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o TEMPO
Síntese do BoI. Geomet. de' Ao Seixas Netto, vâlitlu ate

às 23,18 hs. do dia 15 de março de 1967

,,'

I�ENTE FRIA: Negatjvo ; PRESSãO ATM0SFERICA
l'1EDIA: 1@15,1 milibares; TEMPER TU"RA MEDIA:
24,3° centigrados;' UMIDAp:E RELATIVA MEDIA: 95',4%
PLUVIOSIDADE: 25 mrns.:" Negativo......., 12.5 rnms.: Ne-
gativo - Cumulus - stratus Chuvas "esparsas
Tempo médio: Estavel.

; t
'"

!I

TRATAMENTO 1O Presidente iriterino" <;!a:
Indonésia: general. sUhar-1to, disse que embora o pre
sidente Sukarno, tenha per 1
dldo o seu mandato, �le

"

continuará a receber

tratamen,to presidencial, de

vtdo: ao,s€U,�,estàdo de saú-
,ue, Por sua vêz, a rádio de í
Djakarta, anüncio.u que O rgeneral Bupárvió, foi con- r,denado à morte, ,po!' sua ,I •

pé'rti,clpação no fr�trado 1
.. gOl�� �om�ílist� �de 65.

.1GDVE'RtNO'" .L·' � - "'.
.. ot''' c .....'� :;",�: t-'" r'" �

� ,!
BOM ' i "

D Ministro da: ,Justiça, ,I 'MO':1':disse que o próxHno govêr- ,

HCI; tem todos '6s iqstrumén" .
'

,

tos para Úl.Zer um gOuPl'rr:. r
tranquilo, que' são a N?va I
Constituição; - L:i de'lImprenSa e, a Lei, de, Segu'
rança Nacional, além .dt)
outros dispositivOs revolu-

SINTESE
AJUDA \

O Prefeito de' São P�ulo, I
Brigadeiro Faria Lima,

em-I'�ai<cará na 'primeira q�n,
ZElla de abril, com ,destmo.
a Euro,pa', onde tentará ob- i

ter financiamentos ,para a •

municipalidade paulis�a.

EGPURGO

'A Rádio de Pequrm, em

transmissão • captada em

Hong Kong, informou que
O exército parou de apoiar
Os expujjgos, ordenados'
por Mao Tse Tung, 'em vir-I

t tude das' dissenções políti i

, cas nas f�rç�s�ar.madas.

I' AGRIC�LTU��
I

I
O nôvo Ministro da Agrí !

, - I
cultura, sr. Ivo l\.rzúa, pr? I
meteu à um grupo de avi

cultores, a' criação, breve- �
1,

mente, do 'Conselho Na,cio
\

nal de Avicultura.:.: índís-
.

1
I

pensavê , para urna expal1- ,

são técnjcarnente perfeita, I'
daq,uela economia (

o MESMO

. ,

ciol��rio,s. ,

COSTA j\SSrSTE
MISSA

. f
O Presidente fla Repúb�i

ca, l'vJ,areci1a1 lLrtur da Cos

ta e Silva, assistiu, às 10

haras de' ontem. na cate
dral' provisória de Brasília,
;:(, 'l1lissa' de sétimo dia, re- i
zaha n.a intenção da alma ,/
de seu irmão, Antônio da I

, Costa 'e Silva. !
J

I
Marcada para o início'j

c:o segundo seméstl:e; dés�'1
te ano, na Guanabara, a,!vigéssima segunda reunião

\da junta de governadores'
do Fundo �o�etáI'iO Intel!

nacional, e do Banco In,
ternacional, de Reconsttu-
'çií o e Desenvo�viinento:

REUNIÃO
,',

\ ' MOURÃO
PRESIDENTE

b G,ener�l Moúrão,
• Fi�

lho, foi eleito Par::! a nre- \
sldéncia do SUPErlO"r

' Tri- i
bunal, l'vIilitar, para o

biê-I11io 67-68. O sr. Mourão
Filho, é o mais velho entre'
os ministrcls do. �xército,
de onde saiu o Presidente.
já qUe os dOis passados per
tencenral11 à l'vIarinha e

Aé1'onaática.

J

PROTEÇÃO
,)

,

o Ministro da Justiça da
Sl�íça, decbrou que a pO-1licia Federal, está éncal'

,regada de Proteger "sve-ltlana Stálin". no País. -

Acrescentou que a .. 'filha do j

I
ditado.r Russo, queria aS

lar-se nos Estados Unidos,
mas isto não fo� posSl�vel.

I
-'--�---""""----t-�--

,"' I

,BRI\SILIA, 14 (OE) - 9 < "l}leito, Ípdh:eto,' s�m a .partl- 'conceitos de segurança na-

l\IDB divulgou ontem à noi- cipação do :povo. o i\'lovi· cional, .quc vagamente fOF-
te, �pÓs reunfão de seu. Ga· ,menJo DeÚ19cr�tieo Bras.ilei. ft 'mtIlados, senem àpen\lS pa.

Carta, informando·se, que o

binete' E;<I:ec,utivõ', ..�acionaJ, 'ro, como partido', oposicio· elevação do nivel
.

eeonomi· n, intr",nqlliIü:ar a família 'marechal Costa e Silva quis
manifesto e_lU que preconb;a nista" 1iel ao ,princípio çic co, social' e cultural dos'_ brasileira" coJocando os' di. sal)er exclusivamente fi?'

.

t" "1' , f",
IJunnenore& da questão, ,\ri,,·a ams H� e prolUçte ,CO!! 1', g_1I� todp

,

o poder emana rCltos fUl1d\�J1)entais do ho·
nuar nà, llita 11elal eoÍl1pleta', do, 110VO:. 'é ;CIU: seu nome, é bem, a ,re�liza,çã,o, de, unp mem e:do_ cidadãe à mercê to cnteruler que se �ta de

restaur�ção 90 regime, de· exercido," rt;.a[!�·hl�, �
a sua ," �Jolit�c'a -'ádministrativa

I fUi'!,: }l�·., OIlganizaç?es que flãoJ a,ssun to in terno do Legisk
UlocratIeo e pela' retIHnada posição de Juta pelo fOil'taJe, dad� ,no 'p,lanejall1ellto da '_sofl;cm sequer a fisca]j'la. tivo:
d d' 1

. I'
t ó

.

t dI"
- -

t 1 iYIan�eIl11·se ; 'o" ,:MD,B no '
, Do IJI·o!?r·,'llla' I'ara ',JS0. •. esenvo vrmen o ec no- '�Ullen o a a�mocracJa rc- açao governamen a:;.> eom - ção do Conp'esso Nacional: �

" ,

mico, 'em termos nacionais. ,presel_1tati.,:� e da Federa· vistas aos "réais interesses proposito' -de reformar :l
4) a devolução ao p8VO do próximos dias consta um,

e indep'endentes. �Os II'deres ':3,-'o, dentro do r ....spel·to ", 'a' llacl�.o'lll' I'S"-", S'usteIltar.ir uma' Cón�t_i_t�çâo" ';im'pós�a, a almoço a ser oferecido pelo. ., �., '"
,
• .,.,

um Congresso Inutil3do e
direito -de eleg'er o presiden· -

Mario Covas, da Câmara. e so])erama popular, atrl1.vtÍS politica economieo·financei· ' te da Repul;líca e os ,pre.
cllele do go\erno á missã')

A li V· , .

'. ) é,m, ,f�, d,c ,.Q1andà·to'_',_ lJara
.

R J f Jle �UI'e o mna, 'do Senado, do ,'oto dlTeio. universal e ra "cuja preocupação' basr- - -', feitos de todos os llUUlicí. CCOllOnllCa De i.e e r. 1\,

leião ,lJll1ílnlIã" perante 'a� secreto. O: �;II}B,. denllncia!�. ca seja o jlesellvolvunento,
que ,!S Estados "retornem à l'a1<' cio da 'Alvol'<ula, nn

,. ,aut,onomia l)erdidà c, \ l·evj·-' pios;
u' 17 N- h' hrespectivas Casas d'o .Con. do o pr'ocesso de sub"ers'io c ]Jara_:a qua'l o empresaria.' la· . . 'ao, a nen lima

gresso csse' docrnnento, "que d'a ordem ': jUf(li�o-e�n·stitu.' do 'lJacional, recebendo o es. go'r�d'os na', sua:
.

economia;' .' 5), o sistema plurjpartida· prcvJs,w de ;'·iagelll. Os ill!'
a Opo�4ção ,!'esolvcu' elaho: dona:!, permalléccrá firme tunulo nccessario possa' rt:afuem as ..tarefas de que r rio; xiJiares diI etos do marec'lal

, .' . ,', '�. -' , '. "são,incumbl'dos"'" 6) e
-

I I '1
�

S'l t'�'ar a fim de fixar sua, po. na defesa 'dos 'dii'eitos c ga. dar a Icontl'lbUl{'ao efetwa,"
.� > ,a l' 'vogaçao a egls a· ,-,ust� e" I va cnn ll1uam a

sição cOln nitidez 11l1tcs da bnlias illdividuais, 'insCl i- dê sua capacidade criado· C��CLUS'A-O' 'ção alltideJ11oCr;ltica ,(lutor· afirmar q�le ele governm;:l
posse do marechal êo�ta 'e, tos n�, Declaração dos Direi. ra". ' ,

�
gada pel!) governo que se d'a CJI)Ü,ll da Republica.

Silvo na presidencia. da Re- tos do Homem, promulga. INDEPEDENCIA encerra;" O �l!CeSSOr do nUFechal
pubblica. da ,peja Orgalúzação das Na.' ,E HARMONIA

Nas conClusões o 1l1ani· 7) à liberdade de mubili· Castelo Branco recebeu" na

çÕes Un;idas, é supscrita 'pe-'
fest'Ü reite��' que' a con'strll· zação,' da ol]inião publica, a Gr,'nja do Ipê, o sr. Furta·

lo Brasil". Proeurà,rã, 'o lJartido opo· ção do, tB'rasil 'futm'o 'exige: fim de,'que todas 3S cama· do S1111a8, ua Bahia, que se

,sidOIústa ,"tõrna:c 'efetivo o, "1), ,'li retomada do de·' das"da população brasileÍl'a acredita lenha a ser o pr,í·
prificipio da harmonia e in· sep.volvimento economico, �articipem da f{)rm,plação eximo J.ninistro das COl1luhi.'
dependencia dos poderes,' em termos naciõnais 'e in· l'eaÍização, da', pÓlitica na·, cações. Como �e divulgou, o

reagindõ c.QntI'a a int�rvel;' dep�ndentes; clonaI;, presidente eleito decidiu
,ção do Executiva nas prer· 2)' iné�idas q,úe efetivá· ,.8) anistia; teservar e"sa pasta pan ()

rog'ativa� espeoificas do I Le- mente, anul,em privilegios c' 9) 'a revisão cOllstitucio1 referitl15 Estado.
gislativ�", e sustentará "a çoncessõe,s', feitas a" capitals' 'n;l1, para alcançar ,os ôbjc.

"

indispensavel ': fraternidade estrangeiros;
,

"

tiv-os' fixades Heste dOCll.
entre cidadãos armados c 3) def�ição clara. dos mente."

\ • •

t

O MAIS ANTIGO DIAR,IO DE SANTA CATARINA'
I"!orianópolis - (Quarta·feira)' - 15 de março de 1967 - Ano 52 - N° 15.608 - Edi,Ção de hoje :._ 8 páginas - NCr� O,lU

J

Assembléia Instala
I

Hoje 6° Legislatura
Será às 14 horas de hoje � sessào solene de insta

lação da 6a. Legislatura da Assembléia Legislativa do

Estado. �

,

O Governador I"Vo Silveira, que SE el1<Co.l1tra em Br�
silta, será representado na OPOrtunidade pelo S�CH
tárío dà CaSa Civil. sr� Dfb Onerem. que 121'a a (Mensa
gern Governamell:tal relativa às atividades do Poder
Excutivo no exer,cício de 1966.

SAlDA· PARA O MAR

I

/ O marechal Costa e Silva anunciará á Naçãõ as

'diretrizes basicas do seu' governo logo após a: reuniêo
ministerial que já convocou para as 9 'horas de ama

nhã. O marechal Castelo Branco fêz sua despedida on

tem á tarde, falando ao ?aís depois da reunião do Mi-
, i

nisterio eis ] 5 horas, no Polacio do Planalto.
v

J

esses serão os principais discursos? 'serem pro-

,nunciados pelos marechais Costa e Silva e Castelo

B"(lI1co. Durante as cerimonies de posse haverá ape

nas discursos forrnais. Na. 'Solenidade o' realizar-se no
..

Congresso, segundo o programa elcborcdo pelo Mini��,
teria das Relações Exteriores, não haverá pronuncie
mentos.

O atual e o futuro presidente fa!arão apenas no

dto de transmissão do cargo, sabendo-se desde já' que
o discurso do marechal Costa' e Srlvq nõo teró mais de

uma laudo e, meia. já o 'discurso dr- amanhã é consi

derado "importante" pelos assesssJlI��;.

CASTELO sem alma"; o sr. ;1oão Gou

lart prc(cril� trnnsfr-rir-xc

para a Granja elo Todo e.:o

marechal Castelo Branco,

o MANIFESTO

Afirmà. em seguida; qu� o

MDB ,continuará ,pleitean-'

'dt, nesse, novo peri?dO de

govçrno" "a; re.alização ,de
tizada pelos ' atos lib,ertici· ,verdadeiras rl<f.9pnas estru·

, das do atua� g_oyerno, _ vai- , turais ,que assegurem a Ul-
assistir à' poss� ,do' novo' tegração dé todas as classes

presidente, escolhido em sociais no processo politico,

o presidente C á' s te 1 (J

"No 1110mento eIu_quc.,a
naeão brasileira _ diz o

m;nif�sto :- aipüâ trauma-

Mourão ,é Eléito
,

,

Presidente
Do .'STM

qabea,s�Corpus Em Johnson .Pede Bidault ,Res)de
'Favor De Slangl Maior Ajuda a Agór� Em
Chega Ao' STr Amêr'�ca J.illina São fa,ulo"!'"

BRASíL1A, 14 '(OE) \Vl1SHI,'l'fGTON, 14, (OE),
, C1\MPINAS, .1-4' (OE)'- O

Ingl'es;'iOu ontem ,110 S�IlH'e· '. -, O pr�sidehte Lymlpn antigo' ]jde.r da Resistencia"
mo Tribunal Federal 'ped1(lo ,Joh.ri�on pédiu ontem .aG" e ex-primeiro.inil1istrO" da,
de "habeas·corpus" em· ,ía-; Congresso' (a elevação da França, .sr. Georg'es BldaH1t,
vor do' cidadão austriàco' ajuüa norte-allleriéat1a aos ,deixou. ontem, 'a cidade de
Paul Franz .stangl - l'ecen· países da ,America J';athla Campulas, onde residia pa·
temepte lJreso em São Pau· iJara, i billíão' c 500 lnilhóes ra fixar l'esidência em são
lo - i,ndicado como resllon· de do]ares, a serem l'ellar' Paulo.
save] pel� morte de 700 mil tidos de modo �orme pc·

judeus durante a ultima. los' proximos CUICO anos ..
- , D�s�e, : total. 900 llúl.hões

Guen'a Mundial. Os impe· destülfl·se a' etlucação, ciên·
tI'antes al,egal'am.. falta ,(l,e fia, ,e saúde" 509 rniLilões' :�

justa causw e pedelil a libel" cOJlstnu;ão de fundo espe
dade do paciente nos ter· dál pal'il� ftt1auéiar o "Mel'�
mos do capítulo das "gal'lm- e!1do ComUlJl . Latillo·Ameri·
tias individuais". Requere· ca�w, 150 -níilhóes' às �IJera.
ram aUlda salvo·conduto cóes do BID ; e 10 milhões

para (lue Sta'ngl ,"não, sofra ;0 fina�eial1lel�to' (le 'lJl'ojc.
novas co.açõeli\ por, 'pade da tos que interessam a todas "eom medo de' (leSpel'tarem
polícia". ,\S nai;õc�., '

'

a furia de De Gaulle",

Aumento' Dos

�Iug!leis, Preocupa,
Deputada
BRASíLIA, 14 '(OE) A I

'

RIO, 14 (OE) Após ser

deputadá JtPi�, Ste,inbtud:, ,elei�o i)l'�siçlente 'do, Supe·
(MDn.:RJ) " "afirmou" ontem, dor Tribunal 'Militar (por
na Câmara dos 'Deputados 12 votos, contra um), o nú·

, 1
"

, '

que estarémÓs '(]jante de Iústro Mourão FÍlho deela·

,,� f�to calkmÜ�so'; se os 1'ou que, "ou manterei b

�luguejs foreul aumentados prestígio da Justiça Mili·
em 65%, el1g10Qando os 25�o tal', ou não contuluarci nl)

correspondentes ao aumen· ,cargo".
to de salario,·mínimo, e 400 o

da: ,elevação,'do' custo de VI·
da.

j ( ,

"

Branco chegou ;v Brasília

pouco depois das 14 horas,
de anteontem proeedente
da Guanabara, a fim de fa·

zer suas ultimas, despedi,
das, instalando-se numa das

suites 'presidenciais do Ho-,
tel Nacional, por já haver

desocupado o Palacio da

Alvorada desde sexta-Icirn.
No í'im da tarde visitou as

duas Casas do Congresso
e depois apresentou despe
didas ao arcebispo de BI',I'

j icou na rcsldencia of icial.

Confirmou, por outro la,
do que e�tá disposto a voJ,

tar, opol'tfummeQte, ii Fran·

ça, dizendo:
.

TaÍvez b�·e"e.
lhe'llte; l'etome para a -Euro· I

pa" que :Ü1ida, me e�hí. 111'oi·
biela, por Imposição tIe De
GauÍ1e." Lembrou que países
europeus ;recusaram·se de
I'ecebe-lo como asilado.

"Sou cuntra qualquer lei

ue sel,'1lranç,à - (lisse -

,

:]1111·(1l.!e 'luna democrach� for,
,

ie e e.stav'el não pl'ecisa f�Ú
'lei de segurança ou lei dt,

embora P assando a maior

,]J�rte do tempo ho Rio ou

em viagens pelo País.

É possivel que () mare

chal Cosia e Silva dê prete
rcncía a uma das granjas -

á do Torto ou .á cio Jpê. E

nesta ultima que tem

s 'do todos estes dias.
pas-

I,

A pal'lameútar ,flum;inense
que estreo,u �la :r,ribull.a da·

quela çasa (lo.) _Parlamento,
acres,ccIitou. �iiltla que, se ()

reàjustamento ,alcançar a·

quele inllice, 4averá l1lU<l

grande deSlll'ojJo1jÇão com o

aumento dI,! s\llariQ. m.�llimo.

imlll'Cl1Sa" .

l\:'fatúfestou·se t II m'b e 111

contrario it extensão da

Justiça Militar aos delitos

prat.ic;,dus pur civis.

A FESTA

,
,

s,íEa, dom José Newton

Almeida Barbosa.
O «lia de hoje será de ll'".

ta em Brasílir com pnnt»
facultativo nas repartições c

COSTA fechamento das escolas

além tle

e '

re·, ,

O . marechz 1 Co sta e Sih a
,

.

a.s corporu-

-�>'< poucos- .politicos, dentre os

quais os srs. Ernaní Satirn
Co Daniel Iüieger, futuros 1,·

deres do novo J governo 11.1

Câmara c no Senado.
O -presidente" eleito exami

nou com eles o problema
criado em torno da presi
dencia do Congresso, pela
dubiedade do texto da 11011.1

está sendo orna-

montada para as solenida-

des e a Preteitura colocou

bandeiras e Ilamulas .1"

101)';0 da ESl�lanada dos l\};,
J1i�tér{os {! dp .i�l'(lim tl.l

torre de, televãsão. Havei ú
t�ullbém 1I1ll espetáculo .pi-
1'0 tecnico cujas despesas :\".

cend(''1n a 25 mil cruzeiros
novus. Enquanto isso, o mi·

nistro Wla<limir lVlurtinho,
acompanhadO do arq",litctQ
Oscar Niemeyer, cQlTIandop
os uItimos retoques do [iI'
turo Palae,io elo ltamarati.
, )

CAGAC/\S j\ FAISõES

Os <{Haia tcs de Brasilb
trabalham fcbriJmente ])"1':1

- lecminnr a tCll1jl0_ aS/_C<ls:t'

C" S I'llcomenchHlas' Ú ultíma
hora ')"(' algllJlS do� ].(;I)(}

Clll�' irl'!ios á reGcPG:iio � �l
"('.t' nl'el'ccicla' pelo pT(>sict')I1·
te Co$Lt c. Silva, hoje á noi,
(". no ralacio ela AI,onu1:!.

Chegaram a Brasilia os ,tre,
Ó

zen tos . faísões, dlt,!('ntns
perus duzentos p ,[os c S�·

teeentos frangos enCOIiT!e\l'

dados para o hanquete.

PROGRAMA
11 horas - Posse do ri:;

sidc'ntc da Repúhlica pt"

.

�

r:tute () Cungresso Nacional.

J:ocaI: Palúcio do Congro;;·
soo Trajc': escul'o de' }JlJsseio,
ou uniforme correspo}1den·
te.'

I

12 horas 'TransnIissãn
do Poder. Local: Palácio do

PRESIDENCIA
, '

�-

Por enquanto não se

be auula onde residirá
mareehal C8sta e Silva.

sa·

"

A ,PlanaItQ. Traje: escuro. de
resideneia oficia! é o Alvo· l"tssci" uu c<llifol'luc ,;ol'l'e,�,

pOl1dente.
1511 30m Cumprimel1·

tos das Missões Especiais.
Locàl: Palácio' do Plan',lto.
Traje: escuro, de passeio.
22 h01'as - Recepção. 1,(1·

cal: Palácio da Alvorada.
Traje : casaca. colêt6 bran·
CO. condecorações.

rada, )llUitO bonito para 0:

visitantes, mas parece que
muitó dcsagradavel pua.
quem o habita. O sr. Jusce·
lino Kubitschek' prlJtiel'
mente não o ocupou; o sr.

Jahld -

Quadros' morou' ali

poueo tempo, dizendo a.
aI;nigos que era 11111 "palacio

..

UFS'C Distribui Formularios Para
Concessão De Bolsas D� Estudo

r
A ReltOl-;8, dél UniverSidacle Federal de SanL<1 Cala

rina pô;; à dlsljesição dos intereSSados l'ormulúl'los pq
ra pj eenchllllentos pelos candidatos à obt: nçào ele buL

Sas ele estuclo, oferecidas pela Cooi:·clenacão de Ape.rfei
çoamenta de Pessoal de Nível Snperj(ir-CAPESC

Outros melhOres informes sei ão prestacles c'OS Hr

tercssaclos na sede Chl Reitorl,\

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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'l,cl'UD'. is qt�,etr' d'
'q hl" .julgamr;nl.o noturno. gCl'élç40' e:;,q}ontânea, a mo- ul\lm::t tentatIVa: 'Con_juro-

]\IIn8 flarh que UwLu jül' J1efa e outros servem d!es(fie te em nome ele Deus Vivo.

Ç,:1111QllLo Nosso St;I1.l1úl',11f,0 (j1H.: excluam Deus. Gente C;,\ga nos é::l Tu o filho «e

A L1i.;ul'gia da lbl't.::ia haz 'qücl'JiI S('l' IIWl Lu de JllULl(J que t0111 apenas 11111 víslum '.q>lfs Bendito' Conjurado
né:,üG c[J(Jw ,.!..- Ql1Cl1'l:Sl:l,t J I i,eJ1Ul1(), (jI,j:, 11110',L1al 1)1'(.: ele ciência através de, �J:�1 :11omc ele Deus Jesus res

a lelilbnl(,a lia 'í?,;Jx;'L(; e,
1 (/ll:ii:;; k:IC' (I:'; 1

I ti'iJumds que lei tura l:geira de revistas AJ1�cleu - Tu o dkFJeAÜ:,
Mcrí.e eie ,,:' 5, J\",[l� C;) isÚ-, ,�tI�(;� TI> i"l� e�)i 1 Li\,;;';�i'Jl, j\:lg:cll qHcí,etll díE:;ut1r: l<I1gJã? e

\, E�J cí sou, e um d�a, Vir' g'ó
o maior c.J'In juc1i,(&i8,l;;r) (le elo .f), (<'[:Ll,tle.JnOíl0lILç, , l1lf':sulO Emstolnl. JesUs bre .as nuvens Co..n grande
tqdos os (.f:lllj')(!�L J:'� s [a- () 'iII" ij'iblll.>'AI', ri ,dr"l � e()lll'U seti silen�io nos enst- ,poc\er'e magcstad , para [til :

[ou na 1,oví�;ã:n rlo':T;r'�(:;éC1:-;O, 1l:�1,';, ('f» t'1 () r"i.diLoÓ. 0'1.1:'- lleL,qlte nãO'se' dev"'dtscu- 'gar',�od,as as naçp-r.:' Cairás O Senador-Antônio Carlos
rrâo nos COllALA, 'tiln

(,'

aJ!.-,G' bllf':ll di} ICi�'n[,i:l. ,Ldbnnal iA!' (:l\llli esta gente. Oiêhcta fil�gf'11do mna gl'a11de dor "
'

1:1qI8, 11:1([8 mJ'.1l0�,' elo que do,,> hiirrJ]}�.s e T"J,l'í,Sf;:I'1 von fteimtt de Deus! o n1e11101' r§lsgtju a,túnica dizendo ,- Ko�,del' ,', Reis, no< prôxlmo dia
Nç, J,I1![i;::>.rne',.Ln (1n Jesn��'·i trnnals 'tnRtruíclfl, '!1,:;l'�\iTela C

e deixar falat. �. ,
, �lesful11ou, que nÉ'�JeSSidad� '22, 'na cidade de Santos será 'ho.

C,lsl() nouvc mxo elr, 'Lr11m jlOr."!, OOíl1f) il1ii(rnir1a"maiT'l , o io: Lrlbunal,pemllte:o temos' mais de «tcstemn- )",
'

"

1 "1 j' rv f:'-:l '�e""1Jj'111 \1"-0 ' ." . }' "N-' b
.

f 'I'· 'me,n,'a�'ead.o' pela Cama'r'�a' ':tI r'1,1Jl"11',_IUl[�', ,<I;:;LI,;J, 1110)\0,':;'(' (O fine R0m n" .',\'1, ��i:l(, "f> uo: q.llar'com,pare.c�:u fqi o Ide 111a8. ao sa ia O"lllelZ,' ,,� �. In, ,

(I,n.-,Lrn, um m.".15,' ',ilJ'usto'(l,o (1 rrn,' 'li1si,"fi,rnpnLc esta gClí C 'r' t·'" ;- d I' ,- 'que 'neste "g'es'to es-ava �as:." '.c<}·'p'a�·l. \,",'
. ,

u • aJ. as,', q,)�n?;:; a l'e igtao ,

'lHe o 011t\'O, D('í)oíl, dn/pri- te fíllC nm>lvó�r;i1J::ãÓ, lICegn;va .dn. fulqa rf{igiã?; religiãO,clt: gandto siinbolicam;rlte a,An" .
� .' . ". ,--,

(S�.G IW Jm'rl,ln' ;.'{;::;, OlivPí- :1 r, .no 'lV�p�8r�S, 'mruÚo dos J'àj.j'nal,lsm'os) e' ;de:virtúdes t�ga" Lei "pata' dar 'IJgar .à 'X\X'·:
'.

,

:' ':-;v,:'X'r. ::l,: JeSllA Joi léVado ao I;ri te L(ílJli11�11::TÇlssol :8C111101' fíngidas,:Não\ct�e"árelig�ã'o Nova,Lei, 'a'L�r.dó:jiÚ�()l�. ,i:, , --,'-�,A;"

�.bllI)aJ ela -/\11(;,'; trlbul1:xJ in 'I::-t�' .n:�sponc18n "mJ'l? únj:� lTIo:úlJca 'segur� p�io �ró- 4:i'ém�de' l11Úitos",Q.u�i;9S,11li' ,:'::- ,

, c:rfQ1i1et.O .l'c piu:a' 'ji.i1gar l1al[lVTft,;1;l1n:1,Tn5BJ1JO': para , Úl'io Jesus, C,!'fuft>,':f6ssé"ial la�res ;fazia àp�nas}:fiuP:�ro, ,.) ,

,

A'
,- ,

'e t l' 'fll m.g ""ACl'e' ,.,

d' � J t· h'
.. , '"

\ LCl;l':'O-.,· "em IH'II '-t()j,�il<-;'\ (la"TjOl'flu.ü nas y,ll(); €1'0 mUi;:; '"COH" S:n' ,aS � ?;,r'
'

u';:'\;
�

sa',era a;.uúí;�a t";l-igião'yel" ,1-aS :que, 'esus, 'm '�' ,�es·
' >J, ...,- J < P.

'SilmD,SaccrdoLe,_ destl,fniclr:. 't1l11nhas,: f\.irid,} liojo :'Jesns ,/dad�ira tí'orico dEi' J,religlião.
" , i�,"". ':) " ,

"

.

: Capifáf 'Pa1'anaen�e qú.e c�tá, (i�'
..

((nr .fArro pelo,> Rómanos, Cri�L;" 'rGJltili�a� S411do jid- é·, t&liea "NãÕ' vÍl;l,t d s,trujr '-: , -__;_4� . '.-�\ ..

1 'I
'

'

R' .J

"l\fesnlo fjlle itinda cst;lvesSe v.ndo 11Ü�':,' t{n-iull,fi.r da c!0:' ,�"�,ei, dis'se,Jesu�', �1i: ap'b:-' .'<, ,
. l" ,,',-: ,�, .. '. :_, ,�', _..; "

.. ':, '.' : c�t �tl( o':r�Ú;, 10; o�áuvogado ,'Vil:'
invpedJdo íre,Doclr'j'e,�e.o ,illl da ,Ol'gl111;.o.R'� C1ue,�l�,dü I)rté: ,Joa.çaba',em� Pr�p'in'ahy:o:�:: pra�a,; '_eallzar, 80n do R{)$wio, uin (los 'GDons

, ,: ':fl,m'el1i.n rJ'Ú núlo pnf'(J:jw ,tplHjC lwov,al" sem .'Dçns, Os ' ' .,�,
"

' '"'" '.; ',"" ';" ; , : / " 'p" t; J .,', ,� ,',,. 1\
-

,

rello R )101(8, 'A T.(:; prol- :l,"fi:1'inl'f'fl. ,�)l�:�rn�3")ómo' '�r
, Em,�'ulub:ro;J,�s';'VI.�l\Jog:���'ABf)rlos ,de "ar 1:(108 'lJ� Tar�ma'. da, próxi

/, ,"'/ ',;' .'
:
",.:' �. '

!
" Sáidif':'ea'larina,<"':�,r ,"

.- '-'..�
:; 'lÍ1Rrsemáú:a<o descutid6 moru elTI

•
" 'j

"

," > ." ,,,"

,
':\�'�eu .faiirpso::,clütlé;� recepci�mal'á

Joa,çaba' prosseg�e : nos' .v€�deL . ': -,� '�.:, ..

'

.'-

/ : �Í1lÍg'oS tla(;6üanabara 'e 'Santn
�elrs�Pl'epal'ati�os ��lli:a �'ie[t :'A,�é.c.o;; é::iconstlttiid'li/ J)�:' r, (JaíaÍ"i;rüi: �l}ar-a uni f:jln,-cle��:c'ina*
lizaçao, na pl'llUelra qUInze-" los s1's., dr� 'Á1exâncfré' MlUUZ r '" ':,'.''' ,:' ,: .'

na �é outubro �dOltro�,:dos <;lê "QlieiÍ'Q!; :p�esídente; Dr� :', 11a ',eJh €ru'lüba.
VIII Jógos Abertos' 4e 'Sáh, Antflflio, Rubeils TOIDm, 1(n !

ta Cátarina.· "',,, ViC�,pre�úiellt";;' (11".' Moadr
'

,

,

"Ontem devc,teúba\'illo,,"'a,. Dall\Oglis, 'Z.'o' ,VIce: 3.0 'Vi.
prnneira reunião do' CuttS& cC' :Dr.,�1a.tlrd Batist-â� Secrf'·
Ih,ó Técnico, ocasião·elll' que..\' M;iio Gétàl' Dl'�,. Moacir 1\1".

esi,avàm 'designádôs pil'a c!tl1i; 1.0' Sectetáriô'
.

RlioPll!'l

comJ?àrecer:á niésma:: oS es."; '1;ohluat.ô ,d'e, Oliveira; 2.0

portiStas Rúdi Nodân... de- Secretário 'Oswaldo Zedon:
Joaçaha;/Dr. MuriÍo ,A. Bar. Tesoutéiro-;Géi<thF1lÍi'vl0 de

reto" de Jar�guá d!:1 Sul;
.

earl:i; i,o', Tes<Hit�jro {]arry
Fausi Migdel, 'de 'Jo�Vme; , I.ang€� 2.0" 'l'esoHteiro' 'Dr'.
Joãó Pedro Nunes, ", 'desta E�lÍest6' lV1IÍJr.el;ri; ',nin:,tol'
Çapital; .R�bens Fàcítli1i" ,de ES'p'Ôr-tivo:!��t:é' Alvcs, Hil'í'·
Bru$que; 'todos 'membrÓS e" tor', Sociál :NorhU Za.g'o'
iQ.ais' os :suplentes:" cláqdio '

F;loü'aht 'de' La'ges; .Slf1;nistião
Crhz, de BhtilieNau:,e'Hótli€-"r
ro M:outeito, de Mafta.

� I \

,.

/,

I
.

'

f'_ .. ',

-0

A IHrr"l,ürhi da Fi��ld�à�,\ de 'Filosofi/comuniéa', J _i�.
"

�lo� os intrl'cssrrdos que, cio dia '13 ao (li�"1'1,'fle, ni.irço de

f gt;'i,' I'st:1,i'lÍ 'J a'hel'Ül, 11a Secretaria d.aq'�IPJ� ,F�c�lI1àdc ,'tras ' Caifás dra ,um liOmeiu àl
/ - ,', ,

to, ...perverso, cQlérioo" vingag às '10,:10
..
hm'as, a inscrição p:'n'a' as provas, de, seleção d'le

1.ivo e descrente. Ai�1menta
Lmrlid,1.bOS llal'it 1PcÍonm'cm as, s���li?tes , maiéri��}lO: r:,1, Va ód;ó Piúft1l1d0 a: 'Nosso'
n<tsl() !lI" ;'\1,1if'l1('!1o tia F'acnI\l-::íc-le: ,Inesfnho ,e Arfe 'Ff�rhini" 8elllJo,r. Nãóier-:concleu a sa

n",i'i, ,

,

," "

i, l'i'\fação d,e "!l?';gar o, pivino'
,Ito:: iliiLiS ,'iii!'! ]lJ/ovas St'J'iío.matüad;lS oIIQ:l'tmianteniÍ': ,M,�'sLre, Ii'ez 'lÚ\1'sém' núme·

, '� , . '\ \

fê' cfmq_j.;;'ío ii:1,; prnv:i.'1 SPl'?i.O 'mrlTl':1.iJQ ,úl1fl1-tnnr.mêntr: ' ,T(l de PCrgülltctt, às .qUâiS' o
1, M�:5tl:e não J,�fi toes,;lOsta,A'Üi'ê,,,.lfw fiH H;�;5tnirlfl Jj" MEC, I;!;. ,

, i'tll�prvenção Gás '. te�temu..
O fiiíÚfc'lL[) di! r,ílflil1.ilitfl flPwrá �{'i', C'!}ml:1i'm[ri�fl rom 'll,na:1",i,UiUultmi:râm, >tmda

n'l rf.'S}!p.ctiiiuR Iftlilii<L ,mUi::; {1 jl.tlgatnento. ':�i{ás
lli'ffll'm,,"'j.s§ in �r.r.l'rj,flrifl, ,da .Fní"liídade "à,e', Fij.�§ilfin 1'13Cdrt�OU' lalllentav;.lm-eÚp

t _. /"'\ . '" �:,' t.o, a silêncio de ,j�sus 'dei.
'�-:nll a P"!',tul"lJádÕ' e ;Be�ple-....
:{('i -'-� trmhaCÍ>lçoes dfl;S teg

,

: .' I qij1;,�i;.1.s,"'"6,· dei�fam- aillo;
1\1i::iJ1" ABre 'de 'Oli'Vf'int PiIÚil,' �'Dif'eíflrfl ,1"111- ,I':, '(j.;L 'in:::�i&. eil,fedaélo. El1'1 de-

0f-\spr:ro dI" caUSa' féz /uma
,
,

.;. _t--

J' 1 t ',>-

\

,,'o

\

\ "

, '

1

, .�
.

, .

I,

. ,

,
'

, "

(

/

" '

,,.__..�_,... -------,,-- ,--�_._--�---......_----------------"'--- , ( ,
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'{ '

..

'

__'_"Jesus, CristoDar

, Deu l'apida' circulada, Cll1 E por falarmos no Hü:tel Na
nossa ,cidade o cronista Social Se donal jáa algtms dias que- or I�1au
bastião Reis; O cronista do so- gestoso Hotel está con�pletalnen
,'ciê.ty (. de' It�jai, informou-nos' (> te ,lotado) pelos con"l/1id:ados qite
'. tJúe as luxuosas' fantasiás do logo mais., assistirão a P()sse di)

Estado'De " çarnàvaI Cal'io'ca vão deSIHal'
. 'Presidente Costa e Silva,

'.' 'lUiS salões ,da ,S6ciedád�'. Gmn'a�

Acontecimentos
. '

,

xx
,

-- x x
-

.

.

,No Qu.e,rência; Palace () Dr
,

I)
,

.

nessa, sexta ..réira homcHageou·
o ]Vnr,istra Juatez. �Ta\rora, cum

um 31m,oto.
, " � " '<I'

XX� xx

decora ..

"

De

L,l!iz Roberto: Luz, ,Gerente
'dá 'LíllCk S:A. ,em 'nossa cidal1c.

·I�,�'·""atp.lla s�h\�na xec\;beu. a 'Vi��,
l'sttâ dô·, Di".' -RÍêhàrd l\.fozei.yI?l'l�"r'
's,iílente da ,EUlp'l'êsa '{'Huber·, /

. "\Toréo'" do' Brasil S.A., 'com f;(;
'.d.e. em, São Paulo.

x X�- xx

\

Sábado.: de Aleluia no, Lira
rrenis '; Clube Celso PamIJlona)

" apl',esentará/'o SHOW "Viva a
Em -visittj ao iiJí:irdim �(:lOí6gi'e�i: . .di� ·19!03,!61, 'M'I ""," ,>'

al.Ia •

• ,I ,

•
�!

•

.

" r' Os f�te��SstíJos deví1lriio 'trlnô,' e�m fi Sl'� GUSTA- \,
I x X -- ... - X'X

(
\

Na, semana que passou a
"- 'honita Sra. Reghla' 'Fett J foi' vls(a '

:iàntarid<h no Qu�rênda Paiare
com ''-grupo ,de casais.

,

.
'

,(

L é

-=""=...... ..........1 �;o==-""""'-_.-� _ ...S>' --__.._�_

.
'

CASA',
.

VJ:NJlE�SE
, .'

xx
". ve�de·se Um tefl'cnll" com uma' cá'sa:': ue'madeira, em'

, "� "', ",',
perféito estado de conservação, com' ulstalação sanitária

,
, ,

,
' " " '

,

carp.pleta, àgit.:'l, luz e esgôto. Ver'- e tratai" li ;RU3i' Alllli.r�n·
te Cal-los Silveira Carneiro, 'n.(J 75 .b..',§!tt'onômirá - FIo·
o, '"

'

Htthóp!ilis.· ,,( ,.17.3'.67.
I, I"

'

! <

I "

. / �r�deraçio Das ',lndúsJlrias "Do
,

Sanla Catarina
.

Conselho de Relu'eseltlanl,es "-,

j ,,', '_ 'I

CONS�LHO DE'REPRES�NTANTER

, (

ny, ,em sua. promecão 67.
I

..
,

� !

i

X ,X --' , - - X X
• J

EDITAL DE CONVOCACA'O
" !

..

, �. , -Sexta ..feira no Porão !i9
PclQ\ pl'esente, fica cOl,lvocado o ,C��s�I?_o ;d�;R�llres�n.:' �, dó ,Country Chib, ,palestravmn

t�iltes da Fedétação das, I11dústr�a;s' do': E1$tádo> do 'Santa :Serl"a'mente OS "dis 't':d "

. �

C..
• . .- ..�_, .;., ' "'f'j.. " Cu 1 os lno co'"

ã.al1113, pal'a' a l'euruao or ..uua-l'1l'Ji,a; ,re"'üliar-se em sua. se-, •
'

J

de social, à Rua Feülle Schrhldt, esqtifita,,: de Sete' de 'S�. t . de nessa S9cledade Armando Va

tem�ro, Palácio, da Indústria, -"2.0 �rlÜàf"üQ diíJ." zl( dI'
,

,Ierio. ,ltssis FilhO', Luiz Henrique
mal'ç"! ,dI(} 1967. às, quinze (l5) horas."a-�f�:,de,{tf!�iij{'ra:rem�. �anc17edo, e, Georg.e Alberto }:�ei,.
Rô'bre a segll�te' ORDEM'DO R!,A:, "

'
" , -:xnto.'

.

= Leitui,.a" diScussão e' votação�ldo:RelMóHo 'e, contas
'

referéntes ao exercíéio' de' "196€/ com: I) :���pêC('iv'(), páreerr: ,

do Conselho· Fiscal, ,'<' .

"""',' '; .
,\

,
. j':J ' �, .) ,

No caso de não haver. mimendegai ipara; a
'

rf�liWçãfl
lla.'teunião 'ora "COllvoc4da.'(illáiÔrlâ d09�:§�d1�íitósdiÚã:

'

, HNem }\;lóduló Nem Maruá':
dos),. fica mal'caila,' outra :.V,!1ra ,dúá�H�)i- botas:, após, \ �o ' c: 0" liVTO lancado ,'recenteniente

Jmesmo', Íocal e que. se reaui�l'á' co� ,ql.W;iqüeri-nú.�éro: di;, '" p,ela. e:SCl'itol'�; cat�:dnei1se Ruth
De!egat:!os presentes.

' ',' ,

.,', , '. ,

,
. baqs1 Cfúe na: proxmla semana

FJorianóPOlis, 'llhl- março do"19&'1;"

"

j)áta seu' Ial1çarnenfo �m nossa

cidade;' vai \l'elUlir o nlUndo e1e�
>

gante num, coquetel geÍltilmentê

XX

Ad.hema.r Garcia = "PresIdente .. em, exercício
-_ ......- 7-'
i ...

r"'-", �',I.
I __

Sociais
I ZURY MACHADO

oferecido; pela Direção do (.ttr,
(
v

X X-- X'X

- Está de . parabéns o icasat
.

Dr. Ney Terezinha GO'l1zag�,J'k\"
lo nascimento da lindá ,Claudia
"dnmiilgo último' na "lvfater;íidade
Dr. Carlos Corrêa.

(

I

Dia 1'0 e '2 de abril, o fabu
,

,Jnw,. Serg,io· Cardo.so es.tará no

Teatro Alváro 'de Carvaho. a tot.["
I>- ' l'

sentando Pü,esias· brasileir3''; c

portuguesas, cantando lindas
canç<l\es brasileira�. Sergio Car�

dQso vifa a 110ssa cidade, 'nUnu1,
promoção de A.S. Propag'ue.

x X-- --, X X

Aniversária hoje, a Snl.
Icomomos Parasquevi Atherül(:,s
Logn mais com um jantarj o (:<1-

sal estará festejando o acont{'(';

mento,>

xx --, -- X X

E' "d b
(

sta sen o asta:t;lte co.men-

tada a festa de 15 anos ele Le�h",
filha ,do casal Dr� Jatiro N:iUa

Linhares, sábado prOXl1no nos

salões do Clube Doze de A�,ft�to
� 'a rua João Pinto.

x X-- xx

Os casàis; Jãirne Couto,
Acy Cabral Teive, João Car.los

Casiral e Valter José da Luz, 'sá�
bado' fOfmu vistos jantando nu

Resíaurànfe do Qu'erê�cia Pala·,
ce.

X X '--�---X X

Sábado em Brasítia, 3;i 18

horas, na Igreja de Santo Antô,:'
nit realizar-se·á a cerimônia 'da.
casamento,-de Diva I\'1a:rla, Za-

.,

nioo Carvalho e, ,Edgar Bezerr .. ,'
Leite. A' elegante' r�e�pção �('S

cd:hvidados dar-se-á no lux�so
} '. � "\

salão Azul do' Hótel NacV)ual.
x X-. xx

'.

X Xl_- -- X X

.Wálleia S:}Iete, sábado na

residência de seus país Sr. � Sl'êJ:
Walmor Corrêa, recepcionou I)

joveril sociéty para 'sua lind� fes
ta de 15 anos. O famoso ,Eduar
:ào Rosa foi o r,esponsávef, pela
decoraç,ão (} 'serviço de bar e fU"

pa, merecendo os melh(i��s, de
gios .A aniversariante, us�,jà -u'm

-

vestido' em leve tecido . 1)l��11jcú'7
modêIo de 'linha simples' ',\nw,s
déu grande realce, a �ua g,tiça de

e
I

, ,.

menma-nioçà. '�

\

, ,

,

fi
x X-- X'X "

I
'Pensaniento, do: dia: � ",Uma

paixão secr.�ta defende lnelhor o

cÜ!racão de uma mulher, do que
a su; própria virtude.

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Sociedmle Carnavalesca
, Ilíahns

dos,Tenenles

De ordem do senhor Presidente, a' Sociedade Carna-

valesca Tenentes dos Diabos, CO!lVOCUl os �ssociados e

Comissão de 'I'rahalho; 11ura a Assembléia, Geral, que se
iNOVA DELHI _ A Sr:1.

Iiidira' Ganht foi confirm a

, .dá:, na liderança. do Partido
da

'

(10 Congresso encarregada
nova Diretoria, para após o desfile que a Sociedade fará,

> c1€', fOrmar o novo gc:verno
.

, iridiâno, sendo indicada: fOrnos festejos da Primavera (setembro) em Curitiba, e
, 'lll'alnlEnte por Morarjl, De

2.0) - Caso contrário, 'proceder ti eleição da Nova Di- '. ,.'

tíd
, ;;�1, "s�u Ul1lCO Icompe 'I or

reteria. ciue retirou sua caudídatu-

l'a' é' pasas a assumir fun,

éoes de relevo no ncvO Mi
,

,;' ���fstériO, 'ócupando os : C�r
'gaS'.' ele vice-chefe do govcr

..,' I"

realizará em, sua' séde, às vb�ie (20) horas, do dia qU�l1ZC
(15) .

u o corrente, C01� a seguinte ordem do Dia:
1.0) - Discutir da conviníencía em adiar a eleição

Florianópolis, 11 de março de, 1967.
'

,
\

Luiz Coelho -, Secretário-Geral

Em estilo, nazista a con'

tenção da l1atalidade está
sóndo levada a efeito, Ho-

11l�ns de ciên�ia, também

tQ-:Cados desta loucura cole

tiv,â-que assola tôd'8.s as 1'8,
ças_"humanas, aderiram" aos

processos dos asseclas de

Hitler, todos inspirados na

tremend'a blasfêmia ela
"Marte de ,J)CtlS", assenta
ram em suas mentes ultra

ct'vilizadas, mas igualmente
ateístas, que o extermllllo
dPs homens tem de conti-

nJia a' ser feito, agora, p,o
ré111; subreptie-iamente, el)

te'l"j,lizando-se' as· l11ulh€l'2s

sem �ue elas o saibam, PrO
clig,àÚza11do a màos cheias
as, tais pílpla:; a:nticoncep
'cionais, envildcenelo a. cspé
c,ie, com o animalizá-la, des
titlindo quaisquer resquíc;
Os 'de ,sentimeiltalidacle quo'
ainda possa restar no.s co·

rações! E iudo, isto qUe 0-

cOl:r� no mundo, afeta fun
c1amentalmentc o povo bra
sÚei"o, exp 1;,1\0 Irnü, par ser

pé10 'SoU tempCl'amento ex

fílosivo, o que mais se pres
ta'"à inc,culaciío de doutri
ri�s ·qu en1:1'; os' povos gel'
mânjCos e saxônios e es·

oA'�dina.vos, por Slla índole

ei1.oêontrem reacõ:s máis sé
1, -"

l'iaS� expondo-q,s e111 mehor

gn1-U' aos criminosos efeitcs
_' )

mais fria e ptsitiva, talvez

de"a'mcr
'

aos semelhantes,
qiJe :atentam abertamente
c,oUtra as leis eternas d�
nir uSo Vozes 'col11o as' do, Pa
d'r� Mohanit, mostralÍ�l à e

viC\ê'lJ-cia que eSSa é uma

campanha, visa:ndo princi
pàlmente à destruição da

03, jornfüs não cessam

ele' trazer notícias alarman
tes sôbre·o nevrálg'ico pro-

�-,-,-----_._--�------

E" o indante supr:mo
em 'quê deve:n fazer-se ou

vir os ilamores dos 'flue ve·
n81'o,111 ,as cousas santas e

exoram a intervenção da
Divina pi'oVicli'>11r1a domo. o

fê;;; o nosso ,grancJ.e Castro
A.lvos, para liVrar tantas aI

l11�s 'da tirania ãOs� eScfa
vc\::ratas: 'D�us! ó Deus!

anele estás qué são respon
dos __:__ Em quP. murido, em
que estrêla tl! te escondes
- El11buç'ado- -nos �céils; -

Há dois mil· anos. te n1an

clei meu 'grite, - que 'embal
de dESde então' corre o' infi .

lUla .. ,
- Onde está.s, Se-

nhor Deus'.
'

A hu�nanidade está sendo

eSCravizacla por grandes,ho
111ens completamente eulou

c!uecidos P2JO Ides2q1Jilíbrlo
que lhes Causa excesso' ,de

vo:�o,s saç:rifícios, diZ o Se·

nhor." Lavai-vos, Purifi
caives tirai � maldad2 dos

vesses a tos -dI) diante

,
no cde mtnjstro daS F'inan

�'as.
Ontem, pouco cl�pois de

i'.'Iorarji apresentar a sra.

Gantlhí e de, presídenteRa
dhakhrishnan autorizã:-Ia
\'

'

," csnstituir o novo governo

a filHa di), .ex-prímeíromj
nisfro Nchru falou aos 301'

l}alista'l afirmando que o

sc�ialismo e Q politica que

de nãc.alínhamonto consti

tuirâo as bases elo scu
'

man

da to. Ao l11ec;mo\empo, a

sra. Ilielira Gnridhi aníincí
ou a íntcnção ele constítuir
um governe. mais diUamico
e efiCaZ que o antel;ior, e

mel1S 01h03: cessai ele J:azcr
l1:al: aprendei a fazer bem:
Proeurai D jUi;:O; ajuda; o

,

opre.,; so:' 'farei illstiça ao ór- 'crcJ111' a mântelga e, o açúcar.. Acrescente os ,ovos inteiros,
J'ào: tratai da Causa das viú 1 dI' 'cada Y,ez, batendo' benÍ depois de 'cad�, edição . .Junte os

,"a;;, Vil1de agora e argüi- ingl'edieHt�s':, sccôs ,� O leit(\',.a9S� p'oueos," mexemlo de Jeve
me, diz :0\8e11llOr: a�nc:a 'geJi'óis, d� 'c�(ía :aC�"'cimó.:,COI�qU� a 'l�l�S�a:_lilpn:a .'�ormaque os ,vossos pecadçs· Sc- '

" '.,_L ,'. ><1' �' ' ..
" ��"" � :;;;:.�, "-,, �" I

-

'.,"0,.
"

,

lI' '��c1' "b ,.;,. de ,to1!tâ._"d�n'lontá' , ,wltaila (2'1: cín), esrulJlundo·a bem.
J c'f,.1-N'er,111�.',10'E; como ca,':' .' ';' " ." "

1l1eZ'im, ,se·'"tornar.ão 'como a Descâsque', as maç,ãil" corte.:as �,em,'_q�urtos "e; retire os cen·

branca lã., Se quiser,(j.es e tros.' Dê, ,em2c�da'\ pedaçó: uns' éOrtes não muito profun·.

',: '
.

,

.

-" . ',I, "
.

'-J � .

ouvirdes" comereis o,, bem c]'os 'c' ao comprií:lo.' Enfarinhe;�os, pedaços da, maçã '(o Ia-
desta 'terra. ,Mas se<'rc,cusar- do q�e 'v�ffié��'Junto à"�i_assa)�e ,cóloqúe.os sôbre a mas,
d�;s e f�l'de� rebeldes, ,,�e' sa: formando círc�i�s .. ténd� � "�uid�do de não cncostá.lo�'Teis devofélrctÜS à espaaa;, ';.,,;;_ _

"

, '" -, :" '_' .

po.rque a bfica do Se�l1or o no beual da. f?rPl�.:OlItr(},S dese:Qhos llo(J_erao ser feitos.

diSSe ".
'

Ce�sém os loucos -Asse', em for?-o mÓderatl()', (190.0) durante 45 minutos.

com a sUa loucura I Livrem PolVilhe o' bôlo ainda' quente' com" o açúcar ele confei.
f'e' dêles os 'hol11p.ns de jui- ,teiro ?u outro, bem:, fino.

• zo!,

Que fazercom
do imp,Ç>sto

o,de' re,nCta
de sua empresa?

Associar-se a homens de ne

gócios da Amazônia na amplia-,
ção de emprêsas, cri�ção de'
novos empreendimentos indus
triais, agropecuários, ou em

serviço,s básicos como energiq
elétricá, ü:ansportes, tu r i smo,
-CorTlUnicaçõ,es, colonização, etc,

E há ainda outra hipótese: mon_

tar um negócio' exclusivamente
séu! ' ,

A'ntes de �Iarar � impôsto de
renda de sua emprêsa, consul
te-nos.

Vdcê não pode
oportunidade!

p er'd e r esta

- ,---

Com o lançamento da "Operação Ama
zônia", os no'·,'os investimentos na' re�

gião gozam de isenções tributárias e

facilidades creditícias excepcionais.
O govêrno pretende assim estimular o

rápido' desenvolvimento de uma área
que corresponde a 60% do território
nacional. abrangendo os Estados do

Acre, Amazonas, Pará e parte de Goiás,
Maranhào e Mato Grosso, além d08
Territórios Fed�fais de Rondônia, Ro·
ràima e Amapá,

.. l:f��t?<;5.j.w����'§���;;.�-:;@:��;:;:�
Y Solicite peio Cor·
,t réio. ou pessoal-

'� mente, em �m� de

,'í nossas agenc"Is. um exemplar
ii da brochura "investimentos Pri·
f vilegiados na Amazônia" • e

t escolha a atividade econô·

'ill mica que, mais lhe in1eressar I r

�·\�������ACrm�;'�i�.�?��.x,�.:::�·:�?t::::�/t

----_.

_._-,-_. -----.� .._-- ._-

I
p�·O!11.ct,cu convocar um J

conferencia ela qual pantí
cipcm todos os ex-minis
tros elos difel':ntes Estados

indiano,"., inclusive os oposí
cronístas.

(

JA FOR.MADO O, ,

IvIINISTERIO

Hàj�, vinte e ((uati'o 110
ra., após' SUa índicação co

mo 'Pr1!11(;iro-ministro, a

sra Gandhi DPreEie11toú, _o
novo ,Mini,tél\b" cujos

l11ernbros:j a pl'estal'<lll1::j ui-a
men-o o que é o segUInte':
pr;n��'�í'0'111illistro,:' Indi{'a
GanO,hi; v,ice-j)]'ime-iro mi

rustrr., IÚí.1ir::l Gacl'bi;" V'lp
l:c'i;l}elro,·miniscr,o" e' minis
tl'() 'rla� Financu-o" lVIúa!:,ji '

Detal: '-In t'erirx, Ya�h'ivan
h·ao, &, '1'. Chava'lI;' Ass,uü
tos' Extc'l'i6res, Mtih.arnm�{l
Ali C-urrim Chagla; pefes�,
CarCl:u;. Swaran $ngl1,;- Ali
'111enta�'ão 'e Ag'ricul,tura, Ja,
gjiva:i-í

.

�R�Ull,; Plal�ej amell,t.if
e prévjd�l�cia SOcial, ,p,et!";
leo é-'Procllüos QUÍmie.os,':'A
sokà �ehta;' l\i[in1skc,',sem,

iA _tl.saaa II

P:lsta, Satya Narahan ' Si

!lha; Desonvolvímcnto rn

dusn'lal. Fakhruddiu Ali A

l',�mecl: : Oom�rCiO, Dínesh

Sin:{h; Ferrovias, C. M. Po

nacha ; Eclu_rAÇ5.0, Triguna
sen: Justiça, B. Govinda
,

Mcnon ; 'I'uj-Isrrio e Aviação
Civil V, K. Rs.o; ]Ji1fc,l'lna
cão e Radtcdífusâo, K.

Sl1al'i; T�'abn!Lo 'e Re,11�ilita
'Çãd, Jaisukhlal Hathi; As-,
,su.ntos' PUrlamel1tal'cs e Co

murucacões, Ram' ,pubhag:
,p �\ç_o, lVIin2S e Jvf,,,tajs, M,

Chenna Rerirly.
'

D0. um modo :g,ral. o ,ga

'h'l">rl-p ]13 r sf-f�·�-,"il' grand('3
mútil,tr.ças per\llttn,('\�enGo
,:1:; .lmp.ortontes 'i)ast2s do
Ext ']'i01' c ela Def-e,�a com

spu'< alltigos oe1tpantes,. As

:mollir;cacõ,�" 1'or'a-l1'1: aciota

,(lds ':clevi.clo ITc r��úitado do
.pl.�Ho t'ecent2l11'€l1te realiZa
c10� ,11-0 q�lal o' Í:'â�tiào �do
.Clm,gres,so perdei!", Tl-1Uitas
c a d êj ru s.. inclusi_v'e;' algumàs

", o(,ü?Ja�la:� poí" cX111111istrO'i.
_

Ne' no-vo MiJl'isJefio, sali-
entass'e a figura\ie',Merarji

/ '. --

,

IIUULIU a
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Atualidades

POETA VENCEDOR TERA

LIVRO PUBLICADO

James Tate, ele 22 anos
1'oi escoÍhido CC1110 o ganha
dar em 1966 da 'Séri2 Ya- '\

le para Jovens POetas'. Seu

ljvro. "Tl1e Lost Pilct (O pi
laIa' Perdido", será publiCa.
do ah1da êste mês, ta.nto

enca.l'elenado C01110 em b1'o

,churas. O título elo poe,l1�
se refêre ao ssn pai, piloto
bombard: ira ela Fôrça Aé

rea iNorte··Americana que,
foi tido como perdida sôbre
'I Alem'lnr:8. em 10'14. O sr,

Tate faz' Parte de 'uma 'e_
quipe: de cscrikrres da Uili

'ier�iclade elE' Iowa, desele
setembrO elo ano Passado,

PREPARO PREVIO AOS
QUE TR.ABALHARÃO·
NO EXTERIOR

Literárias
\

Conlençã.u áa ataJidade
-

blema da' atl'alidade NO'lnc'lêr;;�ic(eonseguiria pêlo es·

. Arnalclp S. Thiago, 8: naclo BraSjl,('�ro o' ;ssun-
'

. fi61'ç�� ·"t�iila.tera: da in\éli�
to aeaba de ter grande re-'.' gêneja', qeSPre,V1da ele sC,nt,
pErcussão cc:rn o pedido, ele menta" Gom? sucecl:u aos

informações 'ao àovê�no', a t sáQioil:' g�nl1anicos que' che

respeito de uma ifltromis- garam' aO cúmulo de alici

são estmngeira em tal as- ,'a:r em'"Í�yor de �pas cloutr!

sunto; Para conduzí-Io, aO nas únl';,ÍlObre - degenel'a.do
pleno icontento désses ho -: e�Ejm,,'-su�s mhOS enyega
mens cie ciência sem Deus Tem 'o �j(:lder tirâ.ni'c,o', para
gcns bras�leira,� pois o qUe, (jue, cio)itrinas absú,r,das e

ocorre em nossa pátria é, blade1ll',f.s puciess,em ser ex

que temos um 1111en50 ter- l)eririYeIJ:�;:tda�! Ni'ia, C(Ú1:�el;
ritório, em sua maio.r par- . te com "o ,tremendo fracas�
te d'ESPOvoado, "cumprindo so: � ,ci'ência fiUeI' retornar'
povoálo pelo aumento da aos, i�idio,�oi' processos.

]J0pula:ção. A 'c'ontencão da despistando agora os seus

natalidade, no. Brasil, da Pro-pósitos: não se mata o

maneira. indigna, !m�ral, aclultc, 0._v:elho, a. crial1Ça,
a tentatóri,a em extremo da "Iiínina�se a viéla no seu

civilização cri!'tã, gue ne· n85eeclouro! ! ! ;Repitamos
nhum povo preza mais do 'co;r11o IssÇ\ias, a êste selva·
q�lC o brasileiro, con.stitui ,gemi ela mais alta civiliza
processo, de traição visí,;el G�o: 'Ouvi a Pala'yra do Se
à pátria, com a conivEl1cia n1'101', vós prínCipes ele So

estr8.ngeíra como se clepre- doma':"Prestai ouvidos à lei

enchê elo requerimento ,apr.e elo nos�o "beus 'Vés ó povo

,;entado aO. Senáelo Pelo Se- e -sem se,ntimento alF;lHl1
nado pelo Senador Mário de Gomorra" De que me ser

martins. vem 'a '111lm a multidão do'J

Da:. ,M�ria ,Silveira·
Dii"etora ',da. Cozinha,Royal

Prepare' êste ,delicioso bôlo, icleal para a hora do' chá.

Ele fará vista à 'suà m,esa' e deliciará os seus convidados:

,
'

BOJ..O' DÉ IVIACA A �IODA- ALEMÃ'
I' ,-. ,

Católica

de ,wa,shingtól'l org-anizou
um centro de Educação In

,

ternaCi�nal eSPecializadq
em assuntos' da AÍi1,érica' La
t!na e elo Extremo Orien

! f.. O Cen tro, lJart3 da Es·

cola de �clucaÇ!ão. é dirigi
àn pelo dr. Jn,:e A. Baqut!·
1'0, a 11Lgo diretor do Insti
túlo de E;tudos Latino·
IL11e�'iCi1110S na Uni\'cl'sicla_

de E:it::lllual ele l\1ississippi,
;)ih os ,c,,\1spicios do progra

\ 11'a de intercâmbio culuiTal

Fulbrigl1t:'. L-I. fiIl.'l)idade
elo centro {preparar os,
i'crte . am- r,iranos que se,
destinam à ',Aül_rica I,::üina
ou ao Extren-i'o' Odente, na•

."
1 -"

,la ;;rapan�ar, ele "forma que
tl'nlJ2.m, lÚ�l

'

ci:n-111eci:mei"q ot' ..- , ....� "-... �� _

J ""'Pffi.�"''il\ie",,:o:S -Íicf.�ib-ilitem
a coinpl:bend.er. Çt sua cultn
1'80 mai:3 fàcilrirente.

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

-

)

LIRA. TEMIS CLUBE

Florianópolis

DIA 25:3 - SA�ADO DE ALELlJlA às 22 �fORAS
COMO PRESENTE DA PASCOA AOS SEUS ASSOCIADOS

.,

r' ,

EDUCAÇAO \ALIMENTAR- _.:. Iôdo ,

Elegante soirée com apresentação 'do : �lL'mOSO chow
\

revista VIVA'MARIA, com um e1e_nco �e 30 protos e joven,s
do society.

O iÔdO fé indispensável pára ".0 bom funcionamento de

uma glând�a impor'tantíssima, chamada lireóde.
A ausência de iôdo no organismo ,ocasiona uma doen·

ça chamada bócio, ,vulgarmente cnilhecida como "papo";
é aos 10 a 12 anos f:J,ue com�a _o s'eu aparecimento, chegan·
do à defoTmação m-onstruosa-, quanelo adulto, 0.0111 "papos"

,

cnormcs, aIg'ul1s pesando 2,3 c mais quilos.
Além desta anormali(J_ade, outras coisas mais , sérias

podem aparecer, como falta de inteligêneia, pouca disposi.
ção para o trabalho, dificuldade, no" crescimento; poclcnc]o
tornar o indivíduo surdo' e muQ,o.')

I\'Iuitos países, em que_ as"p,?pulações sofriam dêsse

mal, já resolveram o problema" usando o' sal de 'cozinha

1 213' xícaras de," farinha, de
-

trig'o lJeneiracla
)11[2 colho (chá) de' F�r,mento em Pó Royal

1/2 colh: J chá) ele sa1.

I,? xícara 'de manteig-a., ou marg'arina
1 xicara· de aç1icar

200g-.

1l0g.

'� ovos pequenos

;� a 3 colho (sopa')' de leite

2 'a n macãs ,( ta'Inqnho médio)_,.

'. • 1 �
Para pOlvi1Jlu"açúcar de' con(eitciro ,ou� , ,�(

II-IOnO DE I'REPARAH:: I

ouiro' hem fino

--

. Peneire' junt�s a. 'farinha, o fermeJlÍo c o sal. Bata em

I,

enriqüecido de iôdo. No Brasil, já se inicia o consumo qe
sal iodado nos estados que mais sofrem as consequêrt,cias
da falta de iôdo.

Fontes - Como alimentos !'Ícos m iôdQ destacam-se
(I agrião, cebola, ostras, camarão" lagosta, peixe de água,'
salg'u-da, farinha' de aveia, cent,eio integral. A água, que

noqmlImente contém iôdQ, é um· fator importante na pre.

venção do bócio. Quando a, ágtJa de determinada. região
não tem iôdo sua composição, aparecem l)Opulaçõe� intei.
ras COpl b"ócio, qq_e pode, ser' ,combatit!,o !leIo tratamento

adequadro, isto é, adição' de iôdo à agua serve a, popula
ção.

A presença de iôdo ou dos demais minerais nos
,

,

mentos, delJende grandemente da presença,
na terra onde foram cultivado.s.

dos mesmos

NOTAS E SUGESTõES

I

O jornal velho' é l1�uito útil. . Habitue·se a gl,1Ul'dá-Io .

Constitui uma reserva preciosa" que pode ser usada

numero$as fJcasi?cs., JOH11llis' veUlos amarrotados ou em

forma de bolas, servem para ,linÍpar vidraças. Em forma

de bola, mas cnxutos, servem ,para' dar brilho às torneiras
e objetos' niquelados e "cromados., Os joruais são também

utilizados para :embulhar' peças ;,de Já, 'cobertores, ,etc., duo

rante o verão,' li�·ra.ndo.os das traças. Os jornais também
substituem os panos, quando'se tráta de limpar a gordura
que caiu no chão" ou resPln-gou" pelos azulejos. Como fôr.
1'0 no depósiio de lixo, .. o 'papel 'de"jornal garante a llpeza,
e a conservação do mesmo, permitindo-lhe, livrar o depó-

J

sito mais facilmente. do ' conteúdo.

Orquestra' do Clube dirig'ida po'r ALDO· GONZAGA.
"

Decoração
]VUNOE-L GABELOTTI.

lembrando velhas pra?as ele se,'ilha

\...

.JUREMA

(

FIGURINOS luxuosos orientatlos ,por' ) D.

GONZAGA.
, ..

Músicas espanholas e mexicanas.

P.'\'fRONESSE RAINHA DO LIRA TENIS CLUBE·'

SENHORITA l\'1ARIAZJNH;\ 'KOl,ZIAS AJ'HERINQ
Organização, Geral do Cí'onista Social CELSO PAi\'J·

Pl.ONA

Resel'vas de Mesas

Passeio

;,

na Secretaria do, Cl'ube Traje

"

----....-

GBOEx Pagou NCR$ 426�2'il Em Fevereirp

O Grêmio Beneficente de Oficiais do Exército realizou

pagamento a beneficiáriós dé séú� associad(}�, dur�nte o

mês de fevereiro; da quantia de, 246 mil 211 cruzeil'fJs no·

vos. ,E um montante exoepepiOl!al íiàra' um só mês, salda
do imediatamente .após a ocorrência ejos sinistf.Qs, como é

praxc naquela entidade. Êste fato torn.ou-se mais e\ciden'te'

no lamentável acidente avia tório ocorrido em Lages, San·
ta ô�itarjna, quando pereceram vál'ios ,oficiai.. de Exérci·

to e Aeronáutica, todos assor,;iados do Grêmio:' menos do.

quarenta e oito horas' após ,_o infausto aC0I?-tecimento, h,avia
ü GBOx providenciado o depósito ,em nome dos ben,eficiá·
rios 'dos pecúlios e seg'uros·acidente respectivos, num to·

, \

ial superior a 91,000 cl'uzeiros novos.

ali·

em

:J====::::::::::
Escritório "E. C� l'ei�eira'

Cuntahilidade Economia. - AU{liioria, - Perícia

ESlleciaijzallo 6m llUllôsto de o.Renda 'e tôdos os outros

tributos. Declaração· de IllllJôsto de Renda. de---t'essõas :Fí·

sicas. - Aceita, escrità atrazada.

Eficiente método de trabalho dirig'ido por Baclmrd
em ciências Contábeis e Ciências Econômicas;

Rua: Tenente Silveira;' 56 Edifício MARAN, I
- 2.0

Andar Sala - 5,

Sta. Catarina

28·3·67

Inves�ir na Amazônia." J lucrar
com i_sso 1
O govêrno agora permite qUE!
emprêsas de todo o País uti!i
zem até 50% de seu, impôsto
de renda C0111'0 'capita,1 de in.

�estimento! pará aplicações na

Arnazôlliá.
É "dinheir,o vivo" que, o impôsto
de renda lhe devolve para novas

inversões, 110VOS lucros: Uma

oportunidade excepcion'al, que
Você _ empresário _ não pode
"deixar passar.

Que fazer com êsses recursos?

BANCO DA AMAZÔNIA iS.A.
Matriz: Travessa Frutuoso Guimarães, 90 - Belém - Agências:
Rua da Alssembléia, 62 - Rio de Janeiro � Rt.:a José Bonifáeio, 192 -

São Paulo Avenida Borges de MeEleiros, 646 . Pôdo Alegre"

DiS:1j Ji�'r" "-::1 <,la li'rri:.a
elo P81'�,:clo elo Congresso .e'
que CO,!eorl':U com a ,,:'<1,

.G8.flClhj_ na ill\:ica�'flo P3r��
,ft')'l1íQ�ãr, ,'n governo. r».

sai, qu� conta 71 anos, é
um hindu ortodoxo que

,�,tem boa. reputa çâo como a d

mil,listrado,r. Há ltj, meses,
, q llandO falhçe'l o ex.prím. i
1'0 ,min);tl'o ' La] Ba.hadur
Shastri" drsputou com, .a
"sra. Gandl'l� a mdjcação !1a
ra o cargo.

PROBLBí/)S
,,'

,

S!.'gul:r10
,/

a 'rR. ln,cli�;:, Gq,",cll1i:: �':;r:"
,(!l!f' fJ:).r:"�];l r;J.!' no ,'�cy" gO'.',or
f\(1 ::.0 Cj1'C.i.'filn�·��_�A;�}�.!n1.�!·�_creu,tam ql1? ,::.\1:1" r:ap�'lq(18
LI; comc.. a'�n!ini:;tra�lQm se,

'rá ,Cjoloerdfl. a Pl:OVa,'
,

Nó ES'qd�r de l.3i.hdr� atii1
gi40 pela" s,e.ca bá j'á três
aPDo-;, ll)-jlháres '.de PéS�Ó3E
'correm 'o"risco i de inofr,,�'r
de fOl11e.�O' �idSCQvtelÚ'8IDen
to ante,:o :,âgra,(ame�1:to '.tla
situaçãQ ",GcoJ1o..ni1ç'aJa arl�a

, " '�, .. ,

(lO" preG('-?;� a ',s'(ws.sez :;�tle
alimentos ',';:.a cI:�:::Qe�,fe· !�e'r
J'upçã? '.fjzcràm qU{) à Pá)'
licio do Congre,,,so pel'd::s
s� :r'n'llülre,3 (:e Vr)tos na rc

",iàc,

S�o t8.mbém g! aves pro

b:ema� o cxc' sso cl� popu

lal.'fI,o - 30 mil ái':mças
nascem c1iarimente -,- o

'c1;'sempr-2g'o, as g'rev:Ls dE'

!llre'cnjlrio� púi)]ico'i,' ,�s l'P

v( '[3,; fstuCta:-:tis e a can,

panha ,de ag;HaGi'ío lançada
por tefcosos cii,rlgentes 1':

liQ.io:;( s indl':llCS. })ara qlle
�(' j_mpeca 'o "acdfício c;e va

('�.'3 cm to:i6 o lJ:oís

CINEMAS
CENTRO
São Jose

às 3 e 3 ]1.').

Abílio Marques
Laura Ca;'do,",o

IMITANDO O SOL

(O' HOMEM DAS '

ENCRE�CAS) .

Censura até 5 anos.

�. �ll1 aí!" DOUTOR

JIVAGO

Bilz

de

às 5 e 8 hs.

Havley Mil!;;

Elj Wai]aeh
Irene' Sajas
Pala Negl'i

-em

O SEGREDO DAS

ESMERALDAS NEGRi\S

Tccn'eolOi:
,De 'Wa:t Di',ney,
C;:il�ula at.é ? ares.

V(':11 !'ti!" flOUTOR

JIV:\GO

ROXY
� às 4 8 3 11.5,

Alb: 1'to, fuschel
Gilda Med"lrc'> .

� ', ... ' .._

,

- em--

RIAOHO DE SANGUE

EastmanColOl:,
8ensúra' _.até ,14 anos,

Vem ai! '." DOUTOR
JIVAGO

·BAIBRQS
'eSTREITO·
Gl.ORIA

, às 5 e 8 hs,

Pietro GOr!l1i
Ltii�a Del!a. MaCe

O HÔlVIEM DE PALH,
Censura _até 18 anos.
Vem ai! ,,' DOUTOR

JIvA'GO

IMPERIO
às 3 11s,

:rvIickE.y Spillnme
Shirley Eston

Cl\ÇADORES DE

1'v1ULHERE8
Pai1aVision
Censura até 13 anos,

Vem aí!,. DOUTOR

JrVi) í:i-Q
"

Rajá
�s 8 11:-:.

James R.obertson Justjce
;Loslie Phillips

O GENIO QUE SABIA

DEMAIS.
CE Ílsura até 14 nnos,

/Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Dr. Hamill'on
HildebtaJ,id

GUSTAVO NEVES

Tão espontâneamente, tão

naturalmente coíllo assiímt
ra o cargo de' Secretál'io da

Casa Civil, a convite do go
vornador Ivo Silveira, dêle

saiu, dignifidclo ainda pela
prová de uma alta noção
lias /espol1s'ubilidades dum

homem de 'Estado, o meu
• I

nobre amigo Dr. Hamilton'
Hildcbrand, "Solução e ·mm·
ca problema para nenhum

govêrno", como a si mesmo
cunceitua, o ilustre coesta-

.I duano, que reune a

\.
\.,

a 2dmir{l·fn
numa c:!)n I\'�llda de mais
tle I.UH Qliart'J �Jc SfrulQ. "'e'

;1\ niemória, não, :lle {� cSf[I}i·
Y", ·Conhl'.d·\} ilricial de. G'l'

hi!Jelc d,l \['-;ecl'�t.a]'ia do ln·

{l�ri\lr e Jnstiç:l, Ellueação ('

Saúó\ de que era' eu Dire·
tor. ,r1!I'OHXera;o cmísig'o o

e,li'iil) titular dafLuclh pasta,
Dl'. l\nlll'll1do' Simone, Pci'ei,
r,�� �'I'andc cspÍl'ito c nohre

coraefto , de catlll'ÜWl1Sc. l)
Dr. Hamilton Hil'rlehnlllf\

\
,�

11a,"�a·se formado re9clll,e· \_

11)\'1\tÇ. Nã'J lhe 11)1':' Slll'·

ri,(!f'11!t: a, Yi(b de (',�tnrlan1 �

i\. I'r'eqüc,wia à F:1('uldadp :k

nir€ito ('ustava·lhe as MO,

rns destinadas" a repouso.
1\1a,,, foi assim que se pôs à

pronL o seu 'indômito cará·

h)l', (1ue se impunha à :1ft·

l11in'(;;L') de qU:lntns lh!:
desJ'rnÍ:1 l'ilmo,( o C ()Jl'.'iri o
llJll:1yel C e�(�ll1pl';'r. Depoi!",
nrunc:Jdn Tlal'�1 f',)�f',;ronT lll'l1

(l',S ,'art:os rlc Consultor Ju·
rírJico do Estlldo, ta:nbém

�clc :'Ü 1(". elou' JlC'la rctidl')
fl�� selfs ]1' ;'eceres�' ritra�'é;;;
�J,)S ouds se !1l;)nirf',�t'''�::J' 'o
ap;·ccÍ<í..-el C'ClberhJ 'de Cl'llfu·
1'<1 ,iurí(l ka qlÍt" l'��Itl1ira.

L'

Finalmente. passára a di·

ri;çil' o ún:ií.o 8utônomo a

que �(' atribuia o selyieo de

as"j�t{)ncia aos. scrYidore'i

públicos do Estado, mais

t'al'lle por êle mesmo trans·

formado em Depilrtamep,to
de Organiz:'ção c l1aeionali·

zução rios Sel'\'iços públic:)s.
:E evillente que uma ,",ida

cheia ele excelentes realiza·

ções - e uma vida que ain·

da promete l1'),uitos anos de

cnergia, e piividades em l�e·
lJe[ ido d0S lWgócios públi·
cos, niío ]Jode deixar de l'ne·

recer a cstirnH �lP qU'mí'q!\,
11 [I 11;11100'<\;11:1 <I(hl1inistJ'a1 i·
\'0 da ;lhlalid 'ele entarinen·
se.. �('níel,l ii e,ll:ênda de
,alores j;\i,. com ,1S qllaU·
d:\t!c' (lP(' "I' dn I'lll !lenW'

\
\

pre�idente que entra
O Presidente Arthur da Costa' � Silva assume ho- cai unicamente sôbre u,ma pessoa. As�im, a parte po-

je a Chefia da Nacão num episódio de transmissã? lítica do Govê,rno, entrcg,ue que está ao âmbito parla-.

\

do' Poder que marcará profundamente a história re- mentor, servirá para reerquer O Poder civil num pro-

publicano do Paí�. Após, três anos, em que o Brasil 0-' cesso gradativo de ascençã,o" já que �os últimos anos

travessou um difícil e �xcepcional petiodo na sua ca- 'vinha s� mostrando tão combalido e impotente. Ao

uma

minhada ao encontro do desenvolvimento, caracteri

zado por 'u",,� 'série de medidas rígidas e autoritárias

no setor poJítico, econômico e social, quando aos Atos
Instit�cionais sobrepunhem-se, na maioria das vêzes,
à letra de -ume Constituição �debilitada pelas contin-

, , ' " •
f '

, ii' '

genClas da .epoco, o Ingresso na- fase de J'norma Ixa-

,ção é a missão pri�cipal que cabe ao 'novo Govêrno.

Efetivamente, é prová·vel que logo nos primeiros
dias (I Presidente da Repúblice venha a tomar ,medi
das visa'ndo a alivieir a lSituação política do País' �os
seus pontos mais delicados, principalmente n�'quêles
setores' que, por um imperativo da situação' anterior,
não pu4-eram receber o tratamento desejável pelo seu

an�ecesso·r. 'A par disso, acreditam vários elementos li

gados à sua ass�sso�ia que o Marechal ·Costa' e Silva

procurará .ábrir um crédito de confianç-e- popular à

sua administração, no previsto de que, nos primeiros
seis mêses',' nãd será possível \alcànçat os resultados

objetivos a' que propõe atingir nos vários setores 'admi
nistrativ'os do seu G�vêrno.

"

Conforme O· próprio Presidente já declarara an

t'eri�r�ént�, pr�tende pautar sua linha de ação dl'l�
tio cio plano purcmejrte administra.tivo, embora sem

'se descuida,r. das questões políticos. Estas, entretanto
ficaram afetas à decisão parlamentar, através das

�:.ro� !ideran'ços no Congresso, poupendo o Chefe da

Nt:!cão .do exame sempre prolongado e complexo que
se i",põ'� nêsses casos, �uando a responsabilidade r�-

g randc cultura: um caráter

Íntegro, passou a pasta ao

seu digno sucessor e se re.'
colheu ao põsto efetivo de

onde havia sido convocado

para a função de Secretário
de Estado. Não r lhe impor
ta, bem sei, o que possam

pensar dos serviços que

prcstou. nessa função de

confiança imediata do Gover
nador os que, porventura,
não saibam sobrepor

/
ares·

sentimentos e reservas Ínti
mas um exato e fiel juízo
impessoal. Baste-lhe que o

Governante a quem eficien.!temente asseSSOI'OU -. e,.
que, melhor que ninguém,
lhe experhnentóu as virtu

des, hoje tão
\ invulgare�, do

homem público - lhe haja,
no

' �Ü�eurso pronul1eiádó
por " ocasião de dar posse
ao nôvo titular Dr. Dib Chc

rérn; externado o aprêço epl
rpw (c,\ e os seus serviçns f'

a ':11:'1 Tn�\IÚlUm er'!la('i(h�!e
de tl',:l)�.lho e cOllhe::i111l�'1' ,

to ad1TiiJ,üstra rivo.
,

ÂP,ós goverl)ar o País pelo período de três Qn,?s, o A tarefo o que- se propôs no terreno econômico-4',\- \, ,. ,

, Certamente, .apesar de lú, Prcsi,,JeJ1te Humberto de Alençor Costeio Branco deixa. financeiro, certa ou errada, bem ou mal orientàda,-,

",' _'<i •

� ,

ver sempre formad!), scp'l .hoje!l Chefia �o N cição.E' é'hegada a hora, pois, de soube o' Govêrno conduzí-Ia sem vacilacões até o úl-
indiscil�lilla e sem quebra .. '

, c; ' I' "
, "

,

. pcret!l'tqr ao Govêrno que soi o saldo das ações positi-,,' timo (lia do seu mandato, � que, por si só, ·basta po'raele SU,l, constante de :re�id�o
c intotréza mora], IHS mes- �?�. ,As ne�a�ivas jd· sQO p�r si mesmas por demais co- 'com�rovar a honestidad� com que abraçava a Suo

mas f11eil:;'ls partidári,as em "!'tecidas
.

� não é q.�e mais' interessa nêsse momen, do'utrina: E' bem verdad'e que, em muitas ocaSloes,

que militaràm 'Os dois últi· to. I, seriá alta'l"lente tentador alivj'ar as restrições de cré-
mus g()ver�mdo['és do Esta. _.ÇomprQrando-se a situacão nacional anterior � ditos e salários, para adquirir o respaldo popul�r e
.do" não se tinha por um

b'l d 1'964' I
>

d 'd d
.' .

IM' . . ,

Q ri e . com a atua, pp e-se, ver a elramente, empresafla . as essa .,"grata Intranslgencia, segun-(�OlnprOlnisso com as ll1J�U1'
'

,
, ,

�'õcs que costumam desviar fazer uma imagem fiel êfa óbra dispendida no período do o entendime�to do Go,yêrno, resultará em' b�nefí-
o curso (los aconteeimen· gove'rn�men�al, do Marechal Castelo 'Branco. O Bra- cios que somente a 10'ngo prazo poderão ser conhec'i-
tos, na viela pública. M,{s sil Tei�9�esso,u no _plano 40 ordem com o restabeleci-. dos, o' que; de rest�, é a esperançá de 'todos qs bra�i- 1

üs serviços que prestou ao �el�I>O �� �utoridade, 1')', com ,a, r,ein.t'egração, das F,ô.r,ças" \_Ieir�s. S�n'lente o _julg,amento il1de,pend.�nt,ê., .El. 'impa;�,

Estaci'õ, à orga,riizaçãrOi do ' \

pessoal .dos .quadros adini':', A.r��,d�{s na plenihl,de' da sua missão consW�,c:lo�al: '1-' ,cial,y da ,H}st�r�a, �Q �çmt'rq.rio �d,0ulg9:m,ento. apaix,o� ,-�

nistrativos e ultimamente, à' antes submetidQ à condição de uma s'imples :peça 'no \

nado: dos .hom�ns, p�d:�.rá dor �,.q�.-�+êr4;l.Ól'at.y�,-.7 .,

ref6'rma da, legislação' triblÍ· fôgo' pol�tico.,. dadelra dl'men_são da sua grandeza ou da ,sua, insigni- \ '

tári'à estaduaV para. ajustá:' O, Govêrno: que hoje se apeia dó Poder, cqlcado ficância. ' >

la à sistematiea federal, '"u,,!, padrão, que recusou a popularidade"fácil comer-
falam, de sua l'etidão," de

•. I
' '

. c�ali�Ç1rlq C!travé� 'de, concessões políticas inconyeni-
su"" competência técni�a" " ,

. , entes 0'0<: irí�erêsses maiores da nacionalidade, mere-de SWl cuUqnl no cvmpo;" .. , , . ,

do Direito A(lministrativo " ·çe.' "�em· 'tf(!vida .!l,�'umq, o re;;peito do Poís:'Na situa-

lIil' l'x.di 1m os méritos, qJ!(� ",'in '.'1'11 <1ue '�e en'c�litr�và I'Iá' três anos passados, o

ning'II('\1l 'lhe J'ecnsaní.. n:�",jl ,,�q ",o�erja, dwante o período ,de 'recuperaçã�
,,:'0·, n!l� 'ot'oye,;�ou, S:� 'dOir ao luxo de cumprir a su�
v,�r,�.,rf,oi'r� �i'isãQ de or9�nizacão sem. a coragem de

\
'

':·r��il,l.Iir (!'!O'lli'� de sacrifício. ,A provacãl) tornou-se

indi,�pen�áYel., somo for�a re(j'lista de trazer prqduto
.,'f'e 12' çQhsumidores de volta à 'realidaae econômico e

-1;o,�i�l, lá que t-.odos e'stavãm rendidos à� ilusões do pa-

t�;nolismo\ ,e�tqtal, mani,pulador da' inflação, ind'ife
rcn··e (105 C\lóto'i e vol�.ados para os lucros políticos. E'

;"'e"-, ,ve�d",de Que tO,1 '�ot:iío po,deria ser mais âmerla,
rI� maneira a poupar"alg\lns sac�ifícios i,rremediáveis
.

!
. '( ',� M

\
d

'.

I' f
.

. e certas e:'i'l!Hesas.\ os, e que qua quer arma, ape-
4.')\,

5'0. dis�o, nqo se Rode negar a positividade dos seus

o presiden te<-, �

resultados. '

,

,

'1\Ir SS �

,n\, "�, CAPrrAl�,
- OSVALDO MELO

NOVO rGOVERNO - NOVA'S ESPEl.lANÇAS PARA O

POVO BRASiLEIRO QUE DESEJA PAZ

Assu11le� boje o Govêrno da República �os Estados Uni·
, . ,\ I

dos do Brasil, o Marechal Costa e Silva.
\..

O 110'VO brasileiro é a)multe da paz.
. \. tI" d' t d

.

·t,nese,]a·a Sll1ceramen ·e, (omman o o os os espln os

e todos os corações. ,
/ ,

)As renovações lrazi(las até agora f )ram de apreensões

gerais.
,

As imí:nera's e já incollb'tvcis cassações c SU.'lS eOllSe·

fll10ncbs. Ilnp nova c l1elmlosa Constituição, o malabaris·,

mo de Bulbões e a ;lerob�tci"l de Campos, l'J.uanto as final1;'
\

, ças do país, trouxeram aindO! mais perturba(;ões para êste

l:lOVO, fleS�c;lstul11ado a, essas mudanças repelltin(lS e b\'us·
e"s c 'inovações de toda a espécie.

A lei de Sef':urança Nacional e a Lei de Im1J}'!�ns:t. ain·

da não foram bem \eOJ;l1preendida. A mudança da nossa' ,.I

1110e(\a, de, cruzeiro velho para C1;uzeÍl'o llOH) com a reti· "

rada ela' circulação_ de 'eert�s notas, tudo isso feito assim
de um 'dia para o ol�tro, ]Jrov<)c,ara,n eOUflJsão e '1.trib�I".
�'õ,es no espírito 'público, acrescidas da a\ta do dolar.

,

E o povo, afinal, levado por todos esses aeontecimen- .

tos' nos setores divers�� lJcrdeu. a' esperam;a, o gõsto pela'
vida e se eleixou levar C0}110 uma arvore arralJeacl1 pelo
iíupetuoso e h'resistível lJoder das ág�U:ls vertig.inosas de

llrf!:l, ,gTande cheia vencido pela eon·entesa.

l-ioje" ilÚcÍ'l·se \VIl outro g'ovcrno,
•

Novas espel:a,nças brotam no eora9ão do povo que es·

]),era c eõnl'ja, BO h,omcul que promete 'púz e tt'al1(�uiJidade
pari toclos.

Qué êsse Jlonicm, gove,r[lC seUl, ranelll'eS e sem ódi�.
I' ll<l!lh;1 ,i llWSLI':l St'U ('oração de !:;lI1eho 'p'l)'a o 1,)0111 I: ge·

l":"(),�U PU\!) bl'il;:"ilcil'u pU::l;:"it tnd),!Uml' I.:u!'fi,uür c e!!l llat.

==�------- -----,--

mesmo tempo, será, um voto' de confianca que o Pre-
I �

sidcnte 'dará às lideranças do Govêrno e da ARENA
que, assim, assumirão um importante papel a partir
de hoje.

O clima favorável que cerca Cl posse do Marechal
'\ Costa' e Silva é, talve'z, o grande fator com que éonta

o nôvo Pre�idente para garantir-se, o apoio popular.
.

Eleito pelo c�nde�ável sistema indi'ret,o, rem o Chefe
da t�ação condições excepcionais para buscar nêsse

apoio o voto que o povo não lhe pode dar' nas umes.
Mas não se pode �eixar tal' otimismo ir -Ionge demais,
ao ponto de fazer crer' uma excessíve e prejudicial li
beralidade, nos terrenos polltico e �conômico. Cànsciq
da situação que ·0, País (atravessá, o Mar�c�al Costa e

Silva tem a résponsabilidade de preserver aquilo' que
até Qqu'� foi feitoo pelo seu antecessor, se� deixar que
os sacrifícios a que' a Nacão se viu submetida na sue...,\. ...

fase �e recuperação Yen'h�m a se to'rnar inúteis por
falta de continuidade nos planos do Govêrno'.

De qu'alqu�r formq, a 'confian�a existente é ple-:1 •

n�mente justificável, desde que se saiba colocá-lá
denfro das suas verdadeiras dimensões..E' preciso q�e

-

se tenha em mente que o 'nôvo Presidente pe�tence ao

mesmo sistema do que o ,do Presidente que hoje dei
xa o Poder, r.azão pela qual, embora possa não haver

-,

uma identidade total de pontos de viste, pelo �enos
ern grandeJ Ptute ela -éxiste. ,

•

que sal

Mesmo. assim, há que se considerar a exigu,ido
ée de' tempo que dispõs o Govêrno· d�Marechal "Cas- '

. ,

t.elo Branco para executar -tQ'O g'rande' quanto "impor-
tante taréfa. A transicão que- se operou entre antes e

I . -

- depois de abril de 1964,' iirecusà�elJnente foi cu�pri-
dq. A intehção e o c'oml?'r�misso' de reconduzir oBro.!
sil ao caminho da normalidade' polítiéo-instituciona"
atinge o seu ponto culm,n�n'te na hora' e� que o M�
rechal Cost�lo entrega' o Govêrno ao seu

I
sucessor. "A

herànça 'obtida pela Revo.lução de uma situação
-

caó
tic,o -

que anteriormente vigorava foi, sem dúvida' ql_
gumo" transfor."ada num� _série de Pfovid·ênci.as que

hoje se apr�sentam num quadro seguro, diãnte de 'um

horizonte de possibilidades reais, cujâ� perspectivas
pqra os próximos a'nos se apresentam cõmo os m\lis
allspicio�as 'e pro!Y"issôraf' E' chegada a ho�a dç es .

quec,er:se os \"-,:ssentimen.tos e as frustrações, unindO'
as potencialidades do País n,a �onstrução da grande
Nação que desejamos ser.

, ,f I

O QUE OS OUTROS DIZEM
.

"

'u \
' \

FOLHA ,DE S. PAULO": ','Politicamente, Co maL Cas
tela Branco teve duas fàse's distintas: na: primeira., da

�oss�. at,é Outubl�O de, 65. o presidúlte esforçou-se por
conClha1' reyoluç'ao com demoCracia, istc, é, os obj etivos\
revolucjonarios C0111 Os postulados elo reg;tne vigente
no Daís,' consubstanciadcs n'a çal'ta ele 46. Na ,segunda,",
após a eleição direta' de uma clé'Ze110. de' governadoP,es,
e ant\' a cri�e que aí sUrgiu, a Revoluç?to reinvestiu-se

cle( podereS discricionarios, com o Ato InstitUCional nr.
2. Ap sa1'/das re1\or111a8 aue �c.b a egicle desse Ato se fi-

,.., , ( .' .. � -

'

zera111. do ponto de ;VISt(l ,d'1 col:solIcJaf'Ho c1emocratica
do Pai;; a pí',Íl11eira' fase .foi mais feeuDCla e teha l�)11_

duzic;o a c011Q11istas mais amplas se nao tivec"'2 sido

bnl"�8l1e1el'te i]lt81\'r:n]lÍda. Ma� éI aiUaÇ.80 politica elo

;rovcrnr\ Castelo Bral;co" 'm que, há muitos i'ep:'Írcs a

fazer l1}erece ccmentc:l:iO mais' d,etic1o, que fica Para
ou!. ra ocortunidai:c.I'

I

"CORREIO Dll MANHÃ": "Uma lllinoria das' FOI
Ças Armadat;, que, há muito "e deSViara d"ê' suas fun
�'ões �spe�ificas. dedicc.u-se: 110�,entre'tempo, a ativi�la
eles conspiratoria� e a U!lla filosof;a ele bolso, Emp'al-

�
,

mando o' poel'er no meio do tumulto elos primeiros dias
ele abril: de -1964, traiú c� furidaméi1tos .do movimento
de 31 de, r11arÇo daquele ano ,enquadroll o pais ,�m .sua

\

j,dec logia capenga. graças ao \clesen1penho cio ln-a�ech.al
Castelo Branco.'; ,

"JOR,"'A� DO 'BRASIL": "Já é tl'11lPO de assinaldr
certas evidencias C!]ue salfam aos olho:;;,'no· qus diz res

peito à politica interamericc;Ba. É chegado :0 momento
1)01' eX�mplo, de reconhecer Que o q,uadro latil}O-am-rí
canr." longe (!,c) aprescsta1:-!:c hOll1Çlgel1co, como pre!;- nele
fazei' êrer uma fantasia ele unidade (jup- não, exist-.

o� tentia, lJ.O] e caracteristicc'S' ele extrema J'mIEl1011 t·D.cão.
) PQI'[l brincar de politica -rxterl1a, nada ' lll�nior

t. , elo (llle C,�::iC cenat';o de llill)()lüo,"

in-

I "

dos

está
" \

\�
ela ;re-

-:;.� I
,", \ '

\

da 'Comis:sáo.

:'." >

,

\

, \
...
,...... "

"
., "', Vasa aevera" ser o.cupada

POr um aoxogado e a lista, é c�.m
po"ta pelos srB. Telmo Vieira Ri-

,�:, '�êiro,:Mário Mai�a oe .Tôão I

de
'I' Bõrbà.
I

'padiávcis rer,l"r8'. :b:teCep.iá�l,
e'e 1)l'ontt: " "rel; �b.Õ cio,Gc:vêrno
Federal. que. no atenditn.el'ltó' de
um v)goroso' i�terê3se ecolÍômi
co Para a regiJio Sul, se vEria

'l "l
"

ob'·i?3clr. 'a co oca- os, n� ��di-
(ia do possível. em situação Para
?tender o al!llllento da' 'de,manda' ,

do transporte marítimo que fa'-

t8Jnl�'1i'e adviria.
/

•

'
'

,Já cm relação à' 110ssa bacia 17\
carboníf,�r,a, cs (depuÍad�is do
Sul do Estado a�cOhlpa;nham com .

'(

I'ivo inteTêsee a nomeação do nô'
vo Presidente da Comissão do
Pla�o do Carvão' l';acio�al. Sa
h�-se que estã"o incluídos' na lis-'

"

" COLABORADORES t
,

I

. A colabo1'açã� sóbre assuntos
técniCOS de "O ESTADO" irá se

itJ:t�nsificar ainda mais nos pró
ximo:; diaS,. Além da matéria

.' ,àqui publicada. Melas as 'sextas;
.

'feirai,' Bôbre 'assuntos econô��i
.·co·s e' tl:;Ímtários! assin;da ),]:)01',
Glauco José Côrte, teremC,R ago

:p\ a particiPação do agr'ônomo
Glà.1)�0 Olinger, que nos brin-

, '�<;lará �om al'tii'ws focalizando te

ma� 'ija agro�pe'cuária.
I

,"
,

( .

ÁGRICULTURA
,�

! ' "

Glauco Olingcl' ,
'

No âmbito do cC0PCral,iViSil1'h
rpral, é CO;l1Ul11 const3lar -S(�'

qu:o" a organiZação é clomiílé1da
� p'elos seus dirigentes, o.:; qqais
múiobl'am., a eCOnOl1'tia-dos Cc-

9perados 'como bem en.tendem.

, ,

Temos uma clas"e rural, DO nais,
• '1 ,,\. 1 IA I

parem seu orgamsmo repi,cs�n-.
tati\'() i:stá" muito J'onge de' fun-'
ciOnar com a' /"eficiênc_Ía (je uma

A�:S()Ciação .comercial 'IOU IncJ.eS-
tnal. '

,

I
'

,

: 9" produtores: por sua' vez,
," seútqll que Estão seni:lo explora

'I j 'à( ,s, 'pOl;ém, sabem que não pos
"

'suem 'cOJldiçõi8s para. ,sozinhos
.

or�Ç.nizar. c' geriJ:' ui11a cooperati
',va" 'Nestas' CO!1c!ições, permane-.
,JÇlelll. à 'in ;l'cê d�l direção ela €'Q-
o1Jçrativ8 oU, o que é piaI' elos

, linter:u1ediárics.
w

.
\. A classe dos' pequs;""os' e

dias ,pl:odutores brasilell'os:.
'copt'Ta rnuita' dificuldad�

1

para
se Organizar, <Jado a falta 'de, co
nhecimentos, ( à facilidadé Com
," I - �

(lue c,S' -agricultOl'rS se de,ixam
enganar pelçs falsos liC1el'CS ru

rais.

, j.

" \

. No ,entanto, através d� PrO

cé.�ij'o educ�ti' 9,. ·é' \,iável a orga

Nzaç�o ç1a cla:ôse úlral. c1e:cl1-

vol"vendo "':\.lnS potenciali�;ad's
"'att'[n;é's d'e.�lí(.1e)'C's :.,:utbticCS:

� •

vi:

.(, .'

. Verillca-se. com f!,sc;uê1'!.cia, ',�'cClue c�s, .repr' ,el1t:'ntc", c:la d?"se'
rnral niío são, 'veràarleifanlellte;.
a�'r;'?lI�t(l"C;; '0, POr isso.',n:§p tlYI'l. ',\ '"

tcm seus rcais ProblcD].8.S.f,.
,

I

,: 1 ..... 1.-

\ r: 'cüntinÚ�l.
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, O prefeito Sic Tubarão, sr '

'Stélio Cascajs Boabaid .

San
ctonou l�i concedendo '0 ií

,- tulo de cidadão benel11ehto
aos senhores Zelindro e Ar

, \

no Damtanl, dirétores <Ia
Empresa Santo Anjo da
Guarda que recentemen
te comemorou o seu 200. a

, :lli versáj-ío de, bons serv,iÇ0,�'
Prestados a comunidade

Tub,�.ronenso � CatariTIen:

ta. de uma velha camioneta
o primeiro veículo da em

.presa. O diretor trabalha-
va' como, motoj-ista, cobra
dor e ainda' fun\cionava na

burocracia! A' linha cobria
o' trajeto entre Tubarão e

Porto Alegre e a empresa
, "'\ \..

-

se,

� póssuia na capital gaúcha
uma só agêricia, A idéia' da

deplOração, de uma Unha
ciD' tnl.liSporG€ coletivo inte
restadual surgiu quando' o

's�: F'alk, dono de mn hotel,
llá 'Estância i.1idl�O mineral
oa G-uarda lembrou-so de

,que',uma linha de ônibus a
, r "

�e, O ',l_C:Cal 'u'Jillentaria consi "-

�� "

-

N ('dia 24 de feverei,r9 �e
1!J47 nasceu a Santo Anj'o
da Guarda Ltda. com um:
Ffe""o df do:s funcionáriOS
o ó,f Herber F::1Jk

, quI[ f-un
deu a em;JI'f:sa e o m6tUl'i.S

riga·verde. a Ação Moageira
de Foment,o( ao Tril?o, Nacio
nal firmou Ulll convênio Cl,ll
Santa Catarina para empre

gar lU11a contribuição de

NCS 11.000.00 (onze mil cru

zeiros novos), através; d�
'atuação, integrada pelo :!\'ri

'üstério da AgT�cuHurll
IPEi\S - e li Sçcreiaria
Agricultura.

Compareceu ainda como oh

sel:vador o eng.o agT.o: Félix
Schaeffer da defesa sanitá-

l'h!, veg'etal do Ministério ,da
A�ri,cultul'a, o presidente da

Ação de Fomento ao Trigo
Nacif,mal sr. Aristides Ama·

1'0 Germani, fez e�llosi,�ão
ohjetiv� das finalihades da

c('lltribuição, enbtizando,
que era para insentivo e eSl
'tÍmuto à tl'iticuHul'1'" de vez

I ,

dei-avelmente a afluência e

atend,eria melhor- a 'freg·ue.
sía,

Com·o, prestígio da .eSta
ção de águas, a emprêsa in
tenstrlcou o seu trabalho e

aumentou o número de Via
geris, que passaram a ser
diárjas.

Em julho qe 1951 portàn
to há 16 anos 'à empresa
mud'ou de dono que :é'�'seu'
atual. direto'r &;', ZeÍindro
Damiani o qual desâe en

tão vem empreen(j'endo
tuna pôlítlpa' de d�senvol
Vimento e expansão- do 'na
triniônio da o.rgalúzação�

.
' ,

que' rlIoje existem. variedades
de trigo qu� oferecem boa

rentabilidade ao
.

t�iticUlt()l
res; Em se�da a assmatura
do convênio cuja execu_ção
técnica cabe à Estação Ex

perimental dê Rió Caçador,
foi o presidente da Ação
Moagei'ra de Fomento aCl
Trig'o Nacional, entrevistado
pelos representantes das �'
lllissôras l'll(liõfõmcas que
estavam presentes, como tam

bém do Jornal do Brasil e

da TV Piratini.'
O presidente da Ação Moa

gei{a de FomeJlto' ao Trigo
Nacional sr. Arist�es Ger

mani, foi hóspede ,do Gov,êr
do do Estado durante as ho
�às que se de�orol:l em FIo·

rianópolis. s'endc;> também

homenageado "com um almo
,

ço no Querênc,ia Pá�ce llo.
tel. onde participal'apl todos
que estiveram presentes a

assinatura do Convênio. Na
, '

.

tarde do mesmo dia. k comi·
tiva da Ação �oageira de
Fomento ao Trigo Nacional
com seu lideI' Aristides Caro

mani, regressou para Pôrto

Alegre.

Reforma. Agrária não
'> " Tradição, Fariülia {;) Propj-I

�:' Os círculos rnll]tares bra edade .aftrmou que 'é êhe..
, silEiro,s vêm se pj-eocupan- gada a hora dos brasileiros
do com o' Problema 'da in- se prcncupaj-em com o po·
tegração da Amazônia na voament.,

\
da Amazonla",

,economia bra,sileira, priu. Ern
.

muitos paíSeS com ex

cipa1lTIente depOiS de terem . cesso de população, os go
circulado rumores de que vernos se voltam Para . re.

a sUPer-PQlmlaçáo do mun giõeS, do mundo pouco po;
do vem atraindo a atenção voadas. penSando em ex-

dds g'�ernos esürangej-os [pIorá-las. Se os, iprasileel
para as regíões pouco den, ros não se preocupai-em
sas. com o problema, Países es

trang�i 1.'Os o farão..

O Ilustre engenheiroA esse respeito, o enge
nheiro Plínio Vidígal Xa

vier da Silveira , Supej-In
tondente da- DiretOria Ad,

�inistrativa e Financei
ra Naconál da - Sociedade
Brasileira de Defesa da

mostrou ainda qtíe, enquan
to se perde tempo em que
1'- r fracclosar a terra e fa

zer reforma agrária, cri
ando o pânico e a incerte-

confiscatória é O desbravamento"
"

Oe.rald-o ,de �oçnça. Slgaud 80 latifundio que o' Podê.1: '. < '

pelo BiSPO d!e CatIlPQS, D. Públ1co possui, '-Col rindo
'1 tônio de castro Mayer. "

J,,;,� '7 )]' ef"lto à ' t "1:'_

'10 Prof. P1i1iio' Correa de rítórlo Nacional".
Oliveira, 'Presidente da T, , Concluindo, o entrevista
F.P., e pelo economista d� apelo aos Poderes ,Públi ,

Luiz Mendorça. de Freitas cos para que [ncenttvem a

em 'Reforma J\.gr�ria ação da iniciativa privada
Questão de ,Consciência'. no; po'Voamento da Amazô-

• 4

';uaf dando deScnvolvilnen-
'Ness!;\ notMel obra, oS to à. explo-açâo Pecuária,

autorces Pro�Qm, com farta que já se vem fazendo no

1ocumentação, que o pro- sul do Pará, be� como .ao
,. , ..

�:ema 'do suh() demográf.i. ')y,ogr('jss<? de toda.a 1,t;!giã9:" , ,.

:0 no Brastl se resolve, não para que a Amazõni,l cres
mbdívídíndo terras por ,11- ,çá brasileira e se torne,
ma população que sobreca- mais um centro ComprO-,
rega inutilmente as àreas. vando a notável iri '�j \v�,
{, OCUPadaS, mas sim ex. e' o pion21rismo do e npre
'''lamdo a ,p''lpulação nas sárío brasileiro".
'artes disponíveIs do imen

za \no meio ru:t:Çll, rmato
maiS útil seria desbravar
as enormes r;giõ�s da A-
,mazõnia, fel': Eis e aband.

nadas; essa missão seria a

continuação Ido ptoneí-rs.,
mo daqueles que desbrava·,
ram nosso imenso terrltó
ria, desde os bandeirantes
até os pecuaristas que. em
nossas dias iniciaram a tco
lonizqção de Mato orosso
e, GDiás.

PRINCIPIO.

Esse problema. contínu,

oU o Sr. GaViE'r da Silveira
torna mais candente ó pri
cípjo sustent-ao 1)-10 exer

bispo dr-> Diamantina, 1;>.

----,--_ .. _--- .- ....-
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CASTRO SILENClÀ' SÔlÚ1E
O PARADEIRO DE' SÜEVARA
_

Por JUAN QG-NzÃi.,IiS in:lbot"â�cik.·'_ ·à:s amizades, tambem ex�Primeiro' Minis
FRZ dois unes a 14' 'de

'

Por (l11alS �ntigas ou
. Ínti- tro de Ca�tro; Raul Chibas

março 'q" 'Clle" G.-uê\;.�··t'a' in.a··s' q-ll� seJ·a11l..
.

t ,.',
M

'

� ·esourelro ,

CiO a.vpnento e

e1esapareceu mist'Tiosáméll
-

'·Entre.,O� eqecutados por "'11"1'0 dos a!pjgos de Castra
te de Cuba. Castro figUram SaUS velhos rla SIerra Maestra; '0 Dr.

, Um dos mais. li'ltimos co- à,migós Hurhberto" Sori Ma- Felipe EazGs, 'que :,subscre-
labors,cloreRJ ele ,Fidel Cas� "i·�n: �htig� camarada da Si veu' o primeii'o man�festo
tro, 'Che" 'comímista, de

'

o erra'l Maestr� e primeiro Mi de 'Sierra '.�Ia:estra. e econo

rigem argentina, fOi '�jsto, '�jstro da Agl'ic�ltura dêsse mista destacárlo n�,s' pri-
pela últimà vez em público ,t-�'�ine;' Jesw,;' Carrea

.

Za- meiros 3:nos. q� regime' '<:as
a 14 de março d� 1965 quan ya's; comaífdante do exécl- trista; Pedro Dias Lanz , pi
elo regresso,u a Ha'varia de r�>�.b:lçiA À�� lutou, com lotó pessoal 'de' Castro e

uma longa viagein 'oficial Castl'o contra Batista. e �,hefe'�le sua:fôrçâ aérea re
pela Asia e a Africa.

-

pO:rf�'l'it· �el;'bel't9 'Ramirez belde; Máh-qal. Ra,y' �i;'ero
r, t f'

, ,- .

â
' 'L"

'-'aS 1'0 a lrlEOU que Gue- ,,�rigel1te �st,\l�antil ql!� ��r, _ y�·\*ani.�,clp�,\ (Jó ,inov-irnento
Tara aind'a EM·á. vivo:e,'qu.e: -�·'l)l'.C0m �s fo_rçqs de Cas de re�istência enl' Havana
.':8 dedica t. atividades de trp;.

.

':o,ntl'a
-

BáÜsta 'e,'priÚleiro
subversão comunista em aI ; ,�ntre os que Castro man mini'stro' de' Óbr�s' P'úbÚcasl..
guma Parte fora Lle C�b�, ciou para a prisão figllram de Cas+'r0; 'JUana' Castro.
porem, jamais esclareCeU �st�,s seus anti?,os an_;,igos: irmã rl,., C�stró e p;artiél.\i.
onde êle se encontra. Nem Hqber Ma:tol' Benited aju- ria de sua eàúsà no Prin-
tampouco se,co'nbet::' o·tes '9a"nt'e de cástro é alto oJici CípiO.

" ,i :

temuuhc ele q�18m qller _que .aI, ,9q exérCito' rebelde; Da-, \
'

seja qu,o, o t.enha· vist.o nes- ",d S"llvaDor, q.ue uniu os Càmilo Cúmfuegôs, diri
tes último', dais anos.

. tl'a;bfllhadores cubanos em gen"te do "lxérdto rebelde
{��or d::l' causa ''Oe Castro; dç' Casti"O,: rà outra Ilgura

Os 0bservadores afirman�' e .R.anio"ll CUbria, drl:úiente que gozava de' grande p'opu
que Guevara 'foi um, elos ,�stúd�ntil-,e membro da laridad(:' entre 0$ cuban()�
poucos líderes cupanos que' -fôrça guerrilil<'!ir� con,tl'a,' quando, da vitória, da:"Revo
tinha snficiente va.lGt pa- ,f3ati-sta .. '. /-' / lução. Da mésma forma
ra enfrentar Castra.

'

Não' [ Oiitras tántas dezenas de qUe GUEvarp. " Ci'enfuegos
foram po,ucas as vezes, tám' eolabciradores dlo' Castro fu desaparecBu. 'Afirmou 'o go.
bém que êle lcriticou a D-, 'gil'a:rn d'e Cuba '·par!). se, li- vêrno castrista� que" êle fôra
nião Soviéti-ca. Tonto' Cas- VI_'ar do seu regÍme. Entre vítima de. um clesãstre aé-
'tro cO'mo o Kremlin tinh�m êstes; citam...:se: Manuel r�o. Mas não se éncontrou \
lOis ?oas ,razões para cnn- rT,·!,pt,i2 Ueo. o jUiZ qup vo Dl'OVa alguma. '

sidera-lo como U1l1a amea- tau contra a condenação de Per conseguinte. grande
ça para êles. Castro por tel' atacado o 'lúmero dos amigos mais in
O CaEO de Güevara recoJ' qualtel de Moncada e qUe <imos 'dejCast.ro saiu de

e1a'IJos ° que ocorreu COl1l' c ditador escoiheu pessoal- Cuba ou d<sapareceu. A j.ul
muitos outros colaboradores ,

ment'r> como primeiro Minis 'gar pelo passado, é de se

ele Castro, o que, prova ("lue tro de seu regime revoluci esperar que outrd façam
Q clítadoí' cubal10 não dá, OÁlárlO; Jose :,111'0 Cardona o. mesmo.

TRIGO: UM CONVÊNIO DE ONZE MIL CRUZEIROS
NOVOS PARA ESTIMULAR .'

,<' : '

'

,

"

Dinamizando atividades chefe da :�stação Experimen.
na ãl'ea da. triticultur� bar· tal de Rio Caçador Saul

Brandalise, representlirite da

"Conússâo de Sementes d�
Trigo em Santa ICatarilla e

iÍo C'onselllo Superior da A·'

Ç\;tO Moageira, doutores y'asi
le Popa da Secretaria da A·

gricultura, e lotado na Esta

çã'o 'E�l.leril1lental de Rio

Caçador, Silvio Stringari,
lhi Supervisor do Plano de Se-·

mentes de Trigo em S�lltll
Catarina, senhores Paulo. A·

,
Para 'assinatura do cOllvê- Rlaro da Silveil'a e Eddie J.

nio estêve no dia 4 do. cor- Paulmich. o primeiro, ge·

rente em Florianópolis, o rente dà agência do moinho

S1·. Aristides Carmani, presi- Riu Grandense em Florialló,

dente da Ação Moageira . de
.. polis, e {) segundo. da gerên

Fomento ao. Trigo Nacional, cia da Samrig em Joillville.

acompanhado dos asses�ô·
res Osvaldo. GuillQ.ani, do.

Conselho Superior daqêle ór·

gão c do C\(g.o agr.o, Victor

Pacheeo, a"scssol' técnico.
Reunidos na manhãb 'da

qllêlc ()ia, com o dr. Luiz' Ga·
briel titular.dos negócios da

agricultura lJ<H'riga-verde, dr.
Francisco Hoaltgellaum, de,
legado fcdcol do. l\1iiústério

ela AgdéUIÜH'a em Santa;,Ca·

tarill!l. d,·. José Oscar Kurtz,

Hum,phrey e-a "Cortina, De Ferro"

ApÓsO·Discurso D� ChurchUI
,

Par Barj-y Brown Ta 'razer frente a sombrias

"

círcunstânctas" como afir
WAsHINGTON - Vinte 1110U; não .movldo pela hos

anos são passados entre o tilidade que depois caracte
histórico discurso sôbre Ia rIZOU as faSes posteriOreS
'cor.tina de ferro', pronunct da guerra fria.

ado par Sir Winston Chur- O discurso, de Fúlton foi

ê�ill.em Fulton. Missouri,. e cheio de referência à alian
o. que O Vi�eTPrfsidellte Hu ça; durante a guerra, com

bert ,Humphry pronunCiOU o Povo soviétiCo e de ape
da m:'sma tribuna recente los Para ;que continui essa

mente, no Wastmain,ster amizacló de declaraçÕes co

College. mo "aceitamos com prazer
'

..
As diferençfl.s entre o que a RÚSSia ocupe o lugar

que '0,8 dOiS homens abOrda que lhe cabe' entre as prin-
'ram n"ssas duas OCaSlOeS cipai,s nações do, mundo, 'e

'tão distantes uma da outra ct{mpl'eendemos a l"teCeSSida
0f€'l'ecem uma medida das de que tem a �ússia de se

, tranSfOrIl,laç6e� qUe se ope s8;ntir segura em SU�S 'troo,
raram no mu:ndo dUrante ·teiras �om o Ocidente".
a geração que\ se seguiu à Este é mais ou n)erlo,� o

;Segunda Guerra Mundial. mesmo f'spirito invocado

,
No entanto. existem tam-' p�lo Presidente Johnson

bém semelhanças'.!loS dois �m �eu ultimo (j,iscurso sô-
'

discul'sQS, as que l�mbl'al11 �H o Estado da' União.
que ,estas· transformaçõe� quando acentuou que a ten
são e111 grande parte. o 1'e dencia das relações dos Es

sultfl!Ío ,de uma ccmtinuida tatlos Unidos com a União
de de propÓSitos entr,e as Sovietiêa, e com as nações
naçõ�s o.cideni ais no' cUr- da Europa Oriental. 'é pre-
so ,d�;;se período. cisamente a que €speráva-
A lição �ue ·êste a.!liversá mos alcança� qUando nos

rio ofere1ce, por conseguinte pusemos a trfLbal[lar uma

é de qUe ainda existe a ne geração, aArás, n� re'cons-
cessidaàe de poderio e uni 1"'1"80 da EuroPa.'
dade pOr que Churchill' 'pro

-

Fêz ver' que as
'

re1acõe3
pugnava, 'se"se' a:-s-piPa";' sel� melhoraram a-'pontd de" ter'
gund,o, as p.alav.tG.&-'��· ·nros,,-."t!V1tãdo QS'� atós e as"
Presidente Humphrey 'a acusações da guerra fria .

que ter.p,1ine a- guerra ,Iria Quando temos tido diver
e qll,o se leyante a ,cortina gências com a União Sovié
de, ferrO."· < < tica. ,. sempre procurei fa
. fis palavras mais l�mbra 'zer com que eSSas�di'Verge:b
das entre as q�e fOram di- cias :sejam tratadas com �al
tas pelo gran':e estadista ma icortezmónte e sem ran
britf.nico 'n:3:' uele Pequer o 'Cor."

éoJ..-gi� 'do Meio Oeste nor- Assim também da parte
te-americano a convite do da 'União Soviética tem ha'
Pl'esldente ,!ruman. foram: vida uma dill1ÍI:\uição

'

em

'Desde Steitin, no Bálti- sua' atitude extremada de'
co até Trieste, no Adriático astagonismo e suspeita Pa
descéu umá cortina, de fel' ra com o mundo exterior,
1'0 através do continente. qUE; car,�ct�rizou o período
Por trás dess� linha divisó 'otaHgista. Esta a m.udal1-

ria. .. tôdas as CidadeS e ça para a qual chamou a

populações que as'
I rodei- atenção do Vice-PresidEnte

am ... estão sujeitas... a Humphrey, no aniversário
um rígido. contrôle Proce-' ,do discurso de Churchill.
dente de Moscou. .. E esta quando diSSo que a 'eo,rtilla
nãq é\ certãÍnente, a Euro- de ferro 'vai se tornando

I ,

pu libertada. Por cUja cons cada vez mais penneável'.
trução combatemos. Nem é 'No' prÓPrio diSCUrSO afir
a qU'e contém os elementos mau o Sr. Humphrey: 'Há
essenciais de uma paz per �

motivos para se acreditar
manente". . que

I
a nova direção da D-

N/uma visão retrospectiva "niã;' Soviética cónsidera
ai observação de Churchill que a cortina de ferro. cons
de;v-e parecer evidente a titui não somente uma ,bar
um mundo qUe viveu fluran reira contra Os países do
te 21 anos em 'circunstânci- Ocidente, mas também um

.1 ,

as IgUaIS pouco mais ou me obs'á?ulo dispendioso ao

nos, às que éie deScreveu. seu ,próprio bem-estar e

Naquela época. não obstan ,progresso'.
te essa observação foi a pri Isto levou o vice-pr€Si
meira em que se l'econhe- dente a expr,essar a opi-
CeU no Ocidente com' auto- n"ão de que "estamos atual
ridade e franqueza, a ame�'. m�nte 'nos umbrais de u

ça do imperiali�l110 soviéti ma nOVa era.,. nos ,U111-

co. brais de um período de no

A fórmula óferecida par, vos ajustamentos', mas o

,Chur'chill Pélra fazer fren- requisito indispemável Para
te ao perigo que simbboli- um progyesso contínuo, pa
zaVa a Cortina de ferro foi ra (a substituição ela ccrti
a ela unidade e fÔrça ocidEll na de ferro pela po:rta abel'
tais, hoje tão cpnhecida. ta", continUa sendo o pl'in-
A fÓrmula oferecida por cíp'iO de as\sociaçã� que

Churchill para fazer frente Churcliill estabeleceu há 21
ao perigo que simbolizava
a cortina de ferra foi a da
unidade e força ocidentaiS,
hoj e tão conhE;<cicia.
O que não s� costuma 1'e

cOrdar
_ taIJ1to. é ilue,. mes

mo entao, o dIrigente britá
nico deu êste cpnselho por

�c!'editar ser- necessário Pa

nos.

Disse 'o VicePreSidente
Humphr;y que 'é precisa
mente agora no mOlnento
em. que temos noyas O'po,r
tunidades para o futuro,
qUi' d - vemos manter a coe

são com nC,ssos aliados do
Ocidente e êl&;o: :onosco".

I

vENDj�sf-�p}fOPBiÊDlúii:"-"'--\
Casa res1dencial, situada à Avenida Hercilio Luz,

nesta Capital.
Situação do Imóvel: Perfe'ito, €stado, com garagem

para automóvel.

Tratar Ce,l11· '051'. Hamilton, à rUa Ti,'-3-dentes, 34

lo. andar.
, ,

EM Brasília, hoje; no Cou
gresso 'NackJnal ,ser4 lt'ealizada

• I '

,8 Solenidade de Pome do P�esi·
.

"

d'ent� Marecllal Costa e Sil\lã.
. Presidirá a cerhnôn�a I(} Senador
Aureo de Mzml'a Ap:1rúde.

,xx

"
'A RECEPÇÃO

,'o

f I V· r:a ar no Ice.· �o· ' .... ,

gem iao novo Presidenfe da ·Rc·

púbHc3, será no P:fi���,d() 'do PIa
nalto. çon.sta que a lista dos con,
vidados �tingiu a trfs mil e Q

Itamal'ati� ,est� g11al,;l',a ido segre
do. A Senhora P:re j �

�

�mte rvla
rechaI C92,ta e Silva dnJiâ IoLm
da, deverá usar na of?4sião; um

,
,

bonito mndêlo' de re'1l!1a brallc�l
e r..e�ord::.nda em ton!): ros3, .�um
um casacão .corte reto em zib�r·
lina' hi'à:iica.' ' • ,-" "" � � ",,�, -;:

j
xx

HOJJ1..�, as 14 hC"1f'ar será r�ea·
Hzada a,S.oIenidade ;fe 7nstalaç�(;
da' 6a Legislatura da A5sembtéia
Legislativa' de Sanh Catarip.'êl
sob a presrldência i'b Deputado
Lecian Slovinsky, que na o�a·

siãõ, dis�ursará e pí1')s�rá a pá- •

lavra para ü< Dr. Dih Cherem ,::_
I

Secretárifl da Casa tr_;ivil, do Pá·
lado, que vai ,ler a r e]1sageIl1 do
(;.ovel·nad:t)l' -Ivo Si"yéra. Sei'á
execufadc o hinO' (te ��nta Cata
ri:na� o President� �p Assem
bléia -- Deuuíado L!'!r'jrrn. SIovins
Icy, passará' Revista na Compa·
n.hia da Policia Mirtar, qu� em

seguida desfilará continência as

autoridades.

x X-- xx

v�rpa4or Jorge B01"1lh2WSeJ;X,,',
c()ntinúo destacando pre!?(·m�2Js'
no caquete!' no cmmtry r_ I� h(;� ,

em sua liomenagem: M":i i1:D

N e I S.o n' Stoterau; Seef { no

,Cupel1in.o Medeiros, DeseT-',
� 1�'�'

..

gador Victor Lima, Dr. An�L) Pe

try, J)esembargador Belisário·
,

f ,

Ramos da Cpsta, Capitãeo ,dos·
rortos __ o Cornte Ludo Berg
Maia; Dr.' ,Nilton Cherem. Üe
�eÍ!l,batgªd�r Alves Pedrosa. Br " .. ,

�auI6 Melro, 'Comte J�I1jf
�Pe

drosa, S,.�, J...�� Dr. Nc':r'l� :rio '"

Unga:retti" S. J. João Pau1� '1)j"�, :

dr�gues., .

"

I' •

�x -- xx

o SR, EWALDO Mosimann
e Sra. -- o Sr. Rodolfo Silveira
e Sra, ccnvidando ") Colunista

pal'a .o ca')ame;nto dl� �,'�us' filh.os
, ROSITA ,� IVO RAl T'L,' marcado
para o din oito de a�rrH próxlmo ,

as onze Ílf'l"as, no 8�hw na Capela
.J C 1" C""."

.".

uO {H�g (', �Cl"aC;?l ' '� 'J e,ms

A
' . ".. \.,. ....

pus a c�rlmJin:i.a
. .." �l(;)Sa os

conyidEldüs serão re �'�r donados
no Clube Doze ,de' l\r;fl�t(},

xx ..

NO Querência Palace, na

noite d� fPt-r.mda-feh·,"à. :reunidos
08 SI·S. Vlce-Goverr:'" �r '$,' Gorge
Born.hau.spu, Secreti :[0 dte Esta

do. ArmaT1.do Cam Deputado
Fernando 1inf-g�s, Dr.. �rUón Chc

rem, D-l". PéUo ÜU(,l'l:eh'o e 81'.,
Fexmmdo Faria.

'I 'j \ I q ,f"" , .

�{ X
"

para um

jant.ar no:Querência 'Palarc"e, o',
S�. e Sra. Acy Çabral Teive, o'

Sr. e Sra. Jaime Couto e (} Si'. 'c '"

Sra. WaIt�r José 'da Luz."' Ç) ,�;,��, _

s�I Acy C�braI Teive, foi -1 : :1','

fitrião. \ '

"
.,'

x'x -. xx

NUMA P r o m o ç ã tI da
AIRP Agência dé h1f(yt'�a ..

·

ções) hole, terá inido no f�b1b8' "I
Doze de Agôsto, o Cursó Q!' J?\i ..
fura em Imagem, ministrad-n''''pGr ,,,,

'Jandira Fig'll.eredo, que ens.ina"
,

art d 'tur
.

't d
,......

l'a a e � pm 'a, um an "f.:O •

matfim, prata, gesso azinhr vtâ
do, gêsso cobra, mogno, m:�(1ei
ta; pintura, pastoral; colocação "

\' • .f,\-<., 1

de ouro, ,gache e ,p�roca,," O
curso funcionará com duas f_'Hl'

] mas, p:ela manhã, das 9 as 11 33
horas e' a tar:d'e das 15 as 47 30·

I

horas segundas, quartas, q.uJ:i-"1
, ,"

tas-feira e sábado.

x X-- xx
, I.,

o CLUBE Paineiras. 'i;m
,

�

comemorar Q s�u quinto aniver
sário próximo com a ap.ref��"'i�2.:,
ção e coroação da R211nhã 1- 11-

moa Faria.
;rI' ,.'

x X ••
1
-- X X

� "

NA recepção em hom�]ta"

gem ao Vice-Governador. J()l'�

ge Bornhausen� no Country Chd
o S e c r et a r i d de Esta."'6' p

"

Dr. Norberto Unga:retii, cc '"'11

íon numa alta., reda: até ql"l; �
,,'

extinta, hoje, ,está mais alú'ra-
da, O Deputado Carlos Büche1.li '

em oUÍl'a alta roda disse: a S 'a

dó Vice,�, aguarda a visit2'. \.hí

"cegonha" -- a oligarquia Ii hO
acaba vai aumentar.
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Cornpcnçáo'para principíantes
. .

.

,

I: Sete E'qu�,esl :scrila Iara o,Jm�n'eiD
,

Aber,to '( d� Páçà S:ublllarinB
� T'

t
).

/ . � , }

J, "'�' ; ;;4, ,
• I, ,.r

.. - �� "'." r,". ., ., .• ' •

" . '::.' '-
"

,0 ,jiÚi'���Ó All),0:to;"Ç1e,Ca: " ,l'âção, ,é!1tar�nWqe ':'d.E;,:�C,a�
, ç_a', S�bpl!'l.r�na Q1fe", ,'deyerá:" '<:a "Sj,lbh!ar�'i��,;, O' ,qi1e' .tó'Gla�
sér h:ea1'iip:d'l _' -rio prÓXimO.

b

'�!f, tf(O,v�tá,' a.çohte'c�r ,nas
doni'ing(i, nesta capitàl;",des pró�imas ,horas. :\
tin;igl.o'e*clUSiva�ente"':pa-' : ,� ',:'

'

l;a
' ... eqi.Úpe . prin;cipiantes:

' Tep':-s,e .
como, c�rta a,Par

"contà até.'agora, conr·a "par ,ti,cipaçáo, das segulntes ,e

tic,i-p�çãó"'d� Sf'te ' eqirir fI;). ,

qun�es: ,Arpoádora, Bal:ra
A formação das equipes, cucí,a,. :Pir�l1has: 'Borubixa

,,'

,

.

" '

CQtÜ;ECÇ,D:O r: CO�r'.t'R'jÂC00&�'PNNÉI�, ,"
:,11 LXX) O L/i}\0Q .' 1/

ainda não fOram registra,." lias, Os IEtocáveis, Lamba
.das 'na: secr�taria 'da ',Féde-, ,ru e Couto e Magalhães.

•

< .. :\! .

CZERNAY
'Irtí�io 'das aulas: diá i 3 ele Março.'

. Mgt�ículas abertas pena" os çu�sgs hadicionl3is e-

�ud'io-vis'uais.·
'

"Rua')oqo Pinto, 3S.
,

� r-

CIRURGIÃO DEN:�STA

IMPLANTE E TRA l\TSPL,ANTE DE D.ENTES.

Dentistéria Operntóri'a pelo siste:m-q, ,de alta i;otalfão
(TratarJ-;ento Indolor).
PROTESE FIXA E MOVEL

EXCLUSIVAlVIETnE ,COM HORA MARÇADA
Edifício Julieta, conjunto .de sala.s .203 '

Ru� Je�õntm� Çgelh�) B25 .-'
� t;,

,

Das 15 à.s )'''19 horaS.
"

�

;/

. 'Residência: Av. Hercílió Luz, :',129,.apt ... 1.

/,
,

.- r��c( Rapazes·Estudantes ..
- Próximo ii "Rodoviária ','

•

'

,". '" J
• ��

. 'Crratar"à. Rua Monsenhor,'Topp,
.

-

.' '. ,

,; \,

s
Não mais serão' efetuados, ' tréírio

"

e parece-nos que o

hnje e domíngo, os anuncia- aniversário de fundação do

dos- amistosos entre as equi- lVfarcílio Dias corre o risco

pes do Avaí e Mareílin Dias,
� de não ser condignamente

pOF, deliberação do clube .ita comemorado com a realiza

jaiense 'que alega, pal'u o ção .de uma partida de tu

cancelamento do's jog'os .em teboí reunindo o clube co

referência, motivo de "fôrça Iorado e outra expressão Ií
maior. Assim, logo mais á dína do futebol barriga-ver
noite os rêtletores do estádio de.
da l'�a Bocaiúva pe�mane,ce-
rão apagados, a não ser; que 1\VAI QUER AMISTOSO
-um QU ;dutrojclube �iliado à,
f.ederução ' Catarínense. de

Futebol 'venha. a, ef,etuar .um Ao que nos 'informou o
, .

, , .

A COpa, do FuiebfJi Sem Imuo

'.

Vic��te Feola ganhou a

preférencia na Vitória de
Havellãn.ge frente ao 'Ma
óchal' e 'i\imore' P�rdeu
com seu líder. Form'ada a

Comis'Suo. Té'cnic'à' ,

estava
o povo �rásiie\iro' e nua pq

e.�am admitir qUalquei' COlo

'rênda. No dia da chegada
fazia sua's' grandes 1Jromes
sfJs de ouvido em 'ouvido,
aos jogadores de 31!a �i'('r8
vencida a, Copa. Eles conti-
'nuava111 no' Olimpo para

"tea:tios �.ya�cimelito, o bOje
desfalecido. vnefe Branco
da fleleçãd a Teresópolis Pe
la primeira V€'Z, 'durante' as

, \

fes+ividÇLd-es de recepção,
êle pért6 de todos os jo,g�
dOÍ"es ,fêz duas grandes con

fissõ'es. A primeira para De

n,ilson/<mtra 'para Jairzmho
Garántiu-lhes a Viagem a

Londres e todo, POSSÍ'\;'E). co
mo titulares.
• Vieente Feola VlVla num

mundo, estrÇLnho, alienado
ao complô carioca da Co'

, missão. N:ã,() Passava de um:
instrumento paulista nas,

mão� do homem que qUeria
se tornar líder popular do
futebol - Jean-Marie Faus

. tin Goud,,frois, d"Havelan
ge-: O médico" Hilton Gos

ling Proéura manter sua

grade apresentação perante
os reporteres ingleses 'da
BBC, dando�lhes privilégios
e inCitando a imprensa na-'
Cio��l ,que não tinha mí11Í
mos direitos perant, Os deu
ses do Olimpo. parà falar
com úm' jogador era ne1ces
sário, esperar êle acordar e

descer até o 'bureau" de re

pOrtagem.
Oreporter qUI;! fizesse al

guma suposição contrária
aos interêsses da Comissão
no dia seguinte seria intér.
'rogado pelo ato, pois o prl
me ira trabalho. dos dirigen
tes pela manhã era- ·Ier to
dos 'os matutinos' vesperti
nos e scmanarJOs de São
Paulo, Rio e MiDas pelo me

os. A mentira entl'e oS ho
meus da Comissão era a

verdade. Diziam com natu
ralidàd", as 'coIsas mais ab

;:;urdasl'O caso de Ser-viUo
foi uma delas. DepOis de

completado o '€QCame do 'co

l'aç'ão em Teresópolis, o mé
dica auxiliar da seleção, A

�niello Monturol'i co.chicha
va com a,migos jOrnalistas
110 Dep.artamento Médico

I que,um jogador sofria do
COração. Estavam Preparan
do o ,mésmo,' golpe: de, '

ou-

nha vencido a guerra caria
ca. Tôdas as' outras injusti
ças comp'çavam a ser esque,

cid,as, até a de Djalma Di':'
a,s,

Quando ,nossa selecãb che

gou à ESPa�ha, ac�,ntuQ.u-
I -"-. �

/se a di,s;córdta de I1ÔVO, Os
hor�ens

.

da ' Coi11isSão não

cheg:,avam 'a ,um acordo nas

escalaçães. ,E 'assim 'fOi até

q Inglaterra', um time fOr-
, mado ,no último dia, véspe
ra de, j'ogo. A vitóri�, con

·-trà, a Bu�gál'ia df,volveu a
,

, "f,
co,n fiança aos homens, .'qUe
"qepOis ca�ram na, dura rea

lidade: Não tíinhamos 'a mí
nima condiç:ão para aguen_
tar seis jogos de Copa. Nem

, passado pelas oÚavas de fi
IÍal 'e pelas' quartas� teria�
mos cnarÍ'ce. Nossos' ho-

'r-

mens estavam sem P'rna,s

'Hermany tinha tirado nos

,so fôlego, em 90 dia'S de
mau trabalho.
Regressamos de cabeça

,
-

baixa, corp medo de' des-
cer no Galeão. Daí, aS ve1'

daeles
'

COlp.r,çaram a apare
cer. Para Havelange os

grandes culpados foram ,os
...velhos da CT, que êle quis �

pl�estigiar como um filho'

faz,ao Pai, e o.s jogadores
que não eram nem a som

bra de 5.8· e 62. Dizia ter
sentido isso an�ES de en
trar na Copa., mas não po-,
mia fazer ,nadai A !culpa era

também do 'Marechal," que
na últjma hora tinha pula
do for'a.
Nossos jogadores volta

ram desmo.:ralizacl0s da Co-
'

pa s,entiram a perd<i:.;:O fu
tebol dentro do Campo fi
cou igualzinho ao organiza
do fbra dêle. ,Nada.
Afinal, sUrge a última o

portunidade para liquida- ,

rem nosso fU1ebol, o TOr-
I '

neio. do santos em ,NOva I··
arque, <:om Benfica, Inter:..

nazionale e AEK da, Gré
cia. Eusébio estava com a

coroa do nosso Rei. Jogáva·
mos � tudo jcontl'a 'nada. O
Santos goleou Benfica e ln

ternado,nal, 4;r. O e 4, X 1.
r

O mundo sentiu o impacto.
dfl 'reação· brasileira e nbs�
so futebol qUe .tinha chega.
do' a \ze1'o, subiu 6'tl por' cen
to. Até huje ' o empresário
Batinoff. comenta que o ,fu

tebõl" brasileiro nunca con

'séguirá def_l,cobl'il' quanto o

Saritos fez por um futebol

que estava ,falido.
(Transcirto d� 'O·Estado·

de s.. Paulo').

'Dia'J4 de,mai�l' sensacionâJ�Pr,ova � Citní�Uca rpromovida, pe ,; Ia laano·Guárujã 'e ,éolabcração ,com ia �rAC,

I ln'$e::r�e's. no" escritório,da. emissôra" diariamen,ie das: 8;às ' ,II-·e 'das 14,às, 17 horasd, .

..... '�� .
..,..-. "'"

têcníco José &morim, Q pre
sidente dr. 'S:mI Oliveira,
tem�o em vista a suspensão
dos amistosos com' o Mal'CÍ,
Iio Dias, está à procura de
adversário para um amisto
so a ter lugar sábado ou

domingo proXL."IlOS, nesta,
Capital ou nu reduto do an-
'.

/

tagonísta, Enquanto isso,
clube 111'OCUr;1 reforços pari
o seu time de protissionaié
Quanto ao atacante Regina
do, nada resolvido aindi
quanto á compra do seu atei
'jado liberatório que o' BaI
roso estrípnlou em NCR$
700;00.

Expulsão do rtf�ssagista Não Foi Bem!

Rem��ida Pelo 'Técni�� e Presidente do,
América Oue Censuraram Decisão do

A'rbifro·
A 'delegação do América

ficou irrjj;ad?, com � deci-'

sãPí do Sr· Iolando . Ràjdri
gues, ,ao 'expulsar" do " gra
,mftd�: o massagista d� e

q:uip� rubra. Alegaram os

rubros que o cárá"er , da

par:tida , ,'a111ístosà devej-ia
dar, -a'o' árbitro ':'unla :cwrta.
cont�mplâçãQ pelo '

aÚiÍldi_
"meúte do, massagtsta' aosa-,

flétas.
'

"

'

'

('

�À:éf,LbâFa!X'., por, censurar
.o . v:'çleti�mo 'do dr. IolaD
. elo, ROdrigues na

.

dir,écão, -

I'

--:. .�

O fracasso, do nosso fute tras vezes ,como acont!2ce\l
bo] dentro -do Ca'l1.1PO n� 'In a B"nê em 62. Quando um

gl_at rra, ,cley��,veJl a' humíl ,:clos repcrtere., tentou escla
'elade qds car-tolas e mps- j-ecer .qual o -jogador que,
trou Para o nosso .povo ilu

.

não podia' jogar, tanto: o.
,

.

,d; 'o que nada-somos em OI' dc,utoI: Hil'on,como seu au

ganízaçâo esportiva. A:'Co- xili�r tiveram a' coragem d�
.

pà devo!veu a verdad� Para . deSmentir. Q ambiente en

r nossos dirige11tês,,'aité, -en- tre os próprios jogador:.s,
tão tU'lircotízÇLdos, pe-J'a'; vai ',à),1tes do Primeiro corte, es

..150e, ,:
"

'tav.a aJxilado:. Eles tal�bénl�
_ D�3de Os primeiros .

pas , estavam observado a f�lsi
, 'sos 'ele pi·,píl.l'ação·( para: d',' dade '

entre QS' dirigentes.
,.11mlldial, 'o, org.,u:lho pésso- ,Qu�Jiào 's� 'deu. a p;imeira
al fi/cou :;teima dos mterês; .djspensa Carlos- Al-b�l'to
SEs·nacionais. A'bl'(ga, en qui""bat'�r,em cárIos N'ttlÍci

.

:tie �1:av;lange e O· 'Mare í1;e�to: f�,i: segurD"];1�r Zl.to.
chal'" ,cómeçou 'a mostrar Os ,homens da ,:Comissão,
isso., Depois de fOrmada a �om n}�o

-

ql.ie os...·cÜsp�nsa
seleção, a 'briga cori"inuou dos -dessem entrevistas fa
entre os 'Estados. Minas e� lando "verdades" fiZeram
xigia Tostão. titular, Os ca-'� com que êles sai,ssi'm pelos
rio,cas váiavam as paulistas fundos do HOtel' Pinh',iro.
'no Maracanã e, em ,São Pau Nos últiinos dias de Brasil
lo Os palllistas queriam no o, que nos$Os dirigentes não
'mínimo' sete' de' seus cra 'consegtliam,' os jogadores
ques'�itulares.

/

estavam fazendo. Servilio
com foí-te Personalidade ti-

da partida desenvolvida
,bado' é1 noite no Adolfo' Kon

,er. entre Fjgueirense e A_

méríca

..:
Os 1119,j,S irritados foram

o .treinador. Evaristo;' Mace
. do e o chefe da del:ga,ção
"
IlQO Nejar que inclusive, a

, cumulou- o. 'Cargo' de massa
gista .após. a comentada, ex

pulsão. O Figueirense nu

ma decis'ão, éOrdial', ',<:010_
cou seu l11,ass(l,gista:éÍ, dispo
sic;âo elos rubros da ,Gué\lfa
bara..

/

Re�f.mhetr:idô Como. Campeão....' I

,ROr\iA - o Conselho Mun
dial de Boxe, entidade sedia
da no México, que havia des

pojado do título mundial
dos meio medios ligeiros o.

itaJiano Salll'o Lopopolo, re

solveu voltar 'atrás e conti
nua reconh@cendo-o como o

titular da co'r�ã, ',entendendo.

, f

como VllliU� pelo tít'.ulo _ a,

lut� que LOIJOpoio travará
com o havaiano Pllul Fujií,
110 Japão, no dia 18 de abril.
'Os jor�ais milaneses, co

me�ltall{lo o sucedido, expres
sarqm satisfação I 'pela nova

decisª,o do ConseUto" que, a-.
lém de reçonhecer o próxi-

mo combate como válido pc
la coroa, estipulou que o

vencedor deverá devender o

titulo antes do dia 15 de
./ '

maio contra o mexiç'ano .Jo-
sé Napoles, também aspi
nmte ao cetro.
I

\ LOJ�,opoJo, por swi vez, a

:f'!{mon:, "Sou ,Um profissio
nal e é legitimo que· pense
no dinheiro. A luta com Fu
jü representa uma boa so

ma. Depois com gosto luta
l'ci com Napoles e lhe de
'monstrarei que não me as

susta e que pos_so derrotá
lo".

{'

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

Fúndação Educacional de Sanla Catarina
Universidade', para o Desenvolvimento do Estado de

. Santa Catarina

INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
•

",

EXAMES DE SELEÇÃO DE PROFESSÓRES PARA' OS

CURSOS D,E NíVEl,. 'MEDI,Q DO II.E.E.
\

EDITAL DE INSCRIÇÃO·
, De ordem do Proféssor Dimas Rosa Diretor Geral

do, Instituto Estadual de Educação (O d� acôrdo com o

a.rtigo 24 do d:creto SE 3881/66 - Estatuto do Malgisté
rlÜ da Funda_ljao Educacional de Santa Catarina _ co

munioca;nos qUe estarão abertas, DO DIA 13 ATÉ O
DI� 20 DE lVIARÇO DE 1967 AS. INSCRIÇÕES AOS. EXA
J.\1E� PE SELIDÇÃO DE PROFESSORES DOS CURSOS
·;DE �ÍVEL MÉDIO: DO I.E.E. NAS SEGUINTES OADEI_
HAS: ING�S, lV.IATEMATICA, DESENHO, QUíMICA, FI
SICA, CIENCIAS, DIDATI,CA E TÉCNLCAS' COlVIER
CIAIS.

I
Os candidatos deverão fazer SUas inscrlçõe no, Ins

tituto Estadual de Educação,. 9aS 8 às 12 e dass 14 às 16
horas com o Professor Aldo João Nunes, Coordenador
dos Exames, apr�sentarldo no ato os s6g11mtes docu_
mentos: ' i .'\�"

1,- --'- Requerimento dirigido ao Diretor Geral do
I.E.E., >'>oUcitando a inscrição ,em, no máximo, até 2

, (duas) ,qadeiras;
2 -, Documento de i4entidade comprebatório da

idade mfnima de 21 (vinte é um) anos E máximf.( de '50
(cinqüenta) anos até a data de encerramento das·ins-
ci'ições;

/"

.

3 - Diploma de li�enciatura e registro do M.E.C.
ou aut�riza.ção para lecionar fo.:rnecida pela Inspetoria
Se ccional do Ensino Se�undário em Florianópolis, para
Os licen.Ciados por / Faculdade de Filosofia ou congene-
re, na Cadeira pretendida;

,

4 - Registro expedido pelo M.E.C. 'Ou autorização
para lecionar a título precário fornecida pela InsPeto
ria SeccIonal do EnSino Secundário, para os não licen.
'ciados.

-MaiOres esclarecimentos serã0 prestados pelo Co
.ordenador dos Exames de Seleção, de acôrdo com o, re

gUlamento do mesmo aprOvaclo Pela Calenda Congre-,
gação, d,?' I.E.E.

-

Florianópolis, 13 çie março de 1967:
Prof. ALDO JOÃO NUNES'

Cooi'denador �os' EXames de Seleção

''I
,ó

16,3,67

/
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Ps ris: "Suprêsa
PARIS - Os gaulistas

com o Resultado 'do' -Pleito
1

Democrático para derrotar outros ministros também
foram derrotados.o gaullista. O caso maís.és

pantoso é o da quinta crr : Todavia, apesar ele reCU.

cunsci-içãr, de Paris. Aqui, ar, a V. República mantérn
eram. candrdatos , ..Ftederic a maioria abl'\oluta. De Gau

Dupont, um velho rotinei- 11e não fará, portanto, gran
1'0 da direita qUe foi, na: é- des modificações em seu go

peca, u mhomem, .multo ilí, verno., Em, geral acredita-

gado. à Argélia fran\cesa e se que Pampidou será de

aos circulas da 'OAS. O 'oU novo o primeiro-ministro e'

tro Couve" de Murvílle, mí ,que havei-á �lg:umas mu- "

'

nist-o ,das' Relàçõe's Exterío " danças sedu'nqarias. O' 'Ja'rd',· mOo
,

"11"1'1'
A

DI' \l·c'·:;s�:�": � ::.':t;ue �� i>IS1'RlBtllÇJ;" DE
'

.

" '.. .'... iii ,a li o
plkóu as decisões sobre a. \.; "I,

,. .:

NA';rp' e que 'reconhecêu a
.

CADÉIRAS' PARIS;. - ,A
"'. " ..,

China. comunista. pós o. segunôo: escrubni�' cooperará' para issó! .'

'

, das elrições' legislativas
Ora, o que aconteceu Joi fraTI,cesas ...onteni .realízado

isto: os votos de esquerda é a segutnte
'

a dístríbutcão
foram dados em massa �: ?e cadei1��s '11à futtil'a' Ar
Fr�deric Dupont, pata der

'

sembléta ;Na,Cidn�1 :'(ê1n ipa 'seu terrena.
rubar 'Couve de Murville. E, renaesís G( n:úmero' cle: 'as-' ;", r c

"
, -

'

�i;����!�l�;�ja�� �!u��, �e:::n��1�i"'('.\:� "�:�' PriiÍcil�eÍtte, tAIJA ,PBÊsiMÃO mt:N·
de; Mll'rville é 1un 'simbolbL qtleràis,tas· 'í-ndéP€ndentes,; ,; .1 ",. � j'

.

J .-

cJel?sa \�str�tJ�a Iioite. Tr�s:
. q\�erdas: 11'6: :<M))f; Ga:t1:is.. SAL/VALORIZA .:. L

\ :,' 1

Previdêneia Sothll,

A. CARLOS BR1T'l'O
nalmente, os institutos de

sonda.gem de opíníão exp1i�
Caram qu a arte quo pra

tiCam é difícil. A surpresa
tí E" d

'

a mge c, .xtej-ror, on e se

chega a_ U\HU verd�deira es

tupefaçào, O que e mais es

petaculos., é o de umaj'evis

ta americana é o de uma

l'evista americalla, que pu
blica hoje um artigo PI'epa
rado- com certeza; de, ante

mão e que explicou porque
o povo frarlcês abraçava de

Gaulle·
'.

'

I
ii1i�.'l'R1G(JLJ\ NO "I.N.f-S. DOCUMENTOS EXIGIDOS: manterão a maioria ,absolu

t't t N'
. I ta na Assembléia Nacional'

O Jns 1 U O J. acíonal de Previdência Social' - INPS ..:._ es-.
mas assim. mesmo ,todo
.mundo se surpreendeu com

os rcs,ultados: di.rigentes po

lrtícos, mstítutos de pesquí
"

sas' de opinião -públjea- e íor

xado na po�·tal'Ía do C:,,-IAPC o seguinte aviso com rela-
,nalistas estavam convenlci-

_ I" t
'dos de que os gaulísta., ob

çao aos '( oeumen :OS exigidos:, teriam uma maioria íontor

Aos Segurados (De Qualqüer. Ex-Irtstttuto ): tável de certa de 30 depura"
Duas fqt'ografias 3 x 4 ,� recente dos, a 'apasso qUe a maoria.

Carteira: Profissional devidamente anotada." (pJEmpre.· obtida é de ,244 deputadol:l.,

ga�lo)
," no total de 486 o que sig-

'12 últimas contribuições (pIEmpl;ega,tlor)
nítjca a matoria mais llmi-

Dependehtes: Filhos:
'Cada passiveI.

'

. '.' Procurar as explicações
Os gaullistas só obtive- São' com 'c�rteza numerosas

ram e�se resultado' -com 'os contudo a :mais evidente .

votos dos terrrtoj-íos do UI- qUé a uriíâo entre partidos
"h'a�iaI: :(Guadelupe, Marti_: de', esquerda funcionou per

hicH; São. Pe'dro e MigUelos):
, f�i�§J-ri1ente.:,

\
Os candidatos

, onde por tradição OS vot�s: {!�llt,ilÍ,nist�s'e os da Federa-

Esposa: ,

..'
, .

\

' 'vão.' se�pre para o pod�i, çao .de 1imt'terrand desisti-

2 fotogt'afias 3, x
'

4. - recente.
' ., < ' ,

I .

' por r.azÕes. ue se definem fá ram uns .em favor dOIs ou-

Certidão de casanlento.
'

u 't'
, '. .. :'.

t" t)",' .

Cj men e. " )·o� e l�i 'O�àS as circunscn

Docmf1ento de identidade. ções. :N'ingúem , porém, a-

Doi.mmentos de, Segnrado;

"

:":V:�Ü .ser 1eplbrada:'. �llil�aí1;' �.l·�d.itFlV.á qúe: e�sas ordens

O setor de atendiÍnénto n,le'di-co d t 1'" t"
' tp muito tempo, sobretudo., ofiçi&is, se!'iam ouvidas po!,

e o Oll o OglCO es a' u·' . . .' .' :.,
.

. ,.' _,
'. ,"

.. ent,re gaullistas, a ,nOlte de �ciªo� 6s éleito�·es. Até ago-

tendendo no horano a611ua, a títulÓ' 1>recário.� O' dr:<'Vitol' d9nüng·;,.12. :A"s'20 :ndl'�s .iá.. i�a; com efeito, nuncâ ho,u-

Mem�es, Coordenador da Linha de Assistência Médica, d�-
'

,doS os' elemei1t�s d,a, sitlla�, :ve' :i�ãd,a': 1e ..
par�.cida, pO.l'

ternllOOU a elabora-ção de um quadro .de atenrnmento con- ,çãp. estáva:m ser.enos,. p'Çlr.. que, OS. sQcIalIstas ou radl

tfnuo, dentro do horãtio� de' 8 às 20 horas, o' quaL deverá ; Ve, tod�s �s. spndagens :e:�" ca:is ,Ü)or 'e'j{éinplo, jamais

ser publicado nOs próximos dias 'Ellqua.llt
.

s,'
;' ral11' favaráveis e.: trá tavp;'-< . q'Úls.eram v,ota!> num, candi

., "

"
o IS 0" os ,segu- . I, , " ",

'
'

1 1
'

-'
' '" se portanto de simples fol" l d;:i;to' COl11Unl'sta '

ra( 09 (evem se ater 'ao qlmdro já existênte, e afharto na
'

I'
• c .,

"

c'

maUdac1e:"
'

Oi'a, desta vez todos Os

entrada do prédio do ex�lAPC; no quaI aparecem os horâ- À" ineclicla, poréí11, que €ldtoil'es de ,esquerda obser
rios, especialitll�des, dias de atendirrl'eJitos' e os respecti- . 'chegavarn os primeÜ.·os re- varam a disciplina e os' gaul

vos médicos das clínicas.
-'

.

sulta'dc,s, a ;nquiétajão ,e a listas .vjram�Se perant.e um

Com essas medid�� 'tl ,outras que estão, sU�gindo vai. seguir um verdad'eir6 pani-- 15l0cõ inacJ,çq_ de \tatos de

a Ul�ificaçãó g-a.I1,hando, .'"ulto e confiança', elos ,segurados.
' cb' começou llyS -.<::}rcuIos • do esqueÍ'da. E'nt outras _pala-

, '

. prime'�rocmiriistI{ ',l\íÜ1U- vras, entre o perigo' comu
Os se�'u*a<los deveu.,. o�servar o ,horário de";�\t�il(limen.. 't,o' apo's 11,,'n'uf,o' f'l'a-::G:'e"" Que'

..

. .;'
J,

'u ,,_ l1ts.ta e .o' perigo, gaullista
to médico. e dcntário,- p�ra evitar a.tropêlo 'justamente no 'os ·feudos ela V. República QS sO,cialistas e as radicais

11Or�rio ma.tutill'O ou -?? que se segue de 12 às 16 horas. '(isto é' do partiêlo g:au1ista:J
. B1'8feriram, iPela" 'priméira

'J;'ão log-ci: se,ja dt<terh1inàd,{ _

a. escala definitiva d�s,mé, esta:vam púdiC�o,S'. e, à meià
.

v�:z, Oi comunista. O que

((Hcos, :puhlicareml!s' }Jàra conhecimento dos ín.teressa(los. noite, ja se s:).bla que os maeStra qual é o adio qUe a .

candidatos de'PompÚ:lou .ha polltica social de' de Gaulle
. viam p.,rdido a· máioria 11a espelhou nessas ,camadas.'

--,-_.�-- Fr'allç'a metropoiitana. FEliz Mas ; não é ,só, Mesmo

SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL mente, haVia aS ilhas, Os
t

os eleitÇ>res do Centro De-

dos no meia do,s oceanos e lTIocrático, partido. ele direi
farraPOs elo. im.peria situa- tá, de Lecanuet. votaram
que 'in extremi.�'. devo.ive�, muítasvEzes nos candida:
ratn o sorriso aQs ,Candida- ,tas ele esquerda, mesmo. em
tos da maiOria. c�rtos comunistas. . AqUi'
Na oposição, a surpresa -- ó grande' a SUrPl'e,

não foi menor, apesar' de sa CaUsada pelo fato, de 110

mais alegre' Os jo,rtialistas 111ens d,e direita Preferirem
,

fazIam acrobaCiaS em todos .. _- ���ul1ista a um gauI
OS.111icl'ofOlies paI:a aPl'esén lista., O contrario' também
'ta� os resultados sem "con ' se deu': em certos

.

casos.
I

trac1iz�r por d�mais as pre-' "o. �cQl11<unista.s·� ·vt')ta'tam·
visÕ'es 'fé'i:tas na vesmera, Fi num' Candidato do 'Centro

\

ALUGA-SE

tá funcionando, nesta Capital, diariamente, no 'horário de

S da manhã-às 20 horas da noite, atendendo normalmente

seg'urados e' dependentes.
-

No que 'se retere a matrícula. dos segurados está afí-

Menores de 6 anos _:_ Certidão de nascimento,

I\'laiores de 6 anos: 2 fotografias 3 x. 4 - repentes
Ccrtiçlão de nascimento jl'uitamente com os documentos

\ '

do Seg�lrado,'

\ .,;-

::::::::::===:-:::,====,'==''�=====f'
'"

L 'i

P,esqüisas sabre
.

�ázz ·'Pà�a· .. ;:E�I'-�u��r
Alunos

- �,

\, � I "
, J'

...,_\ . l.
'!

1

A RU�geis Ul1iversity a- nivérsiclade 'plan�ja útili*ar ,í

caba de aaquirir uma das
.

as arql!iv.oS pfira enc6ra�

mais extmsas 1coleções de jar �aI1to" 'os �studar:ttes
discos, sôbre Jazz; além dé: de, música como os criado-'

váriaS PfLrtitura�. A univer r'es' dd j'azz, )11e�1iante. as,

. sidade está localiziJ,da el1� pesqui�a� sÔbre o.la,Zz � pa

New BrUl1swick, Estado de, ,trq-s;:inando,. senünáriOs., Q

NOVa Jersey. A coleção. que
.

Ip:stilÍ."'Uto tle EStuda� do

n')111preende os arquivos do" JazZ foi fundido. em i952,
Instituto de Estudos do por um grup'o éncabeçado
Jazz, será utiliz.ada pela u- pelo dr. Marshall W. Ste ..

l1iversidac1e em seu Piogra- arns,�Proftssor de Históh�
ma de pesquisas, estudos e Medieval, no Hunter CoIle

execuções de Jazz_ A cOle- ge em Nova, Iorque e autor

ção adquirida .pela Univer da 'A História do Jazz". E-

sidade contém mais de .•. 1e fOi o presidente e o dire
90.000 seleções musicais em to!' exeeutivo da instituição

discos, fitas magnétiCas desde s,ua .. fljlldação.
gravadas, cilindros e r.o.lo,s
de piano; virtualmente tu_
do o que já foi publieado
Sobre o Jazz�, incl,usive par
tiduras ainda nãO' divulga- Aluga-se uma casa de il1a�
dil.s; al'qi.üvos de pubUca- terial, com- garagem, à rua '

ções impréssas em varIaS' Fer�ci Raffs.
.

.

línguas; uma piasola e" vã-: Tratai}" 'c�ii! -!J)a_q� ·Oli-'

rias fonóg'l:afos�úrtigos:; ê��"VéiIir-iia(Ãssembrêia: Legisla-
fo,togl'afias e recortes. 'A U- tiva.

, f

SOLMAR' -----'��-- ---'

Nas boaá çasas do ,ramo pl'oture�.S�rdi ..
nltas SOLMl\R', ,um produto calarinens"

para o mercado,lnfernacionaf .. ",

�

. .:.-."
.. .----
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INFORMAçõES
,

"

.�

tas, 244, (82); outros da es; centristas ?" (38); (' Direi

querda; 5 (5J Dernoeratas listas, 15 (16).
"

,

12=

Cada pessêa iem o dir JU� ii po;;se de uma

')

,

'_
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"alãcio VaI Ser Hisloriallo� Em' ti'r..
! ",

,

I
l

\ ,1.; ; ,

A escritora ,catarmen.se ,Rtith;, Laus, rad.i'cáda' na

GUanabara, que nos próx1tnos dli<is lançará, .nesta 'Ca
:t4ta1 o seu livrO "Netn m6duJo� Dtim IDáfóá'\ foi e�ar'
regada pelo O-abin.�te de Re�áçõeS"Pú»li�s cl�· GoVêt:ri,o
do Éstado para 'elltbdràr, o h1st6ti� dC(p1�lp do 'qo!--
vêrno. ',a ser editado brevemente:� aquêle �ãO. .,'

I

ConvêlÚo Vai Dar Escolas Ao Oesle.

;, I ::.'
I

O' QoVêrno do Estado a�siPará nos próXimos dias
'iril.portante convênio 'com a 'S{J,p,erintendência de De

senvolVimento do' Extremo Sul � SUDESUL. ,',

Segun.�10 se info:t1l1a;, pelos têj-mos do referi<1Ç) do.'
cumento, aquêle órgái11smo deferirá recu-ses ao Govêr;
no' di,' Santa CatáriÍ1à p,'aia a f06stn1-çãO de 27 éCOlas
na área' tutal do e��emo oeste catarínense,

. ',,"

g'governador, Ivo. Silveira . O �LO no 'GOVERNA:' tor �ral do�,nNP:RVN:' que ções.· e,aparelhamentos do

recebeu despacho, telegráfi· DOR provídeneíasse a.�ágagein pprto de São Francisco do
co' do �tro Severo Fa-. O .telegrama do ministro do, Porto 'de :São Fran'Cisêd Sul estão perfeitamente em

gundes, da Agricul.tura, a·, Severo Fagundes refere-se a' ,do'StÍl(at�35pés),eo,�Cos� condições dedar o escoa-

C
' -. ': gradeeendo 'a . comunicação apêlo formulado pelo go· tamento do caís, a 'fim,de' menta' para embarque da

, @ns!d Da H@bnH� r\a:r:,,"1{le�e �'�,,1�7tl \ ,vermldor Ivo Silveira, ao pemutir'a'atração,e Q'�r�. grande produção de milho
,

. .:' .
, '- do Chefe do Executivo de ' , '

, , •

'Alen�ões Dis"ella�«f"R�s;',Em' "$u' :�, ',Fol""a:
'

que enviou apêlo às .autorí- Dp1etor 'Geral do ,Departa:
.

.sito de,navi«?,s a�é,?O"pés "de ;d'e nosso Estado, bem co-

l' r 41 ,�I!ii ..113 II mento Nacional de Portos e ca,l�,do, 'ta"re,f,a " q'!1-e",po,de,r,á, ". mo do Paraná" restando, po-. " .'" ,
. dades federais no sentido '

'

" '. ,

\

,

Dizendo-se honrado pelas a��nções. de q\j.e foi alvo, '\' VilJ,s, Navegáveis, JAlniirapt� ser concluiqás em ;W;dias; rêm, 'o, processamento dos
quançl0 ,de, sua visita ao nosso Eátado' e salientando' ':0 4e' que provid\ência� sejam' LUiz CloVis Oliveira. -À "�c .', h.'abalhós: de bragageÍn. até", ,." ,. , , ·tomadas' relàiivamente ,ao' Com,,' , eS,s,a,' P'ro,h,.:d,ê,Ii",i:i;l" '''','5' 'p'e;s·.':, ,'", "",.

,

seu "reconhecimento pelo. interês�e, .d,�m�ns���d�" .. p�lQ , '"
'.. .,.

govrrnador 'f.v.o SilVeira em relaç,ão'"à Situação de;tbdô�
. PÔrto de �ão'Fl-apcisc9 do, " li:m expediflnte enviado' ,�q"ele \ p�rto, e����t:��� ,,' ., ,

, os holandeses radicados em,.Santa Cat.ariná, frisa,ri"do a
SiJl. No seu despacho,' 'o mi· - 3l}uéla,:alta autoridade, se: té'r,á,' condições· de .,p,e,tn:i:iür

'

:ResQlvido o assunto. o
,

,
'

'

, ,Distro" da ,Agricultura f.jjo·· in:a.Í1�s':itrás�· o CIiefe do â,:,livre entrada, e, Sâi,,·.48 �e ,porto,"de' São' Erancisco doesperança·' de que sua espec�a�' at�i:).ção dirigida aO' N1_J:;' ,.,

, , ' \�ulà vot,Oli 'de q'Je'o gO,.ve'r�",· ,ª"xec�tivo., tendo ém vista "na,li,os de"maior,. c.a,'Dacid,a. ,: SUl,pod,erá, se,:tornar o e�·cleo agropecuário de Tijuquil!ilias inspirará a cOlàbora-, . "' - "I'
. ' , 'nante :catarinense "obtenha

;

que, 'os estudos preliminares de',' superiores' a 6, tDn', tQ-. " coadou�o ideal ,da exporta.ção ma,i,s ,ampla, entre tla,e a,s,a,u,totídad,e.s,,",:o CÔPS,.ti1,', '
.. , . , " ,

êXito, compieto quanto : às: detennmaram que' a 'produ� ilelildas,' (cána_cid�e:' l1l,áXI,·. . ção agpcola para outrosGeral das Países Baixos no 'Brasil; sr, V,:Cohen stuart, ' "
", -" " :r_

, nJ:e,tensões ,ai)res�n,tadas"; ção,4e,'milho do Para,ná 'e niá do, porto' de:r:,aran�." ,p_aíses 'dll- ,Europa e',de ou·dirigiu 'ofício ao .,Govetnador.'. cátarinénse. ',Mlostrand�se ,.. " ,

. póis as"mesmas virão ; cola: .

Oeste'oatarmense ,deverá ser _ guá).· ,

"

';; tros ,>'continentes, medidàsensibiliz,ado e grato pela' a,Colhida, o cl:ipl,omata, ;h,Ol� n.:
'

>,' ,
. .,

"

, ,. " ,
,

� bOlar
, ,grandemeI)te ':plÍ-ra'�à ; escoáda' pelo-s portos' ,de; .' Mrrfua, cainpa, (:),lg0VeJ1"'-, �e, trará benéfi�os e exce· .

dês afirm,a que "o entrosall1�ti,',to'l 'eIÍtr,'e' a Coiôru,'ii, '�gr''o.;' "
" ''''.. \ ."'''' '. '. " , " '

,

, ,solução ,dos prQblemas,' ,da' Paranaguá e São" Francisco. n;al,lte,< c����I)Sft:(,e:ffl{�eli li(J:?tes ;req.exos,par�.a eco·'pecuária de Tijjlquinhas e o:Qove,'rn,o -estãd,lÍ,al'''nr,om,:-,o- ' ", , "
, ,., ",: \, '

" ,
'

, "

1"

_",'"a",�"r:,i,C:,ul,",tur\l'"
'

,',\"
,

',., '; dI;) �1l1:, 'so,,�citou ao 'Dire·, . expedi�nte,,: ,01;le l!,S,t lD",�,'t",�,Ia:.,,:"", '.,'ri.o.�\·�,' ',,�� D,n,sso, E,stado .

. vel'á ,o re�rguinlento econõmic({ druru,ela co�ônia e>éle-'
__

-

'
. �

"

vará Sua' produtiVidade, p'riIliclpàlliiente no sentitio '(J;e ','
"

< ':' :
,

'

gêneros àJ4nentlcios qUE passarao a abàste'cer me;câd�s -'
" ,"

:;:, ; )

désantaCatarí:p.a".'" ' "

,'; -, ...
, ,�,,',,' .,,;,,i',;,:.t:_':_,:--�-""·

.

,.. �
.

� .: .� • ;-- . _-f.
'\ < I - .�> • � 1

�.

··.&o�lab·oração
- ,-

Mês I)e Maio V�i Trazêr Piiinei�a .�RASÍLI�;14 '(b�):� ,o < n;u.as (l::tenas de deputa· �.'-'t��ent�l:' d�,; ���Qlqçã(� ,se" do':ph�sidente e 4isse:
Jo�nada SociallhrSáDla ,���iDa , ,,'

'presidente Cªstelo n�rico �,dos' arepistas o ag,u-anllJ,Val'ri : b'r_itsilefra." '

,:
;. '�':,'. ':, '" .:.:. "si)ú da Oposjç1io, mas

I'
'" :,. " "."" ,

, lI,Sradeeéú na' Câmara,'e no, ã ���ta, '�ntrt( os quais '�s ,,/,P sr:, Blj.�!"tli, ,�os,: '(_élp-" �'�ou,' C�!lrense � tes�eito v.
,

'

'

,
,J'ã, são', conhecidas aS dá�s d:e;��é.aÜzll;ç'ija/qa. Ptiuiei Senà4o, "a colaboriçã'ó q1,le, srs., Raimundo Padilha" Er· tesposta�' agradeee1,l as, pro- ç�a.:' J: "

'

,,"
"

"

, ,
, "-il.,,-"

"

ra �ornada ,Social de' sant�' caúitÍna;',a �te:r lug,ar' �na o"Poder LegisMtivo 'deu, ao' JUlrni ,Satirp, HeJlrique':' �a VidenciÍls t�llpa4as "Vé1o g�; .:.....,'''Ah, e' ceareIise'�' Ve,. Govê,rno S,a.�:ciona Lei �odilic��dó 'Jujil�'·
CjI;p,tial do 'Estado. ,;, '

" ':'
, ,

�eu góvern�, cujo fim está' ,!t,,!?qJI�. Arnaldo Cerdeira, :V:étrlo para al�jal" os déPíi--' .1.lJ-IIi, .s6: � t0<l:0 ceàrçl,Íse De Conlr',oi.e' D:,'o P',lan,'o' De 'Mel'as
'

,

, o, grupo coo�4el1a'qor de "selís tiG;1?áih6s fi,xo'u-$.�, no por ·horas"." ;",,' RUi' Santos, Guilherme Ma· tádPs recem.eleitos','�' :�f�� , sa:is�e ,40 Ceará para ser o .

periodõ, compreendido enti"� Os dias: 3 a 5- de, màlo
'

dO "Contrariando as ,eseriill· �çliàdó. Aderbal' Ju�gIJla e �ôú que,
. "embota" 'e�teJa 'qúe',Jló�_ somos, este país se· o. govei-n?-dor Ivo' Sil-irúra sanciono� ao lei nr, 3.949,

Jeórre:nte ano. tas -7- pz � certa alttu:a --.-' JjamelFaraco.
' ., "

p�� 'I,1oras, o 'gove��:�l>i·rh.(,,; �ria' iíma"mar�viiÍía."
'

,

ele 6 do corrente que aCJ;es�e ,e alotei·a disPQ.sitiVO&'da lei �

depois de morto n�o ressus-
-

\
'

',rechal não ,'acabar�; j�is t,e.. < .... A 81'a;' ,Julia 'Steinb'tuck que institúiu a Juntá' de Cóntrôle no Gabinete de PIa·
,.C®lissões el�' estudos VêII(d�J�1í?bé�ecer o témáriO citarei mais."

,
"É, para, mim - ,disse o 'r� �inda.' .I,lO� �iJ.tuto���':"jbS�:':,(�_8-RJtfez um �p,élo:_ao nej,amento do Plano' de Metas do Govêrno. O novo di,

qu'e, será deserivo�vido, que cO,Ínprt�n�eÍ'â.' a Pa.r ao ,de-
.

'''Más __
'

observou o sena· presidente d,a Républica - tiça da HIstOrIa". '. ,mareç�aLCastelo Branco: ' ploma, legal esta�elece 'uma série de noiVas medidas de
,

senvol:vimento �c0I'.\õmico: g�o1?al. :as,pedoS, P��tiCql!1tes.· dor areirlsta MeIÍ}. 'de S� -
.

'gTande honra; ,vis,tar' a Câ·
."

"', ;_ "Gostaria, qúe o' ;

pre- grande, alcance pàra o' melhor desempenho administra
como estruti1ra agrária, demog'Í-!j;fia.\ estrutuúl cUltci-al p�s que morrem v; exa: é o: ,ina�a� neste instante. e se·., OPQSICION:iSTAS "

" sidente,'�stu�asse: a, póssibi· tivodaquele 6rg:ão.
'

eLc.1
'

\ 'r ,- _.,. ,
,',

. "

'

,màis 'vivo
�

de todos." '

'ria tirlla o�ssão! gilwê se r
.

' "_"" '

"

'

,lid'ade' Ue decretair a, conces·
"

•. ')'

,éú n�o trouxesse, �amb'em,". Apôs o�

.

'doIs bÚV��; �Qi�� 'sã!o 'cf�" salatiõ·fánillni. à

Inslilúlo 'De Educgnr:.ã�' Êneérra ti 20.- NA CÂMARA o re�onhecimentó ?O 'meu Cul'�OS, o niàrec�f .�âs�eJ4t .' mulheF' d.o trabalhadO�.'�
,

( .3-,
,

goveJ;no a esta Casa. Tive· Branco. foi ,convidado, pelo' : '�, "�,ou per{sa� - resp'on.
Inscrir.,ões Para Sef.�ciolar Pr�iems,or Na Câmara dos ·Depu�g. mos,', dela, grande cola·, sr.,'Batfsta Rà�os', �: ôptà�; det.i :ó presi ente

....,.. mas te-
� dos, ó marechal Castelo, boração, uma cooperação entre "Úm êáreziithj)l, se6'i.' hh�' '�enos de 48 horas deEncerram-se no próxinlo dia 20 aS iriSftl�ões aO$ B,Í'anco:::- que se fazia ��Olll

'

ativa e permanente' na: nos· do em s�lVa de pr�ta., e 'ub1:' governo.'�
éXfl;me;s. de' seleçãO' "de p'rdfessô""s dos CU1:S0S de ní:vel ' '

" ,

, , . :L �

acompanhar do chefe da � ,sá adrirlnistração. A Revo· copo dagua�',. A, representante ,.oposicio·do Instituto Estadual de EdJ.?caçâÓ., nas cadefras de .IÍl- j1 ' , ' ,
' Civil.' sr. ,Navarro de B:fito, lução teve. nesta cas�, um'

'

" nista' insistiu e o president.e,glês, Maten1á,tica, Desmhb_ QU1>'-';;ha'. FlS' i'ca.', C,'e',nc;"'s" '
"

'

,', " ';,., ,',
c

" , ),,>CU.'" ""
e de óutras autoridades - "grande 'fátor de sua implall· \':'_ "Ptefiro a agual·.',�' afirmou:'DiqátJéàs, e Técrucas, Ó:mletciais. ÓS::in,teressil.do(l: dev��' ,foi ric'ebido peio i>r�sident�' ta.Ção e institucionaliZação; cP.'s�e o presid�bte�

.

",\ \

';- "iEm todo, caso. ,V'Qurão iúscrever·se· C0;t11 o. p;r'ofessor Aldo' Joijo '�»��s, n,. ,BatiSia, RamoS, no salão no., 'Trago, p'oi�, coio a minha 'r Nesse instante,,' o '�heie mandar meus assessores ve.
sede daquele Estabelecimenili de 'ensino secul';ldário, h�s; bré recem.��gurado e no, presença, 'o meu ' reconhe· " do governo foÍ' cel1e�dQ' p��' :"rem! "� .assunto, :po�qu� (1,hOrário,::;' das, 8 às 11 'e das 14 às Ü>. qual � se �oloéaram 'tapetes cimento, e acredito que a parlamentares. O 'sr:: ,

LUís' idém é boa ,e não 'me ocor-

pe.rsas e a mesa feita, se·, Revolução proclame o que, Vianá Filho, govepí3��r da'.; re� antes. De qualquer �o.
gundo o sr. Teodulo de AI-, acabo de dizer. De fato, cón· Bahia, abraçou·o, ,�eÍ1do' do.' ,tambem' passo falar
buquerque. ,da madeira do sidero a Câmara, ,ao, con· que não tera mais deputado, . com o novo ptesid'ente' e

patíbulo em que morreu Tl- trario do que muita gente
.

mas nio podia faltar. '0 sr. : ele tem que,tro anos para
radentes. ,peusa, um dos grandes ins· J�s�" Lutz Sabiá apt��ou. fazer, (I, que eu não púde':'

,;,' �", '\" "
, '.'

.. ,'," .... ", ... , �'

apl-auda ap:êlô para
de 'São ·Francisco

) Governadôr Decrela Ponio"
"

a'
',:

u"ll'
,,:",'

'Faculialivo Peh� p�ss� iia Cor;!(J ,
, .

U r�Ic u'ra(',san� e;::;��d�a:�;�i�:��i:S!�d��.j�aa�':�:;��iç��. '

'

,

!
'

I

públicas não frlndOillarão, 'J
'

'o. Governador Ivo Silveira decretou ponto facUlta-'
"

"

tivo nas repartições públicas',do,'�tado por mo.�ivo,da

lia'ua
le'

'P'." '0" l!!��O'posse do Marechal Costa e Silva na -Presldêncía da.Re-, 1';
,

�.pública.. \ , !' I',
: ': :

'"
" '1

'

,

:
" i:' ,

.

< Igualménte o prefeito AC,ácio San Thiago' decretou 1
' •

:'Ponto F�cult1tiVO" Para o-día 'de lfo}e. Ol.da Mssê"dó.
Ma1'echaÍ ArtUr da Costa e

T

Silva' na Presidência da'Re.
pública. nas repartições públicas' mÚ])jCipai�, exceçao
':I!ei'ta ao Setor Industrial da·Municip::.1idade"em,'Itaco·
robl, .

'"

/ '
,

, I, "

�àude [oi a liajaí Onde l�sp�ciollOD
'

Unidades -Médicas Do'M�l"lit;ipio ,

o dr. Antônio Moniz de Arlj,gão"esteve em "ltajqi,.

onde teve a opqrtunidade:de fàzelr tiána visita de inspe
ção à :rvraternidJl.de, Sanatório e Cépt:r9 de Sàúd�,: ..

'. ,.',., :: ,;;0' ". .

-C'·· ;,''"

. "

,
� ,

ir

'�l!'C
' ,

, '

�1 .
"

I .

. De lã, se�,u pàra, Jo�nvUle; :Ú�dp SiÀo ho�e��
geado com um jantar por Ü:in: 'gi-,upo d:�' m'édicos em Se�
gUlda, recel?cionado pela,�le,da4e Jo,lnVil).�nse '4e

.

Me:'
dicina onde fel sauda:dQ pélQ df'.J_Qiúna� Nelson sc.hr<ik·
der."

, ",' ," :-: ,'-", ',,'-' ",>''':'',:,

/.'):__ '

J

Casleia PURle Até a 'espera De '

Deix1ilr o G:�vêrl'm: 39 Alingi���
BRASILIA, 14' (OE) '_ As ultimas punições impos-'

tas pelo presiderlte Castelo, Branco, ,com basé nO. Ato

Iill:Stitucional, fOram aSsinadaS ontem e atingem 39 tks':
soas, entre 'ciVis' é iI'lilitares: ,',

"

, \.,'
, , '

..

Com a' pena de, demisSão� fotam atiligilcios: 2., te-�

G'
, .

'F""
",

;, ' �, ,

nente da reserva Edair Nunes Neto;: Itaio ',Gior4n:no, '

.,

,

'

,

"

' d'
',,'

,. ,. .." 'I";
',', :",� · ''-' '

jUiz,dE Direito da la; Và,ra da Co�arca -de I>0�r'adOS; "uar a, ",105" 5' a'·' V"O>', ,"8" 1""',',"0',',.,','$," "�,ONimrod Jansem Pereira, jUiz de Direito da ,Comaréa de \,' ... '
'

'�'
,-Codó; Redil Rodrigues' Vale, tecnico de administração '" ",' �, '" ,:
do BNDE; ,e 11s0.n Roelrigues de Souza, contador do Mi •

_nistnio da Marin1!a. Aposentou no 'serviço publico o

I
'

"_- '

'

'f'
':.� j, :"..,

d"
"

�::���:��e ;:cl:fa�in;Ors��=���r:�:u���e�e�:�dod� �:�' ,.0':",',·,11',·:, a",'o' t,·6m,'."p"O" ",m' tr'a,"n',"5'';"':", Q,<:"r,:,':m',,'",'
"

a), 'o,rnão ,prejudica as demais sanções' p'�nais a quel estiver ;:J �,,.,
.s�jeito -aqUele Servidol·. a,ol'qual ficarão assegUrados Os

' ,

/
' " , I'

1?roventos coi-re�pondentês ao seu cargo:

,
I , ,

'. '

ficar

"

• I

,As 11 "horas da noite do ràraIÍl para observá·lo. O, escada e balançod·lJo �té qtie\' �e q�e c�mpletamel1t� (�esta.
Com a Pena d,e reforma. foràm atingidos 0\ capitãó ,.

dia 8 o guarda-fios da Cia. rapaz se contorcia entre os o rapaz' despencoú lá �é beleéido,� " o , rapaz contou
,e o 1. ,tenent� intendentes'da Mili-i.nba, Valmir Ma�o TelefônWa Catarinense sec- ,fios ,e do seu corpo, saia fu· c�a. Com algUl,llíÍS esc,orm. '.'0, 'selJ' dram:à, visto do aI·
Lilna e Ranibal Cesar de Carvalho' e Silva.

'

çãQ 'rie 'ibirà�a, Wanderlei ihaça. Alguns assistentes di· ções, consequênciá da .. que..;;" 'to. "Seiti que ia morrçr ao
Tiveram suspensos os seus direitos politíco�. pOr LUiz Alves, ,de 19 anos. sol· mm que estava morto, ou· da, queimadura de 1� graue receber' a 'desoarga elétri-

dez; anos,' Agostinho 'Ribeiro de Abr,eu" Aires
.

Albe�tQ teiro, riatural de Curitiba- tros olhavam apavorados num estàdo de letarg,ia 'o . Cl1, e tinha � imllrCssão
, Al!dra�:2 Duarte Silva; Altair Sá da Cunha Sodl(é; car-: nQS fazia up!' consêdo num sem saber o que,,'fazer,.. 1,'0' illc;ligitado guardà-·f�os foi de, que ia.' morrendo aos

,los �0n.apa11te de .;\.raujo' C�vaco" �g€rton Silva. �F.· poste da Celesc, numa das· p�ares que passavam não "cohduzido ao H�spitàl. lJ. poucos";' disse. Conlou que
.Borges>'Ro:sa, 'l,erll�ndo ,de Paula Lobo, Fer�ando Ma- ruàs centrais do mUnicípio.' se atreviam a prestar, os so·. ca,J, (Íesta vez àçômpallna.. h� do alto via o povo l'eu·

gàlhãe� ... FranCisco Afonso.'" soares Pilittado, Fill1lo,,' F.er� �' Subira' numa: . escada é ,es· corros que ,se faziam" llcces- do 110r 'verdadeiro" çort,çjo, Íüdo' e teve vontatJ-e 'de
'nand'o de -Agliiar. Gabay, Ger�an Nogneira Sal-vaqO, 'Jal, r'. t�yà :.com um p� na plata. sanos à vítima que, ,!lonti· �ormado inclusive pelas p�s. pedir g,ue fôssem desligar a

1'0 Ferrfira da Silva, João Sjmõ�s' Rosa FilhC;, JQ,r�e "fonUa' que sust�ta 10 �rans· 'nuava a se debater. Um dos �,soas que teme,ram ajudá- luz,. porém a voz não saia.
Rucas, Adair Nunes Neto, Italo Giódano., João' Marcon· formador de 'altà voltagem. �iIcullstantes apre§t�u,se a. 'lo:,antes.' O bêblj.do apllcóu, ,·Só 'l:ecuperou �s faculdades
des de Souza, Wilson L. Oliveills" Luis Alberto de Fa·, Pór descúido> en�stou.se telefonar a agencia' local da 'ao,. quase eletr6êut3:do uns no ,a�tomóvel. a caminlló
rias Espindolà, Luis bulos dianotti, 1/Lário :B�rréiros. num fio ,descoberto 'e levou' C.elesé 'pará que "desligas· exercícios de fiéXão .de,br:V dQ' JÍô::;pital, onde convales·'
Nilton Antonio da Silva, o.sfnani Paiva, Odenato. Gbn. um tremendo choque que o 's�m: a luz". No meio da' con� 'ços e pernas até' que'.º reã." 'ce' agr�i:Iec2do ',ao' cidadão,
çalves ela Cunha, Roeldy. Moreira da. C'Unha, Rodolfo de fêz oscilar no' alto da esca· fusão surgiu um 'homem ;nimou e tu'ou d1iq.uel�, iti� qtie, ,embora um po.uCQ\ "to·
MOrEÜs David, Sebastião, dos Santos, Sidnei Panaino, da. Com o grito lancinante completamente,�, embriag,ádo ,(lonsciência.

,,, ',cadQ"" fpi qqen" lhe salvou

Sergio da Costa, Valter MonteI;; Ps,ixuQr e :D�l[lçUl' Betroni. ,que sólto1.t, tr.f.II1SClmtcs pa' que correu em tlireçãp , da No dh� seguinte, j{t, qu.'l· "a: Vida,.·

REPEtiDORA DA TY·GÁUCHA
, I . " . , , : ,,'

'

VAI SER lNSTALADA HOJE
l '_.

Será ínícíada hqjé a tnstalaçâo da nova rêde .de
repetidoras que vai' trazer a [magem da TV Gaúcha até
Flo�'ianópolis, A comunicação foi, feita por fonte auto

rizada da Socie.dade Pró.Desenvolvhnento da, TV, dest"capital.
'

0.' mesmo informantê acrescentou qUe está Prevista
para hoje a chegada a Florian�'polis de técnico encaro
regado da ínstalãção das repetidoras. .

..'
J

De outra pàrte, o ,Sr: ,Darcy LoiP.es, presidente,_da 80

ciedade PrÓ�D�senvolvimento da Televisão.' informou
que em consequência dà in:'Stàlação da nov., repetidcirá,
a TV Piratihi Passar,á a ser c�ptada pelo canal 13 e que
a TV 'Gáucha será retràÍlsmitida atrarés do canal 11.

pi'osse ainda' o sr. Darcy, Lolpes que pa-ra a mstalaçâe da

nova' r'petidora n�sta capital já foram' construídns llQ

v�s. ins�alações.no,morro,da CrUZ.

INPS .lerla ;,Empresa� .Sobre Q. .

•

Pagamento Pilrcel"do De Dividas
.

o. 'cóordenador'. de
.

Ai-recadação e FiSCalização do

�Instituto Nación:�l ,da Previd'éncia Social em ,s�nta Ca
. tal'ina está ale tándo às emprêSas que se compromete
ram a p'agar em parcelas' a� �ua:s divida� e of:.etec�ram
como garantia· promissÓrias que nã.o· -for.an1 rêsgatadas

,

nas' data's dos' resp�tivos 've'ncimentos, 'as quais, serão

enc�n{inli;da:s � proteste? n.t>s p�óxinios dias.
"

,.

,,' >, ".' ' "

'., I
"

, ,Por ,.outro ladp" 08 e,mpregado:re� que aS3iqáral11'C?�
fiSS�[S d� pívi�a_S1 t), �stã�:,cp.J.n. BFestações ütraz�gas fN:
carao SUJ,�l�OS ,a imediata resClsao' dos fco,n;.rato$ �ela.

;. .
� , .

falta d.e 'recoltiiplento,· "i '�

o.s iÍltet�sadós dEwerão PFocur,ár.' com u1'gên,cia, os
Sel'�'iços' <le Arre�Q.ação e Fi�aIi?:ação qo �}Ç�l!W jun·

. to ao q,ual firmaram contrato de parcelamento ele dé
bito} a fim de acertarer'. sua,s s�tuações, ,

,

, ,

'

�
..,," ,. ,

Conselhol Penitenciaria Beune'!se

p�� De�e�b;'é. \�ég�� .J.'i'�lr��e'�JO$ \�

'r

_I" , O 'C.onselho'Penlt�clarl:O do ,EStado, em sua: sessao
,
.' ,',' "

'
'

, '

, ' I
de ontel!li deferiu pai unanimidade, o pedido de livra-
mento ,conelicid�al fol·mu11\do pelo detento Ant'õnio Pe

reira 'Venâncio de' Capinzal. Por unan)inidade, indefe
riu o· peclidq. de co:muta�ão c!e pena' de o.svaJC!o Alves
�ibeú'o e. PQr maiorii1, indeJeriu igl).almellte ,o pedido

, ,de livl'fj.lUel'lto condicional de ArY Ferraz �ecker, ,amboS
de Campos Novo:S,

As�oCiação DOS, Inye�ligadores e I
.

Condssá.:iós De se ,Vai Ser Elaborada'
,

C()Il1'i:issãó esp:eciàl 'estuciará li elaboi·ação dos. est�
tlltos da Àsso,ciaç�o dos InvestigadorES � C0111,it;sários de
Santa Catarina, ,entidaçte i-ecém .. fundada, em Florianó
polis, I:p.tegram-na os dllmissário,s Dirceu Machado, Na
gel l'4arinho, Iraci Ró.sa, Orlando Silva e Saul� de Sou

za, dev,endo' cone11.).ir os trabalhos no pl:azo de um més,
Para a. elÚição da, Prüneíra diretoria da Ílovel, associa

ção, .classista.'

"
/

Serviçó Social lirie l,ila Domesticas
Para 'o' Bom Desempenho Dà função,

'

• A_s _Bj:>:náS (ie' casa sentindo· a impOrtância de um ser �I(iÇO' �e,"�:'tenta�ã,o e .:�caminhamento elas D més�icas ,_

Ias famlllas es-tao mobIlIzando aS mesmas para vlrem
-f' . ,"'-.....:. ,

.

ao ptai�tão. de serviço 'social, ,aceitando ? plano da Se- �
cretaria da.S:eg,urança Pública, o qual veio da't resposta o

[:làs i�úmerOs�,Ptoblei1u\s que afligem a fam;ília 1catati-
n�nse.

Conse�ho ��scal Da FIESC Reune,-se
Dia 28 !Iara Volar Rebllório De 66,.

,

Para di�clitir e vota�' o relatório e }contas relativats
ao exercicio de 1966, com o parecer de. Conselho Fiscal,
reune-se dia: 28, o oons�lho de Represel�taútes da Fede

ração das Indústrias do Estad'ü de Santa ca'ti,arma..
, A reunião terá lugar, com iníCiO às 15. horaS,

.

,nol

Palá'cio. (la Indústria, à rua Felipe Schmidt. /

Joinville .Adapla-se a Decrelo De
\

Caslelo Fixando reriados Municipais
,A Cidade de J,oinviÚe já fixOU o númerO de s€Us

feriados, dentro do, que dispôs o decreto' elo. Presidente
Castelo Bram.:o Timitanclo,-se a apenas 4, no má�mo., A
CJ,mara: de Ver,eadór2s lOCal- escolheu eútre OS aconte

jCimeritos a serein oricialmente comemOrados c, 9 de

março, data de, fundação de' Joinville:, a Sexta .. :reil'a
santa, Ascens'<Í.o do Senhor e Finados:

o.s restantes nlunicipios 'que, compõem li Associação
)�do: Planalto :t-Io'rte"Catàrinense ,designaram: Sexta-Fei-

ra. Sant;l, Dia de lfill,a,gOS. Ascerisão elo Senhor e COrPus
-Christi,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




