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,'állda atf ,�" 2�;.l8 hs, ,do, dia 28 de agõsto de :�966.
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FRENTE FRIA:' Em curso' PRESSÃO ATMOSFÊRICA MÉ

DIA: 1(126,0 nlilibares; TEMPERATURA MÉDIA: 17.(jO Cen-

,tígra�o; uMIDADE F,EL.\TIVA MÉDIA: 77,Qo/h; PLUVIo.

�IDADE: 25 mrns: Negativo - 12,5 mms: Negativo

CUmulus,,-- Stratus - Chuvas esparsas - Tempo Médio:

Es�ável.

SOtUÇAO PARA O CREDITO
, '

(EdHorial4a pâgina),

n MAIS AlfTIGÓ DIAmO DE SMlTA CATAnIMA
" ,n 'r, r: � l' O R G E R 'E N T 'fi-:' 'DOm�lgUS I<'cfnall'\<;S .L", Aq�O.

Floríanópolís - (Domingo') - 28 de 'a,gôst� ui'.: ÍOO6'! - Ano 52 --; N.o 15.17,8 - Ed.:ção de hoje - 8
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Pela segunda.' vez, em

a aviação norte

americana bateu o record

de ataques de • bombardeio

contra o VÍetnam do Norte.

Às' esqu�Uhas e caças,

:;::
1.156

ataquesOj

RIO, 27 (OE) - Líderes

do MDB se preparam para

examinar, hoje na Guana
bara, e

. te'xto constitucional

.elaborado pela Comissão de

Juristas para, na segunda
feira, tornarem publica uma

declaração que fixe a Unha

de conduta da (lJ!"osição. Po

de-se adiantar qpc as prí
meíras Impressões são Iavo

raveís ao 'trl1h?.Iho" dos ju
ristas na medida em que

ele preserva principio.;; Ii

beralizantes da Censtltuícâo
de ]9<16. Da primeira Ieituru
do texto; resultou a tdecisiío
de serem oferecidas rlivcr
sas Emendas. "prinulpalmcn-

. te nos éa}}Í tulos eh Federa

di') e da Ordem Ecouomí-

COSTA S,E· F·OR'PRECISO VAI
AO Eit1fERIOR AGUARDAR PCS'SE',Bulhões culpa

S. Paulo o mal. Costa e Silva tomou conhecimento duran

te a viagem , elo ndi :-oi'ario dos jornais do �ul do pa is

que 'veiculaTctm 110VllS rUi'10rCS sobre movunerito p:1-

ra antecipar a sua posse na pres.dellcia. O candidato

do ARENA declorou enfaticamente aoS Seus assesso

rcs ainda no avi'ão; que não c�lcOJI.-1a�'á c.pm isso, e,

se tê)' llPce::::::arjO, viajará para o exterior, pa�'a um

p?ís qualquer, eS}lcralldo lá que chegue a data nor

'm'al para asvumi r o cargo,

por crise
SÃO PAULO, 27 (,OE') '_

O ministro dá Fazenda I�fir
mou ser Impossível admí
tir-se uma expansão mone

tária além da ,já concedida

para assegurar a rigidez da

rêde bancária. O ministro
Gouveia de Bulhões auun

'etou uma nova emissão de

,obrigações do Tesouro Na..
cíona 1 à ser lD ncada em se

tembro, frisand&' que a' me
ditia 'terá por,...· 'priori<Íade
.eoneeder retorço às empre-
sas. nrincíualmente de São

,

'Paulo; que precisam prepa·
rar-se para nova fase da

vida econõrtnca do país.
Disse ainda que as diticul
dades qilC' se verírícam no

Estado de São Paulo origi-
')

" nsm-se do deseqlúliQrio,
,

mas o atual jrl'l'erno do Es·
t'1{10 eO!'1 auxilio do gover
no federal está em condi,

,

Lua
à lua

os

pa-

EM. TEHES�NA
í.

O )1·,�tl. 'C:! 'éj C' lva :.:'un'l)riu ont-nn em Tere-

'sina .C' u't;, -ri ,'blD8 (' Sua vi.ag(:'l}:1 ao Norte elo p.aís,
':�en,-a' .:"11':0 ""í' Q;.',':>q de.trés J10r3.s 1''1 CC1Dit?:.d:
Piauí I ur3n (' �'.S quais vistou a sede do govci 11,)

e'súJd�131, .'ahT'CCoU com as c1acsPs l')l'odntoras" .1oGai·"
f" Tv"SSnll rapidamcl1t-e pelo Clube dos SubofIcIaiS ,"

Sargentos.
.

O eX-QoverIlador Patronic Portela, que se afas--

�-"fou do ca�go para c\ar;'did2tm'-s" ;1- ", ,""/s-, '0;t
o ccll1didato da ARENA, apresentanc1o-1n(' :'S r(>jv�ll-

,J -

,';, 17S"urlo e manifestando "a ('-.'")"':111(", ,)05

piauienses em que, no governo db mare�ha}, eps Se·
-

. �

S. rnra ,aue o P.lau� deixe ,1,·�

ser O�F5tK1"(' r S ',' l}Jns,f'nvolvido do Brasil,"
" Fp]"nc1o p2c Oé: ;' �,,�. p\ ]·,al. Cnc:.j"a e Silva disse

-s8brl' daS �Tandes dificu:c1idçs eni'rcnt:'1das, peJo Es-
,

.trdo; 11'a5 lel1lbrou o grallde crescinwllto; da pro�u
('fin 1''''''(',,1::1 n",)\':"11se entre 1B40 e 1950,- o maJor

do país DO P'pric I 10 - acrescentado que os es�orços

na rlircrão da agl:icl·ltura no. Estado parecem. S21',

e não impedem "a

crn�lu{:am _
à�i'ndus-

\

Ij
I

�.t\lií'nos· . do 'último ano da'

Faculdade, de filosofia ]10,
. "(terão 'lecionar 'nas escol�s
.de ensino médio da Guaria.

.

'�.ba�a. A Assembléla Legisla
'tiva carioca' à.provim mensa·

';g�m pê�te sentido,.
• I I

'. ,é', •

./, A .OPOSIÇÃO
"

cu.

A opf'sif'i'io ('onsidt""l o

.texto do" .{nr'istas "Iibcrnl

conservador". mas está de·

(",��1ida a, não e,'Jticar a- o]lr,t

rp�li"::>rla pelos srs. LI:W)
Carneiro. Ornzimbo Nonato
e Temis!ocles Çavalcanti,
com '0 que ]H'ocnrám ate·

nuar as critl('�, partidas do

go;verllo c011Jra , o mlte'llro·
jeto d'a ,coiuissão de alto ni·

:yel.de

SUM.AI 'usa a
'�x

'

;.<

"L�i- tOljdra
.

esnéc!, lacã,o,
RIO} 2" (01,<:) _ o sU]le·

riptêndente da 'SUN�B-'pro'
n�bte�" 1!(,.��r n.? n�óxi"fl1a se-

fl'-"1 s11il ,n10·n;�o. ---os 'l'Ri:s cel:tn�,
r'·." ....;�'·8 rl" o�rtn'� caminJ�os que
·ti··nl'1"r.'l,," -

lê. nel1�'lI�.cnto da lide,
l" .. n�q�t(l(l J\'l.í:H\, fQl'talt'ccr q_O
'''-- ...........;:.......,,('1 '1 rf"''-'''U�r�f). Í1�tro
dllZ;tldo na COll',nl'idío rHs·

'lp n�(l(:1) p.rle"''i� :'05
; .... ["i�""�' (" ... ...-"'J�l··V'" ,.,- ::.'"

I",r',i�, ,1, i�-'''' 1"r-.lt

'('n�"(l (. ·l·h�fll) o 'q"{J:\lI'O-
ll'� , ...! ,t"t.I ,·p�j'--.:i '� ('n!-l(�np ,.ta

' .. : .. 1'" to ,-." ,�:; .... :,. :'" r' i..!.! r' I, '1 i�
!"""\ 'lp' r!-"'It.,,,· f(,'�}j"'l �-H.)lo

atual '..':nVf·rnn '"111''l�;�;, (tt!
Emenda Constitlj('�(1n;1 L (J

, qll<' tornou os Estarlos (Ic·

'J}en(lf"'I�s fi"l<lnc"'J;a';lljnte
da União, aJlll!clt'ido JH'atica·
mente a sua :lIltul1omia pu,
líti<'a. Quer a oposição esta,

'lw1N'pl: nm no\,;), Fiisj('nl:l dr
\. -di",crÍ!Jlinaeão (1<\ I'pnrla na·

('!:-.n.-ll ('annz "I' l·etirar os

Estados da condirão ele de·

pPl\,lencia em reiacão ao

Tesoul'o Naciollal, sel11 o

que ....tendem que as unida·
'des f�de�'ativas 'j::mais se·

rão auton,om'a,s.

Informa·
declarou, STE �!1rova

Alo 20
.

BRASíLIA, 27

S'HJel'Íor Tribunal Eleitoral

r1nr'Hu111 a retwlamentação
('" ;:1'to e",,,',,lplTIf'nbT nu

mel'O 20 pm"> q'" f'l"j('õCS de'

novemhj·o. . psf .. he'eccml n a

'eédu!a indiviftnaL .
:E�clc!l'e·

ceu r/ !l1h�is'tro (;.odoi IllIa
. que c'lberá ao' TRE in{or·
mar Qual a lJOlnllaç:lo de ca·

da município pa�'a que" se

pósp,a classilic{l,·lo. ouanto

utilização das cédulas.

� ("-"nvnç':lrl(=t'-..
1

'.

"',� t �� J, ;\f�(, 8S n-""S 1)4�.8 \.'") CP Ja''\lflS'
" .

J
- p n, 7""':t)�" \\,n' ��8ís )t? 10í1:\,. 8S1 :'l"ov,denclaS já,

,for;'>ll�: t, ; .. ':;,';'\$ 1�" a (.lU': sc' c0)1cj"etiz2m n.Ufll ambi •

enle de 'TPó'1:;ito:ã lei (' ,1c tranquilidade.
',O presidente C!O TSE subljJ;b-0u c�lle, o pOVQ po

de es'ar certo ,de que aSii'sjirR a 1:1" �to c'v"eo, P')'

'que a,.JlIS1;i9a' e a 1.(,0;s',,('0'11 r\,:tn�:,l !'io']'i\')'f')rialPr
'ci das,'8 aeatada a vontade pOpular.

'.' )

go'lémo.

. �llan:ifes,tac.oes . anti· '

frâ;ncesa's na- Somália pus- ,

sàT:àl1� à-ter' cl.rater de vio, i,

'i�cia ':aP<1s :\ cheg'adâ' do:
.. p:residenl� Chafles de Ganl-;
k le:" Na principal Praça de

D,ibotí: Íla'cionalista�; e poii·l:I ,

dais trocaram tiros. ,

A 'RA;��
.

.

I
0<Ministério da Sa.úde in· 1

que ef1via!á 11.0:10 I
para se ma�s quatro mil,
doses de vacina contra .a

I

raiva para deo�lar O surto Iverificado no Estado que
está abatend0 animais. _ I

,I

'" O, senador' Antonio Bu!L)j·
no foi encarregado ,de fazer
um estudo criÚco\ do texto
dos .juristas. devendo ofere·

cer aos seus pares, na pro·
xinla 'semana, Um l'elatório
escrito sobre o que deve ser

,Imodificado naqUele doeu.
mento.

.Cásleló de'�ale:,
,Consiit�ição com,

Sequrança ,...

RIO, 27 (OE) - Impor·
tante reunião es�á l}1HW��ª
pa>ra ·segünda feira com o

presidente Castelo Branco e

o Conselho de Segurança
Nacional, o que féz COIÍl ,

_ ;. com .vist
que o chefe da naçã'o adias-

" .; de )1oveiÍl
se sua viagem marcada pa,

i, 'federaiw' irltegrantes'
ra aquele dia' à Brasília. O ' <

duas' agremiações, politicas : afirmou que o, próp.ri� ga-
en<''"l"tTIJ do chefe do gover· . ,

, '. . , .

.

t'
.

j
.

'as 1�
.� já ,começaram a chegar ,a ,bmete executnso vai escoo

1'" �": a 'ln'"'''' (I, 11ara . ,;) ., '", '_' -

'.' ,

-..; "e' fC.t'l ' esta- capital, aflln de ':mariter/ � lher os, eandidiltos à vagas
JH1'JI'}lS f!'�'l.111..::n '"' 1" .., "l' I • • 'O�, t"

_
..

',' - "s;'I'l)l'e n' "('(mtátos com 'Seus "correli,. ,',na Assemblé«I"Legislativa' 'e
'lima �xpan:ll'';I1) , . .1. UI', .• -, '�',' .'''', "

"
.

".

o f' lhnc"i' ',g;inn<Írins( Os deputados· Câmara Federál, dentre os
!'if l'}lf'fin e�Ol)(lr>1IC ' n u �. '. " - ,"

,

d
. . hai'c'o o "11 ..nlllltel, .de Anllrade: '.1 Paulo, 'qpe assinaranl ,(I Ih'l'o de

Ta o J)}lIS e fi e , .1 < n· , ..,.,'."
-

,.,
.

t
.

t 1 et'or'll,n f'n ��'J\'hc"rillj e 1"wde "Ramos, inscrições. Deverão 'Ser lan-
P"l' rn lC n f P l·, lU ; (I, �.

• ,1.:'7. ' , I _ t ..

t't
. - ';;:"b 'e l' m"te'

"

·,V.ljeil"� che�arllm ontem 'pró, çados 50 nomeS parfl dispu, _

rQ'lS 1 l1'.cao. d') r � r" (\
W

'.:� '""
I- ,

� ... �

. . .

t 1 � lStl· ... '. 1"'1 :�r'en!eq (II' ,- B'l!:lsí'ia. para
.

·�al' "va!l;a.s na i\ssemblem e
rl:.l o m"lJ1'J1S TO L;l .,!, "I" � .r --'�4'" \

," .... '! " :\._ ••
'"

>

t "1" ,,/ ) II o "}resl' ''1�'!1'ticill11n''11 (l" l:eulliiio, do' ]0' nomes fi'le elisllutaJ'ãó
"O('<)lI H fU�" - ':1 I ,,,,' >' ".'

1, ." "1 R' '111',.", e l';lfoJ' �1l.11incte executivo dO-, MDB'" ;vagás dentre as 14 existel1'
f f'n' f' ,., • enu 1 ,'U

�
-
.,. "

.
. .

.""JllRl"cado para a noite', dé tes na Câmara. O sr. Rodri·
Jn"" ií inPJrt>n"<l fme o go· "

" 'ontem. F()nte credénciadâ go L'ôbo será o candidato
v�rno ,não �dll1ite .� ('1)''''0-

c0r<in rle lHn<Í (.mH,tituinte;, da oposição in�ormou que
. oficial do MDB à elis}Jutal·. a

n(\rÓ'H� em tal 11iJlótese '-os "',
�P,ll"do�es e ne-putados te·

�',
..

;:;::0 l;,���,�;�u��I��5ta::Sprf�: Cr:ST,A DIZ o.UE�A 'BE,�/Ol,UCJH) É ,MEIO E ,H,ÃO Flttl' ;
...:'
'. ',�

..

:.
s· t:-�;.

,ieto rle reformas a ser ela.: • '

borado pelo ('x�{'!ltivo 'e llEREZI"Ij\, 27 (OE) _:_ (�
.

dé<;rnvol"jh1el1th; 'Acentllou IIl'obh'111}1'i 1.1,," Phmí
..

l"e111 IHa70 oara sua tarefa.' m.a:i.:echill C()sta e Silva' a_fir·� OIW (le"c·se nt:iliz'"t-}a ,il, 1'\l11' imli�,a11(Jo
F, �"({'Ill"plificou: sem não HJOll ue,s1a capItal < a noit� 'do "1l:1l':1 tõdas' a'l; c0111i{ui,,· (Ole

t"",,,in3SSf(lTl.
n

li e\::'1111e ,IH i' naspda <:l.Hf� a �;;e�ótução d�.. t:'�" no', "f;, lint,electmtJ$ /.',C
'r>lt(�l'h, �t,'; 15 (le n""!;wlhro' :n fIe 1J1<11"_!;0 llfU) re�}rf'st:'nÜl l11"j!'�'il1;''' (le 1':"1' rl�p.'�v1e ,1

o� Ilf'llll'''�rlOS e senadores:' 1,l1n n'n' 1:'111 sí, ma.;; Sl'TI tun, e;"n;'�<I,('ão hrll,ó:ileira'j O 'can,

contirllllni'l.Ill (:fllI1 ns J11!'ll· i�,Uitrunwníu. !)evc ::iI',," "u1'Hj· llitlvto ' [la . j\,R�"J\ à. Jwesi,
til'!"" lia "I:uucntares <1l1tO- r.lHh IW 1':,1 fI. CO�1,qUjSÜl doS di"l1f:ij'\ (1a: f!enübliea (·Hl· ,,,eu

!!lllUc!1me!!!e p:ron'o�d(!�, íüeaÍs iSoclah;' jJl'ugt'CI:i::iO li t.Liscu[lju !Jj!jCOXl'CU ::sôlH'j;l os

.'

COSTA GANHA CÓPIA
segU)ltl.o
infor· Ante� ele' em1mrear pal'a o

Norte, e .já 110 aeroporto. no
Hin. o mal. CosIa e 8ilya re·

.. eel?cu do ministro da .Jus·
tica LIma copia do <tntepro·
.jet« da Comis';iio de ;Iurb·
tas.- com a soJ'icitação de

que o e.studí\sse 'pant orne-
,

('(-'r o quanto untes, uma

opinião a res]l'CÍto do assun·

to ao governo, Sa.be·se que
o candi(lato da f\1'tENA 01',

jr:�l1iZOll Ulll �l:n]�{l de ,juris·
tas" para asses;;orá·lo, e com

e1cf' de1Jaterú �"mateda nes·

te fim ile semm,a.

, l.nante. ,Por s.eu turno, II

1\RE�A tem eílcontri't mar·
'cadó p�ra t�;ç'a feii:ã:'-'(iíl>
doura ,·quando ,. se H�fÍI�irá
���1, T�laçã� ao' �pióxinlo
pleito. () deputado .

-

Celso

C�stfl, 'líder do pari�l)o na

Assemõ.!éia informou' que
at� . aq�ele dia devera� es

tar 'em Fpolis, todo's os

�eputados fedcr�is d,( ARfo':;,
1'fA ':que iqtegram, a bapcada
d;o .partidO na Câmara. Dis.
f,le ainda que nma comissão
l>�11ed '11 será t..Iesig'nada pa.

I

n_' 1':.",;'e1" a triagem d� cano

(H(hltos 'ã Assembléia ,:e ,Câ.

Caixa ECQÍ)ô�njca fede.'
ral' reaÜrirá_ �pi-ovin'elmente :

"n� 'primei r�'I' Iluin.zeu_[l de i
setemhro sua;' -carteira 1,· de- '

'consignaçõe� 'd.eslinad� ao;;

"fúncíonári6s núblicos, .civis
e Itifu"taies.

• .

, '

J\10l1l�nto em 'que d. bditü Gama Ramos; �x·Presiele;nte da

LBA em nosso" Estado, fazia a entregá. do diploma de bons

serviços a uma das f�mci!)nárias daquéla entidade assisten·

cial, no dia do 'seu 24Q aniversário de fUlld��ção. (Pág. 8)

mesma

A ORACÃO
,

\
.

VISITA !
'; , .... ; �-4- I

." : I t
o. gen�r�l, Chílr'C5. (1" 1

G:>�le 'chegou a AcUs·Abeba
�pa1'a) umá 'visifa 'oficial ele,
,trê� ,:di:l'p, ,.q �i�s,idente
francês' foi" ré(�ebido 'no' ad· I
ropo;rto . d,a capi.tal da: Eló- !

'

pia por altas., ,;.utoridades:
'

civis e militares. Forte dis·,
p0sitivo' de seguranea foi'
'.,�J� .;, ! ,

�

�onta.do para proteção de

bharl�s de Gaule.

SEM CONSTITUINTE
mara.

c .

o llresidetlte da Repltbli.
e<) não aprovou a lnmsl'ol"

mação do Congresso l'm

eOllli!tituillte, por Ato Insti,
tucional. -liInita.tldo·sl' li .'U·

vir :1 prO]Iosta (lo lll'csillen.
te 110 Senado. sr. ,I\Ul'O de
1\1 ()ln'a Amb'ucle, qlllu1a,fci·
1'a pela manhã. �111 Brasilia,
na reuniãu das suas lide·
nl nç,\s llarlaJllenta,n;s para

f1j'a:nssão (Ie aspecto ,'ineu·
ladp" à elaboração da nuva

Ca1'ta.

í
I

,
t i

, O. hlstoriador inglês Ar·
nold Toyhee 'recehell ontem
à noite o tttlJ!o de <lonto)'
Oonoris Causa eh Pniversi·
dade Federal d" Ce:tJ:á. I

1

lWéÜ'orle

seu programa
.. IlM'9_ resn1vp,\(;:;> o dr. Bahia Bittencoul't, no ins1ante em qu<, proferia ma·

ção discorrendo ·sôbrl'l aS atividades da I,BA, nos sc�s 24.

mws de existência, Vel'los,' à mesa, o Minl';íro Charles

Edgal'll 'Yloritz, o sr. Jo:!o Batista dos Santos c d. 'E�1lth
Gama H.U!!lQíl. (Pág. ti)

na o e:l:'.n"Íinil.:tj..'o {Ia Gllena

se�;lle 110 jf: !llll':l II OU.:1I1:1-
h· ....·, """,(' Illanteni conhL'

LJil p(Úli!:ü::;,
",
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ESTÓR'�'S DE PROVfN'CIA

(Y üuuron BI':M Q.tn<: AVTSAR A

IDeis ))arél C{I, 'c1Ois parrt Jú,
O salão che-io, ;iR 'rfloclnhas admira

das olhavam .Ahl'l, l:1nnr':mdo perícia
mente Com jJM,C,;}({:-IS ,-I ir;"']'cn t€i:. Mírocn
sdrriu, e em SU::I h,�·�, piYJtflcta ROÍ) fDr�
ma de coracâo, I t,w�;!}m'e('ia a. aíegri.'1
de ser par do ,m:1'IOr- ,I:lnt;nrinn riR. "io:];J
d�,

. ,

'_ • - '}I'.
'Aprendeu � Tvr:r'O(';L �" f/(dl só ":r>

guiar por mim.' /\ 1)1"':>1 onr-almlou, um
cloi.s, um dois, pison ],n C;{1.pi,tO rJ('le ê IX'
di 'paro SC11{;.'II'. Fr':,J't7.in:1, hem magrl
Ilha, tirou a IlUl.',:1 d� í'ndeir:t I' sentou.
Abel agra:lec\.'ll , d!l,j{�ill �;e :ln l.ar, ':f�-!"il

pre sorridente :1 ('Uli1y-.['íJTlej'll,;U' to,lo'l.
Tirou L1 m cig;> rro .]':1 t;o]m, pôs 11.'1 pitr-i
rinha <1011f';1dd (' ;)(·Ctd0íí. 'Chi'IJ'0 d"pí-.
amigo. Ué, M'111 u m 'IJ"'iq'líl,·'IO .Io 1::'<1n

h1.!ja?' O g<LtColil olhou u;lhl r,s lados,
ning1.l0m v�wlo e, pT1d;c'u o Cop(" "O Lr-CI
eo. é teu.

, l
Volt.ou à mesa da 1Vl i l'o::S:, descal'a

c1ameH�e sentou-se Sem pedir 'permissão
A maGa i.it·ou o espç-lhinho da bolsa, 'p,as
Sou pó de <1I'1'oz' na -rosto, batom, espe
lhou-se e tomou o resto da guaranit, ,

'

'Quer experimel1taJ'?'� E" cüha, Toma &5
se copú1h�, ,; para esquentar. N�o está
c<;(n:í frio? E,s!.ou Lael\) arl'e]1i:1do, veja Só
11}eú brac;o',?" El" fe"isti'u um 1I011CO, ê1e
apel·tou [I _)liào t' CO'ilV:rlOU-a novamcnte
a tomar outro gole, 'Não sei se 'posso SOll
doente. O douLol' cli'isc qliC n:1() elevo b,�
b�r Íl8da,· nem daI\c,.ar 'Hllli{o, si.l1to 'u

l'lias tontliras e dól'CS 1,)0]' aqui." Ele in

sistLlI, ela rcslsj,ill, di�se que sent.ia mas

'n'ãO' podia. e que desculpasse a· grosse
ria; t.alvez quflnclo ficass boa,' Pôs' a

ll�ão na boca" Lossill algumas vezes e

d.e].lojs l'eslJJ ['eJ11 f1lJl cl o, . Está vrmdo?
SQu moÇa fI'8Cft, já me deli Lasse" 8le
lnsistilT, insistiu, pi", o<wihll,'IllSistiu. vi.

/. .

r"tl o eOoo c' f(;"z c;'\l,:il i1.mil.l'ga.' Conv'.]oll
;i'jn'n<-� cl:onc:ar, -I'n\";�,,�, &lo l(\.vnnr1é)--;J '1,)i3

lo hr;,)\<o :1t(; o ,�al:ioflVfj!'oca [0]1i1nn i,íl'�lr
i'oi ('ln vClo DojS !\lw1 pr" lr1Jic; fortl

li. c:ü,ius 1:J1'tlt"
O REAJUS1'AMEN'[,() SERA F,A,-

GO' ElVI SJ��_rElVIBRO: Poàern'\Js au.tan- I

t�lT aos, nossos leitores quo () lnsLi luto
d6s Comerci:'trios - rAPC --'-, ,(�omo

1105 anoS ante1'iOI:es, pagará. t_'l11 pl:illlC-i-
1'0; lugar o reajustamerdo LIns j)cnsõE-s o

,

ap9sentadori'as. :' ',,:
, Em pa1e;;tTa cam o 'Sr. ClJalte]' r',.�

reira Baixo, delegLdo: da autarquia, 1.i
ve�TIOS a grata confirmação que as cá!
culos já �stão prontos e aS ordens de pa
ganlentos já devidar(1ente emitidas para
sereÍl1 pagàs no decorrc>)' do pl'óxímO"
mês de setembro,

'Como /:levem eStél r lpn�l)l-f.\,dos os ,,13

gupdos. e10,s lAPs, o Decrelo l1Ó: 58.840
determi'tlOu que o J'l\a.juSL:lmel1L0 das ;,

posentadorias e. nenS[)(.',;. rlo� )nshtt Í,o$
de' previdência S�ciál, tcn11�IIYI h S(�.gll!il
te 'coefiCiente:

ApoSentadorns iniciadLs :1[6' ,31 de
deZeI1l brb de 1904, --c-' coeridell Le 2,00,
O 'coeficiente im:ide sôlll.'e o últitr10 n1ó
veio e ,'em' favorecer aOs segul'::duS que:

'

c(");;t�iblliram ;;llérn cTo s�l-lúrio niíl,i11lo,',.'
O mencion:ado decreto, a; exeú1Ilio,'

dos anos anteriOres. ,:letermin6u (lLÚ.,· {)
reàjustamento não deve l,ltrapas${tr '. �i
duas vezes (j mai,or salário, mÍl,ümo vi

gente no' país ou, Seja:, Cr$ 84.000 x 2

�', -_.__---!.:.. ._,- ,.- ......�.

,

\ " - ..

o,' t
"'

"�" "

\�"t .;. {l� --'r,�
t

l

,

X ,x' X eX ,__,_

II'neTO INCIDENCIÀ eOXTRI�
BUIÇÕES DE AlJ'l'ONOMOS:,� A' "

fim de' dÜ'í�ljr d�vidas quàrilo 8.0 iníéio
(lo }'ccolhime'lito de .éon:tl'ibuíçfco' pOr ..

parl.e' dos' segurados autônomos t1'nn8-
Cf'cvcu:\os i· segui.r, ol:ol1uúcÍamelltb da
douta' próeur<1dol'ia (}el'al, àprovado pC,
lu ue!Jal'tamento de Ari:ecatlaÇã6 e' Fi's
calizacão do lnstitutQ dos eomerciál"ios,
'''A obrigatoriedade do segUro veio com

a Lei. Â condição de 'segliÍ-adC? é que va

,ria, d� 'acôu:lo, com b mOnlt;nto, :em que
, o' profissioncr1' adquil'e eWa qrualidad�.
.os tri:1cllllot'cs públicos, que lé a ,espécie,
(la ebnsulta, ,'cemJo ..qualqí.. li�r O)Jtro pt'o
rjS(li.orla� liberal, es{ão óbl'igados a éon
j'rihuir 'a parÚr. da Lei Ol:iân'ca, salvo
se a cóndiÇiío ofici.al de trádutor públi
co fol' I,Hish::l'ior 'bque1a data. ,.o, salário.

. hase· irdf'pelldf' da obrjgatol'iedade 'do
seguro e+el'úiúiado na, Lei. ApenaS, an-

1ns (1(' ,:(lt;j,eT'n{iriado, o salário base, o' sa

l:trió ',p'. cuút·f'ihuíC.'iio 'fora o mínimo, c!p
_:t('0, >10'_�om ['S' ,l.iVel's;Js�époeas. E' o 110S

':�Ç) ':pótrb'.'r"'. i:\) Jorgc ·nÓ1,e1ho-· prO('11l';I-
dor." :,�",

"

.'

"
.

VI:s[,O
'

'l;'nri,ct'cda ntt�lcY de Alc:�1l1
, 't iml;:"'� P!>()01.H�tl:1(>I', 0hefe' 'da Çousí,d to:
ria, ..

"

-

"

. J_, I

C.rS J G8.000.

D ITORIDS

/

AMA O TEU PRióXIMO

Depois de haver de uma

fOl'ma magistral c sábia fei,

to calar os saduceus, Mes
tre dos mestres foi interpe
lado por um fm'iseu in ih"

prete (Ia lei qUi? formula ,ao

Nazareno, tenbndo experi ..

mC'ntá·LO a SC;:'llÍl;lte pN:gun
ta.: "Mestre, qmú t; o grande
m'alld.a,me,nio Ih!. lei'? Ao qU\\
Cristo' respondeu:- "Amarás
o Senhor teu Deus de todo
o teu col'ação, 4e tôda a tua

alma, c de tado ,0 teu rnten,
d:!.mento, Amarás o Íf'1I

prôxhuo tomu L. ii ITH'Sjno".

. Aqui rst.:L rl1cr.tI!:Hb a

grande '�'í'rrla:k d(� totios os

tempos. Vivemo;;! em um

l,mmdo onde os hmnrns ai.n

da liã,o descobI'lnm qc\(' �,n,

mos tIl' Drw" " lWl11 JlOI' it:;-

" \

,'1

" ,
I

,

I,

sem entrada ou Cr$ 411.000, a vista
"'., ftmll� t61llDI';It. .lUHO\ '11U;ae,(J� (til Id{I\I(!d pdu.C1leo úun

�.JO IJve, e ptsstgl.lelro O't�o, Iodo, (OI1IUgo1(IO� (om marfl",!
Cltsd, '(f� 386000 " '(1m ou (IS ?1 000 mel\5dlS, sem entrada,

COMPRE HOJE M!:SMO, StiM ENtRA
DA E COMECE 11<, PAGAI! NO Mt:S
QUI' VEM

'� ..i.

Floranópolis, 28�8�6(-j

"

so urge, que vivamos ctn a,

mor mútuo e verdadeiro.
A hist.ória registra o teste,

nmnho eloquente de homens

que apI'enderam a, amar o

seu próximo como a si n:res.

mos. Um dNes ê o de' um
artista:

"

Nos grandes Museus do

mundo há quadros famosos

do pintor francês João Ba

tista Camille Carot. Não era,

s!) um gênio. ':�êle; o amor,
ao pníximo, aiinge propor·
('ões ra,ramente vistafS. Eis
:, 1"'(\ Henry Thomas diz

a respeito dêle:, "Sua peque
n<l easa era COiUO um esta·
h!��ccjmento bancário, onde

tôúa gente vinha, rara reti

rar:, nunca para> depositaI;.
CHi,:!. ocasíã,o Vl1) jo"\'(',m ar�

tisLa veio a sua casa, eu.:

'luanto C:1r:11. ef-:tava JJ.'ab�.'
lhalHl0 . ......,.. Nãu tenho recur,'

sos - disse o artista. ,- ,se
n:-ln me der quinhentos fran

cos a.rrebent� !'r\ 0<; rJ1iG�os.
J\ manf'il'" df' nedir 110 ,in·'
vem desagradou CaroL

Sinto muito, - murmu·

rou êlé, _ mas não tenhu

os quinhentos francoS.

O .io\-'cllJ partiu, e Cal'ot
•

f','ntíllllou o ouad,l'o. J\1as
fÜ<'�" �·da (�irplV' {lppois (ljs·
(ft. S:u t pl�n fl�p'!11a, quandu
tell! 'lV'\ 111an"5al' o pincl'l.
- N'io, não, -- gritou a

'(1',) ürni!!,o. quc esLant pnr
flC�.IS0 no estnJio naquêk
l"nmento - Era mentira.
Tenho ns quinh,lmtos 'l'l'nn,

e/)("� para tA'n111rer.;tvr-'he. J '1=,","

tÚ!O T)I)(lC f'(T,·tti"'H� 'r �t�,,::r1:·).

li: cO.1'1·f�n,1o �, ('h("'t:"a"jnha
('t:.;('}'();"(,,\: W\i'e l._a e:'t inle...Ha ..

Ll.!1,,·hlp. Ten')�) (l dinheiro,
c cr-;tá ,'t sua disposição." La
crando a carta mandou-a �.
la governante.
- Agora - disse êle, se·

rei capaz de pintar um �Ua
, tiro.

l\'Ieu dileto leitor, alguém
,Somente amando o seu pro
ximo ê que sua vida terá.
sentido e razão de sér:

nEVo MESSIAS A:NACLE·
1'0 ROSA.

(Endereço para correspolí
dência: Caixa Posta}.' 16. EI'!
i,rl.'!itG = Florianópoli!;'»

Acontecimentos

t\$29
il ...f

Um jantar para vinte e cinco OaSa!,s
será realizado na próxima quar,t,a,:;feira
na residência do sr. e sra. Dr. ,Jú1Io Do
in Vieira. O jantar doado pela' sra. Ali
ce Rosa, será em favor do :'Lar dos Vc
lhinhos", construção já, qua�� 'S0ncluírJa
em Cachoeira de Bom'}Jesus. : � , ,

�. :
� x x x x

A comissão organ'izadora dos feste
jos do Carnaval 19i7, designada, pelo
Governador da cidade, Dr. Acácio S�rl
Thiago, está em constante reunião -pa r.i
a pteparação do esquema, de um me

lhor carnaval em nossa cidade. \

nuaram dançando, um, dois, um, dois,
lernm mais algumaH voltas pela. pista,
il.oifj para l:'i, doi!') para cá. Miroca l.evou.
fliwmneut.e :lo rflfio i't, boca, abafou a tos
<:r' pnl'a. o Sf'U par nâo notar. Ele 1'eJ1tR�
va colar o rosto. D, Estrêla fazia sinais
'para, que n'ão deixasse. "Sempre com

r";if(S manias tolas de nâo deixar nada
o que a gente quer, sua hobínha . .:lft
!}pi, já sei, a tua mãe] Faz que não vf>,"

l\.s perna' ri.R jovem (leram o pri
, meíro sinal de fraqueza e ela parou no

i"aíÃ.o; teSta suada p abraçou-se ii. Ab 1

para não cari,. 'A..h, assira .que eu gosto.
JVIJ)ça g1í e se. preze não tem ê;';2es
preconceitos. 'Adrnlrou-se de �'igtdfi<:fl.' l
v[1. Talvez tivesse sido naquela 1'ev.inta
que lera, da revo1nção rios negro: ::nuf."'\

(':lnOs. "Na certa ela ne!li s::t'i,J(' o I.tnlJIJ
.-. achou muito bacana, Deve estar gú:;
t ando de dançar com .urn rapaz ir.tell
I:'l'llie e bonito corno eu, éllt�ii1 d,\) nin:R,
,!n(j(:1pstia a parte, danço mal n/,' �:;I.XI.1.·'

ii corpo magro dá m()':f1 r-aia cada
•

V('7 l{,:-,is sôbre selo!.!' ombros, e:;!<lvl1 t,'

�, �sall.do (! ela já não bnçq'\'3 ,dll'E-í!.o, (')"_
'>" J'qVá ú;(:)(jÚenteTl1eútc' ,o", vassos. Ele (.:,"

;; tr<Ulho1t e sentiu. n IiU� C::ll'(üSa lx·gnjOSa
': ..de suof, clti ros�o del::i:;A,íaS:tnu o CDTpO f�

'r 'ch,ai'nou-a:'Miro'u" o que ,foi'! lVIirocnl'·
" Ela nno respondetl. Eslava p{,Hda, ofe

� gan-te, "e .seus 0l.111os vidrados: j1�1'1 teSf,1,� grossos pmgos "c e suor 'eSCOrl'l::tll1� 1(' C�l

Irando pelo ,deco,te do �esti.do. Um pi'!l�
guiJlho hahnc.flva�lhe (\[[ p?nta do nal'lZ
As 1115:0;;; geladas. Cl'·.al.hó'u�n novamen
te, 11;),;) !·('spoI.ld�li. COi1ic(bU' � cai]' k��
vNJ1.0nt.e, 3'<; 'p�fhàs cl1<JeÍ'gal'n:m, joelho
no Ch�lO. ''l'o!�sl'P insLíntívarnentE!' e algu
mas g0Ia�: de �n:ngllc, Saira:rn-lhe· da ,po
ca, "1'000;;% parm'all'l' de dançar,. e curio
sos cc Í'<:a rdnl. o (01'po de1.ie.\'1,do que retor
cia-so. Po-r' fini:, "caiu. Abel, sem, saber o

que {azor, afastou-se em direção ao bal',
D. g<j!l·êla, colou o ouvido ao coração da
hlhrt, Estava ,parado. Entre lágrimas in

conLídBs, falbu: 'O 'Jaulor berq que av\
S;lJ"i),. 'Pegou o corpo da �ílha i'lÜ colo e

,

ll'VOlHi\ pnra for,a' dá ,feS'ta. Os que .li
estavalll, ontreolhf1,�'itm-se sem "saber ,o

,Dmlçararn muitn, l!IY!�'s' v:n!c' n'lliSi:'i1�' (' (P,e di7f'l', pasfnmIos. AlJe-l voltou.' seri-
aS tOntur�lS. (' .rhrr'S \'{){)Vftl,ll ,1"-'.'L'l'Ilc.n I �

�
I ,TI.l'�,SE'· na l�es�" (h MÜ'�ca, sC;�'inh�. �I\I-

d.e' eneontl'0 ;1 f'·:m·7;nft ll'OC·'t ,titn T,b'q',) 'gLlHS (lnd,),: eoifl ':11 LaVéJlI1, óu tl'OS já no'"

CJii'e' quando êle' ::H;f'riav� (._'��i'�'::l n l;",·i- Si' l1i'r,,""t:':,:i1lJl. /\. ()]'qües'r::t voltou J t.o
to. sentia os SCt!S <"g"nS, Nr> l:'le<l, sn1- '"

'

.. ._I" icllL'lo S(-'lll cntuslas,mo, depois,
tacb a o}-",pl'\''1r' o� cloi,�. D, '[i'd" 'lc;': ('1'''' I "",d,S [.I0;Jri,�S. ,Os o::ll'es l'el.OTIlaram :-:0

.. J" s;,Ü(\ s()l�1':,le'fjtcs, p" ALel, de copo ;'[ ,',
al:;aí.id:�, F: ,<;", ,1,,(S' :iií," i,' "';;"/"',1) iln Hift". nllH\Vil nfp-::t ;t jnveni' de áU1aJ.'elo
r?'çio ôn, �;I1?!<,', n d""'"", ]'P'I I�'I" pJ" 'I\i'" [,J/'·1tavfl'et ,;,lc::i 'do vpstidq, Dnn':a
v,,:tüu; de nmri, 0"n., ,,,:t'!:t L\i'P':I" ('rrí,ti.. _'(in ,'oi11 pífl,') (ln rom Olr'f'l,

.

Na última sem a11 a "toí :alfamel1te co

memorado o anivcr,"á;io da 'sia. Dr, NI:,)
Son Abreu.

x x X .x'�

As De.bl1tan'�s Oficiais ,do Baile .,
B_ranoéo 1966, na' próxima. 'sexté\-feira J 3

] () horas no Clube Doze de Agosto, v'io
dar s,hQw na 'pa5satela durante. 'o 'ch,:�.
elas' Azaléias"> cuja renda será, em fav''')l'
do Educandátio S3,l1ta CatárinR. U;:l
porta Guarda,-Çh�l.va, tr,abalh�.io eih ,1;:1,

carandá é coúro, oferecido por 'Ri'o' De
, coracóeS', sérá .'Sdrf.ewdo :�Iltre' as senhó
ras ;resentes ,ao' chá: •• �. )'- \ F I

x x x x

E por falarmOs 'em, Baile- Branco,
quem, representará Sari,ta' Çatàtil1a :lq
Bai!e Branco do ,Brasil, dia p9, de outu
b1'o pl:óximo no .copaéabana. Pàlace.

,- x x x" x -

o ex-Dep�itado ArY lVfosiJ11ànTI vo1-
{(,U .3' circu18r' 'e'm' saci, ,-lade� acompa
n11"/o (Jo. rnuÚO simpática Iara 'Mede,
ros Cl1a'bo!'to: ,

:._"
- x x·>,x X'-

;';
- � , ,

LoS"o n�<üs no" Clube da Colina (Li
l':t Tf'ri'S), volta <'"jov'em4guarda l)ata
movimentar a tarde dançante CO�11' o

shaw 'Festival da Juven'l'<i,e'
-

'",
.,.1,

Segúndo 'estaIN)S. inf;,I:l):1a:1cs' na ..:',:,
de d�

.�"
::ciCiaçô.o Atldica Banco do

Brasii.: ohtep'l'c1 'é�� bpndicient� , "

com '<:iés_'le cte mc<1á�. Júlio, será o C8-

beleieiro das; l\1'8.n1:qu:iris oue ,ião dar

show�i:í.a' p'áss,a,rela }a,' A . .i}..B,B.
.
- x x ,x x -

.... :

,N r:'l'::1 S'oil'allp:, a: Prin,'"ira ,Da" ':1

do Est' 'o EXUlél. sTa .. D. Zi_lda Silveira
será patrone8se do,Chá d.as Aaléias, Ser:.

do a renda destinada ao Eduéanário "

S�nt::t-,.Catarina,

x x 'x x

(l <;r p. <orA Hi�'l-r"",rl, 1\T;'rquPS S(1I!
7.::1 (TerEzi11ha1, na �)TÓx.jrna Sem,ana rI"

{,pb;m 'convid,vlns em seu apurtan1eni:(),
para fes(E'·ja'r ':nivi.'\r"(:le 'seu�filho Sér

gio.
, -,

\ :

_�",-,_, ._-_ .._,-_._-_ ......._,.----..,...-_,..--
l·

Z.�'iU craleiros t f, lHlílüio' \'�Ct i]á dê �n,

!ra�ô M <i :t>'ar ?<jora' il sil� r\�1;lk KIO �OQ.
f \IJ�} i'!éa qanha grâtls:
" Ooi·; ii\mes
(! P S "B e 1 ((llorido)

* I. 'rmlélçáa de todos os film�s batidos
'0m a sua KodilK (tIo 400.

-

..
'

'r.

I,

, "

I·

'_ x x x x

Muito elegante o jantar oferecido
pelo médico Nilton Olingcr, em sua re
sidência de veraneio Itapema, quando
era homenageado o sub-Chefe da casà
Civil do Palácio doo Governo e a sra.

Dr. Walter WanderleY.

,- x x x x-

Bastante movimentado e elegante
.acontcceu o coquetel quinta-feira no

Querênci8, Palece, promoção do Cronis
ta Lazaro Bartolomeu pelo lançamento
do programa 'Atualidacfes Catarinense;;'
]}�l TV Piratini, O comentado programa
rem o alto patrocínio da 'Companhia de
Investimentos', Dirigida pelo Dr. Djal
ma Araújo. Durante a recepção. foi pon
to -alio o ca.sal Djahna Arâujo (Margot)
'e o Comandante do 14 B.C. e sra. H()b
Son Pessoa, que_ estreava;11 em nos:;::]. "o
ciedade.

-xxxx-

,

O sr. ,e 'a sra. SidneY Lenzi (I{arin)
em companhia' de amigos foram vistos
no American Bar do Querência pa1aec.
"ASra. Karin, mantin}',a palestra' sôbre

. as maravHhosas peÇas t�le seu antiquá
rio.

x x x x-
..

No Palácio de Despachos b GOver
nador Ivo .Silveira recebeu a visita do
Major', Ari' Me'sguit.a, acompanhado d�)! Cadetes da_,.,.Âeademia Militar de Agu-
lhas Negras. '

�
\::-;..

x,xxx,_

O sr. e a sra. Wilmar Henrique B,::,
cker, rece'J,eraln par aum coquetel em

sua' reSidêl1éia os Contadores de 196fi
do Colégio Comércial Pio XII. Na OC3-

sião foi' fon11ulado o cOnvite ao ::>r,

Becker ,para ser Patrono dos Contado
randos de 66,

,

'

-xxxx--

V:2.;8. \amanhi;l. na"a Curi.tiba onde
é":!':,1 bf,suede d.9 casal Lavre Gomes ("
Terez,a)', a sra, Branca J.'�'eítas.

xxxx-;,

Djan(ljra F;igueredC1; inaugurou ?x

Dos,;càu ,rlE' seu' "trnball;Jos, quinta.-,fei;·a
� s"ala de receução do Querência 'p"l,ía
ce,

,. x x x X
\�; �' ,

O,!1il.lia-feira, foi mais uma das mo

v',)"'pn.',<1rhi's.' e elegantes noitadas no sitn

pái-i('n 'P�)rão 49", boate do Santacata':i
n"l CoulJ{ry'Club ::0111 muita gente' 1:0
yé;-yé-yé ..Na mesma noite, o Dr. Mau
rício des Réis, fazia sua deSpedida para
breves, dias no Rio,

-x'Xxx--

P'pl1snmento do d:ill:, As peqnenr:!S
( ()' "a S OG1qjam '-g'r(;n de J1!,gà\ ení nos;;�
v'da.

," \.
"

I
, \

cil ...
R,iO-400

o que é "que vt;cé ;eti'nda está esperando?
\ �.,

",

sa.s.sel. relipe Schmidt, 32'
í

Sete de Setembro� .4

�",:�
'�'---'�'d-';':"_-,,,-,-___,..,,'_..;..._..':..,�-..-...._ .._ _
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ACONTECEU,
'

..SIM
Por Walter Lange

",'

No. 452:

, ' . I

Em um concurso 1)3 cidade.ide Detroit;
para obtenção do tí+ulo de, '�a, r11�lhor
dona ele Ga:;;a', Mrs. R.eab1..Ú'11, de' 28 arius'
de idade, obteve o -prinwiro 'lugar;-, 'por
decisão unânime do juri. 'Fl� li::! em, um

manual de cozinha, enouanto "bordava;
e, ao mesmo tPJn!'0. cantava para ador
mecer o .seu filhinho.

o multi-milionário ÍVfr. C';'-rrier, 'd6-
no de QTélndes fábricas de Cf)l1SprV1<;.

n'80 tinha a nuem deixar):] snd f";,'h,Y{a
e h,Arança. TÃvp '001' i"SO a-idéia �le v01-
tar. a sua, antiga- pátrt�. de 6};13e' tí1�ha
saído anos atrás como Simples cochê,ü'()
para, nrocurar- alo11 "111 a', quetn',pudesse

-

ins+itrr o SPl1 hprdpi,'') (>-rto 'c}õa_viu da
janpla do hoipl em COlônja,' um nwnino
juntar um "lf:nde na saro'p-H:t, n1'01haclD'
suia ,e gUÇ1rdá-Io na i.Rollpta_' r�ro o' ipl

preSsiOnou' e resolveu_aproximatse d� ga
roto. ,Com Satisfação constél'Ú)11- t1:at�r'-,,<,
oe ;Um menino ��tüto -p' i�teÍi;:!f>Jít�,.·]\If".
Carrier acabou" liO,Tancl()�o n",\,a <>, 'Amp,
rica:' -onde ernDr,opnU� l1élS "'1.",,,: fábl·icQ<;.- .

Os anos 8P Y\�ss�r81'1 '�' Ó ,T;n�;�'" .c����
_guiu de tal foirna' imoôr-sp a çotfÚanf'a
do :08!-r50, - a�e acabo� s�ndo- 't;lesr(\O ins
tituido herdeiro dfls 'õ':Ígante;;:,:::os- Pl11pren
dip'lPntos de M .... Car'tipr. Qu:>noo e:::t-�
mon-eu 0l primeiro ato do herdeiro' foi
pnviar um cheque de ciríauenta mil Dó
l;:>rp;; <lO Seu antigo nrofe<:";"l'. a,,'ompa
nhado da seguinte ca1:ta:- 'H,a muilDs a�
110S passados j1Jntei do chão 'um alfine
1e e por isso me ·iornei .milioná'rio

-

O
Pleu bernfAitor (>�tava enr#:m."!c1Q.· j�l;géln •

do que asSim tinha prcof'dido por 'espi
rita erA eCOD0111ia. A __l1linhá int(-'ncao t;
nha sido outra,' pois !)retenri-;a enfi,;:il' rÜ
1.r> ::>lfinete nq sl_�a 'cadeira lá na Ê'scola.
Frnbora estas rninh"s intenC!õ"� ná" 50'

tivesspm coD ""°tiza(l? s. P11vio-1he, COl_nb
rEtcompensa, êste cheque'.

I,

< o

Novamente Os caca':dores. : O' can-h
ponês: 'Olá, cUlq?l:lo ",está m'aluc(0? O
senhor vai cacar a minha vae" '1' b boi1)
caçador: 'Não tenha receio. EH rr'e �()

nheço, . conlo a minha Donfaria_ !;;0 r�ü

tomasse aquele Irssal'inho co'''''' 8,Ivõ
11)-atària inevitave\nente a vaca!"

Em. um saTão de beleza: 'Urna _ clien
te, dama já meio madura, ornas que pro
cura ocultar a sua idade; usando .enfei-

,- tos, cremes .etc., pergunta a. empregada,
com

-

a' qual ela tem certa iniilhidede, ,_

quantos I a110s ela, lhe davá., E esta lhe
responde: 'Bem. a senhora', té.nl 'cabp"a
de 11111a, mesa rl� vinte anos, .os OlhOS rl�
lima s=nhorita de dezoii,0, P' a Ji;r;lla cl�
urna p,pn1na de dez Total:" q1..1Úenia
e oito!" ,

lriéliQnarlo o ""'ss�c'�iro p<>TguntO'.l.
ao Chofq': 'QUE' jt-f:;., f,..õ· ",''o,,' rl,.. '-�,·"r
o carro ben no' tn.-iiO elo ,;if)(:ÍTllf)?'" 'F!e
pstflva SPlli?rln 110 l''''rlCI') .-1e '+1'3S PI') h_

do de' uma ivel11 lindissima. E o c6ndu
to1':' 'Ora! Eu parei porque a sehhora
8) ao seu lado disse: pare!' Retrucou
então o rapaz: "Pode continúal' guian
do. Ela não estava fa1awlo com você. -"-

:

Rlchar� Wa:'11<''' -, o� 9raJyl? CO'l'lYl

sitor e-' o p{1i"f'rC I' 'T),P7�' - Pl�, n'1"�"1J
.J 8

. * . "',,, r
"

Ino anl"'l up::l·1'1· 1 :"'��""a�(.n-S" :aq,R"";c;-
Y'''ns (l�� cr.p .... r:) ,.,.."'�\J.l'l- ..... rlA n , ..... {p ......... ç,,...r"\ 1 � .

, ' I ,

Qr>11 "f'0Y""'IO, (101�'}lq:,O {l() ....,.'i--�vr"' ,�l�
.... 101-':11 de

1 � 1f'+'''rJ�' VV�)(Dl""'" c, .... ,-. ... rit� 1::l ("f��n"\"r.:l(..'\s ,)_

bras musicaié. 'l'PFnrin()u a ó:("ra- ;,pis
fmnosa, a 'Tanúhml<:<;r", num dia 12 (:�
l\/farc(), '0 , 1'101' fi.):', Wagne1� morreu num

dia 13 de Fevere;yo.
'

-1 ,

------------_.,...,_.---------_._-.....;._---..---_---_:..�-----�-_._---

- # •

na,o-� O'plOI�
. ,

aftosa;� 'Dilo é o pio..
'

,

O pior sã'o as sequelas, as conseq[jênc�as da aftosa,
tais como frieiras, mamitcs, mortaliúade dos bezerros,
queda de produção, refugo e tautos outros males.
Para evitar êsses males, para que o plantel
mantenha sempre a melhor forma é que existe
a SlNTOMICETINA INJETAVEL.
J\'rmitindo maiores satisfacõcs () maiores lucros,
:I SIi\TOMICETIl\ A INJETÁVEL (com c1oranfellicol)
ri o antibióticQ dE' maior eficiência e de mais largo
J->,ampo de ação. Aplicar SlNTO.\HCETJ:\A
hoje, é garan t i r ma iorcs l11C1'08, amanhi'í!

• j:(/((/lI',rl II/!lX/lI'1)

(Im produto\ !('ft>/lrrfÍf/()\
f

,

J, _;':__:,-' l.JIH,ratúdns Iqwlit - ili\isfin ,etcrinál·ja
Siio Pli1110 (GuttnnIJllro, C'ltllJÍ),I, SI,I c.rf'q/o<\. (.\)!:U'I) H ,\rno!'!() tA 1"'0,101;) PôllfJ Alt·(!p· j{ \cld!!lIJIÓ AJ(�·s. oll2' H Jlo�J:I(jfl(e lL Sergtpt".
Hl/34.Q Bt'cd!" H. Oll\'elrll til�Hl ':)-i7 FOrlu\,'w H r.(/tI�r:l:ld�r Sflmp,1I0, 4')2 . $ah'll(lor -Av EstRdul!I l�,)lclo�\ l· Edlftcio C�r*afltetl � 1>

andar· si -lO! . Be'ém . R Gasp�t Vluna, 870 MOIlllUH fL Go.llherme Moreira, .)351:�37 ' Campo GMndc· M1 . Av. Barào do lHo Brllllco, �lUb

.EM CASO Dl" D(]V I'DA ÇONSULTE GRATl' lTA f;NTE O NOSSO »EPARTAMENTr, TtCNICO
! '

'" ,

"

TERCEIRA
,---- -----�--'---

mento
D-R. ALBERTO CAUSS

Dr. João José Haberbeck Fagundes
ADVOGADOS

("'11'."<; (:ivC'i') e Crim inais 01'e"tões T"qtbalhi�,l8s,
Coh.r�J1r;as - Desquítr-r _ tnventãrícs.

LEI DO I'('\QUILINATO
Escritório: Rua J(:-r5111\"nO Caolbo - lIlditícJo Santo An

róriic. 2_0 811(hr - Altos .:3apatanll n,�il'ic�a Cm-ioca.

Dum'ense de Paula Ribeiro

Advogado O B se n. 2055
C�\L1'.�\S C1VL)lS, Tl':lbat nstas

1111j;OS(0 de l'�cnela_ I1Nuilinalo
Escntório: R�la V,lck, Meírelles, 28

Caixa Postal '313 '- fO':'8 3633

Flünallc)po]ls santa CatarIna

o Pr(]f. Plín i@ Corrêa de

OÍiveira, Presidente do Con
selho Nacional da Sociedade
Brasileira de Defesa da 'I'ra

dição, Família e Propríeda
de, enviou telegrama aos

senadores Aurco de Moura

Andrade, Presidente do Se
nado Federal, Itaimundo pu"

dilha, e Vieira de Melo, bem
corno aos Líderes da Maio-

tI,O M TRA E- LEli 51 I \ ...

mâta-ratos

CINEMAS
CENTRO

."

SÃO 'JOSÉ
às 10 .hs.

- Matinada -

Manuel Monroy - Lilianl'de
Celis

- em-

ri FILHA np.: n()IJORES
E'aSlTIJfwColdr

::enSl)}a: a"té 5 anos

às 1 1'2 - 3 :l,4 - 7 - 9

I1s.
c

S'cve ]\'1:r-011oen

Nata�ie Wà(l�l
- 0,1�

O Pl1Frn'Íl1i"/11� -l'RAZER
Cen""�'a 'até 14 anos

�" 2 - Ll
---. '! - 9 ts

,

Errnl FhÍ':!1l
r)lj',i" dE) HL' l"illand

-"e1'11 -

A'S AVE_l\T'TTT"O ;
-, DE ROBIN

HOOn

Tecni;;Glor
Censma até 10 anos

Tecni:::oloT

('Pll''l'�a até lO anos

tiNE ROXY
RS 2 l1s.

Manuel Monroj
Lilian de C��lS

-em '-

A F:Ú,f:lA. ng nUI,ORES
Eastmar:Colnr

Cen�lt"l'a 21 é 5 anos

;,,, 4 e 8 hs.
C" l'V r:;. nnt

-

r)o:�s Day
\- e"it)

CLHUCT '\1" nr. LUXO
T8nn'(''-;]Ol�

r:nn""l'Tr.) <:)ip 14 anos

� �, WW"Jtr!�

F��r4��J1'O
GI�fr'lUA
:':s 2 11s.

J\1,mrício d,') ',"'lie
- Anl -

TE"D._P' 1\:-;: �W'Vf DBUS
Censura até 10 anos

às 4 e 7112 lls,
Vi"1",pnt H;r:1W::1"C:s

A lbp,.j Fiml!')''!
Mc!ina M,"rroUl'i

- �rY1 -

os VITmnOSOS
PanaVision

:-'�'--''''-r'' "'A 18 anos

às 2.112 - 5 1 2
9 1/2 hs.
Sh,2,'t 'Whit'Yl0'l
Rir;h:ord BD'"""

711� _,

ria e Minoria, J,�ediJ1(10 .'1 re

jeição do projeto (lo lei que

congela os aluguéts rcsidcn
cíais.
Eis a integra do tclcgra

ma:

"Comunico � tencíosamen

te a V, Excía. haver causado

geral surpresa tramitação a

provação sem merecida 1)'11'
bUcidade Câmara Deputados
projeto lei 'congelando aluo

g-UOlS J'er;;idend,ais Pt Essa

medica dç'110g-,)gíca despó
tica inl110rta subversão 111)]!·
mas vig�ntes ll'H't vinha PI;O'

duzindo vivo in(q'enwnto in·

dustría construcões nróxl
xímo autentico (le"lIfo!,-I) nro

blema inquilinato Pi E'a im
p1icà -ol!trossirp gl"-I\'e mu l

tiJaçã'o direito, l)I")l1r:e 'ac\(:

um, (Ios fUJ1ch11nc"1ns 1101'<;'1
I. " ",

civjlização .Pt, p('clin'n" ;'1''',

illlstres senadm e",' _ rejeitem...

pro,ieto oriundo Câmarn
'

Pt

CO�'n�',Í �íe Oliveira,

Pl'e�id(>Hte (;011s1)1110 Nucíu

na! Sociedade ErÍl"i}c'n De

fesa da Tradição, Família f'

Propriedade".
I

tiRA
_ ,1 ENIS' CLUBE'

-DIA às 22 [lutas

-em -

mo 1\}·f:HOS
CinemaScope-Côr de Luxo
Censura até 14 anos

RAJÁ
às 2 e B h8.

Joffrey Huntel'
Barbai'a Perez

-em-

'A BEIRA DO IN}'ERNO
EastmanColor

INDUSTRIAs

Os Sr5. José l�'nácio Ca

ldeira e .T. Henf_o TIibei]'o
Dantas. Presidentes (la Fe

deração e do Centro das li}'
dúst rias da GlIHmlh·'l''J., tele,

arararam an Presidente (lI)
Serrado Ferle1';'1. e ;'ns U(Te·
1'('S li" Maioria l' (la "'Iilll))':"
af!rnl<lorl0 OHe Sf' IOI'na im

possível a reie'('�h (lo 1'1'[\-
.

,jf'tn Q\lf! f'st"h,,'W'(' (''In'' (":1-

n-r-nto elo alJ1�'lél rio" j",/í·
Vt:lojs rpo;;ir{e.',('�?i ... , [.lnJ'flvfI di)

pela Câ111i) r�\ "Oh "'('-"'111'" .-lns
"�l fiti' f"l(" (,�'I"dt 'j" novo et\l·...,-..l

SO in(l{fs�ri:.', f"'l11�1 l'1.JnQn f" a

(_'{'<;�lÍri:'S I'esn\)n�;í ..e."<; 1'1':\'1'
rc narr-r-!a eCQHo"'!i�l nac!o
·{1.,,1 (' f'�"-'I)rf'°() C' -r'f""'f"lru'-al
n{'!llprO tl"lha,�lladnrcs", 24'9

.)
S()I_I1ÉE IH :r.IlBifAVEHA

Com JEAN CAI ,LO

I'raJe PfU..,selO lVIc:.:.:as na Secr2tar j'n elo Cl\.�!')e

DIA 8·1U-66.
L.ü.J.LJ:.:; lJE· ANI\ll:]Ft,S!\RIO
l,O!: ... {;!.1.,l(J�CJ:)�LÇ(�Hl (t . .) ueUULftlltes
� l.J ...1q!\.f L_t_'-:."'l. J:�c\ J..Il�' \V'�).,L,.l)fLl, GAl.J_dtJ_N

"la (..;:.;:.,tl� �J.i)cr�·:s as 'LnSCl ...c;üCS para ns clebutai1.t-res ll:l

:J(;(;re,t,:\1';a' do Çl)_;lJe: ela;; !j,OO às 11,00 11o:'<1S e das 1-1.00 110·

ras às 17,00 hora,s,
'

A (J]'g;miz<lção elo bLl dei estará a c:::rgo do Cr,onista 50'
cwl .CELSO Pj\MPl.ONk

João Jo�é ,\lachaclo - -I'!ECl�ET,lRTO Gl�RAL-

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

,:� Organ,izaçãó Té€n,ica Contábil
,-

Ese'ntas av-u,lsas '_ - ;-'rUCUl'aeloria -' CúllLll'LvOS Dls,ra·

tos. -'- -Illl":;:)St� ds Rémda_ __:__ Impôsto de Con",ul'rm - Fre·

(!ld�}�W- S�'çia; -'< 'CQ"ll eç:t:l Monet::íria de Ati '1(" - :Assistên-

cia Téénica. " '(
. _-, tlit�:Ubl�-EÇO' R\I"l Sut:J,nlla Mninho - 2 - LOja p,

Cai;;a Postà.l,;'596.
"Endereço TelegréJico ;'ORTECO"
';TeJe-t:ones 6331 _ Ch(rnar C+_AUDIO
'-2f:fi7 - Chan1�r FAUSTO

.�, FIai ianóp�lis � ,

Sallta Ca1 arinfl

Mantenha o 6BOEx
f'., "

-

�
\-. ..

Correspondência devolvida
é prejuízo para você

,

) )

o DCT já d�volveu ao GBOEx centenas

de envelopes contendo diploma de sócio, caro

!lês cle pagarnento cio pecúlio ou correspon
dência cio Grêmio a seus associados- Motivo:

enclerêço errado, ou rnuda;;.ça sem avis�, _

Evite que se interrompa a comunlcaçao
entre sua Sociedacle Benefi<;ente e você_ Isto

prejudicaria ao pecúlio quê com tanto cui
claclo V. começou a formar para benefício
cle sua família_ Poc(e até suspendê-lol

SUGESTÃO:' Se você até hOJe não re·

cebeu qualquer comunicação 'do GBOEx, di

ploma ou camê, dirija-se à sede _ou ao 'r�:
presentante, pessoalmente 00 por car�a: SEU

ENDER�ÇO DEVE ESTAR ERRADO,-,NOS AR';
QUIVOS.

e para tr�nquilídade

"

Cite sempre, tal-nbém,_ o rHJrnero do, seu

diplorna ,de sócio,

GBOEx.
GRÊMIO BENEFICÉ"NTE
DE OF'etAIS DO,- EXÉRCITO

'"

,

Andradas, 904,
z"
0-:\
�:t.l
z
lLI
o�

PORTO AU!:GGl'lE

Representantes em _todo o Brasil
·1,
.'
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Preocupaç�o do
Govêrnc é

Insliíueíenallzàr
a Re"loluc�o-

.'.
'. n,((;

RIO, 26 o presidente
Castelo f'romeo aumentou,
consldcrnvctmeutr-, Il contu
são que se e�!<";lClp.ceu na

área ofic:ial cm tõruo do

prvhlcma da reforrua cons

titucional, t-.;allsmitinilo:, "lOS
contactes ontem mantidos
110 Rio com" v:1,rio�: .

pa'tJa·
montares, versões, que. con
tradizem ou comp'ementam
o nuo j,í ,sr conhece da reu
nião de líderos, em Brasí-

lia.

Mas, não Í) só o, presiden
te da Republica que '�.� situa
numa POS1('ltO revlsionísta
ou de imlecisão. O ministro
0'1 Just'cn, sr. Ca rlos l\Íedei.,
ros da Silva, mnda ontem

aS'i(',%unva ao deputado Ar·
w"I'{l{l Ji'lÚcão que em má
t(-"ia de revisão constitucio
nal. só h.i lllI! t coisa certa:
a (!.clil1(:'t·acão r,'lrma]' d,Q, go·
v�rno dI? intituciOli!lljzar' II

Hev1J'uçii.Q, cnt�ega�.4o Ú
Paí::; ao seu SUC�SSOr ';,regidó'

" �
_ 1.,,$,

por uma, nova C\),n�t�tuição.:
Como o g,ovêl'OU ,chégará. a .

êste resultado, dépe�tlé. das
ci r.c-unstâqcl;lS. Está'" 'claró
que o presidente deseja e

prefere a aprovação, pelo
Cong-resso, de um projeto
razo:h'el, mas que :a,tet\da
aos seus interesseS pOlíÜcos
fundamentai,s. ��s, ·a.dve�e
o ministrQ" 'o goVêruo: J1�0
se enl,bar;�çari ;;ero. ',f_9ríIi:Ú.
las: encarnlnh\ÜJá ;'; ttanq�ij�
mente parâ :!a:,aut�rga/ $_e
veriUcar I\' 'ÍJl",i�bllid�d�' -

da
via parlamentar.

�.
'- /'

c consideradas.

Não pode d g'over!I0 peno
sar em atrilmir poderes
constituintes ao' atual ou ao

próximo Congr-rsso. J�to �e
ria uma, soJu�ão suicida

- . \ '

'

po'is quc importana 'eiU' �1.
tregar ao Legislativo o. d�s
tino da reforhla. Um- CQri.
gresso com 'poderes ' const'i.
tuintQs expresSllmeIlte. coi.
feridos pclo govêrno revolu·

cionário, por um ato insti·
t.ucional, não mais seria suo
j'eptivcl de (!ualqúer .contr�
Jc.

• 'tO

A "segur�\', o m.iJ1btro .

eh.

Justiça (lUt� o goyêrno terá

l11PS11l,P qHe .'bàixar mn ato
; ... ".f���u·�'���11 rh�J,:.a: J. - 'Pen
mitir que o Congresso vote,
el11 pel'ioclo' d� convoca9ão
I',traord.ip,ária, uma tefor
ma oonstitucioual, e 2 - es

b1ebcc:er prazos para o pro
mmOÍamento do Coilgressu.�
f·'·dp"i Pl'tlZOS serão in��m9
(le 30 dias para a Cam3f$\;,ç
?O 11'11"1 n �e"'!Hlo. Portao'tô...

� ; t

!' ''':'''''', r()I1�lituicã{,'; será.,
v"ta!!" ("J,h'c . L" (11'. deíf;em·
bro c 3,1 de janeiro. �e es

�Yd::tdn fi prazo o' Congres�o
1''\'' ttvel' concluido a sua

t"rl'('a. o presitlente baixa·
J"í 01ltl'O, ato, outorgando a

Constituiç�o.

Esf:!, segl,lllda 'garcllte,·o
mil1.'stro da' Justiea, é a

ol'ientaeãl')' do �ovêr'no,- J'l.
definitivamente fixa/ht e in·

susceJlti.vet de ,tevisão, jJor.
que atende a uma realidade
que não. node,

.

Ser,. ignorada
(: nem mot;!ilic;i.dll.. Só por
êstc canún;1u) _o :g'ovêrno po·
dI' akll.l1,Cal' I) �f'U cib.iej:ivo,
lJue é o de inshtuciOllalÍzár
a Revolução lltntcs do tettni
no do sml mantlato" por
meio de uma nova' Consti·

tuição,

\

o ESTADO
• I1lAl� A:'!nOO iHAilO ilE SAlIrA CATAR1U

I.í ,,�i/IiI#""'

._ ... ��.-':-:.: :_. :.'�-'':::!:. QUAIlTA P.AGlNA.--

.... t

/

ito
Di�nte, dQ$ dif.�culdQdes com que dehontam as

. cl,(!s��s empres�ri�s do Sul do Peis, pa'r�ce que o Go�
, I'. J

.

. -:.
�

vtrnp Fcder'al :��!diu ebrendcr a política que vi"ho
• '<;. .:;. ,

'

• I
,

'

oJqta��o �,., .. relaçõo ao crédito. Isso, apesar da afir-

M<g;a'O d�'Ministlo da Indústria e Comércio, sr.. Pau-
.' �.

,

.' ,"
. .

..

o :Esf4;o, de :'�ue: �s falências e o deseperecimeneé de

imp�dQr,t.es emprêsa� pl,IrifÍGam a vida econômica n\J-'

don�I�' t�� o q'}e � cor,no é de se supôr _

..

_ nãQ cQn�'
�orclllm �rMin'jstro �oberto Campos. e Gouveia de �u
l,hões. ��Io' 'm�no� f�i o ,que demonstraram ago:a, em
São P��I'-�·' ". exie�nar�m

.

a o�jnião:' govername;.tat
i '. � �'l' �.t�

fac,'à crtS,'
.

'.,
,

.
- ,', .

,
.� �, , "

"

ó,rgã:os di�tribu.'4ores e qbas!ecedores, Isto j u rio, .c.om a
� ......, _'.. ... I·"'ç. . ...... �, � .

garantia '�o Govê.ino de que. não serão ''C�'iQd�s' "Ovo."
encargos. de 'lu�lquer f1ature'zo sôbre as emp ê,:as, ,e

flete o sintomó animador de um nece�si!r;o o'ívio da

tensão ecol'!lômi�o d�s �'i�sses produtorós do raís:
; /

�.

·hto qu� 'mereceu a total aprovação, t'on' o no se

tor' p'úbli.c:o Cq��' no .

privado, foi a concessé.o de auxi

li�s� com� 'ontecipac;�o de receita, aos �cvêrr.os de

ESt�dos:(ltuol�ente .em dificuldad.es finoncei 'as p�ra I;)
s " �.,

•

.: o.; :: :
'i

.

.:

po.g�mento� eJe s'e&is compr,omissos vencidos. Outro

�k�,�{,�itir.;� .rt� ���It��r�çõ� ,âo Govêrno, f�i o �,��n
cnm�i1t.o

.

ime�i�to que 'pretei14e dar às .regiões cofeei�
.

�qS ;çc��i�'ménf� 'atingi4as por 9�odas, no que di� r�s
�,-�t� ià� ,�'�,:>ne�id�,4es d� crédi'"o•. PO';q .tonto,

.

i,
foi ;(eit�, U�Q i'�me�so clç vinte bill).5es de ,c·ruzciros qo'j
1-' o ," I, 'i

.

". '.: o'
••

�

ag,i's:,ultor'e�' 4e .Sõo PQulo e Paraná, a tjtlilo d� fina,,·

A esb "ctiücação e�s��. ciome:nto);Âo �es";o t�mpo, Q GQ�êrno Fede 01 pore

ciaI, o ministro da ;Justiça . c�;� cé,.:ntt:reen�er a e�tensão dos dificu'd ,de, qlle
acresce outras. °iguáím';rit� ; �

. téJmbém sé, .ene:Ontdm no setor agr.ícolá, com o seu
importantes. O. govenu) j3 ,." ". , .,

e:;tá alertild'd: para as diÚ. compro�i'$:s�: dê possibilitar o '9-0rantio' de �ncioÓCl-
culdades a serem: vencidas mento efétivo cios p�êçoJl mí'n,imos dos produtos, corh (,
para a aprov:lção de U111

projeto reforll1i�ta, de. 'adr.. ', espedfiçaçõó clara das condições d.e CO'11pr·a pe'03
d.o com os seus ,dti �i�OSl J!:t,lr
um CongressCJ em' fim' de '

mandato, depois da
� élclçiio

pam a sul! renovação. : Pc,'r
isto mesmo, tÔflas as hipó.
teses estão sendo pte\'istll's

Do "JORNAL DO BRASIL": nSube"ün'aram oS

{poric:S da estl'ategi;.-i governaH'E'l1tal a forç"l. inerenf'e
à legitimidade que emS,nll exc;úsi\'a�lwnte ':'2 vonj:J
eLp )}opular. Ijor isso, no l1'omCl1to em que declil'lól ,

.

te2�lpo Y"fstan e, o gO\'en10 S.) sente +r"co nCl seu ar1:·:·
trio e busca refor��o no direj o. A idéi a de transforr
mar o ah:al Congresso em C('n�'t"1l_!!nt(� é o reconb.s
C;111E'nto tard'o d; (lue Só '6" 5�cló �a legiti;1,a�30 ppp11-
.l9t r:,)(ler:5 crf'den:ciar a nova éar'a IPo;íti.ca à sobre-
vjv�nc;a nO .t;;�m!lo." \\ .

'

D�) "COR_I'nnO D�, Tv1/\NHA": "O CmY{r:'s�o
crtvelhE:c·cc'. ec:::scullOc!O e tra�lmatjnl.-:lo n0r tanta,.:
crises politi�as' n'{s ultlJ?-:os anos -- neees;itá recncon

tÍ'8>r energia e lucic;lez p:;_,ra a contingr-nc: a (�'Je en·
J··..�:'tàtá. No maximo, pelos :->lanmi atuais, 1erá- o ma··

'O'?'A 1"'['--'0 I'., três meseS a fün ::1e votaI' uma, reforma
(:(' (:', "'él )\'T;.'plJa. Jj-sto reclama tirrheza na manuten-.

r..;: {"" ,,�,:: ind p(C'nrl�;J1c'a como
.

PQder da Repu
bli.c;�.. !� l"ddFZ :;r/itiCH."

.
":""LHA DE S. PAULO": - Não é possi:...;d

(lé1·'.�"T W'C nC�.)ca di�lOr!'n�a hél_verá· entre a outorS!'ll
'DU�'[l '" '!i'-'nJ';:,s '2<' tW'a {leva Co:'st'; 'ü'ção e a Suá. 'l.

;"n,�('ib (;":'0: Ci,n,!'rpss�. nas .ci:,.di('õ;.�<; cm1_,_�G:Cida,:;
Dcs; .<:ti.,,· (1 ;'0v.�r�io·. 's;"'lJlV'O SI> inforl1,a, da prime':"'1
h'l�nj-Ese. l"fl_'" a "eg'uudÇl, ne�q qual :'arece ter-Se de
c:.rEc1n. np", "c"T- r'0 l1'�"S"rct;v<'s ll'1l ito. mais 2ni!�a ...

Cht-élS . .A:c: a,��''1r",nci<,.B 'estarão "'ai8 .bcrn,,'resgwJl·.3adl'l,S
não h} ,1·i.V· da, C'»'l S tr:�mi..tp<?ão. (lO 110VO t�xto con��
ti"'tlC"nnal n"!l..n via l)"'rlament'3.r. O forn'a;is"'o de
mocr;3ti·:::o SCJ,'á obed�cd0. em 'Ir:onde l'}!;l).·j-e, Ningu'21�',
el)trr.iarJo.'. Ü'111 o di.l"""1-0 di> ill1'lir-<:p:- 20 L?gi.s]àtivo
só .c�hpJr3, ro·r-"'r.enc1",l·j a \7ontadF l'l(l Fxecl1ti vo.

<ia :P:STADO DF S. PAULO": Pnte o c!81l1fH\
lpvan'aêlo: c.ontrél a fal1a ék r€�11eit6 1);,la oDin,'ão p'.:'.
bl'ic:? com qL1e V",�, 1}1"Ocech"ndo o F�X0CUti�vo NRcio
na1 ao colocar o prob1pn'2. da rpfCll',11,a '71a Carta M'Jg
\1-;'\. "OJt8.'11 os PXP,9'pt;;>s a serv'('() do governo a expor
a qupst'':o. Tecol'rerdo a 0116""8 :'ahvras. A nteonte.:J1.,

'. falf!�'a"1 lil:!l)' l"('·buqof' 1iun�a Cnil,st1.tuinte, Co"-"o coi<::t
r.r)l'l" <-1) e Derfei.tanwn' e C0J1'T)8ti ',7f' 1 Cl_0'" n 2.0)np'eI'2-

,

do a: que insistem em dar o 1\-""'" de COl1gres�o: hoje
déxam de lado o :vocábulo. ,2 r.1'''''texto de (!ue aqu;
lo C1Ü.e o pJ:esir'lente, de) Ren{l1)];eR. realn�ente dest:-.irl
é estim1,lh'tr O Parlail1ei1to, por todós 'os meios le'giti-

, }'r-s. ri promover ;'ú.m�1 ampla r,eEorn:1Ulaç�o da Con::;
ütuiçao v:�gente'.'.

. ':

.
"

'.'

Também é de se rcsseltcr q decisão do GO'fêrno

l'�,jeral em transformar o FINAME em ó 9�0 de e+e

dithen'!'o permanente OI? finenciumentc ,da aqu;s:ç: o'.
; I �. IH �.; -1; X,

•

de' noves máquinas industricí:s. Â medi' a »rr vo O"(] a

vir;cnlaçõo '(I-§sse orga�l;smo. a� BNbE', >1t;"m uma 90'

'!;lr'ltio de recursos da ordem de sete bi h: ·JS dé

ros mensais, até o mês de dezembro. A ben fir,f:J,:(�,f- :i
�" impliquó no aumento da (:(l!}'1' j .... �de "o f I'� M

de geror r�cursos própr;os, ampliando, porale'ame '·te,

a sua faixa de operações, inclm;ive no ccut!'po dtJ i ....,

"lo":'-:,,�ão de p�odutos sem similar nacional.

�s!'�s FIavas decisões do Govêrno Fed:.::nd qU{!

oão !;e con5tituem Pfemr!antente em um recuo na sua

política �co,;ômico-fi"anceiro, mas numa salutar re

visão tlo.s mét04cs que vinha empregon '(1 - parece

ser a início da meto definitiva do .processo ele esta�ilj
dade ecqnômicf'l c:'o Pa;;;. Na ,verdade, o excessivo ri-

o, I-

90� com Cjue or,I'I"''''''o �s suas dir.etr,izes, principalme,l1-
te na setor'. creditíêio, estav� fazendo' com que desa

p"reçe�s�,m. os mei,os" de que a indústria poderia lan

ç�.r mã� ;.;!C!'o bllscor o te.'�édio ade"l,Io{l.o às s�'as I'fli

çõ�s. ��t" e��" i_"""ot;.,-it"! r>n'� ... ..,-ír ,.le i 'e 'i,,'n
• ._ 0\

"
- .,',,:> 1'1 crise d�flagroda, a indústria na '10 o, es"""

."·"""'/0 'HHO a cstag:noç.�o, com a '"m"'o-", i ... -

c" ..... ;"e, de um retrocesso na nossa produ � ão i" dus

tr';al.

Re�t� ,,"'ora (FlIH!�rfa!', na prótica, CJ efetj"a-ão

"('O.,._�,,_c: �edid(ls; �1� certo que se os méto0os até C1'q
.. j

d hd ( - ,.

empreCia os. no campan a e reCUgeraçoo e-COl1O!tlva

,.lo ��ís nã,? �orrespon4iÇlm à realidade. nacion ... !, s('ube

.

� Go···P.�"o terpestivo'm-ente. recsonhe�er a ex'e!1150 d'l

J'I'" éóça que Jnquiêto�� -' cQmo dinda' i'riqÍJrêt'a; e 'n
''''''(lP escalo - oS mt':ios empre�aria!s brasi!c'ro',

,
...o""fiemos. , '\1

,\

\ '

<'

MOSSÁ, CAPITAL

0SVALDO MELO

. CRIANÇA. EXEPCIONAL - SUA INTEGRAÇAO NA

COMUNIDADE

Já o meu nóbre coléga, jornaHsta (ius�avo Neves com

sua pena brilhante publicou pelas col.úllas d'A" ,GAZETA"
'em Iinguagel;' lapidar um exceiente artigo, dctmido·se maif;'
'lôbre a Soc.iedade de Pais (' Amigos das Criánç'as Excepcio·
nais, que nésta Capital está realizando um magnífico tra·
balho no sentido da 111tegraçã;Ü da criança, excepdonal nu
seio da comunidade.

Por. minha vêz estou agora atendendo um gentil convi·
te da E�ma Sra. d, Haidd ManbrIni e de mais professoras
àbnegadas da EScola de Educação das crianças excel?cio.
Dais para uma visita aquele estabelecinlento, para apreciar
o trabalho das crianças ali em txposição <to lado da Assis
tênci.a ou seja 'Legião Brasileira de Assistência.

Assistí, assim, comovid·o e pórque não, deslumbrado
também, por tudo qUf vi. Hoje, precisl}mentc encetriH,t tb

�emani\ detlicada a esse' trabalho abençoado.
Encontrei lá vinte crianças excepcionais, montando

!!uarda a seus variados trabalhos fruto da tledicação· da
diretora e professoras da EscQla, todas em númer-o de cin·
co professôras. A idade daqJelas crianças varia, sendo l'

máxima para a matricula de 14 anos. A coleção de traba·
lhos' apresentados uelas <.:riallças indicam em primeiro lu·
,,'''l" � �sfqr�.o e dedi.cação dl�S professoras e (Jcp(lis, o ouan·

t'o 1JOde s'er feito 'em benefído desses excepcionais, qualldo
ttatlOldQs com carinho e amor.

Neste mundo de des;]usões ele toela a esuéeie, de en·

ganos e decepções, nê,te mundo de dificuldades tremendas

enqnanto a caridade e o' am,ôr 1Jarece fug-ir do cOl'ação do
homem obras como essa de benemérência, feitas 'sein a·

laTeJe ,'ale como um raio (Ic luz fórte e brilhante penetrando
rio escuro de nossas quase apagadas esperanças.

Qü'e as b�nçãos \ de Deus ilumine os corações bem for·
mlli!os para que amparem essa obra para Q,ue nos conv�
(',qmos de que a criança excepcional;'em verdade lIão per
tence a uma família sÓ 0'1 apenas, a um gruPQ, m.as li co·
nmnida.de, pois que a ésta cabe o dever de httar pela sua

integtação,

,
.

"OLíTICA & ATUA�tIDADE
M.M,f.

, )

CELSO COM CAf:>TELO
"

'li

O ex-Governador Celso ltq.�
'mos está sendó 'esnerado' em

Florianópolis, de ,r�gresso 'la
Guanabara, orde Se encontra há
vários dias mantendo contactos
políticos. Na. longa agenda de
encontros a que O sr. Celso Ra
mos tem comparecido, figura 0

com o Presidente Castelo Bran
co. No seu regresso, o ex-Gcver
nndor na:rtic;�'":'� at-iva'lwnte (118
R.t.i.v}r�I··�"s T""'}; ...?('flS 0'1'" �9 rli;-
senvolvorn na C'T.lt:/ do Fp ado:

P"''''C: 'Jéll··.... o rl').-'O·-tro opn .8 C�\
!"'l"';,,:C:flr) D·;rf.'�r'."'''' ,.1'1

fé'r<; rr<;'!ll'Yf""\r p'�" J<,:\ _�J .....

. V;"'ll-,JQ 'ii �,,('P.ll''l (10s ('8'J(j·d".
tos que conCO,l_"r"r,;;" 'lO "Ic';"';�' :.',

narlamentares de 15 de II ')V(" ,',.

,):>1'0.

·tn rl� llf')\!�>" j-,.. ,..,. (l' ]\1:DE reuniu
sr, '''' ''l0'f'" (1" 0nl·pp'. snb a pr�,_
c' �l';:'lr:''1� {.lo ... r·1r-Y'\.·J· .........1( .... t-.." ''1'.,1.,-...1 ..1",

An'lrac1e. O nq.-l"",nnh,r '''''{_h8,
balhista 'cheS'ou nR tarde de 011-

,

"'1":"11 ., , ,.'
, �

�h.'a�do� �:�::��i'���:'de ('b:��:�: ,j
�:" L,lfl'�' Vi ei ra e' paulo Maç,,-. \rini. I I�I

"

HOMENAGEM

Oe:. r""hR'relél.ndo<: r]", 19�".
;-'la' F<>culdade ele Direito da
U.F.S.C., já decidiram o nOI'Je

r que levará a sua, tul'mé\: "Antô
lJ10 Benedito Salgado da Cu
nha,

,.

.em homenagem ao cOlega"

Novas informqções s�bre a reuni:lO
do' presidpn1'p da iR<:'!'ub!:Cél P o Plinis-'

"--"i�'0 :1:1 .Tl'S :("8 e'"'' (') .--1 •. , ... �"rl";

menla)', O!).tem divulgadas, revelarll
ql1P C;.1l"lr. ']1""1 rl.'),� l)'''(:\� �nt" ": int�t'nr..· h)ll
o r"Sl,]tario daCf"01-;" cn(',,"h-O ""'''''''''>')
Os SPus pronrios Qf's(,,;os. ou Seja, de '2-

cor;�A C'!�-.� ,.., n,�;r'n�!,,('01\ 0"10. PI?-SS'}.!-1.1-
,-. .. r.�_-4· ... rrr�J \..�" .. <:' ,1 ..... '.""'1" V;+O""'�()S3 na e1a
}."''"" -.1'i � ,.1 '),�" �Ffl· C,..,nc' :tU!C'ãO. ASSil'Yl, o

rpillj.�+T·l') rr:r�r·s
l\1T.- ...l'-'�",,·r-S (":;1 ·�:·h�fl.,'· ""t

'''''f1"(J,,r '1"; :f"" l\!fu]lrr n, o de ..uta>�o
Ra'111Unclo Pad;ll-,"l. ,:''''l',+id''lr:rs eh .0"�
tort?o nrg'nrr\ t."'''·'''''i()C: v,..,_...·l'V'\P;:1toF; q1.}�
S'" tF)ll'a "E'ptpb�1p(';+1 ;:l atriblli"8.0 de

,
,

r0C!PrfS constitl,in'es ao Congresso
atual. para que dis])uta�e vot" '0 proje
to cop"tituci.0nal na neriodo de 1. de
dezembro a 31 de jane'iro, ao paSso que
os srs, Auro l\10tira Antlracle: Daniel
Krieger, Adau'to Cardoso e Gerâldo
Freire, qu� defe'ndem. a Í)attic-iPãÇão �:16
·Legislativo na elaporáÇão da nova C31;
ta, reafih11am o eiltendimento de que
essa diretriz ficou desde logo aSsenta
da.

Se a questão foSse, agora, saber
cl)enas qual é (l. vOntade do preSidente
da Repúbliea, não Seria dificil porque
o deputado Paulo Sarazate - amigo e

habitual porta-voz do marechal Castelo
Branco - afirmou, llO Rio, e!�,bol'Q
não tivesse particiuado da reunião 2e
Brasília, que o C�ngresso ,será conv,�
cado com uQderes constituintes. Toda
via, se Se c�nsidera que o marechal n2to.'
é livre para fazer Opção uessoa1, n8.')
basta conhecer sua vontade, sendo por
igual ilTnortante verific;:Jr a forr.a es

peCi'fica de cada grUDO de pressão.
não só os grupos politicos, cOmo Os ;_lll
litares.

Seguüdo relato de font.e idonea,
dUTante a reunião no Palacio do· Pla
nalto, o sr. Filiton Muller ouvia' com

notoria inoniéta:ç'8o e eXDosicão pela,
qual o sr. -Moura. A:n::'lrade S'tstentava
a necesSidade de. obter do . Congress') :.�
poderes constituin"es para que pOssa �
apreciar· um projeto global de Consü-.�,�..

I

tuicão. A inquietação aumentava - na ..

med:da em que se percebia qué a ar- �,�
gupwnfacão erél bem aceita pelo J"rj' ��
rechal Castelo Branco - e só cesSou 8!1

de,Sapareddo nu dia 19 de junho
40 cofrente ano�

.' PROSPERIDADE

', O Sr. Irineu Bornhausen é
membro do. conselho de adrni
nistracào do novo Banco Brasi
leiro de Desenvolvimento S· A.
- Finasa, cujas atividades já
se iniciaram nêste mês de agôs-
to. O senador deverá chegar a

manhã a Ftorianóoolis, a fim de
participar das gestões políticns
que se c;st3o processavdo :18

área da ARENA.

ATT'T'P AN E A CENSUHA
EM SC

De regresso da excrrsáo qll,�
empreendeu 1)('10 in_t .: .. ,,'o .i.,

País,. levando
-

a peça "Lif1<'1"0"
(.ir". L'b«: I, �":�.de", o at-r)r Pau!o
Autran fez queixas da censur»
,.,,� Y;;t3..f]cs do P8':"l1á e FIlO'
r- .. ··"lne dn Sl1'l '<r/Ja.s ", ....., Sa1ltR

�--il'la .., .:""::1 Foi' lib�ra��a '-:la

íntp?,1',8.. ,--1'''P'·All,,''-r;on·10 nsS"!" i(
.

censura do Fst.'lclb s-vr c]':"T" 0(:""1-
tica e civilizada", d·s,s·, o al't:c;"

OPOSIÇAO VAI AO SENi\D'l

Fonte do MDE caarm=n.:e

informou que o partido não �,�

absterá da eleiÇão ao S(�na.-l,).
Mesmo que o' c8nd;dato c1�
A n:r:;l\T 1\ scj" I} sr. CP1<;0 Ramos, 'c'

a oposição rSj-/\ (]is\Josta a lançar
\1l� non"e r;3..ra cli"Dutar a \.''1,,''1.
f']11bOra rpconheC'a (�1.1e são ní.nl
mas ?'S Suas possib;hdades (1,., êxi
to, por outr.o 1--.::10, caso a A l:ena
lance o senador Irineu Bornh'l!l
sen, o MDB apresentará 3 candi
da+os' ligadoS aos extintos parti-

. ,dos �)olíticos Op Santa. CR.tarina
ex-PTB, ex-UDN, ex-PSD, já,
então, confianteS no êxito ,,:la
eleição, jq que se Soma�'�o pára
a legenda os votos dos três can

didiltos, sendo eleito O mais vo-.
tado. c�so a �Q]'na Scj R superi()r"

('j"i:1nf'l,o ;nj",'r.rn'�:n�H o l))Msidf'n'e c10
�"n.,d0. "',,ra f?;,�r 11."''-' --!1.r1,,,pl'i'f'ncia ::1')

chofro do r.-o"�rn� e defender a outor

gR (�') nf"v� C1at'1-0
C,-.,..",--r."lI (l s,· V:]itpll lVTlIllel" ))!)l'

s�lipnt3r qlJ". l'Y"unido dp Dodp1'PS colls
titl':ntoC. o .cone:rps"o não teria C!uaI-
q",--r jip,:tp 80 �Pl,l 'rabalho. Fstaria,
pntiio. fora de conh:nlé e 'oocle6a tlldo.
.p ..... rl....... ' .. ·:a. D0r pxen"lnln. lJt8rroq�1" SPli,S

1',,,,,,1""rS ;""r (';nco ;{nos,�Co""o tatrhém
p0Gl,..,·::ct rpô{i7iT 8 um ',:ono apeni:ls ('3' <

r"nr1a""s :otr'bui�10S mediar:te eleiÇões:"
i.J'lcli'l·oiélS, Colocar'? I>Y'1 ennrn'p, risco-'>
oe; obie'i\!os ela revisão geral da Cons
tituição.

Feita a advertenciri preliminar, o.'

líder da ARENA no Senado observou
que. todos reconhecem a impOsSibilida
de da votação da Carta antes de 15 de
novembro e manifestou sua opini'ào de
que, também depoiS das eleiçõeS popu-"
lares, será impossivel essa votação. No
seu, enteJ;1lder, pelo menos um terco do /
Congresso será reno�ado e os pariamen
tares derrotadoS não terão mais nenhum
intereSse nos trabalhos' 'legislativos.
A lém disSo, o Congresso não terá condi
çõeS de funcionar senão a partir de fins,
,de dezembro, !lois Os parlamentares
não voltarão a Brasília antes de termi
nado o trabalho de a!)'uraç'ão do pleito
e decididQs os recursoS pela JustiÇa
EleitoraL Para agravar aii1da ma'is, O

quadro, OS derrotadOS estarão predis,
postos contra o'gove:t:no. ao qual proc1i�
rarão atribuir a Ç!ulpa do proprio insu'Í' '

cessO eleitoral, e' não mais terão com::,.
1""".1'Y1·issos de disciplina uara com os .l-i_S.
deres.

.

-

Os srs. Adauto CardoSo e Moura \
Andrade ainda tentaraln 'contra-arOll_t

� �

. �

men�ar,. alegando que muitos do\'> der.-.
rotados, desejosos de Dermanecel, na
vida publica. tentariam -Obter DüStOS no

Executjvo e que, por outro lado, tel'ia�n
o Í1atural interesse de ver seus nomeS
ligados à 110V� Constituição. O senadOr
Filinto Muller . considerou ingenuàs ,

eS�'HS observaçQes e passou a sustentaL,
C"1"0 unica Solução plausivel a outor-

_ ,
"

.-,'", da nOva Carta e o seu reÍerendo
não pelo atual Congresso, mas pelo fu
turo, . imediatameilte após a sua instn
lação.

'-

\,

, . ..:.

Pesquisa 'Revela Mais de 100 Mil
Habitantes em Horianópolis

"A d:1ade' de FlorianópoliS é mais
uma cidade 0.3 Federação Brasileira
C0m ponulação sunerior à 100 mil ha-
bitantes".

-

A .revelação foi feita pelo Coorde
nador Gp�éll da ;Pesquis� Sôbre Os P s

.'E'ttos Habitacionais 'de }<11orianÓ'poli s,
que vem sendo rea1izrda pelo InstiÜ,io

"

, ,

>
,

,

�'" PeSquisas' e Fstúdos Eé�l;ômicos da
Faculdade .de Ciências E'conômicas da
Universidade Federal de San+a<-Catari
na.

fi creScentou o Cool".lena:ior do
trab::)lho d�le vivem 110 nérí""<>ü'n urbri
,Dr) (lg capital catarinense cêrca de
101.600 pe,ssoas.

..", ,

�: I,
"

"

\:.'" ,
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�e ferro : � t
'ltONTA EN'l'REGt\ _' �OA

fi\DRE ROMA, 19 - FON�
&&1 _ < 'fABELA DE PRE·

ços

pANELAS DE COItRElt

Lrgúra x Altura rreco Ç,r�

roo x 180 . . . 91.950

Z'oo x 180 72.36u

1'50 x 1:110 . . . . . . . .. 61.200

S'oo x �,40 ' '�·7.900.
2,50 x �,40 .'....... 'o ,ó\'Ú

2,00 x 1.40 63 (}f)(!

1,80 x 1,40 !)�1.351) ',

1,50 x 1,40 < • . • 53.600

1,20 x 1,40 . . . . . . . . . 48.000

1,00 x 1,40 . , . . . . . .. 34.750

3.00 x 1,3d . . . . . . . .. 75.200

2,50 x 1,30 .. . . . . . .. 72.300

2.20 x 1,30 63600

2iào x 1,30 .. , . . . ... 62.200

1,80 x 1,30 .. .. .. . . . 58.000

1;50 x 1,30 . . . . . . 49.f300

1,20 x 1,30 .

'
'. 4fi 20fl

1,00 x 1,30 i{:� 3nO

2,00 x 1,20 5ü.5()()

1,80 x 1.20 , . . 5f, .0flO

1,50 x 1,20 411 000'

1.20 x 1.20. :r: fiOI)

1,On x 1,20 :11 9;'0
1,5( x 1,00. �R 9C)0

1,2C x 1,00 .. .. . . . . . 32.200

1,00 x 1,00 .-
'

26.500

LAS BASCULAN'{F ':,JA1\ E
"8* I

Largura x Altura Pr.eço' q;"
2,00 K 1,40 .

' 4L,3�
2,00 K 1,aO . 39.9QQ
2,00 x 1,20 , 3�.6.90
2,00 x 1,00 .. .3Q,2d()
i,80 ::t 1,00 �S.700
1,50 x 1,50 , 39900

ÚO x 1,40 .. .. . .. .. 3s.sdo
1,50 x f,30 .. .. . .. .. 34.300
1,3b x 1,20 .. .. .. .. . �1.60.(}
1,50 x 1,00 .. 24.609
1,50 x 0,80 .

21.200

1,40 x 1,00 '. 24.000

1,30 x 0,80 11.�oQ
1.20 x 1,40 .. .. 31.6QQ
120 x 1,30
1,20 x \,20

1,20 x 1,0U

1,20 À 0,80
1,(J0 x 1,50
I.,DO x 1,40
1.00 x 1 ,�jO'
1,00 x 1,2'1 ,

,. .. �1.700
1,00 x 1,00 'l 16.900

-1,00 x 0,80
'l,QO x O,fiO . . . . . . . . . D.SOO

'1),80 x 1,40 .. , '2,1.800

-0,80 x 1,30 , ..

' :.:11.300

0,80 x 1,20 17.'"iOO

0,80 x 1,00 .. 14.900

0,80 x 0,80 , 13.500

0,80 x 0,60 .12.000

'0,60 x 0,80 10.2J)(I .

O,fiO} x 0,50 . . . . . . . . . 8.700

0,50 x 1,00 . . . . . . . . . 10.200

O,�O x 0,80 .... . .. .. 8.400

G 1)0 X. 0,40 . . . . . . . . . 7.000
.

'0,4U x 040 . . . . . . . . . 6.6ÓO

;30.�OO
26.9bn

21.7".Il
1(1 "n',
;'().2Dfl
:??\fll.)Q
24.600

14.900

Missão de <Amor,)I!

$�mingo fói o Dia do Papai.
Você, mamãe, estava muito fdi'l. Seus fllillilhos, alegres

e inteUgen.es, fizeram·111c uma a!,"l'adável surpresa, uma. sín
gela e eaeínhosa homenagem ao chefe da família, houve

.

poesias, cantos e presentes para o papai.
Você, mamãe, sentiu-se orgulhosa e feliz.
um' raio' de luz, quaí nôvo sol, mitrava no seu doce

lar, ao despontar o dia.

Seus filhos, tão saudáveis, tão alegres, tão puros, são
reahnente o seu grande tesouro, suas' preciosas jói�s.

Mário, o mais velho, já brilha no Ginásio; imagine, ,já.
aprende até o idioma inglês; Marilene vai concluir o Curso
Primário, desen.ha bem, declama com alma, toca violão;
imita os astros da Jovem Guarda; Paulo Roberto ingresse no
mundo encantado das estrêlas do a, ,b, c.; S:lSY, a caçúla,
diz mamãe e papai, dá os seus primeiros passos, extasían
rJ,,·ne com a contemplação das coisas belas da naturezas:
a borboleta amarela, li tetéia do jardim, o pardal no Iímoéí-
ro, o gatinho do vizinho a correr no quintal. . .

. =_
Tem razão aquêíe que diz: "Aos homens foram deixadas

três coisas da beleza do Paraíso: a beleza das flôres, o bri-
lho fi",s estrêlas e a inocente candura dos olh()s· infantis'!'..

Ao fitar êstes olhos, você, mamãe, sente-:;;e realizadora
do son110 di\>ino.

Ma.s. .. OlllOU bem a<t seu redor?
Já pensou que nem tõdas as crianças têm a felicidade

,'!e crescer harmoniosamente?

Sim, nem tôdas' desenvolvem, pouco a pouco, as suas

·pptench1lidades, de maneira normal, para integ-rar·se no

mundo em que vivemos.

Nem tôdas têm a IPo�8ibili(lade de chegar a' um desen
"'9Iviment'l harmônico e .. r.tegral; há o desenvGlvimento va-

garof,O, sinuoso, deficiente. /

Há muitas crianças excepcionais, cl'Íancas -que sofre de
ceg�eira, surdez, mudez, paralisia, retardame.nto mental,
distúrbios cardiácos cu enfermidades capazes de perturbar
qualquer dos sentfdós.

Essas crianças, também, frecisam realizar·se sentir o

prazer de viver, de ser útil, de sorrir, de amar, de esculpir
em seu coração a ima?;em de Deus.

.

.' A. educação dessas crianças .excepcionais é admu1istra
da �m estabelecimentos especiais, com professi)res especia"
lizados.

Em Florianópolis temos uma· Escola para excepcionais.
Você a visitou?
Lá há um grupo de professôres idealistas, dedicados,

COnscientes de seu gr:md� papel na comunidade. Num amo

biente de segurança afetiva, aplicam eficientes processos t
lnodernas técnicas pedagógicas e psicológicas, para' atingir
o ideal sonhado pelos pais, educadores e amigos dos excep
cionais.

Lá se realiza uma. I?issã� fl,ublime, uma missão de a·

mor.

C9laboremos e incentivemos o seu nobre trahalho:
Um n;:'o.l1eoino p:e!'to d"e compreensão, de bondade, de

ter'mra li, um es�inml.o � nandes realizaf'ões.
<

,""'ll:ldeça a Deus,·a felicidade do seu lar e pense nessas
cri ""l'''''�Q 8.

Não e�aueca nunca que o amor é a jÍn;c'1 resposta ca

paz de satisfazer a ânsia do c�r;lção humano"

<

•

Amig'a do excepcional
. l .

_____�_ �_._. . __n_._:-.__ . �.

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

Curso Preparafór,'o
Curso PreparatórIo ,'3.0S Exames de Admissão ao q_iná·

sio Professor Evaldo Pauli - Professores E5pecializados.
Início: 12,de setel:1bru de_1966

..
Horário,: .17,20 às 19 i:lOras,
Duração: três meses

Local: Grupo Escolar Lauro Müller
Mátríc\ilas: a panir do dia 23 de Jlgõsto, no mesmo lo

cal, das 16 às 18 horas, 8xceto> alO1> :o;<i,"ÍíJ)*luot;J e domJngos.
.

Mensalidade: Cr$ lilOOij,

l'fl- o ,..;";.:;.:'-----------.---�-.--��---

�
WARCO

J

J.

Qual é 'mais fácil de dirigir?
Todos os comandos da motoniveladora
Huber-Warco são hidráulicos. O operador
executa qualquer trabalho sem sair da ca

bina, sem
I fazer. ajustes manuais, trocar

pinos ou aéertar braços telescópicos. Põe a
lâmina a 90°, na vertical, para taludamento,
em men'os de 60 segundo� .. Gira a,lâmina
ao contrário para voltar nivelando, t.ldo isto

diretamente da cabina. O rendimento ,de

uma Huber-Warco é muito superior. E o

operador não cansa. Apesar de tU,do,. cl�'<o
que o carro é mais fácil de dl.nQ; ,íylil(]Ueril
exigiria tanto de uma motonlveJadorJ..) �as
é feira de dúvida que a Huber-Warco e a

motoniveladora mais fácil ge comandar, E a

mais rápida e ren.dosa.
-

I, i' l!l(!i./t: V
S.A.�i).\""\'

!ij!l(!i, !lJ:I.,1/
FLOf:IMH)POUS:

RUA SETE DE SEl'l::MBRO, 11 • HLEi-ONEo 34":JO
, ,

, ..,("r.UL"CAIXA POSTAL .. �í'50 • EN!). lELiEGR. "i. p. 1,,;;1

MATRIZ: PORTO ALEGRE
, ,

\ .:�.

..

SQçi�d8,dQ
',/:� ;' ,':; .�' ,'� :": �i:,: ,':.': I' ,;:'

.

·'.�Wl()·'��T��;, � ., ,,>, 'i �! -.

. FOI e�egantíssÍl�a a receP1ã,Q paéo :! :�'iÍ1o�';��s pfi��aiS/.�'r q'<! Ço�t�. do 1.4

cinada pê�� qrganiz�çõé§'Querencf4 Péjo B.G., CQl;on.e1 R<;>oson Alv�s ,.Pesso.a, o,
lace Hotel e promovrda �lq. (,.1U�) ,:. et.·..,f:1

.

fhe.c�u· Ji;,:U c�.útel �.àOs 'pre$!el?��.! N9r"'
homenagem ao '1a,nç4meri't� 'ofi,citi� dp ..

'

.. : . tP�-� 6' <;t?r��,'j�· ��+���, o; AIprogrr.rmà. AtuaÍidades é�tari1}e,i1Se�, n,:a �Hlite Jô��·qe'i�aJ;'Vl:qh,o �o:�Ri�o, Pre-
'TV Piratini - patrociando .P€� Cif1 �cl f.e-�-to':m . .A,c.;:í;é{o�(S�tia:go,!' 9€\ç.retários
tarinense de Crédito! Fínanciàmento �� q� �s�a:qo� .��i,st;r�·: Ne,!so�. He�tor Stoe
Investimentos. Na ocasião foi ':ínaug-i.ira tel'�u; '��r·'If..o:berto Lacerda e alt"s
da uma maravilhosa. exposição de pi�tii .

8u,toridad�s ,c�:Vis
.

e mi�itare�.
ra em imagens de autoria de Jandira:Vt . .,,",'., '.): . " : .

- ,>" ,

gueredo que r(l<.,-ehe{i' mit'QS �i\QS ��o � -x. 'x x' x -' <'

seu- magníãco t��ô':de. a����L ">r'> 'I".
"i

< ,<i,., : ,: .: ,., ,:-, ,v �"'."'-\.. �':, '!;:\i,>.�" ,,-� .. "" ��;,.à;,�te,.:seJ"áencerr.�'a.ex'y l'i' , � I ' I I' , ,_,; "
,

1
i I t.) , '"

���':�,,'pmtura ejn iI:qá�e� nb Que
tçp�9:,),a����tôI'iiá -dé :;j.�âi�· F�guérEdO

" NA -cerimônía �m ,�ome ;,d�ste:' c� ;X.prQfuoVi.pa p�la:«�). "j" -

. 'I'
- lunista falOu o Dr. FerIla;ldó:.' B-á�tQs. ;� � �,.
Consultor JJrídico de: S:C.; Jandira' Fh .. ' ;.

"

,- x
, .x·' .:x:- x

gueredo,' de- S1..l� eXP'osic'ão ·oferec�fi· Íl-;;
. ,

.

,� ,

ma belíssima imag�hl .�� produtor',;io P JtQTMX CliJ,pe ',de �i�, pro-, Numa cidade, como Florianópolis, cujo teor ele P.l,UnicJa. Programa 'Atualidades CatarinenSé;!·.:..;c. �JfOV�U ·J1.rntar:·f�sti'Vo nó, "Li:ra,{ TC, en}de do ar é, geralment�, superior a 80%, a in�oJft,çãQ q� uma ,JúliO �uza,' que r�pr�sentou �' rr:v: _'� .' nçm').€!'r!:�gemJlO Dia. do .?o1d�d;0, Cerimôre"iqência assume a n1.'3.ioJ,' importância. PreocupÉ).m-se. os Piratini. Ele l1\lm slrnpáti.co ,g�stó- óf�re' ,.ma presid�da peo 'Dr. Héio ·Freitas. Foi
anluiteto(3, em voltar P8:ra o lado Notte, isto �, o, lado do

CI�� 'o valio� :bri�de pàr� ,:a �eil;h�r�J?r". " �$·0g1t,�a,�e.edo 'P" .q,en��4 . �aJ.:l.�?- Vieira
Sol, o maior número de peças da casa, o qU€ nem semyre .' DJalma AraUJO (Margqt) Ela {UlD:l\l:.· das .._ ,tlá tt��. J '"

'.<: '.',
,

.' ::. . ';
.

,: "

, .
� '\.! �,,>, / '.

..
'lO�, .,,,, I ",' , \

'. J
•é possível. damas p1ais bonija� da comentad,à·"r.eê;ep·',:

.' '.

,,'." "'. ,'o,' '.

"

BIL�:�����::��p; �;l�:i����.�:�a:ae�:�r:��,I:�. ção.
.

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

,::�i , ,
" .. ',' ;;::'�.:;'� �:/�'.; f' .'t: �� '::':

I.

sua fachada principal, onele estarão localizados os quartos .. ,' .-:, X X .x, X _
:
"<. ::;,.r: NOS�:,fn:fortrlôu ,o: Pre�jdente (la i\-

e-as salas, inteiramente voltada para o N�rte. Insolaçãoper- '. "
i;., ..:. 'i',,,. ',_-( �;'€i�?:;·'I)r';:::)\rmmido· Va.léri'o <;l.e Assis,feita!!!. :. COM �s ei.negraésta�c'NilsQn· ê:�Mai<'<�u�.'�1i_'�âr!ti9-Q ,�árcqo reun�ão da e-

Al()m disso, o SOLAR Da. EMMA reune (1utr� e::ccep. 't:nelli" tôda q ;ec;PÇ'80, 'f�I filrl1ad}i'e -�n·. ". ;�ê6i{ta .pátfi _t.r�thr: 'de assuntqs ligados
donais condições, para ;1Lender ao seu gôsto exigente: ' 3, tem, deveria. ter Pas;;,ado� n� no§s,(Y-" p:t'o': . ,,·a0s' ,capdi9�r� a dep�t,?-d�s, e '!l Sena�or.bons q�!trtos, 2 banbeiro:, sociais, COp,'l-cozinha com, 12!U2, grama das 22,45 às' 22;55 bs .. na TV-;:p'-i-, '. fróxüna �erç�-fei�. :. ; ,

depend�nci.qs comp'leta� d� empregada e garagE!m opcional.
.

ratini.
.' ,

, , ", ",.

,São mais de 11O'm2 por' aparfamento (,sem contar a "!,','l,�a
gem)' elu' fino acabamf'nto, louças e a:z;ulejos coloridos�. pláy
ground par? as criançqs, F: tudo isso financiado em quaren
ta e, oito meses, com apenas Cr$ 2.500.000 de entrada. Telefo:
ne para 3450 e-'peç!t a visita de um corretor..

,

=.

(lIstos da Consfrução 'Civil
.A 5'.evista especíalízada "B:O+ETIM DE CYS'rOS", � ��

numero 9p,'de:t.f) � ��O�to,.P\lbl1ça'O� �gWh� O�� �
construçáó, em a,caPs:ql�nto "�o".

.

\

I

'

.1,

'Prédios resídencíaís d�, apartamentos, C0m 2 elevadores,
2 ou 3 quartos, sem sub-solo:

,', .

Até 3.00 m2 - na Guanabara Cr$ 198.470
Até 3.000 m2 - em São Poulo Cr$ 190,610

OBSERVAÇAÓ: Não estão incluídas nestes custos as

despesas d� adminístração, lucro, eventuais G quotas do

terreno.
.

Convém salientar, que o levantamento dêsses custos,
obedece à mais moderna técnica de processamento de da

dos, empregando ínclusíve, o computador Eletrôníco IBM
1401. A equipe responsável pelo levantamento, é composta
de Engenheiros ele larga experiência no ram� .e ll1an�é�, ri
gorosamente em dia, a atcalízação dos custos, quer de ma-

terial, quer de mão de obra, .rÓ,
•

,

-,_'_-"';'--,-,:::-=
'

Ins.olacão Perfei'ta

- ----- . ..-�""!".-.• """:, ....-:0-- -_.--

Você Móra Em. Casa Alugada?
Es.ta Notícia Lhe Interessa,

,

,

Livr�<se de
<

probl;::IDC).-\permanente cj.o al?gt,Jel,: a4quirin.
'<ia Hgora :-l. sv"a própria. No Solar 14. EMMA;',a: mais rec,E;l1:
te, in(;ürp�r:1ção da rr,'lOBILIÁRIA'Á. doNZAÜ�; voçê· �erá
u 3t:U aparta�nento f\.jllcion�l, com 3 quartos, 2 'bi�®il'os
sociais, amplo living, copa-cozinha, áre!j, qe :;erviço com<"

t'lmciue, dependências completas de empreg(.Uia e ga,.ragem
<.õpclonal. TelefOne 'para 3450 e peça a visita de um corretor.

,BA:R BA DA!
ESTABELECÍMENTO ' éO.MERCIAL� :- VENllE.sE

.OtlfiO ponto, salas amplatõ, boa ,jlientela, negocio lucrativo,
j,Jagamento pàrte facilitada. 'Situado à_ rua Coc.selheiro Ma

Úa, 154 =-, reI- 3131i'. 'rratar cem o propriet�rto n.o,;.mesm�
emlereço"pu cpm.,.WY:i?@ ��,�ta �edação, teI.,3022, "

Torne-se Você lambém '

, "

proprietário do JARDIM ATLANTICO
.

Bairro em franco pr\lgresso e valori:.:;açâo constante p&.

10 seu traçado de urbauJ.Zação moderna e facil acesso da
suas ruas.

,

Abundantes construçees que surgirão em m11ito brev�
.

,

5 ANOS DE PRAZb mgM JUROS em suaves pagamen
W'6· tÍlensais.

Informações e vendas: com Benjamiin Av.�rbuck. Ruá
renente Silveira, n:n 16 (esq, Trajano. Foná '3917) ,

CASA
Vende-se ou troca-se por um carro usado uma

casa ,de madeira com terr�no medindo 11m. de fren....
te por 55 m. de fundoS. Com água .encan2.\:1a e luz,
situada à Ponte de Imaruim município de Palhoça.'

Tratar ,co;"n o zelador do edifíciO Jacqueline em

Florianópolis. '. :'<) . fi] ','".'
.

\� -' �.-, 30\�8 (/,�� �I"ft!, ! �J !

Missa de Sétimo ,Dia
MARIA CLEMENTINA LOPES FERNANDES

(COTINHA)

José Rodrigues LOpes Fernandes, ..Antônio Pe
reira Oliveira Neto 'e Filhos, Newton Bruggrnanll e

família, Wilson Andriani e família, Alcides Andujat
e íamília, Mário.Teixeira e famílin., senSibilizado;;

,

com o falecimento de sua querida mãe, sógrá ,e avó,
MARIA CLEMENTINA LOPES FERNANDES (CO
TINHA), conv'dam os parentes e pessoas amigas
para aSsistirem à miSsa de sétimo dia que mandan:
rezar em intenção de sua alma" na Igreja de 8'8.0
FranciSco, às 19 horas do dia 29 do corrente, segun-
-ela-feira.

.

Por mais êste ato ,:le religião e amizade, anteci
padamente agradece.

I
'- o • __

PROCURA-SE ,ELEMENTO'
com curso de' contabilidade, datilográfia e cOni' n�l
de estudos secundários, para trabalhar em' Florianó-
polis.

• ' ..

Exigem-se referênciaS de firmas idôneás' eu es-'

tabelecimento bancário.
Pag{i-se beJn�:!
Apresen' él.r-se dflS 8
Rua Deodoro, 19

as ]0 horas à'
3. andar - Sala 6.

30.8.66

na
,

I � f

,'o

-. '

pelo Corr.andante da. Guarpiçií.p �litatJ
de Fpolis � CeL �nel NeY')'1artins.
Foram colOCadas coroas de flores rió Mo
numentb ::_ Th,ique de 'Cá'xi��; ::Peio� c;..,�
vernador 'Jvo Silveii'�, Ahnirapte .�o.;é
de Carvalho Jôrdão; Coronel.' Avia(lüt
Odoriy Rainos CorOnel Leonel N'eY Mar,

-
�
",. <

,

tins e Coronel Elvídio Peters.
.

'! �'.� ��.!�.
AS/àhlh�� B�' à�pos is€o1át�: ���"

Irineu Bornhalots.en é ,'José BOiteàu?,,:r,;.<

homellag.err( .ao
Dia do So�dado,

.'
nÚlnento 'Duq1:le de CaXi�s'.:.

\.

x ){ .x. x"-i
EM seguida' no .140. B.C:, foi, reã1i

zada uma imponente' êel'Ín1ôrua iItilitar.
Houve a Apresentação .da Bandeira"aos
novos recrutas, comptomissos de Ofici
ciaiS no primeiro pcl3to e cQndecoi-ac;Ses.
O ca.pit� Santos, ieti . o B()�etim �;"
daI, alUSiva- da Data. Um 'd�sfiIé llliij ...
tar em cOntinêncià às autoridadeS -Era
Sent�s. Logo apÓs P CorQnél OdonY.�
mos - Comte da Base 1\éreia disd>l.fsíO\J'
eln nome das Fôr'Ças Armadas, tio' G�

I ... , ",,'

..... ;��)!LÁ" ..::_ �e��v�l ;'_'aa' I

Jl�-
v�h.id� !?-çje, nq I4ra,T.C ..

..:... Radar na
Soci�daGe �a GUatujá, hoj'e, às 13,35 ..

lis . ..,....,:* - O Bembolad.o, (boliche) vem

áf _:... x -;- A tkcor.:açâo: da Re'CepÇão
d� quinfa�feitá nO. QlferêncLaI de auto
"ria de Osvaldo FeÍ'nandea - x -'-'�NA
':jJ,h��ap':,,' o" r,reJeilo :de São "J�iiim,
iltomovebdo lô�e:ío de e�fi6aÇãd �e

, d.Q�no, . ,Para enfrentâÍ:"õ$ cobtas do
'Clube 'f);oze.·· <.., .'

Castelo
renne Alio'
Comando
IUó" 2; (OE) T' 9 p,r�t.

de�lt.e �Cafólteio;I!Br,lnco I
:, ;ooÍF

,'ocQu nà_ra:' ,a�. an�&m ue
ho� .uma· réú1íÍãO" :do alto·
comando das frças arma·

das I no palácio Laranjeiras,
;.� j�� .'t- '" 1

•.' ,

para débater aSllectos dá
reforma ádministrath>a. Se
guuda feii·:); e»tará reuni40

. O Conselho de· 'Segl.u'luíça
Nacional,; 'quando. s�rãq; (ta.

. tlUÍos assunto!l, r�lacióna'ti�s
c'um, à. situà,;a(o. econômic*
fl.nãIÍceira. do país e o ànt6
projeto da tefotn;Jia constI
tucional.

'I

• I '

'�I ,I

Vva. Hulda Silva Falia' E'dio Hénh� t'Ià Silva ,Faria ê Fa·
mília: Cap. José Edsc� d;,l Silva Farb e F.wütiál; R�lnald'
.João Uli séa Lebarbenéhoil e Família; Aloysio Pedro vr ltU'
ra e Família; Carios Alberto, Carmen, Vera L�,C� e Mari�a ",
da Silva Faria, convidam .lOS parent�s e am.ig.óti· 40 Sll:udoso,

ALBERTO VEIGA, DE F.�IA

para. assistirem a Santa Missa de 1.0 �fsraio � �.
falecimento que, ,por i,ntenção de sua �iina,. farao 'ce,ebrat
TERÇA FEIRA , dia 30 do. éorrél1�e, às 18,15 llóras �a I,GR�
JA DA ORDE�I TERCEIRA DE SAO FMNCIscÓ nÀ PE-
NITÊNCIA.'

.,.
,

Por mais bote �to de �teJigião e .AID.i�
.

�l�cipad�
�l,ent� agrad�.e�. .

!",:,',

--,-.��to'mu�'icação, '.;'., ..
'

��';t�,rt'J:Q
,

Prílzerosamente 'JomUI�icamos, a n6s;5a, d�ttnta .ffezye-;·. �. '". €fi, 01 mJ�# I

s1a, l). reabertUT,'l de I�OSSCJ depos.l.to de MADEIRAS E ]\�-,. t
.

TER,.rAIS PARA CONSTROÇ�O, Á RU,'A 'fRANCISC9, TÓ-. i 'fO!lFÉtMb·,1Gt* 1"
" ·.IOHLENTINO" N'.o 21 - "J"ll::L ..3802 A POUA� Qt��m{.A?" D9;. i

-= � ..n8MERCADO PUBLICO. f

','

'

_..
Irmãos B'ittenoOt1rt Ind. Com.

r _, .

; I

, "
, .

", •••• /-j

,

, ,.
'

"
, ,
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L}.!.RI:'�'.fOR. Pedro Paulo l\'ia,!hado - COLf\BQRAOORE�:
"1ilberto Paiva - �'"Ô. fc"lll!' - Decio Bortlllozi.

_/_'_'_---

Gilbectu r.abas Divino, ,\1ariotflQl'gcS

o
Fu

peoneto Estadu:tl de
eb"JI em Números

SeD,1 muitos acontecírnen
tos graves prosseaue o

campeonato do Estad::l, ain
da em seu primeiro turno,
com 'os I'h�bes to-riandn ago

tfl posi�ões -maís definidas.
xxx

Embora se regi.stré al

guns acontecímentqs. pO"e
mos dizer que o set-ir dis

cinlinar não c']e<;;'e 8. ser

de modo a se lamentar.
xxx

A .

parte f.t:n"r�.eir" nãp
atingiu "um ín'li.,ce .0'18 cor

respondesf,e" não obC1tante
ter o cert"'me gj�fmn,tl,do ci

fns extr�:tordi.n?:ri"s, mas

pp,lo fato de que "1UiÍ;.')S jo
gos foram já r('a1iz<tdos.·

xxx'
.!.

As arbit'raf!e'lQ' têm sido

;:)jn_da, a p."rte m"i.s_ p.omen

hvl.a. Ti".e1"'1Q& -ey"e'en+es
condutas de .(1!\)+E;-r'-�ip"rJo�
ar<tarí.ares, como também
péssiinas rrQiJ:"l:\gefis.

xxx

.Tá fonwy)\ re<'H'<l�(lO;:; 135

jeh:os t.enrl" si.do 1"3sina�a
d"s 385 tentos.

j[_X){

o rt80ulO do i\1f"';-cO·'Ol. 8'18-
rer:e rJ[\mn o Y"'laSs "'0S'it,iVO
�0m �fi o:oh; tS:S1'Ftní0rlO$,

dos até aqui.
xxx

Enquanto isso a de"esa

do União de Timbó díspon
ta como a mais vasada com

41 tentos.

xxx

Mqior saldo. de tentos:
Metropol com 26 no ativo
Maior deficit: União

.

com

26 no 'passivo
xxx

Juizes· que mais vezes

atuaram:

Nilo Elizeu da Silva e

Raul Ferrari' com 9 atua

ções
xxx

.

Silvano Alves Diás, Adel
. cio de Menezes, João San

tos com 8
,

"".José Carlos Bezerra com

'1 atúações.

xxx

Norberto �o)Jpe do Ca

x�is aparece como· o ,prin;
cipltl goleador do cert';fine,
tendo anotado 22 �pls.
�m s8rrüid::1 disnonta Ide

,in dn Met,r'luol CO'l1 12.
B"�cinp" 'do HêrcU'o Luz ,e
HC'lio ,RRmos do Baim"'"

'0"''1 R. A1mer'nd"l do Atreti
':0 Ope�ário com' 7.

xxx

vhdo' em seo;uida o do Ca- O rJ8J'1'lpeonato rlo ES'ado
xias com 33. .tá q.Y)resent.ou um J1"nVii'TIen-

o flb;,nl1p, ro.;),;R çl-"'''tni<'nte
é '1 dn Try"'.itTT�!=I f'tne nno�ou

I"'té agora 9 +f",f-n's.

xv"<. ....

i\/faf'V' '"'n"'ll p 'l\if ................ ;J!,.... -;-"if"-�

t,o .f'in"n�p,irn nu") �t.ino;i, a

'lP1.'1. �it'rf' à f' Wl 7�" 5flO re
I'

.f'�-"nte" t.ã'1 sr.ment.e a Zo-
na

. Dcrni Anh 111es.

yvX

ft. n"�1d"'1'1 �'1Q." ';.:>.·a dé-
.-

r"'1"�rn t"\q r-l ...... r,...... ..,<:" i ........ ....,!� ..... : ••

_q c:p ....t"l, """" +:""''''''0 "'"Ire.

cr',.,iente;:;", c{)1'n .9 '0.11'8, �.��ri --'�"a ")::,r:õ', h"'''' d_rl;errl'Í'lna

'Pela, Z"-,na tjen�min8,da

Rudy Nod_ ry:, 0$ ref3;llt�dos
v,,'�if:i�"dos nos jogos reali"

�8,dos for'>!'>;> ,'1" l'\&:;i(J.' j�es:
:Kxx

'Ná çfçl8;de 'di;! Xa�{hn pe

leiar?lTI, GuaraJ;lY
.

locql e

S"'dia de Concó:rd�a, t"-iún,·
flhdo o quadrO vis!.tant

�:r2xO.
'XXX

,pdia' deis x çu'}�;;ny ze

roo

Em Con,.,fÍ1'd'9 f9J�ro açl"

versário� Guaicúrús e Per

diO-8,r)' os" c:m"is não conse-
\,

guiram anotar tento�. *

x..'{'�

,

---: '---:-c-:.--:-::-=.:C-'�'-==--�
..

dendo dois preciosos pon

tos.
xxx

\ 4.tlético três ,x CruzeirO

doiS.
xxx'

Finalmente em G?c"'rior o

V8SÇ','l da G?ma não foi

"10'TI dR um emY)a�·e can

t,rr "Comer:::ial em dois
"1'1' :-als".

XXX'

I";ll,,]rYIPn_te flS Cf'l�",n.�"'en
ses não soubeT3m se il'Pnôr

j0P'a.ndo em "casa"

·tando cam o apôio
Ul,'l,SSa torcedora.

x'{x

e con·,
da sua;

"

G11pj"lF 1s zero
"'.:1 zerO,

V"RW' n". f1ama dois

pr-rdi-; 'irv,:üm:..:'aJ dni:;;,

Na
.... ct!:h?de d� Jon.�",'IJ? 10-

..;al foi de 'obrl() nel.c A,tlé
llicó de Cb:�pecó pelo placar

de 3 � 2.

l{X8:

.,.os crm;Giristas, �HJrt�nto,náó! souberam aproveitar
0�' fatofes f�W(1rãveis., pex-

X'l{X

A n"(Í",iP1!'1 In�'1,,!" do
c�m"ne"nnto no E,<;tad'1, zo

na R,udy Nodarv marca pa

r,'l hoje os seguintes pré
lis:

XX"..c

()rw"",."j"l f\ GU'lr'l.ny
Perdião ,e ()ru�eiro
V�sco da Gama x Sadia

:'Guaicurús x At:létic0

os seguintes encontros:

.Nesta capital: .Avaí x In

ternacional
.

Em Crtcíuma: Atlético'
Operario x Figueirense
Em· Itajaí: Maroílío Dias'

x Caxias
Em Lages: Guarany x

Próspera -

Em Tubarão:' Hercilio
Luz x Metropol
Em Joinville:. América x

Palmeiras
Em Timb6: União x_ Im-

bítuba
'

.
,

'f.;

Efu Blumenau: Guarany x
."\

Barroso

xxx

A décima sexta rodada foi

aberta, ontem com o pré
lio antecipado de comum

acôrdo entre: Comerciário e

Olímpico, .iog�) êste disputa
do em Cricíúma,

--'_'--.---" :..____:. --,._._-'-_.. ",-_. ---._._---_. --o

. O' Figueirense Talvez Jogu8-AHera'do
Hoie em Cridvrna

.

-

A eauipe ·�'bio 'Fig 1ei:(\pnse
que nao tem sido feliz" no
cert,q,me_ em andamento es

tará, esta tardS', saldando

mais um 'comnromi':'so ·no

Camneonato Est8dlJal de

Futebol - Zona' "Do"ny An

tunes". iogaD.do fia cidape
de C"'iciúma, c;)Íl.tr�, f) om:e

"0 At.lét.ico Operá"jo, o

'111:'11�.
feit'1

ainda

igualrente ní'i� tem

grande c';'jSR ten_do

domingo ultimo sido

derr,ottdo pelo:.. escore de
4xO pelo e<;aua'dr,ão do Ca

xi::!s. enqm�.nt.o que aqui o

alvinegro riã.o ia além de
um empate COt':1 o Pl'ó<;pera,
tam.b�m de q,rici,ülTI,'l.
É

.

bem proyável (Jue o

técnico Fr<1.nn!.sco Silveira,
mais conheçido pf)r Chico
Fn'e5n efetue '!":1odific<'cões

no ttme, tendo em vista

aue domingo üIUmo não

aprovou.

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

'---

Federarãn r�f:1r:n"'nS€
'Fn1f,h:f"1 rl,� (:r"�o

1'T"." O"'Chl n." '1�"Ir:1l
P'1"\�"""l'''''Ãt:\(!' f.f"�!l��'C' �"'e'íl

Oi"At.,.,,.l':' eni re;l11Híl') ')1'-1In:1-,
r1:"...."nl'�"fla em 16 de agôs
to rl., '01'111.
F,;-;:l"efl1ent·e: P'-"T'<>"'" n�np.'li

dns flS Rflcr11intss Of �/N' de
5-R-f:f1 no Cluhp. S. ppjneiro.s,
N. f)f N n ?,(\,flf) fl"" TAP f)f.

.-1� A n �.n'80'ipl 1'1�'Y'� n t;.

C:;, P"',.,o'r,,� "".,hOS fil'l'l"'OS
"I:' p"t" li'p,'l'lr:>n8.(), no"'e"oo \

.Cnf"'1"Rtir n n",rtlr ne '.l_ii. 67.

r,nn,",:p.nf?;-r t.l1f-lnc:ofp,..�n�;a. f-'Q

fttlpt" P""11n Ar:l1í.io D"arte
rin r1"1-,,, n,,7." de .A O'i\�to.

rin"11"e. N" ()f 11.0 2<:·flR "la
r,AP'n·.n R1'7.'::2 fi" 14,r B. C.,
Of. N n 1 <; /f>.f' rl,r, 1<;. C . .Tu"en
t,"" " 0fs. S/N do C. S. Pai.
T'p.ir"ls.

Den"",t"""e'1t<ô T./icnico .. .

1) Anrn"ftr os seo;ni..... tes
ingns rp,,,lil7,"f!()S nelo r"'T)l

�P."n_"to RegIonal de Juve-
,

x

D'n '.l Q.t::1l - 1\:. C. J:wentus
O x Cru7.�iro O
2) Anrovpr os serminte,s

jogos :realizados nela Cftm

peomto' .Regional Divisão de
A�pc:·"o:
nl.o qJl.�� _ () A f"jJt."rl-

n,.,rl,,�"'f'\ _competir a partir
dp 11l_ILfl7

r""T"InÇarl'p.,.. t.r�nr":'il'e"'·Ô:""'0.;a !:l.O

qt11.\f-.., �.'''''''I ..Hi''\ ,P1,�T"I()� �IiR,

rp� (l� rtT.",",p, nl""I'1"O r!q A ry})t:;;i1.0
ti",.". n l<'''''' .... ,.t.e rll1he Jll'ren

'tllS. j,,'''T1t'' r'le e�t.';<T1o.
ft C:c:',O'YV'lh1 ó;,o (!o.;...� 1 li'!,,.4-"'!:l."t',..

.4.:....,/. ....;�. T.(l'l"V"l"'J�Q- "!)"� �.�"c::

.c�,! .... ...:I..-c:::! � ''''''!''I'''7r.�<:'I'''�f') rl� T"�-

di" f' HAm 7.) cujo teor é o

SeP111T'\te: �
7) '!?reenr:hhYlP,nt.{) õe C,"I}'

!?;OS V" p'n" no 'T'.T: np,�norti;
V" fi r'm .. ,,'�hn 1<';'1f"'1.1.

r " rt � 'T';_,..,rleT'\1:"" li

3) Prn"lllmar o Clnhe Do
ze de Agôsto, Camueiio Re

gions.l categori,a J'lVP.11il· re
ferent.e ao ano de lfl66.
4), 'PeO'i.stro de At1Át.a.s:

C""'''''''r'!'�,. l'",ai..t,rn ao "t'�ta
F-34� 1l1'119T F"t'ias Diniz.

5 � Transferência de Atlé
tas:

','.

(':1r.,.,t:'I-'" t1 'Tt-"�rf"P.' "'�",':'7:q,r
u.m,'" n",.t;�", ,,""TI (li T.nirftn

ga E C. no eHa 1.4 '0_ passa
do (in tYlp.� em r.urso.

F1nri,,"'�"""lis, em 16 pê
':H"A"t" Õ'" 1 Q�6.
()DY VAR.ELA - Présiden

te,
S1T,vrO 8. DA LUZ - Se

,cretário.

Pela primeira vez desde

que conquistou o título má

ximo do football barriga
verde estará esta tarde no

estádio da rua Boaíuva a

equipe do Internacional, da

cidade de Lages, que dará

.combate ao esquadrão do

Avaí, saldando ambos, i'ls
sim, mais.· um compromisso
do Campeonato Estadual de

Futebol de 1966 _ ..grupo
"Dorny Antunes",
O prélio que a rodada nú

mero' 16 reservou para esta

Capital, é dos' �elhores e,
dado o ínterêsse com que Ó

público florianopolítano o

aguarda, é de prever-se uma

afluência de torcedores ao

locai da luta ríízna 'dfl 'im-
ortãncía do cotejo,
O Internacíonal qU!3 teve,

méritos- indiscutíveis na con

'quísta dó cetro '. .máxímo,
possue uma esquadra' data

da de multa "garra" e exce

lente' índice técnico, apesar
"de não ter ainda convencido

no certame em andamento e

ter sido
-

prêsa facil para o

Ferroviário, ele Coritiba,
que' o eliminou da taça Bra

sil. Porém, agora .,

parece

que o onze da serra. acer

tou em cheio, pois vem de

duas, vitórias por goleada e

pretende, esta tarde, brí

lhar. ante b público da me

b"óPole,
O, Avaí, adversário do

Cll,rnnp.H.() .. VHi.. 110je, fazer

nova tentativa nara alcan

çar sua prímeíra vitória no

certame.' Nos 14 iogas aue

disputou obt�ve apenas s,eis
eml)'1.tes. tndos em seu� re�

duto" estando o time orien
tado por José Amorim na
',.""

t

____..... ......__ A ...... • , _

- e o

Avaí que vei tentar sua primeira vitória

pital, Esta" Tcrde, 'Apresent
(ampeão -,

do Estado
\,

,,\�,
eminência de

.

retornar ao' --------'--
último pôsto, já' que, ago-]
ra, derrotado' domingo últi-�·
mo pelo União, ficou 1'1 umf
ponto apenas do mesmo]
que é o útímo colocado.l
Poderá vencer o .Avaí, pois
para tanto possue .classe e.

combatividade. É só contar

C0I� um pouquinho de 50r�

te." \;

'QUADRPS PROVAVEIS

Para' o choque desta 'tar
de rio. '�Addlfo Konder",

.

,'l,S
duas equipes provavelmente
formarão assim:'
Internacional -:- Laercio:

(J. Batista): Nicodémus.
(Ivan), .Aírton, Setembrino
e 'Carlinh6s; DaÚ e, '�dOOr;.
to: Abílio,' Ricardo, RúlJerls
e Anaclet� (ze��). '. ,

.

Avaí - Mareio: Ronflldo; ..

'

Deodato (Nilson), Nery (Ml.
rinho) e Mirinho . (Silva);
Rogerio e Cavallazzi: Wil

SOl')., Ito, .Morellí e, Perereca.

'fRELIlVIINAR
Paula Ramos e Postal Te

legráfico disputarão � parti
da preliminar, válida pelo'
q:n'rlPeonàto de Profissio
nais da 1" Divisão da Cida
de. ocasião em que os doiS;
clubes se despedirão do tur
no, O tricolor praiano é o

více-lider juntamente com

o Tamandaré, com um pon
to apenas de diferenrJa do
líder oue éo Clube Atlético
G11<1r8nf. :F:ste, al.l"rt,'l feira
defenderá sua posícão en

frentando . o Tamandaré. em

jÔgO qU(l dará por encer

rada a prlin(;ira etapa (to
certame .

'. ' .

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

: CASA - PER�1UJA�SE
,

. )
pprrrutá�:se· Cf\SA residencial com a'uart'Os, Sa-- .�- . .

,,·r· - ,I

1<:i de jantar,. sá1a de visita, é:opa, cosinha, instalações

sa::�tárj.,�"s; pélv·mento. inferio! coni três pe§as e salào
uÜJlzavel. TerrenO.. com 20 x 33 metros.

Em' z0na. residfncial da C�pi' aI, bem no centro.

InformaçõeS: Rua 08valdo Cruz, 603, Estreito, das r

8 às 11 .ou das 19 às 20 horas,
Aceita-se casa DO Estreito, zona res::tlenc'ial, d,:,

ig�al. valor ou menor, aceitando-se, para cOmpensar
automóv,'el, ou. apartamento.

�, )
,/

PROTEJ-t .

s().us

OLHOS
i:'" \' :�f.;

US� óculos
bem odoPl(Jdos

�. otende,nos çom exatidõo

sua receita de óculos

OTICA ESPECIALIZADA
,

MOOt.RrW lABORATORiG

. �. .

--------------------�---�---_._-._�-
• I Y �

CIRURGIÃO DENTISTA'
'IMPLANTE E TRANSPLANTE DE DENTES

Dentistéri'l Operatórb peio sistema de alta rotação (Trata·
menta Indolor).
PROTESE FIXA E MOVEL

EXCLUSIVAMENTE CmJf HORA MARCADA
EdifíCio Julieta" conjunto de 'salas 203

Rua Jerônimo"Coelho, 325 ."

, , Das 15 às 19 horas
Residência: Av. Hercilio Luz,12&, apto �.

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

Com Nóvo Tétnico! Herctlio
enírents hoje o Metropol

.J--" O. tr'eü1Pt'lor DOm André VOltO�1 ao ninho antigo,
ou Seja ao Hercíli.o Luz, depois de manter entendi _

mentes com o presidente Danvr Ulisséia.
� As damarches. fina"s

. foram. concluídas ,quando
pYisi:dente e. treÍnador lJalestraram. demoradamente,

. acabando. por' ancontrarem um denominador comum

-DQi�;Arl,dre JÓi apresentado ao plantél leonino;
devendo Jazer. suá estréia hoje .::liante do Mçtropol
Se ,éonstituindo 'cle�de já em atração.

NOfl(IA'RIO ESPORTIVO'
DO PAíS

Najrn=sma re1l1;'ião em Que decidiu l'�ão vende
p,i',_.:1n ;::J'o Sani-O� o RotafoO'n 'C01110 se fAra em tOm de
rf"....ros81ja. l":'inifpstnu' intnrS"se �ficial uelo centro
di»ntoirO. Tni-,in 1-..0. rpS,-.,vrl1(J() insistir junto ao San
t08, para a cessão do profissional.

.
D;fj-c�Jm"nt.p;:)· /;:Jtit'.ld<> do glbrioso surtirá fppi�)

e +prá l'pnp1·1'11r,,,-,,'ão. d"c:cle que o nróprio TOninhn'
não tem' qualquer interêsse em deixar a Vila Belmi
ro.

" Outro ..-ioO'ar'lor Oar;nCH 'oue estava Se mOV�J11prl-'
tando para dpiY8r a G1);:rrab8ra era Altair do Flu
n)inpn�e, Dor qllem o S;::J[ltr.os hHv.i8 (lPlTlo1'SiTado in
t"rásfOe, A contpc"" C)l1e A l+air prnl"n'()1� diriq"ntes tri
cn1"r.AS e ll'''nif"c:tou ·dpc;pio d" voltar as bAas COD1' ()
,d;A:,,,, 1.4ils .braT';oipS nr0pondo-se a conti1111ar 1101'

'malmente SUélS atividades.

Pp10s J')'f;" ",r'1"Y1 ";1'0$ ·iN)·ns. <10; s ('n,"! o Bpnfica e

1 p"pi '1 A·rK ;... S"",tos rp�oh<>r� 7'1 Y'-11 'riAbrps, CPl'
C" ri", 1 g->:; miJl-.,(,;.;;-"s'., rio C1'li'7"i"OS f87"'yio ,iús ,a um mí
Tli,..,..,() de \5' mil d.ó1ares p�los den�ais jogos 'que re"l.

I:z"r.

F0;,inp :Rr"",;l<>i�a ;()O'<lrá, J-,,,ip PJ11 Ln.c; Ans:<pl.;,c;.,
.

11R. 1'""+,,, dn nal'{f:cf'. C�1l+1'" n Tín;vPl'"id",:J", �1() l\1f,;
xi"o rm"'nl�'h, " rO+",i�" ,:l" O:::8"j-oc; nAvo ;ôQ'O contra

a T"to,' de Milão, em NeW Yor'k, tal rC'omo aconteceu
eD' 1965. '

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

0'" f"t�1--"lis+:::>s hr8c;;r,,;-rns. AILa+ini P Ca11é, aQ'o

r!'l 1\Ta,'1",-.,l;+:::>1' "s. fi."",1'::::rn 1'",(18 n11:::>1 :3 Q'oélls ri8. 2'olea-
1.1:::> ri; 1\T!.n()l"" .c:-0hrp o n1,k� /,>, ,,'ki)ria, em jôgo aml.S

tn81'). o. N :'ípolps venceu por 6 à 2.
---�-

() .T"O'a,.,1"" D-l"".1a. 0" B�+<1foO'o/ S"'Q'l1jll com Sl1:'1

fal""'rl:" 'Y'Itll'''l C::i'{� Pp"l" :>h"TlrinTl811rlO a P01l;n�, ;:)lvi
TI """r? í'rt ...:"I''' T'Y)tp"npl.,rl,., nol., in'!)l'pnc:-!'I ri:s"", Para
,.:J ..... ('n1o.;6 o:;J ........ 1-."l1- 'f'V'l1itA rl�nhc>�r() cnn, O H"1l'f·ohn1. e

,,; co+..; y,r'!'I�� ..-,.:,....""'"''"'�tr'\ � <"'I+,.,rOl'" oS �!)r.l..nl::}s de (:.p ...

!,.6 ..� 1 �-::-'UD'l";!n'"'l(1 Q,... n n-+ .....·fr'\O'n· OlT�70r rnlA venn,:=t.
lY'P nl',,("H'él" 01" Sã0 panIo. acrescentou Parada.

(1 T.pt." ..."l �"�,,� .... .:l,, ,P:lrl� a,,";c;ti11 ;'! Ul";'! 1nnQ'a
r01'''''<1'-'' ,:li; "l+a ri'rrn8" ,:l" F"t"f()O'o. ),ar" c()nhpcel'
la" S�l1 +i",,1., ;y .. ,,;,,�,,'..1� "1,,1-..,, n·.,l'iOca, de �n'ão vender
SPJl n!'lSc:-p, ar '�,111tOS F:utebol Clube.

Pilrj" 01'''' ",,,,,,,,,,,,,,,."""""·;:In cnllf"bve'" ·ele ha...ba
p�'r�V'>�o_ !lT)l""ln!:::t1'1..::J"", (i� T'I:;"'" Ro 'h':lvol-v.:::J ....,ifl !=Jn.4-t:l� rlf"l "Rn

t;:)+.�n·n ",,,,Q'n('i,,,r "'" :otost;,:Jo li 'horRt,;.,.,iO, Saill d;7.pnd8
P"1'O "';ã,'-; tp'l'Y' ;:I)"";Cf0C; TI" ('l"bp rlp' 0."'TlPr"l S",voriano.
F",-.,or",,;:). (li�c;p rln'" N\.""" C1!rr'nr;t'l", 'a nl'ompSs» fei
t:::> 'l.,.,t",,, ri", ""rfA rin ln1mr'l'" '" i'; ti,..,u" 'con10 certa �

Sll». tr"ndor$",("", Da"a o clubé paulisj·a.

.--t - -

� -:.

-

.A f",.l" ...""a" r ,,-,i ar» rio H'� ,to1-.,�.1 "stÓ) p11f"'" 'h�çan-
rio ,.,.., ""il'Y'pnt" rl(-' Pi n. "r"rJllr-?uoo a rpvoO'ari'ío :'I a
11"'1 rf'1t:l rlo+D ....'l'V"ti'V'lft (' rO('O.e"hin,pnt() nc.lf) �(",\o'�rl()r rl�
fl,;�t.nJ ,;I" 1 i'; -n�,. ('".,.,t" ..:l� 'Y)('\r.centagelTI sôbl:� o prê
ço ;1.- �O'l �+CC"r-)-lr\ J�h"'l'!::'!.+�Y'lo .

n!,.,. ........"Y'I ('co r:P'\'O'!rtC".,.....tr"'ç:' r,,!l ..."' .....h!=l .....lnnS· 0'1P.:=! 1j':\1 P<:tq
t.r�··7''''V''t,.lo ,....."r.("'.;"1� ..... "'c:.' !'lr'\ .ç�.,+ ......hAl -

"?l"i nc;:; p 1'&:\1'Y\ norrJi do
p r-ef.Á 5�,.,ri� a.yr- .... �(1 .... rl() ijo !1ol1 . ..101'' Ç.ol1r:" , ...",,'11h�'l ...... C' '":�""_

JA,r�s. '-Por ()11trO 1a,0" lY'lli+ns. liMpoS nr, a"'';11 ri" rde"]-.0
r"rn a Tlnrcpnt"lO'P111 fn1'(:?'Yj ''tr;::Jns·Fpl"Ânf'Í;::Js provocan
dÓ indicip1inas noS seioS das 8gremiaGÕes.

I -_._ ....

:-----....-- .•. ----__ c_, .. _ ..... __•. __ ' __' __
.

'
_

CONFECÇÃO E CONSERVACAOde PAINÉIS
EM TODO O ESTADO·
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r'loranóp()�s, �ü-3-Cü

, '

;'

200 apárls,··l,a ca

tegOíia � 16 andares -

5 elevadores.

Apartamentos,' em

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

* TV e Rádio para,
todos os apartarnene
tos.

DIÁF(I.6�S
'

com café da rnà nhã
(breakfae+)

Solt. cJ;- 'lS.o��
casá:! Cr$ ,,:�fl(J�,
,"""-"",",,,,,�..

'

Cabeleireiro - Bar
beiro. - Florista -

Bornboniere.

----,-'"

Agente Oficial clE' Propriedade industrial Registro- de
. marcas, patentes ele invenção nomes comerciaís, títulos dr

ostabelecírnentos insígnias e frases de propaganda.
�

Rua ;renente Silveira, 29 --: sala 8 - Lo andar _:_ Alto'

d,hCasa Nair - F:o'rianóplJlis - Coixá Posta1.97 - Fone :1911

58 '.Anos de Exisfência do 2. Batõ'lhão 'Rodoviário

I
l

\
I,

MI --... --

Antigamente a senhora não podia com.. �
prar à prazoy sem a assinatura ,de

Escreveu: - Nelson Brascher

',I ..

�- �"

J

,.1.'
, , "i�

.
')

. � �

Radiografia da Terra do
Tio Sam

construção da Rodovia BR-282, intecli
garido Florianópolis - Lages - Joaça
ba - São Miguel 0.'Oeste, e que faz par
te do Plano Nacional de Viação. Ao �o.
Batalhão Ho.:lOviário, dentro de n�vos
t.rabalhos , cabe a execução do trecho
Lages - Floríanópolís, numa' extenséo
aproximada de 200 1$:.m.

'

.
'

.:_rx

HISTORICO DA BR-282
Data de 1541 a primeira notícia 0.9

travessia da região que abrange o atual
Estado de Santa Catarina, no rumo Les
te-Oeste. Refere-se ela a cima .expedi
ç9,0 chefiada por D. Alvaro Nuuez Ca
heza d,e Vaca, que, saltando na Ilha de
Santa Catarina, embrenhouSe por êstes
sertões, rumo à Assunção, no Paraguai
para governá-lo. Foi pensamento do Bci
gadeiro José da ,Silv';- Paes, em 1746, ",
quando governava ? Ilha de Santa C=t
tarina e o continente, abrir uma picada
ligar:do o litoral ?J)S sertões do Oeste,
sem ter, de uma nova picada através a

selva, estabelecendo,' à custa de muito
trabalho e determinação, a ligação, en-

.

tre as vilas de Destêrro e Lages. Esta

picada, durante um século, seria, o úni
co meio de comunicação da. freauezia
Ije Nossa Senhora d�s Pr,azeres clás La
gens cem a Ilha (le Santa Catarina e a

Vila de Noesa dos Destêrro. Esse cami
nho pode, ser ,considerado como

.v

a pri
rneira diretriz' da futura e moderna BR .

282, atualmente em fase de, cons-rucâo.
Em 1888, durante o Govêrno' do Coro
nel de Engenheiros Dr. Augusto Fausto
de Souza, foi iniciada a primeira estra
da de rodagem, construindo-se cerca

de 50 Km. Com o correr dos anos, On

tras administrações nroeuraram me'lÍ'}o
ra1' o c�mjnh:o. �ara � planalto lageano,

. de modo a torná-lo carroçáve e el,'111i
nar aS enormes deficiencias que apresen
tava, ainda em :Ul02, quando um jornal
assiP,1 Se referia ao mesmo: 'verdadelro
perigo de vi.da transitar por êsses medo
nho desoenhsvleiro e vales de lama,
que chegam a enterrar animais, cargas
e algumas vezes, :",OS desf.raçados trepei
ros que tern a infelicidade de transitar.

,

por êsse inferne rrue se dão ao luxo àe
\
chamar 'estrada de Lages". 'Coin '0 'ad
vento do automóvel, a estrada F'loria.ió

" polis- - T :OA"-� foi SPD' +o melhorada ,.p ve).I� ........../ClS->-., .\_} o,'
_ ., �,J "�_.C1. _

rios trechos -macadarnlzadcs, mas, plr:l
a época atual, '51''1'' f'C( 'h:;ões_ técnicà=
Ti'âo S30 sa isfatóriqs,'D3Í a raz30 de .3 'i"

da iCclusãf' no P:'2�lO Qllinquéna1, da

, O QUE, .TA FbI REALIZADO.
A)

. ESTUDOS: - projetados e já él

provados pelo CRN. trecho Lages "

Bom Retiro: 90 KH1. •

trecho ;Som Retiro - Quecaba: __: 10
km.
trecho Florianópolis :-- Quecaba: 30
Km.

_

B) TERRAPLENAGEM: volume esca-

vado: 1.000.000m3
'

C) - OBRAS DE AHTES CORREN
,TES ESPECIAIS:

Bueiros tubulares: 2.742m.
-- Bueiros celulares: 390 ',mo
- V;",,..11110'" 26m

D) P�vimeI1'ação asfáltica: 2,4 km.
3) O QUE -FALTA REALIZAR

- Projeto --;- 70 km.
'

- Terraplanagem' -,-' 1�rOOO,000.m3
- Pontes e viadutos "'- 400, m
- pavÍl��ntação asfáltica' ::._ 195 km.

4) o. QUE ESTA SENDO REAL! I
ZADO

-

.�

� Trabalhos de campo para elaboração.
, do Prójetô do t;racadQ;

cluir o projetô ,de todo o trecho (70 km
a projetar)': '.

'

- Prosseguimento dos trabalhos de lo
cação dos trechos aprovados visando �,
tingir "Bom Retiro

-

(km ..90):
- Prosseguimento na execução da in
Ira estrutura do sub-i rec110 Lages Bom
Retrio visando atingir a. região de lV!l'lll:"
g;,Ieira (!{111. 15), totalizando 70.000m3
de terraplanagem;

,

- ExecuçãO dos trabalhos de revesti-

111enl� l,ril�arió da ltiacão Ir.dios M2.::1

gLleir'� o�
_-

f
.

-- Conclusão ,,-1<15' ohras de arte especi
aOs das est. 1182 e 123,1.

amigo

, , ,

ONTEM, ESTA'1'!,STlCA:.E
lVIAIS -ESTATISTICÁ

.

, -, �

(T),rdos fornecidos pelo
, Turtay) .

Sr. Ma iot

nhora

\ ,

,'\(
,

,.

taurante,,'

1(0
I (O Y

1, a)
::::J
OI
I'CI
Q.
o
...
Q.

rn

cÚ

I

A-

hoteís (garções), também por semana,
52,9'7 e pót hora 1,42 dólares. média do
�alário dê família neste ano de 1966 ,_;.,

3,8 pôr cento.
,o.Htros àssuntos revelados e de in-

" ,

Qual então a atitude do cristão em

.��" r1'ô: Rtual �.olitica? A de oração á

l)-'l.::; '�:1l':1 Ci'-Ie, oriente Os !OOHticos na

"'f'c;c'l!' a c\lque1,s que devetão dirigir oS
nr;SS I;�st'n.O,., nois só a�,;Sim es·areYl,1os
tranqui10s ,qua�)to ao cumptimehto qe
nosSo devd·., .

NenJ.U11"a
'

311toridade será cons'ti- I

tuida, se ";'0" r�r r19 'v0n�:ade de' nOsS,o

Par> 0-�" "J'-'-�, '-

T\� -

• ,- � f" c\"fensores de

p(')Jír:CI�S �" ":Tlct 'l"�es de um

crl<;t:r':1', "-"
;-., ',9' "I''1reza primitiva,

como f,,! 1';,1 ',;--'- "'''ntado à cOnsciencla
humaTléi': a: c"'>cO :::oncebeu e o exem

plificou 'na :-:�r;,.r'" \1108. p 'Mestre dos

Mestres, para �,,;,t' ,�,,,-i::,::"��os' asS'm, ii

j;at dé Um "cri"t.i,,'�;� ':(l <i,�sta hatureza,
bons. fiÂis P lugf,.us tellrssentantes dQ
�ossó POvo. o,,,

� "ó Pátria minha amada, BraSil
dos sónhos meus: Dirija o teu destinq
a ll)ão do Eterno beus! Que brilhe em

teu caminho a téfüIgenté luz dó amôr
e da verdade, da glól'ía de jesus!
," Que- o' Pai dirija e guarde a vída
nacional; bÓs \lliVte e perigós peéadó e

tódo () mal! A quantOs que gOvernam
concede seu fàvôr, e guie em paz (»

f.Y� l:'a senda ideal. dfi» amôr,,"
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital CatarinenseAcervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o MAIS �NTIGO' DIAalO 'DE' $A"1A 'C.r"BIJ(4
::, 'Florianópolis, (Domingo), 28 �e'�ôst� '��: 1966 ':' ,
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PrO$seU3Uir,:,Itêrro
Prainha+Ritl:'Maria

,,'�.' r ; • ,I"
,

.�
'.

�., , \.
• \'

Em
" OONTlNUM' :,OS " PAGÀ: de Imobilíária ,"Inter.Vivos"

, MJi;NTóS';' ,:
e á.' incorpora ao Capital de� , .' .

'_ ""',:>,,, ',' Soc�eda4e.A'in:f9rmação4a
A 'Seeretarfa de �s �,*r('!ia�' de Flnanças, da

d!pJ"iefeitlli:a ('ODtmaa" :fiÍe- Prefeitura" 'esclarece 'que,
���ormehie "n "referida alí

quota, er� 'OOtira'da na base

de lz?;o ,:p�ss'ãndo agora pa-
ra 4,8% . .'

-:
'

ÁV�SO MUNICIPAL

'A' Cole'toria" de Cahoeira
do 'Bom'Jesus" está avisando

i ;i', tb(JOS �� 'nroprietáTios, in
:qlusive' ','v'eraPÍst.as que Iní

'ciou o "rl;C'Olhimento do. Im
;' p�sio 'ffi�liai: referente , � n

3� td�cstl';e do< corrente,

'�no.' se,_ii pag:i�ento deverá
'ser éfetúàdo no próprio,dís-

,
I 1'"

�
,

'Vcraru '})pr eSCóllo a'. 'concr&
t�Z!lI!�!?

'

ae' ,se,u . pj�l}o de G,,;:
vêmo. 'cuios beÍ1'efício" i":
I "f - , .,

�st�Q '$e�do
�08 Fi�opoiitanos.
I

.� _" •

-, I," � \:

31 de agôs-'

\ '. ,

, ''-

1

"'l"",.�;·J".a"�P .,.1,..' (.lo?'Vl::"n·p�·, ,n";.
.. . �

e. () :'iI'seu ( "'-�""f.'. "'f�' p� ...... ,�r ...,,::t.... lq�t'''1'i.
I"tO-;'Ytn ç-:-.-: I .......... •l';· ....

� tom ..

"de navegação a&

"

� ,

" .

, )
- "

.

presi· ,sua ida ternl,o , �m 'vista á
dente Casteló Branco reu· �e�njao" do .. <j?ônselho ,de, Sé· ,

,Diu.se" ont�Ql: no palácio Lá- . f>:uranç!>' NlH\ipnal ',que , sera

}anJei.r�s cC'om ',o álto-coIDl'Ín:' ;e"lÍz'lda, 'na,quê)�: diâ: às', 1'5
;',do nlllitar:'Em debate a l'e' hór'a�' I�Ó 'p:aiáci:ó:,: LáraiíJei.

" 'forfua':Í1<dniinistrativa e' suas i:.us. ,Durante ;:0 'eb�ollÚ� .':S6-
- ,': ilnpÚc�'çj;ies rias,' fo�ças ar· :"'�á:' féito: "u� ���m,� da athal
,

mádas. Antes ;

de:"reúnir o, situacãn, é6o:r!l}"hi�a·finflncei.1
;il-th.êomândo'

'

'o' chefe dõ
I

...':� lIdo· país: e' 'fie:�{Í�id�' 'o ;.ân.'
govê�no �ecebell parà ' des: lê-PTOj��O .:!Íe :r�tnrzPa' cons·
pach«;l , ó :niliiiStr,ó, da JusÚ· tit'ucional. ,S9bie a' matéria
ça, 'sr'" Cârlos Medeir�s. �or ,

o, �inistrQ, ' da lustiça' já
,
outro la,do"o présidente. Cas- l:r:ocóu jdéi�s ,mm" o mare·

,

;.. téio: Breco que deixaria ao, cbal Castelo _Brànco e in·

Güan9,bara 'segunda feira se·, formou à 'imptensá que o

guindo 'para· Btasí'b, adio� .pteisi4ente' não admite �

, � I

convocação, de u"na consti·

tI,dnte, <p�rque em tal hipó'
tese «;IS d,elluhdos c sena·

:,dores teriam podêres ilimi·

\:tàdos :fic�ndo desvinculados
';do pr�jeto dé leforma à ser

: elaliorado pelo executivo e

seit( pÍ'az(;) 'Pai•• sua tarefa.
E

. e':\"t�mntifi�O\l: Se' não' ter
Ininàssein o e:.:ame da ma·

téria até 15 de novembro,
os deputados e senadores

continuariam com seus

mandatos pa,rlamentares, au·
tómáticatneiIte prorrogadOs.

,

,
I,

"

r
'

Pref.eitos do Sül,'Empreendem ,�oções
Para Desenv(llver MünidOlo$ � ','

'.

, '\

(Ierie,; Westenl1;,JI�n) e JuHo mais de 1Ô mil veiculos ,(na
,TeodllT(l pottker (prefeito máioriá 'caminhões pesa·
de MnDdd, se) eSteve'" �nl tf "s), deverá ter GOl! metros

(�nnf�rêncià �ÓlIl, o Sl1pe�·in· dt extensão.
tendente dá, F�riteira 'Su" '

"

t
'

... :!' d' Sil Áfh.,maram. os repres(�).o�'� 'c, !:'eJt. iTUre,.lO a. •

va py, dei. v.e�" qu�, as o�ras' tantes" dà C(ln�'resso que
solieftad!Js estão 'na região

.

tamhéll! sã') de vital impor·
süperÍnt�D!:íida7 pelo' ió,l'gão.. tância (constando da i-�la-

:Ó ·Superin��dente de�ernli. ç�o das rei\'indica�ões)
DOU estudos Pelas Divisões' mais' as seguintes obras:

Técnjça,s -do 4�16: foi'''�oüci. prosseguiplento
.

dr.s obtas
tado Pelos pt�,(eitos.' de ,implantaçã,o ' da BR.2�2,

'( f ':" :,' !. entre Xam:erê c Sfio Miguel
do Oeste;�, constr11ção;,· do
aeropnl'tº reginllal de �ão
Miguel (1,0, �ste;, � ligaç�o
teJ;egráfica Mondai 1 (Sãfita
Catarina) a Barracão (Pa·
raná); implal�t'lção da pro
je,tada ex·BR·lOO, ligando
Frederico Westl1lalen (R�l)
a Mondaí (Sc); extensão à

regIao Front�ira, Sudoeste,
do País dos ineentivos fis·
cais oril resh;itns às áre�l,s
r),;>, SnOENE e SPVEA; e

criaçãt) e insta lação de a!r:ên·
cias postais te1eg',t:;,ficos' em
tl)d�s os mU111CÍpios da re·

gião ,que ainda não as poso
suem.

TriÍlta e seis' !'1r�"e'tn� de

murrlcíJlio� d�, ex,tremo oes·
, I. \ �. J- 1

te de, '�an:t_á, ,rat:ü�T),:t; S�l'
cÍoeste dó ,Pal'ui)á ,e nQroéS::
te do �io Grande do Sul

(régião' flo Álto til'l�g-"ll:i 1 !'s·

'tão �rea,ilzal1do,: um :l'fI:]'ll)
.movimento junto" a alltori·

,;,didti.s� federâis;'" e 'e�!,a(ínáis
,

1\ ' !,

,vara resolvei uma, 'sér1.e de
.,:" ('

•

'1 "" I .
! • \ �:, ,)

pr�b1'em?s auc/vêm·, entra·
,

i ván�ó � de��:V9;lv!m�ntf} ,��
" 'região. O movimeút,o fiile
,

eonta com � a· pa.rticiDa�ão.:,4e ,

-l "\_. ,

,:,entiQ_a9CS ) de classe dos'

munIcípios, levarii, as "�,rin·

" �ipllis ',teÍv:inHi��cões
"

ihéll1.
, sive aJo conhec'Lmentío do' O C(l"iress� ,Interesta.d�a)

, ::: rii'��eclÍ�f CàsfeJ6' iliaricd ,; e

'

d r ,Pref�ito8 d.�stac�'Il ._ . e

de seus ministros, na tenta.. 'esta rehindicação está 'seno
-

tivá de uma solucão 11 cul· do apresentadÍl às autori·

to pTaZO, de �cÔrd'o com d6-, dudes em p,riIPeifo plàno -
liberações do Primeiro Con· \ COm!> ,essenci�' ao escoa·

. gresso Interest;'!.clual de Pre-
c

me'ntô-'�d�' pr�lução a com;·

feitos, rea,1izadu -em São Mi-, �n;,,:io ""e niná pOnte sôbre

gl�el do Oeste. I' o rio Urup.1Jai.'. 1il!ando' os
Ol)j,�m. a. re'l"esen,t::wão '�"Hjins d.1': Mondaí, em Sf1n·

do Con,!:I�es$!) �le Pl'eft'itos. I 1>'1 r,",t"''';1,'(I. e Vicente Du·
in+ei-"r,'((a pel,.'),,; �rs, '1'ulio . Á'f'� IIi)

i
f1{io Grande do Sul. '

J!. ',()"'+p nue SlIllStitnÍl'á ar·

C�\;I·.a 11':1:(''1 por onde P;l�'
�,Iram n�tl:\ mejal}e de aQ'é

,PONTE' S()BRE O

URUGUAI, ,
�

"beri), Nelson Pig,ltto (dia
Di.retorii1 do, l,) ous qc f'J'e,

PREFEITOS VEM AO GOV�NO
'

Tratan�lo de assuntos 'do interêsse de seus mu

n;c;piO,<, cnconrram-se em F1orüinópo!is OS prefeitoS
de Abelardo Luz, Palmitos, Xa�rn e'São J?sé do C;e
dro, respect;-·�:�,�_4� i"S. A1'1o',nl) Gr>ldoTH, Pa '!,')

Muller, Rosalvc Qglia1'1 e, Angelino H.6::.a. AcOm:_)8.-:
nhu.Io p:"::)E, ,:çp�t3dcs c;,stadua�,s _C,-::n�r l::;.::.�a:li .e El:.

gídõl) Lu+ardi, ,.,S p:·ef.eitos do extremo oeste catari

nense, juntamente com o sr- .1oáP, CândidQ,Linhares,
(h�;envolvem grande atividade juntó. às .esreras ad.-
rr+iístratívas estaduais.

' "

"'"

..:

o fôzo simbólico da Patris em sua, peregrin'�ção
P?' o país'"chegou ontem à noi; e à ef'ta .c'�,pital'. :0 fô�o.
s'nb6:ico foi rpcet-;,:Jd """pI" nr",feito I'H',ár_to Si:ihtiâ-'
g'C> e após entronizado na Pir� da Pab�, fica:n�q 'ex
p,>;�,J no hall do Paco lVl1unicil)al., Hoje <

às oito" horas
I?')�-s('.á a 'retirada do fôgo pe,lÕ' !lrf-fêito AcáCiQ.San'-'
"::270 cue o entregará á um'atléa·da;,�éronªutj�a.
,o,·� o levar'; ao múnicinio de �ão José, de oir�e sé:-:
gvi;á diretamente para' Pôrto Ale�e: -"

I, .

"

Economfa lerá Mais"gur:S9�,"
'
..

' ,:'

I
J�' , �

Dois neves Curso�, funcionaráQ 'pos,siyel�nt� &

,. ,;1.ir do próximo ano na Facú1dàde :de: Ciêncilts :F;C!(
.. (_�icas da Universidade 'F�d,éra!",�e}?���a �,�,�-
na. ,>

A Congregã<;áp daquele '�staJ:>-elee!rrtento, � en-'
sino superior, reunida na última '!l�ntá'1ein\" �b. a,
presidência do seu Diretor :e.ro�essl!ir �o�o ���9'Wle-:�
dlcy decidiu ,criar OS Cursos 'de.. ,t\'dnü,lllstraçéJ:0 de

Em�rêsas 'e Adm'inistração, Púp-4ca., t. _ .
_

Com 'a ,cria9ão dqs nOv:(>;s cUr:'Qs ..,ept4r,ao ft).,nCl�)
nando provàvelment� em 1967 guatro c�r::rb,S �� 'F�-:
cúldade de '-Ciências' Econõmié�s,..:p.o�s Gois já::f.at'el1l
p"thé do cu�r�culo: ,� C�rséi q,e ���b'jJ� e: ô ..·4�' Çó�,
}'êdor, êsLe último' formapdo ,�q-,ç?:t�ute, ?on? �O"ªc�';'
ti '\!1'1i�os, a prlmeir� turma ,�9 ,��:ta�� "��: ;��-' :R��
tarina. ,,'

''',' ,,';' ': �,", ", ','

lag'es Já Te� a' Suà Ar�.fla
'

..:' ',:
.

�,'� :
Cf' .. io.:..

ii �,�':-si,�,('llte do Diretório Re�o�al ,da AREN/\.,
'3" • .1'. rrra''- r1r 'hJér;0 de A"r3's, -"'C�b''''l m2n"''t1€mJ .da
r:! da ..ro de: T�: S, r;nD 1(, Cr:r:('::1. ,�:: instal .... r2'· t.'., .{\ 1;S:n.
; l F enovadOl·a Naei;)Hal náqll�:e mU"icip' ;). O d-;,,;·
'. 'ch) teh:gráfico ,_,:ilVÍé:':lO ao sr. Armando. Assis

.
es�A

'/isado nos _seguinteS êrmos:" "��a�-,�O$ comuruca:�
, lhe instalaçao ARENA neste IPj.lru.dpla. Nes.te en�e·
i0 vj>")'o<: hinÇJt,;"c;,r-lhe nosso \Il+egral, apoí0 e soHda
r',� .l':l,�-L.... "'1'" ..... ,n,�-p'>B�'1 r1.-. � ...,· .....;)'tl·;�·<l}f; (; ...... '

iH'p!=!O Fsta

"(l'-.'.�"-'c.' - !:)��- S� r··n�'''' c.:�l:'-l::;/�L:r� :�
..

\!.: I \:: Y'! te e �r�-
, ,

IX Exposicão de Trabalhos
- t

,
_

�

':lo
'

Manuais é em Sefembro ,"

NO LEG,.sI�ATIVO�
,

Comissão Esluda
Caso de MiunôQi·:. '.1

'.

•

-"!o
...' ," -:

. �.. ,

I L-'"'

da'quel�s
" ,I, "

'�!
\,

-

�t �.:o, �.,!"
'1:,

� :
ALIMENTAÇ�O ,ESCOLAR '

',."'�i·I ... ;·<::;:.çI>�'�'\" "'1'" ,\ ,',

: "�.' O, qéputa:do Gentil�Be}ani apresen
, "

a expedi-
,

�yq

\ ",�, '" ,;. ':' ':. ,,:',
Ií'oj 'fixada '3 realizaç'ão da" b< Elx'posiçã'Q 'de Tra

balhos, Manna's, que em favor da, A�soóaÇão' Evaa-"
g-§lica BZ�n2ficente dp. Assist�ncià .Social- promotora
do Iiospi i aI Ev,mgf.lico no Estr.ei to, ,!)(lra a segunda
quinzena de setembro pró:JQ.mo,

/\�� COmissão Ol"ganizrdora espera ;receber, como
" ,

1}nA", ;o,.,n� al1teriores, grande númeró de traba.l0s c

f'�<'; i',..,,,lqnà0 nara todas aS pecsoas de boa vontade
ll" """"'(1() iiI' <:"l11e ""iCv!em, prendas o TI1ais cedo pOssi
v�'l, ao seguinte Cl1.rl",I'"eo:

Centrais EI.é'tr1cas de �G'rita Catarina

AVISO

,A CEI�FSC - €ENTRAIS "FT ,1<;TRTCf\S Dl;:

rM\D,ITA. 1,CATÀRJNA' S� A:'_' _;_' S�TóR -FLORIANQ
�b:;',JS, "visa ;a ,;seus cons'�m!d,or?s'< qlle domir1f"o dia;
,,8 do corrénte:'hav�rá falta total de Energia Elêtri
"'> 1'" nn",í.,d'l 8"s 7.00 às· 8.DO horas, pa�a re:v:isão,de
;oanutf'nçào na Sub-�stac"ão Geral,

, .. i

"\'
,

'

l '

\

Floriarlópoli s, 26 de, agôsto de' l.��{i.'-

��IS.sA DE 7. DIA
\

'I
" I,'

",' I

PROJETO
�

,

'-Projeto 4e lei de

legião COme�Qrll24.A�o$ .�.Dip�m�,Servjdor�s:
"'. .

�

.

.", � "; ,:.. I'�: ·.t�I.:��j�l.., _��I��_'. :/
..
'.'\"_":'.'�,'

\:

" \
. :,'.� ",::';:.q

, � Legião, Brasileir� 'de �S�st�IlCl�; ,. ,�'.: / ,', FO�qJ.?l, 'ruplomados , ?S ',seguip�s: �,
. secçao de Sànta C,atanna;., p!-t!m�veu _, i ydox:�: .�\' f'le:wton ,bmliares, :p,Avt1�
, nq_ tilti�a ,sexta feirá, um, pr�âfn� ". ifi ,,' J�Í" :.8i1\;â, ; }\lb;:t. ��si"Gri!c�a, ca.roljpa
f0Sti'vi d: l ��s comemor::itiy.as à,pass�gem' 'f{osa)ina' ..do, Aniara1, Erieida; ,J�\tI
�o �"n:' 2,t an·verstirio de,fu:nqação,',cu1 Bastoà;·CennY Maria �gi>S �s,
)"';n' nclo �;r'J� �essiio sc1ene em' Sua 'se- Leóntina 'M?rlins Porto, J'viaria ':: Rosa
de, quando I,ljversos funcion3:rios' rlà,' Silva, ,Maria, Costa,:' Mádalena 'Platen
entidade foram obSequiados' c6� 'dípló- , ,'Go�es','Maria das Dores Costa' Peréitll,
maS _e reconhecimento ôelôs bons' ser,:-, :'MargaÍ'ids;'Mariá Concel'1ã0" Na'd1r Silo
viÇ'O�' prestados dura�te- m�s- ,de:, 20 '::'��, ,Zil'� 'Bãibosa AlveS é ��ir�f BrU�O-
éU1C,-.s., , ,ôa Silva. '< '

Pela manhã� o sr.' Jóãõ Bãtist8/ d'JS '

: "i: i.'
'"

. ,7, �
�

.

Sant"os, Diretor' Geral da,�B� '.Í>,a��:, ô _:',' :,��1?Dl�:6 ,�?br�' á:'�J.gni�ca��o, d�: âtP
nOsso Estado, em cOlnparlhJa, dt: qi:r;�- ,,-e; dízepdo 'g� mtençao da.:LB� '�1l1 J?f'�
t'orés e funcionários, do �l"gão, a�si�t�'[1- ..nii�t 9,s "'seus'· fl,lrlcl,on.ã:rips ,'c?n'l: Q ,dipJo-
cial; prestaram signifiéativa nomertágéin Rla:i,ie' ÕQl}.� serviçoS, usou ,q.a palaVr�' o
�e saudade a ex-Iegionár�os 'fa.l�dosl qr. �osé, Bahià; l?itten�ourt;" que,: ,�lÍl
ao cOlocal'em p::»mas de flor�s ;:nos tú.- _t)l'Ú!rrÍorosa ': or,aÇã;o, , ress'4ltou '

a" p.a,rtici·
mulos dos doutores Agripa é castro ,Fa paçãô da Legião Brasileita; de Assistên
ria e Migut'l Sall�s Cavalcanti,' no Ce- 'cia"-no, setor ��sistenéial 'e destaco1:l a

mitério ,de Itacorobí. atividade dos Nn:cionárlos, �la dedica
,
As 15 horas, na Capela da Irman- ção 'e ,eficiência com que se ho�veram

d,ade "Irm'ão Joaquim", foi 'oficiada d4ranre oS, Vinte anOs de vivêhcia fun·
Missa em Ação de Graças pela 'passa.. cioffal, naqú,�la entidade.
gem da data nat8licia da entiçl'2de,',' à ,

;

,:PreStigiando 6 ato, -comparecerâI?1
(nal corr 02receram diretores, ,func-1:O-

.

,al�ni do' seu, atuai. Di:retor Geral, JoãO
l;ários e �utol'ià_ades, bem como ex-pre Bati,sta ,dós ,Santos, o "Ministro Chàrles
s'l:1entes da LBA, ,Ed!tard Móritz,' d. Edi1:h';Garna Rãril°5,

.f\pós a misSa, na sede da -LBA, r�a ex-.Presidente da e!1tidade, st, Harold
lizou-se a cerimônia de entrega de di- SoareS GI�vám é Roberto 'Lacerda e

plomas conferidoS pela �Íltid!k:íe a fun- 'tlUt�as p'�r�Ohalida��s liga_qas � Legiã.o
cionários que contam com 20 anOS de BraSileii'á de ASsiStência em S:íhta Ca-
ativtclade �laquele órgão assiste.z;ci.aJ. _': taril'l:�,.', I',' �':1 -;'"

CUR.'f' KUESTERS

A Família de Curt Kue'Sters, pÍ'ofundal1l�rtte con3

1ernar'éJ com o seu falecimento, convida patentes e,

Rl"';rJ�" n'ln "S·�jstirem ii. missa' de 7. dif,l, que :fará
realiz:'lr na Canela do ColégiO' Catarinense no (iia 29
de agôsto, às 8 horaS,

'

",- �, ,

,. }\os q'ID c0mpareeerem'a ês1e rito de fé, a FamÍ-,
1:;], �'xtern3 oS SC->llS aqradec;m'ent9s, extensivos ',�os
(111f' " eon r()rta�'éll" llêsie' doloroso tran,se, ,enviando
,�ar ô�s, fli'),'",s. tp1egr8\W1S e aCOInp--dl1halldc,> O ,€..'):ti-.1-
to nlé sua ÚltiP1U l11orrda,

,I

_: Di 'Dio Profere 'P.al'esJr�·':·'Sôbté' A'ri:�1amia' .;_"
\ �.� "cu :, >

•

; .'� � r
'

,E Sala ea Fpculdade, leva o Seu Noiné
prof�ss��"Di \D�� jal�u ,�ql):'�� ,�'PRnljd
PIOS GERAIS D'A' MICR'OS'GOPIÁ
ELETRtlNICA" "O CORPO BINEAL
E 'OkGAO SlJBCOMISSURAL" e

',,"VARIAÇÓE.S ,ANA;TOMICÀS :8 ,sOA
� IMPORTANCÍA MÉDIÇAj" <,'

,

" 'A Faculdade 'de Meciíbina da trrli
versidade Fti:Mral de santa' Catarina,
_na, manhã, dê quartá feip� últil'na, preS
tou significat,iva ho-menagem, ao. prof�;�

,
sor �oão Affonso Di DiCl" dan?� à. sa'<1-de Anatomia daquela Faculdade '�,il:.
me'-i.:lo eminente catedrático, em sóletíl
'd�de a que COI1)pareceram, o homena•
'g�.rido;' o 'i>i:i'�tor d� E'aélllldade pr:of�
so'r .'Erni.l Fl:ygare' profe�sor Manoel N

g1lEUra de' Souza: d�mais professôtes e

a tunos 'da Eaculdadt de Medieina· '/ '

1 , '<
, } I�' 'fO"

• Na ppoFj;uFlidade falaram, os' p1l,

,fessôre§ E't�'li1! Fl:rgare; Mano'� Nogti�
rll de So�za e o professor João Aff(Jijl
T)i. Dio,

, '

1 I' A éon\-.Jtê dà ;Faquldé:de d�,'Medi
cina sob o patrocínio do Departamento

J de Educaçã� e Cultura dã ReitoÍ'ia da
,( Universidade FÉderal de Santa C�tà
,rina" esteV;f; nesta Capita}, prQferinda
;:pa!esÜ'as �i{o,;,Al1fi�eqtrQ, ,p.aqt(ela ,:l}'a,cul
;d�de '.(/professor b:oão�:'A.ffori.so 'Di. Di6
_' c�tedrátjco de ANA.i'01'vIIA da Uni-
.�ersidade de Mina� Gerais.. •

,

O'pr"Qfessor Di D�ô esteve nos Es
tado� Ünidos da América do Norte rea,
lizando curso sôbre a cadeira' de �Q
t,onfi8i e teve opC?rtunidade de conh'ecrr
pesSoalmente o funcionamento, de tôdá
a estrutura universitária nórte-a:n{erica
r,� ,E EDUCAÇAO :M:.I<::DICA nos

:EUA foi o primeiro tema abordad.o
pelo eminente professor 8qS esh;dantes'
e 'pi"ofessôres da Faculdade de:Meq.ici
na, presentes, ainda, figu.fas de proje
ção de noSSa classe ll1t:\:l.ic2"

, r

Po�tBl"r().l'ln1Pntf:': rio mesmo lOCl;ll, (')
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