
O, TEMPO
Síntese do nu.eUro O�:(,mcteoroIÓ�.{I {te A. S�n 8.e�,

válida atê às :!3,18 hs. do dia 6 de setem'bro 'd� lM6

FRENTE FRIA: Em curso; PRESSÃO ATMQSJ!:ÉRICA MÉ
DIA: 1025,3 milibares; TEMPERATURA MÉDIA: 16,8° Ccn
tígrados: UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 77.7%;, PLUVIO.
SIDADE: 25 mrns: , Ne;;:ltivo - 12,5 mms: Negativo
Cumulus - Stratus - Chuvas esparsas - Tampo Médio:
EstáveL ./

SíNTESE

CASTELO ,P :..t\' NA CS.

o presidente' C a s t e lo
Branco reiniciou n� manhã

I � de on�ex_n seus des�a�hos
no palácio das laranjeiras,
O chefe do gOt'él'110 perrna

l'!ecer� esta sem�lia na Gua· IInabara devendo assistir
amanhã RS comemorações I
eivíco-milítases programa-'
das ,�ara o dia da Indepen- j!deneia.

AUMENTO 'I'
'Os servidorfs púb'licos ,fe-l

derais e amárquicos vão
acelerar a, campanha rei

vilíidicando aumento de seus
. vencímeritos, devendo esten- I

,
d�r-s� ,por todo o país, • , 'I

1

,
-, I I

'4 O governador Laudo N 11-

tel 'anunciou que' o propala
do aumento ao runcíonaus.
mo só será llossivel à .par
tir de janeiro próximo. 'I'

, I

i

O govern8clo� Negri"o d_e,
mé

en1 '

,

rf;pousO, 'Agr,'1V01!·se à

,jlmth:jt2 de ,m,e vem
, frendo à vã"rios dias"

COD- !
so-

I
v

,

ABATE RE,GULAIVÍENTADO'
,+

. f
.

11: SUNA'B deverá' bá:ixàr
portal'Ía /'l'egula:�11enlando Ó

, anate de; carnp 11<lVhl;l ,em

-,tõdo
'

, l'

"

,

O presiclen�e Castelo Bran.'i
-co passou o fim, ele sxm�na
I\8. -Guan,abara, onde perma
necerá até o dia 12 quando
seguirá para Minas Gerais,
Visitará as estâncias hidra-
minérais, I

-..'"fr t

ARUAES' RÉU
'

!
!

A J'Llstiça l\'Iilí:tar de Per.'
nambuco julgará à parlit
,do dia quatro � de outubro'
yind'oul'O o I.HO�eSSo subre

'

as l"""i.vidades sul)vtl'sÍvas
(to' ex-go"crnad.c!' l't'lig'uel Ar·
l·aes.

'
' -

'",',
f .

'

;;1 ),. \

VIADUTO, i

Os técÍ1icos ecc, DER e5p& \
ram conclüir a1é quinta fei: :
ra as obras ele construção'
do viaduto elo Corco,vado no

Rio,

LACEHDA SEM
AUTORIDADE

\
"O �r. Carlos Lacei'da não:

tem autoridade para falar i

110 ln'oblema da educação
I

universitaria no Brasil. Tel�l '

pouco conhecimento de cau

�a e tendo sidn governador
'de um Estado que é uma

cidade sem zona rural ,não
fez nada para o desenvohí·
meuto do eusind unjvel'sitá·
'io, declarações do Minish'o
Moniz de Al'agão.

. Justiça mostra
Carla a Minislros"
'para ler' sugestões
RIO, 5 (OE) _ O minis

tro da Justiça anunciou que
encaminhará cópias r!.o ano

te-projeto da 110l"'l constitui.
ção a todos 'os Mínistros de
'Estado para oferecer suges
tões, . bem como as lidCl1lln.
.ças do govêrno nó Congros
so e a ÁRE)lA.

te' '''''''I' n.acional,
,I\rr.e'icput"", " mi_"l..,trn

l\'ledeiros fi" "llv.> ti"p) , 1'11-
, tp"�H I'nnrt""1(L apó<; c:\;a.
J"!"""H'

�

", redaf'Í�o 'final do
"ante·nrn.ieto. 'que,' � p'resl
dmüe da Repúplica edite;
novo ªto instituciona') re1i':U,

l�nd9, a, traín1.t�ção do ,p'�o
Jdn nn Cnmrr.."r;;,,' N'aéiOI�I.

tet!·

,nEto HOI;tlZON'i'E: 5'
(OE), ..:_ �O 'Mnl$ t'Je :MiÍtas
�onvidou , o ex-g,over)\1udor
Gados Lacenhl, naFa' ., p�rti
cipa.r do' (,"'�'C'>:f) )11�rc�,do

Para ,amanhã c{�1 Ouro., Pre-
to..

.

,
O pªrtido 'da oposição da-

1'11 inicio amanhã à sua cam.

']J<1,nha pela retlovação do

Con?Tesso.

s� u50 sah' iâ
G,v,'''rnQ m'ómulqa
fmmdo de a�ranUa
RIO, 5 (OE) _ Tôda.s ás,

unidades milHares se!Uadas
'na Guanabar:l·' estão

,
em

francos prellal'utivos pa-:ra o

desfile militar dê amanhã
comemorativo ao dia da In

dependência.

'Gtirca de 30 mil homens
das três armas, além, da
polícia 'militar párti'cipa:rão
do desfile de sete .de set.e.m.
bro.

O pres�denté' da Repúbli·
ca, o l\IÍlústro da G�erra e

outras altas autoridades cio
vis e militares estarão pre·
sentes a.o des!ile. O dia da
1,'1,t,-1.'1 �'n;! também come·

nFlrad ",

cm n"a:-;fIia e em

Wdas as capitais do pais.

I'l! .� 2\ '"na,f, r.' � ?, ,�;rt!end
d.iqCldem

!T

b·fII\11i�"trl"· em P;::JZ
'SANTIAGO: 5 (QJ:<;) -

Os ]Jr�sideI1tes Eflnardo
lere)', do Chile e Juan 'Caro

los Ollgánill 'da /�rgentina
COmlll'Ol11eiet'ulll-se à acele

rar·se por todos os
.

meios
os trabalhos' para def'inír

clarament'e as fronteiras co

muns e elimÍllar os atritos
entre oS <lois países,
O presidente l�rey propôs

uma reunião de altos funcio
nários chilenos e argentinos
para o estabelecimento de

umfl fónl1l11a pela qual o

assunto seja, imcamillbatlo
ao júlgamento da côrte in·

tt�rl1acJll�,,\l\ ,!ti ilàH�;

, I

- �" ... -'" j,=-,,�;I;��� .� ..���\ l'l.&:CI'
....este ,E:'ruYs:\ .:iis íNe�t!à-"---'- .--1
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-
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Viels do Su,l

"repelem
Dê Gaulle
Si\YGON, 5 (OE) O

presidente Charlles de G<ll,d

le estava cego pelo,' antd
nêrte-americanísmo- ao' pro"
,ppr � retirada das tropàs
"dos EElm, do ,Vietnam do'

Sul. -, A afi�màção foi feita:
'peio ministro do exterior

dêste pais Trày.Vanh-D�.
Acrescentou que lamentava

o fato de o presidente fran-,

cê� estar mal hiformado dá"

"guerra no sudeste Aslatico."

""'ay-Vanh cr'iticnu tam

bém o :ren�ral De Gaulle

por ter c]l>f"'-V:;jdo Que _ a

,guerra do V-f'tnam foi cau

saãa J'pelo� EEVU.
'

,(;,

'Carvalho, .

nR.A�m",IA, 15 (Ol�) - o
Senacfo Fedeml pre;o;tará es·

tá" semana lioinen,agein pós
tv:m.a ,ao sena,1!)r Barros de

Carva11y,' sep.i�tado (lntem,

no Reeife�

,t.lefini:r," p,na a

d� ,:eni�rgêl1cia qqe vêm sendo adbtl).,d�s.

Quanto ao eilvlo de cÓpias
ao M:DB, disse que o assun
to será posteriormente 'es

tudado, já que os oposícío
nistas, segundo declararam,
através da imprensa,', não
estão Interessados. em .de-
bater a matéria.

.

Disse �er' feito àJ,lê!o à
rpo�ição' em recente pro- Ti'n\ lGNORAM
nuncianrento !,"l Câmara dos' O <.:eeretárl,o· a4jtlnto de
Pcenut,:d(l" 1)"""1 '011e clique- V"tflflo N "rte,Americano Wil
C('''SC'11 :lS 'li"el'�ências e 1-1;>n J","nrk rlee1llrou que os

""f,,""f"" � nn,,, c'lria Cl'111 • FVTTlJ l'e'ej_t'�l'am ,a Sllges
os olhos volhJos para, o in,: If\;l). fIo l�l'�s;'(ll'nte , ,Charllcs

• \- tI..
1rIr (;'�pP{" ,"1)9i·�1.. rrl1lP 1<(';-" l'f��"

C'H"'�. 1r:{ ......-\� r1r, ,7�e:t:\1�.lnl< do.

�l.tl, �,,,,�i_n:1J;:H1(l,) flue, !i,e tr"l-_
til dc um antigo ponto__" (lI'

vista do g()verÍ1ant� 'francês.
Frisou f!'U� ãs recomenda·
'ç.ões àó. general

.'

'De Gaulle, '

era lograr a pa'l no 'V\etnanl
, 'não erão touiud-as à� �jo.�
I,,;;m aceH'.I S ' : :(,I')' ne',llll:n;l<l, "

'

,,��<; ni\o NI�\Iln,i",t',' "da'
·.r\si��,

',"t'
.). "

, j".
",�';

,; .

LISBÔA, 5 (OE),

"

:Sêlô' é ·'Piil,t:6,b. ,,:.?
't< ,��

\', dc"novo'·�
'-,:"

lervieo Mniia'r' '

�'.'
"

'

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

,',,'
-

\
_ ,,'

"RIO' 5 'ÇOE) ,;.,.. ,o presi- RIO, 5· (OE) ..:.., O MDB c.�. CABO I('ENNEDY.; 5,(OEH
.dente 'Ga�telo, B;'ailc'o presi' �. doca �nccrmd�lía nhite de (OE), .:_ <

Os' oastrol)autas,
dirÁ' a�nanhií' iiO:, p,aiáçio la·. ',hoje, sua comériçãb deve)]· Clm�'lIes KOl1!';; l'cl e Richard

'ú\Iljefra� ,a soleiúdade:, de 'elo cOlllpletar a seleção de Go!'�I�n � voltam ,hoje� a.os
lãllçame!tto d�.·, !,eló 'coIí!-e,- "�elis cíuldidatos, às eleições' �eus ,1iJú�amen.tos em cabo

morátiv'o 'da, .entrluTa "em vi· de novembro. ' Kennedy, após pas�:lfem O

gor' da" I)�)Va lei'ad se:Fvi�o "'Á' ARENA já escolheu fim (le se.mana com suas fa-

ntilit�r.' .' .' '(- (
, ,.

' ,>

seris ,candidatos ao p�eito de miÚas. -

.

�
,

,
" "

' . noy,�fubro.
. - -'Vão continuar os prep.:ll'a-

Além .'do Minis ti·o {la' . _:À:\;'
'

,çã:o ,lÇt?,� {(andidatos �tivos par'a a vI::;gem à bot-

Guerra estarã-o p����ntes ,(:)
,

\ltada, lJelo pr!?, do da �apsula' espacial" num'
chefe

r

dó' Estildó .:t\Iaior : das '�dií.:etório regio·,' vôo que durará três dias.

Fôrças Armadas,' o l\'lmistro ' , aCÍ(i"' ,Adat�to Cal O lnn��anlento� da cápsula
da Viação e' l}' dÍretor :geral doso, �' ll�' m�l'�çhal Cast,éÍo trilHllildR está JJrevist� para
Ílo .DCT.' ·,'Branco.' / sexta feira às 10 horas,

,
,

'I!tD'D �rr:���:t'ri:;, /.,
$eieç�o 'e A�EN'A

{

'já ,tem a ���' "

,/; ,:-; I' ,.

Ge{l"�e[r� tr�inain,
ál1Ies do •

Cosmos

Brasil ,e
'

J '-.

o' seo:qlor se achava

ca,pital pentambucana,
tando de sua reeleição.

_. \, '
"

"
,

Pc.rl:u�(Jl·
.

assinam acôrdo'
na

tra·

C�,s�elo comemor:a.
indénende�,cia
�n� 1J�n

',<êhanccleres JÜl,'acy 'Maga
ll�ães do Brasil e, Franco' No
g'ueh'a dç �ortU:gal �starão
reunidos hoje em Lisb?a'
para discus�ão dos deta�hes
finais do, 'aeôrtlO cititural;'
técnico e. comercial' que ós.

dois países assinarão.' .'
,h'

'

BRASfLIA, 5 (OE) _, O

Congresso Nacional esta�{t
reunido extraordináriamen
te afim de exàminar o pro

jeto do executivo que ilis

põ� sÔbre o fundo de ,ga
.

rantia por tempo de' servi.

ço. Se ,o pro;jeto não foi'

aprovado pelo Congresso
Nacional, o lltesidebte Cas

telo Bi;anco deverá pr,o�uí-
,:,

g-ar a matéria, pois termj- '. .,

�1:5�����;;;r� ColÔm.bia tre'me·na hora d
Tendo em, ,rista a obstru

ção dos trabaUlos pe1r,s,
deputados 'e' senadores da

o)}{Isição nãQ tçm havido

quofllm para deliberações.

o chanceler 'brasileÍl'o, se

enh'évistará ta:.nbém com' o
premieI' Oliveira Salaza.r.

missa, ' ,

BOGOTÁ, 5 (OE) ·Um séis ,'ítim�s, 26 feridos e

gl'�ndcs prejuízos cm nu·

n1erosas' casas, provocando
pâlÚCO na capital da Colôm·

bia. O abalo sistimo verifi·

cou-se no monlento eln que
a populacão<, �e' entregava- �, �

aos seus divert:�nentos prt
feridos em eS1Jecial, o fute·
boI. O. pâuico apodc-rou-se
da multielão que correu às
ntas. O maio. numero de

feri�los reg'istrou-se,· l1ela
manhã.

cidades dQ pah sentiram o

abalo sem causar vithnas.
Em Bogotá uma igreja, de

sabou no' lnome�1to em ,que
se celebra,"'� DÚssa.

.JUSU�á jul�a
Arrae,s em

O�dUJ1�' ,

REr�'1', 5 (OE) -: A �u�.
tica fedI) 'al do Recife mI

ci�rá da qua1ro de outu

bro o jülgamento do ex·go·

Verna(lOl' Miguel Arraes que

s.erá ohrigado à a)Jl'esentar
tres teste1l1Wlhas.

t.erl'emoÍlo 'que durou maÍ1!l,
de '30 segundos, o mais 'for.
te dos ultimos 20" anos, cau·
sou oito mortos e 4(1 feridos
na zona oriental da capi
tal colombiana. Outras, oito Novo abalo, ,à tarde, fêz

I

Recesso vem

depois de
outubro

CP'I apura
m.�tte de

,1 'I'pre:�o POLhl�O

nova cota:

exportação'
v��t.a a.o

Werslen
L

CHlf:AGO. :5 (OE) - Oito
melunos e tre;�' ,jovens, ,fó·
ram baleados, ::1 noite pas
sada' e.ril Chi.ear.'�·. enquanto'_ -

" 'i

diversos feridos por,' tiro,S
cl� c!ll'ltlJina: aJlres�ritam es'

tádo' grave ..

RIO, 5 (OE) - ADesar

dos desmentidos oficiais fa

la·se que o govêrno' fC{�er"dl
pensa deCl'etal" o l'eéesso

do CnUll.Ttl"sf)' '1'�ac,ionaJ de

pois de três de outubro, pa
ra (lcj1ois cOJwocá·lo em ca·

ra1cl' ele asserubléia consti

tuinte com o I�m, especial
de votar a nóva constitui-

.,

PORTO ALEGRE. 5 (OE)
- ,A CPf' �b AssembJé'iJl Le-

'gislativa (lo ,E2.t.ado do Rio

Gra,lde do Sul continuá 110

seu trahalllo para apurar as

responsabtlidaJt;'s pelo as·

!i;lassinl,lto do cx·sarg'ento Ma·

no�l Macedo -, ;:'?uares, cucon

tra(lo m,oJ'�o com ,as .,111ãos
amarradas no :Rio; JacuÍ de.

lJoi., deverá se!' entregUtl iH)

U01'S,

LiJNDRES, 51(OE) - Os'

pai,ses africanos CO!lCon!a·
iam eom nrloção de. I1ÔVO
sistema seletivo no reajus·
tamento das t;otas de ex·

portação (le café. }\ organi
zac_'ão internacional. do café
encerrará hoje o períodO'
alllull de reuniões.

No 1Jro('esso à CJue res·

ponde o p,*;h-e Alípio Frei

tas já foram ouyidas tôdas

as lestemmdl'ls de acusa,·

cão, faltando agora a,s de

defesa. No processo, estão

incluídos Gregório E�ze1'1.'il,
Alicl'eto 'Azevedo e outras

pe"lr;;Qas, iléusatIas de sub·
'vcnjiio',

,A polícia, busca ,dois íudi·
diduos que 'presun�ivelmçu'
te sãu Os autôl'e:s dós (lispa·
�'U,lI:

ção.

•

RIO, 5 '(Ó.�) _" O 'l\Íinis
iro da Jus ti_ça , Ialando "sô

bre as eleições 'indiretas de
1 �

,

(,

sábado, asseverou que ,C'll'

bora a oposição por Inte
rêsse P9litico, proclJ,re· Pl!!s�
sar

-

por 'vítima, atir:q1ando
,nã,o ter hlÚ,jdo clima � para
sua- participaçãq nos pleitos
de sába'do. á verdade é que

tal nã,o, "s� verifieou, exceto

no Rio Gr�Ij(\e do 'Spl,-
I ,

J

_
,..,

qualnner pressao do �over,
no ie,der:lI ou dos executi-,
vos e<:tadlia'h" contra" O'

'Mnn.· 'Ii3 .. afirmou: ,O país
não .se encontr:\lv:.l- em

. esta

do 'de" sítio e' não' ouve cen

suras '

a" :j�l'll�is ou 'a pro-
'nunciamentos políticos, in

'r-lll<!'q� o sr. Carlos Lacer

fl'l re-:e �nortunid:Hle para
f",z('l" ,..'':1'1 à,s armas, três

�1i��' 3'ntes tio pteito.
RIO, '5 '(OE) - O minis

.-tl'o
�

f:ai-los Meileir�s' da Sil·

.,1"!. rlf'('l,;l'OU por ,o,lltro' la
,

rI�" ':;:;;f � :'oyê'rm'i estuda a

n"",_,:h:';j!'"l" (1/, editar no

vo ato' institu,clonal fhan�o
um P�llZI) nara nue o 'CCon·

gresSo \'ole ,i' TI'}'orma da,

constituiçã,o, r,essalval!90
'contudo, ser 'ainda .cêuo pa

r:! 'se confirmá; a· c'ogltaçã'o.
.

A!;se.:mrou qúe o ante'-pro.
jeto '��a n6va Carta, �uja te·

\ '

v:isíio est�'· se proce8s.ando,
�f'rá �;;hmet.l(h aos' minis-

';...,
,.

tn1s .f1� I\SÜHIIl à .AltENA' ,e
""" HeI'PT!}>; do !!'ovêrtlo ,no

• r:''\'1q,,;,��'s�., r:�hú� iis lide·

l'n1(';'�· a '(le6i)'ão (te eoo16
d,pyer,í-." 'mn:tél';ia';sel" rlella'ti:

. (la �-6. '�,Co�gresso�:, éui.à cou:-'
'� '-",,,, \', 'd·· '" .' • �

". , ..?<-t(:)�' aIó,;·S'6�tl'a:Ol' ;�l1aMâ'l ,

..1.<l
::;:' ,.,_ 1tÍ\),i�" �fjnlda' li.cJ.o·' .•>,1!'.ov'ê:r'11o,

, ',i -
, '

em tt:.trn'ilt1) do" 'Conselho de
'f}"" N' I I� If".�'t-l1T::vy,a:.'. ;a(�J"ona�' '..se, a..

rW'f\,i" .,�',e ,lVI (levido�tt>',lJll0
t) J;Il�'rrll'l dr,ejdirá (ar.nhém·
se o 1"IDI3 será, prfviamellte
o�\rid'o sÔ!Jf.e a nova carta.

G2StÕ�S e,leHotais
esvaziam

'C�ng�esso
,.'BPASILIA" 5

'

(OE)
o 'Col1greSsO Nacioilal cm1

tinuúá ej;' a 'semana o

"rec'esso- br�né,o," iniciado
�a' seg�mda-feir.a ({Ue pas
sou, devendo repetir-Se a

falta' ',otal de, quorUm ,pa

ra as ses...<0es da Camara,
e a presença ele UIl1 rellu

, z:cÍo � numero de son;:do
res, suficiente .apenas} pa
ra a existencia de "'ses-

8ões-l'É�lanwagf)S," na Se

nado.
M�s te.ado em vista' °

decret�-lei d6 presidente
Ca�telo Branco, restabeL�
ceI do a co;rreção rnoneta.

ria na v�ndade hl10Ve(;
dos IAPs 'o "recesso brJn

, ;,

fco". prbc1uziu os se)ls rLl-

tos' p o 1 i tiGOS bons ,?U
maus. segundo

'

<" p,osiÇao
em qUe Se coloca o obse:-

vaelo-r ·narlàmen',ar.
hSSÍl�l, 'DOr exemplo, oS

poucos �d- e p U t �dos do

MnE qUe estivenun em

Bras,í!ia nestes l.Jltirnos
-'dias, entendem qL�e as 0-

pos;çóes peJderam, cOm o

"recesso:'. Um b0111 terna

para 'as
.

SUe!S' consi der .,
Çóes sôbre o atual gover
no, Isso oOl;que ao resta

belecer
,-

a- corr(: çao mone-

tcll'i'1, o ''prcsjclente da Re

publica -co:r.1trariou frontal
me�T:e ullla decisão das

congressist�s qUe, recen

terael�e, haviam rejeitado
as pr�tensóes do govenlO,
nesse sentido.
Mas de qualquer ma

neirô. o assunto foi obje
'o :1 e pronunciamentos
n\',"'a I.�hs S2S'iÕeS do ,Se�
nado. onde os s1's, Jeffe)"
son de Aguiar (AR.ENA�
PS) e A urelio Viana (lí
der clQ MDB) condenaram
o decreto presicienci.al qüe
fo; ., linl aten�Hd() COu .1:U
il HlJLj"o;J'i:l (:i.l C:.:u;;; 'e;:,j�
t;( � i'J�;lci�JKJ.'l,I,
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Florianópolis, o-')�6t)

M'õjor Pemen Mar�ues de Souza Acontecimentos Sociais
ZUFY MACHADO

o jantar em favor do Lar dos Velhi· Banco Agrícola. Meneantil S. A.
nhos rea lizarlo lia última quarta-feira na

residência do casal dr. Júlio Doin Vieira,
aconteceu bastante movimentado e 'elegan
te. Entre os convidados destacamos os ca

sais: G.overnador da cidade e sra, D. Acncíu
S. 'I'hiago, sr. e sra. dr. Paulo WelldIlausen.
SI'. e sra. {h'. Júlio Paupitz e sra. 81'. e sra.

dr, Eugênio Doin Vieira, sr. e sra, dr. José
BCSS;1. dr. José Mal'Ía Siqueira, dr. Nelson
Abreu e sra., dr. .João Bertolli e sra, dr.
Hélio Abreu e sra., dr. Lauro Luiz Linhare-,
e lira. dr, João Maria de OUl'eiJ'a e sra., dr.
Anito Peti-y c sra., dr. Hamilton Ferrari e

sra .'� dr. Antônio Boabaid e 81'a .. O jantar
,doad·" pela sra Alice �osa, foi realizado
C:JIl1 r. especial Whisl,y "Dartmotifh", num
fino e esmerado serviço, merecemlo o,,,
l11elhores elogios.

nal Polícia Militar, e de
sua Esposa, dona Adelin't
Paladino Marques de SOe1
za, também d0 S::liH10S[1
memória.

vil e militar, tornando-se
elemento de projeção na

carrci!'� que ahraGou e na

qU;)J se, tem destacado.
O ato, uor ser de justi

ç<:t. vem proporcionando "

et1sej(\ para que ° seu .,'

grande número de amigos
e colegas o estejam Ieli
e! 1 anelo, jun .amente com

,)8 da Exrna. Família, for
mulando os melhores VO

In.C; de franco progresso.
O LS'.I'J\DO sente-se 'a

li"fc'iLu em cumorhnentá
lo.

P_RAZEROSAl\II';NT '.1�

registramos 11nvli' S:-,l')

promovido rCCCl1,I'Ii'H I" "

per aio do Sr. l'l'csi.l0:"'!,C
da República, aS,�in?, lo ',,1

pasta da GUerra, ao ])(\,;'.)
de Major. na Ar!!I;'[ de' }I\
fantaría. o 11,).<;,,0 )Ji'0Zi,:",1

C0i1 f (']']'0:1)00 Caij\I.�L(1 HA
lVLON MA RQ;lJES DE ..

SOUZA, atualmente ser

villdo na' 16a. CSlVI, em

IIO:"S;) Capital, onde goz r
(1(' 11111 vasto circulo de à-'

çi'i,ó e ele caratcr.
O Major RAMON é lo

familia tradicional catari ..

nense, sendo {ilho elo nos

so conterrânéo e i nesque
c í vel lVléÍjor António lVbl'
ques de Souza, brilhante
ofi�i::tl (lr. nossa tradicío

Dotado de Uma larga
folha de relevantes servi

ços prestados ao Exérci Lo
c à Pátria, o MA.TOn RA
MON tem-Se des acudo no

círculo de Seus pares, pe
I;) lbaneza do trn,o, relo
c':::lJj"l'-;t(j dev-.'(\t:-l(10 no Hef\!l

(:<)', i:';uf' suas qualidades dn
'c:n::itflr, finfl.· Cr1l1(,RÇ�1) ,'1

migC's, DOI' suas

nais C]ll<11ídn,:I!...S
excepc.o
do COI'::-

Depois dr< passados alguns aY':os, o

<fida';>() (jcnu 'g'rave-menJ' ell'lerm(J, SCl-
1-0

"

f l'

di'; l:.go Clt,s('nghhiiC!c, pele) seu meu. .. :r)

aS"it;!','llLe, "Mandou chamar o 1)01>.)"
C(!I!' tlr· v;t\,nu Ó seguiníe dí:'i111':';":
'F,il?io, mel; b,obo, f>�t0l1 ''''lf1 v�·sp: ]':1<1 (>

).!ln:1 vif-Lg('n1;·1
.'
'( 'müpl·ida··01 i ('11 rLt?
'Cr"('li'iTJd, !" '.'

':A�;�: iqlI:]IM', p1'0te],'lc "olí;�r?' dent";(1 dei

,((i:,:r·::1 ;.-1\�:,"1?'� ..
'

< '_
" ."'�'.,' -,

'o,

i'N'[.r;1 N,�111 den{ro de.um al1o"1
.

'() Ljc::ll ,dc, ';volta �ntãoo '�e]}hOl:'>'
'N�r.· vol�o .J'lJUytca ,rnais!"
;.t) _C]Ufd TVfpll .·�Pllh�)r n.ão v::li!1. nul1,,.,1

ll�-" i .:�",�
, ,

"
.:'

.

.,:<�' \,;,úla(]C.' Nu" ':volio 111�rlr':!1. mai,,,'"
'I·: 1'[1",,!)1-eptt1'aU os, fr.,2 n;el1 pr-l1hnr" pa
1 :i, -um&. vi'i:'t.!�p.rn (',t, rTemoraét:t ,:,

..

'·Npnhu.ml·�
-

. ·Sí.�L'1 l)r),<;f,ívc,l?" POis nlC'll �ellhnr
l\íel''':I"r" F,'fí[':'lr'-se p;.ll'a 'Se�l'rll'e c n;l'l

l'f't'!,_;L1'!'{\li ·.:n:jdIl !Yaj·tt Hn�j::' v�::v,,�(::nl {fio
,'(m'j'Hlf( 'I )'DCLiti·I,.'T.;1'I10 n L)J:;i':j(,! : 'jl;'
sen° .1.�:;tlé; jA, :[,ols.'el1" sel�C!o. bobo. 1)(')'.
]lrof.!D:;::'"" J1Ií)lC' . (,·;l.ieír( 0m tflmanha ill

sr-nsaÜ"iY
(':no leitor,. pn�re 'ü�n momento ,na

SI13 Vl b de agi�!1.Gõ.es e "pensa 11a eterni
,1ade nroêurandõ'\ríver 1.lma vid::t nú\is.
rert� ele-Deus. ;

.

REV. MESSIAS ANACLETO ROSA
(Enderêc:,� pata .. eor1:t;:!sPQndêncíà � Cai

�.;fi :pó.stai, ]t;, E,stre1to�Fpoíiq)

.t'l. vida moderna exige (l(l ]\()111C'1'1
um certo quase que j1�tj'a Lcic18S as ('Oi-

_.�-� .......�---_ ......._ __. - ••�--�,- �-'---.-.. ,;.<:-.-

URt\ (' u·r, rl t5[Sas.

E" muito natural ouvirmos fl'�)"ps
maiS ou menos é,$si�n: Eu agol':1 fORloU
me preparando para o cils�nj(Ti' o; <'s

tou me pl'cpar!'{ndu .p:ll'rt um
.

c'f;J!('ll,,,cC.'.;
estou me prcj)'wa.\l1o para., \l.n1 v('si_i 1111
lar, etc.

. ,

O pr'�paro prtra '(;('r'i0'� '('IClljl'r;��ir,l,i:;"
rnentos passa a ser\!..lnl i!1lpet�tq,tlV() <�-\ ;i'�SI
to o hOlTlol11 �i;Í, (,nrnnll c(ill.s("if.l1(·írt'. ,No_.
enlanto, &,<;10 J10ll1CHl ({til' se I,J'C'Jlal':l ú;J"
ra lima' viela tão f'u.gaz c p:lSsagpir:l unQ
lem leva:lo <J S(·riu c' ll!'i\ít ..s ll,Tn s(" ..

·

..

'

quer jWnS<ll!'1 nO pl'i.:PiJI'{' lHai..<; nf'CeSS;1-
rio: O PI"'porn .:lu all!l:1 jl�lr':1 o' pT1('onll'o
('0]l1 n S('lt C1'iUcl.iJJ'. JLí llm; hlé�t..',r:ifl qt1,...

jlusUoa 11111[10 Lp'lll (�s!C' h/,) (fl1(' i'c:I:tmr,,�

vcnfílrlJ Ido, 0:; .. }n.:

D T J\ - 2419 -- :3ábacto - às 22 110 ras

SOIRÉE DA PRH\'l,"".lEnA
Cm';:! J·E1I.N OP.RLO

Tmje Passeio' - Me�as na Sec':rctaria elo C!ube
ih: 16 horas (1e Jw.ic na It;Te,ja ele Nossa

�enllOr.a de Fá On),a, l'�lllizar·sc. a
.

a cerimô
nia . .cln ca.<;,amento tI.e NCQ Pinto Rosa, emn
o s!'. Elo'',' Carlos Sirljrve. - Os 110iyos )',:

ceberiio eumpdl11C'lltos na Igreja.

.

IJ 1.1\ l) .. UJ.l3(i.
BAIt,E DE -ANIVERSARIO

CUI)n apl'esentac;ão elas Debul:anles

(iP'O�TESTRA nr;; WAJ_,DIP. CALMON
. Em S\�l' upa rtamento na últiJJ111 quÜIt�.Já estão .8.bert:::s as fnsci.c.:ões o.ar:', 8S dE'blltantes na

I lI'1 Ib d NIfeira, o sr. c a sra. (r. - H e r&n e·. arqJlesSccreta!'ül. do Cluhe: das !i.on rIS J J .(1) 110,'8S e das 14,00 110'
;" SiAlZa. (Tcrezinha), J'.eccbcram convidad.os

ras às 17,00 hOI'::ls.
p'lra um deg'al)te Jantar. O casal dr. Fran.
cisco Ass.is '( LOrn'des) Tecem-chegados da

Enr.o!M, comentavam coisas da manlyjJJlo.
S�t ,'j:'.g-en" l)el0 velho .mundo,

A oy.e:anização do h:-úl;' (";j nní :1 C;'ll'go do Cl'onisU\ �o
di,'j CI<:LSO PAJ'vlT'LONA.

,
Ccrto i'ic];llgo do� !l'IYljJ.:S ;!l"ii',I1<�.

mantinha em. S(:II l'él;.:lelu 11)1[ Lnl,o l,l'il�
fisSiol1a1, 2uja ohrigaç;;n (;I':! div'''l-:.il �l

toJos por meio de l ilhE'ri ::tS, 1 ,-.;1('1I[jill ('f·S
e palhacadas. Um dia km 11-011·sp 'o ri"

daigo d� presentear' 11 Lnhn C01'l ilnl '13, S·

tão com. 0\ distin: iv"
.

d(' S('11 oÍ'feio, n h()
bo deveria tl'azê-·Io. Sf'l',[d'{-, <:m'''''::;E/' �(j�',
que ap8receS:::e ri ill

.

OÚÜ<l, ]J}pj:, c;ngra8a
d0 do quo êle. DC'\,{·1'.t:'l c.nt�tO nafisal' f;

bastão a êste 'outl'n, !'er:onhecendo asshn
Sua suprem,aeia 1:::'l f11'lr\ ilp. f::t7pl' mje;t�

gens.

S<F:CRET/HUO GERAL.João' .lOi"P :Vladmdo
/ '1'

Do ü.:lunisb Barão José d.e Sit)ueira
J1'" af'nho de receber convite para. ,� rcpep
ç�io dja 20 próximo no Palácio Guan.abara.
q:.mmlo o Governad(}r e sra. Negrão de Li·
ma vão. homenagear as Debutantes do Baile
Bl'al1co do Brasil..

Clube Doze ,De A'gosto
,PROGRAMAGAO DO CLUBE DOZE DE AGOSTO
PARA O MES DE SETE1Vr13RO

No s·alão vermelho do :Mário Hotel.
realizou-se jantar de confraternização doDia 7.) - Festival da Juventude - Início às 16 bor8'3

Dia 17) - Baile Chopp ,_.._C início às 23 horas
Dia 25) - Festival da .JlÍ:ventude - Início às 16 11s.

Sábado as 10,.30 horas na Capela do Co

légio Catnrinense, realizou-se com missa

solene, ,\ ccrrmônía tln casamento de Os
nclda Bevtollí, com o sr, Valter José da

Luz. Foram padrinhos: sr. c sra. dr. Paula
II. Viana, sr. e sra. Moacy Bertolli, sr, �
sra. Gilberüo Girardi, sr. João Bertolli Jr.
c srta. Janete M. Bertolli, Sr. Ottoni Ianner
e srta Neda Neves Oliveira, Sr. e sra. Vic·

tsr Zanétti,' sr. e sra, Getúlln Cláudio da
Silva. sr. c srâ. Washington Thomáz, dr.

Antônio Rizzo e sra., sr, e sra, Lazaro Bar

tolomeu, dr. Odson Cardoso c sra., Sr. Vai. l

dír Paulo (la Luz e srra. Nlarj,� Silva, sr•.e
sra. José Benedita Monteiro, sr. Aderhaí

LOllro e sra. lWtl} Louro, sr. e sra..Ademar
Df'lIa!;iustina, sr, Arno Dalfov,) e srta. Faus
ta DalJ'ov(I - .<\põs l.l ce;rÍmôma os noivos
rcccbrranl no Que,l'êneia Palace par-a um

almoeo. O fuldo vestido da noiva: era: C0rt-
'Jecd�n1l-do em setill ele sede pura e firla
J:eml�" tendo logo véu preso a uma �lelica·
da �orôa.

Aniversariou ontem, o Secretário Sem
P:1sta Deputado Armando Callil. O ilustre
11!)lllem público foi bastante cumprimenta-
do pel� aeonteeilnento. �,

/ Nair :l\'Iaria Laurúl,do e o advogado
Laércio Luz, sabad.o próximo as '11 horas

na Callela do Colégio Coração de .Jesus, reI,
.ceher�)11 a benção nupcial. Nair Maria e

J"aércio receberão os cumprjmentos, na

C��pela.

Na Sociedade Gillastica em. joilniUé,
realiz8.r·se-ã "Noite de Elegância Bangú",
promoção da Socie�ade de Amparo aos

Tuberculosos. Miss Santa Catarina 'estará

presente 2.0 acontecilnento.

,
'

HENRIOUE DA SILVA FONTES

Arnaldo S. Thiago

l\/[oruu o I llt;..:lor i Quando' assirr.
os SeuS <'.p"j\Zos 3e pronUnciavam, à bei

�á elo iúrnulo I'ecém�aberto� no fundo
do qual voltavil. ao labol-atórjo 'ela na 11

reza o que er8 nó· rlP. estrutura hU!ll,H1:}
de Hen;igue Fontes; pronul1ciava- eU, r:Jk

.

h
( , • ,

ib >,.

rr�f a p.é'';:te, ('J�?bl.u -'º�06\O . ��!"jluml-
,dos de lágri!�';�s rJ" irtrn�a 'e llatuua1. sau
dé:de, para OS aI! .. s C �Us. uma fervoroSa
prece a Deus pela, felicidade desse gran
de Jurador, da integérrimo homem pú
b';co , do insigne educador que l"egl'C's
ó":\") da! pugnaS terrestres, venc"Ias g,l
lh:lrdDmen.e, uara as glol'iosas·investi-.
duras no p!élno eSpiritUal, de onde se in
cuntbem (te vdar pelos que ficam na

carne, 0S d('<n'l �r<:"sados e nobres t1';:\
ba!1�,,(� '." •.e,. l-',:ctbdl�'ldos aoS graves 1,,1_
l-f'" ..... C" -�;:l i"1t(".��.!ên:2iR, Cn11l. superiores
oLjct'vos 1'rat".:no::;.

Foi sempre aSSim Henrique FQD
j"S: continnará ser:do assim H€nrique
1"'n'0<;. P l' cima de Uma campa flI:1e
r�ria ond� se abriga um corpo ele Iv"
Irc"', 1léll'2. 8S c1esintegra.':�ões inc(�en<
veis da matéria que perdeu todo e1emen
',o ,- ;< 1. (lUe111 te1n olhos de ver pode as

si",li1' �. Q:loriosa metam�rfose 'aúe o A

póstdo �los gentios assinalava' naqueh
afirmativa Qoutr.inária d.a sua primeira
�"l';stola aos CQrín ias, versículo 44: 'Se
n'eia-sp C'.l1'TlO animal, ressuscitará car

l'') C'ç�):ri\\'Rl. Há corpo animal, e },{l cOr

po o�:);riL)fl.l." Nesse corpo espiritual,
respl:Olldes:ccnte ele luz, I-Ienriqlie FlJ'!'
,rs l:\()Ôr:�' hnip vivpr. l'1n.!"ql1P· foi trl'n' f;.
r1,."S';,'-" '<;:'1'1"/ :lc N S;Jl Senlwr JesU3
C.l"s{O,

�Uncq S0 m,rflccl'í:)rn tanto dOiS }-:('
l),ei1S, comn pose eU J foi 'um c1evot'ild'J
católicO el;)o.stólico ;'omano e aqué1oútro
qUe é um devotado eSoírita cristão. Ec'
Ire U�'l e 0!ltrO. qU,U:IJO o católico é Un

JT""]'·CI"A Fnn cs e o e."pírj·;'a Um Bez,�r
rà JC ivl('t1PZEs, o que' bú. Sep:1rand:>-o':
à R.pCllil'Ó ltil! rótulo: 11'1 eSsência, ambo'"
têm o S!ltil eSJ?íri 'o ;;le família qUe Cis :

dentific"'. na etel'11jelade. nOl".isso (lHe s:J,)
ar'ns G"j" <."niimento, 'pelo' devof,a'me:,
to ;')..- e<'" .�'1 -

"'; ppri ores ela 11uJnanidad;,
, 'p�.l[l '� ... j ".,_."I"(;!� ".'�-loral.

rj''\· :\/e (�' <j(: l;:l.6n::i[ls ideo]ógica�, ãpr.:
r·as ele SUlJ! rfíc;e. com Henriqüe Fonj'p.,;
::J" tempo (>10' fi [1',' ('! t OCUO:lva U111a catl'2t
1'a de Jdepu él:�O 'sHtdl1a1. I}') Rn'igo Con
,�'resSo Rl'",rc:ç' �,l'vo de Santa CatR.fi
na e Henti'olli fontes dirigia um órgdo
clerical: 'j\ f' Oca., -

Digo' DIS�'ORD:J\NCIAS DE� 8'(J
PERFICIE pO:1'tlüe é'mbas c1c�·pj{tv�,mc,s
a meS111a cousa, pensando ar,:,i'eli:r"'<lcll
te em' caUSas· diferenteS: h. ��lt,Jl dr' cdu

.' lo •

cação, o melhor �l1sino para ,i' J .. �d3,
de. Supunha êle qUe o me1hm' Lü::;ino e

a melhor educação deveriam ser miiüs-.

trados por estal;elecünell�os religiosos;
eu achava que o deveriam ser por esta
bé1ecimentos não religiosos: eis a lliver
gência. Onele a iclel1tiJclad� de objetivos?
_- Na� sinceras intenções 'com, que pro
pugnávamos cada um pela, SUa catlsa.

PasSada 8que1a. Jase de discordân
Cia, quando voltamos a nos encontrar
no campo dos l;<Ibo:t:'es jnteleçtua�, � �dl�

\ ,

7
\

cativos, tive;110s a f.e1i:":lur.1e �e cO{.11�:,0cncler que eralnOs lnt!mamen' e aClOn".-.
dos pela rneSIl1a vonÜ1.c1e de ser,úteis �J:
comunidade social.

"

Daí em diante, jamais "nos separ'1-
mos. Corr' Hení'ique FonteS tive a honr�i
de colaborar em Congl:'essOs- e relrniô2S

para estrdos e debates de problemas de
orelem educacional ou de ordem' sirn

p1esmente cu1tul'óL Ele g::Jstava. de ou

v:l' ;::s minhas �)81e�tras, Certa y�Z, qui�
por f01'ça lc\,,,,l'-mc ao governador do
Fs a(70 ,com intenção cl� convidar o prt-
1"(,:;1'0 rnalJJda�árjo nelC'a' aSslsti uma 'J\3S
,él,,' naleslréJ.s de 0l)0111 ;ultural. E eU ;Li
ve de aqulescer à sua gentileza, notan-
00 (I Uc' e·e ficar:,. triste ao dizer-lhe: o go
ve'T"acíor que mandaria um rE;presentan
(c. pc:s que Ln)',q compromiSso de ou

tra na Urcza.

Ora. meU Deusl - só as homen'3
,(IC S8 �ntendem, 'parecendO embora .,

'1'I\, ,'ivr1·o.:em, podem :e1' atitudes'corn�
(�, téi. N�

-

há. Dortanto, doiS homens, cip
fn;:"rlCão rcÚgiosa e literária, que tanb

se pelrec;mrL como 1,.1111 sincero católico
e U III siDcero eSDíri ta.

Tecla a minl1.a fe1ici.dade, l�/)je em.

cl:a. c"n"i�'e em elevaI' o espírito, na 8.�

clorc'ci'i', (F�e devc·mcs e qUe S01'I10S feE
z( S ',resta1'?'. DeUs e no respeito c

acln, '1'i:\"�O aUe nutrimos para cO.ln os

n05,.0,5 ;rn:§ôs qUe ])ro:::edem bem. Ver-
:0 Ic1sn'IO- 'S, 00;: 2!:'SO. 1tc1é\ vez CJue te-

\nllo ',.�' :'.,,:,)1' -bar intirdtl11e.iüe qualquer"
aC:8Cl :1'8, l1ue vei(J :n·ati:::acla.

Si.pto-me, pois , i,mensamente {djz
<:'111 preó:tar ,esta 1)olnenélgem 8. Henriq11e
F'-;;tl' éS ,can,o prestei a �I\raújo Figllere
elo. ao 1}1e félzer a crítica literária do li-
\;"0 pors1>.\. s. l'PC211.te·,llCnte ed.i;;ado

pela Academiél Cat3,J'inCllse de Letras.
Co:)) êle, set1'ure (IUe me encontr.'l

va (':o' F'C>l'iqnóno'j:S, i<� converf'ar, na

E;bl;;'d"t:!). Públ"ca. a que o meU jlustre
C"�_n1'(lir��J(1o C?l'lns da Costa Pereira,_
,'''.'h·: d:lc't b,-·1)10 de uma orientaç·::io
(1'1(' marearú (:'1'oc:a TJZ:S fas os de tão ú-
1"1 '''S �}:0"" ;ntn de cu]turk Nunca

.1''1r1 .... lyrdêr 1.]''':1 cer1:fl. t.iJl1idez, qUe aj.:1
da !nanjeIlho ató bn;(', (e �'ou um velho
1l,a:S ('ue otogenário) cti<lnte dos' ho.
m(,:l� d,' ]'('<11 sabc�r. E diante de Henr·\.-
C!":- F'C:"j, S r'''�n Ül,'ir]pz se .revelava, lit.)

pon o ele n;;c) 'Yl' ,,'rl','�e su�tell'2.1·
com: êle C011V;-""·.:":)· \i inn<:8"l. Jamai>:

.

lhe notei, contl:tJo, ati{u de de qlle1l1 de�
sejélsSe mesmo mOstrar-Se sUlJerinr. E (i_
le o eru, na lídima expressão do tem1':'.!
Honra, pois, à s11a memória! Seu jy' ln

espírito, de::>pojado do corpo pere,yÍ\ i�j,
revestido agora da cl�mide perispit' t'l�
al, alva pela honestidade de quem' a '::"'

verga, refulgent(e pelo aprimoralue_(, '.0 '.

intelectual de qUem soube cultivar a :n

te1igência, há de sempre viver, na glú",. ,
:

ria da imortalidade, produzLndo obr;l;J.�"
de valor' excelso, por isso que todo aq1!Çl

el

le que trabalha, _'10 plano dos efeitw�
pelas grandes causaS do aprhnorament�

.

moral e cultural '.:la hq:manidaqe, deSf:t�'
pi

ta 110S ,céus, no plano da.s causaS, da gr' .

\-, . ar'
Ça de s�r Um 'bom traba1,hador �le Jesu$) ,:1

,
Ate. breve" lTleU caro !l�nnCJ.\.l.�. FoJl1) Q\(tIes! '

__ , _.L_,"--'._�'_'_. ,,: " ,1'�'� í'
I

\' .I,
,

I

'Í- "" .. ,
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NOTlflAS DE LAGES
EScreveu: Nelson Bras�hel' ao Chefe do Executivo MUnicipal. parn

qUe eSte' envie ao Poder Legislativo,
projeto de lei, no sentido de que se a

bra crÉdi.o 'especial na imnortância d0
cincoenta milhões de cruzeiros, para a

tender as desnesas decorrentes com os,

festejos do BÍ-CENTENARIO DE LA
GES. A Comissão Central dos festejos
do Bi-Centenário de Lages, os senhores
vereadores e o novo de Lages. aguar
dam com ansiedade esta importante P.

muito necessária iniciativa do Sr. Pro
feito Municipal, para que Se possa c?
memorar condignamente OS 200 anos U:t

'princesa da Serra"

REVISTA 'INDUSTRIA E COMERCIO
EDIÇÃO ESPECIAL DO
BI�CENTENARIO

Encontram-se .ern nossa cidade OS

jOrnalistas Narbaí Villela e Erico Cou

tOr respectivamente Diretor Proprietá
rio e Diretor'Comercial •da conceitua
da Revista "Industria e Comércio' de
Santa Catarina, editada na capital de
Estado, afim de colher dados históricos
da 'Princesa da Serra", para Uma ediÇão
especial comemorativa aos festejos, do
bicentenário de Lages. A Comissão Cen
i.ral dos Festejos recomenda a nosso Co
mércio e Indústria a necessária coopera
cão para esta importante pl'Omoei'io ela
:í-{eví�ta dl1(iústri-a e Comércio" que
com este trabalho tornará Lages conhe
cida em todo o território nacional.

J)NIVERSARIOS
Festejaram seus

\
ani ve�'sárjos: no

d a 20-8 a g::t�ante .f!rtl'e>bn t'a r'l" ,,; _'o

Brasch=r Gou1:trj-, ('''P rOPJL'e'(,1_1 1 d

DO. Filhjn1','l �10 Sr. -Dr,. RE:''';':y GOlJ_12rt
Da. Yeda Braschcr GOl']�rt, D"C!'lf'la ,lei
ta a pequenina Mar-istcla recepcionou
seus a1'nie'ponhns C'TY� <::lJ� '.:'D,;rl�T('·a <-,',o .�.

a Rua Emiliano RamoS' com gostosos do
ces, .bolachas, s3.1�n1inhcs e r/ir '1' i.'i� .1-

tes, dja 23-8 o menino Geraldo Sá B,·8.s
cher .aluno do. Colégio Di.ocesano. Aos a

tjl\"ersarian�es.n05sos parabénS corn ',10-

tor ele ri1ll1ta:saúde e felicidades,
COLEGJO. SANTA pnSA DE

. .LIMA
C.oiVl:F:E..ETOU 65 ANOS

LACES BRILHOU NA
EXPOSIÇÃO AGRO-PECUARIA
�. PORTO ALEGRÉ

,

Na,XXIX Exposição Estadual de A
�:üúI6is,

.

realizada no BairrG do 'Menino
�'\.líS";em Por;o Alegre, nossa cidade a-,

través de dois �de SeuS càbanheiros ob�
teve 'excelentes resultados. Nesta EXI)91
siÇãô obtivemos os seguintes resultados'
Fêmeas _: Grande Campeã e Campeã
Vaquilhóna �' "Aigrette ,.:10 Santo CriS
to', .hox 658, criador e expositor; Pedro
Paulo Lisboa, Cabana Santo Cristo. Ma
chos: R.eservado do Grar�je Campeão e

Campeão Terneiro --c 'Comte Rio Neto
eh ',f>ihheiril1ho", box 589, criador e ex

positor. 'Camanha Pinheir inho de pro
príe.dad:e ..:10 sr. Dr. Afonso Alberto Ri
beiro NeiD. Reservado de Campeão Te:'

, ,.

neiro: 'Cavallier Ric Neto do Pinhcir:»
nho'., expositor Cabanha do Pinheirinho
de ,propried2Je do Sr. Dr. AfonSo Albe:'
to Ribeiro Neto. POr�anto nelos resul
tados que acima pub1icamos-'.:.!e fato L3.
g'es ,brilhou na última ExposiÇ50 de Per
to Alegre. Nossos parabens aoS esfop
Çad0s, cabanheiros lag�nos.
';

VERBA DE CINCOENTA MILHõES
DE CRUZEIROS PARA .oS
FESTEJOS DO BI-CENTENARIO DE
LAGES

.,'

O Colégio Santa Rosa de Lima, mo
d'é1ar estab:elecil1len' o de ensino de nos

sá c'ljad.e, dia 21 p.passado cOJY1P[et:Ju
65 anos de' existência. Dirigido pelas Ir
mãs da ordem ela "Divina Providência",
min:stra os sezuintes C1,;'.':S05: Jardim da
J�fâl1'cia, Pré�Primário, Grupo Escolar
Santa Rosa ele Lima, CUrso Ginasial e o

Curso Normal Secundário, tendo ainda
,anexo o Grupo Escolar 'Imaculada Cori

\

ceicão'. A noite nossue o C01é<>.'in. o C>ll'
so ;)e Alfabetiza�ão e cip Tr;:J0al}ns 1\'[a
nua',s para empr'egad::>s Domés icas· A
tUalmente está na direcãodo Colégio ,1

Irmã Jsabela. Possue o eS abelecimento
cêrca de 1.500 alUnaS, 110S diversos cUl'-,
sos. Bia 30-8 foi �ornemol'ado a pafsa-
e'eTT' do dia de' sua Padroeira 'Sada Ro
�a d� Lima.', e logo após foram. rca1j7a-
da:; diversas solpnidades internas DO es

tabelecilrt"nto. Além do. onsino as ir_

Ii:1ãs dó Colé,g-jo Santa Ros:,. de Lirna se

dedicam a 'ii-�erS8s obras socia:s da D:o
cp.se� DaqUi ele",ta cdlui1a felicit�mos as

Ir1'nãs da D'vina P:'o\:idência pe'a pas
SagEm da efeméri'de.

"

O Sr. vereador Manoel Antunes p�
mos, da ARENA, apresentou in�aç8o

Esquadrias
rlp Ferro
PRONTA ENTREGA - hP-\

P.'\DRE ROlVL-\. 19 - FONE

:3864 - 1'AHI�LA DE PRE·

ÇOS
JANELAS OE CORlum

1,20 x 1,30
l,OO-x 1,�0
'2,00 x 1,20
LBO,X 1.20

1,50 x 1,20
1,20, x 1,20
1,OO'x 1,20'
l,SC x 1,00
1,20 x 1,00
1.00 x 1.00
1.00 x 1,40
180 :x 1,00
1,50 x 1,50

Prero C'r$
91.9511
72.:360
61.200
'.'7.900
75.200
63.60(;'
59.350
53.600

4B,000
75.200

. 72.300

63.600
62.200

58000
49800
4Ô.2flr.
33.300
55.500
55.000

4ROOO
37.500
31,900
38.900
32.2ÓO
26.500

34.750
28700
39.901'

I�argura x Altura

a,oo x 1 rio
.

../

2.00 x ,1,80 .

t50 X. 1,80 .

:3 00 x i,40 '
.

2,50 x 1,40
'-

, .

2.00 x 1,40 .

1,BO x 1.40 ..

1,50 x 1,40 .

1,20 J( 1,40 .. .

3.00 x 1,30 , ..

2,50 x 1,30 .

2.20.x 1,30 .

,2.00 x 1,30 ..

1,80 x 1,30 .

UiO x ],�O , .

JAN ELAS BASCULAN:I'ES

Largura x Altura Preço Cr$
2,00 li: 1,40 .. . ..... 41.300

2,00 x 1,30 ......... 39.900
. 2,00 x 1,20 .......... 38.600

2,00 x 1,00 ......... 30.200

1,50 ,J. 1,40 '
· . . . . . . . . 3&.800

1,50 x !,aO ........... 34.300

1,30 x 1,20 31.600
1,50 x 1,00 24.600

1,50 x 0,80 2l.200

1,40 x 1,00 24.000

l,:�O x 0,80 ·17.6flO
1.20. x 1;40 · . . . . . . . . 31.600 \

120 x 1,30 30,200
1,2ú � 1,20 26.f){)(J

1.211 x 1,00 21.70C

1,20 :li. 0,80 16.20n

1,ÚO x 1,50 ... ..... , 30.2(1)

1,00 x 1,40 •••••• 0.0• 26.!-lOO

1,00 x 1,30 24.600

l,(lO x 1.2') 21.7(\0

1.00 x 1.00 16f)(10

j ,no x O.RO 14,900

1,00 x 0,1''1 1'-l fino

0;80 'li 1,'1-0 2l'.BOO

0,80 x 1,30 ," .......
21.300

O,SÓ x 1,2() · . . , . . . . � 17.600

0,80 x 1,00 ........ . 14.900

0,80.iI: 0,80 · ... � .... 13.500

0,80 x 0,60 ... ., ........ 12.000
l

Cados Hoepcke S.A.
Comércio e Indústria

CONVOCAÇÃO

Assemhléia Geral. Ordinaria

lHE TEM CLUB P�:Otv10 10N

Pelo presente edital são convidados os senhores adoniso
! as de CARLOS HOEPl'KE S. A. COMÉRCIO 1'<: INDúSTRIA
íl se reunirem em assembléia gerai ordinária, que será. reaIi
zada no dia 30 de setembro ele 1966, às 16 horas, na sede so

ci,c\], à rua Jerônimo Coelho n.o lOS, nesta capital, para de

.íberarem sobre a seguinte

,'1) EXRme, discussão e aprovação elo balanço 'e das con

t.is relativas ao exercido de 1·7·1965 a' 3P'6-1966, parecer do
c'onselho fiscal e relatório da diretoria;

b) Eleicào elos membros do consell;o consultivo;
c) Eleição dos membros efetivos c'3)· OOi',Sel110 fiscal t

:

respectívos suplentes;
d) Outros assuntos de interesse ela sociedade.

AVISC(: Em cumprimento ao disposto no n_rtigo 99;, do
,-'ecrcto··]ei n.o 2627, de 26 de setembro elê 1940. comum �:a

mos que es: ão 2. dísposicào elos senhores"
,
1"�'0;-JisLas, n.i

séde social, [\' rua Jerônimo Coelho n.o lOS, .1'113"'8 capital, os

«ooumentos constantes 'da c; letras a, b • e c: do' .mencionado
ortígo. .

l;'lori;u'fopolis, 29 c18 agósto de 1966,
Francisco

'.
(h'il1o -'-'Diretor Presidente.

Republicado por te!" saido com ind.orreção: 7,9.66,

ORDEM DO DIA

Par;; "(1./{" de De�('ontüs eS�lccinisJ, C111 (:pflos os \.�sLl11e1ecinlPl1to:..; finaitns,
in', luxive na compra de g-i':I1CJ:O$. ele pr-imeira uecesíuade

.. _-----------_ .. -1._+----_--:.-. .._-_._--,__�;_:__:"'_.. �;__._'
.._

REX-'MA:RCAS E PATENTES ..
Agente Oficial d8 Propriedade induslríçl1. R{;gü,t.ro ele

marcas. patentes de invenção nomes comerciais. títulos dr

estabelecimentos, Insígnias e frases ele, propagrmda,
B.üa Tenente Silveira, 29 - sala 8 c- 1.0 andar - Alto

da Casa Nair - Florianópolis -- Caixa PÇlstai;97 ___: Fone :,911

Oraani,zacão Técnica [Gnfábil::J, ; Desconto
Escritas avulsas - !Jrocuracloria -, Coní:nttos Distra,

tús - Imnôs{o ds IV.mda - Imposto ,de COrJ,:::umo - Pre

vLdência SOCi8,] ..:...- Correç8.,] Monetária de. jl\tivo - Assistên·

cia Técnica:

ENDEREÇO- Ru8. Saldanha MaÍ'inho -'- 2._ Loja D . .,

CaiXa Postal, 596.
Endereço Telegráfico "OR'l'ECO"
Telefones 63S1 - Ç112.mar CLAUDIO
2817 ...:. Cham3r FAUSTO

Fiorianóp'JlisI

Em todo" os i·.st;Jl;(\il',�'inienti)S miados ao 1T)'

in,"'nl1:H;i',,'s i\IW .Ier.mlln{l <:0('1110. 1 P, - :-;ala 1!1.
\

Santa Ca\<-trina

I

���--���--------�------���--------------------------��------------

OI

Casa da Arte em nlJr�a�lfi�)!B
Dora1écio S081'es

POLlcaS pessoas Sabeln, eh exi.stê�1-
cia em F1orianóp3lis, de uma CASA da

ARTE. Na verdn'le e:xiste, e en1' pkn')
funciol1amen'o, no Grupo Escolar Sá:J
JOsé nO período das 19,30 às' 21 110�'a';.

A convite do prof. D.lmingos Fo"

sari, fiz uma visita,- a eSsa mais recente

escola, aSsistindo uma aula ao curso ele
Desenho Artístico por ê1e, ministrada

'Notei o entusiasmO exiS�ente, enU:(i!

Os alunos, entre eles, es:uc1antes de e',!e

sos m.édios, secunjári,os, e alguns' Supe
ri�res, bem como :io profpssolC em p,,;-(
cologia, padre Evaldo Pauli. FiqUei S:u'

preso em notar o grau de adiantamen
to de todQs em desenhos de sólidos or

namentais e geométricoS.
I

lVIe infor1110u o urof. Fossari, que a

Casa da Arte, f�i c;'iéll3. por inic;ah:1

elo Depar�amento de Cultura, tendo co_'"
mo presidente -:- professora Olga Brc1-

sil da Luz.
,

A Casa da Arte, tel'n como objethr;
cO;1gregar ,as Artes, a saber: Músicas "

A rtes plásticas, Escultúr2, Teatro, B'1

let Folclore, e outras 'despertadas' pel:)
int:ere:::se cuLura1 ela Capi' a Catarinen.
Se. Ini'ol'mado air1ia, que em janeirO D,

p. foram realizados cursos intePsivos ,,>

trinta dias, possibili.tados por verb[l J9
auxilio fedenl1, onde compareceram ,,(

crescido núme1:0 de alunos ele vário:"

ponto". "lo Estado, destacBnc\)'s:; LageS,
Blumcnau. JOinville" Bru:"que. e outroS.

A tual{"ente Da Casa da Artp. ps C�,)

funcionando ás cursos de DESENHO
ARTISTICO, prof. fessarj, CURSO D\!:
PINTURA, nl'of. 1',l'jIo DiaS. CURSO DE
PIN'T'UH.f'" �"ro TrCIDO, nr(l";> OI,i:1
Ca:;'l': '-, HJTCJjl.,Ç.1'i.Ó 'A -MUSICA, ..

prof. ":'" Krjecr:T.
C011wD}os infol'n'acõps ai.nda que a

Casa da Are. ainda nàü fUnc'ona oüsi
alnwnte, ".isto Q'..le Dão ex'ste verly:s

para sUa mautenGão, estando em estu

doS os seUs estatutos e regimento inter

no, Atualmente os alunos pagam uma

peqUer-a mel.1sal'dade, seldo que Os pr')
tcs',ores rcc€bem Um "ro-lahore dessa
mEIlsalieJad". E' de iUstk'a se r"qistr�,r

aqui., .a dedicacão da prafa. aposenta-
d.; 'Án�. Pin's Gomes,_como SUP,'TV·S,).j
da C:;;sa da Arte, Sem ·remuneraç'i.·o al·

guma , irc' nt V�. a todc� erm' :seu entu

s·as!"o. pe]') DOUCO que 'o'e realIza.
Fm -conv-ersa qUe JT>aptive posteri.or

mente com o prof. Nilo Dias, mé infof-
11'OU êr.se. que- no cUrso de pinturfl, rei-
na também- grande entusiasmo, ,odos ,)S

alunos adauel'il'am Q materi'al necess:'i- r\
1"0, tem e;cursionado a vários can' os 20
il�terior ilhéu. bem como a municí.pios
visinhos, em aulas de paisa�ens" natu-
l'"iQ. E 110 nróx;,.,'o SRJ§O C8t,n'n"',llse de

Belas ArtES, que 1.-:1everá ser ainda eS+e

ano, est;:lrão expostos trabalhos dess�s
, alunns.

'

O prof. Fossari ?'nda em' pales'ra
connsc(), disse elo andamento do curso'

v de Désel1}.o Artístico, sendo que a .seu,

"�TDT' o de�pY'vnhri,TYH?n I

() d('� C'lr�'1S 'n'l1D"S

trados na Cas� da Arte, ,depende elos re

c:1:1rsos qUe ii ela forem dispensados. No
. ]T10rnento só 'com abnegaç',ão, é' p0sçí-Jel
"'. c1ç.dicaC;ií,o de todos qUe à ela estão 1i

gac(rS.
Para nó� (l'lP ternOS" RC()nll)R.nha:-l()�

cip nr-:'rtn J �1"'S''?1"'iy,"",lv::�onto C'�}l�·uraJ. e

é)' í,tico da C::",ib' C:lt8.r'noY's'''. hoje ;�i

ehde UniverS;' ária, é nrélzeirosa'Tlent-e
Que regis1.rôr'r's o C'0ntato que manti

\'''mos (:0,,, a í'a�"1 d" f" rtp. t0nc10 0:001'
1'll.ni.c1;'\clp dp RrOi"11' 0S �\'nnos ali presen
tnc' n�r1,,� F",,j,-l· D�l1li. Maria IS(llc]i
p"\1r, R"�··'8""+"', �

"·";"'11-S. 1\!f",ria L{l
("a L"�l'�n P"l"'. ('��'-�0� '! <'ci" Fns-

iari. -1\1;1so]1 N"'T"�' ,Tú'"ior . F"áv'o Ra

he paulo CeSR!' Barbato. Od"�e Maria

sa'centi, Ana lVilaria Machado Melo, S�'1

do alunos também Cap. Piz61latti, e Nil
ton José Nunes. Todos ilssistidos por lo,

,se incansável e abnegado batalhador ly'

la cultura da Arte, Domingos )?ossqr:.

que nos últimos dez al10S vem lutandfl
na cOnqUis4J, de descobrir novos valor0:;

.

em Florian6polis .

I
�..,S,,2�(

'coas m:áquinas' pelo preço de uma

A Cal'culadora

Burroughs J -700, alérn de

somadora, também multiplica.
l Vale por duas .. BurrougD,s
J -700

.

é Cr$ 200.000

mais barata do que q

mais barata concorrente.

(Do lado ,esquerdo,' multipli'ca.
9&�S'direito, soma.

Duas em uma)

do Brasil
FLORIANÓPOl..IS; RUA IRMÃO JOAQUIM, 17
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"

APARTHEID"

o Seminário Iuterua cio
nal sôbrc o I\pai"theid rea

lizou uma últuna sessão, Il

fim de aprovar a's conclu
sões do encontro.
O Serninárin; ?\Jós exami

Bar consíderacõcs levanta
das pelos panticipanres, pas
sou a debater o documento
de conclusões c recomenda
eões que deverá ser enca

mínhad» à Asse.nbléia-Geral
/ das Nações Unldas.

ALGIJMJ'S

RECOM:ENDAyÓES:
1) Os partcinantes d'o Se-,

minário fOntl:1 u,nàlljn�C!�
em condenar :·1 política .,
"Aparthctd", pmnrePl?,did"
peil;> Govêrno' da Ãfr\o;'l do'
Sul.

2) A maiori« dos na rtif(�
pantes afirmou que o "Anar
theíd" constitu' UP1'!, ame-i

ça à seg;urançn c à lJaz' in·
ternacionais � qHC o Cnn·
selho de SCfmrauça deve chr

ateneão urp'ertp e clJnsjd�·
rar logo O problema.

\

3) A grllJ1de maioria dfrs
participantes do senllnarlO

aceita íJS conz:"sões do co·

mitê espccial fÚl As!'e.mpléia,
Geral na poWka do. "�war·
f,beid", qlH' s"n(',ões 'naI)(�a·
tarías universais sob o Art.
41 da Carta são indispensiÍ-

.

,

veis, urgentes e viável:;.'
"

.!

4) Foi unãl1imement� 0:1-

provado que, em 'séus, es:

forços para conseguir um�
resolução satisfatória e UI:'

gente para o problema, (Já.
Rmlésia do Súl, o Conselho
de Segurançá' dás:Naçõis
Unidas e a �sseJ,ntiléia Ger�1
cleveriam ter .'cm 'incnte' à:s
d'ificuldades criadas 'pela
contínua

.

assistência dadá
pela Africa do Sul e ,pôr
Portugal ao regime ,'ci�
Smith, na Rodésia.'

5) Apêlo a todos os Est�.
dos·Membros para que dêem
2,poio moral e material áos
que lutam cOntra ,o '''áp!lr
theid".

:-:-:� �
() Anoio de-' todos 0S Rs·

tados·Mem'!mi�' fad àjl�4a.
n'm com medídas as<;ist�p·
dais as vítimas do ":mar·
ÚlCid", induilJ,lo·se os' r�fu·
g-iadns sul·africanos, nas ne·

eessídar1t::s di: educaç�o o,Ii
de a,iucht m.atcriaI, casos 1)'0·
líticos ou de suas fainlli�s.

7) Foi
•

I d
.·1'.

acor� a o,
.

u!lan�·
mementc. que todos os ,anos
sejam feita Si ·(;Ome.mOl·�cÕes
do mass!!cre

. (I.) Shaóen;lJ:t,
durante as QU:iÍ1: seriam cO·
letados fundos eS]lé�iais7'Pa.
ra ai'10!1 11ft 'lut·a àü6·

�

"apartheid" ..

I:) 0" Es' <_lflo,-;·l\'rPI1ll)í·\JS.
p;ll'ticul.armcn'c (JS 1;>t.ndtrS

africanos. deveriam' c.stcit.
der facilidades (lo YÍ'Jgem ,a ..
refu!\i:1dn)l 110'íti'·'l" "" ArJ::i.
ca do Sul e, fJ!'o·ver-Ihes à.
lU'oprhu{{lS élHl?rt�goS apó�
completarem um -per'ndo de
treinamento e educação. '

9) Um, cCt'Ú" (lc illfonna.
ções será e"t:{helceido sob
o H'cret 'ri':ct�) das Nações
TTpjíl'l,�. ? set fi'l"HC'ado pe·
ln,; m,..io� <"O'l;,·t 'ato" ,(ln '�r.
çanwnt" d�"., r-l<>"He'i U',i
r�l1<;. f'� ("'(""''11'''. ",r,h "on<;lll.
tnri'l dr) r\ 1 .."'t1ê l�sppeiat
SÜ'V"l' ,�tn,rt' eld!'

i"., ... t;. �·J·�··ic; �(l."ot'''l·,pO, pntre
si. m:;ili'�as f'Ontr'l ;�" Opera.
(�nn.r� (le 111ronaC'Hud ' d�
fFI'�("l. fi", �ll' e de onh'os
r:r'p'<·� priv i! !lO;, fora daque·
Ie pais.

1 f

11) Devcrão s'et- incenti,,�.,
(\}>" p C:'lrr.le,��;l I,IS tô�h<: as

('�"5e,'--"; anti·a:1H(.n·th{1id" cnnl
O" "1embros' (las Naçõ.es
Unidas.

1:!) /l,pt!ar, ";;.\.I:a t9dos ,
os

Fsb(J,os·i\�ell1h',")S. 110 senti-
::-.iuda

e("n�ôn,,!�� e' rr-'}l�r\e" fjn�f'l�
e(:.�:,·�" �t)rn !} f.l'"J.Tn�, (ln 8nt
pprtknhl'me"tr e-',' inves.
timentos OH, e;:llnérnio.

,
I

o ESTADO,
.. • �I:. AHT1G& 1'1.8110 11& SAIt:'� tATARlIIA ..........

,
.............�. J�

K

Aó que túdo i�dicQ; "ão há a mais rerl,l,to P9S-

sibilii:iode- de vi� �a �oposiç�o Q reY�r a atitu,d� pbstr�
cionist,a que as'sumiu, uté o final do presen'te' ,se$lSq9

, ,".
';l,'

' .1

legislativa do COÍ'lg�essG_ �té me!lm,o • maio.ri� y (fo�
li"dei es d� MOB qU�J' il,i�ial�ente' observava co� -na�,

\ ,,� -

'

j

tlJrais' relrervo!l essa atitude ,extremada, hoje ,retor-
" '

�, "

;. .,

m'l,l,lou a',posi�'ão' anterior ,e W não admite o recuo.
, !. . ,I "" �

Nem 'mesmo par�" vótG[ção da p;opo�ta orçameryt,cí-
ria porCl o el.�rcício financ�iro de 1967.

�cha a' Ijder,an�a partidária . que as d�m.ons:ra
ções �e d.�s�pr�,� d��as p�lo Govê�no' 00 a:ual ,��n
g!ess,�, '"io p"�!":!"it!m �ma otitu;e de Cl)ntfm�po:ri�o
ção dc:» 't.U)'" S�rri inc9r�er /no ris�� d'� a':r,9.,�a�; e- d.g-,

"
, ,"f!" � , 't:. \ '

�

J
,

'

nidqd� d� agre1n'iaçãq. Como exemplo da'jui),C1 ',ue

�h��9� '4t;d,�qn:"i4et�ção do GOVêrt10 Fe.":e aI,
.

�i,
ta';' -� qu� '.reç;��t�,!,e�t� �orreu com a

., C�)jls'Q,i�9,- ,

çãó #ci: ��9,!J�Ç�� d� Tr�b�lho e com a cOrreção m;?�
n�Óri. �o� i�'ó't',�i� 40s institut9s de· pre:vidênciq. 'D�-

-, � l!- '

"
�. • 'I,

x�� �ií�' .b�St;:·CJue·� CongressO Clprl>ye UM i:�xto, q',e
n�o .��'� ,� Çjovê,n'O nem consult� 00'1 Seu�, intli"
r�·s���:'��P.�� -'�e� .110 diq seguintcr' um Decr�4i <I,

. !{. C1 ") -, -�, '\ ". �
-

, .. :
• .'. í

Pr�I,ê(�f� '4.�,I�úb,.CQl re:yogue Q lei elaboràdo 4e
� .

I,,' f,
� ", ) ... ;. : ,7.: i " ,'> ..;' .' ,l;

,

. Gcôrll', ';�","i ..�; .,.rm�« co",stitucionois" QUQ��.: ;,
ê9�sol,kJ�d�:���':'!-egis,lc:sção' do Tra�iho/ .� .,.,ÓFC?�H;q�

, ," _ t t , '.
'

, ' '

acus�',. 'Gô�ê'rli'o Cle reY��u' a parte ",àis 'im.,.rtQnte
i'\ ,:, , •

• • y � " ->:, ,�, • • ..... • -

�da,'1"!,�I�i,�o.,,ju�to(�e I�i's�:'qu� er� os conve�'çóe,� '500-

ricii$ ,:çntr'i e�:p;�gj:adó',res
'

e' eD,�. E';'
. re.lcp ;'0

à �9r���õ' mo��á�iC! dos i�q'��is' dos· ins�irlotos' .;,e
�.

'J �

previd�"êi'a, 'd'izcl:11 os mais destàcados Ií:.'ç e'i d:l
• • f '�" •

oposiç�o' que' ,o G.9vêrno restab:ele;ce�, pot' le-=�, Ci!!

índié�$,: :doCJ�,I�� h�IÍS!lções, d,érru.b;ando 11 f o !ii GO

C0i'19;�$��>.qaie '�e'�istinJ ... veto' presid:en;::;-al.
'

,- ·,QtQ.nfe<� di:��� ......�.:��otre�te moi" PA>"d�ra-da 'd,)
.' .;� ;. -",:I<. c.q" l' :,.,.,'1' '.�. , �.., •

'I':

MDS ':emp'en_ha�$'E[ em, sensibi,Jixor a' "mesio:i" �'or �
, , �

I.,
,

"

'I,

, I

o Ministro 'Carlos Mede'ros Silva, da Jus,i%; d:s
,se que,� G'j)\'êt:no estuda ê. ,p05s:bil\:lade d,@. ediçào de
l'm Ató'Tr:sHucjOná1, fix2ndc o nrazo 1Jara qag C! COD

,g:resso vete!l. � iil'o,;,oa, da Constj u'C"ão, res,a1vand.J,
�on!'..!do. se�' :,a)J;1c.a cedo pal'?- confirrlr.aI'·se taj pQnt0

.. , .
-

�

de v'<+::-.
.A "S?gl,ro�t, por outro lado.' q Ue o ,,'-'1 e]Jrojl�to :].1

'nova Carta, I' Cl'j? re\Jisão est0 p"Oc"ss.<1ndo, !,er'[t sut
l::l1ddo aos ',Min'st:i-os 'de [s ado, à ARENA e às lfde
taÍ-;çãs d'o G;V,;r�o n'o Cqn?r'-'�so, CH1x�ndo a esj's c w
ti,mas a deei�ão ç1e' e')1"'0 p;·,vç--r{, a p1atéria sec deba
tjel-:> �(') Legislátivo, ,cuj3 �onvoc<:>cã0 r�::t�:aord'n:1rià
;.'. r;",', r].�,("id'da pelo Govêrno, en'l reUn�ãD do COnse-

'ho I_'�' S'�"I''';mCa 'Naci6nal.
-

"

L ... /� 1(Cc,;, ii - frisou o Sr, Carlos M �'leiros -'
cl--:. r:;-" �<. 2côrr1" ('!"" � n"0�irl"nte, da República,

� ,+,,� '>, "]C) O MCT'IFS F',�.CTENDI da tramitação
.�." .. �('

.. ,I .. 1flJ' .... ,.�,...-;' �,>ln�· :+�,1:n";(�. �1'""C�ií·rL·10" lua, éuoca
( ..... ...,.. �'�.,- .,... '-!',." c'r�"'P',-', '";.' ,,",.��"l_'��0 (1.'. 1'1, .... , �t(l �:n�f-·tu_c�.0-
"lo"! r�"'"''-''' :""" I"�:, ... <-.�, --.-�{C��, el·-· ."". p�:--;t;� 8 \;';-J.·8,'�::}6. f \�la
'--ê),J ".:p r�"'·:.::c;�·J;-c�crH,l no 'n·-rfr\ 10 cl�� Cf)1t'\rocnção e�'{- I
'TE/'re;; n '�q.': 8.

..
�,:" ',,- ,,"'! O" :','r,�' rl"ll !"8 d" C3"�8 tR,' (IoS,

�,rl�1':�l. clp'x'.-ndo c18"o 'q,l,�
(���.-':rJ"l:"_-"::'�" �

... '",nrlr ( !�."t;,�8·"l;.!&ni·o p�'{t:)rCpr C'"tlRS t)t�.5?r

rtj()"at�'vOc:'�dA .,.,."""'a'" ::l nn"{-a (""�-::Q�i+'1i[l;'l,-., �('rr; ;:l'" 0�"\""(':l.o:J_

CaS· ':'U 1',.;- 1'; 3'''0' ,- S a;,,,' � t�,s ; '-' ,,�·"Uc; n'1ai � FIlS"'"! :'lJ'p "11v _, I .• ,..�'.,
""

"", --

'"
-- .. '"

208 r.nc�·ic'·oi�·:st(s 2.' Opnl; l'n:(�adr- ...i,� C"I} �r C'''!11 ,1

cnll",i:t1"-� 'o�icip'1':cb8 ST's .Ach.lto C�lrd()s� e Moum
}�1.-,lJ·:.1,-TQ �é1ra o �11P c'l....,S:rl,,"'�,"':'l UP'" Da�S;J jdEC'siv�)

,
" , . -

\
.

Dar", (1, r"0eÍnocrati'�ac50 do J?a�;:
'

1:) \"0.'"+f� cll�'s'J� r\rdpT'" dR ir"1t;0�, •.p;31' ......."""�p.T'nc;: 8; �))Í)'::'
�S�(Õ2r.; ;,�' ::'IHOr::,·c-0,......, r\. l.T"\')':O :'�tons:y·-.,· ...Jo ?x-Prr::�d�n_
jA' .Ti_�scl>i,n()·:'K,.,'.b;l-sch�k. J1l8S i'::l·,,"h�'!1l p')l1derávéis
fac<'ôp" ca A B,.'PNA, Sorr,CI,n ef:f'crc"" em -;, f�wor rJa
l'ldl�; ra,�:tau,1:"'(!?'o ela ordem iUl"íc1.;eQ P C:1 diq,l'd�)\"le
d0 p,-..-14.r Le,�(s!'tttvo. p.3�8. corirr:cao de fatôres' no

rn":'-'nr1',- T' 'rlq ,
....c'·;r·":: Df.t'·'ilTl1r.-;,+.,rr:,c::'

-

0nr'·n os rr·�·"":.R I)

}!,'.j.�1� �l!1r.'pli�, \;"��1��:1 '�i��r;l�_ ��'OÁI';!���� -:,'�� ;Ij,viáY':l-r'p.lf3,
'. _.' j •

(\ r, ...... nf"'·.,,·r.-,FC"():.\SP. {;;�'n+a l""!"nt�,..,.....,r10 "', "'""IA, �··r·�r>·.j,r ,-l ..... (-'181-",,)_
t':'lç5� C1? ,Mf1,,!�a' ç;,r+a; SOlY0t,!.lcl(, p< é):tcl,l. c01ovencido
dI" (lt'e F) faria ;:)"1€'11"18 s', rcbol'-Cfrn' pn e ÚO,Çl"lP ?f'nl
nrlc1·t' ,rJfCI"a, �lltora.r oI? dispositi�Tos t" (ios como' imptes
cindÍ\'eis pe�o Execufvo

)
,

"A atual política monetária
tem caUSado sérias tensões nos

diferentes ,se�ores industriais.
Todos os ,ramos acham-se, por
tanto, hOje, a braços com difi
culdades bastante graves. Êsse
fato não deve, todavia, nos fazer

'e�uecer de que, em alguns ca

sos, os problemas meramente

conjunturais 'são agrav2dos por
Outros, de natureza n�aiS profun
da. A indústria .êxtil constitui o

melhor exemplo dêsse estado de
coisas, E o e ue torna a SIt,U3r,t.O
particularmente grave � o fat)
de que o's tecidos são n�Spons<.':
veis por cêrca ele '12% do valor
prcdueido na indús ria e p010
emprêgo ele 306 mil operárioê.
Quanto a' êste último iridica d ,r '

vale gizqr-' que o ramo indus ria!
situado em segundo I lugar, OU

SPja a indl1"t'rja' de éJl;n�entªção,
dá trabalho a apena-s 218 mil ho
rnens (l'Jados do censo indlIS1.r;'ll
.de ]960). A imnortância sócio
econôrnica (1:,.. ' »roducão têxtil
n80 se mede .à'D<:'nas �li:í c.fras,

p�� ,ou'.�q� 4� vida pública nacional. E entre 05 mais Ar''''<:''ll'';:) �\", ;""a q'l"CJnde 'a's.
d'

,
.. 'd' "J>" I'd C' I l . persâo ·eó'r)aci.al o oue ," torra�stac� os g�ses, ! eles, apontam o sr, O. os Q- • c•

.

"
"

"
. de. especi�l relev'}n,;: a' p�Fa éll -

'cerél,�, ,em�í'cà'�is�ordem em muit�s .�onto,s dos're':,en- ,gU!1S dos noS�OS Edados dI" )11"-

t�r �to�u,,�i,a,,!,ento.s, que �em foxenf:lou pe o ,m Hen�o nor desenvolvimen+o, A 1)81' r1 s-

"

-G-' "i#'. -,

d' d' G' b A
" '-

d ,so, ,em cer'�:J.s xegiõf:'s, uÍ1"dad �s
"o. ex overna or' á 'uana ara. ,. aprO:;c:lmoçao ' o

,

/ � : ,_.:' ',.
' ,

I ,de fiac?o e tece1;:u:!em cóns';tl1n ,

sr,. Çar�os' Lacerda' (10 MOB, es�d ia o cxig.r alguns a prirícinal ativ;dacle
�

pcoClôm;n
. ,',"..' d" d'

. I;:' 'd'
.' de' diveT�os ct;'ntrns lfl-1�an(ls. ()

p�essupostq� e ISClp ,na parti Orla, o que, no \·e'-
.. ' ',.' i (, fechm1ento de f<'1b'rica'i em ja '5

dade:, parete não ser muito do feitio do ,>x-candidato C"�0S ,reprpçpnj'sr' a o caos
\
econr)

" ,'"
" .,t.,

,úcJ'e"isl:Q ii Ptesídên,�iai ,do República. mico e social,';
, '

,

I,
e'Alguns da'dos ajl·t:]ar§O a: �,'. Com ês�e,s argumentos, e conjecturas, yài a o o· , ,

.

�orn.preendpr o (111e se' nassa no ,,""
,

. ",�,. J

�..." I
_ .'_

sição lançando' mã9 Ctq h9bilj�ad� poJ'tico ele O�9 ,1r.5 , se' (lr, Arai z ele muitos d0S, 1)' ,-
.' ,'''.,

/ les atupis está no nioneirismo da"$JO!l s,êus, ho..men, SI" pGrQ .Ic:-v'ar par'a' 0. DIa. r�' e, x, tr:o, :,-'Q., r 0-_... .
_

'.. \, indús:ria, têxtil, Na'sceu ela nl1-
merítÇir- os 'pr,oblemas'o que deu ens�jo nO' ("l1,gre..:;;o-, ma época em nue' o' Bràsil eo

N-
-

". 'E' -'
I d' "País exc1usivãme,nte agrícoh,,q�io

..

nol.', ,m. ()1,I�ras pa avra�( Igo-s.e, pr!',�u'o preen- -

.
.. inex'Stindo, portanto, l'P.la estrU.

ch�r 1(; y��io �eix�do com o su� Qtpissão �as funções tura de apoio à ativich:le fah":'.

po';o a� quQii'. foram eJeit�s �os seus represento"'!'es, Assim, n:lUi' ClS 'das nossa,S fáhri·
é' " .,.., '., cas atuais se :viram'. obrigadas,tom uma açqo política que, Q !1OS�() ver, está lo"ge quandO da sUa flJndação, -não ,"-_

4e cCilntrib�ir pa�� � c�nduçao do"País à 'es�abili�ade, penas a criar suas própriaS fon-

p()l�i'co..ti�st�ucioi,al de�eiada peros brasiléiros.· A ''tÉ:s de enere;: 8', suas of'cinas �f�
"

"0 C::J,so em foco ,ilustra Um "r;

': \

.

" :, ..

' '
..

" f" "., . . rpparacão de m{lO'lin;:JriR, 8:"1 rio &n'o qu� v�m sendo cometicl,J

�o.si��CI :��str.;.cio�isl� ,?O M_DB,. ri� situação e� qUt;, ,� abasteciri1ento de
�

á9:11a "e c .. c)- ern tôda a po�ítica i�dustri,:l br8.-
éStÓ colôC;édQ, n'Q�a ,cQ",strói ,!em semeio. Ê,op(;l·oas 'mo. também a const�uir vi:as '" silp:ra, Os S'2tOres novos Sao cu-
'.

"
,

.. '

p,�rarias com tÔd2S as facjlidades r;nuléldos de recursos financeiroS; ",

�",a 0'titu4; rã,' e.,t� ()utros tO"tos que, t'emos oss:s- ul'banas r�qUe.ridas,. T3is illves-. vantagens fiscais e estím'l;llos oe'"

ti��' �'ó'�"; ";'�l��: políticos � �"País. Óbs"rllir por timerítosJ,>f>0nderam l'leg·a.tivamFl1· ,/ ,'rôda ordem. Os ,'rad:icionais, ctt ..

, , te a reri ,cob ilr�laap. d ;';ssà s !emj;}r�'- ja importâúci'a econômica' e so-obsÚuir, ,é. ve.�da,delromente o �spíri'o dr� qt"�"se re- ,"
..

-

,

..

,', SaS, A.s j'éis trab;:iUü<if8S'conl Gli'.� c'a1 é, fr'''C111É'nt'''mente, b� ')

r�ste:o seu �gé��, "c!,6!'it t; �es� ir�j�cl,i<:,iaJ pato o'. p0si jvOi' tã's corno 0,,i11sftUto da h1aior, são rele22.jes a Sc;,2yll(�;)
.

' , .' . ". "

' .

eStablU'la'de d;minLl'Íra'11 sin,!:ulhr plano' OU sim'p.l��mente ab:mdc; ..

nosso 'el1contr:o co", '. a norm,olidcde âemo:rptko. ' '

'''''f.] -'

'b
,'_ ,

,
, "

"

.', ,', nl�!1te ,s,',a i�ex i<id'ldp op�v.1- nados, No ca'So d") indústria têx·
Além disso, �rftQlr-5e-á dificil vir mais tar,de �. se jus� '" cional, Fnqua,nto os ramos indlls til tal a"itude iá não DOde se"

"f�'
".

�
'" ..

I
.

....' -' ,,'--" '''' ,dria, 'i,S ��1ais .no,;Os €-";.I"-a,"'aln qu'" mantl'qa ó'ob pe'.na ,'de lIm t,Q ;;11�h I,cor I>��onte q, poYO� 'pe'ICl grave/o""lsSllO,.. cm', ql�e
> • -� •

• v.' � -

- . ,. ",; ,.
, , ",' . " , I, �',

.4': .,UIJi l'll)tpero P'X'9.�fS;\1,0' 'Qp ,�mprp- colapso do setor, Ctlmpr·e; ,,1)or�
e"fá inc;�rfe���.� ao, a�ndó?ar o 'iê,��9 }.t)o�. mo�

\

.,' ��léos',:ef, t01:n.él'''�0, E"itável, qs)á. I! "tanto; após análise do problen',u
�ent1) �m .q,�c;:' es:t9o poro st;' l;ie�..f:f(t;..,fi.:t ,:�:-lça�;lçl�,t��,i,'!\P.s�tox<rp;l""c�&>�:Rii�"� ,'.";' �"'-'�P seu�-cq:qjUnto" deJinir 'uma pO'li

,

'

(
.. 'eY�cticl't� .�d.e,. fSlr,D:l<\., ,,�rr.em<:t"ii�\:J)' . lítica de prazo mécli'O t;.:le . v::t, ,

mois oito flele,!,à"��, �,ra 0$ i,nter�ses' 71�ion(lis. ,\",,---pe_la meq na, .OLit1o aspe<!to hg::l- à!ém da soluç.ã,o simplista do 1'<,,-<
",. ' '.'

4 '� .�, _ do ao pioneirismo .�clo. setor tê'(- f'qUipamento e ultrapass� o qud-
J, � �,

•

:jlr é o !2']'áu (Je,'�bs ..Jn·c:cêl1cia �
li')

;'"
dro d�s rnedjdas de enler2êncla.

" .....J'" " �

.......

<,.'sU'a m,aquinaria. Traba1110 da 'C,- E para qUe 1al objetivo seja :ü-
,

l11,issão Eç,ollômica n"1\�IJ,: a Am/;-, eànçadq não será sufiéiente a

rica Latina, das Na,?;,ões Unidas, g.ção do Govêrno.' E" preciSo qu,�
nloStrÇl qU,�.(:n;o, s.etQl' do �lgod::to os empresáriOS parern de zUma
51 % dos tearés e 37% dos fU$oS vez por í..ôdas de sugerü:' medidg.I,
estã.o obsol�'tos, No setor,· da juta de c-urto prazo e colaborem no

'o' grau de oBsolt;?scêri:cià 'dos dois �á.ci,O'nart'iento em profundidr.t-
tipos "de, eql1ip.an\�to 'v�i além. de de SUaS dificuldades."
de .80%. E, :Uina; aás causal prin.- . (.íOR�NAJj r DO � BRASIL

'" éipais dêsse �stado de coisas foi DE 2-9�66)
.

I

, , ",. 'f ,.,'",': tt '

, ,1U,··:f.rrTRIA TEXTIL:!,.,iS.1'.'i3 v"v '; :&Q,WII!i)

�ja e", formC\'l_' uma frente
, ,
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A VDLTA DOS E;XTINTOS
f (I

O Sr. Et:fiânI' do Amaral Peixoto
"

üficfáhzou, h ,f, dÓis <l1aQ, ° que v:nha'Il
,I .,- revelando à imnrensa lideres do antigoA TV, PIRATINI, de Põrto AlegTe, aos sabados, luandà '
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d 1 ,PSD: ('"tá pstruturado Uln esouema e11-
párà -o ar hma de suas ap;reciadas secções, e:.,ta. to, o e il ""-

dedicada ao 'nosso Estado. São noticias e comentários que tre ,C[ cúpula da }mti?� agremi�ção, vi
,- .' _".., ,;......... §ando ao, $eu ressurgLmento apos ai ex'
vao 'daqUI de Flor13n�polis e.que ,os telespectadores,aS'SIL""']'\�' c' 't:; -; 'd' ARENA ". l\/tD'B 1'" d .
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a estrada, de Itajaí ate a C;apitàl, deante dá des1eL�o, da fal· udm grlanc � et;w,�:.;l )Ao'RaEN1.�la Ple.edI I.,
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.' . .,' a pe a eupu'a ·l.'3 . :'\., flue e,o'-
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". .._ wfl:� e\'n n�l 'uo IJ'2nnanen e,de .todos os tetcg'l'amas, d� todas as reunioes ImVlOas nest,\ ;

E' "1""" 1 'd j"'.
. mpec' .10' Dl.alOr - e ta vez en-

Capital, em Porto. Alegre, de todas as voze" que clamam,
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rnlssoes que vao ao alO, SO Ch...rem quase e Joe lOS, }la·
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t 'd ' E An� 'S·i:t,...r> J" "a;. '., ",,' pu a o' rna 1 8,1>".11 ,;'TnO plPSl PI1-
ra o termmo dos trabalhos dessa estrada· que e uma ver·" 't" da' UDl'J 11
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l:"lmha de nosso Estado e porque nao, tambem do Governo ,
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1110Sr1'\O espu'1 Q .:::'�vantam-se , e indústria, mas, a estrada com

( rpSsurgimento. Sem aVéln'-';W pm deel-"l�
!la '�6 anos continua uo compasso- do meio metro }lor qlÚ', raeõ"'s f('1:"mais, falando apenas em seU� IÔlnetros, de 6 en� 6 �êscs,'

, Dorne prónr'n e s�m/ter promovido qual
, 'Santa Catarina tem sido de fato, uni Estado que tem -

1 'I /' - "t

h' q'.lP'" s')'cr"";·."Dl entre seus cOlnpan.- el-de,;mereeido, criinillOSam('nte, sem razão de tocia à atenção ,ros, acentu,a':
do' Govêmo, Central. , ,

\

Entretanto, nosso Estadó� é um 60ntribuinte alueeiáve!. F 't t"
- 1 o r

,

,- 1.11 con ra a e:Clncao oos D"-':-
P:lr:l ó' etário da Nação. As estatísticas ralam alt() e cetro. ti.::los pnlít;cos, COlN' não nCt:lerlâ deix1l",
Ve.1;"5\e o exemplo do impõsto, sôbre a ren�a e outros. Na- 'de ser, E'8Ü'nHn CO);.,o eS �va. na 1)r"".;;.
da disso, porém, amçrtec(�' �,má vontade; 'dos don,os da Pá- dê'i'ciél dR UDN. Den'l�o do esfÔrco
tria::-Ficllnl surdos, mudos � �ndifere,lltes aos clamor�s ge· maior pela cOncretização dos i'deaiS r�-
rais. <

,
' , v.oluc;onári,os, 110 entanto, ingressei na .l,iTerbas 'para QS dema:s Estados são liberadas todos os AR:EJ'.!A, Sem um protE?stOj ofi.cial e C01)1 'I

mê�es., Ín3s, para à contmuaçíio e término da BR·lOI, nada ,�"nc(:'rjdade de propósitos, Não poSSr j;Jde nada,., ,)

c1,eixar de nnJ-ar, no E'IÜanto. ser pvidp/,
Isto tudó só .,erve para. nos deprimir e "ATUALIDAD�S te ,q'ue também os amigos udl!lnistas de

CATARINENSES'/ DA TV PIRATINI cujos corres})Olulentes i'piàrll o re+6rno da extinta ag,remiaÇão,
n�sj;), C�TPital são ás vêzes um pouco exagerados, até agora N§:(;" nas arltigas bases. qUe a �volução é
só ·tem s�fvldo par� afug-:'ntar os turistas e criar o vexame 'inexorável, e .dois anos não se podem
:P\tra':n,os�a terra, pois, li c,oisa deve s.eJ,", clara: ])or a çtf1pa: apagar ou suprimiÍ' d� nenhum procesc
sôb� a BR. 101 e dizer isso com coragem para não dar con· so polWco, OO1'y,O tP"p"b<4rn n::í0' rej'm'''�
fu�. . .
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, trá o ,antigo �SD, tal COlll:'J era, ,t�ho
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que, durante o sur;o industrial
dos ú-tímos trin '

a anos, se difi
cultou a importação da maquin«
ria estrangeira sem criar facili
dades equivalentes para a com

pra do produto nacional. As in
dústrias novas, apoiadas por fun
dos de desenvolvimento e estí-
Ínulos de diversos 'tipos, não ti·'
veram maiores díficuldaclês." Q'"
meemo, todavia,' não SucedeLl
com as tradicionais."
"Agravando tais problemas

cOp-'pC,Qran� a Sa r*,alY)i Fr.st;.�'r .1,..,_

SajUstamentos, de ordem estrutu
ral oue, sornados 'às' atua ii L1l,l

ci: '1:1ar1,,::; conjunturais tornam .1

situação insuportável. ASsim, a

fal.a de càpi4 al de gil-o, ligada à

política arrtinflacionâria, afe':a
. hoje todos os ramos industriais.

. Na indústria têxtil, contudo, ()

problema vê-se agravado pejo
aumento do ciclo de comerciali
zacâo financiado pelos fabri�an
teso Realmente, a'é 1956 o Ia '.1.

rarr-ento ao atacadista era feito
\ .cJ ,: A; D ""l-7'com prazo, c e U111, mes.. e J.:1!;l,

a 1962 esse faturamento passoU
a t"r o prazo de três meSeS, De
então mn-a cá tornou-se COS.u

meiro ° :"razo de quatro meses,

Ci)l1siderando-se qUp a dllraçcl)
(10 c;clo n��c1tl.tivO' é de três' m;'''C i�
SI'I::, isto -r,;gni1'ic'l qUe as nec25-"

1

si_c1ac]cs dE' c":"ital :1e giro p"Cl,
o industrial têxtil aumentar'lm
rIo SO% 1"'" lq"iG ",' ci'e 7<;, %'<1"'"
1962. Tal fefiêmeno," ocorrendo
nlin,a conin·ntllf? ,"nl' (lUp ,segll;\
él� \) n)"'lnr;Q ,Gov"�'nÔ �1 nb IOU";'�()

,1" crlDihl de ({rfl � diFicí1;,,,�:<,
c"loca to-:1() o sotor 'É!- beir.a 1:1", "q ..

IÂnei"1.. E n80 fi('am aí as difi<:11l
dades.,.Enire 195.3 e 19<55, enq':lan
to os precos de pfodutos indus
trja's i'ám" dél00' a 5065. os cu 'i

t'lS têxteis l)assavap, de 100 1')R,:::l
5627, isto é, ii· indústr:a têx i!'
não' conseguiU elevqr o's preço?
na meSma veloCidade que os

,seus ·custos."
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"
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certeza. 'Den.ro da
/'

e-volução natur"ll,
dos aprimoramentos havidos'e das d�
fínições tOmadas, o ressul'gimentto , dos
an'igos PSD e UDN é perspéctiva viá
vel, mesmo sob outra:; deno�ninacões.' ,

,

- De qualqUer forma - a�entua
tudo vai deT1ender do resulta(ló das ,Pl'Ó
xin�as eleições parlamentares. ,A partir ..

d�l.as é cjue se podé�ã01 prever em defi-
11 't'vo os novos ma�lzes do quadro par
tidário a se formar após a eiXtincão dos

. ,Atos Institucionais' e- Compleme'nt�res.
DIFICULDA}:)ES

'\
','

QU2b00 o Sr. Erfiâni Safro fala
em çV()111Çc:,' S havidas :hó quadre poHii."

ri s"" t'
- C 1 I,

d f 1�0, ,(', ·\e a ex !n�aO ;:0$ partI c os, a,'"

(an' b2l'1 P"l d'ificu\:](j.des, "'Rpconhec'r�,
que a UDN eS av::t dividida em duas cor

r�nt�� ?,9'>renterr, C]) te inconciliáV1eis, ht
él')('ca, os chélmados lacerdistas, de um

lari". e os Cjl}e apoiavam, an�es de tudü,
o GOvêrno do Marechal Castelo Bran
{"'l, E�sa divisão continUou, embora 'não
l�'J:àis em têrmbS u,denisfus, cnegando a

,

CI'?:ravar.:'s'e mais, com o passar do tem-

1)0. Ser'á um ciaclo fatahnene�' a se CO;1-

"si_derar, na análise ·geral.
Como outro dado será, .lo' lado dos

éf.ntigos pessedistas" o 'f�t� de a maior
r1::lrte dêles haver ü).gressado na ARE
NA, buscando refugi'ar�se,' 110 pqd.er,
(18.'0 agrUras da sUa fal�a, O Sr. Amaral

r 'I' ,

P('i.xoto � os 2nti,::ws pessedistas que ;.;,>

el1COntr81)1 no MDB terão apa:ndOD,arlrj
.

-

d 'f'
.I'

lIP'Gl pOSlÇaO e Saon.lclOs, se formado
1"-'Va])lE'11' e o antip'o nartido de \tradit'õ"S
J'�cd�'radas, ti;io l:1iferentes d"lQU\c]2S 1:,,0,_

'\ ie �c1Mad2S pela 01)�s;('ã:), ]\iIas é1 "0-1·,,-;
,

�s nUe estão' na ARENA. '1teressará O

retêrno a anüga s;ituaGão'>
,
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INE RONDA
Atravessamos uma fase "horrível

em PlA.tÉ'r;a de cinema.

Desde que foi exibido "o filme 'Um
Só Pecado' de Traufi'ut, não, foi tr�zido
-mais um filme que prestasse, cOnstituin
do-s(� a prcgramação 'um;:J, verdadeira
calamídêde, o I;!ue '��mb�m era antes.

E o' cinema nacional?
'

A pouco foram fechado,s-qua't�o, ci
l1emas de Curítíba.roor não eSiarem cum

prindo a lei de proteção ao cinema na

cional, pela Censura Nacional.
Mas vejam 0\12 proteÇão está ten

do o nossa cinema Pp' Fuol's, se a cada _

dia êle é rr ais dpsm�'ral'z2do nelas fil
Ines q'J2, aqui sào apresentados?

,Nenh\Jma, é preferível qUe não se

exiba fil':rnes brasileiros a' estWmos ven

do a volta da chanchqda e 'outras porca
rras qUe tanto tempo 'tesgraçaram o nos

so cinerr-a e que aLl1da continuam a im-

. pedir o 'seu acesSO. Para que serve es
\

ção alcaçada desde 1919 a

1958. Em números rEdon

dos, e tomando-se como

pase os '�IWSJ de 1918 e '.

19B5, foram essas as par-

�s mais significativas:
'�'qutos' químicos 2,5 mi
lhões de toneladas, aço, 36
,�lp,ões , petróleo 128 mi

lbpêS , tecidos, 2 milhões

��r�� elétrica 274 mi-

(;�'erv:c'o '
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DIJ:.RIAME}\TE ÀS 8 30 HORAS
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TERRENOS
AVENIDA HERCILIO LUZ·186 - Ca.sa de

Alvenaria - COllstrução esínerada - 3 sa·

las - 3 quartos e demais de}Jendências -

Pre�:o oase (I r S �O.OOO.OOO ,<

ESTREl'I'O - ROA OLAVO BIl.AC 224 -

Terl'eno de 10 x 50 mts - un;� casa q,e aI·

venaria e. mais tI'es (3) casas de nluddra

- Com- àgua luz e esgoto - Apenas Cr$

i'J12.ÓOO.OOQ

PAN'rANAL - TRINDADE;':':' Casa de ma

Jeu'a - Pintada a óleo - ci."& 2,quarfus
e demais dependências - Cr$ 3.500;{)oo

PONTO COMERCIAL -,RUA CONSE·

LHEIRO�MAFRA ESQWNA DE ALVARO

DE CARVALHO - Casarão antigo
Frente par� trêis ruas - Preço Cr$
20.000.009

'

CAPOEIRAS - RUA W�EMAR OURI,

QUI';S ,179 - Frente de pedra - Casa de

madeira com, cozinha e banllCito de aI·

'venaria - terreno d� 10 x 60 �etros DE·

SOCUPADA - Aceita trQca P'Qr uma PIO.

I{UP - Preço Cr$ 7.000.000

FINO :-50BRADO - óTIMA OPORTUNI·
DADE - RUA ANGELINA - PERPEN·
WCULAR A RUA VEREADOR BATISTA
PEREIRA - ESTREITO - amplo terre

no - férreo com varanda·HalI·Sala ....

(25n12) - 3 quartos - Banheiro comple·
to - Cozinha (15m2) Cop� (14m2) - Des·

pen�a - 1.0 andar com: 2 quartos enor

mes - Biblioteca (30m2) - Hall e ma

ravilhoso terraço - A'rea' de construção
350m2 - Preço a combinar Cr$ 30.000.0UO

ESTREITO - RUA �OSÉ CANDIDO DA

SILVA - Terreno de 10 x 20 metros -

OBRA EM ANDAMENTO - Fundação pa.
ra' 2 pavimentos ÓTIMA OPORTUNIDA·

DE - (;1'$ 10.000.000

RUA ANITA GARIBALDI 33 .... CENTRO
- CASA DE alvetiaria - LOCALIZAÇAO
EXCELENTE/ --,- DESOCUPAÇÂ.O IME·

DIATA - RESIDÊNCIA DE A,LTO GA·

BARITO - ACEITA TROCA POR APAR·

TAMENTO - Preço base pará negócio
Cr$ 50.000.000

RtJA ALVES DE BRITO 20 - CENTRO

FINO PALACETE TERRENO COM A'REA

DE S44 95m2 T�()TJi�DA DE TODOS OS

LADOS - VAGi\ - ZONA RESIDEN·
CIAL l"'OR EXCELÊNCIA - AREA DE

CONST:mCAO: AJ:)RO)�, :300m2 - Preço
Cr$ M.OOO,OOU c;rac. a COIl1,binal'.

e'lSARAO NO CEN'I'lW - DESOGUt'i\·'

D.� - Na I'tlé Temente Silv>;,ra 7U - E'·

trnda Federal
a combinar�

AR
Frasuram S�r)-

20 In de

F0l1-e-
4·9.

2 salas, 2 -quartos, cO-

emIlregada. Na l:ua C,,),
Tratar à 'rua !\raújo Figueredo,

7.9,6G,

RAD.A'R NA SOCIEDADE

im-

\

A"S onze horas do dia três na al
tar da CapeJa do Colégio Catari�ense, o

Dr. Walter Jo'ié da Luz e a Srta. Osnel

d� Bertolli, .receberam a benção nup-:.'
cial, com 'cerimônia oficiada por Dom
Afonso Niehus. O nOivo filho -do Sr. e

Sra" Domingos da Luz e a noiva 'do Sr,
e Sra. Deputado João- Bertolli. O velho
templo estava lotado com convidados {

entre êles podel'nos destacar o Sr, e Sra
Governador Ivo Silveira, o 'Sr. e Sra.
ex-Governador Celso Rámos, o Sr. e ..

Sra. Depu .ado Lecian Slowinsky-Preso
,da Assembléia Legislativa, o Deputado
Fed€J'ál, Orlando Bertolli, -o líder da A
rena -'Deputado Celso Ivan Costa, o

Sr. e Sra. Deputado Dib Cherem, Sr. e

" Sra .:Deputado Aldo Altemburg e mui
.tos outros. Osnelda, trajava um bonito
modêlo de noiva, em cetim de pura se

da, caindo dos ombros uma cau�a com

prida de renda francesa, acompanha-la
do véu, Após Os cumprimentos na Igre
ja, os no!,vOS receberam os padrinhos e

pessoas de suas famílias, com Um fi-
.níssimo almoço nos salões- do Querênci'f
Palace Hotel. A mesa apresentava uma

belíssima ornamentação, nO centro Uma

varedade di? frutas vindas especialrner,
te de São Paulo Q serviÇO de garçons
uma pel'feiÇão, O bonito bolo da noiva
em forma de candelabro. Os noivos en

cheram um apartamento ds presentes
qUe receberam de amigos I.ie familiares
Psdr.nhos Odson Cardoso e Sra, Izarc
Bartolomeu e Sra, Ottoni Ianrior 'e Sr.a
Neda Oliveir-a, Valdir Paulo da Luz e

Srta. Maria Silva, Getúlio Claudio da
Silva eEra, Wahi,mgton Thomas e Sl'd,
JosLBem:di o Monteiro e 'Sra, Aderbal
r.r'llro e Vva. Anita LOUro, Ademar De
lag.ustma e Sra, Armando Dalfovo e

srta Fau�ta Dalfovo; Paulo Viana � Srjl,
Moacir Bertolli e Sra, João Ber_olli Ju
nior fi Janete Maristela Bertolll, Gilbel'
to Gerardi' e Sa. Water e Osnelda, e�1'l

viagem de núpcias, fOram para o Hotd
Balneário Morro dos Conventos. On em

seguiram p'ira Cax:as do Su), onde paf

tici,patãq da II Convenção Hoteleira do'
Snl. Lá receberão hom�nagel1.s dos --cOn
vencibnais.

Gonzaga, O vestido foi confeccionado
por sua mãe, dODa Mary. O templo casa

rnen eiro estava lotado com convidados.
O coral d� Fpoíis, fez o fundo musical
'sacro. Após o ato religioso os padrinhos
e pessoas das famílias doS noivos ,reuni,
fam-'se no Santacatarina Country Club
para um Coquitel, Foram padrinhos:
Dr. José Matusalém Comelli e Sra. , Dr

Euclides Cintra e Sra, Dr. Ehio' Caval
lazzi e Sra, Dr. Carlos Alberto Ga117,0

Fernandes e Sra, Emílio MeYer e Sra,
João Carlos Ganzo Fernandes e Sra, Dr

, Celso Moreira e Sra, lVlaurício Morei ..n.

Lima e' Sra., Oscar Cervieri e Sra, Ar
mando Buderar e Sra, Benvenutti Cervl'

eri e Sra, Victorio Gasparottí e Sra, Pau
l� Cervieri e Srta. Ione Cervieri, C�
so Pagliari e Sra. Delmar e Sheila, in,
eiaram viagem de "Lua de Mel', em Ca

beçudas, de onde já Seguiram para Sã::>
Paulo. No dia dois (sexta-feira) aconte

ceu a cerimônia do a ,o civil na residên
cia do Sr. e Sra Dr. Carlos Alberto C'"
zo Fernandes, que ofereceram aos pi
sentes um coquitel .

-xxxx-
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EM Outubro pr6ximo vou pr-omo
ver o J o. Festival) dos Penteados, para
Uu-'a {E.'sta filantrópica. Os penteadoS sé
rE-o julgados e premiados. Vamos ver

quais serão os três ptimeirbs cabelelei
�oS vencedores.

- x' x x 'x -

COM êxito Jandira figueredo en

cerrou sUa belíssima exposição de pintu
I •

ra em' imagens na nOite de quinta,;;feü>a
Pél'rabens a Jandira pelo suc"eSsC).
, .

'

,>

x x -

O SR. MARIO Laurindo., e Sra, o

Sr. ,e Sra. Art.hur Theodoro da L"_lZ e

,Sra" C'onvir)élll(1o, nqra o casamen-;;o 18
seUs filhos NAIR -MARIA e LÁRRCIO
próximo sábado, às onze hs, na Capela
do Colégio Coração de JeSUS. Os nOivos
receberão OS cumprimentos na sala ele

recepção do Colégio.
I

-xxxx-

ü DESFILE de penteados realiza
do no Querência Pala�e, por ocasião do

lançamento do ConcUrso de Mj"�, SAnta

C�tç.rina 67, foi filmado e rodado na '1'''1
PiratL."1i, sábàdo, no programa 'Atual i'"
dades Catarinenses" .

-xxxx-

SABADO, às dezessete hOras, no

altar da Cólpe1a da Igreja do Divino Es

pírito San+o, o Dr, Dehnar Cervieri e

Sheila ,Costa, receberan1 a benção de
Deus. O noivo é filho do Sr.' e Sra. Fio
rindo Cervieri e a noiva do Sr. e Sra.

Drj Rubem Moritz, da COsta (proéura
dor GeaI do Estado). Sheila, mVito ele
gante, tajava um boni-to medeIo em ze

beline, caindo dos sombras uma cáuda
comprida do meSmo tecido com gregaS
bordadas de autoria de dona JUrema ,.

- x x x. x _'

'NO poximo sábado, Sandra Gastão
Ferrari, vai recepcionar a jovem' guar
(a .florianopolitatia, ani na rua TrajE�O
no. 39, para comemora quinze. '1,OQave':
ras.

LOGO :rp.�s a Sra. I?r. lj!e�élinO
Largura (Maria) recebera homenagens
pelo seU 'níver'. . ,

- x x x x

FALANDO em 'niver', hoje , o Dl'
p�,:]r; KOnDer Bo:nhausdl, em seu apar
tamento em Copacabana, receberá um

grupo' de amigos para um jantar. Rece-'
ber-á. muitas cumpr�enlos.

A MENINA moçà Deni�, Iil� do
casal Mario COrrêB:, domingo', recebeu
convidados �emprand() qUínze anos,
no SaIltacatarina Coun�rY Clube.

CO�FORME informação
,Calininatti Junior, o boliche
do", ,ser� inaugurado hoje.

(

x x x x =

do Dt'.
'Bembo.a

, I

2�
f

Milhões

-''\

o SR. ICONOMOS AteÍ'ino, não
esperou pela sUa nQmeação para a A
gência do IBC, de SC, coriforme estáva
previs�o., Pe,diu dernissão do, cargo tIa

referida' tepártrÇao. ,

-

MOSCOU (APN-üP) Com
o aumento de 170 mil registrado o ano

pa�sB.do, plevou-se a maiS de 2 milhões
o númerO de leitos nermanentes \10S

hospita,s Soviéticos, Esse fortaleeimenio
na base ma,erial da saúde na URSS a

brange WTIU série -:'l,e melhormnentc.s
nas unidades já existentes, de modo a

t,;;rl1á-]as tão eficientes cOmo 'as moder�
nas insta1acões aue é>: cada dia são entre

{�ue� à pop�llaçã�, compreendendo novís
s rocS, E Cju:parneG ,(IS es omatológicos p<'>

, '-'8. a cura r:},uida e ir..d.olor dos denteS
pnck-rm'as fo�tes de radiacão nara �
cura dos tUmores, máquin�s cibernéti
cas que alivlar30 e tornarão Os diagnós
ti::(,S r0é"S exa:os, simplificando assim
il. sí,' <'&" ci<:'D�Hica.

]\I!aiot ênfat-1e foi dada aos tr'aba
U",lgualmodo l:Ice1era-:-: a co11 tlU

x x x x �

APOS o 'COQ' de Miss Santa Ca
tarj_na I)Bre 67, para um jantar 'no QUe
rência Palace, o Sr. e Sra. Vi1plar Hen
rique Becker, o Sr, e Sra. Amilcar Sehe
fel' e o c'lsal arqui�eto Ademar CassaI.

-x x,x f-
,
!' ADQUIRIRÁ,tv1 imagens cla Expo

s�Çao de Jandll'a: o casal Dr. Miguel.,
Hermínio Qapx, Dr., "João Maria Siquei
ra, Deputado DiomfciO Freitas, Sra, Au
rea Leal Moura, Lázaro BartolomeU o

casal Dr. Stravos Kotzias, Dr. Walter
José da Luz, o casal Dr. lldebrandO &�
�OJl.za e muitos outroS.

- X ,x X 'x-

PA:!SARELA .:_ Marcilani Maria
dos Santos, domingo, trocoU de .idade -

x - No Querência Palace 6 Deputado
Orland? :Bertolli, jan4va cpm Q

."
I?-r.

Hetmelmo Largur:a, G,trube 12, de :iÃgf).S
to,. Festival da Juveri+u,?e -{ i<' ,..::. 'P�j -

nelraS, sábado promoveu, reU11!iã'o da,! ...
çante � x - O Li:rnoense prÓxifTlo �;á
bado. pro1110'\;:rá, So.;ré�, � os Carca
r';s. 11 Cl,ri:l\ba ',-,X :� ',@ircU}anÔO o:l

Mensario Ilha e o Boletim da�

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

de l_€it�]s
URS1S,na

Ção e montagem de veículos para Os �e!"
, viÇcs rurais de assistência l1100ica \ de
Urgência, o que virá melhorar , consic1e

ravel�1ente, os ín-iices sanitários da po
:puIaçao com' reflexo na vida média por
\labitante, Aliás, atualmen�e êSse nível
já atingiu a média de 73 ànos para mu

lheres e 65 anOs para os ohmens.

lhos :le socorras mÉdicos de n:rtt�ncia, a
tualmente eqUi�doS com transportes
especialitados, dispondo int'lusive de
111e:08 pélr,:,. atpllcler a. casos dc't enfartes
do incárdio, traumatismos gravê\e: e eS

�ados de ,c�/)q�e, Ess�s ullidades j� em

Lrat:ca u lhzae",o serao reforçadaS Ç0111
outras ambu1ân-::ias já em fase experi
mental e qUe possili�arão aUxílio com- 'Vr�1i
p1eto 11m.; locais de acidentes e durante
aS rc�Jl1oçõe::_; pa!,!,! uS hoSpitais,
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Mais dois pontos perdeu o Figueirens'e

A
Florianópolis,
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�orl:e!'c
.
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I!JlE'I'Olt. Pedt·() i'áuJo VS Ilba,do - COLABORADORES': "htJÜ'�
. :�Uhe1t(_, raiva ._

<

'la� (.�Ju'� _. Oecio ,Bortnlozt
<, ,

. , '.
I' �':. ".

. �:;(>:'., .. <Ji:'
�T-' ,-,-��<--'-' ,-'-:-' .....-�--

j"'"I", '

,

,

Oi:vmo l\'1aríot

A taça guanabara' chegáu
ao seu final com o cletidobra
menta de 3 jogos, No sáb2.do
o Botafogo venC3U ao Bon

sucesso p:Jf 3 y O, na .preli:
minar enauanto o F;:�rnL1en
se derrat;u �o' vãuê') <'(Úl Ga
ma ,por 3 x. 0,- na m�t,;b. t1D'

fl1ndo, gols q_�; f:h7l'HOne,

Mario, e !_,ul7-' D')m'ngo, o

Flamen.go P2.SS'":'H p(�10 R�l'n.
.. '

'). � '1 1 ,,,-,
• ':'.! .......

,
..

1'1
.��. '"oegu por � }. _, c ,�, ,�,', ,1 �_ L AO; 'õ';C

assiú1 pa!'� disi2'ltri.1' 8-!'l:. ,iÔ
go e>;::tm, O t,ltui( da II a Ta,

ça Guanaflara, (;Om J Flumi-

",.<,

,

Ô Olímpiro 'vpTtbu a' co

Ihér�mais -

wma magnifica
'jornad�:: ao. � supl_antár -'o ,6-

le:n�o 'do 'Prósnera, la em

Çriciuma; piJla contal�em mi

níma, O Ú'lg'). foi' equ'uibrado.. \" ... ,

com 6 ,Olímpica fazendo j1:lZ
ao triunf9'"

>
' -

i
'.

B",fr:élso gahhn f,'�"g.,2doC1>r"l on';md8 ,hoje 1:'ela' ma- "

nense, Hoje ou amanhã, ,no'
Maracanã.
A 'classificação final 'foi ll,

seguinte:
1.0 lugar - Fluminense e

Flamengo com 3. p.p"
2,0 lugar - Botafogo

'4 p,p.
'

3,0 lugar - Bangú cdm 5

p,p,
4,0 'lugar - Vasco da Gariía',

-

�O;Tl '7 p',p:'
,. ,

"

5,0 lugar

_ , �'_� '�:""-4-_.... :.,;.:...w; �
_,

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

,

com 8, p,p.

� ,
.

O -:lcpl'i�'}d'1 'hrc:" -:-':at ,y,-' te Osni Mela intcess�u,se', �
"'FCR"1f,O'l úr'0 �ir0,' ')t;) oe, ,p'.)'O qssunto effi. f,vor dos
'ó"i efüe ;"'''n''!1 ('" cli'"b'>� .(,:l,i\ e1Llbos de Santa Catarina e
�" ..

'��{i
I

......1..: �l! ",;J .�'!o' . .-;_J_)

c,n�lbUlrftç n'l''l crf'l o endereçou ,telegrama -,a bati-

IA.PC. A entida:::e cltnri'éleI\ cSlda catatlnel1se.

, se, através do seu 1):;:es':den-.1

e11..)

'" - ',-, -',�, _'""

n.1,§, nr cntidC),de de UIY' re.·
c(r.�so para ser en���n1inha6.:c'"
an f2Lq;:8"flor :1' .ti1Jun l' ciG .J�r·
h � D::Sj_Drb TO da 'C1:>:u.

-�� � '-_._.__ . ,,�.

,
,

Pela, primeirg vez, 1'l0 QUe

VIda indka, os t"ldir)isi;�s de'

Sa.nta CBt,a:r�'1q, te,..ãq PTan

de�' P'0í,Y'e''),1�r�4i,e'1 11" PQSS�k

j?'Pm. dD di)') do J,ódi0- O pre
,�ic1ente de') �indh"tç "los B:!?:-
c'i,alistas, Dak:ir Polirloro" es"

t,j coO'r·df'n:mdo dej'c-,lhê" pa

ré! que a 'FestR rlo P,8,'lío, se

ja elras lT-ais Q,@f'tàç'1da13,
Às cnmetn,mj:'ljl,f"õe<; .flo, D">J,

elo Rádio, em F'íori"Dó;"'oJis,
poderão ser iniei,{>dr s p,� Doi

'.

te do dia, .'20" m''''nr'lQ o sele- ,

C'ioD"rln. na "nt""h,-,l r1$l 1;!<'i,diól

T'�':q"�n';"f1�',,\+,p,� r-1.":"\ q�0 .PI-1111{})
,'süP'lÍ s§ �xihi1J�lo. par" o pu"
hl�""/"\,' Hlh�'f1 nM ....J�'!-,..� -;.0 1.;,'\
Adw,fo I<;0J1l,-'lAr h.,.. -:e,�e:1t'1n ..

,

do �r"'(11,es (>.f,i','t>Õt<>s,
No dia !3eg�\k)te� 'Poderá

haver \�m "S!:1(':r\," no TeatrO
Aiv::-1J:Q 7Cii:1!""lI>Jho: com a

partíc��?n.,.ãO. t\é art.tstf1S fa

mO!i'?\1' é�li;;re 09. cmqiSj MOilr

''''-Y

.

;&1;�11'n � e <:e11 fi"'lO Gu'(),
I

"I j ,'- ' - 1"':y.c:eq�,.",
. ÇI .-q_",,"'r1c.<� ......

\ a.3"1'·a.

,r.: de Oslai"l qaMío e' outr6s'
110mes famosoS d� radiofo
nia bl�asileia'a.

\ .

Con"ta ainrla dos planos

do Sipr:11C"tO dos Radia1'stas
.

de Sqnta Cataril1a: ÍJromover
um t;Qemite!. un1 ah:noco ou

lun" iantar, com visitas aos

",0.,"'ntos mais pitorescos .da
ilha.

/,I, rei'.f1Q;UA1-r'ta c10 se1ec'ona-'

d,n barüm ve,..di'! aqe se nre

pArfl, para, eni'renta-r aos nau:',
listas, é que _, está sendo

mai0r obiéto de estudos pe

,lg Comj,ssão técni"a nu<\ nó
derá tentar a fórmula Pedri
nho, Dadica. Osmar e Ro

�''''r>.''1ü !>nrr"eí hln�,o MirAn
:'" li.o eixo 03, interITr;,íria
��r"o.,,.wh ,d'1Dl" 'rollíl, Be�o,

�,,� r,,,,..!os, c')fwe,..:i se" f) ar,

(lue;"'n titular pois, abe.fou

�f) último coletivo enquanto'
que o ataque deverá ser man

tido,
E' provável Que' dia 7 de

setern'f:lro. feriado, Rl'I.cion.al,

""';if ""f!f.'lt:CIl�O male; uni GO'.e
"'"" n,!".''' 1;'p,rUali"t,ps () est.á
dia do Ipirangfl, de Saco d6g
Limões, poder3 ser requiSi
tado para a pratica coletiv�l

>.
.'

'f,.
" I

Caiu f) .í.Uimo ÍnVÍcto em

Criciuma

A representação do Marcí
lia Dias perdeu a sua. inven

cibilidade na manhã de do

mingo! diante dá Comerciá

rio, 'em jÔgo transferido da

noite d�
.

s'á'J:ido, devida" as

chuvas.' 2 x O o resultado.
Com e;:Sa derrotã o cónjun

to ítaj aie,ns-e perdeu tam-

bem' a posisão de vice-lider,
ficando isoJàdo, no pôsto o

corn, Comerciário,

Olímpic() em' ótinla jornada
" ,

"o 'pa, 1Jrime'i ra" [;>se, í Brrro- •

so, ac:,'>bolÍ êon'''Iui',trndo, fá-
, .' , 0'

- cil triu'nfn m?�f'3nd�) '3 x O
dirnte do' A:trâi n:l},e, Í)a�sou
a "serru"'ar:' a '::fnt�rui dó es

tadual' pela 2:0 vez:

Liqer pe�Íle ,dOIS' pmitos'
,

O Met,ror'ol '\01"011. a 'Der:'
i8� mpi� d,�is r;;titc;> ,nA �s"
taâual. ao cair Gh�mt� dó In_!
te"-nlólcipnal de Lsges'" nela

c

conta�em" cuios ,l\úlJleros
atestam a sunerioridade do"
elenco colorado; Rlle�:,'ga-

é

rlhou. Ifoi o Comerciá.rio' aue
viu à diferenca ser diminUÍ

da p8-ra quatro pontos, dian
te lideI' - Metl'opol . e:vice
líder -- ComercIal.

Caxias marcou goleada �

O Caxias marcou nova' go
leada nêste certame ao..' sn

plantar o conjlmto do Guara

ni de. Lages peJo marc?dor
de 5 a 1.

União s'urpl'eende América

,

O América denois que per-
deu seu treinl'ldor Wa.ldir

M�fr'3, vem. 'trnDeran(l() e

des0endo na f.��u8 de ro1.o

cadí,o já se enc;int�ando em

7,Q lngar, com fenr1encia, ain \

da a pflix?r, O clube am.eri

cann 'foi surprpenài.do nesta

rOdp"!l nelo _ Uniãop caindo

por 2 "XO.

'\

2 x t...x 1 f"l n re"'lltp.4n il" 9'1-

"rnhn" tl'�,,"(tA em' 'Tu'Y,,,rí'Ío,
f

•

l' '� 'h
' r<\ t

'

tes '>],r.10 ,'11 H.! '_,'� /1. n"'o ,['

f'r""n.i-:�t;:'nrt0 ()� nUfyl,..,jS d0

-q��;11io 1,1J?': e' Pal'�eiras,
_7il,0"n m""irYle""t'l11. o luar,

c?c1nr n�i""� Cr"'��T'p ernn·a.t-�,�·

crb1"1ndo 11ena"dade
'

máxi-
" ','

xima..

,

r:'"1Il.rr�� Jrl��t)�! p""':rtTl;;'ri�
O 0uo"�nf

'

(lê "31'"m"tH'11

8.Ic8n"0l1 'I'1'1H1S umH vitória,
<1,0 �nb"'en1Jiar' "L cua<'1ro do

.

.'

_.
� ,

'-
.

Imbitllbâ, marmmc1o, 3 x O,
num iôp.:o eIl; c�e os portuá
rios decepcionaram.

Zona "Dorny Antunes"':
-,

-

'Pnl)(rm?l'Rodada
A próxi.ma rcd8d:'l., marca

pa:ca 4,a feira, ferircl,n na

oi"'nql, os seP'l1;n'es jôgos:
GlulTl'I'nÍ x Atlético \.

Ferr"'vÍÁlri() .(" M. Dias
Avai x Imbituba

Guaraní (B) ,x' .Palmeiras
Com�rciário x Próspera

,

B8rroso x Interna�ional
AmérirR x Ff8rcíl,in Lyz'

A nartida ent;e PUDico x

FigU3irense. nJr.rCPGá, .. nara
. '. I .: ...

quint,a fe;ra fó� r.nt.ecipada'
pela F, C, F:! para 4,a feira,
falb>ndo apenas a fixacão, do
hprário, se a noite ou 11 tár
de.

MelhorOl}; a flassifiracão AO'ós a
�

� -

np,r�nt,� rI"o M,�t-r(\nol
AY\0� !l 'Y''''''''' ,:tQ r1C,. r1�.min�

go. ° aertame est?dua1. nb
"

G"l1Y"1 !'Dq'''''v tlllti",q<:" nas

\snu a ter 8, seguinte fisiono

milc1:
1.0 hctgar - Metropol, • 6

pontos perdidos '\

2,0 lugar - Comercfário.
10
1" 111""" '- - l<'p'-,.o,,·.sf;o.

!I/I'''''0,íli,,, D'flS '" ('Ilí"1t)'ro', 12

4.0 lugar �'Barroso, ,13
5,0 lugar � Caxias e Inter

Inacional!
.

14.

....

6,n lu"'''''' - Atlético e Pa'

me;"?s, 15

7',0 l11P''''' - I'.m(�:dc". Gu"'.

ranf (Blumenau) e Próspe
ra, 17
8.0 11lgar - H�rcílio Luz,

19
9.0 lUl.{ar

ges), 20

Guaralú (La
"

1,,, lU"!'llr It'Y'bltuba. '21
'H.o lusar - Figue:rense,

22
12.0 lugar - UnJão, 24

13.0 l1J.e;ar - .Avaí, 2l>

•

•

\

Nova' decepção experímen- que se' aproveitou Rubens

tau o público esportivo da �pai:a, de�r&tar o empate ..Aos

Capit,l3.l, anteontem, quando 29 minutos, no instante, ern
presenciou nova derrota. do que sé contundia o arqueiro
seucampeão, desta feita .an-. Angelo, nová confusão re

te o conjunto de Ferroviário gístroú-se na pequena', área,
.

de Tubarão, que marcou' mas a bolà, chutada por
três gÓIs contra Um do Fí- Tíão, .corn 6Í'l-derêço, certo,' e
gueírense. Este início\l a. já com Angelo. caído, foi des- Apreciacãó dos j�gad(Íres Arl,}ltÍla:geiit

• �
� >

A
'.

"

. .'"

contenda com enorme dispo- víada. para �e'ie�ntei('). por J,
, ,

'
. , c', ;1

sícão e ânimo, qónseguindo B�ítista'que no ínstanteopor No bando vencedor, gas-,.'I '.k �1;bitI:à.ge';1�"'.�i� pugna,
diversas vêzes lev,ar .

a :pã-. tunó,.p'osta��-s�, no arco pa-. tamos de todos. E.,nã0 che-. . c,Qnfia,cül ao )lovat� apita<tor'
nico ao arco guarneçídojpe- ra eyij;ài,_com o evitou, nova gou a haver 'um só elenteritd �qs,é Calos. :r?l\:ts;); ���' Liga
lo novato Angelo que efe-.» queda da, cidadela '"ru1;lrone- negativo', Cumpre-nos, no Bltirnenauense; '-constituiu-se
tuoú um punhado de ��es�' gra-(C'hega ao final, o pri; entanto; .destacar os dese�: aphlà�: l:egt{l�l.i:,' Íllerecençlô,
eletrizantes, até que veio' a, ,meti:o período .do v embate, penhos de. Altací, ;inegà,vel� pbrém:,. gráu 'd�z s�a ,fir'tl'le,
se 'cónttllidil'. serramente, c6.� 'O;;lnárcadôr o'asusando

.
mente a maior figura'. do ,�a no- �oibl:r a})u�Qs d0S.JJü

tendo, �a6S 29 minutos dei-
.

um' téritó para cada lado,.' segundo tempo. e do arquei, .g<J,dores, Os erros , qe. teve
xado 0, gramado, com st;;sp�i: Vem':a 'etapa fi.nal:· e'.,: os 1'0 Angelo, o melhor da fase '(,e .hãg} toram' ;PÓÚCO&) de
tá 'de: fraturá da mão. di:r�i�' pàPéi� �:e invertem; -mas não inicial, 'secundados' por,':Óaió

.

modo algum influi'ram no

ta. e'lévado: ao Hóspítad o,�-' de 'todo, Eiercem qs tÚ:1Jiro- la, que pontírícou no 'ataq1:le, f�sültddo;'� :'1. .�". ,S
de tí3'Íre o. .local 8{t,ingiÇló 'eti: 'nerisel;�,amp1o..,dominio ·téÇhiJ e Ladinho; figura' de i:ea:lç?, ,--

/:" .

,

r..

faixado:' Sitbstituiu�ô- Os�al: co
.

n'�-,caricha'; }�am': tqdas as' do quarteto de "zagueiros, ','. ,.',O�';Q�l:�d'i"Ó,s ,.

do. '_Nes'sa: phi:nei�a ffl� "da suas lfnha 'rendendo 'IOOo/á,' Tóia' foi .outro valor ·PQr;"ex- ,'. ',: \:: ,> ��' <, �'.
lut�:, ci' al",ipt�to foi :nitid� ímpressíónántío melhor. po- celêncla ';da peleja; con'stIt{t, Formaram- �Lf!:;;ifrl:"asvdüas
ménte ,superior ao adversá- rém., o ,"meio'campo,' onde �Àl- 'indo. com. Altací 'o meto \' �qülpes:-

,
�, ,\_ \,

'

,

rio e 'merecia estar Íideran- taCi 'faz ,va.1er "é,eus notáv,eis campo, 'do Ferroviário, 'r8s- .- Ferràviáiio "', Ârige�o (OS�
do o. marcador, o que· não dotes te'cliicos e 'ffsiéos; a�' ponsávél' maior pelo êxito va'ldo); J. ��Üstà, :r;.aclillho,.
aconteéeu, 'já que o FerrO- v:;mçando; recuando, marcan do. time na tarde de anteon- J:ültort .(J, Cafl()s) e J, cai
viário inaugurou aos 11 mi- do e distribuindo com admi- têm. Osvaldo, que substituiü los '(Jailtonh 'T�ja � Altáci;

�.

mnos; através do' sensacio� rã�el perícia. Joga o 'Ferre- Angelo, igualmente conven-' Tarcis'o, Gaiola,' 'Reinaldo e

na! Gaiola, que atirou ras- vIário seu melhor futebol e 08U. Olav�:'
.."" '.

teiro e sem violência no can- o conjunto local sente-se im- No Figueirense, Norberto' Figll�irense, ,._' Norberto;
to direito, fallumdo deulorár potente l;_jara contê-lo, E vem apenas falhou no primeiro Binha" Zilton" BC e' Oerciso;
velmente o guardavalas Nor- "o desenipate. aos· 25 m:j.nu- tento, constituindo-se, no .Zezinbo e ",:CB.10S, Robertó;

, berto, Verdadeiro, -frango" tos, qua,ndo Ladinho � atirou melhor homem do 'quadro Tião, Rubens" HéÚnho' e Ro
do arqueiro que, 11,0 entanto profundamente' para .Reinal:- Iocal na etapa final. Zilton merito.

viria a reabilitar-sé na fase do que na corrida levou de tevy o encargo de marcar .0' Não houve' a prelirnin�r
campl81nentár ao efetuar vencida Bi para ar.rematar perigoso G�üola e embora (entre os quadros do. Guara,'
um punhado de boas inter- no fundo das redes sem qual vencido no dudo com o a- ni- .e Ta,mandal;(�" finalidndo
vensões, destacando-se o ar-, quer chance da defesa. ,par8, tacante. colored, não dec()p- o turno cl� 'cer.ánhe citadino
rajada salto ao solo no ins-

�
Norberto ,que teve que dei" cionau, sendo mesmo o me· de p;ofissiomils, 'por 'aeci,

tante em que Tarcísio, livre iXar o arco para avança! em lhor da zaga.,Gersino� estra-"" sã? da F. C. F ..; ·visto o esta
de seus persqguido;res arré- direcão ao "center", não con nhou um pouco a nova pos,i... do encharcado da cancha,
matou ao a.rco, tendo a pelo- tando, :porém" oom a i:apidez ção, Bi e Binha dentro dns que apenas se::,'viu para

,

o
�,c

ta, após t_ocar o goleiro indo dó pleyer s\llino ,que metem, suas' caracter.í.sticas., Este úl, . choque princip'tí�,
sair pela linh,.� de fundo, o pé na bola �t;".tes da apro: tirflGl 'se�1tiu \;l3stante y" �stá� :

'

'. '. t '
,

\ Helill.ho, Rubens e Tião, xim_ação' do golGiro, do escorregadio do,'campo. ;' ,Fit;it;lda: NãQ ,,foi;,'forneoida,
embora bem m1..mici�doil*por 'Mais dois rnmutos e é, se- Càrlós Robert�o teve ;�xêEder'i ,êàlclliando-se, pe)'tém" ,qtÍe., _. r. -'.', .,

"
. ( � • t

.

.

Romerit.o, Zezinho e Cm'los lac1a a !30lte do Pi'gueire11se,· te conduta, o mesmo não,se não atIngiu' 9s',500 mtL c_rp.,
Roberto, não S8 entendiam, AÍtaci. passa ,a: Ol.avo na ex-.' dizeildo de Zezinho que apé- z9iros, ç

até Que aos 24 minutos, nu:
ma escapada ppl0 seu seto,r,
B.oP'lerito Chutf'll· forte, prà
""('·"nr1o séria baraJunda "di
anté da meta! ciê ,Ang@lo;

.

do

ia dos, 'rapazes de Tubarão
que conseguiram manter 0:3'
3 x 1 até' o apito final da :

luta. Aos 41 minutos, Gailos
Roberto, contunde-se e dei�
xa a cancha PLU.a, não maís
retornar,

nas teve m:n .bOm primeiro:'
tempo. Romerito foi o ms.

lhO: da linha ele, frente, com
um desempenho muito bom,
Rubens apenas. esforçado.
Tiio ,rég'uiar, e Helinho itr'3-
"conhecível. '

trema. esauerda e o ;avante
a.tirou' forté anós passar nor

Bi.nha, ganh�'ndo a esrer::l til!
oouro o fundo das sêdes.

'

Estav.a consolidRdd o trhmc;-,
,\

NO S.flOR ,AMADORISTA '.' __
I,

M:nislé(io Geá Faze�da
Alfândega dé Flor:anópolis
EDil A l No. 13

'

I
De ol'd;em ,d� Se�hor Inspetor da Alfâl1clfga. dQ

Flor;anópolüs, fi:ca intimada a firm,a ROCHA & CIAil'.
LTDA" estabe1f'c;cl", neS,e 'Estado, em lugar incert,p e

�g"1,orado, a oojnparecer à, ref�rida Al:fândega, para,
nc, prazo de trmta (30) dias, contados da ·data c1_a la. '

pllb'icação dêste 'Edital, ola'1resentar suas l'azões, de,
defesa, referentes 20 prpreSso n, 136.470/61, do Mi'-

'. nistério 4a "Fa�enda. A

---,.'-";'__'---
�.'

.

:rem Blumenalt esta::ão jo-
. � .

"

gando os cámpeões' Ge BIu-',
mellf:lU e de ,B'rusque, no s�
-""",(1A, enqtIanto q;ue em São

:'?f,anCÍscD. do .SÚl. es�aráo

prelhndo, os' r.ampeões de

.Toinville, e 'São Francisco do

Sul. no 'domim;-o,' As rendas
�éã(l. dt]n1a.s pois ,nas pre1�,
mjn"1TeS' ,rogará!) ;a,s equipes
ju�nnis ta'\Íbé"'1. "}sJendo pe
Ja cl<;lssificáGão ,pára às fi�

mesmo, o orientador do sele

cionado
.

ilheu de" Tênis de

mesa'. A diretoria da FAC já
providenciOU a GQJoc�ção de

suas mesas na sede' socifiJ'
'do élube D02íe dê ÀgÔStO,
local ,Qt,:ide os atlétas' serão

"

treinados,

do est.adu<11

xxJt ,

,O, éampeónaw estadual de

futebol de salão, em sua fã
sé eliminatória será iniciado

no 'próximo> sábado com a

co"'m'plementação da, l.a roçla
x x x . d� ,no" domingo.

qs flori�nornHj;r'n9s l:l.pr';- _';"/"'-,'--"-
d?rã'roi <\s ,eiimlnàtórias

' de
tittil'ares, somente dia'. 24,
clt.jando 'est�rão. em luta 6
Caravana do Ar,' campeão
ree:;0n?,L e o"C<'1mneão de

'rtajaí, Rio do Ouro.

xxx

Milton PereiT3 e Antôni.Cl
Alves, résponsávei� pela' for-

. mação do seleoi.ona,do cie vo-

1eiQ,01 masculino da cidade

que participará dos Jogos
Abertos ,de Santa Catarina,
pretendem esboçar um pro-

grama para os treinamentos
. " ". .

q1,le ,c1e'lTerá t;er anj:eciado

pela diretoria da FAC,'
xxx -/

Também 'Or8"te5 Aràúio e

ql}em. ioi CQnfiad,a a réspon
sabilid3:de de (15.rigirem o se

leCionado de voleibol n�s

cúlipb da capital do' Estado
terá seus dias certos para
treinament.os no estádio San
ta Catarina.

A1fânde�a '.

de :5'lcirianópolis, 2 de' setembro dé
1966. I'

I

cil •••
. 2.950 cruzeiros é o QUanló Vo'cê dá de en

trada para kvar agora a sua Kodak �io 400.'
E você .ainda ganha grátis:
* Oois íilmes

(1 P à Bel calorido)
* E revelarão de Iodos os lilmes batidos
(om a silo KodôK Rio 400.

I
'

.. '

Felipe Schmidt, 32

; � 'Sete de 5etempro. I�
�

-rn

x,xx

08 clu,bes : rEJn�sti.cos de
nossa ca)"ital elUe já ati"a

ram os prepantlvos r.orp lTis

tas a Rers<üa Pn'! Camp@ona
to. marcada' par., '.a segimdá
quinzena do mês' �J CUl;SO,
tiveram, Que· p2.ralizat paI'," ,,\
alguns dias os trein3mento§

-lf"'�00 ao forte v,ent� sul e
"

I '

.,::: nhuvas que castigáin li

<"cidade.

,

'I

r

0, que é que você aind,a está esperando:?

, ,

,I
�,\ I '
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CREAI EXPLICA FINANCIA,MENfO'
Em reunião realizada na'rl1oite de 3. feira passa

da, dia 30 de agôsto, a diretoria da Associaçâo ,Rur::.:l
recebeu a visita dos senhores Dr. Hilton Calado c

Dr. NeD Perrcne lVIt\nd, Diretores da Carteira J2
Cr,'11ito Aarícola do Brnco do Brasil. 'Foic estabeleci
do um p�,gr�ma' de' eSc]arec�meI� Os ROS agricultores
e criadores da ASS9CiR�ão Rural, sôbre como .estâo
sendo feitos ãtua1mel1te os financiamentos à produ
çãó rural atende�ldo aos pequenos e grandes proprie-
tários.

.

Ficou assentr+la uma grande reunião de lavràdo
res, criadores, proprietarios em geral, 110 l,róximo dia
treze, terça-feira, às vinte horas, na sede da Associa-
çã.o.

.

.

'

Por nOSSo intermédio, a Diretoria da Associação
l1ura1, convida todos os seus associados inieressedos
em financiamentos 1')a1'8 a palestra, crue será proferi-
da na ocasiâo pelo Dr. Pel:rone MU!ld.

.

1'0

18,

1111

IU.

lo.
--."._,._,.__ -,-.-�.

NOBÊRTO tZERNAY

ga

CIRURGIAO DEN,fISTA
Ü.IPLANTE E TRÂNSPLANTE DE DENTES

Dentistéría Operatória pelo 'sístema "de ,a:lta 1 J: ação I

(Trata-
.

.

,.

mento rnc1olo�).. ".

.

PROTESE FIXA E MOVEL·
r

EXCLUEHVÚII-ENTE COM .HORA MARCADA
.

Ecllfíclo Julieta. conjunto de saías 2'93'

I\.' .

PRO TEJA. seus

'OLHOS
/.:" ,

"

f
.

...,

use 6cwfos

·se

lo,
íe-

io
ve

de
no

Rua .Ierórrímó'Coelho, ��25.
Das 15· às )9 horas ' -

Resiclê�c:a:' Áv, Hercí.Io. I,�;�Z6; apto 1:
.

....------_-

>{ :;,���-',_.'_�_.��';_�-'--b-��i •

/ "

bem cdobrcdos

as

Dúmie'tlse de Paüta Ribeit,Q'
Advo�ado o- B;,'5C n. 2055

'

,
'

,. \

otende.ncs com- ex'a.tidõ0
. ,.. f

SUO rccerto oe. 0ClJIOS
, ,

)8· \

lO, .

u'
Ca.usas Civeis. 'I'rabalnistas

Imposto de-Renda, Inquilinato
E'sc'iitóriO: 'Rela Victu',' Meírelles, 28

Caixa Postal 813 - fone 3683·

Florianópolis I
/-

..
'

i '

"

�i;
.. Je

Santa Catarina'
o:
o;

ó;

"
,

-_.�--_._._---_._:_---�_._-----------'-'-\ .

,O-

ar
'a

ia
10

ií-
a

la

O
�'

.-----�----::..�=...::::..=-.::::.-=-�--
..

,

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

I·

MO-CAS
1

.

precisá-sef, com conhecimentos geraiS, bôg apré-
.

,sentação, datilógrafa, com curso g,ipásial .ou equiva::'
lente completos: .

'

.,

\
' ,

Anresentar-se à C. Ramos S. A. Comércío e 'A:

gên�!a�, .:_ Hua Cel. r;e0.1:0 Demoro, },466 - Es:r;elt,o,
n.o .horárro (:u}1lercial.'

'

13.H.G6
v'

a,
Ie
u-

:,' -

, )

descontos ,em todo o

estoque, até mesmo

J," ,,,;:•.e·rn<:'Cimento \
r&W�§i
____, HU�=O�__��������__��-----

',� \("
··1't::.

1 _+

, .,

:" '

, .

.c« .....���= '-'�����.,..i.-"'I--::-.w::'l�....._"'$ �_.=>.,)�a»�::,c:-""""-"""�\"-""*""d.hj�•. .:r..:....t"""'''''':;V-'''''I' ,�"�,,,,_,:,.,::":.•...,.\.,....tf>''''�r=-:::_'"�'=�=- : -4>-. r: _,J_-'

Nova
Semy Braga

Antes de apresentar . um

trabalho tido por completo,
acho necessário fazer. uma
pequena introdução: os mo

vímentos são em tõdas as

direções, depois aquela -

Dimensão .
\

to - o escarro de um men- didas na calças largas)
, digo corta O ar (as vozes a bôca .rí mostrando os den-

, . �; .

'

continuam, canto continuo). .tes de ouro ..

Na rua do mercado, as em'. No botequim o bêbado.
barcações colorídas. no oemítérlo a enlutada;
Agora só os velhos (arras- c��a:ndô os caminhos

tarn os Pés, as pernas per- distantes. o. sotítãrío,"

num quarto de albergue al

guém ama.
.

o. sino bate (dentro 'da igre
ja o órgão),
Numa tôrre, ensaios de ela

rinete e no mar as gaivotos
voando alto ...

regresso ao movimento (sem .I

prea c����r�1m�a::::::aege� p .

' 'No�'m:"; iI'�e;:" G""" a..·· 'n';'''h'figuras são: os .elos d� um� - ()VO . .',: ,', ti U. ,; .. ,': . '.' 'o. .

grande maquina, glrfl,n:do·· .', ,; ,
. ,<', .

'. -,',__
sempre e1-1). círculos (colori-
dos) em todos os' sentidos e

planos ...

t\ :Procissão

, A procissão sobe.sadencía-
da.rn�l'1t." a rua esteeíta.

.'

.o 'éri$t.o imóvel.
'

n� énfi,
.'

. emigrantes .

;
, &: n�M.s'iiqad� de criar ,fi,
guras .z; :e,,:rõxo religioso, (a
'ordem' que' desceu .dos rríor
ros) .

: o' nariz 'comp:::idG. enI1l-ÍZ;::t
'do �. sem P/-'OPQW6es' p.� "fa

. ce, '98 cábelos liSQS e com-
'.

, pridos"po's pés a.tÚihá enÇ'ta'
, "v:;t4a. A ·:yeia:' <). q�li1se toti),J.

ria) as mãos' fogem em seno

tido contrário. Monumentos
de-mau gôsto 'cilcravados no

granito, atravessam gera:
cões;
(ÊÍe é carrêgado imóvel

,

na cruz)
Sentado num trapiche

com·o caniço nas mãos, es

pero a trajetória da tarde
(o vento contir}ua). As ca

beças, algumas -envoltas em

véus,
.

esmagam os ladrilhos
do passeio; ..

Os' cartazes IH Parede
a boneca> 011e' não p�ra de

sorrir, os balões cruzam os

céusem tôdas as direções; e

as .Ilôres são ,enterradas nos

'-::\50S.

Lenta, 'segúe a fn1agem. As
s"mbJ:�s comecam' a aRar(;:.;:___ -.L. .. ��_� ....-; .. _,.....,,-- "'r:",,�

Cf!l'. ,O '8u0r escorre pelo ros-

ÇINEMAS

·CENTRO

São' José

às 3 e 8 h3.

Tony Curtiss

MONSIEUR COGNAC

Censurq até' 5 anos

Bilz
às· :5 e./g· hs.

Leonardo Villar
,

Vahja Orico·
.

� Q SANTO l'\'IfLAGRO�O
Censu:ra até 5 anos'

Roxy
às 4 e 8.hs.

'Luigi Pichi
A lUlA'

Censura até 18 anos

B,A!RROS

Glória
às 5 fl 8 11s.

Julio Aldama

Angelica MÇl.ria
-em-

O INVENCíVEL SR.

TORMENTA
Censura at� fi anos

Imperio
às 8 hs.

Audie Murphy
RIFLES APACHES

Tecnicolor
Censura até 14 anos

HaJá
às 8 hs.

David Knlght
- em -.:.

CILADA DlABOLlCA
Censura até 18 anos

e

SINDICALISMO, EM F.ÁLL RIVER,
Em uma das de��dêneia� :do·· ..

'MP,SSACHUSETTSl foi t:éalj�tiâ,'i d,M"
ranie uma hora, uma,reuniík> qO!! �al
calistas locais com os;btàsiléÍl'0fi. Fi)ram
él1:Jo�·dados, éO�O. semp� àqtíi. nos: E&ta
dos Unidos, ,nesta viàg�rn�,' Os áss.qfitos
sindicalistas,. déntro' do;,ptogrtima :q�' ..
AlD. Mr. Arthur,de,,,:souzd "presidiu Q

reuni ão. Ficam,os saberiqô,: então: .1 -
50.000 trabalhadorés,'aqtir v:�V-.em, s�nd49
� metad� apenás S\�t�za�s;'. :.�:-4-
qUe' O salário e io me�� de. Çlu�ÕS Ê6t�
dos, ís�!() e, US$1,25 por l10ráj 3 -'- que
em setembro será de US$ 1,35 e em fe-

,,;sta, acabaraIT' �)Or ofi:�mar q1,le o Bra-
'1 "f"P ::>g;l'lnh,·l" l'eSf'e particular, ra

zão de felicitaÇões. A Entrevista foi con
duzida ge]nS in ,.erpretfs que foram fj.
./.,jS aq 'l)Sn',amento do," bl1asileiros, da:
�'�T "";:8 f('rc'm os �OntJ� t:Ie vista rece-
. .,,' .

'r: "1;1 ;:,rpnd� agrado pelos líder"s

,
..

�. 'n'.t'"ente, êsse o aspecto gf'r,':}l
c· __ .. ';CR1;3"10 B'11f ricano e brasil�1

ro, Gesta oporkm',dade levado a públic(l.
a�lavés do HERALD NEWS, desta cida
de do interior elos ES��.dos Unidos,

., ',·5,) C'S brasileiros pa
.1 - •. �

. para cUmprimeli.
., '( c .� ::t 2:1 AlD.

>

Muito emboa eSfCTCO$ dP Mr. Ko=
mbnn, 0:$. brasi1ei!'c,s' n�,õ poderão ir a

�s 'Ang_�les. para pa:;sar um'dia em

PYSNEL,A.NDlA; �onhº de todos os boI
siStas qu� aqui estão, H:a problemas, � en
t�anspOrte aéreQ; que o DepartãIhenmwclcr
de E.s;tado z:ªo previa, face' à parede na'rcellno
cidna1,dps· Iijecâl'»cos e vôo, qUe, finll-l."
p��:�;' ,iá h�Í1'Jlii;íou. lVlás, fiCa: para cm", s>
tra .!>portuitida��;. ma li; pàra o�tros P�,CIUlII'
sistas... .' EIh ,comJ.'ienl'laçâó, teremos ..\�il im
Cütaratas de Niagara, muito em brev�.]Jresi-

fa lide
r "lcel'lh�
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Forcas Armadas Convidam Povo
.

'

o Comandanto do 5, 'Distri!o Naval. em nome

das FOrças Anni'l:j:,s "Of-lia.clas (>TT) Fl,",7"i�TI;;"r,':< ,"�,.

vida o POV() flr-..y..;�"("'.. · .�,l'J",,:,", "" .... "n n"(.,�·�f.·_ .... r'\ ,.1 .�":� ,

:rrilihr dn TV·, .i ; n!, .. '� .., ter início �s H: 00 horas <1,)

próximo diu 7 de ��,..
'.

.

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

r
CURITIBA,5 (OE) - o

ministro Moniz de Arazão,
da Educação, disse em Curi
tiba que a "Lei Suplicy",
que restruturou as entida

des estudantis, poderá. ser

revista e, com o concurso

d') Congresso Nacional, "ser
alterada para 'melhor aten

der os seus objetivos".
O ministro ,'steve' nesta

cidade para receber o titulo.
de "doutor honoris causa"

da Universidade Federal do
Paraná. Acrescentou que
"até agora não recebo-nos

nenhur-rs sU({f!"blo Ol'{�'Hli:(,a
da e oficial por parte dos

estudantes" e que "estamos

na expectativa de que tal

. ocorra, pois com crí tícas

objetivas, dlzendo quaís os

pontos contrangredores da

Lei, a mesma !!erá exa:mina

da".
Para o Prof. Moniz de

Aragão, a "Lei Suplicy" vem
sendo combatida mais na
base de "slogans" do que na

pratica. "Entendo que é mn

estatuto democratico que
, trouxe moralização para a

�oU� ;'·:1I�', ."

''/1
�. ,

!....

vivencia estudantil - disse,
mas o proprfo presidente
Castelo . Branco declarou

que ela deveria ser, melho

rada para atender seus' fins
específicos".

FIM� DO C\CO

O ministro endosa a deli

beração do Conselho Supe
rior da Universidade do.
,Brasil de fechar o Centro
. Acadêmico Cp'1,lido (JP, ou.

veip' -- r: � ���O, da "":I.�l.llfh-
. fie Nncional de Direito. Dis
se que o Conselho apurou a

exlsteucía de manífestações
- subversh�s e. -movímentos
contraries às orientações
docentes naquela entidade.

"Recuso a dizer que 'o es

tudantado seja subversivo
-

.

ajuntou. 'Há nesse �eio,
como no das demais ativi·

da�es, �lementos subvérsi
vos qne divergém da m,aio·
ria, mas que n1(o. podern re

p�sentar um t�o". Énten
de, o ministro,: qu� as' �
ntfestações, to(\aria, SliQ

Oposição Diz Que Só Costa e Caste'lo
Gosfa:m de Indiretas
RIO, 5 (OE) - O jorna

lista Mario ��"rt;ns, candi-

dato a spn��·'""· --..('}.,., <":"�,,,lF�.

genda dn �".;,...." �:t�.l>""� �"r"?'1

ontem qm: "",' lei e�."tol'al

v1.!{ente, que por sinal é :pes·

sima, oferece entret:mto aI

,go r(�almentn . clemcw'f"tico,
quando �!'"' ("' ..... t" .. l'.,·'"l;.' ·I'n.�!", .... ,l.�...

dar os direitos (I\)" -·hlry·

•
rias partidarias, in!1tituiú o

ente'!'io drts i:'uh1e<"elulas

que �()Jll!P1' ..., �''''''\:1nr .[lq �P."re ..

nlb,r)1o l)3rti(J'q·�" "n CO:l1-

traria dn flllP f!\,,,1:'''�i'''''' aJo

g'uns ing-enul)s ou e'[�("ssiva,

mente sabios que vêem ne-

"" la uma manobra divisionis

ta.

"Um partido polítko .115",

ê uma sociedade amminu
- acres�entou - onde 50%

mais um decidem os desti

nos gerais e Ilistrihucm as

vantagens da firma. Fnl 1;,1.1

a preocupação na lep'i.slq-
ção de pre$�rvar os dil'eitos

das rnrnoriais oprimidas pe·

las cupulas parfidarias' Que

estabeleeeu qu� as subble

f"<"'1<1"$,
.

desde que tenham o

�.",.. <> ...., �'e ""'llnaturas· Ie-
q., ... � .. ">,,,!('.,.,t.o"). 1"":�.t.\-.;."'{�,� ,,:0;:0 llas..

snl'rt. s;r1-. ,.,. -i .... 1?",.._ ........... 'r"'4-..... t'lo

lriais nenhum :nof,'('� i'�"":_

dario, seja a Comissã(J Exe
r"/.;1''''' a CfJIu\ssáo Diretora

0'1 3. T"N\pria Con.renç�o
.

Re

gional".

INDIRETAS
/

""nPlU go.<;ta de pleÍl'5,o

inrVre'3. - acert'.1nn - são

aquelel' que mu'.\·e'U roubar
:on povo 0 direíto Qe esco

!h? (ll),ern �(lsta (le eleição
;"""'>""';'" sã<l precisamente o

P'·I'·r.::'1"nte C��;-eIo Branco; o
m:n'(,:�)Hl C0sta e Silva e al

g'lillS polHieós de cupu1à de

determina,rl'Js ?"�l'emiaçi'íes
partkla,ri�.s".
"De n�sse f1q ""1'f�n'l�i�ão

crilJ,nclo a sl1hIeg-enda Liber

dade e Suherania Nacional,
na qual fui honrado com 26

"/\PARTHEID"l t�fhBA COM TUMULTO
EnAst\!iJ:A. 5 (OF.) - O

sem'Íllario int�"'l!acion�l

!C;l.llu termin<!l'. esh mndru·

gHlla a di.scussão I'hs reco·

lpendaç&es <l, serem fcitas à

ONU, e os animos se altera·

ra'itn tanto qne um, d.os clele·

g�dos 'asseguro!! nií.0 ter vi;;·
tÕ túmulto ig'ual desde que
l\:ruchev bateu �Oll1 o sa·

[W,to sob,re a bancada, das

Na!'0es' Unidas, O nJ:'Dsidc>,·

te !�a,i Blwrl( precisou cas

sar n l;lalavl'a de' Ol'arlOl'f"�' ',�

r'lrlii'icar is I'wrmas l�C' \l'r{·
mitação da materia para ga-
"rantir a ordem e levar os.

deh�tes ao final.

A cel'imonta de encei:l'a:
�11énto (lo' semi.nario, mm'·

�cacla' para' as 10 ]101'3$ de

ho;je, ,teve QU� ser adiada

para., () período' da h\l"de,
convocando·se uma nova

'sessão de trabaUIO uanl' t.rll'
tal' um acordo so.bre are·

� J

daç.ão final das recomenda-

ções.

RECOMENDi\çóES
-

"'Y
, � Como os 'l'C'nresentalltes
\

y;,� � (1"", 'P!';j:"rJ,,'l TJni.<lns c eh

{-:��':-:;'�P"'et(l,n l�a. 111.'t1)einaltn,en ..
� t�, "pbral'" ""':'»)1(1c mJ.i:te do

. ) lW!)idn 01';0'1";11 OI' rcco

.�.:�' \t �1:"f.�'1fhl?�1e'�. f'c'HeI l'1f:",lf) fJjgC�
'l'ü'nll V, A. !\deJ/:'ol'oye, I)

on�lliidcntc Kaj Bl,ú1"lt I'CU-

so°

nill-se e"ta. ,,,,,,,,.,1-;; I'n"'1 11 re
lator n''1.''' 'e1<th"l'''r nma no

va formnla ,Q\;le evitasse os

'pontl)s de atxito e pudes.�
ser <l1l1'ovada sem nlajore�

di<wl1c'sões.
Neste HI"'<1 nroieto {II.' re·

comenfb('i\po, ;'mmas doze
i.tens .an�-"r:.pe""� ('OUlO "ree-o·

mcnJl':1cõe<; uJl'm:ijTle�" do se

minado, S�o. os que Co.nde

n:>rfl f()rmalme�lte . o. "aplu,
�hei.d" Co.lJ1.0 '<lma vio.lacão.
,1"" "ireitos bllW'1110S e nla

',;ff�"t";-n o (le<:e,jo de ql1�
'H, Na!'ões \ Unidas enC'ou,
trem meios para sua· rapida
eliminaç.áo· o que i,n"titui
11m dia internacional do

"anartI1eid" e outras que

im'lljeam "em sançõrs.
O" r1ezoitos ÜenSJI re"tan

t�" fr;:':ur:Hll COl'!lO "l'ecõ]Ut\n
dações da maioria" e 'tra
zêm ao pé uma ressalva de

(me "os partkipal1te!-J do
;R�'nr) Unido e dos Es�
U11idr.·s mantêm uma posi
ção d� reserva quaItto a es

te paragrafo e são de opi
niãn (Ie que ele' d�veria ser

1,.hn1j(1.n, Em alguus, 11 res·

,"" )lT'l ti;?: Z�'eSI)eito a;pena.s à

j',." '''''' "'1. g-r1l1l'l d.e· palavras.
() P·",<,H ,," r�'en�illa. o.

("lne p o Me"ítl) assinam
"'�'" t'le�,s'l" rf,ssalv:�.s, en..'

fHlO:'Int.-.. a ·r+�lHa e a' Nova
'l':�l!l,,(ljfl f'C1))11}lfll1llalll oS
norte·americanos c brituui,

Restauradores em Clínica
, 'Os prof�ô,res :fund!3PQ Degni e Díoracv Vieira

-. ambôll d;a. FQOUld.a->:ie d'� .. O<f9.tl,toIOgtO; da Universi
dade' :F'�4e�al ,(te ��p:Paulo, deverão chegar, hoje, à
esta Capital, a' f�: e :ministrarem.o CUrso Materiais

F'cstautadores'.ern Ciínica,' à. COnvite da Faculdede de

Odontolcgia .da ursc. 71Ul�1 ,pé1Jrocínló do Departa
rr=n+o de Ed'uGa('G.� e Cu�bra da Rei.oría da Univer
sid�c:..l. Federal de Santa Cata.rina.

,'.

,O' � MTlGO llLUIo Dt' SUTA· CATWIA
Flori�,nópolis, (Terçá-feira), 6 de setembro de ,1966

I.

upU
proprias da idade dos �0>
vens.

DEBANDADA""

Admitiu o� prof. Mo{1iz de

Aragão que existe um exo

do de professores no Bra-'
sil para outros centros que
,oferecem melhore-i condi

ções economíc-s. "O proble
ma está na. base, da lei da
oferta e da procura e a 50-

.lução é íntensíõearzn ..

s . a.

formação de professores com
reais condições para o exm-

cicio da profissão" ..;:.. tA;;.
'Se,

Adiantou, ainda qíie, um

programa de p'">lsas de estu

dos será. intensifieado ,e que
o orçamento para o proxi
mo exercício, no setor edu

cacional,: terá um acresciJno
de 50% erp relação ào or,

ça,mento anterior e está eS
timado em Cr� 1 trilhão.
acrescidos

.

de O'1ttros recaI'·

sos p.rOv:eniefltes· do eonve

ni�s �óni li'nndos de Aplica
ção para..Yo setor educado
nal.'

' ,

'assinaturas, no. primeiro mi

nuto da: reunião de ontem,
de acordo com os es�os
do MDB e com as instru

çõe� do Tribnnal ;E1e'toral,
1�nt!A1:(,"'(Y�r.t � 'r"f:'R'<l ("le OHe

pe1 fi n,H)B r," h'��H'!.O à ,dire

ção do mesmo exclusiva
mente o :P!'pel de acolher a

proposição' que não estava
submetida - cl')mo "}io ego.

p ..

, O? o -:.nr'-"'r':"+' ivr •.:q;(!)
JVT:uf'1s !lS "ll">'er:cndas".
alem d.e não (HvHir o movi·

mento de Oposi�ão, nive
la.� tndfls. os candidatos.
pois deixa � existü' a �.

genda para' existir três SUO,

blegelld..as. Dessa mapcira,
assinalou, havm'ú a suble

genda munero mn do MDB,
cujo o�upantp ê o deputa
dfl B,enh,TIi� Farah, a subIe

gend:c>. munero (lois, cmn 'o

meu nome; a suh1egeufla 1111'

mero três, jornalista Dan
ton Jobim"'.

)

\,",

i'

'\" !fi h.nl'''.''. o. <'ir. Ka.i
RJ.wrK deu inf'lo à ultima

sessãn do seminario, fazen·
c}n V!)�'ns de ol.'e os partid
Jl""jA.<; - ('"""'�'Io,, eOJUO

ele de tanta,.>: i1>.,n,��Ões
fi'1e'S<'(�m \1111 'v f"r':·ü para
Cl'f'''.''l)r a' 11m .Únrl.l') o mais
rimirJ.'1>nente possivel.

'

, Entretanto, :mtes mesmo

que fosse apre",enl:ado 011,
c1?Iml'll\f.' n ".)'oe. .��.t,,, ({<lOS
rt'comr",r!ae�0es. ns debates
,iá chegavam a0 seu merito,
com o emba,ixador Roberto
Mendes Gonçalyes px'otes
t�ndo confra 'a citaç�o no.,

minaI. dos Estados. Unido1'!
e Tn!!",ipf''''� em eada uma.

das ressalva!,. Em seu 'en
tender ,o veto deveria figu
�r como Se'}(l'O "de dóis \

paises". O presidente' foi
obl.'ir,ado a interrompê-lo,
pois não se ch('�!!ra âiuda a

esse ponto. Mai tarde, o

sr. Dennis Amdin, da TngIa
tqrr:l. ilis"" fOI,' :>. sImples
citação er:l, injush1.• po.is
nfi.fl l'e-veh1.va 'li'! 1''1:>:'>'''<; Que

lP"""""l <I '''''<;''', nnsicão. Os
1<::-staclos Pn;d;'\�, por sua

,Tez;' apresentannu nOl' 'eseti.,
t'n um" nmr'1 �I'r,je de emen-

0.:>",
.

Q os debates reooJúe.
,çaram.

,�,---------------,-------

Brusque Tem Cons'elho 'Munkipal
'!OI �;

de Desenvolvimento .

o Prefeito de Brusque criOU o "Co:nsç2ho JViU�1i
cipa1 ele DescIlí:olvimen:õ," composto por 7 rncmbr ie,
cujo mal' 'ato terá caraterlcivico gratuito e (\::: Ser

viço rcl�\ nte, cOm o objetivo de colaborar com o

Planejamer.ce Municipal e racionalização dos serviços
ter: c' o como atribuição principal assessorar o €hef'e (h

,,� Executivo Municinal..
A primeira missão db COnselho será O estudo e

aprovação 'do "PLANO MÚNIQIPAL DE DESEN
V.OLVIlVIENTO", estabelecido para o '�riênio 19:67 -

196fl.
Os membros nomeados para o marxleto de Um

ano são: Dr, Amo Ristow, Arthur Kistexrtna-cher, Dr.
Jorge E. Ritzmann, Carlos' Cid Renaux, Gentil Alba
ni, Ósni Pereira e Aderbal V, Schaefer ..

Foi rr-uito feliz e oportuna a decisão do Prefeito
. Ânt)ujo Heil, que assim terá para, assessorá....ló e de
eidir sôbre os grandes probemas de ordem adminis

tra.éva, elementos de reconhecído saber e capacidade.

Brasi'� COmpra Vacina da Rússia
RIO, 5 (OE) - Rebatendo as acu,:.açó=s, que lhe

são feitas, no caso da vacina Sabin,. o rninistro da

Sau:l.e, sr, Raimundo de. Bti,o, atribui-as ao "po.ler
economico" e, desta forma "querem impedir que O

governo brasileiro adqUira .aS mesmas vacíuas > da
Uni-io Sovié.ica, onde custam a metade."

Esclareceu que o seu M�nisteri� já adquiriu 10

'milllões de dpses df' v�cinà 'ántlpoliO � i�q.l quanti
dad,� foi adquirida pelas:, �ecretj1.rias d,e Sa�de de di
verwS 'Estados, . acentuanqo' qUe as no�s' aquisiçõ�
seriam feitas na URSS: "

'

AssegurOu p ministrq q\fe (as mães .' hr·asile�ras
pojem ficar trapquilas porque o' pl'ogral11:01 allcÍppuq
é suficier,te par<!- cOnSegUir (>' lhpite' de se�uranÇlf n�
luta do governo contra a paraliSia 4J.fantH.'�

"A verdade. -, acrescentou - é que.
'

eIlquanto
estamos ,'êmpenh�os nUm progralll� p�a cOp�eguir'
'uma margem de segurança ;na 'luta 'contl'a. a r;l.o�stia,
alguns ja qUerem se preocupar conil.o superperfei(:io
nismO. Dentro dos 'padrões cien�ifi6amente provados,
ternoS ateütlido às necessidades dos Estados,"

..

"Aré agora' - c'anclúiu - o lVIinisteri� comprou
10 milhões de doses qu.e, juntaménte coni outr,as 10
Irüll1ões adquiridas 'pe!as. secreuiri�s d,e Saude do�
Estados, nos dúg Uma margem '-le � milhões de vaci

nas; po�s a ,população de 2 meses a 6 anos é da ordem
de 16 milhões, A grit!:l qUe surgiU iniranquilizando' as
mã<>s hrcts'leiras, sabemos d", onde pal'.e c q'J8is

.

os

intereSses que 82' e:cond<!m ]01" trás dela, l\las �'d')
noS amedrOnta. VamoS continuar a cOlllpral' as VdU

nas nos laboratoriOs da 'Russia, qUe as vell�m 50%
mais barato."

,

"

<'

L
! I ti 't C" n I �,

BOpO 00 r.,'J,r pr �'f:m !"r:ao,

Especial D·eixa 'O Páí·s
tA' '

RIO, 4. (OE) - s 22 horas de,'hoje vence o pré+-
:1O proposto 'ror Leopoldo Heitor,' em ,entrevistá on

. tem cOBcedi'da a Um jornalista, para api'esentar-se à
". P0lic�a do Es ado do R.io, se el5ta cOncordar ern lhe
." cOncprlpr r-r'são pspecia1, a qve d:iz 'ter direito, An,!n-
cioll 2,::0da qUe se'não éhegar a um acordo com a.Po
'lic1f\., deixari.a o. 'pf!ís, tendo para isso já fretadô um

av:fío, "Ashm, rD0S orarei ao mundo qUe sou inOcente

e vJces nUnca r-,aj<:, me verão" - disse,
O iU;7, de l�i\) Claro, Estado do Rio, sr, Romualdo

'Gama Filho, decl"rou qUe não pr�ediah1 as queixaS
de L<.>opoldo, po:is o meSmo -eStava recolhido a uma

unidade da polícia Militar do Rio com. as regalias la

qUe tem direito cornO poÍtador de ti :ulo universitario,
Esclareceu qUe não autorizara as saidas do ptisionei
,r" "l'WC' �·rRtam.ento den,'ario., e d!.ss� qUe no ano pas-
8" :"r I' �,':l'i:;a seu pedido de visitá Só dentista, urna

">'-', �r'T' semana, lyaS t:SE.a autÜT:z2Ç.âo Já .inh:a sido.
,,8ncelada,

DEPOIMENTO

O segundo-tenente Vitor di' F,,,,., ('", r"ln o;,co1tq- \

va Leopoldo Heitor, vol' Rrá a denol' amanhã no in

qHf'riJo :n�:iénllar'O 1:'H. PM, O militar acedeU a0 p"'di
(ln ('o 2.dvoga��n (lr, ;.'vi:ota1'-se COil} sua comD2111:.!'ira
V('�'a :R'2g�na, no Teatro. Rect'P:o -:nde está �ndo 1e-,
v8.:::1 é' peÇa de sUa aU .. Ol:ia "A lJuz do- Advogõtdo d<)
D'abo", n� sexta-feif<>, ocaSião ein que Se cleu'a fU�R.
V'�"a: Regina foi conduz'da ao Q,uar-tel dé'. P(}.�cia Mi
litar, .'m Ni.terói. a fim de explicar l1ormenores ca
fuga de seu cOJJl)pa,nh�iro"

-

i\ p"li(;:a fluminense c�a�sificoli como nn1�1 far,')a
:1 conv'ocação da iml)J.'�nsa, feita !)e1o adv0.'5ac1o, para
Uma en'n�vi.sta nO Teatro Recreio, quaDc)o exu.ori:1
as razões de suas fuga, A' el?trev1sta não se verific�)u, e
Hlglln� ofic.ia;.s, através, de Vera Regit1a, fizeram ape
lo a Leopoldo Heitor para qUe Se apreSente, a fim :lc
al:viar a si:'uação do. tenente Fra.n0a, cuja esposa Se
encontrá hoSpitalizada, acometida de crise nervosa,
dE:sde t[ue o ri.larid� foi preso.

I

Sanfacafarina COLJntry Clube,
A Diretoria do SA!'ITAC A rr l\ F'TN (\ COUN'T"P.7

cCL lJB� c1mUni.ca a0S sócios-pI'ÜlJrietários.
t.r- 1'),-,,;;,... 4,8 f1'lrci('ma Se'man'aln;ehte nos

hodri0s:
'

QUartas Feiras - das 21 horas às 2 horas
�çyta", ff;'ira.s"- dRs.21 horas às 4,horas
'Sábado - das 20 horas às 4 hOras,

'

Domingos das 16 horas �s 20 1101'.::1s.
�

,

qUe a Boi

seguintes

e

O líder do Govêrno, deputado Jo
ta .Gonçalves, apresentou reqUerimento
no sentido de que sejam apreciadas ern

regime d", urgência, irvleoendente de

parecer e intestício, aS m�nsagel{s en

viadas à Assembléia Legislativa, qUe
objetivam majorar OS vencimentos e sa

lários do funcionaltsrrio dos. Poderes
Executivo, Legísla.âvo e Judiciário.
Tendo sido aprovada a proposicao do
lítrler do Govêrno, o presidente Lecian
Slovinski conVOCOU sessão extraordiná
ria para a noite de ontem, a fim de qUe
seja 'iniciada a apreciação das referidas

mensagens, uma vez que é do desejo
da. Assembléia Legislativa aprová-las
até a sessão da tarde de hoje.

COMISSÃO PRÓ BR-IOl

o d�tmtado Paulo Preis COmunicou
no decorré da sessão de ontem, ter si
do instalada no último sábado nes�a Ca
pital, a Comissão de ação contin1+a:ia,
que visa incentivar a construção 'da
BR-H)1, ten;do sido eleito o Gal, Vieira
dA. Bosa pm·a nr.esidí-Ia, Apó� tecer con

�jderação sôbre a rodOvia e os' objêtivo� ,

da comissão, requereu o parlarpentar a

expedição de mensagem ao Ministro da
Viação e Obras Públicas e ao Diret�r
do J)NER, apelando no sen�ido de que
seja aberto Um crédito especial de seis

'

'-

bilhões de cruzeiros, a Ser aplicado no

trecho oatarinense da BR-IOl.

AG�ADECIMENTO

. Atendendo proposição do deputado
Fernando Viegas, aprovada pelo plená
rio, 'à Mesa dirigente do Legislativo. en
caminhará "mensagem 2.0 Mlnistro Nas
cimento Silva, do Trabalho, apresenta;1
do votos de agradecimerro pelo 'res.a
belecimento das aposentadorias e .pen
sões de 386 segurados do IAPM, qUe'
há mais de dois anos lutavam pelos
seus direitos.

CONTAS APROVADAS

If!r' votação secreta o plenário do

Lei:(slativó aprovou por unanimidade,
:ç.a· sessao, de ontem, é',S contas do G<1-
vernador do Estado, referentes ao exe:�

cício financeiro de 1965,
,

.

OESTE QUER BR

,
,As a:ivida.des qUe vem desenvoL

'vendo 'nesta
. Capitál a Comissão pró

construção dá BR-282, COlY'posta p('}r pre
feitos e r�presentantes classistas da re

gião· oeste, serão fócalizàdas na tarde
de hoje no plenário da Asselnbléia L2-

�slatiya pelo d�pu�ado Ne1són Pedrini.

Pesquisa Mostra Em Breve .colmo Vive o �Hneiro
vão Na,cionaI através de exterJ.SO e

..r plé';t0' rela (ócio. r

FinalizoU dizendo que um membro
do Setor' Social dá CPCAN que àéom

. panJlOu atentaniente os trabalhos em

Criciúmá chegou sábado à Floriai.1ópo
lis, on�e. dialogou com profesSoreS tl

autoridades a atual situação dos minei.
ros' cátarineilses, devendo retornar à
Guanaba. seguno.a::'feira pr6xima.

Além dos' DrofessOreS Guido Jos�
Wárk�n e :Nere� 00 Vale Pereira toma-

O pro{epSqJ" Guido José' W.arken, ,t,R
..

Do
..,n.arte,' no') <úlba1hbs, os 8.c8.dêmices

tl111 dos. "o.ordena,d.oresl 0.0 traba/lho, l'n - ','.
- '- .. de, 'CiênciaS Ecohôllúcas Inácio Queirós,

fImnou 8 repor:agem qUe será llüciadp.' LUiz. �algado Klaes, O"IJi Pereira, Ge.
no I.P.E.E. a segunda fase que consta- , . ,.nésio SUen�, Gilberto Moniibeler Fi.
r{J. de levantCJInento geral, dos I.:lados ob- ,

'

lho: 'Amou'Moreno Cal'doso e Nortoll

ti,dos, através' dos questionários preen-..
'.

Outiq'ues: e da Faculdade. .de Serviço
chidos Delos alunos, Social as 'all.!na� Bazilicia Machado, Ma-

A�reScentou que finalizada a com:- � ria Fernandes, Vera Farias. Maria Fi-
putação dos resultados, �ará feita Uma gtieiredo Monteiro e Juci1a 'Vieira Cás-
análise geral da pesquisa� e enviada �m t\o, pf'rfazendex um total de 16, os mero'

seguida à C�1_lissão do Plano do Car- bros da comitiva universitária.
i.

, I
�.

Retornaram sex',a-feira�últ,imà de
C'r;�'u)ra, os ,alUnos das Faculdades de'
C·."'ne;as ECODô1"icas e Serviço Social,
aCu[11')Janhados dos ProfeSSores Guido
José .Warkf?, e Nereu _:lo Vale Pereirq,

. Na cap)ltal Cio carvao, encerraram a

fase de levantamento da Pesquisa Ha-_
bitacional da Zona Carbonífera do �
tado, parte do convênio firmado entfe o

'

Insf;tllt,) de PE'Squisas e Estudos Eco
ilf.'tY'i,.."" (' '" 'ColI'.issão do Plano do Car
vão Nacional.

.

Joinville Agradece a Prefeito

Por Praca t\bdon Bafista
, .

Recentewente 2, Prefeitu,ra. Munici

pal inaugurou modema e bem ins.:a,lada
praÇa, I nO Sl}êo dos Limões qUe recebeu
a denom.inaÇão de Abdon Baptista, jus
ta homenagem \aO médico human,itário
e' express5vo político, que ocupou tod;)s
Os po.stos ektiv�:s da vida pública de
Sania C"jm,'na Pelo ato, o Prefeito
Acácio San Th:ago recebeu inúmeras.

mânif,estações de regoújo, elos catari

líenses eni geral, juntando-se agora a

gratidão especial dos joinvilenses, E' o

qUe Se depreende elo te1egI,ama enviado

pelo Presidente da Câmara de Verea

dores, (.::la Manchester, vasado nos se....

guintes' têrmos: "Câmara Munlcip:'ll,
Jo.inville vg aca'tando !_)roposiÇãO V0-
réador Reinaldo Gomes de Franca et

interpretal'1do sentiment'o todoS o� join
vilenses vg vem apresentar vossência
sincerOs et calorosos agrad'ecimentos
pela diS+inção outorgada a ilustre va

rão vg de saudosa memória vg Dr, Ab
don Baptista vg denominando praÇa des
::ln Cidade com seU ilustre nome pt Es�a

,;impática ,ahtude vg alé:m eiXpreSSal'
gr2.ndeza d'alma ilustre Prefeito Capi-
1-::\1 voo i"0C0U d:'! Derto nOSso.s corações !]t
A. ten.cicsamente

-

- CUr�; Alvino Mor{i
ch - presidente"

CAMPANHA

,

O Gabinete cio prefeito está fazen-,
do apêlo ao povo florianopoÍltallo para .

colabocar na ·ca.mpanha que v;sa evitar
animais 'soifos nas vias );úblicas, forne'
cn1do nomes e endel'eç�s de s�us pr}
prietários, A nota da Pl'efeitLlra escla,
rece que' Somente Serão éonslderadas as

infotmações qUe troUxerem os nomes
aQs respecÜv(�s informantes,' para aS

sanções cab�veis,

I10MENAGEM PóSTUMA
'.

Conforme foi noticiado o Ch�fe dg
Executivo MUnicipal sancionou lei dÇjw
do nOj:l1e a logradouro núbliêo da Capi
tal; de ÚShi Ortiga, h�menageando o

saudoso conterrâneo e ex�servidor cid
Prefeitura de FloriaIl.ópoliS. ,

.o ato do sr. Acácio, San Thiago ,fOl,

levado, átravés' de telegrama, ao· c0-

nhecimento
_
da Família Ortiga, hoje e,ll

grande pat�'e reSidente no Estado .da
Guanabara;

RETIRO BENEFICIADO
I'"

.

O prefeito Acácio San Thiago apro
veitou, o fim de semana Dara visitar a' J
instalações da Casa de :áetiro do Mor. I,

'

ro das Pedras, no interior da Ilha, A

informaçáó
c'

da prefeitUra, acresçerj�
terem, Se verificado entendimentos pUla
am7iação e dinamização ,da a,ssi:=;tkJ1Ci��
SOCIal, patrOcinada, pelo Município aq\-
le conhecido recarü'o de recolhhneJ1to
espiritutll,
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