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SINTESE
GONZAGA TOl\JOU POSSE j

,

O ministro pa�o �gidiO Ique vinha ocupando a pasta
do Trabalho �terinameDte
ellt!eg;pu o cargo ao no;vo
,titula:ri' sr, L� .Gonzaga 'do
Nascimento .e" 8ilvà.

!
O -presídente Joaquim Ba-

lagaer denunciou que as

frequentes visitas 'do gene
ral Imbert Barreira aos

quartéis militares domini

canos estão cl�ndo rumôres
de urna trama para- der- I

rubar o governo. I

1\:lÊN,SAGENS '

Nove mensagens foram
encaminhadas ao Congresso
pelo presidente da

Republi-1ca. Dentre elas e'stá a que
assegura aos herdei,ro's dos

I
.

�ilita.r�s' demitidos ou ex- i
pulsos-das 'forças armadas I,

por íoh�a ,de ato Institucle, I

\ nal, o' necebímento do salão
I

� rio-família previsto na Ie.'
I gislação em vigor.

I

STF JULG ..... OUTRA VEZ

O Supremo Tnbllnal Fe·
deral voltará, - (l. reunir·se

D:0rmalmente à pa;tir, de
hoje, para julgamento.. A
sesSão plenâria será presi
dida pelo ministro Cândido
Motta Filho.

nistro Cândido Motta, �m substituiç,ão 00 ministro Rí

beir� da Costa, Ii�encilldo poro trot�mento de saúde.
o Supremo Tribunal Federal reiniciará amanhã suas

etividcdes.
o MAIS ANTIGO 'DIARIO DE SANTA &ATABINA

-" -,; - ....... - �'
.-..-,

I! 1 :' r' ;' O R G E R E N TE, - Domingos Fernandes d� Aqtl'tllo
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EXPOSiÇÃO
, \,

t

de AI j (' Modema de Flor.Lllópo!1s está f>X'jH10f!O os tra, ,;011108 do pintor

"

.,'
'

l"era'do Texas

lVaia quaiorze
de"is,.da mãe

'. r

Derreio sai

proibindo
reajustes

A:ner�canc ar.ha
aue Vietnã não
dá' em guerra

tt, �

t'e�)"er.no

com-er;:1 rlt sh

refprmista

FLORI 1S

,Cliriííiésso
Brasília, 2 (OE) - O Presidente

Castelo Branco, reconhecendo a impor
tância-do- apoio do, Legislativo, cerno Ll
tor de estabilidade- e segurança, para a

ordenação' institucional, está disposto a

submeter ao Congresso, para exame, f:

, aprovaçâcé o ante-projeto da nova COES

tituição. Frizou todavia, que' o Chere
do governo, es! á determinado a ,ni'ío
permitir que o debate político; venha
a prejudicar, qualquer dos! objetive-v, I
con: idcrados fundamentais dó projeto,
(1'IF p(rocur:l estruturar uma ordem ju-
r 'dica, ca�'él7 de, garantir, a continuada
de da revclucã o. Confirmando essa 'ill
formacão, o deputado Pedro Aleixo,
candidato da ARENA à vice-presidên-

,

,.

cia, afirmou em Belo Horizonte que ,)

an: e-projeto .Ja Constituição 'Federal,
ainda em elaboracâo por urna comissão
de juristas, devera ser encaminhado ao

Congresso- Nacional, pelo Presidente
Castelo Branco, .oois acha, Que êsse é

0, caminho nut�ll'�'l. Outras 'f('ntes, ern

Brasília revelaram que .o chefe do g -,

'vêrno, editarávnôvo Ato Conipleméntar.
nos próximos dias, alterando o Ato N."
7 tendo ncr objetivo. abolir a soma ,le

v�'os atribui dos L' cada le�enda, e res

pectivas su b1ee'endas, na P!e'1;�o de 52-

n�flr>r de ]l1ocl� �lle vcnca <1S el ,,; côes. ('

c;mr1,lato individualm-n te. melhor co

locado, e' não ( n8rti elo que obtiver
maior número de votos,

OUTORGA lRi�,�'SPABECE EM Al�EIXO'
,

Belo HOrizonte 2 (OE) - A ,,

certeza do deputc..do Pedro.' Aleixo
quan 10 .

ao destino da nova Co�::; .LU,
Ç,'_:c, manifestada ontem à imprensa
r -"',' \"'U 8S Sl1:1pitas, entre Os círculo s .

pol;tico'õ !J'{n(�il'oQ, c�� qUe o pt:esid�n-,
te d", ne1.�l'll)l'ca a r utoraará à Nacâo '

- ,-=- ..;> ,

sem interferência do Congress«.
O sr. p'cdro Aleixo" Int.mo do r11:::

(l "" )t�,' dr> "l"F?tufon
rechaí:Cas�elo Branco e oonslderado "

nlcmv' de' laboL'atorio juridido-col1s-

, -

tituclona!" do Govêrnó, disse 19no�';}r
se a novar Carta ,,_l'D enviada ao CU.l

grcsso, t;'�lbora ache -iossível, "po, 3

êste é o seu caminho natural",

o candidatr da' A.RENA à vice-

presidência da R (' PÚblica também 113,)
'ten,l conhecimen1 q''- c1�' projeto que res

tabelece 'é". cédulas i.neli vidu ais, lias
r.róxímas 'eleições' parL:1l1Pl1 ai es, CO'l

s' derar:rlo-o "matéria I))ui to contro

vertida -no 'seio do Gc,vêrno",

II l, r.'

;, AUSTIN, Texa.s, 2 (OE)
� Um' prQcess� de im·esti·

gaç,ão contra fi mãe do es·

tudante Joseph Weislcn, })a-
, ttce: ter sido o mo't;:,vo '()ll('

, r' ,I. '><'';'
,

o,'-r!tl\'OU'" à, '$s;'-ssiná'·J.i-"CUl "

SOUVI�l!r RF7�NE�1?�E < '..,' • c�,.,.& '��-':-:Jlr '7 t�,)d ,

'- , ,J".." __.. ) -.,1l'ª' :U:I::J�ll... .�ª,���\fA'; J'� ...f '-.'
,

h" �..,', "';; .,;�,,\, I 'JI� '..
.....\

�

I O Se,wet SU�l'emo ,iniciou 'Sé"und' :
li' esta-

sua p""�eira re
'.- eles'€I ,,� o a p� ela o

,�., 1J!U3q, e dant� de arqmtetura iz
que foi! eleito no, dia 12 de I Ir' ,,,,, 't d q; -

.f11nho' ;-ultimo. o breve pc- t
�rar a gisemd or� OSt. e _el-

,

'd d
- -

os mora. a n1ves 19açao.
�o (t e sessoes �stá des· I �, •

tinado à ratüicar o governo I 'Depois do cl'lme 1"e'sJende fUexey
-

Kossiguynn e! 'b'
'

,

também algumas medidas:
a �gOll'S(, 11a

.

Ol'l'C dul llni·

vers�dade de AU3tin, de 011'
já adotadas pelo Kremlin·l dé assassino.u mais 14 pes-

I soàs, fefindo outras 35, até'

I ser morto à tiros pel� po·

I
lícia. ','

I
.. Ainda. na corrente sema. t

•
TRABAUIO DISCUTE

COM COSTA

na a Coruederação Nadonal
dos Traballiadores na In· f
dustria pronl0;�e1 á UlTI,8, reu- l�
nião com o membr�s dc, IIdepartamento jurídico, afim
de elaborar a agenda de
assuntos a sersm' discuti,'
dos com o marechal Costa. l
e Silva, ,durante o e�cont,ro;
do candicl,'1to da 4RENA, I
com o� representantes das
classes operárias, O· encon
tro será realizad� em Bra,
sília.

CASTELO VAI AO JQCKEY
"

,O,prog,rama do� mareehal
Castelo Bran'co para d

r

fim
,de semana,,: al�m !lâ via·

g;em à Alagoâs, m�rc'/'
,

�ma

"pres,cnCá.J ·no Wo u?mil1l':o
para assisHr (\ disnu� 't do
grande pr(imio Bra"il do
Joeke:y Clube Brasileiro.

�CARRO PRÊS.) &, TERROR

As autoridades militares
que investig'1m os atenta·

, dos terrorist,qs ocorridos na

: capital r>ernaú1bu�ana estãó
:,procurallde localizar um)
v-e�cúlo . com nlaca da Gua-'

ln�bara, 'de côr p�etrl marca I
,LIp.col. O carro' foi visto

I'd' di' <

eJ..Kan o '-o aeropcrto Gua, I
ramp.es em alta' velocidade I
1no .dia do atentado. En, i
(�uanto :'.sSQ o serviço de I

informaçõos do quqrto e::er-
'

, cite em comunicado a im-I
, prensa, .pede a colaboração
do povo afirn1ando que as

alüoridades desejam' nren-

\1der tôdos os responsáveis.

,-----'--��.•� .. �"'" I

RIO, 2 ,(OE), :.,_ J\l1Jes de
deixar a Guallab'U-ll de re·

Ig re�so
�

ao Te'_�as. o f!oycrna·

BRASILIA, 2 (OE) � O URASÍLI�, � (OE) -, O

,presidente Castelo >Branco

m;'li1el'f 't"f'b 'll:lnhií enéon.

a.creditar que" a. guerra \1et
namita -se transforme nuiu
<Yll1f1it'h ni�mdial .

()'. I>,,"(',,--,,-,"'rl "lf' 1f'�"�'\n ,rt-

1'1'1;' a f.r:I"',;r!"l (1"" 1;"'ht'lll

Austin, declarou não ter

c,l' P" �. '.:( .� ..... f; ... <;: �l·.... •

('n 11"

<.;"li/:'l�·-:V) il-.� 't·i -' {fn tl'1ba
Ih'). !1 q"c 1r:l',ll da re"onnaIlH ("cvação ou

pre�:os su�t"ito<; à fixação,
por pute de autor' daeles

públicas sem prévia aurori·
zação superior.

duvidas que ú assassinato
ele 15 'Pessoas por um estu·

dante, foi obra de um lou-
co. '

adminisirfltiva
re alterações
ção de ·1946.

c a qne "\H�C'

na constitui·

\

-'

íIECI{' QUES COSTA PRESIDENTE Jl Câmara recênuecou hllando' do Ahr 18
..,

Rio, 2 (OE) - O a1mir,mte Sílvio Heck ele{cTl-
,deu, ontem, .a imediata invest dura dr marechal Co,:
ta e Sdva como presIdente da ReE1ública, argumPL ..

tdnc]r-, que � <\.la po,-:se desamlvl;:t1'ia "a pesada at.mOD
feia nac;ional",

'

Em entrevista à il1mrensa o almira�1te Heck a±i,�
JÍl0U que não' haveria (ÚfiCuldé�des para antecipar:il
posse� "pOlS 'o pi-csidente é amigo do marechal Costnt
e Silva e, havendo necessidade d,e uma Lei !)ara m(l�

dificar o calendário eleitoral, o Executivo contaré.
com forte maioria para tazê-la aprovar no Congres
so

- \

Brasil a, 2 (OE) - A Camal'a dos Deputados
reinciou ü" 3eus trabalhos :legislativos' ordinários en'

sessão onde cO"'''areCEl'<'ln a;,)p118s,.. 51, deputadós e

Cl1la ('.rclen1 elo dla est'l)uIOll an�na� (! "Inicio elos tl'a
bálhof do sPftul1do T)enodo de 4,a ,se;<_$,';�_ legis'ativa 0'<
::l' 'd 5ai' 1 t 1'". .fi,
j .lnarla a '-. egls a li 1a .

� :::���';;J:J .:. 7

Na s\"ssão de on'e111, aue fO! en'eelHãu';:i às lfi.b2'),
os deputados lVhrtin� Rodri�ups, ooj'cl'Mfàrio-g�rar do
MDB e Edscn Garcia (MDB-MT) fjzermn criticas ào

Ato CQlnulementar n,o 18' baixado ontem, Dela nn'

sidel)te Castelo Branco, e afirmaram que "as' regula·
mental' a apreciação do orçamento da Ul1ião, p.:16
COl1gresscl. o governo pratica novo atentado à insti

tuição parl�uent<:lr do Brasil",

O sr. Martins �odrigu'ês, em COllVel;S8 com jOl'.'
nahstas, afirmou que "o Congres�o fica, face ao AC.
J 8. como úma simples ca$a de debatç,s ,politi �cs send,)
que no tocante ao orçam:ento !)assar� :' :v.igorar o c1':
terjo vexatorio da frequ�ncla às an"ec3'l,aras palacié'\
llas", AC:'escentou que o .noiVO ,-110 é 11ma demnnstr:,-
ção ','da ter,dencia autor�tária do atual governo'"

'

Entre as vantagens que ofereceria a antecIpaçél,)
d.o calendário eleitoral, disse o almil'ante Sílvio Hec!<

que :assim se poria fim '''as suspeitas r�cíllroca�, <'e sr'

eyitaria que, a Nação pe1'm.anecesse paralisad,a dep:an-;- \

te c;-6Cf) 'me'ôes", Observbu que, do 90úto de visn
'il',-(r"(l", 1150 81weria qualquer clifjculehde," já que' Ü

],o' ,

: I, l"C". r'"� 8, !"osse se durá até �5 de mar';0,
"a+i�i{;nr1o 1�:" '::tntn,' f""e �)ossa ocorrer antes: seÂ)l

'r '1 d
,�,"

cjllC c ('i�)nl �rrlc il�, as l�:gras o lngo .

"I"Ü,IQu·sc 011(1'111 no Palácio do Gôvê'rno o Grull" Executhp do Desl:nvolvimento
I;a Pesca -' GEDEPE '_ órgão subordinado à S�cl'etaria <la' Casa Ch iI, Prcsidiu a

sO!;lllida\de õ Secretário do Govêrno, rleputado Di'b Cherem

Campos
".

DiáriO
Oficial.já
iras Atos

anuncia

poupança

Nova estabilidade
vai ao

Congresso
BRASILIA, � (OE) - O

Diário Oficial {ie ontem pu- presidente da RelJública
lJlicou os textos dos atos ""confirmou que sel'á, proxi·
'(\omplementares)17 e 18, as· 'mamente 'ellviad()" ao Con·
sinados pelo presidente Caso -gllessó nàcio,;lal, ;, ante·pro·
'telo Branco. jeto ,d'á nova lei da estabi·

O ato 17 reduz de 90 para lidade. Disse que elltretan·
60 dias o prazo para inseri· to, os trahalhadores ,terão
ção de candidatos e o -ato assegurados os direitos pre·
18 descrimiml a cOl1lpetên· üstos no artigo 157, ítClll
eia do legislati�,o na apre· 12 da eonsÜtuiçâo, A deeJa,
sentação de emendas à pro· ração foi feita na ceri01ü,
posições executivas, sôbrc' llia' de possc fio. novo mi-
questões orçamentárias. - nistro do Trabalho,

RIO, 2 (OE) - ,O minis·
tro do Planejamento Rober·

•

,to Campos declarou que, as
últim'as inedid:.ls adotadas

pelo goYêl'no através do

Banco Centl'11 "isam à dar

a', rêde balleád[: 'condições
d� captação 'ue poupanças

',\ :r:v,.--il:"\lfa ('n 1�"'''?]TC!-H] C,=,�I� e S lva. 1'(\[1-

t,)' I' uma lY' gé\ de e�nerar'�'8 para o pab e, com o a:"\t),

11-"vn, :ç"r�rN"'n1 Govêrno,;nôvo", afirmou o almi
rante Sílvio Heck,

Por outro lado. o deplJtado Edson G8l"C'a Fnte::'
de QUe "os At,s 17 e 18 são mais um c8pi1ulo da 3';-
rip dAs"a le�islacão extrava?ante, a que se entrego,l públicas. com" instituição
p�",? o'('n+p (f11p, tOIT'OU conta do governo, no supremo dI} sistema oe t.orreção mo-

l"lp:oiQ11;n ri", :ml'"unanr o maximo do poder qUe suas netária para 03 depósitos à

persol1aljdad�s Plwel]}C\c;das p pltr8nassadas nãQ p'er- pi'aSO fixo.
r1'1'1 �.� que ocupem. por m'l,uto teJl'p0 e de out1'3 nléi!-

. \,, "O atual cl'":fe do Govêrno - 3flrlll0U - pc!" j,í
ter fl'lto tania Dor e::tR Nacào, deve e.:;;tar cansado. r',
indiscutlvelmentr>, <L cumpriu seu dnver", QUanto a')

programa de gevflrno do marec,hal Cc,Eta e Silva, dls
,p o aln'irante Síh�lo Heck que "C!uem vai à P);ef.;·

dênc:a ,da l),epública comeca cpdo a el,"bora�ã() Je

s�us planof': se o cardlda'o ÇlindB não os 'ccnçlui:.I,
dois meses mais seJ'2,0 suficielltBo-",

neira",
D'sse té'mbém (i\1e o Ato IR "é 1"8,;" 11111 aten1::Jdo

Cf'ntra os PPCfUP]l"" e n;'\o Sig'1jfiC8 ���n,,� 011" () C".,\
grE'�"'O fica iJTnodir'lo de E' 'prr'''!' ''''8 1'11>'1":::;" 1'�n8J','wlo
ra 'dns prrns rl(\� n"o§n", tpcniç"" """"v�":r""'01l4�;" "'e",

ren1'espn1a
-

t8D,hpn, '" ;"'·-''''s",il')il;.l:::lt1p dr)'" n�'rlamp'1-
1::Jres n8,. C"",!,rometi'dos de levarem 1'E'cul'sos pai';'

.

seus est<:ldos":
Exortando o'; rev(llu�ionár;o<: ; rtênticol' a ex'�;-'

r�ll1 a D()<''OP il11edi'-'11a ck (11::>rechal Ci),sia e Sllva, aí,)'
D'on o é(1111ir;onte Sílvifl Heck ílue 'ele 80(,ra em dianv:"
sr.' 1"(> dedic'-'1rei ;:I Ê's!.p 9J'Opó�i<o, pOr0nle em I'''')é''
(';-;'r'\ � AJp ns 0111]',)" c.:=trec (?"l)" (lr:o 1n"'l'loI'1ônc�:1' C()J1-
cluinc1o, djsse que a luesma 1""';01"8, qI1P" f'''' 1'1I1tp D

plécào dI' Cos'a p Silva no Con,!l'e"so a 3 de outn
b,'o

�

Dnd0)'ia 281'311t,-1" P'tora, "'')ni" ()S l')artidos inscri
l ( :-; i r I re . �lltunil)' do l)OVU, sãl os ine�lllo,'1

DECORRENTES
D_(� �-"r. �;1f'l C0Pl él aç;é(:',C'�"l�l" d8 C()P-"'�f�....8/) \1� ()r''_'

('}l"""C\1110 na Cf1rn::'I1"a.' �
.

nrinc 1�8j inr,,?�ro�(� dr) (\ 0-\1 S
C0Jl<,!c ... (r:- pn� prOibir opc"'lJcfUP.l' 0P""0p(lQ ar) (;t c· .... p�r-�·"ql'-l.,
q/,P ip'nl'CI])e 0n1 ,11m'onjo 0'\ 1l';",""í�,r"r"'" c1,; v�]'hl1'S
r1<)� Qlla'rn ;:>1}0'{n� /,1:� nroposl'''l (>"(,""In'PJ1tal'i�l (2:"'C"(1-
t='vn, lpgís1at'v'" lur1ie;ario e F,(',,;1 a'l' h{�i" cr'''n tl10S

!Sll ban�xo.:l ; (Mil1lst6J'�O�) Ol'",u.os dos trôs poderes

BH.ASIUA, 2 (OE) - O

C�sla agn�dece a Ivo protesto con1ri' alenlado

() 1'1J"'r,,(']>.,1 !\l'h'J' dB Coda e S·L
,.;) ae;:,l--a ele env'C1]' o f'pguinte'cl"s')ael'J
l"l"�!Mic() 80 !2r>vPl'llil1clnr I�T'r','Silvpirél:

, , '

Irló..cfl;;..... t-1D(·o Tyrez�1..:3() ;:tn.irJO (� il11stre br8-
f'il-eir-;:' a C"t]nl'oQ"t, oonllcl<'riec1Dclo Dor /1111-

, t:v�' r1'l é"1e>ntpr1c' l",rrn1'i<la de' P"ed",
C 'dia]mente, Marechal Cos'a e Silva,

,
,

C!"v'da aq tPlro,:,rc1lll<1 de soh::lariedadc�'
q,lI(, () p'(I\'eJ'llpclnr 1\/0 Silveira envio'!
PO i],J"'tre c@'ndidaio p Presidência Ç],l
Rf'l�Llblica, ocr o�;asJão dos lamel1távE,is
éltrn1é1dos ocü�T'I'l()s ]]0 c1Pl'nl)orto ;c'
GlI"1'8r�JnPs na cf!.�'i tcl[ p"'rnambUCélll<',
)'n l1'n"".,,,tns 011P "ntecederan1 a che-

I

gada c!n Mel "Pf'h aI Costa e SIlva aque-
1;1 C'r1j1i ;'11 t1orde::;Üna,
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Com Essa Sema S.erão 'Construidos Nov'os
Centros Sanitários ,-'

ele hospitais com dois .e três mil leitos,
equipados de .Hcôrdo com a mais moder
11ft' t0rni(,<l. P.1ra' diagnóstico (' trntamcn
ltJ das enfermídades, serão Utilizados'
os mais modern s aparelhos: coracâo
�lrtificial) pulmão artificial e olltI'üô..'

Para o ano de 1970 o númr-ro nfl
Tilprliro<; se e]PV8rR R 70000n

CR$ 50.000 Pi DIA Acontecimentos SociaisJG' quanto VS. poderá ganhar. como corretor .Ie
Cia. com sede no Est· Hio

Oportunidades para homens dinâmicos e orgéHü
"zados. Inforrnacôes: : A Santa HC',sa Comercial - :2.
G01'ônimo, CoelllO; 1 B .- ln. Antjar. Dr·ls 9 às 11 hs.

·1

ZURY MACHADO
MOSCOU, (APN - O�,nE-PRr;sS)
Será destinada ,cL ('L�vadn sorna dr!

sete bilhões 80 1'111110" eln �Iô\'n' plano-
'saúde da URSS·

'

Logo mais às 2.0,:30 horas, a direto
i ria do Associacào Atlética Banco �lo
Brasil, recel)cio�lará, as Debutantes ,lO
Baile Bran;o com coquetel dançante.

se a festa' da Comieira, Esteve p1'es(';1.-,
te ao. acont.ecimento o sr. e sra. Dr. Vá
nio Colaço Oliveira.. �:.....-...._._.....___,._-----�.

Essa soma serú él 11 1 i (�rÍ('! Q na constru

ção de cenl'l'os 8;'1:1 i I {trios, preparação
de especialistas {' trrrbalhos fie investi

gçâo Se prevê, 1Dll1h6Tíi, ;-, r0l1sh'w;5i}
o Instituto deIulíura Germãn'ica

De Florianópolis, sol) o patrociuio d� DEPARTA
I"'IENTO DE, CUr:rÜRA do Estado de Santa Catari

na, e a colaboração do CLUBE SO�OTIMISTA Di};

F'LOIUAi OPOL-1. pN}-.campanha crianças excepcío
nais, IlY(l o nrazor de apresenta r à distinta platéia
n0riannpolit:n�a; no domingo dia 7' de' agosto às 20,30
hol'a;-;, no '.f'E:ATRO ALVARO DE CARVALI-lO, o

onviado especial .do Instituto de Goetho. da Alemanha
}i'C'oer:), PiçmÍ.<iLn. Prof. Gun+er Lrdw,ig.

Ji'NTHAD/\: Dois mil cruzeiros.
1 (l}rÓ-.,:,ru1'Danh� criancas excP9c;onais).
V en�:l. d�s' in ():ress�8

-

!lC1aS Senhoras Sorotim is-
". I

tcs o na .J'-::11hel'ic� Mueller.
-�����������.�,�'��--�--��

- x x x x-

x x

Domingo, em sua residência na ma
, ravilhosa praia. de Cabeçudas, Mafia
Fernanda Reis, recepcionou convidados
para sua festa .de 12 anos.

,Festejou aniversário segunda-feira
Tânia Slovinskí um dos brotos elegan
tes de nossa sociedade,

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

A A'lunisSB�'em insoin1 Artistas
, \

"

- X X x. -x x xx x

MOSCO'tJ; (/i.PN.Q,T'.) .. _-, II al í ram su11stitu;d,u; por j'ed.og1'ai'iu-s Ll'[1IF-

nissagem di) 'l)rLlllcirn upc1rel11o eóc,ni- miLjdas:\ Terra ::Ja St�[lCl'fícjó lunai-. Fs
co terrestre c os r("j lU::; 110S COSrn,í;]):'\:- sas fotógr'afi8s (J;: Lua Ill,'1,)ir:irUit1 () ·jn·
tas l êrn sido fOi!!; ,1" inspirr,çí'ío para \'CTT] nrUst:a&'[áhI'iC.D de SV0!'dJo;'sk
esorl torcs l' "rb,t:ls ,'Jll ger'']], IV!üJt.h,,:; "Podrns preciosas nUSSct," (on;:; Urais'}
conhecem c, �lrijgtl ,'1" fjrçÃ'D r-oemo- .\TJadirni:r' Daku1in, 1'111. snn oLrn "Luruk

�lautél A ]r,\t � i,ecJ' .ov 'Alu �h.ç8genl·, �i' Ti;! LllD '.
'

cuja rl:]')'()<lII(: 'íl 1',)1 j)111J]íe:,·'b put mu. i

tos '_iO)';I;,lIS " I·""ist".':.' N;I '·UlIL,,·rtll':·;-1 n, _nri.ísta r(lTJreHent�'1) ;') IJUrt
.. p'r'Llde [nlj)I'('!I"':" d,'<iI"Lill;; 71 ;,hmi",':;tgFl)i .. ,

. cl.ruuàda 'Pé,.l.c'a. Lti.n�·lr', fK' 11':1 fJf'Cçi!11,a
provou-se ;1, ('.'{lj·é\('l'ílliJ:lrj�l "I1ehil,)lcár!.3 .' ,i):,l penilJfju.Ia de E.O}:;} qú,. .' l'cI'i\�l.e un);!
do �eosi'n(mCtu! n ;1 o;-;L'(()"ío 'Lí.�hilt:O';, ::J�, 'SLl,;:;VÊ> to.ila1hhÚ1&,· a: esct;�idão ao lil'.na ,

h.rnissbu q uaS0 extamc'llLe no 'lugar<'Clue n�'é:nlo e as ,estrêln,s':: s.:ão tepl'e�en tádasA1exei Leõnov h:lvin Hl,osl;rarlo' 0111. ,SN1' p6n,duas ou�ras\ JDed'c��s>1H'eciosas clã re

a1:tlgiJ '.,
.

." '.' . giãó:, H�sultar�<J6 .daÍ'cUrriá obra de' i.nef:-
1Jepois ela' alunissagem da '�LUJ1jf,.J .

ti,rnáv-e1 valoI; 'artístico:! Á. jóia "eSUl ex-,
9', as obras dos pintores de ficç:ão' fo�';' posi,ai em Mos�ou:' ': '

S'erá no dia. 2�. de setembro próxi
mo, o- casamento de Rita de Casisa Vie
gas e o advogado Luiz Alberto Cerquei
ra Cintra. Segundo, estamos informados

. '1
os noivos receberão curnprimer ,9/3 na

capela onde dar-se-á a cerünô�' ..

-reli-

l,
� f

>

Procedente do Rio de Janeiro, P
se encontra em nossa cidade. o concr-i
tuado módico X,-"Wion Avila � exma .. "a
rnília.

1
-x x x X -

.
glosa.

Uma arca tino baú em jacarandá,
homenagem da leia "Rio Decoracões',
será sorteda entl'e as Debutantes Ofici
ais do Baile Branco, '-:lia 11 no jantnl'
,cr.:memor�tivo ao 940. aniv:ersál'io, ,do
Clube Doze de Agosto.

x-x

'\ .

.

' .:, ,

M'ISSA DE 30.j�IA
Mruwei 1VIir�ncla da. Cmz júi'1icr i Roberto Lapa

Pires e senb."li·a_1 'espôso, gel1F�,:e Jillla.·e (le111;ais paren
tes dq semJ.ire ''lembrada wr�A C:Jf.AUDI�O J?A
'CRUZ 'çonvida:m j)3.tentes e. 'pe�soa,s de: suas re1açoe3
para� a missa. de' 3()o. dia. que mar.!Járão celebrar em

111 encão de smi b.oníssi:(na alma, nO ,�)róximo dia 4

q"linL�-feira, às' .lH,OO hol"f'-s, :fia rqftEJA .MATRIZ
NOSSA SENHORA,DE FA,TIMA,. no Estreito.

Agradecém a t0dos quantos d€Jfi1pare·cel'em a ��,
se �:i:o tle fé cristã .

'.
'. Homenãg�anr:lo tlm Pianjst�a. 'i1)te:':

'nacional CJu� ·'nó próximo sába<i:>'�tprl.
en.l nossa cidaHe, a qra. Erica nós ,: em

f:,:la
. cc,piorJ�ve} teRidên�ia recjepci�ija

ra senhol�;ls de nossa SOCIedade para �um

chá. Reureséntà..TJ.do 'ó Clube ,Soropi:!
mista d� Flo,rianópolis na tarde] de-' �le

. gância estaltij,o, �s .

sras: Kirana �LióeF'Cla
Benta Barbàto, Maricha Dauxi e Olga

. Brasil.

x x x'-
I

Df'U ránida circulada. em ll('.ssa ci
daile ,articulando sôbre sha candidatura
a deputaelo"estaaual,. () dr. JaYson Bar
reto ..

I'

-----'_
. '

Célebre Poeta Turco Tem MonurherttefEnrMosc.ou
. . .'

- .�, ." ; \'
.

.-. � ....

� ;;��mp;�'lo d� ,mOllo1üo m�jestosli com
.' il'iiag�ús esculturais; tallw'las em pe- '.

.dras, dos' c9mbâtentes pela liberdade. e
.

,suas aventuras, 'ehrói·s Dredi1etos de ..

'

Bikm�t em seus ·livros: 'O mmiumenlo
é óbr<\ dos jov.ens eSCl..Utores Vladimir'
Len'lpert e Nikolai Sihts.

-_ x x x xlVfOSCOU, (APN-O.P.) Em',
Moscou foi inaugLlr::!.io um monume:l
to ao imagliífico p.oeta Turco, Nazim Iii.
kmet, que viveu os últimos anos dê; sua'
vida na União Soviética e enl'iq].lece�i
as letnls soviéticas com grande nútne
ro de destacadas obras. O ]'nonumento'

.

4,8,66,, "

O sr. e·�ra. Augusto (Sçmíi;:l.): Wolf,
SUq nov� residência, vã.q: �eeepci.o
cO:ij'vida®s 'para 11m 'jantâ;" '" '.'"

t
.

\,

C.onfinl1nll S')2' nrp.selwa 110 Baile
Br",...(''''; (lia J � no Clube Doze ele Agos
to, Glaucia Zimermanuo; a; mais bela
c'ltarinense ele 1966. :em Ilossa cidade
G1allcia será hóspede oficial do. Querên
cia Pa1ace Hotel.

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

en1

nar

JJ:rganização Tétnica. Contábil
.,Escritas avulsas - Procuradoria - 'Ct:'.ntratn;

DisÚ'atos - Impósto de Henda - Impôs to de Con"u
. n�b ,._ Previdência Social -' CoI'rec:3Q Monetária (L�

Ativo _:_ AssistêIlc,ia Técnica ... '

ENDEREÇü: RLW Saldanha, Marinho - 2 --

• '

J '

Loja D. - Caixa Postal" 596,
.

:' End'ereço Telegráfico 'Oi'teco'l'
Telefones: 6381 - Chw('i;ir CLAUDIO
2817 - Chamar FAUSTO

"
- p1nrinnnpolis __:. S2.nta ,C:'.tarjn�t.

-x·· x x x

,

O médico catarinense João AlJigLls
to �le Mello Sa:l'aiv.a,· 1"3ldicado em São
paúlb conVidado a participar do· cotl
cürsc,'de tít4lo� .rece��temeIlte J'eali'zado
no Hospital dos Servidores do; Estfldo
segundo iúforn�ac:ões mais vez o, Dr .

Saraiva ,classificou-se em primei-;Q lu

gar.

x x x.

PÁRTJCIPACÁó'
.

,Guitarra Gianini \
Foi a Itam('�nte comemorado no úl

timo sápado Q ,aniversário de'Maurício
Amorim,

Rosali ti 'V�de!'leY '.SaÜ��, p;rtici}1am 'aos pare.:1
tes e' am(�os de'sRlls pàisWaldemar' $a}es e Vánda.
SaIles, o na('círt'(�"�éj oe' SLtU il'mã CLAUDIA FIRlVH-'
NA, beoI'r-ir' ) ::1 do :f'cJrente :tia·MatpJ'nidéli'ip. ]r.

Vende-se uma cam apenas
um mês de uso. Negócio Ur

gente. V8r e 1ralaI' à. nla

M:1l'tinll0 Call,'.�'o, 3 I cháca-

ra elo Espan11a.:. Com \V,'d'-
dir Mendes. 7,8-66,

x x x -- x

F;:t::!��,,("'C' c:r,�{J..-, �l..,·Cr.,l"rp.ados aue o

TV' r, ",'8'''.::> 'S'-"'IV r]p Vanguárda', -Dil't''!-'
['" r> e P"oducão de Mauro\ Amorim, S"!

rá <llwesentado né' TV Piratini,
,

xx x
1"':1 .1

-..1','

t
-_._-�'-._�- _ ........- � ........-_...__ ._.... ----�-----;" .. -_.__. -----

J v: 'ij011 !laTa Q Rio de .IaneÍi1'o pti!la
'la.0r"'. '-, cronista de 'I\. Gazeta" CelSo
Pamp1ona,

'

"f>
•

x x-x
, �.

x .-x- x x

!
f l

. ,

O casal Murilo Salgado (CE'cí�'i.'l),
clom'ingo jantavam nr, 'Querêi1ci � PaL

,é�J:111,COI1l.Da,nhi2 d:n,�<;J;'. e sra, Dr. Ar,

r t6H:lO NftU11Z ':le Ara"aQ. \
,..J 1 I '__'

\,
1'D

I (;�1 4 .'
.J J " ,

,�1 .Voltémc10,-1." ,"'1 te",n0r(1\::=t oe 1,,,--

'jia"cl-· .. Rio r]p ,Tfl,,>r:"r>
.. 'j"í. es';Í na rirl;:l

'r16. " ('l-,rf� c1" 'T,l\,T'!CD' � ,,1'3. Dr. 'Hidel

Procedente de Buenos Aires, & s1'h,

lVlarY W. Avila, qUe em nossa '�idade .,Ji
sita seu,s familiares.

I

. \

as 3 e 9 hs.'
. Zbigniew Cybuski
-

,.
I

Harriet ,And':l�'Sson
AMAR

Censur;a até 18 arios, .

x -xx xx x x -- x
f I·

(e Na recepção ele hoie lH ABB, a 1.0
i.:=t 'Nova Recor,d vai hn"ler(.'lÇ\ear ;:JS PIO
but.a�tes· Ofíeiais do Büile Branco ?�6S.

1)1'an::1e l\'Iai'(111e� Souza.
"
"x - .:x;x X1

!
I
I
j

j
,

Cine :Ritz'
às ,5 e.:8 115.

Hic-}l:1f'd, Dnrton,
,

Pei.8r- O"Toele
}\;lal'üta Hwlt

BECKET, O FAVORI1'O
DO REI.
Ci.nenUlsCope - Tecnieo1'Jr
Censut'a até 14 ,anos.

'Cine; oRoxv

x' x-- x x

Pens.,:rr:nento d0 dia: O maio.r peca

dr: Délr;:\ com o :nrÓX;1;10 não é odiá-lo;
1"a"- ser-lhe jT',_l;r.prtnte. E' a essência
ela desumanidade.

, Fl"i bastante concorr-\'la' a Ch\)l''"')�
.C,,0;.1 ,-lnyn;n<1o último ·na sedp' 0() "Ca
J'�é''.':rir25 CountrY Club', quando dCiJ-

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

Nôve Processo UH Traba!ho de
de Estimativi das Safras de Café

)

pàra ver·
às 4 e fi hs,

Sean: ConnerY
Diane B('lker

lVr.�,P."n:F. Conhssõe,
Llm:a Ladra
Teehieólor.
Ceftsl{rà, até 14 '\11('5.

!
'

I
I
1 U)
i 1...(.)
i -

i�
I 211
1 ,,,

(2
! t.��
,

l·,j .,

1 '

I ,d

I

,
,.

"'i'

AS' estimativas de saíra são' o�tidas
p.or um ':rocesso De élll.'0'3tragem estril

1. :iC,�i 1,!l, c, "H base no cadastro rural. As

'(c!"- T)(;,'i �},:cumbi.d2,s da tarefa sort?iam.
LllTl eiPte';:ninéldo número de proprteda�--"
'\(''''. aLa or:8n,el1te, e dão início à ve_ri
I;l'.. c�1n. 0" ('r'-'JS 3ssi;r: rccoDúe1'os sal)

(,·";:':;l>� 'a0 lEe no R;o, para prece.s
.s2,m�nto e1etrGTlicc'.

'1

Na sagra do ano .o""S'lt�O. o IB'_,

fêz três estimativas; uma na florada

registrando ��a previsão de 35 milh�es
de sa,cas outra pO\lC(',. antes da colherta

confirmélrdo a -segunda, Que foi um

pouco ultrapassada.
. '.

,A mUr<;t;::oTtl de É"1'1'O das estimaÜV23 ,.
.

� ,. t" d'�c1n TpC '''r, ,,:
.._0 11') l11ma, em orno :::

;:; '''ln'' Cn·-.l·" Ti""50 número é consicleradol
" ,.' ... .." .. "H [1 C\1rado. snbretudó se se

I '-" ,..�"" ' 'W "rnvisões de outros

,'I"�" .1, ,." �''(':r> 'p da iavcut"a, q�e
1'" �'''� ,",,,_,,:,1_. ",,-- r-"0n,plü. irisistial'Cl

�"; ,-,'1" :1 ",.t"" 1nr,-_('(i n8.n ultrupassa
r.ia 25 mJhõ"": :1,0. ··:8.C'lS - Cil1·Qndo ;na r'J

alidade ela chegou a quasE' :i8 milhõçs,
sendo a segunda m,aior safra de tôcla a

história.

A Divi�E(o ele' ECr",l(ilnja Rural .-L

Departalw:ní.o Ecul�Lmié:o do IBC '):1
jni�iou OSe trabuniós nac'a determinar é"

"egunda C3t.' maFva d'� safra de J96li-f)"

qu.E-', scgu.né�n n spril.neiras éU11o.=:;tl'agc.:ls
1'('il1:z:1,d,!s ,n�, JlOV8l1lbtu de l0CiS. dl1-
r(JT,;te a f}.)l::"":;: dos caJezais, será da (;�.,

diZ ln de 24 J�)i]hões de sacas.

Nc. fin- do a110, entre outubro'e 1'0 '

v2Flb1'o, :.>. Divis8.o· de E'conol1'lia Rural
fará nova pesquisa.. depois da ce>lheita.

, :

,,' ; !···'BAIRKOS,

",-.

i .. ,

!>' ••
"

••
, "

fine'Glórta
.,

à,s 5 e 8 hs.

T("·Fr7:l,. RaQt'8J
CA1'IlALHAS Ei\'l CRISE
CpnStlrf� �·!té �3 ,jT10S

..
"

apeh�� Cr'� 19�6oo mensais
só ,até o d'ia 14'

..
"'.� ...: "(" ' .

.

�I<i ti hs.

li\;n)�l.pd()
INOVAÇÃO•.,.� I

. ;

Si.ro

O tl'aba1hQ de estimativa das safras
cafeeiras. anualmente realizado pelo ,

IBC, int ,-;.,\'z (�c-tc ".no uma inç)Vac;ão
reprt?srl�!p(ln n"'-](\I.) n.:!e�tiC'n3Yios d0C'f: ..

pa'r!0'':: 3 .1C'V��1nt��.1' ()C: C1J.'':�''�' d·-:\ Dl.y,r11·lq':�)
n�� (liver�P5 )"f-:'?'·Õ'-':::. �-rnCl,d·r-�'�c.·

.

Supervi:OOl'ec: c�,1 Divis5e; (1" 1"C"'1')
. mia Rural r:J.o D('l)ar:amento E::Qnôt1'::
cc. d� IBC Dercol']:em desde a semana

passad<;l o Espírito. Santo, e, hã poucos

dias, Minas Gerais. Na próxima, sema

na, será iniciado o trabalhe. :flO :,p,a:raná.

l''EiÚ}l.l)AS IH. NOITE
CeThsura até : �\ anos

fine Rajá
8S 8 11s.

,fac<k'", C1"",'''n)1
C1\"�;C' [.·'>ns

(j 1,�ç�rTl:t. ,'.,(1

J!;;'!'F..RfGSSANTE

J)A1'Af
'Tecníoolor
Cehsli,f;à até 5 anos

.

\

DE

.

�.."..,,,,,,,,=..,,..,��..---.....---�-��--�-:-"-
I" .

OU para repousarJj
- .shTtplesmente

merece'?)

IS CI 0.1
__---,.--__ú � =-=_R�ua===Je=r=õ�n-im�o-c--oe-I-�_o_,.•.? ·_'_.__'_·�I

."

,

para fum.ar ... NOBEIRTO CZE!RNAY
CIRURGIÃO DENTiSTA

INIPLÁNT:8 E TRANSPLANTE DE DENTES·
De:b.ti�t�Fià OPerat6ria pelo sistema de i1.lta rotação
(tatamento, Indolor).
PROTESE FIXA E MOVEL
EXCLUSIVAMJElNTE COM HOI{,A MARCADA

,

Eiliflcio Julieta conjunto de salas 20�1
Rua: Jetônio Coelho, 325

:O{!$ 13 à� 19 horas.' )
.

??
Residência:. Av� Herdlio Lu� 43-26

\,t r.'.

No bairro! de Capoeirà!? - Estrei�o.
Vende-se uina área d� terra. com 4.662 m��. f�rt

te para a rua. Sa:p.tQs Saraiva� em frente °
ALab�t+

rid de Análize da D E R Te�eno alto e seco, QtlllJ,01
'ponto comercial. Devido s)..!a área, n:uito ap:F'()p�a�(')
para uma belíssima chácara; para fIrmas J:Í1�del�,e<1d
1'a, construtora, para depósito, parque para wattl�S I

posto de gazo]ina, etc.
Tratar na Venda do Abelardo .!- Itaguaçu..

7,8.ç6 -*;Ii.

y'-
....

acl,a que o «Velho»(Você n<:�Q

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



Onibus faz Concorrência
Trensa

Ij�ÍOSCOU, (APN-ü.P.) - Apesar
das muitas estnd.as-de-fel'la e outros

meios de rranspcrts que existem na Re

pública Belorrussa, 69o/� dos passagei
ros cUia preferência aos ônibus das li

nhas urbanas, sllburbana� e interurba
lias. 'Todos os dias os ônibus transpor
tam 1.700.000 pessoas' - d,c1arou du

rante uma e'ntrevlsta com os rcpresen

itanJes da imprens.a, Anatoli Anc1_;re�
Ministre, de Tramporte Automobilístr-

DISCOS PO?UlARES

, í

'. M.I.C.

(JS VIPS, exclusi-,;-os dos ..
Discos

Continental, éontinuam li<:,,_raL,j(", as

pal'adas de sucessos' em tc:do o Brasíl.

Após o espetacular lanGamen o' de "'A

v,olta'; de Erasmo e' Robertú ,CárIos, ..a
consagrada dUpla prosseglw Gonquist�n

, do brilhantemente a preferência do' pú
blico discófilo. De, seu' frais rec'21�j'e
long-pIa'Y, que__ estará dentro ele hr�\T('s

dicÍs nas lo,ias especializadas da Canital
destacamos' "Longe, tão perto", 'Alin,,',·.

, ,
: '.

co da BeJorrússiá. "Existem na Repúbli
ca 2,400. i'inerários de ônibus. de ....

130.000' no totàl, 75 estações interurbu->
na de ônibus. Pata 197()- os ônibus �]a
União Soviét1C'a tro�spórtatão 1,�' vê
zes mais p,Esageiros que na atualida

de', disse o Ministro
"Brevemente cruzarão "as ruas' e ro

. rlovias da Belcrrússia novos e 'confortá
Vr'lS 'ônibus � as linahs se multiplioa

, rão"

----_.,---------�--

,

e 'Michelle", que .se ú1'cluem entre

'hits" da jovem I'iu,atda.
"

.

!" ..

, ':,..
:

i� ".' ,�
.

" ..

,
"

'

, '
.
.' ',-::::,-x ;x ',xi:::�·

,

.> o.R'LÂNDO\
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canta,n(tQ; p�r�;"ós fiotiàh�-bêht,�ti8;' • .í�;\)
P��X�rhP, i�ê$'�:de ,�gÔ��:9:� '�C�i.n�i;(f�rit;;�
nl:eJjfe, :,.s,!.� ,.ri�àjs; :f�ec,eIJ:te ..,grà��ç��.-jà'éa
a

>C911hpen��1.: i� 'uma ,d:?� ti.�aif( pfdcür:a
das e: ,sC;Iiçltadàs' '4013' ptog·rá'1uia.s ,j:�acli�
fôn'icÕst, 'S� tti .�rnt-Jl';;: é ó fiôirl'e: d:�Jcor,;'1
posiçãd, qu:�' v�rÍi' ;a1c�ndã�do, ,hd� '. teci;"T)
tividá'clê entre h��.. � ': ..:.'" ,
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,: ,íVIARIA:'ÉLENk e' TBI-NFÁMÓS
;ão
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�iú�� ·'fàiX'.is "bastan:"e apreciâ,d'as" ;10
novís�b.n� "16tiQ':pla:'Y' �d'e, :FtàncisQb .·Petrô
lli.Ó. em 's�lij C�ht·jn'�:ht'êll, ,'rf'un'ind� ci�-:\:..
Z"', hêilís_slwas m�lodias' �fn; '(,tiNo 'í:3� h",

Ier0., ';:; �,:"
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NI�Tc)N CES_f.R projet0'4"S:C

DO cAnário, .artí",i'iê";, atrCl'�rps da, gnv:.:
c"o .'ç�"'<t �0�i,a( ·Mais ,tm:i'lf;<', t�'�h'�'''''
na .Ço�tipe�tal; )p·:nr.\\'ü :c,o_l;!"\. �:t�finrcI�-.
n�TI.O' J',x1'\'o·: (1) . ·prflfE'5':;:0I' ,an"'X"1'J.p(1"

que 't'o.�0' 6 Bi'l-sh;cantou e )n1àn�i;l:
No' "'nq 'D�s'sado reCd)eH" (i', troféll" ,'Ch;:..
c'o ,Vi�lR'; �fri :sii6;;P.?'llo.' qui> .. rhp f(li
('F'nfpri do t�nd,fY' pm' .

'7; dÍ:! 00 R110"8<:� ';; ,)

"prof��.��,r , A'p';;xo�â�li')';:' ' A.1fu:'?lr:>�pnt�,
tP1Y) nn' lOjJ.g�n}3::V·',Iia· ..nr,,('q, snb-o.Hh,\},")
d... A.. Volta, do Profed";",", 1l"';<1 ml;'1�c;:JS
rom�nticàs P',�i.lj,�:� ;dedicadas especi31-
ment� à 'júv,ep':i:l.cJe.:·,,·

..
'

" A"'" •

'

(Exérg'.etica da Divina Com�d.ia).'

A l'eS1Jeito desta obra de
_
autoi�a

de Ainaldo S. Thiago, �'ecebeu o autor

a segUinte importante missiva do juris
ta, escritor e professor italiano Carlo

Bianco:
-

,

�Cervinara, 23 Giugno 1966. Mio

.

caro e gram::le Fratelló, ho ricevuto ' 'j1

tuo libra 'Dante Alighieri - ° últin1)
iniciado., (exegética da,divina cpmhl;';

dia), che 'mi hai apec1ito .in 1,8.5.1966.
Quanto hmgo tempó há impiegato ta

le tua libra per V6llire da1la nobiJe ter

Ta deI Brasile fino a me, Ín Itália!!!

Ho subidto letto l�,' maggior parte
di detto in relazione ai tempi in, cui, vi
sse..

Interessanti le tue cC-lls\::lel'azioni ;J

pago 85, página 145, pag, 188,193,226, ..

246, e tante ahre pagine allcora; 1
,; ,

.

Sono rimastci malta' àmmÍl'ato della

potenza espressiva deI tua pensiero, deI
modo come riesci a rendre semplificaLi
concetti profondi, dottrine difficili, pro-
blemi astrusi.

.

Badando allá sostanza' deI tUa li

bra, . posso dire 'che esso é uma deUe 0-,

pere'migliori che ho letto finora: e, ba

,da, io seno un appassionato eli Dante,
specíalmente per tutto quanto riguarda
la sua vita sfpitruale, iI suo intimo CaD

tatto con la vita aI di lá, ch'eg1i intuí e

vi6l.e e visse, pur permanendo ·su qUes
ta terra.

Rilevo che hai scritto ,oltre questa
numerase altre opera: '.:lipoesia, di �o

rale, di critica, oltre che haver\trado:
to opere di grande relievo dalla língua
Francese, come ri1evo che fai J?atte de
las Sociedades Brasileiras de Geogra-I
fia e Filosofia'.

,

(Dêsse ponte, em diante a expres
siva carta ocupa-se de assUllÍOs sociais

relativos· a informacões de hmília tIo
ilutsre miss-ivista qU'e já conta em ,su.a

baga!4em literária uma v.intena de o

bras publicadas, entre las quais 'Saggio
di Filosofia deldo spirito" e "La Mm-ale
come Scienza della Vita' e assim termi

na) :

"Ti ho detto tutto, Scrivimi sem

pre che ti fa piacere percbé sono mo:
to contento del1a tua fratenla e cara a

micizis. CARLO BIANCO - Via FineI

li, 11, (Avelil1o) C�rvinara - Itália'.

- x x x x -

Damos , a seguir, a tradução. da
carta acima que vem cor1'ohol:ar o que
dísseràm da referid'l obra interpretati"
va· ,do Pensamento de Dante, escrito�es

. brasileiros do porte de Alfonso. d'E§.crã
gnolle T�unaY, José Nunes,'Ivan Lins e .\

.' '

'<: .. � _:. :.
" \�'�

. ;',.�"

tanió;, O;u:Úqs'. q�e fa.zendo �cô�;o .

çorú, a

impréns�,
.

reféríJ;àil1-;sé à 'iliesma . O!:>l'q.,
na. época :d� ,'sua "ptibli:?açã(j"em' 1952':

lV,mu çaro"e, gfê.nde irmão. Recebi

o teu ·li-í,:ro· 'birnte. ÃEgbieI'i � o u)ti
mo Íi:1iCi<;l.do ; (exegéUcà da divina comé

dia:), qu,é ,me e*pÉl'llste ·em
.

�8.5:1966.
Que longo' tempQ igas�oú "o 'teu iivr,o. pa '

ra ,vir',da: .nobte\ tér1'à d; Brasll até, .3
'.' ,.' '1 'li ,',' '.'

"

IDllI1J, ,lla' Ja ,.a. ,.', '. "" '

", ,.,;

, Li, desde � logo'a :hlaior parte ,do .teu
" '\."

"'.

citadQ,�livro, ,que, velificó ];nfinitarilent"
i.ritétés�a:ri.te" C'iiginàl,' I'le: élevado pen-, ,t

sarnento' ' e6r:d.Ú'iidó,· com' profundo Co':'

nheciI��erito' sefa' da; blv'ina- Comédl�, S'"

j� do. rnun"'rlo d�. Dante 'enl relação a�')

tempo em q�� viveu.'
'

.

...IrítereE�aIIte .. 0i� fuas com;i,deraçô";-i,
. a pág . .85, pág�na 145;, pág. '188,193226
246 e tàntas ;,o�tras pághr:,t$ ain.à.,a.,·

'

" �cl.IÍllroU-m:e' muito 3 ,potêilcia ex-

'p:i'éssj�m;'do te-q' pen�sarhe:rito; p$lo �cd'.)
cOmo -:-épnS€glles" ; t,Cirirar' 'sin1'plifica"dos
conceit�� brqfunidok;

.

dóutrma,s difíceis

prop1eIlJas -;i!JstrÜ8QS:.
"

.-,
, .• ,

.'

. Refe.tincio-me 'à., subsiânci3 do ku

livro, pôsS� dizer
.....

que e�sa é urtla das

melhotes ·obras, que tenho lido até ago

ra; é,i digo, eú sou um apflixonádo de

Dahte, especialmente pórtudo quaní')
cdncerhe à sua v):'1a eS)i>ititual, ao ·seü

íntimo contaeo cóm .a vida' dé além-tú

lÍlulo, deqtie êie tem intuição e· que vi

,\re,' pennffiJ.ecendo emborá nesta terra.

Reparo qúe tens escrito, além des

ta, :lminerosas outtas -óbra.s: . de poesia,
de fim·ai; de críti'ca, teNdo aléin disso

tradlUzido obtas de gr,2'nde relêvo da Jín

gua francesa, como verifico que faz("�

parte das Sociedades Brasile'!l'as1de G('O

grafia e de Filosofia.
.

Tenho-te
.

dito tudo. Kscreve-me

sempte, que issd te for aprazível, por
quailto me sinto fiuito contente com a

tua tratetna e cat'a amimde"

- x x "xx

Para qUem acompanha os peréa�
ços & viciá lntf,lectl'8.1, na ép'Oca hod.iel'
na, tão cheia de indiferença !leIas cou"

sas séÍ-ias do e,spíritoj está significativa
carta 'há 'de ser lida cOÍílo tim be16 C0-

roament6 d� tánto esfôtco emprega,1.)
pielo autor. d.a . Exi?gética da Div1há Co

p�éd.ia, pata trazer, ao conhecimento

,l"S cQJ'1t<:'mnorf\,noot', lúcido, eth sua !'lO

bre es"ência. Ó PenfO'.1t>.wnto de Dante
Ali !t,hjeri, ;>n}icado às :tWsm1Ísas dêsse

va"to e infi;;ito mundo clt:' além-túmulo

ao, qual tôdas às' ãhnas são chàm;3<4is,
mais dià ménos di�. bois que a mótiê:é
a única fataÍidade ãrque runguéin �1e
es(!apar,

.
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LargUl:á X:Altq.T�, '�Í'eçd,UE$
3,00 x 'l,llff
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43000
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REX".MARCA.\ E PA TEN fES-

o mais antigo .elendário Eslavo
...
.

,

KIEV, (AP� -O,P) -' ESLU

dando cuidaôüsanlCnlXJ um jarro es-a: ()

do século 1V per cnc nte a,) 1\Iu,dl �,�:

História. de l{',fVO (Ucrân .a}. o :\I(;,'d�

mico. B�]'is Ribakcv. ·J)l'ofurdc. conh. C2

d� T c' a arte osluva, ('11<';01.\ a cl'J,n�J,�l. ,l\)

d...,· (�lle:::0 i1ut:-:\,:::J, =�,o �";'::.-i:-; a!ltjgo't�lj .i
dário" ê::::l:.Jvo. O· jarro tC(', vzr os

quaurr.s (Ls,nl��jd(l-) c:aüa U1i 0::}·,"s .J'�

nificauc.o um» i'C�(é\,
Ó calcn (16.["' o corn ecO.V[\ em 2 d:,'

troa n. '�('r�1ç�" 'do 'al�!) '1l'-V(}, qOS '''��,t'�· s ..:

lavo. O jarro l;".m vários l!lla+'"'' ":C.'·'

nhados; cada 'Ull! dêlcs sign1;'jcando u

ma festa.

Logo di.lJois 1 vem 28. quadros e['<2

significar» c.ras ..
Continua COl11 linh ,3

onduladas flue r.:;in·L� .. ntarn chu v a-'. 11("

sonhos de, talos ele uigo e OIHl'OS veg0-

\L( .> ��,:-,l�.tL t;. J:l....t; a 11",c,_,.::::iuad€ (tel Cl111-

vas. (Js d �I�.:c llL1C':.� e:-'I_)f,�ci:, is marcam TIO.

� i( � J �\\_�.: u '\..: ':�": '::.', v::1s 'i'l�1;',f5::-:: 24 de

,jl,��l'l' 'f}' /1 I '_"t 11 T<"'l�Jçli8." ( a i���,,-

gem do Se])': \:k 4 a G de .lu,lho ,

'F .�,.,

c:', J... 3\1(,U-:1": ;2'[1' c1::: j;:1h() ':F':siU do }\"

lun
' (D.':"'s dn te)l1r:':-::ade; 'trovão e 1:'

l;I�;'�J8,g(J). '2:7 (�'" arôsto (Festa da C-,

Ihcila) (l'o pl"(S�nL2c10 pela-imagem ;:e

� SI) .gr.s) .

------- ";---" ----.-7.-.-
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S�(1tos é o primeiro pôrto com,ereial do Brá9i I e o' 'mai,��" pôr,to <;xRórt;@o�,
de' caJé dó mUndo, Cidade' qe 300.00.0 habitante�" �stá sÚua8â' a 'uma

hor.a,' da capit�l, paulista e a esta ligadá por r11'ode;rÍa ::r9d-o'v.tà -qu.t3 atra"
V'essa a Se'rra' ao Cubatão' de on.de 'se desvenda um' �dos' .iT1?is fasi::ip:aDt,ee,
p�Jlora'mas da',terra. . " ", ,'.,

ISTe· 'TAMBEM 'E VERSA:b,E
. Pr,ímerro .cigarro em indiée ,de ve�--.

' '.,
o .�

,

'\

daã e,� todo � 8�asil, CONT!NENTAL
"1'�ri'tém h� m'ais' de vinte anos �

.

pr"Qferência 'popular por causa. da

qualidade' cios seus fumos seiec'io-
,

.'
'

"

nados', cons:tan1emen'te imitada: .. '

.
i\g"úr,f Ofi,(;ial da J?ropriEdhcle �nc'�dstri:1!' ','. ,"

bk'glSUO 'de r:'1c'Hlas, ,pH'te'l.Ites dê invenc50 Q,('),!11g;_::: COl;per· ,.P '.-: ''''''
.:' •

�

, I. '.' , "

-

:"MioIC�,�+-, çjf'...., ..... "'-;"'7(::.i',,,:>, .\
•

ela.':>. :ntu4os de est(:Lbelec;m{',ntos, lDslgni8S E'. n'lóíi,.es de pTO: �.

paga ndtl.�, ; �
, , '�1

• \ ',���'\'
RLiS 'Í'0Drnte Silveira, 29',_:_ saJa 8 -_1.0 and:u _;_ .�.Jt.o ela

cJas::. N q;� .:.._ rlorjanõpol:s ..:__ Caixa Postal. 97 - POÍlP 19.12
"

,

' ,

'"
.

1.50 'x 1.:�0

f·;30, x 1.2Q ,.,.

1.';50' K {.do
, ;.

:i,�Qx .. O:Só:,,,,,, ;"

,J;40:-X,J,Q0� ,

.

}���,�:,�:�� .. : :;,':�' ..
. :t, 20 'X r.�O> .. , •. ;. . " ,

.

.1,20 � ,qo ., ..

.63.600 1.20. x 1.00
,

59.350', 1,20 x 0811

5'3,?OO l.G1Jl x 'l,fiO

,Rerningtoo·,Rártd.:do Bnlsíl S.A.
.

,

Pc,�sue: vagas para á'uxiliar je ·Escritóric\
:Candidatas deverão' a!"lresentar-se a Rua:

Trajano IS-E' d�s 8,0fl às 13,30'e das
13,30 às 19.00 >h'oras
R�Cll:lÍ�itos jndispensa'eis: 'práti.{:a de

S.erviços de eSc'ritórxQ e Datilografia.
3.8,66

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

c ,

Aulas Particulares
Prepara�5.à p.'lra:o eX�Ú!1e 'de admisã·o ao Gi',1ásiÇl e, ciriÉm·

tação para o curso Ptim{tri,Q,
'

.

Tratar � rua Sal-:1an)1n MariJitlO 20 - FODO 313,'7.

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

fábrica de Tecidos

Carlos 'Renaux S.A.
BRUSQUE - SANTA pATARlNA

ASSENIBLEIA GERAL EÃ'1'RAORDINARIA

E�tal de Convocação

São
r

convidados os senÍlores l1Ci�nistas da FABRIOA

DE TECIDOS cAlir_c,g RENAUX S. À.; pata ccmpareée'rém
à Assetnbléia GenÜ Extraorcl.iriária, quê sera rea.Mzada ,em

sua sédé soci."'ll, à Avenir1a 1.0 dé Maio, N.o 1283"h� cidade

de Bfusque, às 11 horas do di8. 26 de "agôsto de 1966, com a

�eguL."1te
., ,

ORDEM DO DLA:

1.0 - Alimento có caiJital social;
2.0 - AH.erações estk"t:utárias;

,

3.ó - Assuntos aivcl's6s.

. Brusque, :) d" Julho ele 1966.

, ,

Guilherme Renáux -. Direi!or·Presidente

Dr. Ericb. Wà;Itler �treekinann - Dirétor
.
CaflÓ'S Cid,Renatix'-- btietor
Ernesto GtlÍJ.herine lIoffmaDn - Diretor

RePUblicado pClT 'ter saido com inc6rréção
21, 22 e 24-7-6S,

,

nos dias
.J

,"urri."a.preferênci8 naciqn�t e Cit,.·OE CIGARROS SÔ.UZA CRUZ
,d

,

, .'
,

,
".

," ,

--',,:-'� �"Z
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9'0
...fâêil

.,

fá i·1
2,950 cruzeiros é o Quan!o Você dá de en·

trílda pafa levar aqura a sua KO{jak Rio 400.
LI/ccê ainda ganha grátis:

-

* Oois filmes
' '

,(1 P & Bel colorido)
'" E revelação, de .Iodos os fiimes batidos

com il sua KodaK Rio �OO,

odaJi:
RIO-400

t,D
'"
o.
,o

c.

Ir.

.
,

b' q�'e é que vôcê ainda está esperando?
'"

lo
�

I"
_

'

t
'

Felipe Schmidtt 32

Sete de �et'eT!1br'{). 14

ócuios
t

,
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,�
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"

,
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Ato 18 surpreende,

Congresso
BRASíLIA, � (OE) -- O

ato complel�lent;tr n° Ui, dls
ciplinandr,

.

a u'prescntacão
de emendas á proposta '0)"
çamentaria, foi' recebido
com surpresa no Congresso
Nacional. Uma desagrarla.
vel surpresa, .nãn só para
parlamentare� da oP�sjção,
mas tilllibém, para os da
situação. Pode dizer-se até
que preocupou, mais lima
quantidade maior' de COI1.

gresistas" do que as nnt].
eias que dOl11illaral� a im
prensa, durante toda a se
mana passada; ::.egmHlo as
quais o preSittclltc da' Re
publica ilodcría decidir-se
pela outorga dl nova Cons
tituí��ã,o, Isto é perfeit�mcJ1-
te compreensiv�I, po's uma
nova Constituiç;to, por en
volver questões doutrina
rias, políücas, filosoficas c
juridicas mais profuJ1das,
interessa: mais de 'perto a
um reduzido .numero de se-«

nadores e deputados. Mas,
uma proíbioão de se ernen.
dar a pJ:op�sta orçamenta
ría - e o ato com�Jlementar
n,: 18, na verdade, mais
proíbe do que disciplina._
atinge diretamente á quase
todos os parlamentares
pondo em risco até a reelei.
ção de muitos deles, É que
as emendas á proposta or-

çamentada, pulverizando
verbas para atender a iJl.Í,./
resses reg'ionais e a�é mun:"
cipais - como a construçao
de estradas, pontes, escola",.
sem a observ<lncül. do cl'ite.
rio da prioridade -:- fllQcioo
navam nas mãos dos con

gressistas, como excelente
instrumento eleitoteiro_ T�.
do ano, subia a alglms mi.
lhares o numero de ,emen
das ap'resentadas. A inUi.
tos autores não interessava
o

.

destmo das emendas �

claramente mvíaveis, ',,'. ':li".'
zes - mas o simples . fato
de apresentá·las já lhes 1;",',

via para a autopromoção
demagogica junto ao eleito.
rado, É esse formidav'el ms
trumento, justam�nte num

periodo pré.eleitoral, que o

governo 'acaba de retirar
dos 'parlamentares. I

F

o

"

Governador)

Volta à tona o problema do aumenio dos subsí
. d.os dos, servidoras púbiícos do Estado. A justa reivin

dicação. cujo enccrninbernento recebeu do Governa

dor Ivo Silveira a merecida eteneêo, encontra-se em
,

�
,

estudos 'nos ór,gãos fazendários estaduais para que,

tão logo se chegue a uma conclusão compatível com
os necessidades do servidor catarinense, seja atendi

'da na medida das possibilidades do Tesouro Estadual�
Na verdade, é desnecessário comentar-se os su

cessivos aumentos, do custo de vida em Santa Catarina
,

'

e, principalmente, na Capital do Estado, onde se 'con-

centro o maior número de funcionários públicos, En

quanto isso, hé mais de um ano os servidores não têm

os seus vencimentos majorados, sendo-lhes concedido

apenas - e com Justiç� - o abono de 30 mil cruzei.

ros pelo' ex-Governaclot Celso Remos, Entretanto, até

hoje êsse àbono não foi incorporado aos vencime;1tos;

heitor nied\liros

NUNCA MAIS :'CANTOU 'O COLElRINHA
\

Mas o prcnunciemento do Pclécio .dc GOV';:�fl�O

sô�re 'o matériá veio tr!:lnquilizar os. funcionários pú
blicos de Santa Cátar�!'la.,. E 'não ap'enas isso, Bosta

lembrar as palavras do então candidato ao qcvêrno
.

do Estado, deputado Ivo Silveira, que dizia nos pra

ças públicas: "O servidor do Estado mere.'c� remane

ração compatívei, e�nri \.'I sua funçõo e com as neces

s-idades da vida, pois só assim poderá com mab en:'u-

,si�smo :trab�íhar pelo borp funcionamb'nto da máqui
na admini$hativa cat!lrinense". E não se surpreen
dam os fundonárioli se -,/ mesmo tal,,:ez antas do que
se espera _.- venha o Governador a anunciar � efeti

vação da justa e humcJlla �edida.
Outro fato de rel�vância que bem demonstra a

preocupação do Governador parQ com o c:asse dos

servidores estaduais, 'está estampado nas edisões de

ontem dos principais ó�gãos de jmprensa do Po:s, no

ticiando o foto de' o sr, Ivo Silveira ter levqdo 1'10 M'

nistro da Justiçõ, sr. Carlos Medeiros �a Si:va, os

"

"
.

t

- Di liccllca'? "

- Entrc, a �asa é sU'��\ "

Primeiro ficciú de ;rl(\l,Wão sentou_ Seu
Raul assúntou para que'J�ç' sentasse no, so

fazinho ll�arron e nal'l'à�� logo o que ti
nha a \dizer. -Cruzou, a!'\)'\nel'l�as, alTancou

um fi�po de linha fr,'OltO,I?;9.'lHJtão' da manga
do paletó; falou,' 'II

- Sr:ue, 11ão queriív.' ençomoda,r, o. seu
filho pequeno' andpu fazendo umas ponta-"
rias COnl a fimda na vidraça !li de c'l�a.\ Eu,.
vim aqui. pro senhor tomá providência.
Cri<J.l1ç�( c criança, a gente entende e eu

tam,bém j:'i. fui.
.

Fêz nina lev€ pausa, colocou à mão na

bôca e tossiu.
- Tempo bo'm aquele. Mas sabe, eu tô

aqui; ;;rá ver se o sen�ô]j 110.lIht de pag��
os g'asto:;. �ue me deseu1pe, mas s�u po·
bre e a janela não pode ficar assim, nessa
éIlOCl1 do ano chove muitA. e, , .

Novó\,�ente tossiu.
- Aliás, l/.ão peIL�ft g(le eu �osto de

. , !�l \r'j
.

estar aqui fazendo (jue.xa l'e seu filho, não,
e a gente se conllece tão pouco. só de cum·!

-;- 0t""lhentos mil réis.
- i\�oih eheque?
- O fenho.l' é que mand!l.

/' Colofôou o rli.nhei.ro. no. bOlSO, pediu des·

('uIvas e.fI outro disse ql'e era ele (Juelll (le·,
via l.�dir. l1elo fato do fiJIll) 5ícr tão peóll
(a, O menino de nome Erlstifío a'ló" eht�.

l!'OH cm r -lsa, CUIl1 UIn vira-bosta, um bcija, I
fIOJ' (-, dtw$ coleirinhfis, prêsas à cin�UJ'a,
(!()nsl';qu.�"ltes elas cel'teiras 'l1cdra(]as de
seu esti1!ngl1e. O poi de pronto brolJoueou

pm'a com o f.iJho e Dllxando Jielas o.relhas

l11am\r)u ilHC t;o�se já. }Jara o lluarto, sem

,i.mta, e (,ue (leixasse oS pás:?;úol\i Ol1l'a n

r;:1to conJer. O '1.1eniilo 'CllOnm e disse Que

qúeJ'in SIH1S víthnas nara, secar e Q'uardal'
oS eS(!l1f",ctinhos mindllS. no!s {)S coleciona·

va. De f'a!(J, o menino certeiro estav�l aU.
N�l1i um tinha. em tôda a cidade qúe com

ele se igmdasse, e chego u méRlllo, um dia
-'

, 111:ltar uma andodnhfl em }J!eno voó. NÓ
fundo o. pai. org'1I111ova-se disso, pelo fato

(Js o filho ser assim acértador e achava que
o menino atá podia ser um grande solda·

do g'uerreil'o.
De c'lstig'o 110 quarto, Bastião eontava

as cabccmhas réssequidas (los passarinh�s,

I

. ':';

�ESTORIA�S DE PROVINCIA
v ,_

,

espalhada,;; Jl(lla c,mm_ 'Setenta e oit'·). Esta-
va tamhéJn com fO.me e' o pai nã.o lhe deu

janta. TJnlla uma ca )Jef,�à., e.ra de canário,
o"e lliJ1(h, estava nova, pois havia passado
só t!'loS di:lS (le S(�U falecimente> Também ti·

nbi'l um �;alzinhfJ no bidê, qlle a mãe ali;

guartiav'a Po.r (alta de eSlJaç{). O mellmo
(l.pQn0"fJU a flita, furou os olhos corri o

cabo do. pente e {'om uns fósforo.s cozinholi
a meSJ11:1. CI}f!gou a lamber (JS beiços, tão
bom estava.

>·'r

..,

Ante!', de lavar o rosto IFI onÍl'q dia,
.:fflkl;�o '1(;Ol'rlou. l;nioou d�s"("lntos da bâca
.

o· re"tinho�do caldo Que sobl'''rfl_ Alla'-hou
.

o estilingue e com êle DI) lle"côco soniden-
te s1'du a rua com os bôJsos eheios d,e bo

�inhns â� barro, qüe com tantos cuidados
preparaVl e que como muniçií,Q r-ervia_ Foi'
no p'lstinho do verdureiro, onde graIlde
quantidade de culeil'as, achavam-se em bus·
ca de comifla_ Agachou-se c'1helinho )lor
detrás da pilha de tijólos e ficou a ouvÜ'
o cant·o. elo coleira. bem alto,' bem bonito,
no canteiro das alfaces. Tinha· dois, o ou-'

tro decerto era a fên'lea, pois vivia a clIc
�e:ar-se para nerto do outro, bibicando a ca

beça, Ó c{)leÍra macho cantàva para a a

ITl"da OLlC tôda prosa embevec.ia-se. Ras
tif:o C"ll)('."'U 1Ima enorme pilota no couri.
nho, e. esticando o elásticn, fêz mira e sol
tono O coieira não mais canto.ú_ A namora

da Ilesesllt'rada, fugiu, quem snbe, em pran
tos. Bastião sorriu, eontinuav2 em forma.
Ji'n/(col'n�mll) p!l,l'a C:lsa com o passaro na

11,'í,n. e ma i" que del)re�sa C01n a. ·faca da
'.

",'wh�l,a "PI-tou a ,cabeça do coleira. O co

]f';,.'1 l11<lj" honito que já matara. Fêz até
11m ,..�hi!lhl) de arame e pendurou a cabe-

. ç'l na ,il'l1eh rio. se' I quarto, que era seus

amigos t;v"o;;sem ·sabenca da proeza. O dia
estava H'.hlado e eO.meçava '1 chover_ No

poste da frente, tÔda molhada, e encollrlcli-
.

,

11h'l. h·ememlo. um;' avez.in1m .lJc'lueninha
olh'lVH a c,al)eca h,'lancando 116 ara:rtl-C. A
e,>leil'inhfl fi'ml'}l ",lf f;COll (l1rost'lfTa filA a,

nnite e hrl'lS os rlias nl!ss'\v;t tardes intei
\l"flS ddrnnte. n Olh<ll\ TJm rUa, quando a C3

lwcll. eOnlCCOll a h"lCl'. o pai dó menino
111,a·mlou «ue [�le a .ioP:�( .. se t.or'a, para não
infe"it'H' ,t ('"Ja . .To"'?l·am na

-

rOa ;; nem

!TIais os p,'atos ouel'hm COll1.�i·." t,r;·o fedida

estavl.l' No outro rl;'1" q'lando- Bastião· -nas
Sava peja rua, avistou por' sôbre a dlbeca
alí jog'ada, um raminho. de flôr. Como alí

chegou. I:ümo lüio se sabe. Criança, talvez_
No poste (ta: frente, a �maüte coleira, ainda
estava, triste, a (lUUll", descom'olada.

o ESTADO
'_�,fW:; A1i!IGD lllAilD DE SAll:'! C!TABllU\

--- ,�� , ........ - ...,.---

e o Funcionalismo

pr.imenÍ'n.
- (h�jnto?

apreensões do Govêrno Catarinense pele interpreta

ção dos dispositivos do Ato Complementar n? 15, bai
xado pelo sr. Presidenl:e da República, estabelecendo

normas para a admissão de: funcioná rios no serviço
público. � Ato, por interpretaç�o precipitada e por

notícias alarmantes chcgada,s áté aqui, consideraria
nulas tõdas as nomeações, admissões, etc., de ,func:o-

,
'

.

'

nários estaduais, após 27 de outubro de 1965. E r:'I?' re-

tonto - é bom que se ressalte - nenhuma non1ea

cão se fez em Santa Cl1tarina que' nã-o obedecesse es-
�, I •

fritamente às exigências do serviço púb'Iee estadual,
dentro da mais perfeita observância dá lei, sem que

se tivesse recorrido éJ I panamá�" ro'ítkos' paro dar

emprêgos ou distribuir �:argos. Cf exame do caso par

ti.cular do nosso- Estado, bem como do de outras Uni

dades da Fede�ação: recebeu do Ministro da Just] a a

tranquilizadora afir\ma�Óo de que sômente serão nu-

10$ 'os atos decorrente.5 de "testementes coli: ices", o

que, em verdade, não ';assistimo� nos últiMO'O mEis<'s
. .

do honrado Govêrno do sr. Celso RQmos, nem poderia
ter oforrid'Q no inicio da administração io Governador
Ivo Silveira_ Assim, grc�as o hon�sticlade 'de rr',.éÍ
pio:> dêsses dois Governa�tes, Santa CQtarina está li

vre- das preocupaçÕes que poderiam levar muito,s fun

cionórios ao d��e""N�()IC1 e fazer fechar escolas, hos
"

pitais, postos de saúde, etc.

Tão logo regresse dOI Guqnabara, estómos cer·

tos, o Governador Ivo Silveira procurará dar atendt-
I

mento, dentro do maiol" brevidade poss 've', cO!'lforme

cI,:!':fe, ao problema ao Clumen-to dos fundonários es-
,

'1 ;

lod'IOis. E, com observ�ncio-I'!e"s(l linho d? (onduto,

cumprindo o ;:>Iano que Soe traçou ao assumir o Pimei

ro Magistratura' do Est�do, conduzir o suo adminis�

trQâío ao enr.:O!1tro das granjes e' peranços do gente

Barriga-Verde.
I

'OLíTJCA SE ATUALIDADE
'"
, l\'l.l\1,f.

o BOM TRABALHO
Por uma .ínícíattva sena e louvá

vet dos estudantes ria Faculdade
de Direito da ,U.F.S_C_, foi fundado
em 1964 o Departamento de' Entro-

,
' .

sagem do Acadêmic.o na Prática Ju-

rídtca, órgão que funciona junto à
1: Více-Presídêncía do Centro Aca
dêmico XI de Fevereiro, com a fi
nalildade de prestar assistência ju
dici�da "gratuita, em causas de

qualquer naturez<li, a pessoas com- )

,prova4al11e�te sel11 recursos.

Funcionando, 'de início, precària·
mente, mesmo assim graças ao es

fôrço e idealismo de alguns estu

dantes, o DEAPRA.T teve em 1965 a

compensação mcrecída; graças ú

compreensão e estímulo que lhe

devotou a Direção da Faculdade de

Direito. Decidiu a Congregação da

quela Casa colocar à «llsposíção do
ó:,,!";l.O dois ilustres advogados,
membros do Conselho da :OA.R.
em Santa Catarina: o Sl'S. João

Mr.H1Ull e Carlos Eduardo Viegas

,)Ol'l;e que, num trabalho incessante
.

e dedicado, vêm dando aos estudan
tes a

.. orientação ne-essáría .para o

encaminhamento das causas onde
.

� as pessoas necessitadas vão procu-
rar a Justiça. �'
f\ lí, todos' têm, a sua oportunída-v

de, Quer os futuros bacharéis, quer �
,! anuêles cuios recursos fbaneeiros

,de;xam a Justiça, por muitas vêzes,
tange" do alcance de suas mãos.

I

!

· A �LHA 'LUTA

Políticos nresente<; à ú1t;ma re'l-

·

nião da ARENA diZem que assumiu
nronorcõe<; I!'rotescas a atitude no

sr. Nilson Bender freme ao "r()h'e·
m:t da composiç,ão do 'G'1binete
F':ecutivo U'unicipal. dll. agremia
ção na cidade de JomviUe_ Contam

qne, <l.iante do impasse· CJ:iarlo en-
.

� \....-
tl"� as duas. facçõ'es .. ex-lU�eni<;títs,
q�l:l�do o '�r. Nilson Bender alijou

.

,d� d1rt;ção do partido nl\quêle mu·
.

·

ti,",-;ipj;'.,.. os elementos fi�is ao semi- I

cI".! ,Irineu Bornhausen,' li direção
�tadual da ARENA procurou en

c,JI1trar "uma solução alta" para o

c'àso. Com isso, aumentaria o núme·

,
r,) �de membros do gabinete munici

-r',l n'\ ('terrA dos nríndnes"; !lhr.in·
d') m:}is sete vagas que seriam

Ult1 JOVEM ,AtlCIÃO
.

,

, -

RENATO �AiWOSA

em

ICAHAí. ,JULHO Dr<: 19Mj Ao ler,
voz a�t.a, no escr!t�)rjo ele nleu f.PIlo, as

r-'),)P.1P.'J·JO'�"". It":rer-hlanlente Fel'stadas a

Arn;:,ltlo San Th':1!!,o. - a.luizr,{Ie pDr mIm
(': "

� • �' "''::li 'U'�"n� ni3 DQlt.ia rene1)jrl.a I.ln h�r"nca 1l\1terna -.'perglllltou,���t:�il;Ç{�Q lm,��U�ú,o li' !.\�m.. ul!;ll U .'
." .

,� m'é '.Iíl) 1110(:n a!lvof!'aiJq dr 1!!:Clll I"e trata·
,O l\IfDB de S" }v'lc]dr in,eTrssCll no 'TI' 1::.\)11" 1 Hegiu·

Y'�. Fu 11"" esel:1i'cc'j: - H.De �l!;iWntico auto'
na1 Elritoral o'a' Bahia com -,um documento de' impug-

.
• di{lata, Qi'e, transpottll a C3.Sil d')S sesseu-

''''('iii' t'a ·.::;;;lIlfl"ct'lllra, eh éT, Luiz V)ana Filho ao gover ,ta, h�. vinte anfls. se '!,Inl;oll em lima ulter-.
'10 elo F' tOe) 0, seb o f1Jndan�,ento de que 'os diretóri0s' pretacão '�rle Dante, tr.abalho alelltatlo que
liOl1n'cinç�is da ARE1\A que vohrãm né'que1a cancl:da- ," . . .

eu cnns.il'jeto' uma cJ"'s mais curiosas críti
tura, D'a conveDc.,tío regional realiz::ld'a dia 16 de julbu,

� cas :í ".D.i-yina Comérlio" em linga 1 ol-tUb'l1e-
p�tão em situacãc irregular, uma vez que não se orga-

I sa." E, cum Visível alta de respeito,- o bi-
l1izara!1l é'P'-'ul1élo :c-, lr-i�' ,

.,
.

sonhá éaasídico pretendeu fazer I!'riu�a: -;-:'
• O dum ado Antônio C..,r1os Magalhães, presideri'". .lá sei, Professor_ Algum boro.cocnô de esti-
1p fia sr(''io h:):�na da ARF,NA. cl8"si{iC011 .ce "ridic1.�- .

mação de Santa Catarina_" Fechei a. cara.
la p Fr'O(:·��"'" '" ;n;c''''tiv''' ,_.1� ��"!�-+� SélJvélfhr, ,:.·1".''t'"-
En: "O 1\!r�B c1evp S"'l' l:ralS paclente quant,o as 1111-

plJe)"""'õ�" dR çémeldaj'nras, pois Df' :q.ora aue pIas EY2-
!�P,;o (h " r'- f".; tél S ,€11 é q1le torei a\.. iniciativa de indicar
os n'> c1Averão ,.pr ;lrplIfr118cl.r.,," ..

Tão 10[!o rrcrb"l1 "a in)pmma�ão, o TRE da Bah:a .

'"bri' J os "r';)7"S Dr r�
.

a a>Srp.·snnt".caó 'da clefe�a 'nol' paI'·
te d:=t AREN!)." dci,rrndcÍ ,0 iull2'él�'ento r"Blizar-se esta

�p)"ana E'm Salv"dor. A ilT'Oressãc. geral e a de q'.lC
é' ;,,,nugnacão' p80 SE'l'á acei" 8'. '�10r motivos de ordf'n1

p0]itica e, tan'bém, �Ol- lhe faltarem �uhda1l1eI).tos 1e

�0is. j""n na interpretação dos, advogados do partido
govern;sta.

NrSSA CAPITAl"
/

OSVALDO MELO

REVISTA LUSO·BRASILEIRA EM SEU NÚMERO 45.

S",iu á luz mais um '(lÚmero da apre�iada REVISTA LU

SO BRASILEIRA, que al�m de variada matér;a selecionada.
pllbli(:a aintla uma revista relampago, com o escritor Érico,

Vcrissimo, obtída em Li'Sboa através do representante. da

revil'h\ sr. José Vicente, Sanches_ . .

J�esl1m1(lemlo a lima !)ergnnta cl� jornalista po:ttugtÍês,
si eOl�l)eci;1, Flori'lnó1101i<;.El'ieo Vetissimo resnondeu que

",!"pfeJj\1,l11ente ainda l1ãü visitei Florianópolis" E nada mais

I, acrel>ccntou_'

ASSIM MAIS VEZES EXPÕE E ENCANTA

Conforme estava anu!:'�eiaclo, o l\'lúseu de Arte l\'loflern�,

f'nm 1',:'1 {'oouiteL HASSIS inaugurou sua mostra de 35 qua
�h·"s. Íl'pl:Jalhos flue como não podia deixar de ser, foi mui
to nn"W';',(ln e elo�iado 1m]' todos o.S presentes e· visitantes,
C�rks Hnm"'Cl'tfJ Corrêa, a resp.eito, 'e,>tl'e ol,tnls tanb" a·

l}J'e':i"nões, diz o sç?:ujni{·� - "a f·inalidade principal das a-I

n",,�pnt,�f'.;;e" el'l "'ltálol!'()"', dos "l'tistà.s é. !!'Cralmel1te. ten

t"r l)1f)str:H' ao público que se defronta com seus trabalhos
?J.vnn/;; aSllCctos psiquico- a'rtistic9s do valor nos· mesmos,

f',,(>mt.�ndn um", melhor compreensão lIa obra em conjun
to". et.'l. Jsto, com referê.ocia, éscreve Humberto Corrêa a

"n.'n�eito da ll1Jresentação elo catálogo p$lra ql1e os Que vão

W'J; a 'exnosic:;ão possa penetrar no espírito artís'tic,o do au

t{" Ip e'lvOlyer,se no em}'.ranhad'o, qáauelas tintas por' ali

e�;w'111?das e compreender o trabalho "Retrato de Um Rei,
VemJedo.r de L'ara:njas � t1utros.

l\ Exposição entn�talllo, logrou cOl11pl�tcl' ��ito.

. ,

",
- ".\eonteee-.. meilino. que o conceito

�le id.!ltl'e (o bastante relativp. l\'láxim.o, pôr
exemplo, chamado "Velho", retó:lnou Ta
rento é. muito mai" idoso ahld�, aU6iov e

defendeu a 'Lei Cintia. Arrazante é a jres
posta, dada ao moço Salillátor, norejante
de basófia, llla's vencido, refugiado na ci
dagéhi: - "Reconquistaste Tarento por
minha fafOa!11:J.a, ó velho!" E êste, tranquila
mente: � "E' certo, p{)rque se não, a. tiveras
perd.ido, ti moco, jamais eu poderia recon

quistá-la." Platão morreu esrrevendo ,a.os
oitenta e ,;u�n_ Aos nóventa c quatro" Isó-

\
crates m:mtlnha a sobriedade. e a limnidez
de estIlo_ Leôcio leu e trabalhou até aos

cento e �ete ,e. ao lhe' indagarem por que

queria. vida tão longa, confessou não ter
inonvos válidos para acusar a velhice_ Que
me diz ,;-Ocê elo

.

octogimário Manuel. Ban

dei.ra, p��n? E desse edraordinário Agripi·
no Grieco? De. 'Maurício de :Medeiros, re

çentemente desaparecido, em plena ativida
de eultura.!? E, amda, do Professo.r Eugênio
Gudin? Crmc!uf a informacão: - "Es� oe
tOR"e,p"l-i{l d� que falo é" rt;�itnente, um ÍJo
rocochô desse tipo e, lo.Dj!'e d� pretel1lier 'o
fender a ".iocê, o vig'or ultelectual dessa ve

lhice é, em verdácle, superior_' Vá tratando
de ler e estudar' e 'procure manter pura e

COllr.:í>I1,"'Í;1. se qu�zér emplacar o.S oitenta
com o élan de Arnaldo San Thia,go_"

. ,Eu estimo muito o envolvente pa!riar
cC! d'l B',hitonga, em grande ·lJarte. talvêz,
,peh t>�:J(Ueão oral de família, eis mIe pOlI,..
C':JS vê�e<; n!l ,>ida tenho. tido a fortuna de

r'1'!ontrá-ld, Não houve .cruzamento de des
tin.os Corllleco; entretanto, grande parte de
sna ohra, desrle aquela poesIa dos plimei
ros tempos francisquel1ses, estilo cartão

postal, meio adocicada, cheia ?e hesita

ções, diante �a paisagem marmha. de sua

pequeninr. terra natal, até aos estudos aus-'

tér!ls, ·tanto de ordem puramente literária

e) crítica, como confortadores' ensaios eS'Pi.
ritualistas_ Despojado de inveja, ou de mal'

I querença, sempre
de bem eom o mundo,

., devQ�ado ti calma tl'a,iHiltia clq ch\n, {:u ('.'S'
I

...

preenchidas por elementos da con

fiança do senador Bornhausen. A
Iista dos sete novos membro� do
gabinete era encabeçaria pelo -sr,

Paulo Konder Bornhausen e segúí
da por outros nomes da velha G,êpa

,

l' da UDN local.' Na última rel�iãb
(Ia, Execútíva Estadual da' ARENlA
realizada em Florianópolis; onde
foi feita a apresentação da lista, o

sr. Nilson: Bénder insurgiu-se con-!
tra os nomes Indicados e declarou
com indignação que êstes nada'
maisf representavam politicamente,
dentro da antiga agremiação. E dis
se mais: "Nem o senador Bornhau
sen, nem o Paulinho têm mais VQ

tos 11a ex-UDN de Joínville, Só têm
votos es membros da facção que eu

represcuto", No final a proposição
fol. aprovada e o sr. Nilson Bender
lançou' o seu "mais veemente pro
testo".

Ao ENCONTRO DO VOTO

Enquanto isso, o deputado Dib
Cherem informa que dentro em

breve estará arrumanclo;ts IIlítlllas
]J"'!:a deixar a Secretaria

.

dàJ (]:asa
Civil, desincompatibitiznndo-se ' t��ra
disputar a eleieãn: â Cârnara.iÊede..

1"1.1 em agôsto próximo. Mas já .em

meados do corrente mês �stará
vt.ijando pelo interior do Estado,
pOT sua região eleitoral, estabele-"
cendo contactos com os eleitores:

seM: CONFIRMAÇÃO
Notíc1as Vindas de Blumenan ;in

Iormam que a ÁRE.NA locai já es
tá cogitando dos nomes que dispu
bráo as 'eleições à Assembl6ia Le

ghlativa. Comenta-se que, concor.

rc:'ão à reeleição os deputados Abel
Avilil dos Santos (ex-PSD), Aldo
P'�reira de Andra.de (ex·UDN) c
Erlco Muller (ex-PR!"). Fariam o

seu "debut" polític.o os' srs. Eleio
Reis Fausto e Evilásio Vieimi Ó sr.

P�dro. ZimermalID 'seria candidato '

à r�eieiçãQ à Câmara F�deral,�"con.
ta.ndo já com o a1,l010 do Governa.
d'1r IVIl Silveira", I sctrundo ·,(!iz 'a
n'1�a, Consultada a respeito, fonte

. aUllmente credenciada do Palácio
do Govêrno não confirmou

-

a noti
clJ" dizendo que �·o Governador
�ã(1 se pronunciou favorável a esta
,flH àquela c�ndidatura às eleições
de novembro'"

"

,

1

t'm em une a hOl1'htde evangéHca. a can

dlln, a :llta cap�cidade adrnil'ativa de Ar

n'1Jde San Thiago são �JeUlcntos composí
tivos de forte per�oJJalídade, realizada e

.,�m pJ'nhlcmas, re!1etidos e dehruçado.s
""I"ta obfa de cultura. COll�O foxhlação,
ptOJll'Í'-lmentc tlita, êJe contou, apt'na�, com

o f\1H'<;O normal, Pal'tindo. porém, );le ião
modt'sta es�aca, iniéiou·se no auto-'riltatis
mo e'>quematiza(to, paciente, benedithio, de

" \.'
..
";.' I .'"

sortc a cOllsegUlt ergl1!�r,' sem a tl'oI1!!los e

sl:'m fals�ls improvisações,' sóiJ.da estrutu·
J"l c'tltur,tl_ Na _poesia, da qual francamen
te eu não gosto, êle é lírico; na crítica, e:
clético; ,� do ecJeti�mo partiu para a tare
fa ingente" complexa e dificilinia de Inter.
pretar, cor8,josamente, a. obrà eterna de
Dante

A tara cOlQum,- à despeito de longas dis-,
tancias c de smcopado convívio, lhe deixou, "

. nó verso' � na cronica, sabor gostoso de"
Santà 'Càtalinil., tIe seus homt'ns e de suas

.

coisas. Tlldo isso, porém, pod�ria desapa·
recer, sem prejuízo algum, excÍuídas as v.i
brações emocionais. Podelia até ser apa
gado com uma esponja úmida d{) q,lladro
prosaico do cotidiano. Porque, permanen·
te meSm(l, em Arnaldo San Thiagõ, pelo aI·
to sentido de universalidade, ê, sem dúví
da. àlguma, a interpretaç,ão que êle; legará ,

aos Po.stüos do genial poetâ floientino.
.

Devo-lhe, - cpnfesso' -, o g'osto que em

mim despertou pela' "Divina Comédia",
pois seu trabalho Iriagnífico ofereée,,' indis.
cutivelm'�nte, aS coordenadas seguras

-

da

orientação didática: 11:1e me pôs á mão o

hónesto rateiro, do qual .não me afastei, e

de onde partir para o.ntros estudos_ Amai·.
do levou anos a fio a organizal' essa supos-
ta apostil:> sôbre Dante, que, sem êle pro.
:r':io spnt.l' nem esperar, s·� transformou'
e'TI "er,l.l'I'�eiro curso interpretativo da ge
ni.aJitl.,\(le de -uma o.bra que atravessou1e a

tr'-,r�<;"'H'á os, séeulos, com ,pa�sal1ol'te para
'I p"·mi!!ac1e. Serià i.nteressanlÍte e ba'stan-
i'e llroveitoso, a meu ver, a nossa· Unlversf.
[1'Ide convocar, pelo seu brilhante e .dmâ.
mico Departamento Cilltural, o' eserit01'
.ilustre para llrelecionar Ulll ,curso sôbre
Dante_

I

J\'Ye<;tl'e Amaldo San Thhgo: "Não

.j1pnse
\ o senhor" na' Suá comovedora humfl·

rh,de de homem simples, que os seus oiteu·
1;" a.nos foram apenas data de famflia, co.m
1,,/\10. e chapanhóta, festejada pelos doz(�
f!1l10S, se5senta e cinco netos e vinte e se:t'e
I,; ,,'v:tos_ Nada disso_ Os seus oitenta anos,
jrhirll''''. l).(�miráveis, em plena fórma, com
lll'eendenéio e sentindo, com profunda, e
(\(\nt::l!t'ia�te simpatia hu��ana, os âm,eiÓ�'

,.;
d�s Keraçõ�s sUgessôras" se consti.t�lir8;ip.
- isso Siill �, eril uma grande efemt>riae_·
....í, h�se de alvorlJ.rli" e f,uão.' 110 ca'pu�áiih
da. vigorosa, iQtcligêncÍft ca�adll�l1ilc.

. .,( , j
,.,,' /"Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A Diretoria cl& Clube Doze ele AgüsLo, tem o prazer de

convidar seus associados e Exmas. Famílias, para as festi

vidades comemoratlvas a passagem do 94.0 aníversárío do

Clube.
Progranlação: Dia "11 - Banquete com a. presença das

debutantes de 1966.

ria· 13 -' Baile de Gala

(Listas para (1) banquete e vendas ele mesas na Secreta

ria do Clube a partir de 18-7-66.)

-- -
- .. __ .. __.. -_._.�--,.....

---,-

_..---

1::'"

DR. ALBERTO CAUSS

DR. JOÃO JOSE HABERBECK FAGUNDES

ADVOGADOS
CAUSAS CIVb:;IS E C:t{i.lVllNAJ.S -

TRABAL..B:ISTAS.'
'

QUESTÕES

Cq):)ranças -- Desquites � Inventários.
LEI DO INQUILINATO.

ESCRrpORIO: Rua Jerônimo Coelho - Edifí
cio Santo An ônio, 20. andar - Altos Sapatarir
Rápida Carioca.

___------ --- ._----------------�--.-

"URA TENIS CLUBE
DIA � 7/8 - Domingo - às 16 horas

.

I

.

FESTIVAL DA JUVENTUDE NO CLUBE DA COLINA

Shaw com os coloredes I:acontr61áveis
Conjunto musical dli·ig\do por Nelson

Promoção do Oronista Social Celso Pamplona
Trajes esporte - Me,ê_as na Secretaria do Clube

.' .

------ --.,---_._- (-:'._. -----_._---

I

AUXIUA·R DE ESc'RITORIO
\ .. .

.

A Alpi L da. em fase de ext5ansão, está admihndo
dati1ogr,àfa para seu escritório de 'Capoeiras. As intere;o;

sadas. deverão. dirigir-se à rua Joaquim Carne::'"o, 5�()
- C�poeiras, no horário comercial

5/8/r-.;
\

--_.-----,..-�....-...-,------

OLHOS
:::'1 .

uie óculos ""1'
J .•

'

�enJ 9.qo;.)N,dQ$._ ,=

otendelnós: Com exotidõo
.

sua receito de· óculos

ÓTICA ESPECiALIZADA
MODERNO LABORATÓRIO

. . /

, ,

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

Torne-se Você Também
, proprietárió do JARDIM ATLANTICO

� ,r '.' ,

Bairro em franco progresso e valorização constante pe-
lo seu traçado de urbar:Jm.ção moderna e fácil.acesso de

su.as ruas.

Abundantes constiuç6es que surgi�ãO em muito brev�
:; ANOS DE PRAZO SEM JUROS em suaves pagamen

Lv,> Illensais.
�

Informações e vendas( com Benjamim Averbuck. Rua

reilEmte Silveira, n.o 16 (esq. Trajaria. Fonp' 3917.)

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

V,mde-se uma chácara 10caliZ'ada em Capoeiras, à rua

Santos Saraiva, em frent9 o LabOi'atório do DER. Medindo

22 metros e meio de frente por 200 metro de tunda. Tratar
à rua Dib Cherem, 522. Preço de ocasião.

!i'--1\ul pubJicidadf;!I }f�.. a l�em Sta. Catarina

CONFECÇÃO E CONSERVAÇAOde PAINÉIS,
EM TOro O ESTAOO

\

\ '

,

o GOVERNADOR Ivo Silveira,
foi convidado pela Revista Manchete,
para a recepção que promover� em Pa
rada de Lucas (RJ), em homenagem a

Edição que divulgará Santa Çatarina·
O acontecimento está previsto para os

primeiros dias de setembro próximo.

II NOTICIAS que .estâo chegando do
Rio, de .Ianeiro, afirmam que o Sr. Ico
nómos Aterino, será nomeado Agente
do Instituto Brasileiro do Café, em San
ta Catarina.

EM cnversa com o Dr. Ernúro Li
ma Sobrinho, fiquei sabendo que 'o ..

'

IPASEj levou para Brasília, a planta
do Hospital dos Servidores de SC, pa-

. ra construir um semelhante. A perfei
ção da construção do 'referido Hospital
,!, �!cro de grande importância rio Sul do
País.

\

E POR falar no, Hospital dos Ser-
vidores, já divulguei e torno a repetir:
Foi a r-aior obra do Governo do Sr.
Celso Ramos .

O' CLUBE DOZE de Agôsto, ínfor
mando que nc, próximo dia' onze, no

seu jantar de confraternização, fará a ce

timônia de en rega dos Diplomas de Só
cios' Rernidos. ai Sr2.. Dr. Joaquim Ma

deixa Neves � -20 'Sr. Antônio Apostolo
Presidente do Lira T.C.

NO altar da Capela do Divino Es

pírito Santo, sábado,- Ivanir Luiz Borto

latto e Cora Medeiros, .receberam a ben

ção de Deus. Os convidados f(,)r.am re

cepcionados no, CountrY Cluhe.

O DR. r-�f)rF!"p Wi1+, Gnvem '"1,1:)1'
do Li.ons Ch,hp. nco1•1;("1101l do ;·'J.ntar

festivo, elo ,Von; Cl1'1�� da cidade do
Rio do 8111. o.ue cc.mem.o�ou o seu. d0c:i
mo aniversário ..

LAzAno BARTOLOMEU
, '

.

O CANASVIEIRAS CountrY Clu

be, reuniu associados e convidados, do
mingo, para um almoço, comemorando
a cobertura (cumieira) de sua sede so

cial,

EM Brusque, Suzete Heil, foi dei

\
ta Rainha do Tecido, no baile realiza

do n clube de, Caça e Tiro 'Arat1jo
13rUsque".

O PRESIDENTE do Clube dos Lo

jistas Dr. Mário MeYer, sexta-feira,
saiu da "or'hita" florienopolítana trocou

de idade.

.o DR. João Augusto de Melo 'Sa

raiva" foi o primeiro classificado,
'

no

1concurso de clínica cirúrgica, realizado
no Hospital .dos Servidores Públicos de

SC.
'

'O Departamento de Servico de As,

sistência .Iudiciária Gratuita, está Iun

clonando num prédio anexo a li'aculaa
de de Direto, à rua Esteves Júnior 11.

O SR. DOMINGOS Fernando d.e

Aquino,
.

de 'smoking' pronto parà dan

çar a primeira valsa, com sua filha Si],
via Maria, no aBile das Debutantes do
Clube Doze.

. "

-x x x x -

.

p;' S� !J. BV'L i\ - Fui ;pformado dI'!

que: Sãc; Joaquim, p,stâ nevando - x

- Func;onários públicos lutando pelD
aumento' 'de vencimentos - x' - A Ex
pa,,,;riio de p;ritura, do artista Hassis.
no ]\I[1'S<']1 de 'Ar';'e Moderna, estR "0TI'!;)
p�lli.to visitada - x _ Alm0eav::\ ón
L

'''], ao Querêl1cia, o' Engetl:',&lx@ EMe.
Serafim Bert"aso' - x - "Meu Canti
nho', o novo bar, inaugurado na rua�

rQnimo, Soelho ..

---_ ..._--�----�_ ..:._,_;..:;-.;..........- ......---.\...., -�----""",-'------'-'--
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'1 r.aiano 12 "D'o
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.
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Sala 7 F'one 3!.� r., ..
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RESIDÊNCIAS
CASA DE ALVENARIA NAAV:'HERÇILIO
LUZ n.o 186, esquina éôm a rua HermaIUl
Blumenáti - Construção esmera:da - Com

3 sa�as e 5 quartos e demais dependências.
Preço ba.� para; negócio Cr$ 30.000.000,-

CASA NO ESTRÉITO -:- Rua' Olavo Bilac

224, terren� medindo 10 x 50 méÚ·os Com

água luz e es'gôto com uma casa de alve

naria e mais treis
I
casas de madeira. Tuuo

por apenas Cr$ 12.000.000.

I RUA DEPUTADO EDU VIEIRA - PANTA

NAL - '_:aSa de madeira pintada a'óleo

com 2 quartos duas salas cozinha e varan

dão - Terreno com area' d� 324 m2 por
Cr$ 3.500,GOO - ou em condiçÕes a estudar.

RUA DO IANO 57 - BARREIROS - Casa

de Alvenaria co:'11 3 quartos 7. salas e de

mais dependências. - ,Terreno inedrtldô 12-

x 27.ÓO metros - Cr$ 7.000.000.

RUA ALVARO DE CARVALHO N.o 1 - Es

quina da rua Conselheiro Mafra - O'timo

ponto comercial medindo de frente 15.90

metros e 9,50 metros no Cais Fre

derico Rola - Cr$ 20.00(1.000 ou em condi:
Gões a estudar.

RUA JAÚ GUEDES DA FONSECA - PA

LHOCINHA l�.o 40 - Duas C'l.sas de alveo

naria - Ambas com instalações completa
por, apenas Cr$ 17:0rO.000 em condições a

":'e.studar.

RUA SÃ(. CRISTOVf-.O - 324 - CO<lUEI
.ROS - J:lsa·de madeira com'! .qu'1rtos ;:;a-·

la varal1d�" oosinha Cr$ 3.000.000.

EUA VALJ''--'''A'(. OU::-:IQUES 479 -- CA

"POEIRAS - Casp pe m�,rle'r2 f.,rente de pe
dra terreno ,de 10 x 30 .ilí\):;rüt Todo mu

rado, Cos!il:.a e 1j>anheiro de Alvenaria';' m-
, "·Gsti0.rs (\� azulejos -- 3 q�artos -' 2 sa

las Cr$ 7.1')(}(!).ClOO.

RUA BRIGADEIRO S�LVA PAES, N. 13 - .

r:'-TACAB, I. DO ESPANHA - CENTRO -

"PDTFICIO COM _SEIS (6) APARTAMEN

TOS A VENDA - PREÇO BASE PARA NE-

00CIO '.;HS 20000.000. QUTJ'MS PROPOS

TAS PAIM PAGAME"l'TO EM CONDIÇÕES
SJi:P.:'O ?;STtTDADAS.

, \

TERRENGS
TRINDADE - GRANDE LOTEAMENTO---

Lotes a rartir de Cr$ 900.000.' Próximo a

Escola d3 Oficiais da Polícia Militar

_ Maiores detalhes em 'nossos escritórios.
'

JARDIM ATLÃNTIQO _;;_ LotJ 0.0 24, me

âind.o:· 15 metros de frente por 27 metros

de fundos - i::>ista:nte do '''ASFALTO''; ape

nas 30 P,lztros preço: Cr$ 2.000.000.

RUA MAJOR COSTA - Lote de terreno de

'forma Triangular 'medindo de frente 35

metros e de lado 11 metros." Apenas , Cr$

2.000.000

AGRONÔMICA' - Lote de terreno L com

área de 300 M2 rios fundos d'1 Igreja São

Luís - por apenas Cr$ 900.000. Ou em con-

dições a cómbmái.
.

'_
•

.

\ >.5
i"� ,lJ4�\q _',,\ }', ;

RUA LAURO LINHARES - TtiÍW��kill
Lote de térreno mooÍlld,o 14,95 de frente

por 24,30 de f,undos - cis 1.300.000.
.

RUA ALVES DE BRITO N.o 50 - Lote de

terreno por apenas Cr$ 6.500.000.

PRAIA DO MEIO - COQUEIROS - Lotes

à venda �om preços a partir de. Cr$ 1.500.000

em condi.ções.
,

RIBEIRAO DA TLHA - 2 lotes com área de

573,35 1\12 por 2penas Cr$ 1.000.000 em 10

meses.

CAPOElnAS - RUA WALDEMAR OURI

QUES e EUA OLr�GARIO SILVA RAMOS"
- Lotes f1 venda em condições. Valor: Cr$
1.350.000.

RUA DELMINDA SILVEIR'). - AGRONÔ
MICA - tote com área de 319.00 M2. Cr$
1.600.000.

ESTREITO - Rua Vereado r
.

Bá.t ista· Perei
ra: (ant:f3 nia Santa Inzia) Lotes de t.er

rt:i10F. Preços a :;_:;ar,tir de Cr$ 3.000.000.

RUA PR(�FESSORA ANTONIETA DE BAR

ROS - ESTREITO - 2 Lote" de terrenos

coni áTe'·1 total de ,SOO, M2 20 metros de

frente por 25m de fundos. Preços dê oca

sião '{penas - Cr$ 1.600.000. \
EUA MARQUES �E CARVALHO - CO

QUEW.oS' __: Zona Residenc'al Excelente

�
- Lote r·om .magnífica visão panorâmica
- F:'�nte para duas ruas. Frente: 18 me

,tros. FUndos: 29 metros: Cr$ 4.25Q.OOO.
Acejta-se o.utl'élS propostas.

. � .

xlstencla

odoviario
5 anos

Batalhão
de

Escreveu: - Nelson Brascner

ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO '

As Diretrizes baixadas pela Dire

tora de Vias de Transporte constituem

o documento básico para a elaboraçao
do, Plano de Trabalho anual do'Bata-

111"'-0, que se ajusta aos objetivos a ann

gu· e aos recursos que serão distribuí
dos para os trabalhos de construçâov .

EOl função do Plana de 'I'rabalho e.l:abo

rado, o

�

Comando ·do Batalhao atribui
missões aos órgãos

: subondinados e rea

justa o dispositivo da Unidade, de lHO,

do a facil.tar a execucão \e o conróle
dos trabálhos. Ü Ba.ta:hão se desdobra
em: Sede, que 'Jirige, coordena- físcali
za e apoia lJS órgãos' de execução em tô
das as ,/su as necessidades técnicas, íogí
ticas, administrativas, etc.

.

Companhias de . Construção (la.
2a .. e 3a.), que se desdobram em Resi

dências, em número variável, e estas

em Canteiros de_ Trabalho.

Companhias de �quipamento de

Engenharia, que apoia as Companhias
de Consruçâc com o equipamento pesa
do .

de construção, responsabilizando-50
principalmente pela operação' . correta

e a manutenção adequada do equipa-
mento.

.

.

Residências. Especiais, organiza das
de acôrdo com as' imposições e peculia
ridades do servico. Os trabalhos de cons

trução são realizados, em sua maior par
te, por administração direta e, por em

preitada, sempre qUe os recursos d-sno

níveis excedam 'as p0,.,d:·;t"]-,d::s de cxe

cução direta, -sno+adra-cento, ÇJU de
con rôle d8. Unid;:Hi.? p ,h2ja eonvtniên

· . dA'
\.

I
.

Cla <JP ar .. em p.con01TIlca.

Os canteiros de Trabalho possuem

pessoal, ° equipamento. e as instalações
necessárias à execução do serviço para
o qual tiverem sido' organizados.

-

9 pessoal é al'ojado e aliment�do,
permanecendo ao pé da o.bra durante a

; semal1a e passando o fim da '. semana
com a sua família na sede da Residên

cia, da Compa::1biél, ou do Batalhão. A
fiscalizacão e o contrôle dos trabalhos

. de con;trução, é realizada atr�vés de:

inspeções do Comando do Batalhão;. \,t51

que realiza inspeções aos trabalhos, bai
xa normas e instruções, orienta os ser

do 2.

NO TRONCO' SUL
,

\

viços, etc; - fichas dos Canteiros de
'baba1ho, õnde são registrados o anda
mento, a produção ,o equipamento, etc
da obra; - produção semanal dos tra
balhos de construção, remetida' para o

Comando do Batalhão no último dia da I

semana; reunião' semanal do Comando,
do Batalhão cOl11 os Cmt, das Cornpa-

, nhias, e Residências Especiais, para i)

análise da produção da semana <Ulteri
or, superação das dificuldades, coorde
nação dos "esforços, entrosamento das
atividades, conhecimento de decisões
do Cmt. do Btl-l etc.; - medições tri

mestrais, destinadas a corrigír as esti

.

mativas e a. fcrnccer dados reáis da pro
duçâo realizada; normas e .gráficos de
contrôle uniformes nas Companhias e

Residências Especiais; execução' da a

propriação de acôrdo com as Normas ps

tabelecidas pela Diretoria de Vias de
Transporte.· Os equipamentos e as via
turas da Unidade,' são, em princípio,

· grupadas em equipes organizadas pejo
Comando do, Batalhão e distribuídas
às Companhias e Residências' Especiais
para a execução d� trabalhos ,d�finidos.
Atualmene o 'Batallião tem o seguinte
desdebramentoc

- i •
•

20. Btl. Rdv: �- na sede 'em Lajes
la. Cia, de Construção: Santo Cris

to
Cia, de Construção: Côrso
CH. dê Construção: Cacoheir�-

,

- P�"i.df';'1eia Especial do Pelotas: �'-

2a.
3a.

nha
/

Pai Querê

Lageado
BR-116

·

- Residência Especial de Vista Alegre
roo .",
VARIArrrE DO PASSO DO
SOCORRO,

.

-

- Residência E�ia1 PaSso do Socar '

NA VR-282

\
.

'- Residência Esoecia1 de Indiós'
(Dàdos forn�iqos pelo Sr. C,éI. Sa'

muel Amrusto Alves Corrêa' Cmt. do
20. Btl. Rdv.)

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

.'

ADVENTISTAS 'ELEGEM' Novà PRESlnENlE-'

L .

o pastor I
Walter Beach; pá-

ra tesoureiro c pastor
.

K.

Emmerson, que por seis a

nos foi missionário na A

mérica do Sul; p,'lra vice

presidente," setor' da Améri

cá do Sul, foi escolhido
.

o

pastor R. Wilcox.

jes típicos, ocorrido no úl· '

tirrto dia, domingo 26, qu,'l.l1-
.

do os delegados, dos di' a"
sos países desfilaram osten

tandCl as vestimentas dos

países' de origem, dando a�
sim um aspecto cosmopoli-
'ta e internacional ao audi
tório do Kobo Hall em De
troit.Estas informações fbràm

enviadas pelos' delegados
catarinenses àqmlla Assem
bléia , pastôres Wi1ly Ba
ranski e Eduardo Stf1c,ey,
que brevemente et>tai"ão re

gress'ando à terra barriga..

verde, depois ..de vários dias

d� permanência nos Estados

Unidos da América do Nor

te.

.. Á, noite :4êst� l11esrqQ. ��,
o; novo preSidente eleito, pas
tôr. Rober.to PiersoQ., 'fêz o

discurso final, declarando.
encerràda a 50.a 'Assembléia
Mundial da' Igreja Adventis-
f ta, e ao mesmo tempo diri

giu uma.mensagem de espe
rança, fé e confi;ança, no!;)
altos propósitos de Deus pa
ra com o mundo, e na p;ro;"
messa divina U3 restauração
da paz, da concórdia e f:ra
ternidade universal, atr,avés
de Jesus Cristo, nosso' Sal
viuior:;' ; ",'"

..
L.;, ,,; "�,:. .,'. h
_. ';';

______________________________________
�--------------�--�. I �(

Confonne Jc� noticiado,
reuniram-so em Detroit

Michigan, Estados Unidos,
nos di.as 16 a 26 de Junho do

p.p., representantes de 189

paises", do n:undo, para elé

gel' os povos ofiCiais para o

quadriêiüo 1966-1970, da As·

sociação Geral dos' Adventis

tas do 7.0 Dia, cO,m séde eql

Washington .

As reuniões feram muito

concorridas e milhares de

pessoas estiver;am presentes,
nas quais alél� da' eleição
dos nov'os oficiais, delinea

ram-se planos para a expan
são do...Jrabalho missionário

ao, redor dº mundo.

Podemos informar que
foram- eleitos os següintes:

\ para presidente da Associa

ção Geràl., dos Adventistas o

pastor Roberto Pierson, que
por muitos anos foi missio

nário nà Africa; para secre

tário pertrlillleceu no pôsto

anti.gos PDC e PTB cogita ,de solicitar
à direcão nacional do' ívIDB ql.ie int.er
venh,a

�

no diretoria" regi�rial ) de siio
Pc'.Ulo', alegando que c' senador Uno ele
Matos não está atuando a contento. No
�ntend�'r dêsses deputado�, o presiden-'

.
te est,adual do ... MDB d,.ev.eria ado

- tal' "linha 'Irais dura, condizente caIm

os idetas oposióonistas"'.

Ponto Alto do Congresso , .

Segundo informação G8
nossos representantes, um

dos pontos altos do Con
gresso, foi o dE:sfile em tia:-

/.
.

MINA AFI'RMA QUE RANIERI
M'AZZILlI NOMEOU CASTELO

São paulo (OE) - O general M�
na Barreto, em entrévista ',1 concedid3
ontem à imprensa, declarou que se

reefetivar a manobra continuista que
· se esboça no País, lu'axá de tódas as

rori!las a' fim. de irppedir a instalação
da d.idatura.

Afirmou que as bases do movi

mento revolucl nario n30 foram exe.cU-

taelas ':cele Govêrno, que o marecbal
C9.stelo não possuíp comprom:ssog re-

, vo1ucionários" e que, como os demais

membros' do pc: der, "foi nomeado pelo
sr. Ranieri Mazzili".

Assinalou que "a unita maneira do
País entrar nos eixos seria através elo
fechamento de tudo, PB.ra começar ou

tra ve:.:; e .as.sim, dentro de um ano, po
deriamos, novamente, restabelecer a de
mocr.3ci a, a' ra.vés de eleições livres e

diretas'.
Para o general Mena Barreü; "a

subversão desaparece quando' se trata

de encher a ba�Tiga do povo. Todol.S ês-
·

ses movimentos de. descontentamen'!o
com o regime resume-se em apenàs
uma coisa: fome".

INTERVENÇÃO i

j'

CANDIDATURA
.

,

o MDB nau1ista não deverá reti
ra.r a candidatUra do general lVIena
Barreto 0.0 góvêrno na\Jlista pois crê
c!ue -a convencão ,n�ci;n21 do di-a 6 dei
xará a abstenção a cargo dos .g,ab�n.etes
regionais do partido. Essa candid:a'hlra
dpvprá s�r rn�ntid�' até pOUCOS' dias·ap.::
tes das eh�ições. '?- fim de que ó milita!',
.*,1. ;'"l0ncenhações popdlar�s, dê mais
subs;ância à campanha que se fará pe-

·

1�\ redem0cratização elo País e elei.ções
di.retas. As cnncpntrl'lcões deverão ter

inicio clenojs cln di" 16 ..
Info;mr1cões ela ex-UDN naul;sta

dão cnnta de que o sr. Carlos Lacerda
a<1l Hrcl"J ',l1:)(�na� 'a p'lp;cão. nela assem

bléia. no �l' A 1,rpU
.

Sp,dré
.

comI) n0vo
p:nv'''r11HdDt' de São Pélu1o, para dl,'pois
insta18x éLisposítivo políüco no Est�d().
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o �Ior:ianopolitano
é Figueirense em Sensacional Duelv

'.

r
i

!
OHt«:'.rOR; Pedro Paulo Machado - COLABORADORES: Maury BorgesGilbertü P-aiva - Marcelus :_ Deeío Bortulozí. ,o,

p�DOtti �� ,

assistir'

I

) ;",

Gilberto Nahas - Divino Mariot -

,

\

\ h( je e
E:n sequênoía ao C"mpeo:

nato Est�dual de Futebol -
Zona "DortJ;ly Antunes" -

'

vartos .jcgos serão e.'etua
dos esta noite, além do em

-b-ate Figueirense x Caxias,
que o floríanopolítano pre
senciará,

Hercílio X Avai

Para a cidade de '1'ubQrão,
deverá .seguír, fis primeiras
horas da tarde, o ccn+unto
do Avaí, que medirá forças

com o Hercílío Luz, local.
Cavallazzi, ausente do" nré
lia de domingo por contu
são, deverá reaparecer no

"Leão da Ilha" nêste prélio
que sustentará com o "Leão
do Sul" que espera reabili
tar-se do revés sofrido 'do
mingo ','l,nte seu rival, o Fi
gueirense.

crario e Ferrovl:ári�. oportu
nidade em que êste último
defenderá,�-

a vice-lederança
que pertencia ao primeiro.
Ef o jôgo principal da roda
da o 'que reunirá os dois
categonizados times.

Palmeiras x Metropol

Comerciário x Ferroviário
o jogo n. 2 da �odada n.

11 será travado na cidade
de Blumenau, quando estará
em ação o líder invicto aue
terá no alvi�erde do Vále do
Itajaí um adversário perigo
so.

Na cidade de Criciuma se-
rãG protagonistas Comer'

dz
Eusebh, (le ;n :=tuas, 1m75,

,i21scido ei'1 h;:H''''0!1�O I,l[ar
��es e'!}. �A:'" ff"""biq le I:1�Y"

ccu .9 Q"')ls ppr,<:l n se1ecão de
Fort",,..,j e foi. o rx:t.ilheiro
do r:ampeonat:: MU".1dial de
1n<;ilt
Dos �el1" !Sé' 1.s em um só

'��", conh'Ç! '1 Go-"'" do
t'()rte e�" ,(H1G D.!)\t'l�Ri ga
C'10�1 'flC'r .,'{�, "e'Jois de es

f""'1�r�""'r'�-"'i0 Y),'�"" �. 'l ('. A.n
t.p,� (';'1) ..

t'7'A�" �"'0'::>r1n�f' .1.""!l'ui_;;t
�.,.",... ·_""�"""""""''''''n .r:'I'1,�J.T"() ""'o's em

partidas pelo MundinJ: fI"A
� �9!7,.�" do P,r�sil,

'1' f(�-1 ,(\'-:f) 'T7 .....nr<;ç: (l? :r-r�'.n ... ,.�if:l,
("--1 1'lF'1\ r "i'':'1�1'l.:'1e, da F"an
ç:" eE1 19511:

Marcilia x Guaraní '(L)

Na lista dos maiores arti
lheiros, Eusebio está em ter
coirO' lugar, ao liq 'de S�l1-
bHe, da Argentina, que mar

cou 9 gols em 193'\ e de A
demir� de MeTleses, que mar

cou e1"1 1950. ,pri'.):leiro l��
11'''-1' é de Fontaine, que mar

cou 13 gols. em 1951}; e o se

gundo de Kocsis, que',fez 11,'
em 1954.

o outlo 'bom cotejo
.

da
rodada está, marcado .

para.
Itajaí. Jogarão () invicto Mar,
cílio :qias (7 émpates em 10
jogos), e 'o, Guaran'L de La
ges, qu� dbmingo perden p,<t
ra seú rival, o Internaci.onal
por 3 tentos a zero.

União :x Barróso

• O n:re1in rIe "'"ena i"""'or
tãncia. assistirá') os timr-oen
ses' que 'torce::-ão, é claro",

"
,

por um triunfo do·quadto
local que até agora obteve
um. único ponto, resultado
de seu ennate nesta capital
frente ao Figneirense.'

América x Imbituba

Em Joinville serão adver
sários o quadro rubro local
e o Imbituba, oue estão com
fl e q nontos perdidos, res

pectivamente. E' favorito
o Améríca.

Internacional x Guarani (B.)

o Internacion'll, que come

çon mal a temporada, vem

se firmando após a sua des-

AtJéti(:o' x OJímnico
Este encaflf,r(l está ,marca

do bara H' noite de amanhã
�e constitue out,:o bom cho
que da 1 La rOd;,da.'

.'

�ll"ebio jnga no, Benfica
desde 19 Rnas, e eotá f!>.zen-
do o serviGo militar. Casado
hi seis meses com uma ,!'t-,

.

'1Y'i>;'3 de infància. tem um

ir""',ão no juvenil do" Berui-
" Ll.""a -:- A mlmi,';-rf:j}irl,-,õe

ca. de Chímbote' conce<i�u o tí-

..,... __-:- ... -......._._·;.,._,, .c� _

tulo de Cidádão dessa cida
de a Pelé. Que foi convida
do a receber o título 'em S6-

Escreveu: L. S.

Er. �li<l J�sé
Contínu"udo sua sl1gesti-

v,'" sP,"'ie cje P3t;tic'h.", i'1vJctas,
a" valQros,a �.gl'e!)1jaJ"ãQ do
Ipin'!lga F, _O'. é\e São José,
g,;,leon esnet<lCllJarmente a

er; ipe'do .Bo�afogo F. C., da
P"ainha, domjngo, à tarde,
em seu grrmago, pelo esco
rIO "lo '7 ��"tti" " 2,
Desde do iníeio notou-se

a '5Ul)erior;daêle qo esnua,

drão .iosefense. que mais u

ma �ez mosti1''''ll (iue nossue
UfYl óti.1'Y\O plantel. pois de

,,19':5 9té arJui,;ó cOTlheceu
uM �"hor .de c1el":r�ta.
'l:"8P',h.é'''' na. V,reFminar o

time jqsefense venceu: 4 a 1.

Em Barreiros
Defrontg1_'Qm-se, ,<tmistosa-,

mente. no pram8do d" B"n
df'ir:\mte F, C., de Barreiros,
d"''''''ij''O-Q a tar1e, "s e(11)ines
d'" Fb,lmitl.ense F. 0., 'de Ca

p(\fir?�. e Q qu,a.d;rp local.
At1nS 90 rilin.utos ge bom es

pe,t.ácu10, S,Ü1.1 vito.!'ioso' o

BLmdefr:'1hte por 4 tentos a

2.

No ru:élio aperitivo vence
Tl;'l,m oi vist�!lntês nor 2 a 1.

Na Trindade
No Es,t�dio ao Paula Ra-

1;p,mb,.o l1-:-r5Xi:'YlO, O'cnsião
em aue será l',r:rniena!!eado
Y'lp1a CaID:<tra Munic:ipál :lo�
cal .

I

11)O<; F, C, iOp':"ram flrnistoc:a
mentel:lS eaui1,es no Inde-:,
pende")te F. C, e do Irmãos
Vidal F, C. s:-.indo vence
dor o time dirigido tecnica
mente pelo noplllar Déca,
por 2 ,<i. 1. O prétio, ql1e foi
considêrado pelo público
que compareceu ao grama
do, como um ótimo esuetá
cuIa futebolístico. Ambas a

gremiacães vem c,esempe
nhando boa figura na vár
zea.

,No emb8te preliminar, sur
�iu um empate de 2 tentos.

Valde'm:ro Pinto Contra Caraballo
Dia 19
,6 campeão sul-americano

dos pesos-galos, Valdemiro
Pinto, viajará esta semana

para a Colombia, onde luta
rá - di'1 19 - em Barran
quila, contra Bernardo Cara
ballo em 10 assaltos. Valde
miro receberá 2.500 dolares
pela exibicão €, se vencer,
melhorará sua classifica�ão
no "ranking" oXidaI da Wnrd
Boxing Associ,':ttión, Re ner
der o brasileil:o terá direito

Em Rio Taval'es
A eau,ine do c'<tramuru F.

C.. jogando, domingo, à
tarde. contra o 'Cruz de Mal
ta F. C. local, foi derrotádo
por 4 tentos a 2.
Nos aspirantes, surgiu um

'

pate de O a O.
\

Aviso
A diretoria da Associação·

Atlétic,'l Educacão e Cultura
comlmica, através desta co
luna, os portadores da Ação"
em Benefício da mesma, que
estava marcada para ser
sorteada no próximo dia' 10
do ,corrente, ficOll' transf'eri�
'da par,<t o dia 24 de agôsto
do cOl'rent7 anO.1

a luta-revanche no Rio de
Janeiro conforme prevê o'

contrato' assinado para a pri
meira peleja. No "ranking"
oficioso, distribuido pela re

vista "Ring Magszin�"; em

Nova York. Valdemiro ocu

pa o terceiro lugar enquanto
Caráballo é o nono classifÍ
cada. Nessa mesma catego
ria. Eder Jofre ex-campeão'
mundi.al, esta na quinta co

locação.

Instifuto de Cu'lfura .Germânka
'1.

'Comunicamos que OS" cursos de língua. alemã
(turmas 1 -- 8) dr:) segundo semestre já foram rea.
bertos e continuam no mesmo horário como, no pri
'meiro.

Pelo Campeonato Estadu
al de Futebol de 1966, está
"cHú'cado para c e�tádio da
-ua Bocaiuva o confronto
Caxias "versus" Figueirense.
'Vindo ambos de urna der

rota. e um empate; figuei
renses e. caxíenses logo
mais estarão lutando pela
reabilitação, Ó quadro de
Joínvílle, agora distanciado
seis pontos do líder que .

é
o Metropol, sabe que 'não
pode perder mais, se.' é que
aspira o cetro máxímovpoís
é, inegavelmente," um, ..

dos
candidatos -reías à posse' do

'" galardão.
'

Quanto ao cani>

.

peão da cidade. que: come-
çou com resultados satisfa
tórios, para', depois .caír qua
se verticalmente, estando no

penultímo põsto ao, lado de
'seu maior rival - o Avaf -,
precisa: fazer as pazes com a

vitória, afim de que sua tor
cida reacenda as esperan
ç'1S de urna colocação condi
gente .com o 'alto prestígio
que no. Estádo desfruta o
clube presidido pelo sr. Ma
noel Santos,

.

U, cotejo desta, noite. no

Aa2(Ífo K.o�der. está despe r,tând� desusado interesse en

--------

Paul,a Rame
"

Tem nova diretoria o Pau-, s� em consideração .que os
la Ramos Esporte Clube� nüyas, p�re.dros do clube da
dignando-se à mesma 'a tra- ,. "estrêla solítáría" são ele.

ção rumos diferentes da an mentes Jovens, possuídos
terior que apenas evitou' db'S. melhores propósitos de
caísse o clube no .esquecí- sOrrgi_;tem :�,o clube que em
menta. 1.959 realizou Ó que se po

, cté, ,chari-Iar de 'algo" extraor
, diná;iio;,. ínalmítível /mesmo
',no futebol de nossos dias.
sagràr-se campeão do, E.sta
d<,> .sem, recorrer a jogado
TeS, de outros centros "que

�. não
"

o florülnc;molitanoJ �
"constitúiu-se "o' certame de
59 lUp, -dos maiores e mais
sensacionaís de tôda .a hís
tórüt do . fu-teboll barr1ga
verde, tendo 5i9-0' o Paula
Ramo� na época o time ba
se da ,seleção que ,mais gIo
rtâs conquistou para Santa

','

Começou "a nova orienta-
ção paulaína ,% 'suas ativi
dades quando já o ano pas
sava de sua primeira me"

tade e o certame cítadíno
de profissionais j'á havia si
do' ínicíado. Consequetémen
te, em relação ao time 'que
disputa o' título pouco .pode
rá realizar. Alexa,ndre Ca-

-

rioni e seus companheit·os
de luta. No plano social, po-

I

\

\�

LO
\

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

tre os afeiçoados do espor
te que já deu ao Brasil dois
bicampeonatos mundiais -

um conquistado pe'í Santos
(Interclubes) c outro pela
seleção (interseleções), tanto
que deverá ser das melhores

.
a afluência de público à
praça esportiva da Praia de
Fora, ainda mais reconhecen
do-se a aceitação que sempre
tiver,'lm por parte dos flo
ríanopolítancs os duelos en
tre os dois alvinegros, cujos
conjuntos, salvo alterações,
deverão ser êstes:
CAXIAS - Jairo; Luizi

nho, Coruca, Dínho e Orlan-'

do; Joãozinho p Tite, Edson
Calmon, Norberto Hoppe ;
Zezinho.

FIGUEIRENSE - Edson'
Juca, Zilton, Gersino e Ma:
noel: Zézinho e' Carlos nO.
berto; Tião, Helinho, Ruben�
e Romerito,

Como preliminar, jogar%
Postal Telegráfico e ,São Pau
10, pelo cert{llUe citàdino de
profissionais, oportunidade
em que êste último defen�
rá a vice liderança que divi,
de com Tamandaré e GUa,
raní. ,...._

efetuar seus jogos
peonato no mesmo, como
vem fazendo ó Figueirense
que quando aqui joga mo
vímenta o mundo futebolí,
tico no "Orlando Scarpelli",
com grandes benefícios pan
o-futebol da cidade que não
pode ter só no "Adolfo Kon
der" a sua, razão de ser.

pa�laínos! O presidente
Alexandre Carioni já deu o

toque de reunir, objetivando
novos horizontes para a que
l'ida' e simpática ãgremís
ção. Teu concurso e necess
rio para a grande obra

, de
recuperação do clube que
deseja escrever nova página
de glória no livro de ouro'
do. footboll da cidade. Apre
senta-te. pois,

Es' eduàl de ,.futebt)'1
corJrdnt�s� m�·�t'ados

êma�hã

Dumiens'e de Paula 'Ribeiro
.

. \,

Advogado O B se n 2055
Causas Civpis, Trabalb;stas
IIl1'nos�ó de Renda. Iil011;Hnato
Escritório: pll_n Vict�r MAp"Ues, 28
Caixa Postal 613 .....,. Fone 3683

Florianópolis Santa Catarin;;1

rém, acreditamos q�e lpuiclassificaeão da Taça Bra- to virá a ser féito, levando
sil, pois passou pelo Caxhs
(1 x O) e dominr:;o colhElU
seu melhor res111tado ao der
rotar o Guarar:í, da 'mesma
cidade, pelo eseo1'e Çle 3 ,;, O:'

. .' '"'
na rotilada-em �Jue fel,g'QtL 9�" '%__ :�_!:_.,..- _",,:;._ ,� j,� ,:,: .conjunto blumenauense. ,.

'

',,/' ��:�.
-' ii!" ','-- :0-'

'o

';"

Catarina no setor do'esporte
das' multidões.
Muitos' dos atuais dirigen

tes do tricolor praíano .são
filhos, primos ou sobrinhos
dos homens que há anos pro
jetaram o Paula Ramos 'co

mo o maior esteio do espor
teareí de Santa' Catarina,
movimentando' de nôvo o

bairro da Praia. de Fóra e

impulsionando o prestigio
do Paula Ramos para ou

tros ..

,

O reinício das obras do
estádio do clube tricolor, 10-

.

calizado na Trindade, é um

dos ponfos prímcJl:diais do
progr,qma traçado pela no

va diretoria pa.ulaína que
já no próximo ano pretende

IMPRESSO.-RA

"

desenhos
� cliGhês

folheto$ - católogos
cartazes e cárimbo$
ir'l<pressos em geral

Dopelarial�
A IMPRESSORA MOOt::lO possui fodO") os ;ecursos
e o Ilecessôrio experiencia poro 9Orolltir sem�re o
mÓl1imo em qualquer serviço dQ ramo.
Trobolh'. idôneo e perfeito, a", que V. pode I:oflfior.

,

,

'''<.

\

IMPRESSORlI hlOOÊLO
0E'

OFUvAL?1) STUART. elA.
\ �UA DEODORO � 133':'4 ',_ ,

FONE 2517 - F.l.ORIANÓPOU$
I
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1SARDINHAS EM OLEO COMES'tIVElII NOTICIAS DE LAGES

II
11 TELEVISAO EM LAGES

'I
II

. ,

fias boas casas do ramu procurem Sardi"l
,

.

.'

,

Ilhas SOLMAR, em produto çal.rill�s'll
para o mercado I�'teriíacional. !'1I,

RAINHA DOS PINHEIRAIS
DO BRASIL

•

Por ocasião da IIa. Festa Nacional
do Pinho que realizar-se-á nos dias .,

1.2-11-1966 (parte social) e Exposição
nos dias 26.27 e 28-11-1966, será eleita
a 'Rainha dos Pinheiras do Brasil", Di
versas candida as dos Estados do Rio
Grande do Sul, Paraná e Santa" Catari
na, já estão inscritas para

. di:iputarem
o ambicionado, .título. Será mais uma

promoção para, comemorar os' 200 anos,
ele Lages. 'Todos os municípios dos 3 Es
tados SUlÜlOS poderão inscrever suas
oarididatas..

Escreveu: Nelson Brascher / estaduais e municipais, dentre estas o

Sr. Diretor 'Ceral do DCT.

SOLMAR· - Em palestra que mantivemos com

o Sr. Carlos Jofre do Amaral. Diretor
da Rádio Clube de Lajes; este nos in
formou que possivelmente em fins do
próximo mês de Agosto, teremos a j

nauguracão da TV-LAGES em nossa ci
dade. P�ra tanto iá está residindo em

Lages o' nosso conterrâneo Sr. R,eYnal
do paim Brascher, que por diversos a.,

nos foi técnico. da TV-RECORD de São
Paulo e que agora voltou (3. sua terra

para aqui dirigir os trabalhos téçnicos
de montagem da rV-LAGES. 'E' pois
uma notícia das mais alviçareiras para
a Região Serrana.

HINO DO BICENTENARIO
DE LAGES

;
O Prof. Ibelmar Paim Brascher,

;?utor do Hino do Bicentenário da 'pr:a
cesa da Serra" seguiu <esta seman/1
para a capital do Estado, afim de
proceder a gravação da marcha do bi
centenário pela famosa Banda da Polí
cia Militar do Estado de Santa Catari-
na. '----

o

... 'ii!

Mundo Infantil
MOSCOU, (APN-O.P.)' Uma

das maiores organizações especializad<ls
em moda infantil é, sem dúvida 'O .:

Mundo Infan+i l', de Moscou. Em seus

150 mazagines vende-se tudo o que ..

uma criança pode precisar,
Os grandes magazines da praça

Dzerzhnski visitados diàriamente por
350.000 clientes. e pertence à grande (l�

ganizaçáo 'O Mirxio Infantil", que Don

ta com outros 24 magazines e estabele-
----------------------

cimentos industriais.
A produção de artigos infantis au

men: ará bastante nos próximos cinco q
nos.

,

o, magazines receberam 3,500 no

vos artigos e modelos, As vendas em

1966 totalízarão 328 milhões de rubros.
Serão vendidos aos jovens moscovitas
33 milhões dE' bl':nq" I;1r-S p em tôrno
de 10 m..iJhões de l'O\1FaS, sapatos e 0\1-
trcs arÜgos.

N'ova 'Lei Do Serviço MilHar. 'Campanha De

Editall na Coleta de Preços N. 12i6�
lV!lONUlVIENTO AO FUNDADOR
n'A CIDADEPelo presente Edital. torno público que a Secretaria de

Obras e Serviços, estará recebendo propostas para o fume

cim,ento do material abaixo especificado. . ,
, "

O Artista e, eSD�ltcr lageano AGOS,
TÍ�Ho' MALINVE}fÜVI FILHÓ, já -ini
ci,oú" os :trabalho� 'de cónstrucão do Mo'

nUm�nto� ao fumi�âo� 'de' Lag�s,'_'ANTQ
NIO: CO�RE�A PINTO .0:$ 'zyfACEDO"
quetem .sua in�uguraç9.o pré",ista paré),
o dia 22 de Novembro 'de 1966, data da
chegada dáqpé(ê -b81d�irante aos Ca.n
pes, de Lages. ,:':' CORR.IDA' INTERNACIONAL 'DE

AUTOMOVEIS

L - Carro Internacional - KBIO
.

2 (duas') sinaleiras trazenras completas , ,'" ,,: "

20 (vinte) me�ros de' fios duplos para instalação .elétrí,

C'1 de automóveis. "

,

12 (doze) lampadas C[i� '6 volts de 2 pelos para sinaleira
12 (doze) lampadas clB. 6 volts de 1 polo para sinaleiras
2, Carro Ford - F,60J t-

16 (dezesseis) velas r-specíaís
3 (tres) condensadores
3 (treís) platinados
3. - Carro Chevrolêt Brasil

3 (treis) condensadores
3 (treís) platinados
4. - Para carros DivHSOS

1 (um) jogo de bicos para bombas de engraxar.'

,

SELO COME1\1,oRATIVO AO. BI

"t:I�NTENAI1IQ,PE'-LAGES
-

Foi, definitivamente marcat.J.a para
o dia 19-11-1966 a prova au+omobilisti
ca "12 HORAS DE LAGES' (forca li

vre) era comemoracãd ao' bic�nte�árj0
da c'dade. O esforcado Pr=sidén+e do
Automóvel Clube de Laaes Dr. Clito Z?
'n<?lino Netto, está' convidardo volantes
t1e r�non"" inter�"lcional aFim de pa,rti-
ciuaren' cia !!re>Drle H,rOva que natural
rn'pnta uo1arizará "5 -atAncõe" dos allto
mob'lísticas de' todo, o 'Brasil.

A Comíssãd; Filatélica: do Depar
'

3-

rnento dos 'Correios e 'I'elegrafos já 11181'

'cóu oficialmente a (12ta do laneamento
cio "selo comem�rativo ao bi'ce�!"nári.()
,de "Lages. Dita' "ol�J'íidade se dará DO'

dia 22'-11-196G, ria Ag.ência do Dpnal'ta
mento ,dos C0ffp;oS' e Telé�r;afos de La

'ge,s,' qUé� c0n+a,.:;:í nnn'Je18' data com a

pres:nça de alt,13 adnr:da'des 'Federais

Flori\ll1ópolis, 28 de :;-,}lhO 4e 1966

DR. NU.TON 'DE OLIVEIRA CUNHA
ServiGos

SecTetário· de .

Aliás, nós temos um Presentão' para çada' Amigão!
E um montão de presentes úte·i$' e 'práticos. Se U Papai gosta de caça', pesca,
jardinagem, marcenaria', e 'inecân'ica, você precisa ver os Stánds do Amigá·o.

,
, .

MOSTRE :E:STE .ANlJNCIO
À MAMÃEt

ELA lAMBEM PODE ftBRIR
UMA CONTA EM NOSSaS LOJAS L�i;> CONSTANTE !}

. Pergunta: ,

, ande está publicada a' Lei do Se1'
viço MHltar e,:". regulRmentaçã0: dessa"
I.-el? '.", ' � ,

,R�sposta:' " '

':'

�stiÍ publicada no J')i�ri�:.Ofi:cial Ç!0
'República de' 3 de Setembro de 19M ..

'

'sob no:,4375. �.
,) ,

A sua regulamentacão está publica'
da no Suplemento no. 21 do DiárioOfi
cial de 31 de Ja�eiro de 1966.

Pergunta:
O que quer dizer Alistamento Mili

tar e onde é feito?
Resposta:
E' o ato prévio e obrigatório à se

leçào militar.
.

E' feito uelo Orgão Alist<H1(w do lo
ca-l de residê-ncia, ou, excepcionalmen-e

.

f'In rutro OrQ'ão A listador, se as circuí".s
tâncià<; o 'justificarem a juízo dêsse úl,
timo OrQ'iio.

Pp"'!Ul.nt;:), :
Ccrn que idad� de"e ser feito (l

J

Alistamento Militar?
'Ftesposta:, .

f>.' àprese:nt-ação obrigatória deverá
ser' reita' denrro dos primeiros seis me
�e�' â<{allo, em que- o-brasileiro .cemple
tar la-, (ijezoito) ,a110S d€ idade.

P�rgúnta: I ,

.

'li 'Q'u1:l�S -os .c'iç]adãos que- devem se a

listar ,nq, próxímo ano?

Resposta: '

, E' obrigatório ao Alistamento+ no

máximo até' 30 de 'Junho de 1967 de
todo. :brát;ileiro qUe -nesse ano ou 3l?-te
Fiores que' complete 18 anos de idade.

Pergunta: '

, Ex+s em TDUJ+<\S nrevistvs em lei pa
T" 0S infratores da _J,ei do Serviço Mili
tar?

p.;;"'uosta:
c

a lY'<;,nn1' YnU1f::l anlicável COl;-
rr"nr,,,,J� "- 1/30 (hum +r;nta a'.:os) de
:�rD('r ":,1'·.,.,� """'n'r1'1o vigente no país
oti o:eia, 1.1'1(1(\ crllzeiros.

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

/

por A. Seixas Netto
·1

.I

Pode a todos, sel" cousa co"mum, ,serr..
maior s�gnificr':1.o que o misticisl'Ilo, a-

I
credit2r ou não em astrólogos, em m8-,

gos, em feiLceiros, em ledores dó flJ,.1..u
ro; todavia a quantid<jde céptica é tã,)

peciu€na, diminuta mesmo, que desapa
rece _ante a multidão 'dos seguil,iores, a

bertos ou sec.re'amente; os astn5lggos
seg\leli1;-11trmilªniõs,"-;:;n'i1narpê�tbs heI'.
dados, cuja origem' llão sabem explicar,
tanto aue, em suas' predicões, nos sigYJi
ficado; simbólicos,' nos si�te:rna,ii cónst,e
la�es, sãó un�formes, incapaze:s' de V[l,

riqções de cá,lculc.s, çle extrapolàç0es
t30 utilíssimas às ciência's matemática?:,
os mag_os, seguem formulár_ios e reéei
tas que não pndem �ih�flr l:l'onde- V'�"'T'
e ',nàra satisfaz"�r curiosidades, as sub-')r,
dinam a nomes' de personagens fam'osAs
do passado mai s cu menos remo:os da,
ll')SSa HuI'" '1nidg�E': ;"'S fei'iiceiros, d".s.
rna'" v",riadas e diversas rinh'lS ou ef'C0
la: b,zf'�' a m'�sma C011S�, i'nvO'cat)l'- ,,�
mesmos :::imbolos seguem mesmos ."ilo1
ai <: C11ic, a]oÇfgl'Y>, f' 'é ·jdn mPS111l',. r1pooCQ
nbnci-:lo<:'

I

o., !"",.ln1"p<: dn t"tnr0. mai", ou
mPDo; cn;' intllici',írl n<;icnlóqj'ca ,al!ttlDs
deles, não lprp verd;-I-l",iy?rncmfa p fllf'J
1'0 P1a" sacam. f'TJ1 <:1)"," SOL?TES.' ilR
cõ"'s sAbrp n n"ssa<1o: Isto., do pon'to eJe

meJlOs Científi�o ligarJ,os as ciências J,o

espíFito� -Mfls a verdÇ\d� é qUe todas es

Eas p,l'ofi$Sõ�s hçje: mai,s 0\1 me-!10s con

denadas pela razão e pdas Leis' civis
dos povos, foram notáveis, dignas, i1us
tres, profissões em 'passado muit0 dis
tante. º qye. resta hoje, chegado �tl"1-
vés :dã l�genda folclórica ,explorado por
muttas pessoas, são os mais simples for
mulári9s- áugures, disto1'cidos através
dos sáculos pela transmissãÇ!, oral por
dentro d� ca,m.adél,s de povo submetidos

. às TJ1ais' diferentes culturas e instruções.
[Yzemos aue eram notáveis as pro

fi".sõe_s de as�rologo, de TT'ao:o, feiticf>i,rJs
augures, em passado bngícuo expli
camp" porque: N()<:sa H'l�anidéldp,. e

os S""1S'�r'uuament('s interiores l.1e c;.
v;]iZRrÔr<:. é' peva: muito. nova; não pc�
03"" 10.0f\O '2nns de idar'e siqUer. An+e�'
c1"la; o.utras HlJlne>u'dac1"s pxis+irg�. C:l

da uma com cent!"nas de Civih�"ções.
Jõ' f; "cqtástrofps cÃs""-'Í'cas que c3""t>'ui

:I1"r;n. n,,, fRce da 'T'prra ,essa,"> Civil'iza
çõ:�s;- (,le;xal'âm profundrw€nte gravadas
na mente dos h0l11pns, como herança lI'

..

re'cus��el, 'Sua b,i.<;tória· seus cC'stU:l11ES

qUe 'são, aqs prm·cos e ·llnid'l.mFn1;o r"s·

sucitago� 0,o,s, nrofundo< e oaninhos do cé
tebro. Sem ir mais lonr?, 10davia, o ter

ror cr,nstf1nte do' 'fim do U'undo' é re

COTI'1e>.cão dp cat8strofes do Cosmo nró
ximo "abatida:;; sôbre H11manidades pre
,CE>0putes. Daí nOrq'H� () m·iY'()'l.rismo e

xi;,te�te "d� ü"'fim -do ]','ftindo'" se'li eS'pe
r�d6' d��de("a ,!Dwfundéza dos céus.

" ,

.1'" _

/r Ele urobri0 UIU in1igrante ( ... )
Kàza..l'l to'ina

-

per tema 'a odisséia de um

'io que,' in�ciahnente, deixa a pequena
.f\ nató1ja - onere gregos e armomos

,�r?.l11 vítima� COD<:t,2nt2s da prepotêr.
cia turca - 'e y,j _l)ara ,Constantinppla,
serl1 j?l11aj,:, porém, aldicar o sonho de
bUSCélT a raz e o progresso. desejados
no nf,,,(\ c ">_nt;nente. A acão se inicia
em 1896 e. (1ul"imte os pri�neiros 25 mi
nutos do filme o qUe temos diante dos
nossos (,l,hos - em cenas de admirávd
vigor !)lás'ico - são d(�talhes do drama
eterno das minortas nncion!:lis submeti
d?� 20 iu1go dos conquistadores, sem':'
prp desumanos e pFepctentes. Daquele
�""'�0. ,,1,.., arlT'ênios e gre�os acossados
", 1-, "'li<n,,"Tno tu roa. Elia Kazan reti

'", '" ,.!.; Q,iJ::;:)Vos Tepouzoglou e,
""'-,,,,� r."o c0s+11ma por em. to-

r' ,', '�')- "" ..

's. faz desenrolar o d,a
,', ..

'

.. '" ;"'rl�e p-sueranGas, de lu
j, :

..-,,- n-.-'�"'l"Õ"S, de idealismo e

f,', - , ' .. -1" ,.l"1 jovem q;e não ;1-

ce;') �
", ',- ,J�' .c<"'A<l e uo1"isso croloea

todo ri ,,' , .�_ .. _" r;} cr.ncl'otiz;l

çãCfJdl'l. V;8 ..... ' r' ':"
l' _1- J-,,<'i.lo aO naí::;

onde almeja progl""c�i]" �. vivei' em PÇl,::;.

CINERONDA
,EMANUEL MEDEIROS VIEIE,A "

'TERRA DO SONHO DISTANTE'.' D�
ELIA KAZAN

Sôbre 'Amér Cr:J, Am§rica" êsse ad
mirável filme de l{azan, há pouco eXl1)i
do, P. F. GastaI do 'Correio do Pov""
teceu as seguintes consicleraçõe<;:

'C'-�'10 'o admirável 'O J.'.'.op;;"do",
•

,'" Luc ·ino Vi,sconti. "Terra eh Sonho
'Distante', que Elia K3,zan realizou to
rnando DOr base um livro de sua auto
r' a - ")�r sua vez baseado em hlstórias
da pró""'·a f>tmíha, às qUais acrescen
tou -m).üt" clf' sua experiênci.a pessoal
- é anresf'ntac1o 110 Bl�asil em cópia 1 J 1

tra m�tilada, pos' o, ol1e çlos ] 77 '''1in ,

tos da versão original faltam, entr'" r
.

nada menos de 58 minutos, ou seja, p1'8
ticamente uma hora do filme.

Pois, como no caso de "O Leopar
do', tal vandalismo (".) 'não destrlfiu
uma obra que, desde já, se inscreve en

tre as maiores da teMpOFada e que fi
cará como, U!Y' nos títulos dp rnaiol" sig
nificac:ão na fillTloe-rafia de Elia Kaz:}}1,
tão rica de nbrgc: narrantef; como 'Vi
das AmarQ'as'" ',Clamor do Sexo', 'Uma
Fua Chamada Pecado", 'Um R0Sto na

Multidão',
Homem �,berto a todo� os temas e

assuntos. Kazan volta seus o1ho� altora,
para o drama OI) emigrante que muitas
V�7.Ps, oer"pl;1'l-x:!O có"';'o ri1l.nOrjA. na6ioi
nal poi �o+l",os p6Hticos OH ' rêllgi6s0s,
passa a sonhar com a América, ven
do,a como a Terra da Promissão e da
Liberdade.

FICHA TECNW1.
. \

Fotng:rafia - Hask�ll W<>xler
Músi�a - F.<lnos Hadiad'1.'kis
P,fod11Ção e Di;pcâo - 1<'1;a ,Ka7.an
FlPl"lco' -' F-!f.<lf'h;s 6�allelis"':"" Fran�
Wólff - Marcy D.llvis

Endereço para Correspondência
Rua, l).uque de Caxias 756 apt 2 - Pô�
to AIegre .....; :Rio G.. d() Sul

... ,4
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O'GOVERNADOll E o FUJ«CUlIIALISIO
f •

:!.. � ,

, ,

,

v;

"

Rio, 2 (OE) ...;_ Cs governadores
( João Agripino, .Arthuc.fceis, lvo Silvei
ra e Ped-o Pedrossian, 'da Paraíba, .'\.

mazonas, Gania Catarina e -Ma.o Gros

so, respectivamente, procuraram o mi
rostro 'da Justica na tarde de, ontem e

l-=n�varam sua�' queixas .cOlltra o' ,At-
1", . ..c:.xcim,.nar'ctm o.'> casos parucura-es
ue seus .b.stados e ouvü,a:m do nll[ll§C�'O
(ia ponto de vista do Governo ,a respei
to oo assunto. Foram, contudo, tranq-r-'
.Iizados com a ínformaçso de q�e, est�

,

sendo providenciada a, revlsii.o do 1\.(0
na base de sugestões recebidas, ini.,l'l
s.ve dos governadores.
l:'i.hT'p'i'lCAÇ.\O

, O nresidente Castelo Branco, ain

da esta- semana, deverá baixar, um, élt0
retificando o Ato Conlplell!entai- Tl,o '15;
pa-a tornar senl ereüo aS 110nlE:::i:ç'oes ue

,prefeitos e governadort::3, na iopna de
·�testamentos politioos. O ministro .

da
'Justiça já está .elabo.rando o 4l::ict�· su,bs:
titutivo, sob o fúrid.ameIito q.e mtper
feições técnicas do primitivo

'.

'e; tam
bém, em face do conflito' de interpretà
ção sôbre o verdadeiro alcance dó AC-
15.

Logo' que ,
divúlgado o Ato Çom

plementar n.o 15, diversos governad",
res de Estado, notadamente QS, da !?a-,
iria, Estado do Rio de Janeiro, Ama-

.'
I

ARENA é Por Cedula Uniça Para
Capitais e 'Individual 'Para inf@rj9t.·". '.

•
• -

,- •.•� c i'

Brasilia, i (OE) - As comissões
diretoras nacionais da ARENA j� est.5.o
enviando ao gabinete e':iceçutivo nacio,..
na1. sw's reC1')�stas às con,ultas sÔbr,é 'a

ii al'eraçâo da -legisla'.:�o el.';tol'31. vis?n-·
\ do à resta,belecer o sis/;ema de votai,ião
ant.erior à 1962, isto é, �É.dul'a uil'ica pa;,
1',3, a r:::"-!,,, �,<l"!:' 0fLo Paulo e tôdas ai)

.'

capj1a's (l', --r";- 'n<o, 10 ddlJ.la individual,
n(;; mímic·,�i,...s rl- ':'or:d8c;:lc infErior a

cem rnj I h: bit,"l�""
à deputado' T('ófi!,) de Albuq\te:r-,

que, v:ce=presid,entO) d:l ARFNA. ,::,'1i 3se
aue não hft re'rO':TS�0 112 lT'''didu, poiS,

b" 'f' :"t 1 't r d
.

tO o ]Et;VO, pac'· -r "') e·el,O ,O ln e-,.
1'io.r semi-alfâbetizado.

Gueiros Relata Terrof

, .

'-.

. L

'_ '�

.. '. \.",

,'o ·'�scJ1j.rec��.'q0e, COI�l>' -a utihaç'io
d:9; Géd-u.l2l cm' c:u ",�ll, todo 'o piá", e Pl":
valeçendá',?, 'id,t:';' a d6 Tribunal Superi9r
-ltl�ü�or� qe' !,e�a�i9�a,r' �p can,'didatQs pu
rp.{i: Hl.'úÇ,�· �u� 'Ó A�l�itor poucQ alfa
beti2iél(lq;i

.

vótatár >��t:réldá', ,anulando�'Se
-roUhares de VQ'�9s/ '

," • _" � I

'·p,té () cl'''a- �,·t'l ��V r'?." f;��':":'?: 10-
ç..as '033 ref:;:'é'"stas da" c ':Y!:!.-:!i'Õ_:s ��S adu
ai� lê! se oUVer,u1,1all.�TIlidade de pontos de
v:sta. faV'crav,eis/ "?, 2Jter"p'\o, '1]-''' rroblt:
n�a'.será léYa;d():�0 'pJ;'�sid�nte da' Repú·
blica, "pafã exame' e, posterin;mv:nte en

v'adô ao cbpgr.eSsQ mensagem de emen-

da� �OÍlst�tudà.nRL
'

. ,;-'
.

',I �

.l.�... '., �
. '",

" _1

,

'�.: '

:ÇODESUl f9fh�.ya,i, ..a Ass'e�ble�a
" �,' .

o governs.i r Ivo Silveirq já tem em mãos a rnen

sa;:: -;" gcvernarnental a ser' enviada à Assembléia Le

gislativa, pa,l'a exame f aprovação daquele Poder, que
ratifica e retifica têrrnos Cio convênio firmado ent:·t'
os Estados de San-a Catarina; Paraná e Rio Qr::nde
do Sul, refofmuhu,do ê visan:tlo o fortalecimento do.
;;sh"ma do CfJnS();1� de'Desenvolvimento dos' Estadós
de. SuJ (CQDESUL) e Banco Regional de Desenvol-
v.mento do Extremo Sti� (B�,DE). ,

'

A informação fcii pr�stà�a·. pela Secretaria (�a Ca
sa 'Civil, ad�al'l.Üu�lo que a. trlepsa�em .deverá ser err're

gue' à Assembléia LegislatIva· nos ,p:;:óximos dias.

.'
I

ATO l8 SURPREENDE CONGRESSO
'. I .

(teia 4.a página)I
.

"
.

..

i'

sta 'SÓ vem em
,

,

I,.

fins de setembro
o marechal Costa e Silva

deverá visitar Santa Cata
rina sõ1nente nos últi�os
rtías do mês de setembro

segundo i,nformação presta.
da pelo deputado 'Pedro
Harto Hermes, que regres.
sou do Rio de Janeiro. O
parlamentar, arenista, ria

IGuanabara, participou' jun
tamente com o Presidente
da agremiação _ em Santa

Catarina, sr. Armando Va
Iério de Assis, da reunião
dos dirigentes regionais do

partido governista, convo·

cado pelo senador Daniel
Kriegel', Disse o' delllItado
que no encontro' foi· debati·
da a· transfonnação, da

�RENA em partido político
definitivo, Acresc�ntou ','qu�
o assunto está sendo

.

ana.

Uzado pela corniss.'io . dite
tôblo: naCional, devendó os

diretórios reiP,oüais da ai·r,e.

míação enviarem sugestões
a respeito, Afirmou ainda

que. o problema da cédula
eleitoral também foi debati

do no encontro, tendo a

�aioria optado' pelo siste
ma usado em 62, isto é, nas
capitais de Estados. seria

utilizada a cédula única, in
cluíndo-se as cidades 'com

mais de cem mil
,
habitan

teso nas demais seria utili- sivel a adoção
zado o sistema de eêdula devido a exiguidade de t

individual, para evitar que ,po. Fnisou depois,
'do-se ao ato coml1-lemenl

milhares de _votos sejam
anulados, devü\o à confu

são que pOderia advir de se

colocar em prática, nos lo-

. ,cais mais afastados dos

maiores centros urbanos. o

processo de epr",Ja unka,
Durante a reumao na Gna·

-lIJabara, ficou decidido ain·
da que as coÍlús'ões diretõ
ras regionais

.

deverão en

"mr sugestões até, o dia

�.

,.'.

oito, a respeito do ass

Se aceito por unanimí
o problema será levado
conhecimento do Preside
r:?.sÍ'elo Branco que en,
ria mensaaern ao CO'1
soo Asseverou ainda o de'
tado da ARENA catarin

17, que o mesm9 visa pr
roe-ar a inscrição de c

dida,tos a 'pós.tos eleti
para a.s· .próxin)as eleiç'
através 110s dois partiQ
existentes. Finalizando s

declarações disse que
de 184 'comissões direto
municipais foram homo
gaclas pelo diretório
dual, cu:io pedido de l'e

tro já deu entrada no

Piani'stà A�r;esenta-se ,Domingo N� TAC
, r.

""

Gunter Ludwjg, O jovem
e admiravel pianista ale,
mão quê o publico vai ouvir
e plaumr no concêrto para
a juventude, a realizar-se no

.

dia 7 às 20,30 horas nó Tea.
tro Alvaro de Carvalho, ·es-

,

tudqu �I!l_: A���� LeopoI.
der na Esco� Superior de
Música de Francofort�, e

aperfeiçoou-se com" Mar·

�erlt'J Long e Jac!lues Fe
nit:r em' Paris. Participou
4" �liCurso lnternacio�al
de' Piano de Bolzano, Itália,
em 1953, e teve como prê
mio uma "tollrnée"· pela
Tcheco·Eslováquia, Angola,
'T'l]l"f1nla. �'da e Fr.t'l, Nos
anos que se seglúram, anre-'
sentou-se n.os mais impor,
tantes- centros musicais da
Europa como l'ecitalista

.

e,
também, como solísta das
mais importalÍtes orques.
tras. Para julgar-se do con

ceito de que goza é bastante
que se saiba' t�r sido con

vidado para substituir Wi.
lheIm BacJ>:haus na execD.

ç�o do "Concêrto", em ré
i�nor, �e Brahms. cru Co.
?iôriiá. Sua apresentação en.

tre nós, pela urimeira vez,
deve·se ao Instituto Brasü.

PAREDE quer saber como fica no 'MüB
\

;::'RIO 2, �OE)
, 1

tadús,"', Mauro Magalhães,
Raul BrUllini e CarI'leiro da

.Roéha, do grupo lacerdis.
ta, procuraram ontem o

deputado VieiJ'a de Melo,
}lara esclaxecer em defini.'
Uvo suas posições dentro
do MDB. No' sabado' pas
sado o deputado Valdir Si.'
mões, presidente do MDB
da Guanabara, reabriu' a

q:ues.tão da re\<i.são do re.

gistro. dos lacerdistas no

�pai'tido de oposição, aó de.
,'cla1'ar ter -obtido do depu
.

tatlo Franco 1\'lo11toro a se

�,g'llrançai de ql�e o ingresso
: dos lacc!'distas não foi au.

i; tornado:: pêla direção na.

: cionaI.

Os ,depilo

!o,

t!i""

,".: CRÍTICAS AO ATO

O deputado Nelson Car
neiro (MDB,GB) criticou
ontem, na CâlTIãra a edição
dos ultimos atos comple
mentares, ,principalmente o'

de 11U IS, (LUC - seglllluo

próxÍltlO dia 6. deverá. a�
nas divulgar ô manifcsl
,em que serão. fixados I

pontos de vi'sta da opo;
ção a respeito (lo momen
naCional e adotar a decí�
de não pairticipar dos pi
tos indiretos.
O df!cumento conteJ11, W

nuncias coútra � que a o�
sição oonsider2 "opres,
em que 0,. g'ovel:tlO JJ1l�tem ,O.,'pít.ís, sobretudo pa,
Ílltimidar o hOlnem do W

t�rior".' O �ellj1doi' JOs#
MarÍllbo, já de 'posse �r
minuta I ,da pro<;lamação,
aguardaclo allllufuã na OU!

nabara.
,

O deputado Paulo 1110,
. 00sar, do ex·PL do Rio Q�a �

�o Sul, disse hoje. a�. �
g-ressar a Porto Alegle qy
"depois que o coronel
l'acchi Barcelos revelOU
péssimo conceito em �tem os ÍlJtelectuais, ele JPor sua vez, ( o deputado (leria sugerir que ao fU:\.

Doutel de Al!di'ade disse I e
.

anunciada constitU!��1ontem que I) MD6� na sua présorhesse a ineleg1
couvem:ão .ma!".�."il,�" P�',!'t., �I r.hlde dos 'intelectuais,

consider�: -r. (,'liquida de vez

c·om o poder emanado do
Congress:o Nàq.ionaÍ, interÍ'e.:'
rindQ, mais �ma vez, na

area de açã,o do legislati\'o".
Disse que o governo, "CIn
vez" de ,desmoralizar o Con.
gresso deveria ter a grande.
za de ,fech�·lo, como fez o

presidente Getulio;'.

Anali�ilndó os terina!; do
nLtimo discurso do., mar,tI "

ch�l Castelo Branco, 110
.

.
'

que concerne ao papel a ser
exercido pela OpOSlÇ&O, o

parlamentar carioca desa
fiou o g6verno "a a'bri� �s
urnas e permiti!' o, Une
exerçício do voto, para 'ser,
escorraçado do poder pela
vor:tade, soberana do povo,
que, no momento, ele Ílnpe
de que se manifeste".

.'

MANIFESTO

o MAiS ANTIGO DUBlO DE SAlTA CATARINA
F' IJ ian :>polis, (Qua�;l-feirA)\ 3 ',;d� agôstO' 'de 1966

�: ;, . � I";. ,
.... . t.,' ,

zonas,
.

Mato Grosso;' e' Parafba, fizeram
cÍiég�t :'ao < pr��íaerite 'da' :Hepílbllca as

suas redain:��s�.��D��am que, apli
cando: aquêle ,'õiSpasitivo; revolucionário
serviços,.esseh�i�is, como os de educa

ção e, saúde seriam .1ev�40s ào total co
l{ipso;· p6i5 as: nomeacões ,'éfetuadas fo-

�

ralll' pred(]:hühá'rÍtémehte: '\ié médicos, C· I!..·I �fi'? •

enfermeiras �:e: p:i:o�essôras, Q govern.a- . JnSe nO ti'O IvlOfLeplO
dor dó Am�iõnas', o ,mais veemente nc

T
.

P ld
.'.

l?(ote�to,
.

chegou �. �me�ç�r renunciar. ../ em novo res! ente:
.

"".A primeira 'a1te;r<)çãô foi. feita amda
na lr;.q)rensa.Ofida'J,: .três dias após o

AG-I;) t'eJ;" sido 'dado à (;j,lvu1gaça.o pela
ilnpi�nsa. Cql1:heéi�as, a.-i. primeiras in

terpretações, �gu,n4Q .as ,gÚIÚS os dispo
sitivos; do Ato" anulavam

.

também as

nqm�a.ç9:�s· .f�i�s � !i'elos
'

,gü:v.ern4dorf:':';.
irldi�;cri.irtina4�ent�:' o' Govêrrio ei::ner..-

.

doü -ç,' ai:'tig� $;�� aciescentan:ló-lhe a ex�

pr���à .' �cim�,. ·que. pa,ssol,Í ,li ter a s�
g4-Wte �ê:a�ção:

"

,

.

'.
;

.

,

,

;

"M. ;�5;�'.� , Sã,o' c6nsid�rados nu-

10$, �Iiªp,: g�t:�do o��;;lÇ\ip· 4e. espécie
�Í��a.;�ra: oS, g?���SS , ó�

.

erltidades

estaq.u�lS �u WlpllCl��:S :netn q\falqUer
c;liteito 'I)�ra 'Ç> l>epefl.ci*rio, os atos prati
c,ados de;;4e 21 dé ov.tqPr<>' qe 1965, qós
q\i?1s . ���rre�'���ãE); �i;>são�'o\l
apióv�f��IltQ" qe "f;t1P'cioriá::io, .

cç,m
mobserVâri.Cia,das nonnlls ,acrfua esta

bé��ciqas·'�E?,.5te':A.to' C'q�pl�in,entar"oo'
,'.14TS"z P;6s4� ,�.

"

: ',.:"

Três:;illisSd�';· de '7�q' di� fóram cele
br·c;iiqs, :,I1a In.cnna de hoje, em rnemo.-
171à :db: ·almiian.te Nelson Fernandes,

: vitim<Ído' do' atentado. do aero.porto dos
,GuéU-á...apes: .,Na. Catedral .' M�tropolita
'na, <) 'àtQ religloso, oficiado pelo cone

.•.. gü .(jJj�J)!5Jio iii..:' NÚld, c,md:rU: com il

pi·estu,.t de'-'m,l�_s�lOci' úe
.

Estado, 20
lllal'ecúd' Cost�, e .si1vâ � do rcpr-esé::-�·:
,a!lte' âo ptesid�nte Castelo Branco,
\além, de ,grand� numero de oficiaj..;

, ge-\ie:i'.ais,' 2�11igos' e patentes do. falec:-
"d,ó., ,�,'

"�o

DENIS.

, \

,

CÉDULÁ ANTIGA
, ,,' \ ,

Rio, 2 (ü'E) - O .pro.êutador�ge�
ral da J�stiça ,Militar" sr. Eraldo G�I=i
1'05, está ultimando se,l relataria ,com'
todas as informa'çÇíes ;'2Íerentes, ao en

caminhamento do IPl\1 unico de Per
nambuco s.( ,bre, DS' atGltôdos terrori.s

tas da SEm.ana Déi:s':ada.
O ',ro2urador deverá regressar,

ao Ri�
-

na ,Qual' a-:eÍr::'., exclusiv�me::l
tp par? 'a r 1;('1" ;",a" <",' '!)résidente Cas�
telo Br.<"ll(;6 O doccim(. nto que já pstri

, reeliginc,o.
No l"e1atoric, em certas ,part:es

a.s ext110sõps de bombas na capih.l
perntO.b- lJosée c�em meO
pern51'mbucana :"f',rão atribu'"las à i,,-

fU,encia estra,iWfi,.-a, ,) O marechal: Odilio'. D2n.is, presen-
i. As éÍlltGÍ'i,l� dô<Ô

.

l'D.i1itares eonti- t� ao �to, declar.o�: q,ue ;,agua:da sere-

dU3rã0: t�'�baUi,\]�d� �)',b;.. regime de s;- túamente a nputaçllü ,dos fatos ocar-'

Fii1á f,<t,:,_l P��'3 ,},,&;1;:1l: ,'("ir : os' 'atos' �.e ,ridos no: .RecÜé e" que espera, cQnfilh
t('r1'or. ("IP v;.<:�"'O'-- �"';'��V�'l� pleito- ',te a yuniçãq;, exemplar dos responsá-
r:·il io l;1ar:echl C''1.o:1 VS'�"va e silvk: ; i.uVeis pelo atentado.

.

• .J'
.

.

• ., 1,

",;

OPCSICIO V'J� ;'CONGRESSO ÍMPOTEITE
3' .'

"i. ,.

: BRASí,LtA,i 2 ;(OE) - A ::edição: 'do ria da União,para 1967 .. O AC-18 estabele-
[' Ato Comp!emelital' :n." �8, qüe, �ão PE1;mite ce que; ,lébÚ� as' émendÍls qup não serão

emel1'da�: à' piopostá' orça�éntári.�' do GQi.
. admitidas; por fôrça dô, " parágrafo úiúco

: "yê�ino( }l:�l'a 1967,. )Jelo Con:gresso,,'ri[)� qua· 'do Ato, IQstituQional.n.9 2, incluem.se as
" Iificada (.ntem pela'Oposição. como ,,�:mais qu:e viseÍTí' a,., dis.criminar ou iiloditicar.' to. _',; ;'lJm� ,lrtedida destinad,;\ a liquidar o poder . tal' ou pílré�4hente, o objetho dá despe.
; , do çongl'esso, atingindo a única compe- sa, propo�ta:': '

.'
"

tência qu� lhe restava: apreciar e ordenar
_,

_ O A<J.17.' reabre b vrazo de illscrlçoes
o Orçamünto da União"; ,partidárias; mas' estábeleée·' que "não p(}.

Também sôbl'e o Ato Complemen4tc dêrá 'v�Jer;se do" nôv� 'prazo, ora esta'bele
n," 17, que reabre o prazo de inscúçao cido; par.. inspreyer·se· na outra, qU:e� já
partidária por um mês, sem contudo per.' estiver· insorito ""un1á das organizações
mit.ir a transferência dos que jã se ins· � existelltés".
creveram muna (las dilas agremiações, foi
couden;u(:,l pelft H(ler.:lnça do l\iDB, rJ.ue viu
'11a. 11'f><'Í;<! .. "heucfído apenas 'vara !) :riarti-
do oficiar'.

Os .-i·'is now,s lHos do Govêrno fI)'
T'l.m edl!w'1o'; "fl ,rkU1;r,lp,'l), sendo ll11e o de
ll,� 18 .OHilse sirnultânw"mente cp'n () en.

vio aI) C •.Hlg-rosso da lH'oposia Orç!i111clltá.
.; ),,:·3 ,,'

O, sr,' Vieira de Melo ammciou que a

Op(ls;�ão de modo álgum concorda com a

restaura,ção d,ó 'anti�Q sistema de cédula
'individüal, em 'substituição à cédula ofi.
cial. "

Fo e-scolhido plõ;là' diretoria da Secção, de San-.
'<) ':ahrina d,,", 1\1[0n 'p:v· dos, Frnc;,ol1f.r'r-s Públc
.ir' 3r:ls:l, para a ph,sldênc'a' do Conselho Súrd:i<
dessa entidade assistencial, o' doutor Victor Cesar

B'üF:,ü1" eng",nhe:ro, ;,1&
. 'Cer:�l;ci de: Produtividede

In-lustrial' da Federacâo .das Industrias de 'Santa Ca

'a::ina, atualmente. o.rgân'Í�ardÓ ···
..�9njuntamente: com

o renom�dc engenheiro ,Evaldo �Lu;S!hi, QS depar.t�
IT'.'')ntos de Contrôl� d!'! 'Quàrdâd� � � "Planf'jamento de

Produção' da ��Pricél I..'iê T�dOs Car.l()s R,epaux né) �i-
dade d� Brusque,' .

.

.

, .'

;
O conceituado ,engeMeir<;> V�ctor C�sàr Batista da

Silva formado pela Uiiiver.siq.ade �(deral do' Par!lná é
autor das obras técniç'as:. "Programá :Evolúidp, Revisão
Técnica à cadeiJ;-a q.e instala,ções industria: s,

.

'LAY-OUT e Ad�ndo� à c�eira de instalacões
indt).striai�.· "" . •

" ... � .

. O Montepio dos Fuhcionárjo� Fublic'os do Brqsil,
secçao de Sapta Catarina âmPlia qq.q vez . m�s seu
se1etó corpo de aSsociaq.os, e p:omens ilustres' na sua
direção.

-.
,

,

.

Agõsfo é Mês deJrio e Cheia,s
*� ! -: ,�. .t

De ê,côrdo com as· :nrev'sõ(i!s 0,9 Prof. A. Seixas
Ndt�, já' diyulg�d�s ·2·�,i�',�Q::�a:' repf:i1:i<"geL:, ':'0:nC'

çal'am as enchentes ria Bacia do Prata, d'.vvBdo du··
ranté o mês de agô'stÇ>o atipgír os rios d� Sul do. Brasil.
P'·r butro '1;:do, acrescentou o Pro.f: A. ,Seixas' Netto
ql1 e d =vido às' f01'maçõ'ês metéOrológicas de o rigc'

·

pelar, o wês de agôsto terá cincó massas fr�as ,;nten.
sa5.

"

<'

,
,

�
_", .'

'

, ".

Caon ady,erfe·oUe:úcassa" .de
Hoje atinge .go��tnistâst· Amanhã/.'

.' ,I'

,
o lídéi- .do. MDB Í}a, Á.�{seinbléja Legislativa' d,)

Estado, de!'utado 'Êvilásió Caó:í;t,. afirmou ha sessão
de oi1terri, após d lei'ura ;dà carta en'viada pelo ex-vi
ce-Governador cass.sd6 Francisco' Dall'Igna ao Go-

:l' I JS'l' ",

t d -"',v0rnaL or v('l I. ve�.r�; que', "os a os e cassaçoes ÚO
Govêrnó Federal destina;':se nos di�,s de hoje à opo
sição e especialmente �. lideran�a do extinto PTB, po
rérn amanhã terão corno alvo (':0$ elelnentos aue no

r.r"""nte apoian,l o govêtrio .do Marech?J Castelo- Bran-,
cá",

\

:Washingtdn Estiacnha Agressão
· A professor na Argentina

Washington, 2 .,(OE) ,�' En� nota enlregue ao' en
cC'.rregado de negócios. da Argentina em Wasgh ngton
'o governo norte-americá;lO expressou sua profuncb
preocupação pelo espáriçà�entó dp' professor Val'l

,!\"rtÚr AmhrozzL I,>0r polieia�s'J end;irregados de ocu

p�r a, universid; de de BüeilOs :Ayres. O professor Arn-
·

brozzi é contratado pela ONU P?ra ensinm' naquela
u:'liversidade e fc.i ag:redido juntamente com os u:ni
versitários, duran<e o fechamento das escolas superio
res da .capital argentina.

Congres.so vê'projét9 �·ue une IAPs
Bl'asilia" 2 (.oE)" ..... ".0 !)res�dente' Castelo 'Branco

p'lcarrinh.ará ainda ,esta semaNa aOI congresso naciü
n3.l o projeto-lei que uni�i(!a, a n.tevidência social com
a criacão do instit.uto nacional -de nrevidência social.
Oe; têJ:TY'f)s do �'t'()ieto não for�nn ajnda ofjcialmf'nü�
d:.vu.1gadns, ma� a mi)'11Jta <,s�in''''0� ,,"10 ex-ministro
P�:rac,hi Barcf'Ios. �á foi., aprov, 1'8, .

;'l',�lo presidenlf>
Cash'h Br,,.rlCf). n presidente' enviou mensagf'm ao

C')n�T('SSO 'abs militares demitido". reformad0S ou
t: .�nsf�ridos PCtra a reserv0, 'COln fundamento nos ai�
Ü;!'os mmitivos do a.to insti"ucional, a nere'CDcã0 da.
spJ4rio-familia qUe se�'á pago diretamente aõs ·,aépen ..

dentes.

"

•

.

Alemanha. 'C. ao

Goethe, de Munique.
O programa a ser

prido será' o seguÍlIte:

1." PARTE

De Johann
Bach: Toccata" em I<'á
nido menor; dt1 Ro
Schumann: Kreisleriana f

expressivo,
bem devag'ar,
bem devagar; presto, ráp'
e gracioso.

2." PARTE'

De\ Frederic

promptus em

Maior, op. 38,
em' Lá . bemol

I
Chopin: Ir
Fá sustenif
2 Mazurll,
Maior eU

Maior; dI( Bela Bartok:
Danças em Ríim'o Búlga
de Manuel de Falla: 2'
ças Espanholas, Montanel
Andaluza.

.r

t
/
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