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Coronéis
RIO, 22 (OE) o co-

mandante do l° Exército,
Gal. Terra Ururay, aínda
não decidiu sôbre as subs

t.ituições dos Coronéis Ger

sou de Pina e Osnelí Mar

tínelll, nos IPMs de que
estavam encarregados. O

Gal. Mourão Filho, Mínís

tro do SU:é"leriol' Tribunal

MilitJlr, não. quís se pro
nunciar sôbre a prisão do

CeI. Martinellí, afirmando
que o ato foi de caráter

disciplinar.
O coronel Osnélí I Marti

néllí que" se demítíu da

Presidência do IPM sobre
o grupo dos Onze, foi prê-
50 na noite de ontem em
sua residência pelo coman

dante do Porte de Copaca
bana, coronel Aridio

.

Bra-'

siI, que· lnforinoll ter or

dens supel'iorcs p�ra a pri·
são daquele oficiar, Degan�
do-se em seguida a forne,

cer 'maiores detalhes à

imprensa, inclusive sobre a
.

duração dfI pena. Os coro

neis Martine1li e Gerson dB

dos
Pina estão demissionários
dos IPlVis que presidem
lUJ1S trabalharam ontero
normalmente

"

ínrormando:
que aguardavam lLO. põsto
a decisão do Comando 'do
Primeiro Exército, a res

peito cio pedido de -demi\l'
são. O coronel Pina encer

rou depoimento do 'índus
tríal-médíco Aurelio F�
Feira Guímarães, anuncían
(10-8e que êste (las vezes

anteriores ofereceu novos

elementos de acusação ao

ex-ministro ,Hélio de Al
meida, Fontes militares in
formaram por sua vez, qU0
os elementos dos lPMs
não podem pedir demts
são. Segundo aquelas fon

tes, o militar que receb�!

unia missão tem que cum

pri-la até o fim, não ha
vendo portanto razões pac
ra os· comentários que sur

giram na imprensa, Quan
to no manifesto que à

LIDER deverá divulgar
tias próximas horas, dis
seram as autoridades que

Costa e Silva na Vila Militar:
Cumpriremos. o dever
RIO, 22 (OE) -- Falando

na cerimonia de conclusfí,o

dos cursos ch�s arrmís é ser

'iço;&. ua :E,scofa de ·"\per-
fciS01f.!ll\?nto de gfifJs,iS· ��
17':1a Mültar ,- o general Coo-.
ta e Silva afirmou que o

e}�éreito jamll,is pem'litirá
hlerarquÍJl que não a atual.
Salientou que _ o exél'cito
marcha pa.ra as decisões

tra em 'órbita. Os sinais
indicam q \te o engenho ··lá
uma volta em tôrno da

Terra, em cada hora e

meia, e são idênticos aos

sinais dos satélites da sé-
ri8 Kosmos, clestinacl,os
investigação espaciaL

\f" Momento PoHfko"
-
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- I} r�i!!;!!�h_:.
-

, ,I ,!':- u.'mpec(ó!L.,,>úel certa !llqnlet:!çiiu i! U%e!!nJ!nõr'í

S;l!Itu'ac:aNo' volta
'

e
' A rgel I DI.:, fn'H1iê ao p!!.!wrama atual. -nlli.Th �u:e,t:fLiH'� ti!:: ag!'i!"!a a'grav'ar��e m '

, i >"iH·;:!!:" _IJ!)!' fl]!�!1 de fatores conheculos, C3tllllUlado:!:E31I
dr, úescu!cmllmentus' e lutas, que p:!:ejt!t'licaril.o, ("lU

I
ARGE.:L, 32 �(OE) - O realizam na capital argeli- fucçõ6s rl'!àw de Gnr! Do- Uniüa. l)'int que .pennita yarte uu pur !!lleho, 11 grande. obra rtllllpel'ad�n� (I",

I
Conselho Revoluc!.on:i:rio 11a à conferencia de cÚ):lUla mingas e w:n.bal' ele vez cp,le o pre.slde111_G (�f:põsto I WJl'l1H!:icüH!e ecO!:tmllcu-!iua?CCIra. de �l'-� u paUl ta!!!

fllela )Ar:;;élia anunciou pata afl'o-asiática ,cujo jIrlcio com o ôcri& .{ratl'i!l:.lda, em·, Aluned Ueu BeBa, vrva no
I
neee:;,sl!a, e {jue tau fervorosamente ile"cJà.

O d"la I • j """. C',!.l"'O COll1U �.'1ülfld!J, Os di·
.

1'-'ií.t. n\!'�, a !IIUll1luer l]l"OpositQ, 11!'ocetIe.'111e ou

i.!!!.�hoje o reinicio {i,u� conveT-. c�tá prévlsto pu.ra . prQel1l _,,[" ur;:;l'-".'.C1IWP ,r;... •

I/,' . .

'i '1" 1
O COI'O'l'P!

' ,

t,. � '-_(l- 1_·1'�,'.9t_"P<; ,ôlrn,_ntir1.Of., afiro "_'-l'ocruunLc, tie ,te,Hl.l!l.l\·,Uc.·!!dO o. eSlJ.Lt'l, o revo l,lCl.ollar,.o.,saçõoo com ti Franç.'1 só' 29 do corrente. "_ ;1"('t'S;'::.H'W3. 1'1. "1< _l!_h .e, ±'

hl'e a exploração do' petró- Boud.i.cue ugiu rapldamel1- f"Í:�i;;: l' :I ::8 protegenm! do 1)1111'1 '�'1! ;.IJ'!, I\(':�i.[ivar qlJl: :"n' I, !:!.J!ltudu, Idf:ntd'!Cl:!rlO CO�l 03 .!d�!),l.s (lU!:; o Í!!.tü:t·
I

"01_1._'U_I1__i<!1__n_o lJ d�3Li;'lf) de U�"l BeUn, B Dm.!!L!; lIue eYigem cOlllJú'c-fl!1são, rlisdp!.ilm. e �kveh<lw nó Balira, numa tenta- te
.

ant.e as pril�leirp.ó l'!1alli· _ �

I-'11]1!1' quesl::,!c, '{ue somente W!:mtu !údrlo§ e per§!s!€!!t!;§:, !lá - sua sY!)er!m' de§till""Uva para obt�r do Govêr· festações rcaltladas do· . -

CD/13elho Re"
no francês, o reoorLhec!- mingo, supri.:rnh!do p'!"!ltica- A.PGEL, '2:.' (OE�) - U no- COElp'Jltô DO !,;1ie.

•

\"0 re",
..

i1'·l& l'evüluclo!1ário 1Toluclcuárlo dedcUr, 6 que !
'

l'nento· do regime revplu- n)C!';tte tódas ai> comunica· ,i l�uum!o o p3ÍS esta,'!! sen�o cum:Juúd.!!. a: uma qU&
.

t 1 A. éli" "€i'bacou pe' êsté não áceltava nenhuma I' . Icioná::rLo, FalJmdo à: televi· ç6es e estabelecendo for:e ('1 nlg - Ú,. .!_ -�. (
-

'li Ih re!'l'!�'JJlOSa. l_la!a us preci1;tiCÍos da. 2.w-..,rquia general!.. '
. ,"', • 1'd da Repúlllica Arabe inten"61l1;ã!J e�tl'a!1geira- \ '" �

'Isão ínmcêsa; o· Ministró patrulhame1lto nas nlas ue ClI o
...",_' .. ' .... . __ . ....,�_ "nà,�, tum (l m;tm,ugilla1nento ue �mas ell�rgi1w. a: dehkj

'� Exterior da Argélia, de- Argel:. O comércio é. r\inw!
,,--- -- - _o'

I' r' J d ;, Htação de �U1Ujl fO!�te:3 de pwtl.ução e de riqu!';:rl1, a de--
1_ '6 t dO A-.- 'rl'e""'1 l' e

' A�Ó'el cO"n Q r:('�·:-,,(!n- rl,<;, �'UI!'S;,o n{nrf,�); l'!f-.r.:::l,· 'OI: ii . t' •

t
.. 1 \c.....rou que n. s r.e <>4- L - 5 <-<_:1. - 111 .. " "" - - - ti, � 1 " _!. t; J

.. º E. '-' a.·f _
,J � ,� • ..,\ tJ = .J 'l :,ante!!! como §!3 é!1!� Cú!!H,m�!!:!Le, !la!) .:wuve (!uun,

presidente Ben Bella será maior!.a de Sú.ail lojas fe-
c,_,_ "gou }, ,le boa f(Jrma�ão moni! e pàt.:riót.:l.ca, aetill:>§e tI!'; 2i-

rno, 22 (OE) - O Te:- dos, Dna, Regil1jJ. 1'v ii -. '

decid.ida pelo Conselho Re- chad'ls enquanto as comu·
C�.... '_'.0 domingo, e1n ii t!1ar.§tõ n�s fôrças da reação, sol! o signo democmtl.'.

fél
'

õ
- n611te-CeJ.. Fel'dinando w. ao Rio --

I •

volucionário. Acentuou que mcaç es vao aos poucos se
canmallhl" da filhl.nhu. do li t'ristao, pussibilitando a vitór1.1! dos. §ellt�1lI,!ltü§ braA·

o nome de um homem, restabelecendo, mas os val110, deu permissão fa�·a. casal. Isallelu de um ano, [; leiws, in!.'eH!'lU§ a d.ihtdur3il,�a �O!!tr!!1a.s !!1acor?�§ cm!!

1')_3-0 a-"'\'A 'f'er co!'''un__dido contato... para- o exterior que a €8p08". do depu tIDO
II '�I;I d d t!·, '·11 fi l'- v ". ti - -- - '"

T 1'- ;,1 rl,ue.p_,,_ .Tul.1."ío dedicou seu i.!. nO;,;,1\ lllQ""e ue li! epen cnCIa. 11 !wssa -<1.=4,:",0 li!: Icassado F'raneÍsco .... u 1ao, . c ,-

I'com o futuro de uma na. ainda se processam carl!
t li.\'1:o "Até Q_uarta" Isabe- : paz e dI.: bnrnua, ,� l!!)S1oia consciéncia cristã e !hrreo

-

E D
.

cer._tas dü';c'uldades. visite o marido, eujo es a- I
1 11 d

-

çao. 111 amasco, anun·,
'd 1>l", fi vislLa, oconerá na I: 1'.l5sadat> as, mIgas 10ra5 e- amarga pl'Ol'açao, eH"

Ol'CU-50 o 611Vl'O de UI),'" co- Tle1, ·Bella permanece do de sllúde inspira cm a- II '11 d 'd 1...· ..

t
.

. ,,'" D •

pl.óximu, Cjuintu-fC'im, ; t.l'(u!u� ll3. Sere!11 tio e ,a CllL..larl1t sequen 8, 1.101' cUJa
missão para peCUr apre- aind.a em lugJ3.r ignorado e

_ ._ • ..,). � _._� _. __ . ..... ,_.:.. _._, __ . . _ _, _ li "'JPíÍl1Iúd.v,de pC1'11l.1:mccem a!�ttadas as. amW8 Q':f;!!_'j,[). 1servaçã.ú da vida do presi- pelas observações de ut'i1 l' 1'11"5 üa nOS5t� !3eguranljll, esquecem mmt08 ��s 1!f.!.!.çl)�s
dente argelino. Notícias 'do chanceler argelino, Ben

Ad·,h,n.,-.m-,�_ r B',.J:f�. A_nO"'io O.i,2_,.í.�. tv,!i.a r,',' nhO. ii yhcidM e, iJOr ili!iplicência ou cómod.ismo, se dilu ,ln.

Cairo, revelmrl que Q Pr&- Bella poderá ter um fÚn
II ':; lU ..... � � ....y tJ I f<. "". U . � p � I . ii Juxu ue utilizar pI'ocessos e exercerem athidades que

sident@ Násser está dispôs· trágico. Disse o mesmo
RIO. 22 (OE) Info1'- tará ao Rio ele Janeiro llO �'pullcriiu concorrer para uma marcha l'egl'�s§iva, dE

to a fazer um apêlo peso
.

chanceler que não se deve Iu'11 da semana, para con· li '-�umwqu(1)l.lias }JOl'l'entura insanáveis.
, lTIÜ-SC na Guanabara que o

'IsoaI, em nome �'lS nações apenas confundir C0111 o
sr. Aclhemar de Barros vol- til1llal' os entencUmel1t05 ,.

;'lião se cUHionnam muitos c�nl a lenta rt::cUlIf'!",.,
árabes, a favor do ex-ch&- problema de um homem só .

_=---=::_=== <':0111 grupos do PI:lD e I ção, tleslemhmdos de que a destruirão ti sempyc muis
fe de estado argelina; com o resto do país. Tô-

E
I d 1�TB, procurando formação I! i:acil e mài� xálJida,_ que a reconstrução, que tm'!!a !a.lilil;.

A ,,,.'t ..... ... AIp d li sabem o rQuaa1'r';10 jrl d"" 'I ..

'f'
. ,. .

t·' •

. '01 ·u"ç",o eul .nrge er- os os arge _1105 .. �
.

_ .,
-" 1 d J ." �I ete uma a liaw,;a parti ",na. I, jJ(:'!nave!s saerL!ClOS, renunC!as -e pers!Ste!lCm,

manecc<í tensa,em canse- quanto tiveram que sofrer
parn hn1(;ar e'll1didaJo uni- II ::)13.5, 11 esta altura, noo é deferso o recue, nem o

quencitt do gólpe mUitar durante êstes anos de seu �i1Drt-0 "O ao Go'<rêirio da Guatla- 11 eimllúu ,IN; i.llterê!lses miciona!� pel08 !nterés!le!l !a.!di'l.
·G!US (l(:rpô5 do govêrnb o govênlO. O Conselho rtevo-

(OE)
, b�ra, em ·condicôell de der, 'duais ou g:rupa!s. .

presidehte Ben BeBa. A po- lucionário' de Argel anUll- SAO PAULO, 22
rotar' o 81', Flecha Ribeiro. O governo 'atual, a11ldà que. provando a IlUl:!iii!lÍ8 4e I!'h "E 1 'ão da Morte", é. o IlieIa· ,auxiliada por forças ciou para as próximas __0- �s( ua[.,r
O Governado!', paulista m'it!c!!.s opósicio!l!stas !n!!l a;vt-.51!Ua_s, Llloportuna!l e t'Df' 'Id' ,( 't

"

é'
"

d" r titulo da ·nova eo.uípe cria- t'd'
- l'

-

f' .. Io e1&o1'010 ·repnmlu u.i11a ras o l' !nlC10 a", conve_- apresentou tese 110 sen 1 9 r031.as, mw ao!'!!! mao, ne!n raqufOJOU e!!! §lli!§ ""in:-
d· 'f' t

-

d õ �b tb "'-- ela !111 ·Dele!rada de Rou- .-.
!

f·1 O' ._lt d
-

gran Iíl mam 5S· açao e saç es 80 re asstm. S pv- �

de união entre rSP, PSD e

'I
trluô§ traH§ orm!!!Lora�. § re!!H!.J. a (l§ uue se �:ac �o-,t ...... t t lff

.

F bo"'.. , O Secretário da SeRU- .

d 1 t t· f -1 '

l'U� que pro es"",va con ra ro eros com a rança, . �

'pTB, para apoiar a candi· Lhemlo �dio nÚ!lClo§ e CO!!!!Ul o. !11m..:o só !l!'t; tuda" t)s

o nôvo regime. A Junta Mi- com 0 qual o coronel Bou- rançR,' 131', Cantídio Sam-
,datunl do '\1'. Gilberto Ma· ' adyeTsidades, refazendo'8e, retompondo'!'le têd.a§ !lê \15"

l'itar chefiada pelo. coronel d!eene pretende i1Itensifi- paio, :falanQo a respeito,
h Iças 611.' henefícln da r€§tau:ração ,3ti!ida da � ·W.!'. 11i.l.!;�!)-

Bau,die1"..rie tlão revelou o cal' sua camna,nha para disse (jue se trata apen%
rirLo

! nalo L3ta vem !!!arcindo 2c5utuaal!. e C!'I:';�l'�!!t5 !�e-�,
-

t- dl3 título
---_,..��-- ..._.... --- - - �-

�!l'o -de B�n Bellit, obter ó
.

recon..lleClmsnto de uma qUBS,a.O
C tI! lhü�:a €!!l tOU03 (J§. §e!1tid(l§� não se d.e-rem!!) lJtlt,i!,f-!, �l<;,

m 1 "'�co'hir1o' ""'Oi- seus _nr11�(),.r",l,�m_,,�!,,'�[J I'
'.

,tertdo um grupo da opasi- diplomático das grandes -- a �"L.._, P -i> . ,! -I . 'C; � l:1§ta B llosiç110 retll!ca.da e fortalecida !!o cC!!rhio 'l!!"
çaô todavia. Ltiformado que potencias. Os' jornalistas e integrantes 'agirão dentro

.J r l? •

I tel'!!ad!)�1l!!, que nos 'lia! nia!'cl!!!do yre§t!glo af2!!! I;�!!!
fma "conduzido pará O De- fõtógrafos éstãó praticar da, mais rígida 'disciplina n!, '\Ã'ÔfiO$: a !1\!!ô:H im'po!'tá!1c� 'de roteul3!rt wher-4ua � line_

_ jserto do' Saál'3..· A meSll1ó mente impedidos de t rar pOlicial.
,

'

!Ii nm1.to, wntudo, à realiza!' iÚ1da. . de!l"..a!!da!!d.� ,

fonte asSegurou que Dan balhar embora a JUl'lta Mi· �--_ . ......,-_.,_. ---.-..
-- .. ----

'Anôto«- I 6tlpa.ço de t5!!!YO que comporte iBi d!!!'!.e!!§?,es d� :'t!!!\3�1
R f lJ,-;I.)'1 -

I�ella· eJ!-pre�nts da Ar,- 11mr dé govêrno de Argel \'�r OnTIa II tan,:!'�. , :
"

'.

semblé'i.â I,eglslativa fõra. . rlãó
-

t i v e s s e anu.'1ciado
'I I?ai :§ur�.:rem na.tu�ili 're��riç�:9 �o llleito y!e9�'de'tido e morto 6 que o ex- qualquer medi.da, :restrit!- Tributél'lf.1 BRASíLÍA, 2'2 (OE) " flencm! !Jró::mno, ,que !!!1porta:r>..1! nao a'p�m!§ !l't �t!'!'.

!1'1._tnistro da Saúde, M'.iha. V8. ! H!pçiü.l ou Qi!ninuiçlio nó ,rit!n!) de feC!.!:;Pe!'üçi!.o � tW-
mM Nênldáchi, estava 'fe- Por outro laçlo, em San RIO, 22 (OE) - O Minis: Ainda., 'hojso deputados '" ! §et1�'chl!ne!!te, n!ai'l ta!'..!.ooln em ltÍjí-it3çQe", !!!&w1t1Í��iS,
ria!!), A Junta. Revol'llclonár .Domingos faLl10u a greve tro Gouvê13 de Bulhõ�s, sénàAi0!eS deverãç receber pú;jm!ic2!!do o !"oteh'o �ev:o!1!_cloll:árlo s:t!!eadc!' e CC!!?"rl� deékuu jui:!tif!car !lO ex- geral dos ,traba!hadores de da pasta da Fazenda, eu- �pêie'

,

p�'f&. que �ejeitel� trut!vo,' " .'
'

-tenor () seu ato que 61L'111- tôdo·' o país' em Mna! . de tregará" n05 próximos diara, pu.ra. "e 6L1"11�lesmente, 'o, O lógico, :fWS'lln. seria' $, iÍdQçãe de un.,,;!, fér!1lU!e, �o-'
. ,�� .. ""f"'te,l,_,.iA ..I

. ,',

!lO1,1 nó Poder Ben l3e!la e apôio ao liqer rebelde co" ante-lJró;éto ao Ptesidents 2.ute-'C:tO)=o que .Pr'" •.u.._

11UC!o!!!!uora.
d.o prob!e�, !!o!í�eo" que, �oe9!bllit�SJi,e

��ba �e enviar a Moscou ronel C�rrtano, da República, dispondo BÓ- cOng�te.r salários, Dirige!!- M esq!!e� re'vo!udoM:ri9" 15�', ,s,�ti ,o.o�U:eto, tO!�il
e· �rutras cap�t� um grupo ?reoc-upado COl11_ a guer· ore nÓ"ra reforma trib,utá· tas dO$ t!&ba!!�ador0� er..· í cbjeti·I':!.3 l'!'�Yddenc!às e ;td�"'a$ teú��'!,t€� � ,re-pcs!.
;d� �embaixadore5 com :aqw;:;- ra, _91'111 Í'll? República Do-· na, l tn?téria, prevê

.

n� Capit:::t! Fe- ! ç�n cú!!!p!eta, dó �afg 6!!! $!U, !'e�+t�e !ll..'!c�c!!f!,! rÇ
... �, • ....._ 1 -' C t-' ·A.�'o- c!s 2.'_0,1"6.::tS11:2! 1

'I \., :.... '1 'h � ,

.. j. I •
�

18.. missao. r.'Jll"!.10aEa o papa. � rau_c ell'1E:Uaa B ons ,1LU1�.?l ?" '�i �!.�� !!!�!':�;��" :pelOS _:=!'�ge.::' e-e�� n C _",_. ;�:e .se� �;:e !.� C �
Sexto os I; 1�6:í'-�!!!f�!fiú�e!!t€ liberlu J.�� ,,�"':;edç�g �

('J'!l6 �a!�t""
'l:!�nt5 'o' c�ca!!! .

e!!i' s�_t!'i'<:!1Ó(._ffit_ �" \
-

I

��"''''c(.;k;'''_� 'J A'
" U"i,-

\ :- ". "'; >,�t \

._.JA� II -(0.)1 ..

'�ft� M· 11\4110 d!eJ
de hoje dtu entracta no

CO!lg;r.� Nactonal a me1l'
tagem �o ,:marecha.l Caste
lo Branco dispondo sôbre 8;

lei das incompatibilidades.
:APós memorável encontro
com o marechal oasteio
Branco o líder cio govêruo
nu. Càmara. deputado l-c
dro Aleíxo la firmou que l)

<

IPMS

gem, pede a illcompatlbili-'
dade eleitoral' dos membros

de partidos ilegais, dos que
tenham parttcipado de atos
contrários '3, probidade ad
mínístratíva e dos que par
tÍlcipem ou tenham parti
cipado de empresas mono
polistas, cujo objeÜ'\''1 seja
a supressão de COÍ1cOl'1'0n-

acabaram. .

presos
o mesmo não terá grande
ímportancía politica, pois
essa organízação não con-

mente que poderá ser pu
nído o oficial da ativa que
subscrever L:.1l manifesto.

grega elementos sem gran
de expressão nas Fórças
Armadas. ReveIar'am final-

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

Minas de bem éom· Castelo:

Magalhães Pinto desmente rEDúncia
BELO HOlUZ,ONTE, 2:.l desanganos, mas tudo o

que estiver ao meu -nloan
(OE) - O Governador Ma- ce, será feito, para que vol

tem a confiança e a espe
rança de que o movimento

que tomamos a responsa
bilidade de realizar, seja
benéfico não só à demo

cf'lcia, como 1:>. renovação
nacional". O Governador

Magai!1ões Pinto <!firmou

qve ::;ão ex('clentcs :l�, :suas

Tf-!lações (�O!l1 o P1'fsiclentc

da Repúblie,l, clnSll1l'llHnuo
ti no1icil1 de que n ch(�rn (iH

N�lÇão estaria pl'Ocunlndo
influir na sucessão minel-

.,Comércio Contrário ao Parcela gnJl:1ães P'nto desmentiu

(:a1.cgr))'icU111tml-c a noticia

(;ivlIlgJ1da no Rio, de que

t íV(':"S0 a intenção de r�
nnucía r ao (,ti rgo. Dccl a

roi ainda o Governáclor

n1meiro, que essa notícia é

fr:ntaEJiosJ1. 'E acrescentou:
,,_ Todo o meu esfõrço'
nossa 11or8.: é no sentido ele

menta do 13. Salário,
RIO, 22 (OE) - A Confe·

deração Nacional do Co-
se continúa inalterada. Fri
zou porta voz que a confe·

deração concorda com (I

parcelamento do décimo ter·

ceiro �'lláriQ ero duas vezes,

eonfol"mc projeto inicial
mente aprovado pejas co'

miss6c�' do oconomia" e jus·
[j<;11 da Cámara dos Depu·
tados. m.

mércio aprovou por unam

midade a opinião do comér
cio brasileiro contrária ao

f\n!'Y t:OI11 q\lt: n l1ovolu,

Ç,'Ü(), pOt1�,a cumprir os sCtr',

objetivos'", E üeresG{!ntou:
"-- Soi que a hora é d.c

n,11'C'0J",SÕCS, frustrações e

parcelameJj1;o em 12 vezes

do décimo terceiro salário,
cuj.u lei específica está seno

elo \'olada no Congresso Na·
cionaL fi posição da elas·

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

"

,

,

custe ·custaro que
finai.s e .1ão vacilará um só
instantt', Friznndo, que tá
elos enlJ"l'ào cumprir � COln

B
.

fiP'l (k.,.3r bu:,[,(l '0 cl1.!e··

en·1ft!'U: �oi;'f.� -, ,Di: :<'i ••l!,lt\-ãl "{jo:t;::·:�·;!' , '. , {!:-
gh�1 ·'colldu��

.

tifil·ln.andõ.
'

que: O 1!;lf.úcito de - Caxias·
jamai5 H.clm.itJr3, outnt hie

rarquia que 0;10 a atual·
mente 8t11 vigor em seus

qultClros:'

---,.- .._-,. _._---::; ._..,-=

Exisfeni'B é a da fome
Heck Diz O,�e a Co�spirõcão.

SI.
,"

'1 (' . ,

i' [a'ieh e JOI1!e 'KO no Lspaço
BOüIIOUNN, (Aleanha), • - ._-._,

22 (OE;) - O Institutq de Ber, Bella Ferido
•

.[nvas'tigações de sátélítes ',' PARIS, 22 (OE) - 11r1'1-
e do Espaço, informou te.: jOl'l1alista italiano _qu� c�e
captado ·110V0I5 sinl.l.:s de gou, esta t'lrde a� Françà,
um satélite ,s01l'i!étioo, que procE..'<iente ele Argel, declar

pOS.'livehn€.l1te j:t se encon� rou que' sem:mlo informa...

ções colhidas nos círculos
da Capital argelina, o ex·

presidente 'Ahmed Ben
Bena havia sido ferido 110

abdOluem, durante sua pri
são e se encmltra atw;t.l
mente no &ul d'a Argélia,
vigiada por forte contin
gente militar,

RIO, 22 (OE) - Irritado
com as notícias que o da
vam como chefe de uma

conspiração, assim se ex

pressou o Almirante Silvio
Heck: "..,.... A conspiração
que existe atualmente, é a

dos pobres em desespêro
pela fome, dos pedidos de
__ • . .. n._' ....

..

emprêgos transformados
em esmolares, dos empre
sárIos ante ,o ff:)cham�mtG
de suas fábricas, dQfi as

salariados em face do �cu!S
to de vida terrível e daque
les que insensíveis, tra;

mam para permanecer no

poder",
------,_- ------�-

Conrhddo n FORI 'M oe Tannnrá
Está cónoluido o FOl'um

de Tàlngará, reali21a�ão de

que participou . o Govêmo
do E8tado e fllconvênlo

com a Prefeitura local,
através do Plano de Metas.

O ltn6v�, 'paI.!! amplitu-

de de suas tlepenaê1.'l6�sl
atenderá ple!l..ament(\ ,a�

fins a que se déStina., de

melhores eondiqões ao f�
cionamento da justiça �&

tarin6nse.

(1)),& 0

o TEMPO (Meleorológico)
�íntf'�e <lo Roktim Geomet�orolórrieo de, A: SEJX-\S

NET1'O vá!f_da até às 23,18 hs. do dia. 23 ne junl1� de 1.965

PliENTE'FRI:A: Em curso; PREssAo Ari.msF1i:RlCA Mi�
DIA;, 11 26,(Lmilibares;' TEMPERATTJRA MÉDfA: 18_5'" CJ)t:

PLt:Tr6-

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

rol!. ou O �tàbeleclm�n'to
trustes.
Por outro lado, elava-se

como certa nos elrcutus, go
vernístas a Inoorporaç,«, �'.l

anteprojeto de uispr;"N�vuj
que visando especín :ame a
te ao senhor Hélio de Al

meida,' tornam ínco-npatt
veis ate 31 de janeíro ele

tiô, término da vígênc'a qo
Ato Inst.ítucícnal os ex

ministros do segundo pe
ríodo de governo elo senhor
João Goularb, excetuados
os atuais detentores de

mandatos e ex-mínístros
militares. Deste modo o

senhor Carvalho Pinto t-.11Il

bérn seria u.lt;;;.n'�fFl') pela
�ncompatibilidad€, embora
tenha PW"lúS dt! se canoí

datar ao govêrno de São'

Paulo ou 'à própria presí
ccneía da República,

nhor Gaf(\.)S L�cer,,�

béru e;-"ta{,í. \,nq''-''1tddc lj.êb

Inelegíbüídades POi8 foi

membro dos mo is utuuntcs
do extinto partido coiuunís

ta braslleíro, hoje Íl:1 ílegn
líüade. 11 sítuaçúo míltta r

em todo o país c de abso

luta calma, A informação
é do ex-presidente Euri :�,

Oaspar Dutra SCiU •• I) Ui

rumores veiculados nas úl

tímas noras estaría tende

muito P' curado ;J r Ufl

eíals �; aGl,[j,úUS da', 'I'res

Forças Armadas. Os mili

tares, s('L-1.r'do us -runcres,

tcría.n urocurado ". : J!1SS

lhos e �uges tÔGB �unto a (l

ex-presidente da

ca -, AS"ilt,c.1Ctl o

1��rH:bl1=
rnure '.:t!.l i

Dutra �:',� " notícta é f;k:i.'

f; quo há vários dlas '!lJ.\)
recebe .) I )j ares

e .da a:·i_·,u

=====:======================�==�._--�

Promotor Solicita a Prisã,g Preventiva,
de Ex-Ministros

SAO PAU:LO, 22 (OE) -r-r Cunha, da Igreja Católica

Bb�ileira) José Mal'm Cr·ü;·
pím, . Luiz TCllÓl'io de I,]·

ma, radíalista' Alí'eu dos
Sa-ntos Sales e várias ou

tras pessoas. São acusa

dos ele ·vinculações com o

levante d,os s8.rgló)ntos em

Brasília.

O Promotor da II" Audi,

toria Militar de S. Paulo,
solicitou prisão preventiva
para os. ex-mínístros Altni

no Afonso, Paulo de Tarso,
ex-deputado Plinio Arruela

Sampaio, , Bispo Milton
-------�_._-_._--=..:::...--=--��� -::-::.=====

Deputados Pernambucanos
" Vão, Ganhar Ma�$

m;;CIFE, 22 (OE) O ''Para verba de repre�ellta·
legü,lativo Pernainbucano ção. Com is.5o cada depu-
::r.provou esta madrugada ·tado passa li receber. tu'll

novo llumento nos subsÍ" lÍ1il1iã.o ISO 1lli1 cruzeiros
dios de �ellS membros.' mells'lis. Aprovou aim:!;)
r:!mrou·sc de 15 para 20 abono ao· fUl1cioJ1a1i,s�no 'es·
t'(;:�I:'S o s(\lário mínimo 05 tadual (' 'crlaç:ão de 20 C[l r·

�l)b&idios dos depLltados gos ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SANTACATARlNA
COUN'l'RY OU;'B

OSVALDO l\'.1ELP

O senhor e a senhora dr.

Hidelbrand Souza (d. Tere
zinha ) e o senhor e a se

nhora, Durval José dos Reis

(d. Graziela), foram vistos

jantando no ,"Alnerican
Bar" do, Querência Palace.

Também foram vistos no

último sábado jantando no

Querência Palace os, ea

sais: .dr. Prisco Paraíso e

dr. Haroldo J. Bisteli.

c5 homem brasi- trição a alimentação, C01UO

fator de Iongevídade no

sentido atual que se de, e
dar a êsse estado' bíológr
co, isto é, maior vida .com

mais alegria de viver, a aí;,
mentacão eleve ser orien
tada por certos prmcipio s.

tais, como o número ele ca

Iorías necessárias para co -
.

brír os gastos diários e 'ps::
mítír a manutenção do pe
so i deal,
InformoU o médico Gui

lherrne Franco, a cota 'de

proteínas suficiente para

dos nutrólogos, cuja' reper
cussão já, atingiu as .carna

dias populares. DeS,sa for
ma, são indicadas as gor-,

'duras de origem' vegetal
tais como o óleo de' milho
de soja e girassol, por con

terem 'em maior proporção
os ácidos graxos não sat.i

rados, face - a sua possível
interJeréncia sôbre a arte

,riesclerose, afecção, patoló
gica que tem influência pe
las suas repercussões s5-
bre a duração ela vída

I

atender as demandas do

rnetabosísmo, dando .enta
se às chamadas proteínas
de alto poder, blológícos,
encontrada nas carnes em

geral - de boi, aves peixes
porco, no leite, queijo, o

vos e ,e;9stentes em alguns
vegetais, como a castanha
do Pará" soja e castanha
do caju,
As gorduras constítuem

no momento, segundei' ain
da o nutrologo, \1111a das

Jelro, vive, em média, cin

quenta anos, e a 111Ulhe!',
cinquenta e dois. Esse bai
xo Índice 'é dê terminad J

por varres fatores, sendo
a ,ali\uentação um dos
mais .ímportantes'' ..À afir

mação é d'0 neutrolcgo Gl,i
lherme Franco , "do Depar

.

tamento de Nutrologia dr>

S!\!pS, a propósito do esr u

'do feit.o, .nesse setído. pe
la Fundação Getúlio -Var.

gas,

Ploríanópolís vai ganhar um presente
um clube catartnense mais í'ecaado.

régío :

'Será instalado brevemente na antiga Mansão
Carvalho, considerada a mais bela e mais per
feita 'de toda a Hha Catariaeuse, -que receberá
modernas instalações -de modo a competir com

.

vantagem a:s ele maior e "esmerado requinte en

tre as' que ái!jtem nas prmcipais capitais do

país.
A -tradicional vivenda da Família Carvalho está
situada nésta Capital á rua Rui Barbosa, -n.o
49. A Mansão 'é circulada por um parque mag-

- nií'ico e centenário.
Piscina com pérgula, quadras de esportes,' IJ1ay
ground, restaurante, bar, boi te, salão ele recep
ção, -salas de jógos, esportes aquáticos, além
de unia praia com maravilhosos recantos.,
São organizadores do notável empreendimento
os drs. Antônio Grillo, Norberto' Brand e l\'Iau-'

Hoje, divulgaremos mais
três sócios do "Santacata
rina Country Club", que já
estão com os títulos em seu

'poder: Dr. Renato Ramos
da Silva, dr. Osní Damíaní
e dr: Nilton Cherern.

-_.-

.': ':'.:;:

Sucesso absoluto, fez o

[ovem cantor H,uy Neves

'Gonçalves, na festa dos Na

morados, sábado, nos salões

do Clube Doze .de Agosto.principais preocupações
": :': :;:

Disse' que o .Iridice c.e du

ração ele 'viela da nossa

M'
·

.

- · -

T t-
-'

,

'8���'p:E:�St':Et� I ,1,H'i!l�oIOi'QO·'8 -Ó,

••o',,':e' '90.10'- , nu. ·e·"o@elos, e que desfi.�tam de �j U O O O I.J li b d
.tuação econ0mlca· supertor '

"..

à do Brasil, sendo a' mé�1i:>,

p II
A

.'

p , · 'd' no I
I:��lf:���i'��{�::�;,· ara .08· ,00&. Ls�aClalS uOS ·�UII·

� dlce melhorou bastante
em relação aos anos. ante-

Maria" Raquel Andrade,
"Míss Guanabara \ '1965"
enre out;os belíssh�os ' �
valiosos presentes' que rece-

'beu após a faixa de a mais
'bela carioca, recebeu tam
bém um -luxuoso carro

"O km,"

O dr. Jayson Barreto par

ticipará do Congresso Mun-"
dial de Medicina a se rea-

,

Iizar no' Rio J..de Janeiro,
no próximo mes de agosto.

rido dos Reis:
Voltaremos' a tratar do assunto assim que te
nhamos mais e seguros detalhes,"

TELEVISfiO ,

Já 'chegou o aparelho repetidor, encomendado'
pela Sociedade' de Tele.VísáO de Floriarrôjrofis,
que será expost'o,' ainda boje .ern uma das mon

tras do Banco da Lavoura, à Rua, Felíppe SCh,
midt.

.

\

lVlais notícias �� respeito, ,proximamente.

Em certa roda, comenta ..

va o senhor Adão Garibald

Araujo, Gerente do Banco

elo Estado do Rio Grande

do Sul, que está em nego

ciJ'tções para a compra da

loja onde está instalado o

Banco, e mais um belíssi
mo terreno, para ;;tmpliar,
suas sessõ<;1s bancárias.

De 'viajem marcada para
o Rio da Janeiro no próxi
mo sábado, o senhor Xavier,

representante dos ""'produtos
de ,beleza Elizabeth Arden
em nosso Estado.

"

DOWNEY, Califórnia, iLJ�. borracha, matéria 111ást,i
n110 ,(I1"S) _ Com grande ca é metal. os bonecos P()�
ruído, um modêlo ela nave' dem dar a0S cientistas

espacial , norte-american,l uma idéia precisa' elo 'irj,,�
"Ap6io" cai na água do- lhes sucede durante êssc:s
um grande tanque de 'pu pousos simulados.
vas em Downey, na Califé:r Na cabeça no pescoço.
nia., Sem 'demora. os técn:- no estômago e no peito ele

cos correm para reti,tar ,:Jrt cada boneco são colocaclCis
nave 'seus três ocupantes,
Com tais modelos, ficarar{
sabendo como um. POl1S')
.semelhante afetaria os as'

. tro'nautas ele verdaele,

M�s os "paqsageiros" �1PS

ses' pousas, simulaà.0s nE,::
. pass'am de três bonecos
muito pare,cidos, em '�tà.l1'd
nho, P,éso,' feitio e movi

mentos, aos astronautas ds
carne e ôsso que,' ainda
nesta elécacla; deverão rea-

,lio:ar 'uma viagem à Lu;\.
Embo,ra feitos' de madeir:l,

de cada, boneco há .um
.

pJ,
cote com 13 aparelhos seu

soríaís em, escala red-uzida,
As f6i'ças gravadas· por es

ses instrumentos são com

paradas 'à capacielade cio

homem de resistir à, acele

ração, à desaceleração c

du"\ras ajterações na, velo
�idade e na direç5.0.
O n,cinto de comando é

o c()mps.rtim,nto ,'da tripu
la{)80, on "e 0S 8,stt0'1autas

riores". ..\ "

;' Deve-se, 'explicou, à sub
nutrição a' Krand'e mortali
dade infaÍ1til. Ó traul11at�s
,

,Ca'lma em São Domingos�
SAN D01\�INOS 22 (OE) - A

mo na esfera emocionai,
:': :;: '!:

comparáveis à.s repercus
sões/ no aparêlho 'cardiova�
cUlar, . é . a maior causa ,de
óbitos entre os adultos. A'>
difictiI:crades de ordem eco

nôn�ica de nosso meio im
péde', por vézes , o diag
nósti;'co precose, dirigind::J
se o cliente ao médico j::"
no estado avançado ele
sua enfermidade.'

Continuando, afirmou
ql\e ele acôrdo com os a�;u
�ri3 conhecimentos' da nu-

o Clube Soroptinlista que
tem como P:residente. a

exma. Sra. D. Kirana Lacer

da, hoje estará em, reunião

pM'a lU'ogtama\ilão das. -ati·
vidades sociais em pró da
entidade. ,

reina em San Domingos, conbnuandJ ern

vigor a trégua. e�tabelecida para sepuiL2'
mento dos mortos nos últimos combates. /:\.'

greve programada cm apóio ao CeI. Caan:a

no, fracassoú .

na. capit8,l d'�min:cana e nó_)

j lltp.riOf do' país, ,.

instrumentos,engenho.sos ---

o'_ ':: '::

que na lininagem dos c,i?11
tistas, se déBomi11a�11 "siste.
mas nervosos eletrônicos"
Eão CU!J3Z€S de di'tectar'e
gravar o traUmatismo do�

choque.s. e outras fOfÇ>1,S
qlle o homem t,erla ele ,011-

Oom prazer registramos
o aniversál'io da suave Noe·

mi Regina Bigiacomo - S�
va, ocorrido Qntem., Em sua

belíssima residência Noe·

nú ,tRegina, recepcionoll
ctmvidados.,

trabalham e vivem e

q\lal voltam, à Terra,

O recinto "de serviço",
que conUn1 o_cO,rnbnstivel
e os foguetes, será rieixadó
no ?s'Oaco 31!téS ela 'Volt'l.

no

-.-.-

frentar em COllclíções
lhantes de pouso., Bastante entusiasmado, o

dr. Roberto Daria Gomes

Mattos, palestrava -num

Sábado as 17, horas, na grupo de amigos I;l0 "Ame
Catedr'11 Metropolitana, dar ,ricam Bar" do Querêrtêia
se-á a cerimônia do casa- Pal,'1ce, Sobre a grande a·,

menttJ ele Arlete Rocha, ceitação 'da S,ociedade, com

com o dr. Edson Moura refe.rência ao "Santacatari·
Ferro. A recepção aos con- na Country Club."

, V�t1>4oS; "�7rá; né]. 'r�sid�ndi�. :,' '

.

�Q: ea?�;"-Se'nl:!dr,, 'e,�..genhQ.1:a ..• __ , _

',. '" ':'
_

'cA�dg.,�RoQ.ha 'fO,� gU54,L � __',
-

f
'- .,

'\

-'Ailla$ã 'as 20 horas nos

Salões 'do ,Querência Palace,
aoontecerá elegante e mo

vimentado, CQquitel, home·

nag'cm· as J�Debutantes do
Baile ,Branco", festa oficial
de 1,965; a se realizar dia 14
de agôsto 'nos salões do
Clube -Doze de Agosto.

Ganhadores do Prêmio, '

Nobel 'com 'o Papa
Déntro das pernas clo� dos' astronautas à Terra.

bonecos foram colocadh, Os bonecos vêm da fá1Jri

ba terias que fornecem é.'-) ca em três tamanhos. pa

nergia para os alecerôme ..

tros giroscopios, gTavadu-·
rEis e outros i113tn�ment.f's

-:-:-,

,I

l./

_··CENTRO-
PELA· CRÜZ 'À· VITO'RIA, 'peca ,sacra que contará'

com· a p!",FticiPação �lde 150 ,ato.res é o pl:ogr.arna dos pró
ximos dias 26 e 27 >no teatrQ A,lvaro de C';lrVaÚ1ó. A �pl'e

.

sentação é promovüia em benefici.o das' Obras Soeiáis da

" Paróquia da' SS. Trindade. Os ingres�os, _,ao preço de 500

Cruzeiros, serão vendidos também. na portl-lria do teatro,
no dia do' espetácu!0. Segundá informações dos organiza
dores dessa -re,,)i'�,;:;entação, h'1ta-se de um espetáculo
inédito em Flo;rianópolis e que pi'opcrcionará a todos a

OIJortunidacle de assistir lima, peça anele se revivem aI·

guns -dos principais episódtos ela viela e morte de Cristo,

CINE·SÃO JOSÉ
ás 3 e 8 hs.

Jean Ga:bin
Berml,l'd Blier

_·em-

O PRESIDENTE

Prttcedente da Bahia, che

gará hoje a ·'l1ossa cidade,
para uma temp'oradà. dé fé
rias ,0 simpático casal dr.
Paulo Medeiros (Lili). ",_

---

", ::l :::

-:---:-Censura até 5 anos :;: :;: ',"

Nos Salões elo Oscar P'l-.
lace Hotel, .aconteceu mo·

vimentado jantar, despedi-'
da do Comandante

.

da Bc.

se Aérea de Floi'ianópoÜs,
e senhora José Carw-llho.

Acaba' de receber belíssi�
ma Coleção de "tailleur",
em malha, a· boutique
"Hoepck"" o ponto de
encontro âo mundo elegan•

te femInino,

CINE RITZ
ás 5 e 8 hs.

Henry FO�lda - Maureenil
O'Hara

. NOVE IRMÃOS
Panavision - Tecnicolor
Censura até 5 anos

E' UMA COLABORACAO" DA A, S. PROPAGUE.
,.'

_:r
.. .

Agradeci'm'enfo e ;Missa de 1 D1a
./ , ·PROTEJA--seu$

10LHO,S'
\ I.... �"

�� , �

} use Óculos ,
bem adoptados ,

��
' 1

'.'�
A Família eleCINE Roxy

JACOB LAMEU TAVARES
ás 4 e 8 hs.

Tony Curtis

Janet Leight
Tooin Thatcher
- Br.1 -

HOUDINI, O HOMEM

MIRACULO�O

"t.;(!��,."

�'-
.

- .' -

':;

----�---
'-. ,"

ClflTPclp'!";8, Fcnsibiji�n.da, ,H todos ql,le R conf'ortara.n1 e con

vids, "'PilS pm'enr.es e amigos para assistirem à missa de
7.0 .eli"l. que 8(;1'<'1 celebrada n� ".<:Va 2" d') cmrente: -sexta·
1ei1'<1, às 18,30 11or2s na Capela do Colégio Catarinense.

Antecipaclamente agC'aelece .c 25-6

Tecnicolor
"---�---'- '-- - _'------,__'-

Censnra até 10 anos.

ISTO É VERD,ADE .. ,. D A· 'd f'
'�.

.

, .� 't I !_ ' ..... � I "',

r. . 'ynppa e ...,o:s..,ro ,c,fwBAIRROS
(Estreito)

r
. i('Jtendemos' com exatidõo

') sua· receita de óculos \,

lÓTICA ,ESPECIAlIZ�D�
'MODlRNO lABORATORiO

A primeira rodovia do. Brasil, den,0min-ada "União
e Indústria", ligava, como até hoje, PelÍ,ópolis a

Juiz de' Fora; Iniciativa de Mariano Procópio Ferreirà
Lage, foi concluída a 18 de abril de 1a5�.

MISSA DE 7.0 DIA

CINE ,GLÓRIA
ás 5 e 8 hs,

James ,Drucy
Robert.'1 Shore

-.am-

NO DOMINIO· DA
VIOLJ:<.:NCIA

A Presictência, Conselho Consultivo e Funcionários
cl�i G.llTi&são Esbclual da Legião Brasileil':'1 de Assistên
cia em S:,�-\lt:l C�ita:'ina, c'onvidam os parentes e pessoas
arnigas d<I Panúl.ia, do Dr.· Agrippa de Castro Falia, pàra
assistirem a Missa de 7:0 Dia, que mandarão rezar na

Catedral Metropolitana, no próximo dia 24, às 8 horas,
em sufrágio dJ't alma do ilustre 'extinto, que deixou na
L. B. A. a saudade de um trabalho dedicado; na Chefia
da Divisão da Maternidade e Infância.

�L.

I$TO �TAMBfiM É VERDADE
..

Çom sua absoluta Hderanç.a na pre
ferência dos fúm;:;,n��s brasileiros,
CONTINENTAL é assim também o

primeiro c]garr.'o dq Brasil, justainente
pela afia qualiçlade de seus fumos
selecionados:

EastmanColQr
Censura até 14 anos

ClNE IMPÉRIO Florianópolis, junho de 1965. 23.
. ,

ás 8 hs,
John Ga'VÍ!l
,S(l.tldra Dee

Peter. Ustinov"
,-.- em . .c.

ROMANOFF E JULIETA
. Teél'licolor

,Tôdas as Tardes- no.
li fVQUERÊN'CIAVf-'A V I SO

, t
M. V. O. 1"0

>
DEPARTAMENTO NACIONAL DE I.to�.rros E \'lAS

N.>\.VEGA'V,EIS(SÃO JOSÉ
CINE RAJÁ
ás 8 hs.

Joh..n Wayne
Le,e Marvin
C\,sar Rómeu:o

'18.0; D. P. V. N.

Chamo aten,ção elos interessados para o EDITAL refe

r,ente a flutuf;1ção do navio pesqueiro "SONTOS·MARÚ 11.0

2i" no pàrto de Itajaí, publicado no Diário Oficial da U

I Parte- ir, 'página 1446; d,e 1.0 de ju·
';'" .',

Boa IÍl&1ca.
"Bomsetvico'
PaDoraki,,;Veslumbrallte

.Chá,'
>

,Landú:;s
.í

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Cria�-
Maravilhas da Tétnica

(Continuação t
XXVII

A fabricaoão de placas
de aço, de grande tamanho,
míxtas, isto é, inoxidáveis

de um lad.o e de aço car-
.

bano do outro lado, é tsrn

bém interessante. Eles jus
ta põem dois lingotes de

aço carbono, deixando pe

queno espaço entre êles,
onde introduzem duas lâ

minas. de aço inoxidável,
coladas as duas por uma

,

liga de alumínio. Este con

junto todo é aquecido e

laminado, sendo posterior
mente separadas,

/

pela fu-
.

são do alumínio, as duas

placas provenientes, tendo

cada uma delas, de um la

do, aço carbono e, do ou

tro, aço inoxidável. Achei

admirável isto, ainda mais

pensando que se obtém daí
um aço com maior resistên

cia, tanto à corrosão quan
to à fríabilídade, etc., com

economia de' aço inoxidá
vel que é muito caro.

O setor de fundição é ou

tra parte que impressiona,
devido às dimensões das·

peças que ali vemos. Os
moldes são verdadeiros edi
'tícios de concreto e.. estru

tura metálica. Trabalham
nos moldes. verdadeiros ar

tist.'1s,. pedreiros;- carpintei
ros, mecânicos, etc. Presen

ciamos alí um " espetáculo
inesquecíveL Eles fundiram
uma peca, inteiriça, de 264

toneladas, tendo a gente a

impressão, diante dêla, de
Uma montanha -de ferro.
Pois bem, a saíd� desta pe�

I

II

ça foi feita de caminhão,
. com um fato gozadíssímo:
na frente do caminhão ia

uma turma cortando os

fios da rua, para a peça
poder passar.. e atraz dêle
outra turma emendando os

fios cortados. Era um ver

dadeiro cortejo. Para an

dar 20 quilômetros, a tur
ma levava, duas horas. Só
mesmo vendo tudo isto po
de-se acreditar!

viúva, no castelo _ de ':Ma
dame Schineider, o al

môço mais espetacular que
já vi. autenticamente à

francesa!
Foi- nos oferecida uma

quantidade enorme: de pra

tos, entre êles raia ensopa
da, causa que eu' nunca ha
via comido. Tudo foi' rega
do ao bom vinho trances,
finalizando com um delica
do' charuto francês. No tér

mino ela visita, tiranias fo

tografias com o pessoal' da
fáb'rica, fotografias batidas

por êles, das quais eu man

do para verem -esta que
vai junto com a carta e que
peço guardarem, pois dese

jo conservá-la como recor

dação desta visita. O se

nhor que explica as coisas,
é' quê está no centro da fo

tograría, é um dos direto
res da Usina Creusot.

Por fim, visitamos o labo
ratórío de espectrometria,
o de micrometria e os .de
partamentos que: cuidam'

do contrôle da qualidade
do aço para garantia ao

freguês. Eles testam aí o

aço, tanto à contração,
quanto à deformação. O
exame espectrocscópico do

'iÇO e o .niicroscópico, é

espetacular! Eles possuem,

também, no laboratório,
numa sala especial,

.

tõda m8.mos o trem, rumo, ago

ele concreto, com paredes .J'�, a Paris, onde chegamos
de 5 metros de espessura, tarde, finalizando, dêste mo

para absorver as irradia- do, nossa primeira etapa
ções, uma máquina de raio técnica na· França, bast8.n

X, que consegue fotografar te puxada, mas enormemen

as, peças fundidas, para ins te objetiva e aproveitada;

peção de qualidade,' de 3,20 dando-nos a oportunidade
metros 'de profundiMde, de correr o solo francês de

0,60 cm. ele um' lado e 0,60 norte 'i sul, contemplando.
cm_ do outro. E' um verda- todos êstes campos france

eleiro espetaculo! Esta má- sés, ora dominados pela ne

quina trabaJha com 6.000.000: ve, ora dominados pela 'pai
de volts, coisa que eu nun- "sàgem das árvores sêcas,
ca concebi que pudesse' . dando-nos a impressão ní

existir. Após todo êste es- tida, e' fiel que exat8.mente

petáculo, ou·melhor, inis- elesejavamos levar conosco

turado com" ·todo êste espe- doota Fra11ça monumental

táculo, foi-nos oferecido e gigantesca.
. .

pela Madan'l8 Schineider, Dia 23 de março, sábado,
dona de tudo isto, uma já. �m Paris, havi8.mos com-

. 'A noite, novamente

"'-':""--

da ·.Cultura

to-

binado realizar um 'progra
ma 'cultural com a ASTEF.

Pela manhã o ônibus' já
encostava na porta do Ho

tel, com um guia, afim ele

nos levar à catedral de São

Denis, localizada nas pro

ximidades de Paris .. A gran
de vantagem do guia é que,

pelo caminho, ele ônibus,
êle vai descrevendo tudo

que
.

p'issa, e neste passeio
foi o que mais aproveita
mos.

São Denis é uma igreja,
não de. muita importância,
mas gigantesca e bonita.

Vista, -porém, dep6is de

Notre Dame, fica sumida e

.
suplantada.
O de que mais gostamos,

. mesmo, foi. do passeio. pe
los arredores de Paris. Pas

samos pelo mercado elas

pulgas, que é. uma enorme

feira que-' I'-e
.

realiza . todos
os' dias; com barracas pela
calçada, ocupando quartei
rões inteiros dá localidade
e que possui várias caracte

rísticas. Primeiro, os piêços
das mercadorias são os

mais baratos passiveis, em

relação ao mercado normal,
justificando o aoúmulo ,de
pessoas que' para alí aflu
em; depois, a quantidade e

varredade de produtos que
êles vendem. Si'i,o rtl"1.S e

mais ruas' com barracas ele

roupas, .de todos os tipos,
'elesde a' peça mais .comum

e simples, até ternos, cos

tumes, capas de peje, etc.
Outras ruas com tapeça
ri'l.s; _outras com artigos de·,

porcelana, cristal; outras
com comes e bebes;. enfim,

uma variedade estupenda!'
Existem barracas até para
jogatinas, que ficam super
lotadas.
Achamos deveras interes..

sarrte êste tipo de comér
cio, sendo que muitos dê
les utilizam a Própria kom
be, que é de um tipo espe
ctaí, aberta (;10 lado, para
construirem

.
suas barracas.

A tarde, em Paris, para
não' ficarmos no hotel, o

que seria um crime, resol
vemos correr

_

'OIS ruas alí

por perto, e felizmente ain
da pudemos encontrar bas
tante coisa interessante,
Paris e assim - a gente
srir 'sem objet-ivo e vai en

contrando 1)e10 caminho
uma 'hfinidade de surpre
Z'1.S. Eiu; prtmeíro luzar, na

própria rua do hotel, enC011
. trames . o famoso Colleze
de Franca, por onde' pas;a- I

"ram -tantos vultos famosos
da iHistória, lembrando-me
v8ri8.s pass'lgens dos livros
de Ftammarion e Léon Dé
·nis. E' imenso e impressio
nante êste Colégio. Um pau
(10 mais adiante, Agora do
lJnmdo o b(mJeV�1Td Saint

.Mi�hel, .

encontrámos as

;ruínas rom8.nas, . que são
vestígios da passagem da
civilizacão romann por Pa
ris. Um pouco mais adiante,
Q Que vimos foi a -célebre e

import8nte Sorbonne, g-i
!?,pntesc"l e movimentada.
Não entrámos, mas

mos: tudo por fnta..
'numa ruela estreita,
podendo fotografá-la,
t.a d"G luz.

visita
Fica

n�o
à fal-

(Continua)

SANTIAGO DO • CHILE

az
- O Uruguai e o Chile são
contrários à formação de
urna Fôrça Interamericana
de Paz, porque esta poue
se transformar num 'ele
menta de opressão no con-

. tinente Tal declaração foi
feita à' noite passada pelO
chanceler do Uruguai, Luiz

Vidal Zaglia. ao término
de dois- dias de coversa

cões com seu colega chi
leno Gabriel Valdes e com

o presí+ente Eduardo Frei.
Disse Vidal Zaglia: "O U

ruguai não está disposto a

apoiar essa íniciatlva, por-
. qu�" ela pode converter-se

numa fôrça C;bre�s:ora no

hemlsférto, O Chil!:) com

Partilha plenamente "da
posição de meu país ares

peito".

A criação de' uma Fôrça
Inter-americana de Paz roí

proposta ante a' Organiza
ção dos E"tados America
nos COEA) depoís da crise
na República Dominícana.
Viélal Zaglia concluiu à nol
te passada, nesta' capital,
uma troca de opiniões a

l'Pspéito de assuntos hel'l1is
fér'icos com os governos da

Argentina. Peru
.

e Chi!<
HO'Je CEdo reg,ressou para
Montevic'éu. Os' assuntDs
tratados incluiram a inici
ativa, impulsionada péléJ

.

Chile, para' fazer reformas
lla OEA , o temário da eo,i
fprência de chanceleres a

mericanos' que eleve ser in1
ciada a 4 ce agôsto vin

do.uro no H,io de Janeiro;
a crise· dominicana e ou

tros.
VirJal Zag"lla s-e absteve

ele . fornecer detalhes a re3
. peno, ,das conversaçõe,>,
pois, RegÜl1do explicou, de
ve informar primeiro o g'o
.vêrno ul'ug)1aio. "Estou
muito satisfeito com o 1'8-

sultado das conversações
que mantive nesta viagem
.disse Vidal Zaglia. "F.orarrl.

não se pode apreciar QU!1

dêles tem mais ou meno.

simpatia. E' preciso busco

muito auspiciosas, haven- uma fórmula que perm,

do encontrado scmüítude garantir a permanência
entre o que pensam o U-. ordem jurídiua e legal r

ruguaí, a Argenüna, o "Pe

ru e o Chile em face dos

problemas continentais,
políticos e econômicos". Ex

pôs que o Uruguai continu
ará col brando consultas

d:íp!pmáLicas com' outros

países. Proximamente. a

crescentou, "faremos isso

com o Equador cujo chan

celer já anunciou que via

jará para Montevidéu". Vi

daí Zàglia expôs La 111 bérn

R,epública am'gn ".
3 -- "Soui1en"lOs que pr

xírno da rrontelra urugua:
ex'stcm ap!'oximadament'
25.000 soldados brasileiros

O governo do Brasil díss

que o ITJ-ngüai não dev

SE' inquieku- c "confiam'

cm sua 'palavra".
4 -r--: A extradição do f'

presidente brasileiro Jo ,

Goulart não foi solicitar'

"c não creio que isso oco

ra
" GouJart "tem tio

uma ennduta :,xemplar n

Ur ugun i. ]i;" uma pess:
corrct issíma , qLle goza ..

estima dr todos".

5 - O Uruguai é parti'
rio de que se adie a Cal

r +êncía de chancele?
lOS nove países que tnt-.

�. 1 m l'l Associacáo Lattuo
f' "8ri(,::>11il .de Livre Comer

c'o' .rALALCA). até fins (le

<c.
I rnbro. lI. confcrêrrcla es

t�. marcaria para o dia 23

,',' agôsto' vindouro, ern

M'-),'lteviclru.

jornalís-ao falar com 0'5

tas: .

1 -----: O Uruguai é pa l'tiC!'Í

rio de que se rcrormc .J.

oarta, da OBA..
111ft'; so-u

que se transformem SCllS

príncípíos básíccs (ln!;' sao

a nào-íntorvcncão i:' J. au

todet c rrninacào cios povos.
2 - O U ruguaí nào

parttdário de nenhum ",)';

dois' bandos (!omir�i('" -';·S

em disputa. "Nenhum "'(1: s

dCli,s setores porte a sç c li

rar a represen ta{:�,o (1", :')
bel'ania popular e dr rn�a

.,.- .. _- - - � .- . .__. ;._---

Vende-Sê D·WK ano

1964. Tratar Rln 'Tt'Rjn110 43 ní Capital.

OPo.RTUNln.�DF: UNICA

Vende-SE; pel�>, ][1€'lh81' nfel't8 f'pfl'('no rOn1 31G mets.2

a f\1a 'Arlo1fn Meio I.T,,,,IO·f\ Av O';n18l' CllI1ha) em zoo

na resic1enrinl com calcament.) .i:i iniciado.

1'r", t�1I' �()m sr. Jor�e Pi.nheiro na Prefeitura ou na

'::?:11:HA MlInirip�L

AVISO

I M P O R T A N T E

o .DESCONTO DE 20 %
VERIFICADO NA TABE

.

.....

ÉVÁLILA AO LADO

DO SOMENTE PARA o

FERIODO DESTA CAM�

PANHA.

AroS O ENCERRAMEN

TO DA MESMA, VOLTA

REMOS A SEGUIR NOS
-

SA TABELA NORMAL;

29.

·00O
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!\'r:..allacu-sr , outras partes, conseguindo
interessar pessoas não fa.
cets d.e deixarem-se reunir
do forma contínua. e metó

. dica, que são homens ele

negócios, de profissões l�
bernís e expoentes da cíôn
ela e do pensamento. :8' si
nal de que a forma áS.80CH�
Uva. era boa amizade 2-

cultura -

'

e que' o méto-

em Roma, ._ c, J.VE'l ele r otaríanos de

todas as partes da Itália,
parece-nos que a nossa '�C!11
I'.: rsa 1'1),0 foi interrompida
mas, sim, que foi estendida
" um. bJriz.onte maior e a

uma ccrclalldade malor,
Vimos agora de perto J

ouad 1'0 (1.'0 atívídades que
us sócios de um Hota17Y'
r!llbr. são chamados a a,-

le 19 a :H de marco úlí.i

mo, a C�:i1fcrência Conjun-
1'.1, dos Qm1.lL'O· Distritos De;

Rotary Intcrn:1cional, nn

J.t.á!ia. 1�1l1 ��O le março, os

L13()Q rotarianos convtda
d.),:::, ,lZu'U parttcíparam

'

da

I'onferú)cia, tiveram uma
'1udié:neia com !-}U'3, Santj·,
dade o Pil,pJ!. Paulo V):, que
lhes dirigiu 3.S seguintes
palavras:

'�::�!..:.\) nO�$t.'j,.� saudações f?,

votos 118 telícldade exprcs
;·.;1dos do coracào :J.i)R 11 uioc

tender. E, podemos dize:;, do era bom -- encontro pe
:).!10l"1" que a organíseção -( ríódíco amistoso', coroado

"Unliàl1D, inteira parece es com uma exposição ínror
t ar aquí 'Presente como a matíva sôbre alguma ques
recíprocídar amavelmente tão da atualidade, Bons,
uquela nossa vlsíta. Temos também, eram os propósí-. ros.lSS)!.UOS

do�t r�o1)3Jr. 7

'�'n�ontr3nl
o pra..er de cofirmar Que tos: infundir, nas diversa':

profi�::,ões dos sócios, a nE

cessidade Q_e seriEÍd'ade .0

lionestidade e fa'Vol"ecer n
•l'

.

desenvolvimento da, cultli ..

ra e das !'elações amistosa,
Nao podemos igno.rar o entre os homens e entre

progresw dos F?-otary Clu':. as nações.
bes 110 mundo. Sessenta a,-

s.':'guimos. e0111 int.eresse. as

\"Jssas 11,1Ultl.pI9.8 â'thid'arles
u) eH i.npo cultural,' artísti
'co, .d!3utW:::o e beneficien
te

Bel1\i�l-

de!.:, também. á Nossa Ca
E,�õ, queridos filhos e fi1l+as.
I\áo nos dsque'cemos ela

rqmião que tivemos com

')8 rotarIa,nos de Miláo e

da ucolllidil. cordial c res

neItosa de que foI' aI \'0, a

,'",OSila' 11 umilde 'p'essoa,
rJ.uundo visitamos a sua se

de para dal'-lhes notíc�::t
ria missão da ciclade. .E l' J

je, que t�mos a ocasião de
receber um liúmero consi ..

nos já se passaram desdt!
a fundação do Rotary, em

1.903, em Chicago, pejo !ld
vogaeloo Paul p. Harris e

isso foi. o suficiente para
que fi. .. organizaç5,o se desen
Vblv€sse 'e se estendesse a

".rudo isso óbolo o merece
elogios. A vossa n tivic1acl�
contribuí à forma<;ão c .\

coesão ela' classe àiri�ente
da !It:Jci"daclc, c eon(jaatfl
cUstingui1. c qualifique d.';

sõcio$ ele Rotary Clube, i_.,)

locando-os r;'Ull1 nivel S'J

perior no comum, não os

separ::1. n0U1 os coloca em

oposição a outras classes.
.'JOclais mas, �1n1, os estinl',J
la a assumirem com nULi�
or cOnSCICl1cja. as :mas p:-"

)J.rias funções, c' ol'lando-wl

a prestarem serviços ao

bem comum com maior de

Cllc;J.(:i'í.o c ílE'neJ:osidacle

Paroquia dos Sagrados Corações
.B A R 'R E I/R 05

as 15 11s. Heuni3'o [,

muil de todas as zelad'>

ms c zelada!> e ,sr)) horas

\;úsadas --' Escol.ha da nu

Y;L Diretoria do Apostola
rIo _ Recepção de novas

.:leladoras e zeladas.
_ às 16 118. 801en€· Pro-

<:'lssão de Corpus Cristl;
em seGu.ida: S, Missa,
Haverá FogÇJs - l\lusbJ

Barraquinhas, com aipil!l1
amendoim. b(LtaU� doce, pl�
nhão e quentão.
Visto: Pr. Justino Corst

j GnS. Vigário.

Nos· dm,s, 24:-25-26 haverá
T.riduo com Missa Vespe:
!}lla e Darraqmnllas'

()Ollf!m\llt" é':".':) nJ:')gr:.l

ma �eja. mulfo ]l)1Jv�yeJ c

meritório. nfto pode 's6r,
11aturall'1ente, um progra
Inn l:o!!1!)lct.o paIa. dai.' à \';
lla. elo homcl1l. (_l vcrdadeÍ1:'J.
W':Ofll\1do "d":1i fle\ldo. A ...

instâncias ideais da vida

superam u !1C>t'i1'ri."'t-ro ]111.:\'
-to sóbrio e d,isl"l'eto do p�

gimento intrrno (10 hui.ar"

que, eom n l'l'C'p(Jsitn rl.8' :lL'

sdciar 110mells de diversas

DOMINGO - 27 DE;

JUNHO.

l'�ESTA DO SAGRADO

CORAÇãO DE JESUG

- às 1.30 118. ,S. M1&;,(

'':'J!1l COD.111.l1l.1áo G(ral de

I.odos. os devotos do S. Cü

rn,çáo;
- às· 0.30 116. ;:;01ei18 Misi3il

Festiva;
� I.·-�

t:-.t.!oJ,. "l--�_. -

tendência" i ::cColó:;i-:a;, i, 1":

Iígíosas, abstem-se à8 ím

por aos seus sócios quat
quer determínada declura
cão do pensamento ou :l'!
ré. Este aspecto. do VO.:lYJ

r·logr:.Lmu., -veis o sabeis,
tem encontrado a reserva

ele vários lados c há f:Ll1;'l.It1.3
anos atrás mesmo da Igrc

.1:';' Cn.tó[C:l, vr:1;;�€S a sabe.c!orio. do Rn·,

tarv, Precisameute por ser

aberto a varías .corren tcs
conhecei os seus límítes
rcspeítandu. portanto,
peusamento dcs seus '-; )..:�I)-l
sem impedir que, de tfil:-'

pos em tempos, H� VO<.2�

ele autcrtdades tri:lt;n.;'.l,
também, ao seu s�10 O�; tcs

fuú.daú::;,...
Es::a r<:l\.Z;:'Vél.
no' t'õ:11101' �i0

ti.UC a .Di�ntaltda�le cria ji.':

com o vosso programa PIl
. desse influenciar outras i

·deolQgias ou que se tornas
S:'::' uma norma surícíente

para orientar a consciência
cio 110mel}1. Porém; feliz
mente, 'Vós, aqui demons-

----�-_._---_.........-,--"

Astros do Festival
Encantados com
América Lat�na

COJ)Pl1tando a récita de

<�flln. 110' nJo, (.Üsse Óhl: "O

p\il::-!:co e01.ner;ou ::l, aplo:ud;;'
autes 'que os bailarinos l (':1'
minilE-iiPDl. Isto.luS slll:prc'
,'nd, i1, mas. ,fIcaram fmca11-
Í.ndcs ecm ('::>38. prOV3 (1(;

ruo, '):� (0f-;1 " (_) f:J .�r·
l'l�i 1IS;:1,;;lHO".

vi<_;.o I i�� l�..��;J.(:õls ['ül>1' ��';:.
do l�sto. (u j\la�or Ü:Ui For-

.

ÇDB l\r'lll�ulas, confirmou

pu r:l ('b pru:SÍlllú5 dIas, ��.

ck:/Sado. do Ca.üu· lto.clr

IW.'.:::ru, qUI: ;ó;Jfl'eu fro.1,u'
'" J. l-\. c.i.·) 'Li'; C·':.):r Oi., !]Iy)'.l·'·

..

I

lL1 (. a.. ,".1. ,o. '. '-' <L, "_.'� �_�

• �_,-_"-.-_---�--.-.- .._:'-'--'-
�I !�\/ur(' �'nl Sau T}01rllngos',
'ffll11béLll d.eyt-'l'üo e}� ':�n r

,)i)II'C;j :l prncilllw.s, clC:<)í·
'''I dn ... ;· tiq. 1"'0" r"c'"t 'de l'a/� porI�,\. -,.__. ..._,,'-' - ...

Ld�l r cill:\eipliü:J.L

LQNDR:!ES - De

'O a Grt'l··l.ireta1l11a
1'e>51'(o'.' •

de!):)':,
(Ie llllla yja�';;,nl Ct� �:'t··I...·li

s' manas pela Amér.\ca. Lt,
tina com o Festival BaH �,

d'e Londres,"' ,o Sr. Fe:--CT

Brow111ce, 3dm.ln.isLl'�do:- '".;

eOl1lpuJ.lhja. dls'se ao nOJ.õo

c.ot'l'esronden�e: "No (ili8

nos concern,e, a cxcl1rô,i.i.o
.

foi um êxito total. Tu-:,o
correu perfeitamente."
O Sr. Brownlce elogiou os

CI1Il'X.L\.ltA' O C:\UO qUE
FltATUROl; 1\ "Kf:1'>iA EM

8AO JJ(.)i)'l]NGO:;;

'VOCE NUN,CA VIU CDI�A laUAL

DE 7 JUNHO� A JULHO

POR 3Q DIAS'
NO �:

�

(jescofl."toS..
;:.:" r� ""::'') 'P't i Ir�...::..'- t-=P�! � - -

SOMENTE

..

'., ':..I't. .,:: ---
f:l{:Ji?- (=�(���'''l-l(_J
._-

SEGUNDA

B1Uel
a

II eompanl'Lu um par üe s.a pa .;11n.s pari.
a �}ri!110i:o. �)[I-lu:·l'��l Ci�.}.1in.J
8i'ln;,�t()\-e. liU!' UR tlt;lL,""'�,u·;f.l
no "Lago d� C':-:t'1(''', A� ��1.

lXl:ií:)ü,s c;::,f::_!,3.1·[i:n exata
ln-:-ni,e unut hora, ni::'l.cs rÚ)
JC':3Gtam[,11�0 da cortina.

..
1 t ue 11 pn�

}\Id :Leyj;\ctl. �s.ul.tla�o. Bão
Paulo c Rio, "Todos ôll">,

eslílo.
;::'to cxcc]!"-"tes". O Sr. Bl'il

II' l!?ç r:.cou ta.mbém muiC?
1), n1

. ipl1�;·E:s&ionado. com

u aUa qualidadedus 0::

C:l1('strél,s que os vários tea-
HÉLIO :rn: AL�lKUH, VE
'rADO OFICTALMENTl�

.RIO, 22 'OE) __ o F;r'üssú
rio do Ministro da OuernJ
comunicar:í hoj e o.fici(!.lme"
te a,o sr. Lutero Vargas, o

voto dO GovÉ'rno Fe:r1"ü.l à
candidatura do sr. Hélio
de Almeida à sueessão elo

lTO.s pl'opcrcionaram a

com�}allhiu

O... 31', H::own18f rcye�ou
111')1 .llwmento dramúti.co
f\ll Sii.à pau.lo, Havia I e11-

ri�� do lÍlll;1. .1l':!.'ensagfn 1. ur

t;-cute [1. Londres'
. pedindo

sr. Carlos Lnecrda. 3'�ní

IWc!ido ao PTB.' que oola
bure com a Revo111çiio, iu
dicando U111 candidatei qu.e
11ão esteja incompatibilir.a
-lo com o lllovimento de
·ll..li·t�O de. 6,1.

t:D· 'IT�!L ,,(. !o N'!. .

De' D,C�'ll:do com à. Lei no.

�! 16 de 15 de NOH:mbro dt:'
'\.lves !.leic�o 'F'ernandes H:')

tlnlli'11, I2r Inúiano Fm-rd·
, 'i'á, 'Emília Belinha dos SanJ 855, em

.

&�Hf artigo· .riu. ;:,
J 793' l_1f-1.r\Í!;rafo 1:g�'. eonvido : 'lDS, Jpão Jo�quirn 1,oU1'011-
i.1 Lod'JS 08 intel"tH:l;:;a.c1os pf;" çb, 111Hon D1as, 1i'!on3.ovin�
los resto.s morta.is elas .reG das Neves F'etió, JüG.o Oh,
soas constantes da relação vio Corrêa, O�aYo Cl1nha,
abaixo, il1umeradas nesta ot;áv�o Pinho ele' O]i-..'ein.:.

Necrópole, cujo prazo �e Auália Ba.rcelos, Agost.1nlli)
sl:pultan1euJo está termina de Frdtas, MarYd. F'rancis·

do,. ,ali tenl1inará aBntro \�a, de .Trsus. !\de}aid� . R;�
,de �'inl[l (30) dias, para bEii'o Espindol:.t;.Maria .To
no praio de trinta (SO) di. mé de Lima, Firminla Fei-\
as, a contar da data f'lr.l. já, Manoel SérgJo Pereira,
que completani cinco (:3) ,Maria José Le.S811 LapQ.ges
anOi; de �élmlt:1Jne!l:'o, tE'- se, Hm1'Jrj.na Lemos, Mat!o
(11ie.rer exumação afora- el Ja.cÍl'lto, Adolfo Montei

m�nj:o ou' arrendamento ro Pinto, Maria Francisca
nos respectivos. terrenos ou de Almeida, Aleis' Peters,
l1icho�. pa.ri depósitD dos Percl:ltarte Batista c1a Cu

JJWf·rno.s, ,�Q\J perla cje. findo nha., Irineu.·' Almerhldo
o prazo, cJue não será 131'0- Schim\dt.:�, Ivone.te'

. posta,
ror;ado, Sl'r feita por esta l"ranC.Í.sco ,Tosé l;'elx,oto, Rl
J\dmi111straçii.o· e removijl) ta' Prucüllis, da Rocha, Ma�
01> Dl' smas !Jarll o OS81.1á- rif1. elo Carmo' Cllarneso!';:!,

. rio Coml1l'n: Ondllla 'Porte Mal'lOel da S�lva Matos. Lu
\1, Mos,dr rHcácio de .1-\1-

.

pucio BGlam'linenda. Silva.
rneida, Ema Lbundes, Ph!11' Manoel José CoeJ.ho, Alce-

110. da Silva, João José Ni- biades Souza, Valderpi�o
cásjo, AntônIo AdrIano Mal' J'osé Clemente, Maria das

fins, Honorato 'Inácio.' Ci- Do!"'?s Gon(�a.lvcs Santallr.L,
pdano, José Berdaciino Gal' Malvina Firmo' de. ,00:VCh""1ela, João Lii1hares, Antoni''!. JO'lino. Ma('.IUl.�.O, Jose Ar
À7amar de Amorim, Cesa-

.

ealljo de Souza, José An-
l'Ia Bastos l�D.z, IÔ3.Jll1a 'Ma tónio da. Silva, Jordpflno
ria José, João SanCa:la, Alves Oriques, Almerinda'
lIercíllo João !vIartinho, '1.'e Mel'quita Zanotte, Olga 1'>

odorico Nicásio da Silva, 13olonia da Conceição, Ll
Dorvalina dos Santos, Jo- dia Pinto ela Lima, Pedro
sé Do;;ena Filho, Cristo Martins FilJJo, Lucindd Pr!
Ntu;cimeEto José Batista, ano, Ai.cebês Gi':lu9alves
Luiz" Carlos 'Coelhq, Ana F!!\rw, Bartolomeu Lazaro.
n·ta.rIa ,Jesus Duarte. Do- Jeanine Ma.ria. ,da,. S!hra

min�os. Lopés, Lauro Mar- Costa.. José Marcelfno d:l
Uns d!� Campo, Lemú!ia SUveira, Domingps ele )'rei
t�fer!no lh.goú.ono, A!f'xan t.�!3 Noronha, Jacint.o Cos':'

dr1l1.� Rita de Jesm;, Sev'e- 1'a. CleroJ.dino João l<�erhii.il
r;sslú Ramos do� E',u:os ,Jss. I\Iaria Lêa.l Selyu Cne
l::m..ílh M3,chado: E'pi!fmio i'l.�l'!, Hll[o F12licio Pias,
,Tosé J:3.nu.ário, I!::OtillO !>.'�·o- M�1.1"t.inbo Josto Pi.;l'eidn�'J,
!'<:.'lra, A�1tônio F.ic.a!.d�,. ,�t-' Lut'.a Vitorino Cordeir;),
m.ilia Antônio Pires, !'.1ar- Laura dos bantoB, '\vUSOil
ciano Henrique ·Ma,chrü:i�. yc.@o, Gerl11ane Úaestti,
nosa }\lrides di Luz,. J!.Jsti

.

Maria Cosdrde F',tel.tas,
Di) l"tanci.séo � Usou �mva: M�rcedes 1'.1-'
P··l.uli.na res de Lim�. 1'eo:'o1"3. da

.

O(.nceiçáo, Fedip ;:t'enl':úl
rJ.,::s Cardoso, Gerlnh1'O ivb.
cha.do da Rosa • !;leba.stião
Corrêa. Pel1.!otó, DonatUia'
Mova.es Barbos�, '> Jultao
Moreira, Mercedés Fort
kamp" José Cesá.rio Caval�

1 •• ,". ' ,

cante, Agostinho ;Anronio
Vieira., MártIr..!'ia· Maria �
!'ss. AdeEna. Búcllele, Alves.'
""dn'linistraçã.!). Gi;l'ál' db�
f1tmrltéril}$ Púhliê�· do

lUu�íci.llio de-' FIÓJ1a.rtó�ti�,
!§ c.e J!I!!hó' de 1965.

\.

!_.)('nn cs ouais es

tais iidos por
.

vincules
.. ,. ." rcua estima, Que C3-

.;:; '\ I'Cl::lí;õés de amizade en

. ';T 0<.; representantes dos
. .v ("OS povos, unidos em

l,.:'gu.n.tzações espectais, pos
sam contríbutr substancial
";" '!.� :nua cimentar essa

união em acôrdo e em paz,
que a doutrina social da

Igreja e ensínamento pon
t:fkia inculcam com tan
ta Insístêncla e .ínvícta es

perança,
Q\Je a Bênção Apostólica

fortaleça . as nossas preceg

""[;lC-:i �i.. '�,:>�n 'multo z-
_- _,

':1 \"l�!" E: sern prcten.ier \ ,f
(J3 Rotar'\" Clubes m: riu -

J 1 \... ,

quem o: seu estílo e o seu

,

.:C -frr,�:J;:r�f-l! .fa��:fl03 "'(/uOS
que«, do mesmo modo que
a sua c:';pt'<:·s.são cultural c.
,�!("l.rfjea é sincera e ele

vada, também, seja assim
sempre a sua. atitude com

':{ ':,�:(;'�('s ('spir�tu"íR e re

>:: '0"08 e que o Criador da
ITt;' ...-,:, "'.:,,:,� -, Cristo (' "e-

1V)r. não seja um estra
nho :::. vós,
Ao desejar a todos y.);,

lJ..r:n bOtI� t,r�,ba Uln: o� 11 {):,

sos pep�i3.m�.l1t()s ellt.áo to dl'
bém dirigidos' 'a todos .��

pat.ernais -.e que
sôbre vós e sobre
vos 1330. caros os

fayores do' Céu".

espalhe
os que

copiosos

\tJ'o:� f'l-' ,H...,,<W} ,

.

,,'.. ,. ESCON'j'HÚ I')()" IJ!-I,'Yi (;ç HÓz� .
- 111!"i() . "

21 horas..
,Hbt; 'oE ,JULHU

. ', ..�ST.'\ ,]uRINA. -- Il.lf.cio as 22 horas.
"'. ' '\;a "j:-'ANTABIAS D11: ESPAN):IA". '-- InJ·

cio àS 22 horas. .

.,' t��·".'�;lI)TRO DOS J;3ROTINliOS. - Inicie' Ub 21

:\IE," OE ,tGOSTI)
1 -:; r�·NCON'T.'aO DO'« BROTINHOS Ap.: ,,�enta'

ç-ào da Nov� RaL'1ha do Clube
.

....:., Início às 21 horas.
�,�{ <JIIURRA8CO DE i\!il\YERBARj{) l�f\ NOV,,\ SEJ

!:i (f; • ,J.iI,!·.TT;')R D}<� CONFHA'.I"Ii.':l'?,N.rZAC;AO
"
.. f) P.ATLF. .nç;; MHVF.RSA11.IO, -:- Inído ás 2,j h<..l-

np,�;l!.,'1�VAÇAO. ,. Para as festas .dL1s dia.s 9jG' 3/7
·n ..'" '3 ].un . ....:. H'3Servas' de nWSllS na Secl'(ltarla d<:l Clu

'1!� (Now'Séde) ....... � ..�
'.\!'; lns('nçoes para o baile de

.

Anh'ersário d<iS Deb\,
r�mte.:·;

.

terminará impreterivelmellte Illi dl� 31 d'J julho
LiEt.as para '0 Cbtlrra�cn b ,Iantar' de confraterniz&':::ãe

'!'i·".·""�d;() TYd. ·�eerl�tarif> (NflJ!P. S.s:clel e Bní do Cl11he

LIRA TENIS CLUBE
�OGRAMA no MÊS DE JUNHO,

.;tj S;ibado "ALMA SERTANE:JA" <BAILE DE
,SAO JO"�.O)

..

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

Chacara em Coqueiros
V eTl{ie,s� ótirná chuc.ara com lll'lgnifica· residência eJ:tl

"':O('U{'<itÓ,i .e:on:J cerca aproximadamente de 50 rn.il metros
qU<1�lra.dps( Tratar no Íucal com a srÇL. V�a. João AssitS.

OPORTUNIDADE: Vende-se
1'e[1O iúido do Asf�lto Bàl'reiros
:l l\'ederal fmldos, para a Praia. Neg6dó à
Vi�ta:T l�atar Rua Trajano, N. 43.

um Ter
Frente com

ECOPLA.N
Economia e Planejánlento ltda

l,,!:·oce..."-I:.'OS· de finanCiamento, .ProjeLos Econômicos.
P'.::.nejamenoo l';("'Ollónlico. Perici;:,s Econ6rnicas-Finan
ceirw;.. Pr(lc....ly.2..ci.ória. L-egi.slação Fiscal.

Horário: das 14,00 às 18,.00 horas

H.ua ,Jal'opJmo ti.oelho 321) - ConJ. lOU ,_ Ç)x. Postal 659
}<'[_JiRIANóPOLI8 SANTA CA'tARINA

REX�Mt\RCAS E PATENTES
J�igente Oficia I dê� Propriedade

.!ndt�strial
H�glstro de marcas patent€� de �nven· .

crib .nf)llle6 cornr�reiais; etulos 'de estabeleCi;
m�ntô msígn.ias frases de propaganda €' nlar.
cás de export;:ições.·

'. R�a Tenente Silveira, 29 - L and�l
� Srua 3 - Altos da Casa Nair ,'- Jtlona<
nóuDHs Caixa Postal. 97 ->_ Fone :�Ot 2"

" {

: -: :�', � ,

NeQoc1o de
.

Ocas iã·o
�_rend,&t;& mna Rur·:!.1 Willis 6_!l1 psrfei.to estado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



::?õiUA Maria de Souz_a. .

Pinho, Míss Santa C�adna,
de. 1Qfj5. viajará para-o Rio
de Janeiro no próximo dia
vinte e sete, para reJ)i-esérr.
tal' .Il beleza da

-

tnulhf.!l' Ca
tarínense no concurso

. d�
, Mias Brasil, que 4liciaTá
na próxima semaaa,' Ela
tem as t'nedidJis de' ;yé4a:
Vargas e' poder'á fa.zer s{i.
ec.-so no I Maracanãzlnho.
Seu porte de Miss,! vai iPl
pressionar e tem cóndiçõeS
àe ficar entre as oito firla
listas. ,Sabe-se que a tbréi�
ít':t no Matj1canã�inho ulf(tLi
rá bastante. 'Ela está pre
parada para receber qual-
'quer resultado naqueJe oon
curso que apresenta. mú.i;
tas surpresas. ' "

-J

Assumiu a Presidência da
· Assembléia LflP-slativa de
S. C" o Deputado . Lecian
Slowinsky.

'.

o COMANDANTE do .5.<) ..

Disfrito Naval.
.

tem nQvo
AJudante de Ordens :...:: Ç;a
pitão Tenente Leon'l.�
gpineU!, aue esbi rel"éheno
do as fun�ões':do 'Ca�it�,
Tenente Isaac. BenchirÍloX:

ENCONTR4\-SE" W'J. "IÍha.
cap", o Dr. A.rtnandQ PottU

· na.

FOI' bem. con:c�n:riqo':o
jantar oferecido ao. casal

Coronel Av. Jorge .Jo�' dê
Carvalho, promovido

-

no
Os�ar Palac,e I �ot.éi· ,�t
um grupo d� �nu�.' q�
anresentilram ·�s. des�
das ao homenage,a(\o': '<tu

"

está de p�rtida' �ra o nló
·

de Janeiroo"
.

.

,O DEPUTADO, Ivo si�
veira, licenciou-se aa. ASse�
bléia Legislativa, c:i:lspens�rt
do . seus vencimentos dUrão
te quatro

.

meses pára en:
trar na sua campanha. pOli
tica ,afim d.e dispub.l.r o gq
verno

.

de Santa Caltt-rillâ.
Todos os deputados dê sua

bancada estãó contribuin
do com a· hnúortância de
cem mil cruzeirbs ,mensais
p.llra a. referida ca�papl:ia..

A PROMoÇÃO das Gáto-·
ta Radar de Santa Cátati
na ele 1965, éonforme. j�
noticiei, será relj1fzada �

.', Setembro como, o B�pe d8.
.

prlmJ3.vera. A p�rtir d6 p�
ximo 'sábádo serão ' esoo.
�lhidafi as r�p:reseútarit:es' de

�

cacl.a Cidade � Untá � Íoirn
e uma morena.: Fo�li$;; {ai

.

tem a sua.
.

repréSiEm��
10itJl, a morena será eSeb,
ll.1ida. brevemente: SerãO
eleitas: Miss �dar :.:_: M�s
Personalidadá :

- Üis� Do-
.

�. çura à MisS Bimbatis.. i �
Santa Catiu1na. 196$. ó ctüe
ml'lrcarâ uma reunião de
beleza gra�a e elé��ctii
da Mulhe� Catarinenseo

" .CARLOS-,.tiO�� ;�. �A.�
vai fuauglÚãt, �odeiià l�já.
na lUa Felipe' Scfunidt,. EÍT
tR previsto p>lra ó' pró:rltn-o'

'

rn'ês a inaugúração.

•
•
•
,
,

LA7ARO BAR'fOLOMf!:l,J •{ . .

,
),
•
•
;
,
,
ta
,
,.
•
-
•
•

•
,
•
,
•
.,
.,

�'
.

Alfândega ge Porianópolis
.

II' EDITAL No. 4/65 correspondam à quota men
·

•
.

sal de Cada torrcfa;or, �\�n
, De orQem do Sr Insue- trolada pelo I.B.C..

. t;Or êa' Alfàndeg'a, é para Fica, outr.ossim, esClare-
• • tonhéc!lnentO dos interes- cido que � alcançando ôs

• sados, faço público que no lançes o valor da avalia-
dia 28 de: junho de 1.965 ção, será realizada em ségun, às.15 horas, no e,difício d.ea· da praça no. dia 5 de julho

• ta repartição, serão leva- de 1.965, e, se necessário.
.. dos a leilão, em primeira tErceira praça. no dia

.

:.2
II' práça, 7;OOO� (sete mil) S!l- de juÍho de 1.965, ;sempre
, câs de café de consumo in às 15 horas.

" .

.

• terno no país, tiPOl3 5 e 6/7 QualtSquer infornlações
à,preendidas a bordo do na poderão ser obtidas dura'n

_ vio a,.rgentino ''BARILO- te o expediente .Ja Alfãnd�
_ PME" 'e ccinslçleradas comá ga, com ii. Escrivã ào Pro-

III
contrabando. cesso.

'" De acôrdo com a leg1sht-
• ç4.o espccff1� em Vigor. so

:," .m�nté: po"erão· parti�ip'lr
désse leilão 08 torrefaror€s

• deVid4mente. registrados

• no· Instituto .Brasilelro do
Café, do flue farão pro'!a'

• ",o ato da licitàção. O ab

• dido: café poder,á ser adqui

•
rldo em' quantidades qu�

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
,
•
-
•
'.
•
.,

POR intermédio desta co.

luna, o dr. Percy Borba,
vem apresentar seus agra'c
decímentos a ínumeras pes
sôas da sociedade floríano-

politana que lhe vísítaram
em sua residência. O

.

dr.

Percy, ainda está acama'
do e p'l.ssa bem.

,
..

A PARTIR de julho prÓ'.
'ximo serão alterados os em

préstUnos seb consignações
. na CaiXa' Econômica

.

Fede-
ral de S..C. foi o que· nos
informou o Dr; Dante �
Patta, Diretor daqueia ins

tituição.

E POR f.::.Íar em· emprés
timos, fomos informadOs
que a Caixa Econômica �
deral do Rio Grapçle cfO
Sul, teria ofe1'ec14o à sua.

congeIlere neste �stad,a
cerca de trinta veículos .P<>
pulares, meIl&lImente piná
distribuição .em santa cá-'
tarina. Computados. com

m,aís cinco�nta da C. E. I!'.
da Guanab'lra, formará. u
ma bôa cota de veíCulos
para o nosso Estado; em
cada mês.

,I

NOTA-SE que a "I�
cap'\ está recebendó.· a v.i
sita: .de muitos poUtlcos do

. interior do Estado. AlõtoJ!!a
chegou o momentO do "JO
go" do cabo eleitoral .TO
dQ� os partidQs tem �
os seus ..•

• A SQC�EDAD;E de ��
rão '. ém préPitrat�vbs .'�
o Baile de .Gala, que ácan.
tece""rá n� Clube "29_ de J\}
nho" presidido pelo Sr.

Dilney' Chaves CabráL .' A

orqueStra é de Noberto 'BIÍl
(louf. A d�i'ação com a.

re,sponsabilidade de Gar
bellotti. Na ocasião sei'ãp
apresentada!? aS debutiail
tes de 1965. Atenõendo gen
til convite daquela Direi.o
'rV! farei o possivel para
estai' ·presente naquele' �

.

conte�ln"l�'1to ��lldo p30
ra o pr6ximo dia 28.

l'l;ADA de positivo à teSo'

peito de Televisão. em
};-Polis. A CONTEL, 'a!hda.'

-

não decidiu os oodidos' tio
canai narll FPolis. E" �
,possível aue só ha;verá ti

h1à decisão final aPó.s,.aS
eleic�es de· outubro . �rmd
mo. Ent'luanto ,isso a l!:m
presa Catarinense de Tê
levisão· continua com sua:·
estacão mH��da. li: uma ·Pe
n-a, a cid>!.de com ·uma "es,
tação de tel.eviSão s�m' PI>-

. pet fupdnn!tr. A so��d�
flcDrianOboUtAna deveria iiÍlÍ
�iitr ,com uma' ei��
eh\ ';'''61 do fn"'�i';ntl�ertto

. da TV· ....:. Flórian6oolis., qU�
é a pirmel-ra ,e ""_et'Mé .0
nosso ttpôio. Mllh8r:éI'l de á
pa1'e1hl'ls 'estão �
nas t'M1õa.n-">!.s dnc; t.e1ê.
pectSlr'lM'eS áue c,;,,,';'�iM\m
a J:eqlirlQ�e rlll. 'T"'rt;li·n6U&.;.
qúe est,,$. fq7,";"t{o faltá ·pa.ri
a nossa Capital.

"

��""'""

8_.....'i
'tl�.�.,�",.,,\'::�:,':;.(:·;;,:;á'�·

.

,.

.

C"l
." ... '.. ..

e a �emana
Pré__Primári

.....
-

.

02 10. .a 6 dê julho o " fi- allda ·e. desta Sem[!..
.

Ii:o vaí ser palco de macs �l de Estudo é pr cisamen
uma Semana' 'Nacional de te alertar a 'colethid�de
E,:;tudos 'Pré-Primários, IH p:üa a ·importância de um
ganízada pelá. OMEP, erga- PJ sino pl'� .. pr.márto 'conv9- .

nl?ação mundial. de cujb n;�-teme.'1te orienta'd.o�· .

ramo brasileiro é prssíden �l1i reunião levada a e
te 'a �uCa.dora

.

D. Laura frito na ABI e a qual estt
Jà.oobl�' iac'ombe presi- verarn presentes dtvérsos
dente 'de- honra o prores- membros da Comlssao' Or
S'Qr Lourenço Filho e v'ce- ga'1�zadél'a> da. "Semana"
presidentes.. D, Mar:a

.

0- corno D. Laura Jacobína.
Iímpía da S]vei.ra Ferr�!r:l Lacornbe, diretora do 'Calé
e 'a .,professora Maria Lins giÓ Jiwobi'1a, D, Maria"Al
Alves' da Cunha. ves da Cunha, diretora clt)
'A 'Organização Mundial Recanto Infantil, D.' Nize

de Eduooção Pre-Escolar Cal' "oso e D. Maria· Emília
fdi ; run 'Iada Em 1948, em Ferreira dt Freitas, do Co
Praga, por um grupo de' c- ,l'ég�o Bennett, D. Everul'le
jíucaetores especíalízados. e Farla 'Lemos" .fÜ!retcra� do
sob o patrocínio da· ... '. ,.' Instituto de Educação: .

1'),
VNESCO. No Brasil ela Maria OlímplaI da Sílvelru
�Frgiu 'em 1952. P'eil'reira. Madre' Maria
, Em pràtícamente todos Humberta e o Dr. Celso
os paí�eli1 do mundo esta K:llY, que é o více-presí-
se

" prpcessando um movi- denta de Honra. o a3SU'1t::>
mento 'de int�resse pelO'; da educação pré-primáit:i
p.rc-blemas infàntls: esta foi longahwnte debatido,
provado que' o tratamento OIs presentes encareceram

dado, a 'uma criança em a necessidade �€ que o .Bra
seQs . primeiros anos de vi- &iI inteiro tome ooTIsciên
da· infIuenciarâ tõda a sua ela do que deve ser 'feito
existência. neste terreno: Por énquan

to os núcleos sstaduaís da
OME? estão rsstr.tos a

.
�ão Paulo, Minas , Bah.a
e Rio Grade do' Sul. I3:êH.3i.�
lia,

.

o Estado do Rio e f)
s:afaná estao organlzando
seus LÚC!OOS, porém o ideal
seria qur �le8 se espalhas
sem. por todo o terrítôrío
nacional
A cclabcração da OME?'

tem 'cacto lugar a exnerã.i
elas, Importantes no' cam
po ' educacional, D. Mar.a
'Cwlha. c'íretora do Reca-i
to : Infantil relatou os resul.
tados obtidos num "curse
que, sob o . patrocín'o da
OMEP, se realizou em ";Wl
colégio, 'ds stínado a pro Ies
soras Que trabalhavam em

diversos colégios sem qUE;
tivessem tido nenhum pra
paro adequado para o en
sino pr5-primário, Ficoi!
ev;idente � neCé ssldade dês

. te preparo, pois as moças
des.conheciam completa-

.

mente a parte de seu tra
balpo relacionado com a

j>sic:,,,logia infantil, volta '1-
fO-Sê aperas para a parte'
material do mesmo.
Nó Brasil só existem

dois cursos para' preparal
aquelás que se destinam
ao ensino. pré-primário, o
rila:s

.

antigo é' o do Colégio
Bennett,

.

que funciona des
de 19�1 e no ;qual sempre
se' destacou o trabalho de
D. Nise Cardoso. O do Co
légio Jacobina, de "Educa
doras dà Infância" ·iniciou
se 'em '1953, sendo que há
ex-alunas dêste curso, in
cluSive religiosas. ensinan
CO hÓje em dia ·em. mais
de vinte cidades do Bra
silo·

.

Os cursos dos Coléfilos
Jacobina e Bennett são
Verdadeiras esocilas-labora
tório' e v.êm prestando pra
ciosos serviços à criànça
bras:leira, mas seria con

ll:niente que essa experi
ê'r.�la se °st"nrles!e. Os di

:igente.s da OMEP esperain
oom a "Semana de 'Estu

de,'! Ichamar a atenção
Dolores Caminha Nico-- das autoridades para o. pro

Jazz! Penha - .Agente.liis 'ijlema' f:e ,formi 'a que iráo
cal do Imp�o 'Aduanéil'O se restrinja o· ·'·J·âr,ditn 'le'

:..
I

Ir

-

�. '. ,,'

lilfânMa" a{:s colégios par-
•

t1culares, mas abran:a a

escola p�bIlicao

M[nisfér�o. da Fazenda·

AlfândEga de Floriàrw-
, polis, ,22 de junho de 1965.

Nível 16-n .:':_
'.

L"

Escri'ví�
23;i.il.:..s

.A Ouelque Chose:M,a'Jheur ésf Ban. ,.':e
- ,.

Arnà:ldo S. TbJago

.' As$4n' diz:em os_ france

ses '�, reahpenté,: para qual
quer, có,isa: ):lã, 'de servir a

tlesgtaça. óu, com inteirá
proprtec;lade, ó sOfrimento,
a dor.

D� a gradativa perda
.da visão, que se .. acêntUJit

. cada vez 1lli1is com a velhi..

ce, já mui raras vêzes me

animo a ir a um cinema,
satisf,azendo-me, de prefe
i-ênCia, com a cinemat'ogra
.fia in.ternJ3. que se torna,
t;:unbám, tanto Imais acessí
vel aos homens quanto
maís vão êles retorJ;lando
aos atributos morais e men

!I tais da infância - ess� ma-

• guifica 'ép9ca da nossa exis

III renda, em que vivemos
l1li' imersos "na delícia dos so

_ nhos, com a ardente 1Ín:agi
.. nação que nos proporciona,
III' introspectiV.Ilmente, incozn;

• paráveis entretenimentos a-

• legres, belíssimos, enterne-

�óres, sem precisarmos,
• pa'ra isso, dó.aUxílio de

II técnicas �stranhas à divma

1111
técnica que j;ómente o espi

l1li' rito. Uvre sabe cultivar.
• Ora. se a comnle� liber-

dade e o deseml-)araço de
• qUaisquer preconneitos, v'ão

� !10S sendo restituidos com

III! a velhice, Claro que esta
ri' idade se assimila. à da in

, fânci� e nela somos resti

III tuidos ,à, intel1sll vida inti
!III n'la da,$ crillnças. Deve . ter

• sido' pór isso que. .Tésus

• . �ori�q aos seús 'cliscfpulos
à lhe de�xárem O1le as cri-

• aticas perto, êstivesse�. ou

� ant.e�.,em !;'t<t
. �""""'lnhia:

-, . "!=::w:T\t'M' PII�'TULUS AD

• 't,MFt v*-T\T�tr:1\,f";
III �'í't:ãe. obstante.. pA."�l'lndo
JIII ontem "1't-.\'oi dné"'ll OH"rla,

, ad��lf�,�ro4 '-d�'�' dp. - entrada
.. 1 e ..... -

6_� ..

e .'0 Sánto I l' d" 11"" S
.i

('.,""
.

'.

.
9, �m ,e"".,_.,..l''l$

.

por apenas CI o êorrerá . 'n�a);
,. c,

"�'lO :, '
•

";'::_,:;

G1itbriele Tiriti. E�poca; Sá- gaiola. até ao lago das' pi-
culo XVI;'�inado de Filipe �nha6 vorazes. Mais aI-
II, da 'Espanha, Pe�na- � �ritos 'surdos, �5terto
gens PfÜlei�: O rei, ..ores, 1?orbulhar de. águas
�rd.ial, (, in�ndente, do :�i. sangrentas e em �glllda o

primeiro ministro, nob� suspender da gaiola de fer-'
militares. : . '. Deséncvolvi� 1'0, em cujo interior estava
mento da ação constante da um homem, dos pés ·à cabe
tremendas, lutas Q, eSpada, ça, transformado em cha

traições,: d�esperados. amo ga viva,. vertendo. sangue ...
res do r,ei, provocando, de' Mas ... à quelque chose .

sua _parte, castigos e toxtu- malheur est boni -Compén- .

ras infpfhais contra todos sandl>-me do triste. engano,
que, se- interpuzc6sem .entre ainda uma vez

. inflingido
os seus ba�os desejos e o pelo cinema a queI1l já não

> clireito qos . ofendidos, me� gosta de cinema, foi-me
mo que não se trat.l1sse.'pr� útil a recomposição histÓli
priamente de rivais. Muita co- romântica ou 'histórico
razão têm, ainda, os fran- tr.ágica, de 'episódios l'egis
ceses, quanao afirmam que trados no século XVI, por-
há sempre:mulher nos gr"..pl ,que,. observando .tudo aqui-
des crimes "da humanid'3-de: lo, pude dtz�r no fnti�mo de
"CHERCHEZ LA FE1\[- minha alma: Quem sabe 'se
ME". o. Mpllior seria d1ier: 1:1110 fost.e um comparsa' da-
todo o rn.aJ vem do instirit6

.

quelas cenaS que hoje tan

sexual,' razão por que. Da- to te apavoram! Essa poSo
. rio Veloso,' no seu admirá- sibilidade, infundiu-me nal-
vel sOrteto psicográfíéó,

.

ma principios de benevl>
tem êsté feixo' de ouro: lência e de humildade. CQl:1-
"HomenÚ

.

Anjo' nascente e citando-me, também, a um

animal :' mextinto,1 Serás, maiôr esfÔrço para apressar
após vené,ér as injúrias do a minha. própria libertação,
'in�1;intoj .A obrá prima d.e e' daqueles que, possal,ll e

Deus, no-. éspl�ildOi'. do ,t1'ni- ""'ei'l";''''' 8,,"nveitar da ti
verso!'; , �

.

Ç40, dos �10S réen�ar-'
Tudo mUito horrlvel! Mas nát6po' - fitÍl . silpremo

o que 'Ul'i� me horrorizou da vida que nos deu o noSo

foi a, .tbrtura das pitáÍlhas, so Eterno -Pai, comO .não
iliflingida ii' um nobre que �se can"ou de U'I"""làrnAT Ó. '.'

tinhá a audácia de sér ri� nosso tln,có M�st,�e. Násso
. :

vaI'· do: reh 'IntródUztram. Ó Senhor .Tesus cristo, con

desgi:a�ó
.

htÍn'ui alfisl glÜOo �DstaMi9.ndo nas sel!'dn-
la dá ferro -e rlelà Ó. ftzefa1n tas ba19vrl'ls f1� S1lIl!l; �nnSo

descer' ii. mn. lago, nó irtte:; tpfttes exorta�i'íes: "O espio.
rior di'Í' casteld real,

.

andá 'ritp é- (me vivirl'l' a, carne

enxamefavam piràI)has le- ·pa.ra n<>ll!l. Qnrtwp,H.l'l".

.
vadas da' ÀmériOit do· . Bli DesYl.nie..no-nns rlp.é;t;<t J'uir-

para a' ESbátihiL Tfve1 túnlcá de N'P'!o:�;'<:. me-

À ce\\à do terrOr, tíor as- di"nte' a �,.,n,,"'''''''Q,,;5.n
.

õ.e

se infeliz', patenteJlda, 11.'0 nossa "t,l, ..l 'e1dstA"I"ll'! fi. "'''á

sei" fntróduZÚlo à. .fôr� nlÍ 'tira' r'l.e tMas 8l'l vtrt.ivtes'l
gaiola, QS -seus gfltQs. os . pü..;fi��.hdr).nns "(,1" 'l'\i!mc:;ru.

berros, :��l'1.iéi_antes 'O.lie s:?l-... �J"ntl)s. ,,"'1"' ...."l<:: e "tns -

,pi'" �, """t,"r\e

de
DiZ13�:do que o asaunto e css, C'l,�:e !)O:1€:·[o ::ba.'".e·

'::::1,11 a Il2'of[s;;-"-;a as :LL�u

dades,

./

�r.:..l.:�crta.:'í.U:. ::f o s
(

'-a.:�a 0,:1

. pro í'essores, rns.s 'para 05

pais, D. Maria Olímpia Fel'
re.ra salienta que para
êstes é frequente que '\Im .

s.mples proniema de edu

cação se transforme em

drama. Os país se aussn

tam, deixam de ajudar c.s

filhos, porque são incapa
zes de encor t .ar sclucôes,
de dar ass'st ê'<c'a, jã que
'não estão preparados para
isso. Para tanto é bom que
não só a mãe (C0l110 fre-
qTTItemente acontece)

mas o casal compareça às
reuniões de 'país e professo

.

'.

A seuiana de Es�udoa :H�

�,ipeitc. .poís a todos qJ:e .

"ê Interessam por" preble
mas de educaçao, sendo

Que o seu 'Tema Geral' é
('O Educa;lor e a críanca"
'sperando-se cue compare
�anl i�epres?iltf1.:·� ! . .= s de tf�.-
cs cs Ssta::.:;" or rsíle.ros.
Neta de Redaçlo: é de.

se destacar a presença da'
catarínense sra, D. "Mar�9.

Ol.mpía da i:iilve:ra Ferrei-
ra como více-presíderue
da organização.

./i1. data úé hUJt:, a�::'çna.la a passôge.r:: de
mais um aniversarIo natálícil) do nosso pr �, .

do amigo Sr. Domar Rosa, funcionano do
o

D(parj,éimen�o de Corre�o� e ·Telé�afos,. i'e��s
den_te no Bs.rello, onde goza de �V�.l�ct::; t. l.A"" _

recidas amizades.
.

O nataliciante, por seu coração bonís
simo, reCehEr?, estamos certos, no dia de ho
je, . muitos cumprimento,S. por. tão. auspic 0':(
acontecime nto, aos quais nós '.ie "O EST.\
DO" .

, nos aSSOCIamos com votes de muitac; ft:!
licidadeso

srta. Maria da Graça
CO�Pleta na efeméride de hOje, suas 15 primllveras,

.a ,gentll 'e prendada srta. Maria da Graça Silva, dileta fi.
lhll�la do nosso prezado amigo sr. Norberto Silvr.t e de
sua exma. espôsa d. Edith Machado Silva, residentes DO
Estreito, onde gozam de sólidas e merecidas

.

amizades
A natalici;lnte, por tã,o' grato acontecimento, receb�'rá: est�mos certos, no dia de hoje, de seu vasto' círculode amlzade�, as mais significativas demonstraç� de a

préço' e estrma. Dentre às quais'O ESTADO, se associa
com votos de perenes felicidades extensivas a sua dIgpafanúlia.

Instlu;O do [ilté lançará.. Esquem'a",
RIO 22 t.OE) _. o Ins:itutc Br",s.t0 ro'"

. do Café dever4 lançé:,r (sta wsemana, seu ',r.···
p�io

,
Esquema .-1e emtarque de produto. Co/ '

_,
.

mo se sabe, o regu�am(nto :fitado pelo l'cu·:o,.:
sell:o,· Monetário Nacional, foi feito'i( rêV�lu' f.
lo IEC.

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

, flAMUlA5 -. : ....
,.

Confeccionam-se Flâmulas. {nformações n�ta ReiJa;.
eão com' OSJ\-'t4.R ou f,eldfone _ �022

-Cernrais E!,��;rkas de Sé:nfa Catar�na._ ,"-

S ..A. CElESC'
.; -',

Assembléia Geral Exhaordinár!ã '_.,
'

" "-

C O N· V O C A C Ã Ó ' :>:'.) ,

'." . : -.

Firam convidados os· senhores acioní�� .
.

tas da Centrais El�tricas' ,de ,Santa CatadrÍ.a
"

SIA _. CELESC-, para s� reunirem tm '
'

Asssembléia Geral
/ ExtraOl�d�nária, na se�',

social à rua Frei Caneca, n: 152, nesta Cidi•.
·'0 de F'crianó:o�is, dia 1.° de jü'ho de 1965.
à� 10,00 horas e deliberél.rem sôbre a segl1i?�.te

:',1'.

ORDEM DO DIA:
f Incorl:oração d�' subsid:árias.
2. Ou+ros assuntos de' inte'rêsse
ekdàdeo

da Sâ:-.·

Florianópolis, 21 de jt;mho de 1.965
(As.) JULIO H. ZADRàZNY _;.- Prc�
sidehte
HERMELINO LARGURA -- Diretor
Comercial
WILMAR

J.

'�. ,

.'

DALL4.o\NHOL - D:retQ\",
Financeiro
KARL RISCHBIETER -) bir�ftt.

.- .'.
"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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RIO, - Num encontro

.ínf'ocmal cem os jor 'ali3-
tas, psli ices des três- mai
ores part.dcs do pais reve=

laram, (�ue depois ds . uma

crise de alguns meses, a

ter c ê=cía "'. s+ução políti
co é de =crrnalízar-se já a

partir (' s' a -E.::Da�a, rua-i
"0 o projeto das Ir-elagíbr
liàades será cO'1h'cido.
UDN, PSD e PTB. já a

"'partir: de avora poderão
mar-ter ccn+atos políticos
num pla+o mais objetivo,
sem ,l'ec',?ios ele 'la',çar uma

candída+urá ç-"e venha a

ser vetada. O".servam qu�
já era tem ') ele vir a cal
maria r1f'ty)iS C'" te-np=sta
de, pois h6 '�ealr)';l�nte uma
total cont-rsão no que' diz
respeito ao 1 Ito estadual
de outu' ro nróx'mo, nos

crze Esta 'os, ri1!'-rval1db,
aínría, que -fa1.tam menos
de quatro r1,ssas para 'as

eleições estaduais

n
"

'1

Os, Juízes, Festeiros e a

Comiss2o da Igreja de São
Batista, de Ca:no�jras' cón
vidam o povo em geral pa
ra participa das festivid..t
des em ho -�'1 C'2 830 João
Batista, a se r'al'z2.rem' no
pei'Íodo de "3 a 27 de ju
nho de 196-, com o segu:n
te program9.:
DIa 23 - às 19,30 horas -

Novena
Dia 24 - Dla de São .João·
às 19,,30 hOl'as ---o MÍssa,
Dia 25 - às 19,30 horas _

Missa
Dh 27' - Dol'Y';"'?'o - às
9.DO horas M;,ssa Festi
va

o pleito eleitoral ainda; fere-se ao projeto das íne

não S2 definiu, príncípal- legibilidades, problema que
inerte em Mi:",c8.s e na Gua ,tem dado muita dor de

nabara, dois Estados de cabeça às cúpulas pessedís
grande importância polít.i-· ta e petebísta.
ca, que inBu ,m decisiva-

mente r-a sucessão 'prest- O segundo nwLivo, diz

ie'- cíal. Salje:' +am cs poli- ,respeito ao movimento em

tícos, que. r spreser tam a, prol :"a reeleição do presí
cúpula dos partidos, que dente Castelo Branco, que
em Minas ,a situação, ainda abalou profundamente ,os

é pior, pois a�é hoje
_

o go- ,círculos políticos nacíonaís
vernador Maf'alh'ies Pinto que não .acredítavam que
ainda não lançou o seu o assunto viesse à baila an

oar-didatc.: o que, entret-m tes das eleições. As ques

to, deverá 'ocorrer possivet
:

tões se processaram, e es

mente, amanhã, SI:'gundo: tão se processando ràpida
"espachos r'e B�lo!Hcr- rn-nte, desviando os parti-

dos dos problemas reteren

tes às eleições estaduaisEmbora representem trn- ,

portâ-icía t�a'�.sce.-de!),tal
na consolldacão do regime
as eleiçi)'s estaduais fo
ram, 'relegadas, nas últí
mas semanas a um plano RIO, 22' ',OE) �-- O coro

secundário e, para isso, ·nel Gerson Pina declarou
df'is mot!vos' i"1fíuiram de- ,não' acreditar venha ser

cís'vamente. O primeiro re 'pFSO, pelo fa�,o, haver FO-

'IÍcitacÍÇ> JemI3,;;i':,� de prr sí-

dencia do, inqu",rito poli'::.'l.l
militar 10 ASEB. P: r.. a. ois,
se haver tomRr.lo ccnheci-'
mel"to' qu'} coronel Osne1i
Martinelli, fll·fsi,(lelJ.te outro

IPM, havia �icJ.o preso e

zonte,

às 16,00 ho,ras -:- Procissão.
em honra ce Siio João B'l.
tist.a
às 19,30 horas - Novena
às 22 00 horas - Encerra
me1,to com g.rande queimà
d� fogos de artifício.
Tactos os ·dias haverá ba!,

bO!1r<',q'7inhas, o\lentãio,
música e novidades:
Tôda a rel1da s�rá, apli

cada na construção da no

-----""-�

APOSEl'�TADORIA POR
TEMPO DE SERVIÇO - A

aposenta 'oria por tempo.
de serviço objetiva propor
cionar aos segurados, uma
espécie de retôrno, de. ü.:!

volução parcial das con

tribuições pagas, após de
corJ'ido certo prazo e atin

gida determinar1a idade.
2 - BEN'EFICIARIO

o próprio segurado..
3 - CONDIçõES PARA

A CONCESSAO - a) ha

ver completado, pelo. me

nos, 30 anos de serviço em

entidades, ou emprêsas vin
cuIa "as à previdência so

cial, ainc'a que em éJ)O(,f�

anteri()r à sua instituiçao
(não é necessário que ')s

30 anos sejam continuas,
nem que tenham sido pres
tados, a uma única emprê-

, �a).
3 - Pata efeitos de coa

tagem de tempo de serciço
é computado o relativo à

prestação do serviço. mili
tar obrigatório assim co-

,

. mo o referente ao exercí
cio de Qualquer outro mu

nus púbh:-o (8('0""sol110 a

lêr o Ato Normativo no. 21
do . Depa;rtame'1to Nacional
da Previdência SOCial, que
Iregula comprovação de

tempo de sen'�o para efei
to de apo<:,p--ta"l�oria por
t3mpo de ·sel'v'no).

4 - PERIC)'1f') DE
.

CA
RE" TeIA -- II" o há.

5.1- V/LOR - a) para
os segurados' com 30 anos

�e serviços - 80% do sa

lário de bpnefício; b) - pa
ra os seg711"a"OS com mais
,de :'10 a"cs CI" s�rvhú. '10%

salis oco,rridos' após, &S 30
anos, até u,rn limite de ...

20%.
O segurado com 35 anos

de serviço receberá, pois,
'uma apc�entadoria cujo
valor será correspondente
a 100% do sal.ário de bene
fício.

6 - O tempo Ne servico
não haja. o se�urarlo, con
tribuído para a previdên
cia social. deverá ser inde-
ninNO pelo mismo, medi
a.nte o DI'lP'amento de uma

tml'a suplpmentar variáv?l
incinp,.,te sôbrp. o valor do
be"'<:ficiO rpcebido .

7 - Spmure oUe o segou

•

fzar-se Semana "

.

o fato é que embora o

.deputado Ernani Sá.tiro,
presidente da UDN, tenha
dito que não acredita nas
manobras para a reeletcão

,

do presidente. a a st e--
lo Brancc , o clima lia cu

pula da UDN já está mu

dando contra o sr. Carlos
Lacérda e a favor do presi
dente da REpública. Muitos
pclitícos dêsse Partido fa

lam, abertamente; na ree

leição do presidente, e o

senador Euric� Rezende,
ex-Iacerdísta, afirmou que
o país ainda não, está" pre
parado para a; democrac ,a..

Com a solução de um

desses problemas, o do pro

jeto das inelegibilidades, o

. movimento político, bastan

te confuso e intranquilo,
deverá, sofrer uma trans

tormação que virá ínevítà
velmente acelerar as elei

ções estaduais. Há , ainda

o rnovímento eontínuísta

que só SErá cessado segun
do os observadores políti
cos, com o pronunciamen
to do próprio presidente
Castelo Branco.

N.a Guanab,ara, a suces

são está mais, ou menos

tranquila. O candidato ude
nista Flexa Ríbeíro parti-·
cípou.. 'na manhã de, hoje
da, última reunião com o

',govern'a:'or Carlos Lacerda

como secretário da Educa- "dicar seu candídato ama- príos partidos estão se mos

ção, cargo que passará a- nhã. Sua última palestra .trando contrários, O PSD

manhã para a professora com o presidente Castelo vem mantendo uma posí
Maria Terezinha Tourinho, Branco foi sôbre a suces- ção neutra, esperando" 'o
'iJl!imeira professora primá são mineira e o candidato rumo dos acontecimentos.

'

"ria a ocupar o cargo de' se do governador teria sido A UDN, entretanto, já .se

-rcretérto de 1l!ducação do bem, recebido pelo Chefe maníãrstou, quando o- sG-
'Estado. da Nação. nadar Faria Tavares, pre'-

O 'ministro da Viação, sr. sidente da UDN mineira
Hélio de Almeida continua A cadír'atura do sr. Se· afirmou ser êle compra-
a!parentemente tranquilo, basttão Pais de - Almeida dor de votos e não ter as

não' acreditando que sua contínua sendo considera- mínimas condições para \

candidatura venha, a ser da muito difícil, pois além disputar o Govêrno do ER-
vetada. Os observadores dos vetos militares; os pró tado.

políticos acreditam que. sua

última entrevista, concedi

ela sábado à tarde, tenha

um fundo psicológico, pois
o candídato deu a enten
der claramente que os mi

litares exigem a cabeça de
"um homem que nunca foi

subversivo ou corrupto"
,

Sensibilizando a opinião
pública, o engenheiro Hé

lio de Almeida 'visa a cau

sar um impacto no eleito
rado carioca, caso seu no

me venha a ser vetâdo En

quanto isso não ,ocorrer;

está pireparando sua pla
t'aforma eleitoral, ao mes-,

mo tempo em que preten
de fazer uma série de pa
lestras em tonos os quatro

Imorêse Editora "0 ESTADO" ltde.
,
Rua Conselheiro Mafra 160 - Tel. 3022 - Caixa Posúil

139 - Endereço Telef'IIlifico "ESITADO'"
DIRETOR--UERENTE
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Em meio das, maJs justi
ficadas alegrias foi' condig
namente festejado, em FIo

rianópolis, o trarscurso do

quinquagpssimo aniversário
de fundação do conceitua
do órgão da imprensa ca

taririense "O Estado" que
se' edita naquela oapital, so

,lenida�e verifcada a 13 Je

rano, ureenchidos todos os

requIsitos nara se habiJi
�'ar à perCI'!Dci'ío da anosen

hH'lnria. otlt.ar nela permfl,- dessa esninhosa e memorá

nência na emnrpsa, fará, vel caminhada' de '!incoen
iul' a um I'lhono snnlemen- ta anos dR profícl1a exis

tin, �e a�nrno �om as con- tên�ia. Nêsse t.rahalho es-

va Igrela. ,maio, próximo passada
Os Juízes, Festeiros' e a O festejaélo .aniversarian

'Gom.issão ,agradecem a ' ,te do dia 13 de Maio, que
particlpação e a colabo,l'a- foNlJovo das mais expressl
Ç80 de todos. vas demonstraçõEs de apre
Capoeiras, 15 ,de junho ço e car.i.nho da parte de

de 1965. aEllS dirigen,tes, funcionâ

tjos, colaboradores, assi
nantes e aclm1radores, é c

mais a,.,tigo diá,rio de San
ta Catarina.
Nessa .longa, ag1tada e

corstrutiva _cami,.,hada d3
,

cipdo r'fcada� de út.ll e pre
ciosa' existência, todas ela.s.
bem orientadas e bem vi

vid9;S ao calor de um hon
r'oso conceito aue se C01')so'
lidou na forja patriótica c

entusiasta de um trabalho
Íntf'l"r.o e intelig;,ente. onde

equipes bem formadas e

melhor ajustadas, de" um

inconteste corpo de intelec
'tuais ,de escol, traçaram di

irI�ltrizf.ls. defenderam prin
cípios e sustentaram nor

mas anna,dás semure ao

bom nome e prestígio do
valoroso órgão, para quem
se voltavam as ,atenções
rlo. uúblico lerior, ante os

\,memo�áveis artig?s que pu'
blicava.
Normas que foram cum

priclas à risca, embora se

verificassem, por vezes, di
verP.'êcias de idéias que Sê

alinhavam em c-amuos o

postos todas elas. obedecen
do a' ética prOfissional, car

rearam para o bem auisto

di,ário invejável auréola de

prestÍ!:do e de inegável po
pularidade que' oresceu E'

se avanta';'ou no decorrer

-1i'('i'í�c: eSnoc1fj(''Irll'lS no A
nn"-TI"'I .,.'r.' "''r.''Ol\ifANEN_
r:rA EM R�ltVTCO.
fl - TNmro nA COlll

('$S8,.1\0 - A nart.ir da da
ta rio ·desllQ'amp,.,tp no em
nrp'lO ou do afastamento
"!fetivo 0<1 H.ti"INRde.
9 - EXTTNCÃO ....,- bcor

re auenas com a morte do
c:e!:!'urado.

10 - AS aposerttadorias
por tempo de serviço dos
f."rroviérios. ,.los em'tJirega
do em empr�sas de servi
I"OS p{lblicos, artmitidos an

tes do Decretó no. 20.465,
de 10. de outubro de 1931
dos jornalistas profissio
nais e dos aeronautas são'
-el!','la nas de maneira <!S-

ta.f9,,.,t.e de t.antos Q.nos r1e
lut.as ini,.,j:erruptas e de in
domável forca de ,"i7ontarle
e ul'!rSevol'a'1te deselo de

vencer, fôsspm duais fos'
sem os 01:)St,á,Cll10S à trans-

por o nosso festeiac10 diá.
rio ilhpu que tão garboso e

pl'ompt,er:lor se aures"ntav3,
em p{iblico, pela primeira'
vez. aos 13 t'Je Maio de 1915
com o spu trilhalho constl'u
tivo e u�.triMi"'o, renovou. e

'

nPH maior colrrir10 ao li
�ol1i-i'!'Q e rpsnoltáve1 �on

ceito nUR iq O·()I'·;:n'i3 1" fora
a iT"'n"p.nsa catarinp"'se.
Cj."tnantes exure!'sfies da

'nOS1la cultura tiveram des
taca,ria at,ua�ão na ,rida do
v9.10,.oso 1)al119"+e da lm-

"do 'sOl';l'lC 0'12 '�",-�T;cjo :'1.- ·Q:Jcífica. "'II "",.-,.;s,..
cres(:e"do->;:e a c. sl:!- qual1.:-, (Pados, colhidos no livro bor'l,�orf's,
tia ll'l)l,is 4% cada gtu "Previdência Social" ,do· -dentre' êles

,m�n.,' 'prof' :Leop!)ldo-iJ!Qf�nn��,;c :te,
" :._ .,,_

.�-
,e > -',-_' .',,: ""-'"""""-.';'>_"""><"':l:"

Domingos Fernandes de Aquino
REDATOR-CHEFE

recolhido ao forte Oópacaba
na. "Só 8�pBr:J que n CD!O

nel l\1artôwc!.U n ),0 tenha
.sído preso P"!' have:- ,de- '

fendido dsrucera-iía quando
do ataque p�lac:o_ Guan3-

nabara". ,JrdfTl1 de prisão
coronel Mar�;,_'1p.:: foi ,eva

da a S'lla residencia pelo
coronel '\r7 j:;) Brasil.

.aro, 22 ':O,E) - o de- Antônio Fernando do Amaral e Silva
,
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partamen to imposto de ren

da enviou "fi,cio a' todos
os, orgãos 'subordinados de
terminando que debírus

corri. tesourá sejam cobra
'dos com correção monetá-
ria partir de 1. de jUiho,
Contribuintes saldarem de-'
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bitos até ,30 corrente esta-

rão liberados reajustam�n
to. cantos da cidade.

BRASILIA, 22 (OE)
\

Virtude apresentação cerca

de setenta e!nendas foi, de
'Volvido a comissão técni-

A canrlldatura do sr, A
lim Pedro, auniada ,pelos
pe_quenos partidos, esta es

tacionada, mas as perspet>
tivas � são consideradas bo
as. ,o PSD, com a candida
tura do ex-embaixador Ne

grão de Lima, estã esperun
do a deéisão do PTB. visan
do a uma candidatura úni
ca. bastante viável no mo

UJento político atual. Por
último , o deputado Ama
ral Neto mantém a sua po
l.lJtica de acampamentos,
num cont,ato direto' com o

eleitnrado.
Em Belo Horizonte. 'anun

cia-se que o governador
Magalhães Pinto deverá in

or"',

ruda Ramos, Ó inconteste
'príncipe do jor".alismo ca

tarinense, o Jú, como to
dos o conh�ciam.
Muitos dos qtl� empresta

ram a fulgurâcia de sua in

telígência, at,ra ;rés tantos
escritos nas páginas dõ ve

terano órgão, esmaltando
lhe o conceituado prestígio
e popularirlade, já se eric�m'
tram na Eternir1ade, que

,

reverenciados foram na

pa.ssagem da festiva data.,
entre sentidas e expressi,
vas manifesta,cíWs de cari
[lho e de saudares, ' sendo
visitados na últicna mora

da, onde um tU·.11ulo. h.a

pouco recém abe-to, se en

contra submerso em meió
de tantas flôrps, ainda.
frf'scas que fal� em �om0-

virl0 afeto e elo"uêncla do
vaior e "'a pujan �a do "ti- '"

tan jornalista q11e ali re

pou�a tranquilo, há bem

pouco arrancado do melo
material em que 'vivia e

que, espil'itualmp '1te, con

tínua vivendo na lembra'1-
ça e na, nossa i�orredora,
saudade, iniciará, certamel1 •te. uma nova c9.minhada
em busca da f�licidade, fe- ,
licidade aqui tão brusca-'
mente interrompHa peh,força

\
do determinismo,

III
R ES I D 1t N C I A S

ma� que será compl�tada III' Rua Engenheiro Max de Souza 740 - Coqueiros - Pe- Rua Santos Saraiva 46 - Estreito _ Locai muito va-

na outra margem -da 'Vida, quena caSJ:l de Alvenaria construida em terreno trian· lorizável - Casa de alvenaria - construção esmera·

para. onre se transferiu, guIar com 20 metros de frente para a rua principal _ da - çom 2 salas - 3 qu�rtos'- casinha - banheiro
contra a nossa vontade e," Preço especial de Cr$ 2.250.000.

. cO.mpleto - quarto de empregaM - garage ao 'lado
para onde levou largo ca, III Rua São Jorge _ CaSJ:l desocupada co� sala _ Living - Pagamento: ,parte a vista.-
bedal de virtudes e �o'!'}stru IIIJ

_ 3 quartos '- banheiro _ Casinha .;_ gl1ragem - Pre-
tivos ,ensina'1lentrs rpcebi-' ço Cr$ H.OOO.OOO. Rua Dr. Odilon Gallotti - l\'[orró do Geraldo _ Casas
dos num lar honrado, cris- _ Rua Antômo Carlos Ferreira 40 _ Logo depois do Pa· de madeira - preço facilitado", boa oportunidade.
tão e feliz lácio da Agronômica - Bairro com com casas de co· Rua Conselheiro Mafra 132 -' pauto �omercial ou re·

compartilhando c-as en-' mércio de tO.dos os gêneros _ 3, cas'iS 'novas de madei- sidencial _ muito valorizado _ oas.!.!. de 3 salas - ,3
volventes vibrações de jÚ-' ra _ Temos preço para as 3 ou para cada casa em se- quartos - casinha e banheir9.
bilo 'e de tristeza, qUê, 5i-.. parado a partir de Cr$ 1.500.000. Rua Almirante Carneiro - Bairro Pedra Grande
inultâneamente. assinala- JIII Rua Juvêncio Costa 16 _ Trindade - Vila Nova _ 2 Casa de construção esmerada com 2 pavimentos
ram a passagem da festIva. casas de alvenaria - desocupada de imediato � Ter- Térreo: V'lraooa _;_ amplo Li::;ing - Sala de Jantar -:-

'data, embora tarc". vai a- III rena dé 12 por .30 mts. - Indicado para morar numa Bar com adeg.a - e <:O.zinha 2.0 pavimento.: 3 quar·
qui a minha !lomeragem. e 13.1ugar outr.a - Preço a vista 6.000.000 a prazo, com tos grandes _' banheiro completo. - Terraço e ainda
,envolta num forG2. abraço III entrada de Cr$ 4.000.000 e saldo, de Cr$ :>'.500.000 em 20 fora de casa construção com tanque - Sanitário e

ao, seu atual dirj�ente Do- JII meses. quarto de empreg.ada. - Área ,construlda de 150 m2.

mingas Ferlla;::\des Je Aqui _ Rua Monsenhor Topp ,54 - Casa de fi).1O' gosto - Bem Rua �ento Gonçalves 12 - Imediações da l'edação de

no, meu velho e pal'licular di construida -"-: Area de 154 m2 - 3 quartos amplos -' "O ESTADO" _ casa de alvenaria - 2 salas - 2 quar-

amig'o, um d05 >"!l:'1amÍl::ns II' Living Super espaçoso - preço e condições facilit"ldis- tos - cO.sinha e banheiro completo' _ Preço Cr$ ,""

artífic�s da g.rq,,-r>.r;eza do ,._ simos.. 6:000.000.
•

"O Estado" que �njhe, huif' III Caca e lotes na Lagôa da Conceição - No Retiro _' Salas no Super Mercado do Estreito. - Frente para
os noSsos merer.i'l.JS aulall II' Parte a vista ,e parte facilitado - Entrada a partir de a rua principal Rua CeI. Pedro Demoro - Local mag-

sos, pelo esfôrço e dedica- _ 500.000. S"lldo em até 20 meses. nífico para qualquer ramo de negóCios - Preço de

ção com, que';;e houvf:: em. ·'Box - No Super Mercado ( Rodoviária) um bo?, de ocasião - Indicado também para dar hO<.l renda de

favor do velho e cOl1ceitul'l III
3x4 mts. aluguel.

do diário. IJIII TERRENOS

E
.

d t t 1 III Lotes na Ressaeada - Lotealnento Santos Dumont':'_ Avenida Sta.�atarina
- Estreit.o - Terreno de 10x40·m mB:!O P ',an ,a a e-

JIi
gria contagiante E justifici'l. �

Lotes 11.0S 75 e 76 quadrã 4 - Area de cada 360 m2 _ mts. -- o mel or'lote do Balneário.

da, que tam1)ém envdveu li' Preço à visw, Cr$ ,300.000 a prazo a combinar Cr$ .... Ru,a Professora Antonieta de Barros - Lote de 207 m2

ma'niJesfacões afetivas ,em' 450.000. _ B8irro Nossa Senhora de Fátima.

tristes. recordacões, junto III Lotes no Bairro José Mendes - Rua SãÇJ Judas Tadeu Rua São Cristóvão - Coqueiros - terreno de 20x10,50

anui a minha n:�li"la hOnJp. III' - Lotes n.o 40 - 42 - e 44 - medindo 10x27 cada metros - bem jurito á rádio çia ':ARIG _I Preço. de
III lote ocasião.nap-pm ao i>1pst:'fut!ríycl am' III'

.

J. d' f ' 1 ,
Morro do Geraldo - Terreno de 20x18 mt1). - Preço 'Rua Itapema - Bom Abrigo Terreno de 300 mts.2

e:o u, ex- :re 'OI' :--0 va,oro
• -

� 'h de ocasião e a" combinar.
,

_ próximo ao. Bar - Quadra D lote n.o 12.
.50 nrQ'ao, que LO'l'l'J')t! em, III

nlena luta e?ts ,'esnoras III' Lotes, entre Coqueiros e EstÍ'eEo perto da Sub·Es- llOtes em Cmitiba '_o Entre Curitiba e S�o José dos

da gral1�e vitÓria cOlic:reti III' tação .Elétrica - Vários l0tis a partir de Crg 500.000 Pinhais - ótirrnt localização - com 432 m2.

zad'a à 13 de Mato, passada: _ Com financiamento em �té 40 meses. Bairro Tal'umã _.;. alto da ruá 15 em ,Curitiba - negó,·

homenagem simbolizada III' No Centro - Rua AIte. I,.ameg<i 252 - Vastissimo 10- cio de ocasião - lote de 360 m2.

e� fIÔores que me!no�' 8)n- II1II te com 43 mts. de freptc/e ár'3a de 1.140 m2 - EffUi·
III' valente a - 3 lotes.,

-,,'

t,et,i7,am a minha comovida III '
'

r

III' p.!'!\ CasimJr9 de A1Jreu - E.,;treito - esquina ele To·saudade.
III h' B ·rt.t' I t
JiI

�llS H}U'X"e'(;() - o e bem pla,no, fácil de construir,

1111. ;�!rJfÓ' Saldo Antônio .._ Barreiros - lrjte dé 360
JII J,'- por apeMs Cr$ 600.000.

,
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ca do senado o projeto
po:ler execu�ivo ja aprova
do' na câmara que displie
'sôbre estatutO nacional dos

partidos políticos.

BRASILIA, 22 (OE)
Quatro votós contra, três o

tribunal federal de recur

Sos excluiu, ex-diretor IBC

Adolfo Beck�r d�s âenun
ctas apresentadas à justiça
da Guanab:lra ,sôbre irre

gularidades exportação de

c�fé.
- .....�----�--_.......------ -- .�.... ---- - ------------------
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Super facilitado - Prontos para morar neste P1"9ximo verão - apenas poucos

para vender Plantas e demais informações em' nosso escritório.

Em iSantos .:_ Próximo a ,Colônia c\e férias do SESC
- um magnífiCO terreno.

m2', .' Eni' BrasHíà a 800 ints. 'do pál'áéi,o

�{�e valór�ação.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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J,ogadores Cariocas Ppderâo
Atuar 'em ,Santa.·· Catarinâ

/'

Segundo nos mtormou 'o

nosso confrade e colaborá-
e c�tegoriar, càrJ;J,zc:'� de' a

tuar. com 'b�mio 'f;JU qual-
Almir, :lo santos; J2(\;r e

Paulo AI)cl (.trmão de A

bel) r!:1 América; D·-'C'J

Crespo ;'�ilton santos. Ep]

cío Jacaré e Paulo Cezar

do Bangu, além do tre na

dor pnNCHITO. Qll� mili

tou no A.r:1érica e· no AL:(�ti

co Mitlc:l'o, Nir fcraP.'1 esti

puia�':1s cases p'i�':1 neg.xí
ações, {e flS' com excscão ,':e

Almir e Paulo Ce7'!r,' qua
se todos tr m passe l:·,::-?

índicando ("1ilberto que já
credenciou pessoa espeeia
Jliza '.9, nesta capltal f.'''l'.-t
Entra ê r.m ente'1dimeHi/)S
com Of clubes do Estari0

dor Gilberto Nahas, díver
sos jogadores ua Guanaba
ra estão Interessados em jo
gar futebol fora da ·Gaa
napara, podendo, caso in
teresse aos clttl::les de nessa

Estado, jogar por equipf)s
icatalrini2nses, o que seria,
um Ireforço considJl'ável.,
além de atraçào permanen

te, face à' categoria dos
mesmos, algur.s internacio
nais.

Alguns não mais são jo-

quer equipe,' enquantc
tros procuram talvez
lhores condições fora

Rio
Dentre os atletas disp::J

níveis, informa-nos Gilbel'

t(�segundo (},ofericimento
dq'empresáriQ dosmesmos

podemos .üestacar .1oel, ex

rubro-reíSfo; call1Peão du
mundo �.unha, do V:1.'1C:�,;
Jonas,. �,l.(IUP:rO do Ma'-:�

�'eira, que esta'ia na E,Ul"o,'

pa; Vr..u.lcrlei, ponta, dir2.:

ta; Ab�".')· médià aprú,d Ir

ou ..

']0

---------_ . ..,-_,_._.�--, -- ---

Reunfão ,rlln,i ·T LD,
.

u ..�,.

vidos do Art, 111Esteve reunido na :s{.'xtfl'-
. Feira, como de cosi;q:,-,p' <J

Tribunal de Justiç::t DêS_;)f)l'
tista. o quil ,entre c1ltr0"

. julgou o Processo em apare
c,iam como indiciados G

Clube e"a tletas do Almirilr:

te Barroso, . incluídos no

Art 109 e 111. Serido G�súl

za"os com multa mínima

de Cr$ 3·.COO conformé re

za o Art. 109.

Incluido na pauta, .'3';(2,
"a o atleta IVIárcio do H8l'

cílio Luz, o Tribunal o ab

sol'jeu por faltas rE.a.t,<; de

documentos,

·vens, mas· possuem classe
-

----'--------�

Escolhida a pel9fa para a.

Copa qe·'66
LONDRES _ Sir StUU:3y das em uma ccrimll�8; rea

Rous, Presidente' d9, .F.I.F. lizada nest.a· ddatlc
,A., e funcionários da orgà- As .�olas escolhld;1;; fo

nização já escolheram· ofi- ram fabricadas pela Com
cialmente o tipo de pelDta ,parihia Slazenger, �l.J"Croy
que será usada 'na séri'3 ·cre don, Inglaterra.
finais da Copa �lundlal,
que terão lugar' em LGn
dres em julho de 1966.

.Oito bolas,; seleci,)nadns

pelo Departamento l'é<:lli-'
co da Federaçáo de um

conjunto de· .114 :submeti
das por 'nove fabricantes
�ete; britâniéos e 'dois 'es-

se: rebôco e pintun das

paredes.; reforço de pcrLr•.s
e f�chaduras; repar::,s .no

telha 'o, além de outros

]Dontes Até 24 de juE10, da

ta' do 90. aniversário da

ACESC,. aquele local estr.-

Em dec!a:.·açiio pre<:taçi::l.
peÍo Dr. Fernando :sastl:s,
pl'esidente do AvaÍ .Futeboi
C).ube, frizou 0llq SqU ch,
be acaba de reé:omsça ': f.S

atividades visando, cleí::.tro
cm dÍ9,s, a instalaçii:o ;13.
nova sede social e da [l'B:-

'cm tra ção, terrapIenagem
!ia 'campo na Trinr.'la r.1 � f'r '!

trangeiros - foram

Tão logo se efetu·e em

Londres e sorteio 'ias cha

ves, em janeiro de H)66. to
dos os países qmüificaj'os
para. as finais' recebErão
uma 'pelota a' fim de· que
tenham oportunidade de'
fà,miliárizár-se com �). C'Ju-
1'0, que tem 26 seGGes,

:Malhoramantos
·da

no Reservado
·lrnrfre'l1sa

. .
'

Estão bem a'-:'iaI1tado8 ')s

�erviºos de rernoc1elaçàD
das cabines de impren��t (�

rádio, da Associar;ào aos

Cronistas. ESpol"t�"os de

Santa Catarina, 11:) eani.po
da' rua Bocaiúva,

·sela-

�
. Entre os m,elhOl'amentos rá c�mpletamente remr,de-

I �,'' .. �.�. . hna,ndo�
...: ..e,.·..�.-.��l.�AM_I'. ..... : ::::::::0d::::R:��TEDIDAS Jüi)Jt__I� ,!Yf:1:: v

. CIAIS CONTRA Q INTERNACIONAL, DE

, "">',,' :'.::�;�:!�� ,.� LAG�ES .

en�i�atal,J��� do A��i::���:i�.d�. '�a�����::oJ .i�leC��i�2r, •..-�������,�"��i. ".,�, Y';���;:,::';f��::�".;�j;i\1,:,re11(��il\�nt-
ao primeiro jogo do cal'l'.- de e do Estad0. . so Inl�m�cll)rü), �d?\" t:úatán:'i�b.� :,�'l, ·P�·opost.a��nar
Ileonato, reunindo Á1ecri;'n 'Gostam. do fu�ebol e nas límpico. Com.) '{ rando o ,0CO:lTid,) :1.,1' P�!'Si-
x 'Ferroviário, grandes disputl1$ 'Ui: rendas cimento dente da Federaçlo, (;. dan

atingem, naque.le estadinho pico ainda 1�1t.a 110S Tl'ibn do inclusive, ltIl,;], cntl'evis

a cifra de 8 a lU milhões nais DesPol't:v·.1S pela PO!3- ta radiofônico" ün':h� ;deta
de cruzeiros, em jogos in,. se definitiva co tit1l1.0 de lhou os fatos. recusalldó-se
terestaauais e. Taça Bra- campeão est9,(�lI:L Istr: c:e a funcionar eomo árbitro

si], vido a atitude tomada 11f,- da partida, uor f;üt? de
. A conclusão lógica que iIio Internaciomü, int:erper:; .con�iGões psiculógkas, eiTl .

tiro é que, realment.e fute'" do um protesêJ juntoO it Fe 'virtude daqueles ;rdn.;ntá

boI no duro, C<1m técnil'a. e deração Catarmem,e (10 1"u veis aco'1tec!';J('''·_L"�:. Dian

bons valoreS, so eXlste mes tebol, pleij;ear;.dn a anula.. te dos fatos não restou, ou
mo no Rio. S�O I'auJo. 1vIi- ção da pártÍ'("la' em 'lt�e rp.l.' tra alternativa ao Presi

nas e Rio :GrJ.nüe do cul, . deu para J 01impr� -" alf'- dente da Federação, senão

depois Pará e Sa.rv[:,.�lo':·, gando irreg'.li"widaC:e na Jc dEsignar l}OVO á,rbitro.

que estão progredindo a signação do árb:tn. O Pre

olhos vistos, manáando sidente da .1:i'�deré'ç;"j,G _ se MEDIDAf) QUE SERÃO
'b,!SCar cor;�l·a;_·)t�mente e,- nbor Osni Me!'o, te!1dc em TOMADAS

quipes de grandes centros vü:ta a t,ent'lti.vr, de· SltlJO::.'

si1. com futebol mais i),t,'a cemo foi o caso do Santos no do Juiz, p·e�:) Internario
sado que o nosso, com {"";í. O')'" roi a Ilheu·s e a renda nal, designou novo aplta
dios p'iores que os :'(1::"'''' r C"l' n-,';s de 150 milhões, dOI, isto na véspera da co-

\;0),'[1, as entradas dcs- tejo em 'que o c1.ube serra-

:'''1''1 direito jf so ... te�:> '''Ie 4 nQ perdeu r)or 3· a 1 para
ca r·ros, . Ainda .as�m dão lu o Olímpieo.

Foi a priml'im vez, nu- (:ros !!lara os clunes. :lS ex- Apesrur das reit.�radas de
ma c'apjtal d.:�te BriJ,sil cursões de squipe3 fam'Jsas cla.rações da DiretorIa' do

que conheço de Norte a Sul às suas cidades, pois' fa- Internacional, de q'Je na
.

,que vi algo pior que nO\lSll !?E;ID grandes
.

promocões. e da tinha a'ver com o caso

futebol O jôgo foi de�pro- inclUsive em Bkiem 'do Pa d9 suborno, sab8 -se agora

Vido de técnica e mesmo rá. quando da ida de I:nan com plena eel'teza, de q1.te
numa escuridão qaquelas. des clubes elo Rio t! São o clube de f"ages remrteu
:não posso acredit8lr que a- Pau10 para jo�os num t0r- um passe bancário de Cr$
tleta algum possa passar neio patrocinado pelo "T:l- 300.0000 (trez,�ntr,s mH cru

'bem, chutar' be� e defp.n- na Lusa Ct)tnf.tcmi' as en zeiros), para Ri,) do Sul;
der 'bem, Teve uma virtude tradas foram vendidas à em nome de Lúcio, Fieck
foi disciplinado do princi-' 8 mil cruzeiros para serem da Rosa. teneh este se"I11or

pio ao fim, e Q campelio ( pagas por :nês em forma feit� ulJ1a retril,n!5rnissão
:Alecrim) perdeu por '2 ':= O. dI" ,carnl:!,t. Imitemos QS (lue para Blumenau, onde ;,-e(;€

Disseram-me os arbitros assim fazem e varuos ver beu dita importâncirt, ten

ti os dirigentes que a disci, se não' teremo\) lucro "e do em seguid>t rumado pa

i\)lina é ótima e a esctil'Í- ., povo não trf. maii aos es ra Florianópolis, com a in
aão Be deve à ('n�gia ;alé.. �.diQs, tençã.o def1nitlv:l :ie subor
tí:'f�k que :.é:.',fraca �o Está-

. TU.do .de.p.en..tte.. da t.·;l'abâ.i·\t"n,.ar o j'uiz ia parti.:!ft.
. �Q; po.

. "

lho ,de equLpe, "'1gar.llzaºâ� .

.

;"$ê;t����:,��a,'ij����t�1' ARBI

,

O jÔi?'O foilonoturno, mas

nada se VIa, salvo os Joga
dOTes e c árbitro que par(,
ce já estar ij,costuniaclo à
escuridão Jamais vi, (Di
toda minha vida, estádio
tão mal iluminado, t€,6
mal ·conservado, com al'lr1

tIrado velho, baixo, com.

umá pequena arquibanc&'(h
e, no final, lUll jôg'o �f.o
abaixo da crít,ica.
Foi então que me. le<11-'

hrei que, felizmente, ainda
existe algum lugar no Bra

O Dr. Odorico Durif'ux

com ilumi,,�,(Ob.() ni(W "!)'.• "

do nosso estácl.io ,c1::-l 1'''8. 2',

caiúva,

- patrono do G E. Olín'pi
co, alegou que tomará as

seguintes medidas:
10. - Represent.�r ao

Tribunal de Justiça Despor
tlva de Sal1ta Catarina, de

nunciando o Internacional
como incurso no artigo 48

do C.B.D,F., cuja pena mí·

nima é de 120 dias de SUf;-

pensão e a máxima é de eli

minação.
20. - Requerer judicial

mente, como ll1e�id'a pre
ventiva. uma certidão dt)

passe bancário.
30. - Processar crimival

mente os Diretores do In

ternacional, bem' como Lu

do Fleck da Rosa, por cri
me previsto no arti�o 1'11

do Código Pennl Brasfletro
rUja perta é de, .reclus§;o d�
',' fi 5 anos, além de multa
1cujo .correra . na'

Segundo porta-voz do
Avaí F. C,,' a Portuguêsa
Santista deverá jogar mes

nto no' próxímn domingo
nesta capítar diante "do ai
vi-celeste. Os lusos santís-

- tas deverão chegar a FIo"

rlanópolís sábado pela ma

nhã, estando sendo aguar- I
dado um' cotejo dos mais

·(Se�.'�aJciónaJls, esperan .o-se

uma arrecadação convícen
te. ConsequentEmente; - o

clássico entre Avaí e Fi

gueirense deverá ser trans

ferido, enquanto que Ta-

RESULTADOS DOS JOGOS

Pelo turno. de classifica
ção, foram até agora efetu
ades 12' jogos, sen Jo os

maiores. escores verificados
nos encontros Avaí -x São
Paulo (9 x O) e Guarani x
Tamandaré (8 x O) e o me

nor no match de domingo
'entre Paula' Ramos e' Fi
.

gueírense, qlle 'termínon
sem abertura do' escore.

A CLA'BSIFICAÇÃO
lo. lugar _ AVAI·_ 3

jogos _ 3' vítórías O derro
ta - O empate _. 6 pon
tos ganhos -, a ponto per
dido _ 15 goals à favor _ .

,1 gol contra, ,S�l:�o:. 14 '(50Is
20,

.
lugar ..:... FIGÚEIREN

SE - 3 jogos .....:. ? vitórias
O derrota :- ·1 empate
5 pontos ganhos - 1

ponto pudido - 8. tentes
a .favor - 2 tentos cont�a.
Saldo: 6 tentos.
30. lugar _ GUARL\NI

- 3 jogos _ 1 vitória - 1
derrota _ 1 empate· - 3

po�tos ganhos _ 3 POlltoS

peJ;didos _ 12 goals
-

a f?
vor - 5 goals contra. Sal-
elo 7 gols.

.

30. lugar - Paula Ra
mos _ 3 jogos - O vitória
- O derrota - 3 empates
_ 3 pontos ganhos - 3

pontos perdidos _ 4 g0aJ,s
a favor - 4 goals contrcl,
Sem saldo e deficit.
30. lugar

.•

_ São ·Paulo
3 jo�os _ 1 v.itória - 1
detrota - 1 empate, 2 pau
tos ganhos _ 3 pontos per
didQS - 5 goals a favor
_ 12 goals contra - De
ficit: 7 tentos.
40. lugar - AT;LE'ff-CO

_ 3' Jogos. - 1 vit1!'i't
2 derrotàs - �mp:ate - 2

po:rtos ganhos - 4 pontos
perdidos - 4 tentos a fa

vor _ 9 tentos ::ont:·a. De

ficit,: 5 ter tos.
50. lugar - I'OS'!'AL TE

LEGRAFICO' _ 2- 'ogo,> _

O v:tória _ 2 d�r::ct8; - 1

empate _ 1 puna) günho
5 pontos perdidos � 5 gols
a favor - 10 goals contra

deficit: 5 gols.
50, lugaT - T�'ti'1:ANDA

RE __: 3 jegas _ O' vtti)ria
- 2 derrotas � 1 empate
1 ponto ganho - 5 pontos
perdi"os .:_ 1 gol a fàv.JJ:
- 12 gols contra. D2fieit

11 gols.

ARTILHEIROS

lo, lugar _ 8 tentl),� Mil

ton
0,

Cwal�z1/ do ;Avaí.
20, lugar - 5 tent()f' _

Tullo Cavallazzi, do Gua

rani.

._ .. __ .._----- .----_._--

mandaré e Atlético catarl
nense farão a partida pr€

.lim1nar, valendo pelo
':'l".mpeoc:ato estadual da

zona número um.

30. lugar --. 4 tentos _

Paulista, do Figu�'rel!se;
Barner, do Guarani.
40. lugar _ 3 tentos

Nazarildo, do Postal Teie-'
gráfico.

50. lugar _ ;2 tentos
,Rogério II e Maíque, do

1\vai: Eira, do l<'igu�,irense;
Acácio, do Guarani: P@,u- ,Esteve apresentando-se ves+ídas .envolvía tôda def'
linho, do' Sãi:> Paulo ' '

.

em .caráter amistoso, 0.0- sa adversáría. A estas al
60: lugar _:_ 1 tento míngr; últim� r.a cidade de i:nras _ só' o Avaí cornan '1::;,.

·l\!Iil'inho. Mürel1i e ·'G.:I,s'On, 'Eímbó vo Avaí Futebol Clu- va às. ações, ímprecicna-tdr
'do Avaí; Adir' e . Caetano

'.

be desta Gaioita1, frente a mesmo à imensa torct+a
-do "Figueirerse; Bet0 1'4z-' poderosa equlP{ do trntãc Iccal, aumentan ?.i grartatí
zollatti: Aníbal e El.; '. do Içcal, que vinha. de espeta- vamente o escore que "cio

Paula, Ramos; Covas, Edu- .culares vitorias, sô'rre,', o .a encerrar-se com 7 tenros
ardo,' Paulinho e "BertíL�io, Corltfba.cBarr oso e Flg!.lei- contra 1,. o. clube umboen
CC) ,Nléticb� .

S�'baré: : 'do .rense. 8.e,· que graças .a 1a]ha de

.

T'arnaridaré ; .Luíz, 'do Q.úa'- O.' clube lMs;t e-icontrou IJm defensor ava-ano, cul-
rani: :Enio. 'Acary

.

�' C::"trU:" :

.Iogo de 'ínicín, plena C'QQ.r- minou com. o único tento
nhos II do $ão Paulo 'A' Cu' :'enação> nos movimentos 'dQ União.
Iíca e. Telê, do Postal

.

da equipe alvl-azul da, 'Ca-

pital que re:i:t7,OJ.l excelen O Avaí que prel.ou CC'11

te partida. Já r.os primeí- interesse de estrelar suas

5a. feira _ 'pauia
mos ,x Postal Telegráfico
e Guàrani x .Bâo Paulo

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

Ra-
......

omír-go - A l·�Lit�t: X

T�-'.a::1 "aré e Avaí x "':"-

P"gusírer se.

4._�_<;�· ·

_-_

AcRQUEIROS VASAD08

Do Avaí - Alvaro 1
Do Figu:ire"se .:_' Jocety 2
Do Paula Ramos - 'Márcio
4

Do AtI�tico - Luiz 9
Do· Tl.',mandaré - Hamíl
ton 6, ,Jaime 3 e Milésio 3.
'Do São Paulo - Cani-
nhas 12.

.

ros minutos Gilson, cobran
do falta contra a barreira
rebate com violêncíu for

\Cando o goleiro espalmar
contra o trav('ss.itl, lÚO lo

grando evit9.: Vie f. Íllf's·
ma t0ca-se (leqko '(!o gol.
O árbitro clevich S[Ja má

pesição,
.

anul;m o' tento
que seria o marco inid::l
do \ehrst'�o placlO'.;:'.

.

O União, empregando-se
sempre com p?1."igosos ata

ques, procurava ::t inet'l , só
não conseguindo devic10 es

tar o Avaí em tarde de gala
rendendo "'entro. de suas

reais possibilidades,
2 a O , foi corno t.ermi

nau o 10. tempo, g ')Js. de
Rogério -II, em jog:c,dJ.s de

destaque No 20.' tempo ,?S
azurras,

.

apareceram bem
mais ofensivos, com joga
das objetivas, onde Cavalla

zi nas mais diversas in-

Do Guarani _ Gete 3 e

Ferreira 2
Do Postal - Valmor Mel

10 6 e ValJj').or Schroeder 4.

ARQUEIROS 'INVICTOS
,

Do Avaí _ Joãozinho; do
Figueirense - Edson' do
Paula: Ram�s Gu���

.

,

JUIZES QUE
FUNCIONARAM

3 vezes -

Dias
2 vêzes -- Nllo Silva e Vir

gílio Jorge. 1 vêz - Ger;
son Demaria Ma.rledo, MuI
ler, Valter Vieira, Ernani
S:lva "l Agótar Santos:

Silvano AlVES

EXPULSÕES

Verificaram-se, até agora'
as seguintes' Pep'no, ci:)

Guar3,"i, no encontro com

o Postal; Nery. do Atl&tico
no matl'� {,()�11 o Figueh'cn
se e Walt0, elo Tamanda

ré, no .jôgo com o Guara

ni.

Maury Borges

Ao que parece o redu7i

do público que esteve pre
sente ao estádio dr, Adolfo
·Konder na .noite calm1. e

convidativa de quinta-feuf'.
última., estabelectll um re

cord � .: iJ.e gols, Realmente

aquele público assistiu em

180 minutos de jôgo, nada

menos do que 17 'gols, esta
. Ai,

beleccná'(j a média de qe�"
se um gol em' cada 10 mi

nutos, Foi gol de quasi to
dos os tipos e modos, As

sim, se os fspr;)túculos fo ..

rum fracos os gols não dE i

xaram o público C)

chilar.

PENALIDADES MAXIMAS

Convertidas em gol; Mi

.rinha (Avaí x Postal) e E-

ly (Paula R'1i1'oS

P�tltJo). _>,.-.
tal x A+_)"" 'r' .y,'«/

Desper:'içarla: Zori

tal.
PROXIMOS JOGOS

x Sã')

(Pos-

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

Vende-s'e Um Prédfo
-- x x

Vende-se um prédio com 2 pavimentos. sendo a par
te superior um qelíssimo apartamento e a tárrea 2 salas

para negócio. Vende-se tudo ou em separada. Tra�r ao

lado avenida Hercílio Luz 186 - n�ta. 23. dia dé míngó u. VI':,ceu' f21
g'adamente ::'.0 Tamandaré.·

pelo marcad\.,· ·ie B x O, jo-
.

gando fácil �e:J) maiores,
problemas.. Ccr;[i'TloU (l

onze bugrino a S112 '''�1. ��

tua'ção frente ao I.i'.""i"'_"rl

'se, .quan�o chegou il�('l::::i.

ve a estar vencendo gnn
de .r;arte da partida para

permitir nos últir.lOS dez

minutos, a derrota Pepino
da defensiva e Tulô e' Ba.r

ne, no tltaquf! si;.o as gran
des peças do trk01p't' de

Newton Garces. Tulo, apre
sentando-se num!t forma

---����----------�---------------------------

Dr. Norberto ()ernay
CIRURGIAo DENTISTA

TIMPLANTE E TRANSPLANTE DE DENTES . �

Dentisteria Operatória peJo sistema de altà rotação
(Tratamento Indolor)

PRóTESE FIXA E MOVEL

EXCLUSJ:VAMENTE COM HORA MARCADA
Das 13 às 19 horas

I .
'

Edifício Julieta conjunto de salas 203
'Rua Jer�nimo Coelh0, 325

Ora, com a defesa sam

paulina completa,mente "a
bp.rta" e atônita ante a
avalanche de ataques, Nel
so-" Garcia, deveria fazeI
com que Wnfon prrmane
cC1sse na intermediaria,
deixando' Cavalla�;zi ser

combatido pelo médio, fo-
•

ra da área. Isto não acon

tec�u e os gols foram sur

gi'f>do, eS:geclalmeI1te. de-
Louvamos aqui a !ltitude "I"ls r:ue R.og6rlo n�r"ebe"

do dr. Jqsr. 'Fanfes" presl- c 'Br.rc ,€ se infiltrou: ;'1-�'J
cl'eflte· dó T!J."R()ndaré, qúe,' (i:orredo'r: For um�. "'ág'd', ".

.

�einer:�.·�., .:'.·.c..0.,.: ::.I.�:�stC�
�.•.'·.,' l'l'bls i'a'té Marclíhlé ''ábdbu""f

.'

.' "

... "
'

'. "", J.i;'�(c�\&:i;
,,'

Prof.' Jorge Anastácio KO�lias
C.R..M -- 31

Oscar May Pereira

,magnífica, cop" jogadas in
tebctuais de causar inveja
e Barne, nóvo valor que
surge, minoõrando desem

baraça:lamep.te é atirando
forte e com pontarIa es

pantosa. O B1IgrE tem con

dições para se ciasstfirnr e

foi demonstr�jo.C.R.M - 896
Professôres da Faculdade de l\'Iedicina,

-Doenças Infecciosas � Parasitárias-
-EXAMES DE SAÚDE-

Sala .10H

- x x x

mais' recentes aquisições,
só utilizou o ponta escuer
da TQnü'ho. que mesmo

substituindo ao Rogério II

no fipal da part:da e Eem

ambiente. seube :'lE'tn,)�S

traI' em dribles rápidOS
súas qualidades, ;á c pon-

. tei.l'o direito, em vista da

leve contusão, foi poupa rlo,
mas em bate-bola, reali
zado sábado, também con

firmcu seu valor.
O Clube rla Capital vito-'

dou-se alSsim formado: AI

varo, Neri, Mirinho, Binh:1
e Eamilton. (Ropaldo), Gil
'son e RO�1"I'rio,' Renê, Rogé
rio lI, (Toninho), Cavalla
z1 e Maique. Gols de Rocrq

gério II 3; Maique 2, CavaI
la:!.zi 1 e Rogério I tam
b"m 1.

éolahoraçãl)
Sltêne

de: G.C.

Lalmo que desferin um ta

pa, acertan:10 e1'1.1 cheia (L>J

rosto Q( zni':"l ..eirc P�).'in'l. o

que Ih2 'H':t'V'H a e":j,J1J1-
�ão incontinellü. D1SSP o

dr, Jose que uceil ava a c!er

rota, el1:.b·:::r,·;t contundente,
por <3 �� 0, 1'01110 ,H:�:uHado

normal. m�,s r "i,,) pod�a de

forma algu; ,1�, compactuar
. com aquela a titucl.e do jo
gador (e S')ll' clube.

- x x

E o São Fauio, qUe reu

n!a condições pa.':a enfren
tar de' igual para igual ao·

Avaí, deixou-se. abat,er fa
dImente .• Um érrn grave
na defenslv�L sampauliaa
levou o dram). 1, tôda a e-

/{(uipe. Atuamlo :t ba.5e do

4..:2-4, o São. Paulo, formava
a linha c'efensi-;ra com Ne-

.nem, WiltO".1, eebalos e

Gastão. Wilton teve a in
'cumbência da marcar Ca
vallazzi e deixnu-se arras
tar para fora ela área, a;-

h�;'� elo, conse .11.:en temente,
!-::rl1 Hl1r.�uer.ão" 110 nüolo,
PO;" ("'dr e'1t.ra'lP,m (IS jo
gadores ""'lia"','') para al

vejar a meta �l:.' Cari:'lhos ,

também em dIa de pouca

inspjra{:ão, aCnrnll!cLtl'-<O al

gumas falhas �ap.it\lis.

- x x x -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"Justica confirma:
,

'

Vieira da Rosa com a razão
.....f'('rt..... nossas ·SO!1P'rat.u-

. lações inteira soU "ariedade

momento escolha nome

Hustre 'VÇlssenc1a vg can-.
didato . govêrno .Estado pu ..

jança. colivÉnção démons
trou unidade pessedlsmo
0atarinense vg fator prln
ç1pal Vitória. campa,nna. pt
aguarda'mos visita malho:,'
cxtemar n0680 apoio abra

ços Antônio Lonçiero Silva.
- "

Quem conhece um pouco de política sabe, a esta al

tura, que a sítuação se apresenta clan, face ao próximo
pleito em Santa Catarina. O �D deverá contar com o

apoio dos shamados pequenos partidos e do PTB. Isto

peJJ:t(5 seguintes razões, lógicas, coerentes, históricas.
,

O PTB não pode, de forma. alguma,
.

forlV-ar ao lád.o
da UDN. Os seus dirigentes nacionais respousabilisam fi

UDN por tudo que aconteceu ao partido, após- 31 de Mar·

ço. Aqui no �stado os' chefes petebi,stas, após passar, por
sério::j sustos, levãram a debito da agremiação brigad�}iris
� (o termo nã0 tem nada a ver com as bl"igas internas)"

. 'as inumeras denuncias que ióram levadas a chefia !la re
.

vohlção;' cont,!'a proçere8 do, partido .de Vargas. O próprio
sr. D0utd de AmÚaÇle se 'viU: eril w:-ios upu:,os sob a pres-

são de éertos' lllcag1..et.as da. UDN catarinen�,
.

PDC
.

� PEl" têm participação
.

no gove-rllO pesse<llsta
do sr, Celso Ramcs. Por triunfos . e apl'.Lusos . qU2 a udm.l

IIli.straç,ã.o" vem colhendo cabe ' wna parcela a -estas péque
,

: l.H!t.!· agremi.af;Õ'ls. Não tên;i, pornnto, l;lHJ.�ivo algum pàre
marchár con�ra tlm governo que SÓ �rh eóntribuidd. para

'. engia�d�ce-la·s.. "
.

O"Pl./ einbOl'a nfl.O tenha<particip.p,do· ·do. governOrem
.

maior :e�caÚ, ',e�u' rêc!ob'endo grande apoio parfÍ a' adnií
, ·nistração· dó eminente prefcl;to' Vieira da Rosa, um "dos ". Rio R\lfino sOlidáriO. vos

.

mais ilustres Tepresentantes do partido de Rau( Pila. sa candidatura pt ,abraços
,

O PSP, ora em fase de grande reorgaIlizf!çãó, só po- Irio Sarior

r:erá m'l.rcl1ar com Ivo Silveira, porquanto ·seu chefe Ade-

mar de Barros é cdmb�tido, sem quartel, pela UDN paue ltIQ DO SUL
li.sta e pela grande, jmprensa qUEl el� eontrola; no ·pais. "

.

, ..",,' '.

E a revol1j.ção pergtiri:�arão algu,ris? COrl,lO enc<:tra;rá}�Y>; f::4_éi't 1;tfs,�r§;:�lI:h�\.�tb:. (10.
n':,u1l1 Qonjuri1Ú>ra. 'POl�mQf;l, 'barriga-yerge? -A resposta á �-; , : v�rh6 ,�g !e.titl,6: i'liiéul',ábta
cil e ela.ra. �m Santa Cat'1\rma, graça:s a Deus, não houv�"'��õ c(je �iõtrMt�a-âe '.",�êse:-'
nem l;unup';âo, nem subversã(l. Além. di.sto 'tlm do& ho-· jando-Ihe fe!íclda�e8' vito·'
rri,�i I�; )Twis dccstaevdos do movi�lento, militar de meritos, ria pt SDS Rodolfo Rebl!n

t' CeL Danilo Klaes, representa ti; ll.nhs pura revolucioná

ria e ·e.i>te colB.borador direto do go>'emo Celso Ramos,
não tem negad.) apla:1sos a !,\ua admirüstraç!í..o e em ne

nhtll11ll. oportLmidade achou necessário levar ao conheci

mento dos aFos escalões do .comando revolucionárIo qU<iI
que, eto' que contraria.sse o 31 de março, isto porque ja
mais foi praticado.

ctaiI,� .aO�
.

a

denomiM.çAo de um �
� VIItmlSo" � oàzD.
f,anba dletnoCritsea ...
pr6t' do deputado IVo' 811-
veíra,

Ai 20 .boml de hoje será.
�adQ .no audit6r1o da

·RádIo Qusrujá, mm1âo da

� p�datúrs'
Ivo Silveira, com pessoas
de tôdas as camadas so-

-

E::ltDtPLo. DE UNJ,DADJI:
PAl1T1:D4RlA

,

De paÜàcem' Por J� PreftJltps ooatmuam se

be, o sr•. �rd"LencÚll. pronunciando • 'respeito
.

prócer . pessedlsta de . Cit-
'

'do candídato
.

Ivo SUveira.
pínzal, relatou à' reporta- Pelo telefone. falando dí
ge.n radforôníca o _que foi retamente ,de' Taió, o sr,
a Convenção do seu par- l\1cacir Bértoli foi .categõ
tido, que' escolheu candí- rico:

.

aqui foi muito bôa li
dato li :Chefia do Poder repercussão 'do ·lançamento
Executivo, catarinense o sr. da candidatura Ivo Silvei
Ivo Silveira. Um verdadei- ra. De pasagem por esta ,

ro exemplo de "unidade pàr·, Capital, o . sr. René Prey,'
Udári3. ' dó município de Fraibuf..

DUTfL,t,' c E'YI;ediante ::1')' rínárío Abel Just, superví
dia 21 do corrente, o de- sor : do Prcgrama' de Def�-

.

putado dr, Antônio Plchet- sa Sanitária Animal da

tá, secretér.o da Agrtcultu- Stct'et.a.rla da Agricultura
ra concedeu audiência €8- Nery de sousa

"

assessor

pecíal I ao dr. VIcente de técnico da Autarqu.a UBL,·
Paula Graça, coordenador Projeto Gado Leiteiro.
da Cam::-a"ha Nac.or al Aürma-ido, o, dr. vícente

Ccn ra ii. li'e�Jte, Aftosa, r-a de Pau'a Gra;a, que dese

oca' .ão acompa+hava-n 8,- java apóio do Govêrno do

qusle coorde-a '01', o m 'd'- Estado, através da Secre,'a
co veterinário Thompson ria da Agricultura, 'o de-

Bezerra encarr: gado da putado dr. Ar1tônio Pichet- Florianópolis, (Quarta,Feira), 23 de Junho de 1965

Equipe Rel',io."al da Campa- tti faz a arírmatíva, que
=====- .=-.:;:.;c::::::.::...:;__::.,--'_._.,.....;:.;.:.:..._;;.:;.._.=.."-;.;.;�=:::::c-:.:;,-.

,--

rha Naclo+al Contra :\ contasse com 'a coperação Aplausos a Mrwrido Josaert
Frbre Aftosa em' Minas desta Pasta, :á desde aqu§ ..' - ,

Gerais, 1e momento interessa "a em
O Iegíslatívo catarínense da Guarabara, em ::"efesa

aprovou mensagem ê.e a';' do põrte c'a:arinense de
Ainda estiveram na mes ter partícípaçãç atva da

ma audiência. o engenhei- Campanha Contra à Febre plauso ao e ge he 1'0 Mau La)U1"a. Ass naram o' re·

ric;o Jop"'ert """lo artirJ'o querimôn.to os de.pu' ados
.ro-a.grô�omo João Dema"ia Aftosa, em Santa ,Catarir"l,

- ". �v '"'

,Cavallazzi, Dil',tor-técnic:> pois uma das n!'alldade3 d,a edição do. úl�imo d'a 9, Armando Calil e P�ulo

da Autarqn.la UBL-Pro,je' o da sua politica, adminiitra- do vespertino, "0 GLO .. O" Preiss.

���oár��;�:�;�al:é���;:�6 �varo��e�e�;i�l���::��s q�: ("rmO? nhB Pró R1",stó do Go\��rn1ldor
Bpssa, Inspftor da Defesa impedem o desénvolvimeu
Al"lmal do Ministério (ia' to agropecuárIo catarlQell-
,Agr:cultura o médico-vete- se

T D

--�_."'�-'--.........

idealizador da campllnha,
informou que conseguiU I)

apoio de sou coleg� de La

ges, Sr, Wolny Della Roc

ca, que assinou, o livro de

contr�buiçÕes.

o e&cultor lag€ano Ma

rino Ma�h:ivern! está enesr
rego elo ,da execuçãó .

do

busto do Gover" a/or Cc'so

Ramos, a ser erguido ra

Aven'da Beira-Mar ,Norte.
A opra foi· contrata"'a por
cinco milhões de cruzeiros Fo�a"lr arre-a"'ados, atê

e os recursos provém de a- aqui, um mUhão, cento e

A fqu�pe aJistadora da décima trrCCl!"B desões exportãI'eas.. cinque-nta
.

mil c:uzeiros,

zona e1e:tora1' es+á trabaJhàndo desde ontem o prefeito Jorge Silva, aproximadamen',e.-·
�===

no clube Sp,is dé Janeiro,ateridendo à popu U p � U· f"
'

� n 1"(""

m ouco� ae nr.S' ona e oe· rt'hH!Ca
lação do Estreito.Como se sabe termma •

'

quinta feira' Improrrogav�lm€rite o prazo
, ... 'f .".' •

.,.
fêra reglS.ro d.e novos e.ehores.

Al:strJn:rrro E�e�toral SÓ afé
Ou(nfa

. Fe;ra

SEBASTI�O NEVES

--- ._-- -- ----- --_.__..._--_._.�-

"0 ESTt'.DOff na Assemblé:a
Leois'aJiva'

Foi aprovada pela As- do deputado 1,'1'0 Silveira

lIemb1.éia Legislativa II lei que entregou a presidên
que reorganiza as· Escolas eia ao deputado.' Lecian
Profissionais Femininas do Slov1:nski. Por ,sua vez o

Estado de Santa Catarm<),. llf.ier ç}o PSD no Legi.slati�
A mensàgem do govêrno-, "0,: deputado Nelson Pedri-

foi votada obtendo. ll1aio- ui informou ter :re<:ehi.do

ria de vótos para. a sua comUIÚc"l;çÕ€s telegráfic!!'�
Slprova�ão. Por ''Otl'tro lado de Tr0'Ze· Tilhas, Tangará.
o denutado Valdemar Sa- e IbJ.caré, 'informaBdo pró-
les reas:,u'11iu

. sua C0deira ceres PE1ssedistas déstas
no TJe�isl<\tivQ, ennuanto cidades que foI beni rece

fr'i Rl"-rwr1.a a l!.C<3t!<'''l 1')01' ,bid'a ii. candidatura :.'Ivo
4 mêses sem vencimentos:' : ·'fmveira no V'l1e. do �ío' do

,

Peixe.
" '.

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

,,'

'C;o·n .../h� D.:lf%'1! Mi�'�E? ('-�'\ 7 Ob
w �tv I �. U F,,,,:AJ h... r ..j.HJ

VI'ÚVA ECILDA VIÊFtA DE CA�TRO FAr.,JA, 'I'E-.-nE
ZINHA FARJ(l, ALEY..ANDRE E HAROLDO ALJi,:,"'r.ANDRE,
MARIA LfVIA VILLA VERnE E EXPEDITO JUP.R.E.7.

VILLA VERDE, IHMÃOS, CUNHADOS, SOG�uA.' �O·

BRINHOS DO SE�4PRE LEMBRADO
AGRIPA DE CASTRO FARIA

AGRADECEM A TóDAS AS PESSOAS QUiC \71SITA
RAM DURANTE A ENFERMIDADE, BEM COM® A. TO
DOS QUE COlv1PARECERAM AOS ATOS' DE ENCo.

DlIENDAÇl.O E. SEPULTAMENTO, QUER ENVIANDO

F ,óRES OU LEVANDO PALAVRAS CONSOLADORAS A

FAMíLIA, ESPECIAL.MENTE AGRADECEM )._ CLASSE

MÉDICA DESTA CID..A.DE QUE TANTO CONFORTOu
COM C,ARINHO E, AMIZADE AQUl!:LE ENTE QUERI·
DO, AGRADECEM A MANEIRA ATENCIOSA NO

ATENDIMENTO .DA MATERJl.TIDADE DR. CARLOS ,CO&-
.

R�A.
' -

A FAMíLIA EIiLUTADA CONVIDA A TODAS AS

PESSOAS DE SUAS RELAÇõES PARA ASSISTIREM A

J\:i:ISSA DE 70 DIA QUE SERA CELEBRADA NO DIA 24

DO COEP.,ENTE, AS 8 HORAS, NA CATEDR,AJ.. METRO
POLITANA. '

AN>J;ECIPAM AGRADECIMENTOS.

Gt,;'�on -(�(f�Cllt· t\fO' �stpJ:r?
-==

'-'.1' I Iiol, r.1 �1 IIi!#lJ"� t..:o' �A ri � �... t u�, � II

P!:-nn dfJ: EduCfiCt]O
.

tent.es, no sentido do 1'<;a.1

cumprlme'-t.o da lei n. . ...

4 440, de 27 de 01,Itubro de

1.964 (sa'ál'·o-educa"á'O),:.
e) ela'�o-ar as pres'a�(\es

de contas e os re�at6riOs

r'evjdos a.o·MinIstério de

Educação e Cultura;

Foi cr'ado pelo Govêrr.o
catari;r>ense o Grupo· Exe-.
cutivo do PIa-o Na�io"'al
da Educacão. E' da sua

competência:
a) apresentar ao Co;"se

lho Es�adua:l de Educa�áo
sugestões para oPIa-o de'

.

Apl"cação tios recursos fe

derais;
b) crientar e· fiscaliza't a

e:�e'ução' "o Plano, s,�g-rin
dó à Se-�e'a!,'a de Edu a

ção e Cu!' u�a as lh -d'c1,a,s

qu� julgar ma:s conve ,tan:-
I

Sfrv:ÇOS adequados de ie

cretaria e contabiJ:da"'.e.
O GEPL'\NE será lr:-es!dt<;iG
pelo Secretár'o de. Edu':&

ção e CulLura e terá
.

um

repres,entante de cada. Sir

guirte setor:
_ .- ,

Secreta"ia· EdtIcMão e

Cultu�a; Secre'aria d"l. Fa·

ze�da; 'Co"'selho �stàrlual
de E "ucação e Plano

'

de

Metas do Oovêrno.

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

(ortv�f.e Pfira Missa de 1. Oià
b DIRETÓRIO DO 'PARTIDO $OC!AL DEMOcRÁTi.

CO, sob sentimentos dá profunda consternação pelo fale

cimento do seu admirável e eminente córreligionário PR.
AGRIPA DE CASTRO FARIA cOnv4ia OS companheiros
de agremiação e os amigos CÍáquele que fqi um dos mais

ilustres homens públicos de S�ntá Catarina, para. assisti

rem a missa de 70 dia que, em intenção. de sua 1;>oníssima
alma será rezada no pró",imo dia 24, (quinta-feira�, �s, 8

horas, na Catedral Metropoliti],na.'
AntecinaOdamente, gratos pelo c()mparecimento a êste

ato de fé cristã.

f) estrutu'rar e manter

tes;
c) manter" através tla

SEC, OI! necess6rlos "l�n.a�

tos com o, Min'stério da

Educação e Cultura:
'

d) co'a'lora� e eH amen
te com os órgãos compe-

., ,
.__ . -

"------

As' mensagens recebidas por Ivo Silveira
atestam a boa acolhida de seu nome

g'O, 'exte� o rílMmo
ponto de vista. "'Vál muito
'�. á� p.i.
ifdiat.��

. .

Julgando mandado de se- aqüêles tempos 'até agol1t. nO 69). -MUlto 'menos a Lei

gurança ,impetrado pelo, Con-;t.ituem ll.ben:ações as Orgânica dos Municip�ós.
Senhor José Pereira contra limitações in1POStaS a AU-

'

-Quanto a Taxa de Recupe..

.a Prefeiiul1). MUnicipal' de Tacfw EconômIca é, ela ih·

Florianópolis: a· respeito do TON;OMIA DOS MUNICI· ,teiramente semelhante . às
aumento do Impõsto Pre- PIOS ;p'ela Lei Orgânica f t��as que sustentam / o

dial. autorIzado pela' :Lei·, dos Municípios, inclusive a'
.

Plameg, e aprovada.� . pela
nO 654' (PL.IDI!:M), o Dr. dispo!!ição que se funda- Justiça .. Não tem razão 'o

Joãõ' Thomaz Marcondes menta· o impetrante. "A imoetrante. Indefiro o pe
de Mattos, Juiz de Direito Constituição Estadual não dido, .custas por êle. Flq-
TitUlar da Vara dos Fei- pode estabelecer llmite pa- rümópolis, 16 de junho de,
to's ,da Fazend1:l, Pública da ra aumentos de tributos 1965, João Thomaz. Mar-
COmares. de-: Floriári6poliS, �unicipaiB" (Súm�la. condes de Matos",
exirou' á' sc�ta . ::senten, =�=======:=::::::;==::::..::==============
aç:'" ",. ..

,:

uo -art. 159 da Le,i Orgâ
nica dos Municipios. que

'.
limita

.. '� eleva�ãO de .'in1.
potós. e que, 'se funda o im
petrante;' fe-re 6

'

prlnc{1')i9
d<l AU'T'ONOMIA DOS MU

NICíPIOS.. pedra angular
da Federanâo e do. nossO

regime. "Jf:, no ,"self-gover
nament." local que oe nn

'glos!Jxflles têm. ad'1út"l.do
.

, os . hábitos dê 'st<lbordlha:.
.

�ão, .�. �" 6pâd���a � '"tis jSíti'
d�,.<,J�ofredÓra:. íl$dên�\à., i

.pronf,\sito' -�el!õiutó' 'e: fiti)rt="'
U<\ridade com a.s constitui

ções Civis. ema 0.5 distin

guem de todos os ontró!;

pOV0S. � no Municínio au

tônomo que se encontram

as raízes da civi.liz1'l�'1 mo-
.

dema, as fontes vivificado =====:::;:======== =========

�:s d�l:���ito�p��l!��ad: Professores de PoHcia' P0gern ir a
constitucional" (Carlos Ma· (! S,... P IximU.\ano transcrevendó nreV� pm ao au o
uma sentença da Côrte Suo SÃO FATJLO, 22 (OE) - dido de amhento' desapa-"
prema de Nova York, no DoIs professores da Escola receu no Palácio do G0vêr
caso "People" versus de Polícia 'rle São Paulo, 110. Estão ga"hando 19
Draner), A AUTONOMIA pediram dC:'missão e outros mil cruzeiros por mês,
DOS MUNICíPIOS, aCI'es- fãla 'em �gufr o exe1l1plo 0.111' "<>n dá nem :para
centa o mesmo autor 110 ou entrar. em greve. O pe
se� famoso Comentário à
Constituição de 1891. É A

CÉLULA DA DEMOCRA·
CIA. Dai a sabedoria .' do

Supremo Tribul1111 ao afir

mar que o Estado' não ca·

be ·restringir. a competên
cia impositiva ·dós Municí
pios {acórdão citado, pela
Prefl3itura - fls. 37)", A

AUTOJ;ilOUIA DO� .MUNI

.CíPIOS �rll li tônica dos

estadistas. qo Império. "O

Munlcipálismo 6 liberdade
. e

. esc91� .de li'Qerdade. A li-

berdade Q.companha-lhe ,
as

'

Qscilar.õ�s� refunde-.se �êle
quando SO,btevêin dias som-'

brios, e juntos' desapare
cem na hora abomináveI
dos' Césares e das- multi

�ões",que trnl?e� desen

fread�". Mais acentuada.

ainda. era essa autonomia.

'no Brasil COIÔlli,à, talvez,
devido as grandes' distân·

cias, a serem vencidas ..

Frouxos . eram às lacas en·

tre a Corôa e o Munic!nio.
Até a Justiça éra,. Munici
nal. exercicIa pelOS Juizes

otdinários. nas pessoas,
dos pre<;!."if>!i+cs G:'l<; C;i\n-i&
raRo A AUTOl'JOMIA �

-

.�.. bQjo, no audit60
no da, MdtO.�'. .•

parttr • dás .-20' bóraa, ·COOr-

� movimento 4e vá
nas .c1� Sociais em fa.
vor do �� Ivo. Sf1.
�ni. selÍl traÇado' roteUo
de �mpitMa,; que .levar4

Divulgamos· na e:1ic;ão de

hoJe" 'novas mensagens ,de
tco�gnitulaçóes TeQeblc1at
peto' Députado IvO· Silvei"!'
ra,' em

,.

Virtude da' escolha
de seu nome para eandidà-'
to do Partido Eoclal De

mccrátíco, à sucessão do
Govérnador Celso . Ramos,
nas eleições do próximo
mês de outubro.

GASPAR

Àbraço-o' efusivamente
motivo candi"atura Govêr
no Estárlo vg expreSSiva
vitória. democrática a con

solidar-se 1956 pt SDS.Acy
110 Acacio Pereira' Pires
Secretário Prefeito

JOINVILLE
, \

Felicitações acert.ll.da ilus
tre anlig� suceSsão Govê��'
PO Estado abra(}o� barcy
CUbas

.

RIO - GB

Queira acêitar juntamen
te com a família pO"l.!'as

feUcitacóes feliz. indicação
seu nome candi"ato go
vêr-.:-.o Estado pt felicidades
et abraços Otton Junquei
ra de Andrade et f,amiUa

IBICARE'

Auguramos. e felicltanloS

,,'Usa candidatura.. Govêr:-
');0 Ladislau Laska .r

RIO - GB

Um
. abraço pl;:la escolha

com· votos feliz campanha
Nilo Ramos

OFíCIO

Arrolo Tt"inta, 14 de ju-
nho de 1965
Ílmo Sr,
IVO SILVETRA
DD, CaJ1àirlato a Gover
nador de SC

F�orianópolis
Em :virtu""e da decisão

tomada pela conveni9ão do

Partido Social DOOlllcrátl
.

co,
.

a qual indiCou 'por unâ-
nimidade de 'lotos, V. Ex-

ela, para, ·concorrer junta�
mente com o lImo. Sr., Car

'

los Konder Reis, à. go_ver

nança dêste Estado, êum

pre-me ,comó Vereador e

PrEsidllnte do Dlret6rio Mú
nicipal da UniM' bemocra
ttca 'N8JCional, de

.

ArrQiO
Trinta, levar ó thetI abi;a

ço e ao· mesmó tempo (I.e
st'iar-lhe uma Úlliz cam-

• � •
. "..1

pa.�ha em pról sua canrlt-
datum, e que. eia seja vito-

ríoaa na próxima eleição
que se �a,llzará a 3 de ou

tubrq do' otano;
Quero. �i:nb�m dizer que,

pessoalmente tqm,ei" essa

ínícíatíva em face de ser

um polítíeo amigo de t0..
dos, Qualquer que' seja o

partido, pois meu lema é
amizade e harmônía <:1Ú
primeiro lugar, pois' como

sempre
.

fui imensamente
atendido por polítícoa de
meu partido, espero; tam
bém que .êste ato se pro
cessará com pessoas dignas
ele outras correntes parti
dárias .

Espero, se eleito V. Ex

cia. volte' seus olhos para
êste Municiplo que tanto
necessita de' um auxilio, pa
rã se\l desenvolviÍnento,
pois ,nw é lícito dizer: que
Afrôio Trinta. irá ter sua
d'edicada ' aÚ�çãá .

que .pOr
ce1'f,o V. 'Excia. não deixará
de 'pr.estar o seu aI?oio pa
ra o engrandecimento des

ta Cida'de
;E, assIm, acredito ter

cump,rido mais l,lma "ôz

meu' cever de politico, des

à$ P�Qas �b� a ,_
poU�ioo de que a V'1tó� de
Ívo Spvefra' interessa ,
-contfnilldad. adl'nUí1stratt.
va catarin�ru:•.

peço-me .com minha 8:11.1-
,

d�ção CordiaL"

,

r. ...�SPAl{

(a) OTACILIO NESI
Vereador Presidente do

DiretórIo Municipal da
U. D. N.

Congratulo-me l1mitr\l
amigo sua candidatura go
vêrno Estado augurando
lhe brilhante vitória para
felicidade povo nossa terra
pt Pedro Krau.ss Prefeito
Municipal

CAl\'mORIÚ
FLORiANÓPOLIS

Congratulamenios feliz
I

1"qscc�ha vossa
'

e}�ce enc:a

convenção pessedísta
-

'ao
Govêrno do 'Estado Leontí
no Alfredo RibcIro et fa
mília

Ajudaremos Ie var ilustre
companheiro Palácio 00-
vêrno pt Ulisses Cunha 'vg
Presidente sub-díretórão
PSD Estr�ito

.

GUARAl\ffRIM FLORIANóPOLIS

Diretório municipal PSD
Guaramlrim vg em face
escolha Vossencia candida
to govêrno Estado congra
tula-se �t solidariza-se. de- "

sej�nc'o votos ·_feliz campa-
'

. nba e retumbante vitória
três ,outubro para glóri"
nosso partido pt SDS Par-

.

titlã:rias SoCial :Q:mbcráti:'
co Amoldo Bylardt Junior
Presidente

Abraço sua e nossa candi ..
datura gOVêl'J10 Estado pt
Barreiros filho et família.

,
FLORIANÓPOLIS

-

Ao Regressa rmos de Bra-
sília tiv€nibs' grande satis
fação encontrar o candida
to govêrn{) Estado proxi
mas eleições pt SDS, Pes
sedistas Enedino Rosa e,
Zenita Silveira Rosa

/

Em' B:ll'ineÍláu Zadrozn:y
Vence Previa

BLUMENAU, 22 (OE) - 182 votos e os da UDN
Em prévia organizada: por 163. Como sI'! .sabe serão
uma emissôra local, sôbre rel3.1izadas eleições êste· ano
candida:tos à. Prefeitura. para ii. escOlha de no,,�OB
des� cidade acusando o 'PYl3felt,?s em vários m�·
6eguinte,' l':'e'$últ'adO'r', NtV :

'cfpilJJ do ,interior de -sa,n.

PS,D; JUÚo Zadt;�:Wy· �â vOo ta. Oat,�l'Hia. O problem{j.
t<l�: <N:tt ���,,?�jX it�.���..,_Jª,a�, , ..•�I�tçÔes municipais
tos; .: Pedro Zlnimetmal1fi continua sendo .estuda4ó'
35. v6t05. Na UDN,

.'

Aido. pelos partidos políticos de
�ndrade 91, votos, Verner Santa G�tarina, que indica-·

Volkgang 42 votos, Mon- rão até o fim dêsté mês õu.
so �alsini 30 votos. Cons- princípio do viúdouro :séUS
tata-se assim que os cao- candidatos à cargos de
didatos do PSD obtiveram prefeito.

conduç.ão.

P i a l.a das
PAULUS PúBLIO ....

O deputaqo Ziguelli (Waiter), para justificar a s1;l,li
. posição de lider da oposição, ocupou fàcilmsnte o micrm·

. o . .

.
•

fone da "Diário da I\1:anhã-. (dntem), para nos irtfl�g�
álgu.nS minutos de_, ciehlágoguL

,
A guisa de denunciar wn panainâ na Assem"léia

'gislil.Üva,
.

provocado pelo govêrno, f;lsqueceu-stl dos verdw
deiros PANAMAS feitos pelo seu' partido, a UDN, ém 11111

dos qua,is, �se não'me engano, o enl40 jornalista palaci�O
W. Zi,güelli, foi agraCiado com wn cartório, lá Pras N,!l:
das dê Joaçabá. ,

,
'

Como disse, o palavrórW' do lidar oposicionista, �ol
mais uma ,justificativa pessoal, pré-eleitoreira '_ O

'

der ágora amaciado, 'já'não'·é motivação _:_'eúm pretens
fóruns de defesa' popula;r. I

Notavarse que 9 deputado Zíg}lelli (Walter), fam 'a

,s,cüsação, por dever' de ofíCio '- afinal êl� é lideI' 'da opO'
sição, e lideI' .tem ,sempre que dizer .alguma, coisa! -, CP

ênfase na .voz, sem ênfase no coraçãO e t�lvêz com um g

guejár de. auto-traição. ,

POl; sorte P.o deputado. em questão; . êle mesmo p
nunCiou a seguinte frase: "O tempo começou a taz�li j
ilÇa.�'.-- ,

.

.�

, , ;;' E' fêz justiça, o tempo ,veio em

díSCUl'w;.lobcort<td6 pela, .Rã, i
:'� -

•.•,.;:'-�"""_". "1 ._', ..
'-�" "'� "_'.'.�.� _-,::' ','!:-,,"'_.'J '�

..• '
-'

,- -,.

Adcrbal Ramos da Silva
, Presidente Regional do P.S.D. --_._. ---- -- --------

tO N"V,J TE
A C6miss'ão Coordenadr:ora encarregad� de làncamen

to e orS!'llllzaeão inicial' de mOvimento político em favor

da candidatura do ilustre homem pÚblicu barriga-verde
Deputado Ivo Silveira, ao .mesmo telupo e1'11 quê ooncit't li
mocidade cata1'inense a cerrar méiras em tOrno dêsse Ób-.
jetivo, convi.dll estudantes de todo n1vel 4e ,etrsino, fUn
cionários públicos. profissionais, liberf;l,is, operários, llt()

ças e moç�s em iclaé'.e eleit<-rai. de tôdas ais camachis .so

ciais, á particIparem da 'Órlmeira
.

reunÍãô em aue será.
neliberlldo s-ôb"e a d nomirtaÇão, firiaJidades e Úmción�

.

tiw0i-> re"e,ido movl"'1ento de'T\ociático, a re�;H� r,"

';·t�üaii,:-j:!ie�r;i,)l.s,,()jÔ hs.. 'nos· �aíões da 'Rádio Gua
t __ .. -",-,-"-'0- '_',:" .. ,- ""(', \' • ,

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

no Va'e
Peixe

Sa!1eam�nto
>

-

,

do R�o do
CO" 'nio ""Çl �'alor Ll1:C �t Ertneamen�, pat<i a.l>�:tii

de.; dois rnHh�e8 de' crll?&)-' ra de vaú�,s ro pe:-I!:nt:rt'O
n.?"��n ''""

àquela Prefeitura e:tceeuta·
los num 'pra�o dr:'! !ro (!jas.

.

o documeüb eonteyõ, H,S·
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