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.' tesc do .Boletim ('�eometeoroló·
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N
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,

o de A.. Seixas e�.()., va 1 a a e

� 29,18 hs., do diá �O de maio de
1966

Frente Fria ��gativo; Pre�s,ão At,

osférica Media: 1021.6 milibares:
10 ,

M'di 29 r. C
. '

rl'emperatura e a: �,:J0 entígra-

elos; Umidade- Relaciva Média:

lltiJ%; Pluviosidade� 25 ml�s: Ne

ptivo
- 12,5 mms: Negativo -

cumulus - Stratus Chuvas es

pRrsas e Ipassageiras - Tempo Mé

ciJ,o: Est�vei.
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,Síntese
•

ITABERABA: COOPERA·

TIVA REGISTRADA
I

, /

A tlivisão de cooperatívís
mo do �NDA, expediu atra

vés jla. Diretoria de Orga
nizaÇão da 'Produção da Se

cretaria' da Agricultura, o
'

certificado de registro da

Cooperativa de Eletrificaçã�
Rural de Itaberaba Ltda.

É mais uma cooperajiva;.,
em dia com a legislação na

éion�l.

PREJUDICADOS

� ,

O t TSE consid�rou.:�preju-
dic�dos 137 recursos = da

opo,slçao maranhense con

tra fraude no último plêito

pa,quele Estado, A decisão

cteqorreu da circunstância

ctelestarem extintos os par

tidbS' políticos. O Tribunal,
erl.tretanto, deliberou reco

nibncl'ir ao TRE m= ronhense

que tome as providências
cabível" a Jim de que, '. seja
apurada a responsabilidade
p�nal dos autores e, co-auto
rOO da frau.de eleitoral.
t
I ' I 1: ,1 (

I '
' ,,;

nENUNCíA DÁ 'ViTÓRIA'
Ai AR_.ENA

; O i)ep'!l,ado. .
.

n� Freire (o.i eldto .pre}i.,

11,
nte da :A�sembléia

'

.

:.
, lva, eilCliüeçanilô 'c a

talmente co.nstituída pela
ARENA, O MDB já vencel:a
t) pleito, mas o. presid�nté
que elegeu renullciou, 'e 'ade·
riu ao' partido go.v,ennsta,
com o que Se destituiu a

Mesa e se realizou nova vo·

tação.

DEFINIÇXO

O Sr. Magalhães 'Pinto es·

, �tá sendo esperado hoje em

Belo HprizOlite pelos que
integram a ARENA, que

,

aguardam o pronunciamen
to do Ex-Governador minei

ro para se definirem ante ,/3,

composiçã,o da chapa Ge- ,

neral Costa e Silva-Pedro
Aleixo.

TANCREDO NAO Ê COS-TA

o Deputado Tancredo Ne
- ves desmentiu ,que, estives
) se: articulando o apoio do
MDB à candidatura Cósta e

• Silva. Afirmou que' haveria
rjlOS�ibilidalle de" ti Ministro
da Guerra! 'ca�didatar-se à
Presidêncià da Renública
Pelo l\1DB caso o Genel'ai

I
,ÇOs\a é Silva a'dotasse: os

);lrinclpios' b'à;�icos 'do: parti.I ido �,�s� idéiàs da:oposição,
a.,'respeito do pleno resta.
bele . ,

'

CIlllento dos postulados
,�a I,lemocracia.

It" ,? Prefeito Mm'Uo Bor
ges é ,candidato' a candida
to '

r-'
I I, Pela ARENA ao Govêr-

no d
'

} ,

.

o Est'1do d,o Pará. Por
J 18so, tem procurado ' am

Pliar, através dé' novos con
tatos su

--

, I' a 'area de inf·luên-
ela dentro da ARENA de

�odõ a fàcilitar a aceita:-ção
fue '1

seu nome P0T parte' d'1,

::ogremiação governista� C011'
"" ante ' �

[ _

suas declarações' "á
�Pl'essao de "- .

- .

'

11' OPlDlao 'publlca
lI';! !;l'ará novos tl'i"l�i'n<;' 110
sent'

' �, ' , -

ta".
ido de Sua candidatu-

�,

-

I

Castelo,
ina,ugura'
Oleod'u�o/

RIO, 9 (OE) - O Oleodu
to Rio-Belo H o r i z o n t e

(ORBEL) vai ser inaugura
do têrça-feira, as 9 11 30 rn,
em solenidade com a pre
sença 'do .Présidente da

República, que chegará ao

local de helicóptero.
Após uma explanação do

chefe da obra" discursarão
, o .Presidente da Repúblicá
e o Presidente da Petro

brás, havendo em seguida a

bênção do equipamento,
acionamento das bombas,
sendo dado, início oficial à

operação do, leleod�to; vísí-

•. ta às instalações da casa

das bombas, visi&t�aérea da

estação oficial de Campos
Elíseos e um coquetel.

,,":'

Sucessão estadual

pren�e
Casielo
PÔRTO ALEGRE, 9 (OE)

-O Ministro : do Trabalho,'
Sr. Peracchi Barcelos,. um

dos possíveis candidatos da

,ARENA à sucessão gaúch'1,
disse ontem Que o Presi.

, dente Ca,stelo Branco ' está
interessado {nas sucessões
estaduais, "pois deseja cõn
tribuir para' que os elei
tos assegutem a' ação" revo

lucionária que; teve ipício a

partir do movimento; de

,a964". " :' ,i , ,

'----: 'O :interêsst? ,,'fio Presi
de,nte'é nát).lral, C'0mO ,gran

'éle�: ela ARENA CJ1.l<;) Ir;, não
apenas' na decisão elo" illei
to, mas' �té mesIÍlo -I� aÍJ.t�s,
na .tasEle prePÍminar da es

coll�3,' dos' caridi,da tos no

própTio ·partHo;' :da Oposi
ção -----; ,8.crescenÜ:n.i. '

" ,i

ME.-l"ed�al o1lve ,

GIDv�rnadc'res:
Diretas
RIO, 9 (OE) - O mare·

chal Cas,telo Branco� seg�.
do informações veiculadas
em setores lig'ados à presi·
dencia da Rl1publica, nu

ciou uma série de consul·

tas a todos os goverQ"ado.'
res Ú!tegrados 1\0 esquema

'político federal sobre a' con·'
venienciâ.' ou não; do resta·

belêchneuto dq ""oto direto �

llOS prôxi�nos' pleitoS' 'esta·
duais, marcados para o dia

.:; M!:; sei5llillro p.r(jif1H1U.

; ,

MDB rouba
IiUMi'ãO

'"

da'ARÉNA
NI';I'ERÓI,J 9 (OE) Á

representação. fluminense

da Aliança Renovadora Na
cional eSl:1 nor conta éom
os (lelw,h<los do" Nloy;men·

to Democs..ático Brasí'elro,

S' 'I'
---

'9 "�-'I'
», -c-

•

'

lIIt,
porque êles divulgaram liso , �

.
�':�� '!:�Fu:���:':: o .

,I
�

o < tI ..1 , I .
.gídõ Tm.ocQ, _da Educação "." ,�,', I 'Y' ,

" ',,; l'" ; , ""'1'
,

,-' Cã,pa��m ,in:tegran�� 0$., -"",RRÀsíLli��ií",ltP�'i��;"'�'"�.'� &0'€[;;: i:rí"fr� .",

��s'�'ai��,:,j!'"'�'
\.' ,

.- j " • � � ,��"';, ./V'�:l � ...��;!"'�' .�-f t�_'LC � '{_� t'!.� � -� ,

"r
q�dl',tt;!: ,I. ,�:r.�d3 '-:.,,,*�1- �����;l!OS, �-o"1r,ib�f�1 .... ��, �;; '�,' ".�jJ�l', "., � ciwRe·, ,�},�, s�;."em Ine �I
cionista., ;',

-

- perior '�Eleito'ral 'aguardaúl PÚ1l1Jc<> e' dos GI�\'Cl' '7<1 \!ore�,
.

" i'Fl,lle> 'nas 'el<>.ÍQões indi1:étas,
SeglU)(io, o Secretário·Ge- 'co'm muito int�rêsse o

.

Ato
,,'

'Os au'tores dos J-Hos 111s" por f:llt;ll' ;rcg-llhnnellta(raO
1'21 da ARENA. sr. Luís Complementar n: 9, que se: titucioímis us. 2 c a, CLl1�, fi· '('lI:'),I:) à sua aptlração' e

Brás, inúmeros líderes poli. rá edi'tado pel' Govêrno, '�aram"o pleito iudireto,'JÚío dcnis'ão.'

ticos fluminenses, incluídos 110S próximos dIas;'para'har.
'-

pensàram �a 'aplicação d�fi' ,i()<.; 1ll'aZÔS mais simples,
na relação de, membros n1onÍzal' � "ap,licação' do Ar· inelegibilidades autoriza1ldo somados, 'para apuração de

fundadores do MDB, não se tigo 119, item 7, d� Consti- a inscrição dos candidatos ,uma ál'g'Üição
I
ele ihe!�g'ibili

definiram ainda e muitos, tuição Federal,. que atribui perante as Mesas dos Legis, dades, no Tribun'al R�gio.
outros já se, filiaram ao' exclusivamente à Justiça lativos o que torna impos·' ,nal, são de 30 'dias, sem

Partido l'e\'olucionário, co· eleitoral 'o. conhecimento de' sível, a aplicação dos disp-o· cont!lr as llubl,icacões de

mo, por exemplo; o De�u. decisão d�s, argüiç-ões de sitivos dá Constituição. - Se erlitll.is' de intimvcões das

tado- estadual, Astério de inelegibilidades, para as elei· o nôvo J\to C)o.mplementar 'partes para se pronuncia.

Mendonça; chefe politico de
Rio Bonito.

I,

leixo ,iniciam "R
A VOLTA

o

a exame

,'I':!
�

.. \ \

ex-Governador ,Celso l{amos, acompanhado
de sap.de, Foi :'..ecebi ,lO no 'aer9,p4rtq por

corredgíonãrlos.

sua exma. p.-.;"\f��fl. Ti:�tp"'/'e
familiares, e ínúnieros ,amigos

�e a' lll'!!iiição fôr aceita,
a <: ('.oisnso �e cUlnlllie' 'U. \

Por i"só. o CÓdigo Eieito.
ral estabeleceu o' m'azo de
!lO �1jr,f' ')"tes do 11]c'to co.

mo o último ]Jara o pedido
de registro do eandidato
sobrando tempo paril ',apu.
raç'ão das :'contesta,çõe� , ao

nome proposto,

_"

'i

Costá quem sucedç
que os candidatos aos �xe· dirigida para sentir a recep. tro·gen«rral, Peri Bevilacqua,
cutivos estaduais sOlnellte tividade' de sua filiação'. Ao ou o do almirante Al,lgusto

meSIno tempo se' apressam Rademarclier.

para fazer surgir um cano
,
O arg'umento de ,9ue se

didato de oposição ao no servirão junto à dposição,
me do g'enerjII Costa e Silo que não deseja apresentar
va, "que, sendo' revolucio. candidato l>róprio ,por se

nario, não seja comprome· bater por eleições diretas,
tido com tudo quanto con·· será o da necessidade de

�.denamos ou bastante docil "um" general para enfrentar

escol
O ministro' Costa 'e Silva,

a partir do'momento eÍn
que seu nome �or, oficial·

mente indicado pela ARE· '

NA para 'sucessor d� p.t;esi.,
dente da Republica,'" pas.',
sará- a ser o verdadeirii 'éo·
ordenador. da sucessão nos

Estados e 'da própria reno·

vação do Congreiso, con·

forme desejo que ele mes·

mo expressou' ao presiden· '
'

te da Republic�,

serão escolhidos' apÓ"s a

Conwnção N a c i o n a � da

ARENA, ou .antes disso, "se
obtiverem o "referel�dU1n"
do g-eneral ' Costa e Sil��' �

aos nomes indicados",

_9POSIÇÃO
Centenas de,oficia� su- ,'para se entregar a essas,

v�m pedindO transferenéla, cu];Íulas carcomidas de- poli·
para a reserva par'à. ainda 'ticos do nascer do século".,

gozar dos' benefícios da Lei
de Promoção de Oficiais"
'substituida pela Lei de Ina

tividade, estã.o interessados

em ingressar no. Movimento ,

Democratico. 'Brasileiro, p,a·
"

ra contrabalançar, segundo
eles, a ação política de ofi·

ciais _dai ativa, dentro' da

agremiação governis,ta. ,

para � caso

Esses oficiais cOl�leç.arão comandante revolucionário

amanhã a sondar as dire· dás tropas mineiras não

ções do MDB nos Estados, 'çonseglú'r suficiente recep'

dentro de uma campanha tfvidade: o' nome, do m4ris·

outro",
"

Assessores do general Cos
ta e Silva garantiram hoje
que para a sucessão do go·
vernador Adernar de Bar·

, Fez ;V.er o. ministro, ao

.màrechal 'Castelo ,Br,anc9,
�lue ','uma vez venha ser' ele

a goveniar; tem interesse

de "ijudàr na escollm ,dos

homens que poderão ser
,...

- .

uma força, deC,lSJVa no fu-

turo governo, ªelltro do

que se propõe", ,,);
, '

Atendendo essa sugestão,
o chefe, da' Nação já comu·

nicou às direções estaduà�s
e aos atuais governadQres

A princípio, 'o nome que
mais será trabalhado juntô
ao MnB é o do ministro·

d� Guerra

entendimen·
ros' o ministro

deverá. iíriciar

tos, a fim de encontrar um

Iwm� que seja o denomina·

dor comunl das correntes

aI'enistas e plenamente afio

,nado com sua própria cano

didatúra, "já que terá de

governar comigo os próxi.
mos anos"f segundo disse a

um 'pólítico bandeirante.
periores, que ultimamente

geneqt}�Mourão Filho, "que
apesar ide ter ultrapassado
os 'sJsscltta anos, não fO)
ainda { c�ntaminado"�

"

Duas 'alternativas surgem
do nome do

Sul 'investe mais no n r te
Durante os' mêses de":' ta�rl '.: atravf>s de visita

marco e abril a FUNDIN'OR a()s 'cri1óriO!lj centrais da

contÍnuou a ;eceber c�nsul.
, vii DINOR, OLI �a postal.

tas de cmprêsas ou de in-
" Ai Fund,.çâo lJara

'

o De·

vestidor'es potenciais,- inte·' 'se'lwohimcnil, :Indusi;d",l 'do

ressadós em oportumda4es 1, Nórdeste roi criada, justa·
industriais no Nordeste. A utente, nara orientar o em·

l!..H!,!urh delas 'fui feita ili:re· :pn;�ll!'ht!o aõh!'1Y 11 !!!l1!!e:ll'a

de obter os incentivos fis·

cais e financeiros concedi·

dos peli{:SUDENE e govêr.
nos' 'estadua�s e nlUnicipai�.
É mantida cOm l'e�ul'sos do

SESI Nacional e rÍa USAID,
dentro da "Aliança para o

l'l'llgreS1:l0",

As consultas COJ1stituem o

serviço de cliet�te ','que a

FUNpINOR illstalou em

agôsto, do ano passado, pa·
ra assistir cm)irêsas do

Centro�Sul e (lo Exterior, e

motivá·las para novos ne·

gócius 1!!.! !'eglliu�

'j I

RIO,1) (OE) - ,O ministro Costa e Silva chegará
amanhã a Brasília, para examinar com seu compa
nheiro de chapa, sr. Peàro Aleixo,' o processo suces

sor, 0, no que tange à elaboração da plataforma gover
namental, mensagem a ser lida perante os conven

cionais e, possivelmente, a programação de viagem
aos Estados, para contatos politicos. O ministro Cos
ta e Silva pretende submeter à consideração do 'mi
nistro Pedro Aleixo o esboço de discurso que pneten
de proferir' perante os convencionais da ARENA e,
segundo se apurou, pedirá sugestões 'para "melhorá
lo".

TRANSPORTE PARA CONVENÇÃO

O Gabinete Execut.ivo. da ARENA examinará o

problema dos transportes. pr.ra os convencionais não
parlan-er+ares dos diversos Estados. O deputado 'JJ
tmo de Carvalho sustenta, por exemplo, que a dirt!
cão do partido deveria obter do nresdente Casv lo
Branco, a g?ranJiq de que aviões da FAB seriam co

locados à disposição do" lideres do partido, pelo me

nos nos Estados mais .i'!" 8"+"'3, Fntretanto, parece
prevalecer a rigida orientação udenista, pos-a em

pratica em nutras epocas: caria convencional teria
PleSrl1�' de pagar do 'proprio bolso " 1)3,"'''�dom, fican-

. .do as demais despesas por, conta da ARENA.
I ", ••

na

Cordeiro, Foi Ver Sêcas
I,
FORTALEZA, 9_ (OE)�"-,.P:roced�nte «la Paraíba

e acompanbado do Superintende da S1JDENE chegou
hr);p a esta Canital o Marechal Corc1�ir9 de Farias,
tvndo em 5('\9'11;(:8. viaiadd nara a cidade de Limoeiro
nfl"" 1'1'-" v'sit;:, aos municipios mais eTavelnente afe
ta'dos pela estiagem.

- �

'O Coveruador Vu-cílio Távora avistou-se no' Rio
com o Ministro Cordeiro de Félri as no interior do Es
tado, examinando com êle as novas urovidências as

sistenciais a "serem adotadas para reduzir os efeitos-
da S'àCB.

'

e

ra-

Id.e-ixo Só Deixa Minis'tério Para
(

Desincompatibiliza r-s'e
T,ão logo foi anunciada a e,scn'ha do ',sr. Pedro

<Aleix'o_para. integrar' a 'chapa Pr"siç1e,ncial da,ARENA,
8"rç)' 1.'81n 'info,.!YI�ci'\',s de que ele precipitaria o seu

é'.Fa<:t-amenl,9 elo Ministerio da< Educação, para evitar
eventuais eXl)lol'<'côes politicas. Esses rumores, toda

via, _

foram loto desautorizado, explicando os adeptos
do sr: Pedro Aleixo não haver motivo, agora, para
:sua demissão, de vez ql:lé' a indicação de seu' nome

,par� "concorrer � vice-presidencia já se ,consumou,
Sem ,o concurso de qualquer influencia' de'corrérite do
posto que ocupa no governo, "Agora', que foi esco

lhidó Aleixo só resta espel'ar a convenção e o mo

mento de se, desincompatibilizar do Ministerio a 3
de j�lho", expliçaran�,.'Conquanto reservado, o 'sr. Pe
,(11'0 AleiX:0 ficou sensibilizado com' a decísão da ARE
NA, apontando-o candidato'à vice-presidencia. Para
os intimos, manifestou-se' '(larticularmente comovido'
com' os sucessivos gestos de considefação .de que tem

sido alvo poi- parte do marechal Castelo Branco, em

quem reconhece altos propositos' de reconduzir o país
à plenitude do regime c1emocratico.
S A'I

Todavià notícias veiculadas '.901' fonte l111l1IS

terial, informam que o professor Anfonio Mai'tins Fi
lhó poderá vir a ser o novo ministro da Educação em

substituição ao sr. Pedro Aleixo, quando seu nome

fôr homologado pela convenção da ARENA como can

dida:to, à vice-presidencia dR Republica. O nome do
reitor da Universidade Federal do Ce�rá . é o mais
credehciado para ocupar o MEC dentro do atual es

qüeriül político. : � , u
Canavieiros Deixam Lavoura se

Acucar Não Subir
,

RIO, 9 (OE) -- Produtores canavieiros de todo
o país vão realizar campanha para reexame do pre

,ço da cana e do açucaro O rea;us'amento �ue preten
dem é para vigorar na proxima safra.

"Os plantadores de cana não se conformam, de
modo algum, com os precos vigentes, e muitos estão
&sposto:;; a abandonar a lavoura, caso o governo não
tenha suas atpncões voltadas para os problemas, eln

rfluitos casos de angustia, elos canavieros, que enfren
taPl criso das :mais serias", afirmou à reportagem o

sr. D01T'i:nc:os .T, Al(l1'ov"niJi; nresidente da Federa
eãi-) ,dos Plantadores de Cm"'R do Brasil e da Coopera
liva dos Fornecedores de Cana de Piracicaba.

,O Instituto do Açucar e do Alcool, por sua vez,
resi'ste à revisão ,do tabelanlento da cana, que há

poü,co foi rebaixado de preço, porque teria de alterar,
de imediato, €) preço do açucar,

(OS fornecedol'ps de cana' afirmam que, só 110S

Fs1.ados (lI) B.io e Si:i/) Paulo. SÇlfrel�m lI"la redução
,:1""

.

�8 bilhões de cruzeiros, nos preços fj_:;,:ad6s
'

pelo
IAA,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Telex Britânico
Premio

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

Bem relactonados corn magazins, ramos ele móveis e

�lptro·flom(>stico." l�es.P()stas com rcferênc'jaS' para o

II

\
ENGEL - Indústria c cO�lérCjO Ltda.

'

. \.
.

Avenida D1'. IVlanoel Reis, "/fI:{ \
Duque de Cavias - Estado do Rio de Janeiro '

_. . .
.. _

II

enderêço seguinte:

APARTAMENTO �O EDIFICIO EDUARDO (Pra
ça Getúlio Vargas)

Com dois quartos - sala de' visitas - sala de

jantar cosinha - banheiro social - d�p,endência pa
ra empregados. Garagem - Armários embutidos e

Iorração -- Decoraçào luxuQsa.�':' 'Informações pelo
i p1pfm10 ;17�()

17-5-66
.�.��* ., .. �� .�._�.lo.__�. __.-..,.._ --....;...,;..__ ...

Curso Penicular
"AI-

....

N[S TIRADENT'ES".JtK'C .

I ,I
'

.

,

-

(,1;1 Praí.a Olga Brasil)

i\.DMISSAO AO GINÁSIO "CURSO NOTURNO"
INiCIO DAS AULAS - 16 de Maio

I:!\TF'OHMAÇÕES & INSCRIÇÕES -' de 2,a às 6.a feiras

ii rua Vi(toJ' Meirelles n.o' 64 - daa 19 hs. às 21 hs.

ou no p -riodo ela Tarde elas 1(:1 hs. às J 8 I1s, à rua Tíra.,

r].0nj-ps no :i3.

HOTEL BRÜGGEM'ANN
!(:\];:< Si:;l�í;os Saraiva H.O 300

l-:STTIEITO - FLORIANÓPOLIS
T.'C'('('>1Y! r.0!1s1 ruídn com ucomodações de primeira, exclusí

\:UL8/':(' L1J!J!;;1l' corn preços rnodicos, inclusive com pátio
1'(' (":�i ,1)" or« ",,"',to próprio para 50 veículos ..

A:; �1lf1'1 ordem:

Cl.UBE DOZE DE AGOSTO
"ft,()Cm,\)ifi\CAO PARi.. O MES DI<: MAIO Dr: 1"(j!l

Dia 7 .-- Cb·í cm. rl"llnenJg'em 'la Dia elas 1\'[''' � :_;8�fjle dE

;',,[anDC!l1ills clH Sociedade que ('nn·"1.l"'::m o 1.0 Curso da
PrO!'r:ss/jl'a D. Léa PonS2C:". '

,.7 .�� Cr$ 2,000, Inícic

1:',;;0 Ils.

J),:a l'i __ o Soil'ée com inhio às 21' horas - Traje esporte -

(lrqltC.c:(ra ((e N��hol' - exdusiva elo Clube, '

liia :Q -- 80i t'r>c C:--l':] iní.c;o ás 21 horas ....... tr8je esporte
l :t'(' l!esl 1':1 ele N�lbol' - exclusik-, elo Clube.

R:dlf' ehl E0gl'Br:agem Com inicio às- 23 horas.

('''I:;,S e su:t:(S Íf'iras "CINEMA", - dláriampn-
1/!ipi'·.1 ",ri.: i pi Pr0Ip<;<:oT'1 I) T ra F'nn:eca.

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

,Curso de Bordados Finos
/,

Continua alcançando 'sucesso o ."Curso d� �Ord'1dOS Finos" Ga nha
com as famosas e modernas linhas Ivancor. Nas grandes
capitats como São Paulo, Rio de Janeiro e Pôrto Alegre, os LONDRES, - O telex

cursos ele bordados com essas belíssimas linhas, funcio- marco Crced Modêlo 444

nam sempre com elevadíssímo número de alunas. venceu Q prêmio oferecido

Plorianópolis que sempre está em dia com a mida, possue pela Br'rtísh Alumíníum

também o seu curso com .as linhas Varicôr. Novas aulas, Cornpany é'L conjunto com

recentemente trazidas de São Paulo e Pôrto Alegre, estão o Conselho de Desenhos

sendo ministradas pelas professôras elo referido cudso, Industriais, por suas li

As inscrições continuam �ibertas na Casa Pôrto. O Curso
nhas elegantes e runcio-

funcionará também À. noite.
riais.

1< • .30-22

.
(

JU'ÍZ'O d;e :�iintjto da S�gunda Varac
vet üests Comarca EclHa,1 de Prece

,

Com o Prazo. de Vintl8 (7D) D�as
O Doutor DALMO BASTOS SILVA, 2,

.Iuíz Substituto cip. la. Cincunscricâo Judiciá
ria. no exercício plano do cargo de"Direito da
2a. Vara Cível da C01narca de Florianópo-

'

lis, Estado de Santa Catarina, na forma da

lei,

FAZ SABER aQS .que o presente edital de praça com

o prazo de vinte (20) dias virem, ou dêle c;nheci
menta tiverem, .que no dia 31 de maio prOX1l110 às

.

14,00 horas, o porteiro dos auditórios dêste Juízo à

rua yiscontle de Ouro Prêto, n. 57, trará à púb'lico
pregao de venda e arrematação, a quem mais der e o

maior lance oferecer, sôbre avaliacão de Cr$ 2.000.000,
de bem abaixo tr-anscrito, penhorado à NILO AN

DRAD�, 'f1"J. PC'êin executiva que lhe move ERNESTO
AMADO VIEIRA:'

.

"Uma casa sita à rua Marechal Hermes, n. 145,
no Estreito, 2, subdistri to clpc:ta Canítal f' S2U respec
tivo terreno com a 8YPCl de 3001',,2",'

--

F. para (1"'" C:hC>C"lJ.e ao cnnhpcinepn+n (lr. j'nc]r;s
]

.

l'
'

nlancou ex.-rp(Jr o nreson+= 'f'rl'téll. (,.,n ,,,.,,,,; ",0;,,'v10
Pt) lLu:>:m: d,'" cos'nH'p P. '-plbl;("yl" '1� 1'''1'',,0;1 da ]r·i. D:1-

�o p P3s,'aclo nesla c',:hd0' de Flnl,;::nn .....o1'.s. f:"'.pi;"l
ao Estado de Santa C;:1tarina, ;,v,c: c11.13.+1'o C]j8S do mÊs
de TIlaío do ano de mjl novéce"h.,<; e s�.""en+él e snic;.
1<'11. (é\) Jair José Borba. E"ev':"",, .. cll1'�""'P\'n (,,)
Dalmo B8stos Silva ---'- Juiz cie D·r":i·". C()nrE'r� cnm

o originaL
-

JAIR JOSE' BORBA
Escrivão'

O referido modêlo é tru,
.

to de quatro anos de estu

do' tendo sido desenhado
especlf'camonte para ser

asado no serviço ele telex:

do Depart:lm.ento de Cor

reios e Telégrafos ela orã

Bretanha.

Uma máquina elétro-me

cânica dê grade rodubstez,
é capaz ele OPerar à ra

zão de 66 ou 100 palavras
por m.inutQ,. e, segundo
seus fabricantes, só neces
sita na revisão após cada �

mil horas de runcíonamen
to. 'Os Correios já
mendaraL'l 'cínquenta
sas máquinas.

erlco-
eles-

lancha "a Di:eSê,1
Bate Recorde
Mund:ial
SOUTHAMPTON, jngla.,

terra _ "Merry_Go-ROllnd",
uma nova lancha britânl.,
ca. quebrou o recorde .mun

díal de Velocidade obtida

. por motores a eliesel na

água, atingindo uma me

dia de 95 ouílômetros

meio por hora, em tentatt.

va feita ao largo desta ci

dade elo sul ela Inglaterra,
O 1'ecor-:1e anterior era de

93 quHônwtl'os. par hora.

._!\. lancha fei cOlFtruída

pela firma Vi, S. Souter

ando San ele Cowes, ilha

1e WLght, E', movida . por
(lois mot.ores V3 de 550 hp
e ceu comprimento é de

11.4 metros.

------
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NÃO FAZ MAL.

Basta telefonar para
3478 e· você recebe a

visita d� um técnjco,
em sua casa ou escri
tóri'o. Veja o mostru
ário, receba' o orça

mentQ, combina quan
do Quer o traba!ho e
como quer pagar.

.,.,�-,

JerônililO
Coe.rho 5

, '.

Logo clcpo'� lle bo. t"r o

rr.::orde, a "'�r(:'r"j-Go-
":f{ ,un,f' foi E'll1b·'rC3.c1o. 1)0._

< í "

, os Esmc10s
. U:'ir\s. a

di.cpU' r a prohl
i Miaaai-Na;s"au,
\ ,...>6
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;
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Rep'eJ:ente de
Passaras'

.:, -Conserva
Monumentos

LOND'RES, (OE) - U ':0.

das tarefas a carç;'o dos La

boratór:os Rent()kil. es)c-

_ Gialbtas em COI1tl'ô'es 'ele

pc,>stp, é es,nal]1:'r 1'",v... 1 n--_

te çle passarinl:os 1'08 pl·1n
ci.:,á's p1'ért'ic'-", ela Grz.'_Bre

,t::lnba e':lJec'almente em
.

Londres. Uma substância
gelatinosa que dura três

anos, é eS:l:Jalhada nas ,sa
liên.cir,:; elos prédios, fre

qUentados pplos ,pass'!;ri
n1105, Com :sso pretende-

, ,

"s·e conservar o:; l11unum�n-

Acontecimentos
ZURY MACHADO

Foi. como uma autêntica rainha

que Terezlilha Amim às 18 horas
.

do

primeiro sábado de maio, dava entra

da na singela capela do Divino Espíri
to Santo, ricamente ornamentada e P"'r

fumada por duas mil flôres Precedida

por quator lindas "clemoiselles d'hono-

rieur", à frente das' (mais 'estava Eliza-'
beth, Maria Carlota,- Inês Helena e Cris

tina, a noiva foi conduzida por seu pai
sr. Esperidião Amim, ao altar onde a

aguardava seu enlevado noivo, Dr. Nei

Gonzaga. Em vestido de noiva confec

cionado em zebeline .pérola, pela mo

dista sra. Walburga Becke, Terezinha
estava encantadora. Os !.ladrinllos

.

dos
noivos foram: Prefeito e sra, Acácio

Garibald Santiago, Deputado e sra D\l
nísio Freitas, Newton DAvila e Sra.

Renato Cos a e sra, secretário e será

Anes Gualborto . Ministro e sra. Ilmar

COl'l'êa, Ministro e Sra. Nelcon Stote

rau, Deputado e Sra. Fernando Viegas
Paulo Konder Bornhausen e sra, Heitor

Ferrari e Sra. L.eo Xavier e Sra, Espe
riclião Amim Filhõ e Sra, Adélla A

miln, OS1)'1e1' �lInes e sra, Carlos Gon

zaSf;.l F'1110 e sr,q, Pris::o Paraíso e sra,

Walter N(w,jpnk e 8ra, Fe;�nando Fm'ia

e sra, Esperidi ão' A i11im e sra, Paschoal
:':;i'mões e .sra, Antônio Muni.z· de' Ara

gão e sra, Deputado Celso Ivan da Cos

-1;:1 e-fl-?:'-'l Nereu Corrêa e sra, Hélio Frei

til::; e "1;a, M'1l1oel Nóhrega e sra., Carlos

Gonzél:";,1 e Sra, Roidão Consopi e sra,
'T l,)h1f:'�: c;,ohcn Oliveir_a e Sra., PercY

B('rba e s\·a. Fbirns D�l11att![Js B' sra, Clo,
2' S'lJ.Ta e s�'a. J\lv'11'o de C�rvalh,r) e

sra. Occ,,:]' C,wdoso Filho e sra. Dhail

A.l�':'" ., ,''irl. ]'·11':1]"0 Ferreira e 'sra e Jo1'

ge B8.r1::::1to e Sra,

- x x x x -

tos naclo,,?';s 0'1 os

dio� de escritó"i'os

C'?)'("'l do "'�',inh"nta's 'Pes.sôas fora,11

r, em,-
A' nn'lc1as ]10S salões do Salltacata

ril'H Coun!l.'Y Club, C0nl um jantar im

pf'c"_veL cujá responsabilidade,'
�

estêve a

cario do comne't.cnte sr: Eduardo Ro

sa, que l�lereeeu os elogios da cidade ele

gente Já re1lnida. Os noivos seguiram
para :'. ll'a-de-mel, em conduc;ão pró

pria. cn1'1.1 destino a Buenos Aires.

--- x x x x-

o" C"."";,,. Frm"cisco Grilo, Sérgi0
Franea1"' ...

· 1\fr.�,.'" 1\/L,ver, ArY lVlf's<,!ui
ta, José- M;oi,,c,,Fm Comelli, Boris c

]'sac Lobato. ,,'1")�rl0 com um jantar no

Querén:cia PR1,ocp, homenageavam a

sra. Cléia tnl�:1+0, (Iue festejava ani

versário,

p1'r- , -x x x x -

_-- -- --------- _.
_ .._---_.:.-._--�-

Edital de -Concorrência Para Venda

-x x X x-

O Aéreo Clube (Departamenn,
. Social), receberá convidados para uma
churrascada sábado próximo, na S11a

sede de c;;tmpo.

I

Em sessão na câmara Municipal de
Florianópolis, o General Paulo Vieira
da Rosa, recebeu o título de 'Cidadão
Florianopolitanó" - o. vereador Hélio
Peixoto, saudou o ex-Governador da ci

dade.

-x x x x-

Procedente de Pôrto Alegre, che

gou ontem à nossa cidade a -elegante sra

Gen'Y Spinetti.

Sábado pela manhã, partici.pamos
do movimentado coquitel, na ·inauguraç.ã�

. da 'Nov3 Sauna', propriedade do -h,
Wilson Mendes, à rua Martir,ho Calado
no, 3.

-x x x,-x

Osni Vieceli e Neln'J-Cl Varela, 11'1i't'·

C2ram seu cásainento para o dia 2 de

julho próximo. A bên�ão JlU1.1Cial será
na capela do Divino E�Dírito Santo e a

recepção aos éonvidado; no Santaeaia·
rina CountrY Club,

,-

-x x xx

_. ,Segunc:o fom.c.s informados, o Sir'1

patJco restaurante Chafariz, vai passar

por completa. remodelação,

-x x x --x

Vai movimentar a jovem society

a [psta de 15 anos, de sÍl via Maria Fel'
nandes de Aquino, sábado próximo,

-- x x x-x

( .Jú estão sendo elogic1dos os belís-
simos paiJleis, que o sr. l\lIári.o C0rrêa
r"··�"11 A pintol1 para a nova decoração

do "Baiuca .B8r",

x-

o Sindicato dos J()rnC1li�tas CàtR-
l'··]J··'n"·"'. logo mais, nos salões do "má
ri o I-Intp1',. rpcep2in118T::io jJ2rsonallda
des do iorn'Blismo brasileiro, com um

elegante jantar,

-x x x x

PenSame?lto do dia: Em cada cora

C;ClO existe uma saud.ade qne'é seg1'êdo,
_--_ .. ---. ... _-_ .. -_-._',--- �._- ..:.... .....�----�----,....

_,orlAIS
SR!'A. D=;>TIS::'� FSPINDOLA "'I

",'
.'

Com inv()h'r!:�l"r\ 'l·�'�""n. nnticiamos, no dia de

ontem, a passagem ,1:" 1":, 'n1'i ,,- '"VAra. da gentil senha

rit� Denise Espíndola, f;]1"" (h Sl�, Orlinclo Espíndo1a
proprietário do Hotel Ide,ll e d" "'l'é'l exma. espôsa d.

Leopoldina E'spíndola, pessoas clUe ::;csfJ:utam de gran
des amizades em os nossos meius,

A Denise, apli�ada aI.una do Colégio Coração �e'
Jesus, onde, com raro brilhantisIllo cursa a 4a: sérIe

ginasial, no dia d� ontem, foi alvo de expl.·essivas n1a

nifestações por parte de seu vasto círculo de alUíza"

des, às quais, embora com atraso, nós de O ESTAD()
nos �ssociamos 'com votos de ,perenes felicidades e}:"

t�nsivas aos seus familiares.

o C,..n+ro S0cial ela Guarnição de Florian'ópolis,
.h·h'" n,',l,p,cl"), que brá l:ealizal' no dia 20 de maio,
�\S 9,30 tE:, n:\ sua sede: il R S:mtos S::'?l'aiva s/n. (fun
dos do quartel do 14 BC,), concOTrência pública, nas

.

segllintes condiçôes:

I Objeto da' (.;Q]lcOl'l'êlleii:l - VENDA .DE SOR-
VETFBIA:

.

Um? snrvct-:'ri'i1 de b:=u', em boas càndicões de fUll'
cíon;:,rnQnt0.

�

Valor ba::;e: A partir de Cr$ 800.000 oitocentos
mil cruzeiros). Só serão consideradas as propostas
IIue con�ignarel.ú nreço para paga,mento a vista.

II Formalidades:
1. As pml'0stas serão abertas exatam.ente às 9,30

hs. no Centro Social'.
2. Os _licitantes deverão vir com suas propostas

em mão em envelopes fechados que serão recolhidas
no início da sessão, na presença da Diretoria do Cen
tro Social.

"

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

·Aug:. IR:esp:. lQf: Simb; .
v'Januario Côrfef,.'
EDITAL DE CONVOCAÇAO

� '-:.l§j'-
'�

3. Será considerado vencedor aquele que apre
sentar proR?sta mais .elevada, em djnheiro a vista.

4. Outràs infonnl';l.çõe_s necessárias podem ser ob
tidas €om ,Q "Ten. �q'Yme l�edeiros no 14 E.C., diària

�en�e no pntp.eiro .expedi�J.1te, inclusive pode ser e

xqmlllada ,a s0+vet�ira em concorrência.
" Florianópqlis, 9, d.e maio de 1966.

Ihi
.

,,f\ss.) P.Q.D. Balde�sar Oapit'ão' Se redJ.·iOi

Convocamos os Ur.: do ,Q:. 110 gozo da. Plef:l:'a
Maç: .,

p

para a sessãQ, .especial de eleição, em que e:
-c?Ib,era sellS Represe�tantes junto a Sob:. Assen1}1,�
� ,ederé.!l e Rod:. Assemb: ..Estadual" a realizar-se !1

dla treze (13) do corrente, as vinte (20) horas,,e�
seu templb p:ovi.ssor�? a rua Vidal Ramos no. 80..

j
Ass. Mar;o. da Sd.va ._ ven: .

.

.' .. 'i.

Jl�;,-_ _

\ :',;i2-5-1?�,.', .•JjlI.lJI
• j-�, :"',"�'_....,__.iII._ I 1.:

\.-�� i!'
!'

I,
'

�f
"I
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Buenos Aires Inaugura Uslina de Energia de
(o'nst, uçêo Bri>tânica

Florianópolis, 10-5-66

------�---�-

LONDRES - OE - Foi 'recente
mente inaugurada em Buenos Aires, pe
lo Vice-Presidente da Argentina, Dr.
Carlos H. Perette, uma usina de fôrça
de 600 megawatts, construído por duas
firmas britânicas, que aumentará a ca

pacidade geradora daquela capital em

----.--�_._---- ...... __._-�---

Previdencia
A PRIMErFU\.. AEROMOÇA A SE
APOSEN'rAR E' PAULISTA E TEM'
15 MIL HORAS DE VÔO: - Lemos
na "Fôlha da Tarde' de Pôrto Alegre,
que a primeira aeromoça do m�ndo a

aposentar�s� por tempo de ser':'l�o �he
gou ao RIO, desta v�z

.

como SImples
passageira;; para despedir-se de seus ..

companheiros da VASP: chama-se Ma
ria de Bastos Oliveira, nasceu em São
Paulo, tem 40 anos e 15 mil horas de

'

/' vôo. Maria, que fêz sua. primeira via
,

sem como aeromoça em 1947, num DC
.

13 da Iin..ha São Paulo-Goiânia, ga
nhando então Cr$ 1,500 de ordenado e

Cr$ 250 'por serviços extras, disse que
o momento mais feliz de sua vida foi
.quando descia, no dia' 28 de fevereiro,
as escadas do avião.

A aeromoça confessou que a carrei

ra é cheia de emoções, não só por-cau
sa dos acidentes a que está sujdta, mas
também por causa de pa'Osageiros irn

portantes como o senador Robert Ken
nedY, vários presidentes 'da Rep'ública
que teve ocasião de servir como aero-

JUoca.
"- Mas a carreira também

cinante pelo lado hurnano, como

é. fas
por

cêrca de 50 por cento num total de
1.500 rnegawatts. A pedra fundamental
foi lançada em março de 1958' numa á
rea aterrada de 54 acres na foz do rio
Ria�huelo. As cinco prü\1eiras turbinas
geradoras errtrararr, em funcionamento
em dezembro de 1962 e .desdo então

Social
exemplo, tentar convencer ürn :gassagei
1'0 que' viaja de avião pela prin1eira vez
de que não deve ter rnêdo pois os ris
cos" tantos na terra COll10 nó ar, são 'os

/. .mesmos,
.

SÔbl;y' qs passageiros que dão me

J?os trabalho, ,Maria 'confessou ,..qlle, os.
homens são bem mais fáceis de lidar.
'As mulheres, diss« ela,' e�tão s�mpI"e
solicitando nossa presença, enquanto
que os homens contentam-se com Pou
ca coisa, nos aviões',

Maria de Bastos Oliveira, aà,q cer
ta a proibição' que existe para é4ue. as a

erornoças não se casem, "pois a carr-eira
de aeromoça .requer muita dedicacão
assim. COÍl10 a de dbna-de-cas� 'e' 1;01'
•

",
,"",.' ','. ' .l

IS;::,o-, .ambas sao .ll1c"mpahvels.,.

Maria, que f�i .uma das' primelras
a r

rorn oças do -Brasi l, encontrando na
êpoca em que começou a voar, certa re
Jutância por parte çle seu pai, lembrou
que assim como em tod05 os ano biel11-é's
de irélhalho, na aviação é fré'quê'ntp o

eu}prêgo da gíria: .capela'· é a cabina
elo comandante; o correr é a 'po"ssar21a'
"fichário', é a copa e o caLHver que se
transportaI- no avião é 'o pn�sunto" ..

__ � -'---w._.__ ---_' •__ , -- __ ._� . .• �.r. •• _
... � .•. _ .... ' .. �- . _.-_, -�.-

Reduzido custo assento-milha
no "concord"

LONDHES (OE) - O ap"rfeiçna
menta contínlio no desenho do avii:io,
supersônico anglo-francês Concord ..

'

CJue deverá realizar seu T',rin1eiro, vôo
em 1968 já reó'ultou ,em LI"':'! SF'-I1"í':çJ

redução nos cu;;;�os calcu]2dos por Cl'

S('11 to-milha,
En1 un, inforn-,e do m'o'1r<:'sso alcem

cado a "British Aircra�t Corporation'
� que ,está Constnl;n::lo SI aeronave ]un'
t2menle com a cO�Ylpanh.ia fn!1;cêsH S,ld
A.viation � revela que as nlodi,fc3ÇÕ·"'S
feitas desdr:.' o urotóüno até a etana (10
pré-produção logréiral� econo'mjzar ao

redor de 15 por cento nos custos de as

,ento-milha,
Isto foi obtido J'raç;as principalmen

te à maior caDaddade de assentos, a-u

mentados de 118 Dara 136. E:sta cal)ari
,c1ade adiciol1Rl foi DossÍvel estend'end0
se '.'l. dimensão da c;bine pressurizada
em 19 pés e 3 poleg'adas. Não obstan
te, o tamanho da fuselarem roi aumen
tado �nel1as ern cêrca de 6,5 pés,

Outras modificacões permitiram élU
.

rnentar a capacidade" do tanque :de gaE'o'
lina na fuselarwm em 11.000 libras. Tam
bém se aume1�tou em 14.000 libn\s o pê
so máximo de decolagem, que, chega a-

-:----�._--_ i .__

gora a 340.000 libras, ao mesmo tempo
que a cap?c'c1ade de carga foi aumen- .

iéldi� ele 23,60!) a 20.000 libras.
Tôd2S es ta s n- oàificp c:ões "e1'2.0 i 11-

cnrporadas F!n Jl'odêlo' d_,o. pré-nroc!.1)çl.O
l�_"çlS o !,rnió-l·';no Q1.1.(-' r9.1·� �f'nrlo ora

construído n�.o será_ mo-:lifjcado.
" l

-i\chéÍ-:"i� beril êv;mçado o proqra'-ca'
. ele dese11volvinte.l1to da mais .'T'or10rr,Cl
verS20 do.motor � iato Bristol Siddl;"lçY
S:r;.f'cIT'a OlYfJl.n1lS (�1J.C. frnl,úlsará tan'o'
o l)1'0-/'6fpi) Cr):-no q ::'l)Axêlhn de pr6-
prnr1vcào dn Concord, CT1' efei1-o, nuan
elo foi ;l1stalaclo 11'1 monhgem d� prova

,

em novenloro último, já se encontrava
três semanas adiante do tempo progra
mÇlc]o,

Os nedido.s rf:'(''''bic)05 ;=itó élOn1'1. p_

lev<'FD 2� encomendas do Concord pa
ra 50 anarpj},os. Pll1 um valor {total cal
culaeb de 22!'í ];']i1hõ'''s de li1-11'2S esterli
nas. Na lista d� clientp� estão: Air FJ"<m
ce (8 aviões). BOAC (8), AmericsJ:l
A i.rl:ne<; (6), Air India (2), Con' iw'n
tél} i\irlines (3), Jallan Air Lines '(3)
MidclJe East Airlines, (2), Pan j\meri
c::>n (6), Quantas ('1), Sabena (2), e

TWA (6).

,

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

,A lUA, Os. MITOS, 'OS ECLIPSES
•

(Uma história dos Eclipses desde a An
tiguidac1e)

,

A.' Seixas Netto
. VI

Teria sido na Idade Moderna sà
Dlente que a LUA foi mapeada? Os Se
lenógrafos e os Selenologistas serão re
centes? Não. Por contrári@. Dêscle que
Surgiu às proximidades da Terra a L11a
ergueram_se os Selenografos os Seli'mo
logistas, e mais ainda, que l�ão mais e-'

X1st]e111 hoje, os Selenoáugures� _ (aque es que esttldavam a LUA para 1a

te� predições) -, os Selenoísticos, os
'llosofos de Selene, - (os poetas), e

i:�ta� ?utras profissões selênic�s ou se

d' OloglCas que medraram e amda me
tan '

A .1 a :n,ente humana. Boa parcela da
_st! ologla foi construída na observa-

cao da LUA O' "

1 fd .... Drm)erro se enogra: oo mundo foi aq�E>le (111e ooservaJ.ic1oa f.
�.
l'

C

S azes da Lua,' gravou-as em pedraorno Crescente. como lVlim"uante :::0-1110 ,L .' c,,

r'
Ua CheIa, etc.; essas gravuras se�

Ian, SI'IUO 1 b
' . J

t
-

0"05, mRs tam.�enl serJam aa-

tas Ide Cal,endário lunar. A primeira C::ll'a Ul1ar e port"nt.1) a'l'l'l' O'lll'ssl"TIa' (\SPtirn " '-
.

c,.
_- ',"' .-0 "- , , :.

11'0 e�lOs mapas C/a Lua foram os regls

1110: o.as f�se�" Regi:tros ar:cestralíssi
fa

de perlOchcldade dos EclIpses ,e das"ses lun;oJ)' f 1 d"e
c .. es, orn1armn os ca. en anos

pe�d:stronomi,a. óptica lunar, Depois se

gra dtam n?tlcIas desses trabalhos nas

éen�e e� cata�trofes. Em idades mais Te

CEU
s, no aCIdente, os observador(�s do

fiat. ,l'etornaram ao trabalho de estu�
" ��LUA., A:istGtele8, �@ncl�iu !- tesfe

, � ii) � �UA �� �����q� td�Q

fases e dos eclipses; Aristarcos de Sa
mos iniciou tentativas para medir a' chs
tância 'Terya-Lua; trabalho tambéII1
tentado p& Eratóstenes; Hiparcus es

tabeleceu él.s' orbitas elipticas, foi, assim
antecessor de Kepler; determinou apre
cessão dos E:quinócios, traçou mapas op
ticos da Lua; Ptolomeu, que antecedeu
110 estudo a TY2lio, apreciou os movi
meí1.tos lum-1.res; G'ãlileu, utilizando o

telescopio de. ,sU<l inv�nção ,
fez os pri

meiros registros ::;elenográficos., paí pa
ra cá, então, a Se1enogràfia é Ciência
específica., mas, cremos,_ não puderam
fazer muito mais do que narram as

mais a.ntigas crônicas, misteriosas crô
nicas que trazem indicações exatas ..

quanto os dados IPoc1ernos por instru
mentos preciosos. Os mapas .das 'mç\l1-
cb::-J:s" da Lua, primitivos mapas, ,cria
ram na imaginnç2Q popular tão povoa-'

, da çle deuses e mi tos. RS imagpns rrdo
lógicas e de .santos devo.tos: Foi São
Jorge, n'léltando o drafti'ío, pa:ra os cris':
tãos: foram as Três Parcas. fiandeiras
da Vida, para os Gregos e latinos; fo
['iH11 as bruxas, para o's �:axônios, e_ por
diante. Povos outros ·chegaran1' a ver

na Lua Cheia a face inteira de uma deu
:oa, 'donde se conserva até hoje, a repre
spnLacão gráfjca da Lua Cheia ser um

:1'fl81:0
�

de �l'u]ber: tamb€m 110 crescente

por vad,ação de luminosidade cinzento,
,'utros povos viam deusa de perfil, don
de, se conserva , iguahnente, represen
tar a Lua Crescente ou Minguante com

'1m. l'''�� �J:11I. per,fil. Er;un os mitos da
;Lti� .

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

Terceira. página
.

'

a usina já gerou mais de' 5,500 milhões
de unidades. A casa da turbina princi
pal e da caldeira,' que' tem capacidade
para 120 megawatts de unidades �gera�
deras, tem 190 metros de comprimento,
é construída de concreto' armado com

revestimento de alumínio � e, vidro.

HOMENS

PRO'BlEMA
ADIADO
E PROBtEr�A �

�AU'�ME�NTA�-DO�:"CJ-I'��-�I
o contrato para a construçào dos

"a usina,' no valor ele 35 milhões de li
bras. esterlinas; foi obtido e�11 1958, pe
la- British Thompson-Huston Export
Cornpany Limited e mconjunto CO"l a

Internat.ional Combustion Export) Com
panv Lirrrited.

- ---,-------
.. -.------":"1;'---- '._'_'-_.-

Euehdes da Cunha i,�! ,�

"'"',\
� .

o, grande valor de, 'Os Sertões' Ioi
. deixar de ser um 'relato de campanha
"para tornar-se um retrato vivo e el1LH

siástico do nOS.'30 sertanejo, para tornar
se a descrição do nosso. (Hinterland'

), e seus habitantes e para tornar-se U\1'1a

obra que, sendo narrativa, não deixa de
'ser ü�m estudo de carácterís icas braxi-
f.elra.s: ,

,
'

,

,Foi p,elJ·a que o. arrebatamento de
Euclides e seu trásrico. .destino o levas
sen� a 'fi;�, ,tão prematuro."

" lVIor�:ell' aos' ·13 anos, 'em pleno \'i�
co i::1e sua inteligência.
," .

Não - fôra essa int.-"'lTÜ1Je"io abruu-aMais tarde, engenheir-o '.âo1.lbk: de" , -

-'1' l'_J ,é cei·tarnenle outras .\)b1'85 (,O qui at'�jornalista, foi designado, ·p'.d.o G,'<I':',,'':€:n,o, :.' ,." OS' -

'b 't'
'

-'
'. .C e :

S , errops. p (Pl.�"'l" sa e a 2 SUp'>r)rlra, como jornalista cobrir' a lIJI''I\ i"r]) j.ior8�' nos +eria ficado,
'

Canudos, chefiada, em pleno sertâo' br? . '. E:rfl SeI; plano escrever algo sôbresileiro pelo rr isticé AntôJ;ÍiQ Consell)ei�,(. \ó(' j'ünazô�:i:iá.1'0 que 'contava com um' punhado cle·fi'i
nUicos sertr-ncjos.

Profa. Hilda Reis Capucoi
(especial para a ORBE PRES.S) I

� ]
"

A 20 de janeiro próximo' passado..
transcorreu o centenário de nascimento
de um dos nossos escritores .mais brasi-
leiros Euclides da Cunha'. ;' ,

Na sua mocidade foi excluída - da
carreira militar em cdnseqliê�lc' a ..... (Ü.:
um ato de reb�ldia prat�cado �Qilti:,� o'· .:

então Ministro ela Guerra': -,,-, (;en2;1:8:1",,'
Tomás Coelho - quando êste 1Sa-SS8.\Ja
em revista a tropa de tadetes a 9Pé
pertencia o posso biografado.

'

EVITE SITUAÇÕES EMBARAÇOSAS

dra (1·�

Ílculos que nau correspomiem 'mais ao seu problema de
podem colocá-lu em sirua.çno YHalúria.
Vncê se lemúra, f,or mmlJlo, â última 'vez que coml
inu o oculista!

?

- f um Ducado de
probieinü?
7!

visão,'._ '_\

livro: 'Os Sortôes' , �:.w'- se·,t01'11.0u mar

:::ante obra da Her?ülra·:bra�;le:Ta;; que'
não obstante já hav2-r' .ultr<'lpas::a:lo
l.nei� século de' exi:::têrtcl\a ainda é' cortsi
clc-rado um livro de bast,ànte atua ida-
de.

' ,

Euclidps .da Cunha �'não escrcwm,

"'0' �

t-
"

E t" '... .
,

apenas,
.

s ;:"'01' oes. i,n.:re, o'llcros. CI-
taremos 'A Margem da Histór�a'; 'Pe�

D-"'-, "C' t· �ru versus :00.11\" a e 011' .1'a"'·(,5 ,e çrJl1
fl:'Ol1t()�'. Dest"c',�."S�' ent.reti):ntD, 'para
brasileiros e até e;:tr\'Ll'lge�rOs '�omo
n:elhor citacão. 'Os St"r�92s".

. Lcí§(eq no. Coli'q:ol p",.-11·0 TI.
.

Com seu espírito clp nr'sr/l';''''<. e"""
seu anj.or ao est�do e à busc"l r'" �_"r,

ç"w do dC�ti110. cFie crnel para EclCl ides
cl�r11S pr�'" CHl}::lZ dn- C,�l..:,·i-f;r (" r!-"f�7 l'

�8i�i.as v27,.(�s .\);<1 plE'Sl:'1'(") -j"::;xro p B�"'!'nli
{}-lo). qJ1P p."0CÇ-j(>Tlt2 n)�stl'e 115Q pr)de
ria' 1fT dado!

Fnf;m. 'curvemo-nos i'l d."'tr'Y;'linCl
c0n r.l('�t;'n;·\. 011(:' CT'11""', "�rn�'� Fllc·:·;rl(lS e
..

e,·nan\oBrasil: ente:n.cku eleveI' subtra';r
-

f?;·-, �"rclí) -:-: 1)()'S�8 C"11�.-. ..•��� n'l,·,n"l i�1 f�r;:l -'11

tôrÍtico va�or e. ainda maior promessa.

tempo, nâ[l,.? f eil!in, vállms enfrentar o
\

Ou melhor dizendo: vam,os vêr qual é a so!Jt�ãil adequada?
Ela está na Quinta página dêste inmal.
(nuora, �e você acha Que isso Iláu.· lem impnr!âllcia, não

preCisa tomar
_ conhecimCll!o da snlllcão, que a�resentamos fiQrt4�D

.

DE VlSAO IUTfGRno.
' .
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CONVERSOR WD 32.00 B�250 A MÁX.

CONVERSOR WD 43 � 375 A MÁX.
,

!

•

I

tSTES SÃO ,ALGUNS DOS

'ExTRAORD!NÁRfos ELETRObos G-E

PARA APLICAÇÕES .GERAIS:

"O", "E:', "F".; W-20 F, W·20 F'E,
W-21 F, W-25; W-26, W-32 H, W·40 FH.
,

W-52, W-56, W·83; W·91, W-93 R.

PARA APLtêAÇÕES ESPECIAIS:

W·2075, W-2078, W-70,
W-2308, W-í1316 LC,

OPER.4M EM RÊDES DE 220,
380 OU 440 V, 50 OU 60 Hz.

CONVERSOR WD 44 - 500 A MAX.

.

"

GENERAL ELECTRIC S.A.,'11 \
1

-). \

� "

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

POR

Fula.mos domingo sobre
a Iuta surda travada entee
o presidente CB �'o ean

didato ;;_ 'Jaudidato Marc .

chat Costa. e Silva.

As fôlhas carioca, da.quê
Je mesmo dia trouxeram
um outro lato sÚrnificaH .. o

que demonstra,' as íncom;

paf;bilidades, rligalnos au

tojágícus, rlêsf.e :

per ioâo

post.rev olucíonário.

Corno t.I;an';llÍl:oll·�·�:r�'" "'1,

titeza a19u11l,a, �' pr-esidente
CE não des�java "can'Ji
.1atu!"a CS. O candidato

presidencial era Q depul.:t
do BP (Bilac Pjl1tol. En

tretanto, f_' Miu'istro da

Gúerra - nêste verdadeiro
jôl/.'o de' '�cabo_de_guerra"
eSla,ia com fi. ponta mais

IH'ovi!la e ganhou o pri
meiro' "rouneI". O segundo
estabeleceu-se n.:t escôlha
rlo com�anh('iro de ehapa
do "seu" Arthur, como cha
ma fol�raeIamentl" Q intelec
tual . (10 "society" Ibraim
"Saúde" (oli SUecl). O ean

elida t�o presidencial � ,ain_
da desta vêz - não 'colnci_
dja ccm o do fu'turo pre
sidente. CB Ilese�av'a o

atual Mini3<:l'0 da Educação
dCllutado Pedro At!>ixo. c, o

marechal CC:; o dePUtado
Paulo Sal'azate. Na reunii'LO
prévia feita l)elo diretório
da ARENA, '" .deputado
Sal'aza,tl' ga,nhou pelo es'co
re dI' sete a dois; na mes
ma reunião (segundo in
formaçõps fid�dígnas !lo
lbraim "E',aúde").. o depu_
ta (lo .JqlpJQ S�tazate :rece
}:leu carta do presidente
CBt tt"dindo_lhe para qüe
retir4Sse " Õ seu nome e a_

poia.sse o do senhor Pedro
Aleixo. Dito e feito. <"Esco
lhido'!, o vice do nresiden�
t, CB na chapa CS, o· se_
I1hol·

..
Aleh:o. foràm' inicia_

dos ó's trabalhos ele destrui
ção pOl' guerrilhas.

Assim é I!_ue o esq).l,ema
de !ôrras oue '>.lioia o l\Ji
nistl'? d,a Gu"rrâ; alardei'à,
flue (! SI'. Aleixo "não é, o
CO!11,llanhciro jf�eal llara o

<':1!lr1idnto escolry,Ho, noi;;

flns"'-h:� llPl hn· ..... �; ... "' c�� (',�'1,.;

lla.C·'fJ�H1A P"'·"('p·q"r:;l.. no

, -

� �·n'l::tr.,'_p..s

(lO S�·� �leh'(l r� t:1iz""'n llllP'

foi ",autor d"'"I,(;' (;'0".... ,1',)"_

ti111onto e.ç;t."n'll.lf'l '..' 0�1,� ...��"

nUlflo' <'lIe é o e·"�)('<o 01"

seis 1�lê�s da e1eic;'í,0 ik 1>OS

S� <lo nô"O nre",ideq"té, o '

(\,./� 'd3Ti.1 ..... '�r�'e:tY!/" llara
\

mnita :l�'jtae,'lO e o p.,"" f;�
·{li.ll·'r'a.· C01l1 11111 P.O"t'Y\:-;li'l.r11)

(lUI)lo.< Pi''Zem ajn�la ilne o

�J'. ;\1 �ixO, elll 1936'. foi IÍ-
d<>r ria, hancad::t
no C�ngl·cssO.

ge\).Ili.",ta

Para o,'" que se alheiam

do processo', politico nacio

JlaL o atual quadro troüxe

nuva.s, corc:,; :: atA rle,�,pc)'_

1,01l, S dorminhocos. l\ra�

l)ura os que üvem o 1>1'0-

blem<l e I-êm, in tCl'êsse \
'la

'so.JuçãQ, ou nas soIuçõe,'S,

está mna' bra<::a, , . como

l1i�el11 os da juveu�ude pe-

ruqlW,Rna! •

��----------�-------------------------------------------------------------------,
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O·· ESTADO.
-".

\0 MA1!i lJjTlGO illABIO Dt SAnTA CATAR!HA '

""

& AspiraçãoBoato
"

Outro ato complementar está por sair, desta vez deixem de merecer o hum,ano perdão cios bons e dos

po'a regulamentar e, determinar as inelegibilidades, a justos que, para felicicláde geral, ainda existem e,

respeitar nas próximas eleições legislativas, principql- e�' qrande quantidad eE: valiosa Dualidade. Condicio

,me"tc, pois, se9un�0 fontes governamentais, mui1ta nodos que estão, port,aOito; também à/ famosa' inst';t"i

gente deixou dé ser incluida e enquadrada nos, têr- cão do r,elatório "ao pé do, ouvido", deixam-se enle
mOli das leis anteriores baixadas pelo govêrno revolu- �ar pela falsa genero!iidade dos que hão de, cobrar
cioftár:� ,do Mal. Castelo Branco mais tarde a concessão efetuada no presente, arris-

Quónto às demais ameat;�s, de novas medidas Cal'T�'io a' incolumidade pessoal e o resoeieo mor'l! de

discrir:pnárias, ccreditemos não passarem de simples (me 1'I07.om e mdecoreêncic de um passG(!o Jimpo e

e �('!Iéficos boatos, com' a preocupação manifestada i�to�cí"CI.'
"

.

i

de atirar lenha à fogueirà 'da perfídia e da intriga.
.

Os br��ileiros, de um modo oemL ,..,,: • .,,1"-"';"'0<;
O pais, ind'iscutiyelmente, tende a marchar com em "'osso rátriCl, em seu futuro de t.:onnu:<;tf'!<: técnko1>

Il.. J:"!1'l::0 certo el11 menor. prezo do que o esperado, em- e ('l.lltu· .... ;�, ('I"i., cr('l",J,p�., ,,� .. ,.-,'�., ,J� - -::� -- ,_., '<"

.

!'O"tt !'I,ão sejem estes 03 intenções de um determinado .,""" ""p.dir nnenas pela fertilidade de seu solo e pelas
� •. i"n que age const'J�temente usando os mesmo'> e ,;r-·,P��'- l'I!:Itllrnis inexolo-oIes. �-Cl", bàsi<!"omentq,
s,,,r.i,clo;. el(')cd-icntes, nos quais se incluem a malícia, 0:"'" r"!� -õo e<:tre:ta com e I;'d�lt.:o.-:ão cívica de seus fi
" �.<?rQuif'lh�"ia e a ;:"cntira, como sinônimos de faci- \ !h()� C'�·.r..,,=,ão esse sO",,(?-·,te h�m trr.!!1"t:";·;.{o e eprcn

licjrgles n"lra o seu reincdo, Até Que cO"SinOM n!<;J'Jma ,r.h!a €"l"I climo de tra!'l(luird-;'é!" e !Ie confir.mça.
coi�à" sabemosf não desistem, pois é uma ba�alha pela Acima de glórias f1t'1<;"CI�ei'n<;, "<:":70""O� U"'O

so.brey;vência. sóFd" !dtuClciio Que ro'"si!'Wté_ d�h.,:t:",,""'e,.,·e n ;,,

,..."�",, �,I" I!'o�<:n poí',s e'-1 ""a r"".p,'"i,f,.. f"-,,, d", "'''�I''''-,
"''''''':'n,,''+o e ele "'�o"'re<;so, �:!'e"�odo que n50 pode con
f ..... -I,.-.p com CI Fccóo '.-le ....edidas esdrúxlJ'QS c desti
tll,;d ... " "0 ncce!'sár;o re<:\�ism,o.

Por isso, C!Ul'lndn "en�", O P'esi,.lerote d" Rt;''''ÍI-
�hlíc" em rrov(lc"'r o (lfCl"d� '""Qrr,ho .... I'!�." o ,,J"''"p''''IlI
"·�·",,to nocional, 1"0 r'!;)""e"�o eM r'/p ,.I"t" ...·;"'� ..... "

'<�'.''''''�. V;""I'1c!o n o''"'",'''v...ento e CI re"'ulomen'o<eão de
' ... ;...... :o� f:'(?'!-ri"es "'� ec.""""o��..,;n, _�a.� <:i .....,\.t)";..,..�,·d("'l I"'n� (>

'"'t:'I"(""'�ento ,.J,., r!,.,,..Fo, ('ue t!;e�.(?:t"'O �()3"""�e"�t:! ;c�o Ii!, .r"Q

ri", """:"', !i"'v ... -----.., �"''''''I hon ... ;,:lidade, fartura com

"'07 '" �re",r;'_'e ... fo "om !Ocguranca."

n"onclo (>.:(-'I"�� I) (lb�stecimento da po"ula�c3o;
rn hora eM que clama pelo desarmamento dos espí
,;tos e o"e1o paro O com..,reensão aeral, �e,á aololldi
"-0 t:l "';'''''n·'''',J�� "O!�: ":.., .... � . .:. ... '" ru�.. () rF'�s •.I.rnimen ..o ·de

.' ,

Os governantes, sejam êles qUllis fpr,'�m, !'>or c�,

tas razões, muito sofrem ante o seu (J(:odamcnto Ir

ritante e pernicioso, até o dia em que se tor'nam trans

parentes as,intenções su�-r.eptícias e molic:lnas de uma

meia dúzia de aproveitadores, de sórdidos bajulado-
res e �ís intrigantes. ,

Em qualquer organixação, reconhecQl1"os, êles
manifestám-se e surget'f', orra'tnnc!o-se na 'Cima de
suas consciências perdidas, no lôdo de suas a!mn:; ir

recuperáveis, na podridão' de seu cnróter< amoral, al'é
se fazerem donos de uma parcela (10 I")oder, iusto""'e"
te aquela Que �e traduza em pereniocl!:1 ",e co,."odi,!nde
para si próprios, e, "a'ra os semelhantes, signifique
rI,esprêzo e om('!r"u�'" -0';' constata�ão da existência
de ,to ..ta c:retinic:e é ab:"'cõo.

Os 'diri'oc'mte" e�t5" .... :�:�o" �� :..,j:I,,;''''t::os I'I'HI;�

de�,encontrádas em H''lS ór(... "�'<t",r",f""o:;, •..·ns, e'� ... 1-,
gume,s circunstâncio5', quando avisa -'.os €i preve':'lid05,

NtlcSSA CAPll'AL
.i.... ,/

OSVALDO �'fEI,()
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PU.tITICA ar ATUALlDADE

'M.M;t

,
Assuntos obl'.igatórios ,t'aJ"1 quelll esen've e que

.

dominaram todas as conver,�aeõ�s. (lpsde os mais h1.1-
riúldes até os políticos mais graduados.

'Enquanto se ,fala, comenta-se, eccl'eve-se, un1a e

outra coisa não a�)res"ntam solucão definitiva, ,Precos
./

e '2 fanlig"erada BR 10].
," .>

Os preços V30 sn1:,inc10 sempre�
Agora foi ;:l, V"Z da carli.e.

,Dois 111;1 cnn;?iros o quilo em a'guns açougues;
em<,out'rqs a 2.200 o (Juilo' ,I
'"

E a tatt8Tuga v�]ha: a BR 101, clorn:indo na 128-
trad�:

'

-T)'rocJ,ns cnl:>lQ ;:l('PIi. er" l1nQ,;_n �"t<).'II"), cnn,o Dnr

�""'v""·,,,,,-�,"0 T-i.�:-,,,:-,,",:.'-1 (l 'T"'il-1C':1S._ nl(.)c:�-'�n ..... tl" .... ..., " .�l\_rj"'2nJlejro
s·jl ';'���"''"11...,r�f1 r: ,C<:l-'."='-ndo �loeir�_. estão b'}r�"1v-')-;S.

A, _to, t·� (!l1;;nc]o?
.....

,"''',''7! r"-ç'.,.......-..(·fq 'r1::l(1lt010 'Crl.V0_1r·ir-n 0110 .,'4 P v0_1i-"lvq
sr-·l"':--.,.....-,;.. � "'1"""1" T)()rl'-r dO':"l.�jJl:-lr o �1-,in"'81: 'Nlln� .se x:?beJ',

('·-t""" '')r��' .. hn� "stão aE'ando élS unb.a- COnlO o

gato ..para Otl' ros botes.

_.,/' ,/,'.J,.

(]
Ti'MBFM A AGUA E ESGOTO

OS (lUP D,,�·r�lh j:\ .n()t�ra''''' ('",,, h(lllVo 1,U11 a"]""'11

to ,gl;ande na: co1)r<t.p�a rI';"sp ir'�,Ash, .An"o�, "or';"".
\' o not;çiário a resn,,;i'n r1,,� 'r;nelhoramentos" era HwI
110S.1';hios dos cóntribl:lÍntes.

:'1''''].''''one e luz' já haviam de mãos dadas,' disría
radb-nara cima.

P 'cnie' vai é'cçm.tc-c"r é Que ninguém, dentro de
b)' .... 'r,.,.<: dia", C'. cQiíj;nuarern ê:-ses áUmel)tos, pão po
(l('r.� rln "oélne'n\ ahu'1'él pçHt�r n1a;s n�da.

""'''''';;0 V;l'; ,�""" n 'caos. o. fim ele i.6da essa danc;;C
macê�,bra de �reço?,

r

r,Al\'fp" D <\ C< nA ,TT,UI\JTJNAÇÃO
pÚBLICA APAGADAS

·Si'io blll"R,'" 0m vári::>!'; r,UHS. -"raças e avenidas, as

]�,ooDaclas pibdas. que não ?c0nc1em f;ol, muit�s seina
nas.

A,C: 1�(.)C18T:"'.pr.Õr:-s �';n p'er8i�. n"'�s· n() dlq ,cer'·o.
(I ç01.-··..,���10r pc:tp_ jl!) '1')01'+"., (y,"''''}yrn',::) 1.l8..0 1 f;,r:l r-aq'up ...

r1i"('+""'(;'nte a ilun�,ina<;"'o públ:c8., mêlS, iocli,re-tal1lE'n
te.;Rim.

\

B0LV,TTM OFICIAL (�I[unjcínio d", BlumeDau).
,

r-r''"'11..1�() 0r' rYI:".=lf)C:. rr:w......"::'ot;('lf"') 0, f"'<:.:t� ,("'('1.0. o no.
r1 n 'Br.lr·1-:,!Jn 0.t;,...� �'l r1 f) 1\/r, lT"l lr';""" � ('I' r1... Bll1'�' 011�'.l, fi l' '?
inici('11[ sua Dllbl:cacão dOl1'ino'o. 8 do COlTPnte.

l\/flli,to bpnl fpito � Cll'r1 .... .'In' ,:lA +"·'�"n'_" 0';""111<11'
-

' '

/
O F}n1"tim. �1;;"1 dI" f�rj-q rlA('O",-,rllj·n�;:;n ",f;,..;"l 1"'''7

variada seção de no1íci.as refr�r(On1'ps à vida do Munid
]';0. COll1 o sue:f.l"tivo 1':1-'110 dp 'B!np1pnau T"tif;ca SlJa
di.Sl;)('Sião elr.> luh', publica o Boletim,' p,;-celellte arti
go sôbre a BR 101.

I
/

CELSO REGRESSA
, '

O ex-Governador Celso Ra
mos, que se encontrava na Gua

'

nabara há vários dias submeteu
do-se a exames de saúde, regres
sou na tarde' de ontem .a Floria
nópolis" sendo recebido no Ae,..'
reporto Hercílio Luz por grande
número de amigos, antigos" au
xiliares e pessoas da Ianríi.a. Ln
-contravam-so presentes ao de
sembarque membros do extinto
PSr::; entre êles o Si'. Aderbal
Ramos da Silva, com quem o ;;1",

C. Iso í:í.amos' »alcstrou .reserva
dan-ente à saída ela pista.

.

O ex-Goverriane que, na

111E.:C.i.-.Ái:t t..1'�' .l.):�.:,::,:;,�v"J) \' .: ...
�

cansando das lides .da politica,
Ec tá completamente l:êsté.b,,:;k::i
eLIlc:) ancs de incE'ssante traba-.
]f"r) à frente da adll';r.istração ca

do das canseiras adquiridÇls em

tarinense e pronto para voltar
às velhas lutas, das quais, ria ver

dade, nunca se desligou comple
tamente, estando sempre dispôs
to a intervir CO�"l a firmeza da
sua lideranca, nas ocasiões em

que sua 1)r,-S'�llea se fazia senir
necessári�" De "resto, ainda per
l�allecem vivas as palavras do
ex-Chefe do Executivo, quando
afirmava: "lVfe-l: co�� prol11is�0,
11ara 'com Santa Catarina não
há' de encerrar quando tro.nsmi-

,

til' o' L.argo de GoveDlador àque
le que me suceder ... "

SL PEó BR-I01

O iOl'r.ah"tCl S;lveira Lenzi
l'pT)rpsentUG "O FS'T.i\DO" no

Congresso Pró-BR�101, à reali
zar-se em Pôrtq Alegre nos pró
ximos dias' 14 e 15. Para tanto,
deverá seguir para a capitáf gau c

,

cha na sexta-feira, devendo, ao

seu regresso, fazer um amplo re

lato ;lr.S lp'torr<:; do "po�is anti
.f;tn diário de S:o.nta Caté'rina"

.... sôbre o desenrolar do conclave .

SFCRI<''T'ÁRIOS ESTA
,SEMANA

r

CONGBE'S.·SD ,V,,OrA JUSTIÇ1LS'E'GUNllA � Jl+ ��I"nttftE(I- ., r' i ,.,... J �.iÇ�i�� ilun·u'
• ,� ��. I -,t' ,

,

v·' , "

"
r

'

•

RI.O, 9 (OE) - Os ex-governado
res Seixas Dória, Mauro Borges, Newton
Bello e ,Aloisio Alves deverão, segllndo
inforn'ações de dirigentes da ARENA,
figurar na ul'oxin::.a liS'ta: de susuensão' de
direitos poÜticos a ser decret�da pelo
gove�l1o. Os dois primeiros "esquecimen
to ou displicência", foram a.fastádos· de
seus postos e l1enhU�11a outra penalidade

� sofreram. Por considerá-los subversiv'os
A maioria das 82 emf nd'ls apresentadas versa sób.re a o governo nretende afastá-lo de qual

forma ele nomeação de iunci-onários da Justiça Federal quer possibilidade eleitoral. O sr. New
com ou sem éoncurso. Tratam, em suma, de aspectos se- ton Bello; ex-governador do Maranh;i.o,
ci)uclári.os e superficiais ela proposição, acreditando-se que encontra-se em rumOroso processo sobre
poucas terão o apoio d'1 maioria do Congresso, pois' a ten- eorrupr;ão, sendo considerada certa a sua

cl·; .... �'8 é pela aprovação elo projeto sem maiores 1110difi- inclusão na pro;xima' lista de cassações.
cações. o- sr. Aloisio Alves, ex-governador do

-.- Rio Grande do Norte, conollanto denun
ci,:>do tem no atual 2'ovprnã.dor de AFlU
F'ctado padrinb.o forte, junto ao governo
federal. O sené',dor DiD8r+é Mariz, {od4L'
via, está convicto de güe Alois�p não es

Com p.rÇl.ZO a.té 20 do corrente para apreciar o' projeto
ele lei enc�mil1])ado pelo Presidente ela República, sôbre a

organizarão da Justirq Federal de 1." Instância, o Congres
s�<vo'taní' � proposição i�,J dia 16, No dia 11, o relator', Sr.

l_Jjàli113Marinho, deve emitir parecer sôbre a matéria.
<'

S0:sunc�o o Ato Institucional N." 2, as primeiras nomea

·.:ôes de juízes fec:erais de p;'imeira instância e do pe?soal
, :::d!l1ÍDistrQtivo serão de livre escolha do Chefe do Govêrno.
Posteriormente, a escolh2 dos magistrados ficará subordi
nada ,a organização pelo Supremo Tribunal Federal, com a

colaboracão do Tribunal F'eder'11 de Recursos ele uma lista
C!uíntupl�. 'O critéi'io el� üvr� nomeação na fase inicüÜ, se

gUllC'O declaróu o ProcUr,ldor Geral da República, profes-
. SOl' Alcino Salazar, é me,iid'1 de emergência, pois, havendo
urgência para a organização da Justiça Federal, a adoção
imediata do sistema de concursos implic'1ria em retardar
'por cêrca de um ano a 'l')m�ação elos nrimeirosl iní�es. o

que não consultaria os hterêsses da União.

O sistema do mérito" entretanto, está resguardado, pois
para a nomeação do pessoal auxiliar aplica-se a regra. da
Constituição no que ,toca à obrigatoriedade de concurso
público para os cargos �lc! carreira. Os juízes substitutos,
também serão escolhidos mediante concurso.

O projeto original admitia o 'aproveit.1l1lemto na Jus
tiça Federal de L" Instal'lcüi tão-soment,e de servidores do
Tribuna) Fec}eral de Rec,l,,�'sos e das Varas de Fazenda.Pú
blica. Entretanto, a tendénci'1 é ampliar êsse aproveitamen
to, abrangendo, de modó geral, os funcionários de outros
trIbunais e' órgãos da JLlstiça: da União. Nota-se" a êsse

propósitq o inteJ:êsse crescente de serv.içiores de t.ribunais
federais sediados, e1'n Erasília, os qU'1is desejam retornar
ao, R.io ou à Justiça Fed;Jral eln São Paulo.

\

Por outro lado, o /aw de o projeto estflbelecel' mn

Conse1,ho de Justiça eom:tituído ele Juízes ,.00 TPR" coin
pedêres de Corr�gedoI'ia, para plaior fisc'llização das a ti-

,

vidades da Justica Federal de 1." Instância nás diversas
unid,ac1es federativas, abro)3. possibilidade dê aquela Côr
te ma.nter um corpo esp8cial de funcionários nas ca.pitais
d�s grandE1s Estados, of'3recendo,. assim, chance aos qué
não Imais pl'ete,ndem cO!ltinuar em -Brasília, onde, pràtica
mente, se <anulou a vantagem' da chamada "dobradinha".

•

"

HI�TÓllIAS & ESTÓRIAS

s. c. r

ELEGIA ,PRÉ I�RNAL
.\11, se r.este triste hiato outonal,

lillen de 'ligação ,entre -a álegrle :te.
mmiscência do verão e a triste

perspectiva do inverno, for de to·
do impossível vivêr, não viveremos.
Será muito melhor morrermos

'p;Jr uns meses, 'precis3me:i;lte até a

primavera. Aí ressurgirémos dos
mortos, bem a vista dos illcréus.
Se não pudermos mais 'exercér o

surrealismo, latent� em nós, em

nOssos ímpetos, contidos, em. ,110S"

sa paixões, veladas, em nossos com

]Jtexos, recalcad,os, então impreca·
remos contra Breton e Eluard, es"

quecidos de que nós é que estamos
ô<;ns de imaginação e de vida.
'Se a lúgubre' estação afetar nos·

sos cérebros e nossos corações to·
mcm'Os pel'vitins líricos, se possível
de Banddra, ou de Vil1iciuns; mas

cuidado, nunca de Baudelaire 011 de
R�mbaud.
Se mágoas acalentadas 00 chagas

exangues nos atonnentarem,.. que
nos sirvam o lenitivo eln 'forma, de
calice, que cO,mo o de Cristo, terá
que ser logo bebido para que tudo

A VOLTA DÓ DIARIO

O Governador Ivo Silveira
ja mandou lavrar os têrmos de
posse dos novo? Secretários do
Trabalho e da Viacâo e Obras

,·f41:>lidéj:s. ,�inborà· não tenha
ainda fixado a data para a posse'
fonte' do seu gabinete informou
que esta se dará provàvelmente
esta semana.

\

- Sob, a direção do ex-deputa
do Sebastião Neves, voltará a

circular brevemente o "Diárí.,
,

da Tarde", órgão vespertino' que
.

há muito tempo não vinha send.o
editado. ,As. primeiras medida,
para a :pl!blicação do jornal já
estão Qç'nr1" tl"\1O' :o.rlas, PS ando o

sr. Sebast'ão Nev-s 'nroc:":lendo,
n« ,.,..,r,rnp"to, à reforrnà ,0"lS ins
talações da redação p oficinas.

C�JSTAS SAIRÃO -b;lVI DOSES

A nova lei do Regimento de,
Custas terá sua aprovação, no

máximo, até os primeiros dias
da próxir=a serr-ana, '\.. i11f(\r�;'�_
g:;') ó elo r1""l)'lbdo Nelson Pedrí
ni que adantou que hoje ssrá
vn1-p,-1a 'a Par+» 8-r-a'. '(1,"\,' !Ido
0S T_';'vl'OS r+stan+-s s"'1'''''1' ::1')1"1)_
vados um a um em sessô .s: c:->n
secutivas.

w � T Dr) TlÍ�T)TTT c:,rONA
ADMINISTRAÇÃO

F'()J'te da' Prefeitlln' d", T_,'l
f'es infoDTIOU q11·e .o pré,,;' o Wal
rlr"\ C'r-,_c.l-,<;'j os+';_ rl.::Q:v-:10 pn.r�r�e à
�,.:J�"''';D1('t-rd.('.�.n n""'11'nicipqL' t.olnan..

co v"ri::l,s l?ledidas de vulto vi.
(

s"lNlo à (h!;>''''''izél�80 das ob1'3s
(1,? "lla nl�tl1f",.,,,,�.; Nn p'oPlent!),
PPDS<l em cr,ns1Tuir uma nova
esta.eã o rodoviária, transferindo
a atual temporàriamente para
o aeroporto local, já que as cnn

rli0.õPs P)[; �h�ntC'� prn Qll R_t: iJl �t'.:llq
(';;0,"= .:_; 1"';() ('r'\l"'''' .... f")' .. .f·<"),..., ..... , ...,,<;)';Q,

.

,,", •• ,.,�,., cl�� f; "V ,":rn os (ln Vst,'ldo
(' ,..10 rTn�;;"

'(1

capar'á ao listão, pois "seus crimes fica·
rão suficientemente· comprovados nas

sindiçancias empreendidas 'pelas autori·
dade;;; revolucionarias". Revela-se' que a

decretação das', novas cassações, abran·
gendo ainda, deputados estaduais e os

dirigentes do Partido Comunista, será
. oficializada pelo marechal Castelo Bran·

co, ántes da convenção da ARENA, ma�"
elida para 26 de maio. Com efeito adian·
ta-se 'ttue o' ,Presidente não abre mão do

plél.p.o q.e limpar as Assembléias Legisla.
tivas ( principah11ente dos Estados que
elegerem indiretamente seus governad�·
1:es este ano), os eletnentos considerados
subversivos e corruptos. Pelas informa
cões correntes em Brasília, o govenlo f�
deral mantem-se no proposito inaba,�avel
em promover 'vigoroso expurgo sobretu
do na Assembléia Legislativa de São Pa�
lo, onde pelo menos dois deputados te;

riam seus màndE'.tos cassados.

seja consumado, antes de raiar

(sol, eivado de brumas. ,"'
Se as mulheres, as belas mulhe

_ res não nos quiserem aquecer nes'

te inverno, se· o vento sul, consôlo
rebelde não mais levantár saias oU

.
remir es_píritos, malditos sejaJII,
ventos 'e mulheres.
Se nas tardes 'frias 'e cinzentas,

l'ecêndent�s a incenso e, a velóriO,
mio pudermos nos aboletar ali no

miramar, 40ce cabo de poesia que
ao mar se arroja, nem tão pouco
sCl'Vir-nos daquele medieval, berói·
co e lendário castelo amarel.iJl]lo,
sinlbolo supremo das �oncupiscên'
cii1S diuréticas porque um é o succ'
J�neo do out�o, elltã�� ficareJ�os
abstêmios e perig'osamente lúCidoS
para viver e até mesmo para Jllot·
rer.

E se de repente, não mais qUC
de repente, aquda meiga llleJÚl1a
de olhos tímidos, l,lzuis, 110S l'eltc'

gal' o olhar, outrora mútuo e sôfre·
gamente esperado, iremoS ser,

sem hesitações ou receios, .miSall'
tropos irremediáveis, pobres erc'

mitas, < 110 Cambirela.
,

Então, que Deus se apiede de JlOs,

�tp. o próximo verão, I pois. não 'dI!'

vidém, êle virá.
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ESTIVERAM nesta' Capital 10 Sr.
e Sra. Comandante Luiz Mario Corrêa
FreYsleben. Ele, está colaborando Com
.a SIDESC. Assessorando importante
trabalho junto ao Plano do Carvão.

x x x-

.
O CONSUL da Polônia - Sr. Sta

nislaw �oWnàçki, próximo dia quatro,
�

':Palac�, recepcionará con

�;W cc>q�itel. .

.

/;Y;'; : �::Í
"

;�.
'i" x,Xx' x -
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CINE ROND,A
t

'
-,

MANUEL MEDEIROS VIEIRA
I
/'

. \
-

MATRAGA: UM FILME> ESPERkDO

1) - De Roberto Santos, o' profunda
mente autêntico realizador de 'O Gran
de Momento' e um dos diretores mais
bem formados \ do cinema brasileiro, é a

filmagem .de 'A Hora e a Vez de Au-'
,; gusto .Matraga" de Guimarães Rosa ( ..
, tão grande na sua tarefa de "nacionali-

,

, zação e 'qesmistificação literária" quan
'

to um Mário de Andradej , para muitos
'um'nôvo Macunaima, 'um herói sem he

'toísmo', um personagem brasileiro 'até
, às raízes. .

.

" E Roberto Santos, um cineasta sé
rio e tremendamente autêntico na sua

carreira, viajou por todos os -Iocais on

de 'viveu' Matragá, indo até as bôcas
do sertão,' 'num levantámehto prévio e

sensível das condições de vida do ho- I

merrr do interior mineiro, para melhor
situar sua criação cinematográfica'.

.

Representará o Brasil no festival
de Cannes (maio) e junto com '.o De-

'

safio" (só agora liberada por nossa' ob
tusa censura), 'O 'Padre e a Môça' e

'Menino de Engenho' (já sofrendo .com

as deturpações da macartísta e censura

mineira que já está vendo 'comunismo"
'e subversão em Lins do Rêgo), forma
o quarteto das velícula,s mais esperada
do atual mofnento do cinema brasilei-
ro.

Intitulando-se 'L"Homme Que Est
Devenu Une bête" e 'The Man Who ..

Turned into a Beast', nas cópias em .,

francês e inglês, 'A -Hora ,e a'Vez de Au

+gusto Matraga" já tem, sua exibição ga

''ris�•. �,t7iA� ':': '

..

"

r 1 &n �,. h'i' �!?�,'.,I> '
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Os noivos" felizes, Nei e Terezinha
.,_.

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

na' automuv,,,l após .erern recebido a dando pelo HotelBalneácío Cabeçudas
bênção de D�.\ls, (Foto de Mauricio). de onde seguirão para Buenos Aires. I

UJ;Il detalhe digno de registro; íoi quan
do Dom Joaquim Domingos de Olivei
ra, tirou o óculos para ler o' serrnàõ do
'casamento de Tel:ezinha Ami� e 'Nei
Gonzaga.

RE;GISTREJ um grande aconteci

Inento social 'realizado sábado. O' casa
mento do Nei Gonzaga com' Terezinha
Amim, O noivo, filho do casal Carlos
Gonzàgh, a noiva, filha do casal Espe
diâo Arnim. Exatamente às dezoito ho

ras, ouvia-se o som da marcha nupcial.
A bela noiva entra na Igreja do. Divino
Espírito Santo, acompanhada do Sr. Es

pei:idião j\mim e da quatro.Mademoise
les b'b.'!tp:eur -:- Maria G�J:J:19ta Boabaid
Carvalho, Cristina Fernandes Barbato
Ines Helena Silva e Elizabeth

.

Amim.
Ela encontra-s�'�iJ:! o noivo .no altar.
O Arcebispo M:ê:tt6poIÜ'ànQ' - 'Dom Jo
aquim DO,ll'Üng'ties de OI1s:�i:rIl, inicia a .

c€rimôni�:;'feiig:\f{ra, coq'f.:�-'
", ....;...,

Teí:'ezinh�k. e �é!t}receb�.\'n:f
-Deus .ót1hri'(e 'i" ce.�irrtgYi�\:a:';;Yhrellgiosa:;
cantou o coral daquela Igreja; que. a

pre3entava um.a finí"sim.a decora.cão.
Após o a' o religioso os conviClados' fo
ram r8cepçion2dos com elegante jan-'
tBr no SantacatarinD.. CountrY, Clube.
Terezinba, esta.zra n'iuito b0nita com ex

pressão de felicidade, que' deixava, , , .

'transparecer em sua delicada face, Tea'
java um belíssimo modê10, de noiva, em

zebeline com casacão, Na' cabeca um

origil:lal casquete ��m flores d� laran
jeiras; descéndo um longo véu. O mo

dêlo apresentava bonitos bordados; com
linha, perolas e fios prateadoi). Confec
ção da mOcllstn \V,alb�lrga e bordado"pe
la Sra. l\4ussi Rranc.l. A elegante recep
.ção foi servido um. gostoso jantar 'ame
ricano', bem apresentado pelo Sr. Edu
arlõ Rosa, que eS'a de parabé'ns; ;Fo':
rall1 padrinhos:

\

(Noiva) Annes Gual
berto e Sra. -' Oscar Cardoso Filhó. e

Sra. - Re�ato Costa e Srp' '- Dahil A
mim e Sra - Jorge Bathat() e Sra -

�,1ári� Ferreira é Sra. Caetano VIeira
dii Costa'--, Carlo� Gonzaga e Sra. -" EM grandes átividades a S�a. Nei
PercY Borba e, Sra . ........, Hélio FreItas e "de Costl'l, para ,o chá dQ dia dezenove
qra, - Fernando, Viegas e 'Sra. ,_ Wol próximo, no Lira T.C., e.m benefício da
n'ey Colaço de Oliveira' e Sra ..._ Spiiol? Liga de Assistêúciâ ao recem-nascido.tU� D

do. ,ill1atos. e Sra. - Paulo Bornhausen �..
los 8ra, - Alvaro' de Carvalho e Sra. -

Clóvis Silva e Sra. � Adélia Amim e
1a- ,

, Esperidião Amim Filho.. (Noivo): Rol,f� d '

Ião Consoni e Sra. - Esperidião ..(\mim,ve
S

' ,

etu
ra. ___: Carlos Gonzaga Filho - Acá

'

J�� cio Santi'ago e Sra. - Antônio Muniz

tei Aragão e Sra. - 'Heitor Ferrari e Sra�
Osmar Nunes e Sra. Walter, Novorogo
de e Sra. Celso Ivan da Costa e Sra. -
Di@ll1icio Freitas 'e Sra, - Nilton D'A'
vila ê Sra. - Prisco Paraíso e Sra:-.- \

Léo Xavier e' Sra. ,Ilmar Corrêa e Sra,
- Fernando Faria e Sra.\ - lVIJa�oel
Nobrega üliveira e Sra. Os noivos, ago
r� Sr, e Sra. Dr: Nei Gonzaga (Tere
,zll1ha) estão em viagem de nupcias, ini

"
'

rantida no 'estrang�iro'-
"

,

Fato êste que muito nos alegra, q:
'inda mais se sabemos que tem quase
300 filmes nacionais nas prateleiras es

perando distribuição, pela' .desonestida
de e ignorância de nossos exibidores

, (em impressionante vassalagem com' os
"trusts" de HolLywood) e pela omissão
ou colaboracão de nossas autoridades.

No elen'�o t�mos Le.onardo Vilar,
Maria Ribeiro e J'ofre Soares. Produção
rlp. Luiz Carlos Barreto, fotografia de
Hélio Silva música de Geraldo Vandré
e montagem de Síl�o Reinold.

NOTAS ij.APiDAS

2) . - Já está nas"bancas o 20. nú
mero de 'Filme 66',' revista de cinema
editada no Rio Grade do Sul.

3) - 'Memórias do Cangaço', 0 be
Iíssimo curta-metragem de Paulo Gil
Soares, premiado no FIF,' realizado no

RiQ, foi novamente laureado, agora em

Florença" no Festival de Cinema Sacio
lógico e Etnológico .

3) - "Tôda Donzela tem um Pai

que é,Uma Fera" é o filme que 'Roberto
Farias termina atualmente, com Vera

Viana, Reginaldo Farias e John Her

b,ert, nos papéis centrais. Farias é o'
realizador .de "Assalto ao Trem Paga-
d' 'S I T',·,

"

or e e va ragtca.
5) - 'lVIenin� de Engenho.' de Wal'

ter Lima Júnior, baseado na obra do
mesmo nome, de José Lins do Rêgo, al

cancou notável sucesso comercial quan
dr) de suas exibições no nordeste bra
sileino.

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

Lancha' Vende-se

SENHORAS

, ,

.1·

Esta a solução-PlAN'O DE VISÃO INTEGRAL
Eis cpmo funciona:', .

Você vai' ao' oculistá. B
�

Cidade tem' quatro bons esuecialistás.
(yeja a relacão abaixo).

" .

CO,nsulla. Apanha a. receita e ,manda aviá·la
.

em nosso labora
tório, ,com IOqa a garantia e 'tôda$, as facilidades do nosso
rlA�O DE VISAO ImUGRAI.; que lhe dá:
:.. CrMjt� imediato.

.

* 3 meses para' pagar, sem qualquer acréscimo.
... 5 meses para pagar, em plano tadlitado.
'* 10°/<> de desconto, no.s pagamentos à vista.
* Garantia tol�1 de a meses,· por quebra de leat�
IMPORTANTE: Podemos garantir estas condicôéSí até 8 próximO '(.

dia 31 dê maio. Decida-se' agora,!
E��J!ecialistas Que você 'pode' cORsullllr :

Dr. Oito freusberger

c�nsú;tóriO: Casa de· Saúde São S�bàstik
, DL '1 t 8�rret8, .

.

...

I ��'i�Ali!lb: Ci',w artiPresi� hiy�,
nr, í�!i� iílilii vieira .

&a!lSIiltório; Galeriá lacqueliue
�r; lozQuim M�deira Nãves ',\.

GnHsilllóric: Rua Tenente SRveiraAOS: ;:

J

Ver.de-se uma Lancha a Motor' de Popa 28 Cava
los - Marca SIR Americana. 'I'rr.tar à rua Desembar
g�aor Pedro .Silva, 708 ou telefone 2237 -, Coquei- _

ros.

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

,

'I LnieITlaS
A SE.NIlORA' K,yrana L8.Cer0[1 e

I'

s',ia {;lha Zoê, retornaram. do 'Velho LtNIRJ
. Mundo' e estã0 contando as nOvidades
da Grécia, onde passaram' dois meses C· S- J

'

com familiares. Ine
.

ao ose
x iX -

O SR. e SRA. Dr. Fernando lVIar
c0ndes de Ma'tos (Iolanda), dOli1im>o
reuniram convidados para um jant:r,'
em sua c?nfor!á:r�l. resid.21l,�.�fb���I�l!l10 'r.'randQ amversanó de sua... ;!t]!-lüa\,;;.��-.<:,�,
'NANDA.

. .' .

X,_

EM Curitiha, aconteceu o
de .Mar,ia Cristina �otzias com

erschet�e.
'

noivado
Gil ,Fu-

-X,XXX

X-.'

A ProfessÇ>ra Lea, em ,promoção
do Colunista, ministrará um curso pa
ra S1'as" conl o patrocínio do Clube Do
zé de Agôsto. Dia quinze próximo en-

',cerrará o segu,udo curso que estamos
'promovendo. Haverá um encerramento
festivo coni mane�uins de' sociedade.
Vamos es�olher a d2ta.

- x x. x x-

VüLTA 'AO MUNDO' em cento e
,

oitenta minutos., Os ensaios prosseguem
normalmente com ° córeógrafo Luiz. Car
los Santana. �(tinze países no -roteiro.
Brevemente vamos apresentar no teatro
"Alvaro de, Carvalho".

'

'I.

•

mais

LO .', NDRES (OE) Um proores80 rn' d'
b

e

e ICO que ajudaria o homem a vi,..
r rnai � 'e '

'.

t t'tu'
. .,' ruaIS vlgorosau1,en e cons 1-

Íir�Ullla real possihilidade", seguúdo a-

C
a o CIentista' e escritor Dr .. Alexornfort . ,

do Il:eü '-. Um .dos' maiores pesquis�do�es
O
la ,Ullldo no campo da gerIatna.

e't progresso' provàvehnente será
lOn'

-

lhec ? ,�studo da maneira como enve

'Sist
em celulas individuais e como os
elllas '.

.

'

ciln QUlllllCOS controladores do cres
ento edI' ,

fun" esenvo Vll11.ento das celülas
CIellalll

"

das �a�ancio perante a .Real S�cied�dê
Se trê

I e�, eTH Londres, disse êles que
com

s

;l�ntis! as' prit�nicos ,laureados
dos 80 t1' remi.o Nobel fôssem persuadi
blenl� ci8halhar ,excl,Hsivamerite 11,0 pro

aSSunto
o ellvelhecim�nto" o ,estudo do,

lllelb podena ser acelerado COl1l os
.ores res·ult'· d

.

' ,

. a Os.'

,,'

longa?
Julga. êle que, no, nível mais geral

o envelheciu),ento 'parece' ser o que se

põderia chàmar de� falta de, informacão.
Perde-se vi��r porque, c6mo uma'ae
ronave projetada, para fQtograJar Màr
te e perder-se depois no espaço óder&!
depois de certo ponto o ,H0üllôm p,k:oa,
a c81:ecei· Çle Ulll

-

programa.
'

O Dr. COn;lfort ,salientou que nao

se realizaram ainda pesql.íisé!s suficien-
'tes para determinar 'exatamente ,onde
surgirá o progresso, mas julga haver
real possibilidade de, ulpá descoberta,
sensacional, afetan.do ,ou o vigor huma
no em idade ?vançada, ou a duração da

vida; ou ainda ambo�.
Se êsse rirogresso ocorrer, talvez

seja possível ,dilat�r a vida humana mé
dia para 80 anos e, mais importante, ..

dar-lhe maior vigor no ocaso da vida,

;\1.

\ '

8.5.66

------,--

Dr. Iucio GoncalV'es lim'a
-,

.

PSIQUIAT�IA
mOENçA� MENTAIS E NERVOSAS)

NORBERTO CIERNAV
r; " .' .-

• '. �
-

.:'

CiRURGIAO' HEl'T'liXS:;;�'�\';
IMPLANTE E TRANSPLANTE·:dE' f;>ENT']'_;§

Dentisteria 'Operatória pelo sistema. de álta rotaçM'
,(Tratau'JentGl '!Eldolç,r)

PROTESE FIXA,E !v'I:OIfEL
EXCLUSIVAMENTE COM HORA�·.,MARCA.Ôft.;

Edifício Julieta conjunto de 'salas' 203
,

Rua JelôíJlllo' Co.slho;. 3�l5-
Das 13 as :1:9 horas ::;

Residência: )tw. JR(e�lCíDiíi@; l1�iõ ll�@ = 0;��,� lt,

às3 e 8 hs.

Jece Valadij,o
Sônia Dutra
Vera Vianna

EM

Assistente da Cátedra de Psiquiátria da J"aculdade de
Medicina de Santa Catarina e médico do Hospital Colônia
Santana.

Das 15 às 18 horas.
.

Rua Victor Meü:elles, 12
,

I'

Cine Ritz
il-s 5 e 8hs.
Jean Pa�l Belmondo
Line:> Ventura
Gert Frobe

EM

100 :MIL DÓLARES AO SOl..

Censura: "até 14 "nos

Cine RoXY
às 4 e 8 hs.
Verdàd€úra )'ábrica de

gargalhaçlas
'

Programa n. 5 -

GRANDE FESTIVAL,
GORDO E O MAGRO

-RisoScope-
5 Gozadissimas Comédias

Diàriamente u111 programa
diferente!

Censura: até 5 anos

BAIRl<OS
Cine Glória

.às5 e 8 hs.

Sean Connery
Daniell(-l. Biarichi

EM

MOSCOU CONTRA 007
'Censura: até -18 anos

Cine 'mpério
às 8 hs.

Verdadeira fábrica de
, gargalhadas
Progral'na h. 1.

RisoScope
CenSU!1a: até 5 anos

Cine Rajá,
às B os,

Peter ,Sellers

Ríchatd
"
Atteni:Ílorough
-' em-

• ABSOLUTAMENTE
ERRADO .,.

.. Censura até 5 anos .,

'� 'i � >('. f. f � ��-

�.
/ .i �

"

VENDE�S.E .'�
Vende-se uma máquina

de escrever, portátil, 'mar-
,

.

. \ . '.

cá OliIVETTI-2�. Em es- "

at I de,
, I

�

i
,

l�
•

tf��Ção_,
i

1 ':.... "_ ?',, __
,

," -0(' ,,'. '�",,!._
E,' além dos 10 meses, de prazo, você 'tê'o, :'"

. Preço de',à vlsla� J?ara' pa�ar:nento em 30 dias.
DeS:;G;��it?'�;'�Speclals para ··as'�;�Sua Inscnçao no cadastro de' c'r ..

para 3711.-
Serviço de entregai a domicílio,

i'

- ::;j

l�'���____...tado de nova:
'l'l'atar com <) LUIZ nes2

te Jornal,' no hor;irio da!;!
19 às 23 lls ..

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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\)JRETOR: -Pedro ,Paulo �'achado - COLABORADOR�S:
Gilberto Paiva lUal'cehlS - Deeío Bortulozi.

'-

T'êz o A-'''i. r- seu rea[-'a-e-
címento. apés a disputa do
Es;;adu21 de F-,tet·ol. E de

maneira auspiciosa, .apesar
'ia, d€Sf.1,1�-;__le qU2 sofreu
com a negativo de Cavallaz
zi de atuar, pelos motivos

que � nr-ssa reportagem já
ex-ôs. íTC1"1l 1 ....,-::lrz vencer,
lev=ndc a C"'..,., o seu 0e�i-
"'�eT"ntu�, o al +celeste

zombou do """o"'i';ismo

Figueirense, impondo-se ao

seu maior rivp'( por um es

core que não deixa dúvidas

qwmto à Slm superioridade:
2 x O.

I
Maury Borges -,. Gilberto Nahas '-,. Divino Mariot

Abaixo' transcrevemos, na Narbal Villela. Prezado Sr; tado, e que nós, do Riachué

integra, a carta que o pre- Presidente. Aproveitando.' a

sidente do' C. N. Riachuelo, visita de nosso comum ami-,

dr. Celso Ramos Filho, lhe go, Sr. Muner, '·,d<'l. Club�
endereçou ao, si": Narbàl Vi-, Náutico Ríachuélo, dessa c!1�
lela, presidente do C. N. que Carlos U. Jatahy pediu'
Martínellí: por ofício ao prezada ami-

"Florianópolis; 2 de maio go, sendo o empréstímo dos

de ' 1'966. seguintes barcos para o

Senhor Pr'esiçlente, campecnato
.

estadual em

Em adiantamento ao nos' 15.5.El6., ou seTafu,: 2,�em p�'\
so .otícío. de 13 de abril últí- trãó e skift. .Desistímos dE(

mo, voltamos à presença de participar do 4 sem
.

e cio

V. S.a para expôr 'o que se- oito, assim, contamos com

gue, esclarecendo" de início, a valiosa colaboração de vos

'paio aos companheiros. Ne-
que se nos alongamos na ci- 80 clube no que tange' ao

ry e Deodato firmes e, no tação dos fatos' e transcri- empréstimo dos barcos (3)

centro da cancha, Luizinho cão de ofícios é, tão somen- acima citados. Com os nossos

e Hamilton estiveram con- te, com o intuito de fixar, mais sinceros e reais agrade- -----'---- __ o ------.-.- __ o - --------.- ..- .. -.- ....

vincentes. Rogério I, com a perante a história das rela- cimentos, enviamos a V. Sa.

camisa n. 1Ó cbnstítuíu-se ções entre os nossos clubes, e ao glorioso Cluhe Náutico

no melhor homem na can- assim como. frente ao dever F. Martinelli, as. nossas e-

cha, tendo consignado o prí- indeclinável de colocar os fusívas saudações esportí-
meiro gol e contribuido pa- rjaohuelfnos e a opinião pú- vaso Alfredo' Strehlau Vice"
ra ,'1 feitura do segundo, Ro- blica a par de detalhes que Presidente esp. pelo C. N.

gérío II. dentro das suas óa- reputamos preciosos para o América." �

.pacídades \de jôgo e. Ito perfeito entendimento no, Estava claro que. o C. N.

constituindo-se num perigo ocorrido. América não solicitava em- 'a combinar.

sempre que se encontrava Quando. da, recente explo- préstimo do 4 com.e oito,
f

.

f' lt
. OFERTA DE OCAS.IÃO: Por motivo de viagem "torra·se·

no lance. Ma,i'que 01 19ura são que danificou e destruia cabendo resa ar' aqUl que

b
•

1 '
.

uma excelente área ClT! Barreiros com 20 metl'os de frenle
negativa, sendo mesmo o' a quase' totalidade de ·nos· o c1u e )tUn1ellaUense pos-
o, b' 't e 65 metros de fundos, "údendo ser subdividido em 4 10th

pior elemerato 'em campo·. sos ..barcos, recebemos, na sui dois arcos a 010 em .-

tT
'

d'
_. 1

•

f' por somente 1 milhão e quinhentos mil cruzeircs,
No Figueirense pon �lCOU 'Ocasião e mesmó na hora eoll. lÇOe:S, um c.os qUaiS 01

�l1.bens) "�-que
. f?� � que '-n�ai� mo

_

OCOJ;rldo,}a confortadora .utÚizlado, pelo Riachtfelo, ,
"

trabalho deu' à.;-·'retagualõda _v.isit�'de V. Sa. que, e'�PQD- qHando venceu o páreo ele :? LOTES Jl.iNTOS·� próximo i Capela de Coqiieil'os.'lli

avaiana, priJ:.Wipalmente a taneameIl1Je et>JI'0'êtld"ã: h�ssà. 'honra da Reg."l.ta· Internacio- da vista panol'âmka., Pos&ue o' terreno fig'uei,l'a

Mirinho que "Ú���, qne"1og�,,,, dispo'�ieão :'em n�me dp d.·. nal do á�o passa&l. Face à g'1r calmo e próprio par" residêndll de estilo.

tudo o que. 13ape;' G�\rsirici e3:N.. ·�@ti';úri�i1i': "tnclQ, qu�" 11(";:
"

manifestação \ dq' América,. .

.
.

'I-ielinho foram-;'o&ttos' \(;1ue·.·.··-.,'.', "",,1 .,l, .... �: >:'i:,' voltfl'hios,Iia últin1à;:_'sexta- RARf� OPORTUNI�A'l)E - vendCIlil.-se fi lotes
.

., \-# .',., iI1"·,.�Z..,,· "':"'�� ,filIDes�,��, �.",:,\,-.<:hit"'-I!'·'''1í-·'·� ""1, �'i-;;";'.,. - ;...�"";, ,",. '1- ·'d" 2" " t ,.�, .'....... ·t'
. ",,,,l • "j" �. Iln

conve'n'ce"'arri'· Th<'0�a.re0 ,ACfff:""'It': ��o··"";.,'·",. ,i "dws' "'�.-"t!'l.'Q; .

'f"';·'·"·'·""it.··,')9tft ilQ.s enc8.n t.,r.al''''.':.,IzaUi,:�: .t). rue ros:f,e,d",n e por' "�o (oc UJ1ÔO", com'
'- .L .�\,. )". I

"
"". b.,):<- :35'G ,... t;l:lb1:rO. "G, alI;:i� /'11' '-'���(.-w.·�'� . .f.k 1:'" � .,.', ";_K-::�Í'���..

i, '. .

"
,i ,

\ ... '. �....
.

'. •
.. 1.'1:-' '. _

nor estêve fl_rrpe:não pOàe1 ..tradiçÕes da ag;emiá,ççãb tl:� .' co'm/,v.' S-�L na séde de V'0§> ,;;t1����fl,N�-mt�-ííf�,m��.SHm,;.:���ó ,Ç-\Qll1:f:·�-!1.í:e. para, i
do ser-}he atribuida c,ulpa; V.�:Sar;; \!Olàco'll�hÔ§ _à 'vQuta- so club�" q�ando insistimos ����toL?cal

Ideal para (�onstruçaG de refndencul de alto

dos dOlS tE:ntos,. porquanto de- para, posterIormente, @n- no eni.nrestrmo, nesta
..�ftu-. .

inC;efesáveis. Zilt,on regul!:1r dereçaYi::mos '0,0" Ma�tin�iii r.a apenas dQ oitQ., ,já
�

que

apesar da. fà}lia .
que

'

cl}�mi-, ". ofJeio .soliqitando émprésti- idesistinio's de conseguir' um

nou com a'conquista.dn g'OI -'mo de dois bamos (o 4'com dos'3 .bateM, à. quatl'o.cOlTI
in�cial. Marreco e lMlf.tnó- .

e

.

o 6itÓ)" �;_ fil� de' que pu-' patrãq, 'que possui ,o'Marti

el com
.

altos. e baixos, déssemos' trein.ar e p'artici- n,elli.
IP .

.

tendo o prinieiro deix.a'dJ'). o
. par, no

.

campeol1'l.to cat�ri�'
campo po� co�tusão. Zezi�' .hense áe. remo, que se avi trou-nps· ,0 .. oito, esclareceR-
nho irreconhecivel- e. Cesar' zÍiihava. Nosso ofício fei

'e E'dio
.

fracOs. Ronerito, datado de 13 de abril.. ;f'as
"TIv.ito l1")lrcado por Ronal-" cados 12"dias,

. portanto,'á 25

do, nada pôde fazer. Binha Ue abril, chegou "lOS às mãos

e Lazita enquan�o jog"ram vóssa resposta! que' nos

5e houveram a contento. :,". permitimos tr,8.nscrever:
� '''Uf/F.lorianópolis, 25/a-

bril/1966·

da RivaHdade de 66
reendeu aten'dl
�O,. 2xO

que
do

Realmente, o Avaí domi

nou as ações dó minuto ini

-íal ao derradeiro, criando
,itu8.0,ões difíceis para a me

ta guarnecida por Agenor, o
que não se verificou do seu

lado. onde Acácio teve que

empenhar-se muito pouco.
A prímeira etapa da pug-

1"\8. i'i1l."liZC111 corn o marca

ri.".,. jn"l�er,"'do. isto é: O x O.
O gol inauaúral sõ 'veio a

verificar-se aos 2112 minu
tos do período complemen
tar, quando Rogério II cen

tr:mdo' mal para Rogério I,
levou a bola aos pés de Zil-

C(]nlp,ao�i]h) Sa�on;sf'a:
�

Paineirás
lrlilS_�'O "�JáG O pré�'io principalA • ,

e'l�d.� . trU\ 1·t {\U"-4 ...,I'-'I a fil!.n v

Está marcada .pnra a noi

te de h"je, no est,icUo S2nta

C'a'tg:tina, a q�1,'rta-r"oda.Ja rl.0

�e·tf'�'"�e E.s.1on'�ta da il:ta,
t·." :ü;'�o,·kl:;. 08 ,'do às Cl1UV:lS

C'.:' úl).'_r-�.a 'se:: .AE�l'a.
.

Na p-('o'imi:.1'"!r esLrão se

defrorttr.údo ,os fi'7es do JU-

7':;':;,i"us (;;l de B,v ,;::·erin J.�f.S,
�O? 1 c� juven� 'v_'os.' lu·�a:'".:,..to

'.-::2':'2 -::ri '8 U�"f.3:�Z'n('a e.�"-·Crl�:n·
'.� C".'� O :Sa- '8·'·j·-éh: ]: 1,0

mais conta com qualquer
chaIfce p8.ra chegar ao títu

lo.

No outro prélio, o. Painei

ras' ainda com e�'Jerança ao

título ,estará dando; comba
te ao Cruzeiro:, equí:r.e que
deverá des�er para a divi
são de acesso em 1967, pois
é o lantern.8. atu:'ll 'com 13

Dontos psr.jidos, sem uma

"Titória até o m�r1ent'l.

,�
. '"

,,1., 'l� f6.à'�r'f\ rta. �h�r"',!I.I!.",,J) 1Ik� f""iu"·�ah,..V lU UU .... lu

ti,�,u..:d'i ue Vo'lJibol
o ca�np-eonf"to estadual e Brusque, representados

de volei.bol, lT..asc:llino e ie-
.

pelo Clube Atlético Catari

minino, foi ini3iado na no te· nense, Ipiranga e Bandeiran

de s8b' .do tendo par' local
.

tes;

o Ginásio do Bandeirantes

em Bn.,sque. A tab21a a

pr'ncluiQ el<>b' rada pe'a �'e

deraç�o Atlét'�8 r..,"�,�; -,.,

se, sofreu total modificação
nUla vez que o Ginástico e

o Tupy, ambos de JOllwil

le, deixaram" inexplicàvel
mente, de compar�cerem às

disputas. Assim, o certame

ficou para ser decü:1ido en

tre Florianópolis, Blumel1J.au,

Foi programado então

para a rodada inicial os jo
gos entre Atlético e Bandei
rantes, nO setor feminino,
apresentando o triunfo das

brusquenses por 3 x· O.

No segundO encontro da

noite,' preli8.ram Atlético e

Ipirânga, com os blumenau
enses ..yencendo por 3 sets

eOIltra 1.

::;---�--- -----------,-----

Existe um

Il1Ivestõmen'to

GawQf1Itido pelo
Progresso da

Cid�de
(UL-n ll'errré1io moo jCIii"di� atlântico)
Um ten;eno no Jardim Atlânt�l!q tem valorização natural

.l

assegure.da.
A cid"lde cresce .. � para Barreiros.

da)
Portanto: valorização assegurada.
E mais - terrenos planos; em zona residencíal,. oferecidos
a V. em. financiamento .de 5'anos - sem: juros.
Torrte-se pro:nrietário no .J�rdim Atlântico.

E depoL5, se lhe perguntarem: ,

.. -- VOG;(\\ 51. f$�' l.lJ:Yl bolI). investimento?
Hespon ti de pror.to:

(Disso ninguém dicor-

._- C1" ", Comprei um teneno no Jardim Atlãtico. Questãd,
cj.e lógh::a.

, • �t �� *��

ATLÂNTICO
Infon1'Ja�ôes e vendas: Bpn.iaMim Averbuck

Rua Tel".fJnte Silveira, 16 (€;5'1. Trajano) - fone 3917

tnn, Este, falhando deilorà

velmente, não chegou a to

car o balão de CO-l'rO e, as

sim, avançou Rogério .1 pa-
ra apossar-se do mesmo

atirar no canto direito

arco adversário, sem qual
quer. chance de defesa pa
ra Agenor.

Esperava-se uma reação
da 'parte do alvinegro mas

o que se viu foi o Avaí con
servar o mesmo ritmo do-

mirtante do jogo para,
22 minutos elevar o escore

e

do

aos

isso, Arbitragem e Quadros

Dirige-se o Riachuelo
t;neUi: 'aue�tao dos

• t

Flol'ianópolls, 10-5_66
-----.."

e

para 2 x O qUe :viria a ser

o marcad0r ,final. Rogério
I do meio do campo deu

prof-tindb passe' para,..Ito que

avançou pela direita e arre-
messou alto para Rogério
II de cabeça emp.ndar a

pelo-ta paTa o funn.o das rê:
eles. Um tento de bela fei

tura. sem dúvida nenhuma

!) que na tarde de 2n�eontem
'Obt.eve o irrequieto pontei
ro direito avaiano que não

rllegou a permRnecer e1":1

cami)f) até o aDito- fin"'l. Dois
flOS .43 mi.nutos foi, junta
mente CO·'!J. M<lUoel eXYlUls')

de 0,8TYlD0. aDós
'1
terem os

dOiS nl?vfrS tro�,úlo murrOs

e nrmt,"-"Y)8S. t.endo em defe
"'" ri.n lt1t/"ral e>,n11e"'-]" do

Fi.O'ne;rp'Tlf'e 'i-nsurg'dn Ger

sin("· nue "hep.:"u 3 ",t,i."1.p"ir I)

n'1nt"irn '1nm 11,." "Y)onta .. né,
flr""n0o, (' p ...1,it,.o em nã,Q

Na direção do embate

Mais alguns dias e teremos a realizaçãn do Cam

peonato Catarinense. de Remo, concernente ao ano

passado ..

Pára
-

a disputa do título máximo da canoagem

barriga-verde inscreveram-;;e América, de Blumenau

Cachoeira, de Joinville, além dos três clubes ilhéus

que são: Aldo Luz, Martinelli e Riachuelo.

Hoje e durante tôda a semana, pela manhã, e à

V. Sa. muito gÉmtii "mos-

as-

do, todavia, �1fe o' mesmo

carecia de ligeiros -reparps
nos, car�inhos e cóÍar uma.

'

pequena, rachadur,a. no óas
co. Com po�cas horas ..

de

trabalho o barca estaria em

condições de ser- utilizado.
Com 'a intenção denão so-

.

brecarregar o carpinteiro
de vosso clube às vésperas
'de uma ,regata,

.

nos .pontifi
cabendo ressaltar aqui que

Hgeiros reparos em nosso

galpão 'rue dispunhamos de

excelep.te construtor,' aliás

um dos melhOl'es, senão o

melhor do Brasil.

Esclareceu-nos V. Sa. que

o regulamento' interno do

Clube não permitia ,fossem

.os b'arcos consertados para
. dos galpões do Martinélli.

àbviamente concordamos e

então V. Sa., n8. presença
do Secretário e do Tesourei
ro do Riachuelo, que nos a;

companhavam, deu ordens
ao Carpinteiro Flôres para

que iniciasse logo os repa
ros no barco a oito.

-

Isto na sexta-feira, dia 29,
como dissemos acima�-Vois
dias depois, no dommgo,
portanto, encontramos-nos
com nosso Vice Presidente
em frente à sede do Marti
nelli, com V. Sa! e outros
elementos' de destaque de
vossa agremiação. Para SUl'

presa nossa, informava-nos
V. Sa. que o c.arpinteiro es

tava ocupado na reforma
de um quatro com, que em

seguida ia consertar um

dois sem para, só então, re
parar o oito. Disse mais que
poderia, "talvez", nos entre

gar o oito na semana do

campeonato.
Percebemos, nesta altura,

o visível, constrangimento
de V. Sa. Talvez fôsse v.er

dade o que se dizia "a bô- .

ca pequena" nos meios. es

portivos da cidade e do es-

ao Mar.

() ?:'>gllei-

('(1l'l'10 sp. 7lão basta sse

n.o,:; ,ílt.im'"lS seQ"1111r1.0S na re

f"p'<T� h01we 110V8 tr('ca de

il<TpntilA�'" ,". dept,l'l fei'a en

tre Jllt8inll.e e LHzita. sendo
"mbos expulsas' da c"lncha.·

Os Melhores

No Aval tudo correu bem

nas suas três linhas. Acácio

reapareceu, empenhando-se
pouco, ri:1a� com firmeza.
Dos quatro zagueiros, Ro

naldo e Miririho foram os

mais
.

empenhados, êste no

segundo' tempo e aquêle no

primeiro.. Ambos revela
ram-se portantos tanto

.

no

poliCiamento como no a-

com altos e ba�os, funcio

nou o sr, Silvap:o Alves Dias,
auxiliado por Agobar Santós
e Ernani Silva.

Os quadros estavam
sim constituídos:

AVAL: - Acácia; Ronal

do Deodató, Nery e Miri

nho; Luizinho e Hamilton;·
Rogério II, Ito, Rogerio I

e Maíque.

FIGUEIRENSE: - Age
nor; Marreco (Binha), Zil

ton" Gersino e Manoel;E'dio
e Helinho; Rubens Zezinho,
Cesar (Lazita) e Ronerito.

,

NQTI(IAS DIVERSAS
'1

O médio Nélinho, radicado
ao Almirante Barroso deve

rá seguir nos próximos dias

para São Paulo, onde fará

um período de testes
.

na

Portuguesa de Desportos
que recentemente contratou
,o aV-'lnte Renê do Marcilio

Dias.
xxx

O Flamengo de Caxias do

Sul, telegràfou ao Palmeiras·
confirmando a ,sua partici
paGão no Torneio Quadran
gular, promovida pelo alvi.·
verde com infcio lTI!:trcado

para o próximo dia 15.,
xxx

O jogador paulista Orlan
do que estava em período
de experiências no Olímpico
vem de ser dispensado peia
diretoria do clube da Bai

xada, devendo tentar 11 sor

te no Palmeiras ou Guara

ny,
xxx

Tupy e Ginástico as duas

agremiações que . represen
tariam o voleibol de Join.

viÍle nàs disputas do esta·
dual de voleibol, desen:'Vol
vida em Brusque, deix3,1'.!lm
de comparecel'ao certame,

. inexplicavelmente.

Senhôr Presidente: Em a

tenção áo séu ofício· de 13

'do corrente cumpre-mEi em,
nome da Diretoria, informar
a V. Sa. que não é possível
emprestar o oito' em virtu

de. de achar�se em r�forma,
paTa .

ser cedidb ao Clube

Náutico América, de BIu

menau, que' o soliCitou an

teriormente.. Quanto ao

quatro com, se bem que fu

turamente posSa ser cedido
,

por empréstimo a êsse clu

be, não se acha presente
mente em .condições ç1e ser /

utilizado' numa competição,
devendo por isso entrar

imediatamente em reforma.
. Contudo, fica V. S.a convi-'
dado a examinar a situação'
do aludido barco, a fim de

tomar conhecimento direto

da realidade db, alegação.
Persiste, porém a ofertar

que por oC8.sião do sinistro.

que. tão lamentàvelmente

atingiu êsse co-irmão, tive

mos oportunidade de fazer

lhe, pondo a sua disposição
as nossas instalar;ões. Sendo

,

o que me ocorre dizer sôbre

a correspondência a que'me

reporto, subscrevo-me cor

âialménte - Narbal Villela:

Presidente." (E. T. - o gri
fo é nosso).
Foi quando o nosso' Vice

Presidente, sr. Roberto Mu

l�er, tendo viajado para 131u

,menau e ericontrando-se na-
•

quela cidàde c.om diretores

do C. N. América, foi porta
dor de memor�ndo a V. Sa.

vazado nos seunda feira 26

de abril de 1966. Ilmo Sr .

,�ital, venho confirmar

tarde a baia sul, local da sensacional competição, es,
tará com um aspecto diferente, com as guarniçõe
dos três clubes rasgando as suas água sem busca dS
rendiment� adequ�.do àt importância do.certame e qU�
a Federaçao Aquática de Santa Catarma promOverá
para satisfação :de milhares de �deptos do e�orte dos
fortes que domingo, pela manha, superlotarao os Cé)'
e trapiches ao longo dapraia sul ávidos pelas emocõ

IS

d' f
' ' eR

que ca a, pareo o erecera.

arcos
.. '

pois, que. irão pensár o, !
, ganchos e paulistas no reme
catarinense?

lo, não acreditamos.'

Qmirido solicitamos o em

-préstímo -dos
.

barcos roí-
' ...Estas. as considerações

"pórque V:' Sa. 'ofereceu. ,Se .' que nos perrnítirnos., faze
.

soubessernos que mames ná' oportunidade �m: des�
Criar problemas ái P;l;tl:a:,.' V. ,tirmos' d� iemJ:)réstimo. dos
8a., nada' 'teriárr'10s .pedido. barcos, 'agradecendo a ate�
-Prefer'írãamos, como".' agora .ção e a, bôa ventade de V
"vamos fazei,' ri ir tentar 8a -. registrando- aquí; e par;
'i,ttn oito em:,P6itó Alegre�ou ; fi, hístória.; o gesto ,de sua
'Sã0 Paul�: .Ou .eiitão' tentar' :visita ao' nosso galpão, jl1�

. véncer 6,; cainp'eonató cata- -tamente com os' fatos que
rinense de remo disputando _: ora relatamos.

apenas' 6 páreos, ou talvez Com todo o aprêço e COn.
cinco. Se tiver�9s que op- síderação, subscrevenlo'nO!
tar pela primeira hipótese Celso Ramos Filho - Pre
será muito a contra gosto, sidente do C. N. Riachuelo

IMÓVEIS
COMP'RA E VENDA

CASA -COMPRA-SE. Em bom estado de. conservação, com

tI,p,> dórrnitérios "garagem e demais dependências, no rn

tro ou imediações. Paga-se até trinta milhões
.

iJOIS TERRENOS no B.tÍJ;'l'o Cam,pinas por

qninhentos medindo 24: 'pur 28' llletrtis. A metade

da em 12 meses.,

FREVILEGIADA AREA ero Bonl Abrigo por f'omente d

milhões e cem mil:� 13 ele frente ]?Ol' 50 metros de [and

a ruâ José Lins· dO ne);o. \

\,
'-OLUIA RESIDENCIA .por preço de, ocasião
i.. " . ãua Maria Júlia FmTIco casa, com, 119 metI·os

ú';./s. em terrena de 430 iJOr sómcnte li\ milhõe�.
,

',\,_�AGNIFICO TER�ENO COMÉRCIAL �� No cruzam

da
.

rua Fúlvio Aducçi, com Machado de Assls, passagem'
bl'iiatória para queln, venl ou. vai" paTa: o Elsti·eito. com
ca de, dois mil,m�tr3s quadrad.os apenas 6 milhões
ciados.

TFRRENO _._ ná Rua. 'Waldf;mar Ouriques - '.,.ua 'que
Capoeiras ao Estreito sÕ'u:ente doIs m�]bões
ses,

.

CASA DE PRAIA - Vende-se eln Itaguaçú, Coqueiros, C

Bnda vista panorâmica. Casa de Matel'ül1 tamanho id

riem graúde nem pequena, contendo 2 quartos, living co

cozinha, banheiro completo. Recém construida.

VENDE�SE a Rua José Cll.ndido da Silva,350 - Estreito
'Uma caSa de madeira antiga, rua calçada, �om casa de

deira nos fundos. Terreno de 10x37 metros. Quatro
Ihões e quinb�ntos mil à Yista ou cinco lnilhões a prall

'TERRENO NA PRAIA DA SAUDADE - a cinquenta
tI-OS da praia, com água, iluminação pública, fundOS}
o Condomínio Normalldie; lOx27 metros, Dois milhO!!
vista. Financia-se.

oe;

SITIO EM ITACORl}BI. - Na l'odovia que vai a Calla
I

ras, 1 quilômetro após o cruzamento da reta .das 3 pon
com ótima casa de· madeira, com illstalacão sanitárias
alvenaria e garagem, 6 mil metros quadl�ados de terrl,
Apenas Tres milhões e meio à )vista� Vende-se ainda aO

do um terreno com 40 mil. metros quadrados, com 5� ,

tros de frente para a esü'a ia g'eral por dois milhões a

ta.

TERRENO NA RUA ODILON GAL0TTI _ 12x40 JlIts,.
pequena casa de madeira, Um milhão e oitocentos à �.

ou a prazo à combinar,

Inclusive aos sábados e feriados
Aos doinigos atende-se pclo'fo'ne 23·4]

'Rua Desembargador· Pedro Silva, 196.

�
I Or

J DU·mobiliório. i�
DTRETOR: DR, WALTER LINllARES
RUA I;ERNANDO MACHmO� f> - FONE 24-1:1

. rT1
EXPEDIENTE: Das 8,30 i.:� 18,30 (Nã,o ff"cha. pal'fJ �l .

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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agnificâ ação em
t 'aí (ABIM), 9 - Na manhã de atualidade do tema.

! �Jo últirpo a população de nossa A campanha foi recebida Pelo pú-
�:,., teve oportunidade de

.
conhecer blico com a mais viva simpatia, o que

a;
as atividades da Sociedade .. bem demonstra o repúdio de nossa gen

pelr�o de Defesa da Tradicão, Fan1i te ao comunismo e ao soliacism., .

si eIra' ,-:_

P' priedade (TFP). A subsecção Em declarações prestadas à .repor
e 10

l'd"
.

f Q 1 K
.

1 enau claque a eriti ace crvica tagem o Pro. uere o ito, um dos 01'
B tll1l . -

d t d 'A Lib d d h I
U a difusao· o es u o 1 er ganiza ores a campan a, asseverou

move d C
., .

l'
A

d Igreja no Esta o omumsta que existe' especta irrterêsse por parte
e

t a'l'a do Presidente do seu Conse- da juventude em conhecer literatura an
nU 01

f PI" C
A

1 f"N nional Pro. 11110 orrea c e ticomunista coerente e pro unda fato
. �" C'atedrático Gl? Pontifícia uni

I que pode observar pelas numer;sas de
vella, d S- P I

-

d A d
idade Católica. e ao au o

.. _

monstraçoes e apoio e que a campa-
S
G jovens militantes da Tradição, nha foi objeto.

'

";"a' e Proprieldac!e, postados. nas O Prefeitó Municipal Sr. Carlos
'111J-,1l,' '.

M"" J C lé
.

diações da Igreja atriz e eo o e- Seara prestigiou 9 iniciativa, tendo pa-

S lesiano abordavam os transeun- .lestrado demoradamente com os pro-
. a'Sil'nelo sêbre a importância e a pagandistas da TFP sôbre as teses de
]J1S1

pnncipros
'A Liberdade da Igreja no Estado Co- sangue, o comunismo.

munista' e elogiando também a ação Alcançou repercussão internacio-
dos jovens, que consagram desinteressa nal, através de 22 edições em 8 línguas
damente suas horas de repouso e lazer sendo transcrita em influentes órgãos
ao combate ao totalitarismo neo-pagão de 1.1 países estrangeiros. Foi distribuí-
de' nossos dias, conscientes de que me- dano Concílio Ecumênico consagradora,
lhor serviço não poderiam . prestar à dres Conciliares e obteve consgradora'
Pátria e à Civilização Cristã. carta de louvor da Sagrada Congrega-
A OBRA. ção de Seminários e Universidades de

Santa Sé, em car a assinada pelo Emmo

Cardeal Pízzardo e Mons. Dino Staffa.
Também o Arcebispo Metropolitano D.

Joaquim Domingues de Oliveira pro
nunciou-se sôbre ela, endereçando ao

autor, carta altamente elogiosa, bem co

mo dando integral apôio 80S universitá
rios da ITP florianopolitana, promoto
res de idênticas campanhas.

defesa dos
•

cristãos
• •

Sustenta o Prof. Plínio Correa de
Oliveira que a pretensa liberdade reli

giosa insinuada pelos sequaz=s de· Mos
cou, não passa de urna sutil manobra l.a
ra conquistar multidões inteiras para a

área ideológíca comunista, e que por
tanto, aos 500 'milhões de .eatólicos do
mundo inteiro não resta outra alterna
tiva senão opor-se, até a última gota de

f.:t.:�
.....

,
'"

.

� -- ..._- .� ..... _
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.

.
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.
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Sua fundação, há dois anos, o MFM tem sido pres
igiado por membros das Fôrças Armadas e das Fôrças
úblicas Estaduais, Mas há �ivis também entre seus as

enqàn heiros, advogados, médicos, funcionários

públicos. E comerciários, operários (até um vendedor de

I guarda-chuvas no sertão do Ceará). E que os civis encontra
-

ram no Montepio da Família Militar o mais sólido instrumento

para garan.���.�_ tra����ida.�:. de SU����_�,i�����.::_m�re. ��

Rua dos Andradas, no. 1258

Pôrto Alegre.

,

,
�

.

'M O n t e p i-o
., "

F a'm tl i a M i I i 'Í' a rda

'M:n:1- Hore;s
Tiàlves
I

05.0 'ucíonem
,HnSJ19dfOem na

(ooa do Munjo

LONDRES (BNS) - Um

problema que ínevítavel
mente aflige a nação hospe

pedeira em tôdas as C�pas
do Mundo é o da acomoda-

.

ção dos milhares de torce

dores que vem ver jogar a
,

,

seleção do seu paIs.'

�:�
"

Um britânico, Sir Rober

McAlpine, um dos principais
expoentes mundiais no cam

po da cdnstruçào rápida ele

edifícios, surgiu agora com

uma idéia para ajudar os

.organizadores da próxima
Copa em julho, na Inglater-

I

ra,

Em carta circular aos pre

feitos ele cada uma das ci

dades-hospedeiras; a sua

firma ofereceu-se para cons

truir mini-hoteis pré-frabí
cactos, com 150 quartos e,

principalmente, com a pro

messa ele que G trabalho se

.sá completado em dois me-

seI"

Êx.ito no

Tratamento do

Linfatismo

LONDHES (BNS) - o

tratamento químioterãpico
de prova com uma nova

droga vem de lograr um a

lívio prolongado de uma en'

Ierrnidade maligna das cri

anças. A doença, chamada,
líntatísrno de Burkett. é

nal Contra o Câncer e Díre

tor ('10 rnsntu+o de Investi

gações Chester Beattie, de

Londres, disse a respeito dês

tes resultados que "nunca,
nos últimos 40 anos, obtêve

se um progresso mais alen

tador e posttivo".
Crê-se que esta possa ser

a primeira forma de enfer

midade maligna em seres

humanos que mostra de mo

do ínconstestável ser indu

zida por vírus e portanto
susceptível de <tratamento

por drog'ls.
I

, -"�'

INFORMAÇÕES EM FLORIANóPOLIS COM O CAP. NILTON MATHEUS,

OU NO, �,SCRITÓRIO A RUA TIRADENTES, N,c 64, DAS 9.00 ÀS 11,30 E DAS
� �::

i'i '14,00 AS ].7,00 HORA�.

ffeq. 'PM'Y SALQ�O -l?R-EIRE.. �, Diretor 'Secretário [ \ '.

��==�������====-=======================

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

Federação Cafarinense de
Caca Submarina

,

Convocacão.,$ ,
,

De ordem do senhor presidente, convoco as filia
das da Federação Catarinense de Caça Submarina,
para a eleição da Diretoria, membros do Tribunal
de .Iust'ca e Conselho Fiscal. a realizar-se no dia 18
de maío,- às 20 horas na séde dos "Veleiros da Lha".

Florianópolis, 5 de maio de 1966 .

MARIO MACHADO -e-e- L Se cretário

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

, P A R T I C I p.� '( fl, O
- " ,

José Pedro Morfim Filho e Lucília Soares Marfim
Antônio Vitorino de' Almeida e Maru: Clarinda

de Ahreida

Particpam aos··paren'es e peSSOlS amigas o noi
vado de seus filhos.

ANA MARIA, e CELIO ANTONIO

Av. Duque de Caxias, 188
Estreito Santos

LIRA TENIS CU_fEiE.
DIA:

14 _> TRADICIONAL Bl\�LE DA CAVEIRA
- 23,00 'horas
19 - CHÁ BENEFICIENTE "SHOW MELIN·
DROSAS" - 16,00 horas
21 - RE'PRISE DO SHOW REVISTA "ME�
LINDROSAS" oferecidos ao;;' Universitários.
23,00 horas
27 - Baile em homenagem ao :!:xército Nacional.

PORTUGUÊS - 14/5 - 1° e 2° ciclo - 13 hs. escrita -

1 'i,30 hs. orais
POETUGUÊS - 15/5 _ 1° e 2° ciclo - 8,30 hs. orais

HISTÓRIIA - 16/5 - 1° e 2° ciclo - 19 hs. escrita -

21 hs., orais
HISTóRIA - 16/5 - l° e 2° ciclo - 19 hs. escrita

ESPANHOL - l.'I'/5 _ 2" ciclo - ] 9 hs, escrita - 21
\

hs. orais

ESPANHOL - 18/5 ,_ 2" ciclo - �3 h� orais

GEOGRAFIA - 17/5 - 1° ciclo' L:: 19 hs. escrita - 21

hs. orais • I
-

I

FIL_O�9FIA - 18/5. - .2.0 ciclo Cj19 hs. escrita - 2'1

hs, orais.
FILOSOFIA - 19/5 - 2° ciclo - 13 hs. orais

CIÊNCIAS - 18/5 -;- 1° e 2° ciclo - 19 hs. escrita - 21 hs.

orais

MATE�vr �TfGA _:_ 19/5 - 1° e 2° ciclo - 19 hs. escrita -

:21 hs. orais

SOCIOLOGIA - 19/5 - :'0, ciclo - 19 hs. escrita - 21 hs.

alais.
./'

GEOGHAFIA - 20/5 - 2° ciclo - 19 hs. escrita - 21

11s. orais.

INFORMACõES: Pe. ·Atuio - C01. Catarinense - Fo

ne: '2060'e �061 .; Rua É!,teves Júnior, 159 - F'polis.

REX. MI Rr f/' E P ti fEN fES
Agente Oficial da Propriedade Industrial

SARDINHAS EM (n�EO CCME�TIVEl

ii
I

II
I fias heas casas dp ramo prucurem �ardi·

I nhas S,OLM.AR, um ?,{oduio eatarínease
!I
I

C>. OLMAR

para Q mercadc ideniicional.

)%�_,__-m "", __

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



AGENDA DE GOVERNADOR

o Governador Ivo S� veira, que sábado retornou ela
Guanabara, retomou ontem as suas incumbências normais,
mantendo no período matutino audiências com vários Se
cretários. À tarde o GO'lernador recebeu dezenas de po-
pulares, em audiência púbüca,

r

RIO, 9 (OE) - Circulos

políticos estão em grande
expectativa em torno da

viagem que o deputado Vi
eira de Melo efetuou ao Rio

Grande do Sul onde; certa
mente, terá conferenciado
com o general Justino Alves

Bastos, comandante do III

Exercito. .o líder da oposi
ção na Camara é, como se

sabe, .0 principal articulá
dor da emenda contra o do

micilio eleitoral e da candi
datura do general'Amauri
Kruel à Presidencia da Re

publica.
Já na próxima quinta-fei

ra, o deputado Vieira de

Melo apresentará ao Gabi

nete Executivo do MDB"
um relato pormenorizado
das ultimas conversações
mantidas com os coman

dantes do II f3 III Exerci·

tos, em São' Paulo e Porto

.

,

BRASÍLIA, (OE) - Os

debar,es el�'l t[;T"lO dHS ·e1ei

çoe::" pr�sic1eI1cia\S Lnam ii

nota princIpal desta sema

na parlament'l!" onde os

trabalhos legislativos for�m
considerados "mortos", pois
nãó' se apreciou nenhum

projeto de lei durante as

sessões.

E, falando para um
.

ple
nario quase vq,zio (em ne

nhum dos dias corp. mais

de 20 deputados', presentes),
os deputados Ultimo ete
Carvalho, jàão HercuÍibo:,
Clodomir, Milet, Nóronha
Filho e Osvaldo ,Lima. 'Fi·

lho, se �uceçleram" na tri

buna para. expor seus pen-

. .

-- .:._"..e.:.. � .... ._ .. ��",.

14° BC INCORPO,RA A 15

o comando do 14" BC está comWlicatldo qUe
,para a apresentação dos conscritos que serão inC0

o

a 15 de maio rio 14° Batalhão de Caçadores, ence�
próximo dia 13 de maio. SOlicitq, dos recrutados orl'a1l
monto do prazo prescrito.

c

ESTAD
1)' MAIS ANTIGO DIÁmO� DE SANTA tATARUlA

.,

Ftorianõpolís, (Terça-feira), 10 'de Maio' de WGG

._---_._-_ -_ ...--=-_-

,",

Alegre, ,respectivamente.
.

Mesmo os adeptos da te
se ' i de que o. MDB deve

apresentar candidato pró
prio, estão reduzindo o ím

peta dessa tese, temendo
exatamente o desencadea
mento de uma críse que re

duza as possibilidades, dà
redemocratização . do País.
Esses adeptos da candída

tura própria estão, pouco a

pouco, 3E: f:li,,,Í'!rJv à

corren

'te que recomenda a absten

ção
.

como o melhor e 'mais

caminho a seguir, no pro
blema da sucessão presiden
cial, após ,a

.

realização da

convenção da ARENA.

APOIO

Segundo fontes ligadas ao

partido oposicionista, a ten

dencia mais forte, no mo

mento, dentro do MDB, é a

de apoiar o general Costa
e SiÍv.a, mediante 0 compre-
'lI).isso do candidato de res

tabelecer a 'normalidade
coerente caminho para o

MDB que, com
_
essa átitu-

de, denunciaria a eleíçâo in.
direta como antidemocra

tlca,

Informa-se, por outro la

do, que dada a dísparidadei
de tendencías .dentro do

I

samentos qmmto ao prOXI-
'mo pleito 'presidencial.

,
O primeiro, defendendo �

tese das eleições indiretas,
disse que e1a: é impopular,
mas que. as circunstancias

a�uais obrigam a sua :ad.o·.
ção, "se quisermos, para o

Brasil, o pleno �xercício da

democracia". E aCl"e,scenta
que; senqo, . .o, Congtesso ' \Im

poder (1e�a,j;rPad;ô, ",sujéito à

força", há '1 necessidade

até da adoção das eleições
indiretas para conseguirmos
o n:18.xi.mo passiveI em .be

neficio; dQ. ,povo';. ,

t'>

inc()mpl::�tenc.j.8. do Congres
so para a eleição do presi
dente da Republica, uma

vez .que este "-assúnto 'não
.

está relacionado entre as

n,:,,,i,hlcnes eX'0res�as pela
ConstituÍção Federal.

Def:ondendCl 8Jwta,mente o

r.ontrário, o vice-l,ider do

MDB, João Herculino, afir
ma que este Congresso não
tem pÓderes p'lra escolher
o sucessor do presidente
({nstelo Branco. Acha, entre

tanto, que a escolha indire

t� sÇl�enté, p0d�ní) ser fei,
ta -êói't'i, um i çO'1gr:esllP elei�
to pelo povo, -que outorgará
p,od,'er;es â0S seus represen
tantes. 'para'" em seu nome,
8sco111er o ehefe' da Nàção.

A,cr�.�centa 'o de'putad6 'Uli
timo de Carvalho; que não

'pode\.ser aceita � à 'tese' a,a:
',;..-

>,;

I

�
.

li

I,

,

I
,

BELO HORIZONTE, 9

(OE) - Ani�tia geral a to

dos os cassa'dos pe1:t Revo

lução, rev6g�ção do�;, Atas
:'Inshtuciol�ais, noàn'filização:
,da.', est;rútul:a jurídi6a' do'
rEais, libertação ü;nediata de

i;tbclbs os ,presos: políticos,
;:eleibões l}vres !<e 'diretas

, constituem algumas das' te-

i,ses defen4id'ls pelo MD:f3
de Minas,' quê instaloú oil:
Cialmente a sua Comissão
:Üireto�a 'Regional, comp�s
t� por:9,Ó 1�lembros.' ,i

; ':

Outras ,��,s�s defendid�,s
pelo MDB' ele J\'Linas, que

daqui até as 'eleições ent.ra

r,á numa fase . de atuação
i�tensa no Estado, são a�
segúlntes: defesa do direito
da livre manifestação do

pensamento, protesto contra

w.
,. ,.... �- ! •

o' terrorismo ;cultul'al, a po

lítiea ,econômico-financeira e

o eel;ceamento d'lS liberda

de�' p'úbliéas:

todos e processos politicas,
pacificando a política minei

ra e dando exemplo para
'todo o Brasil de que é pos

síyel vm en,tendimento am

plo e' democrático, para o

qual 'contribuiu, decisiva-

A;ARENA, mineira, que mente, o ·Gover.nqdor Israel

'taiübém instalou oficial- Pinheiro, qúe tem demo11s
mente sua Comissão Dire_to-

. trado absoluta íidelidade ao

I "

ECO DO POVO

�'a Region�ll, se,r::t, ,segundol
afirmou () 'Deputado Gui

lherme IVIaehado;,/'uni ins

t,'umento de Í:estauracão da

ordem del'nocrátfca,: iuat
ch:mdo fidelidade aos prin
cípios revolucionários, e vai

'estabele'cer contatcl qom'" 'ás
mBSS8:3 trabalhadoras, ,os

est.�dantes li o povo;'.
Disse

'

o Sr. Guilherme

Machado "que a ARENA

mineira veio renovar os mé-

Partido".
"Pdra ? �r: Guilherme Ma

chado, "a ARENA,: mineira·
será t o eco' dos· a111,;'ei08 e

dRS nef'.essid,'J,des do povo
. mine'iro".

- Ela n�o esta:l�á. a sé�,
viço desta ou daquela clas-,
se, Pla� lutará para que �e
;ia 'restaurado' o proce,sso

democr,ático e para que o
povo yej.a os seus objeti
vos.

Diretas Sem Distritão
o Conselho da jniao Interestadual reunido na última

;'e'T,�n?, 11:?, Guanabara, t..provou, por unânimidade a eleí

r;ão direta para os govêrncs estaduais � rejeitou o voto dis

trital para as eleições de deputados. A informação foi pres
tada pelo Deputado Leoían Slowínski, que. participou com6
representante do legisla' ;'10 catarínense naquele encontro.

Informou ainda o Presidente da Assembléia que o 5° Con

gresso das Assembléias" Legíslativas deverá, ser realizado
,

na 'primeira quinzena de janeiro de 1967, em Belém do Pa-

rá. O Governador Ivo Silveira compareceu também aos

trabalhos da União Parlamentar Interestadual.

}IO LEGISLATIVO:

União parlamentar é PI
diretas nos estados

.

Juro li· ta . cOm:emOíl
icalo

ro traz
cooP. rativiSl110'

Foi,' estabelecido na reumao de Blu- em Florianópolis, cabendo oS 56

menau, realizáda em 23 de;abril passado, ,Coelho e Marinato· Dias d�'Pftl,,
..

'

' , .i eG.J
que o 1; Congr�sso Catartnense de Co- Isidênçia ,�fs mesmas, .resp cri
operativismo será realizado em setembro A 'Coinissão-Ex�utlva áf
dêste �\po, em Florianópolis, quando ha- cornÍ5sões nas regiões fisiOgá

1

'verá também uma exposição dos produ- rinenses e, essas serão dirig"Í ,aso
tos agropecuários das cooperativas. petores regionais da Direto�renl

Funcionarão duas comissões '�de 01'- nização da Producão e pres1 'o
. -

C I d C
. ., 'd Associacagamzaçao entra o ongresso, COln retorlas reglOnaIs a

. ;
séde em Blumenau e uma Executiv�, operativé}S de Santa Catal'lU .

Na qualidade de representante do

Legislativo> catar.nerase ;;-0- Conselho da

Americanos Yêem ,,S. C.
União Parlamentar; Interestadual, que re

centernente se réuniu na Guanabara, o

t;ueg-am :hoje a esta Capital os srs. Willian Medeiros, deputado Lecian Slovinski apresentou, no
decorrer da sessão ontem realizada, re-

representantes da FIETE no Brasil, Hershel 'Wohnach e' ,

'"' d '} '"
.

. . latório do ocorrido no encontro de par-
•• en e. z oung, dirigentes Sindicais Noite-americanos, que
estão cumnrindo programa de visita ao Brasil. .. ',i

• lamentares na ex-capital· federal. Elei-
"\ ções diretas, prorrogação de ' mandatos,

Amanhã, estarão os visitantes, em companhia dos siso
'voto distrital 'domicílio eleitoral e inele-

Uoerto Moritz, Presidente 'da Federação dos Empregados '

, gibilidades foram alguns dos
_

assuntos
no Comércio e Adão Miranda, Presidente do Sii1dicato dos

.

em pauta na 'reunião do Conselho da
Jornalistas Profissionais de Santa Catarina, em visita' a

UPI. Informou o deputado Lecian Slo
rusque, Blumenau e Itajaí. vinski que aquêle órgão aprovou unani-

� Hoje partícípam os bolsistas americanos de um en- �

dimidade a realização de eleições 'retas
. contro cem Iideres sindicais, na sede da Federação, e,à'

.,

d
�

d
.

para os zovêrnos esta u.ais, ten_ 'o regei-
Iwi.e, do jantar dos jornalistas.

.

)' �
"

tado a medida tomada pelo governo cen-

tral estabelecendo o princípio do voto

distrital para as eleicões de 15 de novem'

bro. Declarou ainda' o presidente da As-,

s�mbléiá, catarinense em seu relatório"
que a União Parlamentar Interestadual

registrou presença do governador Ivo

Silveira na reunião da Guanabara.

CMN'8 Bulhões Buscam
Sõlucão Para 'Crédito

, .

'.

..
, .

lelra conspira
Ir dumicílio

ínstítucíonal no País.

Esperam os adeptos des

sa tese que, nos próximos

dias, os seus pontos de vis
ta sejam fortalecidos pois
entendem que 0 programa
de visitas que o general
Costa .e' Silva fará aos E�ta
dos, pode vir a expressar o

�B, o partido só tomará seu desejo de reconciliar 1l
uma dífínlçâo' quanto ao Revolução .com o povo.

Ó IImO·éop,rimeiro
\

. �;,

ir Ias,

,
•

'RIO, 9 (OE) - Anuncia-se que, na préxíma reunião do
Conselho Monetário Nacional, o 'ministro OtaVio Bulhães
apresentará todas as providencias a serem postas em pra
tica, para solucionar o problema do crédito 'no País.

Enquanto isso, o sr. Macedo Soares, presidente da Con
federação Nacional da Industría. ínícía -gestões, junto aos
bancos do Rio, de Minas, e deste Estàdo, par� concretiza, O Ministério da Agricultura comu

ção da campanha solicitada pelo titular da h.2Jenda, no. nicou à Assembléia Legislativa dá Esta
sentido de estímulo aos depósitos a prazo.

.

do haver- enviado ao Poder Executivo
Amanhã, informa-se ainda, oi empresaeíos estarão catarinense a quantia de Cr$ 100.000.000,

outra 'vez no Ministério da Fazenda, Para tomar conheci- parcela do au�ílio concedido pelo goyêr-:
menta das -providencías que o governo' federal pretende no federal para cobrir os prejuízos so

adotar para solução da crise. fínancelra. fi-idos pela: agricultura de ,Santa Catari-

na em décorrência das constantes 'chu-
-' ,. . �

,

vas que se abateram sôbre o noss� tem
tório. Por outro ladó, aquêle Ministério

comunicou ao LegIslativo estádual ·ter

autorizado a rem'essa,de 10.000 doses de

vHci.nas contra a febre aft0sa, serem pli-
(><,,�')'" n"; p'adn leiteiro. do Vale do Itajaí,
atendendo anêlo f0l'l11ulado.pelo Poder

Leg.islativo de Santa Catarina;

� , ,_ .

AGRICULTURA ATENDE' Se ',(

Acão Diploma VlO ESTADO·,'
, '" - ..

'"O ESTADO" foi honrado com o dinloma oe "Sóci�
H<'I1orál'io" da AGíiô Soci,�.1 d'e Barreir's, e':iti'larte fundada
cm 11 de ferereil'o de 1961, tendo por l'im a 'lssisténcia soo

cial e espiritual aos paroquianos daquêle distrito d� vizi.
nhó,município de são José. �

,

"O mais antigo diário de - Santa Càta.rina"� cuSái ,pi--- - �

gUlas sempre estão abertas para prestigiar e divulgar as

bo�s C';m;as, ·St,Ilte.se profundamente agradêcido com a ho-
menag'em.

,( ,.1."

..

D.C.T. Quer Corr'eio M!e!hor
Ghegou ontem a Flo.cianópolls o eng" �lberto Molinari

Azevedo, do Ministério da Viação e Obras Públicas, sendo

recepcionado no ael'Opo:'lT' pelo Presidente do Conselho
Estadual de Telecorl1unic"'ções; CeI. Danilo Klais, Informa
se que o visitante cumpl"'.3 missão do D.C.T., devendo efe

tuuar cOntatos para meJboramentos dos serviços do Cor·
reio e Telegráfo de. Santa Catarina..

9

li

SI

,-

. RIO, 9 (OE)',.- Deua cteleste Arantes do Nas
cimento, mãe' de Pi:>lé,' ;'ecéb�u óntem, após missa cam
paI sole:p,e\ celebrada nesta lcapital, 0 diploma de "Mãe
Bras'le'ra do Ano"'e;o colar de Nossa Senhora dQ
Carmo. O ,:lplon';a e o colar "forãm entregues a don8
C.I " 'f"r (l(;r' <] Fr�T1cisca M",rinhg. ..,

F"PI'CiOD8dél, d. ;Celest,e',�ascin:iento, a,cop1panhá
da d.e "ücmdinho"" seu,.'espos·o, � dos filhos ·tz;oca e

Maria Lúcia, e' c�a ;primq de Pelé, srta. S,ôh�íl lVbria,
cpmungou e, C)o_"'ós' o tp�m�l'lo �a l�'lissa, agrp.decc:u. ter
s;do eleita él Mãe do: Ai10 e as homenagens que rece-

.

bia.

Cmn a presença de personalidàdes
especialmente convidadas,,,,os Presüien�
tes, da Federação Nacional .dos. Jornalis
tas ,Profissionaig', sr. Vitor Antônio Gou
vea, dos Ra:1ialistàs, sr. José·' -Béhedito
de ,Assis e da Associaç?to Riograndénse
de hnprensa sr. Alberto André, além dos.

jornalis'as Mai'tinho Canada Jr. e Gusfa
vo Neves, o Sindicato' dos Jornalistas
Profissionais d!= Santa Catarina coni'emo
ra h6je, COln ja{1tar festiv�; o seu ·11. ani

Pelé fÉllou e�;;' r.�re�opol'i.s ,sobre 'ao l1f)l11ena�eJ;n ..
':E_:;tou mu�:,o: eí-;"ocionàd:o .Ç�l,!;\,:,éf ;Efsc�lha de,

_

minl1a
mae como A l\Lae BraE!ll�lra, ao "Ano, mas nao pode
r'ia o:Fere-cpr-Ihe outro pre'Sente além de ,qontimJaT a

ser seu filho querido,. honrado o s�u non�e e' o da· fa-
'" "

mlHa. ,

,
"AgraÇ1eço a. tà4R�A� ,.c.ofit�n\wu - e aproveit9 a

o'pOl'tunidade para e'tíViar um abráço de cái'inno e um

beij'o resneitoso a todas as m�es brasileiras.
"Se' le'vantarmos o tri-c·�njpeonato. ofereço a

minha parte da conquista às' .itiãc;p brasileiras, CQmo '

retribuiç,?o ao destaqlf� conf�rido' a, l11,i:qha -mãe" i
'J ,: '.� _S " ,. --

-:
•

et
PrOf ré ma do! Emba ixado(, ,

:','\
\J'

.\ � . .' ,
í .. � ··�t�

Foi dado a público,o.r.\)Lem o program:;l. da visita oficial
do E1TIhaix�dor ' da Pd16i{la, S:-. Alexander Krajewski, a

Santa Catarina. Chegará ,! 'Joinvillé- ,tio- dia 2"de Nnho 'e

permanecer� e� no�so, Estado ate o"pia, 61 �o rró�imo mês,
cumprindo extenso programa de visítas ê coritatds com ór

gães estacJ.w iS" P classes c,onseryadÓras. O Eni)Jaixaçior ,po
lonês far·,se-á- �cómpanh:�� do 'Conselheiro Cé):mer.é�aJ i,da
Embaixada e do Cônsul e vice-cõnsul da Polôtüa, em Curi-

tiba.
"

,

Iii.

ISOLAMENTO

O deputado Delamar Vieira o
•

_' cu'
a tríbuna da, AL na sessao de ontem
correndo a respeito da grave si! :
que atravessa a população de Bo
em virtude da queda de duas
isolando comp etamente aquela loc'
de do município de Pôrto Belo. Em
tes, o deputado.Walter Vicente Co
representante daquela região no Le
tivo de Santa Catarina, afirmou qUe
medidas necessárias já foram tom.
estando o engenheiro residente ,do

.
de Brusque autorizado-a construirn
pontes na localidade de Bombas.

OPOSIÇj\.O CRESCE

í t
'. 'j

O líder do ·lVIDB na Assembléi!
gislativa, deputado Evilásio Caon
.minhou comunicação à M2sa daq�el

,

sa, dando conta do ingresso do Sr,
Cl-�rl'bini nas fileiras da agreníia�i
posicionista, ao mesmo tempo em q
vou ao conhecimento do Legislative
tadual

.

da realizacão, na última
feira, da la. reunião do Gabinete �
tivo .do Modebras de Santa Catarina
à rrresidência do deputado Doutcl
Aridrade, .

INDICAQAO

o sr.' Mário Cunha Mello pr
indicação ao plenário do Legislaín
licitando seja incluído ,no plano r

rio estadual a construcão da est:ra�
liga: Jaraguá do SuÍ �o 'l11Unicí�o
Campo Alegre, Ocupando a trib
lou no sentidQ de que sua indica'

_ provada pelos seus pares, fôsse en

com a máxima brevidade, ao gov
Ivo SUveira.

"

I

versano de fundação, data que tr,
re a 18 do corrente. celebrada hOI

.

dia reservado a cada mês, para o

�ional jantar dos profissionais c

prensá.

O ágape, que será festivo e

com a' prestigiosa presença de jp
profissi,onais e exmas. esposas, se�

3Den,ageàdo, 'como convidado de n

sr. Victa'r Antônio Gouve�.

<:';." '
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