra- transformár o hOme1'.1

. terreno nUm Ser realmente feliz, medi
ante a prática superior do trabalho fe

cUndo, porque sem trabalho nada se

constrói de proveitoso.

(O .,tr.abalho! O trabalho'; lei ete�-

na e divina! - O muncl0 t'ntoou no bel'
Ço os cantos de um'1 oficina". - assim
exclamava f'lY1, 'AVE LABOR�", Uln doS
nossas. pdetas.

Têm os governos de todos os povo:,
de tomar mecjid;:>s enétgjcas no sen'id0
de dar ao �rab81h".' mediante disCiplina
(1ue comeca n" :1 �r ele família com a 0-

t�lap-tação �a infâncja é'. .regras s::>luLqres

de.mor1 cÍ:-istã: o conceito ele ordem �o

cial a que cipadão 81p'�1.ln nOS5;:> furtar·

fe, djr�gido ên3P tr<lb01ho de moelo a h:l
bij·ü<lr o hOP'em a :,rover às sUas flAC"':;

s'rt"f.]ps imrl·liatR" elA pxistência, cudan
;1 .. ,.:lo nr0v"-r a::: "" �s t::l1nbém impres-
C:Pr.1v0iS npcPf,,;r1ade,� ele vida eterna,

c()'.�For!�" 0P, rpqTp" ",,,tabelecidas pelo
Mestre> r1� '{ll.,....,;:>'":f:-1,qde, que é Nosso
8('nho'r Jestis Ci:isto.

rj tempo urge, SnrS. mentores da
. gr�i hUmana! "'Trahalhemos, que da
vida - a. missão engrandecida - é ser

bom, faà:ené1ó o Bem!'

Rezende Anuncia

repressão ...
Conto na, 3•.pag
trica nos Estados do Piauí
e Maranhão, proveniente da
Usina Hidroele'irica de Boa
Esperança. Rf';ieitou-se pro
jeto que pretendia regular '

o exercício da profissão de
barbeiro e cabeleiro. Foi

aprovado projeto fixando
normas nara

nelo Ministerlo
distrfbuicão,
da Saurle, <,

ele ambulancías adquiridas
. a conta de dntacões orça
mentflrbs glo1JRís, podendo
l)pnefi'�';"J'-"c pn" floal"ões
:l." enfid=des medicn-hospita
re., n·fhli""s ou nrtvadas, de

}ienéfíl'enci� social, sem fins
hwrativos, rer:-ist'fafh,s 110

C;�mselho Nacional de Ser
vico Social, no Ministetio
da Educacão e Cultura, bem
como Estados, territorios e

municipíos e �t1tid�des· au
tarquícas, para 'seiIs respec
tivós serviços

'

medícos, À.
provou-se projeto

"

�'\l�, dIs-'
põe sobre· a cuntr:I.tação de
obras- e servi (:[,S, )')p.lo po
der llubllco, corit n�l',ões QU
entidades estrangeiras. Re

CtÍSOl,I-se. ,o projeto Que ou

torgava aos serviços das

Estradas de ,Ferro Santos
.T�n'diaí e Leonoldína, admí
tidós até a entreza das fel':
revias a Rede Ferroviaria

Federal, a faculdade de

optarem "pela uualidade de
funcionarios a serem elas
sifieados na forma da legis
lação em vizor, Aprovou-se
projeto que .díspõe sobre o

nazamento parcelado dos
debites das prefeituras e

de outros devedores da Pre

videncía Social. Adiou-se a

votacão do nJ;ü::P-tfl, 3tlJali·
Zfllldo de 1. pai."l 20 milhões
de cruzeirns os financi.amen
tos conced.idos at:ravcs <Ia'
cedula rural. Aceitou'se fi·

nabnente, projeto criando �
Comuanhia Brasileira de

Servicos AP..Tico!as, socieda
de de econo�ia mista, s'ob
a ,lurisdicão de Ministerio
(la Agricultura. para fomen:
hlr a l1l"Oflucão agropecua-
rià em tt>.<l f) (). País�

.

O ScmuJ'l ,:nrOVOll tam·
bem projeto' de lei ,asse�lI'

l'REÇO·

Vende ..se

, Vespa-M4
Vende-se uma,
Tr81ar C/D21\:Y

ne 2088.

Estand
- F0-

�--,------
:1'

lI.

Peuuim: rêsfrições
. 1.'

a aviação
Sovielica

Reve-LONDRES,4
1011-se hoje, em circulos

I

comuni�tas de Londres,

qUe Pequim proibi� o uso

de seu ESpaçO ,aéreo por
avi,ões sOviético0, bloque
a"(lo. nr?ticamen.e. qual.
qUer élU',�ilio material 3e

Moscou fi') Vietnã do Nor
te. Infol"'Y'ou-.:õQ também
ql'f' ::. China comunis:'"
<1r',,<"rt!u H:1110i de qUe ,Ci

rlmJ5.0s chil1",S:�::; j3ma!,
111t-n-ào no Vif:'tn'i, ao la
eh c;p rv",,+l!,:,;s volunta ..

."(W ,'0 v'eticOs.
j). 1:"8�"·":rtn.p1pnte! estnS

mef!::�,"s chj'1,Sas foram
recebidRS até com agra'
do pelos países europeus
do bloCO sovletico, éUjc�
membrQs não se mostram
muito desejOsds de [correr
o risco de um chóqll<:
frontal e ldireto com os

Estados Unidos por causa

do Vietnã do Norte.
I

Jf'
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10% DE DESCONTO, EM CINCO PGTOS.
20% DE DESCON:rO, À VISTA.
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É MELHOR
VOCÊ ,NÃO
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O TRAPICHE, DA VELHA E VETUSTA
ALFANDEGA AMEA(;À. RUIR,

hora, quando menos

'MIANCHETE' LEVA AO ruo O
GOVERNADOR IV'O SILVEIRA

«

\

, .

v,

{'I r,

,

• I

�s massas não complteenderiam
$.emel?:�nte atitude de aliança
eatica com o sr- Lacerda,
/ 'Q,l1ailto a este,' sofre pressão
d� muitos do:; seus correligion a
r:irvs civj.s; j� tendo dominado 0$

uàlitar5S mais .recalci.rantes. Ad-
n�íte,.se· 'que' o sr. La�erda que!"
segui�, cÍ� 'ag�r? por diante, uma

linha' de Centro-,esquerda, consi
derandrr w.alogra:la toda a expe
rlenc�a' d� 'Revolução: de SI

'

d�
�lla:rÇo.' O"ex-governador da G u',\
TI�baq�' àip'da �ão fec�10u, tot�� .

mente, <\, porta para Um en tendi
mell'to 'com o marechal;Gosta �

Sil,T�,t mas, se recusa "a qualqUe,
acordo antes da nublicaçâo :b
dõpumeIlto. 'E�per�-�e que a p,ll_
bJieação do docurnen/o -

s� hou
ver'o necesSario COnSel\SO - '3e

ja 'feÜá em. me�dos, des: e mês,
no tldl:�xiIno. Se 'tal cOisa suceder,
também ,se' espera uma reacâ.i :

oovernanlental' muito' severa,
J

oa

ra' ir,n�dir que P. linha da freut ':'
/

a.1'ula ,"� transforme na bandei
ra de setOrES opos.cionstas ma.s
'Co',"bati vo.s, Cm; vist;:]s às elei
,r:õcS de i� de novembro.

,

,

:� x x

t ,

discutiél-se D,'"

nova

qlfe
dos

.

'
,

\
lOI,

I, ,
,

,

.'

<L'
de�do a, suges" ões de' suas lide
'ranças ,no Senado e na Camata
o marechal Castelo Branco ad
Ínite es'_.abele�t entendimentos'

" capazes de permitir o encontro
dé um texto gUe "concilie os 111

Pte�e!"ses, de cotltinuidade da Re
volu�ão com 'as cautelas da >elaS
se �dlitlca",' ,

� Assim, o Senado poderá ne

gocia1" coín "os líderes políticos
mesmo da: oposição � Um afroú
xameÍlto a� ,patte dedicada ao

instrum,enta1 de segurança, pois
a ,êi;tíkil'1al era considerada Inace.
tável: mesmo. n"loS oposicionis.as
inais ,mlilerados,

"

, O ......9sidente.�segundo a (re
Velc80;;Q 'do sr, Daniel Kriegel",
il:-;� n]ll"e mão do iul!!am&1to d,·
(/v:� ,'3cusad0s de' s;bversão pe
ln Justica Militar, mas permiti
rá a ibciusáo "'de' um dispositivo
D�l� aual sejam autorizados re

c;'''�ns' ao Sl;premo Tribunal Fc'
d�réll de" séntencas transitadas
f"':' �'Jlr:àdO no' Superior Trib�
nal Militar.

O líder do governo no Se-
o I1;?do c,onta com o apoie de' gran
tI '" parte da ARENA.,e 'dós pre
sid.çnilil'i. do Senado·e da Gal'l.�al'a
r:""" R� "heH:::er entendinientos
C()1;� os lideres mais moderados
dn Ql)"lSiÇãO em torno de Um tex-
1') conciliador, que, sem esque
Cpf ')s reiVindicaçõés vitais d(),�
org�os de, segurànça

.

da @:>Vê'l'-�
�,l'Í., f?ça 6onc�ssões ao �<}ér pnc"
tr�i�. '

.., <

./� )
"

, 1
» }'I

, 1___ r��
I

/ r
,
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UMA ARMAÇÃO PARA CADA TIPO DE ROSTO li

<�RMAÇÕES E LÊNTES COLORIDAS IMPORTADAS ..

t;ftÉDITO IMEDIATO- SEGURO (OE LENTES) GRATUITO

ÓCULOS' COMPL,ETAM SUA E�EGÃNCIA
';\,. I,

ABERTA AS QUINTAS-FEIRAS, ATÉ 21,00 HORAS

.....--�-----_._---,-=��-..,.__,,�

'.

'Rdci;"r'I�6êferif��/1'�l'{' ',;';S6'f5"s\,
'.

'HO'RARlo''\ilb �rÓs ::,11 ]�G",e-dbfu"13'};JO 'às 17,30
I:.

'

,

. "", .. " ,.·7,.,,�; .;_,);,t· ',;i;,"
'loros.

'�:';:""-l'_ -'\,i:". .:. ,--+.>:,._;/;".
SerVico Contqbi I -, Grganizaç�9':"""" , �

"Cont;at()s Distratas -...,. Escrita$:�ih<9iS�
,

Declarações para, ,1.mp0sto de ,R:n�a :'J,
Auditoria _; Procqroções '

,.,'
,

:-' �. J " �

Diversas - planeJamento Contpbi{;- ti .. ,J
Revolidacõo do,Ativo -:C�riecõcf�M�1Je rito.:> .. " '/�, � �-;,-: ;

;"'>,

..
'

'
�

\ ,[ REX-MARCAS E;��TEN�, I"
\ '

W,'Acreme ofiêi�r':'da p;OlJrreda��' fridu�t�'i'itiii R�{rb de

,mar;:)', patentes de {invenção' nomes oomerciais, títulos 4E

estabelecimentos, .i.nsignias' e fr'1ses de propaganda.
l1ua Tenente Silveira; 29 :....: sala 8 - 1.0 andar.- Alto

.

da Casa Nair - F�orianóp(A;i� � Caixa Postal.97 - Fone :roll

.. -----'-_---_.-_--
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SAR�INHÀS EM OLf:O COl\1ESTIVEL

SOLM R.

J

, .

I

nhas SOLMAR ..

para o mercado .Internacional

\
"

"
'I,

.. ,.....,"CarJos,...Hoepcke S.A.
Comércio e lndúsíris

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores acíonístas:
Cumprindo díspostções Iegais e estatutdrías, tomos o prazer de' apresentar Q,.

a VV. S\:;;" p'Ol,l'a aprovação do balanço geral a conta de lucros e perdas e o pare
cer do 80nse:.'10 fiscal, correspondente ao exercício social encerrado em 30 de
Junho de 1966,

.

Sentir-nos-ernos honrados em acrescentar outros esclareciment-rs que VV.SS.

j\..llgruem necessários"
" I_.!�."'.�} �'"

Florianópolis, 30' de Junho do 1966
A Diretoria

) BALANÇ'ü GERAL

,
.

ATIVO
Imobilizado

lmóveis
Móveis (' Utensílios
Veículos

t I
>
,
-:." .'

18�.124,420
37.734.203

73.242.442

Correções Monetárias
296.101.065

1,114.272.118 1.4tO,373.183

Disponível
Caixa: e111 moeda corrente e em Bancos

Realízáver
.

"(.','

Mercadorias
Matéria Príma
Mercadoríc.s 'cm trânsito
Devedores
Ações,' Bonus de VU8ITJ. e Apôliccs
C;ovêmo Feqr'iáll Leis 1474 e 4242
T<'lmcto Indenização Tracalhísta Ldi 4357
DIVerJUS Conas

N

1.326.021.217
18,423.677

9.in�,057 1.353.758.951 .

2.:735,217.301
13.012,906
16.550,877
,29,679.970
144,329 ;336 '4. '292,549.341

Compensação
Ações 0:::ucio1.<I,(1<';8 700.000

.i:'�'\,SSIVO
Não Exigível

\.-apitaI,
FGese�:va

\
,

,

}'undo para. dopreéiaçiio de Íll1ÓV0is
.fundo para Contas Duvidosas

,1ções ,B()nifi!�,·,das

1.520.000.000
J74,946,399

2,620,5'76

'50 . 000 . 009
'7.908,624 2.455 :475. 59�

, '

,
"

,.

'/
..

LExigÍ'\íÇI
Credores
'Diversas Contas

3.104.403.170
278.,224. 8�0 3.382.628.000:

ü)m�ens"!�:ão '

Gauçao Oa Di:� dórj';\.

"

,
\ 'fOO� ODe

Cr$ 5.838,.803 599

"

Florianópolis, 3Ó de junho de 1966
Dr, Francisco ArC,!,llljo GriJ10 - ;Diretor-Fres:..d�ntO
L<t,rlOS. Hernz\ BuecWer - Dil'etor-G'2-rente

.

HeltoÍ' (:le' Souza' Lima -,- Diretor-Gerente

Uno).whter .-. Diretor;Gçrente
V,L ÚWCl'tmo Rodrigues Éipa ,'- .Diretor-Gerente .

,Dj:. '·J.(jâo 'Eduardo .Montz �; D-iretor-Getente
.

ltnal1UO ,Francalacci' - Diretor-Gen"llte
.

Fr.anclsto.· Câ]iú.tid� d��,s.Q,� ��, T;:Jc:W.co em
. :I�. ll(j� C. R. C', sob flh 6008

<

.' '.
'
contabili�

"'-
"

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

, /'

Subandrio diz que Pe'quim. sub\7encioncu I) PC In�pilesio
'.

,

�
I <

JACARTA, - o ex-mini;:,
ira da:; nela\i.oes Exteriores da
lnddnesia �ubandno revelou pe
rante o tnbuHal ,milhar eSpeCIal
que o julg!:l por participação, ÚO
l1\alogracto go"pe, coin�msta de 30
de Setembro do ano paSsado,
que 'as atividades sUbversIvas do
.bartido ComunLSLa Indonesio,
FKI, colocado fora· da lei após L}J

golpe, erjim financiadas pela Chi

.na comunistli·
, Respondendo . ,a perguntas

feitas pelo juiz. prin;Cipal, A.li
r�·_, S.aid; ·oubandrio .OisSe te.r Sido

int6n�ado •. pela Age:qcia Cen.,
tra1 de D1telrgencia d:a .Ind.one'

sia, BPi,' gi existencla do pl'U
'je,ado g.olpe cOrnunista _para o

d'ia 19 lie setembro· mas não
tra11smit:ra ,a noticia a Sukarnó
p01Ljde a_hava q"-e .o pre'5identf-�
F1. �lllda '-'onhe;G.o..lllento dela.

�aid ·pel'gU.ncou a Subandrio

por- que, C.olhO cnele . dé!- BPi,
não ·mform.o)l P presidente da

existencia da conspiraçã.o, O acuo

sado· resp.ondeu; "'-renua qUe ,)

presidente me fizeSSe pergu11Lf'l .

Héjvia muitas .organizaÇões i,:,,"

ternas. e os rel,atorios não esta

varn atualizados. Como disse an

te�, e� üuid8.va sQbretudQ da V-l!
lítica .externa ,�, por outrQ lado,
'in:1aginei que o preqiden'_e tivt!;j-

. Se Conhecimento do relatorio da

Age)'lcia . C�ilt1'al de, Iniorma
çõe,s." i

Os l'I?-terrogatorios de 'hoje
versaram Larnbem sobre a eXlS

tencia 40'" chamada "Consell1o

dos' Gene�als:' e sobre a auten

ticidade' de uma ,carta de "sir"
}\;I1UreW Gil.co/ist, ex-emo.aixadol'
britanco em, Jacarta, qUe falava
num plano aIiglo-norte-america
no cOntra a Incionesia .

Subar.dri.o
.

afirmoU que não

duvidara da veracidade do pri
meiro informe preparado pelo
BPI sôbre a eXls.encia do "COil1

selho d.os Generais.... I
Admitiu; entretanto, qUe

I;ãv llavia, tentado c.oil±innar a

aU.entic ..lade da .Carta do embai
xador brrtanico apesar de ter 01'

denado ao general Parman, que
tai a.ssassinado p.Jsterio:nuente,
élUe mantive.sse .um estreito co ,1-

vacto cOm a Embaixada da Gra..
\ B�etanha. ' O general SUknedo,

por sua parte, eleveria vigiar ::(

El11baixada dos Estados Unid.os.
A suposta carta d.o embai··

.·'<ldor, q;e foi publicada pela
primeira vez por J,lm j.ornal eglD
oCÍo, f.oi qualiti,cada d.e fálsa por
um porta-voz da embaixada bri
tanica,

Subahd.rio reconheceu,' pOr
0'..1'1'0 lado, que em materia :te

politica inter,v.,acional havia re

corrid.o frequentemente a.o em

prego' de dO,cumentos não auteD

ti;cos, ,considerando qUe o fiÍ11
jusüfica O,s meios.

I

i
't

Radar n,ª�,�§.g�91�',,:;, �fji'
, LA�Al�q; �TOLO�:q .,'

· .» ,

:, "

<

• -,

r
� ,,: �r .'�' -" ;

'\uOv.àu desfile �e modas .

Bang�,' com

'Um chá. D'�fiiáram' nove r:r:u}ças.y; Fo-
. ;�q_P1 .patrO,nÊSses' as, sra� ,}11,U-g6t· 4raú-
'jo, Virgínia Borba e EdY, Santiago.

.. .:,.� .' ;.

LOGO à noite, o, Sr. Antônio Àpos .

,
tolo -- presidente do Lira T.C. e meru

'bros, da Diretoria;' recepcionarâo cü,t1vi'
dados para o jantar de confraternizaçâq
ém comemoraçã.o ao 400. aniversárIo' de
fundação daquele tradicional clube da
sociedade flo�·ianop.olitana. As 'debutan
tes de 196G, eo:t3.r'ao presentes. Mariazi

.

nha Aterino; receberá a faixa e Rain.ha
do Clube, de Maria Thereza .Machado,

I

- x x x 'X �

ONTEM no, Rio .de Jan�i�o', foi Ian
çada, a Revista Manchete.com núrnerc.
especial dedicado à Santa Catarina. Seu

�a.nçamento aconteceu em Parada d'e ..

Lucas, com um. movimentado alm.oço no

salão de réc-epção, daquela conceituada
revista. Es,,� colunista colaborGu com

aquela reportagem de .autoria de Augus
"
to Costa, Salim Miguel e Domingos C:l
valanti. . I

_'xxxx-

ATNDA falando na .Revista Manche
te, ·e.stá

'

marcado SPU lançamento nes C!

Copita1, nos salões do Quel:ência Palace
Hotel, próximo sábado, às 18 h�ras,
com elegante recepção.

'-x x-.x·x

P CABO ele .receber ofício convite,
d:) D're orio Acadêmico "Henrique ..
Bruggl1"jann', para a tradicional f�sta -
'Noite do Topazio', que Será. realizada
nos salões do Clube Doze de Agosto,
'próximo dia quinze, às 23 horas. Ex:pedi
ente assinàdo uelQ diretor social José
Carlos Jorge. Ãnexo veio .oS nomes da.
nOva diret(\r:� d2,'!ue',e' Dir,eLorio: 'Pl?
sidente Céh) ,H, lVi.' da Silva: Vic�-Pr,"
sidpn e e Diret:"!r S3cia1 � J.osé Carlos
Jorge; segundo Rubem Abrev. Machaq.o
.José Schni tzer; Nilson Stadnick; Marh
de Lourdes

�
Fontauine; AqullI.es Balsi

ni; José SÜvano Pinheiro e Rogério A-
Wethorn.

.

NO J:..ux HO:el, Zuri Mac.p.adÇ>, pro .

x x x .x,.--

ENITE Terezinha da Silva e Jo'�'í.(:')
� Roberto' Dutra, dia .dõae próximo, às<U
horas, na altar, da Igreja Matriz, .do ,:.

Santíssímo Sacramento , de. Itajaí, téc�
· berão a b'e,nçâo .nupcíal. "; " .

·�·xxxx�
" .;

,

...ES:r.OU. recebendo' convite' para, p
casamento de Rosita Oliveira com o ..

SI': Osmar' Conte; próximo sâbadô "à's
9,30,' hs, no 'altar da Igreja Matriz !'Sáo
JOsé', onde' os. noivos i�c.eberão p�,.cllJ.n
primemos. Amanhã, no 'Mario Botei",
'os noivos neceberâo os familiares e pa:"
dl,inhos para um jantar- 'Rosita, foi um
dos manequins de sociedade, desfilando
por varias vezes em. pron�úçges "deSfa
Coluna, r I, , ,,'

,

\
•

\
'

•• _l ;" � ". ;'

.-xxxx-
� :.... : .•. -"<i._:' ';_,

PRQXINIO sábado, o Lira;' TC.
promoverá o' Baile diAriive�sádq;' em
comeinõraÇãó ao seu 400: i al!J.iVersáiiP.

,

Na .qc.asião "serão, apresenta8as as <Léb.u
tantos de 1966. cuia .desfile est{. sendo

�
- •

,"
•

.'
-'

_

" .,,' .• : .. � _'",\-Ii.

organizado pore Celso farnplóna.
c " '<

�, .' ',;_: .:

-.: �

;..... X x X,-x -�, ,.f'
""

"

'�' � :�. ',,.,'t�:"

RADAR na' Soeiedade . dócUinl!R'tá
; :rio da SO�iedad� 'catarir:j'��;St;; ár.c;U1ará

·

dent;m de poucos (liaS, ágorf, cóm: 'clézes
seis pá�únis. .,.' ..!;.'l'

"
'

f ,',- i>-

!�-.� X, �;?r .... ,f{�,��:.,;'" ":;:r'1. :';'"
PASSARELA:' ONTEM, -o I;ira' T.

'C. ,ré,cepcionou
.

.a . ü11pren,sa.. :corQ {Ul'l1 � 00-
quiteI � x -:-.0 Jantar Feshvodasln
dúst:rias "e'nbtí�ia. eiti :o'dO,s' <bS' ·jüM;ãis.

',de se, e q.e oüiros:,ES14d'os'! t;i.;: ','x; .. :.,_

.�)n� ,�gêl'�Sia .. -de. flll.?�i�da��,; .. .4e .. ;�jo
Paulo, .�. FOX' :propagamla, vai .funcio
nar :h�sta Gapítai, cóm':a:';MR' >" X -
ROSEM)3}RI) Kone&kí '; F�rn.a�eS,'!io,�eP-
'tre ,OS debutànteS elO Lira ,TC. " ..

_

"
' ,-

, '-:, _', o:' _.' �'..;
'.

PrefeiftUfr; abre ruas DC' cenlro
.

\
. /
..

Continúação da 8a. pág. '
.

Sr. José Livramento. {\-breU" 'juntamen
te com a sra. Helena' Padra' Biten-

courtt, Dirigénte da Assistên�ia Esi�oIai'
no Estado e, a Supervisora M.unidpa!
da Merenda EScó12r, Sra. Siela 1'/I�ri'3
C8.rneiro, estão p,anejando a P"Og;I'!,
mação referelilte a "Semana da crIan

ça",. a qual con�istirá na distribuição de
f' ,�

,
".

J,

; ·i

pãe.s aOS escolares estaduãiS' < e·'.rilíúnici....

·P9.S,�'álém .ae' eomei:n�raçQes;����, .Pca ',-;
escolas d;a' Cap,t<il. Regi�oti tãm�m,'

. a visita' recém· efetuada·a Santo Anti),.
; �i,O ,ele I,.}ish0.a, cuj�' finalidade f�i a d�
constatar; em companhia' das, al:Udicl...'1:8
au't:orid('ldés, a entr�ga dà merenda; abs
alunos do� esta.b'e1ecimento,s de énsino.
�aquêle Distrito.

�---------_._------:__._ .......--

A rr���� realizou :mais um.a preYi
mu:lear no Pacifico Sal .-,

( PARIS '__,. 1\ França completO,:U a;
. "�hastant� "lü).i-pa;', a�ina�ando que o,des..

serie .de, explOsões at0miC�s expetünelb '''pteeridiIDerlto tarnejaúvO foi minimo e

tàis. ql:le vin,ha realizanrdO, n'o atuàÍ' 'db, . é. qUe os:pej;xé�,retírados daqu�la , zol1.à

Mururó.a; rio P,acifico Su( com a deto.'.. " :: são,/perfe�tamente ;,iC,omestives. '. .

nação de uma bomba de p:�tencia 20 vo, ,','" ,;·AnUD,çi.a.Se;, fiijàlmentê; qve�a"FÍ'an
zes maior db que a lançada peloS n01'- ,> Ça 1.:1everá téstâr if sUa: primeira ,bomba
te-ameli:can.os sobre Hiroshima.

I

de hidrogênio 'em fins de 1967 OU prír�
De aC.ordo com. um cOlpuniCado di- cipioS de 1968·

vu1gado pelo ,Ministerio da .Defesa da

FranÇa, a bomba detonada hoJe consis...
ti'a num 'explosivo atomico com al.:lita- .

#

menta (h� Plutônico e outros, materiais
Lerm.onudeares.

Esta expererrCia, a sexta e ultirlla
da serie, foi bastante diferente da an

terior, que consistia en1 cO,mprovar os

Sistemas de segurança das bombas ato

micas. Apesar de submetida a provas
vi�lentaJ, a b.oinba não explodiu, mar

cando o exÍ.to da experiencia.
Segundo :se irif�rma, a serie de ex

.periencias demonstrou que a reserva

francesa de bombas ,.atomicas, transpor
tadas' por aviões "Mirage fV", é, efiCaz·
'e que 'a FranÇa aSsegurou haver produ,,:
zido uma explosão atomica .atmosfel'ica

A SERIE
,"

.\1 ".

'-:'."',�' " �:'�',- t
Escritas avulsas '_ Procuradoria, - Contratos Distra-

tos "'"- }rnpôs,ta ,de Renda - Impõsto de Consumo, - Pra- Os, abaixo assinados, membro:;; do conselho fiscal da "CARLOS HOEPCKE)
viqêrici!a #pdi�!;� C,OueçãQ Mqnetárlt!. de A't�vo - �ssis� S/A. COMÉRCIO E INDÚSTRIA", tendo prc-cedldo ao exame dos livros e papeis,
élaTécnica., ., balanço, inve.!ü,átiO,.e âemai� dorument.os, esped,almente doe negócios e opera-

i 'El'@tRE_çO� 'Ru� $atdanha Marinho - 2 - Loja D. � �ões sociais rde:rentes ao exercíó) enc(Frado em. trinta de jUl1,.'lO de mÍl nove-

C�ixa ti6stál; 596:, ,
,

'

centos (;1 sessenta e sels, dechwam t.er acha.cD tudo eln perfeIta ordem,.. clareza e

1 En,dereçó Telegráffco "OR':t'ECQ" �,:, ',' 'j' regularidade, �')elo qU2 são do ,p21'eCer sejam aprovf-l-dos pelos senhores acionis-

II �:;�fb�é�h::�� i���b'f q,Aup�O,: tas, o balanço, contas e dcmai:: atos da gestão !)ratiê"dos pen, cliretü.ria da socie-

�6rianÓPOliS, santa Cata:rina
CJade.;, "'.'

'. t.� ••�
! i,,�.!;",; '" .,.' ,l .' , , Flori��l.Ópolis, 9 do ag_õstQ de 1966·

"1" .........--_. .'.<'
-(\

��
-

", , ,",

I ��;'/'.�:ç '2.. Or:g�nilaçã�,':'tOlllá,blil � �;: �����B�::htaL::::sis
,I ��êç, ::; ",

,
-J:.; ;:i:'I�A�cd�;", ii:' �" "Dr. Ivo Reis 'lVlollwllegro .

A primeira exolosão 'n-uclear-',fran
cesa no alol de Mururoa ocorreu em 4
de julho ultimo; �pe.?a� das, tinumeras
mensagel1s, �rovenientes d.e. varias �

paI":.
tes do 'mundo, solicítando que a Fran
ça não realiz.ásse as explosÕes. .' InI.9.lfe'.
rente aoS apêlos, a França leVou a\Tan
t� seu' própositó, tendo realizado �xplo
SÕés em teí·ra, no m"r e :no ar.

i

Uma· das exp-l.o"ões� calculada em

100 megatonelad';s, Eoi .assistida pe10 pro
:rrio, gençral Ch.çr.1es de G,*ul le,a bar'"
do do Icruza:3or '(1)e Grass(/' anéorado

'

a CPTe'" de 40· ((Lli1ometroS de distancia
do loc?l da explo.São.

=::-..:.::.::::.:.;;:::::==== -----�----.;::;=.==== ::;:====;::===� I

"

BELGRADO, - A 2gencia iugos�
lp,va "Tanjug" inforníou h.oje de Pc·,

'qUim' que, �m um manifesto distribuido
nas rUas da capital chinesa, Os tr.aba
ll'l.adores acUsam a "guarda vermelha"
de ter morto um curigen',e de uma fa
br;ea de r.odas, em Tientsll1, além de
maltratar Os operarias.

.

Segund.o .o J')1anifes1;o, tal fato ocor
reU durante uma discussão entre fana:j
cos 'maioristas e traballndores, na qual' ..

esteS ultimas recuSavam a teoria da
'

persUasãO pela f.orça, defendendo o me"

t.odo da persuasão pela razão,
.

Ern segUida, no manifesto das op'e
rarios 'chineses de Tientsil1 lê-se que o:;;

I'gua;clas vermelhos" entregaram-se a

Um verdadeiro "terrorismo fascista'" e

o corpo do. In.orto perm,aneceU durante
variOS dias no lajCal onde tombou. A vI"

.
'

I�, '1_

tima era secretario da' coinissãO, direti4'

va da. fabrica.

GREVE, DE FOME

'. .M. " _j!
, A 'meilma agencia .anunClOU que ü&-

,

tuc1al,1te. do InstihIto de Minas,' d�' Pe
quim, também "gua.rdas yérméIh:oS'" Cl�

.. cerr.aram-se n'O intei-ior do lústittrt.ü, dé
ci'etan::1o uma' greve de falue <:omo prD
testo por. úão 'terem· sido reNbidos pela
çonüssão diretO,ra comUnista < da capital,
ante a qüal queriám: apresentar um�

'queixa pela siJ,uação: existente na esC()o
..

la: A ·comissão, em ,represa1ia, etiviOtl
.'.

uma delegação .de ;:t:r:a_balhadores, cam
pôneses e soldados" para' advertir óS

"guardas \�erme}hos" de ciue seu cor��
port.�íuento não condiz COln: as deciSõe-'J
de 16 pontos,da ;Cóll1issâo CentraL

"
"�oAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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São Pau!o �,- L f' _r)' "lia do Turismo de São ..

Tnulo vai p � - V·- 'a v' 1 -3 à nossa capital, ern de-
z--nbró pró, - t; AO lr s seleções finalistas .da
U�';ma Co>a êQJ "(',,� Fut"bo1, realizada e-ri LOn
dres. Os enLn'__ �

.. 1\JS, ::.cg'Lndo o Sr. Pedro de Ma-

�
.'

....,... .. __o

-

'_�_

AP.l!�dr(��� (�@ ::,1.:G��RJ@S sara fe[';had�
�'(�'IJ'I� 'ii'!"If�'J"-��-�
L �Am 4t..<.a .... :Z. .... ..; .....

f

Ao que s/,·:lif "�,..a. f'�ÓS 8.' prova Mil Milhas:
qUe será ..1 Sh'P •

-

� "'" J h de no'�embro (últir.na pro
w' do cal""ld�1;) t' .e (�<;l'anãJ Paul'sta. de Automo

bi1'.SIilO), I) AWC,',.·('mO ii: � Il�tHlagos e.stará fechado

.'p"ra re.{ó'wo:1s"..�" a �y�, í"Í,é': foi d�da pelas .autorid�'3.
des, mUDi'�;')3i<t (''' p"';";'''r:ram domingo no Autodro

mo. T', r'" l· ... ' -,... 'y' Á."... que reformas'serão feitas.
Pcrque o rr'�·'

,. '-C) :f"�,er no Au'odromo de lr).-
te�'lagos r-o L

'11.', p'·ts ,:;im construir tudo de
nevo. �A" l' ,�-,. l' ;;:i) 's EãO -rJdem se esqu0

rd ,:"ri,::J mUnicipal de inter

"10,"sório, há 26 .;:J.nos . E'

'ª' C ? ':ícaÇão de 'provisório".

Se o A, L,.;' ,�J, 'l' eh Jf.t "r'agos vai Ser fechado Q

putjr e? 5""'"' r '" ( T�"
'n de nQveIJ1br�, qU�/apen�s

U la. ,rcli'r'h " 2' '" ,.11 ri,sta. Outras nao terao

Sli lfdo' �
. ..( ,. -" �,;",� el-·,rc,:ado, con'lidrrando-

s,- é\ ?,{� ',r
:;:� TIcn e �

las _' 1';" ,« n�
,

"'irC'pri do ,Aut0drOlT'0, que
'( , -;"ir _ prnbora em parce

.� ar
'.

ficad.r, segu�l.:lo, aliás

., ....
�� --'--'- �- -,-_.� -.,_._

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

o '1f'�n' "�';H;)
G''JLÁR

�� \P5.. Po�é� P)'3 ('J!<],,(!"':�1õ

d-"l f.!'t'I"f'� .. Fit'f!h't: e, f'" '1))'111

,'e""ll tof!l�"'le b'''''''A 'Na �[\�'� ta

'E:��n�e11Vlri p'"".,.,.r '''l'1'' !I<}..I"1 .�

p.-,.,i""'e r'(' G :ê' �ií) n. "/(1'"
. <lli )s' Pll"'ll ll'('�O ;) '''''�''If -.,.0,. t!l':)
�jrti�o. C.... ,,� :i'j)- �,.. T 1

� "o"..,,fo<; O!'r' � \'],.1,,,,,.,,,(\ e

:' !':hlei (')', �,,,,, 1:' ""o 1,8
roma e t 1 ... , Ii', r- ,�. .".,,1'

t'" "�.I'i o <; \ 1P!i, ;, '" �;;.,,';. "'!�:

(.""'';",�io G. V""'�f'C",r.� $11\";"';0,
f.. �,,�.,,(t, n'�Jr"o r"'_".,t �'P n�_'R

� r-: Z;" N"'!'" e t>q.,. ""'<I� :\ r'o�-
i

I AA'. '" ",. .
"".' .

';;'�({), f",.,�'"t�nl' f� ,.U''''·''.o. �t'\ 'r��_'l-
, ro�r (W...,R -I)l.') ._: f�" 'r,�
" R;i)nr� .. ·PCI·""� .. !')�,,,.q� '0"1'0
'.MtI!lI'fnho, ...!,fl·""� €c l"l�'i!'_
�l��Q: 1'4", o."�' :",,' '-';l '!In

'(�H"t.I), l.,,.do, -MG Il?O!!9
e j, ,J"'ei

No em')<')I:.(' If�e f"'l 90,

C���''''a
!\ll\!:e1 �().

.ci f. C, V€n'oí., •

�@, Tesopil'.Q· do

Tmnhém né.,te ePlco."ho,
(li ....j ..ór··a !'orr:Y 1)"3"0 os a'
v:",Slubrll)s, fen':0ndo pO!' pa
re- er de ul!1l�a vez por tô.,.
df'l" Q,jMe aqw�le era um

s-6'"..do ill1te1ron1er<re pa
d"nr"ornen$eJ co-"!,, se �iío
bmF(!I!)Oe o !P'(,lssaç'em ,de
E1.rOi� um 011'10 de oe:dstêl'!llCÍa
'C'lH� !'\lO 1;0.1<951"'0 di«r a e",�i
��) �ornemol"�va. Vit6ria
ff..i� e insoH!!máyel !-l(Ír
:3 x 1, trlliio lhixr,m �o mar
tunl'll de di!vil:!as dE' sua to
tof.ll supl'emado sôhe o ad
vc·, ..órro, E"I"esÍmo semeio ês
... irfil'l'eqrado de 1),)l1s ele-

.

1"!1P.I1IVO�, M"r'e:o�tln pera

o �'Ul(lR'� ve"il�f',rl!o')' Adil
�C"'1, S,;;�"'i:o e Mf,,.io. O
!"'l"r,� Roma pstP.\'ja assim
f(l,�·".."..,,,,�(), �íQ',iQ, L ,�i7. Pi-.
�;".;. Rt;>!m"''''o, .Jr'�e "u�Y e

C.'''��!l' "Ao!!),' G·�!"'?"�.o, "e- c,

I!'r�'r;"" "! "'-ri; Mário, Sérgio
e Adiihon.

�, '��A.. E AlM,,)CO
P<t'l�@ dOll'l"llint'o, 'Js fe.,ti

v: rigd�� tiveram prmsse
i"lul'm'ól""to co""!! ClI -:eleb"'a
�(;I) de UfIII'\\CI miss"'! eon a..

""'''l ,ie "'I"O"""s nll 1 ...."':,..
,.i!" �t � ......0 iIl'",,�ro, ,1'$ 'I! O/lO
ht')��",

IAs (fo ...e 4.orf:!S, os

""'P''!'I!''Q�es nadrerroi!"'cnsp.s
Q,(ercf:erl1m um nl,,,!,o�o
a(l!'; a'1so""iQ"'os, '1i�'la1'i- <I
zel'r)*'es e cO�(lbOraf'ores do
c" 'be4 h� ...d() ('io� P.o"'ol a

("�'�"'�(1�<e�ri(l l:l"Idllict!'l,
'" '.",r·t� ":lI"Iu'1' .váF'(lI'I ne'l
<:i(''''!' !F�t.!"(I"""", r.i� ·."I'lv-a, ii
\l't> Ioerec!o coni!iiidel'olCões ao

Clube.
4 •

galhães Padilha, titi.lar em exercício da Pastà, já fo
rain iniciados, com a colaboração também do sr. Pau

lo Machado de Carvalho, secretário do GOverno.
As e<ju:pes visrsan.es deverão dispuitar varia",

partidas com um s�,leci,Jn.ado paulista,. sendo franque
ada ao povo à maior parte dos lugares disponíveis. ..

Com. essa iniciatva, que deverá çontar, igualmente,
com a. cOlabóração de empresas privadas; a Secreta

ria do TUrj,SIIio pretende dar 'um' presente de Natal

ao povo cde São Paulo".

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

..

Noiiciari� E�po;rHvo �o País

o Sr. Antônio do 'Passo,
continua preocupad() com
'Q problema da ejGib{lfa�ão
da tabela do próldmo tOf�

. neio Roberto Gomes Pe
drosa. Presi,b,te d� e ..ti
dode caria'ctl que conta
com o beneplácito ,do :5'1'.
João Havel<.l:rlge �CH'a suo

iniciativa, pretende ilifttuir
Atlético e Cruzeiro de Be
lo Horizonte no cer'tame,

•

aprov�itando-se da :le<:len
dênc1as dó estádIo Minas
Gerais.

....

tica do Canadá, 'a CBD,
d.everá promover a ida' de
um clube BrasJeiro a <à�

(judo nação norte-ameri
cana para enf'rentor o se

lecionado loce!. O !natch
se, ,o efetivado por oco

s!ã'o das comelrcorllçõ.as
do dia nacional Canacien-
-se......

caD, c.amuãticou à Fe
de!i'ação Pc!Y!is,'1'a que o

Fa!meira$ tem esh'éia mnr

cada na Ta;;a Brasi! 66.
O alvi verde" f'má sua pri---

,

foi rliotic,;ado G"le o· �i
rig�lI'1Ite carEo�a p�e�e!11�ia
prqmover a Ide! &e Men
dO!fl�a Falcôo· etO �io I!)f'Ua

de.�i�Qío do assunto., Mas
se O' mento� bande+ cm;·e

não se disf\us-er a flr ao

Rio, Âni'ônÊ:> do t'a:;so irá
(I São r.�"!'l rara a, solu"
ção do caso.

r::l:e�r(J] a!t'))t"c�e������t) da� � 9
de O' h"')�'J, ·..,S!�(mdo a a�
tua� �!CI 26. "j·r"e-f.'am?eão
!>Q,�Ii!lta e'1\lfrel'l-tor6 Q v.e'l1l

ce10t' . d�s ·ei;�inató .. ias
(me !"erão ioqadas entre ó
Vitóll':a cC!mpef.io Bllitmo
e o ��nutê�o ���".p",Sío Pe,··
n�""'II.wca"o., O Va ..co da

"G,,-"""('1 pr .....e1ro (:ampe'5o
d!ll T',..�a G'!ann�!P'l e re

pre",p.-tn""�'e "''''.;0'-0, a-

9ua�r.1C!�á a de�is5(ll da ,fi<;
puta Cru'l':eiro r'.e Belo Ho
ri70!"!!'e e G:rê!'!"io de Pôr
to A'e�re "'\1�a !1"1''''er Qual
será seu cdvereário.

'

o ::frro pr,'.)'olema a�·re

sentado no IVo, MC!S ê-sll'e
da esféra de] CSD é a vol
ta do camJj�c!ftato brasi
leiro, inter-�eF,p.cões, cer

tame Que I':'ode;io "'�r I"�"

i'qbeleddo t�m. 19,56 João'
Ha"felanqe, ClIl!)rQ.dr�nha i
déia que poderá'. \.ingoD',
na dopendtf:n·da d,o 'po ltO
de vista do!. d1rigeft::es es

tad.tlais.

PCrI' �I.!ho laJo, o San
tos, f:ampeiio dOi úl.t'ima
i"1l""a, espercm:Í1 pe1a semi-.
fin�i!: que ser.'] disputada
à 1.0 e 16 de novemhro.
Os jogos §inah; sei'ão a 30
de novembro e 7 de de
zembro.

Em julho do próxümo a

no, atender'do, a 1.!n'\1 pedi
do dia entidade fl.lf',�bolis-

-------_,__-_.�,---
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A ?róxima rodada, o -deram na rodada de do

tf:;'Hl �., do rehlri1o, se tÍi min-io, serão os erotneo-
" .... '-,ii" r.o ",d"xi" o 6"lO ni,'tos da peleja marcada
di) com dois en�o tros, para a cidade <:lc Blume-

1.'[<'I:t;E:,�ando-$e no dia se nau, dando inicio à roda

gl.lh��e com 05 restantes 'da, pois será efetuado à
sete jogos. tarde.

COMERCIARI!) X IMBI
TUBA

Este pré!:o será no"'u�no

e rerá �o� 101'01, a cidade
d0 Cridii"�a, (�everl,.jl) ven
re. o viee-Ii-ler. Sáb<!:l�o n

:-'10 �eali:li':ClIçêío.

PP.,L�'·.ElR"'S X CkXIAS
Os dois clubes, que per-

FIGUEI!'.EN�E X INTER
NACIONAL

Para esta Capital, te1'l

do Dor palco o estádio
"Orlando Scerpelli", no

!I=(f;t�e;to, está marcado um

dos melhores enconfros da
ro�ada: JO-'Qriio Fi ..u'!;
ren=e e Internacional, ês
te de Lages, num prélio

-_._-------------_ ..._-�--,------

Escreveu: l. S.

NA AGRONO:M!CA
O qrama�o da 4.0 tur

ma do Ab�iq'l de Me"1o
res foi oeleo, no domingo
à terde, de uma excele ....te

pc ti;:la de futebol, reu

nindo os veleroscs equi ..
oes do O�vt;r!do CI'!.IZ F. C.
,do Es�reí,.o "e�5IJS São'
LlI.!l!: F. C. loccl,

Saiu vitori"!iO o cO!l1iun
to visitante. p810 elástico
plOl<"or de 8 a O.

Na "reliminar, a vitó
ria também sorriu aos ti
me 'Iisitanf"e por 3 x 1.

x�x

'l'ambém, no ."ra·..,ado
da '.0 turma do Ab�iqo
de Menores pfeliaram n\t1

tó'rde ele .-!omi"'go as eaui
pe� do C-'IJIZ'�;�O F. C::. lo
caI e do Vila N!)"Q F. C.
do Bt!!rro da T",ind<tde:
Empate de 3 tentos.

O' Cn.ll:e:ro F. C. al)�sar

dê desfalcado de 4 titula
reis. ,eo.,,�e9yi'l est"lr' '1
fren"� de seu adversário
rb� :3 Ci O De"'ois n'i!ma
,bo,,�t�<":! reviravo'ta o time
da' Trinda-1e c::�s;nQ'o" és

ro!s 'Que firrmuc:nn o re

S!!!t('�o "'0 "n�O"'ltro.
No pré!!., aoe·i�;- o, S!J�

giu um empate de 1 l'ento.

�LÂ, TRINDADE
P�o!õ"1eo,�i!':"o 5;'(1 �eB"!e

de pcuHdas; invictas, o

r"l"!i'!.i!l�o do J�de'l)� ..dell1-
te F. C., loca!. supla:ntou,

---'-----

IAT!SMO

na tarde de. domingo no

estédio' do Peule Ra""os
F. C., o São José F. C. de
Ca�·oeiras 0",10 plás+ico
marcador de 5 tentos a '0.'

AC!ra"'o�J o :o�o a .o"os
aue co",nareceram aquela

. Pra<:a de. Esportes, pois
ambas equioes apresenta
ra"'" um ó�imo fute�ol,
prindlPalmel1�e o que dro
Iocnl, cue m.,is u><l1la vez

m(l�ho!.J e!llt.,� ell'lfl ·excelen
te formas físicas e técni�
caso

Convém sa!ie ...tar que
B"but:a foi o f;"ura de
destaque no referido en

contro, domp"u:mdo com

categori<:! QUQ�,,' todo o a

talJlue do São João F. C.
.

Na prel;miF'lU, v1t",r;a
ta..",bém do .ndependente
F. C. por e.a O.

EM �ANTANAl
O vaforo"o l'onjunto do

Cori"tian!'< F. C. local. jo
gando domi!'iClo Q tarde
e"" !1e'J ara""'t'ido, foi der
rotado por 2 n 1.. relo ti
II"'e dos l13io Roys F. C. do
Bairro da Trindade.
Já ro encon�ro prelimi

II'IlI'I·r !i'aL ve'1r;ed()1!' o .i..,e
til!), r:órintions lPor 4 tentos
q O.

'

EM PALHOÇ4.

O G·":uan.!' F. C. lo-aI,
def"onta�do-r.e !'lO dOll'lflin
(70 à �(lrd.e co ..tra o t1<ua

dro da Cele!;c F. C. conse
ql..lill.l· uma esnetacular vi
tória por 3 � 1.

'\

com a D�esen�a "e Blu ...e

n'lU, F'orianó"'oHs, São

i=rllncisco do Sul, Itajaí e

Joinville.

Cresce de e'1lhlSiosmo a

re�o�n o�eâ,ni�a qué se

ró disnútal'!a enhe borcos
F'od�no�olih.H"os e de
5iiío Francisco do Sul, d'e- TIEN!S
"(lm;",.,.;lo IFlor!lanCÍlpo!is - 50!, a o.ienta�õo do des
S<'iío Fron�;:".r:o, mall'cada .portista Júlio CaMar"o a

.

pOI!'� amanhã. s.ele�ão f!oria�o"'olitana
Propr,e+ário<: de a!n,uns de Tê",is en'CQntro-se em

barcos do VePf'il"o do Ilha condan"e moYimenta�ão,
e do �ote C':lube de FJorio'- com vistas a sua na,tid

nt)II')f.'!is, e""(:0!'th"r1H�e e'11 "'QI�"O nos Jogos Aber·tos
f(l�e final de refo"",o, de- ,de Lages.
vl'!��? e!!:tt1�p.m IIHO'l'ltOS nos

J',.6y.� ....os di",s, "j!'Q ... rlq· (IS
d:"",·,ttll" tio nrAxirno Çam�

I""ll'oyt" a;tr(1!"a"';roO _.'" h"ll'
cn "'(!"()I tl! dtl"se Sh..,-",je,
ti! "'er realizada, na Boja
Sul.

nJ'Tl=�"t n� �ALÃO
SAvtt.ll. !l,.,h.,.;.fto e ,(o"",i"'

"AlIa. � ...��:,..� "'" 1"': ....... :..0 ,,�
.J ,,' "",,"lê, ' "'Ell'<Í orfF ..""tado
o Tç. ..ne:o Ivo Varela•. A
comoeticão (U�e reune se

·Ieções,,:regionois:.· ,'colltargl

\\" f

FUT!I:�Ol
$p'Qlln..fo "oHeias e)(tll't15

.(),:� .. :.,;... lO ....:�ei'''''�;o "'0 rF._
ll=SC irá hC'-e"oa"ar to
&QC\ os iO"(I�o"e" l"�e e.. -

tj,·". .. ..,.., e.., ...�;o defen-
dê'''!'' O Sín,H"ato dos �a
dihlistns· de S<:'inta r.af:ari-

. ,

entre
dáda

sem favorito. Aml:!os ven

ceram na radiada de domin
go ré!'" r.:o!!'ltagem -íni""!o,
representando pa�o o ::a�..,

peão metropolita"'o seu

primeiro sucesso fora de
seus domínios, O t(me de

Lages, que começou mal
o c=rteme, che'.:Jando a

perder 16 eontos 1J1l0 t�lrno,
está invicto "O returno e

agoB'a ccuocn J'o a 4.11 co

loro -:5') í:lo lorlo do Mar
c"'lro Dias a l"ue:'!1 d�r'o
to", ""omin"'o. SeM dã"vhla
um 'PrélGo def.t�nr!""o � le
V(J� qrende públteo (110 es

tádio da rua 010;0 ElIac.

AVAl X ATUTICO é

O nosso viee-eempeêo
terá, dO'!'l!"in,;,o,' um· com

promisso difícil, mas ;ot'la
rá no reduto do a<fvp.j'ilá
rio Que será a AlI'lético O
perário, de C�icilÍma, que
domil190 derforrou-se do
de��'ota' aue i!>O t','rno lhe
imons o Palmeiras, conse
guin<fo o ...,plJ..or escore da
rodada: 4 X 1.

BARROSO )( !:'ERROVIA
RIO

Itaiaí verá o jÔ'10 mais.
importante da I!"o�(ld(!, de
vez �e ;oqo�'ão Ba,-o"o
e Ferroviário, o"ortu"i�a
de em qlJe o time tubaro
nen!'e, Que dO'11il"'qo em

patou ,com o Â.yai, dden
derá a te.rceiro colot.::<açfio
que divid.e com o Olímpi-
co .

GUARANI (Blumenau) X

OLIMPICO

Na cidade de B!"mena,�
serão «1dversários Guara
ni e Olíml>ico, a�bos 10-
�ai,;, num cotejo ,sem fa
vorito.

os

GUARANI (Lcnes)
METROPOl

Derrotados domi!l1go,
�espectiYamente frente ao

Préspere e l!1ternado!l'lol
que atuaram em seus do.
minios, América e Mar(í.
lio Dias farõo o ma�ch
mcrcedo par'.'! o estádi�
rubro, em Joinville.

o líder esta�á atuanl10
novamente fora, de seus

dO"'l'nôos: E"FrentOlrá o

"BIPue" lneecno e é fa.
vori+o, mesmo com o ado
verséric contando rom as

fatores campo e torcida

UNIÃO X PROSPERA

o União, aue- foí�ou na

·rod.,da n.o 3, receberé a

vi.slta do Próspero,.' num
jôgo de POUC1)S atrativos.

FOLGA: HERCILlO lUZ

.De ceêrdo com OI tabelo
elt'l"orada nl?!a F, C. F. "a
Quarta ro"-ada estará de
fo'o(l o Herd�io Luz Qlle

domin."o derrotou o Gua
ro ...L de lo"'es, 1"0" 3 x O.
O "'''�he �e Tuberêo ria 5.0
ro<lf.'.l�a da ..á co..,bate ao

Prósoera Que fPrá "ue lo·
co-ovef-se a "Cidade A·
%1.11".

RESULTAD" __ NO TUR-
,

NO

CQxias 3 x Palmpiros 1
Ferroviário O x Barro O
O!ímpko 4 x Guaraní 4
Interl10c;'bMol 4 x Fi·

guprrense 2
Morcílio Dias 1 x Ámé·

ricn O
Metropol' :2 x Guaraní

No turno, os resultados
fora." êstes:
Ávní 1 x Atl';tko 1
I�bitubo 1 x Comerciá;

rio 1

•

AMERICA .x MARClUO 1
DIAS Prospera 3 x União O.

-�'--,,-_.- ___ . ..J_ � _

G, E. S�nléS 3 X Br�sil Pinho 2

I '

/

Usbt� de Açcê.al" .Ade!ai�e S.A.·
EdHal de C(m��.çação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
..

São convidados os senhores acioniStas da Usina
ele Açúcar Adela'de! S.A., a' se reunirem eIi1 As·sem
bléia Geral E·xiraoll:fnária., no dia 18 de ou'.ubro do

corrAnte, às 17,0'0 (d('ze,ss�te) horas, em sua sede so

cial, em Pedra .dp Amolar, no 11')�micípio de Ilhota, ES
tado de Santq Catarina, para deli)Jerarel),1 sôbre a Se"

guinte Ordem do Dia: :'j
10. - Estudo, exame e reforma dos Estatutos 80 �

ciais,
" �l
20. - Ratificaç'ão de assin,aturas. ��
30, - Assuntos de jnterêsse social.
Pedra de Arn()·lar, - (Ilho a), 4 de oll"ubro ele �1966,

EdUardo Brennand
Valério Gomes
Paulo Bastos Comes

\

1
.�. ;

.,

9.10,69

C<:)l!"!tin",,", o se1e-:t.Q"Ioorfo nO', nQ no ... j�(i! eo.,tra a

f!o;;" ..n"ol:t"",.., de h'lls:.. Réiorlio ROl1ltle.!I'I1 ..tt:lS, ofe
(l'lJoff"�(\J n t!l'C;:"'(U �o"'" :11- .re.eendo fotografias.
"P";'�"""'''' ''''0'' a .d'."''''Õó
,- .. r.,.I" .. �.�"'-"'1!'lI11, .';;."",,_ V('I! r:.�",1.
a" nç d� .. ·.....*'",., "'0" 1"""o!!J: Ó lI:r. Antnl!1lin �"'''.oc;,

\; .Ahe��()"· de Sa"'+a r"t"ri- ��.:.. .Jnc: ..","' ..n- .. ':'..�i" fte'Q
n'"l ... ""'�em desdobrados o"'.;;"''''' j9",,;;n tlp. I1Inll:lI:.., e�

em laqes. ' fl'Ji ..p ""e ,,"'t... P<i ",.,r";�·i-
"

\
...........n do!: Jo"'o'" Ahprtos,
f..,I,.,.,,fo a réno ..t..,..,e", i"'l
ft\"'-n" '""e de",t .." ,I'IS'
'"'ftf!O"';":�: �#I�.o�

,. (I e-ui"'e
'VI)""" II!'p",I:.,.,. .. ,f",· t!',.".,c- .... ,,'�_

.;vO'l· ...

nn ;�,."ito de ...Anui
r!r nl:e!ho"es� condições
técnica.·e \físit'a$o

Jogando segunda feira dia' 3 do cOrrente mês, nO

campo do Brasil Pinho .F.C. às equipés do Grêmio
Esportivo Santos X Brasil F.C., SaiU' �enced'Ora a' e
qUipo do Santos, pos 3 x 2 com goals marcados por
Abe]ardil1ho 2 e Baga 1. O prélio agradou bastante
com aS dUas equipps se ,cOlrportando múito ben1, com

ótima arbitragem ,.:ia .senhor Birenga.
A equipe do Santos F.C. formoU com: Nazario

J. Lidio, Walier, JUai�ez e Paulinho; Mufinga e Elenc

•
Tuta, Baga, Abelardinho e D?ng�.
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WASHINGTON, OE - O Presi
dente .Iohnson convidou os países mem

bros da Organização para -a Coopera- .

.
ç·ão Econômica e Desenvolvimento ( ..
OCED) a deSempenharem SUa parte no

'úuo"�l.a.r os esforces necessários de Coo

peraeâo', a fim d� ajudar às n?c.ões em

desenvolvimento,
O Presi dente .Iohnson pediu êsse

esfôrco em br'eve mensagem
-

dirigida a

Thorkil Kristensen, Secretário Geral ..

da OCED, Dor motivo d...s comemora

Ções do quinto aniversário da organiza-
c�.

.

.

"

A OCFD,.I.Ja au:;:tl fazem parle 1.P,
nações da. EUropa Ocidental, mais os ..

E'3tados Unidos, o Canadá e o Japão,' ..
",em po� objetivoo nrincipal promover (> .

'crescimento
.

ceonômrco dentro (1'",' esta
bilíd�de< Iiriál1CP,il�a, contribuindo, as-

sim,'\>ata' o melhoramento da economia
murelial.,

,_
"

.

.
'W o seguinte o texto da, mensagem

do ,.presiden!e' .Iohnson:
,

" ':0 quinto ,a'l)tive'rsário da Organiza
çãci para a éoonérácão Econômica e bp
s�l�'voivil�entO é urD' dia de orgulho pêr
1'.0. iôda 8. h'ufn,;nidade. Lembra-nos os

, la�gos pas;Sos paJm;' por tê<�as as né\ç6es
� .,,:.,' ..... \ ,.;. ".:.

.

membros no Construir as SUaS próprias
'''êconom:ias e no fortalecer os laços de co

operação internacional, tão vitais para
Uma duradoura prosperidade .

"I'celavia, ,deve êste dia lembrar
nos o desafio do futuro. A. maioria dos
povos do mundo ainda vive na sombra
da fome e das enfermidades, Muitos. a
inda enfn�ntam um n'ê�gro futuro I.::le pri
vacões, despojado de esperanças. ESse

espectro da violência, nascidade da ne

cossidade, tem ainda de ser banido da
fase da Terra, Até que eliminemos êSses
velhos adversários, não estará segura
nenhuma de nOSS?S reaíízacões.

Muito aprendemos nos úl'imos cin
co anoS. 'O mais imnortante. talvez 6
01.1e aprendemos a li�iio da' fôrÇa da u,

nid"d�, da ap;ro:xüna.c.áo comum aos ..

n:rol)lenuási,c0lU1Ü11s,'"Es:á será a nossa

força....'n_o futuro" como o foi' no passado.
, Sei qUe .a OCED Ç}esempenhará SUa par

.

t-P no modelar os esforços. de coopera
ç90 necessários' ·,fiá· currrorimento de nos
sas resporçsb'Iidades para com cente
nas üe' Ipilhõps <!e pesso?s., cujos desti-

,
nos pS�?Q em jôgo..

,

'TodoS pod�m, esta.r cenas de nosso

'vigoroo'o, e continuei, ,él!flêio,' "

�==. "=';::-�-:;;':::':::':::':-:::"=-.::::-='7=::;::_,=.=-.==='-;::-;::-_:____:._::

CIRURGlAO DENTISTA

IMPLANTE E TRANSPLANTE' DE DENTES
Dentistérlrl Operatórí.. pelo sistema de".alta rotação (Trata

menta Indolor).

PROTESE FIXA E MOVEL
.

.

. EXQLUSJVAMENTE CO'JI HORA MARCADA

Edí'fíçio Julieta, conjunto de salas 203

. RWl Je1;ê'nimo Coelho, :n5
Das, 15; as 19 horas ,i_:'-' '>',

,R?S1d�nCia: Av,; Hercíjio Luz,l26, ;,apt/ f,;
I.
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OQO! ES'fá p'int,and9 a ",cilor promo�ã() M�YER-Tjntas
Ren�er. R�pare,!' V. cOmpra um: galão de Tint�s Renner

e g�nha IJmq lata de:,1[16. 'Se V. comp�� 2 galões,
ganh,a umà lata de 1/B. Ef,àssi'm p()r dian,te!

..

Ganha

direto. Sem sorteio'. -Nó hor_a� Aproveite para ganhar!
Apr�v�it� para. 'pinto,r! Pinte tl1do com Tintas Renner.

.. ;�.

lembr�'-$� :

Em matéria de pintura quem, dá as tilJtas é RENNER e no

MEYER V encontra as maiores fac·iJidades.

.

..
.

F.
.....

�IMEYEAI �I!
ATUALlZAÇÁO

5

o Sr. Vodislau Charézuk, orientador

téc�ico de Tintas Renner estará todos
I

os dias no MEYER para

na esco!ha ,da i'inta ade
,

quada para uma boa

pintura. tste á mais um
.

I .

sarvlço Extra que MEYER

h®, QflUl'ilG&l••
::.'----_._.,� ....

-'--_...._---��_.._--- - -

CENTRO, .

S;o José
às 3 e 8 hs.
CarY Grant
Sophid Loren

,

-,
. em '-.-.

T�NTÁ,ÇAO, MORENA
Tecnicolor ..

Censura qté 5 anos

RU�
às 5 é 8 hs
às. 3 e 8 hs.

Roi:1e' t More,",
Dano ,A.ndrews

Anjanetl-e Comer
-em-

a FNTE QUER!DO
Censuro até 14 0:-0,

(

"

Roxy
às 4 e 8 hs

Paul Newman - Sophia
Loren - Ogvid Niven

- e'_'" _.-

L.é.Jn: L
('", ..... - .. "'tê 14 anos

r���R�S
EsrRtITO
GLORIA

ôS 5 e- 8 hs
Jean Crawforc

'-em-

EU VI QUE FOI VOCE
Censura ot& 18 anos

IMPERIO

às 8 hs.
C(iff Robertson

George Chokiris
Maria PerschY

\

-em-

.. INFERNO NOS CEUS .•
Par'loVision - Tecni

color
Censura até 14 anos

Raiá
às 8 hs.

Tom TrYen
Harve Presne.ll

Senta Borger
-€m-

ASSIM MnR'l,�M OS
, BRAVOS

PanoVision - Côr de'
Luxo •

Censura até 1 O on� j

',' .-'

�', "f.

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

Digníficando O nome de
Santa Catarina 1

f

Encontra-se em nOSS2. Capital, de

pois de prolongada estadia em S, Pau

lo, o poeta. d=senhâsta e pintor RODRI
GO DE HARü.

Na Canital paulista o artista Cata
rinense acaba d� montar um estudio e

€'stabeJecer ligação com galerias de af-

te;
, Selqs' :.rabalhos de, pintura estão em

eXDoS:('ij,r. p-yrm,;:Jnente na zaler!a C�\.-,
SA P,ZUL' de Beniarnirn Steirnpf, na

RU8 A,''''Usta, u,.,.,'" elas nl;:Jis repres=n
tativ=, dp S. p"ulo ar> ln:;!,., dos rnelho
res r "m.oc: ii" n:n;'U1<a hr.,s;leira.

HODRJGO DF' H A RO iRTn ,exeCl1

tad» retratos em, S, Paulo no lhe e 8-

pronta, J)E1<a breve, uma illóstra CP
seus �3esenhQs.

A' r';;Sry",;j-o 0P S,P11'}ivro de ,l)OPJY' <>"
'A ''l''A:CA_ FS':I'�NDTJ)A" a ser lai1,Ç.a\Cln
e)� prp\;p: eT'1 tarde de 81J+00'1:'af0� as

!':iy;.., oxpressou-se o poeta PAULO .BON
FIM:

"PODRTGO DE HA.'RD é o nlf;is
;r,n1'",aryi ·d .

.:,;" arv'"'l�e rn'p> t..:J0"11 �.(\.� �,�.n.llo ;�I
'clpd"�l,r"'l�;pp.'" �" H()F'T,J'I-&�TJTN, ,', ,,;'
RT1\/'''P, Ann N'PPV Ã.L '1=H_,,$.KF. J�AN
TRFj\]\IIDNT e ST JOHN-PERSE. '.....

Acompanh@J'Yl.os, pE'rp1exqS ;'0." apa;r�
ciri:wD+o. eÍ'ltl'e nós de um jovem bl''1.l'X'')'

qUe t-eri� sido comp:mheiro de YEATE;:),

MANFREDIANO e faustico, trabalha»
do .e sendo trabalhado pela alquimia dei

. verbo". (Diário de S. Paulo ?-7-1966)
. .i :L>!i-....'

'

DE RODRIGü DE HARO

.

SOBRE LOS ANQELES

! rlejam em vestes d� lã .

Atrás da cortina vermelha
CUriosos e astutos perfis
Fntre si se perseguem, abstra-os
N",s fri..2s,n'lr;;H�ens de vidro
n(,�"rpg<;H:ios, da tt>1-\l.",,-, ,:,xilados do céu

'\
. -

P"'�'1ir:;un nos, patio.
.C'nde agonizam verbenas
Ouvi.r suas oalsvras nâo posso
muito obsc-U�(Í) é o am�r .

.

,-,A :t�me,qU'e'a.'gemer,P;;, inclina' ,

'

N'l"d� D(t'e�r>s :sH6eJ; d:� mia' dos -anios.
Snherb'l ,'tel;1sãó' S.:"P,PR'A,a de relâmpagos
S�r,e,; ,J,16.entes do V�.SíVél ", ,

E�n vosso :regaço dorme meu penS"Imel1
',;

.

, ; to profundo
, C...,nE'l1ltci,res' de seú)'-'� ob�c'.rros

, A l�ã� áo;� �'pio" c�"l:lr,� minha: lâmpa-:1a
fI -.:--S ':'�':<:Rd.aS' do S0IlO"
Si�;o V.ó"sQ cr�pjt;:ir.

.

4zi(!�' p:t�';a 'fronteu-ao
'

Prideis Ipe tt�n5fbHr)q:i' dii3n+e de' vós
Ou' :tevJ1ais -rl<i1m .';gésto dolente
mill'h�"a1iI1a inuna.�da 'de, espanto?

..
:

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

A nasa Nomeia ti tripulação da no�a Astronave "Apolo"
r;'"h R. {,'0; '11q"� P;:;':'1,() :)qoto-comanpante.
�,. ,,:'r't,eranG �?� rl.n:,S ,Y0AS �spaciçlis, in

r!--",:w' (., dq '''Ge�il1i 6"; no aual, se .,

C0:1S2.'21,' iu,
.

Dela nri.nwira vez ·':na Histó
riq ,':". -?cOplamento e-Sp,oicial, em dezem
brd. últmo.

Eisele, de ::l� ""1.1'05 nFcial da Fôrça
Aérea: fni 110'YÍ"P":!A ")'l(1t,.,. Cunningh
;:>1"'1, (18 '�4 ,�mGS, c;v), será:. o co-piloto ..
.A_ l'YlbOS farã'o o· seu pi-imeirO 'Vôo espaci.
aI.

A CáDSUJél' 'j\.�o10'·, de '}rê<; estágios
tem �O]" '-t>:ro.cl1J1';oJ: �) fo!?,-uet� "Saturno",
�r' 'l�I)Of),()1) libr::ls (1.., enmUxo. Ai via
rt'"" ;, Lu" se fé1Tá 11 ""sa meSrna claSse

,�1.,.., �''''vP. espRci.aL ma}] o proD1l1SOl' ser;'í.
i',- f-o�uete 'Saturno 5", J�)U.i'to n�is 'OI}

,1""0S0, com um empUxo de 7,500,000 11-
:
.bras,·

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

A,; e,,·nflrh�.çij,es dos EUA. -em,,1966,

podtn'-§i,i;' e�!ahe!e,cer recor��',
RICHlVI.QND, Virgínia, OE .:_ La""

rene A. Fax D:retor' do Bureáu de 'Cçi:"
mérçio Inte-l'PPciçinal, predis.se qUe: aó?
0.xpcrtações l'orte-ame'ricanas' em', 19í3i1
po0erã" re2'iS'T<'!'" Um "umentõ' de li)
'0'0r centro sôbre o talaI rl?-có'r'de de 2fí
Í1n1'ões e 567 milhões de dóláreÊ;, em .;

1965,
.

Falando no ,'Richmond . Export";Ihr:
pori: CIu]-\" aquI, ,�1;ESe o sr, Fox�qu;�'as

. ,':-;:U01' ar?; s norte .. americanas
.'

póderÊÍo
, elr,;"'�;,-.;" 8. r'lP;S de .29 bilhões de dór?:
;,ps. qU.3se l\olicando o :aumento de
::l,S' nbl" cen!;O veJ:'fic<>dQ em 1965, ' ,

,I;'

Frqua.nto nossaS exportações se (,

D)'óCes',;:;]�1 satisfa .criém' ente' - decla
i:;u' o 'sr, .Fox �, 'no�sa economia do
l'1'·�.t'ca. vai·se tra:-juzindo em ganhos
� ... A,-;- 'VÇlZ maiores l"as i�Tlport:lções, O rá

p\Jo c:resc;rnen.o· d3S importações redu
�iú os 'nossos excedentes comerCiais".
li.

DiSse o fUBcionário do Departa
mento de COmércio aUe a.s exportações
em dólar�s "resultam-em lucros para .oS

ÍlC:meng- de negócios e emptegos para a

cOl�'uhídade e ajudam a soluCionar o ..

F"r2Ve Ír\'!"blemq. de noSsO balanço de pa
gm:,Pl1 tos",

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

\

W/\SHINGT(iS, ()'F --,- ') Pros]

':lente Johnso',lr) roc12T11ou o 12 de o�h,·
bro "D;a de CÚlcnnbo",

'

Em s'-'� proc18mR�ã� diz o. Pre�;
dentp: 'H�i'" lemb''''''''-'0c Cr',s óvão C()
]ol),bo - f;lbo d? T�.,·';'; --- COl":'O (1 1':"",

�co �Y'>1,(,ir·, :'�-;�;m+' nl':m.eiro na

lO!1?:n pl'CC'E:<c (k e:::tral1geiros que, no

tran',corr0� �hs séculos, aqui vieram

paTa enriqll'c'C;or noSsa ciência, nosso Sl,:';

tema de 0"''',' ',·;l0 e nossa cultura',

(l 1'),. ,,' ,l-�tE' ",�sinou a proLnna
f'::: :"'-. (��-.:::.-. Branca., p·rn cer�mÔni8 q1Jl?
C".�"" r"- .r''''_-- �.., nr·1S.n(�.8 ,";r ... .,....r:""Ilr,·""'!:,0···:'l.�i_

tcs das El",,_,1J�?i�G�l�1"� (""1:-. !t/.l;�{. F,s:-""""}l:_

EXMprisianeircs de Vielcong ccntmlt
hi�lorias norriveis

SAIGON, OE Um grupo de pri
5ioneir08 libertados contou Uma história
de fome e torturas nUm campo-prIsao
do Vietcong locali.zado naS montanhas
de prOvíncia de phu Yen, perto de Tuy
Hoã.

ps PrISIOneiros, a maioria qu�se
morta de fOme, foram libertados por sol
dados da 101a. Divisão Aero-Transpor
tada Norte-Americana. Um Soldados do
Exército Vietnamita que esc.ap�ra da
pt:isão alguns dias antes guiou 4� tro

pas norte-americanás até o esct>ndehjo
do Vietcong.

Os pára-quedistas encontraram dez
prisioneiroS, inclusive dUas mulheres,
no campo e suaS vizinh;mças. Eles, d.�

" Nic;;rigiJ.", ,.-ih Nú.ncio Apostólico e do
Sfl',,,jár:o Gpral da 'ürgan:izaÇão dos Es
t",do� AlTlHicf.élnoS,

T_PTnbrou o sr, Johnson que sancio
n"Té1. ;'. Le; de IrrigrB:cão de 1965, a 3
":L·. .0u·�ubrn rlr\ é"-i'no na:::s�·do, ao ué da
�s átua d" Liberd"lde, na C\lade de
l'hva Iol'qüe. Com esS;1 lei - disse,
"l.:)s.-se fim. de uma vez para sempre, :)

11,�p h�;sli)Gã0 qUe :;:>reiudicou, duran
L� r,·',,-'r, "'''.''r'-'''t2 A.ncS. os que queri
,)1'" +'"7.,"]' ,10" F"tac1os' Unidos seu pab.

D'.spõe " n.0va lei qUe se admita as
"C"""·'mtes à b"se de seUs méritos pes

.. :.. "''''T) se cQns\3.erar o Seu lugar de
. � ,,'p;cnto,

.. -_ ......--.�--._.�,.�,---

vem () c '1, "

(''10 80 {ato de ,pe' en

por isó'o ",';1,
", ,�,,'rCereiros do Vietcong

con'trareI" " n.' ::: fraCos !)ara caminhar
fOram avj:op.�",c. -'.,. "y�r"�:rr::tção das trn

pas por Uma &.'1"'",' ,1 .. ()l-:>(1U,?s cn�re o,::

norte-americanos !:' !�,,,, .. r-!yS QTnOoS d(;!
'guerrilheiros, nas cerC�mias do �amPG'
prisão.

Segundo se qcredi+..a, os comunis=
tas conseguiram fugir através do den
so matagal. levando alguma � dezenas
t:le' prisioneiros. .

Além do Seu esta.dó de inaruçao,.os
pr:sioneiros libertado� sofreÍh de infec
ções dá p�le e de J')rleumonia. Al!(llns ..

também apresentam deformidadeS, ea\ll

sadas por ossos partroos e não encana.�

g�So _ .. ,c�
, <,

'\(.1<. .� \', ... �.':j".�;:)-�, 11f.l J"J'-;�}"t'.

•. , ,"., •. , �lli\/i<lli.�.."..,.,�"'" �:_"_�,_� �"'_'__� _

W/�SHINGTON .. OE - A Admi-

Johnson pede 'à OCED que
AG��,���}�A aceite o desafio da pobreza

DisSe a' NASA aUe o vôo: marcado

para o próximo ,anç;; posSivelment.e n'�

'ParHciua:cã&"l pt'imeiTQ trhneó'tr-e, ''lerá'" uilla nY:;"sic
. ,'.'

"

- �. _., ..•0 em órj):t� <-"Y1 1 ô1'no da Terra,' o· c(1.�al..po
r

_ derá te1' a :duradio de 14 di�s: DUrante
Gelsqn Demâri2l" João E.lizeU de Campos êsse te.]:b'po, serã� ens"üadas' éJ's manI>-

, e e braS de aue se npc'eSsi1:ará boara Uma 'v' '1.
Edn�a .Araújo Demaria - Al:I.:1olina Borges de Cdampos O'em Ü:ipl.lladR à LU�, fixa,da, pr0vis01'in

. Pflrti:ipam,� seus parentes, amigos e !Jes�o,R.s e SUa:>
. �ente, nar� 1969. e se re'alfzá�ã(wvárl2.s

relacos" o .contrato de Casamento ele seUs fllhos. ,.'A;"':�,�� �;e""':fl'e,, -:----_ ........._,.,,_:_.,�-

.f's:tcrl ,�pel'.l e�,.,........,. H"·i_ ---"
.

Marll �'- � _:_- .

-
-

\
. '"2::'5')

. Schlri'a,' de 43 2nos, ofiéial 'da. Wh
.�. ',- , COnfirmam - 1-10-66' .

,

Fpoli� Leoberto Leal - se
.

.
_

Jlistr'RQ8.0 Naé'ional de Ael'OJiáutlca e

"ES1"",ço·{NASA.) n71,-iequ oS,astromru

tas o"e lpvarão a Ci)bo a· sf'R:unâ:'l m�:;:: ..

são -da TI:>"? es',p.cia1· Apolo"
.

_: 'W.il1tel
Schirra, Donn E'se1e e Walter CUnnin

gham,
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Inferior vacina-se conlra Enlle�as
o primeiro distrito Sanitário estabeleceu o r6te,j_�

to à SfCT p,-eI'Con:ido por uma eq',llpe de ':Vac�nad.ore�
çhlTa.nte' J'correTtte rnêo. Sbgiur.do b roteir6, amánWX,
sexta-I:�irâ; sérá' ,realind!1 vacinação conza ci')qt�el�l"
çue, difteria e téiario, 1"\0 rllunicípiô dt? Sd,rocaI a.' '

,

' ,Dia '11 os vaeúwd,PT::'S' es.arâo eI? Pinhe.ir�1 111ICl
dos Papagaios, Enseaca -de Brito" Ttê:J 'B<J,rr2, � e, J\l1',')"
reles. 'Dia"19, '___, B·.�,lTa· 61.Lago:1, RetIro e 1,':1.$0a, '--
Dia 24,'-'; "I'ijuquinhas, .Ii'azes �]a e 'ti'é -; Riacll�s: 'e,lli
nalment� "dia 28: Antorio Carlos, Ra::hé:.dél 'e. A-1V;,
Bíguaçu. � ,___:____', ,

__._'__

'

_'_ _:_�
� ,._�,",_'",' ,'__

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

Gina�io fic�' gr�o' por eslimulp
, '��� d� $�slo $ant�s Anj9�, 40 'm1;l�eí,,,\o'� f,�q, v���" 'm4�o� 9'e�,g�_�Q ���

�adqr 4&' l}$�O" �g:ra:de�endo "p,e:p�l,o,v�q.:wuf.t:nie; Q

e��im'iJ.L6,·; 1t VedléllÇ�o e' 'a:· cDl��oração', 4ft�qn.:;>�r.�;4
por V, EJ<à .•;f ê�te; E;stape}:t'Cime:r)to de �s,ino, o qi.le
atr;ay;és '(�,�, ,q�'�yêfuo" '.abre: �ai�"a���arpez:te, s�a� �o;
ú1S" a' toHo!l:: O:'LJoVe,_D.;; (ltle aqui cjesejam' x;eeebel' \Íln.
fÓ�t1l,açt\�::!�il�ü�:::,apri.Í11prada:" �gra?eçe ,ig;:ia1í:l'ie��e:, a

diretora ;�do' ,Estab��ecimeiÚo o: auxílio'
.

p_rÇ;;u!nçiltáJ:'fo
c9nC€dido" pelo�'Go:vêrno" do . Estado .à'·'ibjbliÓteç9 -do
Gil1á;Jo'Santos AnjOs..",' .,

MAIS ANTIGO' 'DIÂBIO IE:,'S1ITl' C,A"A1gNA'
., ..

Fhdanór.olis; �'(Q�Jfut�fClra); � de �It�hl'O 'çle,is:s;' ,'-'
'

, '.

\ \

.

enla, I iç-
C m P"O '8, �C···' O"'O't'ra'. '��.. ,'.'

E.liRCELONA, 5 (OE) chal agora elClto' ou de anuo nas uma coluna, com um ti

"Tarefa Iorrnidnvel espera lar, especíalme nte no ter-" tulo em toda a parte supe
pelo marechal Costa e Silo reno economícc e admínis- ríor da' priineira pa�a,
va", comentou/' hoje�' o in- trativo, os bÍ>!!s' resultados 'com os seguintes dizeres:

fluen�e diario catalão :'La o'btido� com lnui�o'. esfo�. 'uCosta eleito. presiden'te '40

Vanguàrda Espanhol", 'em ';,0 pelo goyetno' exp,iraríte". Brasil -'Lacerda diz que· é
editorial, de prnneira pagi. 'O diario vatic�a'um'pêrio.' > -:imposição" - 'bóicote 'da
na sobre a' eleição do novo do' dificil e cohluso para a eleição. , '

presidente' brasileiro. . politjc� br�sil�íra, .

afirma�· Para "No'.-idades" tratou·

"Nos quatro anci) de man do que o povb �siSi�u coin se 'de assunto de terceira
tlato f::.rá de c;]Jllpi'i-r à mis· desinteresse :l, eleição do, pagina com o titülo "Ar·

são flIDdal�fntai., da, ,Revo. seu novo presidente.
. thu� Costa e Silva, presiden

lução de 196;4: '0'6\er .dO pó- Ém Roma, ° �tgão ·ofi.,.· te .do ,llrasil 'pI?!' eleição do
vo. <> àpoio necesSári.o' para cial (io Partid') Cf!ml!llista, "Congr�sso". '

que comp�eendà" e 'admita "L'UÍli,ta:\ quá.ü'i(�a de dita·
, �

as restrições,' cconomica::;", torial o reginH� ,vig-ente no' O /'Herald de Mexico",
diz o dlario. ·B.ra�il e decla�a,' que tant{) tambem na �erceira pagina,

° a�ual cd:mo'f) fúturo JpaD· diz' '"Candid\!;to ,mico '"'

datario . �'estão cercados de: Costa e Silva � é presidente
crescen�e 'impopularidâde". " do ,Brasil".

c

ITALIA
,

A' imprensa itaJiana OU"-"

se não teve tempo de eo· ].\,[EXIct) ,URUGUAI
'

mentar as llotidas de Bra·,

sUia com �efer�n'ciR ao pIei· . A eleição -do mareébal � , Um grupo de setenta jo�
to presidenéIal' que aí se rea Costa. e Silva. 'p�ra a'Presi-' v:�ns que, on�ni se manifes·

lizou ontem a tárde. Os _jar· dencia do BraSil foi 'noticia- r tàva� em frente 'a repTe::'
nais se limitaraln- a publkar d:.' como. aC�Q�ecimen,fu 1'Q- sentação'�' diplomatiel! do

noticias breves sobbre o -ari tinêiro na n,.a'ÍQdâ d,os jor- Brasil em �ontevideiO, �9n�
sunto.·

,

'

n�is 'da éjdad.:{ �o Mexico, d'énandô � eleil;':�o do mare-

Entretanto, "O '''Comere Do� jomalS:levaram à no cpal Atthur da ,çosta e .Sil-
:leUa Sera", de Milão, depois ticiá para".a,"p�iIDeira·pagi. 'V3 �lo Congresso, ati'l"o1i aI
de observar 'q_ue' Costa e na:

" ,
' ; :; 'guma� latas g� tinta' contrá

Silva será" presiqente de fa· "EI Universal""«Jh:ulgou � o edificio. '�� �ife[';t��ô
to só a partir dé �5 de mar· n�Íicia de' Bra;;;ili� sób o ti., �oi tapiàame�t!, dil'sol�da
ço ,proximo, ,q�dp ',temU- tulQ' "Contra' ri� ,p�vilegiós por policiais.', q1-!-�' guarda
� 'o Illandá.to :!lo atual che- e êOmunj,smo )utará' Costa", :vani,' a embaixada,bra§ileira,
fe do gove.m�" '.�Uz :que '�nes· seguindo·se rI�h,t:o' 'em tres tendo. sído ·pt·eso �m: d.0s
se interregno poderá 'Iocm;· colWIas

.

da primeira' pà�� nÍanif�staHtes, que se acre·

rer algUlna' eoisa, ,capaz de na.
.

dita' seja aluno ,(j.a FaCWd;a
alterai os plá:i�os do ma_re·- ,O "Excelsioi'�' 'ocupOU. ape- de de Arquitetura.

JUBI,e'Y EST' r� �'M ,p'��Z', ,�f.ii O: stN__t
" -. '
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BRASlUÃ, S (OE) A

Pf'O'l��,;Sito de i,'1cid'ente veri

ficado 'no. 'Smrl(;,f) 'C!TI conse.

g,�encia ,
de' :áa?Lc, 1 te 1[H .(.0

sobre o. _texto de uriH� no ti.

ex��iada pelo Itamaratj para
apreciação dltf::ll(�la Cas!; do

Congresso, 'o i\linísterio
das Relações Bxteri<l�'('s ('us

iribuiu a s�gujlJte ÍlOta:
"Na visita' ,que fez aBra·

s:i1ia no. mesmo. dia em que

reg'l'essou do e:)1'terior, o.

ininistro 'Juracy ;Magalh::íes
teve a oportunidade de CO'}, ,

versar (;om o ",enador Da

niel Iüieger e outtos ilus·

tres membros da mais alta

Casa do Legislativo, poden·
do verificar quc são exc�len '

tes as relações entre o Se·

nàdo e o Itamiuáti. Não. po

dt'��, alias, ,leixar de ser

assim, 'uma vez que o atual

titular daS, Reldções Exterio
res já teve a honra de LtIte.·

gl'ar aquela; Casa e nela dei·
'.

xrm solidas' u.miz':>dp.s, com
tlID::t inte;r''1 ,�flf'nt;fh,,1f' rV'
�;piniões co'm :1 maiol'ia de
'seus membros' s,{1bre os pro·

,.

bleruas' pub}icos',
Ul11lj.· pequena div:erg'fn·

, eia 'su��da' durante sua aU"
.

.

senda já foi.:' ínteir'ameh�,
'sanada e e�e ê�tá: certo de

que �s inedida,; qe interesse

�'o Itamaráti e da r�presert·
tacão do Brasil no ,EXü�t'ior'

st'�i'í.o apf�ciad�!" p�lo Sel�a.
dOI Coom a cOl',re��ão e, a pl'es
teza .habitl�ilis',

.

, Não tendo tWo o ·pra7'..er
'd� enco,nl.r'!r,s'e com o ilus
'"" <;,"l':tador' A!lTO" de Mom;a

,f:,lyl\'�!de, o mi"ástro da,s 'Re

líl�õcs Exteriores 'pediu ao

chefe"'do Servi_ço de; Rela:

ções ÜO �Itamàtati çom o

,Congresso, mini.siro. Vladi·
mir Murtinho', que nzesse
uma visita ao mesmo, eDl

seu ÍlOlJ1eJ e llic reafirmasse
o �elho, sinc(;l'ú e proftind�'
apreço que vaLa ao }1resi·
d,ente do Sen'àdo e a seus

anth,,;ns eompanheiros dàque
,

la Cusa'�.

ACORDO

O' deputado' (_;uP,lra, Buen,
,

D'��}'t.'Il!fn� :f.I fç:f'l'lii1UCI" D�p'�·��S'Ã Or 1�.J!'(�,:Jdl'TiU,:�� 1:::--.. �1. ��)n r� n,�:' . e�,L,!Ó' �n .

j , A CÓ,RRÉPCAO ELEITOR1\L
,BR,ASlLIA, '5 (OE)':_ O

g'Õverno 'está vigilante em

,todos' 'os Esta(i�s 'c ''P,unü,á
severa�ent!!" t\lltOS ,os C<)�i';
lH'adores "de: Vl;tos, sej�"h :úa.
ARENA ou do MDB, iufo!'

mou: o sr. EU"ico Rezende,

adv,ehftuto hoje os agentes
"da cOl'upção' eleÜ1oral.
,,' Eriii�indo pronunciamen.
,to em nome do governo, COIl

f�ll�? d'c?!, 'questão de ;ace�·
,4üh lJeill, '0 senador situa·

;'dd�Ísta afikmou que "mui·

tos \(ãp vencer mas não viio

galilÍar", 'pois a· Revolução
:, foi ,feita p�ra Üquidar com

';a corrupção' 110 Brasil e se·
�, "

'

rá inflexivel na punição doS
criminosos.

ACORDO A'I'OIV.:ICO .. �,

, AFINAI"

Face a e'1ek;in
,

rca.liz'�,da
na Ye�pera, ll'iOra prer;lf1cnte
da Republita, qtk rarnlí�üu

'll,tl'U 'Bras,iJia um numero

elevado rit' lnl'!all1clltal'es,

,

! >_ "

o Senado con�iI"gulU, final-

mente,apro\'ar 1)' Acõi·l,Ío l\tO
mico" assinàdo entre, oBra· '

"li e os Estad9s Unidos da

An,erica, inateria há muito
C011stante dai '�pav.ta e até
esta oportwlÍd�de não vota·

( • _ ,ir'
. da, devido a, úbstruçao de·

senvolvicla contra . 'ela, por
algulls, senadores qo MDB.
O acOl'<lo preve, entre ou·

tras, as segui\Ites , diSposi�
ções: 1 - qu�lJ1uer, n}ute-,
riaI, equi!Jamento óu, peça,
posto a disposição ,!l� got,

.

vemo brasileiTo, será tJtili·
.' ,p ,

zado, exclUSIvamente, para,-
fÍlls' ch-is; 2 -, prQibição ter�1
mil1ante da utilização "dos",
mencionados matel'�is, ,pa.
ra fabricação til armas ato.·

. micas ou pata pesquisas, ou
outro,s desenvçhimeutos de,
anuas atoml,as ou

.

outl'OS

p'roposito� militares; 3 .,,__:
transferencia para b gov;er�..
no dos' Estad,�� Unidos, me�

diante justa 41denização, a(1I,
guverno 110 BpasU, doIS llla·

,:' (ARENA - Sl� I .focalizando
on,t;.,"�; n,l C,Ullw' li, 1./,0 �'�síli·

taaos da vmgcm do m.i,njs.
tró Juràcy Mâgalbães ao ex·

terior, ressaltou, .

as' vanta·
gens que dec()rrerão \.la 'as·
�iLla'i1i:.< de" VJ1'WS acordos
ue' i�itul-eza c.Jawr�l:�1 com
. '

l"ü)_� ..üg.iiJ e aS {_!__H:'v v)UClaS w�

tramiÍrlnas.
'A notoTia, nc'xibHidade do

novo' trata,no, iHsse, permí·
tirá que as liw',ranças da '-l�.
vte empreSa ·ie ambos paí·
ses injciell.1 Hflediatamlpl1tc
nl:'gociações b�hterais q:ue
assegurarão o :nullehto 'ruÍJi>
,tandal das respectivas ha·,
lanças ':0111el:ciais. _

�

COllclldndo aiirmou o OI'U

dor:
"A politica externa firuJ.J..

mente foi confiada pelo go·
verno da Republica a clÍall· '

celer que está: mareando
sua presença XlO �IinisteI"io
das Relm;,ões E'xteriores por
iniciativas objer.ivas e capa·
zes de carrear frutos ime.\
diatos para o llOSSO comer·

cio internacion.::l''o

PROJETOS A'PROVADOS·
,

,

E REJEITADOS·
\ '

Aprovoll·se � projeto (J.11e
-abre creditQ e�peeiaI de 15

bjJllões de cruz�:irros para
as obras de, ; ransmissão e

disttibuição de energia ele· �

Contilluaç�o mt ult. pago

I
A ARENA de Santa 'Catarina, fl,tr?-vés, ,do '&'�:

Presidente. Sr. .\r1"\6-,dl)· Valério dI? -,,\s�·�,, enviou: te
lcgrama ao deputado Pedro .t\leix9';: após: q s� alei.
ç::o, pelo Congtesso, à .Vice-Presid�n:çi� da !t.epÍ!blfca.
i O telegrama � vazado nQs seguintes -têrnros:
,

"Tenho sati:Jfaçiio 'em cumpn1nentar. Vossa' 1?:;.;.
celência, PHl mcn-"l1OJ1'le' e no dà CO!J?' o.sãp , Diretí)�'<;!
Regional da AREi'-JAIcatârinenze, pela �vitoriosa eléi
çã,) ;t Vi.cr;-Prc<d,ência 'da República,

"Cordiais Saudações. ,
,

:"Armando Valérir) de Assis,' Pre:�ic1cnte"�
•

' ,'; ..' •

v'
'

Prefeitura,' :,Ibre
Ruas DI Centro

_

"

"t

AR�M'A"SC a Cosia e,snva'
O sr, Armando' Valério de -Assis,' Presidente' do

Gabinete Executivo .Regional dà"AR,EN4 em S§.1'lia
Catarina, envjou ao' Marecnal, Cos� :e SillVa me;o.�a
gem telegráfica congrátúlando;-se' ,p�ia: su� eleiÇão à
PreSidência da RepúBlica: .'

,

'

Eis a íntegra da ·mensagem:' ,

,

:;'Em meu. :�lOme e: no da CÓr�iis�ão 'p�f.@tl),r? lle
gional da ARENA' càtarinens�" 'tenho � :p,<rI��'a ,�B en-

.

viar a Vossa Excdênêià calorOsas,. ,felid;tç.ç,ões M�ª
vitcrosa eléiÇã0 â Presidência d� :Rep{IbÜ'e;t:

,.
,

" "CorQiais Sau.ªaçõe�. ."
: ", �,-

.

',',

..Armando Va!éro d�::ASsiS, Ptésictcri.ite".
- , . \ � ,

t"s :;;erem

. ,

G[t'iJe:rJ�,� ,decid?, ,se' reajusta:: '
.-'.'

".
'

""13
:

"

. ". ,

""
'

8a�rf ri:)1'S e p�\ga�, .

��
�.

.
'

, ,RIO, 4 (OF;)':-, Os sçrv-i4çíres pübliCoS ,dever6li
obter 'resp.:>sta do marechal Castelo' Bi'an�0 . air�l.a
esta 'sem8na" pará o 1illemod,aI ;lé<·qu�".r relvicdic8.)Jl
Um reajllS,�n]Emto sarà�ial de ,100%',e pagamento' ,do
1'3, �ês, , ,;,', :,.'

'

.. �;,' , :"""
NO.,memor;al que �i1,c'àmiJJnC!u, go rwesidente:' da

RepubJica .. '1 A7socüiç§0 dos 'Servidores Civis do BtC)
sil lafiqna, que ','21 R'evo]Uçã? 'de lTI:arço' de )96'4,. seja
licito dizer-se, peão Se implantoU s0l11en'�e :Contra, �l

coé'upÇãQ, con'ra a s\iDvetsão, 'IlJl,a:S também contr&. a
pohr.eza e' seu drama ,de Sofrimerito e' fome",

'

"Cnn1o é do co!1heciinento '.de ,r. ,eXH. aC'r(�-
Cf'D'a

"

__ () :,>Unodfll-" (jn 46%, eoncedi<:Jo ;:> 1'lnrt;]l' il ..

jR�10ir0 de 1966, d"$tin' U-"p' ,:-_' cobr:r '" ,<'levaçá" �h
custo I.:tP ",idR ,:'/0 i1111hn ·d" 64 ''1 de7.EmbJ'.fY,' di> 6\ ':I
" '

{tua' iá as:::end'a "-f'(';�l'�,,nta 1" f-. ':� -'1" 11,40/" o �".,

;;'(lstl:� qüe �. providencia tomada: na. ep-ocá do li;; ti
tuia-"e 11Ul'l '·e:rave',err6, iXJs' 1',·'0! .,,' ,. ,-f�r uqü,._',,'l
tivo do fUrCj�néll::o em m?i:s de 60%,"

-,

O "sr, Ibani ,da Cl1Uhà Ribein; presidente ,::a'
ASCB. nretende 'lnal'l:i er uma entrevista cem ó ma

rechal Castelo Br�nco n��ta s�maná para' redam�:r .a

re':'];losk do goyêrno ,às' reivindiéaçõe's da classe. s�-,
gundo afirmóu,' "o lnemorial é o penSamento dfil ,300
Ínil servidores:, e sonlente 'se o 'goverpo qúiser l'(�S

ponsabilizar-Se. ,'por 'mor�ces. por: inanição fut1{fâs l;
qUI? se negará a não considerar o pedido de reaj'Ushi.�
)'pento salar; aI e pagamento do 13, mês, poi� a, sitUa:'
çrn de rr\ispria.: fome e desespero comprovados pode
rá 'levar, a isto"., '

"

o Plr dcm já deslocou várias equi -.

pes de"'opcrários para abertura das r�as
Prof. Gàmà D'Eça, ligando a Osmar
Cunha à Bccaiuva e .oassando pelo Hn3

pital das Servdores do E.stad� e,' ·cMi�
g�lel Cav3.lcanti, qUe se estende da Av.
T k'

"

'b' 1
,,.

rompcws 1 passfU';,UO taln em, pe a ,te

fenda entidade l:.ospitalar � üldo, : d.e
encontro 'à Prof. Gaina T)'Eça:
" Po� outro lado, a, S�cr�taria .: de
.obrais e Ser,'icos "está informando 'que
Se enCOl"üram �m fase final dé reahei-
tura e re':estimentó, as estrad�s de fu
gí��'eS à' Àral�h�s, VargeIll ,Grande 'e

Ponta da:;; ·Can.::s,

CARNAVAL P�NEJADQ I

, A CO�'lüssãO Organizadorà do ç�r·
naval de 1967

-

reuniÚ-s-e na manhã-, d�'
ontem, às· 10,,30 holps, nos' salões,' d(�
Querê-nci,a Palace Hotel. ,A,.' refer;â:1..

, -( -{.

con'Ü.ssão tem na Presidência o conhe.
cido 'homem' de imprensa, Sr, AcY Ca.
bral Teive. que vem de atender sol;iCi.
iaçio �� Prefeito Ad1cio .San Thiago,
I, ' ,S':r:t ,-io de realizar RS demarches ,te

cessárias à perfeita comemorqção do
Tríduo' de MOmo" l1.a Capital do Está.
do,

.

CRIANÇA BEM ALIMENTADA

Como s� node observar, em FI!).
i;anópoll;; e�tá' 'havendo, grande ent!-'Q"
samen' o dos org8nismos de assis.têneia
alimentaI: aos eScolares, nas ,esferas mu

nicipal,."e·stadual e fEl':ler.al. A afirn}aç8.o
é (la'PrOfa. Ce;cília Slovinski, RespoJh
Sáv:�l' pel� Ensino primário do Munid.
pio>:N� oportunid8de, esClqrece\1 qJle a

C"mpanha N3cion?,l de AlimentaÇão
Escolar, ,�.a, pC's�:'a de seu repres�nt,antr.'

Cont: 11<1 6a, pág,

RIO, 5 (OE) Três ponibas d� flete do ministro 0::'. GUerra distribuiu
fgbL,caçao ,c'iSeú'a e?Cplodir�m o�tem a Segup" e no,a oficial:

,

_:_ no 'banhara clã!'! dependencias da'� ,.
"1\; Comissão Dirstora de Relacõe3

la: Regl-ãó lViútar (eÇi.Lc,o .d� , Mini�7 PUbÍic:as elo E:x;ercito infórma que, 'hp•
terio da GJlel'r�ü, nq ,s{lg1;l�o dQ',Ministê I je"cerca das 14h20, explodil!l i-lma bom
rio' da FazeP-da e .no Jardiffi da Resi,· ba '1.:1E:: fábrkação >�aseira, em um' ba·
den�ia do: mihistro' 'Jur�lCi' Magalh.ã�s nheiro dO,3, andar do ed�ficio do Mi!1j�"
_:_,' sem p�?v�qar ;v�timas e COll1 'dip�qs terio da Guerra. Não houve vitima nem

m:i3-teriais de pouca mont�., Os ,qr�aos danos' mateÍ!iais .a consÍderal'. Foi <}ber
de Segurapça do go:v:ernq atribUe!? os ta sindicància a esse re.speito,

'

atentadas a "estudan.es ,subversivõs�
.

dEssa é a terCeira �Xplo.são .U1'l-e ��

l\Qas. é!�dores, tanto assim qUe empre- vefifica. i10' interiOr do edific,io �Jo Iy1i.
ga;ram bómbp;s à.� pavio" e prp�gueUl n�st��io da Guerra em cpr�o prazo. A
MS investlgàções para deScobrir os a1+_ p.rhrieira foi do' 'lado da Central do Bra
t�res, aSsix11 comO os' do at�ntàdo' C�J;l- sil- � 'a� dúas ultimas, na parte pril1ciPa!
h�jl a sedé da OEA; na nOite de, do:rpin� do 'edificio. Medidas· 'd'fs maiS �mpor-
g�, ", "'. , " 'I!<' • - "'. -, -�..

,

t-ãnfe-s e,'ert�vgicas já estãp sendo. pos',as
As autoridades apontam Cpl'110 i,tl- �� pratica pe1.�s autorid?des. milftpres

'dl_c, _a ;!al'L c[p.àç�o &)S estuql;lnte� � flr,n: de q\le' tais fatos não mais se '1'€

noS a�entados ul1'� jornal estudãn'il a': produzam" .

preendido, 'e que Í,P,qi·.:!a essàs .,expIe _ue:;) ) I

ÇOIpO um {los ,cam�nhQ:? a seguir "rla lu'..' GUERRA PSICOLOGICA
ta c�ntra' a ditadura". Acreditam "'.que
·os atenta<:ios - s�jam pa'rte �, �Uem;t,
de'R?:i.ta·ção inic'iadõ com as' manif�s.tà�
çõ:'s '�po varios �'Yontos po país.

I·

A bomba qUe explodiu no MinitSt�·
r:o '/1:_ Gu(c�nq, Çl 'segunda em menos de
lim mês, causou' danos de pequeHa ll'lOn

ta nb banhéiro da la.' Região MilHa:r e

prOVOGClf Um 1 rauma nervoso no solda
do, Sebastião Beneditô da- Cos:a, que.'\ ", t

_t;10 momento e�trav.f ..no lOcal.
,

.

,

,

'fi explosão provqCóu apenas a ��
terrup,Ção dos trabalhos no' Mi,�list�rib,,.
por alguns minutos, dado 'o grande ,ba-

,\ "

rulho �qUe prodUziu, ",
.

c'

A 1..3" Região Militar abriu I:O.qU0-
rito Poli:cial-Militali· .

,;
, }.

,
O 'Chill'l\Ce1er J\l-racf MqgaIp:ães a·

trH�uiU aos cOmunistas ,Çl :respof}sabili·
dade pela ',eoloeação da bomba n° jar
dim. de sua' c.asa.

"C�,loca�lo e"S� inc;c].r'nte Do qUadro
�E'ral ';la ,gucrr� ::,s:co1ogi,c'l qUe aS co·

rmilÚstas travam às instituiÇões, btasi"
li=iras e � t6dôs, quanto.as repl:eSenJa·
'tam, a bOmba nenhum efeito produziu",
disse,

"

')

-

'

,

"Aliás, sempre qUe os' comunistas
Ine' 'distinguem com um ato de hostili

, 'çade' '0 recebo como Uma condecotaeâo
'Foi àssin� com o apeçlrejamento que
'sofr�, não faz muito, na Bahi,a, e assim

_, com o enisodio da bomba. e:x:plodid3
hoje e a�sin'). será, pois naqa abalara

\ minha convicção politica e lúeU ânimo
, -de hitÇl" .:_ disse o ministro Jurac� Ma·

gabV:'. ,gaihã€$.
.

,,' 1

NOTA lVI.INISTERlAL

A reSpeito do

'TlJRMJ, 1Il� lI��I'XA DISSO!" QUER
A�EI�rIlA r'ARA ANISIO'·, "

R�O e BH,ASILL;.\_,. 5 (OE) - De-
'

pnt.:,dos e S(;r:� ',lareS elo MDB,' coEh.��'
cidos por slla ten,depcia _ !l1odetadotá"
ll1:darám ontem \ copsul as pora levllr
o J'éll'tido a "ln�stiar o deputado Anisio,
Ro<:ha, 011 em expulso !)or ter votáde
no marechal Costa,'-e Silva,'

.

Entende esse gru:oo que, emboí'a,
tenha iDeOl'rido em grave If,alta disci-'
pli1'!ar, O deputado AniSio Rocha' tem: a
seu f.avor ter prestado Um grande 'st?r�

,

viÇo antieonfiJi'uista, a� lançar, em (J,é-,',
zemDl'O do ano passado, a céUJ-didatura
do', marechal Costa e Sílva à' presidén-.
cia da Republica.,

,

Há controverSia entre Os oposicio
nistas sobre se a expulsão ontem con
srimada implica, tan:;:bém,' na' ,·cass?ção.
,do registro do deputàdo Anisio "Rocha
como candiâat6 à reeléição pelo Estado
de Gojás. Há Uma. corrente que enten-"'

de que) estàl�do o Sr. Anisio ROCha re�

gistrado, Só afravé,s de impugIJ,ação fel·
ta perante �,JustiÇa Eleitoral pod�rá,
ser impedido de concOrrer.

A; co�sequencias aUe o sr" Ani
s; o Rocha !"of�eri.a, na -ai-ea pártidar;1�,
8"1'; 8n� as de não poder ocupar emisso
n::S de radio e "Ellevisão para sua pl:O"
:pagan-la, ncS horarios gratuitos cOn
cedidos ao MDE.,

, I

ÇOSTA \IRRITADO
Ao 1'�tor11i;lr es'.:a t'arde a :Brasília, ,0

,
/

depUtado' AI;isio R�cb:t .disse 'que 'a'
eiS'iIf) do MDB "causou nl'ofünda inita'
ç�o 'no l�lar;�chal Casta � :Silva", e qu'�
� �residente elei�o 'ConsideroU exce.3S1'

va" 2. mêdida: afirmanqo que, intransi'
gen,::ias 'dessa natureza só podem difi·
cultar �o en·te.rdimento entre o fu�uro
.go,,��rno e a opo�iÇ§.o, "

"

Disse ainda ter oUvido do marechgJ
éosta' evSilva qUe 'ele" Asiúio, poderá sr.

Có11stituir
.

na !>onte entre o presidente
.eleito e o' MDB� ,para' entendimentoS
,(rUe estão previst03, Len1btou ainda ."
":marechal 'Costa e Silva que, por ma,'
de' ,uJ':na 'vez, foi pr9c�rado por .lidere'
do MnÉ' que desej,\,!Va,111 fa2�-10 6andi'
.dato da" oposição, o ,qUe rejeitou, pai
déver ,Solidariedade ,,:'.0 marechal Caste·
'i0 Bran,co, de -cujo goverllO era meJ1]o
:bro, '

"

RECURSO

teriais nUclelll'l.s e�l)echüs
pJ'oduzidlffl nos i'eatores bra

sileiros, ,alimentados CODl

combustivel- fomeeido po:r
aquele goverTI'l e que este·

jam aiém tIas necessidades
do pro'g'rania brasileiro de

utilização pacllJca da ener·

g'ia nuclear; 4 - limitação
e(>pecial, transfel'ido para o

.
'governo br�sildro; 5 - pre
,'isão de colaboração de in· ,

,

.dividuos e ellHdades priva0, EIeilor aOS 18, cidádã�"
das dos <,lois !Jaíses, median-
te autohzação oficial, obs�r ,SÓ é.'elegiveI aos 21
v�das as linrltações da le- t ,BRASILIA, 5 (OE) _!_ O TSE decidiu, ontem
gislacão em cada um deles; qUe 0 cidadão qUe se' iúscreve eleitor ar;s 18 anoS é
6 ..:.. 'vigen:�ia dó ac�rdo por' elegível aos 21 para os cargos cuja ida(le m�nin,1a exi-
um periodo dJ 10 anos.\ g'do, é essa dede que'.. c()l�servado nos ,limites do Es-

t�do o dOl'Y/icilio. eleitor:31,'
.

A d"",iSãO - rp·,nonaendo a uma consulta vind"
de São, P,'ulo - solucjcn:a prQblf'm,<l. cr,iq,do pela 'emer:
da Constitucion.al n, ]4, (IUe exige dop-,i::ilio .�tei:oral
de miatro 8nes. 'no Estacl'ó. Ob�decendQ-a, '\,4gol'osa
mpnte só âcs :),2 anos ocorreria, a elegibilidade, q.uàn�
'do pela Constitl;1ição do Estado de S�o Paulo' a dade,
minirrí,a é de 21' àno,<>, " '"',

A 'deci8à() elo TSI0 foi c9.1eaGla;'Do vôtoHlo mÍúis
Ü'O G enÇal'véS de Oliveir.a, re1at,ul" da ln�teria.

,,'
.

O· deput,odo afirmou ainda que
ato de expulsão "é de�é',gogico e não
têm nenhUm fundamento", pois, SU2
candidaturà' já está inscrit� e registy,l'
,da n0 Tribunàl Regional Eleitor.al (lc
Go�ás. e anunciou ter constituido ad'

,

vO�ados, a fim de imnetrar recurs'J
'contra a expulsão, Sali�nta fil}almente
'o fato de ter ,comuni cado, previanl.erW

f
ao "s�cretario-geral d'o partido oposieiO'

.. 'nista, deputado Martins R'Ç)drigues, �f;�
. voLo.a favor do marechal Costá e 'otl,

va"
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