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NÃO HAVERÁ ELEIÇÕES EM PORTO ALEGRE

CÉLIO VENCE NO STF:
VOLTA À PREFEITURA

A decisão, ontem, do Supremo Tribunal Fede-

ral, favorável ao sr. Célio Marques Fernandes, por
sete votos contra três, tem o «sentido de um ponto
final na «novela- que vinha se desenrolando na Pre-

feitura de Porto Alegre, desde a saída do sr. Sereno

Chaise (expurgado pela Revolução), a 9 de maio

do ano passado. Três teses foram expostas, onlem.

em Brasília, na reunião do STF- a primeira, a te-

se vencedora, <jue reconduz o sr. Célio Marques

Fernandes ao cargo de prefeito; a segunda, derrota-
da por unanimidade, que defendia a posse dos srs.
Alexandre Martins da Rosa e Paulo Lessa. eleitos

pelos vereadores, indiretamente, para prefeito e vice*

prefeito, respectivamente; a terceira, que teve os
três sufrágios, visando a realização de eleições di*
retas já marcadas para julho próximo. Como se
trata de mandado de negurança, o efeito da deci-
são judicial é imediato, devendo o sr. Célio Marqueg
Fernandes assumir o cargo de prefeito no momento
em que a Suprema Corte do Pais comunicar oficial-
mente sua decisão à Justiça do Estado, o que poderá
ocorrer ainda hoje à tarde ou amanhã. Conhecida a
decisão do STF, os candidatos dos diversos partidos
às eleições de 4 de jullio (que não mais se realiza-
râo) manifestaram-se satisfeitos com a mesma,
(leia nas páginas 5 e 16)

•Hoje

DEMAGOGIA DO DESESPERO
As palavra» que Dom

Agnelo Rossi acaba de
dirigir ao seu rebanho

oaulista. advertindo o
contra as artimanhas dos

que se valem dns dlfitrul*
dades da hora para Ins-
tilar desconfiança e de*
aespêro entre os que
mais duramente estão
sofrendo os efeitos da

desgraça inflacionárla.
sio daquelas que devem

acoar por todo o Pais.

Recusa-se o Cardeal de
Sio Paulo a criticar a

li.--.tica econômico Iniun-

ceira governamental pe-
lo simples gosto da cri*
tlca Insensata. Mas nao
se esqitlva de 

"realçar 
as

graves conseqüências de

ordem social e política e
até moral, que oodem
advir, caso não sejam to-
madas providências con*
cretas. enérgicas e efiri*
entes, para a solução do

problema do dr-semprt-

go 
"

A demagogia do deses-

péro. denunciada por
Dom Agnelo Rossi. não
é praticada apenas pelos
que procuram tirar pro
veito da angústia dos tra-
balhadores em beneficio
da desordem. Resulta
também dos oue se afir-
mam impenitentes ser-
vos da ordem, mas agra-
vam e ampliam O deses-

péro ar>enns pornu» isto
serve a sua política.

(Do editorial na 4.' pagina)
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ASTRONAUTAS RETORNAM DEPOIS DE
4 DIAS NO COSMOS: JÚBILO NOS EUA

CENTRO ESPACIAL DE

HOUSTON, PORTA AVIÕES

WASP, WASHINGTON, SEA

BROOK e MOSCOU. 7 (Con
densado do noticiário da

UPI) — James McDivitt »

Edward Whitc. os dois av
tronautas da Gemini 4, rt»

gressaram do espaço, con

tentes com sua descida a
birra. A «cápsula que os le-

vou para seu vôo de 4 dias

caiu no Oceano Atlântico ai

13.12 horas (14,12 no Brasil).

aparecendo momentos de-

pois nos aparelhos de televi*

são de todo os Estados Uni

dos o comunicado oficial do

Centro Espacial que coniro-

lou a prova: 
"Fim 

de voo.

Sintonizem a Gemini 4.*

A descida teve que ser

num ponto alasiado do an
teriormente previsto, já que
foi interrompido o tunciona

mento dc uma computatlora

eletrônica a bordo da cáp

aula. na 49* órbita, que di

rígiria os astronautas para
o ponto inicial de descida.

A bordo do porta-aviões

"Wasp". 
os astronautas re

ceberam uma consagradora

acolhida por parte dos dois
mil tripulantes, parecendo,
porem, extremamente cansa
dos. Em seguida, falaram

pelo telefone com o prcsl
dente Lyndon Johnson, qus
Hu-» expre "ii a grande a
legria de toda a Nação nor
it .mu nt.iii.., manifestando
também, a esperança d.

que, no futuro, possa haver

colaboração mundial na .**¦

ptoração do espaço.

Enquanto isso, em V-i

brook. perto do Centro Es

pacial. a esposa de McDivitt

teve um único comentário

quando soube que stu espõ

so tinha regressado a salvor
"Tudo 

terminou".

E em Moscou, a União V»

vu nei unia a noticia da des

cida da Gemini 4 a novas

acusações sóbre a cxislén

da de 
"racismo 

nos profira
mas espaciais norte-atneri

canos". (Noticiário na pági
na 2).
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CLEOFAS PARA A
VAGA DE JULIÀO

RECIPE. 1 (Meridional) -

lie o inici.) da noite os ri

sultado» da» apurações no piei-
to rcaliaadu. ontem, era Per-
nambu.... davam 11 234 votos

para o Sr. .'o»o Cleofaa t- 1.0TI

votos para o Sr. Joáo Ferreira
Uma. na disputa da vaga a-

barta oom a cassação dos di-

reltos político» do Sr. Fran-

ciaoo Juliao. qur, asaim. per
dru seu mandato de deputado

federal. O Sr João CU„.ai
concorre pela UDN e PSD. o
Sr. Joio Ferreira Lima • can-
didato do PTB » do PSP. A
abstenção na votação de ontem
e calculada em cinqüenta por
cento. Em face doi resultados
daa apurações »lé a noite d»
hoje. os obsi rv adi ires estão
dando como certa a eHnáo do
Sr. Joio Cleofas para a ("Sma-
ra dos Deputados.

? SEGURANÇA

NACIONAL

O Departamento Regional

da Associação dos Diploma

dos da Escola Superior de

Guerra abriu, onlem, o II

Ciclo de Estudos, que irá

até o próximo dia 17, com

diversas conferências, entre

as quais as dos Generais

Augusto Fragoso e Humber

to de Souza Melo, alem d*

visitas * unidades indus

triais. A abertura do curso

(foto) foi feita pelo Ma-

recital Inácio José VtftttP

mo, presidente nacional ét

ADESG, no salão do Centro

das Industrias. Os temas dn

ciclo versam sóbre seguran

ça nacional

TRENS DE LUXO NA

ROTA S. PAULO-PA
O Superintendente da Vla>

çio Férrea do RGS declarou,

ontem, a reportagem do DIA-

RIO DE NOTICIAS, que tnma

de luxo vão trafegar breve-

mente na linha Parto Alegre-

São Paulo Fsclsret-u o Oe.

neral Adolfo Manta qui além
dos usuários passarem a dea-
fru'.,r át coníorto de moder»
nos vagões, puxados por loco-
motivai diesel, haverá uma
redução no tempo da viagem,
sendo suprimidas várias pan»-
das. Inicialmente, a linha da

luxo será servida por trem da
Estrada de Ferro Sorocabam

O Ger.eral Adolfo Manta, que
regressou da Guanabair r 

'«

ve em contato com a alta dl*
reçáo dt Reoe Ferroviária 1 e-
deral tratando dl liberação
da verb-s para a V F. «Leia

na pa*. 7).

"PRACINHA" 
E

"TEIMOSO" 
NA

ORDEM DO DIA
****** 

O ltaanclamento dos carroa

populares, aos quais o bumor
dai ruas Já deu o noma de
"Stripe ter.se", continua na or-
dem do dia e a Cmxa Eronô-
mlca Federal do RGS recebe.
diàr.".m«ntí\ numerosas con-
suites <*e interessa-los Entre-
tanto, ainda nao chegaram as
lnstruc.es. animeiarfti>se para
os proxitros dias o reiiresso
do genvrnl Rtiael Zlopin. pre
sidente da Ca'xa Econômica
Federal no RGS que se en
contra na Gu*uir.bara. quando
en*fo serio conher-.los todo»
os detalhes do financiamento.
Em Sio Paulo, on',e-n foram
divulgados os preços dos au-
torróve'. financiados: os car-
roí tipo "Teimoso* « "Praci-

nln* serio ven-1'dos com fl-
n-r-inmento nas íeguintes con.
dl<*ô"s: 

"Teimoso". Crt «00 mil
de entrada, d-sdob-íveis (50

por c?nto no sto ds tr>5'*rt'*â'i
33'» eom assinatura do con-
trati • ?.V. com a Ia presta-
ç£o> e 41 prestações mens-tu
de Crt 78 mil., aproximada-
mente; 

"P.icinha". Crt «10 mil

de entrada RtmmRt*T*'l *"**

mesmas c-mdicões, e W pres-
tar5;s de mais ou menos Crt

104 mü.

¦** HOMENAGEM DE JUSTINO A LOMANTO I

O Governador Lomanlo Jiinior, da Bahia, que se '"«"Wf*^

no Eslado desde quinta-feira última, visitará, hoje, a ada»

de dc Santa Maria, de onde re%ressará para viajar, á notfg^

com destino à Guanabara, em companhia do General lat*

tino Alves Bastos. Ontem, à noite, o comandante do ttt.'

Exército ofereceu, em sua residência da Rua Crtstóvi»

Colombj, uma recepção em honra ao chefe do Executiva

baiano, que se constituiu em acontecimento ie alta expies-

são, assinalado pela presença de autoridades e elemento»

de destarue da sociedade rio-f-randense. Sa foto ao alio,

durante a r ¦cepção. aparecem, da direita pura a esquerda,

o General Justino Alves Bastos, o sr, Plinio Kroeff. prest-

dente da Federação das Industrias: o Governador Loman'0

Júnior, o Governador lido Menegietti e o sr. Nelson Dt-

mas de Oli\-<ra, sunerintenilente dos 
'Diários 

e Em-asoid»

/t-ioci-ido»" tio RGS. (Noticiário rta página 161

JUIZ E PADRE NA

SUBVERSÃO: GOIÁS
GOUN1A. 7 (Meridional! —

Tropas do Ex-tcüo e da Po-

licía Militar. a'ém de um des-

taeamento da Aeronáutica e a-

gentes do DFSP, formaram um

itstema de s?:*urança na ci-

dade, desarticulando um mo
• imento antlrevolucionlrio.
eom a pnsáo de quase todos

rn ieus integrantes, incluindo
o Juiz Orlei Gavião Castro.

frei Jactnto Maria Ferreira «

a srta. Ellna Maria Silva, set,-

do a ultima diretora da emls-
aora carólica Treze de Maio.

A Cuna Metropolitana ne Gota

p'a protestou contra a prisào
de fre! Jscinto. tendo o iree-

bispo Dom Fernando Gomes

Santos pedido providenciai io

minlitro da Justiça.

Corernador

inlorma (.'fl

BRASÍLIA. 7 (Mirioional) —

Depois de conversar demora-

dam ente
Cavtelo B
F.inelro, o Oci.i. -rr  *
Ribas Jumor disse a imprensa

que assume Inteira respAnaa»
br.idade pelas prisões efetua,
das em Goiar. atr. 4
"Tanto o sacerdote eomo o

Juiz forsm presos por inslsUa

rem em fazer agitação".

Negou, contudo que houveS*
ae tratado do assunto com •
Presidente Castelo Branco

No entanto, mais tarde utm
assessor ao «ovemador esc'a»
receu que no encontre o ao»
vem-dor fêz amolo reia-rtrtt
sobre os scon,ecime*'tos e ab» 

'

teve inteirai aooio psra ll*P
as determinações baixadas.

AXEL

A SOLIDÃO DO MAR

MOVIMENTO KO CONGRESSO DE

APOIO À CANDIDATURA CALMO*

Observo quanto eate caso da Foslo

rita apaixona oi círculos mais inclinados

a não encontrar dluolvido iqul o laço

federal
Se é que a Revolução tem um tes-

ta a oferecer do »eu escrúpulo em pre-
....... . t***am n»fnn»l • oue»t»o (ta

cabotagem ie apresenta como um dos

desafio» ao talento e ao patriotismo dos

aeua homen» de governo

Porque o conflito, do qual decorri a

ruína da Fosforlta Olinda resulta so dls

to: que trfs presidentes, ou tossem trée

capedt-eioi, resolveram dar de presente
o mar do Brasil a turma» de pelegoa
do sindicalismo bastardo, que devoraram

tudo o que a cabotagem arrecadava no
tráftci' .>ceánico. no» porto» e no» cais

Tré» oheles de governo nacional co-

meteram, contra a sua pátria, esta vi

lama: fecharam o Atlântico para as oo-

municaçí»*» dos braiileiroa

As províncias que se quiaeaaem In-

tercomuntear. d"venam s-rvir v de cami-

nhão. automóvel, carro de btá, cavalo a

lombo de burro

Água « que não.
Agus salgada é que nunca.
Tenham a bondade de passir a viita

num relatório da Companhia Docas de

Santos, verificando a dtiparldade d»

823 000 lonel.dei de r-n*s «éca nsquale

pArto em IBM ». em UM, mero.» ds ....

200 000 toneladas

A queda da carga aáca que habitual

mente tramitava por aquti» pftrto con

firma uma frase de Emil Fahrat diante

do porto m Salvador, que »lr viu hi trea

ano» ermo. mu ura navio de cabotagem,

aem um transporte transatlântico sem

un. barco argentino mi centro-americano,

o oceano um Saara de pranteado» navega-

don» qui o dominavam para no» dar

proapetidade

I..,. Cll ATE Al BRU Vi)

O Jovem ansalita, nibindo ao alto do

elevador Lacerda, teve nta excUmaçãn
de Tácito:

Querem aperoebe*»»e do que três pre-
eidentes vigaristas fizeram com o Brsstl.

Ni.» usávamos a marav.lhosa Fosfo
nta com., fertilizante, nas faxendaa 

"asso-

ciadas* de São Paulo e Minai.
Alia» há quatro anos não Unhamos

outro aóubo.
Foi numa tarde que nossos gerentes

rurais nos comunicaram 
"Teremos

a*ora de adquirir fosfalos para as m.s»as
terra» «tm Marrocos. Ary.ella ou Flórida
Vamos cancelar Penutmbuco O artigo es
•rangeiro diega a Santtw e ao Rio por
preço com os quais Olinda se acha lm

pedida de competir*.
"Faça Olinda embarcar de qdalquer

maneira* — eu disse. Jacibiniremo nos.
Viremos narionali»***. de pti duro".

"Não adlanti* — replicou o geren-
ta paulista de *Rto Corrente".

E esrlat-eceur
*Foi Olinda quem suipendeu o»

embarque? Fechou oi depósito» oo Rio •
em Santoa*.

Passou me oi alrartamo»
Aterravam o» algarismo» oom aa

quali o banditismo de trás govèmoi ba-

nlra do mar a produção braiMeiri De
700 rnuelro» a tonelada de fo«forili, no
frete Rio Santo», mbir» para IS mU.

O aurtllar eiiranfelro, eom Irete de

Miami. (aaablanca e Argélia no» chifava

a .Sanu» multo mala barato do que o

produto nacional.

Para que tré» ginernoa haviam prati-
cado tamanha crueldade* A fim de dar

salário» no mar e em terra, ao» pele*

cruxelro»goi sindicais, de milhões
mensais.

Náo te conhece outra orcia de dlnhei-
ros igua. Toda ela tinha este objetivo.
Mobillxa.' nursaas operánai para procla-
mar a República Sindicalista

Não deverá o governo da Revolução
aeinoritr um ui* in. .•*. rat recupsritvçau au
mar para a cabougem.

ém.- há de ser um trabalho facilimo.
Derrubar os aumentoi miquos de tala-
frários para beneficiar uma classe obrei-
ra. dando-lhe a categoria de classe milio-
nárla da Nação

Tomem st* os portos. O governo não
administra nem decide nada

sào grupos de assalariados, com or
tienado» e salários acima de um e dois
e tré» milhões mensais, que levam, eom
os sindicatos no pessoal de bordo, a cabo-
tagem g oi porto» a ruína em que a»
debatem.

O que está em perigo rtetta crise é
a unidade do Brasil E' a sua in<egraçã»>
política e econômica.

Veja se o caio horrendo do nl.

Por que as salinas do R'o Orard» do

Norte nâo podem i-ora absstec»r o Pais.

torr»m>noa oo'ono» rto e**terior.

Há um jub"*u, porque agora sim, va-

se t»r aal bar» to.
As raiões*'

I-rlmetro. porque o artigo t astranjel-

ro e segundo, porque nlo pfia o fre»

di cabciafcm, qu» * tntoleráve!. nem uii*

lixa o outro, do caminhão, de Mossoró

ao Rio - Santoa.

Quer direr. o ial europeu desembarrn

aqui Uvre de dois flagelos domáitioo»: o

caminhão • a cabota-em
O» ilderea revolucionário» haverão de

compreamder qui o 31 d» març< terã que
mrr uma desforra do banditismo d» um

regime .ontra «» torça* da produção, que
enriquecem o Pala.

O deputado An' AJcãnta

ra, vice-lider tio govirno na

Cáma-a FtsJ.Tul. disse, on-

tem. a itportaasrn politiciv
do DIARIO DC NOTICIAS

qu-* está em curso, no Con

gresso Nacional, uni n.ovi

mento de amplo aooio á

r-metic-atu-a Jo: i Cnlrr.on A

presic*inc:a da Rc*>ública.
— Não se trata, aprrnas,

de i—*inlnçl" do psn —

it Ary AUôn.pra

mas de uma solução nacio-

nal, sem limitações. O De-

putado Joáo Caimon, pelo
»eu passado e pelo seu pre-

sente, como ho.ncm intenro.

espirito realizatlor I progres
sisia, conhecedor dos pro-

b'emas nacionais e interna-

cionais, as constitui em fa

tor de segurança para n

Brasil. Indicandoo á supre-

ma Magistratura da Nação

o PSD n.io poJena lazer me-

lhor escolha.

Poi.çtio ip Parlamento
—¦ Pode-se di/er. MU

— prosseguiu o vice líder Jo

govdrno 
— que a candidato-

ra João Caimon representa

os anseios do povo brasilei-

ro. F.m tais circunsun.ias,

o mo\imenlo que awra se

desdobra no Congresso na

da mais é do oue o reflexo

do pensamento popular
Neste c?so, ainda o ConRres

so se torna inlírnretc da

vontade »'o povo. D:n, mui-

tes t'e suas vozes mais auto-

rizadas terem já s; maniles

tado em posição de tranco

apoio a essa candidatuia.

Portanto, o movimento que

ganha vulto no Parlamento,

de apoio ao nome dr João

Caimon. eslá entrosado na

vontade das populações biu

lileiras. de Norte a Sul. A

canil itl. t tura de Caimon —

repito — nâo é iimpl<**.men

le. uma loluçâo do PSD á

lutura campanha »u»v»»o

ria. Ela aparece como uma

bandeira em torno da qual

ie reunirão os brasileiros

das diversas correntes poli
ticas.

Força» imhaliveh

Por s-*u turno, o Díputado

Lcoto^o Peres, vic-lidat

Agencia Meridional, rercrin

(lo-se á candidatura João

Caimon. disse que 
"estão

enganados os que pensam
nâo termos, dentro do nos-

tos quadros, elementos pa-

l« enfrentar vito-iosamente

a luta eleitoral", acrescen-

tando: 
"Veja se, como exem-

pio, um nome como o do

meu colega João Caimon.

cuia candidatura tem tim vi-

gor potencial muito acima

do que muitos imauinam. E.

se lançada como alternativa

partidária, despertaria e so

marla fõrç."s nratic-.m-nt**

imbatfvei*. O Díputado João

Catmon, cuia smcerMatV c

cuja hrme*-a tanta confian

ça insnirarn n .. tem incom-

patibilidades e seu nome rt

nrtraria. como iá vem pena*
trando, em tòtlas as cama

das da população brasileira

Um candidato pessedisls do*

mo ele poderá compor ta-

m.i nha gama de len-léncias

ntililicas. do R;o Grande ao

Ama/una», que sua vitoii.t

se delinearia minto ante» d.i

raaHaçio do pleiio d-cia

entrevista na página i>.

Iv) p.ratimJ
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(.f/M/A./ 4 V0ZM _. TERRA DEPOIS DE 97 HORAS
E 56 MINUTOS DE VÔO E 62 ÓRBITAS COMPLETAS
Católicos pedem renúncia 'WÊÊÊÊ

•do prcm-cr Quat r Sairão
SAK-AO 7 tUPIDN) —

_€érra oc 200 ca-óiicos ml*

vietnamüas ocup.r.m ho-

Ja o Palácio de Gia .¦ Der

-tiineceram sentados ni d'-
¦*Pr'meu*i.-M 

nistro Ptli»

Hu» Quat.

_ Os manifestante», em sua

_nai'»ri. de avançada idade,

ocn.._i.m o paliei-» durm-

ie sei- horas. Um d-S diri-

SetiU.'- exD.fs?ou _ .aHa do

•edifíc . 
"Agora sairemos,

psra 
»ei ae ncssis exi.;.n-

tia? são a'endidas Em ca-

¦O "Ttirttrário vottarem-m"

.. O it«_-fl'o da tensão no-

Utiea chocou de lado a ltn*

<K>.'.inciB -t a'ivd-de ml-

ftar nt norte e no sul rto

Vietname. Cento e d-»/

iv'__i rn*re norte rm Tlca-

no. e sul viet-fm'as. b-m-

bar •"•eram alvos no nor'-e

do oais, a'-.nç-n(to nbleti-

y*s i«««us«-i .1. e m'l~*"t.

As 
'o n» vi-tnem tas des-

enbr rftr nm -se-n-*erll(.

d» armas da Ch'na Comu-

ni_u,
A»' fte. i lato das fAri-s

da infantaria d» Marnha

io» E»'-ad.s Unidos ffze-

ram 2b Incursões c _>t-a

concentrações comunistas

no Vetname do Sul conse-

guindo neutraliz r uma «o-

na 1» acampam-ntot mül-

tare» e destruir 30 edif.ca-

çôea

Patrulhas dr terra do» fu-

Z tetro? navais cap'tiraram

11 cotfuti stas e feriram

ouhot dois perto da bate

aérea de Da Nang.

Enoui.nit. i»so. 
'porta-vo-

zet -los Estados Unidos ;n

formaram que tém _g."a

no V tname um cnn'in-

gent. ce cerca dc 51.000

ho-nem Hà um ano havia

aqui t6 000 soldados norte-

americanos. O conMrg.nte

a'-u-ti se compõem de 21

Ig 1 h_m._i, pertencertes'

a» Exér it0. 16 500 fu? lei

fo. navais fl m.l da Força

Aérea . 4.500 da Armada.

No P'-tno político, os, ca-

tfllie» aleg-un que o go-

vèrno pratica a discrlmin.

(la relig 0B. ex ç ndo kuc
"e --"meie um novo Prl-

«Hir. Ministro e um go-

Tftr-i qui repre iiVc 
'-tidos

01 parti.10- sim i mum

im -"o 
Vietname do Sul.

_A delegaqão eatólca cr-

fcfcrcu uma reumào c-.ni o

Bígadei!-» Gen.ral Ph-n

Xtti) Cl) .U presidente do

0»ns».iho 1 et> lativo Ií c'.o-

tul. qoe foi vai.tdo pelc_

rn.nife--.anles. S [tundo se

ia/o ma tera dito que nla

atruar _ pr. s_á0 de parta

dos e_-ò_tooi

A turbulência püt.ca ae

batia ac-lmado bnstan'e

•té o fim de semana, an <er

*__!v1d3 a cu. _. rto gabln*-

S. e o t-iiibuixadfr do» Es-

tad>s Un .(os. Maxwell Tay

Slr. que tinha adiado di

TTT'»!. vezes -ua viagem a

Wash'ngt0n. dev do a si-

-laçao. partiu de regresso

(gdem i or.üe-

Quanto 
â atividade ai-

na objetivo» d verto» to

ram alcançdot- pi' aviões

fetnimitas e da Armada

_órça Aérea do» Estadoa

AXELI

INFORMA

ROTEIRO DE HOJE

.La-frira — »-~ 1«*~.>

MJ»

A_.t._.
VU» a ...
Proraeaaiia Elet-ciel

> So «.to-

: it. m.».»

. -relata iãàw

Unidos. Entre ela» m eon-

tam as seguintes ações:

D,,.s avôes norte-ameri-

c nos do p_rta-_vlões Mid-

way. apoiado» por outros

dois aparelhos, atacaram

barcaça» carbonifera» no rio

Khi<Mi 240 quilômetros a0

su. tle 11 ii Duag das bar-

caças- foram afundadas. ¦

outras, cinco ficaram daai-

ficada?.

Dezoito aviõe. do Mid-

way e d. Bonhumme Ri-

chard apo ado» por qua'To
aviões da Armada, b' mbat-

deai-m quarléi» miltares

em Vinh. 156 quilômetro-,

ao sul de Hanói.

Uiaa s-gunda formação

de t2 aviões provenientes

também de portvavlões, e

outios quat:o que cob-iBm

a i füt: a - a-.ac.ram os

m«moi quarté s 90 mmu-

lo» ma s tarde. Um p-rta-

vo. informou que um

Brande numero de edifício»

fica.jm 
"grandemente 

da-

Bifioarios" dentro da zona

atacada.

Todoa o» aviões regin

saram a salvo á_ suas ba

se» .mbora tenham os pi-

lo'_s informado terem »i_o

atacados duramente de ter-

ra. Um potente ataque de

armas automáticas foi fei-
'.o -ontra 

os aviões de três

barcaças rm iguas do Viet-

na me do Norte.

CENTRO ESPACIAL DE HOUSTON, 7 (UPI-DN) —

James McDhitt e Edward White, os dois astronautas da

Geminl 4, regressaram do espaço estelar, contentes com

sua descida à terra. A cápsula caiu no Oceano Atlântico

na hora prevista, depois de quatro dias de võo, nos quais
bateu todos os recordes estabelecidos pela União SoviéH

ca em viagens semelhantes, com exceção do número de

órbitas, que ainda está cm poder de Valer} Bikovsky, com

$2 voltas à terra.

\pns 97 noras e 56 minutos, durante as quais deu 62

voltas em órbita, a astronave caiu no Atlântico às 13.12

horas, hora de Nova Iorque (14.12 no Brasil).

Momentos depois, nas telas de televisão de todo o

pais, aparcc.-t. um comunicado oficial deste centro de con-

tròle que dt7ia:
*Fim 

do vòo. Sintonizem o Gcmini S,"

AQUI COMEÇOU

CABO KENNEDY — Este é o foguete Titan 2. quando era

lançado para colocar em órbita a cápsula Gemini 1 e teu»

friputonfe», no exitoso ttóo que foi concluído ontem.

(Foto UPI)

COMISSÃO DE PAZ DA OEA NÃO
VÊ PERSPECTIVAS DE SOLUÇÃO

tkav ii H-ioaa Aar,..'
Fiat» .««.-a-i» Mat.
V.r.aa» .a _ ,-t»

tmm
l*,.„.m*.u

lAO DOMINGOS. T (UPI-DN)
— Os membros da ultims comis-

aào -it ;>'!-¦ !¦.-... i..»:!,, pe n Or-

n_..!__...o do* lt_»t»do» Ameri.»

no* (OEA). i-inifi»r»m noje
ausr sestôfs psrs cons«-jfuii uma

•¦tiiivto pacillca da crise aomt-
•oifana 

por«m rect-nneceram que
ate a.or* 

'nto n* progma_»»> .

Os tr-r* memorus ds coiiis-

».ti — Ln-.do* ..nt > junuul a

). Saivaaor — reuniraai-»» no-
vsmsote com '!•¦..-».i»í. r <_.»» <,,. iv

. : ;. «i- domiuK'sm>8 nvais psts
tmsm -pir - ,- .- ii, como

poceria »er c, ,os»ao t»rnn_.o ao
atual ..,..»¦_.

Am (tuas r ¦ -nia_-.it s *n .»: .ui-*.

dk uCA IrauiiUMirain em bus» te

ii'-'..Uà_ senes ds sfato--- psis
•oiutionar o conluio, ourem ¦
«iu»i paine eatar voi-iendo uu,

inj,.ü ir,»ia o* txilo.

Q» tre» e ...... , ..,:-. tia OEA

•LtsutrSu __iisi_h« pars o 'nte

r.at x* Uepuoiics i> miui.au^ u

tlm dr mio» i/iui-m no -o-.»i ce
nr.h.,..' es do »rui» reocia» Is

au* a* l-U»» da mula •...,..

verno do iJeueral Antônio lm

bert Uarrera »»t«ii toniaaub ie-

MaaatMa conir» seu» timutti.

BMa,
ci» ire» Embaixadora» _.. reu-

i_.._*.-_ lAintMm .-:•-, t-i.atuiei

üi.u.111, do cmie t'ie». .«nu

da ¦ u:..i-_-..u de Direita» Hu

n_»!.cmt tl» t.r.A gan conl»-

jwlifc.ai aceita da .*c.^i-'.t- '-.*

»eu üe i.auiriu ao interior.

Blai—til prealdiu um _. ... »_e

1» ___,..,r.»...., Que euitou La

UK» La» Ve»» e S.n tiu.,'t o

Macoils, durante o ultimo llni

*t_-»ein»ua, porém ttu leiatono

aobra os r-esu.tsdoa Os visgrn

au.j» nAo loi reve.ado.

ti..i»!..i.to a nKA dou eor-u

d» U nif.a» »loIa(.,t» da ,f.l.

cao de (o»_ durauit» o p*uo_o

d» S4 nor** urnunau» * meia-

aue a» tropa» t-aik-umdeiue.

OaWíUe.am o fogo em qu«"-fo
os»»ii'>ca ¦

fui tiuil loi tendo por tm

paro* aos :»:.-,ara porSm n>o

Aouvv baixas cir.r* o p^ssckU
da OEA «e.tindu di*M um»
lon-.t militar.

A crus. domiuiia&ii ei_.Uou

ja ea sua ssums semana tao
do o» uuidcat** d» flravelo»
-lUninuldo pkr» proporvoas in
»«*ii-f;,n:.-» ¦«. aeguuao porta
vo/- d» OEA

Repu-lic» Dominicana

M di| lon.» r-a» fliss-ra-r

enipiés» i-»u ae toni».

Font

quu u

tendo «m uma du* m»i» _»:__.

da hlsldrla d» OICA.

ft OEA devr pasar e>» -l.inos

* a manutençüo ite t6d» * fir

Chipre não

faz con<'<*s!»ào
ATENAS, 7 (CPIDNi — O

Mlnutro de Re.açóes Exlrrlo-

re» de Chipre. Spyro» Kyprta.

nau, anunciou ontem que seu

govémo Jamais fará conces-

sòe» terrltorl»!» em iroea dc

chegar a um aròrdo com os

ciprlotas turco».

Logo após ter chegado ao

aeroporto local para manter
conversaçAef com alios IUD»
clonários gregos, o Ministro

greo. iprlt.1* decUrou que
n.o sa fartam com-esseSes em

forma alguma, nem a maneira

de arr__ütmen.o ou cessão,

nem tampou.-o para o istab»

lecimento de bases militares.

A declaração esti relaciona-

da com informações publica,
das em diários gregos no sen-

tido de qu. durante as nega.

clnções grerr.-lprttit»» celebra-

das em An-ara. os 'urcos exi*

giram 1 OSí) quilômetros qua-
dradus de território rlpnota

ou grego, em trt -ra de perml»
tirem a 

"Enesls". 
ou seja. a

uniáo de Chipre com » Gr_'i»

os Ititeramcrican* _« Paz s

d» quase 100 func!on»r)•»» »d>r»

niatrsttvos que dirigem prof 
'oa

d,. r*c_n»'.ruçto.

tm tua reunlto Ue iu..:'..

lf.ra o .'onsfiho ds ' *\ . sprt>

\.i» » a»-, df quatro de ai»-

to para a sefundu C-tuíerín u

Inte: »mei iran» a re»>ie*i m

no Rio de J«n. iro Hou».. enir-

do nrevio a ivpittB quar'* f»i

ra p***ada, durante a ••• miln

do Cumita preparatório da con

trrinci», que incluiu dci-a_.ni.

de to.u _ psises membros.

A Confertmi» estava prosr».

mad» para t* de maio raa»ado,

porem foi »dl»1a em vi«t« d»

crise irir-mold» n» República

Domin iran»

Inl'., para

Barrera e C.aamnn*

NOVA lOBQtE 7 (fPl-DN) —

A revieta New» ¦ eet di»»e o"»

o ex Presidente da República

Dominicana Joaquim ll. «eiier

di-larou-a« psrUdário do sxtlto

*_to (.enersl Antônio Imbsrt

Bsrrsrs o do Coronel Frsnctsrs

c»«m»no Deno -p»r» d»r um

•rntido de trwiqullieade* ao

pai» ame* d» ..->• r»...o l*

eleiçfte».

Balaetiei que aaaumlu a Prr

ai.téncla apò» o a»»»vi!-.'i> tto

Dlt.dor R«(»»l I.roiiiú», Ttu

Jlllo «firmou que aet eleicdee

r»pre««nta_n » única soluct"

potuiivrl par» a cr»ie qu» *f-U

•eu p*l».

Segunda entrevista este

ano : De Gaulle e Krliarrf

Catto» da Força

WASHiNGTON 7 (CPI DNI
— A Ot(»nU»c»o do* Lm-. .1. e

AmrtUano» OEAr, qu» _e i*u.
ntr» aqui n* quuia-feira an»
Ussrs o probirma dos basto*
d» nperaçlo d* n.»iitiV!iv»., d*

PARIS. 7 (UPI-DN) —

O Presidente Chirles De

Gaulle Iara esforços para

robuitecer as relações fran-

i ftaleniãs, durante a entre

vista que celebrará em

Ronn com o chanceler da

Alemanha Ocidental, Lud

wl« Erhard.

Rita entrevista será reali-
-«ada 

sm cumprimento do

acordo existente sob o regi-

me de aliança de dois anos.

segundo o qual os dois che-

fei de governo devem reu

nlr se a cada sela meses.

A ultima reunião se efe-

tunu em Paris, a 19 r 20 dr

janeiro do corrente ino, ei-

peiandose que a próxima
entrevista que cor.eçara •

11 deste mis. lenda i escla-

CRISE NO GABINETE DE
MORO ESTA EM RECESSO
BOMA. 1 (UM-DN) - O» _ll.tr..

m ít-r~ «¦ utitgt.e . ,..i,!»
da «urairo-taqttftSa dt- «at-metc é*
Pt.»t.1, MinuiH. iiallau AM» Mott..
Mr< <¦> -tcl-kloa S tt-ptiBt SM dr-
sala émo tlauda* rasMaals q-e teiõ,
asa nadai Ba Sa-ienfca para ratara.

pSSnti tot fu ttt^o-ttitt
«m.,,, »._...)..

HS ^'i'*" 
¦" fMU ***-• •***»"-*-. *• Itmmmme

tl,*» l»-»tf« tonto, i. Um* ¦ itUlia «a m
M_B _*t»ttaa»_l_> att»ai_l»la.aa a *t.-l*.t,,.i «ae» **

gò" 

S S*!^* mlaOmmm tm
•atar. tatu Sn..i ....s.,._ .».»•
*._•• • _«iit_ i-1-.t..f.-a» p.:. i.-
latflsa. ditando »iw« * ioif.^*« a*a fot"

•i.a... .t> (lui f.n.» caatlil».
«entc-Wf i»lt. (.-. «ac m, llll»«i

l.e. .., m Bm* <-** •>»»««
¦ ar.»-, a. mmm * fl I ».-

•aquin»

satcisllataa. Ws ..•~h. a* ptst~«aoa po •

tida* «as tttéétoM a easlus^is dc

mm*.
tmttm .«-i. r».<»< »w •« mtu-

|»a_a «Mao il< ».»!_« ca atui asa
»._ui-> aee il Jt l_t-i—». ~u ea tp_t
a Caa.,. toa CVeatatl» ttwa.ta «
ScbaU »Abtc a Ut c.a«_BStofrà..<^

Caleuia-» •-,.- !.._. I_iaa ,...!...
M SSSB-ls J-» vtite aniti Ja. «Íf_»

$. t S«fl««d«t_e.ta riV.t aa*. Ü.iatr»
»0 ra-l ..tl- -t I. ...f- .iMad.1 ü. -.--

Mo.» «a »_¦<¦ t*W aat» •»•••
tmtm (óf»ul*. MSN aaa ijaaU ;ud«
I- «»- kt 9 . ji •i.a.dt 

qm W. .ot.-
viaà*. ftapar. *m* r*rada à rtlor-
mo. tfm* sWttarta ta^at tm taaa pm**-

•watt» t« ..; .Uitora.. < %m a-
a*t««a_ a «I- \A*( Watt d* iM-Ita*
das _aatr*d'*OriM — tia t»p_.rt».*
st9 aactaasl. O* paiit*. haacasi ar*'aa 

a rasfaaia s» fvaada ptt*bÍ*M» éo
Il.n» Ce.ta.at»
tawauHs/

DR. PEDRO SIRANGEL0
t i.iii IMB I.MI. UA IA« illiini

aits.ül IOHK) Rua Ml. o» i uni* n sei

0» 1'mtova» (jiHiinntt i-.ililirni Otnutilu sala 1

RtMDtNCiA Ro» Oaapar -Wartta». KO

TBLCPuNk Man —

rioer alguas motivo» de a-

tm ns atribuídos por fontes

responsáveis á luta eleito-

ral oue ambos deverão en-

frentar no curso do orrrar

ti ano.

Dl Gaulle espera conven»

ear a Erhard de que o me-

lhoramento de sua» relaçoe*

oom o bloco soviético nao

llgiufiea que pretenda nolii-

clonar os problemas eura

Deus sem consultar Bonn e

de aue r .» tem Inte-nçAo ai-

guma de- dar s«-u reconhe

cimento ao regime comunis

ta da Alemanhi Oriental.

Aflnm se que entre os td-

pleos da conversação terôo

prioridade os que 
»r refe-

rem á remiificaçào da Ala

manha e á um .rt polltiia eu-

roDéia, Já que De» Gaulle ex

pressou rm seu disiurso

pronurrlndo em Estrasbur-

go a 22 dr novembro ültl*

mo que a Europa Octden-

tal devera trr uma política

.» ri mt um_« e um si- ¦ ni»

comum de defesa «se deseia

conseguir a unidade pol-ti-

aa.

Da mesma torma. em sua

antreviata concedida a Im-

prensa em fevereiro ultimo

De Gaulle dci-trou que *

reunificação da Alemanha

pode ser melhor corurmilde

medlinte um acôrdi entre

o» paivs «.umpe*us virinho-

dn Alemanha

Pontos franctNUts manlfei-

tam que o governo de Bonn

rato deu a conbee^r nenhu

mi reaçáo oficial referent»

i eitaa decliraçft-- dr D»

Oaullr porrm que ê»te tra-

tara de explicar sua pociçán

• Erhard a fim de de»o~-

brtr oi pontonlr-vlsta n-

seu mf itr ii. o • re_spelto dl

UU opiníAea

Em circulo» o"mau se i

crnse.-t 'a 
que D» Gaulle nAo

deixará trmpouc-O dr con-

veraar com Erhard i rn

peito do sistema franca dr

IrlevtiAo am i*>re-* aue f(»

NOS. ...te. aootatMi pelu»

Amiedndei

Houve ceru ansiedade

nos momentos em que Mo

Dlvltt devia disparar o» fo-

guetes de retrocesso, o que

também acont«»ceu durante

a relatltsamente longa eapo-

ra ate» saber-se que o gran-

de pára-quedas havia abri-

do. e por último até ter no-

ticlas de que um hellci-pte-

ro havia avistado a cácsula.

A Gemini 4 havia entrado

pm sua 62.' e üttl—«. órbita

ás 11.23 horas (12.231.

Durante todo o dta a a

noite de ontem, os técnicos

deste centro trataram tn-

frutlferamente dr restabele-

cer o funcionamento de u-

raa computadora eletrônica

iBstalada na cápsula que
se interrompeu durante a

49* órbita.

Isto era Indispensável no

ca«o de que McDtvitt. o pt*
loto que comandava a as-

tronave. guiiMe • Gemini 4

para o oonto previsto para
a descida.

Porém a computadora

i-onttnuou paralizada. am
vista do que foi ordenado

a McDIvitt que reingressas-

sn na atmosfera empregan-

do o liste-ma orieinal do

projeto Mercúrio, ou seia

cemo um proi«».ll que se-

gtilsse um eurno direto de

grHvitação, antes do que

guindo manualmente

McDtvitt aceeleu ainda oue
eom riasaitrado. t respnn-

deu: 
-Vulto ***m 

port-m

creio que . um sistema »n-

tinuMdo".

Perguntado se necessitava

de m _!i ai «urr a colas res-

potdeu também: 
"C~mo

nlo. i computadora*.

( ni.ml.>.

•Ouando se aproximavam

da hora 4* descida o Cen-

tro da Controle perguntou
a 

*¦«-r_H»/ttt 
como tte «entta.

Tenho «ono e estou can*

•ado. e luoonho mie WhDe

.ente-te di mesmi forma",

resoordeu

McDtvitt realçou a pri-

meira rr»_nobi_, do reir-res*

•o na atmosfera oumdn a

e*j-~-i'a o»«savi srthrr o Ha

wi! tBBBté9B de«-er para
uma drblti Inferior.

Pouco» minutos dety.is

dlsoarou o» fotniete» de re-

trorcsio. — qu-itro em mi-

ee>s»to — e a Oemlnl 4 Inl-

ciou o relnçresso a uma

temneratura multo elevada.

atrai-^s d» uma e.o««. (.-

pa dt» ar sftbrp a terra BVn

neeu1-*-» (sr>rr»trtl(-oti ao Cen-

tro "*"»>-—-lei 
nue os fn-ue-

tea h«v*"~ fawrlei—-¦-, T»or-

mii^fit s_.»"1oi-e ip'r»r

rtií.o que o 'empo era

bom.

A flottlha naval de res-

gate teve que alterar um

qpuco seu corro para a-

dsn*ar-».> A mudança forra-

dl nela f»tha d» romniitndo-

ra. O Tsorta-avl ¦»»» Waso to-

rrou o rumo Or-te. a un»

30 nrf. de velocidade en

Quanto os he*'t'(íuter(_« avi

aados c.-im '5 minutos de

antee-«»^An(»la. em»-iree'r»d*»-

ram r~. mm- »o lu^ar da

ertend» decida

T/)»o tu_o havia lermlna-

(to a em tm,,* tare* nrrt-rl

mos a Asti rH»Tttro l«n»r1»l.

as _so^sss de amVtos nstrr.

rti"tas siist)tr»ram sltvla-

d-s

Frttme. m. ,l

McDKItt e V/h!te d_ver. o

«'ihiTiMer* a-ont a trAs

dias d* In.erroiratdrieaa e
eram-»- nv»'.'í-o-a Hm do»

orot)rt»itr., do vAo foi deter»

minar eomo o homem node

•"fre-ttar lon-os neil-idos

ú_ v*'i am IMrÜBB sem »ra

vin.r>«

O. facultativos espestiali

«ados po ramo d* «nadlct*»»

»gti»r-inl f-terfo de ve.rl'1»

c»>- *»*» f»»o. e imed<a.a

r.»»r,t. ili-s-ln o» «stro

p .it»» a bordo do "*r>«o

tm» (*»|l» mr.*» «e nl*i*(vi

r~m ~*B»»da» 
l>.fri.« Virará»,

***•"»• '--i~ns a bordo"

f> dois .stror|(>1>'es e«i •

vam com barba Sa cittatr.f

dlns e sorriem r;i»bora an

»eu» rostos se refle«ls_e o

nart«ar<o Amboa vestiam s

|pe«« aeu» trr les e»n*ci»<»

• luevam cootoBimep.e sob

n »••.«!¦»,»»( aot troolcal.

O Almirante Wiltlam Mc

Cornrlck r o C»oitáo do

Waip. J .-es W. Congar de-

mlM i» boas vindas ofl

Saia
MeCortnlrk declarou de

í> , s 
"Poi 

pouco o qur dis

»era. a r^o i-»r que ie mn-

t!»m m"'»-! ctr-tte-te» dn e»

tarem • bordo. F.o doi»

hxtmens )nveri*. r rr«lliar»in

uni» laçanhi ht»torit»a mi

railllios» - unia magiutlca

miaafcu proflaatoti»! 
"

rm /n.rfi.-iii im »

A BORDO DO PORTA*

AVIÕES WASP. 7 (UPI—

DN) — Os dois mil tripulan-

tes do porta-aviões norte-

americano Wasp receberam

hole a bordn com uma tre

menda ovacào os a .tronau-

tas Edward White e James

McDivltt. Depois de quatro

dias em (.rbita terrestre, na

cáosula espacial Gemini 4

os dois -v-tronaut»s desce-

ram no Oceano Atlântico,

como estavn previsto, e fo-

ram recolhidos e transpor-

tados ao porta avifles por

um helicóptero. Os barbu-

dos via (antes do espaço fo-

ram submetidos em seguida

a um risroroso exame medi-

co, parecendo estar com

boa saúde e extremamente

alegres.

Uma guarda de honra ->•

fuzileiros navais formou

com bandeiras das diversas

armas das Pftrças Armada!:

Como nào havia a bordo u-

ma bandeira oficial do E-

xêrclto. foi utilizada uma

com um emblema do Cor-

po de Transportes do Ex«»r-

cito.

McDtvitt e White tinham

barba de auatro dias. tá

que nSo se barbearam du-

rante o 
"~V>

Ao ser 
-lertado 

que a cos

monave ceiria a aproxima-

damente 4ft milhas além do

ponto previsto o Wisn dl-

ri_u-se a tftda velocidade

para o n~vo local o me«mo

o 'Mendo vaiios helicópte-

ItM.

A cápsula espacial des-

ceu sobre o At1.nt1.-i a si.

mente cinco milhai de um

helicóptero, sendo oi dois

astronautas elevados atei l'e

e cnr.duzidns pira o norta

aviões, que continuava sua

marcha «m dlree-fco s cá o-

lula. a qual será conduzida

a Cnbo Kennedv, de onde

foi lançada rom seus dois

ocupantes na manh» d«

q.—»vfe1ra

/ fcn«..n felicita

WA.trTNC.TnV 1 (ITPI-

DNiDNi — O Presidente

I.«/ndon __ Johnson felicitou

hoie por tele'one ns astro

priitis .T*.»-«»s MCOlvItt e

Edward White. e lhes dlssr

que havie-n escrito seu* no-

n»rs 
"ns ^'-'dri» e rm noe

so corarHlo".

Durante a conversscAo. o

Presidente convidou os dnts

a_rtro»»««itas » oassarrm

com éle Aste fm deompna

em sua fazerda do Tem.*

A eoivees* com os dois

astronautas teve um tom

_«rr""pr em ,UR maior oor-

te noré*»-> o nrimeiro iltMla

trr*». r~otnu um» itifi-.r

mais síria ouandn l>»es d's-

se que 
"esnersmos 

oue ve-

p*»a o tpmno em otie as n»-

rões da terr» unam seus es

forco» na exploraçSo do •_.

ps 
•'o*

Acrescentoii que esnerava

aue alstim dl* os Es'ado«

Cnidos e os demsts palsei

po«*sm 
"csmtphar 

um so

iado do uu«ro oara a pa/"
,..., r,„m»r, rv<*..-*n »o rm*-

selo de 70 rp^ttt-s fe«'o oor

Wh"e oor oc»»«io 6» sita

s.fds ». estico ~« bordo

d« r. oshIb Cemtnl 4

Pos.»r«orn»»nt». falindo

durante um »1mAe»o am

hor>_ rto iirtiir.ro ministro

»us'ni1'«».n Wnbert Me*»¦»«-»».

o mi-vi .táriri se m(>*»l»*'»».t-i«i

(tr,t!!«i»»»visdn oeio êxito do

võ-t ds C.e»r>»'rt| 4:
"Tleerxils 

dl uma Innor-

1an'e vi»_rn» de rngis rte

um rr>u~*-» de mflt"»*" rte

clarou .tohtMon "^amot

do's »stror»'ita« de«-*--.m

¦ »"'vo no Ocearo AtUr»*-

a.. 
**.'^,..-.S 

ôrf.itlOK» •¦*.

Ias » »»>»t«'ellos com o *tí

?o desta aventura rnrM***».

ni mils nova 'roítelra rta

\.\ — "..."l"t*m *

Foi i~st«'ado en**o um

televisor ro »»IPo rt. b«n-

oue»e« e 'ohnuoi- .*••»»<•»

e os dei-»»»!» convld-do» o*»

ser-ver'"*» oi tlwHHB no»I-

cMrlo» sAhrt ¦ t_i_-*ldl A»
-"*->«uia

FciiÍmi» ctllll* nte.

-5EA-POOK Ta»»» 7 («'

» i _pvi _ Tud- termi-

noe" dtsie hoie Patrt-1»

MfDtvif i-iit_.de lout-i tn»

cáoi"li Cp Int 4 e*l\t no

Oceino, e que o* »«trr*n.»r

tas J»- .cs McOMt» e «d-

ward V.hite »>iiiniaiaram oe-

lo riSIfi qur Bstav»'») betiv

A't« !• de um piui» vos

da Adniinlttracéo Ni-1on*I

dl Aeroráutlc» e cVi Esoa-

co. i te*»hor» Patrícia Wli'»e

ti«*c'»ro«i aue «neva 
"moria

(** mé 'o * oue »"t ¦!» n.o

se pod'» sentir mal» cure

tf*i* ue'.is di Is*

A» farntlt»» á* Whiti r

MtDlMH r«s , lh. t»ni tu »¦'•

«eu» tare» onde através ele

seus aparelhos de televls&o,

e ouvindo as informações

radiofônicas, souberam do

feliz regresso dos astronau-

tas.

Os dois filhos menores da

McDivltt — Ann Lynn. de

seis anos e Patrick. de qua-
tro — náo pareciam dar se

conta da amerriza^pm da

cápsula Porém Mike de oi-

to anos acompanhou tudo

com atencüo perpuntando

uma vez auandn se daria o

regresso tendo sua mfie lhe

dito:
"Esperemos, 

oara falar

mos mais tarde!"

Ma.s finalmente romoeu

seu silencio e acrescentou:
"Tudo 

terminou".

Chiando um locutor de te-
levtsfin disse que a velool-

dade do oorta-avlões Wasp

era de _() nós .- our n má-

xima era de fll a 3. nós. a

senhora McDIvitt d t s s e :
"Bem, 

cheguem de uma

ver".

A senhora White encer-

rou se ( .—i seus dois 'llhos.

Edd<e. de M aros, e r_iwil»

Lynn de ft, em um quarto,
momentos antes ds desci-

da. sfastandose assim do

mldo que outros fari' «ro

aeu lar

W«»*ee»U i '....i

racismo

MOSCOU. T (UPI—DN)

A União Soviética uniu

hoje a noticia du descida da

cápsula Gemini 4 no Atlftn-

tico com novas acusações

sobre a existência de 
"ra-,

cismo nos programas espa-

riais norte americanos"

A agência Tass e a esta-

cão de rádio e televlsAo de

Moscou difundiram infor-

maçôes objetivas sobre a

descida da Gemini 4 nas

duas horps seguintes ao a-

núncio oficial dos E«tados

Unidos

Porém, enquanto a im-

prensa soviética nâo apre-

tentava as :¦ ¦•¦„ ¦ ••- cos-

tumeiras nestes casos a

Tass distribuía um artigo

dc 500 palavras — o segun-

do desde o lançamento da

ast ronave norte americana

afirmando que o csoitSo

da F(*irça Aérea Fdwnrd

Dwieht Jr. tinha sido pôs-

to de lado no programa es-

pa.'nl _or ser negro

O artigo cita um comen-

tário da revista 
"Ebonv"

publicada nos Estados Uni

dos para leitores negroi.

um memorando do próprio

Dwtght e a entrevista que

o mesmo concedeu a um

diário de Nova Iorque, rei-

ter ando as acusações da ra»

cismo.

O vôo da Gemini 4 e o
"passeio" 

do astronauta Ed-

ward White pelo espaço obs»

curecei um o brilho das an-

teriores façanhas soviéticas.

porém os russos se Inteira-

ram rapidamente esta notte

do feltz término do vôo nop

te-americano.

70 minutos denois da a-

merrissagem. a Tass infor»

mou aos diários do pais sô»

bre o retorno da cánsula.

que os astronautas haviam

sido resgatados e aue iu_

aatlde era satisfatória.

Espera-se que seiam bre-

vemente despachados telp-

gramas de felicitações do

primeiro ministro. Alexet

Kusigvn. ao presidente Lvn-

don Johnson e do diretor

da Agencia -Soviética Espa-

ctal. Anatolv Blasronrov. ao

diretor da Administrarão

Nacional da Aero»» .utica e

do Fsnnro, Hu^h Drvden.

A reaçfio nomilar foi rá.

pida. e nrovàvelmente mais

exoressiva.
"Felicito-vos". 

disse a ai-

guns norte americanos um

furtrlonftt-in moscovita 
***%-

te é s vosso grande dia 
"

A Imprensa soviética ig*

noroti os preparativos do
»-fto Porém uma vez «ra

órbita a Gemini 4 os -•*-

rios publicaram informa-

çòes diárias sobre seus pro-

gressos. dando estatisticaa

t detalhes.

Embora a Imprensa nSo

o dissesse diretamente, os

detalhes publicados foram

suficientes para que o 1_-

tor mediano soviétteo en*

tendesse que a Gemini 4 ti.

nha superado o Voskiod 2

O Voskiod 2 foi o veiculo

espacial soviético que Irana

portou o cosmonauta Alexei

Leonov. o primeiro a ae a*

nov oassníi 10 minutos fora

da cápscl' porém não ten-

tou mover se no vácuo. Em

24 horas Leonov e tea pi-

venturar no cosmos. I_eo-

loto. Pavel Belyayev regres

saram a terra.

Desde o primeiro dia. in-

formouse aos leitores sev

viétlcos que White esteve *_

minutos fora da Gemini 4

que usou uma pistola de

gás para deslocar-se e que

passou três dias mais no es

paeso.

Alguns .::.f.-- publicam

fotogranas dos as'ronautas

norte-americanos, e embora

preexmpados em dar a co-

nhecer as falhas do vôo. e-

lotrlaram também a McDi-

vitt • White.

I in PiuBOCÍSIS no Oripntf-Próxini*»

A tamimho nr *--'cM .. ||
Da Manual d< NOBREGA

¦* — Hca_no. num ctunpo
sbrrto de frente para as

terras de Israel N.o gostei

Talvez me sentisse melhor

dentro de um 
¦tank" dr di»

Bentas toneltutas

A primeira vista oareee

nlo hsver nenhuma diferen

ça entre JordAni» r Israel

Apenas, um» f-erca de ar»

me farmado F. voe. orceis»

prestar multa atençAo pars

v*-.» A nossa t-*aiitr(l» prt-

dio» »ltos. niodemos
Sèo prédio» novos -

Informou Mlfhel Apartamen

tos T arora. vou mostrar

lhe a raa* ond* nasci F-t»

vendo aqn«la casa grand»

com arco»?

Olhei para o ponto inelica

do. A meno* de oitoeeoto*

mitros. estava a rasa dr qur

«le me falava

Ali nasceram, também,

meus Imi-os Brinquei mu-

to naourle terreno Fra mu>-

to miior. rie» oonstnitrain

alguns prédios, no terrene»

onde meu avó cultivava tan
-.a coisa Minha mte costuma-

T. .le nAo explicou mai»

n»da Olhei para .1» Dus.»

grossa» l>í.nmss de», 'am pe

lo seu rosto.
t. duro par» èlee — f-

Uiu Hassoun — contempla?

ts casas oue lhes perienca
ram e que tiveram de «b»a

donar
Vamos pan. a carro —

pedi emocloradn

A — Durante »ig.im temno
nâo falamos Pt .tiro a pou

eo. porem, a m.»«" Ss M.

chei i"# u e»ijut!t?'ti» _. *t»

voltou _ ser o informam!

precius. ool» Conhece bem

toda iqu.la região
V.K-és esij . vendo atiue

le trecho «di? — perxunt.-. 
'

e' sn..-!»nun.. um caminho

d'»ü«rie Pul- »ll era o caml

nhn »i'Ü*ti» Com ilrte»» fot

por s'l oc. S»o Jjnái » Vir

IM • o Menino uHvsarsm.

auandn foram i caminho dc

E«-_0.

Essas sua» palavra» sem-

rim p»r» une o meu penu»

mento tr detvla_.se do» pre»

l>lem»s do mundo árab» •

IsneUta r voltasse k hls««

r«« de Jtostu

t fnl melhor •_-__

m - Pouco »nte» de _ ehf
gar 

a Belém vtmo» vá

ria.» ttrett»» e tártt» templo*

taaadat Asilo» »ustentrdo<

_ >r protestinte* rto mtmdo

lnlali- ao lado de rolado»

risometanot Impressiona -

t-mpr» .'iona bem — em

mistura de credos e rito»,

dentro dl m»ls -ibenuia pa».

Quando istrrn.1 *»»e nua

pensamento. Ml' h. 1 bm ptr

gunt«>'i
V.kté «abe por --_»-

fluem imi » chavt «to tmm

Betmlcro?
Nko - retpundl Praw

F dl_ep«e

inveti anos e a

irrrlirel t

mo que sei» o Ktinclo Apo»

túlico nlo?
_ Mâo1 — resnondeu. rir

do Mlchel — Ouem tem •

chave do Santo Sepulcro sáo

os maometanos'
_^í¦o-eeta^|-«'r>-, NSo 1

possível' Por nué'
Par», que hala paz entr»

todo» os cristãos — prolierw

Mlchel Os católico». aoo**(V

llcos e rom-t-r-is mier»~sm

ftcar com ela Tambi*— os

protestantes Tsntbérn os or-

todo» ts T»mbe-n os m~oilt»

tas Também os msmnltas

Disse modo. ¦ citar» do s*f»

to Semtlcm fica m-tmo c~n»

ns msometant is E nlntniém

brlea'

Sinrenunente não acredl»

tei nes-a Informação Espe

rav» saber a verdade auai*

do retomássemos s Jenisa-

lém Mas nem foi p~__o e_

perar nn-«« vol'- t« n»-—--»

»m Belém um fr»de conflr-

miva ss ..'ivra de MMwé

que o mundo

io» num» ner

~»is« do San.

to Sepittrro. nl»?

£ 
_ rhet_mos s ums or»

ça onde vário» carms •»

t**v«m •-¦?•¦'ac.otífldo- VWVMM

placas de vitrltis pslses Tt>

ristas rta Fumii» em na»

selo pei* Trrra Santa Ha*

«t->un colots»( o carro rumi

va»a e «altaroo- Tirei foto

xraft»s de um» -nodesnlv-im»

mesoulta. loeallzads «o lado

át um v»-t.ss.mn temO-o

Aqui ne»'* «enrolo n"- !

etnx Jesus — Informou Mt |

che] E«ta vendo tnuel» ea»

trél» »!t no tetti»'lo? n» |

rr— »rs 0 taeal *»-,c 3B* '«

sus nasceu.
Mi.hel — ralei - Jr-iie

nto nasceu num» _l_l_l«a» !

r»?
>> sim! Mss voe* n"ic

sa*» o nor S.n'a 
*"»'"-•» '*-? :

Fu nào sabia e M~*_I e»

^ 
_ Santa Melma roc* at- ,
be

era mte dr Can»r*«- 
'

tini. orimeipi inr.t»'r«di»r n>

mano cri«f»it
fssot Ela •¦•ein ¦wn! e

a. i>>i! oue o lemit. BB**~"

d*_niq«_tr o» local» «*«r»e1ti»

Ent-o numa verrt-ri.tri. ••»«.

nl-arái) dtvln». colírio n lev i

mt cm** Crl««o ni-e-.. •• -•

eta* lirrta que vw«A ar». ,
vvtodo! O me*»no f»»l fe»t •»-•

Sinto Senulcro * no Oolei. 
j

ta. our eo-» verá loan r*»«'» ¦

em J- -iisalem

Ah'. Quem dlier. en 
j

_ln ou» é«»e temilo ¦< * rin ,

temp.» de S»nfn He'i»n»v*~
Ex*tam«nte Maa. va>

mo» intrsr'

E nu» fumos caminhando

em direção » «ntridi do

templo q_t protege o local

ond» Jesus nasceu

___¦! laa>_M Haun"sfwi i~SVf rw^^mwm

I
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Militares centra revisão das punições
U»fi 7 riiatil tln iill  ... <__¦ •*

Pájrhis) 3

K.U, ' iMiiiiiio, ali
•O» • xit-.»cD.s scuo opununa.
b.si i, turr.g.uu*." — àao.

(Hli.aK. d. a. I 1»- .»

'tr . i.cia..«>». do ni, >v im i.i o

Cr tliaic.0 d» IV64 om r-' .'.

rt.it.a à .evlsào daã punições
«tlir [>.aem ter aiii.j-ao par.
jciiai vliil'." políticas conslde.
ra.id.» m.i.i t.:t'»' ou sem res-

poi.Kao.lidade direta pelo»
rjeniatlnos dt. governo Ciou.
lar*.

• '«.uno*, é.süt-s lideres r.vo.
iDni.-nniivan "o tempo ainda

ats t propicio para .ie co-ri.
ta. tt matéria".

•vi-te eonsultas cl«-> meio»

ptail nierareaS, respondem:
— Uigini a'o ii ..,:..,,... Nul.

aon tan ejjc que não reln-
ett*. no erro de apresentar
•'lid> atwra maioria deii«"a
«eTdtm, que só ttn* para a-

.umi o» ânimo» e crl»r, naa
miii.iliu revoluc .onárias mais

i"Vr.,fc, um climi .uti. n Btt
ui'.stiii pur» a con.sol.dacao
•*-• rt-time.

Problema*

Exulie»m essas autorldadss
i. iHii-r, dis tentattvis mn-
wiitur.a.» de reviso»), antes
a» lAinipieta normil.dtde ••)»•
iilti. .onai Ela deve ser m*e.
red.o» -tr uma série d» me-
(¦lm,*, «overnamentais, asse.
rur.-ipno « seu mínimo de su.
e«U( qu- obtido, acalmará
o, mais renhidos nilver.s.'trlo*

dc le* rcvis-ionl-ta.
P importante — sa'«t«n.

t»m — c Miniirir a área. E
e Congresso por isso, dcV»
d'siaiii,iJli qurilqurr dos seu»
mt-nihtos dc propor a íibis.

US$ seis

para Volta

milhões

Redonda
RIO, 7 (Moridioiial) — O Banco de Exportarão e

Importação de .VaslwiRton concordou em fazer um em-

préstimo dc seis milhões 
#de 

ciulares a Companhia Sicte
rürgica NHcion.il. destinado ao financiamento parcial
ao plano Intermediário de expansão da Usina de Vol

ta Redonda. Completa-se. assim, o esquema financeiro

para execução rto plano que ja está em pleno andamen

to, com o qual Volta Redonda aumentará sua atual ca

pacidade de produção em mais duzentos mil toneladas

elevando-a a um milhão e 500 mil toneladas de lingotes

de aço por ano.

Casa.s paru favelados
RIO, 7 (Mer d orrai) — Foi ns» nado c.-.nvèn o do B.nco
Nac.onal dc Hab «cA cm as Ccmoanh a-, de H b.taçio
Popular de Camp nas, São Paulo e Curl: ba. para cons ru-
ção de 900 hab.taçies populares. O Banco financiou aque»
'as compatih ns tm i m bilhão e 350 m lhôes d» cruz.ir.-.».
dest.nando a«s casas ás pessoas que v.ven, em favelas Al
ca^as aerão v<«Wl uas a longo pr zo c'm a pr-staçã mrn.
sal de 15'; do kalAri -minrma di reg Ia. Curi iba rrceberá
750 milhôe» de crua:.' ros para construção de SOO casa».

Chaleaubriand em Maceió
MAi lia. 7 iMeridi nil, - o 11 Aule Ctiate»ubrl»nd. dt

etor do» Olá. loa e tml-sora» AssocUvdos, che«»r* «qul pro r
denta, dr Recife, «eilaJeir,, d* manha • fim te re.ebtr o tltia.u
de 'Cidadlo «»..., devendo retornar rao Re Ke no meamo
dia.

.luar.-/ amanhã em 1*A
RIO, . — ilierlc

TAvora viHjitri para o

nar obras | .wníçoa q

¦Ml — Depois da unainhl. o I
o f-ranil* do Sul. » fim da vi«:

vetr sendo «^ecuf**ido_. naquele

Sátiro eontra extinção

RIO, 7 (M rldional) — O Deputado Em.ani Sát ra, Pieai-
«em da UDN at imou nâo admir . nenhun, ¦ tese cie ex
i.ik ... do i>ar do. a I m de que seja r-nado um p-ir.ido re.
volu ¦ nan.. O d pu ado salientou qu - sua plataforma, O *
ocas.io das ele çõ s udenisra», foi em defeta imr»n»i_ent>t
da * ' -«vivência d par do.

Simpósio de turismo

RIO 7 (Merld onal) — Virjoa para Bu no, Aires o De-
pu'« 

'-) Nelson Cam iro. otule part cipará da reunião do C»*
maé Exrrcu: vo qu. vai ratar da instalaçSo do Pariamen o
LatinoAmericanc. Duranie a reun ii., ,erão deba id » va*
r o» csíuntos, d »tarando-se a elaboração dos aS»a:utr»» do
Par «mui o. Disse o Depu id0 qu.. deverá estender fm*
viagem a outros pais s da Amer.c» do Sul, a fm de eon-
V dar t ho elelru», .-.gen t-s de vagem e jornalistns trpe
ciai ndo» a virem tom», p-rtr d,, próxitnn , mirStio d»
tui.i-mu. ¦ reun *-s no próxrmo mea de julho.

Almirante desmentr

RIO, 7 flitat d nai) — O Alm ran e Lu s T. xeir» Msrdn»
desm-nt u qu o E« ado Maior da, Forca» Armada, e, ela
eatuclsndo no •aomtmte, i cri ct-. áo M Bit'Ir d- Defrna
com a flni'idale d.- t-gloha- num >ó .vs M nrxtériot da
Guerra, da M«r nha e da A ronau .ra. En ,e :irr confir-
mou o . h t? áo EMPA que rm ersudos e a« X ¦> sicôax
f?ito» por outras admn st rações -ioda nio fer ».i .xr.tui-
nado» nem Bttta Btt pau a para dijcuvxã..

Coronel faz denúneia
RIO. 7 (Merdional) — O Cl. Crvaí o Des, hatnph antin*
ciou ofic.almer, . em <-n nv si», seu pedido de dcmissl .
«m caráter irrevojráv.l .ie Chcfi,, do Scrv cn de S-truran-
ça da Est ra,ia de Ferr , Central do B: aeri. Af rmou que o
mo ivo de aua dem »x,*i„ foi » exnténcia d, -uma cxiDua de
(-..rruplca qu udo vem tu/, ndo para prejudicar os Tuba-
lh t di moralização déasc serv ço*.

Comando da 
'-\.*i 

Zona

BRAStLIA, 7 (M rldional) — Poi exonerado por ». -e«-
, drd.' do «erviço, no «argo de Coma.nd«nU. da 2 a Zona
Aer»«, o M ijorArlgade ro d:> Ar Joáo Alme.d» Em ea**
decret . o Presiden C»< elo Branco nomeou n erinsmen.
ie nav me«m,« funçôe.» o Br.««rieiro da Ar Manoel Jorre
Vinhi t: nromiveu »., po«t ¦ .le Tenente-Bnttde rn do Ar
e Majo:*Br gadeiro Nclton Freire leivan rv Wanderley.

CASTELO VISITARÁ

S. PAULO AMANHÃ
BRASÍLIA, 7 (Meridional 1

— Na próxima quarta-feira
O Presidente Castelo Branco

irá a São Paulo, quando rc-

cebera as delegações de Ira

bjlh.nli.i.-s | participaiá das

r ui tu ni. ,i.iu« » do 
"Dia 

de

Anchieta". O chefe do govér-
no chegará á capital paulis-
ta às IS horas. Em seguida,

IMi r-tictciu uut i«4iii|H,> «uu

la-ias, conlcrenciará com o

{•os.-t ii.iilm Adhemar ite Bar-

ros. Mais tarde receberá a

medalha 
"Imperatriz 

Leo-

paa Ul, n.r, da Diretoria du

Instituto Histórico de S.in
Paulo e ás 16 horas hm!h-
rá em audiência delegaçóc»
de tui'.i!li.itt.iti.«.

Djpois do ianlar intimo, o
Presidente Castelo Branco
comparecerá ao Teatro Mu
nicipal, onde pronunciara
itu-i.iit.mti discurso e às
23JO horas viajará para »
«....."..«..i.i taia ii. o riem
dente Castelo Branco presl
dirá. na Guanabara, as sole
niilaiV» que marcarão •

passagem do centenário da
batalha naval de Riachuelo

NOVO PREÇO DA

CARNE AINDA É
SEGREDO: BAIXA

* (Urotaarl, ds Initlli.lo ** Car.

ara» Mt*» raunid», » prartir da»

11 kots» ra» tao)». eom o* mat

dvavnU* parti™ .*•** par» rte. „ ..

•Abr* o qutTsn*um «piti qiw radusi

tá o preV> »• «ra T~,a> »o ran.

iumldor r-tptrra •*¦ .fu-Int-*iitr

qui* tiurtuila tt. <*•*.••¦** * Ammor.mçiaii

to* Marrraanu» rt-, .d, ***n, «

Cant-ar-iM Bo Bam Cnprsr «a,

tintada «••<» f*«p.i»l pm »nt-»v.

Bm feminina, eram • «aolv. Bk

Bt-NAM • ri* OOBAI Urakssx •

« ritemwd, ».i ik-Mtfi.1 *_,»

C«<**** imltaettT

Falauida I tmpraofa

Pro' f^liardc ilivtlra
<¦¦*• der.'- do ln.tlti.tr I

«i.-e TO » tltl. 1 I
boj, cura o.
<iaila»»t»r aa pOt-Uao ta- tanvt» pr»

taa» tt» -ara* tmU-ka • di»! *n

avMU.u, • mtnail •»«» l-Mlin^to

<•_ tam «pn|i*t*-**t. • rt*$ »»»»«npxWTi

Israrun. -_iar.aM r-a» alas pm*

ti» no momento, pois a«stm
e»*aia ajudando a amadura.
** a Idéia.

Medido*

8a> medidas eonsidertdnt
indrspensi-veis para criar tt.

,na oportunidade to revisio.
lais-no. o ixilo ria polftic;. ta.
C"l....:i...i lll!nli't'II.1 e a ciam-
plen.entação da» reforma»

p«jiít.cas,

O mínimo d» tempo qu»
se dtve esperar é, além do
transcurso das eleições dt

outubro, que expire o Ato
Insti ii, Kin.,1 em 1966. Us
qu iiquer modo, não acredu
tum cm revisão antes do pleL
to dc 1%/ *, assim, a# ma.
lhor. • esperanças devem *.
1'ii.i.iiar a constituição do fo»
(tiro governo.

PARTIDO REVOLUCIONÁRIO É
INSPIRADO CONTRA LACERDA

SIO. 7 (XI. ¦ • , - A arr-ini
paliei, ii rnca.-o, cs», um lai„ im-
portam- oa Área irtijitlat.va c n mi-
(1« da ili, i-cv-li,,,,,,. qti, pw(, ,„
,r«,dc .«partu.,,, ni ar.» poli,,..,
H<* bbb Udo a aprovaçfto da rmenda
A_ íncompatibitidadri. do outro, a
.J',i di loraaitlo do «Pirndo ,i, Rt-
voluc.o». aproveitando-se o núcleo H«
HFH • mobili.aido-sc algunat ud«
rtncu ettaduaii. Aprovaila inrdiitxf
¦ratt t*ta Idéia o govrrnadot P.ulo
Guerra e niaguia Ignora que o go-
v.rn.Ho, Mavialh...» Pinto ío.lrnlcu,

(int,lo dos partidos Atualmente eziitca*

ttiiva de afastamento da tm**m
*> ... Cio. Ima, — d-.
•«itirpto da m*nr>ta.

. «draiaU |t laot.il.. Coo.iila-

Blladoi d» Fadt.itto.

No .„., d, prôpri, UDN. tltlo la,
prrttionadot trota o problema ot trt,
Rondoo P.rhtco, Jorga Cou.v. Pl6„«
!•*¦•«, Ciliar*-, Machldo • ou.',*.

didatura Ucerda. aem *M*«aatbll-dad-É

•arrchit Cia.alo Braoco • cn-lbi
«..iri.ii.òrx dc vitória.

E.U ton.t.tatao 4 qui lavou .Ic*
«.aoto. ocUolataa « pt,.., ,0 «Pinl-
•o di Ravol»-io». qoe Jr, no leve
«I» •• ilfi-a-nio da autri uad.ditt,
•a M plt.u de 1966.

Àltti-n l ,..,'„,

rtidente da Rip.blit;.

Raciocínio

Peisimismo

pelo pretidente d
io aot cedidatoa.
ifolar-ae do plciit «U«en.» tir, do

sÔit po» 4* pelo
, dllirilaaalK «I» .

i adeUo de meast

•esr.al. oto I dc

VICE-LIDER DO
CANDIDATURA

RIO, 7 — (Merídlnnal) — Reallrmai-ido o teu
•polo ao nome do Deputado Joio Calmon par»
candidato do seu partido * prcildêncl» da Republica.
dlsM ontem o vire líder do PSD. Deputado Ln.po-do
Peres, que asilo eneanado» («jos o* que pensam nio
termo», "dentro 

dot noa»o« ouadro», ei»mentos par»
•nlr.niui vltorioaamente a luta eleitoral*.

aXcrescent-iu o parlamentar p*,«.ficils,ii, lazendo uma
xnállse do processo siicewiirio e Indicando as condi-
•>*>« para o ...iKi«metifu r_t_ candidatura prdprla prlo

et» uma estrrlto visão do fenômeno político
brasileiro Impedir uma soluçlo de unidade, que o
PKD nao poderá lanar de tentar, enfio «assumam aí
demais correntes a respoasabllidade e o compromisso
d* respeitar o resultado do pleito. Nunc* houve no
PSD Uo grande disposição nara vence, Temos de
•obrj. figuras que reúnem todas as qualidade» para
disputai, ganhar e «..vi-, n.ir.

Depois de afirmar que se enganam ras que eon.
fundem a pnidínr-ia do PSD com Inercls. Indicou o•rire-llder 

pessedlsta o nome do Deputado Joio Cal-
mon como «mluçlo 

pírtldárl» par» ¦ «uceiilo presl
d»nclal, dlaa-ndo:

V»J««e, como eitemplo, um nome como o do
meu coteja Joio Calmon. cuia candidatura tem um
vigor potencial mults acima do qua multo» Imaginam.
I ae lançada, como alternaüva partidária, desperta-
ria e aomaria forças praticamente Imbatlvels. O
rVmilado Joio Calmon. cuja sinceridade e cu), (|r.
mera. tanta «andança Inspiram, nio tem lncompatl-
bllldadeç e «eu nome penetraria, como Já vem pene-
trando, em todas as camadas da população brasileira,
tim candidato pessedütta como éle. poderá compor
tamanha «ama de tendência» políticas, do Rio Orirn
de ao Amaaona». qu» *u* vl-órla ae delinearia muito
¦¦nte*. da reallutfo do Dtci.o.

O Deptitsdo Leopoldo Peres rins como preliminar
p»r« o debate sucessório a tentatlv. do encontro
d* tam» soluçlo d* coneordl» que ».. será «bando
n»d» anta ¦ ractu» do» demais partidos de examina
¦1*. A rwsprito, «vim a» t*xprevs -u. textualmenlf:

Pessoalmente, penso qu« o povo brasileiro
previs» d* <rona fave dr trfgua • de amortecimento
doa ódios c das t1i«*a*ncr»«*s partidária» Nenhuma for-
ç» política tem o direito de procurar, dô-te ou da-
o-.tel» modo, obter «ntagen» do momento qt» •

PSD APOIA A
JOÃO CALMON

P«I» «travess». Compete, pois, so pessedismo ofe«
car soluções • nio criar problemas. Assim, crei,
que. ant** de pensar num csndHsto *»trltament* p«r
tldárlo, o PSD tem o dever de propor ls dantall
oorraan*» políticas uma soluçáo k altura du ksp»
rscflM nacionais, a fim de que a «uce-sio presldaàral¦ nio •* coloque em termo» de ambições, nem de r««.
««ntlmento» r»dlcalljadoa, Poderemos sugerir uma **¦
n* de nomes, citrts ou militures. áe hoi-ncna colottav
dm acima da (accloalsmoe, tendo qualouer dclai •
Iradlspensável Isenção para governar <»»m dlscrlmin».
çfiw, «*m favorecer ou desprestigiar êste ou »<r«l»
part'do.

No seu pronunciamento, o deputado Leopoldo P».
ra» procurou d»r o impulso Inleinl n» discussão do
problema -.ueessi-.r.o, frisando a reípons.tbilidat» d*
lide-anç» do PSD a esse respeito, nos seguintes lir-
mos:

O PSD situa se no panorama brasileiro, como
força de equilíbrio e moderação, tendo a «erenidatr!»
do Grande Partido evitado, ao longo -tos anos, onitta»
angustias an povo da-rta Nação. E poupando multo
sangue tau-ibcm. Agora, mais dn qj» nunes, tralae io
PSD o papel de pira ralos e da sua capacidade d*
decidir - e decidir com acerto — resultará • sobre»
vivência • o robttstr-r-lmento da Liberdade e da rv».
mocracia. Estou certo de que o PSD. examinada ¦
real idade niwnnnal. nSo per-çuntará agr-ra nem na Iwa.
d» suc-ssko o que lhe convém, maa o que ronvlm
ao pais.

Ao ttítrrnlno das suas -.leclaraçtr-es, 
o ví-ce nder do

PSD lêz referincls à situação a-tisl do pais • a r»
litica, llintiinrlo:

Compreendo a intLmiafi.t diMíU.ssâo qu« se trtw
va em torno da política econômico financeira do Pr».
sidente Castelo Branco. Allnsl, vlvemo!. num pais qu»
ne-kse terreno, estava largado a deriva, entregiie à wnv
veniêncla de un« e » Irrespomiaíjilidad* de outro».
Sendo um slmple» curtruo, nào pamso opinar sd-
bre o assunto com pmf.milldade • posso, apena»,
refletir em lêrmo» de riom «enso. Uma cola»
salta ao» olho»: nem os que acusam o PAEC d*
exageros, nem os que lhe apontam omiyões, podem
esconder o fato positivo de que, cnllm. tem o Brasil
uma orientação t* '-nõmico financeira continuada e coa*
.Tente, E dos re.«*iltados detísa contintitrlad», do Mtg
luta ou fracasso, dependerlo tnevltkvelment», o» nr,
•no» ftit.trr*» ds politlc» naclonsl.

•'i

Prazer de MIi\EIRO... 
'

como de todo o brasileiro...

é saborear Brahma Chopp
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BMHMA CHOPP ^BS7

fm leio Horlxontt, onde desponta a moderna arquitetura

brasileira, como em todo o Estado, os mineiros exclamam:

Eta ferro! Que cerveja gostosa! Que aroma! E que pureza! Assim

é o Brahma Chopp que você bebe em Minas e em todo o

Bratil. Seu prazer está garantido pela qualidade Brahma?

Que coisa boa é
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DEMAGOGIA DO DESESPERO

Amarela),
de 65.

4 de iimlit. o grande mm\\m

As palavras que Dom Agnelo

». Rossi acaba de dirigir a seu reba-

r nho paulista, advertindo-o contra
*** 

as artimanhas dos que se valem das

dificuldades da hora para instilar
'• 

desconfiança e desespero entre os

que mais duratnente estão sofrendo

os efeitos da desgraça inflacipnà-
'.' 

tia, sáo daquelas que deviam eco-

ar por todo o pais.
Vale como um exemplo de sere-

nidadde e compreensão, a forma

devida de intervenção de quem tem

craves responsabilidades na condu-

ção da opinião pública e não se ar-

K receia de ronfiiTurar os problemas
E e estigmatizar os seus aproveitado-

5 res políticos, mas neles não pene-

tra além do iiue lhe aconselham

j suas possibilidades.
Dom ARnelo Rossi é um dos

prelados nacionais de maior conta-

¦j to com as classes trabalhadoras.

B Longos anos viveu, oomo pastor de

M permanente lucidez, em centros de

S nutrida população operária, arnirmi-
* 

lando experiência incomtim na a-

| preciação das reais condições de vi-

?•- da da massa trabalhadora como no

conhecimento ias insidiosas mano-

bras divisionistas dos que êle pró-

prio denomina de «prefíoeiros do

pessimismo, do denotismo e da des-

sordem».
Ei-lo BgOra analisando com a

mesma lucidez o fitio se passa em

São Paulo onde ve com angústia
"•¦' 

crescente a inquietação despertada

pela dispensa de trabalhadores da

indústria e não menor ternnr o

aproveitamento da situação pelos

demacocos do desesrvêro.

Situando-sp na justa posição

de pastor de almas o eo-responsá

£ vel pelo bem-estar espiritual e ma-

terial de «parte da população mais

duramente atingida wla atual cri
" 

se», recusa-se o Cardeal Arcebispo
'„ 

de São Paulo a criticar a política

eoonômico-finaneoira governamen-

tal pelo simples gosto da critica

. insensata.
NSo se esquiva entretanto, de

Jj «realçar as graves conseqüências de

. ordem social e política e ate moral.

que podem advir, caso não sejam

tomadas providências concretas.

enénricas e eficientes, para a solu-
— çâo do problema do desemnrêeo».

E apela Dom Agnelo Rossi pa-

ra que todos se unam. no senlido

de ser dada ao problema uma res-

posta rápida, para que «não se

preste à exploração ou Jibeteo es-

térei«, nem represente um oh«'ricii

Io à construção de uma Pátria que

todos almejamos grande e forte,

livre e independente, democrática

o cristã».
Muito deve ter meditado o car-

deal arcebispo antes de emitir a

sua pastoral. Sabe o eminente pre-

lado que suas próprias palavras se-

rão desvirtuadas e malèvolamente

distorcidas pelos mesmos demage

gos do desespero a quem aponta,

de sorte a que o povo as conheça

deformadas e interpretadas como de

senso oposto às suas reais e nobres

intenções. Se decidiu dirigir-se de

forma tão direta aos católicos pau-

listas, é porque certamente consl-

detou imprescindível, ante a gravi-

dade do problema, trazer a contri-

buição de sua lucidez e experiência

à consideração dos dois pólos da

questão: os planejadores e executo-

res da política ecoiiômico-financei-

ra. e os que mais duramente so-

fiem os seus efeitos.

Aos primeiros indicou as conse-

qüências que antevê na crescente

angústia dos trabalhadores amea-

çados de desemprego, e aos segun-

dos preveniu contra a instilação da

discórdia. A uns e outros, entretan-

to, náo cuidou de oferecer remédios

fáceis ou apontar soluções simplis-

tas. O que fêz foi constatar fatos e

pedir para eles a atenção de quem
deles deve cuidar.

Tanto quanto um exemplo, a

pastoral é uma lição, lima lição de

de humildade e de ponderação, que

dá ao problema novos con ornos.

Não há como esconder quanto
valeria o aproveitamento desta li

çâo a homens de muita responsa-

bilidade a quem a emoção política
vem impedindo de ver o mal cau-

sado pelo combate sistemático e

desmedido a um plano que lhes pa-

raOB prejudicial.
Encerram assim as palavras

do Cardeal Arcebispo de São Paulo

uma censura velada àqueles que útil-

mente servem aos divisionistas e

demagogos, agravando o desespero

com a força de sua dialética e a

robustez de sua argumentação poli-
tica.

A demagogia do desespero, de-

iiunciada nas graves palavras de

Dom Agnelo Rossi, não é praticada

apenas pelos que procuram tirar

proveito da angústia dos trabalha-

dores em beneficio da desordem.

Residia também dos que se afir-

mam impenitentes servos da otdenS,

mas agravam e ampliam o deses-

péro apenas porque isto serve à

sua política

• FEIJÃO A MAIS DE 400

|Jm 
taco de feijão de

sessenta quilos eslá

custando 26 mil cruzei-

ro* no Recue, o que im

porta em ser o popular
alimento vendido n-> po-
vo pelo menos a 431 cru

tetros o quilo. E isto pre-
cisampnte qunnrlo se a-

cumulam no sul grandes
estoques do produto, fa
la/ido-se em baixa nas

vendas a varejo. Eis ai

um aspecto tipico do que-

pode ocorrer com "a-

bundancia das safra*'.

quando descuidado» as

pectos c o rrelatos de
transporte e armazena-

tem regional Informa-

c6e* oficiais dizem da

existência de grandes to

nelagens de (ei)ão nos

armazéns da Comissão

de Financiamento da

Produção, como resulta-

o\a da fell.-. safra colhida

ra regiiio centro sul S<á

aqui no Rio Grande é es-

timada a produção em

mais de 5 milhões de sa-

cos. Nâo ha motivo, por
conseguinte, para alta

tèo abaurda do gênero a-

llmenticio a logo em rt»-

gi&o onde sfto agudas a*

aflições sociais. Só duaa
liausas poderiam originar

esta Incrível situaçào: a

completa ausência de ma-

dldas oficiai* para aba»-

tectmonto regular ou do-

«enfreada eapeculaçao.

com a possível eonivê"-

cia da omissão dos òr-

gaos oficiais. Feijão a

mais de quatrocentos
crtizelro* o quilo * o fim

do mundo. Impossível

nào tenham as atitorida-

de* sensibilidade para a-

preclar a gravidade »r>

ciai deste (ato.

Acresce, ainda dizer

que a CFP está anun-

ciando nos Jornais de

Porto Alegre feijão pre-
to tipo 3 Isto é. do me-

lhor. a 9 mil cruzeiros o

saco Quer dizer 150 cru-

zelros o quilo! .

Como explicar, pou. o

Incrível abuso do Recife?

• CANHOTOS «St ESQUERDISTAS

Wfkf. paMotem pelo Brasil." 
o neurologista norte a-

merteano Robrrt Morris
fêz. declarações a impren-
aa sobre a sua estaeciall
dade aiinrmndo nue "rrun-

ça que nto eniratlnha vira
eanli ta" E esclareceu q-ie
O uso ria nato esquerd» é
anomalia derivar!» pela ore
domlnAnda rto nèmistério
osrrnerdo do cérebro po In-
dlvlduo, «, n» maioria dos
e»»na. t conscQti»»ir;ri do
tato de a crane» nào ter
etatatlnhafr (sjo rtetermi-
n». por outro lado. uma
domtnàncl» mista ou inde
cisto em »er esq-terdo ou
oirriiu ••„. r»crii». ou om
usar o Clriii esqurrdo ou

direito. ílternfrtamert.e. e é
causa principal do« fraca»-

ao» noa estudo», alem de
re»pondei igualmente prl»
éter l tncunsttncl» no ua-
divlduo q ti* vida «fura
lama! se decide: mud» de
residência, de emprego e.
de amores também

fcsse aspecto da fl* logio
nervosa ria homem corno
* natural, tam » sua cor
respondem, na vida sort»l
do Indivíduo. . podo-ae l-

gualmente admitir umu re-

preseru«c8o desse tenome
no ry sou comportamento

político Nio e por acaso

qur se denominam 
"esquer-

distas' os adet>to» do co-

munlsmo ou de todo» »•

ou tnúte< -Trana na f»tx»

de «toscou Neles se desen
volva, rle nvanelr» »boor-

|| que os governadores de São Paulo, Mi-

nas e Paraná deliberam fazer, agora,

com as exportações de café e a monstruosa

política valorizadora do IBC era um com-

passo para ser (eilo desde que se evidenciou

a qualidade de líder do chefe desse depar-

lamento.
Ê o chefe do ExecuUvo um condutor vi-

torioso em muitos ramos da administração

t da política.
Faz uma obra notável de saneamento.

Adota um escrúpulo contortador na* es-

colhas em que se esmera para a direção

dos cargos públicos.
Trouxe um coeficiente de limpeza para

os negócio* administrativos, do qual nào te

tinha notícia, faz longos anos.

Cassou mandatos e direitos políticos a

mdiv iiluos sabidamente corruptos e subver-

tivos.
Nesse terreno, se pecou, seria frouxidão.

A lista dos cassados era para ser muito

mais extensa.

Oue fazem na vida pública, por exem-

pio, estes 99 trocatintas que foram votar

contra a remessa de tropas para São Domin

gos?
O que carregam na boca estes rebota-

lhos de um passado que nos cumpre enter

rar é a bala viscosa dos demagogos respon-

sáveis pelas páginas mais desgraçadas da

ação externa brasileira.

Será uma vergonha encontralos no pia

no continental.

O que fizeram Rodrigues Alves, Rio

Branco e Joaquim Nabuco, c a linha atual

do govêrtva do Brasil. Uma revolução teita

afim de sanear o Itamarati e os quadro»

partidários, exibe, porem, uma Câmara tn-

(estada de defensores do que janguismu e

janismo praticaram de tartufismo no cena

rio internacional.

Quem vè a reação anti-Castelo Branco

no Parlamento, em matéria de política ex

terior, é que poderá concluir quSo benigno

»e mostraria o gume presidencial na cassa

çao de mandatos.

Mais de 150 decapitados poderiam estar

ai, Justiçados, que só benefício produziria

a pátria a expulsão desta 
"gang" da vida

publica.
São homens destituídos de zelo pelo in

terêsse publico e que agem de olhos vidra-
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.ente. » predominância do
hemisfério aaquerdo do oo-
rebro. de molde a tom* loa
cegos ,- dóceis Ks ordens
do« "chefes" Mudam do
emareito e de re«trteanri» •
a:f de amores, se i-sslm
lhe» ordtn» ,. Partido Ro-

peten-. o» eternos e srdço»
rhiivc- s o Investem . \
toda e qualquer »utoridada
constituída na sua eterna
lna»n»fsçào ou, diria me-
lhor. na tua perrnanenta»
neurose Fracaaiuim se* a
no» «tudo» pol» ntn con-
sr.-n.-m entenrter nada qua
nto sejam oa ditames da

cartilha do ««rt.do Str :i-

m«ndr»«e »pen«» »m (toco-

r»r M lições iluminada»
doa 

" -u-ns .nfallveis" Nto
tam nocto exata do pátria
« tt su» ver.!., elr» hOnust
ato 

"o* 
.jamanid»»" 5Jto

oa 
"esquerdistas", ra mo-

lhor na i»n..otos d» «ócio-

Ator» ' -in o» neurologia-.
taa o »po» pesquisa» • ta».

tudo» d tirem » veixlav
deira causa de lauí anonut-
.Ias E' qur, em criança».
*le» nto e- *a'irhar»m. talo
sentiram o chio «ob seu»
oe» r mtoe. e muito menoa
deram oo primeiro» o»a-
¦oo ser.tm i o cheiro da
terr». Aprrpderam dooda
muito co/o .i viver no or.
corso i.«ii i-s de ensaio. Sao
o* arerdartatr .« alienado*. *
dev n oueri • «ri r
oa pro e»so» de cor» qu» O
ciência npo; t» « volta aoa

prime ,-ot smtm de vida. ar-
loatando se no chto. eatav
ttr.hando, e andando em pa

drto crujrado. isomo dava»

dos nos 
"shows" 

deletérios das esquerdas

aqui depravadas pelas ordens que recebem

do fidelismo e outra* pústulas do Hemisfe--

rio.
Custa crer que se tenha realizado um

movimento a fim de repor o Brasil nas sua»

coordenadas hi.stóricas, deixando ignóbei»

embusteiros como titulares de mandatos com

que procuram transviar a Nação.

Desde a revolução de 30, os brasileiro»

não tinham ensejo de ver a Pátria embutida

no seu dever de Estado americano, como no

episódio da guerra anticastrista que aa lòr-

ças do Brasil (oram levar ao território do

minicano.
O cearense Castelo Branco se elevou *

mesma linha de- Rio Branco, no dia em que

mandou ao Congresso, mensagem, pedindo

permissão para desembarcar, no Caribe, fu

/ti. tiii- marujos e pracinhas brasileiros.

A maioria dos governos esquerdistas não

esta em São Domingos.

Tanto pior para eles e tanto melhor pa-

ra nós.

Por que a grande Nação americana ha-
verá de cumprir, sozinha, o dever de poli
cia do mundo e do Continente?

Tal a tose que defendo para que o Ria

¦il largue- esta posição de encabuladi e se

disponha a vir, também, defender a orcU-m

mundial, largando os 
"cascas 

de ferida",

que se isolam para lançar banetadas as

suas pfrilheiras domésticas do esquerdismo.

Como resulta elegante os brasileiios cm

São Domingos, ensinando, com a espada, o

resto da América a desempenhar-sc das suas

obrigações diante da sociedade livre do glo

bo!
Poderá passar pela cabeça de alguém

que um governo autor de ações desta or

dem, possa merecer a oposição de nossa

parte.
Não haverá de ser sem constrangimen-

to que combatemos a política de suicídio
nacional que pratica o governo, no plano
caleeiro, assessorado por dois lunáticos em

presença do problema e que conlessam qu."
foram pegados a laço para tratá-lo com um
despotismo de sobas da África.

Não se taz preciso ser doutor em café

4»<m CIlÂTEALbRIAMi

o» criminoso* que pr*>
movem o que «0 \e*m
a cabo, como mi'—

* cumieira nai icwfllibras de proteção
valorização do artigo.

Haverá maior frioleira da parte Je urr»

produtor que não possui um dólar para i*>

Io t que so vende Í0 por cento do produto
de que se dispõe a uiajorar os preços?

Para tal. tinha Marcos de Sousa Daa-

tas um manjar do céu: geada no Paraná.

Levou à breca.

O Brasil sem dólar, nem posição esta

tistica no mercado a fim de impor coía-

ções em Nova York, sai do elmo de Mam-

brjno, decl'iido a ditar preços acima da oa-

ridade internacional.

. Torna-a lubera de uma queda de 7 mi-

lhoes de sacas.

Para chegar a este cataclismo são nav

ccssãrias muletas: lá tora, valorização.

Aqui dentro, registros inllexíveis.

Só sai uma saca, pelo preço ditado pelo

governo.
Mas, o que se dá é que, para manter

esta rigidez será prç-ji-so acabar com O pt>
der compeHt_,o do artigo nacional

Cecixar de comerciá-lo.
(iti.itii.i In nos armazéns, para os bicho»

roerem.
Teophilo de Andrade tem publicado d-

fras da hecatombe, prosseeuindo, este ano,

com o Brasil, em 12 meses, esmagado por
uma perda de 350 milhões cie dólares.

Como a crise interna do desemprego te

acharia amortecida com esta soma dentro

da economia do país, a torná-la em econo-

mia da abundância, em vez de economia do

desemprego e da esmola do dólar, pedido
sem necessidade, pois que o tivemos ao ai-

cance da mão!

A linha de defesa do café, aqui adota-

da, se contém no discurso do Piaui, do che>

fe do governo.»
O que se pede para o grande prislo

netro?
A liberdade do cárcere em que esta mf>-

tido.

Liberdade, no caso, eqüivale a liberdado
de movimentos, isto é, capacidade de comer-
ciar devolvida aos empresário».

Náo vender mais, contra cruzeiros, pa-
ra deixar a mercadoria apodrecer nos ro>

guladores."Livre 
empresa" — brada o marechaL

"Amém" — respondemos.

pm 
naaosdo recrute, a té.

«ale* social pareça

construir-s» pelas frente».

Fic-n-c estudantil, fren e

popular, frente agitr.a.

Hoje. -fala-se 
pouco cm

frinU», e pa-- -s- a pôr

• tôní * DO-, fundo». An-

1*8, ia» fronto* nto '.•' rum

fundo», agora, o» fundo»

tendim a nâo deparar pU-

taforma dinâmica, dc-*a-

nuviaUa; agura, pareço

(alar o apetite, o irtu». a

paixi do fazer, do adm.-
Bi» rar, do ver tune.onar
« saúde e o vig»r da ec •
nem a.

Até f co a p.nsar em
d 

'-ei 
mu*.'mo ídeológ co,

i-m q-.i. pret. nd« .-si..
0*r com *»« expresuéo.

qualquer eoi»a de perfe.-
tamente temanficável. Go-
vérno de par a-s preocupa-
çoe» élicaít. como era o
ant ri r, «ili-ava dinheiro
".alqualmente 

a tipografia
.naprme folheto» e tim-
bre-. A Fazenda Naciond
virou repanlçAo de grd-
fl"os. E mflaçio e incho,
ço. Disse Pla'i'i que o BO,
nherimen-o ria p»:«vr» Ir-
V» ao conhecimento d»
eoia». Apl.qu—se io c*»r)
pr..». n«, o terem a que
« natm-«i:dade infla-n-n»
ri*, defsbusada e febril,
do governo «nter.or d»!1*
e «va-se cem o «largar du
plitafc-ma» utópicas e In.
»!nc r»s que a demngog a
«liopraaa. A morda se
droaorava Ba elrf*nt.(a«»
da »up rsccrer-Io «> ¦-.».

¦ata. E o povo era Iludi*
V com c» fo»ot dúbio»
dum »rdor suspeito.

Hoje. com a rr-imptan-
tacto da se-lednde admi-
nutritiva (embora heai-
tantr « ro» da * jur-dlcio,
mo d» grVt 

-. d » irívrlt. a
mood» :ende ptr» a «au.
de e a economl». aln-1»
qu drMl polo lejum to-
rerr-hit co. nrel'b» » rerr
m*da do detenvotvimeot-i.
I^o. por^m em tírm-s» d*
B ss: O R Grande fa*
eacrçto. excedo Inoerpr-
rnd». esrandsloia. A nau
prjrilic», a., nio »f<>nda ¦«
nio te d clara faliria pe-
Io meno» potico nu nnrl»
¦virtç». A mera rot na bu-
rttcrsticK. o íimple» pngv
ment d '. «sem mil fun»
clonáro» d» Es-ado. devo
r« todo o b-«eo ortamrn-
taro da rcc»!t«.

O f»to é rstrsnho. em
toca Unha. O elimn frfl-
gréf ro. o c':m« hlaórlcn,

0 Clima cultural * «obr»-
tudo o etlm» ecariòtnico
do Ho Oranrlei .-»¦¦»

?u 
Oo*«a esfera nnhtica

6»»» das mal» desov.fo«-a-
da», dentre »« comun «»•
dr d« UnlSo nadesn»! A-
qu ¦( at!v1d*rt.-a tpar'1.
eularet ftirciranam o povo
?, rm «ua annde mnior».
tmreatUtaeTa. uP«r *o; aa.
ia dn melhor r>»drto «II.
m«n'»r o rl« melhor m»»
dl» de v do do p«I«. oqu1-
partvel ar» pidroe» »r-

f.ntinrj*». 
«Tom» «erlciit-

tura «a l m»it «M!..» , d»
versiflr-sd.t do n»f' N".».
aa indiivtri». embora «ee.
(1 dn« !nve»'io-entos m».
c.»o« da Onito. nos »»-
tore» báair •. como foram
aquinhoarlras «,tr> Paulo.
M n». » Gusnahar» .- o
¦io. * da» mal» ünnort»B-
Ir» do Brn»i| p.tf> seu r»-
lor.- por «ua variedade •
por «ru teor temolégeo

A urbanintrllo * « ma t
eqaill br»d» (Io p»l" « BO"
put»r« . • m^l« h'm d*>
Ir buldn. O Wa Grsn^^.
erotsr.ru rewhem even.
tusV» s>ie!s«;tur!e« eltm».
•érieo». ? eonsld r»rto «a-
mo n reatado dr clima rr.» •
favorsaoi . dr preeirita-
fio 

- ItlV nmr-tr r> • ,.i

hatmAniea dn B-.s-i A II-
demnc» lndJirtr:«l «nibo-
r» h«)« peotlo p»U Um»
d»/ e nio '«nha eont»do

com »t f»-ll!rl»d l mfra.
-»eTII ir». ¦. d* u»r«- <i-

nidade» f.doiad»». »oub»

FRENTES, FUNDOS E FUNCIONALISMO
tiritilio Josué BÀtmmSTstD

dcnviaritatrar bela» quaüd»
de» .inclusivi d. pi-nei-
rismo cm algum campos,
cimo é o caso ds Renncr,
da Wallig e da Vtrig.

Estranhava], poii. imen-
snmen ;¦.- estranhtve qur
a máquina pública do Et»
tado desça á hum lrmçio
rle pedmo do emprfst iro.*

P»ra o m To ptgamen o
impiodu.vo de .seus s- rvi.
d res. A mtqu.ni piiblt»
Ca atém-se \ tarefa ngld-

ria de consumir o brneo
lnt lro do que arrecadou.
:to-»é c únícamrnte. e
.om déficit, par» »llmcn»
tar » paru. improduav»
da despesa. S-mpl.sav-nt»,
¦ locomotiva trabalha pa-
rn o desgaite ipú ' d*
seus co^arK>ncnt',^ egol-s «s
e deí-mprttfido». A com-

pançii p deria 'ornar*.-

d» bciloc». O Estado *:-
ra aqu-la van. Eo're>la

qu» conhrci .m m nino.
a qti»l bebi» »eu prórtrin
leite. Noutra figura b'e
lógica, mais rrrtata c« •
ms s roncluderato: o l-
t»do -em te'a« dr m»n..«
e 1» I6e« d nu.. E de vi

que é m-ae-e.lv ! aum*n-
tar M teta» ds» «urrada»
rl»*se> pagsn-.e». Imnn-'a
dmnulr o número (en-ts.

tieo d » etm mil te v do-

re» exJWico». eom ei!ml»

n»ra»r ao meno» * legüo

doi qu. »e i rvem do Ea-

tado. O Estado n«ce«*tta

d«r o exrmplo de produ-

tiv.dade: o Ettadn ne-e»

»i'.a d*r .. exemp'o de co-

mando, de ofic.énc a Oo

«rgavi taça., de --ncrgia; o
tsiado em suma nrres«l.
ta a qualquer pr.-ro n*n
. . llllltllllr lllll rrlll ,-m"

.i.ltnlnis-r ili.i. ope-rantr
cm n»islet.rla social; <

E»tado* necessita .rrpnlar

qualquer ri uai juriq>o

que iht po.ssib lize safa m
do a'.iladeiro sob i>enn dt
deixar d prestar s us n»
•ubslitulvcis «-.rviços a»

rdem público. Nana-uéra
podr admi-ir que nosto

glorioso e dintinico Esta.
do »« haja transmuVlo
cm falida Santa Caía d*
M.ier.córdia.

A TEOLOGIA DO INSUCESSO
Dom t iiente SUILKLR

profrim» LH-to Arcebispo Mrlrop.ii.Umt. ontem

pr^rama radiof.ink.. da VOZ. IX) PASTdl

No Concilio Vaticano. cr>
nhecído bispo belgii, Mui»
Smedt, de destacada atoa

çao nos trabalhos da mau:-
na assembléia, teceu comen-
tárlog em torno do "tnun-

falUii-.o" na Igreja Com e»-
ta expressão, que depois
correu mundo. de»:snou u-
ma mentalidade que reu-itv
dica par» t Igreja' feliz •

pleno e-xito em seus em

proendimentos no curso da
historia. Tortas »« inlrlati-
v»s alcançam a meta de-
sejada, o» inimigos do no-
me cnstto sempre vn-m
frustados seus trnebruso»
desígnio*, em todo» o» pe-
r.go» «alri Incólume, os o-
tafitie» da Impiedade. sem-

pre anulados, aumentam
aua gldrla. a» crises e con
vulsôe» nfio a atlnirem ou
nto a abolnm numa pala-
vra. a lerej» atravessa trl
unfante os «eculos e a":»-
te ao malogro de todas a»
marjtitnncôe» doa seus »d-
versárlo».

Semelhante dlspostcio •
interpretacio da hismria da
Igreja evtdentemer'e nio
tem fundamento A Igreja

tem promessa de mdctectl-
vel existência mas nán re-
eebeu Raran m de perene e

ttto em suas atividades •
en-.preendtmento*.

Séritm de Ki

Seria facll enumerar lon

ira serie de reveses e In
sucessos ora de redundas,
ura de universais e secula-

res proporções. Ttanscor-
rido» dois mil anos de a-

postalado. parte apenas da
humanidade conhece ou a-
celta a mensagem de salva

çSo Continente» inteiros,
como a África e a Ásia
cm mesmas extensões con
tinuam ragaos. O comunis
mo desTuIu om vários pai
ses. por exemplo n» Ch.na.
o trabalho missionário peno
»ar"rn-c ren".-nrto em deite-
n»s de *nos. Nos países to

dos, situados além da cor
tina do (erro. es'io sendo
aniquiladas as organizações
católica*, oa estabelecimen
tos de ensino os movimtni
tos de evangelizaçSo, as r>

brns de raridade furdadas
o dest-nvolvirta» em lorros
século» peio esforço e o s»

O DESASSOSSÊGO SALUTAR
Carlos RllllM

a^TRAVESSOU o mundo o vigésimo

aniversário do epíloço da segunda

guerra e a mais importante das suas
conseqüências, de caráter essencial
mente transitório, continua imersa na
indeterminarão e na indefinição. Re'i-
ro-me à (ragrnentação do território da

Alemanha.
Comoiciiulc s, que tal tenha acon-

tecido no limiar de uma pa/ tào dura

mente alcançada.

Houve naquele tremendo conluio

ocasionado por contingências incuta

ve>». diversos equívocos. O maior en-
ic-i.i se- numa cruciante dúvida De

viam os americanos ter salvo a Rússia

das tenazes hitleristas? NSo teria sido

melhor para a humanidade que se en

tredevorassem comunistas e nazistas

ate que, estrompados, aceitassem a lei

democrática e cristi?
Mas isso é mexer em águas que ja

Ueáu uàusbUi etaulmàu.

D. Ia in presente é o espantoso, o

admirável reergui mento da parle fer
minica não talada pelo retrocesso cul

tiii.il e político de polacos e russos. K

República Federal é hoje uma das pn

meirus. exatamente a segunda, n... »

do gljbo cm adiantamento. cX|iansa»

e...o..um.. e potência financeira. Já nSo

*e compreende que deva continuai H

parada da outra parte, porção natural

e> histórica do seu corpo.

Deiatendendo a outros argumentos

menos amplos, a humanidade ncccssii.t

de reunir as Alemanhas, pois conta com

elas para a segurança e o desenvolvi-

mento da civilização cristã. Niiiimh-iu

«e ilude sobre a posição desprestigiada

da chamada República Democrática de

Ulhiicht Basta ressolda-la á outra, á

grande /vlemanha para que te restaure

• recuneix-.
Eslá claro que ao comunismo tal

toluçio, única c tatal. como a (orça

das coita. há de demonstrar, nio pode

interessar. Os seus propósito» nio so

te opõena a uma imediata e já tardia

reunKicaçáo. como visam a tornar éter

Oo o efêmero.

Na minha pi mu u... lonica « incom

pleta visita à Alemanha ocidental pude
constatar a vitalidade do piincipio d<-

reintejraçât) geoüralica, às claras do

lado sle cã c a, escuras do lado de Ia

Encontro agora no 
'Deutsche Kones-

potulcn/." um oportuno attiuo sobre a

matéria do vice-ch inceler F.rich Mende

onde os aspectos primordiais da ciucs

tio estão delineados e expostos, e onde

h» atiimativas pmprias a condu/ii os

onressores vermelhos a reoensar e re

pesar os seus desígnios. Ninguém supo-

nha — adverte o ilustre articulista —

que o povo alemão se contorme pouco

e pomo com a divisão do pus. Subsis

te o direito a um tratado de pai que

decida com clareza acerca do estatuto

militar de uma Alemanha reunificada.

determina as tromeiras territoriais de

fiuitivas a conceda ao povo ..lemío 0

direito de olhar livremente pelos scajs

destinos sob sua responsalaílidade c no

*mtsi!,-i rio rlireitn » i.itrsdeterminacão.

Os alenu.es — é inútil pretendei

rtilerencii-lo» em ocidentais e oru-nlais

— A todos os alemães, os aue falam .:

ouvem 0 os que. no momento, so podem

ouvir todo» eles. admitem que nào te

nham como usar a violência para obter

um tratado juslo de- pa/, mas de modo

aleum aceitarão um tratado injusto,

contra cuja iniqüidade levantam-se. ex-

celuados os militares, os demais pode-

res que incorporam e exaltam as nações

civilizadas.
Resta lhe» repelir e protestar man-

tendo palpitante o 
"desassossego «iVu-

tar" reiterando urbi ei torbe a sua m

fonloimaçáo com a fragmentação arbi-

traria da pátria e exigindo o mesmo

tratamento dispensado a povoados mi

lenarmente atrasado* da África, isto é.

o da autodeterminação.

Um tratado de paz só pode ser a*-

.inado pelo lodo precedente e nio por

»uas partes à torça destacadas. A Ale-

manha è uma ao. A porção oriental náo

constitui Estado soberano; nao pa*sa

de uma presa, retida pelo comunismo «

regulada por pre?r»o»tos seu».

F.stenda se o sustente se *

S...I s.ilU! II I

(IR

cnftcio de centenas e ml.

lha res de apóstolos ahiuí»-

do5, sacerdotes e leigos
ESn nosso próprio Esta-

do nr-abou arrasado .- de*-
tmldo um empreendimen-
to inédito sob muito» potv
tos de v:sts o da incorpo-
ração da civIliMÇÃo o d*

fe das popiilarr.es indi'**»

na-, nas rerluçiSes missio

nelnis. sob » d'reç*o dr>»

padres jesuítas Do restiit»-
do do seu eslorco heróico
• da maravilho»» obra sus-
ctada restam hoje apena*
alsumas melancólicas rui-

nas No ensino, na cura do

almas, em qualquer ramo
de atividade, o resultado
oVIdo fida distante da mo-
ta colunada E' que todo o
esforço de d-.fusSo do» pro-
cr'!i* do Evnns-elho. dev.

penrte, nos seus efeito», da

livre nceltacío humann •

fica condleonado as litru-
t*ções de no«sa natureza.

O» mftrtlros. que em tr>

das aa épocas, sucumbir.do,
rtfo rr^-err.unho por Cristo

e saia redençto, aparente-

mente, sol rem fra?o-osa
derrota; heróis que t-m-

bam. n». contemplam ei»*

neste mundo * beleza, a re-
r.imnensa I « gloria do seu
sacnflno

Pirersidndes de

de Causas

Certamente, muttaa vtMea
o ín.*mc**«.so ou o fnaí^^^o

se deve t Insuficlencl» noa

nossos próprio» talentos, a

om s iieUMtldo*, t falts ("a

«aiirtr e de va«6o. de nn-

demia, de dedicacto ou do
«abi.i ,i,iim.idacio ao anv

blentc. de acertada *»Wrina
dos melo* próotios pnra
ilcauçar o objetivo visado.

fTm vej de toeulpoi a ou-

tros devemos prucurar rl-n-

tro de nós mesmos » mu-

aa de multas de<-ro..oe« PI»

ca sempre de pê que »»

pessoas o os grupo», no

melo dos quais «o BttraO
rietrrminarta atividade, r^r-
maner-em livres em su«s rs».

«oluçiaes e. por raróes dv»

versas, podem nto corr»»-

ponder ks sueestôes e con»

v—>s re-ebloo»

f,'rí>/ir«rr7o

Nio houve naalor rrac»»-
»o no mundo que o de Prl»-

to na Cruz. apo» ter anoa
rir nr»e.i. «e-»n e d» estiinen-

do» mtisere» Fn'ra».«nto o

lerho d» Ignomint». em truo

o Salvedor morrou. torruru-

se símbolo de triunfo, mo-

nanclal d.> traça • trono
dr- elórla. As llçoe» da cni»

(ur—aiii luminoso tr»'ado
de irologia do Insucesso

Deste Incompreenaive! to-
verno da PTovIdencla talou
Cristo freqüentes ve-es «oa

iwi». «"íjuidorM Citarei »-

por.i» uma pasiagem 
-o-

i-ord td» no» tlltlmos dm»

na 1'turgt»: 
-V»m a hora

em que todo o qur vo» ma-

tar, ju'ja prestar um «ervt-

ço a Deus" (Jo. 163» Ser

considerado e perecer oomo
inlmleo d» Deus. que m»1or

Irar-iiss». O mesmo pensv
mentn v»t »xTtres«o n« otv

servaçto de Santo Agostl-
nhu no 5.0 «tculo; 

"A Iirre-

j» exerce su» missão no

melo das p»r»e«»uiç*es doa

homens • das ecroso' >e«

do Deiu". O emito t*m

pos- biiidade d» transi, riar

em v»lor e eonquist» im-

perecível o »p»rer'« ma!*-

gro de qualquer niciatlva

ou cn.prrendimeruo.

l>
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Prefeitura: Supremo Tribunal falou,

Partidos e candidatos acatam
A decisão do Supremo Tribunal Federal veio ao encon-

tro do notu-iario que vinha divulgando, isto é. que difícil:
mente seriam realizudai, as eleições diretas de 4 de julho.

Sum rápido balanço, concluímos que a decisão da Su-
premo foi bem recebida, inclusive, pelo PTB. apesar de este
oficialmente desejar o pleito eleitoral. A ADP anlaud*n a
decisão, que garante, sem r risco das urnas, a •permanên-

cia de um seu correligion* no poder, o mesmo aronte-
cendo com o MTR e o PRP trabalhistas, no fundo tam-
bém gostaram, pois apesar ttt estarem certos da vitória,
sabamque cs aguardavam penosas dificuldades na admi-
nistração Ia cidade, uma vez que náo poderiam contar com
o apoio.nas esferas do Estado e da Uniáo.

Por ouiro lado, os lideres da Revolução de 31 de mar-
ÇO tamb-im estáo satisfeitos tendo em vista que a não rea-
lizaçào de eleições servirá para não tumultuar a vida Doli-
ttea da Capital.

Com relação aos candidatos que estavam registrado»
nenhum deles perdeu o tempo. Pelo contrário, ganharam
popularidade E o cnnãidato do PRP. sr. Plínio Cabral

ressurgiu . depcis dc ser considerado "morto" 
oolitica-

mente.

»UmE T"'"1' 
° 

?' 
Celi0 Fen*0"<*e, -Que estava satisfeitis-

stmo. terá açora a árdua tarefa de administrar Porto Ale-
gre por mats dois lonaos anos.

baJ 5Í _. 
Uma 

f""'"'' 
-?w precisa de urgente governo.Porto Alegre encabeça a lista. -""¦¦-*

Batista: (ttmpr,

meu devir
Cumpri com o meu d*.

ve. . admente tenho a de.
-iarai 

que eülou satisfeito
*orr a decisão do Supremo
Tribunal federal _ declarou
ot tem o sr. Batista Pereira.
««anioato da ADP a Prefei.
tura Por «ua ve*- o sr. —João
rieniice, UUe ora o coordena,
noi da campanha, disse qu*
o "tr. 

Batuta Pereira toi um
gr.ndc candidato .• que o
teu *rpirlto de homem pú.
Mio e de companheiro o fat
também credor do todas aí
8imiji"tlas" O ar. João Den.
tice itiii-ii,-ti.. ,-. v f.
coro a decisão do Supremo a
ler voto,- para que o sr. Cé.
lio Marque» Fernanda» fag»
l»m- boa administração

Hr ii ter: ,/....,,..

toberana
O PTB acala Com todo

respeito a di isio da tn.a
B'ta forte do Pais, que de.

berou ac-ítar o recurso do
t, ilio Marques Fernand**.
Democraticamente, ac.-amot
e resotitímos. ap-sar de
de eiarmis que fvesse «do
d?ter,nir.aJo ele -ões dlre-
ias. Frtrelanto a Jujt ça de-
cidiu e ela é fbi-rana. A
nós cump-e cumprir ae

que ela determ na" — decla*

rou o Deputado S egfr'ed
H.-us-r, presidente de PTB

gau 
'ho-

O- trabalhista.; considera,
ram "«urp-esa" a d.-ci.«ao, pois
a.-red.tavam q,,c ,» Supremo

T Ihunal Federal ai "»1her » o

reco.so do »r. Alexandre

Ma t,ns d» Ko.a.

Fltirro: «../../.

O prestigio * o respíl.

to popular as decisões iudU
ttab constituem marc0 im-
petecivel ua democracia.
"*ou 

democrata, por isso »ca_
tt a de-Msio do Suoremo
Tnhi nai Feder»l — d'sie o
deputado Flavio Ramos, can.
«dato do MTR. F issim mo.
pletou suas declar.n-ftes:

Persisto, entretanto, na
luta a que me oroDus em
defesa dos ideais que dizam
«om i integração <las popu.
Uções marginalizadas no pro.
Ctsuo cultural brasileiro. Co.
m candidato a Prefeito, .-*.
mo deputado e como cirla»
Mo, somarei meus esfor-ta
müe sentido"

Plinio satisfeita

O ir. Plinio Cabnl. MMM*
dato do PRP. ouvido -obre

a d»cIsâo do Supremo Tribo.
»»l Fedc-al, com relação à
aceitação do recurso do sr.
"élio 

Marques Fernandes, a.»*
sim ta pronunciou:

Não no» cabe discutir
» dPaisãi» da rórte Sunrema,
ira.- simplesmente aca*S-Ia •
cumpri-la, como tem «ido
norma a'e aqui. Estou tatis».
leito. Trouie para i vida

política » minsaiiem do- jo-
vens dr minha geração, cuios
»ent.mentos, anseio», frvttra.

çôes e esperanças, procurei
ii.teiprctat consciente de

que I necessário reali/Br pro-
fundas mod'flcacõe. o» vida
-co.ión* -a c política do nos.

so País".
Cumpri, pois, o meu de.

ver e recebi » apoio doa mo.
..o.» da minha .cravâo, ,)<IS

irab.ihadoi-es, dus Vilas Po»

pulai*» e dos estudantes".

REDUÇÃO: PL E WH. ADIARAM

PARA AMANHÃ SUA DECISÃO
Nada ficou dt-tdido n» reunião de sábaao da bancada do

PDC com relação a redução dr vencimentos. Entretanto, poda-
mos antecipar aue , tendência dos deoulsdi» do PDC e do PL

pedir um reexame da ir "erla. pol» acredil»m aue a "formula

GuaizelH" (con»(tbment<i d« 15' do aumenu» ao funcionário)
teja mais raze»a\el

No entender de lideres do PDC. o líuvèmo. airavé* de me-
dlda nreconi/ad» pe'o denu':»do da UT)N, ooderia , iiiihur tempo

rea'izar opernçoo de credito e ate de cartier p-ri ame-tar. co*
mo criBcfto de taxa» ou tributo» para poder pagar min urde a
dilerença devid* ao» funoorTio».

Aguarda-se para amanha a ,li.-i»n.. olicml da> duas ban-

PIRES VAI EXPLICAR
Por oulm lr.d... o bancari < do PRP esteve reunida ontem eom

os Sn» Antônio Pire» e Mano Maestri. este último atualmente
na presidência do partido Ficou acertado «qolo total ao pn.it*
to d« redução e combiniieia um» entrevista r.'»tiv» — marcada
para esta tarde — a **r dada pelo Sr Antônio Pires, fixando cia-
ranx-ritp ¦ posição favorável do PRP

O dim» pe-lsmentar, orirtudo. continua antl-reduçàu. Sd una
milagre .salvar* o Governo dc uma derrota.

• PONTO MORTO
R — Meu» cumrjnmento»" —

foram as palavras do Sr
Renato Souza ontem, a» 11,10
hora», na Assembléia, quand».
?ate colunista lhe comunicava
em primeira mio * declsíto do
Supremo O Sr. Renato Souza
encontrava.se em visita ao Pre-
sidente José Sanaeverino Dl»-
ae que 

"o Célio querendo pode
assumir a qualquer momento.
Respeito ¦ ile- .»n.i mas acha-
v» que deverl» haver elelc6e.
direta*"

li - Sr OU» Marque» Frr-
nanilr» .»!.». rul.in. u n»

Piratini, re. . I» i.,l,, . iimpr un, ,.
I..» I •» tinha dua» declara-
•••r* redigida» Ima nara ns
Jornai» r outra par» a» entl»-
•mia» dr rtdio r telrvi.ãii.
I mr. t,.,i a» «o Servivo dr lm
prrnaa du Paláf '¦¦ para qut* fi»*i
«rm divulgada*.
*) O Governador lido Men»

gbetti d'«se uue "«d temos

qu* acatar a dectsáo" o ir*»-

st Sanáeverino. Presidem* d»
Assembléia Legislativa e OU-
lr» lideres ouv.dk*!*

% I ntn l.int.. « l'-|.,.l.i I.. IK
tavlo f-erm».... lider do

(..... ,,... . ,,.ii,, i....,

— Tinham r»»»u aquele» qur
H..|l, ifatltl 11 ll> "I • '• *.**

rlrlcòe» nu nào tlnh»m?"

.Ih Denutado Henrtque
Hi-nkm , .TH,. lamentando

a dec's*u. dizia" 
— Agora o Doutor Angeluo

Aiquel «era um oo* mai» ceie-
br»* advogado» t»ucho» , i> o
ara), poi» translormar um va-
reador em Prefel.r, n*o * brtn-
r»deir»

Ontem a problema de rr-
dll-vAo dr trtn imrii.i»*. t\

rtm relegado a -rtun.l.. plano.
[**•'-* todna 'uantavan* tk il* - i
*fto do Suprrtno KnirrUntn
a* li» iiiita.i..- «ua,,- Petraro
e V »i'ir laipr* IPTBI romen-
•aram:

- l-.r... »le qur ratta fa
arndu rbantagem com u» de-

patado*. Hojr j* é dl» 7 r a*o

p«-»r»in aa BOMO* ..n..,nni

Io* Com eerte** querrm uu*
anroveaio* primeiro a reda-
rtt.. par» depol no» pagarem"
(as a*-paladÍM foram afoito*
em mu .tuima: • 

"milho rh*-

§k** a fnrnt ** drpow í

Em ./. .iti./».

am grupo de libertada-
tu» , ..iiM-iit.»» que • vtrn-
Iriit» .li», ui».. do Hr Muni»
rio Severo ronlr» o (iov+r-
no I »iauin»i foi am» prov»
dr iir»n|trri,n du Jovrm <»*¦

pulado para roa m aru*
oarrrUgionario* que htte^

gram • Governo. Droula-
dn» (Xu.ii, CardoM e Isola
no Honres por laao tmho»
dever*» aer liornen»«ead,
cota am 

"duagiave*.

MA66I AGUARDARA
A propósito do projeto-de-

•lei apresentado pelo Depu-
tado Nelson Marchesan. aue

passa para oa municinioa o
controle a a operaç&o dos
serviços de água e esgAto
mantidos pelo Estado, a
reportagem procurou ouvir
n titular da Secretaria das
Obras Públicas, Arquiteto
Waldyr Maggi. O titular das
Obras PUblicas informou-
nos que está aguardando a

apresentação da exposição

de motivos que acompanha
o projeto-de-lel para situar

a posição do Governo sm

relação ao assunto. A.imr,

tou. ainda, que provãvel*
mente amanhã poderá pro-
nunciar-te.

SAPIRANGA

A Câmara MuniciDal de

Raoiranga. em sessão de 2

dn corTente. resolveu, por 4

voto* contra 3 cassar o

mandato do Vice-Preíeito
Kdir Inácie da Silva, do

PTB
Em conseqüência, o Pre-

feito, aue se licenciara por
VI dias. passou o cargo ao
Presidente da Câmara Mu*

nit-paL
Inconformado, o Vice Pre-

feito impetrou mandão de

segurança contra o ato da

Câmara, havendo o Juiz de

Direito do Novo Hamburgo
concedido a medida liminar,

a fim de aue posm assumir

a administração da comu*

na. o quc deverá ocorrer

hoie â tarde. A informação

i do Deputado Lidovino

Fan ton.

IMÍISOIS

(fll M.l MMS

Na t»me dc ,.nt*m. o det»u.
tado Jullo Brimrlli «ilbiu ao,
j.Tntall.i.'-. eredentiado» hinto t
A<***mbirl« l • *í\-\-r. *. o dO-
cumantu »Mli:«,l- «ir I ite »hnt
de 1962 • i-elo 4„»1 (oi con»'.i.
undo t «..,- Ilrn..' ..tl.-» Bi» .,•-

l»r par. dlipou do pleito «ata.
dual. o ducumrnto, eo «r»nd«
valor, t-m .lrtude du» debate*
; diti ,•** àltlmHmrnW ha-.i i >e no
Meda, foi h i- por nv.i.
ia. .ie pr..r»vlo do PSD. Kl.
IDN PRP a PDC. Ertre «» »«.
tinatur». .-r,. oi-- r.n, .t a» do>
»i». Artoalo J.„.,i Ary i>- ¦ .

d... CriWNaO (j..ul*ri. Coattu
<le Soutm. Homeu Ramoa, H. "O.

rio s. . um,, Vclh... Alberto
Hu(fm»tm. Aiuonlo Tina. Arthur
Bnchlnl, Júlio Brunelli, Pot» Me.
drlro», Mtiv«! Guanelli. Jom
/áehl». Mlrl., Mondlno. 0»y d»
Fonaa». Arn»ld,. Prleta, O tes.

to du documenta» * o «e*uinte:

"Ação 
Democrática

P pular

PSO o H o PRP. k UDN
« o PDC trntlndo • •» «p-'on»l
•l»nill.-«vio Oo pltlto de 1 d«
outuhru nrótimo, pa.-» o» dratl-
noa <]o liUdo « da s»s» . tn-
aolte tornar «l»tl>» a unia , dc
su*a >,».«m no» ir-ni,.» att. nor.
maa 4u« a* wiiaem. i*r» »
.|l»r»uU do pleito, eon. r»i,dlda
to* cemun» u lnvtaitld.il«a dr
„,. ,-i.»n,., do fcitaeo. .«n,.dor».

d. Re;.iiM\» v ui.leiitn

— O* «l.n-ii.il.» romtltutir.
X trm «liar.. ,.. illfírl. ».l) *
drn.-mli.a-,!,. de A.So Deoio- rlll
a* Popul»! — ADP — «u« lev».
rto a r**Utro p»r*nle a Jutti(»
tlrltor»!.

— A ADP «era dirigida por
um» ttaM* crntr»! >-t.m:«»«u
de tlnco r«|irt«eiit«iitr« dc .-*<1j

p*rtldo.
¦ — Ao» pravrldrnUb dus pa.".

ttd .» qu« latetram a ADP cabe.
i.. t-oonlcnar * in-lu *-. , % -.bi..

di.i*l.a M .u.'.,!,. i. E»l*do •
».. Senado d* Bepúbilia. *dre.
ir-.ndum d»» ,.».'.rn.í»« parti.
íi.-ci. . >

COBRANÇA DO TERRITORIAL: DELEGAÇÃO

GAÚCHA AMANHÃ COM ROBERTO CAMPOS
O Drpuiado ütCElidd '¦¦¦ >i ¦

Uder do i'TB ocup»ndo » trl-
huii» no puriodo dai. Exp,laat..e»
Peuata. da »i-kt.»i. Co onte n
da Amembléla, preatou «wilar<s.
aimentoa a respeito coa cont».
Io» de um» Comissto -1« Depj.
tados, d» quat ÍH£la parle iun.
Umente com o Sr. Ary Delga..iv
• mala Prefeito» o .'.,. ... .»n-,
de diverso» Municípios, com a»
»utorldaden F»der»is. vibandn
Uni denominHdor comum para »
robrtUÇa do ?n-piv •<, •¦*•'.¦ :,-.\
nintl, que. de aclrdo com o Ea
*«tuto d» Terra, paaso.i nara a
U-lao.

romentou o orador o tato da
íítatuto d» Terr» ter a--lugliio
no que tame a :ivr,;,Mv, .,*> no
irterldo tributo, a qu»tro mil
município* brasileiro» ca iiuata
»t« agora atao Impedido» oe
arreeadá Ia. "Enquanto 

t»*o -
dl.MU — a Unlto quo deveria

ra,,ulaiii..niar tal anecadavta
"¦âü adotou qualquer provicléQ.
via ob.ell»» nensti .iartl--uiHt n
que « mui» gravo em tudo luo

acrescentou — e que u* Mu-
tKipm* Gtaiichoe tem nu ret»*
rido tributo rn»?t.a' e d« nua ar*
rrcadaçko. — tendo o ¦¦¦-'¦•-* -i

do «uapenao em sbi-li ulllina.
Mm que dmponham cio ouir»á
tontos par* fveer tri-utc aa ttaa
o*»»»".

; K»clareceu o Oep,it»,lo üiKj
: frl.d Heu»er qut, a .ln . t«v5«' 

K.iic»,». qur ainda »,; encontra
l no Rio. dever» »* avtB'.ar »i.>a-
; Bht com o Min».-o Ja t-l»ne.
: jaüihiuo. Sr. Roburto ('mn|,ri.

; puta uma solução -.efoitlva 
do

: problema. Tre» et. »• hipdt».

, m» dentro d»» qu»t» jerer» mt

I tom»d« um» tecido- » p-im«ir»
5 «eri» atr»v«« de um idlantimeo.
. to pel» Unlto ao* M-.nlclpIn*
* brat.lleir-1. prl» ju,-,, ,»iB».

I BmnUrl* do um A . CalsalBM
- — dlsae o oiauor - etn quin/«

Bllhòe» dr crti».)iroii\ Tal
adlantamenu» sen» Itilto -ora
ba« na srrecadaçlo de tO/t* m
to) eonhlderada ,- io parUn ea»
tar com,, prejtidtcni Db i*imu-
Ba» rio.frandetise». A a. fund»
M relaciona com -xjn.tniot. ».i.
tre a» Coletorla» Frdn-al» e o*
vi ¦¦¦' . .,•» '..-:- ¦¦ 

.. .1
•tante d» falta tr . -ul o ¦• -..».

Cto da Lei do E»-utuio d» Ter-
r». A terceira hlpúleae — U-
ae .-orno « melhor nar» o ncuao
katado pelo Depu lade Ste«t>l*d
H«u»er _ «en» » do e.ivio pa
10 Exectuivo. d* um pro'*toda
1*1 «o Congresso .» qu». lerl»
tr»n.itaç»u urten'1 •-•. ,-,*i
wt». deferindo para n rvircípio
dc l!-«t, n i-ibiicIo lt» 1^1 do
fcututo d» Terra.

.*•« t. l.n* dr i.i./

O Deputado Ne,»oa »f»rc.,i(«.
i«u. PDC. no perloío tlr."ni,d-i
I »pre»e.it*cl'» de ^ropo.nftf»
Justificou projeto Jr «u» suuv
rta pe.'o qu»l o Rojdo poctr»
tra.»-1•:ir u,.» Mm. ... 

quta-
do fatea üenejar-1."! o» rervl
ço. de «nu. tt ,-Mt to e do «a.
gtunte tr r « pro|.o«iç»o do i»
prosentauto pedeclt.»

•Art. 1. — o Ks.ndo tt»na
la-rirà uo* municipion qn-t o 6*%*»
«ejarem o» serviço» d» a.i» ,.
«etjôto quu veni» ««piorando.
Art. ».« — Oa Municípios in.
Urraaadot, rm a»surnl.- or tiu
Sidos serviço» dever"') n »nt.'ra
«ara* per rsrlto *o Governa
dor att' o eu 30 )¦ »..tr.-T.br*
assumindo o» encarno* re&otxu
vo» a partir de : d» janeiro
d* IBSt. Art. .l-t». Bcrri

lore», promovido pela l'rt lt
Agrária Caucha com o pairo,
clnio da Secret.rl-i de Kcono.
mia. SUNAB • União Bul Bra».
letra de Cooperativas ll.-aucaa.
do a Importância do conclave
para o» »uinocultotts di Est».
do o parlamentar informou qui
Blle s» tentar» oolei Ji.nn ao
Industrlsl». um «corei,} que ro»
tlblllte a manureuçto de um
preço mínimo p»r» es «nino».

Comentou o O^pjtaío Nai-
fron Marchesan. PDC, noUcU pu-
bllcau» pe a i.nprsc»* au Sou.
t» MarlB. re:ativ»menn «s aan-
c6e» que o daer «atart» iurii-
nado » aplicar I Rmpilaia d*
Ônibus Planalto l.tda que fa«
¦ Unha Pflrto A.egre' «cta
Maria", pelo «lmpi»*» i,:,-i da
rstsrlda emprl»». no lutluto tt»
colaborar enm o >:o- ¦• .... Fede
ral na luta pela satallüsaçio
dos preçn» ter ee ee..|sado a
aumentar oa preço» daa passa
ton. aegunao « última teeo.u.
ção do Conselho do ,,.\ :» en
atençli a so:icit»ç»o do Sndl-
ctto dos Trun.poi talorej Ro.
dotittrios'.

O orador upelou ru> Cover-
nador do Estado no mentido <*"
dettermlnar reestudr no <-,- ¦ ¦ .,
cálculo que orlmnou * e evaclo
Ou» pait»«iiens nos 5nlbu« lnt*r-
munlclpslb.

O Deptusdo Wllmur Tabo.la
PTBj manifestou -te contrário
to ensino médio cratultxi bem

da constitucional do Deputado.
Flavio Ramoa q.ue objetiva tor-
n»r fratuito o e-»»lDo. .<• • ¦ . •
paru aqutles alunos que Ia.
monstrareni Intufi.-itncla ae ra
eur»^» ecorômlmo*.

(» rr»n;ii-s'-,u do olspo-auxl.
Uar ip Gol»» protestando con-
tr» a prls*o de um »i_-eedot«.

,pel»s autoridades policia» ca

co» rei, r

!»..»:

§ RettresMiu d>. Paraná o Sr.
Joie 2_cchin, presidente

d. PL Manteve uma coife-
r*ncia cum o Governador Ney
Uri"-» e diise oue tudo foi bem;
saldo nerittvo: uma fort* uri-
pe". 7-sn hia nada ouls comen-
lar sibre o projeto de redu-

ç*o de vencimento* dizendo

que 
"primeiro vai conversar

cm a briicuda"

§ O Sr. Sleafried Hntptt ria-
Jar* a rkwBR m SanU ( ro.

¦ rim dr assistir ao Júri do
m-!ta.t«r do ,, li- -,iu , I-, )...'.
des Kliemann Na .I.i.». do
vereador dn PTR funcionar* •
I». .»¦.' o... Pedru -.11111.11

% O I)»'mt»do Ruirieti Schei-
be (PSD) comentando on-

tem n» Assembléia a peça 
"O

Ovn", disse que gostou e mui-
t.» do «»pe«ac.i.o

0 Sòirenu- depois da ehefad»
da Sr. Or'«ndo d» Cunha

Oartae, •• sr. Vasee Amaro d»
Sllvelr». itualir- -r na pre»|.
Bantl» J-. r_. coatacari » Dl
r, i.iri.. nar* a eleleio do novo
.'.-¦¦ ni ¦„ ., , o.

§ O Depti'ad" Feoeral dn
TB. Florlceno Paix*o *

esperado c.a. 12 Vem tratar
de assuntos relacionados oom
o novo '.--,-; da Previ
rt-n.-i* taaa
a Km ii.nul»» atividade» na-

I.i'. •» n. Capilal • Hr. Tar-
«o mm.

a O Deputauo Bruxa Neto do
PTB declanv»

— Fsirdemos em Brasília.
mas ganhamos em S»olranga
onde o vi,e Prefeito foi ontem
reintagrado por decido Judi-
ciai"

brtaam-ta a auiimlr,
dj la- de condi-,*»., ¦ .
bllldad» roletlr» ko .-.»:¦. pr.
1» ;,*rtl ijM^ai, alm». dr re,,-.
a«uta»nt«s êcua nu» aalora* da
».'rt.'iii»>.r»r,.:- era «eral. pela Io.
naçto dt um Bloco Parl»nt*at»r
r.o Ldlilatlv,, t*tadu*l. que
apoie » dr-.-.,d.i * <»rt*nt*a:»a .».
• rrnami t' .j r«aultai)ta do con
•en«o comum pel» coord«n»çlo
d«» «tividade. do Kod«r £««.
cutlvo • do alu: do bloco go.
vera«mrnUI, pel* -oliboraçlc

do» mu. npreMnUBtc* no Con-
ir***o Nacional « do» wua o.
cupanlai i« iuiiS.*e* admlnltua*
Uva* ledrr»)»

5 — Na Aa.embl«la l.«l.i«'...
««, o Bloco Parlamentai e«r>
coordenado por um» comlratu de
lidere» d. Bancada. • tun.-lonar»
de»da |. rom u objetl»,, da ir.
n*tlr nt po»lçA«s da ADP. <»b
«ervan.lo o crtttrio de rodlrio
nartWírl.. n* c.iiatliulvlt. ds
re»|.ei-i|.-, Meu.

* — Como «r»«o a» -.-i.bcr».

ç4o potfti.-a t-ooi d fOv^rn% fun-
• tonar*, em cartter t*arm»fMii-
te, uma comlaaio i-onatlnuda p«»
Ic praaidentv a mal» um mam
bro do «Itratúrto realonal de ca»
d» um d» Partido».

7 — A »do«l,, no L.ud,,. dc
tfUlsttna p.trlainetiiar *.*< |WêW

qieJilo ab*rU
Parlamanter ht

«a. le lr»i,»t<--.
mav*o do iiatima d* -¦ *ir* . «a.
Udual. i» ParUdo» lnt**r*ot*»
da ADI* obrlgam-ae a mantvr i-a»
U aU«ri(». ».i. .-«¦!* aa i,--.--.
circuB*tlnd«.-.

Reumatismo

Col. Vertebral

DR. LAPA
t illl.tr».,

Dt. Mo..-». .123

k.* andar *t lb korw

REGISTRO Ot MARCAS

I PATENTES
No Ot -parlamento S»tii.n»l
da Propriedade Industrial

Nome» i .«men cn» _
llllllie. I alahelt ¦ mo nli.» -

Marca* de Indúdria • Ca
mernn - Pitenle de

Invenção

Custod a Almeida

& Cio.

A*. Borga» d* Medeiro*. IM
Ia Aadsr - --,t S-A -

WWr.- IU«- Cataa
Psatal. IBtl

JOTAKA

I

Wl if a-i asF^H

ocupada por comentários e.n
torno da reduçío dv vericimen»
tos ao funcionalismo rsindual.
O primeiro a localizar a quês.
Uo foi o vlce-ltder ao fTB. ir.
Aldo f\. 'ind.-., o ; detenceu
ums revisto com;»lt:,» no PI»,
no. No n.esmo sentnl.» s» ma-
nlfeataram os Deputado» Ornar
" :l. He-nque He-iKln Pedro
Slmon e Darcy Von Hoonho.tx.

for aeu turno o iid>T gover
níata Otávio Germt*i.t> t\* im»
deu a posiçlo üorernumontal
di*. nto que ela I Htada pelas
eontitenclas econainl.-a» Uo Ei.
tado contra o desejo do Chef*
*o Executivo Ee'.,',lll

O 
'¦ --.'¦.. nlsta »i--.,'» Calda*

entendeu a srstutdlKi,, «c pu
bltcaçócK das at»s * r....»r,i>iio».
das entICsde» de ben -Iljíucia

que sejam co-itempl.das com
«uilllos Cor, podres públicos da
vido s« suas elevada» .-¦¦¦«

Ordem do Uiu

Em Ordem do Dia o plena-
rio aprovou doi» votos oe pesar
requerido* pe os traba.hl«t»«
A'au'1 Am-rim e Bruaa Xeti.j
pslo falecimento, t**pevt|v»men.
te, da í»r«. Suely Soere* Mari»
co em Cruz Alt» e irmlo Bglttto
Justo, em Canoa» De outro la-
do assumiram os suplentes Al-
cide* Costa PTB • H.Trno do
Kommers. PRP, t»-ndo dtliada

<t exercício do mandato os su-
plentes Moíart Rocha .» Daul
Biísrell».

i . # ii../!,. Técnica

bllla uma Comlaaio -rspeclul
para estudar a altuaçto do Bat».
co Regional de DensenvolvlT.n-
to do Extremo Sul. A Comtb-
slo foi > 11<-11 m :.. Mto Depu.
taco Nclí.u Marcne-/...!. rom
apoio de mais de ID psriumen.
tares, e estui-ara ln-:uslve a

convenléucls de tornu- o HKDE
un» Banco estadual Hoje a ''o.
missão especial iri remi r se a
fim do eiwo her o Prehl<Jent_.
Vlce-PreBldente e Relator Gt-
ral.

Com duas emenda» ¦ Comia
sto de Justiça «provou o orole.
to-de-kl de aulorla do Deputada
Antonino Forntrl iaerandt da
pagamento do Imposto aòce
vendas e consignaçòe» as ope-
r»çdes £e veudas de produto»
feitas pelas A»socl»çftes Ruram
ao» Seus associados. A» emaij.
das excluem da relaçlo ile i ro.
dutns o arame e limitai , He*.
conto rm *'.<¦ , do «a ario iu'n|.
mo rej?|-nal. rol rela'OI a
Dnputucio Waldyr Im- -

*
:'%

AGASA FUNCIONARA EM DEZEMBRO

trimúiiio que os -x»n»ttlu» rm
fala Município aerl'i li t. .-ít»
rido» |r»tuil«men-e. Ari. 4* —
O pessoal empregado em t»l»
mr: iço* üever» m»nifi«»t»i »t*
O dia 31 d* outubro a» cnt m
pennar.ecer nos *u»>!ro<i tto K»-
t*do ou m» opta ,..'» *u* i. ».
»»*«m par» ,.. qu«ir a do Mu.
Bieiplo valendo • .ate en, laa
hipótese. «Hegursr 'he. ».nrt-
men toe e dpmau t». . , .-.- em
eujn *i,»o te enooiuretr. nc ml-
tUrno. Art S> _ R.-i ,<.,,r si «*
<lapo*U»6e» rm *t»:i.r.ri) Art.
ti — frita lei entr.ir» em «nor
aa d*ta de «ua pub.ictçao ,

üulrai Or adore t

O peuciM. fl*rlf» Pugfina
rtau conhecii-nc-nto \ í .»• . ..»
r«»!l*aç»o hoje ::e»'- Capital.
de um fontreaso de Suinocul

Coleta para pobres
de Cascata-Glória

A llnuo do* Moradores do
Burro da Oaicat» iniciou no
dia Ia dèsle més, a vai cru
cerrar no próximo dia 25,

a rsoet. de donatlvoa. como

or.ai de vestuário, tanto rO.
vas como uaa'1-.s. para entn.
C«» e «dulfot, dp amho« ,,s
fxog. jiím de conlrthu\-.Ves
em dinheiro dolmud»» a ra
Porai < «ltuavn do» pob-'ai
daoiiele Kiirro de Porto .A.
legr».

T'atsndo.sa dc uma can».
p»ina .'lamente merfória c

que virá ti..,ei bi-nefic-ot a
¦rúmera, famfll.tj carenict de
reruraoi, para t auulaicio
de abrigo pan oi rilit dt
•n>-e.no, a União ettâ arte.
lando * generosidade do*
ivor.o-.Uvicrse». cm particu.
i»r do» moririom dot ba»r.
ro» da raara»! r ("a Olórla,
no sentido dr qi.e enviem
tua» ofertas para à Scr>, da
Hi* dade, Rn^ P..-!r- Te^A.
ner, 24A, ou à Rua Aaccnvát),
194

Poi ataatttta** na Assem-

URGS HOMENAGEIA CAltDRAliCOS
O Con«W»io t/niDerstfdrio da URGS homenaaeou. em sua
última sessão, os professores João Baptista Pianca e Bru-
no Mendonça Lima ifotosl. que por lonaos anos exerce
ram a direção da Faculdade de Arquitetura e de Direito

de Pelotas, respectivamente, e que atingiram a aposenta-
doria compulsória. Saudaram os hrmenaqea-iox o Prof
Luis Leseinneitr de Faria, Diretor da Escola de Enaenhana
» *» Proj. Ruy Cirne Lima áa Faculdade de Direito desta.

Capital

O Deputado José Sanseveri.
no. Pretidente da Assem-
bléla e o Secretário \va.uyr
Maggi, das Obras Pública.* e

jornalistas, visitaram iunta-
mente com o Deputado Ju
lio Brunelli. sábado, as
obras Açúcar Gaúcho SA..
rm Santo Antônio da Pa-
trulha. O diretor da AGASA,
tr. Leonel Mantovani, expli-
cou que a usina estará fun-
ctonando a partir de dezem-
bro próximo. A maior par-
te das ações desta empresa

(que produzirá HOO mil sa-
cas de açúcar anualmente,
economizando 3D0 milhões
de cruzeiros para o RGS.
somente nos fretes pagos
atualmente) cabe ao govèr-
no do Estado. A AGASA

prevê sua ampliação em
1970. para suprir as neces
stdades do cins—rT, ínfimo.
e exportar uma parte da

produção, que será então,

por ano. de S milhóes » &0Q

mil tacos de 60 quilos. D*

pois de um galeto, ot fnti-

tantes loram a Osório, ond*
•riram a destilaria do Instir
tuto do Açúcar e do Álcool,
construída e fora de funcio-
namento há quinze anos.
Esta usina passará toara o
AG4S.A, quando começar t

fabricação de álcool indut
fria/, teemndo cont>r*rfo fe

¦to com o IAA

Itl \ IMM I I

Rio de Janeiro
— Rua Álvaro iluiti -

n. :« 37 - tOnrlándia
Todos os apartamen

ios com banheiro prl
vattvo.

Diárias com café pel
manhã:
l pessoa Cri 7 M

% pessoas ... Crt 10 «Ml

Endereço TelesTáMco:

REX HtrTEI. - Rio .le

Janeiro - Tel.: Ji 4200.

Ôôôôba! Saborosa!

LARANJA

FANTA

iaaw*-__a\

)&-___[ -ft

mtXvm ¦ aa»

BEBA LARANJA FANTA
tão saborosa...que dá gosto ter sede!
Só existe uma coisa melhor do que uma Laranja Fanta. Duas La.

ranjas Fanta. Existe também um momento ótimo para você beber

Laranja Fanta. Agora mesmo, por exemplo (é claro que não existe

momento determinado para o seu prazer...). Laranja Fanta é tãc

saborosa... que dá gosto ter sede!

SP AL — Industrial d* Rafieteoi, S. A.
O MU »*b"o*nt. d* COCA-COLA
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¦ ECONOMIA & FINANÇAS

MERCADO DE TAXAS LIVRES

«St Z Taxas do Banco do Rraail para ontem, aegundo in-

P forma o Boletim do Eaeritorio Delapieve:

CUMPRA VENDA
-ISOLAR  1.105,00 185000
g—«BRA  5.096,10 8.1T7JO
S3EÍRCU ALEMÃO  456.70 46(00

5"j*PiANCO SUÍÇO  «10.» 427,70
TLORIM 

 
*06.» 510.»

URA ..  Í-M W
I FRANCO BELOA  36,70 37.40

MlANCO FRANCÊS 372.40 378.50
>" COROA SUECA 3S5.50 358.40

COROA DINAMARQUESA 353,70 358.60
SCHILING AUSTRALIANO 70,60 72*0

^_r"CSCTJDO 62» 64A0
S PESO ARGENTINO 7,00 8,10

URUGUAIO NOMINAL
IA NORUEGUESA S65.10 358.»

»J6 81,70
ramo  í.nun í.moo

TENDÊNCIAS

O mareado comercial de câmbio vem aa comportando como
anteriormente, com mais ofertaa que procura para importações.
oom predomlnincia daa cotações anteriores.

BOLSA DE VALORES

Negociações para froçar carne ;lJ__<?!ASJ_hlC)Tlc^_i
c/o Brasil por petróleo do Peru

UMA.,7 (UP1) — Informou-so hoje nesta capi-

fal que estão sendo efetuadas negociações, entre o»

governos do Peru e do Brasil, para estudarem a pos-
gibi! idade de troca de petróleo deste país por carnu

d« rês brasileira. Segundo o plano, a Pelrobrás ad«

quiriria 25 mil barris de petróleo residual parafínico

124 graus API., que dispõe a Empresa Fiscal Perua-

na, em .quitou, para utilizá-lo em suas refinarias.

O total dês*e petróleo, calculado em 10.8 milhões

de soles, seria pago em carne de inivilhu fpeeoo, que
seria transportada em aviões de Belém até Lima. Des-
ta maneira, o pagamento em cruzeiros que oferece a
Petrobrás se converteria em moeda peruana, com o

que se obteria carne verde de primeira qualidade, pa-
ra o consumo da população de Lima. a um preço
mais baixo que o atual. Calcula-se que o custo do

a q

produto, colocado na capital, Rpria de 18 solos o quilo.
Atualmente, o preço é de 27 soles.

Indústria nacional participará
do desenvolvimento siderúrgico

W ap. •»-. t*rof. pitfl.
Invest., de 1.000. «euc.

1000 ld«n"act."M 
'".'.'.'.

6.10 ¦ 1500 + 2900 toas
--O—íÇO 64 

aos idern «et «a 
1.000 ac»ts do Banco la-
dustrlal e Ct-mer 1.1 do
Sol ds 750 
ISO í.l.rr Nacional do Co-

-soorclo, de 500 
•50 «lem Província do
RGS de MO antiga. ...

« IU .«de» da AJbanif S.A.
In*, r Com., de 1.000.

ro acaoe da'cm! Psdal

ral de Dsaanv. I.onoei..
a» 1 (mo. ord. non

a ta as,>, da Cia Federal
Netocloo, de i ¦¦¦•

IJ000000 cora
li 
1J. 000000
20 000.000 ••

«.500.000 *

Total i-.t-r.ul

so ononoo i
711.000000
3o.ino.oou

1.000.000
to 000.000
I» «50.000

20.000.000
1.700.000

12.150.000
100.000

RIO. 7 (M.iiaioMl) _ O Eat.nt...

IO loâO GUUVO H.«_.l, Vf._-pf._l-

«cntr d. Auocucáo Bi-Jll.il. d.a

Industrias dr Bate. aflmrra ta_ Sio

Paulo que *o pr_"*.iPo qulaquíoio tf

t4 osa nova e-panaâo da apa.it'.*

...1.-.ii(h., do P.U. d. qwl poder.

paitlclpat siibit»clal»eat( . Matuta

»r«.lleirii b... ctm cp.tld.tk p.f.
kbrtc.r. pf-ticaa-ntt. qu.l.i-tr equi-

{.«¦tato 3ldtrÉrflca*>.

Coai b.-« «» pfivi.O». dt div«t.o»

«r4So_ do Gerirão, ctitt. oi qu.!, a

Buco N..ÍO..I Jt De_.ovol.ia.-...

Eceeoai.o. .er.KMto. o Sr. H..O.I

tn_t . Jt.i.d. de. ptodato. u4tt*r

|Ic*m Mt Mrcado »sr_ion*l devei* il-

ta.f-M. «¦ 1970. -iu. 7 e t «ilhôt.

dc tfaBfUdii. txprtaaas em lisgotc»

He asa, c.lc.l.ade-M. .ladi. ela 900

¦.,1.0.1 d< ¦••. ••

et», .i « c«p...... ti

produtora paia atendar

«tlMdo. cooloMtf pr»viao do. .?<•

eico. . do B.nci Mtmdi.l.

M toas capacieUcK* acraioai* ttai.,
Excaplllicudoi a COSIPA nio t. ...

tr.lld.df, ua. tiilo* d. 500.000 t/
aatuit. Sfiu _a__s_J..<_k>rtl — o -UtOf
invtat.atnto relativo nuan usina l-

produto! planos — podca- con iig-c

ra ...-ti..-, lt a 1.500.ooo tl*v- a
t_n.___ote .ti.firto -.000.000 t. aa_a
todoa oa nttnaacNimcatM da Mc-ka,
tticliuíve ptvgra-aaHfco r <'¦¦¦ ¦"-¦'¦

tadort». w prt-is.o* cu«o .d:-,. ¦ fu-

tura. Stra primeiro «Ito-fotao.
i.. .'.OOO I

M <_U gota per dia, dctoV
.-._. rr.r IIMI. d. O. pirt...

o topo r carga adcqaadaaotc pt«-
• t.d» N-itr p.rtml.r o (SI. udo

oaipífandru q«c havU paaaado • rt*

kgtO da» prqurna. u*-:a é f" >

peaaar aa» graoaW «acala num paít uiit-

tlx.t.l coso o nuD. B. iclua.nte
«oaaoa tagcahcíroa ratão whuid.. <!*¦•

ao tocante ài natoai hidrtlrtrtcai, a
Mio ter «ti catM rtgioaoia capectati.
mi H plaawlaai pottaclas ¦*•• natr d**

250 ali HP. asa o.i.i.d.. get.dorU
aialat.a df »i.t«.i HP. Ia <td.t.t-

g-t fa ~-ttramo:. aa '¦» do ntnlaio
dt I mllkào dc tontl.d.. _a.u.ll. p«-
¦• iwvf ttaiaas tnttfradai, t '¦ leia

parrce-fos dc capital t»f-oit*-.ij pa*
ta daatacai « afio dc roa» aagt-
a hei to» e econoauttaa, p**i_ ulo e
•C-aprc ficil aliar «taa tMcaaaidadt da
«••oatiia de escala ao coatioaaacial-
¦nto 4.1 dt-rtai e a «at __.ic.d_i
alada mu ttutita*.

TECIDOS:

VENDA DE

ESTOQUES

RIO, 7 (Meridional) —
Noa meios ampresarlals
circulou hoje a noUcla de
vultosa operaçlo comercial
envolvendo todo o tecido de
Mbrtcas brasileira;, estoca-
dos por (alta de comprado-
ra». Importador americano
teria acertado com oa jru-
po» Oasparion. Erontex, Ma-
taraaao « outros t aquisi-
çao global, viajando a ae-
pilr para oa EUA, a fim de
ultimar s tranaacio e con-
firma-la.

a2,05:
7t,»50
ai .512
7*.7IMi
Ta.aa*
ai .-o
11,552

ord 1.000 Tosai lutarem

, s/direito.
lüu acdes da Iciaa I.*.,- 

a Com., de 1.000
>., c/dlreltoa 

Total títulos 6 3W.250

Stl.llt.t
7S.5.1
76,*47

«U - Cr» 425.084 5

0-»ervavòe» aòbre o «xw-lmeo.

to de h -e por osp^cle de ti-

MM

FEDERAIS — Nio houve. R.

lar procurs. aem oíerta.
1-STADL'AlS — Movimento (rs-

MfNÍCIPAIS — Nlo houve.

Cena mínima, sem procura.
AÇoES DE BANCOS — M
mento tr-,-'
AC«ES DE OAS. DIVERSAS -

Mmimento fraco.
LETRAS DO BANCO DO BRA-

SIL S/A. — Movimento (mco.

LETRAS DE CAMBIO DE Mil

lt Dt CIAS. Dt CREDITO E

FINANCIAMENTO — Movlmeo-

Io srande.
TITtlOS DIV1RSON - Nio

A presença de Garrido

Tòrret

A wor.frrê-.f;* do viC€-prt*ia*RU da
Ano.»... BrailNire da. hdu.tri»

de Ba»< loi segma- d« ttat debate.

Mb . ptwldtatl. do t. G.rttda Tor-

rei. er._ld.att do kit. N.cloaal de
Deattavalviacato EcooAalco. qa* «a*

clancaa vftrioa poatoa de providea*
ciaa adotadai p«lo Govtrao ao »«ii-

de dt ka-sur e ..j ..... d. l.dúi-

trio p«M4a, M.a atravèa de fiaaacia*

atou. dlntet pelo BNDE. ».t. .tt.-
vf. d. (lsucu_H«to. . atdlo pt.io
para aa -eada- desta iadii»trta qur.
-M éltlt.0. MUUt. dl.!. Ultl.p.11»-

ai • I klISAn ¦ 500 ail-O.. dt

mialies aãwrai do EiNAMt.

• ALALC não derroga lei do País

com resoluções sobre exportação

2 soo iioo
2 500.000
J.OUi ooo

Total Cis. Renlonal dv.ouo 000

AGR0.PAST0RIL

CHAMBA S A
C.onvm-«i*vio

Sio convidados os senho-
res acionistas para se reu
nlrem em A.^emblèla O-
ra! Extraordinária a reali-
K aa na sede social, a rua
Vmario Joae Inácio. 263 no
dia 15 de Junho do rorrentt
ano. as » horas, com a sa-

luim»
(IRDRM DO DIA

B) — Aumento de capital
social

mi — Alteração dos estatu
tos sociais

e) — Outros assuntos da
interesse da Socieda
de

Porto Alegre. 7 dt- junho
de 1965.

' 
Daolrl \in tti.-llii

Nelson 1 limas de OlWelra
Diretorea.

UNHA Df ÔNIBUS
11 l'\\( IRI I UPuSin At.BURB

S.ii l.t- dc lupancireti, terças e auinlaa-Meraa àa 5 bo>

raa passando por J. de Castilhos. Vai da Serra

Ivntv Faxinai do Soturno Dona Francisca. Agudc

Candt lária Santa Cnu Vcnincio Aires (almoço)

Manante. Montcnciiro São Leopoldo a P. Alegra

(16 noras chegada).
'Saídas 

de Porto Alegre quartas e sábados às S.IS h»

; raa pelo mesmo itinerário com ponto de almoço

em Agudo ( ht•mui., em Tupancirell às 16 horaa

Maiorra mtorma<,oes nas F.st.tç"»*» Rodoviárias

Onibir Pullmann superltuio da Empresa DellaxaD

ti Irmão Ltda.

- VIAJE RFM COM DELLAZEN -

«i 7<4i»3

Ht s HO S.1HT

¥9 "* *
IFe B/l

riLM.RAMAB:

BAEBONA. vrw TOES

» eaa... . . B.B.ia.a.^ * * *

V.-l etifi, III...il.d.. DtwuoUi, |nr..m|..r«>. i,

M, .. .d..tia em Gorai
1 -. .._ ..f... < arreto, e Deaparhoa

T«rl»m„ e rransporte

I .lem •. transporte, para ** Aeroportoa

ttt u.,1 trnd Btreet

I .nt . -nuar,

(¦¦Ma 
* 

r • mtejt Roaut 119
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EXT ADO IM) RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DK ESTADO DOs NEGÓCIOS

DA SEGl RANÇA Pt BUCA

Departamento de Polícia Civil

EDITAL
A Divisão de Administração do Departamento

de Policia Civil comurt.ca aos interessados que e«tá

reoebendo propostas para instalação e exploração

da um raatauranor e lancherla. no Edifirio-Sede

Informações na DiTiafto de Admlnistraçào. 1 an

dar do Edifício Santa Luaia. sito à Avon da Joào Pes

aoa n." J050. Propoataa ata 25 da Junho prô-rimo
vindouro

GASTÂO CIMO

Dir da nu- de Administração

RIO 7 (Meridional) — O Ministro Paulo Cabral de

Maio, Oiefe da Divisão da ALALC no Braall. apoiando in-

tegralmente oa pontos-de vista expreaaos pelos sra. Augus-

to Cardoso, da ASTEC da CACEX. a Luir Magalhàes Pilho.

Prasldente da Comiaaào Permanente de Economia e Fina-,-

caa da Associação doa Diretorea de Vendaa do Rio de Ja-
nelro (ADV). desmentiu que aa reaoluçOes 82, 8S e 84 da
Assim :/ .«I l.«t iiioAiiitTi< una de l.ivr. Comércio derrogtut-
aem leis e reg^amentos do Braall e de outros países, en-

carecendo nossos produtos exportáveis e criando outros
embaraços à exportaç&o e importação.

., '-f.f.Ui-: t* I. ABDIB Ur»

MM dt ... (et a. J.0U.M0 ton.i*_.

im. ..lt.Un---« ia «¦ all-lo d.

ta-MUda» a capacidock WlcMnal daa

«t..a«. Ma« .-..• • COSIPA a .

UStMINAS .e «;.•... mm ,ni-

u',..A... a» «eo ™„f_it. P.r. -!<*¦

pãt-M. sett-ato. ¦•¦ .u«f.to d. ca-

pacldadc (i. pfodu^.o da '-rira. 4c J

wilIk«V. de tost.adat., aoa ptóxi-ao*
cuicw aaoa.

«P.t. k ....»,• au -t.e!> — d •

SS «t«d. e St. H....I - fttiitt »«•

TIOh proi«t»5 dr ripailio tili uii:ai

A exigência de d. rlaraço s,
«.rilíicadus t comprovaçiio
da ,111. tm .»., mercadorias,
aorovada nflos paísea mm»
bros ds ALALC, só eati oe:>
dn feüa n.. Braall i>ora um
pequeno número do pr duto<
sóbr os auais pairavam • i-
vidas quajro s sutentlcida-
4. df sua origem — exptic >u
o ministro Cabral dc Melo.

E atribuiu a apreenaio eis.
Wnte em alguns circulou dc
imo rtadorca . cxuortrulorc.
em fatt <ln rt-aoluçóe» da

ALALC i i.,<i..pt ,ç. tl>s
Dif.mo» a esse nôv . sistema.
iiómente I prvduto*

O sr. Paulo Cabral d« Me-
Io dias. a rt-portagem, que
apena. para quatro produtos
de impor.sção oâo exigidos i
ecrtifieado de origem a, que
alude a r..vii iça.i d a.* B4
Ua ALALC. Siu élei: alho.
ani/.. amêndoa t passa de
uvi. SAbit estos — rav.l u
— havia dúvitlus quanto _
autenticidade de sun orme n
Explicuu que o i wm' :.•¦_. ¦

!>¦ K. .' . pa? 
¦ I. n.,,1 .. Be

ua ,„r,rt.„ oficial a. B4Ua

ar Vaiara, ar. Blo GraaBe

dn «ai.

CORRlTORt-» OFICIAIS DA

BftLSA Dr VAIOBE* DO

RIO GRANDE DO SUL

VOU GONZAGA MARTINS —

Rua doa AiuU-ada». UM, Urros
[elelone TJI2 e 41M

RUB1NS BORGES FORTIS -

Rua liruaual. JOJ - Fone T»U

EDU UNGAREITI 1.ASCASA8
Rua Unmuai. 1*5. 3» andar,

leleloo. w.t. e 6S4)
VtUTF.k SFABRA - Rua «00

Audrada.. 1U5 — Sohrelora —

Tele(..r,e *:so

IIK.AK PIIIA — Rua 1'rufuai.

*tt 1" andar. F.,ne *»57 e 720*

lORTUNAlO MF.LLO CASTmO,

Dr. - Rua I ru.¦ .»! 155 1.» ao-
<lar Sala 205. Fone «77». Rua
7 d. Setemhrc. UM Fone 4)04

VINICIt S lOPtS MAIV-NNAVK
Ru. LTuiual. 155 2° antlor.

Sala Mi. Telefona *SS7

VMRMR GROS — Rua Uroaual,
.to» t.lrfOfM 7»lt

A MôMo DELAPItVT. — Rua

Jo* Moiitaurl. 3* — Telefone
iuiu r sms
DU MAR CAETANO MARAN.
GHI.HO - Rua Irafuat. 2«7.

:.' andar Pnae «.14SJ e ».IW»
ORFFLINO MOHR. Dr. — Raa
Siqueira Cantpoa, 1171. !• oo-

ÉSr, Fone 731» e 3470.

SERÁ REFORMADO O

CÓDIGO COMERCIAL
d. <ll_tr4mu»o d.1 f.P.1 ¦«.! Ral
m*mmi .nu aaBaaaasa. tais d .1 Ias
pmítt., o r»q-«a-a de air-» »»*. 9m\

f-;«-*o* rxartM affao r<qt»ffi-Ok por

BNDE

a Banco Mundial

«O BNDE k..u i.lc.l.de na -

...u.riio de otdr» d. .. bllt-t. .

250 alIM.! it dòl.r.i Irai. •¦• i .o.

d-..- ii 10 ailhA.1 d. loa.l.d.1 rs

n*m m passe que ei cu.da. mm
S-BO-enS t..l.i!a«. r.t<.l«am< .r.
le Boto Mu-li.i pt.vtti.a ua '*•

»eei.-.r. u toui ar «15 «.lt.,., df -O-

lett. p.t. «.«..mt» «t« ailkAM tu

,o.« ._,, .¦ M, A. i.tn,-.,6r: i_»

ee u_. ti*" ¦¦ relettWi- do B.-..

*mmtm\ mile,. aa. ~ ..._«mI..-..

¦ .i"! «afã* a 'if--__ai. daa ir#*

ft.r.J» .....i . ceqtw iV^lt. R.d-.-

d.. USIMINAS • COSIPA) u«. w

memtt ¦ com memot Jnftr-dio tciativ*

ISENÇÃO DE

IMPOSTOS
O Oovérno do Estado de A-

'«,:»• baixou decreto conce
der>#i isençào de impostos as

indústrias: PAbnca AlaRoona
de Lenços; rabrlca de Moveis
Brasília: Coco do Nordeste

8 A a rat.f .. Alagoana tv

Meias.

A revisão dos códigos bra-
«ileiros, de direitu substan-

tivo e adjetivo, será o pró-
Mino passo do Gtncrno. jun-
to do Congresso, depois do
*ru-.h* 

das rclorm.is poliu
caa. Quanto a rclorina admi-

nistrativa, já está cm condi-

çòes de ser encaminh.tdj .10

Congresso, para ser trans-

formada em lei. Pela estro-

tura que propugna. seráo

criados novos Ministérios e
conservados os existentes.

¦aa dc tal maneiia que a

«uhstituiçao de um titul.ii.

ou tio propriti Governo cm

ai:, lotaliilade. náo impl)-

Ojue em qualquer desitmli-

nuidade dos serviços publi-
cos. O ministro sei a órgão

polilico do Governo, coinan-

d..mi!., uma equipe tocniia

por interniedio do stibsecrt»

tário de Kslado. que não

perdera esse 
"status" 

nas

eventuais crises de Governo.

A doutrina geral é a de que
O Ministério é um corpo de

«kecuçào do plano governa
mental.

A reforma jurídica deverá

atingir, praticamente, todo

o oídenamento da sistema-

tica. desde o Código Comer

ciai de 1(1*4, ate o Código

Pena! de 1940. O Código l i-

vil com cinqurnia anos de

vigência, será dividido em

dois. autônomos: o Direito

Civil, e o Direito da Família,

das Coisas e das Sucessões.

O Direito das Obrigações fi-

cará num Código à parte,
como txorre na Suit,a. a-

biuní_-'iu_o as obrigações

propriamente 
ditas, os titu-

k>s de credito e as soeieda-

des comer. lais.

Serão t.tmhém revistos os

Códigos de Processo Civil e

Penal, o Penal Militar, tanto

substantivo como adjetivo,

o das Execuções Penais, o de

Contabilidade Publica e o

dc Trabalho, consolidadas

as disposições vigentes e c-

laboradas novas.

das re.oluçóws da ALALC '
'<•¦.! pelos :.;.i- i... .ubi .s
gradualmente d. acordo com
a situação especifica dc ca-
ti. um. Em muitos paistv —
esilareceu — nào há nec«_õi-
dada oc tal omigoncia, de t-
ma dt comárcio com ou p .f
ses da ALALC.

Explicando o m.i..m-m
da aprraeniaçao de ••:!-.
do», declarações e comprov.v
çâo da i.rigem •:__. mercado.
riiss. informou o ch:fc da Di-
vioáu Ua ALALC no Brasil
que o procaaao .v dá au:o-
ma .. au. nt., sem mu.t s
embaroç.i para a. partes aa
negociações, ao contrário da
que propalaram algun» c-i^
culr.. liga .... a impor'adort*
e txp»T:adur..s bras.leiro-).
que responsibilltavam a ri-
st.luç*o 84 p«.r um sup H«
clima dc confU-.'m * encar™
cimento dos produtos. D;^..
que, na maoria do.< eau>s lt»
qu. oe fax necessária a co.ii.
pinvaçãn riu origem, basa u-
mo d.clara(áo Du 1 nnulário
da ALALC.

CONSTRUÇÃO

DE SILOS

EM VITÓRIA

* PREVISÕES DO TEMPO

para Porto Alegre, das 1K
horas desegunda-feira as 21
horas deterça-Ieira, segundo o
Duletim Meteorológico do Ins-
tltuto Cousairat de Araújo, do
Ministério da Agrieulturs: Ins-
tável. com chuvas. Temperatu-
ra estável e ventos do qua-
drante leste, fracos, toman-
do-se variáveis. As mesmas

previsões sao feitas para o
Rio Grande do Sul e Estado
de Santa Catarina, ate às 21
horas de terça-feira. O tempo
era Prni.. Alegre, das IA horas
de domingo às 16 hora_> de
segunda feira, foi bom. com
nebulosidade. Temperatura mfc
nlma de 13 oi, ks 

", 
horas, e

máxima Ts.oK, ás 13,30 horas.
Ventos do quadrante leste, tra-
ooa. No Rio Grande do Sul.
das 9 horas de domingo as B
horas de segunda-feira, o tem-

po foi bom, eom nebulosida-
de. tornando-se instável, com
chuvas, nu extremo oeste. Tem-
peratura máxima de 2fio4, em
Irai. e mínimo de ll.nfi. em
Lagoa Vermelha. Ventos de les-
te a norte, fracos. No Estado
de Santa Catarina, das 9 ho-
raa de domingo, ks i) hora.
de aegulda feira, o tempo foi
bom, com nebulosidade Tem-

peratura máxima da X)oA. em
Camborlú, e máxima de 8o7,
am Sio Joaquim. Ventos do
leste a norte, fracos.

* TESOURO DO ESTADO
efetuará, hoje, terça-leira.

oe seguintes pagamentos B0
fUi.f_!on._llsmo e.tadual: t —

No Banco da Província do
RGS: Pólhat. 302 T a 304 F
II — No Banco da Produçai
Riograndense S.A.: Folhas 4(11
F a 401 C III — No Banco In-
duatria! p Comercial do Sui
S A : Folhas 503 F, Hfl F. M
C e 505 M IV — No Banco
Frederico Menu S A : Folhas
504 F. 5 J01 F e 5 »1 M V -

Na Repartiçfio: Folhas 1(K F,
103 C e 407 F VI - No Te
«ouro, no horário das 8.3(1 á.
10.30 e das 13.30 áa 18 horas:
Folhas 9()1 F 90-.' C e 9(13 F
A Dlreiorla da Despesa esrá
avisando que deveráo crimpi-
reoer ao io andar do Tesou-
ro. na SDEA. para fins de
marcaclo de pagamento, cm

apõllres, os funcionários MSB
oa nomea Iniciados pelas le
trás A a F. cujos processus
referentes a pagamento de van

tagens atrasadas tenha dado
entrada no ano ** 19»

* TRIBTJ-;AL Adminiatrati-
vo de Recursos Fiscais a

preclará. em sua sessão ordi-

nárta de quinta-feira próxima
dia 10. As 9 horas, oa se

guintes recursos Pelo Jun An-

tõnio Nacaretta: 392-65. do C«'n-

de Tradições Oaúebai
"Lauro Rodrigues", de 8ão Sa-
bastião do Cai, recorrido: 25*
t._. da Casa de Saúde "Madre

Imllda", Santa Maria, recorri-
da: 328-85, de Aírton Garcea
Garcia, Dom Pedrilo, recorri-
d»; 338-85, de Ar-elino Alves dos
Santos e Tomulo Rodrigues,
Cachoeira do sul; recorrida.
P»lo Juiz Nicolau Vioaoonti:
35165, de lido Chestnl. Gari-
baldi, recorrido Pelo Juix Ben-

Jamin Arruda: :w3-65. de Grá-
tica Editora "A Nat^o" S A ,
Porto Alegre, recorrida; Mfi-tiã.
de S A. Lanificio Minerva e
outro. Pelotas, recorrida; 328.
6. de Afonso Neto, Bom Jesus.
recorrida
* CHEFIA DO PRIPS está

solicitando o compareci-
mento, com a possível brevi-
dade, dos Inativos a seguir re-
lacionados, na sala 104. Becra-
taria, l.o andar durante o ex-

pediente externo das torças,

quintas e sextas feiraa, daa 14

às 17 horas, para tratarem de
assuntos de seus interesses:
Cap R-l Francisco de Paula
Esplnosa. l.o Ten Ref Dariu
Viana dos Ruis, Io Ten R-l
Antônio Afonso Alves, 3.0 Siít

Ref Carlos Augusto Fernandes,
Io Ten R-l Benito Brito, 3o

Sgt Ref Manoel Valenttm Ri-
vas e 1 o Sgt Ref Edgard Nu-
nes da Silva
* EX-ALUNOS do Colégio

Militar de Barbecena, a se-

guir relacionados, residentes
em Porto Alegre, estão aendo
convidadoa a comparecerem ao

QG III Ex (Chefia EM), afim
de receberem o exemplar da

Revista Comemorativa do 50o

aniversário daquele estabeleci-
mento: Pedro Amaral Sobrei-

ra, Amanho Osório, Dótero de

Lorenzi Maciel, Mário Malttv,

Odevttl Menezes Dias e Aníbal
Araújo Diria

. TTCRA INICIO ma U pr*-
slmo ptolonuamlo-w até o

dia ia um Coseu cie fcmerg. o.

ciai. Hemorráaicoa. na seda da

AMHItJi-. a partir daa ai hotas,

Buma promocio do Departamen.
to d» Cirurgia aendo o aegulnto
o -.ii Droaranm: 11 Hemorrogiaa

digestiva, pelo Dr. Fernando

¦aatasn J) Heni.irraaiaa glne.o-
loaivaa. pelo Dr. M.rtUi Orau.

darir.; 3) Diarratlaa s«t«ulneas,

pe'..> Dr Oav.ldo I.iitlwlg; 41

lerimeuto» dor. tfraudea vasos

pelo Dr. Mario H. Silva: )) lio-
noira....- urolóaicaa, peto Dr

Rubem KiUjnlk «) Transf^-0
e seus problemas peloo Drtt.

Antftnlo Ludwta, Cláudio cm-
veira e Aírton Gouiaga; 7) Ho.
morraaias cerebrais, polo Dr.
.ioic 1.. :.. 81 HemorraitLa
olorrinolarlusolóaiias pelo Dr,
Ivn Kuhl; 9) ¦ • Me- i

perlcArdlcoa o tlemotorax, pelo
br Lula Canoa Ely. 10» Feri-
mt.nto* do «bdoni** p**lo Df
Lula Catloa Ely Inacriçoos na

Seu., d. AMKICS. » lido 11.ri a-

I DIÁRIO MILITAR

EXÉRCITO

Para ver.íicar a po.sibili-
dad; de instalar no Espirlo
Santo um Centro de Arma-
xunanvnto e B<*-*f1.'ianv»-
to d. Produtna Agrícolas, tf
tá em VIlAria o sr. Oaorgl
Coonrod técnico nt.rU-aims.
ncan.i em armaienamento dc

iBiaall e aas. soor té n co da
Aliança para o Progresso
'USAIDl, além de cnordens
dor ds Campanha Naconal
do Paiol de Trla.

Para a un-alaçío d*_^
entro, que funcionará com'
een'>ro.pi'6to ata relaçáo s
Minas. Bahia. F.-' tri . do R:
e outms EetfdoQ que cio

p ..«nem icmilhaii'..- Insta'.»-
cio será firmado um Con-
vínio entre a Cesaal d. Co-
ou-rativa. Agriclaa do F

pinto Sinto, o M.nis-.ri' da
Agricultura e a USAID. A
Aliant.a para o _Proaraaao
doará parte do .qu pamen o
al*m da. plan'ss e projetes.
A C.«vral <ie Cooperativii
caber* a construção do Pr.'-
d .. e • insta!..'--, do* equi-
pttm'n". ?.

\s //

GL0BETUR
Globo Passagens e Turismo S/A.

Pasaagena Aéreas. Rodoviárias

r Excursões

Pattagtm aétfot pelo Cio. ds suo preftr!nc.s

Afsstst g»tai» da. Emprscn:

P.NHA S/A. e CENIAURO S/A.

Completo ierviço de rodiocomunicocoe*

Rua da < t.iit t it .n>. 139 - Telefune \ 7 o I I

Comunidade será tema

de curso: Rio Grande

Causas cíveis comerciais, trabalhistas

S criminais

DR. ARTHUR PACHECO
\ li \ nt. 4 1X1

Cndereço: Av. Burgaa de Medeiros M. cr., ia e
10* — Telefone «38J

Horário: Dos I as 12 horaa e daa 14 as 1S nura.
Aua aár-odu» náo há expediente

CONSULTAS COM HORA MARCADA

Rcalua-se nos próximos
dias 2. 3 c 4 dc julho, o I.'

Seminário Uc D«.s;nvolvi

ni. nto da Comunidade de

Rio Ci,tiulc. ,'. un.k,iu d.is

en lidado locais, lideradas

rxta A«suciai,ao dc Amigos

Ri. yi.ii .!:...«

O programa coibia do se-

guinte temano: "Aspecto 
II-

sko no dtsenvolvimcnto de

.comunidade", pelo uihaiiis-

ta Celso Carneiro. 
"Aspetio

econômico . pelo economista

João Marmónio Carneiro La-

gev 
"Aspecto 

Social", pela
as-iMciilc social Cclin.t Soa-

res. Painel sc.hre naUaaajOai
comunitárias locais, compre-

endendo: a) trabalho comu

nitário na Vila Trevo: bl

trabalho comunitário na Vi-

Ia Sáo José; c) 1'ma pesqui-
sa de Vila Getulio Vargas:

d) trabalho na Ilha dos Ma

riiiheiros.

As conferências serau se-

guidas de debates em ^ruixi

pelos participantes, estando

a SaSSáaoCaS técnica a cargo

Uc Ucpai lamento ue Assis

tencia Social (DEPAS) da

Secretaria do Tiabalho I Ha

bila(án.

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Dr. SABANI
 !..,.. __Mno_n cri/liso !-• mi. —

Androdoa. 1046 - 7 ' andar — apwt. TH

Daa 1* aa lt horas — e com hura niar.aaa
 TI II MINI nos —

PARTO SEM DOR PSKOPROFILATIOO - ESTRRI-
LtDADE CONJl'(_AL TRAT^ME^lTO PRR.NATAI.

CLINICA GINECOlOGICA E OBSTETRICA

DR. MAHFUZ
DIAGNfXSTICX) PRECOCE IC PROnLAXI* DO
CANCFR GENtTAI, - CIRURGIA — VARIZrS

Jons.: Mal. Rortanit. 100 — B ¦ an 
' 

t — ?¦>"¦** si a «

Daa 4 aa f borrs
Prolesaor Dup an. 41 - Apan iS - CRM

Ins-T IK? - HORA MARCADA
NOVO TELEPONr: Maf*

Dr. Leon Knijnik
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

t tis-I 1 !imui Sti.ii.-!.« nr. t andar, aoart IJ

(. .li! OswaMo (mu - rmmm mill

RESIDÊNCIA Rua Joáo Tal os. 4J4 — Tism- S^n

HORAP.IO Daa 10 aa 1110 a das 15 aa 1» nora.

U...Á1 NiO o CIRURGIA da SUQDki
ornaua dk especialização no p«i« »•

EimUNOElRO - OOMOtffâl OOM l«»HA MAKCADA

»í O capitão Raul Josc Ri

beiro, da 6' Comoanhii

Je Pulfcia do F.\cicito. te\#

sua transferência retificada

para o Quartel General du

III Exército.
* Na Pasta da Guerra, a

presidente da República

baixou decreto promove-nde

ao posto de l." tenente. •

transtcrindo para a Reserva

de Primeira Classe, o subta

nente Luiz Farina. iit> 4. R*

ti mento de Cavalaria.

» Por necessidade do servi

ço. loi tiatistctitlo par»

o Coléfiio Militar de Porto

Alegre o canitão Atila Car

ceio Falia, do i.' Grupo de

CaabOca 75 Auto Reboc?(lf

» De ordem do ministro da

Cucna. foi mandado ser

vir adido ao Quartel Gen»>

ral da V' Região Militar -

capaão Engenheiro Consiru-

toi Orlando Heemann

« Para o •." Rcgimeiilo de

(nfantaria. foi retilicada

por necessidade do serviçu,

a classifica»,áo do caoitS.

José Joaquim Correia da

Silva.
» Fui anulada, pot nccessl

dailc do seruco, a trai.s-

feretKia do cap-táO Celso

Rodrigues, pata o 2 
' Crum

do *.' Regimento de Obu/c.

105
? Poi decreto do Piosidert

te da Republica, t<» pro

movido ao po»'" utí l 
' "

nente, e transterido paia a

Reserva de Primeira ( lasse

o siibtrnciite Rui Silveira.

Ua Pagadoria dos Inativos *

Pensionistas da 3.* Região

Militar.
*> 0 capitão Mcduo Jolge

de Oliveira, do Hospital

da Guarntt,ao de Saniiaiío

foi transterido por nccessl

dade do serviço, para a Po

lichnica Militar do Miniat*

rio tia Gueita. t_ ^.u^r.i. :

ra.

a O titular da Paata da

Ouernt httixou Portaria no

meando, por necessidade do

serviço aeu Assistente Se-

1 crelário o Teneme Coronel

| do QEMA Mario David An

; dreaiza.

O Tctveuto Coronel Heli >

Mendes foi nomeado por

necessidade do serviço. Co-

mandante do 8. Orupo de

Artilharia li a Cavalo.

Para o Comando do V

Regimcnt-. de Cavalaria Mo

turiaado. o Ministro da

Guerra acaba de nomear o

\ Coronel Carlos Miguel He

cker de Abreu.

BRIGADA MILITAR
OI.' sargento tipógrato

Claudino Adão Silva Ho-

mc-m obte.e contagem de

tempo de serviço em dobro.

Solicitou licenciamento do

serviço ativo o 1.' tenente da

Reserva Convocado Decio

Madeira do Amaral. * A pc-

dido foram excluídos das li-

leiras da milícia estadual os

soldados Severíno Ferreiri

Vianna e Albino Rodrigues.

Foi mandado atender a

Formação Sanitária Rcci-

mental do .V Batalhão Poli

ciai o Capitão Medico Cvro

Pizzato * Ao soldado Arlin-

cio de Moina Pinto toi con-

cedido nojo regulamentar.

Foi concedida a gratilica-

çao adicional de 15% sòhte

«s respectivos vencimentos

ao cabo tipógrato Joào Ro-

drigues da Silva. ? Foi pro-

movido, 
"post-mortem". ao

posto de 2* tenente, o 2.*

sargento cnUrnu-iio Pediu-

CB Brirola cia Silva, lalccido

em objeto de serviço. Foram

promovidos a graduação de

subtenente os seguintes pn-

BM-t» Sargentos da Força

Publica tio Estado: llson Fe-

lix Marques. Seimar Eduar-

do Moines Wilson da Co.ia

Soares, Auri Ribeiro Mar

ques 
Nt_s Salé Moreira. El-

emo Alves Machado, Benedi-

tino Esteve», Guaiaci Ferrei-

ra e José Rufino Gonçalves.

* Pelo principio de antigui-

dade, toi promovido ao pós

to de major o capitão Cice-

ro de Sousa Dias. * O cab.»

Idison Bruno Maiqucs e o

soldado Ademar Soares, ob

tiveram avci bamenlo d e

tempo de sei viço. * Foi con-

rcdtda a hcencapiémlo ao

soldado Satalicio Chagas da

Oliveira. » Ao cabo tipogi a-

fo Dalmiro Pacifico de An-

drade foi concedida a grati-

ru^^s «te?1 íonsl ^ '**• •*

bre oa respectivos vencim -n

tos. * O» sargentos radioie

legraiistas Irineu Almel'a

lanKa e Hermes Dias fc»

ratn promovidos à gradua

ção dc subtenenle. • Foi

promovido ao posto de Cl pr-

lio o 1 ' tenente Pedro B a-

«II Alvares. * A graduac'.'
de sub'enrnie mecânico ria

Radio, lt iam ptomovidita t»

primeiros 
sargentos N;'t.

Ludgc-io Rodrigues doa S:tn

toa e Astrogildo de Freil s

? Os piuneiios tenentes Te*

mo Juartt Fumo da Sihj i <¦

Walmir de Oliveira Bn.i»

foram pror lovidos ao posit»
de capitát . pi'!" ptinclow
dc mero in. .im

DR. HIBEM KMJSIK
DOtlATT LIVRK Ur" CLIMCA l RíHjtK.K \

i Euldclo flt-inln» | - fone SBS'_«

Rua rieneral VHtwirm. V. «ala SI — i andar

Rm Gen Joáo Teits 4J4 «part R - Furte »14W

 HORÁRIO: DtS IBM aa lá.aS Bor». 

Riu* - Hf\i>.a - PiVtMaU - l rt-lra
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TRENS DE LUXO LIGARÃO SÃO PAULO

A PORTO ALEGRE EM MENOS TEMPO
Regressou da Guanabara

domingo, onde esteve em
contato com a presidência
da Rede Ferroviária Federal.
o General Adolfo Manta, di-
retor-supei intendente da ...
VFRGS. Tratou da liberação

de verba» para a melhoria
dos serviços da Viação Fér-
i... no RGS, os quais, aliás,
foram considerados muito
satisfatórios pelo presidente
da Rèdc, aue recentemente
visitou o Estado.

ENTROSAMENTO
Objetivando a um maior
entrosamento admin-strati-
vo entre os importantes ór
gãos que d'rigem. reuniram-
se. ontem, no gabinete do
titular da SOP, os srs. Wal-
dyr José Maggi, Tertuliano
Bofill e Gen Odilon Denar
din. respectivamente, secre-
táries das Obras Públicas.
dos Transportes e Diretor
Geral do Departamento Es
tadua! de Portos, Rios e Ca-
'líít.i o encontro teve por
finalidade propiciar, tam-
bém, o equacionamento de
problemas comuns dos di-
versos setores subordinados

àqueles ornan^mot esta-
duais

Psicodinâmica das

(ores aqora na

Aliança Francesa
A direção da Aliança Fran-

cesa comunica que a partir
do dia 21 do corrente pro-
moverá um curso esoecial e

exclusivamente e I a b orado

para dirigentes industriais e

comerciais. Fslc curso, in-

trinsecamente a Psicologia

Molivacional na indústria

tem por fin.ilidade dar uma

orientação e visío panorami
ca sobre os tundjmentos ti*

Análise ou Pesauisa de Mo-

tivações na Indústria, Pro-

papi.nda, Promoção de Ven-

da, bem como da poderosa
força de comunicação —

tanto direta como subjetiva
— da Psicoslinàmica das Co

res, colaborando assim para

a divulgação de modernae

técnicas, indispensáveis a to

do país em tiiwailo indus

trial e comercial.

As aulas serão ministrada1!

pelo Professor Simáo Gold-

man, autor da Obra Comolc

ta de Psicodinâmica das Co-

res. e a matéria e a mesma

lecionada na Federação e

Centro das Industrias do

Estado de São Paulo.

Dentro do temário tam-

bém e abordado o poder e

as técnicas de comunicações

de cores e lormas em em

balagens, e como se chega

aos motivos de comporta-

mento das massas popula-
re* em relação ao» produtos
do mercado. Um dos ponto»

principais consiste no estu-
(to de aumento de 3-enda a-

través das cores.
U presente curso de Psicü-

dinâmica das Cón-s — Pes

quisas Motivacionais de

Opinião Publica (Imagem

mental de marcas, produtos
e organi/nçôe» — ». embala

gem — Aumento na liidu»

tria) seta ministrado entre
os dias 21 e 25 de Junho

com horário das 19,30 h
diariamente. 0 Curse con-

liste num total de 15 aula».

Aos que obtiverem a fre-

quèncta exigida serão turne-

cidos certificados.
Informações t matricula»

com a D Heloísa na Secre
laria da Aliança Francesa t
Rua Senhor dos Passos, 2.15
1.* andar, tone 9 16-80 ou ain-
da pelo fone 9-22-98 com a
0. Lúcia

ARI FARÁ MESA REDONDA PARA

DEBATER SITUAÇÃO DA S. CASA

GEISEL LIBEROU 3,5 BILHÕES

PARA CEEENOMIN.DE MINAS

A diretoria da Associaçaa
Riii'jiiiii;i..iis. de Imprensa,
atendendo a solicitaçio pro-
mover» amanhã, as 17 horas,
vim debate sobre os problema;,
da Santa, Casa de Miserlcúr»
dia.

A reunião terá a presença
dr integrantes da Mesa Ad-
ministrativa da Santa Cp-sa
tendo S frente o dr. José Ger-
base. de diretores da ARI e
crorus as dos diversos jornais
«) das ..emissora., íi cidsde

O objetivo do encontro e o
conhecimento, a base de e'e-
isentos informstlvoe e estatla»
ticos, da verdadeira situação
daquela Instituição, cujos see.
vtços são considerados funda-
mentais no sistema de assls-
u, ¦ :. em !'•¦!-..• Alegre

Publicitário,

Por motivo da regulamenta-
çtl i da profissão de publicitá
rio, a diretoria enviou cum-
primentos aos srs Petrôneo
CXjrrêa t- Adftn Juvenal de Sou-
sa, respectivamente, presidem
tes da Fedrrnçáo Brasileira de
Propaganda » Associação Rio-
grandense dr Propaganda.

Na mensagem, a ARI fm v.>
to» pela prosperidade da cias
ae r reitera rua disposição da
um Dlano de colaboração com
• ARF

Basxeãafa trancem

Continuam acertas, até a
dia 1S do corrente, sí inaert.
Coes pars os cursos de fran-
ces e litrrnmra francesa da
Aliança Francesa. Possui o
Deoartamcnlii Cultural da A»
RI 15 bolsas e.m regime de
eonvtVnio com a AHança Frarv-
cesa. Os interessados «levem
fazer suas itisiriçót-s na Serre-
faria da Casa do Jornalista

Helacüet Pública*

REPRESENTANTE DO

IPE EM TUPAR-NDl

TindO o aT. Elidi.» Conti

trani-terido rt\s;rièn. a par» o

tnuníríple de Portão O pr«.
std»i<te de IPE. ar. Oml Xa.

v ei baixou ptirlatia silspen.

sanoo-o do cargo d» repre.
•»nts.nte da autarquia em

Tup-rand- agradecendo a

Sita c"l»boras,o prestaria

quaraiio n,, cxorriclo daqueiis

íuiiçies. Ao mesmo tempo.

0 p.esidente do IPF. para

piter-cher o Cargo vago, bal-

«ou ontra portari». nomear-

do pani aouele t*t*3»8 o BT.

Afcnor Euclides DoNcr, que.

sem ónu, para «• Instituto,

dev-râ atender e cnrvni-

abai a.iso.lados do IPF. ra

diiadt dt Tuoi-renrti que na.

cr*Si'em s?«isiènc'a médCv.
li/ur 'alat bem como pr*cl-
srm rmMsst onera^e. re'a".

dotadas com Convênio* fir-

tnadO* entf* o l"StitUto t
firmo; (-omerciai.s e. alr-d»,

aferrlír isQutles aisoviado»
em iodos os s.aso» que »c

vcrilicarcm, como encaml.

nhanenloi. de emorestlmris,

rrgu ariiação de Declaração

tV Btneliciários, «te.

eonuto oom os Jorns ista» o
escritor firlco Veríssimo, que
vem de lançar seu romance
-O Senhor Embaixador" tf-

rico foi o segundo presidente
da ARI e sen s-Mo-f-indador;
os diretores da Caixa Fconò-
mira Estadual, tendo à fren-
te seu presidente, gr CelesM-
no Goulart Sábado passado
estiveram na entidade o eseri-
tor espanhol Atrônlo Iglezias
Laguna, acompanhado rio còn.
sul espanhol, sr, Eloy Yba.
nez Bi>eno. e do prof Frua-
cisco Juruena

if.iiricursoa

O corrente mês * o uiumo

para as inscrições ao "Prêmio

de Reportagem Visconde de
CBVPT*. promoção du Comi-.
São Organizadora das Come-
morsçoes do Dia do Comerei-
ante Podem concorrer tn»'-n-
lhos publicados entre 16 de

Julho dr 1964 e ,<0 do corren-
te, devendo a» inservor» ser
reltas »te o dl» 5 de julho.
O» prêmio, são re'-n»ctlv"——i-
te de 300 000, 150 000 e 75 fiOO
cruzeiros. acvmu ado c prl-
melro com o de 200 000 do' a-
no passado, correspondenle
au l.o lugar, aue n*o foi di-t-
trllnildo Ficou, assim, o prv.
meiro liirrar com o neêml.)
em dinheiro de Cr» 500 000

O» trabalhos, d» Capital e do

Interior, devem versar sobre
matéria romerclal

Eis os demais concursos
deste exercício: 1 — Prêmio*
ARI de Jornalismo, patrocínio
d* Caixa Econômica Estadual,
r-im inscrições at* novmr.ro;

1 — Prcai!o Hlspanldi.de,
Idem, atê 15 de setembro; I
— Prêmio de Reportagem Se-

n»i, idem, até 31 de outubro

I ..... ... a Portupil

Por motivo «a sua viagem »

Portugal, a convite do govér.
no de Lisboa, o Jornalista
Um Carlos Co» a. 2 c vice-

presidente da ARI, recebeu,
ontem, as despedidas de seu*
cimpanheiros de dir-torla e

colega» presentes Em nome
dos presen-es falou o prert.
dente da entidsde. JornaUst»
Alberto André, que desejou
feltr. viarem. hBvenfo J »•«

Carlos Co»ts «gradeclelo Co*»
ta vi.it-rA tar"bém » Fspa-
nha e a Alrics PorMtfruésa.

O secretário du Energia e
Comunicações, sr Bernardo
Oelsel, voltou sábado do Rio
e anunciou ter íelto uma via
gem produtiva, dcatacandi a
liberação das verbas do Pia-
no de Eletrificação oi Esta*
do, consignadas no on.amen.
to de l»»i5 do Ministério de
Minas e Energia, que totali-
sara três bilhões e meio da
cruzeiros

O Sr Bernardo Geisel »v
erescentou ontem para os Jor>
nalistas que a liberação dos
verbas estav% subordinada a
aprovação, p> 0 Ministério,
dos planos de aplicação. Enu-
merou autrns medidas enra-
minhadas, consideraataii de
menor significado para os
trabalhos da Companhia Esta-
dual de Energia Elétrica, a
disse:

— Ainda em nossa eatada
na Ouanabara, demos anda-
mento ao pedido de financia-
mento feito a Aliança para n
Progresso, para construção
das linhas dr transmisíão
Schurlai:..'arroup11ha, Forrou*
pilha-Taxias do Sul c Fsrrou-
pilhr..3ento Gonçalves, com as
resDectivas subestaçõt-s trana-
tornisdoras c par» os gTupo*
Diesel a serem insta aaos na"Pérola 

dos Colônias"
Depois de afirmar mst eon.

siiruiu um prr>nunriami-nu>
favorável do ministro Mauro
Thlbau Junto as autoridades
da AID. o sr. Bernardo Gel
sei Informou quê tratou na F-
let rubra* da transferência da
Central Termeletrlua "Oswol-

do Aranha", que esta «endo
cotvs-ruida em Alegrete para
a esfera federa] No ttnal de
sua entrevista a imprensa, o
sccreárlo de Energia disse
que manteve contato ainda

(uno sobre menor

aberlo ceio DfPA'
Dirigentes de obras de as-

»is'én<la ao menor, da Capu
tal * do Interior do PstuiO,
em convênio com o DFP-.S,

d»v»ri.o particl-ar de am
curau di atuall/ação »)**• o
De.iiirtamento d» ^-sistcncla
tofi»i da Secrrtsria do Tra.
halho t Hnbit«v»o nall/»ri
de 12 a 17 1* junho, era

Pôrro Alegre.
A* InscrlsfVr.s para o eur-

ao continuam abertas, na »e-

d» do DEPAS. á K,. dos
Andmds». 1U7, 5.» nsdsr

sale 212, coro s sra. vv .»

Salami

com a Comissão do Plano rio
Carvão Nacioruil, para enra-
minhar a soução de probi*-
mas de interesse da CEEI-:

Inspeção ,ut fronteira

Os sr». Cláudio Femandi»
Barbosa e Antônio .lutamfl
Cunha, diretor da companhia
e cbefe da 5a divisão, respet>
tivamente, viajaram par» a
fronteira, para inspecionar o
bras em Livramen'u, Quarai.
Dom Pedrito, Lavra» do Sul.
Caçapavn do Sul, Cachoeira
do Sul • Santa Cru,? do Sul.
Os engenheiros da CEEE ve-
rão também os trabalhos de
interconexão da rede elétrica
Rrasil-TJrugual.

O General Adolfo Manta,
também esteve era São Pau-
lo, onde entrou em contato
com os dtriprntes da Estra
da de Ferro Sorocabana e
da Rede de Viação Paraná
Santa Catarina, para tratar
da melhoria nos transportes
ferroviários, entre São Pau
lo e Porto Aleijre. Declarou
o diretor-superintendente da
Viação Férrea, oue serj.o co-
locados na referida linha

modernos 
"trens 

de luxo
com vagões de aço. em sn-
bstituição aos antigos, já em

péssimo estado.

Possivelmente dentro d*
um mês, já estarão circu-
lando as locomotivas Diesel.
com vagões de classe supe-
rior, dotados de todo o con-
fórto, nas viagens entre Pór-
to Alegre e São Paulo. Inual-

mente o tempo de viagem
será diminuído, sendo supri-
niiil.i» varias paradas, de-
vendo inicialmente a linha
ser servida por trens da Es-

trada de Ferro Sorocabana

JMmmwÊlmmBmmlmmmw *¦¦*'» «aaW/ ¦*.•

ALEMANHA MANDOU ADJUNTO E VICE-CÔNSUL

O Secretario do Interior, Sr. Solano Borges (na loto. ao

r.entro), recebeu, ontem, o novo cônsul adjunto da Repúr

blica Federal da Alemanha sr. Klaus Praller. promovido

recentemente e designado para a representação diplomdti-

ea alemã nenta Capital. O cónsul-adjunto, que responderá

pelas questões jurídicas do Consulado, apresentou ao lltav

lar do Interior o vice-cônsul Erimn Hartmnnn, que tan>

bém chegou recentemente a Porto Alegre, e será resposr

sável pelos setores cultural e de imprensa

. -a-*a3»K3»a*l j-ja 
<T/*B 

,—*«« ^^BS»atftaa*»3»*w?

SEDE NOVA E ASFALTAMENTO PARA CIDREIRA

CÂMARA MUNICIPAL

APROVADA A PAVIMENTAÇÃO DE

DIVERSAS RUAS DE P. ALEGRE
Na sessão de ontem foi

aprovado pedido de autori-

tação para execução de

obras de pa\imentas,áo em

diversas artérias da Capital.

Oa vereadores Im/ Carlos

Roli.-I • Célio Marques Fcr

nanil,» abordaram o assun-

Io. juntamente com o sr.

Glénio Peres. manitestanü»

m favoravelmente ao meri-

to do mesmo.

Vtaàt. .....-:.-. s,..s s....s

essas obras encontra-se a

Avenida São Pedro, que es-

rá ae constituindo, atual-

H»en>e, numa das maiores

laivindicavòe» dos morado-

rs do 4. Distrito.

Fmraemr

O sr. Célio Marques Fcr

aVandes entregou à presidén
cia. para que constasse nos

anais da Casa. o parecer do

procurador geral da Repu-

blka. favorável a sua per

ananéncia como sucessor do

ar. Sereno Chaise. na Prefei

O sr. demo Pervs retenu

ae ao livro de Eríco V.i,.

•lano 
"O Sinii.ii linh.ii»..

dor" recentemente lançado

acata Capital. 0 edil renova

dor leu diversos trechos da

quela obra em plenário, res

aaltando. também, a perso

aalidade do seu autor.

O vereador Lauro Hsge

¦im rcavsuou a iastalav,**)

da União Gaúcha dos Estu-

danlcs de Madureza. esten-
dendo-se em con»idciaçÒ4->

sôbie sua imporiancia.

Fundador do MFC em

PA hoje: Palestras

Chegará hojt a Porto Ala.

Bi* -, tUIIUSUsrl uo .1...,,,¦ ¦«,

tt Familiar Crislio padra
Ped-< Rlchards, que permane.
cerí asjUi pelo espaço tle O-

ina semana.

A rm dr um curto destln*.

«>, ao claro, para ass slên.
tr, «xlesiiaticos do MFC a

d* um miro para casas, a

psdre Pedro Rlchard» pro.
num tara duaa palestras.

A primeira. iiu,nta.ís"i*.

dia 10, às 2C.J0 hors», ao sa.

I», do Coie.lo Scvlgne. Essa

palestra destina-se som. n»

so, casaia pertencente» a«

Mosimento Familiar Criatio.

A secunda palestra será no

dia I», -egúnda.feira próxima
t .ir.i.n. aa 20M horas, pa

sala. do Colégio Bom Consi*.

lho e deat na-*e i todo* oa

ca».-is. rresrao não pertetu
>5*nie» ao MFC.

Para a palestra do dia >*

?»•». »«r>do t»rvii1»r!o, todo»

oa es.sl- IntertrssdOB era ou.

vli um» oa' ma ore, «uior

dade» murd*a-3 em js-i-rt- »

de f-rníiía O tem» si» p»l»»i

Ira «ti e -Amor CtmJtias,-.

A sede da Sociedade do*

Amigos da Praia de Ctdreira

(loto) esta sendo demolida.

t Ia tem nova construção

intenda, com o» alicerces

quase conc.uidot. no mesmo

momento em que o DAF.R

decidiu asfaltar tua estrada

até a cidade de VKimdt* A

sede da tociedade, que era

ae madeira, será de material

maii resíttente. com tijolo,

cimento e pedra. Visitando.

ontem, o Departamento de

Promoções dos 
'D.ãrios As-

iodados", o tr. Paulo Rolh-

mann d'sse que 
"os 

verants-

tas de Clareira e moradora

de Palmarei estão eutortcot

com as noticias da abertura

(U cencarrínris pars p f-

faltamento da estrada que
ligo Cidreira a Vuimão. Por
isto. todos te congratulai
com o Governador luto Me-
neohetti e com o tr Elieto
Telli. diretor do DAER. poit
esta med-da é uma das
mais antigas aspiraçóet dos
cidreirenses". Em nome do

prestrJcnfe dri comissão da
construção da lede. ir. Dial-
ma Haupp Vetfio. o sr. Pau-
lo Rothmann apela para ot
cottttat. para que mante
nham teus pagamentoi em
dia. possibilitando finalizar
a construção na data marca
da em se:s ou sete meses
Voltando a Mar no asfal
tamento. o tr Paulo Roth
mann conclWu que, 

"agora,

mai» do que nunru. a praia
da Cidreira to^arú o imoul
io que merece, crescendo

muito, * com ela a Socteda-

de dos Amigos, que se en-

contra em fase de cons

trução. Teremos asstas
rorufiçoe* de abrigar ta
dcs os asscíctadot. ofereceu-
do lhes feitas magníficas, e
será mais do que nunca —

disse — uma mostra do

quanto pode o veranista da
'mait 

antiga"

Censura arrecadou

(r$ 38 milhões no

inierior do Estado

O dus-tot do Di-pariamen.
ta jr r!:;a:.^.,'-u «!„,, S^.
triçog d« Diversões Púbica»

du i f..ti>., ar. Luiz Carloa

Cosia, rm oficio ao eecretá.

rir do Intt-yor, si. So'»no
Borges, informou nue o re.
ferido órrfão arrecadou, nog
sjuatro primeiro» meses do
corrente ano, »8.524.391

cru?eir<>», somente no Inte.

rtoi do Estado.

I .. cit.g .ii...... ao im.

pAsiu d« Diversões Públsra».

Por ,l»-f., .rtida- de várias, ai.

gum.s dei«gacias não pude.
ram amd. envar os r»sul-

t»dus de suai atividades, ni..

talando tpcluidoa ao total

teve i*do.

'NSET.Sm

irniiro

V-23-78

Dr. Thno Monteiro
I i>" au, ,n-t Sa Faralda

tir rte m .n. n^

iaiil,'>l.'A — RINS —

Hl Mi- V — PRolTATA

— i !•• 
¦ l. v

fO>Hl «.TlVRIO (as UÍ»
baras) * re» d •« And. >
*-. a* 1711 - *¦•.• a.'
TS. - I ..n. a.» «J S8
«tSIUrMfA H-.a nsn"
P-rlern-l e, »• ISS - |,.
a* J li II

e também MADRID ° PARIS ° ROMA
MILÃO ° FRANKFURT

| l^tt) . --'^^^^^^^^^m^ÊmTmmBrfmmmW^ ^^^^mm^mW^T^^^^MM^J^OL^X 
J_ asaxaxaxit 

"^^T*^" 
JÊÍt^ V ^'Í^^-P-P*

são as cidades da Europa servidas pelos velozes jatos
internacionais da VARIG - BOEING 707 e CONVAIR
990 A — com conexões fáceis e rápidas para outras
escdicjs. Durar.ie o vôo, aquêies yus.usus drinks, aquéies
menus de alta categoria, preparados com a classe VARIG

para quem aprecia viajar bem. Utilize o conforto dos

jatos da VARIG - a seu serviço nos céus das 3 Américas
África e Europa.

consulte o seu AtaaNra iata de via

VARI à*0m%^

-SUaa» ^rijfcne* »titt»as5 
8J*** T

\ I *-*•*» ^fftasl»» itaraasA

^tus 
a;.B-|^i-  

Nr^Q *» 
V 

^4
*"*' ^****S^/T\ ~~^~~--a^a»ã»'^í«at»a\ X

wm»aa*3> ¦ 8>»J^'^»r / \r**umIm*m 
a»o*aa» mmrmm

*&em C*J«- 
/ |y^ laTri' aiSatal

A

COQPtK COM 0 tSfORÇC 00 IrOvXRelO TOUPAKDO UVLasVS. VIAJt 80 fXTtRIOR PPA VARIO • * PIsMlfül
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n
NA VIA PÚBLICA

CM POUCAS cidade» do interior do Estado, reipextase

o Código de Posturas Seus dispositiva*, diligente

mente estudados para aplicação efetiva, parece que não

Mm nenhum valor, de vet que ninguém lhes dá qual

quer importância. Os fiscais das prefeituras nada fa-
tem no sentido de torná-lo* 

-quentes". Todos aqueles

que os infringem não ficam sujeitos a nenhuma puni

çdo, dai c repetição dos abusos. Assim, os infratores

que, por sinal, não são em pequeno número, reincidem

nas mesmas práticas condenáveis, como não sofrem

multas, recalcittjm. Não passam nem por uma branda

reprimenda.

í NUITu comum nas cidades mteriorana.i encontra^

animais perambulando pelas vias públicas, origt
fiando sérios transtornos para o tráfego. Não rarat vê-
ms, motoristas de veículos automotores, dando vma

forte guinada para não atropelarem uma vaca ou um

porco, provocam acidentes. Ou colidem com outro vel-
culo, ou entram na vitrina de um estabelecimento i;0
mercial. Quem é o responsável pelos danos que. então
tâo oeasirnnc/os'' Ora, nem mais nem meno.i. a respon
sabilidwe deve recair sóbre ot proprietários dos ani
mai.s que andam soltos pelas ruas O ressarcimento dos

prejuízos cabe sòmente a êles

KIÂU tf RARO encontrar, também, bois. burros e cobri

tos destruindo as plantas dos canteiros <los jardins

da» praças públicas. Ot fiscais enxergam e lazem qv
não enxergam Ou então até acham graça Nenhuma

providência tomam no sentido de determinar que os ani

mais iejam recolhido» aos pátios ou galpões da Limpe

za Punhca, para, posteriormente, depois de satisfeito o

pagamento da multa correspondente, serem liberados e

entregues aos seus 
"legítimos donos". Nesses casos,

apenas multa não seria o suficiente Também deveriam

ser compelidos a indenizar os prejuízos causados. As

sim, aprenderiam

rODlOO DE POSTURAS é para ter aplicação rigorosa

e não para passar em branca nuvem Se existem

fiscais que nod\i entendem de sua interpretação, isto

nSo quer dizer que n/io seja viável a sua aplicação. Ba»

ta aue tomem alçrumas lições que os habilitem a fnter¦

pretar, ao pé da letra os tais dispositivos De nenhum

modo, pode justificar-se o descaso existente Imediatas

providências dtvem ser adotadas pelos chefes dos Exe-

cirtn-o* Municipais, com determinações enérgicas, para

aue os proprietários de animais respeitem oí disposi*

tivos reoulamentnren. Essa liberalldade oue se observa

não deve subsistir por mais tempo

telipe MOMAIAR

RECRUDESCE

DEPLORÁVEL

CLAMOR PÚBLICO DEVIDO AO

ESTADO DA RODOVIA BR-471

S V. DO PALMAR, tAcy dc
Az vedo) — Reiterados téiv
ddo os apoio» cm fuvci > •

lima s luçàn para o CrMÉ"

problenm da Rodovia F^di»
ral BR-471, e*.BR-B2 no t»e
ohu íitre a*. Imediações de
Ti. ni o o Chui bem tom1

jl 1 Dictucf <1o Tsim, mas qu\
«II a presente data, ainda

t.ido nem meara"? Intraiegi»
%!1 dade.

Houve solene prometas do
abertura dc novas frentsa o¦¦
• •rvlco de pavUu nUiçào. cjuo
deveriam ter «Ido inlclsdn-
n vtrlo paaaftdo, *poca » •

portuna de serviço mui 7,0
nu no aetoi <le «atradas H.
riidavcm, fie i) todavia, o

Grêmio Esportivo colhe vitórias

em jogos amistosos: Bom futebol

l

SOCIAIS

tnieelor do

CACMOflRA

00 SUl

h»'"trt4tuu*m éi»
1.* éo corrente a «ta
Ma)te* Pra de eapOej dc
dl. Httf Prade; * tri
GílâCy Jardim, r»pa»a
és M- Honorino fardtm
de Freitas- a erta. Lau*
n. Mba <io fatal 1<*.
Minotl Péliii • tu.
Kéy, ftlfca An ca»al A-
fftltao P«rf#ir«: a #ta.
OMáa Sfkirmet ft- t-
«Mi* 4o et. F.rnr*v
Üefacfc: a ara. Bleonor*
•ie Barcelo» F»lV««t»pr||

e .çbf* d*. at. Waldesar
Filkcmberf; • «aulaa
MarlaU. filia do <•»«'
Rui Walaev Gaspar v. •>
a menina C.«ra«n l.âcia.
ti! Wá év. vueal Aotidc
Dia* Quadrei; ao Ju
1. * *m. Mana Dâln
ta títia iu vaia) Uaia»
fcrte'. a «rta. M«tia Ha-

,»n« Manvur. a «Min#

lr«4t í rr ennè». Mlh» do

ctnl lei» Partira A»

dradr a «rta. Refina, fi*

!ka de raia) Cmitcíi-
a" Alvarta: a ••fima
Ntií# Mana filk*
cata) RaítV Grt«aaa *

a >fl. bíKtAa
<^>4aui do ar.
Wiflv Prleh".

Priabf.
Elr*ar

PlNHtlRO

MACHADO

Anivacsario» l«atal«-
dos: da irti. Vara La*
da. filka io catai A)-
natr L. Ptrea: o* ir»õoa
Nedr e Marta )u*«ara.
lilVo do catai Laiáaà
S litula, r a «ra. Car*
«aitna C. Balinhai. ta-
p*>*a do *r. Wila»« I*
liaka».

TAQUARt íOmcnr Bizarro

Teixeira» — Dando prosw-

guimento «n sua siri# de

jogos na atual temporada

o Grêmio Esportivo Taqua

rlense venceu, domingo úl-

timo. em seu gramado ne*

ta cidade, o forte esquadrão

do Independente F.C de<

ta Capital pelo elevado

marcador de 5 x 1. Na pre-
liminar entre veterano* das

duas agremiações, tomou a

vencer o Taquarienss por
« x 1.

O atual presidente dn clu

be alvlaml local, desportls.

ta t/o Brodskl. n&o tem

poupado esforços para colo-

ear a veterana a^remlarío

num lugar de destaque em

nossa xona. podendo mes-

mo. se afirmar estar o clu-

be taquarlenae entre os me-

lhore* desta região, na atua-

Udade.

Eligio Ferguita, antigo xa

(uelro do nosso futebol é

0 aluai preparador Mcnlro.

.tendo notória a diaposi<;ão

ê garra com que a equipe

se atira em luta nas dispu

tas. estando o Taquariense,

em 14 Jogos. Invicto, ten-

do recentemente empatado

com o E C. Cruzeiro desta

Capital com o marcador em

zero. nunca se deixando in.

timidar com o cartaz da e-

qulpe visitante, jogando de

Igual para igual, apresentnn-

do Ótimo preparado lísico.

graças aos esforços de seu

dedicado preparador sr EM.

(io Pergulti.

0 plantei de atletas que

atualmente defende a Jaque-
ta alvlazul é o seguinte

composto de Jogadores d#

idade inferior a 3? anos:

Arqueiros: Bolinha e Ttacir.

Zagueiros: Bayer Bagunça
Vllmar. Moacir Arnaldo e

Beto. Mela.canchd! Beta e

Teio. Atacantes: Ducha. Be

to. Tuta. Bronca. Adalvir •

Pereir»

Raita

Dia 12 do corrente, o Glu-
be Renascença, desta dda-

de brindará teus associa-

dos com o "Baile dos Na-

morados* que terá como a-

traçfco um monumental des-

file de modas femininas que
serio apresentadas por ma.

nequlns vindos especlalmen.

te desta Capital. A parte
mualcal estari a cargo de
"Oscar e seu Ritmo", con-

junto musical desta locali-

dada

Natcimanto*

Arnaldo de F. da Silveira

funcionário da Prefeitura

Municipal e sua esp/isa D.

Leoni T. Silveira estôo cora

o lar em festas com o na»,

cimento de EVANDRO

Bodos

Dia 25 de maio último te*-

teiaram suas Bodas de Rn

bl" o casal sr. Oswaldo Mi-

chel—Walkiria Pinheiro Mt

cbel

assunto, 1 ia Pura promo>-..
Para solucionar o calami-

toa. problema do 'roebo

Tani-Chul. sòmenia inten -

fcandi os »• rvleOf de 1 ivt.
w^ntaçfln da rodovia na év>''
ea oportuna, n^ tempe síco.
OU -ejs no verto.

ttni nAvo o rigorofn Inver-
no, vamoA t^p t»»la frex\'t. o

0 pr bleimi, r>lleradas v<-
/e» «lertado aos órfiou aom
p pntep o rejponMvt - iiolc
drama que vive a BH47I. a.
presenta —se á. mttito mnis ».

Smvad 
i que os an!rrlor<s.

qu * rosaivel agravnr ma s
s'tiHr o di'0 "car'nç4vet" ca-
m nho" que aoul existe r>«-
ri Clrctilsr a riquaia «ta re-
giJo «¦ o lOtereâmblo tntemr-
«1 tial con> o ttrxiinai e A.

gon' na (via Colonial
Nlo foram executado- nem

d -t qui'.6m. tro« <1 n«fal'a
men',i dvi-anie 3 vtrin qtv
p-nsou. na» rteBi:.is eftarfto;
d., atvi -ni cur-n. as previ-
io « de execução d< asfalta»
men o - í sabida — Mo po-
der io ser 'imlita ainda
mais agravadas P<la 

-.xi'tên-

c a d.' wSmenT,. uma fi-en-f
de '«rviço nac In^diac/V» dn
Taim. quando s»»ria de fic^-

jar. e m.sn c impreacindlvel,
que outras frfnt»s d- servie"
Ws* m media am. nte nber.
tas a>> longo dos intrafet'*v«

cem quilftmctros enire e
Chui e o Talm.

A» obras dos "DIQUES',

no Talm. nlo estio t<ndo a
atenção qeu seria A* df»e-

ja pois ainda esião ftiltaid"
alguns milhares <ln metros
cíblcoB di níêrro para a con.
formaçSo final do< "dlqueí"

antes da execuçBn do seu {<*
tal asfaltRmcnto. serviço, qu<!
A óbvi". também deveria ter
e dn x<*~utado "o ver^o que
passou onra sedimentá-lo no
inv-rno.

Fiuemos, novam n*e. esta
nuta par:i ao ciselo da vUi-
ta dc o M.nlstr.i d? Obrai t
VIacln Juarer Tívora. ao Rio
Orando <1 Sul e ao que -a-
b< mo* es'.A oonhocori'10 o qu'
pusea com a coRnominaò»
"Estrada 

do Inferno" detor*
m ne ao* ót^ão» responsável
uma imodiata oroviciSncia dp
'rafeg íbilldadi uo trecho
TainvChui, no- Diques d<>
Taim, tiem i-omo, cumpri-
nicnto mau br»vi> possível
da anunciada nbei*ura de ju
iras frontes d. Nerviço d" pa
vim "¦ içflo aifáltlca ao lon*
a,1 dos "alarmantes 

e nfir-
nals" cem quilômetro 0u
p uoc ma'- entre imedin-
cõ-s do Taim-Snnta Vitér.a
do P:imar«Chui.

M.u« uma esporança. .

Aumenta a 
produção 

leiteira com

adoção de pastagens artificiais

Prefeitura quer construir casas

populares 
e Câmara não colabora

Cia. Esfidual de Energia Elétrica

Gerência Regional de Porto Alegre

AVISO

A lun á«* permitir a r>-aliiaçl o« servl^j» «ap* iais
tm noMAK i.nhu> át alta Kna&o, jerá d<*lif*da, q um rta

feira, 4W *. da» ti I» li horaa. parte do allmentador
SEPA-lí, fi ando sem energ-a elé-riea, nesee boráilo,
os »egu'.n'ejt locaU At. Asas» Brasil e tran«v<rtn í. tre-
cho entr> Km r.erui e A\ Gal. Emílio Lúcto Rnevea.

Pérto Alegra. * de junho do 1W5

Coat Mgar A. Do^ermiu
«ierante *»|k>ni| 4, p. Aiagr»

VUMXO. dow P»Jiik.t - r.ià
tm plraa atividadt. ** «•akfatd U
Viasie. o Gvtpe Bacotairo S*a Pra«*
. ir Aaail. Pol fundado • !• <)e
t»v,t>,ro d» tw.l, qaird o« f «»-
to* #»'<Ho» Htcra» >«• aolea» pttmt"
I. te Koara. Atu»i«rflt« k» «aa IP*
d# na Vila Vara Cr«j, Ruê Eala»n#.
•7 aulre aa paradat 40 • O pra*
fraaia de trabalVo é itMHHMo. Ha *e-
•u*«a!»toU mia rt«ai4c. oai'" o
nina adau«te fodaa oa «ikf<ia»enio»
¦»•>¦«*¦ w «¦« *W» »
«a Mjuadade. Reallíaa^ae ta®he* ••
r«»j>a»e«*oí «»mf»óa« t VUittt a
«l-il.âl lüSttttiM t

eauao, aaaipre com a lnaltdiif d6
Eicattemo: fnraiar ko«««a de caráter,
sapalft «aia tarde de «etterat e ái*
ri«ir o pai*. * 10 M*
ou# ocuparam. Oi aacattiro* colako-
raa a ca»u«idade ¥ia*oa#a»t.
Ta® ae colocado à díepo^íci" Vi*

ftrw 1« Vltmôflt (•'
sKaaiao viat pMfUeòe», «obretud» na

aracis*4o da padroeira da Par^u.a
N'„., s.skrt. IÍ4 Tmmt. Or»Mlr.»
• aratf-ao dtrtfas • tràaelta, pira
« . 1 pfKultl a Hu»

puxas ii •eaçftai. eaftai w'''® •

a 4e» fatal. AtualattMa. a Grupe d*

P.acotairca rfmta fe« I aacée». voa»
htrmf AI idadtl doa Beflinot O ra*
mo «t«lar (eacoteirat <W |< I* »•
n> i) attà aob a ckefia St. Ari Ba-

P a raaM) tuaiot (eacotelfot d«
II — 15 anoa). *ok a cktfit «4«t ar*.
Ani^nt© Rt«ÍH* t Neaior Htftma--.

A frapa iua»o* do Grvpo Earoteiro
S&o Francisto da Ataia raattse -m

araaipaaietito noa diaa W a W da
¦ a. -¦ pMti«o pauada. «a Vila T -•

ra li abai. »«odo por lotai o p* á*
Mèrro Stat Aaa. Tudo traaavi
ata |raade atafria a jov^a iiadr. Na
doaitufo. pala aueU, àt 9 kora oa
e, o»ei'u« àintlna è atitia a« o**
rÓQaU da Vflo Saati Itabal. A tei*
de alfust paia dot aacotatrea forati
»»ait*-lai aca«paaiaotc. oJkaram
a araav&o dat karrataa. oa caai dr
catmko de «oda patmlkâ. Maaíletta»
ffaat v«a |ra«de td«á«a(&o por t^da
aquiio Que o t»co«ta«o eaataa ao« sa*»a
fsllioa. 0 profrava do atafpaaftia
(01 «una ranado. Hauoo UOta r* :
tio paio Mifto Òaat Ana. datar # a

qual m realItoa utt profraaa »"nr«*
th*o. Poi aota caractatletica • rrgrf**
ao para • vede quaodo ot «ar»to*
vo!*atMI oalae Vllai. de aocfcfla aat
vettii a—««do caa<6aa aacotetiai.

t.AJEADO fVia postal) —
Pastagem artificial aumen-

ta a produção do leite, per-
mite rápido ganho de péso
e suporia mais cabeças

por unidade de área, se
comparada com as pasta-
gen.s nativas. Recompensa

o capital necessário para a

«ua Implantação.

Isto ficou mais uma ves

provado pelos agricultores

Alexandre Buenecker, Aloi-

slo Wslter e Amoldo Hclw

ler, que estabeleceram pa,i-
ta^eru artificiais em suaa

propriedades sob a orienta-

çfto técnica do Eng'-Agr*

Ciro Bráulio Oomes, extrre

sionista local da ASCAR

Também os sócios doe Clu-

bes 4-8 dtste município ini-

ciaram "projetos" de pasta-
gena artificiais, para mos-

trar aos demais o uso e as

vautagens déste slstemá pa-
ra a allmrntaç&o das vacas

leiteiras e outros búhos.

O Jovem Marino Manteu-

feL sócio do Clube 4-R 
"Ju-

ventude", fêz uma área de

pagtagem usando o trevo

vermelho. Semeou 350 gra-
mas com o objetivo dc co-

lhér mais sementes, a fim

de aumentar a área. O Sr.

Alexandre Bueneclter resh

dente na localidade de Boa

Esperança estabeleceu uma

área do sais mil metros qua
drados. com cornichão <

festuca.
Também o Sr. Aloiso

Walter, residente em Pica*

da Augusts, usa cornicháo

consorctado com festuca.

bem como o Sr. Amoldo

Helssler de Sampaio cujo

potrelro é de um hectare.

t*te agricultor, aWm de dl-
vidlr o potrelro em duas

partes para permitir um

melhor manejo do mesmo,

instalou um eftcho coberto,

para sal mineral à disposi

ção dos animais.

O panorama do interior

do Município aos poucos ea-

tá se modificando graças a

orientação dos técnicos da

ASCAR Hoje em dia. Já se

pode distinguir bem culds»

das pastagens e forragelra*

de inverno, pastagens e for-

ragens de verto e pastagens

permanentes. Este progra.
ma visa ao desenvolvimento

da pecuária leiteira nas pe-

quenas s médias proprieda-
des. segundo um bem estro-

turado Plano de Trabalho

Tem como agente propul*
sor uma indústria de lai tv

cintos eficiente e dinâmica,

que apresenta perspectivas
eomftmicaa e sociais de

grande profundidade.
Os produtores de leite do

Município, hoje. desfrutam

de um mercado seguro e

versátil para tôda produçio
de leite que. ha alguns anos

passados, era llmfada sò-

mente para creme ácido pa-

ra fabricação de manteiga.

Indivíduos desclassificados ateiam

fogo na Escola Municipal: S. Clara

UITRMAII e TV PIRATINI
• 0

* oferecem aos gaúchos

NOITES

CARIOCAS

- 
0 PROGRAMA CONSAGRADO PELO PÚBLICO

o humor com folias,

I I BàSr Ankito, Tutuca. Silva

m m 
QIA# 

M 

Q 

Filho e muitos outros

m J, VVJ wwítv- w «

sica das noites cariocas, do consagrado João Roberto Kelly vol*

Iam aos vídeos gaúchos, numa seqüência leve e divertida que

conquistou os maiores índices de audiência na televisão do

Rio de Janeiro.

NOITES OS MAKMUS CARTAZES

CARIOCAS 

05 *"°"s ,utmw

TERÇAS-FEIRAS 
- 

20,00 H

TV PIRATINI-CANAL S

MTH PATROCÍNIO EXCLUSIVO DK

U LTRAIAR

Ordaaafâe

ketao aréaoadoa tocardo t» aa>»
t/t> davoaMt da Iftaia católica Sé©
•)a* Etc> Warkai». •« dia 4e
lulkw «• Tupaadí. aiwicipie de Mo«-
tenaf re. )oéu !ea« Poiatto. dia v*t'
Wte <¦ I. 0*ain|M 'lo Sol. »«—
ctpio da Cat«a. loat Raubar. dia u- .*
«ro e« Tapat. Coaeloiraa mu» -

é.t d. tOaiat» •
ét tm» 4t lin. <¦ -

»4t » MM M S»» •

tm *t Gt.< >u:. O. Ii«. M»c »•
«roa m e»|alaro<> i« Mnrti do «5*
Oa AtQuid-acoae de Pêrr* A eff

prétiao a ao.

LIVROS I AUTOtiS

CULTURA

POSTA EM

QUESTÃO

Msste livro lúcido e poN

mico. Ferreira Oullar discu

ta temas tundamenuis de

nossa culturs submetendo-

os a uma análise critica que.

por sua agudeza e ohjett-

vidade, multo perturba oa

que preferem a mentirosa

placidez das Idéias feitas à

turbulência do debate: a

acomodação bs explicações

iráSsstx e

aos interéases que sufocam

a verdade e Impedem o pr>-

grasso
C um ensaio que ec.uacUi

na os problemas ds cultura

nacional dentrn do quadro

geral doa problemas brasi-

letros e que deve ser lido

necessariamente por todos

os que estio empenhado*

na busca de aotuçAes racio-

nais para aa grandes que»,
tóes ora examinadas pela
ensaísta.

Tais questões se achavam

Implícitas na situaç&o a que
tinham chegad* o Braall e

a sua cultura Mas era pra-
eixo explicita-las. formulan-

doas em termos corretos

Era preciso dentro do* qua-
dro geral dos problemas na-

otonais equacionar oa pro-
blemas da cultura braailei-

ra. a fim de que Mee aasu-

miasam a sua forma pró-

prta de problema* e pudes-
sem ter racionalmente en-

csminbada a sua aoluçio

Esta obra é lançamento

da Edllftra Civthsaçfto Bra-

súaira e lá satá a venda naa

livrartaa

CARLOS BARB06A »Car-

loa Geraldo Freitas) — To-

mou posae no oargo de •»

crit'i:ário na agência local

do Banco do Rio Grande

de Sul. o ar. EaeUndo Min-

go-. contador da Prefeitura

Municipal e professor no

Glnáiio « na Escola Técni-

Ca, desta Cidade

Alrapelamrenie

Há doU quilômetros de>*

ta eida<W, no lugar den"mi-
nado "Triângulo', no «i-
tardecer do il>a M dc maiO

pausado foi encontrado

m<K't° por atropelamento,
o «. Vlctarto de Rossj,

com 16 ano.- do idade A

policia barb<**nsc em feiis
dilifcncta cor. cgu loca

llaar « eaminháo ae pia-
ce: tt-10-tS. de^a eidade

que parece, aegund- d. cia-

cáe do delegado dc Polleia.

• causador do acidente.

0ÈSTE MUNDO

E DO OUTRO

C-areeae <a «aiMwl* LUdOTO"

HAMUDADCS

Antônio m-rtiru um telr-

grana aasim redigido:
"Naaeea lea filhe, l.ouo de

aii.ilcf.u a fata ao

DOC! LAR

ntacatia^e a trequem-i* dc

M*al» deanjuatadoa. »par«-
A»* jine»wa»«»ad«a ualt Hdt

aeu wnlgn Joéo
ftba' Vamo< ft-i«->ar «•

te acontecimento tomando
ama. * eatru!

Mo. ea nko (aço iaao
Kntlo timo. dar ama-

volta, pela etdade nont Uai:
Mie. ru nao taça iaaw

E o João ja meto encabu
Me:

Nrw rato vtmtiv
TaasMaa aáo fa«e i»mi

— Ino-rrompeu Antônio.
Bela*: Raio» de bouiem

nui. eaquiatto é voce «uo
ai» sabr faaer aaiU'

Ai o AaKalo, aentlu-ae ft-
fido noa aea> brio» de varie:

Nko aei faaer nada! —

e e«temtrntto lhe o letegrama

que recebera: — I> eaae te-

Alguém cenbet*. real*

nHiihf, um taeai felu, qur
nio hrigur e diacutaí — per-
guntou a jovem fUoMfla.

Eu conheço — dlaae seu
f«areia. t. mu caaal amlgn
meu. O marklo ronca hrntal-
monte e ele é lotalmetito tae-

O NUMEKO de morte* ca»
aaoaa pda talta de água, na
Indsa, * multo maior do que
o de óbitos devidos ao oi»

cer e i tuberculose Juntos.

MARI00S

CUUNARIA

Pai. más e ftlke de le «noa
ealáa ahn«<»ndo quando a

garéle ae dirige a mie. íl-

— O aapal acha «ta a ga>
lÉin o ama Mma coaiahri-
ra. Btamie Ea eavl quando
Me dlaae ae no.»o «Unho
t)je oa araa dote. culinário,
o tiaeram renumiar k >ua
áinliirá«» Ar ritar iam uma

| bela e rira malhe*! ..

Suma leal* de aaivenario.

a taaa regorgttsvs de convi-
dado» Foi quando uma da-

ma baiiaquoana perguntou k

anivrrtarianlr
— Onde eati aquela «riadi

nha bonitinha que selava ser-

i o. aalgadinbea e aa be-

Ginótie

Resliaou-*e no Estádio

Municipal, desta Comuna,

no dit 27 próximo passad»

o tor»i*:o inter-séries do

Ginásio Santa Roaa. aagrsn-

do-se vencedor a equipe ra-

p:es«ntativa do 1« ano do

Curso Comerciai, vencendo

na parvia dccia>va a 2a

Sér>e Ginasisl

Incêndia

VTãoa criminosa* ateotsm

fogo na tocola Munic pai
Oa localidade de Santa Cia-

ra Baixa. m-«U> Município.

A refsriita Eacols estava

para ser desocupada pelos
aluno* poi» que dias de-

poi^ devera ser inaugura-

da uma nova casa p>ra s

escola- A policia está «•-

vestigsndo pars apurar os

culpados de táo moitfruo*

aa ocorráneis.

A senhora eatá i
rs de mal» ...Igadlnhoa e I»-

Oeseo*
Nko querida, r.tou k

frecura do nieu saarai» .

ESTADO:

RESULTADO DO CONCURSO PARA

AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO

O raaultado do coocurao para Auatbar de Administra-lo de Batad* hti
publicado pcln aOtàrio Oficial» que ta.u coaa data do dia 3 daado «a praxoo
para oa pedido* dc raviaAo dc provaa c para aprcaaatacfto dc tituloa.

O edital da Socrctaria de AdatíBiatraçAo di oa raaultadoa totaia. iadu^a**
do todo* oa pnatoa obtidoa pelou candidatoa aaa provaa da Partu«uéa. Lcftalu*
«Ao Matemática. Datilografia a dc Coolicciscatoa EapeciaiLxadot, feitaa ac«
fundo a regula«eatA(to da lei a.* 4< 98, dc 1963, c alterada pala kl •••
47M. dc 1M4

Aa pruvaa poderio acr «Aaauaadaa paíoa caadidatoa. i|ae iaaluaiut podarão
ver lacabéai aa doa acua concortcatca. varificaado ac bouve critério dálarcnic
da baacu cxaaiiaadoea. Oa caadidatoa ilt a letra aFa poderio vê*Ua ate o d to
li. oa dc iO« a aLa. do dia 17 até 2b c oa de cMa a aZa du dia 21 alé é 4o
jalbo. A rcviaio sò acrá concedida ac o candidato provar ter aoirido preceito
por critério dilereata da baaca csaatinadora. Oa peéidoe serio rcccbidoa ao
boeário dc II *e 17 boraa, destro do praxo dc cada «rapo. acfmado a orden
alfabética catabelecida para vcrifica^io. ao Serviço dc CoauiaicafOca da St»
crctarta da Admiaiatraçio.

Sòotcnie oa «provador con aota igual ou iupcr»or a M> poderio apraaea*
tar te*a títuloe. ou oa caadidatoa aue tcubam procceaoi dc recarao ca aada*
acato. Oa tituloa dave» iicr apreaenradoa até o dia * dc talho, aa Scfio d«
Comunicae Arquivo cm fòlbua rubricadaa a aaaacradaa üeve acr (uatuda
uma relaçio, cai tréa viaa. doa tituloa torneado um resumo do coatcado dc ca*
da um. A relaçio publicada ao edital da Secretaria da Admiatatrafio di •
sCfuiate eedem de claaaificaçfc»

Nome Escrita Datilografia

Knuua ferreira bottra  ag.líi j.üo
£my Kerreua Silveua 
ttnilla Maria de O. Rodrigues
Emilia Sanuuuia Lemos 
Emílio Cammardelll Soorlnbo .
Emir Souto 
í-neida de Oliveira Coimbra ..
Lnerson Geraldu 8. de Bruni ,
Enes doa bantos X.aier 
Eni Arpmi de Castilho. 
Eni Dtlelio Borba 
Eni Slíler Fontes 
Ecy França Eacobor 
Etii Maria de Oliveira
Eni da Kosa Allaya 
fcny üegobia Silveira 
Ery da Silva Quadros 

, Em Teretinha Reis 
Emitia ( iria Pinto 
Enilda Costa Fonseca 
Ennilda dos Santos 
Enio José Sciiaeter 
Enniu Lopes Pereira 
Enio Luiz Bervian 
Enio Mendonça da Silva 
Enio Stetnert 
Enio Ugullru 
Enio Vaz Ribeiro 
Entra Menezes Alves 
Ercy Crivella Maçiel 
Ercy Cunha 
Ercy de Gaula Gubert 
Ercilla Mariza K. Brumm ....
Erenl Oliveira Lopes 
Ereny Telles Villas Boas 
Èrleo Baumharrtt Borowsky ..
lírico F"acctnl D Avila 
Erico Ignácio Rodrigues 
Erly Martins Cerutti 
Rrnani Btsognin Lêsina .......
Ernesto Costella 
Ernes o Martlni 
Ernesto Varlaco 
Ernu Froeder 
Eroci Kern 
Krondlna Ramos Marques 
ErotUdes de Souza Oliveira ..
Ervent Pogere 
Esmeralda da Co.u Pinto ....
Eatemaldo Coronel 
Eather Corrêa Pena de Moraes
Esther D<irnelles A. de Castro .
Eathar Nisejleu 
Esrher Sfegmaver 
Ethel Biehl Kla-sor 
Etelvina Silveatrln 
EucSrdlo Antônio Derrosso ...
Euclldcs Augusto Cecatto 
Euclides Mota Pa? 
Kudu Chave* Berestoro 
Eulálla Terezinha de O Baptista
Eumce Duarte Rohnelt .......
Euniee Fraga doa Santos 
Euniee Possas 
Eumce Schmidt 
Eunii-e Terezinha Fracasso ....
Eva Ari Moura Costa 
Eva Bier Saraiva 
Eva Camargo Oramhulnaqul ..
Eva de Campo* R.xlrigue^ ....
Ev» Cardoso da Silva 
Fva Clecy Oarbin 
Eva Flores Silveira 
Eva Jane Silva de Almeida ...
Eva Peixoto Capitam o 
Eva Nunes da Silveira 
Eva Quadrado Rublra 
Eva Tererinha E Marques ...
Eva Terezinha de Oliveira ....
Ev.udo Antollne Fernandes ....
Evaldo Uastio Astolfl 
Evaldo Nunes Marrjues 
Evanlr da Silvs Mafta 
Expedito Ublraun U Cardoso
Fablano Montenegro Illana
Fábio Jos. P Palv» de Souza
Fausto Joaá Lettko Oomtngues
Felippe Lima Salvador 
Felipe Moacir Costa 
Felipe Rico Pereira 
Feltpe Vollmer J* ques 
Felu de Nol da Silva Azambuja
Fernando Bueno Praça 
Fernando Cardoso da Silva ..
Fernando Francisco Davsnso .
Fernando Leite 
Fernando Mottln Jung 
Fernando Páscoa! de O Borba
Fernando Pretzel Duarte
Fernando Vasomtellos Fumo
Fernando Vinícius F. raassmiro
Fernão Mottln Lampert 
Fikmwna Corrêa Silva 
Firmino Paula Coelha 
Flamarlon Atbalde Oalstto ,,4
Flavia Emeuna Jaeger 
Flkvia Ranlsrl Carrio 
PUvta Thsrestnhs S. Dias ....-
Flávto Benkensteln Ther 
FlSvlo Bennomann 
FISvio Edl Chaves 
Flávto Guilherme Curclo 
FISvio Oodtnho Hofmsn 
Plávto José Barwllo» Carneiro*
Flav») Luiz de Psuls Fialho .,
FISvio Roat 
Flavlu da Silva Plazza 
Flávto .Strohachoen Pinto 
Flav» Teixeira Santiago 
Plorunclo Martins Coata 
Florlano Ollnto T Borges ....
Florentuia Iracv Paaquotto ...
Florida Laura Maurer 
Florinda Jacomlnl 
Florutbal dc Souza IMOlmo .
Franrtaca Maroolla Oarria ...
Franciaca Otharan Oliveira —
Ihrit$CÍ23E " í'oHwtl

FranciMO Antônio P. \laaaei

Francisco de Aul» de Campoa .
Kranclvo do Carmo Borba ..
Franciaco Humberto Longhl ..
Francisco lado Neta 
FranciiKo Lunzarun 
PranclMxi Luís Lobralco 
rtanciMvi Luiz Wldholaer 
Francisco de Paula Cotnin ..
Francisco ds Paula D. Ffsltas .
Francisco Paulo ae A. Lôbo ..
Francisco Pedro R Fontoura .
Frita Uarmano Stumpp 
Frootlno Noguss Ne* •** 

Gabv Bronsatto 
Oaisno Veríssimo da P. Júnior
Gaspar Aatlr F da Sllvetra ..
Gaspar Centeno Vlegsa ..
Oaspar Fontoura M ds Rochs
Ciedy Bandeira de Aaevedo . .
(íelt Ckmcalvss da Foosscs ..
Oelss Pacheco Tl»ddeu 
Gelson Pinto BoksrskU 
C(*nscy Soares Bsrono 
Crone.i ds Silvs Surta 
c*nect Ortlla Goufh Farias ...
(ienesio OuMavo Prtebs 
Cn-ny Psrrelra Paulo 
Genv Falteasoni 
Gtuqr Ribeiro Imperators 
Oanl Santos Rodrigues Filha .
Oeni T*re*a Oorgn CbeuHie ..
Oeny Tonial
C.oorge Ar hur lewls MeOelrt* .
Oersido AntAnln de Mlrands «l» 4,00

30,1b
37, t»
JÜ.Ó5
Ji.tAÍ
16,70
seja
28,75
'20.R5

Zero
35,75
37,70
25.05
«,;ti
40,90
45.110
40,85
4H.J5
11.30
24.20
39,90
68,85
«6,70
40,10
72,00
40,ló
35^5
38,00
74 05
23.75
18.85
66,30
44,15
22,75
19,35
56 05
57.65
58,30
73.40
42,80
44,15
39 95
4210
56,25
44.00
42,75
31.25
41,80

7 30
38.50
82.85
33 J5
12,60
18.45
20, y>
35,40
3125
33,25
27,40
69,05
33 30
35,50
33,95
11.66

30,70
52.75
4h,95
46»
34.90
56,60
16.65

51 15
41 40
45,15
21.50
35»
20,75
35 10
:t4.A5
23.35
58,60
20,"5
54.00
51.20
«0.10
71,60
25 50
29 40
43.K5
10,10
72»
22.80
27,70
29,30
77,60
36,10
S3.4S
56.95
67.30
AS. 15
62,10
24.05
35 J0
33,70
62^5
26.20
52.15
56,30
76*
53.60
40,9á

37.35
51.15
66.45
31.20
43 JO
34.60
38.90
44 35
2130
arr.60
40 85
73,50
68.70
41.84
M »t

73 15
3# 25
31.75
46,35
T!,70
31.98
5Í.95
fiA.30
39,fltl
51,(»
30 90
32,30
30,06
31»
31.25

13,80
25.00
«2,40
3fi,90
31.70
.14.30
31.75
38,05
31 50

34>>
32.35
66,10
54.65
34 60
25 30
53 00
54 7"
67.*»

200
5,10

Zero
6,10
6,00
4.00

27,00
Zero

1,30
27,75

3,30
5,30

Zero
0,70
3,30
5,30
4,00
1300

42,00
3,30
260

4,00
3,30
2,60
0,67
4,00
4,60
8,00

28,25
4,00
1,30

3650
29,00
3,35
4,00
3»
3»
3,30
1.00
4,00
2,60
2.00

27,00
Zero
25,00
1»
0,70

23.00
5,30
0,70

7,70
4H.OO
1,00

Zeto
32,50
2,00
3^0
6.80

Zero
Zero

Anulada
4,60

42,50
1^0
1,30

Zero
41,00

4, IV)

5,30
3.30
7,nn
3J0
2,60
0.70
18»

Zero
3.00
6 00

Zelo
32,00
3.30
2,60
1,30
2,68
4,00

37.00
4.00
7.37
7.70

Zero
2,60
3.30
8.20

32.00
2.U0

3J0
910
1.30
7.00
070

Zeío
0,70
1»

ZrtO
1.30
2.U0
330

Zero
3,30

Zefo
30.50

4,60
b.00
0.70

33,00
1,70
4,60
4.00

Anulada
15,00
1*
3,35
7,00
1.»

*> no
soo
2,60
2.00
6,70
4.70

,900
2.00
3.21
3,30
330
4 00

30 JA
30,50
40 00
1150
130
3.60

27,00
5,311
3.10
1J0
6.00

130
Zeío
300

Zero
5.30

Zero
0,70
2,00
o.Tn

13 00
4 00

Total

26,16
Ü9,b6
63.66
¦aj»

Ji.80
64^6
30,75
47.85
Zero
36,05
66.45
28,35
48.63
46.!*)
45.70
44.15
53,56
1j,30
37^»
81,90
72,15
69 JO
44,10
75,30
43,05
36,03
42.75
78,66
31,75
47,10
70 aa
45.46
59»
46»
59.40
61,66
62,60
76.75
46,10
46.15
43,95
45,30
56»
71,00
42.75
56»
43.10

8,00
01,50
66,15
33.15
12,60
56,15
«6,511
48 40
31»
65,75
29.40
72»
40.10
35,50
33.95
11,65
4,60

73.30
54 Ot
48»
46 50
75*
61»
Jl»

3 30
SR 15
44.70
47.75
22.30
53.45
29,75
35.10
36 95
29,35
51.60
52.71
57,30-o,so

61,40
7126
2950
57,40
47»
87,45
79.95
22,80
20.80
32,60
85.80
66.10
54,45
60»
76,30
6. 45
69 10
34.75
35.20
34,40
64,15
36.20
55.45
60»
«o»
53,60
.4,25
2e(»
67 86
72.75
T2 45
31 90
76»
41 30
43 40
46 35
39»
42.60
42,10
76.15
76 70
80,15
«I SR
7» 15
41.65
33.76
53 05
37.40
SOM
60.15
e«5i
41.20
«S/m
34.90
62.16
60 55
71,30
48.75
87 96
36.40
52,00
«7,70
40 y>
33,00
40*0
33,05
18,05
51,50
Zero
40.20
32.35
«8.50
56 Al
•*30

»«*>
87^

n»

— (sMitlIdatiik rtija mar'. In iiat» ff»i iHHWiteflrta

(OnUiiuarema* amanhá a fuhliragle itt resultado)
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diligências realizadas no interior

0 delegado Waido Fraga

e og inspetor#* Olavo, Ot"-

mar e Êlvlo regressaram,

doming" úlUmo, o primei-
ro Je Pelotas c os outros

de Santo Ângelo e SaBta

Rua onde estavam "investi-

gando pistac «Abre 0 »s»-il-
to to BIEROS ocorrido há

mais de vinte dias. "o qual
três hom?ns encapuçadOa

furtaram à mio armada 14

milhões tie cruzeiros.
Na ia trsnsp'!**! d0 que

foi dito por aquele* poli-

dal* ao delegado Francisco
de Paula Aragon, pois •
"pr.staçSo de conta»" foi

feito de portas fechadas,

nio metido permitida a en*

trada de Jornalistas.
Ao «r, o deitaado Fra

ga luar aos repórteres qut

pouco foi conseguido ou

quaHp nada. nas Investlgl

çôes feittig no Interior dt

Estado. Os ínterrogatór ot

de 
-'ito 

suspeitou cm San-
ta Rosa, também, pouco
adiantou ás Investigações

2.000 BUSINAS APREENDIDAS

O ComUidrío Victor Meneghetti. Chefe da Secçâo de Fis-

calizaçio da DivisSo de Trânsito, em 5 de janeiro último,

apot expedir uma circular a todos os proprietários de

empresas de ônibus e micro-ônibus, desta Capital, iniciou

uma campanha contra os coletivos aue trafegam pelas ruas

deita Capital com cano reto, descarga aberta e businas

elétricas t c vácuo (artigo 16. item 2: do Regulamento Es-

tadual de Trânsito). Até ontem, agentes daquela seção

apreenderam cerca de 2.000 businas proibidas, tôdas usa-

dos por coletivos. A foto mostra as businas apreendidas

• depositadas numa das salas da Divisio de Trânsito

BALA DE FUZIL MATOU O

SOLDADO E IH SARGENTO

PINHEIRO MACHADO. 7

(do Correspondente) — Tnt-

gica ocorrência verificou-se,
na última, no aio-

'J/jamento "Destacamento

^f Volante" da Brigada Militar

do Estado, ucantonado nes-
r*r* VKp" te município, quando o sol
dado Valderol Praz suici-

dou-se com um tiro de fu
zil. tendo o mesmo projétil
causado a morte do terceiro
sargento Dari l.uiz Gaeta

® "PSjP*1 que sc encontrava ao lado

-mí 
' ' 

jfe 
do *uicida. A bala através

Jr sou a cabeça do soldado, re-
uW^ji gW» cochotou numa das paredes

' ' 
JK» alojamento e atingiu o

ifl 
* '***', 

MT» sai^cnto Dari na região da
claviciila. Valderol U-ve mor
te instatitanea e o sargento
veio a falecer minutos d>*

pois. O tenente-coronel F.u-

rides Siqueira Barcelos, co-
mandante do Destacamento,
determinou a abertura de
Inquérito Policial Militar, no
sentido de apurar os fatos

que originaram a grave o

corréncia. Os corpos dos

militares foram translada-
rios psra suas respectivas
eldades, isto e, o de Valdt-
lol para Poüu Alegre e o
«le Dari para Pelotas. O Ter-
reiro Regimento de Policia
Rural Montada enviou oli

dai» aquela cidade, a fim
rte colher maiores detalhes
«óbre o lamentável fato.

PRESAS TIIÊS MULHERES QUE

ESCONDIAM LADRÕES EM CASA

Agentes da Delegacia de

Furtos, sob a chefia do ins ' ^ í'" í^ÊÊÊ^
petor João de Sousa, pren 4 

"

deram onteni, as mulheres

(Vila
Maria da Conceição, Rua

Luiza

(Rua Paulino Azurenha,
e Maria Silva (Cantão,

Vila Maria da Conceiçàol

por serem receptadoras dos mjBF^
objetos furtados por Wan- (Sé
derlei Ramos da Silva que, u| ^«|K^«|^ES
sòmente nesta capital, come-

teu 17 assaltos a residên Ba

cias. Arad i acusada de fa- H»

vorecimento real, por escoa- V
der em sua casa gatunos que £? \ '

estão sendo procurados pela ^ 
. 1 _~JÊj^ÊÊK

Policia. Segundo fomos in- 
'W 

^ ji^W
tormados pelo fiscal Elpidio 14

Araci levantou uma tábua

do assoalho do quarto onde ;¦
reside e por ali Wandet le* f-

passava e ficava no porão

quando os agentes da Del#-

gatia de Furtos 
"batiam" em

sua casa para procurá lo. As

casas dessas três mulheres

eram esconderijos de la-

droes que ali, inclusive

guardavam objetos lurtados.

ÔNIBUS X ARVORE

Violento acidente de trânsito ocorreu às 13.30 horas de on- ¦

tem, na Rua São Pedro, proximidades da Av. Farrapos,

guando o ônibus de placas 17-10-24, dirigido por João Ma-
chado dos Santos, perdeu o contrôle, indo chocar-se com
uma árvore- Em conseqüência do forte impacto, saíram

feridas as sras .Varia Dqmtice Jesus Santos. Hilda Lacer-
da Santana e Nllza Santa Nwada. aue viajavam no ônibus.
Depois de medicadas no HPS, entretanto, recolheram se oa
ra sua» moradias. Os agentes da Delegacia de Acidentes
estiveram no local, anotaram a ocorrência e iniciaram as
Investigações, a fim de esclarecer as causas do acidente. O
veiculo acidentado (foto) foi recolhido ao depósito da DT,

para ser submetido a periciat

FRATERNIDADE

ROSACRUZ

- MAX HEINDEl -

A Men»«flca da Rnaacruz d-itina-
m à «levjtçio dos «err» humanos, por
¦rio do apetfrlcnamento Ind.vidaítl-
que *€ cooargvirà pela cultura da

mente e cio coração, visando a um
intelecto equilibrado, harmonioao» fu.v
to: um coração terão, boodoto. carl*
Utivo: um corpo são. paro c forte. A
»ua divua t: Servir. A Fraternidade
Roaacruitcde Central do R. G. Sul,

filiada a The Ronicracbu Fellowsfcip.
Oceanaidr. Cal. USA com atde em
Pórto Alegre. A rua Demetrio Ribei*
ro, 679. ritá autorizada « propoteio*
aar Cursoa por correapondêscia, in*

teiramtntf gratuitos, «oi intereisado»
que solicitarem inacrição. Ratamos ••
presentando ãt 4,a**feíras. R*untAes
de Estudos ãs 20.10 horas. Estudos

de Filosofia Rosacruz. com exótica*
CÔes maliciosas relacionadas cor» «s
Lições de Filosofia Rosacruz — Cur*
»o Preliminar, explicações exotérfcaa
d<á Blhlia c Astrologia Espiritual. Aos

dom nqos às 18.30 horas, em nossas
Reun-õet Devocionals, discorremos eó«
hr« diversos tem»» como; O Valor dos
Sacramentos. A Iniciação Criatl. O

Renascimento e a Lei dc Coisequén*
cias, Os Evangelhos. Cristo a Luz do
Mundo, Os en gmas da vida • da
aiorte, e seu rnslnsmcnto para a l*a<a
riação, ate. Em nossa b.bllotrca. r«
estudantes encontram diversos livros

dc Ma* Heiidel » de Filosof a. «st-n-
do A disposição para consultas, lei*
turss. pesquisas e empr(st:mos. Ps*
ra aa pessoas dr ambos os se tos Ou*
desciam aor-Juadarte aos M stér.os.

a Fraternidade Rosacrtti mantém, «r#*
tuitamente. Cursos por correspondi»*
cia ministrados por meio de sen livro*

haw «Conceito Rosacruz do Cosmos».
Pata qualquer informação ou pedid*
de inscrição como estudante, queira di>
rígir-se pei*oalmeote ou por escrita,
a nossa sede ao eaderlço acima, o+~
de encoatrarA pesaoa solicita para
lhe prestar a melhor c mala f—tmal
atenção.

NOVENA EM HONRA DO

SSMO. SACRAMENTO

Nu Igreja do SSmo. Sacra-
mento e S Teresinha dos
Rvdos. P. Carmelitas DescaV

oos Inicia se hoje solene no-
vena em louvor do SSmo. Sa-
cramento e como preparação
para a festa do Corpo de Deus.

Dilu-i.lmente, ks 20 horas, ha-
verá Missa com homília. As

pregações estario subordina-
das ao titulo Eeral 

"Que Jesus
Hrt«tla reine na p?ssoa h'ima-
na".

Foram espevialmente convi»

dados para noveneiros no dia

de hoje oe casais Sr. Charles

Sortnger e Sra. e Dr. Roberto

Rier da Silva e Sra.

D pregador desta noite, P

João Werner, CSSR, abordar*

o tema "Desde 
quando esse

reinado?".

Convidam se todos os tre

quentadores desta igreja do
SSmo Sacramento bem como
os amigos dos P Carmelitas
Descalços a comparecerem ne«-
ta novena assim fazendo dl»-
na e cristã preparação para •
testa do Corpo de Deus.

Maria da Silva

OLHE ( GUARDE

A FOTO

Senhora donadecasa, eui

dado com Adelta Ivanofa

(foto). Essa mulher procura
infiltrar-se em residências.

empregando se como dnmés-

fica, mas a finalidade i fur-
tar jóias. Èla já cometeu

uma tirie de furtos (usan-
do dêsse expediente, cau-

sando prejuízos de milh6--s

de cruzeiros. A ultima viti-

ma de Adelia foi a sra. Do-
raci do Carmo residente a
rua Felipe de Oliveira, 1236.
em cuja casa furtou jóias
no valor de 950 mil cruze:
rot. Adêlla Ivanofa usa di-

versos nomes

Araci Silveira Alva

FUNCIONALISMO CONTRARIO A

QUALQUER REDUÇÃO: REUNIÕES

A Federai Ao das Wocia-

çòct de Sen idoi cs Públicos

do Estado do Rio Grande
do Sul (FASPERS), em reu

riâo conjunta de sua dire
toria com representantes de
nutras entidade» decidiu, on
tem. manter-se em sessão

permanente, com reuniões

diárias às K.30 horas, em
face dos pronum lamentos

do govérno no sentido de i <

(tuzir os vencimentos dos
servidores estaduais.

For unanimidade, toi re-

pudiada a deliberado jo

Executivo neste sentido, a-

dotada, também, pelas ban-
»adas integrantes da situa-

ção na Assembléia Legisla-

Hva
Decidiram, ainda, os ser-

vidore». lutar para que seja

mantido o atual plano dc

pagamento, proposto pelo
Executivo e aprovado pela

Assembléia em fevereiro
diste ano. Di/ a certa altura

e nota distribuída a impren
sa: 

"Considerando 
que a re-

duçào dos vencimentos não

resolveria a proclamada si-

tuat.ai aflitiva das finanças
estaduais, por si só, eis que
medidas outras de maior ai-

cante, deveriam ser adota-

das. tais como a náo admis

são dc novos servidores, o

combate a sone»ta«;âo de tri

butos e a garantia de comer-

ciali/ação das satras, enten-

dem os representantes do

funcionalismo que nSo cabe

a pura c simples aceitação

do sacrifício que sc preten
de impor * classe".

Finaliza a nota apelando

aos deputados para que 
"re-

jeitem qualquer projeto que
venha a ser encaminhado

pelo Executivo visando & re-

duçào de estípcndios*.

Selei Luiza Rocha

Colhido por um

cavalo, faleceu

O ancião Antônio Silveira

Vargas tRua Europa. 44),

aue às 6.30 horas de sábado

üUlmo. na frente de sua re-

«ddêncla foi atropelado por
um cavalo que estava sendo

montado por unia mulher

desconhecida, faleceu no

Hospital de Pronto Socor-

ro. ás primeiras horas de

ddtnlngo. O Delido Dario

Freita?, titular da DP de
Canoas determinou a lns-

tauracâo do Inquérito, a

fim de responsabilizar a

mulher desconhecida. A 
"a-

mazona", segundo alguns

moradores daquela rona.

costuma atropelar os tran-

aeuntes, quando faz seus

passeio*. •

Passou cheques

sem fundos

Medtanto representações

feitas à Dele/acia de Do-

traudaçõea pelos srs. Joce-

lv Victor Sainfelice e Flávlo

Boianovskl. agentes daaue-

la delegacia estão procuran-
do localizar Ijedeny Men-

donça da Rosa acusado de

ter pussado dois cheques

frios" no total de 3 100,000

oruaelros Segundo as auel-

xas apresentadas. !a'dcny

•stá causando prejulios ao

comércio a Industria da Pôr-

to Aleerc. Doraua comer*

mercadoria* a prazo • as

vendo a dinheiro por d-*

cos inferiores. Ao Sr. San-

fellce. Ledeny pagou uma

oonta com ttm cheque "frio"

de um mllhBo de cruzeiros

e ao Sr. Flávlo Boianovskl

um cheque também "frio",

de dois milhões e cem nül

cruzeiros O Delegado Gs-

briel Domingues determl-

nou que Ledeny Mendonça

da Rosa fôsse procurado pa*

ra depór a respeito das a-

cusaçòes que lhe estão sea-

do feitas.

FEIRA FIIATELICA NA PRAÇA

DA ALFANDEGA AOS DOMINGOS

O Departamento 1 Ua>cli-

o* « Ninismilko da S»ei<da

de FiUtálla do Rio Grande
• ** ' ? ' " r Wut' ju< ii« ua U*»

V* da AifándC|a, do próximo

domir^n, um. F"ir« FUaté.

« O ato esta previsto pa-
ra k» 10 horu. sendo que
contar* Com a patrocino do

on telho Municipal do Turiv

mo A Feira estará aberta

todo» Os dominj"». s*ndo

mai. um motivo d« atrafão

luHstka de Porto Alagr*. co.

mo acontece em outrau gian.
ks cidades, que também pos-
suem tais feiras

A OontiMln Organiradora

ea referida feira. I» recebeu

a Soarão de vário* sáln» c

moeda-, que será" vendidos

fevertendo a rend» em ben».

f*eh> d<. SanaiArio Reler"

A SFRO comunica tamUin

que is *«tá a disposltlo d»s

nunu«maiaa o indispensável

c.taioga de aioeda.s 
'Santos

LaitSo". qus se apreseata.

«oos aemprr. eotn Informa.

fSe* .ompletas, ótima ene^-

dernsváo , vário* ctichC-a

H* prúaims quinta.f*iia
mi%r* r«UAidii * Hl Hti pir»

• s«tr*f» di p- < mio» s e

plotr.u. a»s seus aisoeudoi I

eostemplados ms últimas 
|

«xpoei$õeg temáticas, j

PROCURANDO SEMPRE SERVIR

MELHOR OS SENHORES

PASSAGEIROS. O

EXPRESSO CACHOEIRENSE LTDA.

INfClO A PARTIR DP. ? DF IANEIRO

MAIS UM HORÁRIO

Salda* de Caihuena do Sul: S- » horas da manhl

Saldas de Porto Alegre: Ss 9 horas da manhS.

üalact Xoul

Temporada em

Pórto Alegre

NESTE KKLO (CUIMCIO. ACM)RA t FACU. MO-

SAK CUSMlRTAVKL t FXXíNOMICAMENTE.

No seu 1.* aniveraário

EVEREST P414CE H01EI

no centro da cidade, inaugurou aua

"Categoria 
Temporada"

onde V S. e família podem morar contorti-

velmente por uma temporada de dez, vinte,

trinta dias, ou o tempo que desejarem. »a»tan-

do meni.s, sem oa aborrecimento* de montar

caaa. com deapesa» elevadas de aluguel, con

dominl". flader lltaçá" dc lua. contrataçáo de

empregadaa. falta dr telelone, compra de mo-

vela. lapétrs, geladeira, fogSo, cortinas e tantas

outras preocupações e deapesaa.
finHr-;# im i»«T **"* !"•

rua Duque de Caxias. IU1
Tratar com o t«erente.

V&RIZES f HEMORROiDES

IHI. C \K<iti:M io

URlSiUVAlM-t ItiMBti :tfi»
HORÁRIO: 10 áa 12 e 3 as 7

CtRCTROIA Pt AS 1 11 A

DR WALOEMAR NESTROVSKI

Eft \nn 1 "aa Das ill - 13
t» • - 904 e

Em tronte a >sta Casa Das 1-40

gente 
assim usa IPIRANGA

0 rapaz que gosta um bocado de sua Iam-

breta nova. E que cuida dela como se fôsse

uma namoradinha. E o viajante comercial,

com seu 
"decavè", 

comendo estrada pelo

Rio Grande afora. Êles sempre observam o

abastecimento de óleo com todo o carinho.

IPIMNM 2T

óleo para motores

a 2 tempos

Sabém que é preciso cuidado com a oxida-

ção, quando o motor a dois tempos fica para-

do. E que também é necessário evitar o exces-

so de carvão nas velas, usando um óleo de

baixo Índice de carbono. Gente como èles,

que quer qualidade, usa IPIRANGA

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PETRÓLEO IPIRBNGta

•Y.rtf, 
Al—w — F * 196S DIÁRIO DE NOTICIAS rm*mw *

Assalto ao Banco: Pouco proveitosas
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EDUCAÇÃO

eM ABRIL FINDO, «tln.
, 5.600 000 o número de

ftMütifituraf de apAio à pro.
p.>*,áo que íerá env ida,
•tr wlbiiihru próximo, à ONU,

feKferocl o emprego da Ifn-

fi.a Internacional Esperanfo

B*a<."la alta Côrf. Comnro.
«• < -nlensificavão 

do aoAio
I a**? lir aua o fato de que,
•ip iV50 uma proDOsta an.
t* fc.r H(lr^i'a Cimente 492
•*«ii «turi» A ride espcran.
ttaix vfm trabalhando infati.

•^vr.mente, em todo* os paU
ae> dr mundo, através de
tnn Delatados, para que ís.

•» diom. útil, de reaoroxi.
ir.at*< aos povoe em alta
o tu»! «curta pacífica, tenha

sue aprovação geral. Na
tfeD--*n"8ta Societo de Pôr.
ti *>egre — ESPA —, i rua

Prc' \íwes Dias, 112, qum.
ti <tndar, sala 504, leiona.

•é. K*p»'anto . dá-Se infOr.
truções sóbrc o idioma neU-

tru

CO! PfilO Amrieano, de

P*> ¦< A'1-gre, comemora, no
eoi i-nte ano, seu 80.° ani»
vermitio dt fundação, dc-on-
vlvi-nd^Je com grande en-

ftis'asmo e *eu programa d«
feRt-widpdp». Dentro dfle, es.
tt <knd« realizada uma cam.

pjni financeira, destinada a

cnnyguir fundos oara me.

I» oi o -qulpamento do Es.
pri'orin Modelo do Curso de

Sw.euriaa, Lideram a cam.

pt-rra o C rem o da1- Ex-alU-

Dai do Colégio Ruy Barbosa,

«t&s aluna» A presidente da

*t.nv:.nha sra. Reny de Sou.
< <mos, está soll.itando a

torfg- as e* alu-as do Ame.

r cano que dêem sua colaho.

r^rã-i pe«oa), comparecendo

Ir reuniões, que se realizam

kr tti ça.->-feiras, ás 9 hnrju

nt ' Wígit . ou enviando suaa
contribuições

Estí sendo chamada com

«' «é'.cia ao >ervlço de D vul.

gu»a< da Secretar u de Edu-

c»cài e Cultura, 10.° andar

do *lifici< daquela Se reta

ria >< estudante Irene Bueoe

tkOtOB

A Secretaria da Escola

Of inrnalismo da PUC, peda

ao.- abatio relncionados, o

enm. ¦«rec mcnlo urgente, na

sei.' n" 26 para tratar de

a«-t'i tos re'erentes aos mes.

Dou
Carto^ Alberte Zanardl,

Fern»ndo losc Guem-iro, O-

dk>» Hávlo Rodrigues, RIU

Alberto Val&ndro.

a DIRBCAO • Diretoria Un
Circulo de Pai# e Mentre*

do utnâeio Ei/.dual "InAilo

Montanha* eetlo convidando

pata e protfsa^rea nara urra
reuntAo msnhi, dia ti. àa 15
horas Catão eonvld.n Ir. IfUiU
mente, para aaAWtrem a t nmu-
u m Mascai do Rln^<r>. nni.
dia 4 66 16 30 Itnm oara c cur-
•o aturno e, às 90 boi-ia par*
o «*ir*o noturno.

. DIREVAO do Colégio leTfc-
du.i "Júlio de Caattlnr.' e»-

t aviaanio aoe profeaaArca que
•x latem vagas na cadeira *e In-

glèa, estando aberta* -ia to» ri*

çOpa aW o dl* s de tunno eor

rente daa 14 *« 16 nora» Ot
candidate» deverão apresentar
comprovante de que aáo Mcen-
«iadoa por Kacuidao* de Flloasw
fia « ter de 31 a 40 inrt de lJa
d.* Malorea InCormacòer jode-
rio «er obtma» na Aeci»i«rln do

Ssiabe ecimento, com a Prola
Slvlra L. franaea.

)R. W. NESTROVSKI

CIRURGIA Pl&STICA

Edifício Annn Dias

9.° andar - 904.

em IrMta •

Santa Com).

Dai 10.11 a 7.4 bora«

BB6A

50 MILHÕES PARA 0 ENSINO

NO MUNICÍPIO DE PELOTAS

O Deputado Ary Alcântara Informou à reportagem oue
foi assinado, na semana passada, em Brasília, o primeiro
convênio com o Minltéro da Educaç&o, para o enstno no
município de Pelotas Por êsse convênio, aquéle munWnio
da Zona Sul receberá, da Uni&o, a importância de S0 mi-
lhões de cruzeiros. Outros convênios serão assinados opor-
tunamente.

PROFESSORES DE VÁRIOS ESTADOS VIRÃO

AO III SEMINÁRIO DE ALEMAO DO ICBA

O III Seminário de Ale-

que começará no dia
3 <K <ulb' oróxtmo, nrolon.
ganao.se até o dia 15, trará

r patrortnln do Instituto
?\il*iual Brasileiro. A temi o e
cf'l»horarâo do <"POF, oro.
leshArefi de outros Fstadot,
cot a rinalldade de anrimo-
rar efetivamente, n enron
tio tVntre o.« m'«tre, convi.
flbrio* rte«taca-8<> o prof,
KneiireutPf conhwido h»
ireiT de tiú-lca. miio 'alen-

t«. it foi eomnrovado em inú.
1>*r». iniciativas, no País •
¦» #*tr»n»e|r0.

C temAric do Seminário •

Pr*t "chc vários setore* do
ensii o de itlrmâo; Métodos •
dtiifiica; Psicologia da aoren.
0'r*í»m; Livros didáticos;
PUi.oí de «ula* t e«ames;

*'emanha d" hoje; litera.

turu pinMira, escultura, tea-

tro cinema, música, história

g">gtafla As aulas serio
acop'D"nh»das na sua tfo.
ttlrli rom oroieçftes de fil.
me>- diapositlvo» e "slides",

a^i.ui que dentro da narte
uliura ae dentaca também

a D">gramacio de conrfrtos.

P'«"tendem assim, os orga-

nl730orcs dc Seminário, que
droKado aog nrofessôres

de ernásio r professores de

Centre* mantido* nela ICBA

no interior do Estado, tra-

duiii o enountro no acrtsci

me oe oadrto de ensino. Os

qu* quiserem se ins rever no

m seminário devem dirigir.

pt pessoalmente ou por ctr.

CONCURSO

ÍBRASIL

Visita Rio a...

NAO PERCA O

FèSTiVaLOS

t*. no Intltuto Cultural Bra.
«iteirwAiemSo, à rua Dr.
FIA e*. 33(1 — 7* nadar, o o.
d» ihes serão fornecidos os
formulários de matricula.

Concurso d« redação

sobre o aprendizado

de Linouas: Prêm;os

Ir*er«ssante Concurso de
redncáo e«tá sendo desenvul.
v'd. pare alunos de 4a é
r»e dor ftlnásios otíWcos e

par» ciliares da Capital Tra.
*i< te de desenvolver, em oor.
higi ês o tema 'O 

anrendi?a.
rt< <u idtomas como instru.
irep'e dc aoro*lmac3« entre
o» oevos Esta t uma promo-

çài <onit|ntf, do ln«tituto de
Idlvma? Yárigi e do Institiu

te dr Llnculstica • Antro no.

da Divi«ão de Cultura,
com a «ipervisSo do CPOB.
At 2Í me'hores redaçfies se-
i|o oremiadas com bo<sa« rU

e.iti oo« nara o» 'd)oma.<! m.
oHWdog pelo Y^7i*i o, ao

primei>t iu«ar, caberá uma
via»' tr » Montevidéu, por ii,

oir ê.t-mana.

T"do« o.» IntereMados po.
derat obter informações com

n>a> pro'e»«ftras de idioma»

ou oireiamenle no Instfute

it» tdioman Yíriei e no Ins.

titb*c de 1-inKUÍstica e An.

tropx^gla ne IlivlsSo de Cul.

tur:< no Delindo a tarde. O

prure, de ertrega das reda.

C^e* será o dia 10 de iunho.

EC.F.: CURSO DE 

'XTEHSAO 

CULTURAL

EM HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONOMICO

Estão abertas, até 11 do

corrente, na Faculdade de

Ciência!» Economicas d >

URGS, as inscriçAes para o

Curso de Extensão Cultural

em 
"Historia 

do Pensamen-

to Econômico", a ter inicio

ainda neste semestre, no

período dc 15 do corrente a

16 de julho próximos, num
total de 20 aulas (quatto au

Ias semanais, em forma de

duas aulas conjugadas, às

quartas e sextas-feiras, das

10 ks 12 horas), sob a res-

ponsabilidade do titular da

cadeira. Professor Francisco

Machado Cairíon c de seus
^uxiliares.

Poderão ter acesso à ins

crição. preferencialmente os

candidatos que já cursaram

o do ano próximo passado e.

ainda, se houver vaga. c-

gres&os dos cutsos universi-

táriot de Ciências Ecnnômi-

cas, Ciências Contábeis.

Ciências Atuariais e Admi

nistração dc Empresas, His

tória (por Faculdade de Fi-

losofiai e Direito, destinan-

do-se tsse curso, especial-

mente, a Bacharéis com ê»-

se tipo d; formação Jniver

sitária. Serão fornecidos

certificados de freqüência a

todos quantos, dentre o\

inscritos, comparecerem, no

mínimo a 75S das aulas, c

de freqüência e aproveite-

mento aos que, alem dessa

condição, realizarem prova
ou trabalho original, esc/1
to.

O programa a ser disctt-
volvido serí o seguinte: I —

Fatóres da História — o fa-
tor psicológico — o tator

geográfico — o fator cconó

mico II — Visão histórica
da Idade Mt;dia e sua cultit-
ra. III — Visão histórica da
Idade Moderna e sua cultu-
ra. A Renascença e o nAvu
humanismo. IV — Visão hia-
tórica da Idade Contemno-
rânea e sua cultura — o sé-
culo XIX. V — O momento
atual — conflito Je culturas.

Inscrições e intormaçóes

na Secretaria da Faculdade,

- 
NOVA UNHA DE ÔNIBUS -

Porto Ale?re 
- 

Uru?uaiana

* OáfHfSA autx VIAKIA PLANAI. lU LTDA oomuntr*
w inicMK dia 14 (te owmorv paaaado oova unna de omtxja

liaria tneiuai** an Oomirra

Hinino. d» rOHIX AlJU.KJ a tTRDOtIAIANA slmullânea
Twmu u 4ò .mraa (wm«i oeiaa «aeutnie» «munama»
fmnun.i linndf Man vpr >uu «tona Peito fie «unOQO
a« tvar» imrni luiu rnarim itr Aaata I

• ene«»<ta eer Inipuiam • HAet» Atecr* a» m - <ras

â Cmpraaa aaaoe ¦ agiaoaua • pmateuuia

CENTENÁRIO

(¦ÉNMilülÉta)

VAKIC

m.N»miANDO

AM

"HiiiES"

BRA5IUIRA5!

INTERNACIONAIS

Emprêsa Canelcnse de

Transporte Coletivo Ltda.

Linha d* ônibus entra Canelo • Pòrto Alçara

iUA OSVALDO ARANHA - FONES: 2 • 122
UoninnKaiiiua au> dniMnio» pa^Haeriio* <m Itmaiio*

ie nossa> linhas enire tANt-IA e frtNIO Al H.NH
t*AKIII)AS DK t ANHA dtftnanienie i» t.ll na. - de»
MUU e lotm ha - de V à sâha.i.. a» "(»' ns - d.»
m<ngua - OlHUtle. «a Wju h, ttt-t.HKSM» 01- mu
ft' 41 V E diánamentc ts 6 *) 1043 Htm t Iftltt t»s
- diãriamente m/sábados ás II hs. — abadoa ás I4J*
tvwm

João Pessoa, "<2. 1.* nndar.

tala 12. das »"»00 às lü W •

hW ás 22,00 horas, Jiári*

mente.

"Dia 
de Camõss'' no

Gabinste Português

de Leitura: Recita!

O Gabaiata Porui^uia de

Ltuiui*. iOilUaftdO MO UJ jUiAAiU
Qo huiu CO»si «I 4 4*.AU-
fiuuc |laCOa^*iM UC UlVOU^Ai A
CUi > lAi «4 440 1V*Ü
OícUMjC Cs o OU., |4»4á UC.a 44c*
IlKi4t4av«44 t«to U) V/u4ilV<W, Ot"*

O «ÒMá U bO>

|a*4iUI ^a>UI4MI it ~ luuíi*
nua, t4Ai &s,a ijonuK4*t,k, ot Uúêuü,
Vrti.u» e*iUuOtt 5oure

a viua a o Má ue duuues. U
4>o.fk444i ea%ü M Vt44U4 puii*
C4mís uviuiu ua i^k^tka>.
k^.anuiou a remuav«o. em
toou o utiuj, ua »-miuu>
camomaiui ue li**', oieruc«o>
0o a UXius u* euu.ftiu» esou
w nuAimu» e íacuioaue* ae

IriiOttOAiii U.4Í tit.tip.4u
la sua pubitcaçao, pot luM
uü «4U11Í prop.cui OOÍU litMie*
r*üi u CUUCU/lkJ V^UasiW
ZU4UÍO, tá pur »•
lUUus uua 0Lkv..oS « U.JJU
nor^wAit at&wA dpi AU òí —

tom a ooisuoraçao oo Dr.
Ueri EbuartiU* buxu c.lu<en-
ber^, ornaniuiu expo^çoes tu-
buu„r<iiu-aa nas vitruies uas
Llvr«ruus Kosmos, Ltonurdu
da vinci, e Uiooo. A lavra-
ria Sulina também asia a >-

fresantar 
uma amosini da

10 lo.ralla portuguesa, a pn.
Aldo uo lifL, 41 Apr«senui.
rs, boja. a noite, um Kecital
Camoniano, no Teairu Sau
Pouru. que contara com a <x>-
laborada» do Coral halaao a
do Co nu d* clamar a d* racuu
daae da ninaolia da UKci.s
bam como da sopranu. prola
En> Camaigu O Kecrju ni-
eiar-stu aa 21 horas e a en-
traoa e tranca

Ontem, a noite, bouve a »*
lane conciuaao do >ao*u cur.
«o. em nivei universitário, i<v
bre "O SJculo XIX em Portu-
nJ" NeMc curso, ta aram
qulnae professores universit*.
rtos e o encerramento foi a-
brtlhantado oun uma nora da
arte a cano do Coral da
POC. dirigido pelo Irmão F>
dándo.

Mestres apoiam

projeto para

a acumulação

O Cffitno dr» Professo-
res (,*mário« env ou oficio

* deputada Suely de Oli-

velr-1 apoiando O proleto

que garante a acumula "fio

rlf c-i tr°s para o» profes*
sAres (a nomesdr». el»bo-
rado pfla Comissão do Ser-

vif °úb'lco. O oftclo. assi.
nado pela Vlce-presidente
Valdee Bezerra, diz o aa-

gu'n'e
"K 

Diretoria do CenV» <le

Pioie-sn-e» Primá'ins *;»ta-

duiis dirige v a V. Kxc'a.

e á preciara Com'ssão do
Serv.ç Público, gob *ua

orerdenrh oara manfes-
tar o ycu aolauso e o B?u

apoio a Iniciativa dc as«e-

gup*r p"r d ploma leeal,
aoá r*c fe««órps c incursa-

dos e nomeados anter:nr-
in»nte í vlfAnds das

n o 49HV e 4944, os b"nefl-
dos de inst"u'n da acumu-
lario de cargo--"

0 otlcio do CPPE a«»'na-

la qile o orojeio comple- 1
monta jaueias le's. "corri- -

*inno situações anômalas
ao mt-snio temDn em oue
evij«ncia o esoirito com-

preens vo de setlg legisla-

dorws'

CIIIK0 0i DíCOUArAo
"SUILY 

SÔ Di CASTRO"

Ea(So abertas na Secre-
tari? dr Circulo m iit»r ás
maMcular para os dlver«os
Curs»» oue o ln«ti'n'o de
Depuração "Suely SA de
Cssti*" mantém há ma-g
de * aros no flrculo Mili-
tar de Pòrto A'e<rra

O r«-fer'do Intitulo, )S
Tüd.rloi ai na Sociedade

Dôrt, i'etiien«e, fará fun-
cionir em breve um Turso
e*>»c'a' às men'nas-mocas

oue neste ano farão seu
deb-it.

Além deste outros terão
ministrado* tais como-, Cur-
«o 1c- decorar-io de in'ertr>-

res; < urso intens vo de de-

coração Curso de D"caoé-
Arnnl<" de mesi<«; Arran-

jos te flores — C-ntablH-
dade doméstica; Etinnetn

social. Elegância e per<o-
naii i.tde- Derr>ra-ão do am-

blent.: infmtll; 0-#ar /ario

de festas infaot s; Estilos
dt 'nóve!s; Menus balsnnia-
dos; Bandejas ind vi^utis.

Aa inscrições *:rào en-

cerriua» no dh 30 do cor-
rente Informações na Se-

creta- i.i do Circulo à Wu*

dos Andr-i'as. 1005 (8 ' an

dar do Ed- Mal. Mallet ),

URUTONHO DERROTA RODRIGO P0RF0CINH9

NA DISPUTA DO PRÊMIO 

"CARLOS 

BARBOSA 

'

Associação de ?3is

e Mestres do Col.

Rosário: Eleições

Com o comparecimrnto de

mil e ccm associados loram

realizada», nos dias 30 e 31

de maio próximo passado
as eleições para o Conselho

Administrativo d.i Associa-

ção de Pais e Mestres do

Colégio Rosário (APAME
COR). De acórdo com os es-

tatutos da entidade, o Con

aclho é composto de um re-

presentante dos Pais e de

um representante dos Pro-

fessAres dc cada série do

curso ginasial do Estabeleci-

mento. Esta é a nominata

dos representantes dos se-

nhores pais c a respectiva

série: Curso Primário' Ho-

mero Torrano Santos (I.' sé-

rie); Armando Rezende (2.'
série); Américo Campos (Aí
série); Hélio Fernandes (4.*
série); Alexandre Argoiki (5.'
série). Curso Ginasial: Aldo

Penteado Miranda (I.' »e-

rie); Fernando Lunardi (2.*

Serie): Alonso Opixrmann

(3.* série); Pedro Chiarelb

(4." série).
Tendo em vista que o re-

presentante dos pais da ori
meira série primária foi *

leito, posteriormente, vice-

presidente da Associação, o

ar. César Duilio Bcruaidi (e

leito primeiro suplente) se-

ra o mrmbro efetivo do Con-
aclho Administrativo.

"Literatura 
aiemà

dftnnis ria 
guerra''

em segunda etapa

O Curso de "Literatura

Aleirá, depoit da «uerra", eo-

mcçirá hoje. 3a-felra, às

19 43 u novaetapa.de trnba-

ux quanou o Prof, Delle*

Ahi- ra prosseiulrá no exame

dt novo» autores da nova

»er„va. alemã. O método

acaenvolvido p«lo prof. Ah.

lera trata da leitura de con-

ts»! pe fragmento» de aove

la e de romance, procurando
nfj'»; tentos, O eatiio, tu

idéia» bâ-icas os pontos es-

sem ali d« cada escritor.
"Literatura 

Alemã, depoi*

d:- aiiena i dedicado aos a.

limo» do K'BA, aos «Jtudan.

W* ae Língua « Literatura A.

l«-m de iioasaa Univers.ila-

d«s bem como para o púbU-
rr ra. gerai • esta pi "gra-

tnao-- para tôdas aa tárçaa.

Mr4
Iricrmaçõe» • ina;rlçô«*

aev m ast solicitadas ao lafc

titute <_uttural Braallelro-A-

Wir*, à rua Dr. Flõres, tio.

f «dar da< » ks II.10 •

das N.U0 a. 20X» horas.

O "Prêmio 
Carlos Barbo-

aa". disputado domingo no
Cristal, por animais de qua-
tro anos e mais idade, na
distância de 1.609 metros,
com dotação de 500 mil cru-
zelros, embora com um de-
•envolvimento iniciado nor-
malmente, revelou uma fi-
nalização surpreendente. A

partida se efetuou com Ro-
drlgo. Curuvá, Bonelo. Uru-
tonho, Greiba Gamão e Di-
leção para finalizar, entre-
tanto, com Urutonho ven-

cend-o R i trigo por dlferen-

ça. de focinho, confirmada

e"photochart" 
e com de-

-ação da Comissão de
Corridas sob bandeira ver-
de.

Bonelo, eleito favorito pe-
lo público apostador e. a-
liás. com alguma creden-
ciai para a vitória, não ul-
trapassou da terceira colo-
cação, possivelmente não
suportando a sobrecarga.
Gamão. igualmente tido co*
mo aspirante ao triunfo,
não se classlficiu e se dei-
*ou acomodar oom Dileção
nas Ultimas posições.

Urutonho. animal que

velo de São Paulo, no ven-
tre. conquista, agora, a sua

primeira vitória em clássi-
co no Cristal. Não abriu
maior diferença de seu ri-
vai de vanguarda por se
haver jogado para dentro,
em simultâneo movimento
com a sua avançada.

O laureado, filho de Zor-
rino e Tá e pertencente ao
Sr. Homero Tarragô F.*, fô-
ra apresentado em plena
forma por Hugo Martins e
acertada mente dirigido por
E. Raymundo.

I 
fl>

JÓQUEI CLUBE SOCIAL

O Jóquei Clube do Rio Grande do Sul presíou sábado que pastou significativa homem-

gem ao Secretário da Segurança, Cel. Was'rngton Bermudez que se tornou extensiva
às outra» autoridades policiais. No saião de sócios do hipódromo do Cristal a presi-
déncia da entidade turjistica ofereceu uma feijoada áqutle secretário de nosso Estado.
e a outras personalidades da hierarquia policial, ato que se revestiu de cunho de co-
municabihdade democrática sob insiiraçào orientadora e administrativa do presidente

Fernando Jorge Schneider. Na foto um expressivo ângulo da homenagem

Lindeira e íijdio Xirú fora

da categoria de 
perdedores

l.o Páreo, em i.200 ni

l TABALEAL — 4» — Macho,
rjtManho, 4 UM, «Tábano t
Babblc), do Rio Grunria do
Sul Tratador Jov- O d01
Santo» Proprietário Bruno
Ru*kow*kl Criador: Áureo Ay
r.»i Awvedo loquei: Mario
Romum , 5ti qul
lo, . 30 5)0 7 W0

3 Prece do Sul .. 34 630 9 í«B
SM  46 3» 23 0H0

l iara  8 750 4 010
I A* um  1.7*0 1 Hí*'
8 Iptbaé  S 410 4 2*0
7 Sutil  1 300 «30
I Santar»  C 'Nasça

Sus Tratador: Gabriel Suva.
%m Branca», do Rio Grandti do
Prt»pl1etArto• Stu'* R. lante. Crto
dor: Jocá Guido Orlandlnl Jo.
qimíI: Mirlo -tos

lano. 55 quilo* 73 MO 44 340
VerrrtoUünlia ... 3 410 1 340
Viaçâo . ••••••• *0 490 4 7H0

* Rowrete  C Undrlri.
5 Vlrajuba  5« 180 19 430
8 Ouro taxa • ••••• 10 330 8 130
7 Viole  I WO 1 800

Rmpiatolada ... 5 370 4 o90
*apiaa 46 .170 16 300

Saoeia C Soror
« EHrca 11 m v 370
7 Ouropon® 30 570 7 321,

Prtnc.pesfla . .. « 490 3 650
Onda âravA ... C Elirca

217 ( > 102 230

156 340 79 730

108 5» 87 49"

Tempo 79" OanN" por 3/4 de
corpo e 1 1/3 corpo D'Mdendo« —
Ponta Crt 34 Plare» "rf 38 a
Crf 23 Dupla f23>: Cri 58 Movi
mento do párao: Cri 2.351 000

2,o Páreo, em 1.300 m

1 LTN DE IRA - tf) - Ffctnea.
tordllha. 2 aoo*. (lacoy • Ro

Tempo M'4/5. Ow.h.. por « oor

po» e 3 corpos. D<*1 tenoos — pr»n
U Cr$ 14 PtK«s Cr» 11 « Cr»
N rxipla iMI: Cr» N i4ovlm«i!o
do páreo: Cr» 1 173 «Xl

S.o Pán-o, em I..»00 m

1 OCA! VMA — <8> — r«fnr**.
islatà. 4 anos. (Pando e Ute
ta), 4o Rio urandt do Sul
TraUílor Elptdio Corrf* Pro-
prlrt»rl» Hlíl» Snin.UI Crlm.
dor: Jüllo Brunrlll. Jòqutl:
Anaetano Moraia,
87 quiloa  iS 409 ft IN

J Soror  112 300 55 440

56 quiloa ....
Cartlla 
A«r«»*tva . ..
CmH^et* . ...

Baf6 . ..
Prevlnida . ..
Prvcavtda . .

55 450
» «Jü
12 6HI)

100 400
36 31.1
47 050
C Prwrlnida

J0(KFY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL

4AB«do ii nr ii vho ni i*J ««• cohhidv — as ii.m hiih>

I* P4RI.O I..M* 6 lltl.lior* .... -4 . r»HHl I M. M
7 I umtrtdor ... 56 1 H*l aalcko ...55

| vroi- 54 > Hoar.  54 2 S.n inidro .... 55
) hmitutolnda .. » Polar Sol  5* ........ 5>
" kmlwii 5* * l-junho ..... 5!
1 Piplw 3 Lunlr. 5J

Prlnrlpnu ?4 4» PARKO I.M* . MattiiMO  55
OuroTXin. .... 54 7 t>yr-* ... 5*

» B«rc.  54 1 Mml  1* PaRIO I.4M M
7 M -« Ir.puj ,54 : Ita! Undo  5* t t.OWl Hound .. 5*

1 BMncHihto .... 2 Csrwlero 
PtKIO I JM I r.inn'.«| ... 5. 3 CrMSi  56

c»3.reii«r .56 5 Tro».|«dor ... 55 4 Strati  54
Saivuln.rl* .. 54 6 r..a-hi t lido . 56 5 PaplfO. ...... 56

J Th* I Girl . 54 7 T.m.ndwi .. 56 A Urut.u  5*
* M.»n VoMlor 54 • AlmlrfiM ... 5« 7 l.tua 

CtlfclX. 54 • t»-r»u  56
La Comtam ... 54 *' No.r.m  56

' Ijlau ..54 > rtNlli I.W. M
Mkttn o...-., . 54 »" P»atO IM *

5> I D'ldoM  ** I H«mlM4«! . 54
«J : {'.mmrj  <4 : El *»>olucloti 51
«J I Clwiar.  -4 ti «rco  »»

4 I. b. I »i 4 Man .mi ....'>
4 ur^ Ada  "4 ' I""II o .... 5.

56 5 K :wiru  5* 0 Oitliii'n- »
54 6 Pr.wdM  5* 1 Bon. M»l» .... 54
54 7 PtmUik-I* ... *4 t fi.lnip ,u .... 54
«4 « t.lMlc.1 Poll  J4
54 » t- dlxiro  54 " Nollndo  5.

, 56 10 linod.1  5* ? Lfu. tr.  5J

G do Prado
** Bomaiitndo

Cabrauva ..

3* PaNIO I 4M
Oueruman

Aba . 
1 Presumo
" /orra d*Or .
4 StM8 !

Dr* Lut ...

DOMtM;0. IJ O* It NHO D» l»« '«• CORRIIÍA — A» ll «• HORA»

I.* PAR90 I 1— 4. PaRIO t 2M M

AUero ....... 56 1 I'ttmta - .56
t arolnar ..... 54 2 Negra do Sul . 5*

J XentU 54 3 Ftiur Ruj»«ea ..
t r idina  54 4 AiUira  56
Jonld" ........ 56 5 Halcina 56
Poliir Rum .... 56 r Pomba Nigra . 56
Kiaa Mr  51 6 RlomeU ...... 56
Camemhtrg ... 53

7 lti«ornta ••••.. 56
!• PtRVO <••• * I Ma Ui  V

GP Da lRfPtui ? Car lama 56
(OROA —
Crf tm «m

§• PaRfO 1260 M
Fak«ko  56
Adaiirar 56 I Cbaltnw  56

J I Irfr  56 2 Munui 56
4 Hal LUt* 5a M ftagenaut* .... 56

Cait«>n  86 3 Frlmartto .... ^6
4 Ar uhant .... ^6

3, PaRPO 1.486 5 I «tartoni* ... 56
6 Old Flrmndo . 56

UA..WA.M • A. .... 
'I ' UAW4IA* .... •• ¦ V

Mvrll 57 •* C>ma La Jauna ^6
RrtitMuul .... 52 8 Vasquelro .... 56

1*6  54 9 Oalloptr Plra . 56
l»aryan ....... 54 10 Rublullo ou . . . 56

< Hiveiro  54 Rhododendron . 56
Pronbme 57

•» Manlpur  34 4* PaRIO 1.266 M
#/enjval 54
v 9inta>'Ur ..... 54 I Cavada ..... 95
10 Nlclal  57 2 i»Mene d*Or .. 5?
• C6U.A VlOla ... 54 AtenvAc 55

Amellne
•* Ronreu
•* lucinha ..

t>un»atrii
La l»wi» ..
Vlfilfr
Vemeihlnha

n \ ir;iju|v.
9 Hrnaiitidí4
lOIirlin ....

5*
5?
55
55
5*
5?
55
55
55

7 * PARI O 1.826 M

Rt>dri«<.
Retorno
OurortiCsiua
l)o e Magia
Djmaa ....

* r»N' 
Ltuarna ..
Man-ilpÒ

« Camborà ...
10 itrelba

53
52
5:
5:
57
51
AO
51
56
50

At provai comuns

Dentre as provas comuna
salientavam se, de certo mo-
do, pela categoria de seu*
disputantes. os encontro*
entre "brotos" 

nacionais rie
dois anos, sem vitória, se>

parados por sexos e con*

quistados, respectivamente,

pela poldra Lindeira. qu*
desceu à rala com as hon-
ras de favorita, e por ln-
dlo Xirú, também o mais
cotado escoltada, a primei-
ra. por Vermelhinha eo»

gundo por Kftncio.

As apostas, de certo mo
do animadas, atingiram ao

total de Cr* 44 283 300.

Predomínio venceu

o GP 
"Pres. 

Vargas"

RIO 7 (Merdlonal) — De

potxa s Donta. Predomínio

pótro de 3 anos. filho -le

Profundo, na cirio no Hio
Grani» do Sul, lev^n'"U.

onteiti na Gavea o GP
"Pr-íi'!ente Vargas", d'spu-
tado jtr 2.400 metro* olsta

de grama encharcada, com

a do'acâ0 de 4 mfhõeg de

eruM.rof a^ vencerior. O

co.idurdo de A. Rlrardo

ganhou com bi»ls»'e de-
sentfiliura evldenc anlo •

bom preparo minorado

pel. veterano C. Gomes-

Lorn Ricardo avançou no

final p;.ra lutar com D«n

Bbl'nha pela dupla, ma»

Coube f este o segundo,

conf .rnrt positivou o 
"pho*

tochirt".

Tempo: 09*3/5. Ganho por paie
ta e J corpos. Dividendos — Pon-
U Cri J3 Plaré^ Jrl 21 e Crf
11. Dupla «24» Cri r. Movimento
do parvo Crf 4 »81 500.

4.» Párrii, em 1.300 m

l CA-.fcLKTA — 4» — Péioea,
castanha. 2 ano», Uouíoquo e
Mncki. do Rio G<ax>de do dul.
Tmiador Qlrccu Lopea. Pro
prietario Juven«u Silve.ra U~
ma Criador Ciro Minottl Pe-
feira J«>qufft: Mario Rosa^no

23 3Ó0
15 V*)

• Ula
32 740
lb 230
15 840

m 260 11o 430
Teropo; <M"4 b Gai«n por 2 cor

pos e paleta Dlvkkndo» - Ponta.
Cri 15. Placés Cri X e Crf 22
Dupla (131; Cr* vi Movimento
d< pareô Crf 4 02S DU»

3.o Párvu. t-m I.IOO m

( .uO1 ' lOLA - III — 5»<u
d», ala«âo. 6 «noa. (Tio tmeo
e Stnaimaxi. dc Rio Grande do
<lal Trutador Álvaro Nogueira.
PruprirU- lo» A Nogueira • J.
B. G. Araújo. Criadorea. Pran-
cuco e Cartoc keverbel. jòcue'
Au|HMO Garcia.
á6 quuod «2 540 16 lJÜ
caoaretier . ... C/C. Viola

M Voador <* 640 3j í7ü
fhe Utla Glrl .. C M Voauoi
Canaverai 5 640 J 550

« U Confuaa . O VÁ) 1» ueo
7 Ocear Que<m .. 3 2 RW

K>ÜM  C/La Coníitu
BonsarSindo ... 4 900 o i#j

10 Hartli-  7f 56»i 24 710

soo 580 m m
Tetupo ti". Garibo por 2 1/2 cor

pus a 2 12 corpoa Dividendo» —
Ponta Cr* 32 Placi inico Crf
4(# Dupu au Crf 179 Movtmtn
to lo pareô Cr5 "2M0 600

6.o Párt-u, «-m I.WN m
lHcu«»NMU — a) — Maçou,
caatanho. 4 ano». «Zonrino e
TA», do Rio Grande do .-nu.
Trai adi >r Hufo Maribarz Pro.
prietarlo. Honwr tarraaô h
iho. Jvtiu«i £lorv ttayiiiUMkj,
•9 quiloa  66 WW 19 fli,

KOdri«o  21 720 9 04i>
i4oo«to «  4IR 31u SI 470
Curava  5#) 410 13 710
Greloa  29 &5n í OWi
Gamáo  22 WiJ 0 570
Dlle^ao .  26 270 14 320

f .• P A tf O tW» N

136 130 127 060
Nàu correram* R*-man<«ra. Üu

ma». Bald oe OurocAequ*. tempo
IN'. Ganoo p.«w fo» .uno « 3 cor
po» DividfMW > — ftmta c.% i3
PtaoH: Cr* 27 « Cr» 46 Dupla

Crf 74 MovtitKinto oo p*rro
Crf 6 964 üdO

7.o Páreo, ein I..I00 m
l Utw»o MHu — tl> — ^.acoo,

ea^tann» . ano» < LifhtMin a
Divorciada), do nio («.ano» oo
.iuí Tr»tMd*tr Joêo Aliando
Prtipi irtarUi. Slud Corooado
Jóquei Prancisco «lac^ac , 56
quilo»  UM' 13 i*o

Ka' cio .....
Vl/labo 
Hjiht lá 
T^.l 
CanWfral

" Mar Claro ..
a L Vlolon- elo
7 San»o»Ul6 ..
I O^irolngtej
" M«i V> ......

55
55
55
55
55
5*
55
55
5?
55

Sabfroville .
Bonei
Cant«fral .
Carrapato .
Hai Liblo .
L Refugio

lt Mu
64 7k!
«I (MU)
5?

4 0»
13 UU

J0CKEY CLUB DE CANOAS

r«OC*4M4 P4BA M- «flMAO SOU KM, OWMWIB* DIA
16/6/66 — .%» It HOR%»

«• PARIO I R» M

I lyuanau do Sul 57
: ciclo . ... s:
) Oirlatlm M ... »
6 iiadUo ....... 54

Colonial  56
Ral»d<> ...... 51
N neva Orleana 5.»
IiwMO  55
Con ir» fVtr .. JJ

10T«rciopelo .. 51

6* PARIO I 166 M.

1.. r.R»0 I 4M M. « C.nlr.  «1
10 lll.ii. S|i.rt. , 94

t Allnlw  54
I S.t.l ( »i)dv , )> J.« PARfcO 1.44. M
i IrulImM .... 5.1

Om.dor  5. 1 III.Ill .... '4

TaW  51 ; P.lu d. ».l»o .
" K.h..u 5' 3 fMfr P»B 54
* R <lu N.ii. . ^1 « l rot»l  54
7  54 5 MMMt .... SI-
" Brn». .  50 4 Hon.,'. Alul .. 51

T ii.nh.Ui J4

a.' r.BliO I 144 « B.rMr.rho ... M

I M.utor  SJ 4.* r*«»0 M
1 Mm a«r . 54 1 lo.r»detr. ... M
I i mplortt .... 51 3 D»r. <<m« . JJ
« Jlr.o.  51 ) t.Kri,  51
5 Hit,*." 54 4 lulM  54
4 Trot, lit)(1. . 54 5 n. iW)  »>
7 Nmlon.. OU . »> 4 Mu i.Uu. ... 54

Dgrunc ... II T Tlli.t  "
. In.kt MrutO ... 51 H B»c.tMl. .... 50

1 fcarat. Trunk
: (Md.
) tltlvi tlDIl.
4 Mrtr.rDi.nc.
$ Gane Autii .,
6 Condor .....

* HaíW ......

99
93
56
51
59
50
51

(juwruinan .
l.ummador
torra d*Or
N..nr*
Dry La» .
Rnipanhito
Aba
H^rcutoo .

10 Chicharra .
11 Polar Sol .
12 Ne« Klnc
11 leotl 

Frígia continua

líder e invicta

6.170
15 250
14 21 i)
22 au

4 460
4 UO

U4M0 HtJO
N6o correu £dipo Oividandua

- Ponu Crf 31 Placéa. Crf 19.
Crf 17 a Crf 22 Dup.» «12) Crf
37 Movimento do pareô Crf
6 Ml .000

8.o Páreo, em 1.300 m
1 v AMdUSTA — tf) — Macoo.

ca*tanbo, 4 aooa (Ütr Aia» •
Hioxma i do Rio Orandr ao
Sul Tratador Utaio Rihe»fj
Proprietário "lolo A. Arloll
Criador ruclidc» Mara«uo 2o
quei Mário Riaaano,
k» 

56 qul
«3 770 lt >70
41 73» 6 401

m s 560
C.Lumuiadof
U» 97» 16 660
30 |E» ti 73ü
« na* 33 7io

561' 4 161.
5 780 lMi

II 576 « p*
C Lumlnador
C/Nonca
C HWCUlM

310 150 106 476
rflmpo aM% Ganbo por 2 oor

po. . 1 l/t oorpo DtndMKtu. —
hwu i r» N PIm*. Cri 1». Cri
* . Cri « CM>I. Ul Cri 7*" 

do ptr* Crf 19\\m
M

S PAULO, 7 (Meridional)
— Mantendcwse invlcia e rea*

ftrm«ndu a sua condição d»

líder absoluta das pwrancas
da geração de 1^62,. "Ria »en-

c«u na tarde de ontem, no

Hioôdmmo Pau tatano o Oran>

d. PTímlo J..M> Cecllto J-er.

r»z. Seieçao ue >otrançai., ai»

puiaao na pis^ de jrjuiia
normal, em 1.5UU raet.n>!s, com

a oo açiui ae ur* s.UM mw. a

venceoura apretenuua em

granae íorma pelo trelnanor

Kooerio dr Oliveira ílino,

percorreu os 1 oíí) meti o» em

íl" J/10 par-d ganhar df Ma*

rlsela. que forioou & dupia t»

mau Iniáixia, Pieta, Oonutgc,

Piliness e Voanta, sob a di.

reçào do freio gaúcho, rau>

eado no turíe paulista. C íôvia

Dutra.

Oi reiulladot

Nove páreos loram realuu-
dos na tarde de on^em. em
Cloade Jardun, oom Cl» 
I73 4.J W ae ap04.as t Cri
ll.i MO le renda rto-, poriõea
a os seguintes resultados.

1.0 — 2.400 — Kurvei (J O.
Silva F.o' e Kauhl IJ. VUr.
rhant i V S4; U (J4I 47; P.
1# c 20. Tempo 156' J,10.

2,o — 1 200 — Pupe (6 L.
Siiva). Wuerumana (L Ki*o
nii e Kolmar IL. Cavaim-i»

roí V. sj. U. 2a. P. 11,
U • 16. >empo: 74* 4/10.

3.o — Grande Prêmio Joio
CacuiO >erraz ideieçao oa
Po.rancasi — 1 5»JU metro. —

Cr> 5 U0U IJ0Ü — rtiKi» (C uu.
trai e Manaala IJ o Silvai.

lü. D <241 23; P 10 • 11.
Tt-muo 81" 1,10

o — 1 ãUO — F -peliio IJ.
Marr hani i e Bombeiro L P.
Silva' V 31; D. (J4i 60. P.
10 t 40 Tempo; #1" 7/10.

o — 1 — Can Can M.
San.oal Hei de Montai tA.
Arllni e Limiar (A Mívsmii.

3Wi. D 1131 a»; P 48. 13 .
a Tempo: 100" 3/10

6.0 — 1 280 — Abua:a II (J.
o Silva Vo). Deios it. Bue-
nol e Monteman» (O Ket»
rheli V 24. D (13> 35; P.
13. 15 e 22. Tempo: T#" 5/10.

7 o — 1 SOO — Salva Ameri.
ca it Amoriml Ciai ant Boy
tF Le Mener F <•» «. empata»
<lo. no 3 o placf; Jastneu J.
« Silvai e POKUlsta ll. An>
tonto I V «1; D 111» 77; P
19, 13, 12 e 80. Tempo: Kl*
5/10

«o — 1 200 — KaluiMlc IA
Bollnol. Malmbu U G Slb
va> e Sorttno <G Massoilt.
17; D 114' 21: P 10. 11 e 13
Temàn 73" 1 10

$X) — l 2Uü — Pista as A-
rela — Quinlu. FVrus (A. Bo-
Uno). Mllhalrr IJ G .-*|vai
e empatado» no tarcetro pia.
c4; — Araml» <J Marchani •
Fort Wayne (O M.&holl). V.
18; D '141 XV P 10. 11, 11 •
11 Tempo 74" 1/10.

Reliance venceu

o Derby francês

PAK1S. 7 tUPt» — O í*

yorito Reliance v.mceu

t«m o 
"Pr 

x du Jnck' 1
Club" • "Derby' 

franefe.
dluputado no hipoürnm"
de iThsntulv sobre 2 4<hi m
Dl itnme (ina'isoa 

' 
cm se

gundo. decidindo o 
"ph^to

ch»'-r c Krceiro lugar. *t-

voráv.-i a Carvir com
Pr nce Baladln cm qu*' to.

Relianot. pertaocc 4 Mr.

rranç 1. Dupré * foi diri-

fida P°r Yve« Samt Mar-

tin RcgmTou IMí. 3/100

para > dtitine a. Nove pre-
dtito. de tr*a ano, part-ei-

param do tradicional cMi

Mil» — O i< par.. . i .u<tu >

í



DIÁRIO DE NOTICIAS ft|hn II

Alemães.: 

"Escrete 

brasileiro tem furos, 
principalmente 

D. Santos e Belini
S r#

ARGENTINA JOGARA COM MESMO

SISTEMA DA ALEMANHA: 1-4-2-3

RIO. 7 (Meridional) — O técnico José Mi-
uélla nào quis adiantar qual o s st mu oue
a Argentina ••min uar.i t on ra o Bt t.s.l na
Próxima quarla*f<'ira. ma\ o zagueiro" AI.
bréclit acabou confessando que sua funcio
vurá a do libero, d vendo a equ i>e. por r n
•egulnie. realizar o nusm esquema nt li/a-
do ontem pelog alemã.» ou *<ja, 0 1-4 2-3.

Albrwtlit ficará na espora. a fim de «¦»-
tar eonitr as investida» cU Polé. Marxolini
marcara Oarr nehu, mus tendo na eobei- "ra

meia Rojas. O esquema de jôgo sr ans«.
milhará ao usado em M. quando os ar*, n.

tiaos derroaram d brasileiros, por 3 a 0
&o Pacaembu p»ia o time platino só irA ao
ataque através de es oca^ue.

Minello nao t nc ont reinar a nolt - n«
Maracanã por considerar que oi argent.m*
lonherem d sobra a iluminactn d >í «rl!n

não tencionar, por teu turno, efetuar mini-
quer atua o no Mara<-«%â "Poroif. p- íi -

ma vez que esivemoa nqui treinamO*
Botafogo e noi «lemos muito bem'

TÁTICA ESPECIAL. NÃO

MinelU alirm u que nfto idealizará uqu
tática espec al pata obatar Pel.- e Garrincha,
"porque se uma equipe normalmente a de-
f«a se predeup» em demasia com èste ou
aquêle adversário, acaba deixando que o»
ou-roí penetrem livre c concluam para o
barbante

AJuntou que 
*0 noseo íntwilo é Jogar

bem e apresentar um bm ospotáculo. Tudo
aerá fei o para que a viiórlu seja alcançada
até os mala penosas sacrifícios, ao íôr o cavo
Náo pensamos >m derrota, ma» a nossa oh»
nissáo pelo triunfo nfto chega ao ponu, d*
emrarm s em campo com a finalidade d»
atuar deslealmente*.

Mmella não quis diser a nfovávf! equl-
p . mas rev lou que posjul do.s problemas
embora o* tenha cm»;ido. Lamentou a* não
convocação» <!<•« Jogadores M aslono, Arian,
Ovtrga t B iró "que >e v cisem reforçar! ,in
hri^note a equipe".

't'^^*-'»

MMHUafium—in^ii i.' t v
tT3Maa^^MHrir'~^a7i I I -~ 

" * *> • - 
~

. 
' 
i, v ^

1W9, 7 íM) — No vestiário doa jogadores alemães

ODtniões eram quase as mesmas servindo q Jovem
aa-direiltt Hrtss rte sen parta voz:

— Não creio que tenha sido um Jôgo bonito, porque
Infelivnente os brasileiros não apresentaram bom nível
tl(**oo Se Ttio finemos por ganhar, os adversários taan-
béin não e assim achamos os 2 x 0 um placar Injusto « <M-
latâdo. Poderíamos reclamar falta cometMa sobre nossos
zaftitetros, seni que e juiz assinalasse, no lanoe do primei-
ro tenta, mais im segundo gol teito quando o
Já se esgotara.

CABEÇADA FATAL DE FLÁVIO ABRE O ESCORE

Na foto i/emos o lance do 1.' qol do Brasil, apan-oendo FUi ui uwriti m> ar depois do
cabeçada sensacinn/il. A bola id toma O rumo do ar cr, ntemátr nab «t ptsla* cio goteiro

TUkow$ki, Pelé e outro» detenxore* germânicos. (Fruto Meridional)

Restrições, 
portanto, ao

'ufcdbol brasileiro?

A ésse futebol brasilal-
ro desta tarde pelo menos
Dtaem que o Brasil está pre
ptirando sua seleçio para
1966 porém com franqueza
há Jogadores fracos — qu»
me permito não citar — *
jogadores que Já nào ren-
dem o que pensam, como
Djalma Santos e Belinl.
sem velocidade suficiente

para acompanhar o ritmo
de futebol moderno. Enfim.
Isso não é problema nosso,
mas de vooés que querem
«ar tricampeões mundiais..

I

COLUNA DE|

NOTÍCIAS

PRÓXIMA

Rodado 4a DE

GRANDE ÁREA

Enio MELLO

RODADA — Ok resultados da primeira rodada do tnrta-
me dn DItikAo Especial foram em unha* ! »*raia «urpreeri' en.
tes. Nâo ao apontar vencadoraa, noa caaoa de Gffmi > In-
tarnaclonal e Pelotas, uiaa pel»» circunstancias que o«r. ara n

vitórias com oposição aoUvei de Aimoré Farroupilha e
Cruxelro. Já. em Baaé, n queda -1o Morltno foi decepcionante
as^im como h derrota do Juventuo# em seu reduto. <>inbora
todos reconheçam os progressos* do Hlo tlraudt*. Reatou um
resultado lógico, normal perieilamente previsível: n vitoria
do Brasil por ín" h-'-ore o Klamei»ífO. k vtdo para proanosti-
cu>- definitivo* Mm I* <• t*mpo rt. poder-n* ofere cr um v».
ticínio embora vago ent». uno, p» lo 'pano d#* «mostra* »
dupla Gre-Nal uie) correra f«>o -»lu na vanguarda ^'at per
der mais pontos que noê «lols campeonato» iintenoreh Ha
clubes com credenciais i>ara tftWcar u marcha dos favorito»

ENTREVISTA — N»o sttbp.
nu» at> oudt- o bom Abiüo
Quer chegar maa *chainos
qu» com palavras atravéa d,
•utreviatM, eatu jogando tora
am uabaU<o que vem realiaau-
do com ehfòrço e dedlcanio )A
aoa Eucaliptos. Vai mais lo»
¦«. conlrttrt* u omn nç»ci dn
direção do ^ciuht», fron:rilm< u-
ia Vejamo« alguns do
gua última manifestação: "N*o

tostei do quadro e acho qu«í
com isso que está a! A20 po
dtuioa pensar em camp. .»n »
to, nem em nada — Depoi»
completando n raciocínio; MNio

pO&aO fazer nads 8fto «»«
jogadores que me deram e
com êles tenho que ?rHba'.hai

pois náo i»oí»íh» entrar no qua
éro". o que pretende o t^v-ni
co rubro ao criticar atletas
eiogtadoa? Quer ouf> H<*|a:
criticados destruídos, deve '1

niuluUoa? Afinal, esse» Jogv
dores sAo os meamos qu t co-
mo juvenis considerou bons
E o que deseja Insinuar com
aquele "náo tenho outro* ?
Que o Internacional entregaria
a lie * uire«*o tírmca puru
comprar Jogadores feitos.» Afi
n»l sua grande virtude nào
§ formar traques lasídar valo-
rs» novos? Sinceramente acha-
mo» que Abílio nào encontrou
P»Uvraa para justificar seu
modo de pensar.

Sensatamente tò teve uma
uxprraaJio final: "Vamoa tra-
balhar e ter walma" Awhamo»
que tsuo é o que quer 4 for
tida a direção do ln'ern • ío
nal de parte de seu trema-
fln: A» entra* m«n»f«kT*çòm
parecem a 'UapoelçAo s«r*"i.a
lista de alguém que quir jua.
tificar itii»ucaaaoa futuro»
N»d» mais.

BRASIL 2 x 0: ALEMANHA

COM JÔSO DURO t MUITA

ASSUSTOU

CORRIDA

O lirasi venceu a Alemaniut

por 2 a 0. Flávio fta o primei»
ru de cabvva num oentr» di:
Uane ao» 25 da etapa inicial.
O segundo só saiu nos des-
nonios quando os alemAe» e-
ram 10 em campo e Pelé co.
brou uma tal tu que Tllkowaki
náo >ugnrou. A torcida pagou
Uia j,w 370 cruzeiros, rrcorde
braaileiro de renda, para ver
o Jôgo mas as quase 1S0 mil

pessoas que foram ao Mara-
cank esperavam mais futebol
• alegria do time da CBD.
Com um jôgo duro na defeba
a correndo o tempo todo,
maia at« do que alguns bra&i-
tetros que can&aram no final,
o selecionado alemão foi ad.
versário que chegou u as»uv
tar em alguiu momentos Cer>
t*r* de vitória sô houve de.

pois do gol de Pele.
Num dia em que as coUaa

nào deram muito certo, a m*
leçio foi ate capaz de perder
pênalti aoa 31 do se«undo
tempo quando o jôgo estava

1 a 0 Rinaldo bateu mal dan-
do oportunidade para o gol«i>
ro defender. Um outro penal-
ti, tio honeato como esse, o

Jul« perunano Cario RI vero,
multo fraco, nto apitou logo
•oò 11 minutos de jôgo, quan-
do Pele fcl derrubado pelo gr»
Miro

O Brasil oomeçou com o
mesmo time que venceu a
Bélgica, única novidade era
Manga no gol, mas no aegun-
ií> tempo ceilo entrou no lu>

gar de Flivlo e Jairzlnho na
oonttudlreita, — substituindo
Garrincha Desde o primeiro
tempo a torcida pediu um ou-
tro centroavante ma« at aos
U minuto* do segundo Flávio
deixou o Olimpo Mane saiu
porque o Jogo estava violen-
to

As mudan«as nto adianta,
ram multo e nos vestiário*,
spôt a vitória, havia tranqui-

]jda<ie. mas poucos sorrisos.
O Jôku contrs os argentinos,
amnnhi, à noite, será o ülti-

mo teste para a Cumi-sao láa
nica Aetimr a melbor «Uvio
aate^ da viagem

Ficha ilo fõfto
Brás 

' 
3 X Aienianiia b. Lo-

ca!: Mararaná: Jui*: Cara*
Rlveros. peruano; Bandein*
ilhas: Artiuo Tamazaki e Al
berto Tejuda. peruanos: Ren-
da: CrS 20 «n* :m < r-coró»
brasileiro1; Púbico pugante:
143.315 pessoas, Prmic.ri tear

po Brasil 1 a II fflávio. rte
cabeça, no» 2Smi; Secundo
tempec Brasil 3 a 0 IFelé, aos

um>; Anonnalidsde Ctew
mann, contundni-w Ma C nu-
nulo* do «gundo tempo e te-
ve que deixar o o*mpo carre-
(.•ado em maça Equipe;. RRA-
STL — Manga: D]alma Santo»
Beluu, Orlando e Rddo; Du
du e Ademir d* Guia. r>arrin-
dia 'depois Jairztnho, aos 34

minutos do segundo tempo)
K!a\1o t depois Célio. ao» 15
minutos do segundo tempo),
Pak e Rinaid.. ALEMANHA
- Tllkownki; SWIoC «51; Pi-
onuek <2 >, Schulte 141, Lo
rente (*), e Hotteges f3), de-
pois Giesemann (U). no ia-
tervmio Rramsa fl) • Overath
(18). depois Kuppers <M), no

inurvaki: Hrtss f7),
kramp <» e Ubuda (IU

Feola: 

u 

Violência foi

teste 
para 

a Seleção"

RIO. 7 (M) — O Proles-
«or Ernesto dos Santos Su-

pervisor da Comissfc) Tec-

nica, teve o seguinte desa-

bafo. apos o grande jogo
com os Kermluucos:

— No Chile, em 19H2 aa-

slstl ã Alemanha x IuyoslA-

via e embora náo uveasa-

mas nenhum interísse em

Jôgo, acabei sendo (orçado
a torcer pelos iugoslavos
De raiva de horrortxaòo

que fiquei, com tanta vio-

lènrla em vex de futeboL

por parte dos alem&es.

Ernesto dos Santos tè« U-

geira pausa e prosseguiu:

Petry diz: 
"Futebol

super-violento de 3

ou 4 estragou tudo"

I

TODOS 05

ESPORTES

FUTEBOL DE SALAO

A 6.« ved*4« cU -¦ *>i . 4«
im loi coaípleiíd» - ia "<
coe tiMi Gl. V) tll.y <2)
f LHA B*rrt»»u (ll — CN lgua*>«
(») t R..I Ai Hl - 0.0 .» I .1
> Tuiaór. •• rl' Cl .
n 4c »*!)<ií«vi po? ?
tO« lli' asas» « . j*
lidtft — OFvJ « IPC (2). i,*
- TTC (»l. «.? h*. - OEW. F.Cf.
IA< r GNG «4) lu«. - CR AH
• CNl-SL l-l 1 ¦¦ - - OG

FOI GOL; A BOLA ULTRAPASSOU ME!0 METRO A UNHA FATAL

iipò* tremer. Ia confusão d boca do gol ío", noi últimos instantes do primeiro tem-

po a I ''a < rou para Odon que, num leo* toque, impulsionou-a pura dentro do arco.

i'oít. -«'nu time estôrço, lançou te po a trás e, com a mio direita, tapeou a pelota,
e, :tami" que a mesma i-neoasse ao fundo da meta. O lance foi rápido mas era tarde,

pois a boa >0 ha cia ultrapassado dreu de meio metro a linha fatal. Na foto vemos o
i,)- ¦ o c Àm.nanít do la'ic?. nutii"rh>-te o desespero dos defensores 

"índios" 
e a eufo-

ria doj yr?:Histas ¦ Seryio Ia,ws e JoAozinHo. este melo encoberto por Daudt, mas fú

festejando a conquista do gol. (Foto de Wllso» Santos)

Dupla Grenal 
ganhou

jogando 
muito 

pouco

u.*
«101. ím

da

ACM «A

7ju *oit» 4»> ^
M ¦" e» <
s F C. i.v x
V.. ij . <• N
>0«|) - i R * IV Ra

... t

"L,

REMO

A FARG"
a rebata rei: noneoager- ai. ^
tto da Bat.. ife» Nml d# R'*vh t'
¦a* MU pêtrot ara «tvAr- (u

•4«* p»r rvaadorft d «a dâttfi u
frrtorw. »• i*u 4»> fa*q»« v*
D«N*ia«ti mI!»•<», c» co'aHot*<,«t

O CVíDb, f*.. itaiUa» h» » ¦ 3>.' » a

40 Pá»!® m '»••«* &»«<*ría

para «Hc«Ii4m >««

qM ifit» iv» « tr»*tef<u

<»» Aftmtt

MM COKtfê <1 J» S«Íeor..<

í-om um luit-bol qirt
aauitasa uau PMIU m
aupia Uie-i^ai « u<c ** »**a»
uo.s Ciro* pontos na luta

pí» o tüiuo maximu a* to —

Ta«iO ruoiua, jopkiiou eru ca*
Na, utícxi ora», aitianau
no Liis^o Hei, m mu»*
lo aoéisÀu ao que poacm a cie*
v»*«t »)2wa*ir. ch ganao a \*
tona pjr diteitm,.'. imfi.ma,
tiepo..^ i*e >w nunu Jê ue ver*
cu-e». * ft nitiiuinu) cm gua
um Ciis^a.w' teria sido rtsUita-
uu ju->» j. ambCM.

o iniei.ihe.onai. .e i- • —

btu a vu>i í do i-at -'mpiiha,

Obegou a es.ar perdendo pi.i
1 a II. com um tento-relainpa-

go uo lar.i jjo e no Iui o» >.

car o t upaie au apagar oaa
iiizcb ua primeira iasr, para
u_. ar ». a tento daciuvo no
ite. .ck-j cotiipiameniar. Mesmo

frente l eram com rue suas
torcidí- aaisaem de campo
com a pulga atras da oreli-a,
temer»'o por um futuro auv
da Uicarto.

Inter, 2 x farrafM, I

INTKRNACIONAL - CéltO,
Luiz .s<-*.a e Sady; Carlos Al-
berto. Ica e Luiz Carlos; Car>
U - Castro, Davld, Uarian. Do-
rinbo e Laone FAMOUPI-
LHA - Oscar, Noel e BetU
r.ho Casaido. Noredin e A-
lonso; Celso Leio. Nei Silva,
Vi .<.in Carvalho e Dia* TEN-
TOb — Lbío, em jogada pv»
ko.iI. a'is 4 minutos; David. ta-
betando com I)»rlsn. sos 42 e
Sady, de fora da área. aos 13
minutos do segundo tempo. —

ARBITRAGEM — Correta d»

Mário Severo, com 8Un6es e
Abílio. Rl- NDA - 3 927 250

Grêmio. I x Aimoré, 0

GRÊMIO — Arllndo. Aírton
e Ortunho; Altemir, Cleo *
Áureo; Odon. Joéosinho. Al
cindo. Sérgio Lopes e Volmlr.
AIMORÉ' — Valdir. Toraca e
Caco; V limar, Pinheiro *
Daudt. Pelego, Nero, Baixa»
retti, Jair r Butiaco. TENTO
— Odon, ao* 4S, depois de Jo-
gada confuss à b<V* do arco
de Valdir ARBITRAGEM —

Correta de Ricardo SUva. com
Ptveta e Beloto. PREL1MI-
NAR — Grtmio. 3 * Aimoré.
0. pelo campeonato juvenil.
RKNDA - 5.1» 350, recorde
de campeonato, fora os CapW
tal

Musmo vencendo ao Aimoré,

pelo escore mínimo, e talvez
Dor causa dèste mesmo re^ut-
tado, o Oremio náo agraciou
ao» oue assistiram ao cotejo
de domingo, no Cristo Rei O
oroprio diretor de futaboi do
clube tru: / r. desportista Ru-
dv Armin Pi trjr, recmíbeceu o
fato, ao declarar á nossa r»
portacem:

"Realmente o Gr»*mio não
andou bem. Náo gosto de me
oroMinciar sóbre Jôgo ja rea
Usado, mas estou obrlgsdo a
talar porque notei que luiuva

pouca receptividade a respeito
daquele futebol apresentado
ao público oue compareceu ao
campo do Aimoré. Agora, to*
dkvia. se pode avaliar mm a
na beca fria Houve um futebol
suoarvioienui, por parte de

pelo menos trés nu quatro jo-
tadores, o oue deve ter cau-
aado a n tia de produção. 0
Gr*mlo >>» foi uma brilhante
eauipe mas o mau estado do

gramado, a cateitoria do ad*
versário e éste tipo de fute-
hoi oue citei somando tudo
i«tú nào pcx«kao devrer do nov
so quadro Também náo se
dita oue q Orfmlo náo estava
com <ua força máxima O oue
*» tmnador coloca em cam-

po é o que melhor dl^nõe no
momento, agora, se eats ít,"

ca máxima produz o máximo
é outra coisa"

O Juventude estreou mal,

perdendo para o Rio Grurde
em Caxias Este resultado po-
dera influir no denemoenho
do* verri«»engo* domt.t no
Olímpica segundo Rudy P»
try

"Acrii 
* fue a derrota rio

Juveniudi , para nos que te*

mos que enfrentá>4o em a»

guida. «erá desfavorável O
Jmentudi, como terceira lôr-

ça no ano pastado, pelo seu

piantel por seu trelnadi r e
dirigente* e pelo que repreaen-

ta no futebol oaxiense. é uma

grande fórça no oampt^iuato e
o Grêmio it estará pensando
néle, com todo respeito, des-
de o primeuo treino da asma-
na".

Hoje. repetiu-se a tus-

tona. pois isso nfto * fute-

boi e uma guerra: náo há
espetáculo mas síwnente
violência Eles nfto jogam •
nfto deixam ninguém Jofar.

Sua lmpressáo Peota4
A de que poderíamos

e deveríamos tar liquidado

o 
"match" 

no primeiro tem-

po. Mas. como fomos inte

liaes nas c-jnclusões. nfto

conseguimos mais do que
um tanto naquele período
Veio a segunda etapa e. co-

mo todos viram, os adversá-

rios usaram cada ver mais

a violência.

Valeu como teste?
Gostei muito do Jôgo

porque estamos formando

um selecionado que precisa,
desde loco, travar conheci

manto com situações que ta-

Tá de enfrentar lá fora.

A í-m volta ao cwria/rit gaA>
«lio tierá dtMMivolvfaa nc» m «vi.
mo Am f|r *eRH»a. snrgtBao «o
mo u&m«*o o oho «e entre uu.
rl«rul«f»- e rubroa, a 8i?r tr&v».
do &* "Prtaceea An Sul . Na
sabatina jogarão Farroupilha e
Guarani, no "Fragata", oompie.
tando-ae a jornada OrtaM *
Juventude, no Olímpico; Fia-
ammio s Aimoré, tia 'Bancada

R ibra": Fionana * Ci-./eiro n«
"St». Boa» e f« Graade s

Uiwnl no "An hur LaMOB .

i( 
"Bichoi" 

4* dupla

Grt-Nd

Ar«Már ao Rio "onv, n.
cl«o os ii.nft*Bionai6 «a dnpta
Gre-N al foram Kmiftc*«n« pn»
.-••«f trianfoa a* primeira rola.
a»<la ao cnrtamp «* DC Os «>.
loraóo* receberam » ml cru.
*•">- peta flittctl MHOri* is.nr*
° farroupilha «mouMito aoa çr%.
austaf tionou u mi -p,.,

t*" pela revéa tmpAato hos ca.

? S. José dobrou

•Montenegro

4
P*i* co*ta«etn aautma t:oA

ue jo*o Alkarto oocivarttéo aoa
adautos finais da porfia ca
•q*ial«Mi- «bateram oorninM

ultimo M* aro reduto. ¦> *ga«r
rtao eiovo ao rc Maat«Mv-«,
*m partida vâlitf* pHo certa,
me estadual aa ta tXneSn d*
WofiaMoaaaa, Eona t fase r»
jtonai o oonjoatn «rraaukM
pot Luiz Marques kliabea co,*:
jo*<iciBh.i Carta» Migun R<v
harto. Cilkerto a Nilo; Lut* Re-
t»rto e J. Cama: j. Al^-aa
X*eo Ctcann a Leal.

ir fteiattodef

pala htter.or

I

I

fêmmmw

CARTAZ DO DIA

Mo .ampeonato oa ia THv
d» Prnfiasioaata foram 4ua«
taaoa aa <K»mm«wra pa».
•ou atvenoa encontro* <.ua

acusaram ««m reaultadee- 7»
a* l — Guarani (Vá*, t I K
rn.-aaiaéo, 1; Pl Sta. nua. I
v Matrel» rc * Bwortiv» de

Beni o 2 x lnae 1; Av«iu-
J* <tCl, I x Jae*ntud.< (Ova.
•or» » gon* 2 - Mun*. Né-
va tTr** Coroaal t a Laaaul
• hat< 101 é: Eapet*a«* <H\ i, t
x BC igromh* t. San* 1 -a

14 ae Julho <prt i t It «• J<
Ibo firctiiml. • — «abado
Ciaüiho iPP) 1 x Iplranea .S<»

JUm), t; AUSriUco iti. « s ><»

grantieuae <f»f» n UH»ria «cara.
«talvol I x Tabalara iGVi I.

Zona 4 — (luaraai (CAI, f ¦
Tamoto <8A), 1 - «ahaco: Na-
ctoaal VA>, 2 a Eltia (AA* H
Ctremio (SAi t a Sl"«i>*a««
m (CAI. I: DaSclm it|ul) 4 s
Mlrasuay iTta. Portela», t.

lutar é

aa Itália

EinpatanQ* em iota tentoa
com o Tortoo na aitimo tom-

protnmo paio eertani» arotlaate
nal itü.iano, a rapr<wnt«^ao <*a
IttMrnaaootie MiiAo
o mulo máximo da amiiC.ada
M.U, somando 34 pontis con-
tra 51 tio tftlaii, seu uran • ít-
vai na luta pela aupremacia go
"soccer" na l eninaula.

| PÊNALTI E GOL

No citche ao lado vemos Um-
ces culminantes do fóço ca-
tre Brasil e Alemanha. Em
cima o pênalti esperdiçMo

por Rir.aldo e embatro o 2'

gol nr.cnnal. obra de Peté,

cobaio falta de tora do
drff. 'Foto Meridional)

CENTRO

au.ua levt' que lutar
a paia manier a van*

BASQUETE

«.«.• a*
Nu ult<»w » adt

nm métmtnu, •« c

tia, |awriaa4>i p«i« A raiada

•» iéwn-plrt# no farfat*- »#f

acusando (IMI r#»«l!d*k»a GN U«tèd

(Ml a tf i«l - H Wi.i-

aacwMi (W * Gt*«a PA (llj —

Sagifa O)} s GF l«r»flha (lli.

cailor,
bati
ta-;cm.

também o Griralo em que
aeae o iam ..e j uai .ct> reciu»
u< ativarsi-i o, to d« uma ne*

gatitlBaoe a toda prova aain-
do venn-do. pa.o "Korc mini-
mo, com ura lento a», inalado

quando ' ..rr irv.n os acsuJlto*
da etapa inicial, a aim meu-
ns i «evarait nte cri icado pe-
loa dunos de caaa que, ainda
tivrram »ua etjuiiti. tecfalca»
da de Ualtarettl, acidentado.

Tanto um como uitro. em
»iuf pr •# terem arrancado na

Brasil e

lógica e

Guarani venceram com

Rio Grande deu a nota

Marino e Cláud io no

index do EC Pelotas

A dlreqáo do S C. Pelotas animada com a estreia

auspiciosa no certame gancho da DE, espera disputar

oom êxito s condiçfto de 
"terceira fôrça" na temporada

em curso Dentre oa três valores na 
"mira" dos pelote»-

aas. sabemos que o avante Marina ora vinculado ao

CftrTO de Montevidéu e o quarto «agueiro Cláudio, per

(encante ao Corinthlans Nuliata. poderáo vir a ser tn

pcaatados ate fins da 66, se a* geatòee junta aos dirt

dos referidos clubes chegarem a bom têrmo.

A napa dt abertura d< ter amt gaúcha
u« Div nao C»p c al foi completada <iomln.

go com qua ro )• g •«. A dupla Oi^Nal aa.u
wuc.-doia, .-m mu. coinprombeoe: O» rubro,
dobraram o F ' upllha de Pelota* n<>, Eu-

alip ae e o, tricolor» se impuseram so Ai-
moré no rcdu*o " aptlé". amboa d« forma
sjuütsds. Na sabatina, os eatreladot perde
ram m casa dlan e dc> sun-ettúleos pelo-
ianae».

N<* trés encon r a eivado» por grama.
áu« nlerioranoa. s ma ur «urprtaa ocorreu
•iti Csalat, qusndo o -veterano" Rui Gran.
de suplant iva o» • uner-ild no, pelo e«ore
b,in mo, confirmando a>» m aba fate que
*lrave»„ni us pupiK* d Kam Al án Já no
t nn-io "in.lltlni" os tricolor^, da "Noiva do
Mar' d«i,iin provai d.- po.iuir um i equip<'
O.m astruluiada. Xin B g<- e Pelota» *coD-
teceram rnul «do, ldflco*. a ? cer ponto,
O» "Indlot" v.nceram com bsesnte fsel'1-
duds. «ale um Flcriano deaart culado r *pá*
t io. Já o* 

"xavan-'»* tiveram ma a d fl ul«
dado psrs *' Inioor >t>. tricolor»» caxienses
porém so f n,l p'evai*«iu o melhor preparo
dos < n-sndido» dt- Galego

DrSTÁT HES TÊCMCOS

Jcmp — I C JavénaUe a K. C R a

Qrsnd L cal — e-t»dlo Altr do Jseoni":
iUtuiMdu final — 1 s 0 i u K Orsads, gj1

o Liiinbart mm 4 m inic.a ECJ — Gera!-

do;'Guerra. Mauro Aim r . Bubr.. E\>. a'd "

e Hermes Babá, Luiz Céi^ar, Biia • Hum*

{erto Eí RG — Ari Adem r, laan Mo l nt

e Pe.mnhu; Lan.bari v tcil; C-lmar, Alíeu,

Jesús e Lui/mho Ju:/ — io** Luir Bsr- to

com oa au* G. Srok* V. K^rtten, R»nda:

808 (ISO eruxetias
JAgo — O. E. B" i x G. E. rianTi-rí

Locsl — • *di, "B n o rreita»" R -i i •

du final — 2 x 0 pró Bru, golos» de Olv
no» 45 m. e Ed ao« 90 m: OFB — G óv o.

Moaclr J Pon-e, Joc Iv e Bata; Cac|m«va
.. B rinha Ed , Olv. P Uinh i • J. B >rg»«

OEK Vaduih ' Laércio, sergi . Vald*mar
e Arlèu. o: Dééi, . Z. Carlos; Ar ur, N Ul.

oho J<i«é a Jorginho,
Jui/ Joáo Ç, Perrar\ aux Por i> Ma-

chauo e J ColifO, R'knda — 1 016 100 ira-
•elro,

JAgo — Guai nt F C. x E. C i i aic
L oal — estádio réla D Alv*" Restll»»r
do final S x o pró Guaian gil.., d Mav

ao, 41 m e 10 m « D d; a"« 8lm GTC
Henr.que B )• ja. S"1 s \ugue'• • B
claD; VtHtr M «qv o D di Ltiít Augut o

Msx s Casquinha: RCF — O rc u \ • :

Vri treillo, II'1 o .• v i I. ul r i and i e

Xamégulnh» ><n im-s Raimund..
• Lo VO: Jo r 11 Im M ura srx w

Iv 01 iv tr.i e O. Gurti, R ud# - I 153 8i>0

grUMiloa.

MrlòftlA I *ot «¦ * I0.U4) — 41
11 14. H |. » • 22 tr O
iKisjie Negro' "im i «nu roa
Mltchell — l»rolh d" 14 ar»©s

C A( IQI I i tone « 21 UÜ) — a 14,
16 l. ;n p iJ d 'O taport*
Favuttto 4o Homem'* Ko a
Hu<la* •« — Colorido — U*r«

IMPIHIA1 (lane 44.2H» — ài U,
I» II. :u r 22 « 'P.ratsi Dia.
bélteoa" com fhrlstuptear I-**

Proibida 10 an<».«.
Oi AMAM «lone »oj — * 44.

té. l«, 20 e 21 h: lu*ti tuO«
l>v9fn(read« ' com Jante» liar
ren - Pr-tihidlo 14 anrai

0'm \ - j- 14, i» i» JO e ::
h: 'A Tarrlvai Sua .eita ' • om
ittvfc Cantar — Proibido 14
au.»'

Kl \ tfone *2002» — a» 14 Ift,
I» M * : h - A Rainha dt
Solta" *om Krl>Ui Moo —
Proibido I» ano»

CONTININTt (fora V.20.0S) —
a» 14 it i» Jo « li o
l)i:rito & Naacar'* u<* ioraa
MUtral - Proibido 10 anot.

CSKIOS COMtS (to , S1UI -
a« 14.W IV,M a 21.10 lu «'A
i»argant# d. DtaboH -m ti-
tno> d O Brlen — ProiWdo 14
" 

clima: it\i\\
M M< VII x I» a ISMi - m 14,

ia |i, 2o « 22 h. IU« Ladrão,
l ia Gatuea" om Alberto fcndl
— Proiblrto 14 aooa.

CAPirôllO «fona Tf-10) - ia H,
IV,*0 9 21,Mi h Xlaiwr do
St**u"' om Natalle ^ < od — O*
lo* 'I i - Proibi <t»t^»

AM SIltA — i. IJ, l» >0 • 2I.<*
b ''Juvatituoa IH»« tj
«;m Jama* Uarraa

c.\KiH\irv - àa 20 b «*A Oat
«ai u do U abu oat Eomond
Otria* a Hoodla1, o Moflutm
\flra ílo-o" t m toay CttftU.

HOM IM

b U1IMQU - ÍS «a w « 21 «>
a ,4#la I adrK Ela (latana"

rd4

RIU UR VMU Iui jm) — àa

i» io • :i «1 kt --o ihw i Na
aro** >om Citmeron MltcbaU a
(ikkrla Mi lat J - l -'l.'tldo —
Prttibld'. 14 artoa.

azeinh t

(AffttO (áiaa tf I») - m H
• 20 h Hr.rol i l.b»yd, o H«ft
d» KUw*' a Meihoi d«a I»»'

.. . 0<i DstW Nlven
RUMA Ifoti, t.inaoi - u IV

t tiI * 21.VI h: • ll II .! <• Sa
** t tt Tamaron Mltíbfll —

Cln«mia"opa — C «loiido —

MKIM VM.IM \

AIVORAUA — .«a 20 h Fa»ln
to d . Infamo1" WOW Jama»
<>arn*, — Colorido — Proibida
14 anoc

IMtKPKNOavlA
VOGUE - i. l« w f 21 ja h: «*G

KaiKata., do itaerrairo" com
Kofcart HuaaaUí

Munnm nt vriro — <. i*M
t :it' ti 'O Otarto i» tma
t amarei ra" «om laaun# M >
rrau Protbi«lo IR anui

ifAiar» iKieoiniNA - »« 11
b: "O ôro** caai Armando •«>
tua.

SAO JOÃO
1 Al IA Itema Ml#) - aa 2»>l^

h -O Oladmdor éa *om«'
com Gord^tt Scott — PfO'-b o<»
10 au«*

KLOMKMA
IPIRANGA tf.tae ?1 i«»| — **

l» » * ít ki i. • ii li iau* Mé-
ato**

cui oMso uone t-is ::i — èa
1' IK.HI e :m« I omtiide
[)aaan*raadaw »m Ttna l.ouiaa
a Jaiaac Uarravt — Colorido —
P-albido H im

OSFElí lOH. ITJ4I _ >. ia.»
V 21 U) h **A Ilha do IJeaaiO"
kom K «aana Podaatâ ¦¦ Pral-
Mdu f anoe

PftlMDEKTE l at 2 4HW» — à*
'» 10 . Jl JS ti Ifrrivet
Sua-tatt»' Proibido 14 aaoa

kl M)«ADO 'funa : r 4Vt - aa
tl wi r :i >1 h II toiorte Fa
vurtU é.1 II.>•!••¦ .1 ' m awk
ai

rosário (fona IJ' 10) - aa
irnti I :i ,XI S "ftrataa Uia.
boiti-i* eoaa larutopaar Laa
— Proibido ia ano#.

PARTENON
rtRAIA - »« i« *1 f II jé á: ''A

Tarrlvai SaapalWi* - PrsMfll
14 anw

MIKAMAR - M JO k: "O, II-
lb'"« do Tro*Io' e<>m Padfo At-
met>datl* a \ I al úo Mau
Fort a" com Jantai Ca ann> —
Prolbuio 10 antta-

m«ritAnui ia
I 4a a IttM t»U3

ATI At - to t«.N « II.» ftt -;A

T»»tl*tl Swptttá» Pn>da4o it
a mm.

RI 1 / - »» l« » • Jl.Jé Hora-
' M ala» IMatatIL-aa".

MtNIVl IIKLlS

MARRtx OI — u 11.4] • IV«S k:
•o Uiárto n, lima Camaralr.<"

Jaantta Moraau «— Prplb<
Üo 11 ano*

TER ESO POLIS
TERESOhtl li - U JO ti lf O

Coiid» saar o' , 
"O In»"

D« Maini-a"

«;i.oria

OIARIA - to J» tl '"O H «ti*
do Ria" cota Jaan Paa* Hrl.
moadü - 1'olorid.i » <1 Mita
dor d« Olaaniaa" com Kar*.n
Matbaaa

p\s»»0 l)A AKEIA

RE\ - ta ie..io • JIJ« a- <»
Ituauf Nasro" om Camaroo
MtlrkaN — érolblén té al»-

PASSO DA MANGLKIK \

OK - ta 20.30 k: ''Juventude

Dasanlraada" com Jamaa ter.

PASSO DA CAVALHADA
1 AMOKi - aa JmS ti ''Cartc-i.

eha" com Clau-ll» Cardinal, —
Cotortdn — rinamaaaop, —
Um.

IPANEMA
irANEMA - to JO k. •'Uraua

ao Vala aoa lato" ceai lixe
!«•»¦ — tinem»,, opa — Ta
aMar«

a
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ZlK
¦ Miss RGS-659* - Patrocínio de DIÁRIO SOCIAL

UMESPA elege Rainha e

homenageia Tânia Lu]>i

O 
-auiii'

pel* seciei

Metropollt»

Ia Rainha" promovido
-ta social da Untfio

i dos Estudante» Sc

oimdrtrio> (if Porto .Alegre, cons-

rJtuiu at- in, um acontecimento ao-

ciai sem precedentes na classe es-
tudiuvií dr nível naédlo dt-sl» Ot-

pitai, ooroudo du um brilho todo

partlcrulur, ccim a presença de Ta-

raia Maria Lupl. "Miss Rio Orando

do Bul - 85". que recebeu doa ea.

tudant**- piirto-Hlegrtnses uma t(Tan-
«da Iwmi-n^Tm. por ter sido ela no

representante e»tu*
. duntil No balia em ripru-o. que

tea* por local o salài, do Tereavo-

polis Tênis Cl,!.- s.il.Bd... . nol-

M, foi «attt* a R.iinrii. da UMES-
' PA", r«>catndo a i>*»» olhs KÒbrc a

sWta. «Man» Saena-er. rrprt««4-mat.te

4o «¦Or.-iuiti Esiudantil 1 da. Maln\

Rerrpçw

Tinia Lupi. Mis. Kio i,i.uich u>,

Sul, ch(-guU lá -suiãO do TeitíSÓpO-

Ut cétx d di- 1 horti dn madm^stís

OS domilTir, -.ncii; rm-birtu pela
dlretcu-ii. da VMXSfA c po* rt

presenfi-' 
•<• de outras entidade*

aetudantis picsanle». Logo t m-

gofr, tol convidada a integrar o

Jairl tjtie cacnlheria * mai» bela et-

tudamte rnraposlo d« reoresentan-

tM da linnr.-n.ta local. Ao intrea-

•ar no a»lto de ttoicaa. tol dali

CTBtemenic apluudiclu pelo» prtv

tenta». da-fi'nna.i a argulr na pa».
.•«rela «uk.» mato tarrit emariam

4* «preamlando ai candidatas ao

asariam.- ria MFSPA Na DieSB do

Jilrl. lol a mal» bela gaúcha aaw-

dltda por Inumrrm 19» om lhe ao-

lteftaram -utoprafos Tkn)a, com

i tvtSda a ma bclesi jovial c alegria

coatoRlania-. a todo» ia aiantknd».

Bairlbuirxio aempri soiittoa

iiba da CI4X8PA Apca a tradlciú.

nal apreaventacao dn cada garota em

particular, que Bataliava na passa

rei» mostrando sua, qualidades t

graclosldade em caminhar ¦ ,.|,r,

tentar-».. r.,ilr«j.ui, Uvdaa, vol

tand** vtiVí minuu* u«poa. pura que
nas-.- conhecida a vanoadora. Alrlon

FagTMitde», repreji«iitai.t*i da "D. G

Filme»" e componenet. do Jurl foi

o t?ncanvtgaado de -minci»r o nomaj

ciaciu.-li. que seria n nova »ob«nina

dos attudante» tec.indaristas Da-

pois de hav.-r talado fa iruport&n-

cia do certa/n»? n '•Io- :ado u belezi»

a, dis- Rio Orendi do Sul e da.»

c-andldatiis. o jornalista aclamou »

srla. i,,„ii. Sarnuer. representante

do O. T£. 1." de Maio como a ven-

cedora do coiaciirso <-. conseqtlente-

miintc. Rainha du fMESPA parti o

biênio %wtfés%. Ato continuo. liar*

tol nnluílsàstu-amijntc cumprlmen

Uda por nua colt»jaj c pelou pre-
wr.lara.

Em oontlnuaçiln as honuuiairtiipi

« 
'IH»» Rio Grande do Sul", Ru

>»«'«- RlKmhetn.er, pr-t-sldentíi nu

UMESPA ofereceu a Tânia Mariu

Lupl uni cart*o da pratu demo»»-

trando uxlo o Lii.r-iíi*-t:imcT,(íi do»

rciuctanteí de Pfarto Aleurva por aer

uni)1 representai, te v-MutUi-il a

mai.- l»:«. moca do Rin Grande do

Sul Miss RT.S foi ainda homan-.n

ateada por ttmtt dr Wallau. Mis.

UMESPA 65. o por Tinia Am»ral.

ex-Raluha da UMESPA. Feito tato.

as aUnças continuaram «14 quase
o luntnhecer dt domingo

A parte musical esteve » cacrjtr,

do cutijunto omucslral de Paulo

Coelho, cuja atunçao agradou pi»-

taçto em si, mas pelo vasto reper- |
iorio «de miutk'.«- modertuii- que |
sprf*»*jntou.

O* />re»fiilfi
Viril, dt ,.1. sanei. .1, lal,... «... I

ria Taipl, Mlst. Rin Orande do Sul- |
«6, atl.lt» em aioncurso promovido |
pelos 

"Diário» e Einlasoras Aasticl»-

do»", com patrocínio de Lojas Rcn-

ner e colaboração da Sunerlnten-

dtitcia do IV Centenário do Hio de ;

Janeiro ,o de jornsllstaa desta Ca-

pilai, vai, como Krieu Koestajr, da

TV Piratlnl Airtor. Pagund»». d»

D G. Mimei. Marlano Ooiualcs ¦

J. C. Stabilc, dos 
"Diário, e Eml»-

som Asaocl.dc>»*. rcgistnunos aiii.

da a» das seguintes pessoas: srta.

t.uiaa Helena Canabarro. 
"Rainha

dt. Atlaniicc, Sul tt*; Maria He

Itna. Appul 
"Rainha dos Esfidan-

tal Secundarão, de PeUta»" » vâ-

rio» representante» da CrenHo» F»-

t.idantls desta cidade e da UniA.»

Mvuucipal.» do Estado, A «pn-i-ii-

iin,a«, das candidatas rtt6vi« n c»r-

<o dr Mogar Silveira

O» ureparat ivcas pani ca baile

t*T It? ' J**aL^^aall. MtWW '

ARTES & ESPETÁCULOS

realiai sob

mando do. jovens Paulo Hatlad.

»»vrei..raO »o<-iiil da tMFSPA.

Luí/ tarlo» Va».

t nquetrl

Dawüngo, « noae a -ri» Turu»

Amaral, et Rainha d» UMESPA.

oíti-*vtt: BB emir"' 4 dirvtorta

dn .«iilliia.> r « nova soberana,

t-.tiidaiiiil O iax)-.i,virr»>nto tev.

por larxal a sea» do i\, • -.. T...:-

Etcolhti

Difícil tm p»ra o Júri desjdir
qua. da> II bcht_-. lOMBOg-j terá as
cuodKcits muuinus para ser a ral-

I
-

namenr.', nto *. po: -ua itjnreeo- n-.iv

^gmm\r*Í' MmãÊm\Ú^Ê\\WWWWm^/. ,AWt\Wm\\\\

f lill^l I

* Uma das presenças de

d € ataque ao baile da

VltKSPA. fui a da srta. Lui-

ta Helena Canabarro, M'»«

Atlântico SuM?>. que upare

ce na fato acima. (Foto
Hermet)

a /Vn foto ao lado, quadro
beldades: da esquerda para
« direita, vemos íi> «ríti».

«*Í47»u- Saenger, rainha da

VMCSPA eleita no ccrlame

4* sábado: Tânia Maria Lu

pi. Mivs Rio Grande do Sul-

lÍ*- Sôti!<j Mana de Ma/íuii.

«aV. UMESPA-65. e lama

minai ii' ex- rainha da

UMESPA

* Flaarante colhido t>or Foto Hermes, no momento em

que Tânia Maria tupi 
"Mm 

Rio Grande do Sul", era fu>

menaqeaáa por Sónm Marin de Wallau 'aVrtt UMESPA'

após a escolha da rainha dos estudantes secundários

lí \ Ir

f ^aO^íl
¦rTat-al-isar' 1

4 ««ft / A§Mm\m *^--*<la^a«1E 
*^t\mV ÀW^^^^WtmmmW ^fàat, 

ám\m\ 3i
'AÈÈÊmW '^*^)trasa>aj>^>J^iK/ 
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iVo dia 24 do més de abril realizou-se o enlace matrimonial

da Srta. Mariza Machado da Silva q do Sr. Ademar Amo-

nio da Silva. O ato rclinioso teve lunar no templo da Izre-

ja Assembléia de Deus de São Tome. A noiva é filha do

casal Antônio da Silva—Sra. Dejanira Cltumeties da Silva;

o noivo é filhe do canal Aparlcio da Silva—Sta. Silvina Fer

nandex da Silva

ANIVERSÁRIOS

.¦«awm anu» ...//.•

*S SENHORAS — Ida dt

Aiaujo Cesimbr» N«i-

io; Ceei Flore» de Almel-
«Ja, esposa do dr. JoSo Pum-

pil o de Almeida Filho; Lu-

ciam alcbirp Gonzaga; Frf-

derico Dexheimer I -i« •'

Mura José Mariante Car-

oeirj viuva do st"- Antftnío

G<>nç.lvc»! Camelrc; Mar'-

| gel na S»ares Melechi. espò-

na lo »r. Francisco Mel.:-

chi; Maria Cláudia de Ca.f
tr.' Martins, esposa do -»r.

Muni'', Dnmngos Mnrtiris;

Aldu Burirmaaui Gu.dos,

viúv.i do sr. J"io Guede*

Pinto. Madilen» B. F>ois.

e»põsa (K, sr F/.*v.c Fr«is:

Ch rri.n,-. Munir M.i'a, viu-

va do Cel. Pedro df Abreu
Maia; Ai.la Melo Te xelra,

espÃsa do sr Oscar Maria

Teixeira Mari» de L"urdr.

A. Coat-. Veníur.. esoiS»*

d» <r. Heunqua.. Costa Ven-

tur»

£S 
SENH01UTAS — Oíga

USo. filha da ara.

Am,- „ Leão; Iolanóa da

Süva Cdade. filha rio sr.

Sorg a Arambuja Cidade;

Riqu w Figueiro, fUh* d»

S!. Jraqu.m da Silva Fl-

j gueiro; Selma Chemale fl*

! lha d», sr El» Chemale;

I Ceei Gou-riía filha do ¦*>.

f R caído GoB*a|7t; Maria

í ln»s. filha do dr Lau-o M

I Cunh.; Lttlia Ana Gobato,

f filha rio finado dr- CtiomUt

Gcbato; Glidi» Luz. flha

do tlr Lutx Luz.

^ 
norida d« Andrade; El'-

d, lavrta Corrêa: Can?lo

Miccll Teièmaco de P^ula

Couto; Luiz de .»aZevedo

Robelo; Guarani Nune»; dr.

11 i.i.. , Marsi.j; Hinr que

A. Frr.uier; Paulo Soarw

Lehmarin, come-ciante nes-

ta praça noa." companhet-

t" Adroald0 Mendeg d*

Oliveira do Departamento

de Circulação do DIÁRIO

DE NOTICIAS; dr. Hugt.

Girtlt

Espetáculos

programados
Em São Leopoldo e Nô-

vo hamburgo, dias ui e
11 próximos, duo de plano
e Vii.iiio, sob o patrocínio
da iVvisão ds Cultura da
«EC. Chtrlottfl Denniii e
Gunnii Skou Laren aorc-
«eniaião o seguinte pr0-

gramn- Vivaldi c Resp gh'
- Sonata em Ré Maior;

Mozart — Sonata em Sol

Maior Sibelius — Sonata
«pus 8 em mi maior; Car'
Nieisen — B.mança oous

2: Fni Henriques — Can-

Cio rie Ninar e Dança rio*

Moaau 'os; Bela Bartó »

Zcüa 7fkeley — Danças Ro-

mânicas. Coral Falado
"Nossi, 

Tempo" aure=en'a
rk recital de poesias rt>-

màn« ca» conipmoorâneaa»
• Ti^deniistas, com acum-

panhamento a0 violio. dió-

xima terça-feira, dia 8. à»
21 horas, no Teatro São

Fedrc Scrào apresentada»
obras dt Castro Alve» Ola-

vo Büac, Mario de Andra-
de, Carlos Drumonri rie An-

drade Vincius da M"rala

a ou'ir»*.

* ^^H'v„ &¦ \m\\^^dUmXmmmW^mt. sto'^mm\\\
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CRÍTICA EUROPÉIA CONSIDERA 
"BALLET

DE PAUL TAYLCR" COMO JAMAIS VISTO

I*áaH

1
Cl

I

/ ¦

/'/// fesiê bmüteitê WruHÈtê

conhecerá 
"Miss 

H. li do Sul-lV
No próximo sábado, dia 12. 

"Miss 
Rio Giancii do Sul-

65* ístara viilando a cidade de Santana do Li\iamcnlo

para se aprc«wntar cm um grandio<àO baile, no Clube Cai-

xeiral.

F.ssa festa tem a tiii.ilicl.nl. dt' angariar tinidos para

o Grupo Escolar Rmlcssor Chaves, que eslá realizando cam-

p.nih.i das mjis menloria».

Na inesr.ia oi»ortuiiidade, seráo apresentadas à socie-

dade santanense as 
"misses" Uiuiuiaiana, Ba,e e Aleurele

respectivam r.te srlas. Irene Modesto Almeida. Cecília Ab

botl e Zilda Regina Ruas. Tambem estará presente, aiuan

LivrameniixsV.

A testa. ..guardada com entuMasmo po' t"da a tockt-

dade daquel« niunicipio lronieirivo. devera alcahvai êxito

dos maiores, ck- sei que a 
"Mais bela gaúcha" reúne po»

sibilidades ir.uilo grandes de ser a eleila 
"Miss 

Brasil*V

dia 3 de julho vindouro, quando concorrer ao titulo, no

Maracanázinho
"Miss R'o Grand» do SlaVéS* loi ekiia em No«.o H.im-

burgo, e úe\v viajar ao Ra. de Jaueiro, paU VARIG. no

dia 2e de rnilm
Na festa de Santana do Litranieiito. deserao corapa

recer altas personalidades do vizinho liiiguai u.ue, como

a<»flteC4- aniialnitrnle. tem grande curiosidade em conhecer

a» rcfàieseiit iiiies da bele/a gaúcha.
Na parte musical, cadeneiando a» danças, cslatra o Coü

junlo de Arittides Vilasboas. de grande» aluavtV» em todo

o Estado

a.S MENINAS — Kua„c

filha do *r. Dcclt. San-

to--; \t.g«-i na. f lha do gr.

Armando Costa; Lour<le«

FoBiaura; Terezinha, filha

d" st Joio Cumpoamor «Tu-

mor. Jutsar», filha do *r.

Pedro P. Azambu)*.

A MENINO — Flávio Sid-

nel filho do «r. Miguel

Ferreira Filho.

Sr. Adatbatio Ferraira

Transei irreu ontem o aniver-

«árlo nataliclii do sr Adalber

to Neve» Ferreira, alto funei..

nario do Uoyd Brasileiro, na

cidade dt Rio Grande. Por es

te motivo o aniversariante o-
aereceu um rhurraseo a seus

inúmeros amigos. .ícasiHo em

cue recebeu as mau ires pro-

tos de apreço Na loto o »r.

aVrialbertu N Ferr.ir» «-iinna

do do nosso t.impanheirt) de

trabalho Oscar Barra»-».

LIVRAMENTO.

RIVERA CIU3E

SaSa <lon mais animiia.*

prsmcte ser 0 do <üs 2" d"

corr«>ntc, oo» silõe» do Li-

vrainento-Y vera Cube so-

aatat '•; fundada com o fi'*

dt> <<mgtegar a celònia d*

San'a«a do Livr.-menf) e

da "dade uruguaia de Ri-

Vel-a. Entrai nto, demrna-

trando possuir em aea

nicio condições de reunir a

clôma' de ou.ra» cidade»

fron«en ic«i». como gej.rn:

Brgé. LTuguaiana Al>gr.''e,

S*o B"r]a etc, issm o tem

felt0- transformindo-se »ra

«atldide da» mais f.-equea

tada* pelog que deman

dam dos mun - ipios Ir n

te:rii,-os. b?m como d"s des-

cefidentt-s de .»antanc'n-cs

radicido» em P4r«a» Ale-

Visando furmnr uma st»-
ciedade forte. a0 me m»
U-mr". que alegre og dirl-

gen« :s do L v.amentortivt-

ra >"iube pmmfvem, «ema-

m'mente. aus d-mingo.» a-

gradaveis reuni8e»-aianc n-

!v». ahr lhan'.;i<ijs por con-

juntos nu lorlir- •- e, à* v«-
•es. ao «ompas-o de mu*l-

ca* *m HI Fi. obtendo o
c.impi.to apoio da mocida-

de e logicamente, éxlta

completo.

D-mng" passado, foi
realizada a quarta reiHif'0

da *erie iniciada hi 1 miS

que eVa*aTatat>a»M alrivfiese»-

peclai*. com o Cintunto
The Keots. ,• b«lo« premioi
em .->rma «Va 

MiUl 
f*f**¦*¦

E° pensamento dos « u.

pon-ntes da Diretoria, em

face d" enorme cre»cimen-

to io quadro de »*s<k adoi

e das diminutas dimensõe»

da se«i. atual. Cons'rulr

«m brvve uma aprazível sa-

¦le eampectre.

"BALLET" DE PAUL TAYLOR: QUINTA-FEIRA
Por infciatita do Instituto Cultural Brasileiro Norte Ame-

ncann. desta Capital, e sob os auspícios do programa da

intercâmbio cultural do Governo dos Estados Unidos, exi-

birse-á. na próxima quinta-feira, no Auditório da URUS, o

extraordinário conjunto de. 
"ballef opte obedece a direção

do coreógrafo americano Paai Tnylor, duas co.es aclamado
no Festival das Nações, em Paris, como o melhor coreó-

grafo, entre dezenas de mestres de 
"bailei" 

participantes.
A companhiu de Paul Taulor foi especialmente selecionada,

pelo Governo do Tio Sam, entre centenas de conjuntos se-
melhantes. por representar, -no momento, uma expressão
insuperável da melhor técnica do 

"ballef 
americano O

programa, totalmente Inidito para Fórto Alegre, compreen-
tte números de enermv interesse, constituindo, como du a

^PrimÔnia na PI IP rfp 
imprensa de Paris 

'algo 
que nunca se viu em matéria de

..ei niiajiiici lia I Ul» viG dança". Os ingressos para o único espetáculo de Paul Tai/.

Uar»mA.U rir. I :urê\ laT e Hua companhia devem ser procurados na filial Pa-
lanCalTISníO 00 L VIU mtz. ü Rua dos Andradas. UU. Na foto, o 

-ballef 
de Paul

., Taylor em 
"junctioV

de Analise Sintalica
Na tardo de quarta feira

passada, numa sessão espe-

ciai dos alunos do Curso d«

Letras foi realizado o lar.

çamento do livr i de Análi-

ae Sintática Externa, do

Prof. Edison de Oliveira,

Prof. Assistente da r-ideira

de Portuiruès na PU C .

Estavam presentes nume.

rosos professores, o Sr

Harry Costa, gerente da E-

ditora do Brasil nesta ca-

pitai e numerosos alunos.

No Início do ato léz uso da

palavra o Prof. Irmão Eivo

Clemente, que caracterizou

o siítilfirado do laneamento

de um livro de Análise Sin.

táfca numa Universidade.

O livro é a coleta de anoa

de experiências re-tlizadaa

com alunos dos diversos

graus de ensino e que c-.in-

teguiram melhor conheci.

mento da língua, e melhor

correrão nos seus trabalho*

graças ao conhecimento da

Análise sintática. A Uniwr.

aidade não da ênfase ao en

sino da analise, vê no seu

conhecimento outro meio

gpara formar os alunos à ra-

flexões e ao trabalho sério

em assunto de linguagem

E digna de todos os eirco-

mios a iniciativa do Prof.

Edison Alves de Oliveira

que com tanta paciência co-

lecionou as suas expenên.

cias para servirem a pro.
fessóres e alunos.

A .»*guir, o autor agrada-

c*»u a homenagem dos co.

legas e alunos oleratendo

autógrafos aos presetites
Em prosseguimento foi o.

fereoMo um coquetel

Projeção de ülmss

espanhóis no l-C.H.
O Instituto de Cultura

Hispânica do Rio Grande do

Sul esta comunicando aos

seus associados e inteiessr»-

dos que. amanha, dia 1,

quarta-feira, as 20 horas, na

kede do Instituto, sala 29 da

PUC. andar térreo, tera lu-

gar mais uma sessão de pro-

jetitO de tiltnes sobre lemas

e cidades da Espanha. S<»

rào projetadas as seguinlea

pclícul.is, sobre o Norte d,

Espanha- Bilbao. Atrairia*

Atiles, Nossa Tetra (Ciai'-

cia) e Santiago de Conirx'»-

tela.
Nesses lilincs, poderão ser

admiradas paisauens e as-

i>« t..s urbanos das cidades

daquelas regiões, como tam-

bem o desenvolvimento m

dustrial de Aviles, um do»

centros siderúrgicos mai»

importantes da Europa, e.

por ultimo, a beleza de San-

tiago de Compostela. que

neste ano conuinoia o aeu

Juhilcu Santo.

Dentro de breve* dias. a

platéia pórto-alegrcnse ta-
rá brindada com mai* um
«spe.aculo rie alio nivel
denTo do programa de Re-

pl«aaBl«v*a Cultural dos
Kgta-ios Unidos, que Já no»
deu noitadas injsquecivei.

cm» a O.-que.tra F hrmô-'
Bica d* N. York, o Ba'Iet
I.'m.iaj e mu ,i- outros gran
des cartazes Desta vez. te.
•ernos a Cia. de BaÜd da
Piul Taylor, conjunto c«-
•ajOf.-afrtSO escolhido para
levar a oito nações da Amê-
rica -j0 Sul a mensagem
ar'(«:•'.a da dança do» EE
UU.

l">n wiiupo d* ""lavei,

bafarmos interpreta um

programa admtrive'mentra

«tjmD-isio que vai d« Jo-

PIANISTA ALEMÃO

R.CHTER-HAASER:

RECITAL 6.a-F£!RA

próxima aexlafeira. dia

11, ent^rá se üpresentwjo

no Te»tro Sío Pedro, o pia-
ti -tia alem.'' Hans Richter-

Haasrr, 0 n'iii" impsrtante

oar'aa «Ir »uj pátria, no

memento, e um dos ma:s

ilu-s-c. piani»t»s di ..tuali-

dade. A crítica européia e

norte tuiie/icena. ai á7. tem

pôst" Richter-Haisci na

nrii-sníi altura dl Schn bel

p Backhtus. e»p?ciilmente

pe'.s excepcionas inter-

pre'. irões que t>ie vem dan-

do i r.ora St Beethovrn e

dt» Branms Deste ultim...

aindi rtrccnlemvnte R:ch

ter H.».»er gt ^vou para o

selo Columbta o belo Con

certo em ai b*mol ma or.

i<im ortjuestr» «ob a rgêti-

cia do Herber- von Kartv

Jan

A £pre»entaçto de Rich-

te.-Haaser é uma pri.m»-
eãc d* Pi-o-Artc Brasil.

Crsn*l tuinrio o ti o recital

dê te an« pira os sóciog

da etftdade

Os lugares re.tantes da
raatria fílta para a* »óc os

p»dein st-r .idquiridos pel"

púbico na bilheteria que
funciona diár amente na

F rmacia PaolU. And.-a.i.t»

1211.

hann Seba.stmn Bach 1 mú-
Sea foiclónca nurte-amerl-

cana, passand» por Hayda,
Lnhoefer e Hactidel. Em
"BT4Btt*Batt edições daremoB
m.tí"res d.trilhes d* apra*
sen; ação do Bailei Paul
Tayl-»r qu* a crfticg euro-

peia considera "um 
ballet

cmii nunca «e viu".
0 e»petacui" aari no Sa-

14o rje Atos <ja URGS e oa
ingr.ssos es.ão à ve .ia. na
Farmácia Pan U Andradat
1211

Nova promoção do

Tealro Infantil:

Amanhã no I.E.
0 Teatro Permanente In-

fantii, de, Instituto de EdU-
eaçào 'T.eneral 

Flóreg da
Cunha" denrio seqüência à
sut programaçio do cor-
rente ano. fará realizar a*
manhã. quar',rfeira. dia 0.
às 14 h'>ra.s no pav IhSo

d;quele estabelecim.-nio da
«n.ino a apresentação da

peça infant 1 "Chapeuzirht,

Vertllelh" . adapUçâo da
M. Nara Machado.

O* preparativos para di-
to espetáculo es'-io s.ndo
cuidadiivamenle realizados.

prevendo-g,. ampl" sucesso

para mais «ttta promoção
da T LP.1I

\to ICBA hoje: 
"Os

Artislas de Bauhau/'
O mammrnto que levou o

nome da B.mhuus. será <•

tema da palestra de hoie,
terça-feira, as M..W hora*,
no Instituto Cultural Brás*.

leiro-Aleniáo do prof. Carloa
Scatind. diretor do Museu

de Arte do Kstado e crítirt»
de Aries Plásticas Esta oa
lestra se insere no ciclo da

conferências que o autor s*

proptie realizar, dentro da

perspectiva 
"A 

Alemanha a

a Arte atual" Uma stírie da
"slides", 

projeções em er»t-

di.is. «nu,, comporão o ritma»

da aula. acrescentando à «•*"

posição oral unia demo»*-

tração dos temas visual»

O local de conferência dn

ICBA está situado à rua Dr.

Flores, }30 — ?.* andar.

M. HALlfY MARQUES
K.iitlaala I..I.I» |'a i.liln.la

Tumurra — CaiMsrr
H,,«i,a. da IVI.

Ap*rt 1 - Fone B-ÍIK -

Oa* 16 a* 1» horas - An-
dradas. 1644 - Kditielo
Cniatelr» do Sul — 1 and

CONSULTÓRIO E PRONTO SOCORRO DENTÁRIO

Serviços de t linita PrOlese. tirutgia (Klunlopcdiatria
— Aberto diái lamente ate as 24 horaa —

ALTUb DO CINEMA CltXUNDA - TRISTEZA

AVISO AO PÍJBLHO
NOVA UNHA CHUI - SANTA VITORIA

DO PALMAR - PORTO AlEGRE

O dpn*s<> '"-' MAIIKIII at CIA • i i« « svriu* que *

partir do di» » le 'uin« inaugurou a ilnns i.hm swtnu viton*

lo Palmai - Priolat* Porta, Alrgre oo*ervandt. ,nu luima-nte c

searuinie regiine ar inagen» Partida» Oe l-'hui a Pftrtta at^avgrv

v. terça* - quintas « -tatxtdo» ua lOJo « . I.i n..naJ rt>«r>*ru

iramenle imoni«a»cor» com a Kst»vç»Vo Bod. «riart» ou pele
ton* ±»n

4 ,'ia.li Mi

Or. AL00 XAVIER
l-sllll ItrKU

ll.ill*.!*. I»t.l .1-1 143
Ed I..I.-.T ,( ,.»a Uaea»on

Horário:
tW, 16 nora» em tuar.te

ila-sideneiu

frav i ¦ tnint Abreu,
Ap 1 - Bonfim

at*

yfl^y 
fliW»S tvumW^i - -^s^

.

OfiUZEIROS

ALMIR COSTA ALVES

ROSAMARIA PEREIRA ALVES

t«ui o i»ra»»«r Sa p»tt^i»^•^pttJ• ao- pareiilp». p i*

avtiie o nai**iineulo d* «eu priinoijt-nilo

ALCIDES CARLOS

iri.irrnlo no dia h ik junho de 10H5.

Clínicas Dr. L»ZaWPÍIU — Apto. JrSUl — Porto Alegre,

ilt- tua. i-clHi-r*» « atui-

¦Pg

em extr-oçoes

senrionai^s

trrrtariertte» 15MILHÕES
prêmios integrais
sem qualquer desconto

ás terçras feiras pele

USTERIA DO ESTal-jiO

22 DE
JUNHO

SIO JOIO

20 MILHÕES ÍA
* LOTERIA DO ESTADO * ^^

a aoa loteria üauch
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RÁDIO & TELEVISÃO

QUANDO 0 CARIOCA ESTAVA

CHEGANDO EM CASA O GAÚCHO

JA VIA 0 JOGO DO MARACANÃ!

Realmente foi exatarminite isto o que aconteceu

no último domingo, quando a seleçtin brasileira <)e

fulebol derrotou por dois a zero ao forte combinado

alemão.

Quando a maioria dos cariocas que superlota-

ram o Estádio do Maracanft, na ensolarada tarde de

domingo, estava chegando em casa, já estavam sen-

do apresentados ans esportintns ^aúrhos, pela TV Pi-

ratini, us lances iniciais da partida sensacional.

Como sabem os nossos leitores, o maior estádio

do mundo fica localizado num bairro afastado do cen-

tro da cidade maravilhosa. Níio só èste falo, como

outros im|teeílhos decorrentes da aglomerarão de

povo e dos problemas comuna de tráfego nestas oca-

siões, evitam que os assistentes do Maracanã cheguem

cêdo aos seus lare's.

Por eMa razão, muitos dos que presenciaram o

colejo, no Maracanã, ainda não tinham chegado em

casa e já os desportistas gaúchos, comodamente ins-

talados em suas poltronas preteridas, vibravam com

os lances emocionantes do grande encontro, mostra-

dos peta TV Piratini, a partir das 22 horas.

E para os telespectadores que, no domingo, não

puderam assistir a sensacional vitória do Brasil, a
"pioneira" 

reprisou o 
"vídeo-tape"' 

na noite de on-

tem.

Estas e outras apresentações das aluais pelejas

da seleção brasileira, vão ao ar sob a chancela puhli-
citária das letras de câmbio FICREI S.A.

Foi outro grande tento marcado pela equipe do

Canal 5, que mais uma vez vem demonstrar que está

disposta e capacitada a apresentar sempre o melhor.

0 resto e conversa fiada!

"CORRESPONDENTE 
RENNER":

UM INFORMATIVO 
"QUENTE"

citaria de Renner, a Indút-
tr a do Ves uári .

Esportivas

fyoIÃ

PRE%

Em

primeiro
l\lgar.
meus

lilhos,
meus

efusivos

parabéns
ao Juiz.

que
domingo,

em

brilhante

partida,
derrotou

o Aimoré.

por um tento a saro. Sua Senhoria teve

um desempenho magistral e só nào mar-

eou mais tentos, porque não conseguiu

agarrar o goleiro capilé e Jogar o coitado

para dentro das redes. Mas é possível que

nos próximos Jogos seja permitido, além

de derrubar o goleiro, encostar um trtn-

ta e oito nos peitos do guarda valas e or-

denar que ile faça um gol contra.

Em segundo lugar, minha sugestão pa-

ra que a gurizada compre um suspenso-

rio. porque ganhar com as calças na mão

fica leio. Em todo caso, meus lilhos. sfto

oolsas que acontecem e nào se pode exi-

gir muito de Jardim da Infância. Embora

o seu Abílio tenha dito que a gente da lm-

prensa é que anda estragando a guriza-

da. eu nào concordo e acho que ít® deve

pensar melhor no assuato. Isso era des-

culpa de alguém que apagou a estréia s

nfio é hora de aparecer com velhas ma-

nlas. Para o meu gôato. a gurizada foi

multo bem e acho que quando se ganha

um Jôgo. nem é preciso Jogar o melhor

futebol do mundo. Ganhando Já serve.

Por sinal, no ano passado, nem isso o

nosso pessoal sabia fazer. A gurizada po-

de ter os defeitos que tiver, mas pelo me-

nos ganha Jôgo. Portanto, viva a guriza-

da.

Em terceiro lugar é bom avisar o ti-

me alemão que a guerra acabou, porque

pelo Jeito êles ainda não sabem disso. Do-

mtngo só faltou lançarem uma carga de

baioneta, porque o resto fizeram. Em

compensação, o Flávio começou de novo

a ter aquela mania de Pelé, que já andou

tendo quando andava por aqui. Por ou-

tro lado. o seu Belllnl continua lindo, tão

lindo que Já nem corre mais para não es-

tragar a beleza. Falando nisso, embora

n6o adiante muito, mas só para desaba-

far estava bem na hora de deixar o Djal-'

ma Santos pedir aposentadoria, porque
domingo houve uma falta de pernas, que
Só a idade explica. Não fôsse o Orlando,
maus filhos, o negócio ficava sério.

Por último, conto para vocês que Pe-
lé está virando mártir. E o coitado en-
trar em campo e todo mundo quer aca-
bar com a carreira dêle. Donde, o que
èle fés oom o alemão foi muito bem fel-
to e se fósse eu, junda ia lá e jogava um
tijolo no sujeito. Também não sei porque
não lincharam o Juiz, que como todo o

Juiz estrangeiro, resolveu fazer cartaz
marcando o Pelé. Meus filhos, acho que

«t pretinho é um monumento nacional

que deve ser preservado nem que seja

pela fôrça das armas. Eu fôsse o seu Cas-

telo Branco, mandava anunciar para to-

dos os governos estrangeiros, que pon

tapé em Pelé seria considerado como um

ultraje ao pavilhão nacional. O Brasil d»

clararia guerra Imediatamente ao pais de

origem do agressor. E é bom comprar u-

mas bombas atômicas, porque já estou

vendo em 66. a grtngada querendo atorar

O Pelé em campo.

Façam Isso e nós

vamos lá e acaba-

mos com a inde-

pendência déles.

Quanto mais não

seja, meus Íllh06,

porque afinal já es

tá na hora da gen
te ser também lm-

perlallsta.

1,11 .MMPniiiin m>

ÍBRAHIM<

«TTTPn
O V/ JCs JLr

Um dos pr gramas no;ic,io.
sos que vem ¦< firmindo dia
a din i sem dúvida algum»
o "Correspondente Re-n r",

que vai ao ar diár ana>n'« pe-
la TV P.ratini, no horário
das 1BJ5.

Redi/ndo pela oatesorlm-
da equip' d. rádiotc Itjcrna-
lifnír, dos *r> á--:o<. e Emílio
ra* Assocmd 1* ê-te mfor.
mativo vem pr mando p- l i
fidel dade t próstata fora

qiif apreaen a a* m ír aa.
A apresentação e.-tá a csr-

Ro* de Fetròn^o Cabral. e a
vedarão * feita no- Marino
Botira c Ba ista F.iho.

NSn deixe de ae colocar
diàriamen'e a *>ar «Io mundo
a ravés do "C rre.spondentc
Rcnner" qu* vai ao ar pelo
Canal 3 sob a chancela publu

l

RONDA

OS DA 
'SETUR'

FAZEM SEU

MOVIMENTO

"A 
BÍBLIA NOS FALA"

EM JUNHO PELA H.2

lanarcm Pftrw Alegre p«U
«Rsd-o Farroupilha», • partir 4o mia
de lufiKa Todos o# Sábado* às * W
Hors* a lírit r«liofAaic« «A BÍBLIA
VOS FALA».

Nesta «éric ura *An Ciratiata Cria-
•An faz perg atM a mm CicM ata Cria-
«*©. que si reaponde à Ias doa casf
•ar.entoa da Biblia.

O programa trai à tosa oa ana>aa«
¦r^tos kibl coa para aa pcaaoas prtti*
«a* de boi* em d*a.

Eata »#rie « levada ao ar. acaianal*
¦tente. por íirta de 900 catado dr
rádio, taato do aaado oc.dent »l como
do oricatal arndo traaacrita e prrpa*
rada para r*diod>faaAo paia «!fr«(a
Mk», • primeira Ifrcia dr Cristo.
Cicatota cm Boato o Kstado* Unidos.

? A CIDADE PERDEI] LM CARUZ11SHO QI E A AMAVA

mjOITr.. aiso .. — ruêos tonto», dtram «la nolu>.
^ Pode * rtr um pouco lavas dòtt* do

corpo, compau indo-a» com u protunda» que rrm <ta

alma Nada melhor do que t* **nUr «r superior às

dAres o rscebí u como uma aspéclt de p«oltíncl«.
Drpola >âb*r rtr, procurar motivo» par* rtr. Porque

índtacutivelmante, creio que a Seerentura delia i»m

prt um buraquinho para que irmedlrmo* tudo Bera

como diaem oa maatres que na advsraldade os d ca*.

Uno* têm momentos lúcido* de bom senão £ a gente

vai indo «m psssos lentos dentro da noite...

Mb = A 
vsNH HniPk t

f

'•mj 
i

Tiifin \m* I

r|»m EgTOBtAa — Temo* em
• mio um livro de ótfmoa cmv.

tos, que o autor, posso amigo José
Fernund" Miranda, foi i«ntl'l«ilmo
em mandur noa E a»lm, bem à
vontade, cora multa eslms. vamos
lendo ae "Trew Eatorím" « rim-
do com Csssiano miope. cabelos
Itaos oculos enormsa e um narts
rhtmbé ou como s csdeltnha NI
klte. o Gsto Frdrcs s stnds cora
Alm»n)ara ou or» com OlefArto.
Martana. Elegia. T. analm, o bri.
!han*e escritor vsl nm embelsndo
numa bonita poeala em foems de

proas cheia de «utileva com pala-
vras ritmada*. Mero que agrada
em todoc oa ssntldoa e que foi
composto e lropre**o rss oflclnss
da oránca »Ml'ora Olai. rrtrto
Alegre, para o Inatlürto FJrtsdtml
do IJvro, ds Dlvl^&o e Cultura de
nosso Estado. Noasas m si ore.-
agrsdectmentoa e èalto so escrttor.

f 
MLTINHO — fomoa semprs

^ amigo do Alberto IMas. o cS-
lebre Csruslnho. oue era um doa
homens que pertetvia a eata d da
de que multo unamos Vlemoa a
aaber de sua morte diaa depot» e
bem tthomoa o quanto s aenttmos.
pormte #Ie era doa qt?e aabta mr
amigo doa seu* am'got. Fareca
«r*e o vemos quardo aollata doe
"Atrsrea*ndoe" com sqttela tos bo.
nits s forte, «pie lhe ralmi o spe-
lido, etrswsndo a rldads «vhen-
do s de hsrmonls. Parece que o
vemos er.trs risos prt-parando oa
moeotos nos dtss de seu snlveraá.
no. Pareça que o vsmoe Já um
pouco curvado pelos anos. de bra-
ço dado oom sua eapout. descendo
a Travaasa Itaptni, tomando o de»-
tino ds seu lar acolhedor Morreti
CanaUnh') ccmpoaliar d» tanto» m-
cmm -Na Aldeia 01 / N» Ak
dela / Qi sro ver o teu veetMo ar-
rtatando na areia ' ' Mor*n» meu
doce .Morreu msla um doa nos-

amlioa lm amlto desta rAno
Alegre, qua lie soube querer Fica
aqui noaaoa Mniunantoe k avia ra
mula.

A Km* - Olhem lá
como foram bons oa manja,

res que o fiara Hotel ofereceu so
Cotuslho ds Turismo do Catado
num jantar com »eu Diretor. noaso
pressdttalmo amigo, o Pr 0*i|.
lherm»- Vhulti Por outro lado, no
Pampa Hotel, figurando com multa
Site frente s um "rarretetro" ssbo-
roslaslmo, estavam os cuplnchae

DeocMdo Battoa. Newton Axambuja
da Silva • Nilo larquaa ít» fuás-
cas velhos. E, falando «m SETTTH,

chegaram da capital tirufuaia,
rio» a«*nt« de viagem e altaa tun
clon.irtoa do gov(mo da vtllnha
Republica OrUntal, eatuldS boarto-
dado» no Ctereat Hotel Boa eata-
da por aqui, companheiros.

Arrç.% 
no nfiaon — ti pelo

Rio de Janeiro que amam o-.,
O . nmeo grande Nelson Rodrigues
eecremi ums peça qu« * fichinha

perto <to * Sei Io tn Atlalto". T. )á
em enasios, deverá eetreer no Tea.
tro Serrador, tio logo termln# s
temperada de Eva Tudor. No elen-
co es'lo Pene Bell Elsa Oonw,,
AntAnlo Mariullo, Ciei Tacomo,
Luts linhares, Maria Monteiro.
A dlreçáo é de Zlmblnakl

pKRSOMI.IDtDRS 
ANO —

* F bem oomo falei i waa dlaa.
o CottUon citib, num lindo coque-
tel, no dia 9. quando sua direto-
ria entregará aa "Personalldadaa do
Ano" como ao mais representativas
no sno de 1064, nos mslos sociais,
econômicos e cultural* no nosso
Eetado. Pestmha gostosa, que mar.
ra época.

fa 
FATO — Novamente tá na

" 
mesa do "lajos", ruma ds-

que Ias noites m qw i gente quer
encontrar s sl mesmo, lembrei,
doce Maria, que a felicidade, tal-
vet. consista simplesmente no equl-
Ifbrlo entre ss nossas ssnlraches e
ca noaaoa meloa Se aatlalaat laa.

A EWrilA N4 BAltCA —
™ Ontem, por iniciativa das

irmis Myms e Ingrid Bohneider,
um grupo especialmente convidado
viveu <*nm o ilustre casal Elo*
ThaAes cônsul da %*pcrvhs. um pe
daco da lírica terra anda lusa na
famosa boete "Batuca" do iosso
smlgo Carlos Hsitor. ouando hou-
vs proteções de "slides" maravilho-
soa do ai em mar. guitarras en
tetaa» • o tamoao prato 

"Faitla"

regado gravemente por 
"Psngrla"

banida típica aapanhola. OW!

I^INFHA 
— o Neetor Pinto, dan.

do rissdaa dentro daquele
colete superahnhado. s dtaer que,
nesta semsns. vai de "Wamáe Do-
toras" pra cima de seus emiros
freqUertedor*s do Clne Continente,
a Naif Adsd vai faser uma treema
para Santo Antônio oom vistas no

Internsclonsl no campeonato dc*te
ano tle mejmo * quem dlí ou»
chega de vifrer. * Nto * da iirn
te jog*r lurs a tal semuaÜMtima
Jeunne Moreait era um "Diário de
Uma Cornar tira", que tanto os
amigos Hlpólito Menna Barreto co
mo o Pranto comentam que corre,
rio uma barbada. * Hoje é di* do
Paladio lArt fltmeíi licar 1» no
alto da .tsnels do Edifício Jagus-
rlbe. -Sr Oustavo Osatal fCscique»
íogando um bocado de gentileras
ali pela confeitaria do "dnemáo*

da Rua da Praia 4r E agora treus,
nio esqueçam de darem ums olha-
dinha em nosso "Cartas do Dia*
para felicidade do colega Cícero
Soares. Xnt*.

^jJlO I.OI RENÇO — Pela msdm.

gads devt- ter aeguldo para a
bonita terra de Sio Lourencn,
time do "^nrenal" com o lanar
Gulmsries. Elo» Kaiser Capitio
Saraiva, Darry Proençs. por lá os
"cobras" serio rervhldoa pelo smi-
go Padre Vletor Malmar S oe "co-

bròes" de U como o Lidio Saraiva,
Aires Schild Ferreira. EUmar Chtst.
Bruno Schults, Sony Hsrn^s e Mar
calos Fretes, qtie por motivos qus
ditem bem, com rmpeito 4 psícolo.
gis splicads, e**io concentrados no
"Bar do Peter".

^IDiDE-BAIXA 
— Oepols dsoue

^ is homenagem, sábado, ns
Assorinç^o Piojrandens*' de lm-
prensa, so Ilustre Engenheiro Ar.
nsldo ds Costa Prietto Secretário
do Trabalho e Habitação, q-iando
ô convidado expôs soa j «rna!latas
o endememo do plane hebitaclo-

rui do E&tado; dep< ia que notamos
s slegria vibrante em nosso famo-
so "bMndnho* da ARI, que smbora
"pequeno 

grande" abe faasr com
que sli ae)sm tricadoa brindes
mima oonfratemlsario tio nscessj.
ria ao irr humano, uru turms foi
saborear s fsmosa feljosda do "La-

V>s" s spos com n Delgado Filho,
o Adil Bliva tHUário Honorloi ao-
medo a ásts emnisla resolvemos
mstsr aaudsdss da veilia cidade-
•bei*a E andamos pi-lo 

"Arma**n

dn Ouidl" "Armssem Pagsnri",
-Sapatari» do Gufheraw*, "Cai

da Dona Tealtina" para terminar-
mo» na "Empresa Comias", lugaree
onde tivemos nuesa meninice, pa
lestrsndo smiatoeame-ite com
sempre querida ernho-a dona Adlt-
les Camisa e seu filho. Cor une 1
Clovts Camisa Horas qus noa fi-
seram bem totalmente

B para enfeitar esta coluna hoje, publicamos esta foto da
simpática franccdnha Guy Lup, que venceu na televisão j
brasileira Ela desempenha importante papel na telenovela
"0 

Direito de Nascer'', que a TV Ptralim apresenta diária-
mente, da segunda a sexta-feira, no horário das 20M. Nio
deixe de acompanhar, capitulo por capitulo, o desenrolar
desta famosa estória escrita pelo novelista cubana Filix

Caignet

tUGRtTOK-K rARA HOJE — Nto H|Ua> • c-anatla

da vida e procure ergueria num bom humor,
que pode ser encontrado num riso d» criança», na
roda de bons amigoa, num carinho de mulher s
nesses pasaelos dnmlnioals, quando o sol nio ps fsa
d» rogado. Beba um bocado de Umloalnbo ou oonha-
que. Nsds como rrecns de ervilha ou sspargos, maio.
m» d» palia. vlt«la ao fArno. Mtio »aa»do. eaoa-
guetu so suco, língua recheada com lingüiça, rins

so molho de cenoura, snro» com camardes s ajeito-
ns picada. fsMio mexido Vinhos tinto e branco,
cerveja preta s refrteerantes Pudim de laranja A
tarde, spde o repouso, devemos buscar o esporte A
noite, a ve'ha poltrona ou mesmo o surrado tapete

e a gente s rolar pra lá e pra cá... his baixa

televiaád .. alguns uísques . eameue.,, boa noite,

meu ineequecivel e grande amor.

Wi Abertora
ajOC* Primcua Ora (Se
é,0f» Alveteda Psi.owp.1Hs
ê,M Rmda dr - Gal^ôss
1£Q Matatias Ailrvd
VJO Ale Re C.rasde
1,00 Brperter halbi*
g.W Mitropeiols Musko
B»tt Reportei Ms Mar«s«
I.17 Noticioeci Miiitat
g.2! I tquigss Islotma
lm fietr* ao Ritmo
11 Cotrmf. Parimir Ika
#.04 o Dtttíi© de Nse^er

9J0 l»uu^ss isfotms
I.M Masit* das As^rkas

10.0£> CetresF Parroupilbs
10 Eegaaato as Horas Pssaesi
10.15 Encontro tea Io«rdes H«ii
ü 0i) Corrcep. Fartuapdks
II.04 MK .'opstoia Maseai
I..0Í Ltqsigss le tortas
II.12 Rrpt! ter Mas Mansa
il.te Ms-icai
||> Piaik fcseortleo
HJt. O Prd.. J" Bma
1} P6ífn A>9ria
IUI Sap^iiu «"•¦»

U.og O Tssosre dos H«mras
Sem Dras

11,1a Corre«p, Fsrreuptláe
li 00 Espace T R, R
11.04 Cotresp, Parrospilka
15.05 Vo<4 SM Amara ea« Dia
IS.lt Mttroperola M^wal
H.40 Llqalgaa Informa
15 44 Reportei Maa. Ma>>aa
1^ tá Brssti Modera o
It.W Corrrse. Farroueilàa
lft.40 Disco Mafsnsc
lá.» Liqaigas leio; ma
li Uma Otquaaira poi Dt#
17 ,00 Correap» Parrowp>âia
17.04 Micropsfols Maa <ai
17J0& Recortar Maa Miiíé#
17.12 Taagot e Beietos
17.J0 ò.cftsat MaaKSta
1S 00 Hora 4o Asgelsa
lt.OS Teatttsie tsrapcMo
1« 21 . Tartw
1**0 Psrmsr soa Et poria#
is SO Reptrftrr Saibra
14.00 A Vai 4e Braail
2'. 02 Tormrnto da ReaSacia
20 30 Reportei Saibra
XI.M Ua bni t°< h»M
21.00 Corta e Cottars
21.24 liatre> ista do Dia
ai .so h„.„ t. r a.
tU» Rafottrí S.fcta
22.1*» leior«auoo Prearisiie
U Coada Iml Fala»*
2) 10 Mii »• par ala Maal«el
2B.20 Uqaigss teferssa

to Mas.ua Deitro da Msise
ii)¦ Maa». Daaar» 4a Neiu

0 10 P*satào Aasoctaen
0.4* Méaus Deetie da Noite

l

NECROLOGIA

Maastro Ângelo Caffi

Ocorreu, nesta Capital, o
fslecimento do Maestro An-

gelo Catli, Diretor do Con-
servatorio Musical Rossini e

que era muito conhecido e
estimado nos círculos cultu-
raig.

Ak cerimonias de enco-
mendação e kepullamento

do extinto efetuaram-se com

grande scompanhamento

tendo o féretro saído da ca-

pela do Hokpitsl Sio Fran
riico para o Cemitèrib da
Irmandade de Sâo Miguel e
Almas, onde o corpo foi te-

pultsdo.

MISSAS FÚNEBRES

HOJE

A« 7 borss nt Igrejs d*

N 8, do Bonfim pele 1.*

aalwrtario do ta!ec>m.n'-o

da ara o lita Chagai Pia-

t°:

As * horta aa Igrtja da

Stnta Tcresinhi à A». Jo-

4 Sonitàoo pelo SO* <Ua

do falecimento da ura. Lia-

dt Fonseca Ehlcrs;

At 8 30 borst na Igreja

de SSn Jose polo 7° dia do

fslec mento do Oe. Hober-

tu I^íu;

As ar horas ns Igreja do

N. Sri. de M"Ute Ci ro. à

AT. Frsnklin Rooievel'.. 920.

pel* 7 o dia do fslec ment«

do *r Cario» Psdilha;
As 18.30 h^ras n» Igreji

de Sio Pedro pel" 7* dl»

do falecimento do sr. As-

tonio Gentil;

A» 7 30 horas na Igreja

de N Sra. da Gloria, pt-lo
7° dia do falecimento d»

Capi*io Pedro Oimtco Ri-

be ro;
As 8.S0 horas na Igrejs

ie N. S doa Pastos, pe'o
À0° ais do t«l«ci mente dn

dr. Jose Cboll;
Aa 8 lioraa nt Igreja de

N. Sr* do Roí i rio pelo 7."

d>a de falecimento de sr.

AnV»o,r do» Santdji Rochs;

At 7.90 korst nt Capela

da N Sr*, da Pomp«ia. à

rim Saí roa Osesal, 220. pe

Chanceler Português

uo Brasil

A CHANCELER Franco Nogueira, de

PtirtURnl, que visitou o Rio. Sâo Pau-

lo e B.-asilia. é o primeiro-ministro dr Et-
Uuit> português a se hospedar na belissi-
ma mansão üa rua São Clemente de esti-
n colonial.

|~*)MO 1í antecipamos, haver* um ban-
^ 

quite na embaixada de Portugal, em
aua homenagem, de oitenta talheres...

O

Io 10" dia do falecimento

do ir. Ernesto Beina di;
Ai 7 horas na Mairit de

Sio Ctraldo pelo 7.° d a

do falecimento do or Joio

Cand'do Soa real
At 8 horas na Igreja de

N. Sra. da ConcetçSo pelo
30° lis do fa!ec:mento da

sra. cedes lzabel M. M

de Oliveira Santos;

A« 18 30 horas ns Igre-

js de Sâo C.eriid" pe's al-

m» d0 sr Lun M-t7.rsl ;
As lBJfi horas na Capa-

la do Colégio de N. 8' a do

Rosário, pelo 7 o d a do fa-

leelmento do tr. Luís Fo«-

sa'l S- brinho;

As is hora» na Igreia

ds San's Cecília em Pctrò-

pollt pe'o 7 o dia rio f'lw"

c rp»ntp dS tn Appol nà-

ria * 0. Ha s les

AMANHÃ

As 18 horas na lsr«>s de

N Sra. dos Navegante*

peln 7' dia do faler mee

to do sr. Umbefto Vignoe

abi.

TKESIDKNTE Ouitelo Branco e mui*

tas autoridades não poderão compare-
cfr ao jantar que o Ministro das Relações
Kxtertores vai oferecer ao Sr. Franco No-

gin-ira no itamarati, porque deverão ir
a Sáar Paulo para as comemorações do Dia
Nacional de Anchieta.

»LÍM de diplomata de carreira, tendo

servido em quase tôdat as grandes ca-

pitais do mufcdo, o Sr. Franco Nogueira
dedica-se a critica literária, tendo ttm li-
vro, o "Jornal de Letras", editado em Lis-
noa oom prande sucesso.

¦BOJE deverá chegar soa espòsa, a Sra.
Ve.a Duarte Franco Nopieira, que é

filha de um diplomata chinas que serviu
em IJaboa. e de uma senhora portuguesa.
D. Vera. al#m de poetisa, sabe falar nada
menos que nete Ungim: chinês, jajxinrs,

| inglês, francês, alemão, italiano e espa»
ihol.

nCRANTE sua permanência na capital

paulista, antes de seguir para Limeira, o
Governador Carlos Lacerda visitou os "ate-

llers" dos pin'ores Clrivls Graciano e Miirio
Gruber, tento adquirido algumas telas, en-
tre as quais ván.is de motivos carnavaie»
fina

¦eESPOSTA do Sr. Jacques Chevignard.

rrâo-charteier tia Confraria dos Cavalei-
ros do TaMe-Vin, à decisão do presidente
Johnson que mandou servir somente \inhos
¦asnrirtiios nas recepções oficiais dos Fsta
do» t nidos: "E uma derisio estranha, maa
não deve ser dramatizada. Baita que no»
lembremos dos resultados da I^pi Srcm". K
acrescentou: "Nossos vinhos Mo estio em
perigo". Vinetiém oode substituir um Horgth
nha. Tutlo nio passa de um gesto de mau-
humor do presidente americano \

pNTRE oí visitantes ilustres que esta rio

no Rio para a relebraç&o do Centenário

da fctslhs do Riachuelo. esia o Alrolrants

Jltllo Ctiitllen. iriinbro da Aeadrmis f>pa-

nhola e a maior autoridade do seu pats em

hlstrtrt* naval O Vmlrante é rolsiyirtdor na

obra 
"Os espanhóis no Brasil ao tempo de

F^ipe H", promovida pela Sociedade Pedro

n

11A alfuns meses e*ta coluna noticiou
¦ a declarado rfp um saerrdot* nue difía

Inocentes de qtislotier pei ido «juèle» que

«ont*ra**em o imposto r»'nda, desde

que eonaldera»"em *us rohranr* frtorsi-

va. O sacerdote pode ter »s soas ha«e»

teolrttlcsa para fundamentar tal teoria,

m.is a verdat'«- * (iue o romsndsta fran-

rê« CttDfte Hondver descobriu qur Ana*

nias e Sifira os dois nrimelros «onegado-

res de imoosto». se-tindo a Bíblia, ao

constntirem a nrohinilldade da »onetar\o,

foram fulminadas. ,monw»s O metNnr

* paear o# impostóa e nào procurar des- ?

atltma... |

ja IMPRESSÃO que se tem t qtlf * paeifi"

caçáo udemsta em tôrno do candidato

Flexa Ribeiro e rriis aparente que r^al. Cer

los setores continuaram ressentidos, e «d o

trabalho lento do Governador Carlos Lacer

da consegult.' l-v»r todo o nsrttdo as ruas

para.a eleig.iu dt seu candidato.

a DEPUTADO Ernani Sátiro, que retornou
" de uma viagem ao Nordette, durante t

qual aparou as arestas que sobreviviam por»
a candidatura JoSo Agripir.o ao govêmo d»
Paraíba, e ouviu as bases partidárias da UDN

nordestina, talando a esta coluna tóbre a<
noticias da possível formação de tun Parti
do Revolucionário, que viria a absorver •
UDN. declarou: "A minha presidência á fren-
te da UDN vai se caracterizar pelos posto
lados que formei quando candidato, de qu*
meu partido apoia a revolução, mas não ad
mite sequer conversas em tòmo de temas
artificiais como o da tormaçáo de um novo

partido"...

...*JSONTINCAREI a erguer a flama ude-
nista que está premente em tAdas as

bases partidárias, onde cada vez i mais pro-
fundo o sentimento pelo partido, que nl-i
entrará nem no mérito da questio".

HOJE, 
O Presidente Ernani Sátiro vai ou-

vir em sua casa a música oue Billy

Blanco compôs para a sua "LouvaçSo de Ma-

ria", transformando-a em belíssimo samba .

A propósito, retificamos a letra publicada há

«-mana-: o verso 
"com admiração" substi-

tua-se por um sinal de exclamação. 
"Sor-

<V\..

a CONTECEU em Nova York: om menl-
í " 

no telefonou para o outro, convldan-

doo para vir brincar em sua casa, e a

resposta foi a seeuinte: 
"Desculpe, ma»

John.John toi hoje de manhã para Lon-

dres. ver a rainha". Fra t casa do» Ken-

nrdi.

f) MESMO John-.lohn fte uma traquins-

da com um colega na escola catrtltca

de Saint David e o menino ouando ch»iou

em cas» nuetxou-se à mfte do "garoto nA-

vo". A mie resnondeu: 
"Ora. ma* eu não

sabia qu» havia um novato ns escola,

quem é èle?" Re-iiosta da criança: 
"Eu

não sei, ma» èle diz que se chama John

Kenredy".

rGOVEKNADOR 
Carlos Lacerda conftin-

dlu os (aharitos. diminuindo o seti de

governante nam aumentar o de sen edifl»

cio "Slogan" 
ptra a campanha udrnlsta:

teerte no alvo, vote em Flexa ..

%arrTO comentado o gesto do reitor

P»dm Cslmtm ouando. no Museu d»

Arte Modemseenttlmente aludnu a Sra.

Luis Aníbal Falcfio a calçar o «eu sansto

oue ficara prêso entre as oclras do chão.

O retfor mostrou com mats êsse «esto oue

as ©essons demonstram «ua* hoas ma-

tieirss e a fina educecão não tírmerte noa

rra**des acontecimento*, mas a enda in§-

tante. pois clssse nio é prenda, ê um tf
•ado de espirito.

fV r.t<«n de pele de pantera que Jac-
" 

qurllne Ktntteds usa custa t bar a-

tela dr 10 mlniftes de francos e é feito

com paiití-ra* da Somália. Sòmentr cArra

rt.. VI mulheres uinweam casam* dessa es-

pét-ie, t entrt' ria* estio a rainha Mira-

heth. F.inh Dlha. C.lna Iflllobrlrlda e EH>

tabeth Tavlor. *s outras pelo mando afin

ra. se contentam mm a pele de leopardo,
fcem mal» acessfveL

uma atituoe de fina diplomacia a que

tiveram os paraguaios, enviando ao Bra-

sll a Vlr-!»m de CaaeopS na época mie ceie-

hram.is o centenário d» uma truerra que no»

dirigiu. Que a Santa Padmeira do Paraguai

seta a eterna mediadora da paz americana.

fh PTB está acompanhando com rrande iiv
"" 

«rrèase o projeto que ora tramita no Se-

nado que Ira permitir a sentia He açor» tie

em itrésa» rto to»+rno. <»« prtehlstaa temem

iwla Petrobras 
"Dentier cri" daa onnrersW

dade» americana*: aa ioven* u^am malhss

com o retrato de «eu profeaaor predileto e»

tampado.

« GRIPE russa fêx mais uma vitima, o
^ fiovernndor M.i^alhSes Wn4n. oue ^stâ re-

IK>usando denois d»* cancelar tftdas as suaa
entrevistar Fnnuanto ÍR*o o Sr. Adhemaf de

Barnis ainda não descobriu te a sua è raaaa
<ni chinesa .

• MANHA, em beneficio da 8 a Enfermaria

d» Santa Casa, que ti diripda oelo Dr.
Ivo Pltanctn. hav»rá a "avnntpremière" d»
"A Conquista do Oesí^". no rine Metro-Copa-
ca bar s Marlene Dle-rich emlicou a tro

jornaüata porque ainds trabalha: "Por d\-
nheim. pois se alapiiém me oferecesse um mi*
lh*o de francos livres de imposto», eu para-
ria amanhã mesmo".

¦,sSTA coluna estranha ax noticia» que *•
* nunciam a wida do Delr^ado Raul Faria
c do chefe de %ua equipe detethre Nelaon. da
Delegaria de DefrautlarAes. que tem realiia-
do o le\antsmento da* boates que vendem
Disque falsificado, com todo no<sn apoio. Va-
mos esperar torcendo para qur tio louvável
iniciativa da policia carioca nãe venha ter
desprezada.

A PLANO de financiamento de automA-
vel» cue esta coluna anunciou em ab-

soluta nrlmeíra m^o e«*á sendo
fado p»!a in^i^tria rwulista como um ori-
metro recti' do ivêmo em sua noMtica
econíimico ('t-ni-irint nols trata se de uma
Iniriíiffva mflaclorHrfa. uma ven oue os
veículos serão pagos em 4fi meses sem
corrreflo monetária, a seu valor será adi-
antado ha emprAsns produtora» pela Cat-
*a Econômica O produtor terá sua oro-
teçfto garantida enouanto o consumo re>
ceberá um subsidio Intemo. diferente
apenas rio aspecto do» qus havia para a
gaaollna a o trigo.

HOJE. 
"ttopT Esta coluna ê publicada

simultaneamente, em dose capitais.

O PENSAMENTO DO DIA

A imagtnaçto 4 O alto-falante dos senti-

dos. (E. Reis).
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AUTOMÓVEIS

OFERU I PROCURA

. CANO DE DESCARGA E

SILENCIADOR BORÓ

De alta duração, para qualquer marca de

automóvel. Temos tôdas bitolas de canos refor-

çados, vendemos e colocamos. Rua Sai.lana n.#

502 (Esquina Laurindo).

NÃO FIQUE NA ESTRADA!

Quem dirige autom<"tve' tem perigo de en-

guiços, escreva à ESCÜl .A TÉCNICA BORÔ,

rua Santana 502, Pôrto Alegre, solicitando in-

formações de como se aprende Mecânica de au-

tomóvel por correspondência.

1

ARRANQUES E

OÍNAMOS

Dinamos e arranque» - U»

duzidos para automrtvel. ca.

rmnhào, camione a e trator

Temos prunUü, wivns e re

cuperados para "retrunis da

lôdas as marcas «merteanas,
européias e nacionais de 6

H e 24 volta remou o mmnt

eitoque de induzidos e cole

tores do sul do Pais.

Casa dos Induzidos e Onl»

tores. Av Farrapos 222». Te

lefone 204 22 Atendemos p»
lo reembâlso.

Auto Exp. Farroupilha

JOÃO PESSOA, 859

OFERECE:

IK ?FNM) estado de nôvo 1961

rtUDSON, Coupé Hornet, mecânico 1951

ükNAULT 1093, estddo de zero .. 1964

rlll MAN - melhor oterta 1948

SIANPA"D VANGUARD 1948

MERCURY — único duno 1957

DIVERSOS

OFERTA E fROCUfcA .<n>*o©o« ««oaeew»»»

Rural Willys

PREÇO DE OCASIÃO

Vende-se uma camioneta Rural Willys,

ano 1964, 2x4. Equipada com rádio, pneus

novos, pouca quilometragem. Único dono,
'ótimo 

estado.-Tratar Vigário Jose lnàcio,

263 S/L — fone 71-24 com José Antonio

Peres.

miMW

COLETORES

PARA OÍNAMOS

E ARRANQUES

Coletores para dinamos e

arranques - m4q de turar 1

- limpa pára brisa, induzi 1
tos novos e recuperados ;

qualquer tipo lemos desde o j
ano de 1U2S ate I9fi5 Vende

mos. trocamos e recupera I

mos qualquer tipo Casa dos

Induzidos e Coletores. Av |
Farrapos 222fl defronte ft rua

Féll* da Cunha. Atendemos

por reembôlso.

^imilIMIIHHIITT IIHHIII,IMI

EXPOSIÇÃO MARACANÜ

RUA SETE DE SETEMBRO, 604 - FONE 9-1295

POR CONTA DE TERCEIROS

OFERECE:

FORD STARLAYNE 

VOLKSiWAOEN. "limo estado 

SI Ml'A TUFÃO K J A NCSA HA 

CHEVROI ET IMPAI A, meiãnico, 6 cilindros

CHtVKOI ET, Pii k Up 

FORO FA1RI ANE 

CHF.VROI ET. PU k Up 

CAMINHAO'/IN HO OPEl 

HUDSON, mecânico, coupé 

M|( RONIBUS MF.Rl FDFS BENZ 

FORD, Coupé. bom estado 

DODGE, Pick Up 

DAUPHINE, estado nftvo

C11EN ROLET, 1MPALA, ü portas, equipada .

1961

• • •

• • •

••••••

!#•••<

• • • •

i e • • •

t • • • •

» • • • •

» • • • •

i • • • •

195R

lOttt

l!Htt

1960

l%4

1958

1959

1957

1951

1953

1948

1951

IWí

1001

Auditório Automóveis

AV. OSVALDO ARANHA, 862

OFERECE:

RURAL WILYS, 4x2 nova 

AERO-WII1 YS, estado de zero com

garantia  

VOI KSWAGEN inteiro, côres a ev

colher iüõi

VOLKSWACiEN, zero Km

DKW. inteiro 

JHEVROI FT 

CHEVROLET, mecânico, est. nAvo.

SIMOA, «Mimo estado

KARMANN (MIA . 

JK (FNMÍ, eslado de nAvo 

VOLKSWAUEN 

1964

1964

/10«3

1»*H5

1962

1956

i or>y

V.HW

1 nr>7

UMtt

ms

IIIIIIIHHTT***" muniu»

iinMiiinmi —*'MHr.

AERO

WILLYS

RURAL

JEEP

PICK-UP

GORDINI

DAUPHINE

1093

INTERLAGOS

JUNHO, 64

lnic'omos nossas atividades.

firmamos uma tradição ds

bons sirv.ços, os quais continuar®-

mos a oferecer com a mesma ga-

ranta e solicitude.

t, oo término desses 365 dias,

um público agradecimento pela

confiança e apoio de nossos CLIEN-

TES, FORNECEDORES e FUNCI0-

NÁRI0S.

AÜTOMEC 

-

AUTO

MECÂNICA

José Bon fácio, 227 — Térreo

Pôrto Alegre

>asssa>M»>sMa«aessseeae»sM»aai>Maaa

AUTOS 
•• 3290

Av. Farrapos — 3290

I e • • • •

OFERECE

SIMCA Tufão zero km

DK* Belear Rio zero km ....

DICA Vemsguete Rio zero km .

VOl KSWAGEN Sedin zero km

KOMBI Standart zero km . ..

FORD F-100 zero km

USADOS

PICK UP WILLYS 

PU K UP CHEVkOLET 

VOi KSWAGEN equipado 

VOLKSWAGEN última série eaulpado .

JEEr" WILLYS Universal capota aço ...

DKW Belear equipado

DKW Vemaguete 

CHEVROI El 4 portas equip. mecènico

OPEl Kapitan , «••«••••••e•«••••••

AUSTIN A-40 1i^ii6 e •«#••••••••••

1965

1965

19.16

1965

1965

1V65

1964

1964

1964

196?

1962

1959

1959

1952

1952

1951

AUTO 
typübiíca

KIJA ÜA REPÚBLICA, 33

ilineiMiinim»»'1

»aaaa>e>aa»MaiiiMMimnM»m»""|>MMMIMII>IM

AUTOMÓVEIS 687

DE

CUCCHIARELLI & VERGARA

OFERECE

CARROS ZERO KM

D.K W. BF.LCAR. Rio - Zero Km. .

AERO-WILLYS, Zero Km

VULKSVVAGEN. Zero, çflre» a esc. «

CARROS USADOS

KOMRI, eílado de zero 

D.K.W., Relear, equipado 

VOLKSWAGEN, est. zero, equip. ..

S1MCA RALLYE, nôvo, equipado,

est. zero, especial 

SI MCA RALI.YK, nAvo. equipado ..

Sl MCA, nAvo, equipado

RliRAL, 4x2, est. zero, equip

D.K.W., VemaRuel. equipado

álMCA, nrtvo equipado .....

IMPALA, nflvo, e<|UÍpado

VOLKSWAOEN novo, equip.

PIÀMOUTH. < portas, nrtvo equip

AUSTIN A-70, equipado

1ÍW5

1065

íytó

im

KHii

1064

10ÍU

.. \'W

... 11MW

... 1!HW

... 10»tf

1061 /I1HSVÍ

...

11>59/1!XH)

HIW

nu*

GANHE GRÁTIS

1 COZINHA COMPLETA

Fábrica d* Móveis oferte dormi'ório de casal completo c/7 peçis cm pnu

Marfim o<r apoias 12&.50U, e de br nd 1 cozinha 3 por as, côr a escolher. E em

mais; Sii'ájwanu — Varandas — Colchões e Outros Dormi or.os também têm brin

de», Cel. Feijó 52 — C.ne América — Floresta.

Sábados até às 11 horas

COLEÇÃO DE

SELOS

COMPRO seleçfies de reina,
lotes, estoques ou acumula-

ções de selns novoe ou usa.
dos Pago á vista qualquer
que seja o valor Vou ao tn>

terlor. Escreva dandn dei a-

lhes Ate-do qualquer tv r*.

Fassina — Hcpública sav

Sabão em pó

marca PLUMA

£ melhor e custa multo mc

nos A venda em tôdas as
leiras-llvres Fábrica: Kua

Monteiro Lobato n ¦ 364 Fo*
ne: 3-1W»

LOROTY HARDEN

Produtos de Belcta de fama Internacional. França-|tálli«.New Voiii c Brastl

FMá ofer^cmdo opor;unidade para hábeU vendedora», P°de ser professoras fun

elonária» públl«aa funcionárias em fábrica», para eolocar seus produto», n«>»fn

cap tai e no Interior do Estado, também rm Santa ( starln» e Paraná, Comlsale

3»%. Crédito até Cr» 50 «00 pnra caila pedido. Taxa tnscrlçio Cr$ 2.000. F.nvle

valor declarado favorecido:

ORESTES GERSON DA SILVA

catxa postal 1 133. Andradas, 1137 — Sala 1111. — Pôrto Alegn-.

Peia volta di Correio rwberio material n«-ce*»4rio [tara o Inirln dut ven-

das. IMPOK TANTti Forneça nome e enderèço, Identidade e número, estado civil

e 3 lotos 3 i t

CamomilaRauliveira

Logo apos o refeição evito

ozia e goror te boa digestão

PARA O PLANO NACIONA1

1)E HABITAÇAO

A MÁQUINA REVF,LAÇA(

VIDRO - IMPAC

Para fabricar blocos de cimente

Fabricarão exclusiva de

MANOEL C. LOBATO

Representante

D. NEVES

Rua Demétrio R.beiro, 1094 apto. 34

'MMH

¦ I T'-1 fflfir 
~ 

r ?i 
*

11 M il

l7 1
1/ ! fi

*h 

H

^*

Anli}:"Made

Antigüidades — objetos,

artigos para uso ou cole-

ção. Compra-se de tudo:

armas, louças, porcelanas,
relógios, facas, cristais, ta-

lheres estatuetas moeda»

e artigos de tôda espécie

Paga-sc bem.
"Ao Belchior", And»

das. 901 — Fones: 6981 —

7829

Sabão em pó

PLUMA

Superconcer.trado custa pou>
co e é melhor. Economize o

seu dm/ielro comprando PLD.

MA Entvenamo* pedido ml-

nlmo de 5 quilos Fihnca;

Monteiro Lobato, 3fi4 - Pt>

ne: 3*16-06. Partenon.

G

A

N

H

E

1 Cozinha Completa 0

Fábrica de Móveis oferece dormitório de ca-

sal complelo c/7 peças em pau Marfim por ape-

nas 125.500. e de brinde 1 cozinha 3 portas, côr

a escolher. E tem mais: Sofás-cama — 
Varandas

— Colchões e outros Dormitórios também tem

brindes. Av. Protàsio Alves. 548.

Sábados até às 17 lioras.

R

A

T

I

s

Moeda» e Sêloa

Compra-*® Boedu d«*:

ot RO, PRATA
N1QL'F.L E COBRE

Cokfia e avulsa»

Silos dlvi-mo» e em es

prc'sl o* Com-moratlvo-
— Paf?. r Bom Preço

WALDEMAJt OE
IIOLLEB1.N

Hu.> Andrade N*vrs, 159
10* Andar — Apto. 1(1

Pinturas em

Apurtamentos

Pintoras de Apartn.
mfn »« no praso rnáxi-
mo de uma semana, w
com um ca dol» pinto
tes, qaslqurr tipo dr
ointuras »tm wjflri no

parquet.
Orramrnto fratolto

«em compr m u... Pa
iriimento só d'|Nt|i it'
roncla^dt «» servido.

infomiMcéci r iiropo»-
Ws RI A KlACIICELO
t3«t> FONE: S ISIS wm
SR. niNTS DFNARDIS.

BOMBAS DÁGUA

PREÇOS DE ATACADO

Par» Ahantortmrnto de tndúítrlss, lrrlt»

ròe« e Pretllos. De l*m<*a
marra. Boca% de Svtft e 5*1

imleiadas ( siisrtdadr de ..
TA,185 e 14# metros Cíbleos

P/hora Altura mu
nome» rica de 18.25
e 31 metros Ael®.
náfi» à mot«»re» a

cs«oltna. dlesel eu
elétricos.

Av. Alberto Bins SO*. L» » - ej. 10 - Telepama 
"Oarida"

K(»RI>. 4 pnrlas, tlanaden*, equip. . P»5t

SOFRE uo FM;AIHI?

Es'ènia<o, Rini o Doenças Hepáticas! Use JAMAIQC1-

NHA. Nsa boak Parmáelaa e Drofnrlas. Enviamos t"»

bòtso — Roa Duque 4c Caxias a.* 1M — Pórto Alefre —

R. O. do Sul.

SOFRE DO REUMATISMO?

Calnbras. Tiirecdara*. Prlelraa e Deree em Geral Cse

LINIMENTO PAGE Na» boas fsrmioiaa e IroprlU

dldo» — Boa Duqoe do Cas sa a.* N( — Pòrte Alcfre

— R. O. «o Sal.

CASA DOS TAPÊTES

O AIIIM AI MUNA

OFERECE:

ico •

nóvo

• ••••••

CHEVROLET IMPALA, 2 poria*, 6 cilindros, zero

CHEVROLET IMPALA, 2 porlas, 6 cilindros, nAvo

CHEVROLET IMPALA, 2 poria», V-8. idramilitjo

CHEVROLET IMPALA 4 i>orlas. « cilindro", iretàn

CHEVROI.ET IMPALA,2 portas, V-8, idramático, esl.

FORl) tiAl.LA\IE. 4 portas, 6 cilindros, mecânico .

SIM CA RALLYE HPECIAL, equipada, nova 

AERO WII.IAS. equipado, estado n<"»vo 

SIMCA RALI.YE, equipado, es.âdo nôvo

D.K W. BELCAR 1000, equipado, nôvo

VOLKSWAOEN, estado nftvo 

SIMOA TI)FAO, ótimo estado 

BEHLINBT (WILLYS), sujter-equipada

SIMOA CHAMBOR  «0

D.K W. VEMAOliET

JEEP CANDANGO. 4x2 

DO DOE ROYAL, 4 portas, mecânico

AUSTIN, A-70 

DUDOE, 4 porlas 

CHEVROLET, 4 portas, mecânico

VER E TRATAR A RUA 7 DF. SETEMBRO 687 — FONE 4M1

tiifif»

lllôs

1116!

|P6H

t0«1

ÜWlt

HMiT>

1MI4

totu

 1IHU

.. 1963/4/1»^

 ISHVi

- 61 —6i? — tlHV.

 1»7

 1M50

1WVI

EXpÚSiÇdU ÜÒVfdIUU Hl dSlllfl

POR CONTA DE TERCEIROS

Av. Osvaldo Aranha, 270 — Fone 71-38

VENDE — TROCA — FACILITA

' 'gr'". r 1'**j"

[TAfto

mM*

OFERECE:

VOI.KSWAOBN, equipado ....

AEROWIL1 YS. novíssimo ....

DAUPHINE, ótimo estado ...

SIMCA perlclo estado 1W>0 /

AERO WILLYS, última série .

VOl KSWAGEN, «Stimo estado,

podo

HUDSON excepcional 

MIRII, inteiro 

CtH PÊ, Slti<leliacker, nôvo ..

Is.K.NN'. super equip

(«(>UD1NK, n^vo ..*•»«••••»

MERCURY, mecânica ......

I1KW, est. nôvo

H »RD. Canadense 

DF.RLINETA. Alpiue

I%1 /

iqui-

I • 0 • •

• • • a •

i e • • •

1IMU?

I%4

IW

|4t«2

IMS

1W2

1954

IH4I

1<»5'}

KHW

llltH

íor^

KIT*

I !»."><

t <r.\>

1TA • TAR\nn\V

. B\NhKIH\NT|>

. 8*0 CAItUiS

CARPKT • H«»U

r.l.ft . KXTRAU

NM.tlN II EN

i >oks p/taurri

v s« . TKttllHIH

P/CORTINAS

AV. USWALDO AK \MI.V 7WI — FüNE 8624

— P ALEOHB

FILIAL — BAOÉ; AV. 7 DE SETEMBRO. 74»

ISRAEL WOLFF & FILHO LTDA.

mmm

11

|\

W

Jáar

CLAUDIO'S

CALÇADOS FINOS

Grande liquidação de sapatos de crianças pelo pre

ço de custo, à Cri 1900. Só vendo para acreditar

República 441 — Esquina José do Patrocínio

FO<íOS CARAMURU

o* únicos que náo d Ao chabu —

Representantes para o Rto Grande do Sul:

SCIAMMAREI-l-A 
- Com. e Representações Ltda

Deposito e fcacr.ióno « à». r<-.130

Aceitamoa encomenda de espetáculos Pirotécnicos

CHAPAS D£ AÇO IHOX 
- PROD. QUÍMICOS

arsênico, bicarbonato somo F. amonio.

CONDIMKSTOS COALHO HA IA — i.UMA-

LAÇA INDIANA. PIMENTA. SAI ^M.^ROO.

SODA SOLIDA F. ESCAMAS. SULFAXTO O» < O-

BKt. í-tKRAMFNTAS tM ÜtRAL. ARAMES ,

KLIEMANN l WERLANG

Ruo C#l. Victnt», 184 — Fon« 9-13-63

C. Postol, 1242 — End. Talegr.i KLIWER

na azcnha

SUCURSAL DO

DIÁRIO DE

NOTICIAS

quase esquina da Rua da

Atenha — Fone — 3-12-60

^ 
assinaturas

^ 
anúncios drssficados

Rua Marcilio Dias, 1 52S

** s# 1

FILI

€!
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AVISO A PRAÇA
Foi perdido o cartão de inscrição origi»

nal, do Imposto de Vendas e Consignações
n.° 4120 da firma SÉRGIO PERES VIDAL.

Porto Alegre, 07 de junho de 1965.

FABRICA DE CA IRADOS GALICIA
Sérgio Peres Vldal

SABÃO GALO

t um sábio de baixo custo
e de ótima qualidade Exija
do seu fornecedor ou pelo
tone: 3-16-06 Fábrica: Montei
ro Lobato, 364

Balneário

Solicit-iti,.
dort-e. iiortptdi

AVISO
"PRAIA GlARANI 

", 
Capáe da Canoa

o.s &rnhor>-j, compiomUi*arics compra,
cs d: "contra os quitados", firmados

com a INCORPORADORA DELFIM VERDE LTDA
(Criciúma E> San'n Catarir-ii. referente de ter.
ren s de nof>a pi-p, a procujar ent i ar ,-m MMata com
o legft mo proorn-tàrio ai, ioteam-n'o denominado
PRAIA GUARANI a fim .ie qu or»t»*;at„ aer rvKUlari
tados riitos lOnTatri». — Atend -si. duran:c o mès dc

junho corrente, dai 12 às 14 hora* à Rua Janno Tri
le» 83 apt." 7. Petropol s.

MÓVEIS FABRICA

QUARTO E SOFÁS CAMA

Fábrica: Vende ae direto ao consumidor por

preço dr atacado Quartos marfim, caviúna. sofá
rama Vulcouro Vulcan. Lucas dr Oliveira. I'•:(.'.

Rua do Hospital Petrópolis e Rua Vasco da Oa

ma. 498. nndr vendemos quartos funcionais drs-

de 60 ni ti Solteiro e criança, a preço de fábrica.

MÓVEIS FINOS

SOB ENCOMENDA

lltlMIlll StM COMPROMISSO

ACABAMENTO APRIMORADO KXtCTTAno POR

TÉCNICOS COMPETENTES

GUTFRRES & PRESSER LTDA.

RIA LISITANA $« — (FLORESTAI

SELOS DE

COLEÇÃO

Dispomos de grande esto.
que em selos do Brasil e e»
trangelros novos e usados,
séries novidades, temáticos,
material filatélico, moedas,
etc Visiti-m - Atendemos t->
do o sul do pais Compramos

peeamii! preços reais, selos
e moedas Sendo do mtenor,
escreva detalhando Manda-
mos n/compràdor Fllatélica
Gaücha - Dr Flores, 244 -

P. Alegre.

IMÓVEIS
mm-ittmtmftmmtp-'.',» OFÉRlA t PROCURA ^eo„,,p,p*;»,->„mo->

ic Bonfim

ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS e peças legl
tlma* Bronzlnas Importadas,
anéis de segmentos PlstAes
Instalações Elétricas comnlc
tas Tambores de Irem Frl
"ns dr* pára lamas e carro>
rias, tudo para reformai o
seu Ford ou Mercury com

peças ortKtnals DIRCEli OLI-
VEIRA & CIA Ltda, Av.
Farrapos. 460 - Porto Alegre
Pone 51-72 - NB : Atendemos

pelo reembolso

TRANSFORMO

QUALQUER fogio para
«-as engi-rralado — Concer
lamoi fogões a lenha, a

gae, serviço rápido Melhor

preço e garantia. Vende-.-
InstalaçSo Liquigás — Fá»
brlca dc Fogões Bossa Nc-
va. Rua Mal. Floriano, 730

¦cado 9-24-S4

Cl RSO DE CORTE E

COSTURA RÉUS

Pinto B—ilyln \.° 513 - Fone: 7329

Vtil.i- Têreat» e Quinta*^

dat ll .i- 16 Ikii- i-

ESTAÇÕES FRIAS
N..,, «--tt - a» p.p.,-,..- dn Ma MMtandn antes é*

ontuno i* Inverno a

CASA MONTEIRO
,-riundn-. grau.!» • rllir , rt.Temos pur pt

rrrld.i, de ti

Vigela»
•tl LA» i-d oovein», t«m variedade» dr rorret» e

padró*v
-,: t utu.-. Peitaria» e alf»dAt»
•le Colrert.tr. e tapados.

Sombrinha, e rjuaila-, hui»».

Alem d, sen tradMonal it-ni,, gmm eam.. < „„**

i Mail. Fim Ki, i2t — fone 4541

wom: n

APTO. COM 3 DORMITÓRIOS
DE FRENTE (1.008) — Apartamento para entrega em 31.1.66,

com 150 m2., mais garagem, com 3 dormitórios, living, copa, co/.inha,
dependências completas para empregada, área com tanque. Próximo
à Padaria Cestari. 19 milhões, com 309o de entrada, mais 20"i nas
chaves, saldo com bom financiamento Planta*, etc.: Andradas, 1464 —
11." andar, conjunto 110— CRCI 7. (Altos da Masson).

• Cidade Baixa

3 dormitórios ¦ Entrada 350 mil
APARTAMENTO t/t dormitórios e/apenas 350 mil de entrada. Com ampU liv»f.
banheiro e coz nha em côr, s c/amltjos até o te'o. quarlo e WC de empregada, irea
de serviço toda azu>ejadu. Ed c/elevador e garagens. Apenas 110 mil por mês duran»
te a consiruçâo t, 815 mil de 6 t-m 6 meses, sendo a l.a preaçüo -.-n, janeiro de 66.
Ma ores detalhes c, HABITAT Av. Borges, 328 — 9.« and. CRCI — 16 'Sabrina».

Orientação Norte - 2.° and. - Desoe.
HABITAT v.ndo para pronta ocupação em 3.° andar, orientação n rte. ediíicio c/
slevador. apt." de 2 quartos, living, banheiro, cozinha, quarto c WC de empregada e

área Ue serviço o anque, Síntek,,. Cri 2 milho ., da entrada. 2 milhões em 90 dias ¦

o saldo em -8 mensalidade de 275 mil. De!alh.;s Av. Borges, 328 — 9." and. CRCI —

16 (Bl-381

2 dorm. -- Frente •- Elevador
Próximo ao Pronto Socorro, .'ra 2.° andar de frent., ed fieio c/elevador, olcrs-

cemos apo. c/2 dormitórios bons C/armári s emburdos banheiro c-azule),,s em cores

jozinha azulfjada c/exauutor c armários titibutido*.. WC do naprefadi e área c/

tanque. Cofre embutida Preço 10.500 mil c/50^; financiado em 12 BMM P.irn mau

detalhe-. HABITAT: Av. Borges, 328 - 9." and. CRCI — 16 (BF-161.

APTO. NO 2.» ANDAR » NOVO
RUA JOSÉ' DO PATROCÍNIO — Vende se apartamento em 2 andar, de

fundos, novo, com 2 quartos, living, cozinha, banheiro completo, área e depen-
denclas de empregada Apenas 5 òOO livre Lucro lmob Inf e Chaves na firma
K Simões Pires. Andrade Neves, 155, s/loja. Sala F — CRCI n* 1.

Ótimo apto. novo e desocupado

- Orientarão solar ideal —i
ORG. SANTANA — Oferece en. local privilegiado, ótimo apartamento, claro

e ensolarado, dispondo de living, 2 dormitórios, banheiro social, ampla cozinha,
grande área de serviço e WC de empregada. Preço: 9 milhões — Entrada 50"**« —
Saldo a combinar. Tratar Ed. UNIAO — Av. Borges 261 — Sala 902 — (CRCI 31).

ic independência

BICICLETA

ALEMÃ

VENDE-SE uma. aro 26 -

õiimo estado dc conserva»

çâ por 50 mil Tratar: Rua
. Guará rape» 422 ou fone..

3-11418 (Pe rópolit)

I .iv.ill.lt I i i

Lavagem a água ou a sA
co. e tingidos. Trajes ve»

tidos, cortinas colchas, co
bertores lençóis, tapetes

etc. — Serviço rápido •

perfeito Preço-, módico»

Atende se no balt-Ao ou no
•O-erimetr-o central da clda-
de. Tinturaria 

"Ao 
Bel

chior". Andradas. 901 —

Fones: «981 _ 7829

PERSIANAS

INTERNA

Esmaltada o fogo,

venda e consertos em
aerol. Vol. do Pátria,
28. 3o s 35

Ótimo apartamento de frente com 3

dorm. - Pronta entr. - Apenas 6 milhões
ORG. SANTANA oferece, para venda, de ótimo apartamento de frente, jun

to a Av. Protásio Alves, contando com living, 3 dormitórios, banheiro social com

pieto, cozinha c,armários emb. e exaustor, área de serviço e dependência p em

pregada Preço: 6 milhóes — Entrada 3 500 m:l — Saldo em 12 meses TP. -

Tratar Ed. UNIAO — Av Borges. 261 — Sala 902 (CRCI 31).

ic Centro

Luxuoso apto. com ar condicionado

SIMÕES
— oferece em luxuoso edifício rom calefação. ar con
dicionado. garagens, piai ground etc, apartamento de
-,,i ii|i,nl" com aproximadamente , .*" ni'! Finos arma

rios ¦ ini-tit •- cortinas lorração de veludo cozinha americana rm fórmira etc

Visitas e maiores Informações: Andradas. líõl — S.' andar — conj. il — (CRCI
1281

APTO. DE FRENTE
AV. l.ONDON (1 010) — Apartamento dc frente, próximo a Cia.

Souza Cruz, com 2 dormitórios, living, cozinha, banheiro, área com
ianque Edifício pequeno, com apenas 6 apartamentos. Tratar: Andra-
das, 14M — II." andar, conjunto 110 — CRCI 7. (Altos da Masson).

LOJAS

VENDEM-SE ri. diverios lamanho* Da ld. Elizaht-h Rua

Garibaldi, esquina Indep ndincia. Tratar n» Rua Con.

ceiçáo 195 — 2" andar — IPAL.

ÓTIMO APARTAMENTO
OtciccL-mos ótimo apartamento desocupado, dis

pondo dc I dormitório, living, cozinha área de serviço
c/Ianque C/64 m2. Preço: 4 milhões — 2 de entrada
- saldo 24 meses Tratar Vig. J. Inácio, 547 — 9. and.,
-ala W (CRCI 1371).

APTO. COM

3 DOKMHÓKIOS
Olerecemos excelente apar-

tamento c/ living, de 26m2.
c/lareira, 3 dormitórios, eo*
menor, cozinha, dep. de tm»

pregada, i banheiros em eô.
res. garagem, deoo.açào a
gesso e sinteoo Condomínio
7.500 r-ruxeirns Preço 23 «U
lhoes — 10 de entrada —

transferencia de 12x2(10 e Ot
260 mj — -saldo a combinar
rrat.tr Vlg J Inácio, M7 -
S'90» (CRCI 1.371».

Apartamento de casal próximo à

Praça do Portão -- Entrega imediata
ORG. SANTANA olerece otlmo apartamento de frente dispondo de living,

um dormitório, banheiro social, MpMMMa e área de serviço Preço: 4800 mu
- rntrada BMt — Saldo em 12 meses TP. - Tratar Ed. UNIAO — Av. Bor
ges. M — Rala 902 (CRCI 3P

Entrada 2.50 mil - No Centro
HABITAT tftr-jM h Rua D mi:ri., Ribeir.. n° 1047 iunto à Bor*ts ( Praçu Dalro
Filho em Ed. c/elevador e CARACFINS Arto , 2 amplos dorm^ònod. banheiro e
cozinha em con.» c oiulojo» até o teto, living amplo, quaiio t WC Ue empresada e
irea dt * rviço to<la aiuiejada. Entrada 250 mil. 580 mil em 90 daa. 88 mi p méi
e 415 mil »i-m*-*'ra!mtme ¦ l.a fm Jamir, d» 80. Planta* deialht* CHABITAT.
Av Borges .128 — 9.-* and CRCI — 18 (Sabrina*.

Várias Zonas

EMPREGOS

*Ta

-OFERTA E PROCURA'»*»»»****

\mf

Senhor Empregador

Evite filas, a frente de seu estabeleci
mento, solit ite o funcionário, empregado, do
Serviço de Seleção de candidatos a empre

go da 
"ORG 

POPI/I.AR IND fi COM"

Escrt.: Anoradas 1(K)5, CtmJ 420 — ito
nes M-T2 — Ramal 420 e 80 31 - 8/

T-W-W-r-W.tWjrjm-rjir-W-VÃr-W-*. **

Arma*» em Geral

Armas em geral, novas
ou usadas com ou sem re-

gtstro compra-se à vista

revdlveres, pistolas, garru
ehas rarahinas, esptngar

das. espadai», facas e toda

espécie de objetos de uti-

Udade. para uso ou* col*»

çio. Int*lusive moedas Pa-

ga-se bem. 
"Ao Belchior".

Andrada», 901. Fones: ...
89H1 — 7829

Sabão Glirerina

Srs Comerciantes do Int»
rior, temos preço para gran
dea t p<Kiuenas quantidades,
artigo de 1 * - Fabrica: Mon
tetro Lobato. 384 — Fona:

V16-0S - Partenon

Entrada 350 mil -- No Centro
HABITAT oferec, i Rua Dune-n.t Ribeir.- n» 11)47, jum k Borges . Piuv» Datm
Filho ea, Ed. e/elevador e GARAGENS. Apo. <*S amplos dormitó",-a. banh* ro *
rozinh-t tm t-or. ? I azulejos a> o tto, liv ng »mi>lo quarto e WC dt emurt-gada e
irea d» ¦ rviço toda -zulejada Entrada S50 m l. 880 mu ,m 90 dia*. 110 mil p/mé«
* 515 mil piemestralmenie a lu e„, Janeiro d, 88 Plam:i». detalhe» .*' HABITAT, Av
Borge» 1128 — »J and CRCI — 18 -Sabnna».

CENTRO •• ATENÇÃO
m

OFERECEMOS maravilhoso conjunto desocupado com 3 salas

e mais sanitário, situado no 7." andar do Edifício Fronteira com tren-

le para a Av. Borges de Medeiros • para a Rua Dr. José Montaurv

com maravilhosa vista panoràmka. Preço de rara oportunidade Cri

H W 1*00 com 50o» de entrada e o saldo a combinar Tratar e ver

chaves com a Oigani>*a(,ão Imobtkiria Tancrcclo Oliveira. Av. Otávio

Rocha. 116 — 1." andai — Fone 9 2375 — CRCI l 291. ,

AllEA PARA INDÚSTRIA
Oferecemn» um» arra mm lí.Mü m2. juntn ao ( itrtume Vaque, aprui r.ada pa-

ra —tt—ttWé 'te invIuMría t>u quaisquer uuiru» fins. Chamamo* a ,!• n, .„ i.,- pe»
mnu> qur turrem iiiUrrstM- rm adquirir área industrial. Já que rux i„- ,ln, ¦ -.-» e-o».

lem tWmmi uuluatru». e pelo pret.» e loialiiavão. l*Teço <*.M 3*000(100 c 50". de
entrada e n -,:,'¦¦ em IS metes. Tralar mm ot Corrrlorr» K\t luslvot: Orginiiaçao

ImoblIUuia Uii.r.,1.. OUveira — Ai. WtWWt «>••"' IM — l.o andar — Fone í» :.;-»
— CR CI, 1»1. mm 'rmm

Mariluz

Providencie m e vera

neie em sua própria casa

na próxima temporudj. Ft

nanciamento dc 40 meses

Entrega a partir dc .10'dias

Intormaçõcs na BOLSA

Dl. IMÓVEIS - Rua Dr

José Montaurv. 147 —

CRCI -X

lramaiiilui

Casa na praia linamiada

cm 40 me.se* para quem
tem terreno. Entrega a

partir de 30 dias. Informa

ç.Vs na BOLSA DF. IMÔ

VEIS- Rua Di. José Mon

taurv, 147 - CRCI 3

**-*-*+ 
+ j, jrjrr*,s +.ir-rwr_**AW_**-*-W-W-WAWi

SECRETARIA ;
M6ÇA MAIOR — Ponaioru ue Curmo nilundirto eomple'o e oom real ca» W
ptridad- d.seis colocaçiu no ;>eriodo da tarde »m firma IdAnea detta Ca* ^
pitai F-rmece-» referências. Firma* ui ereisada» dever&o dinglMie a Rua %
iUruO,... U- «it, ^

^-ww-W-WAT-.rM-WMM.-^-W-Wj^t^MW-WWMw

AT-rmT_WATAW "*& m*mW.0mW.árjTM*,é'/ÊrA*árATjÊO

VENDEDORES
1

N(«• --.t.i ni d- vt-ndetioreu exclu»ivot à base ile eo» v

niioxõfi». para I • ilialliar junlo a atai-aili-ta- «* revrndf» 
^

d«irt*»». I inli.i iii* arti*üOH. ,1 , -tit ¦«.-. Itn.i-j.ii-. |,<, i- W

de uiitunióvei». He. KntreviMaa à Rua Voluntário* da W

Pálria. Õ27 - 3.° And. - S '31 »*IW. • 
\

*mT-WM-W-T-V*-W_W-mráV-W-T_T-*á*-WW-W-W-V-WAW-\

W-W-W-WxWÉF-Wmm-m-W-W-W-W-W-W-W-WArArAWAWr-Wm^

CIA. (ALÇADO CLARK
VSNB8D0H (AS)

istomot admitindo para noiM dtpto. ds carmt, •larMitt-ei com

tti tom pr ótica. Pagamot Cr$ 60.000 lixo, mait com »»c*t Rtgittia-

mo* como (une onér.M, com Iode a oitiotêncía. Vonha urgoatt. Tra.

Mt roftuc do trabalho • ume toto.

ANOTADAS. 1214 . I• and Sal. 3. 2° loiro, tn I Korat. ^

APTO. DESOCUPADO
DESOCUPADO (1.012) — Apaitamento para ocupação imedia

ta, 
próximo 

ao Colégio das Dores, com 1 dormitório, living, cozinha,

banheiro, atea com tanque. 4 milhões, com 1.500 mil de entrada e o

saldo financiado. Utgcnle. Chaies Andradas, 1464 — ll." andar, con

junto 110 — CRCI 7. (Altos da Masson).

BANGALÔS DE MADEIRA - máximo 79m2.

FINANCIADAS - SEM REAJUSTE
¦- r ». cnorrinc MOMfCCiC OU Mil fsr-.OrC I

1

Rua Tre» Irmão»

Próximo i praia, vnnde-ae

dou chalés com 4 e 3 peças,
lerreno 141*1. Preço trt 3

milhôe» Entrada 1 milhio
Inf rua Mardlto Dtat 1325
CRCM434

Rua Cel. Fonueea

Prédio misto c. « peças —

rrrr 2il»mi mu Preço Crt 4

milht1e> Entr. Crt 1 500 mil.

Inf. rua Marrillo Da» 15:5
- CRCI 1434.

Temo* Interessados

Par» a compra de prtdio»
e terreno* em qualquer bair

ro Inf. rua Marcílio lhas ..
15» - CRCI 1434 — fone ..

UM

Rua São Simão
Venda-ne predio mUto com

• peças terreno 9x57 mt.v.
maU outro prédio no» fun-
dos c S peças. Entrada Cri

2 millWs Inf ma Marcílio
Dias ISS CRCI-1434

4GRONOMIA - CASA OE

MATERIAL C/5 PECAS

Vende-se. por pr«*<jo de ocasião, ca-

•a de material eom 5 peças próximo
ao Instituto Nossa Sra. das Graças.

Terreno com 27 x 8-Rm. Tratar Av.

Professor Oscar Pereira 242 (Hoje)

IMOBILIÁRIA COMERCIAL

RIV1ERA LIMITADA
tWWtOtWUtt GF.R.41, i:\TR\ORDINVRlA

Os i.gna iri s. quotistas de-'a ImobiHiris. eom
» de ne»:a C.pitsl convocam os asaonsdoa para uma
Assembléia Geral Extraordinária a trrr lu» -r no dia
31 do flu.-n*,. més à ma do» .\ 1.7*27 con] íofl
u»am ,iík ,o á» 9.30 ht-íj» cum a -egu.tii»

ui |,i M OO DIA
-i) — Alteração do Cnrato Social
bl — Eleiç* doa Omio, de Admn*traçio

Pam esrlar«eimen*.-ii: no horário das 14 às 17
ii r , no endereço mprii

Porto Alegtt, 7 de Junho df 1966
P p. dc Ariclde- Beriuol. Antônio B. llé, Mario

F: ic ii• ¦»; c Liduino Fracaloasl.
Violeiua .Mlnearaita

LOCAÇÕES
„^,0*a,oa,OFERTA fc PAOCUtAu

VENDE-SE
Um «obrado, desocupraik'.

oom 13 peças. püpAxs Ter
reno 13x4« mU. Preço 5 mi
Ihòe» racil o pajatiiento
Inf rua Marcüio Dlaa 152S
CRCI-1434

Apto. eom doig Dormitórios
PVtAL AUM1NIS1RAUURA DE IMÓVEIS aluga a Rua

Gen Vav-i, Alve*. «ti apto 3 dormitórios, mais aau, oo»
zlnhs, banheiro, dependência de empregada, área com tan-
que 3' andar de frente rom sacada. Tratar à Av Otário
Kochs, 134 - 3. andar

Casa de Madeira Aluga-ee
PU1AL AnMINISTRADtíRA DE IMÓVEIS alu.ti a Rua

Pedro Ivo 232. t-a.«a de madeira, cm 2 dormltdrt« sala.
eosinha. banheiro •• áreo de rwrvlço com tanque coberta.
Possui péteo individual Ti.,, .r k Av OUvto Rocha, 134
- 1 ¦ andar

ENTRADA SOH a M'/» - Praxo 3 a 4 anoa para pa«*r.

1 nn, t«-i,<itmtíi destas conaiçfws estudamos «ua pnuto.sta para que tainoem

pofcsa adquirir sua casa própria inclusive nas praias - Construímos • tev

gôoto • comodidade f*'ata nos uma vuila e ne convencera das grande* larüi

dades quo Um proporrtonamos

I M HI í» \>10S Ml «Mt llt \S

tVA BENJAMIN CONSTANT. 1130 - Da* 1 0* tl ét

Pora publicar seu

núncio Classificada
¦ Y. ,nóo preciio

,.. vV oo jornol

Bosta transmitir

o t«jrto polo

Telefone 7124

Apto. C/2 Dormit. Aluga-*e
PUFAI ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS al,ik:t o Rtta

Benjamin Conitaal. 1033. apto eom 1 dormitdrti*. aala
e.-rinha banheiro t ares de sen-tço com tanque 3* aa»
dar de frente Trstar S Av Otávio Rocha, 134 - 3* an-

Alugam-M* dois eonjuntos

eom 50 e 100 m2, reparada

Com 50 e 100 in 1.2. sepuraila ou eon* .

juntamente, uml.ili.nl..- e eom telefone,

para <->Mcritórt4t> con>»iiltóHo« ou .i.lxo-

gailo.
Andradas, 1464 - 5.° Andar

A



ASSOCIAÇÕES RURAIS AME A 
(AM

FECHAR: APÊLO AO 60 VERNADOR

A FARSUL distribuiu on-
tem, á imprensa, cópia do se*

guinte oficio enviado ao Go»
vemaaor do Estado:

"A Federação das Associa-
atos Rurais do Rio Cirande do
Sul (FARSUL), reconhecida da
utilidade pública e legitima re-

prescntante do rurallsmu gaii-
oho, pois congrega 140 entida-
des federadas e estas, por sua
vez reúnem em seus quadro»
sociais mais de cem mil asso
ciados, 86% dos quais peque-
nos, e médios agricultores e
criadores — vem, muito res-

penosamente 
ft presença de

Vossa Execeléncia para expor
• solicitar o seguinte:

t. Quando, em 1M5, foi pro-
mulgadn o Decreto-Lei n." ....
8.127, que disciplinou a organt
zaçfto e funcionamento das
Associações Rurais e dlscriv
minou suas atribuições, dentre
aa quais a criação de servi-

ços de assistência técnica, e-
conômica e social. Já as nos
saa federadas promoviam, há
muitos anos, essa assistência.
Aliás, a citada lei, estendeu

para todo o Pais aquilo que
já fazia o Rio Grande do Sul.

X Tratava-se, realmente, de

produtos veterinários, formi»
cidar, Inseticidas, adubos, se-
mentes, arames, máquina*,
Instrumentos, aparelhos agrá-
Tios. fern/nentas, mudas de
árvores frutíferas sulfato de
Cobre, telhas de zinco, etc.,
cuja aquisição era facilitada,
não sò . rque colocados ao
alcance to agricultor, como
também porque tais produto*,
adquiridos em comum paios
rurulistas. através de sua re-

presentante legal, que é a Aa>
sodação, eram fornecidos a
tmt preço e condições melho-
res. sendo ainda selecionado*

quanto a sua qualidade e afi-
ciência.

3. í claro que não seria vlá-
vel, nem econômico, que um
associado pretendesse, para
seu uso, importar certa quan-
tldade de material agrário.
Por outro lado, não lhe con-
viria agir Individualmente, já
porque sua necessidade n&o
seria de grande monta. Já por-
que lhe faltaria condições de

promover as providências com»

plexKí que hoje uma operação
dêsse tipo exige.

4. A FARSÜL. entretar.to.
dispondo de meios adequados

e de uma organização bastan-
te exercitada, poderá, como
vinha fazendo, proceder a
oompras. para atender a toou*
os associados ao mesmd tem-

po • com vantagem de melhor

preço proporcionada pelas tm-

portações em grande escala.
5 Não quer isto dizer que a

FARSUL e suas filiadas sejam

Intermediárias de negócios,
eis que não são casas de oo-
mércio. não operam com o ob-

Jetivo de lucro. São entidade*
civis. Seus dirigente* não são
remunerado*.

6. Os recursos que aufe-
rem, tais como auxílios go-
vemamentais, anuidades, etc.,
¦So totalmente aplicados na
manutenção de serviços de as-
sisténcia econômica e social,
os quais são previstos e am*

parados pelo Decreto-Lei n * ..
8.127, de 24-10-1945, serviços
êsses que, em Ultima análise,
têm por precipu* finalidade o
fomento ii produção.

7. £ de sallentar-se que den-
tro desta interpretação, o Es-
tado sempre isentou de lm-

postos as operações de torne-
cimentos feitas pelas Associa-

çôes Rurais há mais de so a-
nos, isenção que foi conaoll-
dada pela Lei n 3.112, de 10
de janeiro de 1957, com a al-
teração que lhe introduziu a
Lei n." 3.785, de 34 de junho
de 1959.

8. Por outro lado. rauitaa
dessas Associações, além doe
mencionados serviços, cola lio-
ram com as Inspetorla* Veto-
rináriaa e Agrícolas do Esta-
do, quer fornecendo-lhes ai-

guns materiais que necessitam,

quer abrigando-ãs em suas de-

pendências, quer ainda lhes

proporcionando, em multas e»
ventualidades. transportes em
veículos de sua propriedade.
Outras, com os pequenos re-
cursos obtidos com o torne-
cimento de mercadorias, con»
tratam veterinários para de-
fender os interesses de seus
associados.

9. Posso assegurar a Vossa
Excelência que os pequenos *
médios agricultores e criado-
res são, praticamente, os be

neficiados com a aquisição
dos produtos distribuído* p»
Ias Associações Rurais, por ts-
to que não dispõem de recur*
•os. nem de meios de traia-

porte, nem de tempo para o*

adquirirem em Porto Alegre,
como costumam fazer os gran-
des empresários e criadores.

10.0 quadro estatístico anexo
corrobora nessa assertiva tanto

que os dados nele contidos reve-
Iam que 86". u dos sócios daa
Associações Rurais dos 24 mu-
nlcipios arrolados são própria-
tários de áreas de terras com
menos de 200 hectares, portan-
to, na sua quase totalidade,

pequenos proprietário*.
11. Entretanto, pela Lei n.»

4.705, de 31 de dezembro da ..
1963. a Egrégia Assembléia La-

gislatlva resolveu revogar as
tradicionais franquias tributá-
lias que as Associações Rurais

gozavam, medida que provo-
cou, como era de esperar-se.
veementes ondas de protestos,
levadas ao conhecimento d*
Vossa Excelência, através de
memoriais, ofícios, telegramas
e comissões, partidas de su>
cessivas concentrações realiza-
das no Alto Taquarl e nos Mu-
nicipios de Caxias do Sul •
Cruz Alta.

12. Desesperadas pelas a-
roeaças de execução judicial, •
desesperançadas de obterem o
restabelecimento da franquia
tributári/ reivindicada, muitas
Associações Rurais já se ma-
nifestaram dispostas a cerra-
rem suas portas.

13. A última dessas concen-
trações toi realizada a 7 d*
maio recém-findo, na sed*
desta Federação, por solicita-
çáo das Associações Rurais de
Caxias do Sul, Flôres da
Cunha, Farroupilha. Bento
Gonçalves, Garibaldi. Nova P»
trópolis, Gramado. Nôvo Ham-
burgo, Canela e Carlos Barbo-
sa. na qual foi assentado, d»
pois de longos e calorosos de-
bates, que a FARSUL se em-
penharta e seria portadora a um
apélo a Vossa Excelência no
sentido de ser revigorada a
Lei n." 3.112, de 10 de janeiro
de 1957, com a alteração que
lhe introduziu a Lei n.1 3.765,
de 24 de junho de 1959.

Certo de pronto acolbimen-
to, sirvo-me ao ensejo para,
com antecipado agradeclmen-
to, reiterar a V. Excia., a segu-
rança de minha admiração e
elevado apri-ço. (a.) Oscar Cai»
neiro da Fontoura, Presiden-
te".

DIÁRIO DE

NOTICIAS'

Pôrto Alegre, 3.a-feira.
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SAIU l.a LISTA

Aspecto da reunião realiza•

da ontem, na SUNAB, entre

o titular do órgão controla-

dor e o Gerente da COBAL,

(ao fundo) respectivamente,

Srs. Galeno Veríssimo da

Fonseca e Álvaro Armando

Dixon, com entidades temi¦
ninas e representantes do

firmas comerciais locais, du-
rante a qual foi elaborada a

primeira lista de preços da
"Campanha do Bem Com-

Supermercados na campanha do

bem comprar das donas-de-casa

FUNDO RS: FARSUL SOLIDÁRIA

COM SECRETARIA DA FAZENDA

Hipotecando solidariedade

ao ponto de vista da Secre-

taria da Fazenda relativa-

mente ao Fundo de Descn

volvimento do Estado do

RjGS, a FARSUL dirigiu o

seguinte oficio ao titular da

que Ia pasta, prof. Ary Bur

ger:
"Esta 

Fedei»vão exami-

nou os estudos realizados

por essa prestigiosa Secrc

Burger no Rio pede

auxílio para o RGS

O ar. Ary Burger viajou, do-
ir. itiro. par» o Rio. Em teu ro.
tetro de o *ecr«túrlo
da Fa/and* participou ontem de
nm« reuniSo do CONSPtAN, de-
vendo hojt e amanhe manter ats.
diências com o* ministro* da
Pa/t' d* e Planejamento Em
seus eontatfH» < om oa setores fe.
derai*. o «r. Ary Burger voltará
a tmUUr na nece«aidade de aer
eoncedniu ^nUlo ao RGS a 'tm

de qua .tuas obras púhltc<*fi ná -
•ofnua pnraluacio, com preiui-
ms tnevttáveia para a economia
4o Estado. O regresso do «r.
Ary Bumír Mil prcoiwo par»
quinta l'ti a j noite.

taria e encaminhou á apre-

i iação do Sr. Governador do

Estado, com relaaão ao pro-

jeto-de lei n." 12/65. que ins-

¦itui o Fundo de Desenvolvi-

mento do Estado do Rio

Grande do Sul. Apraz-no*

expressar nossa concordân

cia aos termos em que foi

colorada a debatida questão
no referido trabalho, quan-
do as inconveniências disse

Fundo — sendo formado p«-
lo produto do aumento do

Imposto de Vendas e Con

signat,ões — não profusa
mente demonstra >is. Por

outro lado, consideramos

correta e exeqüível a solu

ção apontada pela Secreta-

ria da Fazenda, ao sugerir

ao Sr. Governador a criação
do Fundo pelo aproveita-

mento de recursos obtidos'

através de taxas )á exKten-

tes. Gratos pela gentileza
de sua preciosa atenção, ao

ensejo, formulamos nossos

protestos de cordial apríço

e distinta consideração, (a.)
Oscar Carneiro da Footou-

ra, presidente".

?
* 

M

V' 

^

i

Entidades de donas-de-casa
reunidas na DR local da SU-
NAB, com o titular do órg&o
controlador, sr. Galeno Veriv
«imo da Fonseca, o gerente
local da COBAL, sr. Álvaro
Armando Dixon, e represen-
tantes de sete firmas comer-
ciais, elaboraram, ontem, a
primeira lista 4e preços de gè-
neroe de primeira neoessida-
de. Esta é mais uma medida

Citlva 
da "Campanha do

n Comprar" sustentada
Desta Capital pela Associaçfto
PórtivAlegrense de Cidadã,

Cruzada da Mulher Democra-
t« e Ação Democrática Pemi-
nina Gaúcha Participaram da
reuniAo representantes da; se-
gulntes firmas comerciais lo-
cais, nas quair. a partir de ho-

Je o consumidor põrto«le-
grense poderi comprar ipor
menos i pelos preços que a-
baixo se encontrarão. Lopes
Dias, Supercados Real. Super-
mercado Menti, Super Merca-
«Io Ideal, Supermercado Pt»

van éc C|
Trlerwaillei*e
pari ii Cia..

Tabrla

.Supermercado
Stayer e Kas-

E' a seguinte a primeira lis
ta de preços da "Campanha

do Bem Comprar" ou seja do
"Ganhe Mais Vendendo Mais

por Menos": — Arroz agulha
Ct$ 230, blue-rose Cri 190. ta-
poné.s Cri 1R0, açúcar cristal
Cri 2S0, refinado Cri 139; fei-
jão preto Cr$ 1HU; farmhu de
trigo — pura CrJ 300, mLst.i
Cr» 390; farinha de milhe Cr»
100 e Cr» 180, farinha de man-
dloca Cr» 100 e Cr» liO; óleo
de soja Cr» 1050: ¦ maizena —

(400 gr.) Cr» 327; sabão Cr»
Cr» 390; saponáceo em pó CrJ
90: vinagre (sem cascoi Cr»
19; álcool (sem casco) CrJ
140; banha (pacote de 1 kg)
Cr» 1 250: papel higiênico Cr»
66 e 90: sal refinado Cr» 224:
margarina Cri 196. Novos pro-
dutos entra rio na próxima

IRGA INICIOU PAGAMENTO DO

ARROZ ADQUIRIDO EM MARÇO

— «Briga nada, chefe! Ê que quando éte saiu da nave chocou-se

com alguns produtos brasileiros ...!»

Supremo confirmou Célio na

Prefeitura de Pôrto Alegre

BRASÍLIA. 7 (Meridional»
— O Supremo Tribunal Fede-

ral, em sua «asaáo de hoje,

julgou o recurso ordinário

em mandado de segurança

numero 15.507, que tem como

requerente Célio Marques Fer-

nandes e requeria a Câmara

Municipal de Pôrto Alegre,

dando ganho de causa ao pre-
SKiente da Câmara de Verea.

dores de Pôrto Alegre, sr. Cé*

lio Marques Fernandes.

Votaram pela cuostituciona-
lidade do art. 196. i único,

doa Ministro.» Pedro Chaves
(relator), Gonçalves de Ollvei-

ra. Vilasboa». C&ndido Mota
Pilho. Luiz Galoti, Hanemann
Gulmaráes e Ribeiro da Cos-

"Acre" 
amanhã

para 
centenário

nesta capital

de Riachuelo

Intenso programa oomemo-
imttvo do centenário da bata-
lha de Riachuelo será deserw
volvido de amanhi ate dorain-

go nesta Capital.
Pari amanha está programa

da a chegada a Porto Ale-

gt« do Contratorpedetro 
"A-

cre". Quinta feira haverá pro-
gramai- de televisto e entre-
vistas aos jornais, a bordo da
balonave.

No du 11, sexta-feira será
desenvolvido o seguinte pro-
grama: As 10 horas, certmò
nia clvioo militar na Praça Se-
nador Ploráncio: saudaçáo a
Marinha pelu acadêmico Oljrn-
to San Martin: entrega de diplo-
mas de "Amigos da Marinha'
Âa 14 horas, cerimônia de
inaufuraç&o de uma placa na
Rua Riachuelo, com a presen-
ça de autoridades « convida-
dos. Das 13 ás 18 horas, risl-
taçáo pública ao contratorpe-
Omiu Acre . a* íw aorma. re*
oapçáo, na Capitania do Pôrto,
fes autoridades

Dia 12, sábado, no horário
das 13 as 18 horas, haverá vi-
rttaçáo pública ao CT "Acre".

Domingo, dia 13. k* 9 horas,
regala a remo comemorativa
do Centenário do Combate de
Riachuelo e entrega de meda-
lhas. as 14 horas, inaugura-

çáo de um busto do Almirante
Tamandaré. na Ilha em oons
truçáo do Iate Clube Jangade:-
ros; entrega da prêmios de re

gata a vela.
A* 13 horas, visitaçio públl-

ca ao CT "Acre" ate as 1S ho-
m.

Carimbo

mmemoralhro

Será poeto k dispusiçio dos
Interessados, no período de 11
a 21 de junho, no guicbet fi-
Uteilco do DCT. um carimbo
obllterador especial, comemo
ratlvo do Combate Naval da
Riachuelo.

du centenário da Batalha do
Riachuelo, tendo o Presidente
Castelo Branco passado em re-
vista, a bordo do navio hldro-

gráfico 
"Canopus* as belcaia

vea do Brasil. Argentina. Por

tugal, Uruguai, Chile, Italia, Ea.

panha. Inglaterra e Países Bai-

xos, seguindo as oerlmontas

Junto aos monumentos de Bar-

roao, Tamandaré e Marcllto

Dias

Xu outmuuui a

RIO. 7 (Meridional) — Po-
rara Iniciadas ontein com os
representantes da Marinha d»
otto países as comemorações

LOMANTO E JUSTINO VIAJAM

JUNTOS HOJE PARA GUANABARA

O governador da Bahia,

Sr Lonuntr Júnior, Mguirá

aa aiaoha de hoje para San-

fa Maria, devendo possível,
vaimente Mt acompanhado

p*k General Juatioo Alveg

Bas<* comandante do III

6*4>citO. O regresso do che.

ft a< Eaacutlvo baiano para
Pártr Alegra, devtri oeor

rti ti primairaa hora» da

tgrd<
Depois de permanecer que

¦e tu sem,ma no Kio Grsiv

4* <tc Sui onde chegou qu»r-
taJtni àltim», por via rodo.

vliiia, • Sr LOouintu Júnior

atgnirí pars 1 (luanabura.

o» notle ue kOje. lutilain^ata

cuer o governador Müanca

o Oaneral Juitlaa Al-

ve# Basto», que participará
nc Rio de Janeiro, de uma

eu mão do Alto Comand*

Militai do Pala.

O Sr. Lomanto Júnior es-
t*vt domingo AHimo, na ct.

dsHi dt Bsgt, e ontem vist

tot algums» industrias da

C>p>'sl A noite foi recepclo.

nadi oficialmente pelo 111

Fxérclto, na residência do

G«orial Alves B.istoa aonde

roamarei^a umbem o Go-

aadoi lldt Menegbotti. O

governadOi da Bahlá e o go
ner» viáltaram ainda a fa/en-

d 
"Tlnilere", no nsumelpia

ds Guaibe onde foram ho.

menigeadot com um cbtar-

rasou.

| ^

$ 
-Wk

FATO CONSUMADO

Falando ao DIÁRIO DE SO-

TICIAS, o Des. Júlio Cosia

millatt Ro\a (foto), piesi

denle do TRF.. dmc que a

decisão do STF é fato cotf

iumadii e põe por ferra a

r**liza(áo do pleno marca¦

do pai ii jim/io próximo tm

P. Aítgr*

ta (presidente). Ficaram verv

ciclos, votando pela Incunititu»

cionalldade oe mini atros E-

vandro Lins, Hermes Lima e

Vitor Nunes Leal.

Em conseqüência, tomou-se

prefeito de Pôrto Alegre o ar,

CéltO Marquea Fernandes e.

avsim, náo haverá as eleiflôea,

Jn marcadas para juiho vln

douro.

Célio dUrursoia

As 1B» horas, quando o sr.
Célio Marques Pemandes se

encontrava discursando em
sua tribuna, na Câmara de

Vereadores recebeu o comum-
cado, através do Deputado
Tarao Dutra (que acompanha-
va através de uma emissora
de rádio, a reunião do Supre-
mo Tribunal Federal i sôbre a
decisão que lhe restltuia o
cargo de prefeito de Pôrto A*

3re. 
Imediatamente, o vere»

ir Marquea Pernandes. en-
cerrou seu discurso dirigindo,

ae ao gabinete da preaidencia
da Casa. mantendo contato
com o Serviço de Radio do
Palácio Pira tini. onde obteve
confirmação da noticia, já
que a primeira informação U*>
havia sido dada pelo porteiro
da Câmara, pois no momento
em que o Deputado larao Du-
ira lhe telefono» o sr Mais

ques Fernandes não pôde a-
tender.

Grande era a expectativa a

esta altura, pois nas galerias
da Câmara se encontravam dl
versas pessoas amigas e mas-
mo outras que foram auxilia*

res de Célio Marques Krrnan-
dna. no tempo em que eetéve à
testa do Executivo Municipal.
Após confirmar a noticia com

o Palácio Pira tini. acompanha,
do pelo sr Nelson Martins,
dirigiu-se para o Palácio, on-

de manteve contato com o |o
vernador lido Menegbetti

No gabinete do sr Renato
SC1222 CUf ••

Assembléia Legislativa, seus

assessôrf» começavam a pre.
parar-se para passar o cargtf

Srm paixões

Tio pronto recebeu a notfc
da de haver vencido a bata-
lha judicial que o recondut a
Prefeitura, o ar Célio Mar-

ques Fernandes prestou aa se-

gulntes declarações á tmpren»
aa

— Estou multo alegre com

a noticia que me dao. de ha-
ver o Supremo Tribunal Fa-
dera! julgado o chamado 

"ca-

| ao" da Prefeitura de iVirto A-
le-gre. oom a reforma de de.
cisão do Tribunal de Justiça
do Estado que Julvou incona-
tituclonsl o parágralo unloo
do artigo 1M da Constituição
Estadusl • o parágrafo 2.o do
artigo M da Lei Orgânica do
Município Esta decisão do
mais alto PretOrio confirma a
minha opinião a me dá a con-
vicçáo de que o regimt demo-
crático é o melhor a mais a-
dequado meto para se stingir
a perfeição Volto ao governo
do município de Pôrto Alegre
som patxAes « sem ortios de

qualquer espécie Procurarei
cont a ajuda de Deus de<tu«r
todas a* horas de minha ad-
ministrsçáu ao bem estar da

coletividade poru^&legrense da

quem me considero um mo
desto servidor".

Renato acata

O sr Renato Souza, sem r&-

ser maiores comentários so.
bre o assunto, limitou-se a dl-
ser:

— "Acato a decisão do Su-

premo Tribunal Federal, em-
bora seja fatorável ás elel-

çôes diretas para o ormimera
to (k> cargo de prefeito de

Pôrto Alegre. Aguardarei a-

punas, a comunicação oficial
da Justiça para passar o car-

go que desempenhei durante
late tempo, na condição de

presidente da Câmara de V»

readorea".

TRF

O DIÁRIO DE NOTICIAS,
em palestra mantida com o
desembargador Júlio Costa-
mllan Rosa presidente do
Tribunal Regional Eleitoral,
colheu que o assunto foge do
TRE, de ves que tot um re-
curso impetrado á Suprema
Côrte do Paia, contra a deci-

»ão da Justiça de nos*» Esta-
do No entanto, a d</ são du
Supremo é fato consumado t

põe por terra a realização da
eleição que catava marcada

para o próximo mte nesta Os-

pitai.

III bx farei to

O General Justino Alves
Bastos, até á noite de ditem
não havia recebido nenhum
comunicado oficial, razão pe-
la qual não quis fazer decla-
ração sôbre o assunte O Ge-
neral Justino Alves Bastos,
deverá se pronunciar sôbre o
assunto.

O IRGA iniciou ontem, o

p .g.uncnto do arrot adquirido

«o.s produtores, cooperativas
• engenho* durante o mC-.s

de março do corrente ano,

«om um bilhão de cruzeiros

Concedidos pelo Banco do

Brasil a titulo de financia,

clamento. Falando a respei-

to o sr, Mário de Lima Bcck,

pres dente da autarquia disse

esperar que na protima
Sem. nj pOt>-a ser firmado o

con ti ato coorespondcnte ao

numerário necessário para o

pagamento do arroz adquiri-

de om abril.

IRC A volta a rarfa

A taae de financiamento c.

ft-tivo para a compra do ar.

ro/ pela Comissão de Flui.

clammto da Produção, a.

travi, do Banco do Brasil,

teve inicio, ontem, no Estado,

pelo preços fixados peiaa
autoridades federal^ cuja mc-

dia e dc Cr$ 8.050 a ««ca d*
6P quilos do produto em cag-

Ca. Ouvido sôbre a aqulsu

ção do produto nas bases im.

po.ta.4 pelas autoridades fa-

(kraif o sr. Mário de l ima

Beck declarou que o IRGA

não tem interferem ,i algo.

ma na aceitação — ainda qua
e-la tenha sido com i-eriaá

restrições — do n> - ora

<tr vigor, por parte <ia- Coo.

perativas. Ac^..-ntou que,

provávelmcntc, ainda Htt

Semana voltara ao Rio para
"queimar os úJlimos cartu-

choa' no sentido dc que se-

iam mantidos oa piccoa fita-

rfo^ pelo IRGA. préçor titw

que são os cons.derados jus.
to* para o produtor.

lista. A Campanha do Bem
Comprar manterá, a partir d*
hoje, um serviço de plantão,
para adesão de novos comer.
Ciantes. das 9„10 ás 11,30 ho-
ras, á Rua Siqueira oe Cara-
pos 1193, 7,o andar, tone ....
MM.

Participaram da reunião da
ontem, as sras Dora Kessler,
presidente da Ação Demn-rá-
tlca Feminina Gaúcha, Inea
Casa, Marina Castelo, presl-
dente da Cruzada da Mulher
Democrata; Gertie Walllg, A-
cidália Camozato, presidenta
da AssíK-iação Pôrto-Alegrensa
de Cidadãs; Use Tlgueredo,
Maria Canete, Gise!da Castro,
Marta Lauter, Neide Enchz a
Hilda Pinheiro Zart

Hoje, ã tarde, haverá uma
nova reunião na DR da SO-
NAB e, após, as diretorias daa
entidades femininas iniciarão
visitas ãs empréaas da rádio,
televisões e Jornais da Capi-
tal. ás quais solicitarão apoia
para o movimento.

BNDI dará um bilhão

a frigorífico de RG

FJiéve na tarde dc <ift-

tem. na Secretaria doa

Transportes em visita ao

sr. Tertuliano BofiH um re-

prvifn'anty do Banco Na*

clonal d. Descnvolvimrn-

to Econômico. Na ocaMão»
enviado do BNDE sol citou

vários documentos, para
efetuar um aumento no fi-

nanciameBto, paia que sa*

Ja conclu do o Frigorífico
"Joàj Mascarenhas" em

Rio 0>rande, de grande im-

portânci? para a economia

do Kstado.

0 financ'amen'-c ^ e tá

elevado par . um bilhã^ de

eruzeiros. para que tôdaa

as jbia» possam 
->er con-

eiuidas. Segundo informou

o se- retirio dos Transpor*

tes. as demarches ia cst&a

bem idian'-ad3". devení" o

fin tnciamento vir em br»-

Yc

Até amanhã

projeto que

no Legislativo o

reduz salários

Advofiadoi

t ret» »uvu|Haui |«UUHM W
Hveram em Brasília acompa-
nhando. ontem, oa trabalho*
da Suprema Côrte do Pais
Foram èlea oa srs Angelito
Alquel. patrono do ar Olio
Manjues Fernandes: Oriundo
da Cunha Carlos, patrono da
Câmara Municipal e que do-
fendla a posse dos ars Ala-
xandre Martins da Rosa o

Pau'o Leasa. eleitos indireta-
mente pelos vereadores, e o
sr. AJadil de Lemos, que de-
iendeu a realização das elel-

çôes diretas no me» de Julho
próximo.

Efeito imediato

Conforma informaçôe* colhi»
das junto ao ar. Jamii Alquel.

que juntamente eori seu ir-
mão, ar. Angelito Alquel, foi

patrôno do sr. Célio Marques
Fernandes nesta causa, como
se trata de um mandato de ar-

gurança. tem seu afeito tme-
diato Hoje. a Justiça Gancha
deverá re aber o comunicado
oficial da decisão do STF,
tranaitutindoa imediatamente

a Prefeitura A posse do sr

MaroiM» Fernanda* está con.

dictonada tmioamante á co>

piun^çk) <U» Siiprwno
Tribunal de Juatlça do
do.

O govãrno vai «nviar o

pro)cto-df Jti rtduüBdo oi

veticiincAtos do funcionalis-

roo público do Estado, pau»

vigorar a par..r d: 1* dc

julho, até amanhã, à Anuo*

bl«>a Lcglaiativa.

Enquun:,, i»to, os u-à,s-Cr
res Jo Palácio P ra m, m...

n-feitam apreensão, em vir-

tuàv dss poBleOes sd tsdas

por deputados ao Par ido L-*

b-rtsdor, que encaram a pro-

posiç&o do Governo lido M,,>
neghei'1 com ro».rvas.

l'niversidadé

de Pmiii Fuiwíi»

Uma comissão formada pe
lo Bispo D rti Cliud o Ç**
ling, iré* prefeitos da regiüo
do Planalto, quairo depir
tado» e outras au'ondadc\
visitou ontem o Governador
Ild- M-« .••f.i. ped.ndo *

u spoí r€<eonh«cimvDto
da Univcntida.le de Passo
Fundo A Universiil.ide. v»

gundo oa s us organizadores,
dtv ser formada com o a-

provei'amento da* Faculda-
de- ealftent s naquela «ida-

' de

Os membros ds comissão
denunciaram ao Oovemadrir

que eaiaíem pessoas in eri»
sadaa em impedir a f rma-

çlo dn Uoivers dáde E*t >•
dual. Estiveram no Palácio
l>m Cláudio Collin*. o Pr •

feito Mário M nc»aí cs De»
putado\ Romeu Sche ho. Al-

dr- Ma'hido e Amaral d*
Souza. O Presidente da S"-
cicdad Pró Universidade de
Pass. Fund Padre Alcidcí
Guaresch1. o Pr- fei o dt Ca-
raninho. sr Ernes o K ller. o
P .ire G- néa o Mar a, os Dra
Murilo Ann»> Bruno Mar-
ku- Celso Fiori e Fl&vio An-
«•«. <i coronel Olacílh, Esio-

bar o Vertad r Odilon Soa»
r• s de L ma. > Pr moUT Lau-
ro Gu maráei, o Presidente
di F.deração a-- Es udantes

de Passo Fundo. Ideimtr Ni*
colini. o reptes ntan'- do

Prefeito dc Ta pejara, ar. Sil-
v o Hughin . o Coiiiandanie
d> 2ü" RC. Gapitj-i Grey
B^Hcí. o Sr Alcionc Nide*
rauer. Juiz do Trabíilho. o
•r. Jorge Caíruni e o Sr Ari

Caldeirando Gabinete do Go-
v.mador.

O Sr. lido Meoegbctii pro-
m- teu aos represen antes da
reg.ilo do Planalt i qui vai
anc.iminhar a r^vind.C3çúo
a., PresiOente Cs» elo Bran-

co, quando fòr à Guanaba*
ra. Hoje a com ssio vai rcu.

n'.r-ae com o Secretário ile

Educação * Cultura, para «*¦

por as ne .«idades d* cafla

uma das «soola® de P<w*

Fundo.

Dia de P>rtngal

O Sr. rido Meneghottl re-
ceoeu oOt:m do Cônsul Por»

ugues em Pôrto Al gre, Sr.
Miguel d Vasconcell s Car*
mona. o convr.e para a re»
ospção quc o Consulado oí^

rec»rá ao corpo diplománca
às autoridades do Estado,

depois de amanhA. às 18 ho»

ras. c m morando a da a na*

cional dc Portugal. A receí*

ç lo a rã «eal.iada no aalio
do Hotel Plaza.

Clóvis L. Cardoso esclarece sua

posição 
no inquérito do Arquivo

gaúcha

vai 
para

Exteror

O Meiitltrk» <ie PUn«i*9i#itio itn
p*if-t- tavotèvgl è prgtrnsio iá PC
COLAN M MDiuU d# #bur
pét» r ipeitar uma C<HI «dickocdl i«
2 «fl tontl«4M dc i*á Ikh» « cotr*»-
te» 4ê Mír» at»d«
«• «o RGS. Ae m«*mo timpo, o Mi-
niMfrto ét Wm
O («Ml*. €«•» Md * CACEX
. . SUN Ag. ••««MS. t ttCOLAN
q«* fJrtií •• C—>mo toü M|!»•!**
A<«*u* <ta iadtr»!.

MIM foi t*(f
Si4u M* »•••» d*» é*
Us do RGS • «Maaaiifd* * ItfWtH.
o«t««. |^l« ««—¦>«» ¦
d., d* AlMMh, «hwm 4*
Ir iíi

'Pôrto Alegre. S de junho da

lVtf
Srs. Diretores do DIÁRIO

DE NOTICIAS N Capital

ÊMe conceituado órgào dc

Informações para o público.
Inseriu, na edição de boje. na

14.' página uma noticia com o

titulo 
"Inquérito demite dois

no Arquivo Publico", na qual
du que S Excia., o Sr Secro-

tá rio do Interior e Justiça en-

vtara ao seu colega da -Sec da

Administração as conclusões

do Inquérito sôbre irregulart-

CUUJe* IMI Alqutvo fUUiawu, ÍÜ»

dicando a culpabilidade de

dois funcionários e pedindo
sua demissão"

Nos incluídos para demissão

estaria meu nome.

Tendo êsae matutino uma

consolidada tradição dc bem

Informar a opinião publica a.

consequentemente, responsabl-

lidades dai advüiilas, leviwr.e

a crer qu# sí>mer.tr dados In*

completo* sôbr* o aasuntc*s

poderiam fornecer aqiwla noll-

cia que nfto oomap^mdc. no

momento a uma renlidade. a-

lém de utcomplau como pas-
saremos a demonstrar.

Realmente, o DlArln Oficial

do Estado, em edlçf o de l o

de junho public*iu o parecer
do Concelho do Serviço Pübtf*

co do Estado, o de no «300.

referente ao Inquérito que pro-
cedeu ao Arquivo Pilbliro,

submetendo-a à consideração
de S Excia. 0 Sr Governado!
do Eatadn. aquém caber deci-

dir em decisão final
Por que sugeriu o parecer

do Corsciho de Servioj do Es-

tado minha dam lesão'
Dilo o mesmo parecer:

"Quanto so Indiciado Odeia

Libero CBrdoso resultou com

pmvada a sua tran»Kres*ão á

proibição da qua trata o In-

ciso XII. do art. 303 dá Lei

1751,52. consistente em detai»

minar a qualquer outro servi-

dor a prestação de -ervtçoa

estranhos aos da repartição
ou serviço, desde que. com
<ma responsabilidade de Dire»

tor do Arquivo Püblico. aumlr

tlu a Carlos Alberto Bueno,
como aervldor désse órgão,
com a finalidade de colocá-lo
á disposição de partido poiitV
co ao qual estive prestando
servtçoa de março a novembro
de lixn. com efetividade e vetv

partição"
Embora tenha elemento*, do

fato e de direito, pata opór
embargos as conclusões do u>

querito e ao próprio parecer
e em minha defesa justificai*
vas de meu proceder, éste n&o

4 o momento e local adequa-
dos. senão dentro dos autoa

do Inquérito.

No momento, quero tão sò-

mente retificar o sentido r»

mo esta feita a noticia, poi« é
conveniente, desde que nott-
ciado, esclarecer o motivo,

justo ou Injusto, que levou o
Conreiho de Serviço Püblto a
emitir o seu parecer, «ugeniv
do mlnhi d"mis*'<i. * i'«
evitr.r Irteruaetação errône» a

julzn at ? -"o a reputação
d» um cidiíio.

Solicito a V.-a S ¦« responsá-
veis pela dlraçür e orien-e-ào
déttse respeitável drgãn Infcr»
mativo persnte a optn.Ao pt>
blica, a retificação da lotx-ia
com os dadoe que lhe ofereço,
como colaboração a fim de In-

formar bem o püblico. os fa-
to* como o aão

Espero a publicação d«mta

com o mi -mo destaque da no-
tuia r.-riticanda

Antecipadamenle grato ta.)
Clávla Libera tardeis*.

:,y- Wr % 
' 
IiIh f

^ HLjS m


