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�ENTE FRIA: Em curso; PRf1:SSÃO ATMOSFÉRICA MÉ

�rA: 1025,S m�libares; TEMPERATURA MÉDIA: 19,2° Cen
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�rDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 m�ns: Negativo

curnu1us
- Str,atus - Nevoeiro cumular - Tempo Médio

E]stável.

-ITN T E S E I
CONGRESSO FAZ FôRÇA )
Câmal'a e senado estive

ralll reunidos ontem em re

s1»le de esfôrço concentra
do para desosbstrução da

pauta dos trabalhos. A 'câ-
,

l11ar,ll iniciou seus trabalhos

na ma,nhã de ontem em ses

são' extmordináda e reali

zou depois mais duas, uma

.;, ta "d� e outra à noite.

EXP01tTAÇAO

do
dó'

Senhor Leônirías Bório,

presidente do mc 'nomeou

"omissão para estudar a

simplificação tias exigências

para exportação do caie.

rôdas as formalid.ades 'des

necessárias serão elimidas.

I

KRUElL, NÃO ESCONDE

NINGUEM

o general Riugrandino
"

Kruel afirmou no senado

que l,enhum 'fundamento,
tem os rumõres de que te-

,

ria recebido ordens do pré-.
,

prlo
� presidente Çastelo

Branco para esconder"
-

no

�es de alüis figuras com

prometidas no contrabando
, de minérios. Confirmou po

rém que sofreu pressão do

cônsul dos EEUU, quando
da prisão dos norte-a-nerí

canos eontrandistas. Toda

via, espera, que pela primei
ra vez os responsaveis por

êsses crimes que davam tire- _

juizo ao país três vezes
mais que o orçameuto ,

se

jam devidamente metido na

'cadela,

MANIFESTO
Parlamentares do extinto

PSP deverão. divúlgar mani
festo definindo sqa posição
diante da atual conjuntura
politica, notadamente em

face da suspensão dos .direi

tos' politicos do ex-gm:erna
dor Adernar de Barrcis. No

documento os pessepistas
fixarão SlJa poslçao diante

da realida_de politica brasi

leira_

SILVESTRE ESTA BEM

,É consip.erado satisfatório
o '�stadl) de saúde do sena-'
dor' Sijvestre! 'Péri,eles de

de G��s Monteiro' que esti't,
hospita-Hzado' 110 pronto 50'1corro. o pailamentar sofreu

uma hemorrág"ia quando I

usava a palavra dllrantlf o I

depoimento do general Rio
gralldinol Kruel, sôbre CÓll

trabando de minérios.

ADEUS AS ARMAS

I

Os l>qldados brasileiros da

fôrça inter-americana de

paz el'tão prontos à d'eixar

São Domingos tão logo se

ja tomada decisão nesse

sentido pela organização
dos estados americanos. A

;informa«(ão é do min�stério

I:de relaçõcs exteriores do

: R�'asi\,a�l'es�entam}o que QS
.

entendimentos· já estão seno i
i,UO di�ritidos entre � presi-
dente Joàqllim B:'Ililguer c

'

'l pl'esidente da OEA.

DILUVIO ESTA EM

ALAGOAS

Fi dramática a situação na

capital do Alagoas.Fortes
chuvas vultaram à cair' nàs
Ultimas lioras deixando co

mo consequ,encia mais de

duas mil pessoás desâIJrlgà:
das. Of governo do: Estado' e
�,utormades da SUb�NE es

'ão tomando as primeiras
lltovidênéias com objetivo
de"�eÚlOrar a �ituação dos

l I '9ag�ladQs.

�UCESSÁO
'A ARENA de ,4.Jagoas vai

'

Se reunir nos pl'ó",imos d;')s

Para debater ]JrOb1ema.s : li-,

P,'auos à suceSsão do estado,
hem como escôlha 'do cano'
didatú do partido ao sena

do, '

-

,
'

, ,

\

o �XA.s ANTIGO DU�BIO DE SANTA CATABINA

/
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Geografia Dá Bôlsas
o Diretório do Conselho Nacion�l de Geografia

está informando aos interessados, que serão concedi
das bolsas no valôr de 110 mil cruzeiros para o Curso
de Informações Geográficas para Professores de Geo

grafia do Ensino Médio. '

O Curso será realizado no' Estado da Guanabara,
110 período de 4 à 19 de julho. próximo.

Os interessados poderão encontrar maiores infor
mações e esclarecimentos, I

no Departamento Estadual
de Geografia e Cartografia, localizado no 5. andar do
Edifício das Diretorias.

qu ma.
CORTRA o DIVÓRCIO

leio gara-nle
ARENA QUER DISTRITAO';PARA JA

sucessão-

BRASíLI:A, (OE) - A co

missão de C\�putados da

ARENA liderada pelo sr,

Ultimo de Carvalho avistou

se hoje ·oom o presidente
Castelo Branco no Palácio

do Planalto com o.fim de

pleitear a instituição do
:distritão ou. voto' majoritá
rio para as' eleições parla
mentares de 'novembro pró
ximo. O

'

líder Raymundo
Padilha em contatos com

diversos parlamentares da

ARENj\, �omJ1rometeu·�'e, à

agir j�mto ao governo para

adoção da medida. O parla
mentar contudo declarou

que dificilmente haverá tem

po de instituição do voto

majoritário para aplicação
nas próximas eleições a

não ser -que o governo io

me a iniciativa de encami

nhar ao congresso emenda

constitucional. T11 medida

/

Os altos ' escalões milita
res tem como definitiva

permitirá que a matéria te- - mente consolidado o pres
nha tramitação no, regime tigio político-militar do es

especial de, aprovação em quema Castelo Branco-Costa
30 dias. Enquanto isso a e silva, acentuando que "a
assessoria de Imprensa con- posição definida e enqua
firmou que- o presidente drada do comandante do II
Castelo: Branco deixará Bra- Exercito. foi a maior prova
sílía. às primeiras horas 'da dessa assertiva, servindo.
manhã de sexta feirá com para tirar as duvidas dos
destino à Mogi das Cruzes' que antes ainda temiam por
no interior paulista onde surgimento de fatos novos".
irá inaugurar uma usina si- De varios pontos do ter
derúrgica. À solenidade es- ritório nacional, têm che
tará presente o governador gado ao gabinete do mi
de São Paulo, Laudo Natel. nístro Costa e Silva, tele

gramas, de cumprimentos
pela atitude -do governo,
vindos dos chefes militares
das varias unidades espalha

Castelo Brancp comparece- das pelo país. A par da co
rá às comemorações da ba- muntc-cã» da completa
talha naval dr) Riachuelo e normalidade nas áreas sob

'Ô presidente da Republiea >,

retornará no mesmo dia ao

Rio. No sábado o marechal

à tarde receberá no Palácio

das Laranjejiras a delega
ção brasileira que irá à

Londres.

sua jurfsdíçãn, esses co

mandantes assinalam o fa
.to da, boa 'receptividade do
ato" JHnto â' opinião publica
e os meios políticos,
Era ponto pacifico, tam

bem, que o comandante do
H Exercito está plenamente
enquadrado nesse esquema,

I'�nrt�:�@]; p@mr� .iNCLUIR tACERDA( acreditando-se Clue depois

i;:.. r ,? F'lf(�� � t' ll"tr'fI.'II'!'§t'ml '" '

desses episódios não mais

p
,

',' ",�. Jt9. II. � �,�p i.i�.I2, n� r
sairá daquele posta: onde

Revela-se que o (Je'Tctn constÍTtado à respeito teria permanecerá até sua pas

de ca�saçãã" dos ·djre·itls 110· se, manifcs'tado contrário a sagem para a reserva, em

lít�cos -do ,{l".�: }"('''J1'�''or medida pontue poderia ge-, 'ab�ril de 1967, atingido pela

,..::,:;,.', ,',:.:::� Carlos' I2a<}!'rda poderá sair rm: um� imllnndáveJ c'Ima c">nrmlsória�
_

. :.;::.>;·::.:"::··::···.·:Sq , pesses pr�,iin�os' dias:I�:r,:'as', ",t��:intr:fÍlf]'Ílm(hlode no !pais. Mesmo. alguns, generais

{;),;,</;}<;<::,t:::&:}· 1'_'� su'n,-t�":jil fitj""ôbjiltõ 'ue pro:' '"CÓ'gita'se por 'l'utro':Jado de --;--' qt�e dias fl!ras d�vam'
••

,.. , ", O< r' , "",,", " .-,..". C'll'rJ.!l certa ,
-.,

.

�
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::: .. :.<" preS';..::!'enl{"' Ca'itéb" B"iotllCO, ,'f;,l'. elidos Lacerd!l segundo � rI, _:ue, Ju,gam que

Oi' generà is E,ipes' o G<�;fel e investi"-a ....ões levadas à efei- sua atuaçao no caso pau-

G,tlbery, 'dó, Couto e Si'va, t,p w>lr'- SNX eS1,aria traman- lista desfez as impressões

rI.o para a queda do g'over-
"fo"madas por observações

O ministI:o Costa e Sil'Va no. dbtorddas".

- ,

Portando estandarte rubro com um leão gravado, estlJ dantes militantes da 'SOCIedade Bra:,deira de Defes.a
da Tradição, F�inílía ê 'Propried�,4,:le vêm, promovéndo em pontos ,céntrais ela ddfide intensa campanha d2
coleta de assinaturas para um a:)êlo que será dirigido ac, 'J;>{·eside.nte Castello Branco e a altas autoridades

ciVis: e' eclesiástiéas contra o projeto de Refórma":"'�o
-

'Código Civil, que estatui o divórcio. ,-
,

,
-

, '�,. .. "

.... ._ ... '

II

I
Um politico' �i,tuacioriista

assegurava hQje que' a
. cor

l-upção no Estado do Rio

atulbriu niveis' inacredita
veis. ulacred.i:".:aveis. O sr.

Paulo Torres, chamado, a

prestar contas I!elo mart...

'chal Castelo Branco, teria

pl,'Olnetido deixar o eargo
"nesses' dez dias"_

Entre os escilndalos apon

tl;lu-se o f>:tu de que, a edi
cão do "Dial'io Oficia,!" do "

'�Jtimo dia' 2 ainda não tt;r
circu'Ia;üo, à eSpera' da inclu

sã'J de centenas' de nomea·

ções e contratos de obras.

hegemonia revoucionaria,
através de intrigas pessoais
entre o pres�dente Cast�lo
Branco e o gen. Costa e Sil

va.
, "Essa forma ,de agir
grosseg'Uem - é tipica da

qmdes que, em desesp�ro de'

c�us, proourapl pr{)voc�r.
um choque de carater polí
tico 'entre os dois coman

dantes ,revolucionarios, que
continl1am unidos e ultran

sig'entes na defesa dos obje
tivos do movimento de mar

ço. Ao endossar a tese do

continuismo, J,1llul'ca'mente,
a oposição nada mais faz

d'i' 'que reveJar ao país, cla

ramente, o' seu, desespero
e�n nã () porler se tmil' em

torno de um cam:lirlato pró
pi'Ío para disputar a suces

são p\'esidellcial, lJassl1udo a

S'e preocupar
-

eUI manobras

e articulações que levem à

quebra do esqllema revoJu
c!.o';llário,É uml1, triste e in

gli"l'h ll"'sição."
'."'ORRES PREVINE·SE
O ".·o"ernador Paulo Tor

res está sendo ag'uardado
em Niterói, para lançar

'1'úma contra-ofensiva desti·
1111dl� II aIJUlaJ', a$ muuubrllis

(j,ue 'Vis",!!!
"
i10 §eu araS�a·

'r,,, lSE�'GONTlNUISlUO
"FOntes do; governo as-

'!O'eg'uraram O"proposito do

n-residente' fle entregar o po
der em rit.arçG proxill'io. Co-

1I111'1;4;:tvàmi tais fontes:
, . A versão de cuntinuismo.
lo:n�ada, apenas 11ara contur-

: b::tr o ambiente politieo na·

'cionaI, alem de primalia,
�a pela' falta ele originali
dade. Há muito telupo que

alguns pouticos, desgosto-
'sos cnm a 'ol'ienta';ão do
atual g'overno, _vêm promo
vendo essa onda de boato,
na. suposição d+� que vão

. (iOl!Se,guir um!!, q1,ld:rra de

BRASíLIA, 8 (OE) - Co

menta-se entre os
\
lideres

da ARENA que as novas
�a:ssações 'fie mandatos te- I

rão dim.ensões surpreen

d�ntes, pois abarca um nu

niero' de deputadós esta

(�il'IÍS de quase todo os es

tados, além de lJrefe'.tos,
verc;ado�es e até xepl'escn

ta'lltes do poder ju(hcíário.
O' listão, segwldo as mes

riias fontes, t�drá SU1"lJr,�Sas

c' cflnSti�uirá d-em(lJ1",�r,1Ção
da força do mo,:,�ento dé

março, embora fontes ,liga
das ao governo qualificas-.
sem 'com "'intriga pdmaria
da oposiçã�" Ia alag'açãe "(te'

.

que � cassáção dó sr:> !iÍde
l'lJal'" de Bah'os ioauguiava
um processo de continuidá

de dO' governo' Castelo BJJ.3q.
<:0, tem-se "Como certo' que o

processo de depuração:pros· '

seg'uirá. i ,

,':Nesse sentidol haveria . a

renuncia do·,govctnador Pan
lo Torres,' dó' Estado ,do

,Rio, e a eâssação de deputa
dos estaduais. prel'eitos ê,
membros do Poder Jutlicia

-riq, incIuidos na lista ,que'
vem sendo anunciâda, há

teiupos pOi' membrus' !lo

"(}N'eruo.

MD!B, P!.�SA' EM ACAB�'R ,

cuntr�riailós. Dissoluçã\) pu

ra e simples do ]\iDB está

send'.: çnc,uada pe:o sena

d,H" Oscar Passos, presiden
te nacional do I partido,
disposto à propor lHlS

1'0, inclusive, seu presidente seus companhelros a ado

nacional Oscar Passos. Se- ção da providcncia. Hoje

gundo se informa lavra de- 1130 Guanabara fi I!ire+ório
sanimo nas fileiras da' opo· Regicnal do MDB se rmme

afim de estudar pedidQ ÜOS·

[;HA iLIlL (OE)

sição ante a ação do 'goyer-'
no federal. que demonstra

dispvsiçãu de se l!tilizar de deputados
seu poderjo para fazcr pre· pretendem
valecer sua vontade sempl'e ximo pleito
que seus designios fôrem MDB.

laC!�rcüstas que

disputar o pró·
1;a legenda do

Gt:1,?�r�� ea;:.d�li'al
,J�, se e'e '

for �(I)_ MDI
BRASíLIA, ,8 (OE) - ln.

formava-se nesta capital
que o ex-presidente' Janio
Quadros continua sob se

vera vigilaneia das autori.
dades ,as quais vêm contro
lando todos os 'seus passos.
Cõmenta-se, em circulos

bem informados, que o go
H�rnador não tolerará qual
quer paTi.i'cipação do ex.pre.
sIdente cm atividadcs que
lhe são proibidas em COR

sequellcia da perda dos
&'eus direitos ]Jolítiéos. A
lJl"O]lÓsito, o 'SNI {'staria
promovendo a coleta de
ma,io:i"es detaJJms sobre a

anunciada })reSellça do sr.
Janio ,'Quadros. no ultimo
fim de semana, numa reu
nião do M.DJ3 paulÍsta_
Se a, denuncia for COm

provada, o governo deverá
adotar severa� medidas con
tra o ex·presidcnte, e se ne

cessario, o seu confinamen_
to n� interior, uo país.

Em virh;lde do dia santificado, Cor:Pu� Chri&ii,
llão haverá expediente nas ofidnas e redação de "O

ESTADO", motivo pelo qual não Circularemos ama

nhã, vo:tando a fazê-lo, regularmente, a. partir do pró
ximo domingo,.

DiSl.>o)UI;ú' 1Jm:a e "i, HpleS
do partido das oposiçõts ti

Ô pCllsamel1Ío que g o;a·

lhaul (hl'igellte" do movi,
mento democrático bra3ilei-

o ESTADO
-'

Hoje, será p un!C:1 oportunida,de !:lara o público assistir no Cine São José; a

l�J'll cks 11lélis céleh':es p.�petácl1los: "0 L.AGO DOS CIS!':JES". em nova vel

�é.lUj !.:uloJ:ida, com v el�llGU do Bolshoi de Moscou •

lncnto do governo, segundo
in{onnou hoje fonte do Pa

lado do Ing'á. O governa-
dor fluminense denunciará
o deputado Raimundo' Pa- DIA DE ARTE
dilha, lieler do governo e

articulador do movimento.
O g'overnadol", ao que se

apurou, Cüln (} objetivo de

·}·ecomp0l'·se dos desgastes
que vem sofr�ndo, teria já
decidido 1)ela demissão do

secretario Paulo Biar, da

Segurança, e elo comandan

te da Policia Militar, cei.'

José BismarcK, com os

quais está em choque. Am

bos estiveram lJo,je 110 Mi

nistério da Guerra.
O comandante da '�PM ,do

Estado do 1U0, que ,:pleiteia
o direito de se �ndidatar
ao govern,o, recebeU; ho,je
autorização do marechal

Castelo Branco para divul

gar o texto do telegrama,
\1.0 qual II 1ll'esidente agra
dece () envio da ordem, do

rUa, em que condenou a

"instauração de 'o'ig'arouias
l'!-0 Estado d,o, Rio", e elo

gia "o g-rau de compreen
são demollstrar10 pelo co

mandante ,da PJ\'[ so1J:re os

Y('l'(Ia(�d!'os destlll{lS da Re-
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Florianópolis, 9-6-66

Scíb8Cfo n'1 n2ss'iu'ela da Sodpdade,
Guarani. 3F':' elei"a Nfiss Santa Cata
rina 19(;6. ]\iT;ç", I.Ié!ies, Miss Lag'1J11fl,
l\'Iiss Criciú"'él,,' Miss FlàrianópoH,s,
}\'T;"s �,;:". B0YlL� do Sul. 'Miss .Joinvillt:,

I
J\Tiss B01nef:rio CHmbc.riú, lVIiss Rio eh

í StJ] (;' l\'Iis:: C8mboriú, vão daI' Sh0W :1e
1 ,

bele7a e elegância na conquista do C,)-

i bicad(1 1ítulo. A promocão está a car;:(o

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

Estórias de Provind
� ,

Prefeitura 'Municipal de Florianópo'lis,

1k14,ff:;ViUcúute t(14�·\
, .

.
' ," .

C(.iM,
SECHETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

__..,

S'E)CÇAO DE SERVIÇOS DE
Cl':íViITF:RTOS PJ\HQ,UF.R F. ,TAnDrNS

sé, Alfredo Rodrigues Felj6, Darcilia
Conceição Mello, Emygdio .

Tertuliano
Cardoso, Hélio.. COl'_rêa,; -GOí11E'S, .Iacinto
.José Maia, João Ccisostimo Lemos, .J0-
sé Nur{és; .Jovita Fernandes Silva, .Io
sé Cavallazzi, José Simnlicio : Cordeiro
João Pereil',a' da 811va,' J�_dia Meira, itVJ a
cario Ferreira dé' Almêsda. Luiza Mo
rais, 'rVq3J:i� E: Saltes Pacheco, Maria
Andretti Mar ia, Francisca de Andrade,'
Maria Delfina .Cardoso. Maria Marti
nha G(,iocálves. Maria Luiza de 'Jesus,
Maria ,S'�;re" de O'liveir-a, Maria Marco
lin a lVIÇtIr'l,: Manoel Benedito Batista,
Otacílir. Franzoni. ;Ri ta Schirni�d Fi lo-

1110nO, Rosa Andl�étti Caetano, Teodora
Maria Fen;e,ira V,üentino VieIra Bra

sil, Vicente'" Digeac01,no;: ZerlO' Rizzo Fi-

lho" - ,

Cd Xavi;�t, A.' :GQncfllves -- Chefe elos
Sd'vico� de, Cemit2�'iQs Parques .Jar-
dins.

sÓ, �

• "1

17:111:1'AL No, 1:12
'De acôrdo com a Lei no, 2!J6 de '15

'ele Noveml11'o di" E15;i em seu artigo i10,
'{ 7n3 parágrafo i O., convido a ÜlC!OS (JS

in !:prp,"sildos; nol'os restos mor-tais <"!e pes
soas constante 'na relação ,::lhaixo, i11L1-'
marlas 1](:'810 Ner-rôpole, cujo o P)':120 de
sepnltamrmto c,e;t./t tormínado para que
,]P"hlro dr, (JO) ffint.:1 dias à eo.ntar dos
(;1 data i'pC[llP'(>rú' o af'I'PT1clanleJlio mi

'

eotnpra do -f'pspecti vo lel'l'C'll rr. ex LI ma

('fio ou iIT1J',sfe-;'i"fldn I",;ll'il clep(\sllo dos
;'nesrllo,C" sob jl()!1;1 <1,," findo ('ist,:, pnizo
'pie .1180 q�r[i [H'm'loJ?:8do, IOcr feita por,
('S';, A,li,l1t1JISI1'il[':í" I' rornovido os- mos

mos l},''lci o 'Os"�I\;'I1';() Cornurri'":
Aui'm:;-,,· n.o::'t�"fdt'f:("J,n , Arrnind.i iVTa1'
,1in,;; Vilnin, !\:rll.0il(,( fi.mlolJ'D (1:1 ilva,
Alvim Nétsf'impn:r, Antônlo NT'lssís .Jo Flori,mópAlis, '27 �c1e maio de 1966. '

!':

DumiBnse' de 'Paula 'Ribeiro
Advogado OíA-B/SC n. 2055.,·'

Causas Oí veis, Jr!·r:hnlhi�:J,I:.1�

lmpfísto rJ,:� fI"md'l" j !,(j11.iJiJif.tLO
Es('tiLôrio n,"l::t Vlntor- M{�ireJlr:;8. '29, .

Caixa Postal 613 -� FOIlA �'H�n;{
�;flntfl C::ítari:na

,

T'lnriAn!'tpnlis'
"

,

'j

,
.,

\

Nas medidas:
68 x 1,&a e

78 x 1,88

(ANI'A RESERVABEL

COLCHÕES DE, MOLAS
o,i P'�lNifHH)S EM CONFÔ

VIMO
MuílO CO[i'íodc'!veil Molé;O "Fabric·Link" ,: \"'�oI·
ChOãdo "U')'''r''''I'I''!O I r�'-"Ií'rc, dp ',' ;,'ri

'

'-,Í().
'b

· ... I�,l., .... '1��'�'!"',..._,_�··I; .. ,c",. ,

.....
7

do�r(!j,la sem ifraroc(Jlch,Cl l-ecdt!O.1 1,', C:",
de largura!,Facri j,_; trans�>(:�'L:;rt! t:Juí;,' ,';/��
que(jiJ"::; 'Ko!élatlas, pode ser lra;ISp()!;;:,;". :'?�{H,,(;n,'

I.te! Cabeiarnbérn noporta-rnalasdeurn2l:!tofnovei: ,",

.\'.

j

Moderno! Funcional! Indi�iHHj§f.ív('jr
na decoração do se'u 'I ,;H
Revestimento em plástico ali rj!a�.I(\i'c:

NUNcn fOi TIO fáCil 4DijUlRffl PROOUTO� "

Acontecimentos
Logo mais às 20 horas 8.S Ocbutan

tes do Baile Branco, festa oIlda] ele .,

1866, serão recepcionadas no Querên
.cia Palace, com movimental::lo. ?� elega!'l
te' coquitel.

':__x x x x-

Casaruénto: Es' á marcado para o

próximo dia 25 as 16 horas Da capela
do Divino Esoírito Santo" a cerimônia
do casamento -de Roseli Laus com o ,cd

vogado Everton da Luz. A recep:_ão
aos conv idades acon tecerá nos salões

do Sautacatarma Countr,y Club,

- x x x x-

De Itajai: Em seu apartamento na

última semana o sr.' e a 8,1'a. Antônio

,SilvE'�tre (Ana),' receberam convida
dos 'para um jantaI' comelnorando o pl'i
m::-ii'o, aniversáric, de casamento,

\

x x x x-

Ter.ca-feira em seu S:impáti co aP;}1'

'tank!lio
o

a sra, B1'anca- F'reitas, recebeu
iJm gn'-po de senhOl:as de nossa SOci0-

'

.. dade, para um chá.

- x x x x

Circulando em nossa cidade o sim

pá('iço e elegante casal LaYre Gomes

(Tereza) ,

- x x x x

Com um coquetpl em Sela cOl;fol'
t,�vd rpsidência na phJia de Cabeçudfls
an'Dllh�, o Dr.' M:'.llrício dos Reis, 1'0-'

c('p�'ionará COllvJ,ilados.

--xxxx-

.Já es1'ó"de volta de sua viager�l dI:'

mlpcias, o casal Nei Gonzaga (Terez�
Ilha) .

-xxxx-

As] I �(\ hoxas do próximo dia 2,
rcahzar-5'e-tl na singela capela do Di vi

no Espírito Santo, a cerimônia dã, casa

'(n",,:'11.o de Nelma Varela) com O' Dr, Os
ni, Víecelli. Os éonvidadós de Nelma e

sp'rão receucirmados, no Sanl Hra-
C01.Íntr,Y Club. ;;, ,;

'.1
, .'

x x x x

1 ,\ PAIX10 E FINAL DO
I>EDnOAIJCANTARA

por ,_Heitor Medeiros

Muit·,'l fÔI'Çfl cm Ião l1ringuado corpo,
,,1ssim desse tipo, ma,is ou menos era Pe·

dr()alcân1'ara, môço vindo de onde não se

s ')w. mll-\�o atirudor de pistola? costeleta
,lf(� a 'bÔ(,H e o lJaJh(�iro. �eml1re por de·
i !';JS (1:1 nrell1a. Não tinha um que se eu·

r'Ta;;::;:c.s"C (lêLe, e sempre que por onde·
fllle:: nne vassasse, muitos challéus se' eui"

V':';\", 1".1 ,')11 cl!m� rimentos, bajuJécen,tos,
h::t,) em de muito riso também, o valente

P('dt'üalcinhll'a '(' por teÍl1p'Os estivera. n:1

cirlatlc. F i't passados anos, quando suc� ..

del,'·se a tão estranha morte da' poute {'

Hlnit:l sa;;�,ue eSI}�Il'riuHou·se: 1:a �aL Ag'or f.!
vrdhra, �111 mujto mais carranca na fei �
eanl, e a pistola, mais inarcas tinha peh i'�eah'O, Ao todo, onze. Na outra vez ,que lá �
estivera, eram nove, e quenI duvidas tiv{'r,,:�
que se assunle com o Poleto, que ,jura ter'�
visto, peh. alma da mãe, as próprias e

anteriorps nove.

Ai;: � nn ficou mais vazia" os pi<is 11ão
'correram mais e o cego, que fazia ponto
na eSfjuina, dcsappl'eecu, quando se r1ell

por :uwnciacla a tão temitla Chegada. S('l1·

ton·se IH bar, mêsa de porta e ,na SUH l-�a r,

g'a11ta dua::. almôndegas eúsebolatlas escoro

regavam de maneirl1l transparCCtnte. lSe
maiS alguém i'�cofi "por lá, ,no bar, nem é
llreCiso assuntar, e apenas Ô dono, gordo
e muito suado, com (; rosáriO.llíll m::':o {re

mida, dava outra das tautas, v�í'I;j" :FO "::1-

jo, por detrás do balcão. 'qiiiff;�,f.ji.hü f.' t'''·

colhidinhlJ. Pedroa.lcâut�ra. llem �'t�I �l ['os",
tumeira pergunta d� quanto fofo ;..

,
,_àas

'saiu sem· palavra t\l de muitos .•�rl:Ú�OS na·

bôca, dê',ses mesmo bem pO,rcalhen,tos.
Desandou em passos leves_, l''agarosos pela
''rua. larga, as janelas e,portas tôdas se fe·
chavam e Pedroaleân'tara em vagaro'sos
passos continuava. Nas janelas, bem pou- •

C�tS eram, 1101' dettas das cortin:'l-I> enseba

das, olho�; medl'oselltos' e elll muitos arre·

I,\'alos, catninhavam' co'dt' 'êle. Atê as mães,
�le receiosas de' tel'em- filhos tal qual (,
bandido, nar1'avam .inventã.xÜli3: ,ê temer(j.

Sociais
ZURY MACHADO .

do jornal A Nação de Itajaí, e do
nista social Sebastião Reis .

, "-- x x x x ---

Katia Beatriz .Ribeiro," sáb:\r1o- l'�_ '

cepcionará convidados para SUa fesi�
d.e 15 anos.

- x x x ,x

Durante o mm'imer;tarlo, çoquetel
c1anc;�nte que acon tec:ra logo. mais í1Q
Querência Palace, sera sórteado um li

D' 1 .Q
do nreserrte éQtre as eoutantes ofere_
cidc pela luxuosa boutique Hoepcke,

-xxxx-

Em favor da Associacão de Ppj'S" "J' e
,\111 i [!,OS dos Excepcionais ele 'F'l.()�ianó_
polis, sábado no Teatro 1\1var0 de C3r
v,11110; re?lizar-se-á a estreia da peca II

Retrato dé Wlade. Será 'patroJ:lesse" da
110ite de caridade a exma, sra, da, Virrí
rüa Borba.

' �

- x JX X x-

o discutido radialista' Adolfo 7.i
gelE, tem, sido visto muito bem acon:_

panhado.

-xxxx-

A Brotolândia, :i<\ está se movimell
tando para a festa "junina" no Clube
Doze de Agôsto, que como todos os 3-

nos 'acontece, na noite' ele São Pedro
São Paulo,." \

:t,
, \

'lO \r----x x x x

O chefe do DNER, Engenheiro, Hi
delbrande lVI:arques Souza, amallh� se·

rá homenageado com jantar no Santa
'catariná Countri( Club .

- x ,x x x

Arml,l1bã nos salões do Iatl� .Clu1je
Cabeçudas 2S candidatas ao tí"ulo ,

lV[iss 'Sant� Catarina ] 866, estíC�rão se'1,

da homenageada cor;) e1e��an1 e coque·
tel.

,- x x x X ,_

Pel1samento do dia: Q\�em dj,mi·
nUeJ é> idade corn' muita rapi�ez, d;13í.
c1'le1' ho'1'a aU1�)llheee com' sarampo,

, ;'

x x �-x

1\ Rede Ferniniucl de COJ�,bate ao

C\\"\(,:er em favor da conc.eitUélda enti.

d'lr1p ?D1émhã inaui:!ura, en1 sua sede a

A,v, H�rcílio Luz, 68, um B:,z,ar, Os prê
mio's"loram conf��cionados por sras. de

nossa Scciedac1.e.

I \II

Sas estórias do tal homem que arrancava

olhos de ríleninos malcria�os e que não

"tomavam a sopÍ11ha de veIJ�ul'a. Naquê!e
dia, então, bem pode·se imaginar que naO

chamaram mácriaçqes e os ;pratos ,de 50'

. 'pa fOl'ain até lambidos, ,tama�1ho era ore'

ceiol que j êz posse dêles. \
. b

Pedroalcântara, em nIuHa calma, a.JUd.

na rua e CIn andanças, al'reon\ da orelha o

palheiro, com os dedos tirou as cinzas .da
·t

.

f' 'l que mmto
]JQtrta,' lalnbeu o dI o a uu (te

';nn colasse, com o isqlídrinho' dourado
a·

.

d" ., qtIas·' finds,cendf�u, A t,arde ava·se Ja por 'v

e bem nc'\'ío aonde termjnavaJll,as cas�s e"
-

l' d ' (l"]Íollnha
Q mato ('ngrossava, a. e nnla ..,'

.

'.
1 1 1 .; I, "111al,c1os c afma·

P!,qucl11nlla; (e Jamou," <'

.�,
'

os
(\'''�, n c:mto dobrador Ih' eUrIn ,-voltou

re.
i! !!1icao.os ouvídos do \'alente homeUl.

s"' .

.� '. t. [1<>s viradafl"mJJ("ln'�ra lnoco amau e .,-
1 , .,< •

"'. >.. C', poderaos (I.obl'p.dCll'os ,curlOS, em Jl.LO se
.

. . ,'. '" 1'01' rápIdO a

cont('r, em passo l11ms .lzg'clI I) 'ue.
ver ') til.o bom pássa.�o. f\ C:lsa era PC(l, .'

. �Al'e e ue
na, nladeir.a crua e ate mesmo pUM "

li
, •

1"
"

'.� (1'" frente, '

pell,duraúc. J1l! .pmc lJlJIlI UJ1JC,,"
�1I'

gaiolinha. Pass(\u 111,:10 da' gaiola, se111
se

te$ ólf'smo fazer, o m�dimento, ao, dono, .

costas.
j)(,(lla OH" não lel'ar. IUBl da"a as

cel!
"'-,1 ,-",1"-,�lr,1,') "llir1!lluado e ft'nla:relo, a-pare
\ 'f_1 -' .... '... , <la'
(' ''-inh:!;) 1.0 'POl't�l.' Que levasE'e tltflO, a. �Ó'.

"
'

I 11''1. o V"
11I't l_ de pau, a santa (,e pOlTe;1, "

lepí•.' -

1 < el'! fa .v

]Jl'io facão�de esLrmaçao, wrano;:a ,

üo avô; mas 'o iurió �üil>. ;;
" tu'S

., el'n t,..!1
nili _ entã,Q pela pl'lmeltu veZ .•, •

, ." . ,,' -treine
anos o valentaço Pfll1l;ealea.lh:lld. es.

_"
" "\ '

• [lav
reu talvêl'! \de mêdo, tahez, §t' raIva, f'e, . "-

a e {

se sabe. O outro, na ;porta (1a" cai' 'de
.- d

-, ijllc' v�t
.garrucha espaLma a :n.a ma:o. : ""Íl1eitO
mache;r;a o lat;lrão com a gaIOla. O P'"

'j"D", , "'( SI'"
de nôvo na· orellJa, al)a�do, NIUl.,1) J
cio fêz·se.'
- O euri6 Ou íl vida.,

.

<'0°'-\, " dPltW, Pedroalcânta;ra sacOU! ligeiro a
Otlli

de onze It1Urcas. O outro; da garrucna. iíil
'viram-se tiros.. Petlroalcâ�tara nUllfca;:;@
fez nenhuma marca na pIstola. O pa )

,

"gue n�ll.1isturou·se
.

ao espa!r,!miU�o �an 'ús:i'P
:pó da terra, e ua gaiQlinllll d� barnb

ri1eiíl'
mareIos e caída iHi chão, 'bem f;ort� o"�, .' pS ...

mo, milito e muito dobrou o CU�lO. :ltif!l'
tras pessna.s já, vi�.�m por che�I.i�,

ct

i,�a.�, ''o , .. ��J.
� __ .-..._'___"_�iWI)i�JJt��\ ; :i_Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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NATASHA
APN - ORBE-PRFSS Dps�lr�

criança sonhava PlTI ser b<"hl'il'''Í. F'r0-

Cjuentava o círculr, escola- de danes e

o Palá;�j.() dr-s Pirmrjr(lS. P dí'Y)oie; inaros
onU 11'" FSC"-']R (''01'n(Wr;:>f'cH (lp )vrO�C"11
;ue educou rr-ais de ur+a geracão ,:le
Dotáv"i" me�i:1"f'" de dal'.ç8, e entre êles
a estrêla mals brilhanta, l\'!iéüa Plissets
kaia. Na Escola, Natasha Bessrnertnova
enéon1rôu as grandes dificuldades que
esperam (', futuro artista: aulas e en

saios diários, às vêzos. monótonas e can

sativas até a extenuacíio'l.v
"

,

'Pela primeira vez passaram por ..

tll11' exame a sua resistência, fôrça e1;�
vontáde e perseveranca. Natasha agra
dece muito a seus mestres, em primeiro
lugar a Sofia Gnlovkinã, famosa bailari
iJá- do Grande Teatro -que atualmente é
eliretorá da Escola Goreografica.

.

' A .iovem ha,ilarina ob+ev» seu p":
Jlleir.o êxito' em DliJrCO de 1961. qÚ:am1o
se" anresentou no ff';"t,ivaÍ de vlancas da

•

cid�d� 'italiana de Parrna., A atuacão
de N�ta�ha Bp.ssrqertrlova· foi altam�'l-

. te .

�lol!tiacla 'leIa: imprpRsá itali:ma, oue

. a' ',(lt>firriu: 'De'8,cohel'i'�' rnaT"'vilhosa'.
'Nã'; Pl;imavera de 1961' acabou o cnr

."0' .. &') Escol;:> e' ingTPssoU ÍJO conjunto
do Grande T�c\t.ro. Süa e8tréia foi lnlS
dias .depois: t:b"�c;oú CO'l) .grcm[!� êxitl)
uma rna7.urca � U;Wl valsa no balé cEs
s�éo ele M. F�kiI\ 'ChopiniRna'.

'Nc,s· sells ,cinco 3nOS, de at11�r'RO' ílf)

elenco, "represen'';', vári<,,'" T'''' ....4p" il11T'''l'

tantes, 'no-r P;XP""'Dl:o, ::>" (1" 1\1r"ri", (<\
f'Onte cid' Bi3!:::chis",""ai: �1é' B As::> Ci0v) .

Musa CPagani:iü' de S. Ha'k-maninov) ,

_"

,��---- ----- ----- ----

Neticias de
Escreveu: Nelson Brascher

Pelo que !'lcompanhamos através
da' impJ"ensa fal?da e escrita dns ::: l!::::
tados sulinos, parece que o CONGRES
SO :t;eal\zado er11 Pôrt�, Ale.gre pró-tex-,
mino da BR-101, alcanço\! pleno 0X;1 r)

Bem qf1e, poderÍéllpOS . também inst8l".r

lÍma. campanha' ele toda hOs'-'''' lmprt>n
sa PRJÜ-ifU\PIDA CONSTRUQ.'\O D J\

BR�2&2' (F,,'rRrla do Trifn) one par

tindo de São Mii!llel do O?'ste p cm'

tando ricas e produtivas zonas de 110S

soo Estado, terá seu término. Da capitaJ
do Estado. Este outro C(lnlIressõ CI"'" 8-

qui su�ro Qom comissão organizadora
pastinhas, distintivos na slepelas, dc
bah�s e muit;}s outl'as. cousas, belTI (1"'"

poderiam stlr�;r efeitos Dnsitivos. F,"

claro que os Estados do Sul nreci.sam

da. BR-10!, mas nó.s o Oeste e Santa Ca

ta.rin.a.- com m8.Ís razã,o precisamos da
tão· talada e' parada ESTRADA DO
TRIGO.

:._. x· x x x

Dia 31 >;l,passado compleÜ\11 11'<-1;S
l'tÚ1 �n;vf'rsprir, o nosso prez?do amiR'O

$1'.', 'ot,ávio Rafél.ell. np;ssoa' 10111ito bel:
aui",ta e111' J"'''80'" n'e;,," -Sf)l";.,is. pX-'-"

reaelar 'e eSfn1'<1éldo cn1::>hor8dor rIe ,,�,s

sbs jOl.'nai,s l,:,,,q;e; .. Cae;�(lo ('0,1YI' Da: J'1-

lieta, Ramos F.qf,aéli, n8.Cj.tH\>h dpi'Ç1 0',:1.

niversariante 'foi '1111.J,itO
.

""'''Y11)l';lT''''nb

do e1T\ sua l"f'siclência no Fe1ifí"in Bpü,

lha. Daqui pnviarros o nosso abraço
r'0111 voto;!' de J1l11it::l Salír1f:' f' 1011pa exis

tê1)e;8.· n8ra satist8ciio de seus ami!1,os
e fé'.1niliares.

.'-)1' x x x-

8P(1'l1i11 pdq �el�l::>"1él c("...., r!PC,j-',.,A a

Ti'nr(mi:! n;-;,'",n ..",). O ;nvt>m hO'p�llo Dr.

Sli''RnTO MA'R'T'T1\TT-lO Nl<'RRASS for

1"''100 np18 F!l"111rl""lt> rlP A .....ronn'01:.., P

VetAr;nário ri:>. .lTnivpr";ch,r1e ·dP. PAr
tr. .A lpifrf'. filho (lo .. ",,,,,,,I Sr. M811ro

1\T"'rl-,8SS DR..· Lél"in;8 R"m(',s RlI-rqer

)I" ...h15s. a cnnvit." o"e; Fnf1t>nhpir0e; A

f..'rf'm"1110S Gabri"l e Ht>n ...i Ti'vr''''·pl. !'.-::>-

7pnN.,;-ros n8 ,cid:odp de VichY. 1\T""tp "i

r'!"df' frRncps:� o ;OVPl11 r.on1:prrâllpo Fq

rá um e,;:t';ql('í de �nf'"tP;c08ment..o téc
llic('I-cientíHco "'111 pC+"be]ecilO1pp+"e;. 1''''''

�1""111::l""o.c:: rl·(-\.dpl1�i::',ílnc p PYY\ F�t�('0P.C:;
�xnpr;,...,pnt8;S. "'0" pAt(',w'" ,10 AO'1'"p'f)

l"cti� (n",.e;hcrf'ns) e 7ro"tpc",i .... q (cr"r'h

("t,nrolês. Fla111 en p'o, Norn'�''1o p H"l,,''\

(IA"", sendo que dito estágio durará 1

ano.

y

-x x x x-

t·

Rp(?ol"\PY'l"l(\c:! 1,. ....., ()-f-;"(,1'l ,..1<"'1 r"""""I,IC,'(1;:;r.

r<"ntra.1 O"''''''''n;7.::l(l"r>1 (los VTT .TncrA� A'

h,,':'fOS de Sant8 C",t;:p·il1'" 0]10 l''''ali7<lr

so-ii, el1" n0""'" ddRe'!" nr.> �? q 29 de .0,,

f1.,brn 0P 1Q�(-t. ('/")V\''''''v)l(''''nr'lr) rt"a co',":)

nl�0+r)r':l ;i('I"\" ,",C'c;';nl r"lr'O"r-J';i"', ' .......

Pntl�(Y"')() ,l,"", Hr<,�""'" _ (:!.('\"(TP1·nador- T.,.�"l

Qilt7P)V". nl·oç�.J.-..,"\+ ....... C' ,.10 Vr'\n'Y"� - c, ......l,

��11m.,1 A f""s ·.r()'·:"�;" '" n"'n"t",.-'l() /'.'1

'rO'('1 ,n ri::ll 'R n'" 'Os. P""co; ri ,,"tn. C11,,1' ./1 "

",'1' Vice-Prpsi.-i"'nt" W"'rlpc1� Aurp1in
Sarno8io: 30. Ví'ce-PreSirlpnte,\ Tv::!n' C.

Rânioliq.;. Secretário· Geral, ',Waldeck
MenegQtto; SecretáriO! Executivo, Can-

Princesa Florina (A bela adormecida,
de Tchaikovskí}, Leili (Leili e Medz-
11111.1n, de Balasanínnj e 'Sbirin (Lenda
do amor de A. Melikov).

A parte de Gissele no balé do mes

mo nome de A. Ad8m ocupa um Iuzar
especial no repertório da jovem b3Ú3-
rina. Nela encontraram sua melhor ex

pressão OE' dotes pouco COll'11ITIS da <'1'

tista: a sinsular beleza das linhas lon-
- Q'?S, o gr8nde salto, o passo, a suavida
de e agil;dade de movime11tos e a gra
ca natural. Nos 120 anos de existência
dêsse balé, muitas bailarinas exceocio
nais r, interpretaram e parecia impos
sível in+roduzir algo nôvo e msua exe

cução. 0' êxito de Netasba Bessmsrtno
\Ta se explica, porque ela criou 'u'''::) Gi
selle que não se, narece Com rienhuma
outra. anterior. Esbelta como urna P:8-

zela e de rasg-ados olhos escuros, 8. ""'1

=ntrada em cena sugesli(',na e p+....,.,j .,_

lhares, faz viv=r .cro11l eh ::1 trazédia da
jovem enganada. A bailarinq C<1ti\T8.
C01n sua arte, com vir'tuosism., e 8 S;"'1
l)licidade de S"'1 l-l"'11C8 com. "118 in"1'1i
rarão. "Uma Gispllf' :o>"�iY)l nã" tính'1-
mo<; visto enl ne!lhcu11 11".,,,1", de�ta for
rna "0 eXDl'eSSaran1 os crí'·i�n"

,

Natasha é 11]""a PPS508 dp r�r.q c?

pRci(l8de de i '8hálho e muito "''{ip-'''n10.
'·C"m frequêD('i8, �DeS!:Ír (ld "!1'''''l

rlp p'{it'; di> ,"\las danc8s. '1;::0 p"'h C0'1-

t�.,..,t? ÇOilSigo mesma e crit;ca"suas aÜl"
coes

"'TT
'T' 0'1''''11 (I '" futuro �"nor::t esta b::ii

1",V':,,�", dizeln os entendidos elTI coren

grafía.

,
.

Lages
cJ',-lO Batista DiRs e Tesoureiro Ger81,
'I-Ieins Joachin Rau. N", n<"\s::a ouinião
foram muito O""" eS201hic1ns O" el''''11e:l
1 o,> àcima par::t levar a cabo tão imuol'

1antp !)rrmoção que muito v:rá abri
]hmtar os festejos de Lajes bicentel1:�-
ria.

-x x x x-

F?pcebelT'cs ('nn":"'" .1"8"<] 0 P.::ti1p
r1"e; 'Mis"es 01'''' r08.1:7ar-:"",-6 dia 11 r1P

JUl:ho n�l. cidade_ de ,rt�:q,�,/�0 e�:+:'i
p<O�lTn reeligl'rlro: : - Dléll'to }\S502'8-
,ln <'Ie Sant::t C",;e>,.i"q - A N2C80 - E
l�l;('R() d� Jtf.l':O:'" S("\(�;orl,"",rlo 'n.uar�11'" -

(;"1"Vih" __ 'B�:l", ,ln" ]\"';"5"''' - Dia 11
,l� �"í,ho rln lonG. J:J("./·'·:n a Darf'ir d:,s
2? 1101'2s. D"rnnj.p c', BRilp. ,'n rnlal P:l-

1;"r8.o nresentp<;; élS l'n1'1l'PSpn+ante, ('.:\s
cidadf's ele ltni",í, Flori"Dóuo1:s, Br"..:

Ol1e, Rh')'Y'pnR.ll. T '''';''''' ..rn:11"i11e, Tnh'l
rã..... Cr;(';úJ""". 'O." rlro C::'JL N"vpd'n,.�+A�
p B"ln.p:1-ri" .r'!oO> ("",..,hnri{,. <:pré; ",11':+" '.J

MISS SANTj\ CATARINA DE lf\r,i)'
OrollPs+ra - Li,..", Tênis Cllll,e (la l{,i,,_

ri8110nolis, com show a r'8rQO de NeY'
r1" ll/J'",rtCl. P",S"'.'V"''' de ]\/[p''l<:; - A pc,,-

1"'" ,1 .... rii" �f), r1'" l\/f-?;n. ll" C;",('rC'+�l';" r1'.J
�(")r>�t:'\r10rl", r.... l1�1'"0lô;. �" l,rêc() r� ..... ("'1.,/::.

(lO ()Of\. Ca(1eir�" (1., b2.l('::;n C',.<": 4.0nn.
(;"mv;+",<o: _ ("'1"",1 - (",.� R.OOO. 1Tn-
eli.vinual -'Ó'$ ;).000. ftai�í, - lVÜllf'
.T1111h" ] fl6fi.· D""p'i8"'n,, R. 1"(1":"0 (I.�s
Di,i,·.� I)Q A �Sr)('i .... (-1r..:: '-'1":' .., (Y....., A ,-l � S,11 (-1 !""'''

ç':':11 (lo T.�i�� 0110 f)l'1.::'11,1'"'11'""'\I"11 P. ... ��i'1 ,l()

rn;=lçs:.'fl rapr'+;q"""f.'\ rlq (-'crr'\1110 r1., Y'Y1::{ic.: 1"\(-'

1<:"\ P!;t ..... ..,·�.,..,.�nQp. ('"",.... ........ " ;.; r1:...,.,,1d'::l"l'--r'(\Q él

S,' +a 7l<'LTA l\1T /'. T ,TN'VPRNT. r",""""s"n.

tará L::.jes bicpntenária npc:tp c011é1avp.

-x 'x x x-

() Sr. Jl .... A cl"'rl�" 1 p �,'�AQ ri", Ril"".
J

PX-GOVD�1l�r1t11" ,ln V�i�rin
<

n;'V'Cltn�" r"J

f(""'r'f) l\T<lCiOll? 1 (lro Pa-r",":' C> C'-R.l1t� í'·,_

t"";n", S.A. p D;r",j-"r H;:> f;,·,�,,, C",.L'e;
T-T .....an .....ka <:::i A ':_""'''''ntp''1] _::> Srt8. 71<'_

� ,

T.T A_ JVT AJ_,TN\T1;'PNT ,.... p, "�"""'"Q�''+'''''''

L,,;pe; no Cr,T' ....nre;n ']VIic'� S"m+q r",t0�"

P8' .('''M' 11m finí8�in''O c",·tp ,1", u�d;,-10
ela l"'nnNas ll�-r� C''"'ll rlocfilo. 1 'rl l":"'.;..,_ ......'r)

.(lia 11 11'" S,w;,-,r1";;1p G"".,.",n,i ;1,., T+�i",í.
A Sr'-",. 71'1;:> l\ff"lipv",.,.,..i r. +'",n;"ná"i'l
cl"'rnlele pstl'h"le.C;rn"'ntn 'j..nnn.�- '" ",,1'

+",'1,-,,,' conhecido como 'NOSSO BAN
CO".

- x x x x

C('�,trafnll ('''''''-''>'""t" ,,�,.+,:\ E'1i
P.ctt fin'a (1" .... "''''.,1 c:".,' f:'''''''''' P�4t -

n'=l. Of.-�li� "p'J.7'tt r-,...,,\.. ....... r) ;rv1T0n, Vj-l;S()11

P"ic;, filho rl") r",�"l C:" pSr" RNJV .,

Fpis. Ao.� (list;n""� 'loh"os e felizes pais
os 11ÇlSSOS pa1'abpns"�.

-x x x x-

n"""'''''''11 rl;" ')(1 " nn<:"qdo na Mater
";,'1.,,1,, ''T'",,�'7'' R ",.,,...,,' '0 nascilnento
rlo ., 1""'-' '""' rr ..... 1 �" .... i f"'), 1"'"'\(:\11 �n -:"I pl10 ,.,q ui::l b::l-
+;r ..,,,l ,.�.�rl",,, r. "A�""" r1A I-\N/\ CLAU
�T A '8'li''T''T' T.:rTNr<KRL f;l}>", r10 casál
C:". Po', ln Hinck"ll - Da. S'lpl.:v Bett
Hincke1. A oeCfuerrucha ANA CLAU-'

:q;rA e toda a. famí1ià as' n,ossas felicit��
ções.

,

" ...
-

«;,

,,""'_ (

c '�. �� �_ . .

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

A Beata Maria
do Egito

De Raqu.::l 'de QuCirós·

Geny Borges .e��ar� ex

treiando dia 16 prOXl\'l10 _I,JO
Teatro ",Alva:'o' ,ele CárvaUio
w,; 20 ruoras, 'a peça' ,cl,e, . R"l

quel de Q'Jeir.ó:; .."1\' I�E:\:rA
MAJUA, DO 'EG11'O',' ror S.81'
tratar dê 'Ul-;l gran::le ..suces
so do Teatro Xa'dona.l sE(ni
também le�'aclà no� 'dias ri
e 18. onde ,estará na direcão'
2,nisticà da, referld� peç�' Q
atôr cl?myidaclo !\delcio Cos
ta le um gl'�nc1e plen'co,

,
� t·

.' ';.

� ------; -:---.,--:-----�-_
...�-:

Chamamos �. de vitaúlillas
aos compo:stes orgâ11kos
q'_lG em' elose� mfinitesi111f:1is

são inc1ispénsáveis a'o _âesen
vOÍvimento, ' manutenção é

j'�nciom�mento do inc1i:víduo.

O tê.rmo' v,i.taíDin�. 'foi c.rf�,
do por Flp11� 8111 19�2, "pa1'8
c1esigm�t ' 'üm:iL '''substância
isol;�là .ela

.

ea�().�'..
'

do 8ro.2i!
Julgando se]'- un�á arniua tlG-

, "

".LogO se

a}lmentDs
ou sob a

minas, que' lifto tên:- acão

por si mesma, mas_ Uplrt vez

ingeridas irão tl'ansforí1Jftr-'
se na vitamina cOJ'Tespon-
el • 1J'

- "- .

t t"en,e., � gumas sao Sln e,'l-
z<1das pelas' ba,ct.érias L1tes

tinais.

Já se C01'.!1eCWfi "IS enf�r:
midades da carência de . vi

támina quando estas foram

ç1pscnh8rtas. A vitaminoSG é

a carência de 'Jl118. deteri.lli-
l1pda vitamma

'. ,

no orgaI'lis'
mo os transtornos por av;,
t?l11i.ncse pode'" leva.r seT:ba'

-

,
,;
__ J.

11<1.5 ou meses P�Hq se insta-
J"'1' devido illi re"ervas em

vjf::}minas !io �)rg8,nisrno.
P,lJ'8 reUar8l' os ('1anos r.nu

S8C(OS 11::,1::1.. 8.Vitami11o�e. h�s
t8. 8dn1iniQ,nl!' a vjj.an'!ina

çcrrespondente. nnrém, ..em

.('8S0e; f;raves. os fenômen'qs
S8 f) irreverslveis,
A maioria elas vit.a11linas

são lábhs, destruinclo-::;e
OlFJnc1o armazenaelfts .po�
muito tempo 'Ou quancl"
cosidas.

Dr. Numa Correia Sobri�ho

A TF\ I,f" Ã rtp., ,!1�1 U
\rF'NDF.-STõ: rM "TRP"PTõ:
]\T()" ]\11'::DINDO 33[1,.,.,2. SI·
'T'TT'nn '1\ 1-1TTA PIO XII,
EM cnOTJEIR,QS.
TRATAR NA OFICINA

DTNn'P� - CONSE.LHEI
R() MATi'BA N.o 5�.
PR"FT:cn UD"{-!.."t OC'ARIÁO

Vende-se
,

Instituto de Belez;a, com

pletamente montado.
Tratar à rua Deodoro, 4

sobrado.

•
...
:

Quarto para moças em

casa de família � Rua

Deodo'l'o� 4 Sobràdo.

.. _1

,
,

Procissão de Corpus Christi
Di.a 9 de junho de 1966

"Do céu lhes destes o Pão,
Que contém todo o, sabor!'

Corrlialmcn+e convidan-os 1'Icl.é, a poplI]nl)ivl' L:

tólica de nf'-"a'·Pr>,I'{)fI!li·-1 ,-)" C'",1·�rh:81. 1"'11'", a n";:l.h'
cl;J<: Prnci."·"Õ"f;· ;1' �l" COTiPPS CHRISTI. di] � do j\l
n+», 5a. Ieira, às 16 horas.

I'I' NT�fL'\f;10: Critedral. Prar.. , 1'1 1.]'.-,10 lado (II'

Palácio ck. U0V�1:1\,), ruas: do= "l\'IIS, A.rl�e;':>' B'I

toncourt. "'mir' T' O,Sq, Getú "io V�rr;?s, rua V scoride
d0 (juro Prpl (I. o"P':.'7\ Pereira Olive.ra. rua i',l'cipres
te Paiva, Catedral.

A ()) vlern ,(}os ]<;1,1 i ,'1'ld" s,� AESOC: al·Õ"S. no 'lJ1'�;sll
to. ó'pr:'í él sczuir t f" Crt.,'7 nrocé'c:si"í)81. Colé"'i Co+a
r8(', de JC:S11S. A's10 de Oríã". e1'117:>0'" E1'c'-'ríslica.
Con=r rvg·:'l('�O 111ar;::>U8S Feminin=s . .Ac"0C�8(,Õr,S fln

Sra. TE'1'e7;p(1a. p Damas rlp 'c",,':r1:1r1� t>�v'c>1·�1�(ln ,1"

Oracâo. 0'r,lop" Téc'''ira Fi"mjn:nél, Ar'20 Católica. A

brig-o de 1V10D0]'O". C0ló\{ro C=-".q�·in011';� r;n�l('fr..,�·'r.:y'<
lVfp'ria.nas lÚ:'1."c"1in,,,s: Irn.. n!':lf1nc1'". (h ln", 'T'''l'C''i 1'''

Masculina, SP9'llnOO ;) (}!.r]p" .... ,..10 nr�c .... rlr nC:::1 ()q C(�(S-.

turr=. por {lhi"'0 a Ir:112!;f'r1'\e do SSmo. S'lcn\l"f'l1\
t.o ,C' Pl'O e PP.l ;".' ..

"

.

e�da _._'\s;�('"·...�n;:f0 �e, ?.v"\l�rs·'")ntn �0.YY) rc:: rnc'�-''"'('�' \1n,

pé'1and"rtes,e 0i",�p ;�.T()S, Fl'c"rc'�,,,,,;':':,,',, l''''váv''l ("':"

i1W';' de or�,R.l",p'1�br, ':>� "1;\'''.'' (>' DS' fr(:nte's das C'F8".
pn"" h()n1P�::)(.tPy,-o" R0 T SSp\n. 'S�CH�8)-Y1T�j o. ,

NOTA - LA9A :R,T-\.r.�' ,., 'Pr(v-'::E/<' r:. S"r 17'''''''<1 f?r·Vn"'l·T\rq�� ,I To'"J';(j11il"r") n·r.l�'.... ino·,,6�. na (')1:��o:<)':"'I cl�l"-1 ;.'" !R�;lJc,7'\f)) I
_ �_ \ 1(" � - ,.\

..._'
'

I' .... .

p.n1í.'np cnrn� n, �S�"t""O/. Sf:H?;"�n"'.�n.1F,. fH') '�'''::rn rL� C ..... 1·· ... _

dr;:l] p pnl 'l:c:!,.....cf��;r1·..,.!,s.rr6 c,....]rl:}J:�fl'� {lI""'"' C'_�">'1,"", �lfisc"1 Itr'

nop<o1"O lA(l.,t.·à"·,1� r-; 1� h".. �,C()l)�O Sl":l1'pre. havQ'"1
mi�!"",' na Cciter1r:s}r

'.

r

Ff(\l'i.'l.1�!,n0Ú·s 1· '('1", 'iI111h;,' (1", 1(\ .... ()·'
.

.( /lsc.''')'' p": , ['b>nr: C('i1 el(;, 8",' rs 1'3: ;111C11; !l'i
" Ci1]::'l (í}! ,Cql·r.-1r21. '.-'

.
"

( I\�" .). : 1\10\';fi"in r1", -I 117\ 1\,1 :, .... ".('f) Erí',,,"'tlor 'eh
.. ,:I;'r�·'·Rllá�cll'·clo SSm;,'S8C:'r;<)""';lcn1n

".

,��, (( f'
'i' ,

"\
.:

"-';

200 aparts. _1." ca

tegoria -16 andares �

5' elevadores.

Apartamentos,
.

pleno centro, volta
dos. pará a face si
lenciosa da cidade.

* TV e Rádio para
todos os apartamen
tos.

Dli\i�!AS
com café da manhã

( b 1'.8 a k fa s t)

Is" 't"'C'-� �O!._ l"", :� ... nr. ...... J.
LS;sal C�� 21.0 ....1( �

. -�

Cabeleireiro - Bar�
beiro - Flol'ista -

Bomboniere .

-------------� .

"

.
.; ,

�

�,E D I T .�&: L '.'.

� ._:'
-

),

Torne-se Você T�)TIbém,
"

.'
\ .

'c

F'C':lPl pelo ni'é;sénte edi1''Il ' Cnl1'. iebdos ,,' c:nl"''lq;_.

J'ccenl') ãenlro 'do .�l)r.a7.Q de l_�f)' (cpn'h'''e vintr-;) cli,,-s'

a contpr d8sta' da' ;«,-'.110 e..:crit61'j<) lO��l]'�,'-1o à 'J:UR \F.e
rue Sclm'io, no. ::\4 2._ ��la ,í, ÚP,"t8 c.?;<,181. os qu01:-s
t�s d� el;'1')rê�.'l. 'Ê'c1litô)'a B"'tTi<;·'.1' \r��"c:(> �Ll d�L a fi r'" de

-', J._

'1. -" 'i; --

D' S'e�::nn�1!8rp1�1 (.... B,;{18��,?f'), 'GP. I./\�111�l;(ot·-V"L, .. -r5t,·-:.)to ... byl
aJ os 1:eo;nectiv0c; 1i'v1'os" 'cont{lbF' s. ·(l·\�ort·lFJ i�] :.'de, 'e'1'1

que sprã� ']jÕn'IJp})t'I'{' os créél'l,Ç;-, rt;d";nados, .

Florianó,,'Olis. ]:i .Mp·, m,?i.0 d� 1,�"(c\ ...
GETE PARE::\TE � COll1'sl-:1'r+'1

J2
..6'.66

'"

p101Jnet.{nio elo JAFmIlV[ ATL.t\NTICO

�!" Bf:;_l'1'O em franco p.rogresso e v:lloriZaç�tCl constan:,e pe

lo ",êU' tl':lçado ele 'Li!'ba'.l;z.é1Ç.2�O moderna e fácil acesso de

SHé,S 1'\H).S. ;..., .-

... i\bu-ndnc.tes (:t'n::st:v,:ê'l::11i :que surgil'E'o em muito breve.

. 5 Ai'lOS DE pB.i,zO .'}EIVI JUROS e,'l o,u;:cve-s j)agamen-
..

"'� H)S 111ensalS,

,.,Infu.rrnnções. e vendtj·,. 'com Be.ilj811'i:n 1\,-e' b Ir!\: nua

'" �'t'nen:'J:; Sii"i, en �1 11 o j (i 'p ....rl TréljédlD. f\)_�3 .)817,)
>

•
•

O
'

.

T'
,.... , I .'

'" rgiUl!Zação' eCnlCa Lon:JoH
I���( r-�; " d\;tl:�'1l'':; J. Fr�)·",:!'\:-,(h'll('1 - l�Jfltralns -- Dl.s!l'ntos

--� J�>ll/f);.:.U) (U� Uendn --- 1\;1>(�:�LV de (=-� _J�lf)Ul IL) _.- Pl'(v!clên

c'lli"'�)UClíl1 � C(l.�·JC<:.fl() Ivfel1ctürlU de .l\tlvO -- P_ssistência

T�éT{i,Ca... : .�

I ]I:f\I)_�T{�LÇ()

\r -I uci6 GOl1calves: LHtlB "

>
• .' '.,

\" ,

/.,

Marinho - 3 - I,oja D.-

.'

babv
EMPIREI

ê um aparélho de televisão reallTlenle podam, com

téla de 28'cen\lmetros nas cores gélo e marfim,

com alça cromada, falante de O'UVIOO, SOI11 frontal

e a n\ena,. telescoplca.

um lançamenlo
I

���/ê ...1#;Ot1. .._(;?

-.(7�·_·r
"�X-CElEr�CIi\ EM ELE1 RÓNICA •

,
"I, I ,

ImAlDI! Dúi"alrBOftÍlI • ,Rua Angelo Oi�s, �lS, Caixa PO,slal, 463 Blumen.u· $ta: Calarina

,

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



Agenda Econômica

UMA ANAUSE DA 1'OL1'1'I.
CA PINANCEIRA

Embora seja matéria po
lêrnica, dimensão 'que' não
comporta esta, coluna, va

mos transcrever alguns tó
picos 40 trabalho, realizado'
por uma equipe de econo
mistas do Centro de Estu
dos do Boletim Cambial, di
rigida por Mário Henrique
Símonszn:

"O Programa de Acão
Econômica do Gnvêrno, ela

borado em meados de 19f�1,
propôs-se a dois objetivos
fundamentais:

' à' retomada
do desenvolvimento econõ
mico e ao combate g':radual

'"
� jnfJ�ção."

"A meta de. crescimeats
para o produto �al Iui.." fi
xada, a título meramente
in'dicativo, em 6% ao ann
para' 1965 e 1966. 'O 'p�l"'�'
ma foi menos explícito ern
matéria de (]m'ntific"('ão' do,
declínio da taxa' inHa.cioná·
ria. As previsões ,moJletá·
rias. toda"ia, tl:n'am il en

tender qu� a alia !!'Cral, ,
de

) preços, seria da 'ó�dem de

25°,,) em 1965.' e de 10% em

]966. 'Além dêsses ollietivos
fundamentais. o PAf,G se

propôs a três outros: à

criação de oportulli�des de

emprêgo prod.utivo 'pa'r'a, '�a
popuÍação i que contiriua.
mente ,aflui aa' merçado .

de

trabalho; à. atenuação" das
désigualdades" 'econõmica's
regi�hais e à ('o�réç�o 90S
4esequi;h1Jrios do balap�o
de pagamentos", :.-

I

I "Os illstrumeet.os"da poli
ti� de desenvolvimçnfo po

di,un desdobrar·se em dois

tipos: os' destinados ll. in

cI'ementar a ta.xa clé' pou
pança e os destiIÍados a ele·
"ar a eficiência dos investi·
lnentos. Para eievar � tai\.'a

de < poupança" pretendill-Se
elevar, do lado do qovê�o,
o seu saldo em conta-cor

rente, 'pelo a�mento da re·

ceita trThutária, pela co�·
preensã{), real das dc;spesas
de consumo e pela te(lúçã'o
dQS subsídios e transferên
cias, e pela diminuição tios'
dificits de autarqu�as, e 'so
(iedades de econoinia 111is.·
h.. A poupança do, setór .pri
vado ,por sJla vez, seria JÍc
fendida por uma rpolítiea
sala'riaI lluster;a, que· co:'bis
se o excesso de 'consumo
JJOl' uma politica fiscal carro
ducente à reinversão de ,lu
cros e à constituição de

poup�u�ças pt;SSQuis,' e
'

'peJa
criação de ulstl'Úmentos 'mo:
hlliári�s at�athos às ,e�o:.'
nonlias ih.divicluais. Pi�ai.

, \ .

me�lte, o' Pafs procuraria
atrair lJoupanças . externas

inspirando con1'ial1ç.a, aos
investigadores é\ às age"údas
finJlnceiras interhaéionais, "

removendo os d!spositivos
xenófabos da J�l'i '{ie Rell,lcs,
sa de Lucros e buscando a

ajuda niaeiça' do }crédrt'Q
es!rang;ciro, Para melllOT'àr
a ,composição dos in"esti·
mentos, o Go\'êrrfo se
earreg'aria de; vultoso uro·
grama de obras ·(te 'infra.es- \

trutura, e estimularia, atr:,!-,
"és da politica riscai,.' a

o.rient�lçã(. dos �3-pitais p,ri·.
vados para os setores mais

prioritá,rios.'.'

SAFRA 1't\PL\T\TL\NENSE DE

ALGODAO

I

o. ESTAD.O
....... \0

MAIS ,Ain'lilO 1I1UIO, �t S�tlrA CATARINA
,

r �\' ",1 f ' ,

, "

�l�nsão'& CQnstituint·e
\

"

Não seré. difkil aceitar' a existência de' um di-

,m� :de ânsied'ade e de apreensão em nosso país, fo-
"" .'

� t I

tores! que p'oc!e,riam influir ent, precipitações '"c' 'p'r,áti-
��� ",óiéficas, 'co� e prejuízo' con5cquent�' da

.

popu-

lação..é do regir:n�;' ,
"

. POlque,
.

i"disfarçqvelmentel hão de 'abrir' os
/

o,lhos as Ilutoridades pena não des�penharem o ll0-

,p�1 de meros instrumentos nas 'mãos de in er€ssQdos

.

na' V;�9Qnça 'c na perse�luição' dos\adversários.
() B;Qsil, éuja situação 'econômica eo fil"lanc�ira

não é boo, apesar dos esfQl'ços despendidOs pe',? G.!V
._ ,

-

vêrno Federal, talvez não possua mais fil ego' p,a, are-� J
,

sistir E/ternamel'lte qos golpes c trQUmos do inC�I�%éi e
do temor, pois a cons,ciência naéjonal já adquiriu con

fionça nos seus destinos. Assim fala�os, é e'viden'te,
p�r conhecermos as intençõe,s do Presidente' da �eP'4-
b!ica que, não 'são outras que a� de p�o;::órcionar dias

,

..,

de tranquilidade e de paz: ,pa,ra o traba'lho I.InC?e s�-

I�tar. "

As pressões q�e, inexoi'àvelmente, do) e e�ttlr s�
.frendo (I cÜ}Jula p�lític(l, a fim de sal'isfazer os in�-

\ ,

rêsses minoritários e vingativos, terõo de ser re palde.
das através de, un'idade e da coesão

<

gc;yerna ne'Í1tais,
sem os riscos inevitóveis de'correntes I1c fro;io a,� en,to

e do divisionismo.
,

Exist.em momentos em que devemos dei o de Io-

do os próprios. interêss,�sL pri"cipólmente se s'Co'oreto-
"-

..em, ,choq�es nocivos à grande me.:oria <!a r,acção,
quando exigem que dessa",!os ao terre"o só'ido do lea

lismo e d.a' convic;ç�o.
Se o p.ois está num

apregoam, ,êsre dilema n(io (lpresci1ta os pro._orçOOs
geoe,ohz�dos que lhe' querem C.nplé Ia" ; o'" Od'H�I
tos que e:>ta'o os p(oblerr�as reg 0 .. 0"S.05 o q ,,_s ,(>_s de'

,

"

simples e melancólico soore,i,ência i'o i,ice, ' Hm-
o

'\
guém deseja ser csm'a90d� p,elá ',o ocid,a ..e e pe,o ope-,

�'

fite pesso�is, p'ertença o estomãgo a quem. pertence�1
pois os "sapos que� nõ<.: fo, am d.geridos, difidimenhl

s-erã� engolidos 'em' tempo 'prolongado 'e excessh o,"
• C�ntu�o, so'luções !:ião form'ulado5� algvinãs rCII--,

. ,

dicais e intransigentes, !:'utras moderadas l e IcoUstas.

À�90ra mesmo" um Oep,nado Federà{ perten�el1te' ii

'AREt-,(À, o sr, Leopoldo P-eles, vo:ta a abo[dar a su-
I _

.1 /

, RIO, 8 (OE) -- O JN1'rech"ll Cordeiro de Farias
con�ir!'1'()ll, ontem, ao' eheg\ar :\0 Rio, que esta .-lcmissio
nario do Mini.stério de Coorchnacâq dos C ':rani;,;m o >'

Regic�na:s, não prfc;sand,=,. por,él'< "I data em ('1118 dE':
xará a, Past::J, que depend', a nel? de 0:ntf>n-lirnentos.
,'0." n 1)):"sidente c1a Hepu t.1]_' col, O �'J1)er:n+,o'n à.enté cLt
S' ':r;1"'Nr', "T, .João G01;çalves' de SOl-I�a, disse desco
nl'Pcrl' ","" jr,l;cação para substituir o l11n:'ecbal Cor
doirc) d" F::-rias.

A safra algodoe:ra (lo p,), N' '-r:,'nrlo.-se a i'rSP1�l,1_pr ;:j' qualquer pergunta (le.
raná, de !iV,66, ql�e se e�lle" ('''''Cl' r ,",0li"co., o p',,-c'ch2l COi'dei]'C', de Farias, ,qüc
ra"<1 fosse de ,1M 11'il tone· ":";'-'" ":-,, C'W:!ln<'nhj'1 ,(1n 31in"'r'ntcndf:nte� da SUD'E
hH.las. f.:llX]ueenden!ementc.' N'Y, ;nFc;-"'nl1 cme. ,c111l'"nt''' -�IÚl llf'n�flD.e�)C'::J, 'nbo Nol.'
po!lel'lí ultrallHss;,lr as 1�0. I-r,�t,;:;. ":,::jpr1"11 'n e11c",rp;'l1,.,n';'nj'�) el2 Enhcões. .p<'h'a
mil toneladas: tendo �omf) ajl'dé1r (J;: Fst"lCl0s "tiw?idos n:-laf; en:.::h('Ilte�,

'

causa principal o, excepeio, ,D' ",,,p q i'_�' 1>'0" P"',nla·" l111�':' 'os Dr0.iuizos fr:ram ca 1
nal fa\"oredil11e!lto do di, CJ11",],-.s ,�n' C""�� ,-1" ",'" bilhão p, J1]z�ntos milhões de
In,l e de suas condiçç.es. �n17,cir,'s,'0rm_;""+0 a"",'�"n Si:11v�rl.')1·, PJ"l)oJ';t·,.v'lrirt.
Contudo, as ]';rag'as, enlhora c::>sa<> ,j"T,h�," "�,i-ln. Clo':'J'1)('r1",:, n7,n �." "':ri,l�l lVr. kvcm-;.;
menos a.tivas u() que no ano hl"'A]1 n c,,',,�l .j,,.., rln� p.::jr?or,)� c:'u�8.clf)c, !y.h '("'1:,,<;jTd�
antel'ior. (linda cl",eg-�I�'anl a fp. T},L{y''')''()11 f.<:}�T"ll-:-.!.,Y"' 0"'� ,-, n(>V"""l�() fí�d;:\r�l'l ul.tx:liarll
ul('omod'lÍ': 1,)11:0('<1, lap:arta t00é1R "s �"'"iôps 8s':olóc1:"s p:'bs {,Ç'118S,
rns'lrl'l e {I á,('a�o ver""clhq.
O 1''lr'>nii, d(',ta f r,m',!,

poderá athg-ir ,� mé"ia S'l.

pedor a ()OO qtlÍlos po)' 111'(,'
tare.

PAR-AGUA T 1,"1PORTAI1A.
MAIS,

O PI a.n o -dé De<:en�'o"vi
menlo Naeiollal' {lo ,Para0
g'lIai preve um aumento nas

importações de 35.600.000 de

dólares, enquanto a�· cifras
referentes a 191):1 não

�
atin,

giram 12.400.000 d-e dólares.

'I '

Gov�'rno nn�rR Terr�!1f\ ;'l AfF
: ( �

.

.11� /, C'snci'�ro;r, C;'.,t .... ��·.;, n<;('· ,-1(� r\�'1'�>nh(�ir/'c;; dr:?V01.:':�1
r'c-h<-r do r'sta00 dR SCintét (J"j';'tr'nél, uma área' ('i�
lCtTêl" n;;r2> a c0JJ.,';tnwi'iC', de sUC( s"dZ",

O assnl1,to foi ',j-'"'''1iadn no rl .. s'l:'cho CI '18" () Secreti
rjo eh' C"'''é1 CiviL cip,",. In, Ch.":·"Pl, r'-,mt0v'�, an'8-
ontem com 6 i:tovetnador Ivo Sih7(':)"2, f;c'lrdo é1CerU,l"
do ,q1ie o Govêrno énviará '):)0,<; 1)l'óxim�s dias lVlensa':
gem à A�.sembléia. nêsse senticlo� ,

'D8t81hes com�)18mf'n+a)'es sôbr!" a medich. formll
discutidos pelo eng, Raul Bastos, Presidente da Asso:,
dacáo Ca.tarinel1:?e' de Municíp-ios, (lurp'nte o 'contacto
mantj do com, O Secretário, dR Casa, Civil, '

:-'"

i �\'
I

V J

o pt'po:id"njp' da ,C"''';''são Coorrle-'
rela 'lac1.':-,�a d,," Tn(111(']:'itn� ,., S;·'t.":C'lIl;,�iP:" d;,;;-_

..:-n .0111.'":\1"'.. '1 rp 1 õ.\ tJ f"X-0r\v':>rn !l-��r ,''':dt:ll')l.8r'
d� B�rl'os ';)ão es+q' p�vo vido. dii',:taJ:l,l0.n�
f-f"\ r'-"- ('.,:,,:\1'-'11 -,� !-"--'IT,�"'_l�'-f" 011 n;�rjç�s'''-()'.Dé� �;c� tted;ral, EiglH-pnd(J :"'1:e110s, nns

ryrncrs::r\c;'L ,': .......,., (1"0 �=:o:)pp.('.-:'j P.')'T10 nrif'(_;�
u .... 1 l��-.-l·ç·;rlr. í) ("1·, T\,If:t,"�n P:n0;"t� � 1-..1('-'
[fiBb Br��il ..... -j'ra ci� .A.SQi�tP.'n('iq. J\lTi:!=i;Qt,�_
r' ') ;'1� _f;: ",", 1., p 'Dc-n�rt;:nl1r'nto N,<>c'o1121
1 . ,. "1 ' "I) •

-

n�1(.:o, nl'"\ 1non"'en+(), � (:nlpj?::::i5n t01",", SP11Sc

':.�." J'n- ;�'n:�,�,:','� '0',,"11 ,,1 Jl�
.•nl",

c:
-

1
-

1
,

T .t,

.-.:
• ._. ()�v'-lrl'1 :!\'r .... rc"l:,,() t�.?h.-lhr,r.: cnpCr"\�lh"_qr'ns }1:l 8}Tln�-:1""'8n CDS

·n,�1"'+0· ,(71.Ve. r�!) =llri"nY"+<;r_' 0.;;::1,;() O''Y''I _l;ogr r !"""'P" ,,..� (�r' lr.�1pl'"'' 1;.:_1,:-.,S ll"S }\1T:'1iqterios
".if"

-

" ./t"�';- , .."'-..a�;·�r.-:hc'�i't'�r101"-0'pr")1 rJ�'1',P.��:hlh];"",:"·�t;-�'C:-�.- '.r'" �1"..)l---..,r-.() 'p rl��T'\l�11sj-1��â f'�ç'ln'''I(:�rcj;o.\<'11' , •. '
.

'��'-'\
- J' ,:(" \.,,:', .';::-' ",;."" "':." .', f" .' 11"

. Diz ai,lido que-,-<·;) "1I:�ltne b_psJe,: ,n�o "O �ero . ,!I.Jq r .. ,�'�"-(',,,,�r' nl·ffl;"''rL''''r�'.t '�"J ... ";, ','<:1'"''''(;'1'...... i\?:rj':O'" 0S ,"" <1 ;',VOI' <:0',,'f-.""'..:',-f.,� 1

.y�1 '1.";.:-:"'......
1

; , ...,�,�'ir...;;.. � )
1 .F�!, .,�1'\. _�.��"!.•• *�::,:----. :�,"'-'."' 't.���'. '", -�"

• l' ",.;��,!." J'.:"". t, .'� ,'{�J {-$i • ',] ,nlnc.r. ",��",r,.,.--.�" �'�ç' ....

:::;.'f�tt'�Ú"«f'";}-nf�*pp1',:"'" �"'fd:<AF:T � :qE'�:h;kQ'lr'ntf) <_."q.(?{1ntratns t:-· ,21) ar'i:.so,r'avessar .,

q�ratrlei1l0 nO'S.'te.I,rnO'� atuQ-,s. '"
'r

'.,. �/"""�'; ;,' "�"'i \. ',_r;. ,.-,,':">'" "' -;"}f.: ',", ':.\_.' "L'
y

"

� • -;-, �

," �i'!i �,\. / ��, �"-'1"-'�""n r.r<l"-·n·�, ,�·r,;1.,.,.,.�_-1 � " ... '. 'n""'"?1!) .q>.("("'\· .... ;:trl!0.8.(1t�(!�� lrnrv.Pl�, '1 nlra�))�.

O
"

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

,�, ' " , ,. "

'1
" I" ' ..

1
'

)' gOY�TI1antes �tu,a'�s, p'�r ,SHl;!l� ,,�;;,.ft):,,'p.e,I'lS(U,,1! ,�" 11:''',_T'in nr' Q� ,T .. ,(, .. l·Í1'5r�'�l?"':""clÚ,i;:-; o, """" ,�"'�:'�r'léyleQ f:1'��'''''� � 0";,'.'("1..;( P ver-

ch,egolldo ao ponlo de, proC:ed?r ,0 'da:iot,aCÜÇ> .de uma 'lP;l":,:%Ç�;-).." "''''','' '-,l",� A".�" c:�\',"'�'I;�1'" �'�" hQ' �,."'�'?' "T"t�'T,n dr;> Br"";.'h'l,. e:c" �
,

- ',' 11)"Y1r.}jcf:',...r.:r..r1-, .,'n,'1r."...t...'"'c:' .....

�.... '''''n0' ...SS·... c::.�,(r:1e Nn,Tf':,D"B, c- ('\",.1 ((")<.::; C{,-qh,!=l_iO}:� \C!);_') a.n�\'d Constituição, corttudo,' dev,erõo auscultor 'iQ, O9i-' ser;:;') r("::>j·'"",(]r,�, c: ""l"h r�o" .. -: n""'''<;, f"�"nr"C'a C'1P\.w ./ir C"::"""," CJ_l'P recebi:'l
"i(io e �s senr,imentos dos te,sp(j)nsáve:s e repH;sentan- o (.1n' ';';";""';"'l�rn,pnt" "1::><, r1:,,;H2.S .i�,' I" Pl, ,'A';' nbra-,�' Q',l�' não reo.'i?'''va'', Quanto ao
, "

o 'da, '''O.ueracão Bquanal" e o do "Ui8- IAPe. o sr: Marcelino Pinto enumeroutes ée setôres sociais iril,;,orfantes.r qUe a.'meio doJaj-", no íIllFil figura tam- os processos' dos "autorizo" do ex-presi-
Apesar disso, não se negará o grande pe;igo li- bem o vice�prR9jd0)1te Q8 Republicá, sr. den-te Juscelino Kubitschel<, para a prol'

-
"

� .,,':.', J'os'e' M"'al-l'a 'Alkj'111in
". ,

'r'02'aca-0 l.le 'prazos Cle n,a2:amentos d,e ,di-godo à incettezo .e â ind,cfinição, cujas consequênclG$ _

c,
'�'

.

:' J' :, "

,,'
_.

J.
- u

,
,

• , Eil1 outro trecbo. ,fTlsc,u o acordo Vida;. de,-empl'esas contíibuintes. Reve-
mais graY�s se,riam o indesejáv�1 caos, e,' as :menoies, ,'com o decreto 1Jl'esiâ�ncjai que refdrmu- 10u que o órocessQ envolve 'bilhões de
a tensão nervosa e o :2�bres5,ÇIlto conston,t� dos brosi;. I�U);'l C01l,r'Ssão;' gNe pa.ssou li ',contát co:n I ch�zelr;bs, e- que em São Paulo o inque-

. .", '." ,�

'"

,

_

j nov,as àtribulcões, todos os p'rocessos i'e- rito "{0i :misteriosamente extraviado na
leífosi quadros mcem�,ctlvels co"., o constru�a() de um !erentes' aps ;47 in'o)Jétitos

-

in�taúraaos Policia".'
future de progresso má4e�ial e cultural. no gpverno }ani� Quádros, bem comq Ao conchJ,it, disse o presidente, da

as centenas de -IPM1s resultar:.t'9s do ,mo- COeIS que também l;stão sendp exaroi
, vil:t;wll+ü de 31 d� marco, de 1964, jserr,o nãcí.os e,s processos éibertof' n�) MIC, prin
'reativados e reex?minados. -_'

., cit>&lmente. os que ap�rara\11 ir�·egulati·
'.A medida tem }.10r objetiv:o., segl'In,do ' da,des do IBC, IAA e no 11' ,tituto Brct�

assina]oú, corti'iír falhas,�reri'fíead,as €:11 sileiro do Sal.' c�) ','

...,. •

gestão da

te correte

tuciona1.

I

constituinte, como instrumento formalmen-

para e'fetua_r a pretendida rercr.110 co sti-

Apresento o parlamentar, como ro,õ .s d.,t rmi

nantes, as seguintes:
a) -- "Se a principal tare'a d�

'fórc;:as políticas da país no próximo qllotriênio é o' do

ted:�o;:!'otizQçÓo" ela' terá de se inicia'r a'ravés do

poder_ democrático" por p.x'éeh�!";cia, :0" Parlamento Na

cional. Numa democracio não há porJ.;res legitj 0-

dos/mas sim leg�ti.mos."

b) - "Por essa rozão nõo teria senl'ido a coe)ds-
,

t&ncia de mondatos Sa,lC:OIlOdos' pe:o 'o ;toce po_,u-

. lar com ,dois têrços qa Câmara' Alta cujos manda OS
" t.r�zem o estigma d<> consentimento."

redemocra�i%a;ão do país 50 po :erá
�, .

"

ser feita através de um(.1 Constituiçno v� a :0 e r ro-
i

mulgQc:fa por um 'par!ámento que haja recebido t) ,m�n-
'�ato expr,esso pàro f,sse fi-m, óu séja, ter!i q,:,e bYsi:�r.
a sua prevalência no vontade popular."

Disse ai�da o par!amentar, que o projeto (I' ser

elqboraclC! pelo comissão de juristos dcshnado
, " --.J

Presid�ncia dó Rel}�blic:o pode;ia serv:r- de, roteiro pa-

ra (I futulo Cons�i.tuintf'!.po:s 'i)oda i'mpe�-e (ue
, .' I '.,' "1 r

tro ')olho seja eX('Jm�,l1aac. '

, .,

��ão importa, indagor , �a origi'la:icla!e <da sóges-
t-qo, pois já ',a ou;j'�o�, d� o�t:os homens púl>Ii';'�s: va
lendo mais a ar9�,m,enb�,�' I�Cid!l e sintético, .onde

I ' ,,_ ,

engloba o prob1em:?, p,olíti,co do mOll\��.to com ! ara

dàriviJência.
,

"

I'
�.

\ ("
\> \',

"

" I

NOSSA CAPrtAL
OSVALDO MEÚ;;O

·0, jornal "O GLOBO" de.7" do ,c01'l'ente, CH� sua ptimei,
ra p::ígiIm, publica ,i. seguinte notícia: ,

(5URl'l'IBA (O GLOBO) - O }Jadrl El,lvaldo i\,ndrade,_
cUj}(üfio da E�col!l, de Especialistas de (iuárda, ela Bás!'

'.

Aérea. de Curitiba" ceJebl'ou domingo úitimo uma, missa
"Jovem.Guarda", <Jue te\'(' l1lúsic� dos Beatlcs'na ,Evánge
lho, de Vallderley Cardo,>u na comm;lhão e, no: 'final, \fnja
versão de Que Tudo Mai., ,vá PaI'a o Inrerno" de ltobel1to .

Cp.rlos. j\

"'O conjunto '"Os Aguia'i" acolnpanhou a' misSá com ba',
teria, guitarra elétrica, cOntrabaixo, }JJston e orgão 'eletrô.

"

mco c o tl\ntor João Luiz intérprete do "ié-ié·ié inlprovisoll
as versúi's.

. O padrc Euvaldo Andrade, sergip"no dt\ '10 'HI0S; con.
cluiu

-'

o ofício ilizemlo: ",''leu Deus, eu' 'Te Adoro':riu))'a:'::_'
o EX·GOVERNADÓn. ADEMAR DE BA1-tROS "PIROU"

'"
I I

�..PAlti\ A EUROPA
I

Dcpois de ter cassado� por dez anos os direitos ,políti·
c�)S c, tlu 'ler sido Ikstitúídü do, c,ug'o de Governa,do)' 4e Sào.
p:wro, eflm receio àe ser prêsn, cml"Jal'coll paCt a 'Europa o

Govcl'tlador Ademar de 8'11'ro's.
'

O velho adágio se cUl11pre: - Quem deve, paga".

SUBINDO, OS -I'REÇOS DOS (H!:NEROS DE 'FRIMEIRA:

NEGI�SSIDADE " ;

,
SBgum[o cálcul,os que não admitem cil1lted�çã." os gê;,

J1eros de primeira necess�dade subiram durante o mês de
maio último Ú'es por cento,

( ,

Nessa disparada atordoante nã,o se sa.IJe até Ollde vamos

pal:a:(.

,I·

"

,
' ,

A VEZ DA 81-282

Embura este.ja:mós na era 40 jato,
ultrapassando a barreira do som" .aspec

tos euríosos ainda: envolvem Sánta Cata
rína, no que � respeito �s suas comuni

eações e ao seu', processo de �n�egJ,'ação, '

" Oeste (os chamados "meio e extremo
.oeste"), uma das ãreas de mais explosivo
:lirocesso de desenvolvimento, por exern

plo, guarda proporções curiosas dentro

da, realidade catarínense, As dificuldades
que aqucl.; extensa e rica região tem nos

contactos necessários com o Iitoral
, (espe- '.

cínlmente com' a' capital), pela 'falta de

meios �,� comullica':ões e vias ele acesso.

criaram lIVta situação "sui' generis�', � 4e
possuir- três canitais, duas . econômicas, e
uma pnlítíca. Sim. uoís a facilidade de In
tercâmbio cOmercial com Curitiba e Por
t'l Alf.'l!Te,' estabeleceram uma Ji�ação tão
'intensa e .riormal, que essas duas metrô-

n',llc'1 l"';"";lr"m a �é tornar' óflclnsamen
-, te, ('}IHH",:� eh rf'p,'iãn.' A Florianópolis, pe

las ·rqzõe.;; já expostas, ficou a,' tarefa' d�
(""li.1,,( ,', nolífica, nrocurada apenas para
as ".,hu·f<"S :Hh"'n;"t'·llt.ivas (' n'l,líticas.

• fT-,-;-,,,. n�;<:. iui"'�""r ü('f!nitivamente
v

"r;""',. "'''''ola ,1'" ,,,,,;1"'1, c<>h.rinense. ao

n"<:�" Fc;!w'!o, Medida' que "iria facilitar'
f':"�"":l;'IP'l�"TI;'·�lfo. '1 t,=,rpf·l. 4�pria a r1';1: cnnstru
ç".�"" ...-J. .... P,o.·-:lQ.2'·(p", ..RQ.?nl. 011P- l-:O-',.lrá'o !::'

HL., • .,!' i'. fT'1l'\teiril� 'cóm a, Repúhlica Ar.
cios
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,
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DE INFÂNCIA

Ah, meJli' ,caros cOlllpatriotás, Te

jubHem-s� e silll�in.se felizes, pois
tó�tos sabemos' agora que, o govêi'
no deste nosso queridu Br;lsil preo
cupa-se não só com a ,Juventude
ié·jé, mas tam�m com esta nossa.
adorável ,�fância precace.
Não, s� intÍ{nident, nem temam

, mais por seus lare�, lJOis á pátria
e ,! l'ainília; estão 'agor.:i, m�i� I que�

nunca, protegidas em l'uas ,plen�s'
integridades é CU). seus dIreitos ll1a
lipnáveis, tlepois que fecharam em

C:llitiba, Õ ,iardiIÚ de infância "Pl'

q<ll'JlO Príncipe".
,

Sim.
I GI:aç'às a acuidll4e e pers'1i·

dcia de nossas autoridades foi
I dW5cobei-to e desbarJJtado llnUf:_'p
im,nol·tante antro de espionagem e

:,lLbversã,o à serviço 'de idêolog:Jas
aEenígemis e estrànhas.

,

(�uem lÍaverá de' garantir ,que
dentro ,das lancheiras de cada SUl),
versfvozinho não se esconlfia lUU

'"])Inno' de guerrilh_à emiado por ri.
'{kl Ca:stró ou, mesmo tôda a ·<lialti.
,tka Marxista em evolução para a

'dita sociedade comunista perfeita.'?
Quem' dará (, braço direito., ju·'

ratldo que os pequenos Calabare"
não estavam disl.Josios a tt'ail' a ná·
tda·mãe'?

' ,
- ,

,"

ir-

to de uma extraordináría producão a<ro
" ",ro,

pecuária para o litoral, Com reflexos di-
'retos e imediatos nos prêços dos produ_
tos de alímentação. E, de outra Parte
além de, propiciar a, perfeita integraçã'

I politicii e econômica da, região ao Esta�
do, inaugurará uma fase de intercâmbio
comercial de expressiva importância e d
qual muito se beneficiarão as POPlIlaçõeoA • S
das duas zonas geo-econormcas,

Tivemos 'íntormação de que' um n'io..
"; ... ",,,j_,) de carater regional, reunindo a
t,nt!l,l.idadf'-' (�OS municípios direta' ou indl:,
retamente Interessados naquela rodOvia
está sendo promo�ido. Inclnsíve, já .foi
efetivada uma reunião de prefeitos e te.
pl'!'sentanjes ' das' 'classes (:onseyadoras,
da qlJal »nrgíu um' apêlo. tlnfmime ao Mi: ""
n�st"ri? flá Viação e Obras Públicas, vi:
sande ° imediato reinício das ('bqs e a
s"'� �'()nclusão" no menor prazo de, tempo

possível.' ..

l- vc '" f' pl(l"lmel1to, pur t?llos os
nlf'fi""<:. E (leve, no]' isso, m,erecer a \ sn,

Fd:HiedalJl� de tortos. os cahl.'iennses. Não
b'lsf"';sem »s razões (le onle"\ P('''Jlllm,i.f\.

... • ..
' ! 1

ca, já, :r'l', ... ffl,dll." acnna, ,]llstlflw<l·se ,lO
lI,nojo, deéidldo de todos, para Que se 'ellr,
r;''t UJ11'l ímnerdnável distorcão (I.� 'jnW.
rêsses 'sóe'o.epon�miens .( ": aJA lJOFtieo1,i.'
filie fR7ern o neste f'atarinem,e's, nor ,e'lU
!ôO�s (lHf' " ...�I) lbes ('�h� rp�nl'!'j .. t:\l:, ,firu:·q. n�l ..

m:>. si',,'.... ':]r e (;llrifl,li:a sitlHHlãl), de ,pos.'. ,... ..,' .... ' ;/

Sll'r ofWwsllnlentp tft�S C,,,,,t'!lS.

'.
f) 'l1Jf:omento ,é ,dos ,melhorps para a,

,n""""-"("·"'Q-f'�.f"\ .... d..., �o�". t\ç; T'91'l,Ãr.� .1n'!·.f"\"--"·v!<:l"
'F')'�"-" lHl1'l �t(.\�lf'ãn "":dor à �,,:,qç;h,�ucã�l fl�
Bn.�g:2,� sã ... 1,�,�, V��l���� e hH)'i!;..,.,�·')�, �:'n"o,'

1 �" '1",.,p"""t'1'I�<: ne!fls flue Sfl b:-rtenl em

f"""" 'r!'l lHt·1,f!1, fi h;e'11 s!"';a, ,r";;�., a
ll"""'� P !} ....oni·"I1"'l:dío rl.e ?"f9r('''s des�Rs
CA,. ..",nte<: nl"t'nhs. '):Pas Olle ViS"Pl, um
,," �"", •." "�mu,";1, dos mais elevall.1os: a

paMicinado' ma}s efetiva de Santll. Cata
rina. no coml?lexo rodoviário nacio�a.,

\

.

djvp-r"(j,� il1ql1pr;t0� "'l'Ol1;VC\('l.o", por te':
r---,n." ç';rln ��"U;Pd0S ,à in<:t�C;8. d�� fl1pne"'3

jrtI"9'1�1�,!·. C ...,�...... o px.f·l
....... �-,l ...... S-itr,tl o Cc fI

-,-1....., Tn1\'T f1.-: COl" ..... nQ11b'i. 'T_C)l'l�f) e Aro cJe
�T:+r�,",'f")' (')'-rl� pn+rp rH��T':-_)S i rre,?l1'Rri O""..
d""� f"iç:Pf8 3 dpsnr-�� iJr. Cnr('''q do r,,,,� �?[lll

'l'V"i!l_.;:'�S n1n�1a s:"�-�llES festa de in�ugu- ...

r"(�ã() de uma us'n.a na cidade, de Carb
c:c:->\

Rpvr.h�J (\ Dres;0�nj-p ela COCJS�

, ./'�'

"

),

Quem�duvidará que no ja,rdiln
d'.! infância "'Pequeno' Príncipe, no

líw a:liás� cândidamente escolhido a
, fim d� afllstá"r suspeitas, se tr.ama·
ya cont,ra, a 'segurallÇa 'naci(mal,
tentando ,os inconfidentes mirins

apressar "o inelutável desfecho, da
diiá-dura do proletariado"?
Qúal o cético' incoJ,lsequente que

. não acreditará que al:tõeszinhos es

pBcialn,lente contratado:,> por Mos·
COil frequentavam .() jardim 'levan·
do l)apàdores bordados com a foi·
ce e o martelo?
Como se tudo isto ainda não has·

t�',se, provado 'ainda ficou que nu

ma das classes da famigerada cre·

che, 900/0 das crianças preferiam a

côr venne1ha. - chupetas verme'

fuas, bOlas '\i'ermelllas, bonecas ver·

me1ba� e até, balas azedinhas (tam·
bém vermellllls, é óbvi6). E que,
·màlluiavelicamente, eran1 todos tí
midos só IJal'á estar�lll ell�'ubesci·
dos 'C fQsados,- fazendo com 'que a

c,ôr d.e suas idéias estivesse s'empre
"na cara."_
'" Também :ficou pl'ovatIo,
tado 'como agravan.te, que, o
l:L� anêl;Ucos era 'baixíssinlO.
E dando estas verdades

e cio

irltlice

,
'

, como

".

santas e inlaculadas, rogo 'aos man

lbtá-rios desta llllção que pi'endam
imediatamente todos os .. l·efratá·

, l'ios a elas,,

Tenho 'ditu. Rtwug'iuias as dispo,
sicões, multo l1elo cunt,rál'Ío. '("

, "

"
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LIRA TENIS CLUBE FUNDAÇÃO, EDUl�ArEO.U\L DE SANTA CATARINA
UNIVJ:RSIDADE PABA O DESE�1'OLVIMEN1�O DO ES·
T!DO DE ,SANTA CATABINA
FAClf.tDADE DE ENGEHHllUA DE JQINVILtE

'Walmiré João Ribeiro .!.,_ Encarregado do Serviço

PROGRAÍ'tIAÇAO
MES JUNHO

/ 12 -r: DOMINGO -' SOIRÉE DOS NAMORADOS
;1 'e Esporte.'f(s)

aS na Secretaria:, do Clube
�leS

25 _ SABADO � TRADICIONAL BAILE DE SAO
� /'C/Bandinba, Quaq.rilha, Quentão, Rapadura, Pinhão"
�' ,

-, Mesas na Secretaria do qIube.

COMUNICAÇAO

1 - Inscrições para o 3.0, Vestibular! de 10 2 30 de junho de i.966;
2 - RE;�üizacão de 3.0 Vestibular de 4 à 9 de Julho, de 1.966.
3 -

...InS(;riçÕe� e informações na Secretaria da :faculdadé de �ngenharia de,
JOinviTIe, à Rua: Plácido Olímpio de Oliveira, (Colégio Estadual) Joinville - se.
':_ Fone 2124., 30:-6:-66.

I

l�aDnnIA.S EM �LEO COME�TIVEl I
'

SOL··
. [II

I I
las boas casas de ramo praeurem (jardi:1
�n�s SOl.MAR iJ;!, Juot1u!ü catarinensell"

,
"

' I'

para o mercado II�m,acionaí

.. ..�
�

__=---=::_==:;::::=_'-;::;=-'_-= -c-----
..

'0, _

No cluhe IS de cuhdu"o

GRANDE UbilllgO'. slnow dancell•
cttM valieses prênild�s

NO dia II próximo
'COM inicio às 21,00 heras

REX-MÀI�(rA� l,PATEN fE�
'I.

"

AO'ente Oficial da�'Propriedade Industrial ;J

lIstro de marcas, patentes de invenção nomes comer

:s, tituios ele -estabelecímentos, insignias e ira��s de pro

I':-"{�I'aoda,' ,

\

I; Tenente Silveira, 29 - sala 8 - 1.0 andar Alto d:

'5a Nair - l;'lI)Fiariópol�s - Caixa POStfÜ, g-/ r-r- Fone 3�2
J

.
'

,

"'" JNGRESSO'S' à,venda lileslâ �edaç�o, com �sm.êr'

I. TiHiJE es�orie
\- ,

-

"

-

'

'/'

- j'-

,"

Dr. Flávio A'�herto de Amorim
Uma Lambreta LI - 2, serre 65 ___;_ CC�1�1 4 mil K_

i perfeito estado, Tratar João Pinto, 9' - 5131:3. 4 das

1 às 19 horas,

. '/
. .', i

Advocacia e Representações � Material 'para 'Estabe

lecimegtos de Ensino, Atende' pelo fone 35�96" ___;_ :Re;
j sídência: Rua Presidente Cputinhc, '83, apto. 2.
"

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

r _

"

, (realmente baixos1)

1 "

"

1 f".;

L:·" .. "-r'���'.'
I

�:
"

,
)

Radar na Sociedade

�:tJ1:i
As três candidatas do ,S�l, 'ao. tí

tulo de Miss .San.a Catarina.. Miss La
guna. Silmar �R;é>d�Jgu�s' � Mâss Floria
nópolis -- Reifnªi;".�árn€'iro, .Miss Cri-,
ciúma - Lei'la'(F��i&otO., Foto Studio,
batida nos .salões do Clube Doze, na

f�t� de

cor:���,;:.;"',:�:,<)�t,;' Flm;""_�,an�Jo;,,, ,i; ',. 'ES�,�V':Ê ;:n�f��lhac�p", ontem," o
, 'S'f,,'ê�:rfbs�"wé'�Ifer�)que acaba denetor

'

nar dos "States". onde serviu "a-rnaririhà
mercante amer,i�,ana'.;: Percorreu muitos
países e possue' um 'bom docurnentário.,
internacional. Seguiu ontem'; para Brus
qU\2, Antes alrnoçouscom o Dr. Guílher
me, Renaux , no, Q\ierência Palace

. f
.••

'

."_

\
O SR. e SRA. ComanÇlante Heito["

PleisaÍ1 Filho (Izil-dora)",recepcionou eo

menlor;;uído, aniver,sãrio de seu ,,filho "

Heitor.. :,.
/

,� 'OS' Snakes", �starão, em -'Brh�qhe] '';

no próxil'no ,-:lia 25; para a feitá il.e '?l1ij
versário do Jornal 'O Município'i: ,-

,

.

); '.'i, ',:",.

, .I

,/

";"_x x X x-

TUDO pronto' em Itajaí, para o, ' .

Concurso de Miss Santa Catarina ,6G,
Foi, o que me informou o, cronista Se
bastião Reis, Que esteve nesta Capital

',' com. o jorrialista Maurício Xavier
Diretor

-

dos Diários Associados em se,

_, - x x
'
x '('x

A.,S jnisses, serão recepcionadas" a

manhã, no Iate Clube Cabeçudas, à .noi
te. Sábado, pelamanhã i haverá ensaio
no Clube Guarani, local do Concurso.

-xx:X:,x-

o SR.,e 'SRA.pr. Gecrges Wilde
próximo dia vinte e oito,' viajarão para

,

'os .'Stéi.tes". O Dr. Georges, recentemen
te; foi eleito Governador do Lions Chi
be, do. Distrito L-lO.

'�NO MARIO Hotel , amanhã,
-

às
vinte horas, será realizado o jantar de
confraterriízação dos jornalistas profis- '"

sionais de Santa Catarina numa pr-imo
'

ção da Revista 'IC", do jornalista, Nar
bal Vilela- O Dr, Ildsbrando Marques
de Souza, será homenageado, O Depu
tadb J. Gonçalves, sérá ó orador. o Sr.
Eduardo Rosa,' apresentará o jantar no

Mario Hotel.
' '

x x .x �

.'..

,
_

'(RETRATO de Wlade', ,;1. peça que
levará próximo 'sábado, no Teatro 'A1- \
varo de Carvalha.', ?em beneHcio i,'la As
sociaçãó dê Pais ,e Amigos dos Excep
cionais de FlorÍanópólis. A' Sra. Dr,
PercS' Borba , é a �atroJ:lesse.

-x x .x x

� _._' ,.; .""":"' .. -�--...,..'"

Do CCJrrespondente Manuel dos Anjos
'ii

,

"

lNAUGURAÇÃO DA UNIDADE
'DE BENEFICIAMENTO DE
SEMENTES

.
bia 2 de lJ1aio prÓxi.mo Pélssado; Ti

jucas viveu um qlia fesbvp; quando foi
inaugurado anexo ao Pôsto Agro.,Pe ..

'cuár,io, c unidade de Beneficiamenio
, de. S,ementesJP?ra os lavradores da ri::'

gião do Vale do, Rio Tijucas, não restól

,dúvida, isto foi' mais um grande passo
no auxílio de' suas lavouras, A finalida

,_ .-1e da Unidade, de Beneficiamento de
'_ ri- Sen:entes é seleciol1élX as s�rnentes Je

,

.?� arroz produzida no pr6prio pôsto e em

(>, , campos de c00Reraçãci com particub-
res. O heneJicia�eR"o consiste na seea

15cm , cla:::sifi.cação, tratamento das se

mentes e ensacamento, O prédio, CjlJe

por sinal l'lJUito bonito, foi constn:k�o
com' r�cúrsos da' USAID, fie. mont2;li- '

te de dez'milhões de cruzeiros, e equí.-,
pado com inç,quíriárío a1l.:lquíri.do pléJ,O
sen,riço de Producão de Sementes e Mu
das do Deúartam"entó de Producão A

gro Pecuá;ia, do Mil1;istério da Agricul-
tura.: Fsü?s equiparnen4ós C1)st"ram do
ze milhões de 'cruzeiros,: :No�Sà. têp()l'
tagem 'li compaxeC6U e presendou to�

/, .r

J )
'i'f' "

LAZARO BARTOLOMEU

I'

, ,

ESTÃO ��ndo confeccionadas as
fanÜ,sias 'para o 'l.slfow" Volta ao' Mun�
QO .em 180 rnfnutó6::;;" !"

··M

x-

,,'
'- -x x x 'x:- !

I" I

O SR e SRA. Estefano Kotzias, I o
.Sr, .e Sra. Hélio Peixoto, convidando O'

.colunista pára o casamento de seus fi- "

lhos Ana e Aldo .próxímo. dia dois de
julho, -às dezoito horas, na-, Capela' do
Colégio Coração de Jesus. Os convida
dos sel'�o recepcionados; no Lira T.C. '

LOGO à noite no' Qu�rência Pala
ce Hotel,' as debutantes do' Clube D?ze
serão recepcionadas para um coquitel.

;
!_.x x x x,,_.·

\. ",�4.:'''l:;,'''
'lo

'DO CORÓ�E� Leonel NeY Mar-
tins, Comandante da Guarnição Militar
de Fpólis, recebi 10fic),ó" de agradeci
mento pela, promoção em homenagem
ao I Centenário" do Tuiutr.' Como se ,sa

be ia .homenagem constou de' elegante
baile de .gala, realizado no. Lira T.e.

,
x x -,

1\
Á COMISSÃO Julgadora do Con

curso "Miss Santa Catarína;' vai tt�r mis
,

são difícil, Das doze, candidatas 'quatr,o
, sã.o for' es concorrentes. > Vá.túos aguar
dar um bom TesultaCl,o.

-x x 'x -'-
,Ix

FALANDO etn candidatas qO títu
lo de Miss Salta Catarina, Q co,stureirO
Lenzi, confecçiOÍloU:�" quatro 'modêlos.
-WIiss Criciuma - Miss' Laguna: Miss
Itajaf e de, Mis,s ;Flol'ianóp�lis.

_'

I, ,i, i!.i'
I,

·i ::'
I. ;-

das as festiv1dades ,e' armtou a presen
ç_a ChiS seguint�s auto,tid.�des:> Dr. Métu
rf,çio. RaIigd Reisj' Secretárlb Geral de '

Agric1J1tura, do r,:'fi,nistério de Agricul-
,

tura, Dr, João Renato Baeta"N�ves,:,co
ordenador d:bS p;n;\t&i�ios MW:>... '�".. ';!.
CO:NTP�P-USAJD',;' Dt" Antôn�0 Fiche
ti, S;êcfe'ih:io 'a!e<Agrlculf.Bi,� do ,Está- ,

do de i' Santa '0a:tarina;' Dl�;. J:; ranclsc,o
H.oé1tgebaum, D",Jêga:dó Federal de, 'A..

p'ricül.i:ura em' Santa Catariná, ,Dr. Wal
demiro GeYer,' D�leg'2do;;Fe.deral de A

gricultura do Estado, do �Paraná, Dr. Si
las Machado Llma, Diretor do S'�rcvico
de Produçâ,o de Semeütes e;: lVIudá'k :c!:o
IVnn�st;rio-' de Ag�icultéura, 'Dr.' Cláúêo
01;nQrr_, Diretor Executivo da ,.

AC.r'\RFSC, Dr Jos;� 'F, Boabaid, Dire-,
tor do IRASC, Sl�, Vilson Lemos, Pre
f:>i, f) JVIunkio8l de Tijucas e butras au

toriclêdes. ApÓs o ato inaugural,' usou
dw palavra o Dr, Maurício Rangel Reis
,qué ��sse d'{s finahdades daqu,e}a UNI
D.AD1'" represental1do na ocaS'lao Oi ••

'Exnw,' Sr, Mij}!stl"o da Agricultura.
'Assim 0 Po�to kgro 'PeGuário de

Tijucas, sob a, djncéão do Engenhei'l'o'
'Ag1::onQ1'IlO Dr, Gilberto1 Prima Chae

{er, conta COÚ1 mais êS'Le serviço, que
:pf.f\' c�"rto ,frandes bel1efici0s

-

trará à
nossa �egião.
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FlorÚm "polis, 9-6-6f\

u e·X Barr 50 no "Orta ( oScar
.Segundo decidiu a F, C, F.

o prélío
'

do campeonato Es

tadual de Futebol, entre

rá no estádio "Adolfo Kon

der", isto em virtude de es

tar sofrendo reparos o gra·
mado da praça futebolística
da: rua Bocaiuva.
O prélio em referência de

verá ser travado no estádio

"Orlando Scarpelli" que per
tence ao alvinegro' e

.

se a

cha localizado no subdistri

to do Estreito, No mesmo

já fo�am efetuados jogos do

certame da cidade e chegou
a ser palco de um interes

tadual, oportunidades em

que foi constatada a exce

lência do seu tapete verde,

O único senão que ocorre

no estádio do "Furacão Ne

gro" e a falta de arquiban
cadas, bem como reserva,

dos para a imprensa e au-

toridades,

FigÚeirense .
e Barroso, da

prírneira rodada e, 'marcado

pa-a o próximo, domingo,
nesta Capital: não mais se-

"Apronto" A lllanhã
Para o choque d

go após o exel'CI- ,e dOll)
.

.
'. CIO

do FIgUGirense d
ser

tarde, sob as oro
everá, e

parador O
" .ens dosní Mar P

nes etet qUes
.

, LUar seu d
treino coletivo d .errade'

.

.
. ,evendgo apos o exer"í' o

� CIO Seddo a conhecer .,
c• LO onSI" '

do quadro que ·ÜUl.
os itajaienses. enfl'ent

'I I I

nl�.TOI: Pedi'o Paulo 't.b, "ado ÇOLAI"�ORAr:O)tE�: Maury r�orge::i

�.
--- -----_._�-_._-

·

'O· -'I(� S: l,' '11
t \I' I' � .,bi-""\\

xxx

O campeonato de prr:Jfis
s·;GI�,is c1.9 cidr.de vai ser ini·

r'9d" ·n" tarde do próximo
f'01y;ngo qu<>ndo pcmia :R;�k

""lOS x ..tItlético es4<l1"ão· se

flefr:mt?rdo. CO'TIO urelirni-

r"r elo iôgo Fir:ueirense x

� 1-"""1·rrt(' Rr"'rrso, pe:a qi·
,

.

3ã) eSIlecia!.
xxx

r�i r;anfíl"p1\",("O c1.8 q"e Q

"·l<\'·il"'.r) ,C:1tarinense. ·não

pg,rHn,lpf11"á do curo,Jeo'-'a!;o

("''1, dd",rl.p O�1e esta com sen

inícl.o· fixp.do p"ra a, tarde

do próximo dm'1ingQ.
:- xxx·

O �"í,; 'D:'mlg !:"ute"'ol C'u

l-·e ,,"';ti1�ll.q ·na c'l:rnna,1"ha

08 "sscv,i",dos que visa· ex

('l:u::,ivame'1te ,), const.rl'(',"\o
("1'3 pua mode'l'D;3 gene soc'al

p·"'Pf'1"ttv3. 8, i"pr ·e",,\uida na

Praça da Eonc1'oira.
·xxx

O estéi,;llo do Ap'ériça F.

C. de JO;"l'ri1íe p.st'i nassan

dI) n'1r !!'·1".nde Tefo·rnoas, es

p'3ci21mente o' gramado.

r. :!��; �ú"�'n ,,�,,�h ....

5\YtaD�H �u r<l(mu

f!'� "ey'� '!'4'i)J f:' r� NflTa
O árbitro Gilberto Na'1as,

ql1e se encontra em N-a<al,
1'11' Pio GrandA do No-te,
s,'; dedicando ti uvn CU�S0 Cle

c: '1e,"feic0f'mento na cO!�O
i'açã0 militar a, que seT"e

CGmo s.argento Radiotelegra
fista, vem emprestanrlo os

seus conhecimentos a Fede

n'.Ção �(1granrlense, minis

tr'1ndo au1.as teóricas para

os 8nita(:hres e dando-lhes

.
t"�,'l,,.h�:n 8.ulas de educag.ão
n':'1ica.
NrHr;i'ls da capital do

Pi.O Gr[lJ,r1e no Norte. infor

m� aue Gilberto. vem tendo

'mi18, óti'l1a acolhida por

P" l'te dos desportistas do

é�:h'ef\'lO cld ;Brasil, o
.
que

n-:'.o d!"i,,? de ser motivos'

c.fI s"'tisf'l"ão p ra ,n6s que
" ..w.nl'lJ;lb'1rnos a sua .traie
t,ciri�l no esporte comq árbi

tro e como comentarista es

portivo.

ispu ·t·�, c!_.

Gilberto Nahas

...

ra·o
o .Avaí disputará mesmo

o Campeonato Estadual de

Futebol, cujo início "está

marcado para sábado e do-

noite de anteontem na séde

do clube alvíceleste, à qual-r
compareceu avultado núme

ro de símpat.ízantes do

mingo, foi o que fic JU ded- "mais vêzes campeão do

dido na reunião efetuada ·na 'Estado".

.

Empalaram em branco Padre
. iR1ma e'MéVer

.

Por LCR

Tendo por palco o campo

do Ipiranga, jogaram, do

mingo, pela manhã, os qua
dros do Pàdra ROMa e da

firma comercilil Meyer S.A.

,registrando-se, após os 90

minutos, um empate sem

abertura de contagem. Jô

gõ fraco e sem grande mo

vimentação, uma vez que ·os

jogadores, parecendO não

querer visar à meta, limita
vam-se a rea,lizqr jo�adas de

mei.a-cancha e quando- che·
gavam. ao ataque adversá

rio, finalizavam in8-l cu da-.
vam oportunidade a fáceis.

abstruções da defensiva.
Aos 40· minutos da fase ini

cial houve um lance muito '

discutido, em que Demaria,
de' fora da área, arretamata
para o arco da eqlIipe do

Meyer, indo a. pelota chocar

se com· o
.

travei"são superior
e, após perfezar úma curva

dentro do "gol" toca. no ter

reno ·e. sai, sendo logo des

p,'lchada pelos elementos da

defensiva. O juiz, que e3ta

va mal colocado no llance,
. 'não consignou o tento, per-

FQ��r-(a-o· J� �C.,-C,��1"<; ,'�_� {,I '. l�� ,- lU!J ""� .. � .\::0........ , ,

manecendo pois o placard
de O x O. Na segunda fase.
nenhum lance de real perí
go se ofereceu aos dois ar.

queiras, apenas notou-se

que. com a deslocacão de

Hamilton (do Meyer) para

a zaga central, o Padre Ro

ma dominou qU;:l.se que in

teiramente as ações, mas

não censeguindo com isso

qualquer intento. Os qua

dros estiveram assim for

mados:
PADRE HOMA - SílTrio,

Jace!Suay, Henato, Onésimo

e Didp,; Démar.ia e Ari; Má
erio. Sérgio, Lúiz Rocha

AdUson.
MEYER S.A.

.. (Chico), Zeca, Mala,
e Ch'HutO (Quico);

Jaime

Mano

Ha'TIil-

ton e Lauro; Antônio, Osni,
Toninha e Nestor.

Na preliminar, entre as

equines aspirantes, também

registrou-se o mesmo mar

cador do jôgo de fundo.

Eis como alinhou o 3.S

pirantes padre'1"romense:
Sérgio, Pau1inho, Pa'1lo. Ma

rinho, Marcus· e Adwnir;
Mauro e Laude. João Ca-Ios,

rvrachado, Adney e Nino.

A diretoria d::). H'ec'e"a -ão
.G"!;arinwlse <1e (::9.("1 Stlb'''''a·
rina. vem de a�q1).i.rir um

magnífico lote de terreno

localizado ell. PO!Jt<> na/" Ga

nas. no nl")Tte, da W"'a. e"ffi

o obietivo de alí edificar

sua sede própria. ,

6 a:':'8rbmpnt�s novos

1 terreno no centro
1 ·Cl? C'a no' CP.T trOo
1 prédio à rU8 João pjn'f)
Tré't,ar à rJ1a Urbano Solles. 37

rua Felipe Schmidt, 34 - sala _:_ 6.
Fone 2981

14.6

Osvaldo Clímaco, Leonor de St)Uza Clímaco B netos,
comovi.df'mente agraneC(:lln a todos quant.,s os confort,'],·
ram pelo falecirhpn�,o de �eu sôgro, pai e rvô

ERNESTO :;",AVIER DE SOU:lA
el'.vÍl'1lldo teleq;ramlls e comparecendo às cerimônias do
So.ryu1r?mento. hem como aRT'lr1e�em aos, médicos drs, AI

'rr:r:1." n?'lrn ·,'01'O'e. T�e() '5Cnvier 1"::11110 RnheTtn �I(r''tta e ·Sér
�';rl F�'n"?l[l('ci.,Ouh·ossjlll, convidam parentes e amigos pa
.. n,_J':3sisth·ern

.

a mj�sa de 7.0 dia nue m,'l..:ndarrt rez'!.r no

'-'-''1,,;.,-n "'ia 10 (sexta-feira), às 6,30 h.oras, na Catedral J14e·
.

t:: �pn!i.tana.
Antecipam agradecimentos,

Irmandade Nossa Senhora
! r .-

C'i� , nnfP�r�n
'FESTA DE CORPUS CHISTI

CONVITE

Em nome do Irmão Prevedor, convido 0S srs. Irmãos
d�sta Irmandade, para comp.lirecer à Sacristia da Catedral
M.etropolitana, para' a,pr0dssão, hoje às l5,30 horas, para
que, revestidos de seus balandráus e incorporados, tomem
p'l,rte naquela solene ma:J.ifestação. de .fé cristã:

'

Consist6rio fut. rrmandade, e� 7 de junho de 1966.

,Américo de Oliveira - Secretário

,

.�
....

'

I ).

Irebalhes de cobertura do es'tádio
da tl\t serão 1nidados ·a�nda

.esta �sm""na
Divino Mario! dratell de São Paulo re-ne

terá para a capital catarinen
se todo o material Polira a

montagem da cobertura do

estádio da FAC qUE:' virá re

solver definitivamente um

dos angustiantes problemas
do esporte amador na ca

pital catarínense.

: Segunda cópsegniJ'Ylos a

, pl1 ��,r de "fo);�tes dignas de

crédíto, .' 'os . trabalhos de
..

, fl:lnr1f'cl)es ·para .8, .cobertura

. .0.0, estádio -Santa
'

Catarina

serão ínícíàdos ainda esta

se'1'1'lna.
Tão logo. tais trabalhos es

tejam .��ncluídos a Cia An-

Pe�� Jara Br�5i!
.

,

!nfernac�orJal x Ferroviário
se � -m � soes

,2 A 12 de [uíno se+á írvic+a

da a Taca Brasil, com a rea

Iízscão de vários jogos nos

Estados. O
-

nessa renresen

tante êste ano será o' Inter

nacíonat de Lazes. oue ad

quiriu direito de d·i<;Dutar o

certame pela prímetra vez,

com' a conouísta do t'tu1o

de Campeão Catarínense de '

1965. .Ao que Sabe"",''Os·
F. C. F., tendo em .'

,

. VIstareforma que vem se d
cedida no Estádio �'Ao P

K d": -do
on er , vai propor a

D 1· - C,
. a rea lzaçao do llrp.

entre o campeão catar'
se e o Ferroviário ca

in

.
• , mn

do Paraná nos do", mm
serrano, em Lages,

Todos os "[ogadores' "de

que dispõe o clube presidi
do pelo dr. Fernando Caldei
ra Bastos deverão . estar

presentes aos jogps do cer

tame, inclusive o estupendo
CavalIazzi que estava com a

disposição de deixar o Clu
be .

���,�. ;Plvp�i,t'D,nltl cruze ·01\0.) ,�.", .,,! LJy .oP"V \,p \,. M lu,

fnrrü, rriVirfo
2.0 lugar - Colegial com

2 p.p,
3.0 lugar - Paineiras com

3 p.p.
4.0 lugar - Caravana do

Ar com 7 "p.p.
5:0 lugar - B"'omerindus

com 8 p.p.
6:0' lugar - Cruzeiro com

10 D.P:
7.0 lugar -t-r- Juventus com

11 p.p,

O camber-nnto iuvenil de

fut,ebol . de ..salão da ci.na'le,
teve seu turno terminado,

apontandO a representacâo
do Clube Doze de Azôsto,
como seu líder, seguido de

perto pelo Colegial, vindo

mais atrás o Paineiras.
..

'Ontem deve ter sido ,efe
tuada nóva reunião- desta fei
ta :12.ar,li tratar dá situação.
dos jogadores vinculados à
agremiação que assim esta
rá em ação domingo, na ro-

.

dada inaugural do Estadual,
enfrentando o Olímpico, nos
domínios do clube blume
nauense.

Segundo apurou a nossa

reportagem, o Fi'Suei1'ense
vem de conseguir o concur

so do plaver Luizinho, que
até há pouco defendia as

cores do Avai, constituindo

se, inclusive, num dos me·

lhores jogadores de me'
camno do Estado.
Não resta dúvida, que

uma aquisicâo e tanto
clube presidido pelo infa

.

gável esportista Manoel S
tos.

9.6

Vejamos ,'1 classificação
das equipes nêste turno re

centemente encerrado:
1.0 lugar -'-- Doze de A

gôsto ·com 1 p.p.

8.0 lugar
12 p.p.

G.E.I.E. com

---�

AGORA

*f(UOO
EM
�o

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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to Cimo (cama, criados mudos, penteadeira com
�ú�r d )C' ,
�
ta e guar ta roupa; onjunto ue sala (sofá cama,

,[Ie
ltronas, mesa de centro): Eletrola (Telespark, toca

'P;arrard); Conjunto fórmica '(mes,'1 e seis careiras):
'I
"O (Bl'astemp _ Conquistador); Televisão (General

jGll � ('r' , .

-XT 11') d
,)' fogaO

\ isoramic- wa 19 . Tu o de aquisição re-
(lG 'el:1 perfeito estado de conservação. Ver e tratar

BzeWdor do Edifícro Jaqueline - Felipe Scmiclt, 51,
1°"1'0 de 9 às 11 e 14 às 17 horas,
�

,

�,
1

9666.

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

NORBERTO CZERNAY

OS,''
lsta
dop
'Ado
1 C,

CIRURGlAO· DENTISTA

IMPLANTE E TRANSPLANTE DE, DENTES

ntist,erja Operatória pelo sistema de .alta rotação
Y (Tratamento Indolor)

PROTESE FIXA'E MOVEL

8:X:CLUSIVAyiEN'IE COM HORA MARCADA
Edifício Julieta conjunto de salas :ÚJ3

Rua Jerônímo Coelho, 325

Das 13 as 19. horas

Residência: Av. H2TCílh Luz 1.26 -- ant.o 1

\

cm. .: Florian6polis
-

hospedem-se
REGENCIA HOTEL Rua Conse

�iro 'Ma,fra 70, Fone 3659.'
me' .__

. -

'---,--
,-���--_ .._. - _._----

l1e

:J

jnfa
�l S

Casa Vende-se
Vende�se uma casa de material, recem consttlüdR,
uartos, sala, cozinha, copa, banheiro, esta,iação sa

'ia C6mpleta. Situada à rua Pedro Cunha, s/n, €"11

�ejras. Preço de ocasião,. Tratar na mesma con:). sr,

aetniro G'_/essa.
--�""--,�.'------

I 'I,.
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Noticias
Bandeirantes egistro . lilerario

.. S. L.
NO CAMINHO DA MODERNA

Companhia Joana D'Arc co- CIRURGIA
memoraram no último dia, Nada tem ôontribuido mais para o �

28, a passagem do dia de bem-estar da espécie humana do que o

sua padroeira ._ SANTA desenvolvimen-o da Cirurgia e da Me

�OANA D'ARC, que é tam-
I

dicina, durante os últimos cem anos.

béni a padroeira
'

do Movi- Este livro absorvente, escrito por 11'71

menta Bandeirante no mun médico tão familiarizado com 'os aspec
do

.

inteira. tos técnicos e cientificas do assunto co-

No salão de festa do .mo asua intrínseca dramatieidade, te

SESC foi rezada Urna Santa capitula êsse notável av:anc;:o, explanan
"

missa e, após os convidados de, 'as muitas 'descobertas e pesquisas
partíciparam de um lanche, que o permitiram.
na Sede da Companhia. Há um século, a eficácia da Ciru+-

2. A Chefe do Distrito 13an .gia era limitada pela capacidade do 'Da

deirante, Assistente Social ciente em suportar a .:dor e por sua 1'8-'

Dagmar Batista da Rosa, a- sistência ,às infeccôes que, frequente-
-

caba .de chegar .do Rio de 'mente sobrev-nham. Desde aquêles ;.

Janeiro, onde participou, no tempos pr-rnitivos, têm sido dados pas,
Centro de 'I'reínamento

.'

de
\
sos �Üsantescos. Os progressos .·.:la Anes

Pessoal. do. Departamento tesiologia, as técnicas da Assepsia, . a

Nacional do SESC, de uma cirur-gia do coração, dos pulmões' e P0
"Semana de 'estudos para
Coordenadoras de Bandeí
rantísmo".
Com representes de 11 es

tados . foi desenvolvido, de

23. à 27 de .maio, um' progra
ma de tempo integral, que

abord?u, ,entre outros, os

seguintes. temas: "Visão do
Bandelrantísmo atual".

"Posição do Bandeirantís
mo em face ao SESC"...

-;

"Planejamento de traba-
111.0".

1. As Bandeirantes da

TABELA DE PREÇOS

PRONTA ENTREGA - RUA PADRE ROMA, 19 - fone 381)4

Esquedrias de Ferro Dimensões Preço Unitário

.32ne1a de Correr

Janela de Correr

Janela ele Correr

Janela ele Carrel'

'Janela de Correr

200 x HO

180 x 140

15Q x 140

200 x 130
180 x 130
150 x 130

150 x 080

130, x;080
100 x 100

100 x 080
100 x 060
080 x 060
060 x 080

060,x 050
050 x 1QO
050 x 080

.Janel:?'
Janela

Janela

Janela
Janela
Janela

Janela

de Correr

Basculante
Basculante
Basculante

�asculante
Bascul8.nte
Basculante

'Janela Basculante

Janela, BascuÍante
Janela Basculante
,

Janela Basculante
x

59.200

5;5.20.0
,49.900

57'.900
54.000'
45.900
19.700

, �6.400
.15.700
13.900
12.500
11.200
§.500
8:100
9.500
7.'9'00

""

___--.2. �_�
,

30.000m2 de
Asfalto . Tratar
Konder 27.

Terras em Barreiros à 80.Qinê do
com D. Genv à Alanl.eda Adolfo

CLUBE DOZE DE AGOSTO
SEDE BALNEA,RIA COQUEmos'
Dia 11 - Grande Festa Junina, co�':n Dancas
rnQleque, pinháo an,endoin la�an'Í<l etc,

.

Hes.ervílR ele meS2s,'no Paria',Clube
.;:..__ _-----_'_\

-----.
- __

' �.;...:_ ._--r.- ..

-_,__._. _ _::_
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CI L
FOTaill fixadas novas mei'isáiidades. para os P.iailOS·

-Ia Pensões e paTa as diversas. 'cateqorias da Divisã'o de

t:\pose!ltadoria e Pensão E'd'xacion�1 (lue deverãc l,i90'
rar a panir de 1.° Gle' julho de 1966','

.

....., - J. -,....:...�. ,-

:{r.,. i;'-- '-- .,' .�- 4'�"- �-;".'-

'Eis os novos va!or�s reajustados':
PLANO DE

!II,E N SAL I DA D E

A TUA L REAJUSTADA A T_ U li. L

2.5,00
'. 2.500

5.000
5.000 .

10.000
.10.000

I
II
III
IV
V
VI

3.500
3.$00
7.MO
7.000
14.000
14,000

PENSÃO

jtEAJUSTÀDA

50.000
50.000
100.000
100.000
200.0QO
200.000

70.000
70;000
140.000
140.000
280.000
280.000

DAPE APOSENTADOR I A ·f '

ME'NSALIDADE'
CATEGORIA

A TUA l REAJUSTADA

II
III
IV
V

8.000' ,

16.000
25.000
32.000

R � _A JUS T A o

O�--i
160.000
320.000
500.000
640.000
800:000

120:000
'

I, 240.00C-

36.0,000
4?0.OÓO
600.000

REAJUSTADA A TUA l R E A J' U S T II o II

l
6.000 . 8.000 48.000 64.000'

II' 12.000 . 16.000
'

, 96.\)00 1.28.000
III

.

18.000 25.000' 144:000· 200.000·'
IV 24.000 32.000 192.000 I, 256.000

____._ :�_'!__ __....': ,_/_'_'_3_0_,G_O_O_-,-__4_0�.0-0_0__--L,-_-,--2-40-._0-OO__L.._3�2-0.:_'0_0_0___.J�_j
I
I

< (JS associados que· desejàrem acompanhar, o p,-esente reajuste dev:erão preencher
o .canhoto abaixo publicado, devolvendo-o irDedlatamente ap MFM. Outrossim,' o MFM
lembra aos associados qu,e porventura estejam. atrasádos ql_Je, desde abril dêste ano, açha�
se em execução o Artigo .57 dO_,Estatuto, o qual, pr�-vê;em tÇljs"Ga-s-�s a exçlusã'ó do sócio
com tr9:S QU r:nals mensalidades em atraso.

r A"; T.··
- -- _'. -. - -,

. � -

Ji -i'}
I MONTEPIO "C}A FAMíLIA MILiT,,\R

.. _
_.--

.....,'f..
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�
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I' Declaro que
'e benefícios

I

�ih � � .�� �. � � � 'd=a'".c;idt �
...,

�

.""""_ �
..•."" ."",,��.��-� �fo''-'' I

i

I
f
i
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I

concordo com .o reajuste de mensalidades
:".- \.,"

que irão vigorar a par�ir de 1.0 de julho de 19{56.:�

SOl) associado do( a).: o
D

Plano de Pensões

Pensão Educacional

f
t
ti
, I

I
I
I NOME 00 ASSOCIADO,

(Let,r� de fç,n'na:)

r, ,I,. 'cl:, .. \' <::':,',;\ ",:(,
'I' c, 'N,"bE MATRf.cUl:i.<'NO'·MFM:

, , • M �,. i ..." '" ....

';, .r.t.;
" ,.\

'_ ..�. i "")_Ii.' ,�
,- ;..;� _<,

"
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Enderêço: " ..

( QUeira
riscar

o Divi�ão de AposentadoriaCOm um X)

tOCALIDADE E DATA:
.... � .' � • " d o O> � ;! o Q <1 ., <I

'
.. " � 4 • , • �.'"

! ;:,
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pé de

,

1

t'

!

I
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6érebro; as grandes contribuições de
Pasteur; a descoberta das sulfonamidas
,'9. insulina e da penicilina a vi+ória sô

.

bre a febre puerperal; a lu' a contra as

doenças" da infância, os problemas da
velhice e o�'câncer 6 -� eis alguns
dos muitos e fascinantes tónicos trata
dos pelo Dr. Glaser em sua ·hi.stória me

dica
-

tão informada e tão' empolgante.
Começando a sua narrativa' cem

anos atrás, quando começava a preces-
• sar-sé "irhportante transfg�'mação na Ci
rurgía, o Dr. Glaser pôde explorar em

profundidade um terreno vasto. Assim

expõe com alguma minúcia os avances

',que se verificaram em setores com; o

da Bac':erioÍogia, o da Qnimioterap-a e

o, da Medicina nterna.: todos com influ
êÚcia sôbre b desenvolvirnento da c;

rurgia, o resultado é urna história com
pleta e autorizada de um período de"
'ckscóktta; e pro$tressos revolucioná-
1;16$ .p.� ciência médica., l

..
�

.

." \

Delegação de SãoJranCi5to d_ci�'�Scil R,êc.eblda
.

_'. . .', .. _..%
·i -

-

í
.

/-
.. , "

t

Pelo Governador ,IVO SJLVItRÁ.·
.:<''_

"Como atrair a classe co-
:-:;, "" .

:merCIana. ao Banelei.rantis-
mo".

"Jogos e d.':ll1sas".

I,

3. Estarão' excursionando
no dia 11 de junho as ban
deirantes da . COl�rpanhia
Jóanfi D'Are. Tzmto para es

t.'q, Companhia, como para o

clã Alvorada, ,de Guias, h,á
'vagas para co'raerciárias e

dependentes, ·matriculadas
no Serviço' Sociàl' do Comér-
cio - SESC. �

- .

,'.'

..
i:

I;ll -, �-----P-E-N-S-Ã�O�'-EU--U-C�A�C�IO�N,.A�L�··----._�----�--���--��
MENSAL.ÍoADE P E N SÃO

111CATEGORI r--�......___J__._

Af� de Dl"o�pdpr a uma-' exposic�o
referente a" imoort2JJ.tes proble�'�s \le·
ordem social e- econômica da c:;q".dp "do' .

Nort= C"'t'lrineme,: esteve rio Palác�à'
do C-ov.2.rno. na tade do dia 3 do co� ..

+\ •

. '...,
.

�

rpn e. eXnl"PSS1Va Deleg,3l;ao que :reu-
niu qlló'.tJ�"S fr<>ncisouP11ses' na qual �e.

obsPJ:vavél 2. nrpsenca dos senh0'1.:;'s, Cd
!"() .Amorim SaJ "0::'\1" Pess.cia-Pl"pfeit·� _.

Municipal; José Cam,argo' - Presidente
dR CâT"''''''' ri" V"rpac1(\rps: Abal H. OH
v�t - D"��'rl"'l1tp da A;s0.c;acão Co�er
Oi81 ..T,,,,,; S"l,,.;,;,h·- Prp"idpl;t" do Ro'
t6rv Cl111"" dp �. Francisco: Franci"co

..
. I'

.

K 8+1'''''01, - Pr",,<:iclont.0 no LV()DS Chl-
be d'" S. Francjs�o do' SuÍ: Otacíli0 Go
mes P;:'!J)0S0 - FenrE'''.ent'mtA do Siridi'
cato_ do". P'�Sl)élc('h:;lntés Ad'IallPi:!;ns: Ar
naldo 'RnSél � T;tuh'r da fiI"l�a M",d"i-
rp;ra' D",)l?+ Ç;.A. �. F"Conl_'<;:wão .cip Ma

-----;�. __ .-----..:-- ...-- rl�ir�,Sr:·r..jO� K"t:'an��p. -'Titular"�- d8 fi�rn:,,�
Carlos F.n0ncko- S.A, �. A<?,pnto<; l\/r',1.T'í
ti:'nr,,,: ,podro Ivo Gnrresen & CB�ào<io
Jn<4llstrlpi,; P D;.. Ot4vio da Casta .pP�'
reir"! -. "'dV0!?:BJio' loc<Íl: Tão' �xnrps:si'
va d?leí?'fl,"::;f) veio. "n. r:".vprr};>l_10r 'nara

= l' . eXDor 'p, :ofinaJ J:"j.nV;l1Hi(>·'tl' S0111Cão .n8:

r;ne ç; O loce' rq o"obl ...Y":c1" 011p pnt�n.qem' G'�m·a' 1'lif(:!-
�" .'.

\.t.l i _;. �O .. ::L- .i�.__"",,:' -lltorià�êx;stehcial ae 'un; g�UpO hü�a�
.

�:-' "--'....,--.:' .��._.",.'.���� ..-";:"'.�----:r'''' ,�'"'" .'-\.,- -. nó aos mais allti�os e dos lhais impo>,r-;
às 13[4 _..:.. 3 :(4 _ 7314 t3ntp!'l n" cpn<Í.ricr 'pst"rhl'll. qual

.'

seia
93[4 hs. ri no .S. Fr<>DCi,SC0 do �ill AssiU;; é. Qj\�

F?-bu10so fi FESTIVA� (i"ntrp os v6x'io<: Y'l'{Õl)lpTY\p" 'Anres<>nta-
DE BALLET -

.
'

dos 80 p1;'ip",t,tp, h"'':'011' núblicQ Cllle o

spnh0l" Ivo Si.]vpin'l é� 1''''lpv8o ,'notar . 'o�
\referpn'E's 8.0 té.,..,.,,;'1O .c1" estr"r(8:- que
liga !oinville a S.

l

Fl,'jlnci!ôcó do 'Sul, ri�
qU';3.1 a pav�ment:'\cã(', asfáJt;ca'parou �à>
atin0il:> p ístiV'O db Úng11<úfo, j1.;sta\YH<n

T�cnicolor te no Ilmite ,da nossa tscrrá.; o refeI"en--'
anos. te_ à encamp8cã(\ ra E:h1prê:::à . de i"/u�

'locraJ.-" pela fCELESC',
'

possibilitandb
�l.OS fpnc.isqúenscs. que· compram enei:

12;a .p14trica �aríssi{ná" �m jciiÍ1ville, pr�
ços bem. T"'''''s baixos. em tarifas; be�ii·

% mais a6°'''''lve,is, ao 'kqoWatt; ccnsui';"'L-.
do'; () rofprpnte ,PO ';"'nlho e vit? 1 'J'rnbl(��
Iua do P6rto de S. Fr<l,nci.sco dn 81.11. �u
ja cons'rução se arrasta desde j945; ,'0
referente. à na:viment;:i(�8,O e levantamén
to· eh e3Ü'8.0a Que v,ü- da ciHade d� S.
Frapcis�Q ao mgqnHico Balrieátio ..

·- '00
Ubah,n'''''8. cnm rélmiHcaçã'O Pflra (, an7

t;O'() 'F0j'te. J\iIarpc!pl 1,1]7,',. e -o'litros nr0
. blemas mais·,' uns'. i:eladonados à' Sciú
dp �1úbljca ,(Hos_biÜ!}. Pôsto de Ppe!"Í
cü'tllra:), outros à Educacã0,' lnOtmpl1'l,o
e,,:, que foi' ral..,h"lq -o

__

t>c:+�1o h�timável
em que sp encon'ra ,o nát<�o ;ni,..,rno "e

ac1i"'c@'nci"ó:' do princip�l estr.ibel"c;n1ph
to d? ",p�'no rJ" cir1ade ou <,,,.;;) A ,('.:_.;/.;
sio F�j�adllal D�_ Luiz' Gualh;rto,. tcl��
nando-se 011aS'2 in�,�nssível li.o" di�s .:.'
;e1'1u":TosOS ;'0::; e,:.tllr1i:-n'·"'s, ne�"Ç> Fducan
,1"',.i') contados em mais d<" 550 jovens.
]'·Fi') foi esquecido, também. (l c"'lci"l

, �"�blpma do encaname'nto de 'igup' 0'.'
+"'v,'oJ �ara a distribuição oit.adi1l3 P ()

d0S e"p'(lto,s �"nitários , ambos 8ssuntn,S

q� I � p�'t�() ? dpSRfi�.t a 8r�túcí_a. b0!:1 vnJl

t?,"-10 �"\. �01."q_�Çt'Tl. d� dl.1.antQ� o")rl��"i1.,�C"1·�,,':l

dor:'" �C'.;8"� n">oc,,,rj,.., -pe'a ,Edih,\,,\l·" rf'.

imvQrt"n'� T"llnidnio dó NortC' do Tl'_l_

ta,do .AFá".: �,sunto de taTnanha r�l�-
.

vânci.a oa:ri'l p. )'1"""1 IOC3lidi3de. SDbc....

"mos, já
-

estar :Pfrfe;tan1e�te �quayion;f
do e levantado "'e(�n;CameDtR em ·Ph,.-n
exi<'tente na Prefeitura. 'I'ão,. pyaC1't'1dn

, facE' ;:ws p9rcís"jmos Ire�u�'''(\'' a.., }\1f1;ni-
'cipalidade, cujas rendas, :"'1' ,,; s6. 'i8-
mais poderão atender: ao al'o c,-c:+r, (1�

�emelhantes empreendimento:s. ca��p'1'l.

do, portanto, da -iniciativa estadual e !'n .

deral que lhe prodigialisem verbas sufi
cientps à complementação das suas. !

Muito louv"ivel e de Ímpar oporlu
nid,qrl.e a iniciativa. dêsses il'lstres re- reg'jment1"i'í�� ,..1", t0rl�'� c'." """'''as fArcas

pre�el'Jtn.,,+.,s das Classps s('é;l'1i" e cnn. vIv',!::; . mp,s válidas. v:lw'l:�". ,p.., ...�i0";>S;
servé'dor"'.·s da ,nossa terra,. Voio nó mo ' tôd,as. sejaJ'" e'as, :nnJitieas, eeQl1ômic.as

�el1to exato, em que as gran�e�renova ,s0�i3is e �dmin;stratj�a<;, vara fi ��n-'
çoes se esbo.çam, em que vamos entrar qUlsta, pára a obtpneao daquelas COlS:<S

em franco período de progt;esso, quan- de que tanto carecemos, para o beneff:,.
-elo o.s quadros políticos nacionais ,des- ,cio comum. Creiam, francisquenses, a-.
de 2.S menores às maiore,s' tiélulas admi qui permanecemos ,não someiite com· a

nistratívas ;;e reorganizam e se arregi� )?-ossa solidariedade, mas acima de tu-

mentam, Í')fl,ra as grandes 'Pugnas demo. do, cQm o elan ,vibrante dé quem qU,er
crá.tiças. M1.i;to. bein . andatam os frán.:: b befu da sUa terra.

.

c;squenses em vir mostrar ao. Governa
dor de todos .os çatar'inenses que S. . o

, Assinatura
.. . .. .. " . . �,

(
.

, vmemas

CENTRJ.

2.a apresentação:'
Ui1ico . di(l
O LAGO DOS GI'Sl'fES
,Pelo Bcilshoi de Mpscou

Mm/colí:
CinemaScope ...

Censura até 5

Cine· ,Ritz
às, 5 - 73[4 - 9.3[4 ,-l'is.

Eddie Albert
Anne BancroH
Sue LyoI].

-em-

7 MULHERES
f_all3.Vision - MetroColor

'Censura �té 18 anos'

Cjnfl', Roxv
. \;.

,às 4. e' 8 hs ..
Robert Goulet
Nancy:K'wan
J,m St. JOhE

'

-em-
.

Só PARA CAS!US
PanaVisiol1 .� ·l\.1IetroCo10r

Censura até J 4 �nosJ

às 5 e 8 11s.

Ri.chard . Attenborough'
Flora Robson

- el�-
OS RIFLES DE BATAS!

,

CinemaScope
Ct;lnsura até 10 anos

Cirtp 'mpéri�o
às 8, hs .

Miro ·Cerni

Cleyde Yaconiz

-NA

-'em

SENDA DO CRIME
Censura' até 14 anos'

-ri pR;"v.,n . , aJa
às 2 hs.

Mark Forest
Eleonora Bianchi

......... -eln-

GOLIAS E OS PF,CADORES

" DA BABILÔNIA

TecniScope - TecnicolOr,
Censura ate 10 anos

. às 8 11s.
Renato Salvatori
Maria Perschy

...,..e111-

EXTRA . CONTUGAL

qensura até 21 anos

��<--�., •__._.-�:;_-'.-

"

.,
.

.,1 .

. Fr�hcir;;�o: exi:ste, e'qüe, mau, grado o

� tríste .períli>ctc de estagnação ecónôrni
�;. 'SúCial e política /:(ue tem carac' eri

�a�Q suá :vidà ,

na: última década, pos
siri, .todavla, 'todos -os elerr entes para ..

(��J,r'nprir .
ur0 irnpottantíssim,o papel no

qua,dre:
.

gerar p;)1'3 <:> im}i.'ulci.ona.menb
o

.
apri.rrioramento da ecctlOm;a catai-i

hense.

.< \

D�,feito, ni;io �. de m'?is qpe se vol
te, .de .Cfu,3nclo ern vez, a mostrar aos 1:10
lnPl1S �úblicos,do 110SS�", Estado, que ...

nOFS.a -r,-:-rn" �,·",('C'�pnta a "ccnomia ca+a
rinense o melhor :!1ôrt6, o melhor, �a:s
segure- e mais, profundo ancoradouro
·dó Sul do. P1'lís, podendo transformar
"e' em entrepôsto dos mais iinportantes
do ,Brasil, carreando para os cofres, pú
blicos somas que av�1tar3(\ aos bilhões
se ..olh.ado. teé�icametite . n� senfdo do
Seu áp_roveitamento SÓCIo-econômico in

tegral. F�la-se da maravilha oue é o

PÔrto lie Paranaguâ nosso visinho ime

diatQ ao NorLe;' do fabu:!_osG movin1E'n

to de càrga e descarga em seus Cais e

Trapiches, contudo, é pre'ciso qu� se

.�1�2__>,so,u"?Ç,? q].le,)sso, ac:oil'lte:éeu--,. êsse

l'mpress1onante desenvolvimento ocor

reu, graças ao convencimento do povo
e ,gqverno paranaenses de que eFa mis
ter fazer. o Pêrto de Paranaguá, hoje o

segundo, qv;se ultrapassándo Santos,
na. exporta(�ão do café.

Pois bem os fr3DciEq'.lensps quere..;
mos demonstrar aO' 'Gcwerno do Estado
e 'ao povo latarinen�r.:8 0"'0 ch2ftad" é o

rri'01nentó em oue nrecis8mos conduir
(h vês, ?s. obr;s c]to· c0!l-s+nJção do me

lhor, ancQrádr.uTO do ES",ldo, dotanclo-o
dós e'�e'meritos hl1r"anos e técnicos cjue
o uo:;:sam conduzir :? ci.lmprir o seu 'pá
peI:.nó 'COl'lju'nto geral d8.

-

economia· bar

riga�Yf'rd��
.

..

.

A: çonheci.cl,a c:en�;1)ili dade' poJítica
e: ad'yihi,strativ;L do preclaq.'(), govermn
+'" � .... -4-: .... !r-iDnc:,"..,.,::i;�. e·Ç.',�?Y10v_ �')r. se1n

�viqá;' observar'que os

-

iustís�i:rno": Te

�lál" 6s di? Extremo Norte do Estado,
.siinhnÜz:=tdr;� _"R vp'lha S. Francis.co 20

'

Sul tem bas�.s> sólldhs e "ositivas. r"'pl'e
sentémdr:, Ó DenS'lD1Ento i;1.nana,do d� to

r1(1� :'\!""
. fr8]'1�'squ�nses a_ue vão cerrar

.

fi.Je:,p's d0rRv�.nte, esquecendo sed1ças,
sljrraclà's'é injüstlfiç{ive;s contendas 00-

1 íti'co�p·artipá#as. não' .rE1r0 .

&e estenden.
dti pJé �s dj:ssencões :m�ssoais, pára o so

ei:·,éfüiy;.,;;;'I;ltô.'cla,l ql)erida t�rra, no c"'ná
rib

.

;;()Ht'c�,.:· s0cia1:· eC(i)n(;l1li·co . e

.

admi

n;�t�-;óthr.n' rlq :r�tRdo: 'SUé' Excelência, b

Dr" ,r;,,, �;lvsira' (1')e, prlH:1-'nte, corajo.,
".� '" dr,':ci';iv'l·.y,r.<nü', \T.P!l1 enfrant;;mclo os

ár(l"lOS' '

pr,obleinas .

da ,atualidade esta.

dual. liênl nf·rc"l�;'u a .fin::n-e resolllciÁa
,'l"", ';"''''us :r:>""C:8rt')<: con' .o.riã'neos. ·t'll1to
prrr-;"Y""""' i"'f11P. P.;0 "i1"r)yv-:p1-cq} _ n'as 'DETER -

:\Jri\fnTT �"O'r;''l ;O.'1�i'2S tendent"s à con

+;,,,,é'�C:;o 'il,.., ::1S'''tHamento da Estrada S.
:F"''Cne'"'''''' H .Tninvil1e ,e ao estúdo da en

ê�fq.,p���...... �'''':71 "CRI.,E8·C", dos ser�j:"�
,('-'8 r1,-:< ,1'.-,,- '., ;r:�"" de e'nergia elétrica
ri" 'or.",·-, ,...:,J._l.1 C(.,.n respeito 3.0 Pôr
1--, r- r..,,"'_' r>"-"-:�l,-rQ;0_ 'é-rcirp""'ou_·êlp. one. na
".,.� �T''!''_'''_P V'M"'IT' à Capit81 da R,e
:.

" ..
-
.. , ,...,i Pl'Y'n�n 1.., ,r �P.1J ': e,�fô;co T'lá

c, ---, ,

<;C"l nrpqtío:;n ;;f;'11 dp aéo16r8r
('r- ... _ r" c·:\.rrr",,·"'""""!r_�"it0 d� V.prh8S nrfrnrh�s·

1
,. • "

�" ,n�"a" r0,·+'�8.r'.a�, no que te>n,!1;p, ·ao
rrwnr'.s., inic; '" l;�<·n-'-P. DHra o ::torovoit'),
t'1(>ptn rlr" �-�'�".i�is t�rmi'�ados qúe ja
'701""'Y"'o p� .-..' .... �' .... _..jr>, ...... n. f':(\YnO' s�j?m' os tu-
1,,,1;;,,,, r-, "" --,.�-,,� (''Te signific51m mi-

I

�-�r,,-'rl�0e, não te-
" '"" _"'-r:"Pnses, numa

.�,.;._ .. ,.--,o' ..'c' "
n ;"l,ediat.a <11"-

rl-.,�:
stmwJ:-,r

JOSE A�TONIO DE S. THIAGO
TI
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MAFRA VEM AO GOVÊIlRO

Tratando ·de interêsses que dízsrn respolto ao seu

município, encontra-se em Florienópolls, o .81". Raul
Niebísch, PrefeitõMuniópal vle .lVla;�ta: :,' . \

Nêsse sentido. tem o -admmistrador" ser'rano- 'desc,n·
volvido intensa atividade junto às renarticôes e orgãos
do, govêtnó catarinense.

,- o

I· s,

�-------

�overna com a corl!,c ..ência

BRASípA, ,8 (OE)
conlentar ontem ·na. Cam.a,·
1'a dos' n'·p".r-":'IlJ'i:-as e�lJ)i.
c�,ões da CãSól Civii fi';! Pre·'
'1lidencia da Republica a

respeito·' da cassação do
mandav) (1.0 sr,. Af.emar de

Barros, (, ôeputado Ma,rio
Piva (IVIDB '- BA) afirníou

ql.le 1'0 governo estã c'onfun.
dindo conceitos de moi'ali·
c!""'e ti'''' ./lr)11 'ij'i, s de·con·

,

v.:?nic�lCi�Js·'. '"
Dis:"�e fllHf\ Rl� i�lt'ormar da

dedsãr� do poder revo�;.ucjo.
B?-riO de nã� '''apli�ari san·

ções com. fundament� e�
fatos anterÍores"" a Casa

. CiVil deixou claro Q.ue, '''se o
· ex:governador pauliota con·

tinuasse aiéml'endo às cnu·

vemenClaS do. jog'o eleitQ
..aI do presidente' da Repu·
blica, o fato de tel' sido ou

'1

dizer
vigor foi bem recebida pe-:
los servidores do. �xecutivo
da Capital

I'
, COLETA DE PREçoS
. , .,';.c,'
AI Secretaria de .Obras e'

-Servíços ínrormandó
,

que .baíxou editaís
'

de eole,
tc, de prê90s; para ll'qWSl·
"çãf} de pe��as, materiais· de

construção. e n�!) de ob�..

"

/

'. (iÍt�1'rFIC�d?
'Í' ,

Foi�: saliciona'da, pe! o. • Pre,

feito, lei\uie aÚibul' .

Úati.,
fic,açiiro ad.ici.ohl.l! por tem· ps 'inteJ;essados

.

po.dem ol>,

po. de se:rP1:eo:: ,"p,a b�se
. "de: -ter mllio.r� esclarecimentos

5% sôb're v�n(;iihel�ios' dp" '!! "wtlmar �etaÍhes 'éoinpà.
'b a r,Ít a b é � municipal; ,po;r ,',r�cendo'.,ao halt de entra:cta.
qUin:q,J,J.êrdó' ,c,ompleto de éfe- da' P•."efeltura,' Nonde 'estão .

tivo . exe�cício:. :' em: f1!�lto àfiXa'(iós o.s refer�dos edi·

plí,b!ica'.�A'm�dll po.sta,�' taiS:

I'

,A'

overno
ela

r..

Ao não cotnipto nã�: valeÍ'ia
pa:ra ,eUminá-Io da' vidi' plJ·
h.l:io3+�",�mer.ece!jJlJ ? tal�ez,
nina est"túa".

do�s já assentadas";
,

,INTIMlDA�O·
'5 '. '-o

() . st"''Miglfel ""Mà:l;'poítdes
. ('�,IiDR.]\'IT) tambl:'fi

.

f"Tlco�,
tr" ��'I'''f'n,Lf' P,,}ti.'!,., nolf�
t' co n·'·"'ejl "?r3 if' ll,:ra (l cas

sação dQ sr. fAl\emar de Bar·
IroS. Ist'ó �rqlle "apenás .nó
momento em, qU,e se 'trallSo'
fe ...e,Pá� o Mnlf' é' qílé

,

o

A.ssim, d'" :1.",..,.r14 .• eom '0

depu'tado Mal'io ,I'iva. ·o,\11a.
rechal. Castelo' Branco não

arlmlté sequer "que' 011 pró
wios' participantes .do mOo!

vimellto revoluojonário, Jlos"
Estados, se .çoloque'11· "con.
tra os candidato., indicado';
pelo PaJacio· do Pl,alla!to F.

o episód,io ,do !':Q';0:i!�"cl;H'
Adcmar de Ban'o8 (contra· A qnerl'l do S-. /!.dema'f de

rio à imposição [10 nome do . B:irros deve, de l!('Q1'do I.'m:i1

sr. Abreu 'Sodré)' significou,' slJas' palavr>s. ",pr' ev,tendi·

"qlÍe o. go,verno não deseja' da como "a pretéhsão
'

do

",lei.ç�ões 'legítimas ,e lilllpas, governo federal de atetTorl·
m'lS. ao 'contrário, deseja zar os,deputad,.s :paulistas,
macular' f! prÕpi1o� pleitõ in. sobretudo "Ilq[w)e� que, por·

, fU .."t:l_ elIminando tQdos i4. ve�inra quises",em sair' �a
,queles q� não afi'\lam. �f)m ARENA � entrar no ,parti
às, nomea:Ções > de,..governa·· :d'o oj)óslclóniS't�".
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i.'inang�lr�ção ,: de tinI ';J_e ��n,
más fhhne p.i·ocesso d ie·

· de�oÚ�tizaçio; lWf p·,;i-;o
. de medidas; (que desafo·

·

'godem 'o meio', �o,litico .;
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A Délegacía da &UNAB está aguai'd'
�ão' d�.�o�iv9� 4� 'pa�e do,s. interessados, a'ntlo �)(
aos preço�" �e! venqa q.d cafézinho. Sabe-se<:Q� rtl�
bl��la n,�esSitarf � realização, de um acôiue c

�rgão' contrólador de Prêços para se. chegar �o' COI:]
ço de venda .capaz de atender as pretenç-

fi ul11 D
d

'

:1 • .
,- oes d

ressa os ,sem,: contuc o, fugir a realidade ·?s i�
assim o consumídor. ' atin'

Ar Homenageia Gov'ernador e
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Inauguração do ret'; 1tn rl;) governador h(;! Silveira,

I T b
"

na galeria dos' governadores, e as 'solenidades de iní-

I'
'

'a'
.'

""*'

cio das obras do 'Edifício do Poder Legislativo.: a ser
'

IIZ
.,. .

U'
'

r'aoergu;g: :'�,P��:a;:o�,::e:;a�reeença das mais !allas " .�
.

, :... .

.

.; .. '.,: .. ,'"autordadés sediadas em nossa capital.
-

,Cc�no se sabe, o- Edifício, s�rá construído pelo O deputado Wa'demar Salles, abor-
PL)\MJ?G, dentro das normas adotadas pelo Poder dando o. grave 'pr[\ble�a energético de

L?gislativo, de 'delegar os encargos dessa .tárefa '.
80 Tubarão, salientou que aquela cidade, a

Plano de l\'[P!'ó.s· dp acó;rclo com Jecisão já publicada pesar de ser a capital da energia elétri
no "Diário Oficial". .

;

ca do Estado não tem fôrça necessária

para manter um parque industríal, acar
re tando assim retrocesso na região.' Fa-

8" - �ll" 11 ·tl � @...... l' � '1' t� 'ª l' do-o roov d'
',·""....,.=..., •..'•.�?,"I.'•..·,.,"".,,,·\1:>.,',' e .".r",".,n"'"'�"'.'·",',�','ffll, ''v !!OI ;;%., """,m',�'l" o", cue deseja, como todo o povo a-
�7�J;'�,�l:r.-iI;lj> '1;.?';�l�����s.i,�. 1.� �1o��'i�'il3,1�!W'••ÓI� � I:[;!... �» ��� �����-��� l.,. _"'_ --
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, / qu,p],,, 1'F·.2:ião, que o govêrno determine
Com 'saída dE! Catedral prevista para às lt; hora;�, à CELESC estudar o problema, e se tal

a tmdicio�18J proc\ssão de C'oQus Christi· cumprirá o
não a�on�ecer, usará t�dos. os meios pos

mesmo trajeto ç1;os 'anos anteriores - Catedr!'ll, Pràç':i síveis para ,alcançar sua meta.' Acres
XV, ,ru-as: Dos Ilhéus, Bfrtisfa Bittencourt, Emir Ho-

cen,tou 'ainda o deputado, que. T4barãq
sa,,;- Gétúlio Vargas, Viscc�de ,de Ouro Preto, Pra,_;a embora send.o a capital da energia,

.

é a,
P.:'reira OlÍveira, cl\rc;preste_ Paiva, Catedral -:- eSüp.1· cidade aue mais, caro paga o. kilow;:Jtf'!,
do" programado para log9 apó,s, a prociss�o miSsa no

com o �acrifício do pr6prio 1I0VO �
adrõ do, üirriplo e benção solene corn o' SSn10, 8acra-

ronénse.
dento, 'peJo� 2,l'cebispo "me�Topolitano D.· JQ�quim Do- d'

, .

"
,Em aparte, o députa o Mario Taya-

I ,fuingues d,e '9!}ve� re� ilisse que não pode compreender C');'

mo .Laguna se acha de�provida de enà
gi.a, se' a Cia. fOil..necedora náquela' re
gião é dotada de 40.000 k�lowats. ,

Na �e,ss,ão dês�e mesTl:).o di a, o d
tado

t'

EVllaslO
.

Caon
.
,a!3r��en 'ou

.

r�q
11"(1).,'OS, sugermdo o enV10 de expe co�

( tes 8.0 Governador do Estado ao s
les,.

0.' àfmlltado Paulo Preis, na últilna tf>,rio de Educação e Cultura: ao p pelo
,<:;C>�"",;='0 nrc1;m'r1'l realizada _na Assem-. dente dó Conse1ho de Educpção e

bléia Legislativa do Estado,' expôs a 'si- bém ao Reitor da Un;versjd�.de
tuação calamitosa em aue vive ,o nosso dual para o Desenv01vin"ento, afim'
caboél,o, que não éon�eg�e suster -qm pa- que seja elaborado um plano de ex

drão de alímen"acão digna de sêr huma- são do ensino superior no Estado
·no. A exempío da Lagoa do P'eri,' acha IT'aneira a permitir a imphnt.ac'ío �
o df'putado qúe idênticas medidas de' pE;i� ,ci.'onavnf'ntQ de diversas Faculdade
�.to devam ser tomadas,' princi-' rF'�cnlás s1J.r>'riorf's nas princ�pa's cid

'F':1,.ze.n,da Va/I" .a ,R.eun.i.a""O, de'
paImente no Sul do Estado, na ár�a com �o Estado. 011'r{lssrrr:, s�.lPfTill que °

U .' nr-"'nd:clR I2ntre Lagl'lla: e Rio Gra:�de v';rno úroPlovf'SS<o> 85' jnstal�cõ�s d�

S
.

.'
o

do Sul, Conti1).,uou ruzend,o' que o pE';i., culdades 'ou ampar;'J�"e as

-

as,oc;�

..ecr:efários no"Rio' .

)iél,'l"ent0 das lagoas e:idstentes nessa re- c'.vis. h";(�})S ou r.f'liQios;:>s. int.eressa
......''""''� , , .. gião, constituir-se-à numa fonte de ali- Sugeriu ainda a� criacão ,)'" urra

: .,;-0, ',Secretár,io
-

da FàzênCla,"-;1. eU!'ler,fin0 Medeir0�f,f. '. entação para os hlto,Ínos. b1io!teca Infaniil em noss'a cidad�,
tpno"v·;:Jo'r''7',marc:,,,1'in.,.ar,a,oR:J·o..:1p. J"nO)'rf"l napro'-"l'··, P

A- • 'd "'''''fí - j-""'-'lâ d
.

" u:., c, " .. , . "."" ": "
'c, ropos" o env'()

.

", um o ,c'o ao re- mó. 'és a' pXIs'tente em ,Cano;n,b�s,
m!,! S"1112na.

I ", �r"',,�r:+"''1,+'" 1·1'1 SUDEPF. sr. TJbira;;>ra A sugestão foi,'end"'recad", '90
;CO�110 s,e sabe o mesmo :rá 1)8rf:c'�f1r c]?s 'r'Ql'niõe?, 1"'11':), pprR l"111e as necqssárias

. medida" "etna.çlor e aó Secretário de RduC1
para debatE,s s.6bre \a reforfna tributária, às quais es· sejam tornadas.

'

I

larão presentes os Secretári0S de Fazenda de todos cs-..,' ,

Estados da União, sob· a presidêneia do sr. Otávio RODOVIA NECESSARIA
G01'V�8. r1", B"n'D"o::, 1\'Pn;<;fr0 ele< F��"nda.
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r leito' val
fez

() radialista Nazareno tranquila, e nada te:rÍt a t&
·
Coelho :oonv1dou o Prefeãto trter. Abrescentalido que,
'V!unicipal a

. participar de" '�Jamàis fugirei ao debate
-entrevista, ro'calizando as·· poÍlular' e agÜ.irdo a opor
.pectos de sua ád)ll�Histra·· tunidade ': oii�reçida para

.J ção, Marcada para sábado 'mostrar
.

�'que fjz:e poderei é ,

1!T�:\d:mo, no' horálio das" fazei, �m benefício dos mu

l�'J)'O hJH.'3.s.· o Sr, Acácio. 'riíbi,pes",
San 1:1Iiago pronti.fí:c'�u.��
não só '11. falar pela RádiQ
G-uà:l�<�iá, � mas também.,' a' /

re�onder quaisquer per.
guntas dos· ouvrntes daqu.'e.
la emissôra, que versem sôo

bre os qu.a.tro mêses tnms·,
corridos de 'gfH.;t:Ko,. ,�, s:eus

'planos ;i Úente 'lia Munici.
palidade. Em contato co.m

·

,li
. �'epôr�gem declarou que

No próximo Janta; dos Jornalistas, verna.dor Ivo Silveira que o fez seu
diá 10, sexta-feira; às' 20 horas, no Ho- na Asse�bléia Legislativa, \MD
tel Mário, sob os serviços de Eduardo ,Como convkladQs de honra da NO

Rosa, ser'á anfitriã a. REVISTA 'I. C'i de vista l.C" comparecerão ao Jantar
propriedade ..do nQ:"so confr21.1.e Narbal Ji;rnalistas o d�. Dib Chetel111 Se{:re
Vilela, que convidou o dr. Hildebrando' :Adininistrativo da Cas3. Civil, dr,

MarqHe� de Souza, Chefe dO,16. Dis'''riJ;o
"

renço :Faoro, Secretário' da Viaçã
Nàcional dp Estrada de Rodagem, como ,0b1'8,s Públic�s; General Vieira da,
conv'dado especial, Q áual; caberá, dü,- sa, Presidente da' Ass0ciacão Catar

A F· ld d d D' 't 1 TT'" 'd -, F d' 1 correr sôbre os· 2specr;s técnicos cÍue a se dos lVlunicípios, deputa�10 Celso
.' a,Clh a e e lre1,0 c.a \)11:V("1'S' ace . e, erô.•

de Séll1.ta
/

Ca.t));..ina, :!,�lo Seu d:r?h", (\"'\'\0 '.'1 Oj3 S1'S
importante rodovia BR-10l aDrese'nta da Costa, Lider da ARENA, dep

,argumedos. de seu 'lidei" no ra, o mareehal Castelo Profes"'ôrcs, F1;nciónár:cs..t\].l'D.O\' .e· s1..i:cA ('.I{';:8" •. f8mí- .no' trRchc,l sob sua jurisdicão b�m como - Evilásio NerY Caon., Líuer do MDB,

Senado e PJ'�iiirl'el]te do par. Branco tomou a ink1ativa Fas, para ?8si:o: il'f;�' à Missa de Sáttmó D; 8, TI""" éllr�n "�e snbn1ete�á: (101)0!5 ao t"raclicional dii:- Harc,ldg Gl.aw'.ll, p'residentp da :Fe

tido gm:eI'lústa. 1\.0 SNI, fo. de dizer ao governado.� do. do ma:1teado nrofpssor catedrábco JOHollim ':tv1.bdeira .logo com os jOl"l��1istás '''PSll"a.''·].hes esch- ção d,o Comércio' de Santa Catal'ina

, d d
.' - Ne\;p<::, l1@,cat;dralmetrc,politm.la,,(lia 1:-3' corre�te,,' às recer quais 'os l"ecurs.os qqg .dispõe :no Raul Caldas· Diretor Executivo

ram a as mstJi1.lçoes no Piauí, sr. Petr[)r!.io Portela, à ' t
' .'

'h'" F
. , .

G 'Ih
nova..

1"/",,,,«' � j' presen e. exerclClO', os trec os ·qüé· serão .IE.SC, representando o d1". UI

sentidQ (\e. ql!e) proceda 'a lnarttem de Ull1a conversa
' 'C .h,,,,,,.,.,

. ",'.

'f
1 ''',

" ,- ,

. l' ' F"o,';gnc·'lp·()ll·", 8' de J'Ull1"0 "de 196'6'. entregups ao 'ü'a ego, e às obras de 'arte Renatlx.,
.

'"

'11,m completo Jevantamento sobre o {problema' sucés· "._ - --., (,. . -' .

. . ,I{ que §erâü ;inaug1,lràdas. ,'1' '. O áe:.ape, está ,movim�litando OS,

(bs necessid;ufes políticas sodo do Estado., "'ue' só fi·
" '.

" , �, , ,

1 •
"1. -.'

-
,,' o,

,',
. ':. fissionais da imprensa falada e eS

dog();ve�nl).em.inaterj�de 'caráà'freilte dnisdestJnos Irmail�ladndorr"'nho J
.

d ')'/0' l'i' N bIV"llI "1 -.' "

. ",.' .

fi
.,

I
.
li '(i' .

. J'\�', r. o,PSUS ,- 0'5 )orn:l iS ,a "'-r a' I e a Diretor" para, 'prestigiar p, iant�r da proxIlJ1a
cassações.' Em outí'as p�I�1 d� país até � d;�: 1.5 d� Jl��r. ...., ela R,nvl'sta I C 'd" 'D' 'd'

.

f····
, ,.1:' to

. ,
'" .. ,. '"':< .. ;_ .' >", <:011\'1 oU o ��uta, 'o .ta- eira e o Presidente do S:ini.uea .

vras: será preparadQ' Ulil ,!ço';;,Diss'c textülIIlme.flte' o p'
,.

H' 'i"I !, r 'd d' Tota' GOllcalves p 'r d d 'H"I':! ;'f"""1 "dÓ
,.�, " :.1;S ta

-

, ass9's 'e.
'

.. 'oso� r,': .a. ,0'"",0, ",=.(] ri,;' a',' e
� .. ," -

a'a sau ar o r. 1 ne- .' lSSlO1lal' 6s" J'orrialistas 'ue- an

novo "listão". pre,sident,e Castel.o
. Branc,o.! • .

.

I b d M d' S'· -', '. d t l'a
.

ra1'l, o a-rques e 0uza nao so como rina, jOJ;nális;ta ,Adão Mir'al1 ,a on

�'SÓ 'ficarei até o fim do De cpmís�ão' do 'Irmão Pr.ovedor,' e�)l1VOCO os !�.,. uma homenagem aOr nosso' coÍega de 'h1i�'., ,vidêrlcia
.

pa�'a aÜe�, imp"ortante,
.Já se pode "adiantar' nue mandato' mas n- perm'" -

I
' .

_1' b
'

. - U

...J.
".

"',
'

,- ao.. l�l' lT'aos f' ·nn.ãs,. 1p.8ra,. rev.estiuos de. bal.:mjraus ou #ta$, prensa que sempre, atalhou pela" mais nião, aléih da hoÍnena:g'em, C'ODl
.

J

(, JHlpre�sionado com' as')oe- eSSl\ relação. de casS'acões rei. nenhum arranhão na nrl- .. ,.
.

. á
.

d
.

1
-

d
., ,

"V _"
�

,
.�' ccrnparf:cf'rê-'yn, no' p,róxi.rno :..:1,;ia 9

..

do cor:reilte, quinta- r<p� a concusao a BR-IOl cQmo tam- ·pre,stàda..i à ReVl'sta I'.' C., r.estil�.e,e
i'l.!�rcussoes. intCl'nas e extcl·· será ta�b�m divulgada (,le li 'to 'dá 1e ' .

f
�. .

b'
.

d
. ,,', . 1

na"s" d'"a Aas"s·aç.a"o do sr. Ad�
;:11; ,i" �u rI (' ate lá". eira; às 15,30 horas, no Conslstório d2. Catedral Me- em para exte}1. lenésa hOI).1.enagem ao;; vo ino:.hmeritol Ue or"liliãol púb lea

'" '" ,_- , .. surpresa. no mesmo êstHo t]: f
.

d d
. , ..

t'
, .,' 1:'

.ma'" de . 'B'arr,)," _ da' 'qu'aI
. , ",' , ..... , TOpO lt.an8, a im e incorpora os. tm:narem parte na seus emmen es pares e ao:.·,própriQ Go- fa,vor da conc'lllsa-o' da' Br-l01.'

� � da. cassação" do osr: Ade'tilÍ:ir �':'l'a;:ràleht1ne�t�, ,os
\

- -

. ,asses-' soleníssima PrrÓss.ão"."de ,Cor_pus Chris+j aue sairá da-'
" .;' ',". i ....;"

só tomou conhecImento ,ãs 'de·Barros. PTetende'·o".',g,f)' "sores do m" t I � .,
-

AG'
,., \. ." .", . ,',

;
" uus ro (a .c,uer- q:le�a Sé, às 16 horas., conforme edital de convite do

,,":,'� '.'Dr... l."IE·MATA ME.N···;·"OIR. EM 'C".U'RITIBA/"
,', "

13 ho.ras de· domingo"!, THlis verno. �essa forma, e�itar, ra, .transmitem " a informa- C 1: d' tI" bl' 1 d
'.

-, _1 n� ,

· regTessou sabado à noite. l
-

d
. ." i' ;' ':' , '..

,ur::'I. (:.. a ca e'c l�al, "ora eln pU' lcic,a: e, na ,lTJ:!.pr.ensa
as especu açoes a lmpreü· çaode, que ate sua escolha desta .CaPItal. .

,.'. t

do Rio Grande do Sul - o sa f'om as q'
.' ,

1 C 3 d
'

'senado!' TTrJ·.eg·"�r Sll."'. e' '.'l'U ao

'.,.0 'I U3!S se ,preo(,"'!1·· pc o ,ong.resso, a e outu· ..., Tendo-se em vista" a suma significacão' da :'iolenida ,I .' CURJTIBA, 8 '(o.E) Fatal a"'1' 'a. seus f""nl'�,l' "t·ec• '

'.'
.

011'
fi. . _ '" pa a ponto de' se 1ll1UIÍciar bro, o generaol Costa e Silv-a de m' f.;" S .. cl ) E

'

t; oCr' 'd d'
.;' .'

I,; -

.

<li 1..... '"

.

'

...... ;�.rechq"l. Castelo. Br,'lnco o em'b" f"
_. -

f'"
. .

e r€ elt.11Cl.,a, pOlS que na agIa ,a 'ucans ,a· l!:l ente e translto ocorreu no ,cruzamentQ ,Osval'do Pr'an'Cl'SCO Perelrq
........ ,,' ora "sem, con lrIhaçao nao ala nenhU'm prOnUllClll- to S h r 'N t·· ri b't' 1 t··

..

�
, "

' U111

1, e {las ..· .. "'·d d d unIa nova', leI',' pela 'qu'aI ' .

- en 0 osso em, ln u 1 ave men e, veraz pre: 'I'lS ruas Duaue de Caxias conl Xavier,· 'tinoha 15 anos .de 1,'0ade, cursava
1 B

. I;'(l.m nec", .",' . a. es o - me�to polItIco. '

<:
". .'

di' l' b· -'" ....
.

,

;,1 s,'overno em mat�':h (le,.cas. os jornalistas ficariaqt sob,
" �ença,

- corporea, a1W111c� e vma
'A e.l� Ola ll:VlS,., da S11va, quando o automovel dirigido ginásios locais e era filho clã casa,

'.iI:f' sllções e nIna ">'a.",�i�" hlC' c<H1trole mais severo,' do Es.. ' ,':A ,mistica da lealdade" é
vel, e de !"e p""""rm' a �alOr comparenclÇ.l. possível' 'clt! . rior' CiJ.rl<',s (Eduardô .Alváte'nga

.

aé 'Càl'-'
, Pereirâ Oliveira (Direto'L' d�s LOjas

. D"p.l.nbrnc: cl,.est.a bissecular entidade, cujo lema são a v"!lho .(:R.1"la Xavier da' Silva, 125) cho- dison S. A.) e Edl'te Moe1ll11a� pe

(liat�. p<lrfl" (k)�Hi.S iniclar [) tado." a 'e:;<::prcssão com que o f .J d
'

'

rrrocesso de re.lrmocl'atiza· "sta.ft1'" politico do. rrtinist�o
'e 'e a c,.anl..la e.

..

r">ll-se viQlel1�amente ,contra '0' 'catro àl�' .

Oliveira, qe,scendeirites de.

':,",'>0. ";'E."M ,"'RRANfIAO
'\ ri.gido por Osvaldo Francisco Pereíra famíliás 20 Florianónolis 'e

'i' ..., - -", da Guerra. justifica suas pt)- C' t" ] I 1 d 6 a
.

h d 196"
. . -

'",<;;:,� q' lIU"'(�'.'11 ,0",,,,.,,., . .:.... (1.1'�,"
'

onsls '?r10 (la
,
r!ll.anc a e,' em e ]un 'o.e o Olivpil'a, JiTI'enor, que veio a falec.er. ,anc,s radicados em' Curitiba·

,:;;1<0 � <
•

•
" sições ,

moderadas, consi<Íe.
_.

.. . (rça-
I.

As él1Jtoricl;"des policiais co.mparece-
�: O enierrQ realizou-se, �

a
radas, pelos setôres rauicais P 1 r

- M' d ' C 1 'D"
\�

I
- e.o· rmao 01' ,omo a,O uto"- J,vu'.O r�m .ab .)ocal, ,oH.de t.o,'m ara

..
m
..

'

.. as. proVl.·- ,saindo da resid�ncia d,e seuS pa, -�_"".
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Conselho IReune-se Para
AprQvBJ Plán�os da PlAMEG APELO POR "INTERIORANO

O Conselho de Deserivolvimento do Estado estará
_ re�ido no próximo dia 15' do cc�r�nte mês, a, fim de
discutir e aprovar o,Plano de Trabalhos do Gapülete
Executivo do PLAMEG para' ês e .ano, além de' q_pre,
ciar o relatório da,s atividades desenvolvidas po� aquê
k� órgão, no. ano de 1965,
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, Há grande interêsse pela reunião, 'Q�a vez q4e �
gçwernadcir' Ivo Silveira fará sua nriméra illterven-

çã� no' Conselho,' como seu Preside�t�.
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r,'y, �.:P� r'81�'" r]p vifta cOl)1um, 2. :ssr defendido pe'os
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,n �'�Pl1y:;[l() Érico Ml.lJlpr ��stroH
s� Qnl ;:J"""1<;, 0!'H--: � rr0por.:+<::l. o' (l1.S�? q";;
a r",+pr'r1" rc1(to'Tia d"'v0rfi. '.'0('1' ,t�rmin.8á8
C�Y'>1 l'r0·�:;ncia. ;:Vl+r.>�ç; d0 :::róx�rf1() \''?rãcr.
f8cilihndo assim aos. turi§tas él.' opothr-

!} Farnília de "J6aquhn lVl>--!.deir8 Npves, enlni,ada
f·t,lo, ç,j;,n D1:":8ilt1JrO d··'sap;::rr::cirnenti'v spn�,:b:1i·7:",·fl",,· i:i

gd1E:'ce o· inEs(mave( auxilio vrest'ado p.elos M@icos;.
Acadêmic9s, 'Pr0\re'dqrià (lo I-1;os:gital de' Caridade, :Cor

, .'po, de enferí;nagem,' ,bem como. a' todos os Amigos 'que
,

a confortaram eil� 60. qoloros? transe..
..'

JORNALISTAS DEBATEM, 'BR
CONVITE "

A FamíF,J de Joaqui±n Madeil"� N�ves çünvida
para .3 .1'1l'o,>sa de sétimo \�ia, a ser celebnida lla Cate

,dnJ ,i'1fe1ropnHana, Í1o' 9.ia 1,3' de junhÇl (scgunda-f?i
.
1'a) as nove (9) hçrl.·as. - De:Sí1e iR, agndE'ce a todos,
os que c(lmpa�(lcerem a êsse ato. de fé ct'Ístã.
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A ,'catta ressalt.a. também, o. pr
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n>a. do ca.is do pôrto daquela cidad ticip

qu.al·· pecessita. de urgente r?ffiode! do,

p.OlS vem ftmclonando há mujo t
em prí:'cárias cor:dições. /
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Conforme foi noticiado realizar D\'l�
p,manbã o r<?ti.ro esuii·!tual no Mr,rro
Pedras, contando �o� a prl'sença A!
r.::�p',,1n+r."� n-:n.. l!),........C:n+{-'>rp�� I'tro::lr;"".' rr e'o

. í'�'" np '('l'n}a 1VÍ0Ur' T ,iv<lr1,s ... ;<':; Nóh fOH

'-;'!,,:,�+_;r�'f"': p� 10r.��llrt. ,Atí]it"\ ?:t)1"'f?
"'''VM:,''� 1l1l'""" ...1!n! 1\Tpr"" 1,(>l��tp
"/"lni. N("ls!)).) Peç],·ini·, P.aulo. Preis, W

Vi ("put", GomP", P.O>'l"lsteuhn 1'/1:; qnnní
tll Bp]p,ni. P21110 Hon:ri,..,,,,,, 0" Pr,ch,
:t'Í.'l, 'A,]tir Wc'h",r rlo M,�11". r..",..'O?1 mal

W;".,.",l�; ,T'l;;r> Bortoli.· Luiz .B'anchi pOli,

.

gYd.io Lunardi.
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