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Eduardo Comes assume pregando união do Exército, Marinha e FAB

CB: INTRIGAS NÂO DIVIDIRÃO AS FORÇAS ARMADAS
RIO, 11 (Meridional) — Em

solenidade presidida pelo ene-
t» da Nação, no Palácio .tas

Laranjeiras o marechal do Ar
Eduardo Gomes Io empossa-

do no cargo de Ministro da Ae-
ronáutica Achavam se pfBBIU
tes os ministros da Guenn,
Marinha, Exterior. Saúde, Tra-
balho, Minas e Energia, Etl.i-
ração. Agricultura. Industria e
Comércio, Interior, Plan»üi-
mento, além do chele do T,?-

tado Maior das Forças Anua

r"a.«, comandam* do I Exér-.-:-

to, ex-presidente Cale Filho,

governadores Mngiilháes Pin.o.

Lomanto Júnior e outras alu.s

autoridades Na ocasião, o j)re-
sidente Castelo Branco pronun-
ciou o seguinte discurso:

"Senhor 
Marethal-du-Ar E

rAuardo Comes: Toda a posse
de Ministro de Estado lem tua
signiiicação particular. A Je
V. Exa também se revesti'
dessa caracierísticu e com e.v
pecial relevo. Nâo e apem.s
sua volta ao tomando da FAS
OU O seu reencontro com 81
Forças Armadas, nem o shi
reaparecimento na alta sdmi-
nistraeão do País. Isso tudo
que agora se efetiva com gran-
de alcance e eíioir-ncia pari
o coverno é. sem dúvida, de
iniludivel imoortància Mas o
aue importo, essencialmenls,
para a atualidade militar brv
sileira é que V. Exa., tem
em seu espirito o antigo e mo
c*erno No primeiro aspecto, s-
lem das condições exigidas em
todos os tempos pnra um ghe-
¦ — conhecimento das atribn.-
Coes. roragem de atitudes, .iu-
toridade. responsabilidade e -s

pirito público — permanece
em V Exa , o exemplo dn
tradição militar e um tipo d»
chefia que engloba a genmm
liderança A feição modem-.,,
naturalmente vinculada ao ar.-
tigo, está em que V Exa . 8
lém de revolucionário hist.iri-
co e autêntico, se Impôs cor-o
reformista É exemplar a con-
cepção de V. Exa cm ver. .o.'-
tes de tudo. no Brasil, a .ie-
oessidade de sua eoaMlUteçao
política e social -'ê as Forças
Armadas rumo meio de se-n-
rança interna e externa e ga-
rantia da evolução do Brasil
e não rom a finalidade lim:-
ttda e desligada da eonjuntü-
ra nacional. O orgulho de oer
tencer à corporação de Santos
Dumont e a fidelidade ao qu»
lhe é peculiar muií o tornam
apto ao trabalho na eomunídi-
de militar i- à destinaçSo oo
nmm das Forças Armadas Par
outro lado em vez do ronsei
"adorlsmo. tem V. Exa o ts

pirito aberto ti cooperação e
voltado para os proulemas da
integração dos meios armado.
V Exa sabe que a identifi-
cação mutuavel é um impera-
tívo da eficácia militar, que *>
vita derrotas e o malbarauí
dos recursos do País A per-
.sistencia em lormulas vazias
ou inadequadas à objetividade,
em hipótese de guerra, é pre-
judicial ao próprio interesse
do Brasil. O ato que realiza-
mos tem, realmente, para hon-
ra minha e relevo de V E.t...,
uma significação auspiciosa pa
ra o Ministério da Aeronáuii-
ca e demais Forças Armad.n.
Determinação não lhe falta e
V. Exa encontra mínistroa
no setor militar que possuem
modelarmente tal condição pa
ra feliz êxito. Manteirei d;-.-.-
dido animo para cumprir ml-
nhã missão de comandante ltt>

premo das Forças Armada'..
Nem mesmo a paciência paja
perseverar se esgotará O so-
verno procura arreriar os obs-
táculos que surpom e que po*-
sam surgir A intringa para di
vidir os meios militares, por
elementos contrariados, pelo

que se deve empreender a in-
sana imputação de que se de
seja prejudicar uma força pn-
ra beneficio de outra, a in!V-
ltz e desarazoada insinuação
de que o presidente muda de

doutrina por injunçòes politi-
cas — tudo isso não esmorc,. -

rá nosso esforço Creia. senhor
Marechal do Ar Eduardo O.i-
mes, que a presença de V
Exa no governo vem rob-i--
tecer o animo do comando su-

premo. Tenhamos, depois dn.
indispensáveis debates e enten

to a ação E. assim, a Murt-
nha. o Fxérclto e a Aeronáa-
tlea mais se engrandecerão e

mais corresponderão a maior
e atual aspiração do povo bra-
sileiro quanto às suas Fôr-
cas Armadas".

Falando de Improviso, du-
rante a posse, o marechal do
Ar Eduardo Gomes disse:"Não 

poderia aspirar maioi
prêmio, maior recompensa
aos meus desvaliosos serviç.is
prestados à República do que
as palavras que V. Exa. acaba
de pronunciar. Oficial das For-
cas Armadas e agora na Ra-
serva mas ligado a elas e tam-
bém às suas obrigações no
n ovimento de 31 de marco.
não poderia recusar a rolabi-
ração que V Exa julgou uiil
ao seu probo eficiente govér-
no Como ministro, envidarei
o melhor do meu esforço pari
fortalecer os vínculos e os la-
ços de amizade que ligam Ae-
ronáutica, Marinha e Exército,
necessários ao cordial e pron-
to encaminhamento dos pro-
blemas concernentes à segu-
rança nacional e assim melhor
servir o Brasil e o seu grande
povo, cooperando para propor
cionar-lhe o ambiente de d<u
e segurança do que necessii-i-
re para sua evolução polfüe i
( social. De coração agradeço
a todo o compareoimento a
esta solenidade, honrada com a
presença do presidente da Re-
pública"-

ltrii-.il já no'ri'ii muito

RIO, 11 (Meridional) — O
marechal do Ar Eduardo Go-
mes, assumiu hoje, à tarde, o
Ministério da Aeronáutica. Na
ocasião, declarou que 

"nenhum

brasileiro tem direito de de-
clinar às* tarefas atribuídas pc-
Io Governo*.

Acrescentou o ministro
duardo Gomes: 

"A Nação so
freu demais com os crimes, os
erros e as dilapidações do pus-
sado e deposita suas derradei-
ras esperanças no civismo e
na elarividencia dos que |0
ram chamados a dirigi-la. O
Governo nascido da Revolução
Democrática da confiança pn
pular, das aspirações gerais d«
ordem, segurança e progresso
empenha-se na tarefa imens.i
de reintegrar as instituições

políticas e administrativas nas
verdadeiras funções que lhes
destinam os regimes de ipí
nião consciente e livre".

Ao passar o cargo, o brign-
deiro Mareio de Souza e Melo
disse que, com Eduardo Go-
mes no Ministério, serão nre-
servadas as ooncerx-ões bási-
cas que condicionam para a
FAB o mínimo indispensável
de possibilidades em cumprir
sua missão.

•Ho/e

E
O General Costa e Si!-

va declarou à imprensa

que as eleições marcadas

para o ano vindouro não
serão adiadas, não tendo

êle conhecimento de

qualquer decisão do Go

dos" e candidato à vice-

presidência, da Repúbll-
ca, foi categórico: have-
rá eleições diretas em ..
19tíri, só correria risco c
comício eleitoral se fra
cassasse o programa eco

vêrno contrária á ma* nõmico do Governo, e is-

promessa.
Coincide com o ponto

-devista do ministro dt

Guerra o juizo do Depu-

tado João Calmon Em
sua entrevista à Rádio

Mairink Veiga, divulga-

da domingo pelo Diário

de Noticias, o diretor-ge-
ral dos "Diários 

Associa-

so a esta altura da ação

revolucionária, já perten-
cia à categoria dos fatos

altamente Improváveis.
Isso feito, terá a Revo-

luçiio colimado a sua fi-

nalidade mais importan-

te, no plano da lisma e

genuinidade da democra-

cia.

(Do editorial na 4.* pág )
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**> ROMANCE ENTRE

AS HORTÊNSIAS

Com os hotéis e casas de

veraneio totalmente ocupa

das. Gramado apresentou,

no último fim-de-semana,

um belo espetáculo, emol-

durado pelas solenidades

da Festa das Hortênsias.

Também Gramado foi ce-

nãrio para o romance de

leda Maria Vargas com o

sr. Eurico Oliveira Filho,

da Guanabara. No fiagran-

te, ambos aparecem quan-

do posavam, entre hortên-

sias. para a objetiva do sr.

José Joaquim Vargas, pai

da 
-Miss 

U-63". (Reporta-

gem na páqina 16).

? ADALBERTO

HOMENAGEADO

Respondendo, ontem, à sau-

daçuo da indústria gaúcha,

durante a homenagem que

esta lhe prestou, no Countrv

Club, o general Adalberto

Pereira dos Santos salientou

que as classes empresariais

cumpriram suas promessas

d e sacrifício, assumindo

uma responsabilidade que
cresce desmesuradamente

quando se identificaram en-
tre as potencialidades capa-

zes de transformar o pano-
rama político, social c eco-
nõmico da Nação. Na foto.
a cabeceira da mesa do ban

quele, ocupada pelos srs.
coronel Otávio Frota, co-
mandante da Brigada Mili-
tar; Merbert Muuer, cx-pre
sidente da FIERGS; capitão
dos Ponos Maximiano Fon
seca; Diego Blanco, ex-presi-

dente da FJliRGS; general
lsaac Nahom, chefe do Es-
tado Maior do III Exercito-

-governador lido Meneghctti:

general Adalberto Pereira

dos Santos; Plínio Kroeff,

presidente da FIERGS; ge
neral Augusto Fragoso, co
mandante da 3a. RM: Ciro
Selba-h, Paulo Vellinho, co

ronel Assis Almeida e sr

Herbcrt Renner (Leia na pi
gina 7)

Explosão no centro de Montevidéu

NOVO ATENTADO CONTRA

REPARTIÇÃO DO BRASIL

MENECHETTI CONVIDA

KURT PARA FAZENDA
O governador lido Mene

ghetti continua desenvolvendo
aalorcos no sentido de conse-
guir um nome apartidário pa
ra a Secretaria da Fa/i-ndx
mas se não tiver êxito n-;ssas
demarches deverá partir para
uma solução política, ouscan
do o novo titular nos quadros
dos partidos que integram a
ADP. Ontem, em rápido en
eontro com os Jornalistas, o go
vernador admitiu tal fato.

Também ontem o chefe do

Executivo conferenciou com o

banoueiro Cláudio Candiota
convidando-o para a Pasta da
Fazenda. O gerente do Bane»
da Bahia e diretor do Banco
de Expansão declinou de acei-

DAUDT ASILADO NO URUGUAI
MONTEVIDÉU, 11 (Meridional) — O cap. Alfredo Ri

beiro Daudl que iugiu da prisão no Rio Grande do Sul.

formalizou, esta noite, o pedido de asilo políiico às auto-

ridades uruguaias. O oficial esteve preso no 111 Exercito

ração Pintassilgo" que visava a uma ação contra-revolucio-

i..i-1.. no sul do pais.

Uur o convite, por motivos da
ordem particular, pois nãi po-
de. no momento, afastar-se d»
suas atividades Igualmente o
»r. Idáriu Alves não aceitou o
convite, ainda por motivos d*
teus afazeres.

O engenheiro lido Meneghet-
ti comentou aue com relação
ao aumento da Magistratura,
que * também de 40"» até ju-
lho é de ouiuião que a Cons-
tltuição do Estado deveria ser
alterada para não vincular o
aumento dos magistrados com
os de deputados e secretários
de Estado Assim, ficaria a
magistratura em "faixa 

prrV
pria" para efeito de aumento.
Admitiu que p<>dprá ir »o Rio
tratar do problema do arrox.
Irizandii:

— Acho que não será neces-
sário pois o secretário da Eco-
nomla vai resolver o assunto.

Finalmente, à noite, duran-
te o banquete oferecido, no
Country Club, pela Indústria
ao general Adalberto Pereira
dos Santos, o governador lido
Meneghetti disse ao repórter
Wilson Muller. do DIÁRIO DF,
NOTICIAS, que hole pela ma-
nua uonviuara o sr Kuri
Weissheimer, diretor do Ban-
co Agrícola Mercantil, para
Secretário da Fazenda.

MONTEVIDÉU. 11 (UPI) -

A explosão de uma bomba d«
alto poder sacudiu o relativo
silêncio da madrugada de ho-

je. em pleno centro de Monte-
vtdéu. defronte do edifício o-
cupado pelo Serviço de Propa-
ganda do Brasil, depandentu
rta Embaixada Brasileira, po a
rém nâo situado no mesmo

prédio.
Nao houve vítimas, e os da-

nos materiais consistiram na
quebra dos vidros da iachada

principal do edifício, e até o
momento não é conhecida a
identidade do autor ou auto
res do atentado.

O atentado ocorreu âs 2.15
horas, sendo a explosão es
nutada num raio de 15 qua
dras.

At autoridades policiais que
se fizeram presentes ao local,
pouco depois do fato. nào de-
ram maiores detalhes sobre
as características da bomba.
porém confirmaram que se
trata de um petardo de gran-
de ,poder. como o fazia presu-
mlr o estrondo.

Há várias semanas se pro-
duziu um atentado semelhan-
te, que deixa presumir que os
autores sejam os mesmos.
Nessa oportunidade, como ho-
le. nas paredes do edifício a-
tacado apareceu uma legenda
traçada em letras vermelhas,
que dizia "Tupamaros"

Os funcionários da terceira
delegaria, assim como da di-
visío de investlüaçoes. reali- .
zaram várias indagações que
prosseguiam esta manhã, po-

.rém seirundo informaram à
UPI. nio há Indícios que per-
tnltam identificar os autores.

Por outro lado, um dos fun-
r.ionários.que atuam na inves-
ligação, assinalou que era de
lamentar que não *e houres-
sem tomado medidas preventi-
vas no caso do «diíicio atin-
cid" como é habitual nas de-
pendências das embaixadas ou
consulados estrangeiros, e s»
mostrou pessimista quanto ao
psrlart.cimento do fato

O guarda do edifício, chama-
do Daniel Lamela, declarou
que, por ocasião do atentado.
se encontrava na parte alta
do prédio. Em questão de poli-
cos seirundos chegou ii rua.
mas não viu fugir ninttuém. »
pé ou em qualquer veículo, o
que indica que os terrorista»

procederam corra» grande rapt-
dez. Um agente policial que
percorria as adjacências, tam-
pouco percebeu indícios da
oup.lquer movimento suspeito.

Houve um fato que contri-
bui para dar certo aspeco
-ensacional ao caso: cerca daa
2.15 horas, uma voz masc-ut-
na telefonou à rádio Monta
Cario, que funciona no ma<t-
mo prédio da UPI, e disse qua
iria ocorier uma explosão no
centro de Montevidéu Prirem
o funcionário que atendeu a
chamada já havia escutado
momentos antes a explosão

Sabe-se que o embaixador
Pio Corrêa pediu providência»
ao Bovèrno uruguaio.

Governo quer que o
comércio colabore

RIO, II (Mcridioiui
merda convocou hoje
Conlcdoraçãu das Assi

ção Nacional do Come

pedir 8 cooperação das

i — O ministro da Indústria e Co-
o seu gabinete os presidentes da
iações Comerciais, da Confedera-

do e Clube dos Lojistas, a fim do
classes paia a campanha progra-

mada pelo Ministério, objetivando a formulação da poli-
tica de comercio interno, mediante ampla e sistemática

troca de idéias entre as entidade- representativas do co-

mercio de todo o país c os órgãos governamentais.

O ministro Daniel Páraoo declarou na ocasião, que
reputa vital para o desenvolvimento econômico do país a

utilização máxima do mercado interno e das imensas pos-
sibilidades cuie a sua ampliação e linalização oferecem a

produtores e consumidores.

CONVITE PARA ENTERRO
0 Conselho de Administração do Banco Industrial e Comercial do

Sul S A, cumpre o doloroso dever de comunicar aos senhores Acio-

nistas, Clientes e Amigos do Banco, o falecimento de seu integran.

te, diretor

OTTO EMÍLIO DREYER,
ocorrido ontem, às 18,00 horas, e convida para as cerimônias de encomenda.

em • eaniilfeienaiiTA «ninriA n tarafro An fnnaln "R" An Hnsnilnl Snr Frnnrisrn

hoje às 17,00 horas, para o cemitério da Comunidade Evangélica.

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO

AGRADECIMENTO

tAZOUVA 

s/A. — tmmpn o dolort-
so dever de eomiinir-nr ao Coiniroio

e Indústria, aos Haiu-os e seus Clien-

tes e Ainiptos, o prematuro e ivpen-

uno falecimento de seu Diretor-PretúdenU':

SR. ANTÔNIO HECTOR DEMARCO

Ocorrido nesta capital dia A d* corn-n-

tc, tendo «ido seus resto «mortai> translada»

do» paia Buenos Aires, sua terra natal.

Agradece ainda as ilcmniislrações de

bIiik.Au feitas pcliii UR*§m e autoridades

consulares.

Porto Alegre, IS dt janeiro de .965.

PARTICIPAÇÃO DE FALECIMENTO

E AGRADECIMENTO

t.MKXIMBRAS 

S/A. — cumpre o do-
loroso dever de comunicar ao Co-
inércio o Indústria, aos Mancos e aos
seus Clientes e Auiíkos, o prema!ii-

ro e repentino falecimento de seu Diretor 1

SR. ANTÔNIO HECTOR DEMARCO

Ocorrido nesta capital dia 0 du consente

ano. tendo sido seus restos mortais transia-

dutlos para Buenos Aires, sua terra natal.
Agradece ainda as demonstrações de

atenção feitas pelos amigos ¦ autoridade»
consulares.

Porto Ale*re, 1? de janeiro d» iütta.

CONVITE PARA ENTERRO
Os funcionários da Motriz e Agências do Banco Industrial e Comer,

ciai do Sul S A, consternados, participam o falecimento de seu

pranteado Chefe e Amigo e Ilustre Diretor do Banco

OTTO EMÍLIO DREYER,
e convidam para as cerimonias do encomendação o sepultamento, saindo o

le retro da Capelo "B" do Hospital São Francisco, hojo às 17,00 horas, para o

cemitério da Comunidade Evangélica.

A5CEL.L

INFORMA

ROTEIRO DE HOJE

3.\FEIIU — 12.1 65

15.25 Quatro a«os Pas*ad<*j
15.35 TcleC.no..
15.50 S.-mpri- ;i Mulhcr
16.2H Roceo Ribv Show
16,35 Quem Casa com

Mana 
'iek 

^v-.a
17.05 J.t J.i.k>on
17 4(1 Riio7o Trlonnveta
18.11) Patru.ha Roilovn'iria
1B.45 Reportar Esportivo

N.-imobuuer
18 55 O Sorriso de Hekfta

Teli-novela

19.25 Coru-spnnden.o R nner
1950 O Sorr so do Helena

Telenovela
20 15 CoBfoelo Ia Doucc
21.15 Bus S op
22 20 Gr indo Jornal

Iouaniri
22.40 Rainha do Atlâmioo

Sul
23 10 l--ui-ii..l de Salão

(Ext.rna)
00,35 Enoerramento.

H ,r'— —"wril
¦ Pj LINHA 

'IH
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INDONÉSIA APROXIMA-SE CADA VEZ MAIS DE

UMA ALIANÇA ABERTA E FORMAL COM PEQUIM

JACARTA. 11 (UPI) — Accntuavam-se cada vez mab
hole oe iadicica de que o pres.dinta Sukarno esteja t acm-
cando ráp.damente de uma aliança estreita — talvez aberta
a formal — com a China Comunista.

Um dêsses indícios se com d ro vou quando a radio de P>

quim informou pelo terceiro dia consecutivo que a Chim
Comunista apoia resolutamente a atitude da Inflonégla. à<
retirar-se das Nações Unidas.

A retirada em si constituiu o
principal indicio. Em seu ía-
ai ovo discurso recente, «m que
a.sêt que a ONU 'Rode ir para
• inferno" o presidente Sukar-
no acr*c«ntou que a» "nova-i

lòrcas emergentes", como a Chi-
na Comunista, s Coréia do Nor-
te e a Indonésia, "não necessA
Ura das Nsções Unidas'*.

Outro indício é a situação do
partido Murba, que continua s»
desintegrando ràp.damente. Es-
U organização política era d.*-
claradamen.e oposta à China
Comunista. Sukarno ordenou sua
dissolução, no dia 6 do corr
rents.

(Cben TI, ministro de Rel i

Exteriores <ju China Comu-
nbta declarou ontem à noita
em uma rx?epção em Pequim
«ue a China e a Indonésia
''xuarcbar&o u.tidas contra o im
periaiismo e o colonialismo".

(Segundo uma transmissão d»
Faouim, Chen falou em uma w
cepefio de honra ao embaixador
indonésia, Djawoto, para ceie-
brar a inauguração d) um ser
vIça dire o d® aviação entre as
duas nações.

(Os jornaig de Pequim dedica
ram hoje suas primeira* páginas
a apoiar a retirada da lndon«
tia das Nações Unidas. O "Dia

rio do Povo", órgão oficial do
partido comunista, publicou é -

te grande título: *As Nações
Unidas, manipuladas pelos Esta-
doa Unidos incorj^n em tõda
classe de males, deve ser liqui-
dada a fé sem limites na orjfu
nizaçft»").

Em fontes informadas sc dl-
»e hoja que serão liber ados 30
membros do partido Murba, quo
ioram presos recentemente i»ot
ordem do ministro da Justiça,
paia serem interrogados.

Entretanto, o govêrno continua
mantido pelas Nações Unidas em
aluando com vistas ã liquidação
total dft dito partido. A organi
sacão da Frente Nacional, int'»

cruda por todos os grupos po«>
Üticos, sociais, religiosos pr«
firisioual» e outros da ludonc-

sia, resolveu expulsar d« suas
fileiras todos os elemen os per
tencentes à Murba

Por outro lado. o osr rito rio
Jacarta continuava funcionando
hoje. apesar de que o govêrno
tenha ordenado a cessarão de
suas atividades, c que os üuncio
nArios es.rarqieiros abandona#-
s -m o país. Aparentemente *»
diretor do ««critório, Vojio P.
Pavicir. aguardava instruções do
Nova York.

A bandeira anil • branca da«

POSSÍVEL OFZRTÁ A PAÍSES ASIÁTICOS

CONTRA A EXTORSÃO NUCLEAR DE PEQUIM

MANIFESTAÇÃO ESTUDANTIL

PANAMENHA CONTRA OS EUA

PANAMÁ, 11 (UPI) — Uns 300 estudantes qouimarau
hoje uma bandeira norte americana, em uma tnamfesiaçAu

celebrada uo interior do Instituto Nacional, como parte du

uma série de pequenos distúrbios ocorridos com motivo nu

aniversário dos molins do ano passado, na zona do Canal do

Panem&l
Os estudantes marcharam em segu-da pelas ruas da cina

cX até o Palácio Presidencial, conduzindo cartazes anti nortw

americanos e dando gritos contra os Eaíados Unidos. A po

ífeia e a guarda nacional não interviram.

O pres dente, Marco A. Robles, saiu a um balcão do t>«

licio para falar brevemente aos manifestantes. Prometeu quo

continuarão as negociações para um nôvo tratado sôbre e

administração do canal, com os Estados Unidos. E disse auo

O govêrno panamenho não firmara um tratado que -tj.i "con

tra o povo", ou que não satisfaça as aspirações populares t>ã

namanha».

GOVERNO FIIO-COMUNISTA DE ZANZIBAR HOJE

COMPLETA SEU PRIMEIRO ANO DE EXISTÊNCIA

LONDRES, 11 <UP1) —

K Gri Bretanha está cônsul
tando os Estados Unidos sô-

br,, a possibilidade de uma

Oferta conjunta às nações a-
siáticas carentes de arma-
mentos nucleares, contra a
extorsão nuclear da China
Comunista secundo v dis
se hoje em fontes diploma
ticas.

Nas mesmas fontes se tem

j imoressâo de que a União
Soviética lambem poderia
ser consultada com vistas »

socundar essa oferta.

E.-ipera-se que o primeiro
ministro. Harold Wilson,
discuta o assunto com o

presidente dos Estados Uni

dos Lyndon B. Johnson du-
rante a visita que fará a W.i-

shimton provavelmente em

princípios de fevereiro pró
ximo. Wilson disse que con

LONDRES. 11 (UPI) — A República Popular d. Zanzi-

bar completari amanhã sru primeiro ano rtr a no reeolu

Cionàrio. desfie que um golpe dado na manha nu domingo

derrubou o regime árabe de sultanato.

Se bem que n famwa 
"ilha das especiari form« agoiM

parte da Tanzânia — nome dado á união de Tanganhica com

Zanzibar — o pais segue *ua própria orientação: l-ara a

í-Mueráa. #

Zanzibar proporcionou ao

bloco comunista sua primei-
ra grande oportunidade de

pòr o pé na África e os

vermelhos a aproveitaram

rapidamente. A China Co-

«nunista e a Alemanha Ori-

«ntal apareceram como os

maiores contribuintes para

a causa revo'ucionárla. Po-

rim fiéis * barreira ideo-

lógica chinesa-soviética. ne-

nhurn do«* dois países man-

tém em Zanzibar contato re-

rlproco o que resulta em-

baraçoso para o govêrno da

Ilha, que proclamou em altu

voz a grand- unidade exH

tento na 
"freternid^de de

liarí-s soclalistas-democrá-

Wc»s".
alemàpc orientais, com

v aooio soviético prooorrio-

ac-m maquinarias casas e

prOfes-Ares porém tudo ls-

mi resultou em d«ceor5o oa-

ra o govêrno O prOe-ama

alento para el'pvnar as vi-

•endas miseráveis teve um

f)D W.NWWW

CIRURGIA PLÁSTICA

Edifício Anne« Dim

Iandar — 904.

(•ni frente a

Santa Caia).

Dat 10-12 • 2.4 horas.
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ROTEIRO OE HOJE

impacto reduzido, já que i

lnda falta transformar e'1'
lüsas os milhares de t^ne

ladas Je materiais de eoni-

trução que ÍOram embarcada.-»
I tôda pressa. Do mesmo

modo, os professores envia

dOs são de nível muito bai

xo

Deu^e até o caso de qiti*
u presidente da Tanzânia

Júlio Nyerer ao fazer rc

centemente uma dc suas ra-

r*s viagens à parte meror de

seu país causou surprêsa y

todos, ao visitar uma pseola
construída com dinheiro noi

U-americanO.

Os chineses tampouco ti

varam muita coisa p< r.i

mostrar .1 Nyereu al^um

terrenos desapropriados pa
ra ser neles- cultivado arr"/

• uns poucos quilômetros dc

caminhos de pedra (cons
truidos pelos habitantes lo

«ais. sob a dii< ;ão dos ch

neses). Isso foi tudo o qj'--

puderam exibir, apo; um

ano,
O que Nyerere pôde ver foi

bastante armas. Por todo»

os lados h.ivia unidades lo
"exercito 

popular de libei

tação" armadas com metr

lhadores de fabricaçüo russa,

A todo momento os mi pis-

tros do govêrno levam pis •

tolas na cintura e também

as crianças das escolas caí

regam pistolas d" brinque

do feitas d«' madeira.

Porém atrás da aoarència

de uma nação em movimen

to sabe-se que .1 e.onomi»

de Zanzibar está enfrentan-

do problemas. Ouandc " -

raram-se os 
"companhias

Jmperiaii«tas", o .t.-spnv-,

go aum"ritou de maneira >

larmante.
As «pOrtaçom diminu

ram, e as ImpOrtaçõc sò

mente alcançam à quar';

parte das de 1963. O crfcví).

principal produto de e*por-
taçao da ilha loi ,idi>

quase tOta'met'te à R'j .ia »
à China. Porem até 03 H»-

nefícios desta exportação i»-
tarão aba.io das tifra.? rí-

revolucionárias.

Na era do sultana >. o»

principais comerciantes de
Zanzibar pri m árabes e iu

dús Neuhum deles armaze-
na agora mercadorias, ja
•411c o governo implantou

impostos retrciat ^os u esta-
bufceu o confisco de co-
mercios e proplredades.

A má direção na adminia
traç.10 financeira esta ri-
Vando pouco .1 pouco a eco.
nomia dc» país, e converten-
tío-a em uma sombra rio M»e
foi, O élo revolucionário não
ítol capaz ri, melihoraj as

coisas.

Parece .erto «iiu- o go^ei
no tera quc en.rciitar maio-
res flesrOntent mentos no tu
1 ro já qup deservolve sua

política de naciorali/ac -o

levando a rabo muitas '*

zes as expropriaçòcs por
meio da cOs ão armaria. Aí-
s"n foi folto c<jm os r>"
••tienos comerciantes «uan
do o proprietário cai em
'! sirraca peí Oaj ante 03

olhos de um funcionário do

govêrno.

ln.orma-se nue muitos dos
•irabes c indús querem >atr

para sempre da ilha porem
o controle efetuado -sobre as
mie entram e saem de Zan
zibar os in. ntem praticam##-
»e prisioneiros.

( nbora Zanzibar esteia
tcvfficamentc ligada ao con
tinente, .10 ertr.il alguéi» 11
ilha os passaportes 1J0 D"
vãmente visados como se
lôsse um pus diferente

\ grande interrogação que

paira na África f* no mundo

c agora sc Nyerere consegui-
rá impor sua linha mais mo-

der* d a ou se a linha eo-

munista sera acerta 110 rej-

to da fan/ania.
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(Oaleria Ouvidor) -Tt!.: 4*7800

Pòr Io Alegre • Rua doa Andrada».

1234 • 11.• andar • 8/1108 • Ul. 4618

GARANTE RENDA

sidera êsse problema cocio
um dos mais urgentes do
panorama Internacional de
1965

Os britânicos assinalam

que o problema deriva da
recente c*t>losSo de um ar
tefato atômico da China Co
munista que alterou a si-
tuacào política e militar em
todo o longínquo Oriente.

Oualauer (faranr'a eoniun
ta seria dada a tAdas as na
ções nSo niirleares da A^;a
mils csoeeificampntp à fn
dia oue se co"«id®ra como
a mais ameaçada O Tv'mei
ro ministro inHú I.nl Baha-
dur SS«stri ahor^on a ones
tão r-tn sua remonte pst-.r'.
em lonrl-^s embora nã« t
resse petição formal aietitr.

A Grã Bretanha cri oue
pm falta dp aleuma carj;n
ti» as maiores naeõss *"iiS
tlcas tratariam de nbt«r e{ii.

próoriiK meios nuclefl.e- «

Ilto |KM<'Ha rie«a*ar nm i U

r0f,tT01-5vr>1' r^nrãn fm r:>

dela ra"»? d» nronaí"' os

arn"mP"teS pi'(>'»nrec ali

mppHnrlo ÍP^n^oncurTiVí»!
iv-tp a impaca 1 t>'* m'in

d)d
Por^m d*»

tal um

r,m oue

COrf»*n atpnilP
fin^onf «*^r ^
]I*• 

' ? fJnÇ
o í»

j-ttcc-OS t* n pr>r,r^on*r) ,tnv{-

A '(vnn»"9P.5<l

no** %a
» ftí.rA"* %

fp/ilg

jrti ^ CS'*»}»

Colunista COrri que
trí>»í*r»rio tré-

>:ua que pvidentemente eSU-

lia com essa participas"ã >.

Navóek Unidas continuava tre-
mulundo sobre o edifício, p»
r«ai a policia postou uma íorte
guarde frente ao mesmo.

Os auomóveia do escritórie
foram d «provido* da Insígnia
das Naçõeg Unidas, « alguns üp-
les passaram para ut niiniaté-
xios indonésios, que o( ocupa
ram para ^eu uso próprio.

Eleições argentinas

não serão adiadas

BUENOS AIRES, 11 (UPI)
"Não serão adiadas as a-

leições de 14 de margo. Não
há motivos para lazè lo, disse
boje o ministro do Interior.
Juari S. Palmero, por inter
médio de um funcionário d»
seu ministério, em resposta
às perguntas feitas em ta)
sentido pelos Jornalistas a
creditados na casa de go
vérno.

Em sua edição de hoje
um matutino desta capital
Informou que as eleig^s se
riam adiadas para 28 d»
março, ou talvez para o pri
meiro domingo de abril, pe-
ias dificuldades existentes

para a confecção das cédu

Ias, em razão das recente»

greves patrocinadas pelo
sindicato dos gráficos

Brinquedos para

filhos de cubanos

WASHINGTON, 11 (UPI»
i senhora Ethel Kenne

dy, esposa do senador Ro

bert F. Kennedy, ordenou o

enviou dc uma quantidade
de brinquedos a Miami, pa
ra serem repartidos entre os

filhos dos cubanos que par-
ticinaram da invasão da

Baía de Cochinos.

Em fontes dos exilados

cubanos se informou em

Miami que os brinquedos

foram distribuídos quarta
feira, dia de Reis, segundo

a tradição cubana.

Porém um porta voz do
senador Kennedv afirmou

depois que os presentes nSo

haviam sido um presentr

pessoal de sua esposa, ma*

que haviam sido doados por
um fabricante de brinque

dos novaiorquino — que
n3o mencionou — a pedido

de sua esposa.
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INUNDAÇÕES

FORTVN.4; Califórnia—Eis a vperação-lim peza, depois que cessaram as inundaçõet
nesta cidade norte-americana. Os membros desta familia tratum de limpar a lama e de-
tritos, no interior de sua residência. Milhares de pessoas perderam tudo o que wissuiam

nas enchentes de li na de dezembro liltimo. (Foto VPI)

Jornal novaiorquino descreve os

"Seis 

Anos do Pesadelo de Cuba

COMERCIANTE SUECO ACUSADO DE TENTAI!

FAZER ESPIONAGEM PARA OS SOVIÉTICOS

ESTOCOLMO. 11 fUPI) — Um homem dp negócios sue-

ro de 53 anos, cujo nome não foi revelado, foi processado

hoje nor tentativa de pspionapem em favor da Rússia.

O promotor, B E Bernddtsson, disse que isse tndl-

vlduo náo tem nenhuma relação com o coronel sueco Btig

V.Tinerstreom. o superespião, condenado no ano passado
ft prisfto perpétua por vender setrêdos de defesa da Sué

ria e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)

ao« soviéticos, durante 15 anos.

O homem de negócios foi detido por agentes da po-
lu ia de segurança sueca em 30 de novembro, e sua deten-
<>> ioi anunciada no mês passado Fontes informadas
disseram que a detenção se efetuou quando o acusado tra-

tou de vender aos russos equipamento eletrônico de ma-
nu (atura norte-americana, importado para a defesa da
Suécia.

NOVA YORK, 11 (UPI) -
O diário "Wciriü 'Ieie 

.raia eru
the Sun" desta cidade deu a
publicidade um editorial intitu

,lado 
"Os seis anos do pesade

lo de Cuba", no qual dir:

"Fidel Castro começou .n.
jíétimo ano no poder, porém
este fato náo e de regojto
para ninguém, exceto, talve/.,
para o próprio Castro, que -<¦
mantém alt porque dirige um
estado policial".

"O 
grau de "felicidade" 

en
tre os cubanos se evidencia
em sua ansiedade por abar.-
donar & ilha A economia náo
produz suficientemente, e o
racionamento inflexível regula
as necessidades mais premen-
tes".

"Agora 
mesmo Castro se e-.

lorça desesperadampnte oira
conseguir uma safra abundan-
te. Se fracassar, seus proble-
mas poderio multiplicar-se.

"As 
garras do regime poli-

ciai cubano sáo tão firmes e
extensas que as possibilidades
de uma rebelião contra Cas-
tro sáo mínimas, ainda que
isto náo signifique que o dita-
dor está seguro As lutas m-
ternas de seu regime, a eterna
ameaça derivada do ódio dos
cubanos exilados e a camba-
leante economia nacional náo
asseguram a Castro grande rj-
pouso".

II

"Castro, 
de queiu tanto i>c

esperava no princípio se con-
' erteu em um vulgur mistili-
c.tdor^ apesar de seus seis a-
nos de funções. Quando Fidcl
Castro assumiu o poder 'ira
l.o de janeiro de 1959. Cuba
era a maior produtora de a
çucar do mundo. A maioria
dos norte-americanos e dos po-
vos do mund livre em geral,
a iram cum simpatia a destitui-
çáo de Fulgência Batista, que
' precedeu como ditador. Tu-
rio o que Castro tinha que ía-
zer era cumprir suas promei,-
Ml.

"Porem náo transcorreu
multo tempo sem que o "mi-

ximo líder" se chocasse com
os Estados Unidos, começasse
a se impor pelo terror era
Cuba. desbaratasse a flores-
cente economia da república e
se convertesse em instrumen-
to da Uniáo Soviética, que a-
gora também parece desencan-
tada.

"Poucos homens no mundo

tiveram as brilhantes oportu.

nidades de Castro, que poderia

pussar à História como um he-

íoi imperecivel. Em lugar dis

so, converteu-se em um titere.
E o povo de Cuba esti pagan-
do um elevado e doloroso pr«-
ço pelo erro de deixar se. Ilu
dir por Castro de modo tão
traiçoeiro".

Rússia fai primeira

prova espacial de

1965 com (osmos-52

MOSCOU. 11 (UPI) — A Unlio
Soviética colocou hoje em órbit»
im satélite cxlorador sem tri
Dulantes em sua primeira expe-
riôiKia, espacial ds 1965.

O jtclitG ''Co.smoa-32'" é ¦j ni
«ro 52 na «*rl de satílitet /<•••iriòóra^Ro" 

enviados Já a#
e paço para acumular dados bA
Ne â* condições espaciais. Em
60--U a Uniio Soviética empre
g ie os dados assim obtidos pa«
ra preparar sXis futuros vòoe
tripulado*, náo indicou qu* o¦Coamo«S2" seja o prelídlo d»
uma sensacional e*P«-riência es-
pa íal russa.

A agências de notícias "Tass"
anunciou o lançamento e disse
que O "Co«mo*-52,# «uti. fnncte
n»ndo bem • transmi e à t.<»rr«
dados científicos.

O satélite entrou em uma or
bit a ovalada, que oscla e^lre
2<K e 302 km* da terra. A
"Tass", como de costume, nia
mencionou o Pèso do satéHte.

Os p»riu^ ocidentais oonjHu*
ram que ta'.»ei i Untâo Soviítr
ca esteja util:iando or, satélite»
Cosmos tromo "espiftes no céu"
iorém náo há provas definitivas

disto. A '«Tass" 
jamai« anur.cioti

o que ocorreu rom os satélites
precedente a êste.

Os *ovHtico« projetavam tni
»r hoje uma nova série de

prova- df foguetes espaciais no
f < iflc^. A série ^erá concluída
vim 1.° d. marçu. Os oavlos »
aviões foram a visados, para que

mantenham longe da iona d*
Impacto, uma.--- 700 milhai ao no-
roefte da« ilhas Salomão

Emprêsa Canelense de

Transporte Coletivo Ltda.

Linha de ônibus entre Canela Pôrto Alegre

RUA OSVALDO ARANHA - FONES: 2 e 122

Comunicamos ao» distintos oauaieirwt 01 hor.ufs
de nossa* linhas entre CANBI A e PrtRÍO Al.Elffh
PARTIDAS DE C ANEI A: dUriamente ás 6,30 hi — do-
• 3.00 e 16 00 hs. — de 2.» â *jhado ii v.OO hs - do
mingos - Dl REI OS ás 19 30 tis REGRESSO DE PORTO
ALEíiRE- diár.amente às 6,30 10 45 13.00 t 16110 tis
— dtirlamente n/sába<loa às 18.00 hs — sábados às
U.30 horas

DR. ARMANDO GOMES

FERREIRA

ADVOGADO
Csusa» Cíveis e Traba
Ihlstas — Legislação de
Est anfeiros - NatartK
sacoes — Título- Oerla
ratorios «tc. rRADUTOB
Pt BLICO JURAMENTA
DC t INTÉRPRETE CO
MERClAL dos Idioma,
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italiano espanhol _ An-
dr^.ias n' '6é4 7.» an-
dar Sala n' 709 Fora

n ° 42 »0

INDICADOR PROFISSIONAL

MÉDICOS

RADIOTERAPIA - MEDICINA

NUCLEAR - ISOTOPOS

RADIOATIVOS

DR. LEYY

ALBUQUERQUE SOUZA

Exame • tratamento

da Tiróide pelo lodo

Radioqtivo

Rua Uruguai, 240 — 7.° andar

Telefone 8462

Clinica e Cirurgia Ortopédica

e Traumatológica

DR. HARIO DIRANI

Cor?-a!t(!rlo- Andndas ITST
Ed Oswaldo Crui - (onj M

Horário: Dan 14 áa lt; hora»
Reaidencia: Ru.i l><ma Laura. :IW

Al). M

PARA CHAMADAS

DE URGfNCIA

Pronto Socorro Particular

Av. independência. 522 —

FONES 6666 e 4800 —

Clinica de Cnanyas

DR. CARLOS

H0FMEISTER F.°
Do N asetmenu» 4 ^uorrdad# —

Smiuitòrli' Andro- s ItM - II •
ándai - con) 111 as Horu _
Residência 24 d« Outubro *oa —
fone 3 4< 9b

CLINICA nt CEIANÇA8 DO

DR. BERLIM
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Vl«áni Jiite l' ar.. . !{.»trlo XII -
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- Ua - ron» UM -
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DR. NATAN G01DENBERG

CLINICA CIROROICA BUCO —
MAX1LO — FACIAL — Cirurgia
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mat»mo - Faciala fraturai! -
Tra amnetu da> Malformj ãcs Ma-
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— Horários das 14 fta 19 horss —
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»2 - 10 o andar - Apt soi -

DR. MARIO C0UTINH0
NrurnliiKia e Nruroctrurcia

(Seneral Vitortno, S3 - Sala 41
Daa 18 ás 1S Horas

DR. MAHFUZ

Parto» paic^proftiaueoa - rrat
pre-nataJ - Ce erilade conjugai —
DUfnost.ro prec ca do câncer uta
rtno inflamações - rartree

Conauitório Mal rtoriano K* a"
andar das 4 ài 4 horas ¦ Hora mar-
cada - Residência Fona 3 39 90

Serviço de Cordiologio

DR. JAYME D0MINGÜES

At Salgado Mino 3(U - d • andar
rom» 87 Mi

DR JAYMK IH>MIN<.t fc* |»R.
CARI OS MA! I M\>> flLÍJO

Exclusivamente cora hora marcada.

LAB0RAT0RI0 M. PEREIRA

Analises Médicas — Direçào do
Prof Marques Pereira - £uif Tau-
ba t. Mal. rioriano. 373 - l • andar

Fone 68 07 C rpo Módico
Profeísojr Marque- pereira - Tei.
3.39 43 - Dr CI<Als 8 Oare* los

Or Joio Pedro Marques Pereira
íel 3 99 43 - ür G. ba b 8

Morae* - Tel 48 53 — Pfdli 22 —
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TranafttsÃo de sangue e Parati ologsa
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Química Biolomca 3jc «reoiojrta.
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CIRI R<»IA GI RAL

DR. MARIO H. SILVA

Rur. VlpArir. Jose Inácio .'Wi
13.' andar — Sala 1J01

ln iii 30 hora» - Fona » 28 71

DR. PAULO ESTEVES

CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS
Estmbiimo

Nruro-4Kulmoliipa
*T Borre*. 5H« — 6. andar

Inora: 6M7 c 2-31 21
Consultas com hora marcada

rvan H2 • 1J-H horaa .

DR. THIRS0 MONTEIRO

Livredocent# ds raeuidade «te
Medicina

rROt.OÍ.IA - 4 1R1ROIA GfRAL
RINS - BtXIGA l>RO^TA14

- L RFTRA
CONHULTORlO àa 14,30 i.orui
à rua do» And rada* n." »T37

Ap'.a n." 7a _ ron« n» Ü-SI
RESIDRNCIA Bua Dário Pei«r.

Datraa it • «U - rona J 17 «3

DR. LE0N KNUNIK

Olhoe Ouvidoa Narii e (larga nu
Nôvo Pnd«re«,o Andrada» 1737 -

3 * Andar (Cdif Oevalde Crus*
Horário - «I n 11 VI _ i| - t. '»
hora« - roue: Reaidlnoia e COneut-
tdrio $5 17 |

I iai**r >< o a Cirurgia 4a Suruai
_ C naultai com H <» Manada

DR. RUBEM KNUNIK

IMKi.Vrt LI V KK l>K
CLINICA l ROLOt.lCA

Rua Onerai Vitorino SH «íal» ai
H ' andar

HOIMKIO: Das Ib.UU as 19.1IU horaa
(Edifício Fleminic) - Fnne 3862

Ri»s.: tien João reles. I'»4 anti» H
F« »ii*' M41

Rim — Bexiga ~ Próstata -

Uretra

ESTERILIDADE MASCULINA

OR. HALLEY MARQUES

Raciioterapia Profunda Clinica
Ga^ciaittada - Tumoree — Câncer
- Doenças ua Pela

Acidradas i«>64 - Eaiftcio Cruzeiro
do Sul - 1 0 andar - Apart. 7 —
Fone 9 29 92 - Ota 14 às *9 horaa.

(UNHA OE VKNBORAH

Dr. Emílio A. Jecfiel F.°

Von^ultOno Or. FlÔrfs 103 -•
ICd CIMKX-UHR - 40 andar -

Con) «« _ 14 hora*
Residência. Barftc de Cba 59

Funa 3 17 06

DR. RUY VEIRA DA ROCHA

Clinica Medica - Cltxaaaom-Ondaa
Curtas — Inírsvermeih - ül ravio.
let.í - Consultório Flua Marechal
l Inrtano n.° i08 e^ouina Andradas
4® «-dar — Conl 41 — Fone 4308

H rario Das 17 as 19 horaa —
Residência Rua Augus o Pestana
90 Apto 30' - rone 46 '9

ADVOGADOS

CLINICA Ül MUUI^TIAS
OA PILE

DR. ACHYLES S rtEMR

|lOENi'A> OA PCD - MV1LI9
CÂNCER < IltI R«.IA

dermatológica
Rua General Vitorin^ 33 l>i
Flamlng- 'J • andar Cc-nJ. 93

l>os *H ls 13 noras

DR. ISEU 6US

Madiclna Inlarna — Cardiolo-

gla — Electrocardiografia

Ca>na. Vif. José Inácio. 51* I." Md.

conj MM FoBN 12 W 14 Wi 13
— Horário Haa 1K.5W as 19 horaa —

DR. SABANI

• M Ho* |||!VlllO> «I AM 12 »
cAKi.AN I A

Cona ftdtficio t.Tuittr' d t
Rua do. A I Imd .• n 1K
dar apart 76 com dtis da» iti
U» horas fel 81 Oi Ho

Matc^d

np paiiio oar.io roRRFA

DR. BERNARDO D0RFMANN

General Camara 383 - 3® Aniar
C alun o St - fona: «1 #3

RENATO CASTRO DA MOTTA

\UVOOAOO
Coo uças Amigaveir e Judiciais

_ raltnclaa • Coneordaia» In.
vantârio» 

'iuui C"«a » cornar-
ciais em geral

HORÁRIO COMERCIAL
Ed Rosário «Eistiari Pin
Rua Vlc«trio «os-j Inácio, 431

FONE 44 10
Caixa Po«t'.l - «• anóor

DR. CARLIT0 MARTINI

advogado
CAUSAS CÍVEIS E CRIMINAIS
DtSPEJOb - INVENTÁRIOS

FSCUITORIO:
Rua Mal ílonano 91
6 * andar - Con] 618

RtSIDÉNClA:
Rju Laurtndo. ÍS

Api 3 - Fona S-1280

DENTISTAS

DR. ANTONIO 0. DA SILVEIRA

és.* in ert e ua Assistência Dei-
'.ria cia 7 inra Ir. R - <1« Ja • l'u

Oantar. ro « a.i ana pon a'
Um ' Fí\a c. '"iro a ví-'a

- ii;»tti i.t' .cila {rmftof A
d rada» tri** <? * dat t ra
M«r ia rorte 11 ^

I

IDI
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•j^f Na luta pelo Rearmamento Mora»

iVi-iim 9

PETER HOWARD FARÁ CONFERÊNCIAS NO
BRASIL SOBRE 

"REVOLUÇÃO 
DE CARÁTER"

Blf\ li /___)____¦___ .._ _ ... ¦^RIO, 11 t Meridional) —
Escritor teatrologo, jorna-
lista e conterencista dos
mais brilhantes Peter Ho-
ward, encarregado do pro-
«rama mundial do Reaima-
mento Moral devera chegm
ao Brasil dia 14 do corren-
te. a convite d. si. Assis
Chateaubriand, diretor-pre-

•idente dos 
"Diários 

Asso
ciados" a fim de pronun-
Ciar conferências eu defesa
de lua nova revolução, a-

quela que visa a atingir o ca-
ráter do homem moderno (
Olerecei lhe novas arma.s na
luta contra o comunismo

contra a pobreza e o a vau

ÇO do materialismo.
Nascido em Londres e lor

mado pela Universidade «io
Oxford, Peter Howard des ll
o falecimento de Frank
Buchman em 1961. está cn
carregado do programa mun-
dial do Rearmamento Moral.
Nos ano» anteriores à tiltl-
Itla guerra foi o comentaria-
ta líder «tos jornais Es

press" de Lord Beaverbrook.
Tem quatro milhões de MV*
livros vendidos em doze idio-
mas, um dos quais, a 

"Re

volução do Caráter" apare-
Ce agora também em po. •

tugué».

Quem i* Prtir Hintinil

"Seria 
de fato uma ironia

se, na Ocasião exato em que
apareceu uma grande feirla

na estrutura de aço do mun

do comunista, os homens li
vres se destruíssem a si pró
prtos com o mesmo materi ¦

llsmo que tanto odeiam e tt
mem em seus inimigoe."

Esta é uma afirmação Ji
Peter Howard em sua con
ferência denf,niiiiada 

"L'm

Cavaleiro Morto dentro da
Armadura", pronunciada no

Town Hall de Los Angcie.
(EUA) a 4 de fevereiro (to

corrente ano. Fot no deeor.
rer de uma visita de de? s«-

manas ao Canadá e aos Ea-
tados Unidos, entre fins do

dezembro de 1963 c o pm 
-

etpio dc maiço deste ano

que Peter Howard pr "mm-

ciou 46 discursos em _5 ei-

dades de ambos os países.
Em suas conferências abor-

dou todos Os problema» qut»

afligem o homem moderno,

especialmente ao norie-a

merleano, a quem Peter Ho-

ward atribui uma das mais

graves responsabilidades pe-
rante a História: a de ve,--
cei o comunismo e, ao mes-
mo tempo oferecer ac -nun-

du ilgo mais que uma d vi-
lização materialmente pro)-
pera mas moralmente enfêr-
ma. •

"A 
força riqueza e püii»r

cada vez maior dos Estados
Unidos é talvez a historia
mais not.iwl de todos Os
tempos Ê certo também qm>
o luturo da humanidade Je

pende do rumo que a Ame

rica está tomando p da cons
ciência que essa nação !e
nha quanlo ao caminho MU'-
está seguindo" São palavri»
fratu A e ousadas pronun-
ciadas aos Commonwealth

Club de São Francisco, a 
'JS

de fevereiro de 1%4.

A liberdade da homem,

sob nova perspectiva sei ia

O melhor lítulo para a obia

que o Rearmamento Mor d

Sc propõe a tem no mun

do niiiile|-no. Na mesma cOr -

ferência êle acentuou. 
" 

\

atitudes morais e ««spitl
funis o caráter e conduta

do mundo livre eslão di;-?-

tamente relacionados com 1

nosso sucesso ou fracasso na

fftieira fria. Poder e riqu»-

za bombas e dólares <ão

essenciais- para u sohtevivcn-

Cia da liberdade. Oxalá que

nenhuma nação em nOsSa «-

poca consiga se equiparar

ou ultrapassai este país 'Os

EUA> quer em poflerio mi-

litar quei em riqueza."

Peter Howard. falando

pelo Rearmamento Moral,

pugna por um novo tipo de

homem. Baseando - se nas

prónrias palavras do ex-ori-

meiro ministro Nlkiti Kni-

chev ile .l|e 46 anos d.» so-

eialismo na Unl.o Soviética

não bastaram ainda para a

formação do 
-Tóvo homem"

no estilo seci"1'--'-! éle de-

clara:

"Dire' eomo pudemos co-

mecar a cri ar o novo ho-

mem. tomemos uma lõlba dc

panei. Comecemos nor 8»*

crevrr quatro palavras: ha-

¦entidade altnilemo amor

pureza. Fscrfvcmos em se-

gnida com' letra» enormes:

ABSOtUTO Se cremos em

Deus acrescem, unos: Escu-

temo-lo Fl.» nos ttlrá o que

faz^r. Se não cremos em

Deus esclareçamos nara r\fc

próprios como deseiamos que

todos vivam à nossa volta.
E, então, passemos a viver
dessa maneira."

f ¦!¦ busca do homem

Pelei Howard reconhece
em resposta a uma pergun-
ta durante certa conferência

que o 
'comunismo 

é, hoje,
"a única idéia de alcance
mundial empenhada em uma
revolução mundial — alem
do Rearmamento Moral". E
acrescenta, com um límpido
discernimento:

"Respeito 
a sinceridade de

muitos comunistas e suas
realizações econômicas e so-
ciall, Mas, como eles mes
mos admitem, fracassaram

em criar um novo tipo de
homem."

O Rearmamento Moral se

propõe a fazer Justamente
aquilo que o comunismo re-
conhece ter fracassado: a
busca do novo homem, t u
ma tarefa para a qual Aii
convocada toda a humanidt

dl.
*Há 

um certo grau de re-

armamento moral" — diz
Peter Howard na mesma

resposta — "em 
todas as

pessoas do mundo dc hoje
— uma essência de hones-

tidade, pureza altrüismo o
amOr tanto em dirigentes

como em dirigidos. Todos

poderão se O quiserem dar

ouvidos à sua consciência
_ sua voz íntima á voz de

Deus Todos- poderüo se tor-

nar oarte de uma forca des-

tinada a encaminhar a tiu-

manidade na direção one

Deus apontou ao homem sò-

bre a terra."
•Vpóstolo da liberdade e

crítico contundente dos ex-

eessos a que. uma falsa In-

terpretaçãa dessa palavra

podem conduzir Peter Ho-

ward em suas 46 conferên-

cias nelos Fsiados Unido» e

Canadá coletada! no seu li-

vro •RPvoliicân do Caráte«"**

falou, indlstlntamentp a to-

vens mulheres Intelectual!

bannticirOs homens de n*

pócios e trabalhidor-e*. A

todos fêz che-íar a voz de

utn homeiri prrocufladb com

SS crias 
"mie devoram »«

prónrias mãc«" no dize» do

escrito»- lames 'nvce ¦ «t.-»

cri.s da liberdade ê-P »»

acentuou nara os porte-am»-

ric:ino=- a licencio «idade mo-

rat e sexual, as conturba. >•-

ool.iea* da itivertudf» am—

ricana, Os erros da educaçüO

e os pengOs do confornus-
mo. Falando no Fórum cios
Jovens", a 7 de março em
Nova York disse Petei Ho-
ward a uma grande assis-
tenela juvenil congregada uo
"Deliwood": 

,"Hu 
olho paia o futuro

com revolta, tintou piofun
da, ardente e resolutamente
em revolta contra o estado
atual das coisas no mundo.
O que eu 

'detesto 
como a

praga, é a atltude de uma

geração, a minha que de-

pois de lor criado no mun
do os problemas terríveis

que vocês herdarão os ce.i-
juram de viver de uma ma-
neira que lhe» deiagrida, I»
jo me parece tremendamen

U injusto. Kstou revoltado
contra a situação atual em
que o homem tem os conhe-
cimento* e as possibilidades
técnicas que lhes permite »;,

tilfazer as necessidades dr
Cada um enquanto que tin
Ihões de famílias im JUia
vivem -Om uma renda ot.ii
de m.nos ile 130 dólares oar
•no."

0 litniiHin e «t obrn
Peter Howard é um lu

tador iniatigável e um dlná
mico multiplicador de esfOi-

ÇOs para a difusão de seu?
ideais. A par ile seus co
mentarios políticos duram-

Reunião Internacional na FECOLAM:

Sobrevivência dos produtores 
de lãs

ameaçada pela concorrência de fibras
Conforme vinha sendo'a- mf^MéBmJmátM. " "ÍS^S*«i

nunciado, rcali/i

tem. na sede da FECOLAN,

nesta Capital, a importante

reunião promovida pelo Se

cretariado Internacional da

Lã. Da sessão participaram
alem dos membros da oiga

nização internacional, a Di

retoria da mater Uos ovini-

cultores, representantes das

Cooperativas de Lãs ilu

RGS, o chefe do GAP, sr.

Otelo Laurent, o diretor do

Banco da Província, sr. Jo3o

Galant Jr., o presidente em

exercício da FARSUL, sr. Al

berto Severo, representan

tes das Secretarias da Eco

nomia e Agricultura, o in-

dustrial paulista R. Gaspa

riam, um representante do

Ministério da Agricultura t

outras personalidades.

Objetivo

O encontro, aue teve por
objetivo o fomento da Dro-

dução, da produtividade ¦

da industrialização da lã,

iniciou-se às 9 horas da ma

nhá, prulongandose até o

fim da tarde de ontem, sem

acesso à imprensa.

A tarde, cm entrevista co

letiva, Mi W. J. Vincs, di

retor gerente do Secretaria-

do Internacional da Lã, de-

clarou-se satisfeito com o

entusiasmo reinante duran

te i reunião, ocasião em que

a missão visitante prometeu

proporcionar todo o auxílio

necessário à futura Comis

sao n.t La, que _ria u latia

no Brasil, proporcionando
ensinamento:, aos nossos

técnicos através de acordo

principalmente no setor in

dustrial, bolsas de estudos,

e fornecendo aos mesmos

toda a literatura de que dis

põe o Secretariado Interna-

cional da Lã, transmitindo

assim, os conhecimentos ate

aqui obtidos por meio dc

pesquisas que vêm sendy

feitas desde a fundação da

organização, em tBl, Com

prometeu-se. igualmente, a

missão, a enviar técnicos ao

Brasil.

Pr,idtit,iri*t ameticutlf*

Frossegiiindo cm suas de

clarações, disse que a con

mundo, constitui uma

ria ameaça á sobrevivência
dos produtores de lãs. Daí a

necessidade da campanha

realizada pelo Secretariado

Internacional, organização

aue considera o fracasso de

um pais produtor um pen

go para o ramo (produção,

comercialização c industria

lização da lá). Acrescentou

estar se verificando uma

grande demanda dc lã dian-

te do crescimento da popu-
lação mundial c da mclho-

ria do padrão de lida dos

povos.
Mais adiante atirmou ser

a promoção do fomento da

produção c da industrializa-

ção indispensável e que a

qui vieram especialmente

com esse fim, embora a
Austrália, Nova Zelândia c
Alrica do Sul produzam 80

por cento das lãs comercia-

lizadas no mundo. Os vintt»

por cento restantes são o

riundos da Argentina, Uru-

guai, Chile e outros países
da America do Sul.

40 miliiíiii. de tlóltire*

Para o serviço de pronio

ções de fomento à produção
e à industrialização da lã —

informou, também, Mr. W.
i. Vincs — o Secretariado
Internacional aprovou, em

julho do ano passado, um
orçamento dc 40 milhões dc
dólares, tal é a necessidade
-_¦— atividade ui.iiiie aa
concorrência que olerecem

Noi

anos anteriores de existen-

cia da organização talvez ie

tenha gasto apenas um

quarto do total acima ret-

rido. no serviço dc promo

I mi... liti

Vieram ao RGS formai.

do a missão da organização

Internacional os srs. VA'. I

Vincs, J. Acland, G. Van dc»

Wath. Don Von Biia, Nc\

Lisardi e Mis. F. Machin. o

primeiro diretor gerente do

Secretariado, o segundo vi

ce-presi(__te do Secretaria
do e presidente do 

"Wool

Beard" da Nova Zelândia, o

terceiro presidente da Asso

ciaçáo dos Produtores dc La

da Alrica do Sul, o quarto
Membro da Associação dos

Produtores dc Lã d.i Austia

lia, o quinto Diretor da Sec

çao do México do Secreta

riado, e a sexta assistente

do diretor gerente do Secre

taiiado Internas ional da Lá

i-it.iiin.íjitri.

Ao meio dia dc ontem, a
missão do Secretariado foi

homenageada com um ai

mâÇO oferecido peia Revista

Manchete. O ágape, que con-
tou com a presença do go
vernador lido Mencghelti e

preieito Cclio Marques Fer-
nandes. Secretários dc Esta-
do c líderes das classes pro
dutoras, teve local no Pala-
cio do Comércio. Na opor-
tunutaüe talaram diversos
oradores.

Reumatismo

(oi. Vertebral
DR. LAPA

i -.n.iill..ri.i

Dr. n-.r.-. -ia.,

t." andar _• 16 hnra»

I.A.P. DOS INDUSTRIAMOS
AVISO ÀS EMPRESAS

Nova Guia de Recolhimento (GR)

O Delegado do IAPl. avisa às empresas

que foi instituída nova guia para o recolhimento

das contribuições, conforme modelo afixado nas
Tesourarias, a qual não «terá mais torm-c íiIh p«-l«i
Instituto, devendo ser adquirida no comércio lo-

cal.

As empresas deverão utilizai o novo modelo

a partir de 1/2/65.

Esta Delegacia e Agências atenderão oi pe-
didos de esclarecimento quanto ao número de

vias e outros do interesse das empresas no seu

hoi-ãiio normal de trabalho.

ÁLVARO DK OLIVEIRA

IVlex-ulo

muitos anos pela cadeia jor
nalística de "Daily 

íaftmt".
da Inglaterra, é ainda O au
tor dos seguintes livros: In
nocent Men", "FightfT» E
ver", 

"Ideas 
Have Lcgs

"That 
Man Frank Buchmall 

*'
"Men 

on Tiial", "O Mundo
Reconstruído" "A 

Arte ile
Transformar os Homens

"An 
Idea io Win the

¦World", "Effeetive 
State

mánshlp" " América Needs
an loeoiogy 

", "O Segredo d»
Frank Buchman", "Britam

and the Beast" é 
"Beaver-

brook: A Study of Max lhe
Unknown" além ile 

"Revo-

loção do Caráter" ('Deslgn
for Dedication"i.

É autor também das so-

guintes peças teatrais de
grande popularidade em to-
tk) o mundo: ¦•The Real
News"| •The 

Dictator's Slip

pers", 
"The 

Boss", "Wc Are
Ta_ooiro_- "The 

Vaniihlng
Island", Rlimplesnits" 'The

Man Wh0 Wouhl Not' Die"
"Miracle 

in Then Sun' 
'Pi-

ckle Hill" 
"The 

Hurricanc"
"The 

Ifidiler" "Space 
Is So

Startling" "Musich 
at Mid-

night" "ThrOi!.íh 
the Gar-

deu Wall" -The Diplo-
mats" "Mr. 

Brown Come-
Down lhe Hlll" « 

".Give 
a

Dog a Boné',

Peter Howard 
/c também

um desportista, ex-capitão
do -AU bngland Rugby" em
I9.»l e membro do quartelo
inglês de tOboga quc quebiOu
três recordes, mundiais, em
Cortina D'Ampezzo, na'Iti
lia. Sua esposa, Doris Meia-
xa. loi campeã de duplas de
tênis em Wimbledon de 1-33
a l-)34. Ê sogro de Patriri
Wolrige GOrdon que, com
seus 28 anos de idade foi
o deputado mais jovem tf_
Parlamento inglês e tev.-
profunda influência na ma
neira de pensar da Inglater
ru.

A o;)n.«ite tto sr. Assü
Chateaubriand de quem ti
amigo há looga data, o Si
Peter Howard pronunciar i
conferências no Brasil do
venda abordar não apena»
as questões filosóficas m.i,-
importantes do mundo mo
derno, que éle corthecc sj
bejamente, como também a»
dificuldades econômicas »
sociais por que pa»sa a A
mérica Latina em sua arran
cada para o futuro. Coinci
dindo com sua estada no
Brasil, será lançado em pú
blico o livro 

"Revolução 
do

Caráter" cujo primeiro e
xemplar já foi oferecido ao
iornalista Assis Chateau
briand.

__R ^Bb - _H~r*° .-._§

Peter Howard

Os brasileiro, terão a o
poriunidade de ouvir entro
outras, as seguintes pa__T__
de Peter Howard aos slndi
calistas americanos:

Se eu iósse o Presidenls
dOs Estados Unidos procede
na da seguinte maneira: da
ria a América Latina — Bra-
sil. Venezuela, Peru e Ar
ientlna — uma ideologia que
de fato transformasse comu
nistas i adeptos de Fídei
Castro. Sei qu< f.oeemo.

fazê-lo porque jã vi isso t*
contecer Faria com que u»
ma torrente de idéias cer-
tas inundasse Cuba. Ai ea-
tão todos os cubanos levan
tar-se-i.it e diriam: "Eis ai-

go que iamais tivemos eco
que queremos", Vocês as .m
estariam apurando a barbi-
cha de Castro. Êlc abriu 

'

itleoliiuii amente o Seu cami-
nho em Cuba. Eu volrari.i ¦
Cuba também por viH ideO
lógica".

instantaneamente

As

Uma rápida agitação e a espuma cintilante logo aparece. As microperolas nao

ficam no fundo. Por isso você lava com todo sabào, com mais sabão... usando

a mesma quantidade a que está acostumada. O branco fica mais luminoso

cores ressaltam aos olhos. É um prazer lavar com ALBA - microperolado.
--IC3 »«•••_»•_»»»» —*»»- *¦* — _j

roupa mais limpa - mais roupa limpa

S 

______)* 
- .* -mm v Av« *-_i&E **" ¦" BÊtíÈ'' 

*' '&* E&. 
-# * _____________________MS3_____E * ~Íf%'

í <«_i im *_. _9- 1" ***** **' b^_^_^____É____>_-Í- BMPmM^m^----^

W ^ l^\^ M M__ A ¥ J*-,"iv __lf fl/f .
W0B* ^cX*9LAl>0 trê

MÊ MM^*^^^^^t^Ú
___'-____¦* BFmà'^t Jnt\ 

'¦ ildWT ^BB'1* *****' ^A** vtó 
^^a^---** 

VmJm 
•#' ;

1F;'%(P^V;. **t Vfe;1 t-0^--'vJW 
"** • «?¦A8.-.-V *>****•*

Mais um produto JJ^tR.MRia
wiiii«a



DIÁRIO DE NOTICIAS

PÔKTO ALEGRE, TtR^AjElHA, 12 í)E JANEIRO DE 1965 — PÁGINA t

GENV1MDADE

General Cosia e Silva declarou

à imprensa que as eleições mar-

cadas para se realizarem no ano

vindouro, não serão adiadas, não

tendo èle conhecimento de qual-

quer decisão do Govêrno contráris

4 sua promessa.

- Coincide com o ponto-de-vist*
do ministro da Guerra o juizo do

Çeputado João Calmon. Em sua

entrevista à Rádio Mairink Veiga,

divulgada domingo pelo DIÁRIO

DE NOTICIAS, o diretor-geral do?

íDiàrios Associados» e candidato

4 vice-presidência da República foi

categórico: haverá eleições direta?

«n 1966; só correria risco o co-

micio eleitoral se fracassasse o pro-

grama econômico do Govêrno. e

isso, a esta altura da ação revolu-

cionária, já pertence à categoria

<Jos fatos altamente Improváveis

' Aliás, faz parte do processo de

Intriga dos inimigos da Revolução

lançar rumores de que o presiden-

te Castelo Branco pretende ila-

quear o Pais, impedindo que êle.

livremente, escolha, no prazo esta-

belecido. os seus mandatários. 
'

. Uma das preocupações maif

•videntes do govêrno tem sido a

de propor ao Congresso o projeto

de lei de Reforma Eleitoral, elabo-

rádo pelo Supremo Tribunal Elci-

toral. no intuito de dotar o Brasil

de um instrumento adequado para

d aperfeiçoamento p modernização

da democracia.

• Deverá fazê-lo, logo no começo

<$e fevereiro, quando as Câmaras

voltarem a se reunir, terminado o

rpcesso em que presentemente se

aneontram.

; Como há um prazo fixo para o

4*tudo e votação daquele antepro-

ifto, pode-se admitir que. até o fim

de março, a 
"reforma 

estará con-

Agrada num diploma eficiente, e

t Nação preparada para fazer a

experiência do nôvo sistema criado

fÇira disciplinar as suas atividade'

floliticas.

Que pretextos- poderiam, de-

fíois disso, ser invocados para po*-

ífcrgar as eleições*

; Os comentários publicados «

ifcspeito nascem da malediopncib

dos inimigos da Revolução, leva-

dos pelo propsóito de incompatibi-

llzar os seus dirigentes com a opi-

tfão pública.

; Depois da imensa obra empre-

«tidida, com as reformas já em

axecução. a luta contra o inflado-

rtismo em parte vitoriosa e o de-

«envolvimento do Pais retomado

em condições auspiciosas, os diri-

gentes do govêrno revolucionário

áio têm por que temer o julga-

iiento do povo. através das urnas.
" 

Longe disso, teráo as melhorei

razões para desejar esse jul?amen

que não ooderá deixar de lhe'

*r favorável.

O ponto fundamental da iio\n

democracia do Brasil será o Esta-

luto dos Partidos Políticos, con-

tendo as regras da organização e

das atividades dos agrupamentos,

òonstitucionalmente encarregado?

ée congregar e orientar as coi

rentes da vontade popular.
' 

As criticas formuladas aos no*

«k partidos políticos sáo justifica

das em face dos erros que têm

praticado, nestes vinte anos. a par

tfr da redcmocratiiação do Pais.

tom a extinção do Estado Nôvo.

A mais constante de tôdas ela?

i a de que esses partidos, desdp w

maiores aos menore*, náo íuncio-

nam com a homegeneidade e a

eficiência indispensável.

Não passam, quase em todos os

casos, de aglomerados de politicos.

de maior ou menor tomo, sob a

única inspiração de conquistar os

mandatos e utilizar-se deles, para
a satisfação de apetites pessoais.

Pensa-se, agora, na reforma

proposta pelo TSE em fazer dos

partidos algo de mais consistente,

no sentido de uma responsabilida-

de direta na condução da vida de-

mocrática nacional.

Do pouco que sabemos sôbie o

assunto, pois que o govêrno se tem

mostrado moroso em dar a prome-

tida publicidade ao trabalho do

TSE, pode-se deduzir o pensameu-

to construtivo de associar os agra-

pamentos politicos. de forma ime-

diata, à ação constitucional da de-

mocracia. como fôrças preponde-

rantes, tanto mais eficaes qaunto

mais ajustadas a uma disciplina ri-

gorosa e impessoal.

Acredita-se que o primeiro cui-

dado para atingir tal resultado,

deve ser a redução do número dos

grêmios políticos, por meio de cri-

térios que, sem violentar a liber-

dade de formação de correntes po-

Uticas. tome inviável a exploração

dos partidos de pequeno tomo pr<-

ra satisfação exclusiva de tateies-

ies individuais.

Alguns dêles. no atua) quadro

partidário do Brasil, não passam

de pequenas máquinas para ser-

vir às conveniências e à vaidade

de politicos sem condições para p1-

cançar projeção e mandatos i>o

âmbito das agremiações mais po

derosas.

Urge, em conseqüência, estabe-

iecer na lei as condições em que

os partidos menore? poderão ter

as suas legendas registradas, com

a possibilidade de concorrei', com

candidatos próprios, aos pleitos

eleitorais.

É sumamente deseiável, como

lemos repetido aqui. a pi-ooósito

das atividades lidadas à reforma

da Lei Eleitoral, que todos os pro-

blemas que se vinculam a essa in>

ciativa. sejam amplamente venti-

lados na imprensa e nos próprio»

conselhos e assembléias dos par-

tidos politicos, visando a um com-

pleto esclarecimento dos objetivos

e do alcance dessa reforma, poli

em nenhum outro terreno é tão

necessário que a obra resulte d«t

uma autêntica apuração do con-

senso geral.

Venha, pois. e quanto antes .»

divulgação do anteprojeto enfàti-

camente prometido pelo presiden-

te da República. O que 
<te sabe,

presentemente, pelo? discursos e

entrevistas do presidente do TSE,

ministro Cândido Mota Filho, não

é suficiente para se possuir uma

visão segura da tarefa jã elabo

rada,

Há uma natural e legitima an-

iiedade a êsse respeito, sobretudo

quando afirmações, como a qtu*

acaba de fazer o ministro da Guei -

ra. nos asseguram da proximidade

das eleições que todos aspiram ve-

nham a ser o início de uma no-

va era na vida democrática do

Brasli

Com o que a Revolução teib

eolimado s sua finalidade mais im

portante. no plano da lisurn c ?e

nuinidade da democracia.

• 
investidores confiam no brasil

rt QU® rcvtw icii* ao
" 

ministério da Fazer,

da. a propósito do relató

<Jo de '•Aliança para o
Progresso", d» que est
renovada a confiança dor
investidora norte-amen
anos no futuro do nosio

ohK significa mais x-
fato inspirador da cont.
nuidade do uma adminie
iraçlo «tttera, nc etxr.F"
da ativtdad» pública br*
•iKtra.

E" o qu» temos real; >
do. veies sucessivas, nc
ias colunas: sen a prepa
ração do ambiente inter
«o. capaz de inspirar con
fiança externa JamaU te
riamos a renovação ò
«nfiança em nono fu'.

Nem aeriamos Jlvo -e-

ao i eiaiorio oe um*
emtidad» íiternacior.al
mesmo orgftniuda ob
nspiraçâo da assistência
financeira aos povos :iut
desenvolvidos. E porqu.
em ver de apresentar 3-

condições fundamentais a
essa "laborai, i), a r°Pu
diavamo». criando rlima
adverso i cooperação dc
iauitat, tícr.Ici da

própria ajuda. Ninguém,
com efeito, se sentiria en
corajado a ajudar a quem
tivesse o propósito pr ¦

concebido de mal receber

4. contribuição externa. A
atitudes hostis, sem dúvi
da. não poderito corres
ponder gesto* de magnr
nfcri<dade, ou sequer d*
cooperação, m»imo qu^
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,iok inveaèinu ntos, que pr
dem ser realmen-c pró
poros em nos$o paífc.

A revolução modif! u
iubstanciaimente o cHm»*
de i-eoeptividado i mu

poraçSo do capital e dc
knowhow". E. por isao

os investidores voltam a
i-nnflar em nosso future
Pode n Brasil, do* outro
lado. oferecer poaslbiltda-
des imensas para as a.i-
vidades dos oapltali't!)c
diante do que pode desen
volver .no Campo da ec
nomia, especialmente fnc
à peraoectlvn de estabi'
íacã-i do« cintos que. s<

*undo o ministro da F>
xenda. ser# reatldade bem
oróxima. í sem llse t-
or sob o influxo da ln-
flaçio. ninguém se enro
rajaria a investir em no«
¦c melo.

O relatório da "Ahatu.

i>a:a o Progre*s>"' é 'jn

testemunho positivo Ir
que tínhamos r»z6ef piau
<!vels para a*- opin f>-

que emitimos durante <v
período» em oue aqui >¦
:-emg»va a plano secun
rário a colaboração do ca

pitai e da tlotiica estran

geiroa para as tarefas d<

nosso desenvolvimento

conftmteo e sotla!

Resta que aoa valtu»

os ensinamento* ¦olhid<

>ta dura >o qn v

moc e qur Íp

lionMte, -a paru «ei

vencida.

A 14 de dezembro <lo

ano fiijJn, manifestei-me

por escrito, em comum
cação endereçada .10 sr
ten. eel Riu C. Gonc.il
ves, acerca da posição da
Ação Popular (AP) e Jf.
«eus filiados com relação
à Igreja, aos sacerdotes

e leigos católicos. Cabe
me, já agora, ao enséjo
da divulgação do relató
rio, que encerrou o inqué
rito policial-militar ....

(IPM), instaurado a res-

peito, renovar e confir
mar, ao público, 

'ainda

que resumidamente, o in-
teiro conteúdo daquela
minha manifestação.

1) Não poderia caber a
autoridade eclesiástica a-

provar ou censurar w
criação da Ação Popular

movimento político de
estudantes, como não po
deria caber-lhe aprovai
ou censurar a criação de

quaisquer outros grupo*
ou partidos políticos de

cujo grêmio participas
Ni'm ou viessem a parti
cipar elementos do laica

to católico e, até mes

mo, sacerdotes, supostas

as licenças necessárias

Salva a condenação for

mal da Tgreia ao Partido

Comunista Brasileiro

(PCB), solenemente pro-
nunciada e reiterada p<«

,popular e ação católica

(Alocução proferida, em 11 de janeiro, pelo arcebispo metro
poltUno. no proprram» mdlofAnico di VOZ DO FA8TOIÍ)

motivos não político-,
não há noticia ate o pre
.ente de aprovação ou

desaprovação eclesiásti

ca à formação de qual

quer dos grupos ou par
tidos políticos brasilei
ros, não obstante a notu
t ia presença em suas fi
leiras, ou ein cargos po
líticos de leigos católi
cos e até de sacerdotes

2) Nunca permiti ne*
ta arquidiocese) se con
lundissem e identificas
sem os rumos ideológi
cos e políticos da Açãc
Popular com as diretivas
da doutrina social católi
ca e com o trabalho so
ciai da Igreja. Minhas a
locuções semanais, no

programa da VOZ DO
PASTOR, transmitido pe
Ia Rádio-Difusora de Pòrto
Alegre, dSo testemunho,

e inequívoco, de minha

constante vigilância n£s
-te particular.

3) Fiel a êsse propósi
to, mantive-me atento

até mesmo a meros de>
rios da doutrina social

da Igreja, sempre que
Imputados a sacerdotes
do clero arquidiocesano
não deixando de apurar
a procedência, ou náo, dc

qualquer representação a
tal propósito, ainda

quando vaga e impreci' 
sa.

4) Jamais teve a Ação
Popular nesta arquidio
cese qualquer ligação, di-
reta ou indireta, apaten-
te ou oculta, com a Ação
Católica ou com qual-
quer de suas diferentes
organisaçik-s, notadamen
te com a Juventude Uni
versitária Católica (JUC)
e com a Juventude Estu
dantil Católica (JEC).
Membros da JEC e da
JUC poderão ter-se filia
do à Ação Popular; serão
casos isolados e inexpres-
sivos. Nenhum dos jo-
vens, entretanto, cujos
nomes são referidos no
relatório final do inqué
rito policial-militar, per
tence à Ação Católica da
arquidiocese, como ne
nhum dos sacerdotes. »

que se taz ulusao no mes
mo documento, exerce as
funções de assistência e
clesiástica através das

quais o clero arquidioce
sano orienta essas orga-
nisarões de apostolado
leigo.

S) Não tenho calado,
tenho antes insistente
mente repetido, por de-
.zoito anos de episcopa-
do, em pronunciamentos
públicos, com ampla di
vulgação pelo rádio-difu
aão e pela imprensa, a

permanente condenação
da Igreja a qualquer u-
nião ou colaboração en
tre católicos e comunis
tas, em movimentos po
líticos, sociais ou econó
micos. Se tal união ou
colaboração se estabele
ceu. os que nela consen
tiram ou dela participa
ram não se conduziram
como católicos.

Assim ratificada, de pú
blico, minha manifesta
cão anterior, de 14 de de
/embro de 1964, cabe-me
ainda, acrescentar que o>

Jofyjns, dos quan* ^ ira.
ta, são, de acòrdo com
as informações que te-
nho estudantes dedica-
dos a seus deveres que,
pela sua mesma condirão
de católicos, não poderão
senão rejeitar e profligar
a doutrina e os métodos
comunistas. Análogo iui
10 merecem-me os pro-
fessores e graduados, dof
quais se faz menção no
mesmo relatório. Os sa-
cerdotes do clero secu-
lar, também aí nome*
dos, têm a segurança de
meu paternal afeto e »
certeza de que os reputo
isentos de culpa.

Não me toca julgar oa
corações humanos, fora
ilo sagrado tribunal da
Penitência. P.-me lícito,

porém, julgar os fatos e
nesta oportunidade, fa
ter um apelo aos respon-
jáveis pelos destinos do
Brasil a fim de que, com
a eliminação cabal da
cornmção e da desídia
na administração da coi
sa nública, restauram, e
desde logo. a confiança
de todos o« brasileiros,
velhos e jovens, pobres
e ricos, num regime pro
ofeio ao bem comum,
fie! à liberdade e dodl
aos mandamentos i •
Deus

GOBINEAU E O BRASIL

|»AR1S 
(Via Fanuir) -

Quanto mais se enu
Uu o Segundo Império
brasileiro, mais se chi
-a à conclusão de q u >

Dom Pedro II exerceu üt
tato sobre homens e •-

déias, um poder modera

dor que não partia da
letra du Lei, mas de
mesmo. A sua ámizadp
com o Conde de Gobi
neau e um prodígio ei»
Imbilidadt. através de -

nos seguidos; e tamanha
habilidade que impediu
o autor de 

"Desenualda

de das Rxças" a branda,
como exemplo de sua t*
se, a gente brasileira, que
êle execrava.

Lqio agora um livro

que. parece, andou de.-1

percebido dys nossos hit
toriadores, pelo espaço

de trinta anos: é o 
"Le

Comete de Gobineau au

Btesll", de Georges Rar

de rs O autor, professo;
rifletras, traduziu Eça

de Queiroz, José de Alen
car. Cláudio de Souza r

Trístào de Athayde, es
creveu ensaios s ô b r e

Portugal e o Biasil. F

um amigo do Brasil e

como amigo do Brasil

teve acesso à corresuon

díncia entre Pedro II e

Gobineau lendo-a nos ai

quivos do Castelo d'Eu
onde a arrumara Alberto
Raiis;el, e no- da Uni ver
iid&de de Estrasburgo
ou nas coleções de car
tas guardadas pela fanu
lia gregfi Dragoumis, a

míga do Conde. O livro

e delicioso e precioso,
nilo me lembro, porém,
de repercussão maior

que tivesse tido no Bra

«11.

O amigo ao Brutil pro
cura atenuar a aversão

do inimigo do Brasil
Desdobra-se Não o con
segue. Consegue dei

ur entrever qu*
Dom Pedro II sabia

desde logo, que o Mlnis

tro de França a chego'-
ao Rio vinha carregado

iá da mais alta dose de

má vontade. Na Pérsia e
na Grécia, seus postos
anteriores adquirira a*

primeiras idéias sobre
superioridade* raciais;
ao ter de deixar Atenas,
lutou para evitar o Bra
ill: falhando as mano-
bras. partiu para o Rio
deixando na Francas
mulher e a filha. Gobi
neau pôs os olhos inau-

gurais em cima de um
urêto na ópera L'A-
fricainne" le Meyerbeev,

que viu em Lisboa. Aqur
18 história de amor de
ima negra pelo navega

dor Vasco da Gama, po^
'a em música oor um
íudeu. horrorizou o conde

que amava Richard Wag
ner Novamente a bordo,
rumo ao Brasil, irritava
o a presença de atrizes
francesas "muito feias" »

velhas, que vtnharç para
fazer perder a ca'oecn do»
«enhores da Rua do Ou
vldor e dos freqüentado-
res do 

"Alcazar". 
Em Dn

car r Gatt chega a de-
cer de bordo; mas nio

põe os pés em terra per
nambucana. Desce n»
Bahia, onde os negros,

escravos ou náo, lhe r«

pugnam. Desde aí se

guem para a Europa as
cartas sarcásticas, furio

ias, queixosas, tõdas elas

fragmentos dum esbôço

do 
"Essai sur Llneeali

té des Races"

Ao deitar os olhos nu
Guanabara, refreia qual-

quer entusiasmo (o rene

tido entusiasmo de tar
tos franceses ao chega
rem ao Rlol paia bra

dar que prefere Con*»an

tinopla. Sente se Infeliz

Em sua residêncis f»
rha-se a escrevera*
"Nouvelles A s iatiou««'
t- saudades da Acrrtoo
le e a maldição do Brs
<11- "Quando a naturoaa

l.iii/kerme FIGUEIREDO

tísica nau esi* inipicg
imda da natureza moral,

dá poucas emoções à al
ma e ai está porque &
cenas mais perturbado
ras do nôvo mundo não
saberiam jamais igualai

os menores aspectos do
antigo". 

"Admito 
que as

florestas da América k

jam admiráveis e que as

praias da Oceania sejam
maravilhosas, mas nada
de humano ai palpita e r
musa da história está
bem ausente dessas ilhar

e desses continentes me
tidos em nossos pés, e

onde a geologia não des
cobre senão lagartos des

conhecidos e animais de

que bendizemos os céus
de náo mais ter de temei
o reencontro",

Ah, os animais bras.
leiros, tradicionalmente

assustadores de franet
sest As baratas, os mos

quitos, os sapos, as ser

pentes, os vampiros! A
caçada de um déstes Gc

bineau a descreve.
"Oontem, 

enquanto es

távamos conversando em

casa do Cônsul Geral da

Holanda, o sr. de ia Mar

tíère (diplomata, secrt

tário de Gobineau) sal

tou sôbre sua cadeira

dando um grito horrorc

so. Ao mesmo tempo viu

le no ar um pássaro e

norme. Era um morcego

da espécie chamada vam

piro. que suga de noite o

iangue dos cavalos • ju
mentos e, quando pode,
os dos homens que dor-
mem em campo aberto

£les os abana com sua*

grandes asas e êles per
dem o sangue sem des

pertar e sem perceber
nada. Nós, porém, não
dormíamos, de modo

que não havia o menor
ilsco; aliás, o grito do
Senhor de la Martière
teria despertado os mor
tos Caçamos o animai,

que foi morto. Tinha pe
Io menos o tamanho de
um pé e os dentes com:,
oc de Lillput na Juventu
cie.

D* sua janela de Boi.
rogo, contempla a baia-
"É 

um pais singular e b
lo, mas que não fala se
não à vista e nio dlt

rande .coisa ao coração
Pma natureza besta a

ponto de se chorar". Lo

go ao terceiro dia de Rio
Gobineau é atacado de
tebre. A febre êle a tra-
«ia da Ásia mas não
custava nada atribui-le

ao país antipático. Açor-
da às sete da manhã e
"sbre o mosqulteiro fc

chado com o maior cui
dado tóda a noite para
ficar ao abrigo das barü
tas e dos camundongos 

'

O ar é 
'mais úmido ao

que o de Paris" o climn
"parece 

o de Corfu", hé
"um 

calor úmido e tor

De".

CONFIANÇA

EM ALTA

( «rU>* RIllllSI

VADA prova m> lho: que
a fermentação daí a

gitações sociais estava na&
repartições do governo
especialmente noe Miais

érioi» do Trabalho a

Educaçio. de qui a on

tataçlo de haverem cef^

;ado desde o advento do

moTimersto revoluciona*

rio. Onde as greves op*
rârlas e as desordens e«
'udantls que, de repeti-
dos. )fl pareciam per -:n

cer à ro: na dos aconu
rimento»? Em 196? -»

nio me engano, aó as pa
ralisacSes de fabricas er.-
S5o Paulr, ascenderaT! í
»0 ou 85. Como náo se po
itrh alejrar tenhan-, ni"
lhoracto is condições ¦:*

rida. baixado o--- preçc
ou .lUbido o valor di moc
cia, ter-se-â de conclu •*

que o .'eríòeieno prende
*+ simplesmente à* câut^ri
¦¦ação dos nurleoa -rflcialj

de perturbaç&o

O marechal Cwtelo
Br?nco ufa-nou-se. com
razões sobejas, de have:
restabel€c:do a ordem e

Os principio* regulares de
convivência neste país
Àliàâ, só há o que esti-
mar e elogiar no seu dlf
curto de ano bom exc*
tuado o que nio foi dito
em referência ao« ínquê
ritos parados ou atacado»

Desenvolvimento sem fazer fôrça

Eupínio GVDIN

I «hío- t| uf > riu VÍV®1

a rM«ta do E»

queoam-ae q»e o
t sta.lo vive à eu«U f
lodot

BASTI Al

a* a um .. .iA-ctu do d«

envolvimento econó

nico em que ternos side

in«tiparftvels — o aspec

lo r*t6rico. Discurso»

planejamento.- e projeçõe;
nais mi m. nu» líricas noi

garantem que o desenvoi
vimonto são favas conta

das e que o Brasil seru

úentro em pouco, uma po
té«t ia econômica.

Quando, porém. s< pa»
;>o doj discursos à açio •>
coisa já ê diferente. Por

que ate é verdade QUe qut
remos desenvolvimento e
conftmlco. nio queremos
idmitir qualquer reduçi"

de consumo. nem qua!
quer aumento do ^sfArÇ^
de trabalho que damo^
isso n&o. Aesim n&o serit
vantagem

O» alemães, quando j>
tratou do reerguimellto
dc ru.i economia, depol»
da Secunda Guerra, se o
íereceram para trabalhai
m *^3- t;4. ve* di ?
N'js Estados Unido* quar.
do recentemente se ds
cutiu a questio da Idade
da aposentadoria, ponde
r,,u-se que. diante do au
'ment# 

projtressivu da ias-
de-vida, resultante do pro
gresxo da ciência médica
O pais nio poderia supor
tar a aposentadoria aos
45 anos.

Entre nõs, a coisa ^ JU
tra. Somos mais espertos
Marchamos firme para •
aposentadoria com 30 a
nos le serviço, .sejam SS
de idail.-, para o» homen>
e 50 para as mulher**
Iaso d< nda*«r da capa
c:ilade da economia br»
..leiia para sustentar tar
to* inativos náo é co a
qu«» nos preocupe

No Baico do Brasil ha
polpuda* aposentadoria'
com SO anos. Na Red''
Ferroviária h4 quem to-
nha duas aposentadorias
uma como funcionário pú
blico e outra pelai leis
trabalhistas. Os militar*!
ésies recebem um prémte
para 

'i* a[>o«entareni: se
bem lols noatoa; quem ?
roroiii! passa a «• nera'
d<M4lti»io e quem a

posaria oom«» general de
divisáo r marechal, arti
9r» áf qu# t»miv a inai»*r

•aiii» do mumitx Quando
o militar envereda pela
política, -v.deatemente ir.-
compatível iom a caset
na. o seu desligamento da
corporação deveria sei
imperativo. N&o no B:a
jil aqui o militar deputa
do ou senador recebe dois
vencimento#..

Na« autarquias federais,
quando os aerviços desa
arecem, nio »e de«>edf

0 pessoal. Navio* do Loyd
ou da Costeira que 

'a-

guardam reparo", duran
te um ano ou mais, como
os que aguardam baixa

Eardam 
?uas tripulaçfte*

mais suas tripulaçAe«.
jendo sup, imido» mas o
u, .-.soai nào ê dispensado.
Not»ndo-se que há estra
das em que o número de
ferroviários já ê quase
duplo Sn necessário. Cm
tòdag elas, procuradores,
tesoureiros, inspctoi-ea. as
jcas6res, muitos dos quais
nem lá pisam, sio "mu-

to".
taüo tudo é perfeita

mente "legal". Sáo Md;

reitos adquiridos". E o

presidente que contra ir

o ne inaurgii será lo*"
.ulminado por um maridi-
do de segurança.

O resultado é que nao

bá dinheiro que chegur
para o pobrn Tesouro Na
cional que arca com esas
mensa despesa. 0 Mini*

tro da Earenda que trate
de arrecadar aeja IA w-
mo tbr. Mas (le só pod
arrancai recursos do S
tor Privado Indústria
Comércio ftc. I Ot ira

pontos sgravani fatalmen
te os custos-de produçáo

o que tem por efeito tor
nar muito» produtos ina
cessíveis k maioria da po
pulsçilo, exatament* o
contrário do que deve a
contecer com o almeja
do desenvolvimento em
nômico...

O que noe vale ê que
a CEPAL descobriu qn-
as lei» ecoaAmicas gerais
nio se aplicam á Améri-
ca Latina. E é. talvez, por
náo têrmos compreendido
isto ha msia tempo que
apresentamos és»e ime"-
»o atraso em relaçio ioü
-ialse« do norte do Con-
'.inente.

d - "tropeguismo' . ufl» »•
umeiro, ou'.ros de molho

As veies, diante do im-
pressionante volume d»
responsabilidades descar-
r-xídas nos ombros d»
^residente, na frente n-
'crtia e na externa, che
,a-se a compreender a
inarginaçSo de assunto*
de natureza rontrovers»
¦> 

polêmica desligadoç de
problemas substancia s •
construtivos em foce e
debate. Evidentemente,
medidas estimuladoras da^
xportaçõef priir.am .4-

bre averiguações de fai*
catruas e punições de a

hacadoree. 0 que nio
distinguimos bem é o mo-
tivo do prensar o gover-
no da Repúbl ca preocu-
»ar-se com asog de poli-
cia. Nio serA. por ••xem-

pio. indébita a sua inte."
íerência nas averiguações
das marotairaíi da Eisr*
lízaçio em Sio PauloT

O presidente mostrou-se
confant» no recrguimeo-
to econômico » fnanceirs
do pais no nôvo ano c j*

a partir do primeiro tn

mestre. As reformas pcw
tas em vigor, a correçií»

monetária das dividas e "

reajuste da taxa do dólar,

produzindo os resuliadoe

esperados, encherão as vi»-

tac presidência'ô. Os rs-

«ultados dependerio daé

provldênciss tomadas mas

principalmente dtpend»

rio de um fator ha mui-

tos anoc ausente da vida

pública bramltira: hones-

cidade.

A cer teia <i« qo iS

eontribu çóeí e os impo»-

tos sio recolhidos e apii-

esdot com decência e s»

veridade anima e estima

ia o pública Quantos bi*

thôes teriam sido desvia-

dos entre o bolso do Lê

pagante e as arcas do Ts-

souro em anos passado*
<» próximos? E quanto»

outros foram deabarat»

dos. malbaratados, d .<si-

pados, inclusive no fomea-

to da demagogia do co*

miinismo e da farardul*

gem palaciana?

O atual govêrno conta-

i-á para sanear as finan

çhk nacionais com cs au*

mentos da tributaçio. ta-

xas e alíquotas, s com a

diminuiçio daí sonega-

•:õe« em rszio do aumeiv

to ds confiaKiçs

Com 

"simplicidade"

A via« mteiactual da "Os-

.sa do Poeta Klo-grvi
denae' vsm devenvolvendo
recunds atividade e br
'hante relévo nos meios eu!
¦tirais de Mrto Alegre

Naquela novel agram i.
,ào é justo ressaltar a axi
'ência de um escol qu<
mensalmente realisa mar'
'aataoóss culturais com

grande sntusiasmo — um
*<*>1 que pen«s e trore
'jripr»ssíies afelçoando-se »
Beltsa a outros ao Espir
tn.

Cultores de todas as mo
dalidades artísticas, muito1
sio poetas, muslclstas, cai.
lorer e daclamadores de
ambos os sexos que no
amplo salio do Bar F'í> ¦

Têm comparecendo, no pn
metro ulhado de cada me»

para. na sua promoçAo b
tero musical sm fratern*
•onvivio, mtbnular • ém

FUwimno ftKIRÃO

\-andor boruontes mais la'

jos á sensibilidade estetli-
da cada um

Esse florescimento de U
belas e prestimosas d*
monstraçúes da inteligenci.,
< da cultura, no nobre an
jeio de atingir maiores di
tâncias e mais elevados plu
nos. só pode merecer o»
nossos melhores sncómior
s a mais larga divulgaçV.

Ao ensejo do seu quint
"cafMnho 

poético", realiza

do sm 2 do corrente, a C-

«a do Poeta promoveu ¦

lançamento daa poesias dc

wudoso Alberto Herculati
Menna Barreto, cuja obra

póstums se lntit\ila "SIM

PUC IDADE'
O autor era poeta dc r.

to, e a vos dos verdadairi

poetas e s única vos u'.
todos entendem, s voz c.r.
• eonstante que fala a tf.
rta» mt alma». Por l»ao •

* o ue Ias quadnnhaa sota»
dem se multo bem, porq<j*
•stio muito chagadas ao
coraçio, muito naturais •
espontâneas

Abrindo 
"Simplicidade"

Dumlniense Paranhos A»
tunes diz que t "um »«rda-
deiro repositório de precio-
-ddades da literatura d»
passado, relíquia de pari
ias escritas com a "sim-

plicidade* d» alma de quer*
aa eacreveu"

Realmente, livro de 11»
páginas, organlsado por, Ce-
•ar Menna Barreto Gomes,
rapa e ilustrações de te>
r.ardo M B Gomes, 'Sltfc

p lcidade" lê-se de um ira-
¦jo Co folliesndo-o, da pr1-
meira k lUtlmr, página, «

-'iflca a sntidio e a pr><-
vráade do :,onro-1 y-

.1 critico Pariflios v
•uai rice-prsstdante da '< »
-* do poeta Bto-frandsna»*
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NOTAS POLÍTICAS

Fazenda: Neneghetti ainda

procura nome apartidário

Tudo faz crér que o sr. lido Meneghetti irá recorrer a
um político para ocupar a pasta da Fazenda, tendo em vis-
ta que os homens apartidários, conforme deseja o Partido
Libertador, estão declinando do cargo. Ainda ontem o sr.
Idário Alves, que havia sido convidado para o pós to, não
aceitou e comunicou o fato ao governador do Estçido.

No seu encontro de ontem com os jornalistas creden
ciados no Palácio Piratini o sr. lido Uentghe^, deixou a
entender que, esgotando-se os nomes apartidários, terá que
rv i ner aos pohttcOB que tnlei-m os qiadros da ALP
para preencher a Pasta da Fazenda Igualmente demons-
trou o governador gaúcho que espera resolver de hoje para
amanhã o assunto. Por outro lado, observadores acredi-
tam que no caso do sr. lido Meneghettt escolher um poli-
tico iste será o sr. Antônio Pires, ficando o PRP com duas
Secretarias, como desejam os integralistas. Ficandc o sr.
Antõnic Pires na Fazenda o sr. Amo Arnt será convidado
para ocupar a pasta da Administração.

PONTO MORTO

• O governador lido Mene-
ghetti contou que no seu en-

oontro reservado com o sr. A-
dhemar de Barros, era Grama-
4o. trocaram opiniões sôbre a
política nacional e que ambos
«ém a mesma posição: apoio
loUl ao Presidente Castelo
Branco.

"BOSSA 
NOVA": MOSES

DESPACHA EM VERSOS

O sr. Moses do Carmo
<ku ontem um parecer a
certo expediente diferente
das que habitualmente con
cede. Trata-se da solicitacão
do arquiteto Luiz Teles à
Prefeitura, para a constru

ção de um Mercado de Fio
res, na Av. Júlio de Casti
lhos, que, encaminhado a
SMOV, recebeu o parecei
em versos e foi encaminha
do ao prefeito ontem para
despacho final.

Foi o seguinte o despacho
do sr. Moses do Carmo;

"Dias 
bem poucos atrás

Gomes, FIávio Alcaraz.

por telefone, dizia:

*Moses. 
o Luiz Telles

não é negocista reles,

é a própria poesia"»

De fato, antes, doutor,

fiz poesia do som.

Agora, com belas rosas,
faz poesia da flor.

sempre no mesmo tom!

A flor, o fruto, a semente...

Não fòsse o verde das folhas,

nada de vida na gente.

Apenas como um exemolo,

•m caráter mui precário,

que erga seu belo templo,

que monte seu relicário.

(ti O cel. Peracchi Barcelos vai
conferenciar com o sr Ama-

ral Peixoto no Rio e "abrir o
Jógo" Segundo apuramos, ca.
ao o PSD adote outra candida
tura à presidência da Câmara
Peracchi levará o seu nome ao
plenário, independente de
chancela oficial do seu parti-
do o PSD

6 O sr. Ibanez Verney. asses-
sor do general Cordeiro d»

Farias, comparece diàriamente
ao Piratini para 

"um bate na-
po", segundo éle mesmo diz,
oom o governador do Estado.

® Deputados da oposição criti
earam ontem veementemente
o aumento de 40% dado ao
funcionalismo público do Es-
tado. Na abertura da sessão
extraordinária, os representajv
tes do PTB declararam que o
"govêmo deveria ter estudado
oobertura para aumentar o*
funcionários".

9 Regressou de Curitiba o sr
Gay da Fonseca, vlce-pre»-

dente do Diretório Nacional
do PDC e que es'eve naquela
Capital em conferência com o
governador Ney Braea onde
debateram a posição do PDT
«n íaoe da Reforma Eleitoral.

$ Assumiu na Secretaria da
Administração do MunieiDlo

nas funções de Oficial de OaW-
nete do sr Dlogo Pastor, o
ar. Durval Aguiar. .

9 O deputado Jairo Brum pre
«ldente do MTR, devfrá «a

llrar nesta semana um nflvo
*atro" 

pelo interior do Estado.

Em destaque

«ómrnte ontem a tardinha
deu entrada na Assembléia
o projeto de aumento de
40°o para o funcionalismo
• para a Maglt-tratura e

2ue 
começará a ser discuti-

o hoje.

JOTAKÃ

COBRANÇA DE ANUIDADES NA

URGS DEPENDE DO CONSELHO

Em relação ao pagamento d«
anuidades, por parte de alu-
nos de escolas superiores ofl-
ciais procuramos ouvir a opl-
nlào do prof José Carlos Fnn
seca de Milano. reitor da TT-
niversidade do Rio Grande do
Sul.

Adiantou-nos o retor da
TJRGS. que no decorrer do V
Fórum realizado nos dias 9 e
10 de outubro do ano oassa-
do ao qual comoar-reram 33
reitores, èsse assunto foi a¦
bordado, tendo em vista nrin-
cipalmente. aue a cobrnnea do
ensino t oermi»ida Dela Cons-
titulcão Federal, a aual e*uw-
sa oue o ensino, à ewe< «o do

Erimário. 
será ?ra'uito snmen-

) a miem nrovar insuficiência
ou falta de recursos

Comtitulrõen Estaduais

Todavia, continuou o reitor
Fonseca Mnano. não foi nossi-
vel. naauele encontro ser to-
meda uma decisão em caráter
definitivo, oue déV narti-
eloaram reitores de fTntversl-
dades oficiais e rwr*)n]'«res.
Os reore>s»nfantes dos
de Slo Paulo e Rio de tqnel-
ro onde existen^ universidade*
estaduais, esclareceram ou*
•m seus F,st*do§ enm vi«nv
tea constituintes oue determi»
navam a «mittiidede do ensi
no. em todo* os ptous. em es
tabelecimentos oficiais.

Em face disso — Dros-
setruiu — o assunto não rxxH
ser levado t consiHeracão fl-
nsl Todavia oficialmente, fi-
eou delibera ri', aue -sda uni-
v^fsidade decidisse oor si. a
orientação a ser adorada.

Por noticiário da imnren-
«. e por informações verbais,
tenho conhecimento de que a
Universidade de Belo Horizon-
te estaria cobrando anuidades
1 Udt li Vi *aiúi tíliáO *1
«ue a Universidade do Paraná

MOTORISTA PERITO

EVITOU DESASTRE

NA FAIXA FEDERAI

Na manhã de segunda-fei
ra última, trafegava pela
faixa da estrada federal o
ônibus da linha "Expresso

Agula Branca", completa
mente lotado, e que fazia o
percurso POrto AlegreRlo
Pardo.

A certa altura da estrada
inesperadamente una roda
da frente saltou do eixo. O
ônibus andava em sua mar
eha habitual. A perícia dc
motorista AT. Nelcindo d»
Uma Costa, fèz com que se
evitasae acidente de propor
çfles.

A amprésa tratou, soll'i
tamente de enviar outro ô
nlbus possibilitando assln<
aos passageiros che"arerr.

ao seu destino, não obs'an

ta. tf claro, com algum atra

também está realizando a co
brança de anuidade Todavia
— acentuou — de nada disso
tenho conhecimento oficial.

Conselho V ntvwitUirto

decidira

Relativamente à adoção d es
sa medida na URGS o reitor
Fonseca Milano lnfomiou que
não há qualquer possibilidade
de. neste ano letivo, ser ado-
tado o sistema É assunto que
levarei a consideração do Con-
selho Universitário, orcanismo
que estará reunido shmente
após o més de março E por
essa mesma razão, entendo
que devo reservar para a reu-
nião do Conselho minha opi-
nlão oessoal a respeito do as-
sun»o", concluiu o reitor da
URGS.

LEGISLATIVO ESTADUAL

Iniciâdos os tlehâtes sòbrc o nôvo 
plâiio 

de 
pâfomenío

A Assembléia Legislativa

iniciou na tarde de ontem
o período de reuniões da
atuai convocação extraordi-
naria.

0 assunto que predominou
nos debates havidos em pie-
nário ioi o relativo ao au-

mento de vencimentos a ser
concedido ao funoionallsmo
estadual na base de 40% a

partir do mês de fevereiro

próximo.

0 deputado Aldo Fagun-

des vice-líder do PTB prl-
meiro parlamentar a focar o

problema, disse ter ficada
"estarrecido 

diante da >11-
vulgação do chamado 

'Pia-

no de Pagamento do Fun-

cionalismo Estadual". Fri-
zou que reiteradas vézes o
cx- titular da Secretaria da
Fazenda, prof. Ruy Cirne
Lima. declarara que o au-
mento a ser concedido os-

eilaria entre 80 a 100% e

que seria pago a partir i*

janeiro. 
'Todavia — acres-

centou o sr Aldo Fagundes.
— o ?ovêrno vem de pró-
meter tão sòmente 40%. e
a partir de fevereiro."

PREFEITURA MUNICIPAL

BORBOLETA PARA CONTROLAR

OS PASSAGEIROS EM ÔNIBUS

Tanque tlc borracha

e náilon substitite

câmara frif/orífica

Uma embalagem flexível
de náilon e borracha sinté-
tica espacial deverá ser uti
lizada no transporte de ali-
mentos congelados nos EUA
dispensando câmaras frigo-
rificas. Essa inovação aten
de as exigências da Associa-

çào Oficial de Alimentação
e Farmacia dos Estados U
nidos, segundo as quais to-
dos os alimentos congela-
do devem ser transportados
em temoeraturas de vários

graus abaixo de zero.
As paredes laterais do re

cipiente, duplas e recheadas
de espuma, são flexíveis co
mo sanfona, o aue permite
adaptação do novo invóiu.
cro ao tamanho da merca-
doria. Quando não há car
ga para transportar, o tan
que fica reduzido a um têr-
ço de seu tamanho, por cs
vaziamento do ar através de
uma pequena bomba de sue-

çio: a embalagem volta ao
tamanho normal pela aber
tura dc uma válvula de ar

Concebida pelos técnicos
da Firestone. essa embala-

gem é hermética e já foi tes
tada no transporte de 600

quilos de suco de laranja
entre Los Angeles e Chica

go, conservando a carga a
uma temperatura de 17 8°C
abaixo d e zero. durante

mais de quatro dias.

REUNIÃO DO TRIBUNAL

M JUSTIÇA DIA 1<

O Tribunal de Justiça do Es-
tsdo deverá reunir-se em ses-
são plenária, na próxima sex-
tafelra 'dia 15). para dabater
assuntos de alto intertaM pa-
rn 04 magistrados Já foram
«pedida» naaae sentido, as
convocaç6e« pelu di-vniSm .
dor JoA.i Cllmaco rte Mello Fl-
lho. presidente do Tribunal da
Jusuça.

Em edital que esta sendo

publicado hoje na impren-
sa, o sr. Nei Rosa titular da
Secretaria Municipal dos
Transportes, concede um

prazo de 60 dias aos perrnis
aionários de ônibus da Capi-
tal, para a adoção de 

"bor-

boletas" para o contrôle de

passageiros em ônibus da
Capital.

Neste espaço de tempo,
cada emprêsa deve provi-
denclar na colocação dêstes

aparelhos em seus veículos,

bem como condições para a

permanência do cobrador

no referido local.

Esta medida foi adotada

atendendo o Artigo 31, da

lei de autoria do vereador

Glênlo Peres, que disolina

o transporte coletivo da oi-
dade.

fncimentoê

O prefeito Célio Marques
Fernandes enviou mensa-

gem ontem, à Câmara Mu-
nicipal proDondo majoração
dos vencimentos de verea-
dores ? secretários munici-

pais. O ind'ce do aumento
como se sabe, é de 50 nor
cento sftbre os vencimentos
atuais. Na mesma mensa-

gem o prefeito pronôc que
os reaiustamenko* vl*m e-
fet"ados de acftrdo com os

Índices do custo de vida. co-

mo ocorre com os venci-

mentos de todos os servido-

re« di Prefeitura.

Tr;hun•*' rfc Conta»

O prefeito assinou ato on-

tem, nomeando o sr. Ger-

mano Petersen Filho para
membro do Tribunal de

Contas do Município, em

substltuiçSo ao sr. I^eAnidas

Xause, oue solicitou Hce^ca

para tratamento de saiide

por se's meses. O sr. Ger-

mano Petersen Filho oue

vinha resnondendo nela ore

sid*ncla da Cia. de Mate-

riais nr<J Casa Pooular, de-

verá assumir o nôvo cargo

no* nrr^imos diaa.

A «radfi-i ntt ntipf

O prefeito recebeu oficio,

ontem, de agradecimento

do sr. Ariton Santo? Vareas,

subsecretário do E n s 1 n o

Médio do Estado pelo a-

polo aue a Prefeitura pres-

tou através de vário* He

partamentos e Dtvlsfie*. à

or^fl^zar^n da Festa de N«v

tal oferecida aos servdttres

daquela Subsecretária.

Aumento de ônibus

Até às últimas horas dQ

ontem, o sr. Nei Rosa, se

cretário m u n i c 1 o a 1 dos

Transportes não tinha rece-

bido nenhuma solicitacão

dos empresários de ftnibus

para aumento de tarifas. In

formou aauWe titular aue

t&o pronto receba o expe-

diente o encaminhará para

os competentes estudos

O sr. Nicanor da Luz, pre-

sidente do Conselho Munici-

pai de Turismo, que no últi-

mo fim-de-semana estêve

nas praias do Atlântico

mostrava-se ontem, bastar.-

te deoencionado com o bai

xo Índice de veranistas aue

se encontram nas praias

nesta temnorada O sr. Ni-

canor da Lu® atribui esta

fuea a dois fatos: o frio aue

até ontem vinha se regis-

ASSISTENTE

DE D1RFCXO

I)\ SPRTNOEK

O sr. Cario* Vieira dos

Santos, qui- vinha exercendo
as funçóis de Superintende-^*
te Gt-ral di Vendai H Refrt-

geração Spripger c A., aca-

ba de se- promrv 
'o 

para
Assistente da Dirrç&o Comer»
ciai dessa empresa. O «r

Veira dos Santas exerceu
durante muito« anos- vflmi
f importante» Cargos na
Springer SA arançando, a

(tira por mérito, essa i-n-

potrante funçio noa seus qua-
droa dirigentes.

irando e os exoruttantes

preços que estão sendo co-

brados, principalmente pe-
los hotéis e restaurantes

Galerai

Os técnicos da Secretaria
Municipal de Obras e Via-

ção estão estuiando a con*-

trução de uma galeria nos

altos do Abrigo da Pra<,a

15 de Novembro, ao lado do

COMTUR, para a realização

de exposição de artes.

Férias do Cônsul

O cônsul dos Estados ü-
nidos nesta Capital enviou

oficio, ontem, ao prefeito
comunicando que entrará

em férias nos próximos
dias.

Sereno ouvido no

Terceiro Exército

O ex-prefeito Sereno Chai

se e o ex-vereador Dilvo A-

raújo, que se encontram re-

colhidos k cscola-presídio

do Partenon, fqram dali re

tirados, ontem, à tarde, e le

vados, por agentes da Divi

são de Ordem Política e So-

ciai, ao Ouartel-General do

Terceiro Exército, para se-

rem interrogados. As 15 ho-

ras. tambos entraram, eus-

todiados. no OG. sendo leva-

dos para uma sala. para o

interrogatório. Do que dis-

seram. nada transpirou.

Também soube-se oue sá-

bado, por volta das 15 ho-

ras, uma anti«a governanta

do sr. Leonel Rri'ola foi de-

tida na Estação Rodoviária,

quando pretendia vfnlsr pa-

ra Montevidéu. A DOPS in-

formou aue em poder da

mulher detida não foi en-

contrado nada aue a com

prometesse. ra*5o r»ela aual
recuperou a liberdade, ten

do finalmente viajado para
o Uruguai.

SAMDU: DELEGADO

REGRESSOU DA GB

Retornou ontem da Gua
napara o sr. Demetrlo M
Xavier Filho, delegado re

gtonal do SAMDU k.n\ pa
lestra com a reportagem o
titular do órgão de assis-
ténc d médica inn .niou tiuc
nesta sua ida ao R " 'oram

tratados de váries assunto»

junto a Oiiev^o i,.... ao
SAMDU. Entre ésses desta
ca se a remodelação comple
ta que será feita nos pôs tos
médicos de Pôrto Alegre,
São Leopoldo e Nôvo Ham
burgo, que funcionará em
novos prédios. Também foi
aprovada pelas autoridades
do órgão central a criação
de mais um pôsto de assis-
téncia médica no RGS, que
será instalada em Butiá. ele
vando-se, desta maneira n
30 postos que o SAMDU
mantém no Estado. O pôs-
to de Canoas, que atualmen
te ocupa a liderança de a-
tendimentos no pais. f o i

classificado para a catego-

ria 
"A"

Pôsto Central

O sr. Demétrio Xavier Fi

lho que em seis meses o

meio de gestão a frente da
fjuele óreSo conaMtilu um

considerável aumento am

todos os setores dos servi-
cos médicos, que ultrapas
sará a um milhão de atendi-

mentos no decorrer do ano.

informou aue está em adi-

antados estudos a criação

de um pôsto médico na zo-

na central desta Taoltal,

aue atenderá socorros de

ur"Ancla.
Para os servidores da ins

tituição, o titular do SAMDU

disse que traz uma boa no-

tlcla de sua viasrem ao P'0-

trata-se do pagamento darf

vantagens de funefies cratt-

f|c»d->s. ainda no corrente

mis de Janeiro.

O deputaüo Aiexauuiu
Macnauo# rout oruuui at-

gu*me iguauueute uuuiuu-
tuu-ac coutrario uo aumento
prupudlu ptíiv» ua
oruem ue lUvb a paiur aa
levereiro. Keieriu-se o pai-
lamentar em parcicuxar ao
caso ua Magistratura, que
em seu enteuuer nau Hti-
ria merecenao um traiama.i
to justo. Aiirmou que o pru-
jeto do Executivo conceue
bencticios a alguns loo. j
vencimentos de outros di-
mlnul vencimentos dc tan .os
mais. No entendei do ora-
dor o 

"Plano 
de Pagamento

elaborado em :ima da perna
vem para trucidar o funcio-
nalismo estadual, pelo qu,<>
delaavg manifesto o seu ve-
emente protesto."

O deputado Darcy Von
Hoonholtz igualmente mi
nifestou seir protesto pelo
aumento proposto pelo jo-
vèrno. Sugeriu o orador que
o govêrno busque o» recur-
sos para conceder um au-
mento justo de .vencimentos
aos síue servidores, através
do combate efetivo à sone-

gação que. segundo as pa-
lavras do próprio governador
teriam atingido a noventa
bilhões em 1.964.

O deputado Ary Delgado

na condição de líder do ?o-
vêrno afirmou que o Execu-

tivo tem a melhor das tn-
tenções no que se refere às

reivindicações dos seus wr-
vidores todavia tem éle d0

cingir-se às disponibilidades
financeiras. Asseverou que
o aumento de 40% trará

um encargo a descoberto ja

ordem de trinta bilhões da

cruzeiros ao Estado. Depois

de citar dados estatísticos

para demonstrar a impossi-

bilidade de um aumento *u-

perior ao proposto afirmo-'
sr. Ary Delgado que a par-
tlr de julho todos os ser»! -

dores deverão receber eco

média, um aumpnto da or

dem de 115% sôbre os *tn-

cimentos atuais,
O deputado Osmar Lao-

Construções do PH

iém início dia 1.*

No dia 1 ' de fevereiro se

rão iniciadas a« construções

das casas no núcleo residen

ciai Santa Anita, em Teresó

polis, que faz parte do Pia

no Habitacional da cidadt

que está sendo realizado

com a cobertura da Secre

taria do Trabalho e Habita

ção e Banco Nacional de

Habitação.
No dia de ontem, o sr

Cleon Guatimozin. titular do

Departamento Municipal da

Casa Popular recebeu o or-

çamento da CEEE para •

instalação de luz naquelt

núcleo, que montará pouco

mais dc 18 milhões de cru

reiros.
Pelo referido plano, como

se sabe. a Prefeitura cederá

os terrenos e tara as insta

lações de luz e água, en

quahto o Estado construirá

as moradias com financia

mento do BNH.

Por outro lado, em feve

reiro serão abertas as ins

criçòes para os que dese

jam residir naquela nova vi

la, estando sendo constitui

da uma comissão mista dc

Município e do Estado para

efetuar a seleção dos mora

dores, através de urn rtgo

roso estudo social sôbre a

vida de cada um.

Justino regressa

hoje da Guanabara

O utnertl Juitlno Alvw Bm

toa, oomindant* do III Eiír.i-

U> * esperado, hoit ao me-v

d a p'lo tlftra <l» Varig. pro
eedente d» Gu«n«»»ar». onde r

encontrava M dU». em oW«°

de servido. *

Conuindo da 6. f"

O nencral AdalberU, P«r«ii;a

doe Santi>« *iaj«rá P*™ o Rio

de Ja .elro na próxima Mta

feira .jevendo trensmitir o co-

mando da M Diviíào d« Infan
i»ria a,, g«neíal CarkMi Gon^ai

•**, 4r»'-

-hârlm Divtatonikrl» í. sediada

«m Cru* Alta qu« P*ra i%fim

chagará hoj} a cata capital, o

jeneral Adalberto Pereira doi

S«ntos vai aetumlr aa fun(6*«
da subchefe do Estado Maior

do F»ír. ito, nova • impor ante

Comia#In que acaba de lhe f

coníTida.

fintito rom I H

RIO, 11 (Meridional» — Ba-
contra »e no R»o <1® Janeiro o

ganeral Juatlno Alve% Basto*, o

qual hoje confaranclou c<»m •

min stro Coata e Sll-.a demora-
da reservadamcnt"> sabendo-se

porém que o aasunto giro\« em

tôrno dos 61 im.» aoontefime»
toe no aul do país O coman-
dnnte do III Eiírrlro retr-i«nr»
a PArto Alegre nai pr>i»imaa
horas

ERVA-MATE 

"RECH

A MELHOR ERVA-MATi DA REGlAO SERRANA

PROCESSOS MODERNOS DE FABRICAÇÃO

QUALIDADE - PUREZA E SABOR

PRODUÇÃO PRÓPRIA

FABRICANTES. THE0D0R0 RECH & FILHOS

AGUA SANTA, MUNICÍPIO DE TAPEJARA (RGS)

n

dc dizer de sua decepção

diante do aumento tsugcnuo

peio governo, mani.estnu
sua esiranheza aiaote do
comportamento do foaer li-
xecutlvo que alega talta üc
recursos e anuncia o en^io
de projeto prorrogando a
correção monetária até mar-

ço vindouro.

O leputado Antônio Mes-

quita, PRP contestou o pro
nunciamento do sr. Osmar
Lautenschleiger de que a
Assembléia houvesse apro
vado o plano dc classifica,

ção baseado em promessa
do governador de que daria
um aumento substancial aos
servidores. De outro lado,
afirmou o parlamentar que
o govêrno deseja dar uni
aumento de acôrdo com 13

disponibilidades financeira.*
sem alimentar ilusões aos
servidores as quais não po
deria cumpri-las.

Outros Oradores

O pessedista Amaral de
Souza falou sôbre as pers-
pectivas de excelentes sa-
fras dos produtos agrícolas
em todo o Estado, com re-
flexos para o abastecimen'0
das populações, com preços
acessíveis.

O deputado Otávio Ger-

mano, PSD, disse das apre-
ensõtg dos agricultores, uma
vez que o 1RGA não dàspõe
de recursos para adquirir
os excedentes da safra de
arroz. O orador sugeriu pr"
vidáncias ao govêrno para
solução do importante pro-
blema.

Falando no período <k>
Grande Discurso o Sr. Pe-
dro Simon. PTB fée uma
análise sôbre a política na-
cional. concluindo por cen-
surar os atos do govêrno fe-
deral. dizendo que Os mes
mos não coincidem com os
pronunciamentos do presi-
dente Castelo Branco.

O deputado Altredo Hoff-
meisler, PSD. ressaltou o
movimento popular em rea-
lizaçáo em Canoas e que ob-

jetlva auxiliar a administra-

ção municipal na solução
Jos principais problemas da
comuna.

Em Ordem do Dia foi a-

provado um voto de congra-
tulações requerido pelo
deputado Siegfrled Heuser

pela passagem do 75.o anl-
versário de fundação do Sa-
natório Vida Nova de San-
ta Cruz do Sul. Finalmente

foi lido ofício do presidente
do Tribunal Regional Elel-
toral informando que dia 4
de abril te realizarão elel-

çóes para preleito. vice *
verendore* dos novos muni-
eípios dc Arroio dos Ratos,
NOva Bréscia t Nova Arsçá.

ASSINADO DECRETO CRIANDO

0 DEP. JURÍDICO DO ESTADO

O governador lido Mene-

gncvbi twauiuu aquieto cri-
ttilUÜ tUiAiCiivu wUil*
cuco ao jsí&muo, que &ei* in
ttigi auu fc/Cia v^O&iãUitUi ia
Juriaicu, serviço ue iu>aes-

bSJl CMaiCAAbU «iÜAAUACU, üt)L íi^O

ae assis lançai ^uuxuiurid,
Seção ue Assistência aunai
ca aoa iviuiacipioa e t>eçao
de Aonumstraçuo, e uiri^iuo

peio consultor geral, cujo
cargo e propobco em pioje-
to-oe-lei encaminnaao a as-
sembléia.

Da justiíicatjiva do decreto
que cria o Departamento
Jurídico, elaborado entre a
Secretaria da Aoministra-

çao, secretaria do interior
e Procuradoria Geral do Es-
tado, constam diversos con-
siderandos.

~ fri
Falando à Imprensa, o sr.

Antônio Pires disse oue a
criação do Departamento
Jurídico do Estado terá co-
mo uma de suas consequ^n-
cias principais, reunir os
diferentes serviços jurídicos
hoje existentes e dar-lhes
uniformidade e uma efici-
ência ainda maior.

Da iniciativa não implica-
rá a criação de novos car-
Kos de consultor jurídico e
de advogado de oficio, pois
que aproveitará apenas os
existentes atualmente.

As finalidades do Depar-
tamento Jurídico constam

do Art. 2iO do Decreto •
são: .

a> Prestar assessoramen-
to juricueo ao govêrno da
Estado e aos órgãos puuú-
cos estauuais e mumcipau»,

quanuo souciiaau. o> uuú-
tlr parecer de ordem júri-
dica nos processos que in^
lo.eiii tíK.aiuiuuiuoa, pata
tal lim, pela autõrioad*

ci Promover %
coordenação de todo o su,
tema ae consulta jurídica
do Estado, dl Efetuar, quan-
do solicitado, estudo de pro»
jeto de leis, decretos e regu"
lamentos de iniciativa do
Poder Executivo, bem co-
mo colaborar na redaçãor
de mensagens e votos gover-
namentals. ei Prestar assisr
tência judiciária, nos casos

previstos no aít. 107. da Lei
n.o 3.119 de 14 de fevereiro
de 1.957, e nos «etores cível,
trabalhista e penal, acs que,
nos térmos Ua lei tiveram
direto á Justiça gratuita í)
Atender 1 solicitação das
autoridades com petenles,
quanto à indicação de ba
charéis integrantes de sus
lofarão. nara a constituição

de comissões de inquérito ¦

Medicamentos eft
• MCABIA

MÜLLERSTREE
C CIA LTDA

• P. ALEGREOr riÒr»t

Banco Agrícola - 
Mercantil S. A'

(ÚLTIMA) CHAMADA Dí CAPITAI

Dc acôrdo com a deliberação da assembléia geral
extraordinária de 25 de outubro dc 1963, ficam os se
nhores acionistas convidados a realizar a 3." chamada
de capital ou seja de 20% (vinle nor cento) para a in
tegralizaçSo das novas ações subscritas por ocasião da
elevação do capital social para dois bilhões de cruzei
ros, devendo fazê-lo durante o período de 5 a 31 de

janeiro de 1965.

Pôrto Alegre, 5 de dezerrfbro de 1964.
A DIRETORIA

PROCURANDO SEMPRE SERVIR

MELHOR OS SENHORES

PASSAGEIROS, O

EXPRESSO (ACHOEIRENSE LTDA.

DolCK) A PARTIR DE S DE JANEIRO

MAIS UM HORÁRIO

Satdâj d* Cseboctn do Sul' As 8 horas da manhã.

Saldas á* Pt*tt Alegre: ia 9 hora.- da manM.

ISTO É VERDADE...

O Correio começou a funcionar no Brasil em 1663.
com o regimento de 25 de janeiro do mesmo ano, sando
nomeado o Alferes JoAo Cavalheiro Cardoso para o
oficio de "Correyo" da Capitania do Rio da Janeiro,
em 19 de dezembro de 1663.

ISTO TAMBÉM É VERDADE

Apresentando oa maie alto* índices
de vendaa, superior mesmo aoa de
muitaa outras arandea marcas mun-
dials, CONTINENTAL é o primeiro
cigarro na preferência doa brasileiros.

.1 !*ov»o CiUl I

Continpnt»

uma profotoncia nacional a cia. ot cioarhu* üouía cruz

\

EI



farina 6

MERCADO DE TAXAS LIVRES

.luxa* do Banco do Bra«il para ontem, segundo
forma o Boletim do Escritório Di-lapieve:

DÓLAR  
r

ZjTBRA . .. 
MARCO ALFMAO 
FLORIN
FRANCO SUÍÇO 
URA 
FRANCO BELGA ..
FRANCO FRANCÊS  

"

OOROA SUÉCA  
'

COROA DINAMARQUESA 
SfcHIIXING AUSTRALIANO
ESCUDO
PESO ARGENTINO . 
PESO URUGUAIO 
COROA NORUEGUESA 
PESETAS 
OONVÊNIO

WLASIO DB NOTICIAS
PSrto 4le«ra.

1 825.00 1 850.00
5.090.80 5.169.90

458,90 466,20
507,80 815.80
422.80 429 60

2920 2.978
36.70 37.40

372 40 378,50
365,20 361,10
250.60 255.20
70.60 72.60
63,50 63.30
9.10 10.20

73,00 83.30
355.00 259.50
30,00 31 80

1 734.00 1 769.00

TENDÊNCIAS

¦' M&o se verificou qualquer modificação nos negócios d» câm
bto no dia de ontem, com o dólar sendo cotado a Cri

6 " C* 00

BÔL5A DE VALORES

MOVIMENTO DF Rol SA IJO LITRAS Dí CiMlin An

8U0 spol «st. Progr.
Pr»l. Invest. de KKiu,
venc. março 66  .
2OGO+4OO ijen» venc. se-
tc-mbro 66 /.....
2JOO+MIOO Mem venc.
setembro 67 
5400 • idenr venc. mar
VO..67
187 idem Plano de Obras
lie de 100». vtnc. abril
65, com 11 
ll^ldem venc. abril 65
com 12 
1000 klem venc. setem-
br# 6í>
20 aiõ-.> dia < marro»
Souza Cruz, sdir
15 açôo? dH Navegarão
Hiegrandenwe S.A., de
luGO nom. com dlr.

ItM MMTADOK DA

200.000 coin 319
10<' 0<X> 321

4JO 160 0110 •' 231
100.000 ->5i

S40 900.000 <¦ 27]
600.000 1W>

440 2.2IW.OOO • !84
50.0<"p0 •• in

460 M0.000 •• i»2
5. 700. WW 113
I 730.000 •• J44

»70 250.000 274
1 790.000 •« 304

830 250.000 •• 164
l.."jfl.ono •• ii4

740 J 750.000 ^14
700.000 •• 224

> 630 J 000 .000 235
1.(00.000 <K

63,990
63,810
72,050
69,260
68,407
75 774
^',996
77,29V
77.1W
77.097
70,970
f>*,128
65 340
69,9*2
76,9%
73,*«0
72,950
7:.850
69Í925

l.OOO Total Inlersul 27.750.000,—

P.135 Total titulo* 6.825.080

.LITRAS IK> BANCO DO
BRASIL S/A. — l>esAgio sujeito
ao* Imposto de Renda <k> 15^,

ua fonte

19 «4' OOfi
«Ü.OOi»
132.000

«É 110
UM)
180

R1.*0
*1,70
81.70

T«*l 8 Ura st! 20.548 000,—

DIKHTOS A I.KTRAS DO
BANCO DO BHASII.

1 864 000 D L.B B 76,3tt

Total n. *, Braatl 1.069

i firas i>e cambio ao
PORTADOR CIA. I F.DERAL

2' .'00 0*10 com 180 venc. 81.63
21.000.000 " 210 " 7H4H4

T^tal Cia. Ftdeiíi 42.000.000,-

"UTKtí 1>F. I AMBIO AO"fORTADOR DA CRFFISIL

26.00^ 000 com 212 venc. 77 MJ
34.000.000 '* 242 74,38
lOOtO.OOO 3i4 •* 6M.66
10.000.000 1X4 »• ho' 14
10.000. COO *« 2'4 77', 14
10.000.000 ** 244 •» 74 21
10.01)0 000 •• 71^40
34."OO.t4X) *• 1S2 *» ho',30

fi'.O^O.OoO ••212 77 10
1.100.000 *' 182 W.30
V. 400.000 '* 212 ** 77 30
1*400.000 242 74.3J»
1.4'10.000 2^2 71,54
1.400.000 *' M)2 6# .79

157 000.000,-'
'total 

Cr rfwil

* LETRAS llt CaMBII ao
PORTADOR DA F IN ASM

Jl Í400 000 com 180 venc. 6*.96
S, t»0«* .0"<> - 240 '

r #00.000 - Ml » 60 9(

"Pütal 
ftiüául líM) 0U0,

amais

alia,

renda

J v \w 1

LETRAS,tCAMBIO

CREFISUL
Informaçòt» fonet

64-38 e 44-97

Copitol e Reservor
' CrJ 475 719.485,00

Corto Potente 108
Rije Sete de Setembro, 601

Debates Fiscais

Hoje: Consumo - 
Quinta: Renda

- Prmsrnulndo m trabalho* de riliulgaçAo entre o» contado-
rts e técnicoh em contabilidade acerca <laa reformas fincai», o
(.entro de Estudo* Contábeis, a noite de hoje. mm Inicio a» ai
h na» dependência» da PUC (Praça da CoDcelçàm. rrali/ara d»
bati» v'>rr as alteraçõe* no impàfiU) rir consumo. Na quinta —
d» 14 — no mesmo local e horário, serio debatidos problemas
<4-1* reformas sobre o imponto de renda.

F:Ma iniciativa do referido Centro vera sendo ainpUmenU
pri slitiada pelas autoridade^ taiendaria». representada» naa pr,
suas dos >rv trnaldo (ieisel. Uelecado Fiscal, e dr. Joio F.Tan-
Keli«ta Bevllacqua, Iteletado Refinnal do ImpdsUi de Renda.

Por oulro lado. w> reuniAes referidas são proasciruimenio d.
anteriores sendo «|ue no dia 8. no referido local, o dr. Mcolau
Mêjitailem o. \gente Fiscal de Cionaumo dissertou longamente id-
hre a Reforma do silo. com um plenário de cerca de duas
centenas de Profissional*.

Prestigiando o frrrnriata e. ainds, a iniciativa do Centro.
também t om pareceram ot> representantes daquelas altas autori-
daites fazendárias. Ktator Federal Antonin C. Silveira e Agente
fiM-al do Im. de Kenda. dr. Joio fèriva. Chefe da Tributário na
DH1K e Delegado-Regional Suhatltuto l)em como os Atentes Fl«
cais de Consumo Dr Adalfo Lima Costa e Jose Maria Pondé
Ciaves e sra. Maria C. da Costa.

No emrrrameiito dou trabalhos o fdnselbti Regional de Con-
tainlidade de|Mii<i de salientar a significação dos trabalhos do
€>ntro de l>tudoK í 

'.ontábeis. 
piSMtu i destacar a significação

do esforço dispendido pelos altos servidores d» tsxemls Natio
nai. presentes à reunião e. de forma especial, ao conferenclata
na oportunidade arirmando i|ue tal colaboração, longe de set
uma simples comprovação dr consciente Integração t sus pnsi.
ção funcional, representa a mal» positiva compenetração clvles
na prestação d< rrlevante colaboração sobre importante aasunU
de interesse coletivo.

O Centro de F.studos Contábeis, conforme nota dnulgsds

a 
Ma tdlçao conalderaodo a dificuldade em reuniões regionais
ra um ilehaie ol> teiivo da mataria fiscal noladamente pela

falta de regulamentação e diante da tramitação postal da. or
<[&' de seniço, r>so|teu acolher consultas acerta da matéria.
rfêsde que oiH-sminhaaaã eonforasa fitado ns aludida wmaik»
v 10 t- mui manter-se-á» suapemaa oualsqoer etcumOes técnico-
ettturals. ate que sejam removidos os fstnres que justificam a
diretiva agora adotada

Imposto de Consumo: Novos esclarecimentos ao comércio

Total geral de> opeeaçasf de<•'» — Cr$ 296.392.080

OFIBTAi DE rOMPWA C
VENDA

o »xo>imso*

mio?' 
"°r ^ 11

I EDERAIS — Não ho-jvt
1*f_I>ro''ui'a. wr -ferta.
ESTADUAIS — Movknmio r.-

Oferu rninuna, un -««cur,
™ '^fs 7S> c;;rAVOKS I»f BAVriK _ s
bouve, Ofena e procura reguls

AÇftES DE CIAS. WVHtSAS _
Movlm"r>to fraco
LETRAS DO BANCO DO BR A
, í- S Movimento (racol-BTRAS DE CAMBIO DE ACET-
Tf 5iE 

CI AS DE CRRDITT) tUNANCfAMUNTO - Movim,„to extraordinário
T1T1IOS DIVFRV>S _ N.

Oferta 0 procurade debíntures.

Ifíf .8üi a^uranía e otnau-
çso de iuv„ pre^o do. acuatítulos traiiaaclune s,,m ntoPm por Intermídio d.tiro corretor ofK-lal da Roí-
" a' Vswre. do Riu Grau-<** do Sul,

ÇOMtETORKS OFICIAIS DA
ií DE VALORES DO
KlO GRAND1 DO SUL

'' lz GONZAGA MARTINS -
Ruiidos Andrada». 1332 téneaFt.nc 7212 e 4184
RUBENS BORGES PORTES -

303. Fona 7»n
EDU LNOAHLTTI LVS CASAS
r Rua 153 .3.® andarFone 6026 t 6*43
WALTKR SEABRA — KUS dua

~ »"0reH»s -
T.-lofotv A2SO
ÈlXiAK P1LLA - Rua Urug.al.-^7 3 ° sndar. Fono 6657 ru*H>RTL VATO MELLO CASTRO~ Ru» Urugusl. 155 — í,ai.dar .Vu, 208 Kone Jnu
PAULO DF A K AI ]UJ VIANNA

R ui Uruguai, im jo m<Ur..^la 304 Fona 6306 e 6303
Rua 7 d« Setembro, 1126 — T*.
lefone (>:i04
VINÍCIUS LOPES MAISONN \VBRua Urususi, I5t i.o «na»
Sala 203. Fone 7M7
WERNER <;«<>» _ Ru.
303. Feios 7V!l *
ANTÔNIO DEI^iPIEVE _ R viaJ"* Montauri, M _
8410 » 8905

I>hW.A-H 
<A,-TA>iO V

GHELLO — Rua Uru«ual
° andar Fone 9 i«t2

OR FELINO MOHR. Dr.
^i^uelra Cami>o*. U7i
<l»r. Fons 7.1 lv t M~<>.

MARAN.
287.

>•170»
— RUS
*.• sn-

Alagôas cria

Companhia

de Habitação

A Assembléia ^Legislativa

efe Alagoas aprovou a < rla-
çào de uma sociedade de e-
'.onomla mista, destinada
a executar, no Estado, o
plano de habitação popular.

ü Poder Legislativo abriu,
ainda, créditos especiais pa
ra a nova emprésa, que terá
o nome de Companhia do
Habitação Popular, a fim do
que sua instalação se faça
imediatamente.

Em seqüência a sou exame
da lei do lmpósto de consumo,
lieruiit) ut> orgaos dirotivo»
reumoos da Auociaçao Co-
merciai de Pôrto Alegre o Fe-
aerasau uas Asaociagoes, co-
merciaia do Rio UranOe do
òui, o Dr. Juuaa Uuvauiosa(
Aaifiur Jurídico de amou aa
souaaaes, aditou o que ao se-
gu».

Capitulo VI - Da Restitui-
(flw. Assegura a iei u uue.oj
a retutuiçao do unpostu ínua-
vtaatneme papo ou por impog-
albiUaaue ae utuuavao ao ^iu-
(Uto polo exportadoj isento ao
LriOulo que aasunuu na aqui-
alçáo da mattria prima a pro.
Uuvo intermediário, a resutui-
6ao deve ser requerida oom a
prova de que náo tranateriu
o ônus do tributo, isto d, de
que não recebeu de terceiro o
respectivo valor. Weste caso,
ao terceiro rabo impedir a res-
tltiuçao do imposto devida-
mente pago Com o Imposto
sáo restituidos os juroa de
mora e as penalioades apuca-
das, na hipótese de piocesso,
aalvo as referentes a ímragocs
formais náo reputadas preju-
dioadas pelo fundamento da
restituição.

Dando inicio à explanação
do Titulo II — Dos Contri-
buuuoò • dos Resp<jnsttveis
luuutarios, o mesmo técnico
porcorrou a matéria do Capi-
tulo I — Dos Contribuintes,
para referir que à contrlbuin-
te tôua pessoa natural ou jurl-
dica de oireito pubuco tneste
caso so por substituição i ou
privado que. por sujeição dl-
ma ou por substituição, seja
obrigada ao pagamento do tri-
buto. Sao contribuintes òrlgi-
narlos o produtor e os que lhe
sejam equiparados exceto nos
casos não sujeitos ao imposto
o«m como o Importador o o
arrematante, são contribuintes
substitutos o transportador n
qualquer possuidor, aquãlo
pelo transporte, áste pela ven
da de produtos tributados
mas desprovidos da documen
tação de origem, sem prejuízo
da responsabilidade correlata
dos contribuintes originários.

O Capitulo II - Dos Res
ponsáveis Tributários - cora-
preende duas seções Seção 1
— Dos Sucessores. Sào assim
definidos o espólio pelo debi
to do "de 

cujus" até a data da
abertura da sucessão; o su
cessor a qualquer titulo e o
oonju# meeiro pelo débito do
espólio até a data da partilha,
limitada a responsabilidade ao
montante do quinhão, legado
ou meaçáo; a pessoa jurídica
de direito privado que resul-
tar de fusio, trasíormaç&o ou
Incorporação, inclusive no
simples caso de alteração da
forma de constituição pelo
debito da sucodlda até a da'a
do ato; o espólio ou qualquer
soclo remanescente que prós-
seguir na emprêsa sob a mes-
ma ou outra razão social ou
sob forma individual respon-
de pelo débito até s data da
extinção, a aquisição <le fun-
do de comercio importa na
responsabilidade pelo débito
•té a data do ato: pessoal*
mente, se o alienante cessar a
exploração de comércio ou in-
dustria e subsidiàriamente
com o allenamento. se êste
prosseguir na exploração ou
mlclsr, dentro de 6 mêses, a
oontar da alienação, nova ex-
ploração do mesmo ou de ou-
tro ramo do comércio ou in-
düstria A responsabilidade
por sucessão apllcs-se não só
em relação ao débito Já cons
tltuldo oomo em curso de cnns
Utuição ou posteriormente
constituído em relaçfto a obrt-
gaçôes tributárias surgidas a-
té a data da sucessão A Seção
II - Dos Terceiros Responsa-
vels atribui a responsabilida-
de da pessoa juridica pelos
atos praticados por seus mmi
datárlos, propostos, emprega-
dos, diretores, gerentes ou ad
ministradores, sendo que éstes
últimos respondem alr.du sul>-
sidiãriamente por tais débitos.

Capitulo III — Da Capaclda
<le Juridloa Tributaria. A ca-
pacidade juridica para ser su-
Jeito passivo da obrigação tri-
butária decorre de situações
previstas em lei. regulamento
s atos administrativos de *•»-
rã ter normativo São lrrele-
vantes par excluir s responsa-
bilidade de cumprimento da
obrigação ou a decorrente de

sua inobservância aa
que no direito privado ex-
cluem a opacidade Jurídica das
pessoas naturais (ex.: menori-
dade do agente); a lrregulari.
dade formal das pessoas Jurl-
dicas de direito privado ou
das firmas Individuais, bastan-
do que constituam unidade
econômica ou profissional iex'
sociedade irregular»; a inexis-
tência de estabelecimento fl-
xo, a sua clandestinidade ou
precariedade de suas instala-
çOes (ex.: a própria moradia
do contribuinte i e a inabltua-
lidade no exercício da ativida-
de ou da prática dos atos que
dêem origom á atribuição ou
imposição de pena (ex.: trans-
porte Isoladamente feito por
quem náo é transportador l

Capitulo IV — Do Domicilio
Fiscal. Para oa efeitos de cum-
primento da obrigação tribu-
tárla e trampetância daa auto-
rldades administrativas i con-
siderado domicilio fiscal do
sujeito passivo direto ou lndl-
reto (do contribuinte ou de
quem o aubstitua ou suceda):
se pessoa Juridica de dlwito
privado ou püblico, ou firma
individual, o lugar de situação
do seu estabelecimento ou re-
partição (ex: Pftrto Alegre o
Alfândega local), ou, se hou-
ver mais de. um (estabeleci-
nientol ou mais de uma ire-
partição) o iaquele ou da-
quela que fór responsánl pe-
lo cumprimento da obrigação
tributária (ex: Pôrto Alexre.
Alfândega local. Cachoeira do
Sul, Exatoria Estadual e Dele
gacia Fiscal do Tesouro Na
ciooal em Pôrto Alegre; se co-
merclante ambulante, o lugar
da sede principal de seus ne-
giicios ou, sendo esta indetei
mlnadtt. o local de sur resldén
cia habitual ou, na falta, qual-
quer dos lugares em que exer
cer a atividade, e se pessoa
natural não compreendida nas
hipóteses acima, o lugar da
prática dos atos ou da ocor-
rAncis dos fatos que dfem
origem a tributação ou impo
siçáo de penalidade ou, sendo
iMo impossível, a sede hsti;.
tual de seus negócios, a resi-
tlèncla habitual ou o lugar on-
ae fór encontrada. O domiri-
lio do fiador e o mesmo do
devedor original.

Capítulo V — Da* lirma*
mterdependentes. o ar' 15
estabelece o valor tributável
no caso de vendas leitas atra-
ves de estabelecimentos liga-
dos direta ou indiretamente
aos estabelecimentos remeter,
tes que é o preço de venda
normal ou o de mercado e em
casos especiais 70', no mini-
mo désse valor. Neste Cspitu-
10 V, o art. 42 considera exi*-
fir relação de ínterdepenilén-
cia entre duas firmas; I - -
quando uma delas, por si.
seus soclos ou acionistas e
respectivos côiyuges e iilhos
menores, fôr titular oe mais
de 50c j do capital da outra;
11 — quando de ambas uma
mesma pessoa (iser parte na
qualidade de diretor ou de so-
cio que exerça funções de ge
rencis, ainda que exercidas
sob outra denominação ustu
é. não declaradamente de ne
réncia»; III — quando uma
dela* tiver vendido ou consig
nado à outra, no ano anterior,
mais de 30% no caso de dis-
tribuiçáo com exclusividade
em determinada área ao terrl-
tório nacional, a mais de ôú-.
nos demais casos, do volume
das vendas dos produtos
tributados de sua fabricação,
importação ou arremat.içfio
E' ainda considerado haver
interdependência entre dua.
emprésas (firmas, no texto 1»
Kal) oom relação a determina
do produto: I — quando uma
delas fôr a unies sdqulnjnt»
por qualquer forma ou titulo,
inclusive por padrona^em.
marca ou tipo, de um ou de
mais de u:n doe produtos ln
dustriali. ados, importados ou
arrematados pela outra (ex: a
única sdquirente de papel
' arbono mas não uma das ad
quirentes de papel carbono
com marca especial) e II -
quando uma delas vender ã ou
•rs 

produto tributado de sua
fabricação, importação ou ur
remataçâo, mediante contrato
de romissão. participação •
ajustes semelhantes

Segue o Titulo TII — Das
Obrigações 1 cssi.r.as cio
Capitulo 1 trota Da Rotula
gem, Marcação e Controle dos

Produtos. O fsbrloante é obrt-
gado a rotular ou marcar seus
produtos o os volumes que o*
scondicionem em lugar visível,
indicando a sua firma (ou s
sua denominação) ou a sus
marca fabril registrada, a si
tuação da fábrica produtora
pela localidade, rua e número,
a expressão "Indústria 

Braal
leirá etc. Os produtos isen-
tos conterão, em caracteres
visíveis, a expressão "Isento

do Impôsto de Consumo" e a
marcação do preço de venda
no varejo, quando fôr condi-
ção psra o beneficio, e aa
amostraa de produtos (arma
céu ticos, (sflbre as demais
não refere a lei a expressão
"Amostra 

Grátis", marcaçfto
essa que, se não fôr possível
em cada unidade, será feita
no recipiente, envoltório ou
embalagem O reacondiciona-
dor indicará o nome do Es-
tado ou d» Pais produtor. A
rotulagem ou marcação será
feita antes da salds do produ-
to do estabelecimento produ-
tor. Os rótulos doa produtos
fabricados no paia serão es.
critos exclusivamente no idio
ma nacional, excetuados ape-
nas os nomes dos produtos *

•outras expressões sem corres-
pendente na língua o uma vts
que tais nomes constituam
marcas registradas no Depar-
tamento Nacional da Proprie-
dade Industrial, mas essa
norma não se aplica aos ró-
tulos dos produtos destinados
a exportação, desde que con-
tenham, em língua nacional e
estrangeira, a indicação de ter
sido o produto fabricado no
Brasil. E" proibido: I — im-
portar, fabricar, possuir, apll-
rar, vender ou expôr ã venda
rótulos, etiquetas, cápsulas
ou invólucros que se prestem
a ludicar, como estrangeiro,
produto nacional, ou vlee-ver-
sa; II — importar produto
estrangeiro com rótulo escrt-
to. no todo ou em parte, em
lingua português», sem men
cionar o pais de origem: III
— empregar rotulo que índi-
que falsamente a procedencis
ou a qualidade do produto;
IV — adquirir, possuir, vender
ou expór à venda produto ro
tulado. etiquetado ou emba-
lado nas condições dos nume
ros anteriores O regulamen
to poderá determinar ou au
torliar ia pedidoi que o Mi
nistério da Fazenda, pelo ór-
gao competente, determine a
rotulagem, marcação ou nu-
meração pelos importadores,
arremaiadores, comerciantes
ou repartição fazendária de
produtos estrangeiros cujo
contrôle entenda necessário
bem como prescrever, psrs es-
tsbelecimentos produtores •
comerciantes de determlnsdas
produtos nacionais, sistema
diferente de rotulagem, eti
quetagem, obrigatoriedade d»
numeração ou aplicação de
silo especial que possibilite o
seu contrôle quantitativo. O
sêlo especial será de emissão
ollciãl e sim distribuição soa
contribuintes será feita gra-
tuitamente, mediante r,s cauto-
Ias e formalidades que o regru
lamento estabelecer, a falta
de numeração ou de aplicação
do sélo es)ieclal ou o uso de
sélu impróprio ou aplicação
om desacordo com as normas
reiíiilamentares importará em
considerar se oomo nio ideo-
tiflcado, com o descrito no*
documentos fiscais, o produto
respectivo. (Como se vé. vol-

In se a cogitar de sélo. embo-
ra para o produto e não para
a nota fiscal, o que não deixa
de ser um recuo a extinção da
estanipilha).

Capitulo II — Do Documen
tário Fiscal Seção I — Doa
Notas Fiscais As notas tis
csis são exigidas para as ope
rações tributáveis e mesmo
nas náo tributáveis mas qua
importem em ssida de produ
tos tributados ou Isentos do*
estsbeleclmentos produtores
ou dos estabelecimentos co-
marciais atacadiatas Entre os
requisitos das notas fiscais, ja
conhecidos ds legislação pre-
cedentê consta elementos que
1 ti causar dificuldades práti-

s Indicação do nome e
endi reço do transportador
Exige-se a impeess&o apenas
da denominação "Nota 

Fiscal",
numero de ordem e via As
notas fiscais serão numeradas
em ordem crescente c enfeixa

das em blocos unitormes e
emitidas na ordem, não po
danuu aer extraídas de bloco
nôvo sem que se tenha esgo
tado o de numeração lmedia
ta anterior Mas é permitido
o uso simultâneo de duas ou
mais series de notas fiscais
desde que se distingam por le-
trus maiusculas, em seriação
alfabética, facultado ao lisco
restringir o número de séries,
qiyuido usadas em condições
que nãó ofereçam segurança
d* fiscalização £' obrlgatrlo
0 uso de talonário de série es
pecial para os fabricantes de
produto» isentos e para os co-
merclante* de produtos de
procedência estrangeira, oou
tendo respectivamente impres
sa, em cada nota, a declara-
ção 

"Nota 
de Produto Isento

do Impòòto de Consumo" ou"Nota de Produto Estrangei
to", oom separaçüo, ainda no
Ultimo caso, entre os produ
tos de importação própria e os
adquiridos no mercado inter-
no (Se a nota fiscal deve
conter —art. 48. inciso VII —
s classificação fiscal do pro
duto e valor do lmpósto sôbre
éie incidente, nada diz a lei
se a mesma nota fiscal pode
Inserir produto Isento e tribu-
fado, dando a entender, no
caso de produto estrangeiro, s
necessidade de mo separado
de nota fiscal, conforme seja
êle importado ou adquirido
«o mercado interno) Alude1 a
lei que a nota de produto es
trangeiro conterá ainda, em
coluna próptia, a indicação do
número do livro de registro
ae estoque e da respectiva fft-
lha, ou o número de íicha que
o substituir, em que o produ-
to tenha sido lançado na es-
crita fiscal do emitente (Se

a nota de produto estrangeiro
substitui o extinto certificado
ds deaembsrsço aduaneiro a
presente requisito que psrec*
general ivado, onde anterior*
mente n&o era, relativo ao re-
glstro de estoque por livro ou
ficha exigência que talvez o
regulamento abrande, iimitan-
doa apenas a certos casos, r»

que Sdria desejável, visto co
mo a exigência tem por esco
po matéria estranha ao impôs ,
to de consumo ,ou seja, a re
pressão ao contrabando i Ta
lonário de série especial *
obrigatório para nada ambu-
lante de emprêss contribuinte
(não é mencionado o comer-
cianla atacadista > Ds extração
e preenchimento das notas lis-
cais trata o art. S0, inclusive

pelo sistema mecânico, daiüo-
gráfico ou de sanfona A pri-
meira via acompanhará o pro-
duto ,em mãos do transporta-
dor para entrega ao destins'á-
rio que a reterá pe.ra exibição
ao fisco, e a ultima ficará
presa ao bloco e arquivada
em poder do remetente paru
fim dê flscallraçáo A primei
ra via, durante o transporte,
devera estar em condições de
ser exibida á fiscalização pa-
ra conferência com s morta
dorla transportada Cada es
tabeiecimeuto (matriz, sucur-
sai, [ifial, deposito agencia ou
representação; terá talonário
especial de nota flsoal E*
vedada a emissão de nota fia-
cal que náo corresponda a
saída de partes do produto
desmontado, cuja unidade náo
possa ser tranuslortada de
uma só vez, desde que c im
pósto deva incidir sôbre o to*
do e da salda flcta (remessa
de material para industrializa-
ção a cargo de terceiro ê seu
retorno á origem js Industria-
llssdo para comércio, no ca-
so, sera extraída nota fiscal
correspondente ao todo na
primeira remessa e notas fia-
cais correspondentes ás de-
msis remessas com remissão
às snterlores. Os talões de no-
tas fiscais, sntes de utilizados,
deverão ser autenticados. As
notas liscais que náo satisii-
rerem as exigências legais e
regulamentos serão cons.der",
das sem valor legal, provando
apenas a lavoi do fisco Será
ainda sem validade a s fis-
cal de produto não t ate
trés dias da data da ssão
(note?se o prazo i e cará
presa no tnlão. sujeito o fato
a Justificação, referindo a dis-
posicSo 'parágrafo único do
art 5H) à anlicaçfto do M?a-

iH)t" do art 54 que trata de
outro e feito, a rna de trán
sito

Imposto

começa com

RIO 11 'Meridional) — O
«esconto do lrnpôoW de R<..
da na fonte para as pessu.t
flsiess se efetua a partir ds
renda liquida de (' » fr> „ .
per méH. estando leentos to
do» que s tiverem nferior
ou igual a CrS 84 mil.

tfIO» U*. MUfti|U| COUl
puta se o n.esmo como ren-
dimento bruto. <lo qual s®
doduzcni as c*>ntribuiÇA»^a
aos IA!' e. dos casado^,
mais 42 mil pela espósn -
Crf 31.500 por filho, tm qt.ai
quer dependente imensal-
mente), dando, entfto. s reí»
da liquida tributável.

A inovação qu traz a no-
v% isi e que o dencomo na
fonte abrang. qualqii'* IP
Portãbcla elevada enquanto
a legislação anterior o li nu
lava.

Entretanto, os que iive»cm
rendimento de trabalho
Crf 6 mUHAes nSo e»tôo »

Jeitos a «freaewsçftr) de (.
claração ao Depsrtamei.ío ca
Imposto de Rendu Assim
mesmo, o* que contarem o -
rendimentos outro» qu«, •«'
madot ao, do tral>a'h«, n.
a injam aquêle teto fiCaie
iguslmente lucntos ds dtr!a
ração desde que as rcida.
dessa* outras rifei* na«» ul
rapassem de St as do tra

balho
Para Si* pehsosc tu , 4%

"ujea rç< «itoi náo pro .'
i hsm do trabalho assai ir •
do, a isen^lo do tr'bu > '4
ae dará quando, feitas s* »*e
dufêe» » o» ábati ment<» ri
1»', a renda liquida io>ia(
nlo SXreda de Cr* 1 «Ofl i 00
A'"1 é»s qunnllii hrnl,, ná '
hi verã IWN"ração .óin.^.te
exigida se (Oi ulirsoaseaoa

s < ,(ia.

de Renda: Desconto na 

fonte

85. mil cruzeiros líquidos

f riso* eip<vr//r<»«

Os Jornalistas. pro(«iso.-f§,
magistrados e autores, cuia
isenção do impôsto de ter ia
caiu, t^rfto que computar
seus rendimento, pn.fissio-
nais, para ef. itó de trihaU-
s* • •* uí 4s»w«to u*
64

O "einp-éetiiiio 
compulsó-

rio" e o »hainado "impósto

de solteiro" »0 v goiaram a:é
31 de dezemb.o último, nAo
sendo ma s deseevados tA-
br» < exercício .te 85 po-'em ainda sôb^ 64 <n.^» ,*s-
»oí» dr dvciarut ão atrat üí».

As pes«or- físicas oue •
verem mandato ela \o Qt
representS{io popuim - qimi
quer que seja o »<u guu
ifesidenu, governador. ie-
nador deputado fed ai de
putado es sdual. prefe.t i t.u
Vereador) teri., liret i ho
desconto de 30' • d"i reu
d - mento bruto ind»»pt*o.'t,>u
tem me de , omprovicá»

Cxrlwõt a

Sào t»erio incluídos en;ra
ot- rendimentos sujeito* fu»
deaconto, do imputo, os pr«'
ventos de aposentauori.i f»u
reforma, quando motivai,
pi 

" mole-1 a lesp eificndu
Rs L i 1.711 52 •: a indenua-
C ' e o av so prévio, pagos
p 1 c -pe iida 11 reacisài. do
••o»itr«to de trrbalho. nAo ex
e oerteN tio* limite* atram i*
d s pela L. o sallirio-fso-i-
lis, a* gru ifiCk(;6tíi po| i|U
b d eaix 1-,-a es i. i t.
r los in . u a fmiiie^, ,
•I ' lio» Cl m valo e. „
ajiMs, d- custo • a» dlkiias
pagat pe cofea «ÚhlKos

OU Ócio empr» irSdoi JU U ílv
efetivaii nte destinado,
indeoiia^ão d- gu»i .

>aiwf«rS:i, .a e da .iijUla
çso do , .ilribumte ,5 nu
famius *11 loca: dade ., í*
rente da que residia; .>g pr*-
nnus de seguro de vida t 11
Itiupo Pelo emprega
dor em benefícios do.; su..-'

n Yfilrr dl l';
mentação fornecida gratuita-
mente pelo empregad " a s
seus empregados, ou a dita
enes entre o preyo cobraoo

pela ..l.nu-ntiM.ào  Ha
- o seu valor de merusaot o
valpr do uniforme roui>ni
ou veatimente», indispenraa
velr ao exercício <<,i emr.r»
a" carro ou função fc ie
rido» pelo empregador gn
t ntamentf ou a pr , itite
nores ao custo: o v» o

an&porte gratuito, ou suh
\rencionado. fornecido ou p.i-
«o pelo empregador o
nefíc o do* seus empreg <d
seui familiares ou d -pi 1 .
te^

At </«*//»«< «5«'s

P*'i aouraçi* do rendi
mento líquido das pessoas ff-
sícs; operam s« dr-duf*õe>s e
ab.it me ntos.

Fnfrc priiTitfira«. po¦'m ser computada o ...
s& s e corretagens pa; „ .
ter - ipJS em v.rtude .1» re
cfbim«etoe de luroí de t|tu*
i'e da div da yubiu s. eom;«
"•e P0*S< vôl,-,. jll! , hPr>
«•Irias recebidos desp«í«s
P "ils le 1 - .o,
X o« viajsnte,! coirr.bo!-
ç( ** êf- assoriaç^e» t
i, , :sk»miiura^ de jtui»,. %,
reviu.»¦« livros táen.cOí «hi
p s t.u aluguéis d# m. l' i *

irtiruüM nto» ou uUSllMiS
a«; aseiv* wu

recebido»

ej*t
¦•muNcia»

por ••• rviçi4, bem vO'»'0
eot» parte* d« ,4
miiiô-

Como Hecçao II dásse mes
mo Capitulo 11 vamos «ncou
trar a matéria Da Guie de
Trânsito. A saída ficta de pro
dutos (material remetido a
terceiro para industrialização
a seu retôrno destinado a ven
ds, industrialização ou acondi-
eionamento ficará sujeita *
gula de transita ns ida e vol
U Qutuido o emitente não
fôr estabelecido ou no caso
de remessa esporádica, pode
rão ser utilizadas fôlhas avul
sss, em lugar de tslôes.

O Capitulo III tem como M
tulo Da Escrita Fiscal e sus
Seção I Dos Livros Conforme
a atividade de Industrializa-
çáo„ importação, movimenta-
ção, venda, aquisição ou rece
blmento de produtos, deverá
ter livros fiscais para o regls-
tro da produção, estoque, mo
vimentaçfto, entrada e aaida
de produtos tributados e isen
tos, bem como para controle
de Impôsto s pegar ou a cr*
ditar e para registro dos res-
pectlvos documentos Os re
qulsttoe dêsses livros ficarão
afetos ao regulamento e o Ml-
nistro da Fazenda poderá au-
'orizar (a pedido) a titulo pre-
oárlo a substituição dos livros
por fichas Constituem lns
trument« auxi!ir\res da escrl-
ta fiscal do contribuinte e das
pessoas obrigadas a escritura
cão os livros da contabilidade
?ersl. as notss fiscsls. »«
guias de trânsito e de recolí:'
mento do impôsto e todos os
documentos que se r^'aA «•
nem com os lançamentos nela
feitos Cada estabelecimento,
seis mstrlz. sucursal, filiei,
denósito. agência ou represen
tsnte. terá escrituração fiscal
prrtpria vedada a sua certrr
I zncão. mesmo no estabeleci-
tnento matriz A conservacfo
dos livros é obrigada por cln
co anos quando ocorre a pre*
eriçáo do Imposto sobre a*
obngaçoes, caso esta.*» náo te
nham prazo maior Ns trans-
/erència de firma 'emprésa»
ou de local prosseguirá s es-
crituração dos livros exlsten-
tes exceto se a cautela fiscal
reermlnar o cancelamento
O prazo de prescrição inter»
romper-se-á p)r qualquer e*l
gência fiscal re|aclonadá com
-i» operações e que refiram os
Ihros oti documentos ou com
os créditos tributários ^a!e*

decorrentes. Tem-se, pois, s
prescrição do Imputo !nclg
slve quando anteriormente sd
alcançava as penalidades

A Seçfi.i II df sse mesmo cs-

pltulo III obedece k ruorica
Da Escrituração e traça por-
mas quanto à exatidão cure
íh t asseio da escrituração,

para esclarecer que o movi-
merjpj diário deverá ser lan-

gado dentro de trés dias e en-
cerrado nus prazos fixados nos
modelos ou no regulamento
Os dados do registro de pro-
duçáo admitirão quebras ra-
zoávels mediante o critério da
autoridade fazendária A uni-
dade de medida para o regis-
tro de produção poderá ser
adotado pelo Ministério ds

Pazenda, ,m casos especiais.
Capitulo IV - Bua Obrig»

çôes dos Transportadores A d
quirentes e Depositários da
Produtos, Seção I — Dita
Obrigações dos Transportado-
rea. 0 despacho e transporto
Sfto condicionados S entrega
do» documentos fiscais exigi-
vels a exigência estende i#
aos casos de msnlfesto des»
clYrdo entre os volumes e a
sus discriminação not do-
cumentos. á falta de descri.
Cão ou descrição incompleta
que impossibilite ou faculta
s identificação dos volumes, a
falta de indicaç&o do nome •
enderêço do remetente ou d*
destinatário (êste "ou* 

entra
remetente e destinatário dev»
ser lido e). Sfto os transporta-
dores obrigados á fiscalização
e responsáveis pelo extravio
dos documentos que lhes t»
nhsm sido confiados (o qua
representa uma vantagem pa-
ra o remetente e destina tá
rio). Se um mesmo documen*
to referir a produtos que da-
vsm ser transportados por
mais dt um veiculo, o d»
mimento devera acompanhar •
primeiro veiculo, cabendo ao
transportador a obrisação da
fazer, nos manifestos respea*
tlvos. anotações claras e pra
cisas na forma oue o regula-
mento estabelecer (A norma
devera ser solicada em caso
de transposição da carga por
alteração du via de transpojw
te ou mudança de veiculo. Ca-
mo se vê, a guia de embar-
oue não mais substitui a no.
ts fiscal no caso de carpa
Transportada por emprêss ra
>»ulsr de transporte, embora
manifestada, e a obrigação An
transportador levsr consigo
documentos flscsis encontra
dificuldades no transoone fer-
rovlário. como é notório).

A Seção II trsts Dss Obrt-
nações dos Adquirentes e De.
positários que deverão exsml
r.ar os documemos que reca-
berem f verifiesndo oualquer
•Sita para se eximirem ds
resoonssbiltdsde deverl i dsr
conhecimento dela á autor;da
de farendáris den'ro de oito
dias 'observe-se o prazo) da
data do recebimento do pro
duro ou antes do inicio da
ccrstimo ou ds venda, so
ocorrer em prar.o menor, avi-
«n"do ainda, na mesma oc»
s-è^ d? clrcunstlncia o rema
tent» da mercadoria 'por es.
nrit >. com recibo de volta
nsra prova* .'V a falta con»
sis'ir r.a inexistência da do-
cumentacfto, imoossibiMtar^o
a identificação do remetanto
pelo nome e endereço, o des-
ttnstário não poderá receber
o produto, sob nena de res-
Pender oelo imnósto s ssn-
Cóes caolveis Tais pessoas
sáo obrigadas a franquear ao»
r>?cntes do fisco os seus esta-
belectmentos, depósitos, de-
w-ndênciss e móveis, permi-
tindo lhes o msis amplo exa-
me dos produtos, documento*
e livres fiscais e comerciais.

(Continua).

CAMPOS DESCE

DO OLIMPO

Cernido H 4 \ 4$

(Dos 
"D.A.")

função técnica): diária* «
ajiKia de ru«u> rec o aes do
ampregauor pars v.ag,
prCivnts.áo pi-i TV-
>ruro para exercício de fun*
çiu n • ex'«riOr coitttiou;
õe, para eenstitttiçáo «ic

*" "»A * Vv-M-*' 'le
'""W Uvncias

An deduções de (omHSôo*
¦ corretagens sã . para »«i
a.oii -idu< das Cêdul*-' A «
B. K aa dtm.i «t uas Odu a
C e D. rendimento tio tra
l>a:h . com V neulo ..«• i-mp •
tio e * r 'Ad.ment » do trai.a
lho profissões liberais, e H
rendimento do f pr>sl e tra
baino v.fid»» avulíss em cs
rster hso..ual e fublo 

"o

Oi /ir.ifiiHonmt
librrmt

N. » ¦ a-o» .te prottasio. *
1-bvraw, aléiii das deduçòce

rna m#nt soiiaaas •
mil m a :dn < s legu nu *
imposto* r«lai:vo* *0 v-x«-i
cicio da pn,fissão; aau;, iu>
16:vj e teieione p.éni.w d«
s guro cor-ra fot,o e r « u
á»e instalaçAr*; ,ou> ra/o*
v».s di depreciação m. c.ri-
tui fixada to rniacuo .*»4>
Vi-or e « duração Oa* ,n«: 1
laç6cf. tfc*a> ^nittlumeiv.os

»»roce «suai*, qua mie
^<»ni os honcrftnoa,

exivu u>, 1:01 re»pondéõcia
f'-il 1: 1*J a nu, 

' 
nu

.mei • dcs.in di, j)
< .0 ds ai v d

PAULO » — 1 Meridional'
Foi aplauaida a decisão tf o

miaiAtro Pobartc Campoc d# r.r.ar
um Conselho do Planejamento.
MAOCiaodo tâdas u categorias pro
(lsaional& do Paia E è»te o pri-
malro paa»> que a mnineneu per
da do refim# «a no «amido «W
um «ncfintro con a* enodadna d*
mães*- e a opiniiir púo.ica. no in
mito tf» comurxLar um pouco an
Lee de oacidir *ôbre ueuitoa d*
m^rre^ee geral

A i ia de mn di^lofo en
tw j ni.oifctrc e o resto (k> Pais
? pro%'erhí»»l \fa'ici >.« corrsspx^n
aanu #atranc*uo* dizem que Rr
Oerto Campos ainda rio devobriu

parceiro S altura, para manter um
coioouio T. orna interpretaçSf
qua lào atinge O *!»o £ poeaive'
que o mlrlitro do Planajamer.ro

que a aar^u ti«.s F.aeculivO'»
aucaas!vãmente, mas nun-t pro- u
mu obter um apoio político deP
nldo - «e dlatarcte unj pouro da
'raat du homens de Biialha *

do R o de Jantiro Ma* esta táti
.•a nào Bena justamente deétinads
a * tmKfem do tônico qu<"
tenre ante» ao 1 aí« do que a par
Odoe'

Carrpo** etve ium mundo fc par
ta t h wnem de gaomete, normal
mír. r prel^re n alogar com outro»
tacnicoa « qu<" í»«*a tmpaciaiita

quando «urge 'tm parceiro que ln

trotfuf no del>8.*e fa»ore* e\tr»

eron«Vm»co»
Ma* aconte«*e que uma narfco

nào dvt- d» econo»,il»i • ou*>

jn st amei te éate« fatores sociais ou

Dolftlco» MNBair proporções bem

mat* importantes
»»*

•im cwtodmoto Campo» fica
um pouro desorientado e precisa
da mftc benevolente do mareoha)
Castelo aranco pa^a r»p*ir a» coo?-
denad*a de seo gabinete de mtnls
tro»

Ma» no final de rrmtA* *lio 4
?aref» do mintam do Plane 'amen
to assumir tM> a reeoonsfblllda
d» pel"« acontecimentos A eus
Paata a imp^nante m«s nào oni
unt^ls Recon>H(*^)do a d^fifulds
<*• mt) ponalartmi a mu nnWcs
"'a 

dafe firer oontente em íw:
-»rte á* um» oique«tr» cujn r^e
ra nrear^he a lacuna

Ideal seria »e bouves.iem outroe
ministro dotados daats canacid»
«le Lamentaveiru* nte nào t»xi«tem
Cm é maia eecabulado do que o
outro « nenhum d#VH ««b*- fala»
ao fjúblfeo O que falta é um
(VMbtnia s bnsilrln rm Umdwi
Puiue». ia nosu gerac»'\ um ho

clamo do Planalto tm tupi guarani,
mem caoa/ de »»aduair o abstra
Tarei» o ficll quando se toca ume
ajntonia defladonlrla. Mas no fl
nat de coma* a tarefa tfave ser
realizaoa Caso contrário faltará
público na mI« de audicSas

F.m beneficio do fírasil

Provavelmente pensando mais ou
n rMo* o que loi sumariamente
apre f*nt ído acim». Tampos raso!-
veu («Se; marclu à rt e Ir ao ao
ci .«-o -ia opinião publica A ln-
'en^ao b«*a Reata saoe ae 6
nôvo Conselho será puramen'* de-
cor ativo ou se êle paiticfparS
^aimeno' daa d«Uberacdas sôbre
planejamento

A litfra ira eu»ienie sòora a
«Munte insista ni fato de que aa
pianos nacionais tem m« )raa
chances de êfu quando conta»
com a ;-aricioavâo direta do» olr>
ruioa que em ultima analia», ate
enrarrev-idos dt executar aa me
ta» Por fAlta cíkte dispoattleo. te.
doa cm plano% latlno-i
•Ao pedaço» de napel.
oue o oiano <7ancés é tuna obra-
pnma.

de conh«etr tantas ezp»
«cnc aa rontinentai» seria indfcade
nào *pett Ia» O gtn.cm podem m
an «cipai V»hre ns acontecimentos
e sdure o amb'ei te em que vivem
M \s nào por muito tempo indiacti
tiv«»im»n>e o mau genial de t*)doe
vMi «cononiwta» latino americano» e
Paul Ptfthltch Mas »ti e»te acabou
por se exilar para 'lenebra. por-
que o» eftcntdtsu» da Opel. ar*
Santihgc fjraram aatreito» <Vmai»

par* «s
Mem r »n2vvraa snatogla com pa*

soas luais 4 todavta nerosasrle
faaer ai'isàc ao (ticuk) («chndo que
#tir° entre a OQRXWfDIM T.CO
NÔMICA OONSlfLTEC e o MmU
teiio do Plahe.tainento, oue fundo-
riam «m no* pane com o me«m»
x>e<io*a! que obedccun ao» meemoe
cnte*ios e nv .Vtpchtem o pansa
nento *cooAmiro de um P-U a»

S2 000 00i> de hi.oltantee
Será iue nào b* o»i»ror gcoioe

de»ra profissão no Brasil? Ou s*i'à
que nào se poor confiar n<tle«*

Crianot o C< nvlho do Planeja
re nte o imnistrr corr» o riaco tf»
ver ivadlda a sua corte por gante
4K* repiee*n'f as ckaaaes produto
ra». Vame? «ar Me éate geato e*
áwoocrs-liisçSo So planrlamanw
<-oMrlbu»rà oer» smslgamar os ho
ruena da eAne com »• -\i>v*ot«r 4o
povo e dos p»< oiitor»s Seria bom
para o Sra*i<

cor , taae
S te

I St 1

tção ae i«uAta»

roK. eo
e hoj

* ao

a 4

AUTO Expresso Pelolense limiiadi

PARTO AI.IX.ltF> E PELOTAS

Mais Informaçõ«'s

A úiHcã Emprésa com Umoimine entre duas

principais cidades do Estado

com dt7es<eis horários danos

roaro si i i.at PKun.t»
», »J» I 1.4» ll.lt li llt» , k 11 « 1 U U IN I* 1, r SI
Kitaflri Rodmitnao na KiitpréM s rua Nnntt»* ' ifituitt

Telsíoue ,'hVJ* Peleta» mi na gsrst^t e i
Mri« Alegre s rua Almirante Aarr^so » 'I
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HOMENAGEADO PELA INDÚSTRIA GAÚCHA 0 GENERAL ADALBERTO PEREIRA DOS SANTOS

FÁBRICA E CASERNA SE CONFUNDEM E REAFIRMAM SEUS PROPÓSITOS
DE COLOCAR A PÁTRLa NO PEDESTAL QUE MERECE NO MUNDO MODERNO

As mala expressivas figuras

do mundo oficial e das cl.is

aes produtoras gaúchas com-

pareceram k homenagem que
a Federação das Industrias do

Estado prestou, na noite da

ontem, no Country Clube, ao

general Adalberto Pereira dot

Santos.

Além dos lideres das classes

•mpresariais porto-slegrenses,

participaram da manifestação

industriais de Pelotas, Rio

Grande. Caxias do Sul. Novo

Hamburgo Santa Cruz do Sul.

Sao Leopoldo e Campo Bom,

bem como diversos ex-presl-

dentes da FIERGS.

Saudação

Durante o jantar o gen. te

dalberto P. dos Santos, que
nos próximos dias deixará o

comando da 6.a .1. para a

assumir e subchefia do Estado

Maior do Exército, no Rio. san-

dou o homenageado o sr. Plinio

Kroeff, presidente da Federa-

çào das Industrias, que pro-
feriu o segunte discurso:

"Exmo. 
sr. governador do

Estado; exmo. sr. comandan-

te do III Exército, exmo. sr.

comandante da III Reuniu Mi-

lítar, exmo. sr. comandante da

5a Zona Aérea, exmo. sr. co-

mandante doa Portos, exmos.

srs. oficiais e generais da Guar-

nição Federal do Rio Grande do

sul, exmo. sr. comandante da

Brigada Militar do Estado, srs.

representantes da Imprensa,

do Rádio e da Televisão, meus

prezados ex-presidentes da Fe-

deração do Centro das lndus-

trias do R OS., meus ami-

gos industriais, valoroso ge-

nsral Adalberto Pereira dos

Santos, homenageado dos bo-

mens da indústria do nosso

Estado.

A Pátria Espera Que Casta

I m Cumora Com o Seu De

ver — Palavras históricas o

que hoie — mais do que nun-

cs — devem ser a diretriz bá-

sica de todos os brasileiros

ComDarável aos maiores feitos

que a nossa história registra, a

RevrlurSo de 31 de marco —

além de todas as suas vtrtu

des e benefícios ao País. taw-

bem apresentou ao Brasil t

ao Mundo Democrático, uma

pléiade de homena, cujo cum

primento ao dever, firme'* ri»

convicções e desa««omhr«'iii

posição livraram a Nação do

caos e da anarquia.

Inúmeras vezes — quando a
"marcha batida" das forçns

vermelhas oarecia attn»ir sív.s

objetivos finais — ouvíamos

rios homens de bem e dos de-

mocratas, aquelas palavras: 
"A

nossa última esperança são M

Forças Armadas" E, elas não

falharam. Em menos de 24 hü

ras, derrotaram uma ollgar

quia corrupta e corruntore, que
não possuindo os requisitos

mínimos para governar, entre-

tara-se totalm-nte aos agente?;

comunistas, à demagogia e aos

mais odiosos métodos de en-

jansr e tripudiar sobre os sen-

timentos populares.
Salva, pois, a Pátria, pela a

ção enérirics e decidida (lo

nosso Exérci'o, Marinha e Ae-

ronáutlca, sob o Comando dns

ses bravos cabos de guerra,
aos quais, a nossa e as gera-

çoes futuras hão de reveren-

ciar, como autênticos libertr.

dores da tirania internacional

marxista, aue se nretendia ms

talar no solo brasileiro

O feito de nossas Forças Ar

madas merece, também o re-

conhecimento da oninlão oúblí-

ca de todo o Mundo Ocidental

e Democrático. Era a esoadn
¦erde e amarela aue se levsn-

tava e sobrepujava o inimigo

comum.

ísses descendentes esoin-

tuait de Caxias. Osório, Ir.

mandaré e tantos outros, cons-

tituem a rocha granítica e in

destrutlvel. guardiã da demo-

cracia e dos princípios cr;.?-
'*• ns do nosso povo

Noa idos de abril em nos-

so querido Rio Grande, ta

primeiras clarinadas vindas do

centro do Pais, um filho dn

Munk4pio de Taquara, levan-
teu se no planalto do Estaci.
— na cidade de Cruz Alta. Seu

nome- General Adalberto Pe-
reira dos Santos, a quem, ho-

Je. a Indústria Rlo-grandens"

presta estas cingelas muis justa
homenagem.

Desnecessário recordar que
a resistência final danuele Go-
vérno, que caia, foi, justsmen-
ta, em solo gaúcho. Os lide-
ree do premeditado movimen-
to de desintegração nacional,
concentraram se nes»a Capital,
na v» tentativa de obstruir o

que era lrreverafvel: a vitória
das Força» Democráticas.

Naquele exato momento, a
figura do General Adalberto
Pereira dos Santos já ei* u
ms das afirmações da vitórii
final. Seu nome, citado com
respeito e admiração, consti-
•ma a segurança de que o Rio

trás ocasiões, contribuiria tt
risivamente para mais essa

grande causa nacional.

Restabelecida a ordem, e a
Náu Brasileira, rob o comir.-

do do Presidente Castelo Bmn-

oa, iniciava-se s consolidação

da Revolução e a reconstru-

ção da Pátria combalida Prni

cipiava, então, s grande res-

ponsabilidade dos homens de

empresa Naquelas -.>t.tin.; ¦:

cias, podemos constatar a ti-

sao e a disposição do Gene-

ral Adalberto Pereira doa San-

tos. Nos diversos contatos

mantidos com Suas Excelência,

verificamos que — além us

naturais e intrínsecas atitudes

militares que a ocasião reqtie-

ria. — o Comandante ds • a

Divisão de Infantaria, preocu-

pava-ae, extremamente, com os

reflexos econômicos e sociais

da grande Jornada que se im

ciava.

E. neste momento, com s

maior satisfação e orgulho, po-
dermas afirmar que a Indiisr-i»

Kto-grandense atendeu ao eht-

mado d> Sus Excelência, nw
•isam ns mala altos intereaae*

ds Nação, pondo um ponto tt-

nsl na anarquia t no dststtoa-

s*go.

Era • de abril dr MM. ut

' lassea Produtores do Mo
Grande do Sul foram cor,/o

rsdes pelo roniaysdam* da ta

fitVtSeW aW infanta.,., raoia

sentando o Comando do III E-

xército. Tal fato inédito para
os homens <" empresa, conf-
titum-.se. pela primeira vez, no

entrosamento entre o Exército

e a Produção, visando a solu-

ção dos grandes problemas e-
conômicos, qt tanto têm nn-

gustiado o Rio Grande e o

BroslI.

Cumpre ressaltar a maneira
firme e serena com que o cie

neral Adalberto Pereira dos

Santos expôs o pensamento do
Comando Revolucionário. Na-

quela ocasião, sentimo-nos -;on-

fortados pela deferencia qus
nos foi conferida e, ali mes-
mo, i nossa disoosição para
luta foi redobrada.

Uma semana após aquele me-

morável encontro e ciente
dos grandes sacrifícios que ad

viriam do ato, inúmeras em-

presas, sob os auspícios da

Federação das Indústrias do

Estado do Rio Grande do Sul,

f! r m a va m, expontáneamentc.

comoromisso perante o Gere-

ral Adalberto Pereira dos San-

tos. de não elevarem os seus

preços por 90 dias, Quaisquer

que fossem as conseqüências.

Tal documento, tivemos a hir.-

ra de entregar pessoalmente ao

nosso homenageado desta ti.)

te.

Não restam dúvidas de que
os momentos tem sido difira.-

e de grandes apreensões A

Inflação galopante, Impossível

de ser sustada de imediaí >,

conspirava e ainda dificul: 1,

a normalização da nossa Eco-

nomia. Entretanto, graças a

firme orientação governamer-
tal, já agora vislumbramos nr

vos horizontes, o que vem

compensar todo o sacrifício

disDendido.

Nossa ação foi mais além

Quando da visita do Excelt-n-

tissimo Marechal Castelo Brar

co ao nosso Estado, de vim

voz transmitimos r- Sua Ex..'e-

cia, o pensamento e a posiçáu
de Indústria Rio-grandenst.

disposta a prestigiar, ao mi-

ximo, a açàõ do Govêrr.o. I.i

clusive, colaboramos com a

nossa tese contra a maléfica

e criminosa sonegação de tri-

butos, Insistindo q-e: BENS

NAO DECLARADOS NAO SAO

TRANSMISSÍVEIS.

Três meses após a Revolução
¦j. Federação das Indústrias do

Fsiado do Rio Grande do Sul,

lançava veemente proclamação
ao empresáro brasileiro int.it n-

lada: CHAMAMENTO A MEDI

TAÇAO. Dizíamos ser necessá-

rio e indispensável uma para-
da para um exame de cons-

ciência e, novamente, firmar-

nos posição definida, face Ml

problemas nacionais, perarttt
aos quais temos grandes ris

pojnsabilidades. Julgávamos e

acreditávamos que sem uma

união nacional, de todos, In

distintamente e, em todos os

sentidos, não seria possível a-

tingir, com brevidade, as so-

lucôes requeridas, E, os fatos

estão demonstrando que en-

centramos o verdadeiro caml-

nho, duro e áspero, mas qu»,

sob a égide de um autêntico

e patriótico Governo, será a

nossa redenção-
' 

Estava, pois, o General A-

dalberto inteiramente acertado

em sua posição, convocando os

Classes Produtoras para aque-

1h dura batalha na qual alncM

estamos empenhados. A aiit.i-

oe de Sua Exceléncie foi igua'

mente o exemplo de um 00-

mandante militar e muitas li

Ueranças civis, estão mnu

preocupados com o.s efeitus

políticos da Revoluçío, do ou.-

com os destinos do nosso Pi

vo e do nosso Pais

Especialmente, no momento

histórico que estamos atreve:

sando, faz se necessário que
nos empenhemos, com todas

as nossas forças, no trabalhu

de reconstrução ds Nação, que
tanto sofreu, traida que M

por maus brasileiros. Injetar

r solidificar em nossa gente,
i confiança de um Brasil mi'is

forte s feliz, é tarefa precl

pua daqueles que representam

a Produção

E, isso somente será alem.-

eado com o exemplo da aatast-

cação ao trabalho, honestidt»

de de atos e propósitos, e •'••

monstraçoes de fé ¦ lealdade

para com o Regime Democrá

tico e os Princípios Cristãos.

Acreditamos, firmemente qur
o Brasil vencerá todos os a

tuals problemas que afligem

seu bravo e valoroso Povo.

Para tanto, o atual Governo

está tomando ums série de me-

didas, visando, com realismo

e sem artifictalismos, os obj»-

tivos necessário» à recupera

ção nacional.

Nesta oportunidade, em n l

me da Federação e do Centro

das Indústrias do Estado d.i

Rio Grande do Sul, reafirma-

mos os princípios que nor-

teiam as atlvidadea dos referi-

doa órgãos representativos d»

Indústria Rio-grandense.

Os Direitos Humanos, ein

qualquer situação, hão de ser

resguardados como inerentes

á própria natureza d o

homem. Todavia, não se con-

sidere essa afirmação como

defesa de um liberalismo eco-

nômico sem petas e já sepul-

tado, definitivamente, nos pri-
mórdios deste século. Os cha-

mados Direitos Fundamentais

do Homem podem coexistir

com uma política renovadora,

desde que honesta e bem in-

tencionada.

Somos ardentes defensores

da i a.11: Empresa, autêntica
mola propulsora do progresso
c do desenvolvimento. Em ab-
soluto, a Livre Iniciativa é con-
llitante com uma ordem social
equilibrada. Basta a planifici-.-
ção e a estruturação de uma

gama de medidas que permi-
tam a distribuição adequada
da renda nacional, evitando se
os excessos condenáveis, o que
é perfeitamente viável, através
de uma política tributária, i-

senta de distinções e privilé-
gios danosos, incompatíveis

com a própria justiça tributo

ria.

Propugnamos pela real va-

lorização do homem, como
meio de resolvermos os nossos

problemas sociais. Entretanto,

para atingirmos um nível con-
dizente, faz-se mister, parale-
lamente, o aumento da produ-
tividade, o que, certamente, e-
levará a renda 

"per 
capita"

Neste particular cabe especial
menção ao parque industrial

gaúcho, autentico criador do
riquesas e empregos, em nos-
so Estado.

Lutamos contra toda sorte

privilégios e discriminações o-

diosas, pois todos são iguais

perante a Lei e face aos seus

semelhantes.

Devemos fundamentar n«
Justiça Social, todas as reli-

çoes entre o Capital e o Tra-
balho. As Enciolícas Papais
nos transmitem os verdadeiros
e autênticos caminhos nesse
importante setor das Relações

Humanas.

Temos convicção ds necessi-

dade de Reformas Estrutureis

e Básicas, condizentes com o

mundo moderno. Entretanto,

tais reformas deverão ser rea
lizadas dentro da Lei e da Or-
dem e isentas de manifesta

çoes e atos que possam con-
turbar a tranoullldade da vida
nacional, conforme reterada-
mente, tem declarado o Presi
dente Castelo Branco.

No campo econòmico-sooiíi!.

aamitimos como preferível
sermos pobres numa coletivo
dade rica, do que sermos ri-
cos numa coletividade pobriv
É nesse sentido e visando o
bem estar geral de nossa gan-
te, que devemos enquadrar a
economia nacional.

E nosso dever o de traòu
lharmos incessantemente para
atingirmos, através de nossoi

próprios esforços, a condição
de Nação desenvolvida

Os ideais de nosso Povo, 11-
vre e democrático, devem ser
conduzidos para tal desiderai 

•>.

Julgamos, enfim, que todas cs-
sas metas poderão ser atingi-
das mais rapidamente, através
da educação da nossa gente <

do exemplo de nossos gover-
nantes e elites dirigentes.

t chegado o momento de
colocarmos de lado, de uma
vez por todas, aqueles que lt>
ganam com a palavra fácil e
com a demagogia: de despre-
zarmos os egoístas, os profls-
sionais da mentira e os apro-
veitadores dos sentimentos po-
pulares. Resta-nos, tao somen
te a senda do bem e da ver-
dide, do trabalho e da abnega-
cão.

Atingiremos, então, dentro
de um prazo relativament •

curto, o que sspiramos com
todo o ardor: um Brasil pu,
jante e feliz para os seus fi-
lhos, e com o lugar que mere-
ce no conceito geral das Na-

çoes.
Excelentíssimo General A

dalberto Pereira doa Santo;
Vossa Excelência é parte de
uma brilhante equipe de of*
ciais, que restabeleceu s or
dem e a tranqüilidade em taus-
so querido Brasil A Jornada
de 31 de março será sempre

lembrada como uma Epopéia
de Bravos, os quais tudo ae-
ram de si em beneficio da PA-
tria em perigo.

Além de uma ação épica, s

Revolução Democrática, com-

provou atos de despreendimeiv

to e amor ao próximo. Aos

Generais da Vitória, expres-

aamos o nosso reconheoimen-

to, como também aos seus fa-

mlllsres, os quais, aèm dúvi-

da, viveram momentos de a-

preensão e sacrifícios.

Por dever de gratidão e re

conhecimento, não poderíamos
deixar de mencionar a pessoa
do Excelentíssimo General Jus-

tino Alves Bastos, o qual, num

dos principais focos da agltn-

ção vermelha — o Nordeste do

Pais — deu mostras da mais

elevada bravura do soldado

brasileiro. Para nossa satiafa-

ção e extrema honra, Sua Ex-

celéncia é, hoje, Comandante

do III Exército, a mais pon-
derável força militar brasilei-

ra. Seu hábil comando é fator

inconteste para a tranquilida-

de e a ordem em todo o Bra-
sil Meridional.

General Adalberto! Vossa Ex
celéncia vai deixar-nos. Entre-
tanto, vossa personalidade e
vossos feitos ficarão indelével-

mente marcados no coração

oos gaúchos.
Levai daqui a certeza de

que os homens de Indústria

deste Estado, continuarão se-

guindo o caminho do bem e
dando pela nossa Pátria, o mi.
ximo de seus esforços. Seia
o nosso porta-voz junto à Pre-
sidéncla da República e os
mais altos escalões militares,
transmitindo-lhes o vosso per.-'
samento sobre a indústria do
Rio Grande do Sul e seus di-
rigentes.

Pelo bem do Brasil, neste
momento, á Fábrica saúda e
presta sua homenagem a Ca-
serna. Aqui ambas se confun-
dem, para resultar, mais uma
vez, a reafirmação dos mais e-
levados propósitos de coloca.-
mos a nossa Pátria no pedRS-
tal que merece Junto as de-
mais nações do Mundo Modtr-
no •

Excelentíssimo General AdaJ-
berto. muito sentiremos a vo: ¦

sa ausência. Entretanto, saot-
mos que nosso Glorioso Exér-
cito necessita de Vossa Exce-
léncia para outra importante
missão.

Ao deixar o solo gaúcho, re-
cebei dos homens de Indústria,
os mais ardentes votos pala
vossa íelicidade pessoal, exten-
saltas à vossa excelentíssima
família.

Ide. nosso General, mar.
guardai a certeza de que Vos-
sa Excelência ainda tem as>
contro marcado com o Rio
Grande • - 

História do Bra
til. Obrigado*.

/igraiiVrimataai,.

A seguir, o gen. Adaioeu,
Pereira dos Santos pronunciou
a seguinte oração:

"Senhor 
presidente da Fede

ração das Industria do Eetaao
do Rio Grande do Sul

Senhores Industriais, autor;
dades, amigos.

& singular este quadro na vi
ar. brasileira: um General qu:
se retira, pura e simplesmen,,
em objeto de serviço, de uma
missão para outra, cercado. Ja
súbito, dos homens da Incluí-
tria que o homenageiam.

Que significado tem esta no
menagem?

Creio que o divulgo.
Fabricals riquezas e dinam.

zais potencialidades, nós fabri-
camos segurança e dinamiza-
mos virtualidades

Ambos nos movemos, Mt
Impulsionados pelo IDEALIs'
MO que nasceu, em momentos
eractantas. rmando ms propu-
aemos a defender os nossos
te ¦ • . . , mis, ,, coletivo;,
que estavam sendo dil»pidao,is
e embolsados para se criar
um clima de insolvência pm-
prio para a destruição, não so
da nossa civilização, nascida
em recuada época, sob a Int-
piraçáo da tragédia do Gólc
ta, ma» também das nossas
crenças e tradições mais ra
ras,

Eis, senhores, uma prini.;>
ra razão, cremos, deste ao
contro.

E, em assim concebendo ¦ .
estamos realizando um ato ai-
temente benéfico para nós in-
dlvidual e globalmente, em r»-
lação aos grupos que repres»n-
tamos dentro da grande inie.

gração nacional; estamos esti-
mulando, com doses fortes, o
nosso IDEALISMO e assumm-
do compromissos, se não dr
veres de honra e dignidade c

patriotismo, cada vez maiores

para com a Nação, e nos quais
arrastamos as nossas coleti-

vldsdes de trabalho.

Soldados e Industriais, en-

tretanto, não temos marchado

através da Civilização brasilei

( onh. ca a

PRAIA DO CASINO
viajando nos confortáveis Ônibus super luxo do

EXPRESSO MADR1D

Informações . vendas de paragens

ESTAQAO RODOVIÁRIA DF, PORTO ALEGRE
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DF. CAMAQUA
CASSINO HOTEL (na PRAIA DO CASSINO)

ra, divorciados ou separados
ou mesmo indiferentes...

£ que, ambos, temos estado

altamente comprometidos com
um fato real, positivo, palpá-
vel, que defendemos e ama-
mos com paixão de jovens «t

que se chama SOBERANIA
NACIONAL. E, ante as mu-
dernas concepções e doutrinas,

.. .0 REAL é que a SOBE-

RANIA deixou de ser um FA-

TO DE DIREITO ou um FA

TO MILITAR só ou SENTI-
MENTAL apenas, para ser um

FATO INDUSTRIAL, ECONO-

MICO, DE RIQUEZA, DE FÔP-

ÇA..
Não será esta uma segunda

razão deste encontro? que pas
sara a ser, pois, um REFN-

CONTRO?

Permitem que. um velho so'-
dado, confidencie impresseõs

R amigos industriais, num re
encontro informal de desped1

da.

Vivemos um FATO NOVO
capaz de despertar o idealis

mo nacional, de abrir novos'
rumos e criar novas condições

para o engrandecimento e a

felicidade da Nação Brasilei

ra

Esse FATO NOVO eclodiu a

31 de março. Empolgou a FA

M1LIA BRASILEIRA, arrastou
as FORÇAS ARMADAS, quer
sacudir as FORÇAS VT.VAS

DA NAÇÃO para, finalmente,

numa ânsia de peroetuidadi,
apaixonar a JUVENTUDE

BRASILEIRA que será portr.-
dora, para o futuro, da MtfN'
SAGEM dessa REVOLUÇÃO

REDENTORA

Traz em seu seio aspirações

de sobreviver pela VERDADE,

mesmo dolorosa, sofrida e im-

popular; quer paz. mas dis-

põe de energia e capacidade

guerreira; não está disposta a
ceder, mas a avançar, real:-

zando destemerosamente, a
limpeza e a purificação da
Nação. Hvrando os órgãos na-

cionais dos carcinomas e po-
dridõeg letais que os sugavam

até a inanição

As palavras de fono do MA-
NIFF.STO viril de 17 de março

tt, das CLASSES EMPRESA

RIAIS, entre as auals a vossn

que singularmente cumpriu
suas promessas de sacrifício?,
tiveram, entre outras vozes

que se ergueram, a missão so
Iene da avt-símbolo da camos
nha rio»randense que alerta,
nas soüdões, os seres huma-
nos, dos perigos que rondam
Com elas, vos integrastes nes-
se FATO NOVO e assumistes
uma responsabilidade qu9
cresce desmesuradamerto

quando vos identificamos en-
tre as potencialidades caoazes
de transformar o panorama
político, social e econômico da
Nação.

Dessa Torma, não sois, aoe-
nas, criadores de riqueza* o
de enriuueetmento. mas co-r?s-

ponsávels, até, pela ordem e

pela efetivação de uma lustiça
social condizente, pels eleva-

ção material e esuiritual, por
que não ?, dos homens que
vos servem « servem ao paK
através do trabalho e remn
neraçáo compensadore. compe-
lindo-os à participação assim
nas glórias e vantagens cot.p
nos sacrifícios, num» colabo
ração que ultrapassa as fron
feiras do formaltsmo e do pu
ro Interesse.

A vossa compreensão • sei!
aibtlidade de tais fenômeno',.

Já vêm firmando tradição. A
indústria do Rio Grande do
Sul, so contrário de outros sr
tores empresariais, agiu min
to bem na REVOLUÇÃO DE
MOCRATICA de 31 de março e
na fase imediata da ronsolirin-

ção. Colaborou. Cumpriu o que
prometeu. Avaliou bem as clr
runstAncias. Não fez mais por-
que não encontrou eco em im-

portantes setores do restante
da indústria brasileira, cujo
espirito se deixou toldar pela
cupidez e a ganância num mo-
mento que exigia grandeza. £
i. que sentimos nós. responsa-

vels, aqui no Rio Grande do
Sul quando, lutando para sus-

tar a onda alucinante de au-
mentos de preços das uttlidu-

des, fictícios uns, reais outros,

até que as medida* economi-

ca» e moraluadoras do novo

governo surtissem os primei
ros efeitos, fomos vencidos pe

lo conluiu aos eleitos retarda

dos da desordem econômica do

Governo caido e a lncompreen-

são, voracidade dos interessa-

dos cúpido, indifeerntes ou

cínicos que acreditavam que a

REVOLUÇÃO fora feita pa--»
salvar os seus lucros, as suas
burras, a sua opuléncia e cri
minosa ostentação ante o so

frimento e a derrota não só
da classe média, pela qual se

mede a democracia, mas dos
humildes.

Esqueciam, senhores, de qua"A 
verdadeira civilização,

aquela que devemos promo-
ver, deve ser uma civiliza-

ção do MAIS SER, realiza-

da pela justa distribuição da

riqueza, do HAVER. A «vi-
dez, sempre crescente, de

MAIS POSSUIR, quando já
se acham asseguradas a su

bsistência e a dignidade nu-

manas, é a exata e fiel-ca-
racteristica da AVAREZA, e,

uma sociedade AVARA. é o
campo ideal para o desen-

cadeamento de antigoni'-

mos". (Lebret).

A linguagem do SACRD7Í-

CIO, prezados amigos, é aspe-

ra, e dura. E é preciso enten-
der, nestas horas da vida bra-
sileira, o que é SACRIFÍCIO:

mepos rendimentos; aceitação

dc imposições do campo se-
ciai que afetam a margem do
lucros ou os diminuem, atru-
vés de impostos, para aplica-

ção no terreno das conquistas
sociais, culturais ou cientifi-
cas, em proveito de maior nú-
mero de brasileiros, cujas pos-
sibilldades Individuais de go-
7-ar dessas conquistas são re
duzidas; compreensão e cola-
boração com as medidas go-
vernamentais nos campos po-
lftico e econômico e que, -*íe-
tando de ctrta forma as v»n-
tagens do comércio e da in-

tíústria. quer lhes ejlgir, na

realidade, que participem na

solução dos grandes probi--
mas e desequilíbrios brasilei-

ros, o que redundar em bene-

ficlo próprio e fará. no dizer

de uma personalidade de nos-

, so tempo. "desaparecer 
as

ilhas de prosperidade em meio

a um mar de miséria".

E esse sacrifício — peço s

vossa atenção — vai, também,

ao extremo de. por um lado,

deixar de contar, exclusivamen

te. com o Governo para as ini-

ciativas e mesmo para o cum-

primento de dispositivos de

lei, e, de outra, a emprestar

a colaboração pessoal de ho-

mens capacitados e experime:;

tados, na composição doa j»o-
vèrnos, aceitando cargos diii-

ceis. suponando-lhes a caiía

com coragem e espirito pa
triótlco. abandonando um dou-

co Interesses pessoais aue. c

mais das vezes, em certa si

tura da rida. iá representam

voracidade Esse, aliás, um

dos graves problemas brasilei-

ros, o de recrutamento de no-

mens capacitados e exuertmen-

tados para o exercício de fun-

ções da vida pública e gover-
namental. De Platão se dlzta

que,
"Um 

dos problemas de sim

vida iria ser a<har o meio

de descobrir os mais sábios

e melhores e ainda habilita

loa e prrsuadi-los a gqver-
nar".

Ao término destas nossns

confidencias entre os proM»
mas de que conversamos, que-
ro ainda encarecer, como rio

grandense que sou, o vosso

cuidado pela industria do Rio

Grande do Sul que está pe/
der.do em efetividade em reli

ção a outra* áreas do paü
A nossa infra-estrutura e as

condições, estabelecidas par?

0 advento de novas indústria'

estão espantando do nosso Es-

tado, Já celeiro deste pais, ca

pitais, investimentos e mão ús

obra de alta valia, o que Ia.-.

Caviisi civtttst compõem TfObolhittot

• crsminais

DR. ARTHUR PACHECO

Cndereu AV Borg- O» Meuolros 306 oom i.i.s m

l» - relefone 6383

Hortrtot Da» k as II horas » das 14 a» II hora» am

sábado* nin hí "irxMtent.

CONSULTAS COM HOUA MARCADA

MlNISTfRIO OA EDUCA' AO E CULTURA

UNIVERSIDADE OE SANTA MARIA

FACUIDADI M BILAS ARTES

EDITAL N.° 18/64

Concurso de Habilitação
Tjriiamos pu°«<."° pst» conh«lm»nu, dos 'tnorstaiado!,. qu* ao

período ds Sola 11' s vima (201 át janeiro d> 1!SS, ssisrso sbsrtss
as Inscrições pers o < .irni-ivi ds Hsbltltsclo parr mstrlculs na l.a
aans Coa Cursos da Múalra * da Artes Pastics* dtsis i,¦¦.

U cuits.ui»*' dr jriBuiiiursVo uri rtMlUaMlo i» wffund!. quinsena ou

Isveniro, constsndo da pro-w escritas praticas oisla e gráficas dss

«muniu, metsriaa Desenho Oeomstrloc, Desenho Artístico, Modsla-

sem. Teoria s Solftjo. Plano. Canto . Vsoiiao

Foi rlxsdo em aessents (fOi o númeir dt vsfss assim dlsfriml-
nadas 30 para o Curso de .su.. PluUess e M psrs o Curso de Música
UO para Plano, 10 para Cl-to e 10 para Vliiinoi

De a» ,.-.m com .'. Porte-is n • 14. ds Jsnelro de 1»57 ds Diretoria
do Ensino Supsrlor. os csndlrisiot deverão eprearniar requerimento no
o ia, expressem ss datas s os astsbeleclmantoa rh snslno secundaria
«sraados tpstruindo-o com oa aacuintse decumantos'

li Prova dr conr.uaao -to curso secuitdarlo completo ou equls-e-

lente Kompsnhads ds documentação da -id» escolar respec

Ura e noa moldes rbradoa em resulesnemaçao am duas ¦ ¦

tias;

Si carteira de Icasntnsos;

II atestado dr tdonrlaeds;

«) ateeUdo de sanidade nas»,

ii attMiswki df avanldaid*' ;ns»ntn;

ll certidão de nascimento, passada por oftcis da registro civil:

1) prove dr estar em Ua com sa orjri|scoes relatlvaa ao alervluo

Militar.

a, prova de pacamen.o da tau de .necnetev

9) trlf <S' foi"a(!âti* Uniamho jx*

Oa dooumenios deverto eatar ooni as (traias devioameriui rece

aheddaa

A ' UtMMit est,*'' sWrat Cl*, i.ldajm dwi fi t •' U (SO lOtsVl tfc pOfltCtt
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W» tasJUU» HAlSâUT

periclitar a nossa antiga si-

tuaç&o. Há indústrias fugindo

do Rio Grande...

Encerro.

Agradeço as palavras de vuf

so brilhante orador. Também

ii vossa fidalguia, por esta ho-

menagem ao Chefe militar que
e transfere de imediato ao E-

xército e às forças Armada-,

a cuja vigilância devemos i

possibilidade desta convivência

democrática.

Vamos partir. Estamos sen

tindo-nos, a cada momento, o

alvo de carinhoso afeto que
recrudesceu nestes últimos

dias, numa reafirmação per- -

ne da alma sentimental rio

gaúcho, ainda mais quando o

que parte é de bombacha, *

de a cavalo e bem aposado.

Mas, lá para onde vamos, irí

sempre um lugar ao pé do fo-

go para os amigos, um cava

lo encilhado pronto para vj!

tar e o olhar endereçado para
a querencia, esperando o acr

no...

Tenho dito".

Outras hoirttitnitfif

Por sua vez, o Circulo Mih
tar de Porto Alegre programou
para hoje, às 20,30 horas, um

grande jantar em homenagem

ao gen. Adalberto Pereira do?

Santos, que será realizado em

seu salão de lestas. O motivo
desta homenagem é o presila

gio que o general Adalberto

desfruta junto aos seus camv
radas e amigos, tendo em vis-
ta seu dotes de militar tnre>

gro e devotado ao serviço da
Pátria, manifestados, última-
mente, na revolução de ma>

ço.

No Quartel General do TI!
Exército também será presta'
da uma homenagem ao corrtari-
dante da 6.a D.I , na tarde c"
amanhã. Deverão estar presse
tes generais do Exército. e>
madantes de unidades de Pôr-
to Alegre e guarnlçôes vizF
nhas, como também represar!-
tantes da Aeronáutica, MnH-
nha e Brigada Militar. O gr>
vernador, prefeito, secretários
de Estado e outras» autoridã-
des civis estarão presentes ti

manifestação.

Embarca 6.'-ft>in

O gen. Adalberto Pereira doa
Santos, viajará no próximo dia
15. Na véspera transmitirá o
comando da B.a DI., ao gen.
Carlos Gonçalves Terra, ny,
mandante da guarnição da
Cruz Alta, que responderá in-
terinamente, até a posse '18

novo comandante, gen August-
to César de Castro Monlr. A-

CIRURGIA • MOLÉSTIAS ANO-KTAIS

DR. PEDRO GUS .
Cosai. Andradaa 1464 — S. 163 - !•.• A - Ed. Uiajer
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BÁRIO DOS MUNICÍPIOS

BATE - BOCA
t**\S 

"defensores intransigentes" aos paqRapÓt produto-

ru, tmceros ou não smcerot, empenham-te em

por/lado» e txauttivos debates, procurando defender os

interessei dot que são passados para trás, na partilha
dos lucros que resultam da comercialização da produ

gio. Apregoam que assim procedem por dever de jus

tiça para com oi infatigdveit trabalhadores que, com

tacriflctot que fazem brotar sangue da própria fronte,
dão a sua grande parctla de cooperação para aumentar

a produção de bens de consumo e enriquecer a econo-

mia do íiludo Afirmam que lutam pela concretização

dt uma política de desenvolvimento.
K\A verdade, ot problemas dos pequenos produtores

exigem solução adequada. Sem a adoção de medidas

aca\ttladoras, é claro que isso não se eonseguirã. As

contingências são que prevalecem para estabelecer *s

condições normativas que podem conduzir a resulta-

dos altamente satisfatórios, dentro das necessidades dos

diversos setores de produção. Em toda a ação plane-

jada, o que não se pode deixar de pór tm relevo é o pro-

pósitp de salvar a economia, resguardando-a de uma

derrocada fatal. Toda a mobilização de esforços deve

ser orientada nesse sentido, se 4 Que existe mesmo dt-

seio de animadora recuperação.

Q 
AUMENTO da produção, através ie uma efetiva as-

stttència técnico-financeira de parte dot órgãos com-

petentes, deve ser o objetivo a atingir. Com soluções e
recursos ã disposição dos esquecidos pequenos produto-
rei, é que se terd condições ideais para uma vigorosa ar
rançada em busca de resultados positivos. Tudo « que
se diztr em contrario è grossa besteira de desmamar
terneiro O importante é garantir facilidades para que o

pequeno produtor posta desempenhar as suas ativida
des, sem mendigar meios para levar a cabo as suas ta-
refas. Conceituar o problema em outros termos e* con-
versa mconteqüente t tem tentido.

CERTOS 
"defensores 

intransigentes" dos pequenos

produtores, sem maior meditação sobre os assuntos

que abordam, incidem em despautérios e tncongruên-
cias que revelam que não estão dentro da realidade Fa-
Iam por falar e cometem asneiras imperdoáveis Para
exemplificar, basta mencionar que protestam contra a
assistência aos pequenos produtores, por enxergarem
nisso um 

"jogo 
matreiro" para aviltar os preços dos

produtos Para manter os preços em 
'nível 

compensa-
dor" rebelam-se contra o aumento da produção Só um"especialista* 

cabeça de cebola pode recorrer a uma ar-
alimentação tão despropositada. Por que nào melem a
viola no saco?

FELIPE MOHAE4R

ELETRICIDADE E ÁGUA: DOIS PROBLEMAS
QUE RECLAMAM PROVIDÊNCIAS URGENTES

I SOCIAIS

SJ DO NORTE -*-*--• Na o**»"""'*»
Sat. vv pi v/b ir 

de_ 0jftreMU um
churrasco * •* f*u»
aiingoi, do qual •*»•

Interior do Eataip

09

ESTRELA. iRudolfo Maria
Rath) — Diante das deficiên-
cias que se verificam no;

serviço» a cargo do Estido.
<ia parte referente A eletri-
cidade e ao abasteclmen.o de
água potável à populaçio da
cidade de Estréia, proceasa-
se aqui um movimento de

protesto contra o desinterê*-
se dos óigáos responsAveií

Nio se observa apenas in-
cúria cumo t*mbém manifes
ta má vontade da Secretaria
» quem tais serviçuF cstSo
vinculados, de vez que não
atende aos reiterados apelo.-
do chefe da comuna que. in
clusive, foi mal reofbido.

quando pleiteava o enWl
mento de formais prem.*&><»
feitas.

No Passo Muniripal, Io]
reaJizüda reunião para 

'rs-

tar do assunto, leia partici
pando o prefeito, vei-endoros
e representantes das classes

produtoras e do ,sn-ic a fim
de deliberarem sobre o r.»
sunto.

O engenheiro da CEKE. >?
diado em Lajeado, mi v;s a
da pressão dos membros da
Comissão organiada para
encontra- uma solução para

o problema, resolveu mandar

proceder ao reparo que se
fazia urgente .. a,*,— mes-
mo, sem demoiurrtir maior
empenho

Segundo relato do uresi-
d nte da Pâmara de Verea-
dores, o engenheiro fi havt*
informado a seus superiores
haver mandado fazer os c ,r,
sertos. quando o fêz sò m#nt«
depois de receber -. Comi*
silo.

Na oprbÍRo da reunião. 0
cheíe do Executivo féz «rn
pia exptenaç-j-i sòbiv «tine

ges.õfs e apelos. que ns<>
produziram qualqufr resul-
tado em termos de uma so-
luçfto oue prova i ndadsda
a Indiferença da Sfcn-taria
etc Obra Públicas, cuja btt
rooracia impede, inclusive, a
execução de pequenos con-
s-rtos ou aquisiçüo de sim
piee rolamento, d.ixandn o
povo em mtuação ançustlo-
aa.

Reina aqui geral descrídi-
to na aç&o dos órgSos Rover
namentais e profundo d< s
contentamento da população.
A Câmara de Vereadores pre
gramou uma renn üo ,-xtra-
ordinária para uini tomada

de poaiçào. Está ¦'-¦ndo ©rga
nizada outra Comissão paru
ir ao Palácio Piratini e apro
sentar uma derradeira rerla-
nnçào. notadameute contra
o não funcionajnento des
¦erviçoa de eletricidade, prin
cipal causa dn entrave* o

prejuízos i cidade ¦ is toca-
lldades atendidas pela rede

geral da CEEE.
A população. cansada de

sofrer, esti inclinada a pm
fnover uma campanha qu-
visa it imediata retomada dos
serviços pela Municipal.dad.:.

Institutos e Hospital Centenário

chegaram a acordo sobre dívidas

N„ dia 2A d.- i-
remor. r, teelaiou t,
dat* do a*u rtuiv«r
sírio natalino o ir.
Dano TBrrei Mar-
tini, qu». aqui. de.
•empenha o cario de
aeraritc do Ban
Na.-K>nal do Comer
cio.

SAO LfOPOlDC

Recentemente traiu-
Correu a data da
• nl>er«Arlo natall-
cio do «r. Carie*. O

CACHOEIRA

SM
icipou

i da Federação do
Indústria*. O sr.
Ottioa Blesmunn
•audou o sulvers:
rlanto.

PASSO FUNOv

N<, dia :: Ar A».
aembro t tatejou a
data du seu anlv-r-

(árlo natallclo a «ra.
Melqr K!a,n. tmi***
do »nhor Osvaldo
Kllus.

&«
liveraarUrataJ

> «,., 27 de ineim
.rtt. LtaM,

filha ao caiai l«ne.
ta< Tòrrat, « a bm-
nina Marlan*, filha
do caiai Udlo DU-
•r& Valoto; no dU
21, a <ra. Oeorglna
Ferreha Petm rnefò-
sa do ir. Carloa
Fetm Filho-, a ana.
I «nl. filha do caaal
Aurllk) Caraclol Bor-

iiet, » I Jovom Roxa
Marte, filha do ca.
sal Cândido Qatar»
Neto.

Montenegro enlutada com a morte

do ex-intendente Carlos G. Jahn

CIRURGIA PLÁSTICA

DR. WAlDfMAR NESTROVSKI
Id *-.-,- Dias Das 10  12

*.o - 904 ,
Em frenle a Sta Casa Dat 2 — 4 ti

MONTENEGRO (Cld Tos-

cano» — Faleceu O major

Carlos Gustavo Jahn, que
foi conselheiro e intendente

municipal na década de . .
1930-1940. Por mais de 30

anos, manteve, nesta cidade,
uma fábrica ile cerveja. Sua

vida administrativa salien-

tOii-ie*pela construção da

atual praça Ruy Barbosa

calçamento das ruas cons-
truçáo da usina municipal na

rua 7 de Setembro melho

ramento na rede elétrica *

construção de estradas d»,

rodagem «o interior do mu-

r.ictpio. Como presidente e

sócio honorário do CU*

Rio Giandense, muito con-

Agradecimento e convite para missa de 7.° dia
CLOV» ROSA GUEDES, RITH FKRRAZ ALVE» GUE-

tDES. 

MARIA HELENA FERRAZ ALVES. ABAETE ALVES

BRIDi, V. HORTENC1A FERRAZ MMA e família — genro,

fiRtts, aeto, ii mi> <• áemm* parente da aMaquecível

LYSIA FERRAZ
*f*SmmR r todoa q*»- mt —II— mie doloroso trsnsn ¦ os eoa-

tMm m*r* a Miaia de %.** Dia pg *en reaada pela alma daqaêle eaie

m Igreja da Santawmo • Saaia T.-r,*dntm, à Avaaida -hmé Bo-

àmêMbpmm, yartaMra, 4m k8 do aorrente.

ÂmáptÀfRim agradeoimentois.

Porto Alegre, l". tte jaAeiio de 19C5

trihuiu para a vida social,

isto aliado ¦ valiosa coope

ração daihi a Orquestra Sin-

tônica que leva seu nome

da qual era fundador. Oe-

saparece o extinto conterrâ-
neo aos ti anos de idade

sendo descendente «tos pio-
neiros da colonização alemã

nesta região

Casado neula localidade

deixa sua espôs.i d Verens

Jahn e dois filhos. Sr. Car-

lo* iahn Filho e d. Gerta

Jahn Kroef! esposa do Ir.
Teimo Kroeff 4 netos e i
hisneios, e neu irmão m
Willy Guilherme Jahn. Os

atos fúnebres foram concor-

ridos uindo o corpo d»

moradia d» família, ã rua

Capitão Cruz para a Ifrreja

Kvangélica onde o pastor
Edmundo Gruber procedeu à

encomendaçào.

Ao haliar o corpo 
*l 

se

pulliira, falaram o ex-pre-

feito, sr. Germano Roberto

Hcnke, e o dr. Jacinto Ro-

sa. 0 prefeito Hélio Alves

dc Oliveira decretou luto
nas repartições da comuna.

_. LEOPOLDO (Do

pondente) - Quando a dire-

ção do Hospital Centenário,
recentemente, suspendeu o a-
tendimento a enfermos envia-
dos por Institutos oficiais do
assistência social, surgiram co

mentários e até alguma cen
sura à medida que visava evi
tar viessem desaparecer os
recursos reservados b manu
tençfto dos leitos dos realmen
te necessitados, nào filiados
aos Institutos e Caixas

Entretanto, as providências
adotadas pelo dr Vlctor O
Schmldt diretor do Hospital
nan foram exageradas

Procurou defender os inte-
rtsses da Casa que o prefeito
Glodomlro Martins lhe confiou,

pois o Hospital Centenário é
um patrimônio da Municipa
Udade.

Assim procedeu em vista do
UPETC. Associação dos Fun-
cionários da CEEE e IAPFESP
•starem a lhe dever, respecti
vãmente. 3,fi milhAes círcn d»
Cri 2.000.000 ç CrS 4 000,000

Felizmente, a detertfitnaçSo
do diretor do Hosoital fni com

preendlda pelos altos represen-
tanten dos devedores e embo
ra a.' dividas nfio viessem a
ser saldadas, as providências
adotadas permitem dizer oue
bem breve tudo será norma
llzado

« preciso ressaltar oue o
Hospital Centenário, manten-
*> 133 leitos para indleentes e
cerca de M para primeira e se-

»unda classes, vem se man-
tendo, nestes últimos anos
oom seus próprios recursos,

pois os auxílios recebidos do»

podêres públicos sáo realmen
te ridículos.

Atimlmenif. estio sendo lei-
Ias ampliações neste Imóvel
do Município, com o Intuito
de melhorar os diversos ser
viços que o tradicional Hospt
tal Centenário presta nio só k
coletividade leopoldense como,
*inda a Inúmeros outros an
íermos. «eralmente indigentes
vindos de outros municípios.

formoturo
Entre as formandas de l»fi4

do Curso de Música da Escola
de Artes ds universidade do
Rio Grande do Sul, encontra
se a nossa conterrânea srta
Fva Maria Oliveira, filha dr
casal Dunário — Rosinha OI
?eira.

A srta. Maria Elisabete Sil
va. filha do casal, Hércules —

Irene Silva, recentemente dl

plomada em História Natural,

pela Faculdade de Filosofia.
Ciências e Letras de São Leo

poldo, viajou para Sao Paulo,
onde fará um curso de dois
meses, no Instituto Butantan

O Núcleo de Orquidótilos de
Sio Leopoldo está de para
bens com o completo êxito ob
tido pela 1 ' Festa Nacional da
Orquídea, recentemente aqui
realizada, em comemoração
an Centenário da Ci'dade ne
São Leopoldo

O local escolhido oara ex

por, foi ótimo. O pavilhão oe
educação física do Novo Gi
násio Sio Luiz. dos Irmãos
Maristas, foi realmente a mol
dura de tudo de belo oue aii
foi exposto pa™ ser aprecia
do por milhares de pessoas,
não só de nossa cidade como
de muitos municípios vtzinhjs
e de outros Estados -lo Bru
sil.

FAGUNDES VARELA

Destinada à Escola Profissional

a renda de competição esportiva
MONTENEGRO (Cld Tos-

cano) — Sábado passado nn

cancha <lo Clube do Comév

cio, realizou-se importante

jogo de basqueie, entre a

equipe da Associação Des

portiva Comerciar» e o Pi"
nheiros ila cidade de Cará
zinho, sagrando-se vencedo

ra esta última A renda a-

purada no encontio foi tô-

dl ela destinada à Escola
Pré-Profissional Joáo XXUI

cuja obra de assistência I
infância desvallda vem ob-
tendo a valiosa cooperação
dos mometiegrinos. A no-
bre Iniciativa partiu do co-
merciario Tui/ Scharnovsky

Diploma
Pela Faculdade de Hloso-

fia da Universidade do Rio
Grande do Sul bacharelou-

se em jornalismo a «rta.
Eunke Maria P. Jacquef,
nossa conterrânea filha dó
funcionário da Viação Fír-

rea. sr. Israel P. Jacques.

Rotary
Por ocasião da última reu-

nião do Rotary Clube local.

Recenseamento revela que 2.468

crianças não freqüentam escola
S JERONIMO (Jayro José

Dornelles) — A Comlsafto an
carregada de prooeder ao aer-
viço referente ao levantamen-
to do censo escolar, composta
doa srs.: prof. Ilson Scherer
(Presidente), proía. Teraalnha
C. Santos, Ângelo Yugueiroa
e Antônio Carlos B. da Ponse
ca. acaba deentregar os re- ;'
tados ao prefeito sm exerci- o.

prol. Pedro Domelles. resulta
do» estes de seu trabalho re-
centememe concluído.

O número de crlançaa
ssadat elevase a 1T.O0. de 0
a 14 anos. Freqüentam escolas.
entre 7 e 14 anos, 6364 crian-

ças. Nio frequMiUm. 2468. Ou
moradores do Município, sa

gundo o levantamento, sto em
número de 40 371.

A conclusào fundamental é
a seguinte. 2468 crianças, en-
r-oniram se em Idade escolar
e por saziWs diversas, entr»
as quais, a falta de Escolas,
nio a» frequentam.

fFSTA DC T5 ANOS

Ft>jle;ou recentemente a da

ta de teu aniversário nata-

licio a jovem Maria d*
Lourdes. filha do casal An-

gelo Busachi e Maria The-
reza Frizon Busachi. A ani-
ttersariante (foto >, que
completou quinze anos de
idade, ofereceu bonita festa
na residência dos seus

genitores às amiguinhas

que, na oportunidade, loram
abraçá-la

Dr. ALDO XAVIER

PSIQUIATRIA
Andradas. 1464. ap 142
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Mais um fim-de-semana que pas-
sa. Nos fomos ficando por Porto

Alegre, sem. podermos guiar daa

delicias do Atlântico Sul. Vontade

náo falunos de cnegar a SAT, on-

de o Baídaui esta mandando brasa i

Se pudéssemos náo perderíamos o I
i-nopinfio geiadu DO Tuya Bar Cho-

pe eni Capão e ia mesmo iríamos ;
t-spiar o Bnuninho que « sem dit-

vida a coqueluche da orla.

um consolo. Talvez no
fim-de-semana Ia estar»

- roínu esta traba-

lhando o SEA HUKSE uma casa

que duem ser o ponto de encon

iro da Jovem guarda em Traman-

dai.

Aqui em NttO Alegre Umos qua
«colher o melhor, para ír-se M-
¦andu. Uma grande noitada ontem

a noite no Cocktail Club. Com o

casal Mana Edwlges e Murilo Py

Borba lá e.itlvemos recebendo as

aientoet. do Emo e do Pera»

Para os que não aabeni, vamos

mformando que u Black Horse a»
tá com um espetacular serviço ds

restaurante em seu acolhedor jar-
ritm üma cerveilnha aelada com

um bem camarada sanuuicne aoer-
to vai muito bem.

consonância cotn os ts-

tatutos da entidade, foi •-
leito como novo mandatária
da instituição no período
julho 1965-1966, o ro-Urlan*

sr. Carlos Hoffstater.
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Centro ile Estudos Contábeis
Dpto. do S.C.P.A.

rendo presanta a i»c«j»k1«i|, jritntt da s««n ajru-.iídaa S*«
du v.i.i.a m ilupoiáUvoa ct..- rm...:-. Teiomias inbuunu *¦ laidi
Srio-C'on«umo ranto maia '¦'>mpi(-)(b^ face t aitrtima da irguiasnanu

1.A0 rtipectiva, > Direçío do C E C r«»olv«i-
1 — . -.'• i.i ¦ i :.-¦*¦¦•.¦;• | iniciativa aa sederaç*c dúé C onubUlalw

du Estado, que acab. de dlslribuli k, tnooiuí. luocutlvu
«emplares das recrn'..- leis Il»cais, pnra --erero mcamlnh^dos
m* reapertivoa aasoclaufa:

a — IiK*mlviir aa reunlflm locais para oeoat* da maiArla, mi* arura
os proIiMtonats. come con o concurno do< dl|nos Atmlrs Pa-
íendárloa;

1 — Praaanla > aplicação Imediata dc Inúmeroa Obpositlvoc. bam eo
mo a iiru.d. carência do io» Oluial da OnlAo, colocaria à
u-so...m-s, das antldadet da claiM no EsUdo. para ataodir con
sullaa vibn- problonu qua surjam naquelai tetintíam t perslatan.
am duvida aa quala »r*. atandldaa com a miiima prasUaa:

* m- Procedar nos tênnoa uo lt#m anterior face % cênaultaa qua Ibe

Mjam encaminhadas por produlonai. da município» onda aio

enatam lau antldadea aaaoclatlvaa mi> naa quais oa —¦ ra-

•olvam se reunir e coordenar Mforçoa mquê\p <*ntkk>.

S — Salientar qtw noate eafõrço aoa Interêaaea cctetlvoc doa profift-
uonau, u duvidas c rnraultas Individuais par* aUndMMMo pe-
lo Cantru, so serio coi.atck.TadM quando «mcamlnhadaf na forma

i — A correspondência dev*- ser endereçada C«n\xo £*tudoe Conta
iv-u - Rua Riachuaic, S41 Peto Aluía Na corraapondínela.

mcücar com precisai- o endereço oara rpspoava,

7 — Outroutra. atravé* dr Jomal do Co*nercio. o Centro fomecars

aa in: "Xtt.aí, w> que jui^ar oportuna» como (HTuigaçào am tais

C0ndl(,tVs;

S — Adotando „si* previa, mia i-nvid. o c E C iSCPA' aMabalr

car com a maior opcrtunldndf poa»lvel u«p oonrurso k *Unú-

nmçèo de duvidas \rs que. at — diante da distrlbutçftn da

matéria lineal pron-, >vlrta pclu rm*rmt-*u torna te ttctl a Mturs

doi ¦e-..,s timcM,. bi colaborando rom a tVIeraçio. n CRf

HS, tmmm du -,»¦ Delatadas a. 'inda, «an o ooncurao da

I.ivrana Suiina. HM ¦•¦ "¦-¦¦¦ >"¦ *¦ leis :-<>? mumriptoa onde

nào «listam antldadaa da ciassa: ci - com * cmrvnel* Ue RafuU

rtantoa e iiwtrucóM dr servi«oa ainda am «laboracAo e oom

<liml|acto aoa ór|4oa fazendirtos vinculada is dlflculdadH «e

,munlcac*«s. at pròprtas autoridaoan faaantitrlas santam-sa I»-

utlvamanta Inibidas de eaclaraclmantoa rom obwiv. dladplina

fiscal: di - mas diante das (acilldada* da permutararoaa si

dtllculfedm r ........-e n- medida da poanvel. ronfnrme aqui

indicado, rapidamente Doder^ tal ¦— •¦ ik ta produzir os rv-ii.
-*do- 

pratico» aintrjadoa

(ontador APTHfR OAMEI B«»9T

CONVITE PARA ENTERRO

t

Constltutu-se no mm» abx.iluto
«uues-so s promoçáu curnavaltüca
rto b»m montado GALETO ONIX I

na Tristeza sexta feira ultima. H»
rlTeltn Marnn* e sua esrola ds
samba (oram a grande Htrnção OS
noits.«

Poi falar em noite alegre vamos
lambmnfk) unia urande casa BAM
BC, com sua apreciadissima sopa
da oetxila e reunindo sempre (je»
ts «i.i' sabe o que e bom

Muna gente gosta de muquera de

peixe Deixa para Ia que é mes

mo um prato guntotui Muito», nto
sabem onde comer muqueen de pel
xe e por uto nos informamos: no

Raio Branco e muito bem feils

Irmã Roennati Dreyer, Rubem Henrique

DreytT e família, Ivescio Pacheco e íamilu.

Martna Dreyer 
' 

Franck e FamlHa, Ylctor

Hugo Roennau e família, Erna Polsl Roen

nau e família. Ida Roennau. Alberto Wild e

eepõfw, Arthur W Roennau e esposa, Curt O. Roen-

nau e família. Francisco A. Dreyer e família, Maria

Carmen Mangholt, eapAsa. filhos, nora, genro, netos,

intiSs, cunhados e sobrinhos do Inesquecível

0TT0 EMÍLIO DREYER
ontem falecido convida, aos demais parentes e ami-

goe para as cerimonias de encomendaçào e sepulta-

mento a serem tealizados hoje, terça feira, às 17 bo-

ras, saindo o féretro da Capela B-do Hospital Sfco

Francisco, a Rup. Sarmento LetU, pare • CemWrlo

da Comunidade Evangélica.

Antecipam agradecimentos

Pftrto Alegr». U rie Janeiro de IH».

!*:¦'¦ 
¦'¦ 

If'» NôeO Pica Pau t

j« o dissemos e nào cansAnio» os
repetir Ainda na semana oue pa»

saboreamos um galeto re-
i-hean i <i'<* melhores que andam

por at.

Por talar em galeU). para o< que
muram ikj qu-rto distrito nào hà

problema (» Hestauranle Ver» Lt»

cia t asporialUta eni gal-to* pr»»-
eados e institua plenamente a a
in« qua tem.

m.mt .oiura

Dr. Leon Knijnik
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ t GAMANTA

aiNSlXTÔRIO: Andrada» 1WJ, t.- andar, afast. r iKdif
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HORÁRIO: Da. lt» à. UJ0 e da. 1* às » bens
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DO PALMAR - PORTO ALEGRE

O num 'OM MAOKID â CIA LTDA' Wt* *** •

partir do i¦, M m luiho »-u»uree • una» Cfca. Sant» Vi

ot * *o Palma* - P. .ita» Pt»*t. Alegre otasev».i%do nicis

.ii- o nu nte rn n» «e ¦••l»n> tttl.t». Ot *"».

tpptto A •!.- M ler(«e quiaiaa e ¦àbido» áa 10 «u . Kit

tistiti rMftea-uasvnt* InfBrmscéet co» s S*ttào »odo

-ian« oe pele lerw 1»»
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DIÁRIO MILITAR

MOMOCÓQ NO EXHKITO: PBDKMOS

K ANTIGÜIDADE E MOKIMMTO NOS

QUADBOS DAS ARMAS E VÁRIOS SERVIÇOS

O presidente da República assinou hoje as promoções
feoa quadros de oficieis do Exército, que deixaram de ser

assinadas no dis de Natal por causa da nova interpretação
As lei que passou a regular a questAo.

MNTIGUIDADE

Sfto os seguintes os oficiais promovidos:
Por antigüidades, ao posto de coronel, na Infantaria

«- tenentes-coronéis; Cid. Mascarenhas Façanha, Leonel

Marttas, Ney da Silva Democrito Soares de Oliveira, José

Anoersen Cavalcante, Antônio Alexandrino Correia Lima,

Jtauricio de Sousa Ferreira, Paulo Melo Mendes de Carva-

»io e Armando Rosinweig Menezes.

Cavalaria — tenentes-coronéis Vespaisiano Rodrigues

a, Euripedes Machado Boavista e Luiz da Silva Cor-

Artilharia — tenentes-coronéis: Waldemar Henrique

Wtering, Walter Pinto de Moraes, ítalo Conte, Hélio Fonse

Viana, Delio Mafra de Sousa e Silva e Ciro de Lacerda

Engenharia — tenente-ooronel Francisco de

de Oliveira.

Paulo

TmnentfiJ.oronfit
Ao pôsto de tHMnto-ooronel.

m Infarta^a — majores Fr*n-
01000 Monteiro Sampaio, Milton
MlfUür Aloiuc Hewton Querr».
Arllndo ftrnin. H411o Duque Es-
tomda Vteirt Osvaldo Vlaira Pa-
incha Aitlr de VmeM» Pinto, Si!-
Tio da Rocha *uho, Oabrie' Mar.
Mae Parreira Paulo Anibal Madu-
Nir». Nonito Guimarães da Silva,
Armando Azevedo Addor. Otávio

LoManoo, Fernando Ri*
da Cftmara, Carin J. Khude.

Adriano Cindia' da Silva Júnior,
Waretso doa Santos Luase, Aírton

Edgar R.iociru Airoea, Silvio
fento* Martins Kaymundo, W«tte!
Moreira, Paulo Mendonça e Wilson

(¦lata*
Cavalaria — oajoras: Paulo P

Martins Pereira Alfredo Jetfe. Da-
Wth Me!o Urbano Ribeiro Amaral,
Moroevaldo Mário dos Santos. Lula
Moberto Barriot» Silva e Vai do V.
Io Naarimento

Artilhm-i» - mkjorw: iott Matna
Santos, Washington Tibajv Ribeiro
át Alnoe<da Joftu Buitron. Diceson
Uelfe* Grael, José Roberto Mon.
tsiro Wand rlev Ruy Viciano. Air-
tfn fbiapir.» Mtntenefro, Peman-
do Meireles da Fonseca. Carlos Go

da Silva, tonar Joeé da Silva
Juninr. Praneifru da Coeta Velho,

Sílvio Alveu Torres, Silvio Ra-
belo da Aaevedo. Kilton Guimartea
Mbtouas Ollritc de Mesquita Vm-
eondekw Pilho, Anttalo Auffusto
Xogtwk Armando da Barroj Sun-
ptio a Brotildes Sobreiro Rohm

Pnnanbana - majores: Nev K.
Buiith» * Jato BtMita JUmoi U
aa.

Majores
Ao pòcto de nujor: Infantaria —

Itui uiua d» Oliveira.
Crtao Cnnceiçác lima, Wüaon La.
jtr. Luclo WLadtu-H Outaurtu
Pranuiaco fartos da Silva Paes,
Mauro dl Sou», Lu* Jo
M fc Sou». Grane; Barreto d>
Soura Hcv Nur* da VMra, Fwio
Bunoo Souca, Jacob Anllto da
Cotia Mmqiuu IraUo Sou»
Hvdnu, André Lourenço Rodri-

GeraMo iaalas de Macedo,
tuis Oorvaaga Maittni, Ademar Rud
Si, Jabwtlao Pinto niho Oamor
de Maio a Jllwi. Urtr Ouflherme
UamoM Batlkta. MUo Afunw
Dermra Mlltor. Freira de tadrade.
Arnaldo da Aaevedo Silveira Wil-
mm Mendonça lUran. Sérflc Ouvia
Sereno, \atmu, Eaeqwel dr Marel
lar WiLwn L*d» da Foneeea. Aa-

ml o tenente ^ oi onal Orlando da
Reze .de Chave*

Ao pSato d. tenente-coronel: •
majo' José Antônio Rodriguea.

Intendênrin
No Serviço de intendfocia do

Hierctto ao po.to de ooronel. oa
t#nentas-«^>rone»« Joaquim da Sil-
Teira Vai Ho e Alberto BetSnto Gui-

maràes.
Ao pOito de tenente-coronel, oa

mejoree: Milton (ienon Carralho,
Homero Dias Martins, Júlio JVoi-
sud Natal leio AUoll doe Santo» •
Flinlr Alree de »Ttralho.

Ao pôito da major, oa capilàee:
Álvaro Rlbelrr Antenor Botoaai,
Ney Correia Roía. Marco Aurtlio
MourSo Carlt* Alberto Carneiro,
Joio pinheiro mire, Nilton Oomee
NofUelr» Bavarü Batleta Pereira,
Eliaa Wadjr Ki-ltalla, Prfm Duarte
d» Morte» a Tm tto Homero «Ca-
lho lavaraa

Merecimento
Ao poeto de ^oronelr na Tmian-

taria — oa tenentes coronéis: Má-
no de AmI* Nocuelra. Danilo Dar.
ey de St da Cunba Melo. Antímlo
da Ponseca Sowinho, oMacir Tsi.
xeira Coimbra Tidie Almeida do
Vale Helto Fror. Alberto de A«-
itunçéo Jardoao, fcet Alberto Pi-
nheiro da 311rk, Antônio Francisco
da Rochs hSn or Horário Lemoa
Correia. Eduardo Jansen, Dilcon
Slciliano Loureiro, Roberto de
Smiaa Thit|0 rhrietitno Bertlac-

qut. Joae Ara««o Cavaleteia. Sidner
Aiva ez a Contwclo Danton Paula
Avelino.

Cavalaria — et tantntta-rorontfci:
Mário Humberto Oalvto Carneira
da Cunha. Pulo Prado Parvira.
Aioeu vieira, I.uit Carlot Rei» te
Praitaa. Pranciaco Genone Neto,
Pernandr da Silva Abranteh Enio
Gouveia dos Santos, Joaé de Me*-

quita Cldas Xexeu e Hamilton
Soaixs Be i for d

Artilharia — oa tanantee-corcftéit:
Lourtvel VtMt rmnfe. Cark* Al.
berto honras Puturo, José Maria

Meto Joet dt Silva Nem. CaclMea
Bravc, Vaimore Perraira de Siquai
sa, Dagmauro Ntinsa Sabino Pinho,
Wilson Moreira Bandeira de Meio,

ard Psreir^ Barroso. Aiuisio
Au«utio <k M.rnndt. Joae CotU
Perreuu Belchior Oaanan Uma
Barros Aurélio ds Coeta Portela,

I da Ribamar Pinheiro Pilho,
Hélio de Araújc, Kdwy dos San toa
Peetca Barrof Hamilton Holanda
Tedfilo, Eduaroo RastaUi Montene-
frt> de Men«ses Hiran Panas. Ro-
doUo Psthna Pranciaeo Barboaa
Sofuee, 'oaé <k Rarroa Lovafliu •
Renax P»rice dr Silva,

Cavalaria — taprtèaar Fernando
Roae Basto» B^uielli, Raimundo

HonOrio Ribeiro Sampaio, Bertoi
Huidenburf Olbrierh Preras,

Antônio Fernando Leite de Quei-
losé Itanflois Vieira Braça.

Jaaé Gartfs Peieira Pilho, Álvaro
Maciel Goulart Filho, Mário de Al
melde Neva* Arnaldo de Mtttquita
BMUmroun Edcar Garcia de Souaa.
Wbldii d» Oi'Vàira Perrpira 5ad!

Jkrrr* da S«^va Vertder Macedo
Ckaudt* l#*' Waafcincton Fernandes

idar Joae r^reira Gumisrkes %
tetanbrino Jacinto D*aa Marques,
Siaafto mofrarximo Beek Mek». PA-
Ma Correu de Htrroe, Oaocleeiano
Aaamouir. e Ccrtcr Sérgio Torraa.

Artilharia - oapltáes: Manoel
Mumoaito Mar.ocot dr Areujo.
Bnio Antônio Chtwche Coelho, Vi
centr dc Paula Ncronha. Xi«to Pai
hn!. Alrftnio RrandAo Rabelo, NU.
lon Barbosa do» Santos. Jofco Par
raira Plaira Puto, Joae Adaufo

terra Pau.o Kmilio Castelo
Branco Serreio, Mano Viihena de
Mnraaa, Antòníc Fernando Eubim
Bnna Rilírto P.anoo de Melo TJ>
ma. Carloe AHc>^.to Gomes, Hami'-
anr Alvas Ferreira. Bobertto da
M)*a aura An.cnio Canalho tia
Frattav Walte. Santa Bulimia
BiancM. Mario Farelo uteuoul.
Bnio Ivo Ritell, Hiltun Juatiix> Pef.

ra. Fmli. Danton Penrali* Bená

Ma e Ronaldo Lelso Lima
Gavalaris - cepitèaa Fernando

•tu Lopes Ri'hent Aaaurl Vtree,
Mé AnMmto Corre» dr Moura.
JMo IMo VttfOtoo SeftoT de
Menrtmw*, Ande^on Mártir.^ Sem-

falo Cidaen Mnnhoi de Carvalho,
Job Santana de litrtna, Carioa Al
«erte Bibetro Cocei* a Oabrtei

5«rasçn de SaMt
An pdeto de coronel, no Vmw

to Sadde foranc paromorioos: *a-
Matriz roneis Raul Moura. Ca-

Borge> de Castro e Rubem de
eedo Coete

Ao pfteio de tenente enronsl —
Hipp^n o Ferrei rv josA

NCatath, Plivio Seabra
mteuo Álvaro doa tantoM Parei-

tn e Vaidtvio Jkdrlcuas da Onnha
a^futlcos «

REX HOTEL

Rio de Janeiro

Has Alvar» *l»hn, M/17
< l ielimiia'

To<l"« Ot epai litmrntOt

eoai banheiro prlvst vo,

^ ndercsO r«i*grUtoo
KF.X HOTPI — lio dr

Jsnsiro ~ Tal.: U-4200

Newton Gonçalves da Bceka. A M-

no Conha VMrio doa Senf<* Oul-
da, Drtei da Cotia Ribeiro laanl
Paratra dt Almeida. Waküi da
Coeta Oodcipbfc.. Hllton Ctraiu a

• Sana Lula Heonqut Boc«e> Forte,
Mário ds Sousu Pinto, Hélio João
Gomei Peraende* a Henrique Dec-
kmar Pilho

Snaennaria — oa iantnUe-coro-
nMt- Héilo Bienaed Into «ot San-

tot Ptabeuo. SBde Frotd OtvrMo.
RodoipèKi Gvstavc da Paóio Brl-
«o Joae Henrique de Beroek» a

Henn *'ilson . tmandes de Sousa.

Tenrntei.roroprii

Ao posto de ttnentp-sor*

Infantaria — oí roaj.iro>»
Wati.irrlino Mari de Olivei-
ra Sobrinho. Jo** EdeniuP
T»vare» de AJmeida Servu
lo Lisboa Braga. Fernando
Valante Pampluna. Wald»

mar dr Araújo Catvalnu,
íaulo Aut-v Bollick Angr!<.,
Rm Oliveira Cnsti*o. Ne|
Beji)amin. Dersangr- F
reòo Pratns. oJaquim An.o
nio Oliveira de Santiago, Leo-
«ida Rocha Lima, Floriano
Luís Hélio Jetut Fonseca.
Vald. mlo Correia de Andrv
dr Melo, Jo# Borfref Cama:

(o. Antônio Lira Cavalcanti,
Heraldo Alvatni Cruz. H '•

lio Pacheco. Hari-y Albrn»
Srhnarndorf, Klder Penha
Vale, Francuioo Homem d»
Caravlho. Rtii Cavalcanti Ba
tida Pauto Lucin Ferreira
át Aquirto, AlraaVe Menr^-e
Pett»rije. Learo Parmen.s#
de F»rta, Rrtio FWfinndo
nardin. Jacinto de Carvalha
Braga. G^thoti Cardoso aa
Silva. Gualter Ferreira dos
Santos. Pdro Paulo do Vaie.
Ademar Amencano do Br:i
ali. Humberto da Silva Gue-
des r Renato Nogueira.

Cavalaria — »¦ majorap
Ivanyloo de Figueiredo Ar
rirade de Oliveira Diooo d«
Oliveira Figueiredo, Manoel
Moreira Psls. Gilberto Oscar
Miranda Schmidi H er<.v
Gomes Soanet. Florisno A
guilar Chatças, Drmoclit»
Correia Cunha. José Anto
nio 

*Barbota 
dr Mora>

n.uart Campeio Biteíirourt.
Domingo*» Fracomenl. Pauio
Correia de Arauto. Gfrald#
de Araújo Silva Roáoti e Wt
«hinrton Manoel Vilania
Dermudec

Artilharia: os niaiores Jo
s* de Assunção Parente Ro
drifue* de Brito, Heüo Ru-
b»n« Vaz de Melo. Franoi>ro
Travssso» Serpa. Rubens O
11 c fre de Are vedo Moraif.
iEduardo Martin* Geraldo d*
Avelar Tórre» Bverald.. ds
Oliveira Reis, Maimando Ma-
ximiniano ff^urâo Toato Pau
lo Afonso Fonseca V ana
Arrtanio Erasmo Dias Imv
Geraldo TomAt Clovis Bor-
f*a de Ai«mbu)a, Alexand»»
Máximo Chaves Amendola,

ÁULICAS

Antonio Padilha. Natalino da
Silveira Brito Filho. Aiuisio
de Ote<la e Anselmo Lira.

Engenharia: os majores»
Joio de Queiroz Varela. Dar
d Vigier. Joté Maria Couto
de Oliveira, Odorico A)aca
de Moreira Burboea, Dalaio
Teixeira StarltaK. Lorival
Ribeiro do Roítrio Filho. J»
¦i Geraldo Barroso Albena
de Lro e Mareio Vieira.

Ma) ire*

Ao posto d? major: Infan-
taria: o? raoití»s Fernando
Adolfo Garcia Pena. DalCio
Pereira Leite. Dalton Fer-
reira Dalmon, Luiz d« Gob-
zaga Costa dc Araújo, Alui
sio André Lewki, ojsi Be
zorra de Arruda. Luiz Car-
Jos Zamieth. Murilo Wal
derk Menezes de Serpa. Pe-
dro Fernando
Oliveira, Sérgio José Aveas-
ni Arruda. Francisco c
tia Gurae] Viana Jo«é Ribel
ro de Carvalho. Avr da S'l-
ve:.-a Buclo. Ralph Gnine
wald Filho. Carlos Alberto
Sarmento. Rinaldc Albuquer-
qu< Svsnel oe, Manoel Pi
mentrl do Alme'dft, Luiz Fe-
lipe de Alencastre.

Cavalaria: os ,-apitàes Per-
ci Antonio Wolff. Jo5r Ba
tista M«'an de Paiva Chavea
Noro Msn tet Ferreira Jor-
ge Sebastião Ribeiro do Nas-
cimento. Fadoli Martins Al-
vares, Jaguaraçu B&rros Gon-
çalves, Zenildo Gonzaga de
Castro de Lucena. Joio Ini-
cio Pereira da Costa, Sérgio
de Arruda Camargo Furtado
e Advr Correia da Cunha.

Artilharia: os capitles Ms-
loel Dias Filho. Roberto Pa-
ciíico Barbosa, Stenio Mo-
reira de Deus, Eudrs Barre-
tos de Carvalho Freitas, TO.
piano Ventura Filho. Guilher-
me Cappe: Dalton Lineu Va-
leriano Alves. Jacauna Cor-
deiro. Joáo Batista Leandro,
Alexandre Csuville, Robrrto
Monteiro de Oliveira. Rob-
son Scardua. Bilac Vargas
Dal Caetanhi, Oabriel Duarte
Gondim, Cariou Olavo Quel*
roz Gulmartes. Itagiba Ri-
beiro de Andrade, svandro
Carvalho dos Santos. DJal-
ma Sanico de Abreu, Bens-
dito Onofrc Bezerra Leonel.
Raul Francisco Valsorts Dia»
Haroido Ferreira Diat Naí
Jullo Itabinger, José dr Ma
tos Filho, Evarigto Antonio
Brand&o S queira, Roberto
Waahinglon Veiga de Almei-
da e Jaime Mucci Moreira

Ao poeto de tenenta-coro-
nel os majorae Jcsaé Torres
Pcrtira. Venancio Frota,
Bor*«a Mendes, José de Pai-
va Snrd^mberff.

fcigenha— os captUes
Aur^Hno Ferreira Barbos,*,
Miguel de Araújo Gome» Ne^
no Marino Mariano Bridct.
Luiz de Aboim Costa. Jofto
Jacinto Silveira Gomes, Lu-
cio Ssügueiro Bretas Carmo.
Joné Figueiredo d* Castro
Wiisan Machado, Fábio Ho-

|K>ro de Albuquerque. Laia
Csrlo* Port« Alegre Rosa a
oia»a José Dias CavalcanW
da Almeida.

S«rvift> ée M,
Médicos:
Ao posto de coronel: oa

tenentes-coronel» Man u ol Ju-
lio Dinií, Gabriel de Soura
Andrade. Mario Novaes H^a-
riquaa e Edmvrthcn Arthur
Ferre li a de Gouveia

A« posto de tenente-C'"»* o
Otl os maiores Ar*-" d,
«heiro dr Andrade F:lho S |.
vio de Souca e Ahneid- >"n
mingos Dona to Baio Miro-
t«. Iamaro Arcanj.i de Fa-
rias.

, Ao poato de major: os ra-
pitles Heitor Buei o ds Sil-
?a, Moacír Guimarães, Ma
*k) Carvalho de Oliveira

Farmacêuticos
Ao posto de eovonr!: o te-

nente-coronel José Carneiro
Bi r alho.

Ao posto de teoante *oro
nei o* majore» Pt>lar. Kawec
ki e Carlos Josepn de Aluts:-
da Rela.

Ao pogio de major c cj.
pitio RodoUb S<hmirrh •
Júlio Femandas da Silva.

Serwifo

de Veterinária

Ao potfio de coronel o \e
n.-ntc-corona! SilvJ.. Mou-
teiro de SutttH.

Ao poMo de tMienta coro-
H"1 o» majores Ponal Kswer
ki e Cario* Baiboaa Moiei-
ra

Ao iMj*o de ri^a \or o c*p
Mo Waíter Ousuvo Asrha
n«-»<k Ramos e Silva.

IrUendrncia

Ao posto de coronel os re-
Sentes < oronéis Moanr Bi-
tencoirft Motvtrirw, rtfc Luz.
Francisco Luis Borges For-
tas Joeil.se Bandeira Moura
* Edmundo Vieira Calhau

Ao posto de major os ca-
pitãea Milton Cunha B zer
ra, Noé Ferreira de Oliveira.
Flavio Luciano C o»;a L'ma
Gurgel do Amaral. José A-
raujo Neto, Nswion da Fran-
ça Riberro, Barthol «mw! d*
Franca Ribeiro. Bartholomeu
da Silva Filho.

TRIBUTO NAS TRANSAÇÕES

INTERESTADUAIS: VMDAS

O comércio gaúcho vem

há tempos gestionando j«n-
to às autoridades federais

visando uma solução harm&>

nica para a cobrança do im

pôs to sôbre vendas e con
aignações em transações in

terestaduais, fato que, di^n

te da diversidade de mter

pretações pelos diversos E»

tados da União, determin*
a bi, e até mesmo a tritri-
butação daquele impòsto em
mercadorias que circulam
de um Estado para outro.

Em face das notícias df-
vulgadas sôbre que íe es-
taria elaborando a regula-
mentaçáo da lei federal qu*
trata de vendas e consigna

PALÁCIO PMATINl

GOVERNADOR ASSISTIRÁ DUAS

FESTAS EM BENTO GONÇALVES

No próximo llm-le-sema-

na, o governador lido Me-

neghettl visitará dois distri-
tog do município de Bento

Gonçalves. No dia 16, es-

tará em Faria Lemos onde

assistirá a inauguração do
Centro Social Nossa Senho-

ra do Rosário. No dia 1''
visitará Monte Belo, a
de participar da inauguração
do templo em homenagem *

Nosss Senhora da Conceição

Reorganiaaçio Àn

{.ata Civil

O sub-cheie da Casa Ci-
vH, jr. Hervandil Fagundes,
está colocando em dia o ex-

pediente de seu setor bss -

tante acumulado durante os

dias em que a sub-chefia es.
tpve sem titular. A seguir,
irá se dedicar em conjunto

com o sr. João Petersen lu-

nior, ao estudo da reorga-

nizaçáo da Casa Civil, cuio

trabalho já fòrs elaborado

pela Comisslo de Serviço
PúMlco.

Os «rs. Pelersen Júnior a
Hervandil Fagundes estive-
ram presente* às festlvida.
des que se realizaram em
Gramado. pOr ocasilo da TV
Festa das Horttnaias.

Liberação ée 9*rbm

A Secretaria da Fazenda

liberou a verba de 18 mi-
Ihóes e 500 mil cruzeiro»

destinada ao plano de ele-
trificaçio de Val-de-Serra

no munlefpio de Júlio de
Castilho» Tratando rio as-
sunto esteve «m Palácio o

prefeito daquele município,
sr. Paulo Wairich.

Vaie 4o Ri» Pmrdo

Prefeitos ínte^antes da
Associação dos Muaicíptoa

ÀJURIS em atfvklatte

permanente: aumento

A diretoria da Associação
dos T"fpç* **» nio Grí^rV
du Sul. entidade reoresen-
latua dos juizes gaúchos es-
té\e reunida, ontem, em ca-
rater extraordinária, com a

presença do desembargadtV
Lourenço Mário Prunes, em
hora licenciado por motivo
de viagem, no mesmo dia.

para Bui-nos Aires, quando
tratou das noticias que vim
sendo veiculadas a respeito
do reaiustamento de venci-
mentos no Estado, conforme

plano de pagamento propôs-
to pela Secretaria da F»zen-
da.

Presidida, então, pelo ar.
Luiz Amado de figueiredo,
decidiu a diretoria da ....
AJI RIS manter-se em atrvi
dade permanente, atompa-
nhando o desenvolvimento
da iniciativa do poder Fxe-
cutivo em relaçáo ao reajus-
tamento de vencimentos pa-
ra a magistratura, ao nrt-
mo tempo em que delibero*»
adotar medidas que assagu-
rem o funcionamento i»or-
mal do Poder Judiciário, ao-
te presumíveis conjunturas
decorrentes de inadequado

tratamento pecuniário aos

magistrados estaduais.

Após a reunião, estive a

diretoria no aeroporto Sal-

gado Pilho para levar des-

pedidas ao desembargador

Lourenço Mário Prunes,

presidente da entidade.

HIDR
a winiu é* eÜcttiK»

IMCff 11. Mtotm Mkmim

Rs#r*sani«nit eu fmn Altq t |
FRFDSRICO a KHINtW

FúrtãSêZa

J. 
|iA;n.|

ut iidipu

visita a indústria

Os oficiais da Forutiesa da Itaipu. componentes do fco
Grupo de Artilharia da Costa Motoriaada, dsalooaraan se de
Santos para a cidade de São Paulo, para tomar jontato dl-
reto oom a tnddstn» automobilística nacional. Visitaram a
Vemag, no bairro d. Ipiranga, acompanhados pelo seu ro
mandante, tenente coronel Rubens Fleury VareUa, a subco-
mandonte Bajor Vsrgllio da Silva Rocha

Interessaram sobremaneira aos oficiais do Exercito os
diversos setores de produção de veículos e a Ferram muna
Hesada, onde sfto processados os mais complexos métodos de
irabalho Industrial.

ReceWdos pela diretoria da emprása os oficiais tiveram
ensejo de palestrar demoradamente afibre aspecto» da in
dustria básioa brasileira Durante o almoço que lhes fcu
oferecido, o sr Rlrsrdo Pompeo de t^msrio, assistente (la
diretoria. Ias um histdrleo dss atividades da Vemag. descH

que lançou o primeiro veiculo nastonsl. em 1S5Í, aM o pre
sente, aesinalando o acelerado crescUnento do empreendi
menui, cujo capital e aberto ao pilbllco. e corta huie com
X mil acionistas, entre os quais vários doe oficiais presente»

Em nome dos oficial», falou o seu comandante Dtaas o

lansnte-coronel Rubens Fleurv Varslls que. aoimpanhando a
evolução da Indüstris nacional, deve o Observador destacai
o empreendimentos brasileiros, pelo seu sentido pioneiro e
rilnamtsador da economia dn pais. A Vemat, t entuou. mm

seu capita! nacional npenor a U t hllhAot de ertiseliw

cabe um relevante pspel no circulo evolutivo de nueso par
que fabril

do Vale do Rio Pardo esti-
veram ontem em Palácio,
tratando com o governador
Meneghctti da Instalação <le
ama delegacia regional de

policia cm Santa Cruz do Sul,

para atender ás necessidades
da região. Integravam a eo-
missio o presidente da As-
sooiação, sr. Azuil Cintra,

prefeito d< Rio Pardo «
mais os prefeitos de San-
ta Cruz do Sul Candelária,
Vera Cruz e vereadores dês-
se» municípios.

Gleba para

Vila Coroiuutoi

O governador do Catado,
nos termos da lei 4426 de
1.0 dc dezembro de 1964,
assinou titulo de transferên
cia para o patrimônio de
Santo Augusto dc uma gleba
de terra destinada à insta-
laçío da "Vila 

Coroados",
no referido município. Ao
ato de assinatura estiveram

presentes o diretor geral do
IGRA, sr. Fernando Gonçal-
ves e o prefeito de Santo
Augusto gr. Mecridet Sant'
Ana 4e Morais

Maggi e l aureai ¦

na GB

O coordenador geral do
GAP, sr. Othelo Laurent e

O secretário das Obras Pá-
bl»ca.\ sr. Waltfcr Maggl,
viajarão amanhã ao Rio. De-
verlo manter contactos com
setor de promoções da W, S.
A.I.D. para elaborar a a-

genda da reunião de téenl-

eo» norte-americano» com o

govêrno gaúcho, a realizar-se

nos urimeiros dias de fe-
Vereln> TratarV) ainda do

plano de saneamento e a-
vistar-se-áo com autorids-

des do Ministério do Flane-

jamento e do Banco do Bra-

sil.

Ministério da Yiaclo e Obras Públiu

D.rí' 
B, - 10.° D.R.F.

A V 1 S O

Tendo em visia os termos do decreto n." 51.727u-

bkcado no D.O.U. de 22-2-63 que cria no D.N.F..R. ae-

gístro das empresas de Transporte rodoviário de cfa

e dos veiculo* autúttomos de carga, chamo a atoéo

dos interessados para o fato de que o não cumprimSo

daquele aiploma legal implicará na cominaçâo de n-

çèas aos infratores, pela Patrulha Rodoviária Fedtd,

a partir do dia I.* do fevereiro do corrente ano.

Oonsidei ando, portanto, o longo prazo concedide

os oonvtantes avisos neste sentido, não mais será te

rada a livre circulação de caminhões nas estradas te

rais os quais, indistintamente, na conformidade ào c

ereso %1V deverão astar registrados no D.N E R lé

a ckttu supra, sob pena da «aplicação áo ar< W." dos-

ferido decreto.

*ófw Atlegru. I dr janarre de

Cr/fO Gmmarãas P

Eng." Chefe do 10.

"SI

roí»* (M 2 MHHÒfS Dt QWlOMnBS

1 CAIXA Df MUDANÇAS Df 4 MARCHA

1'n^—iiH- opinam aôbre a masor novidade a

ano tia indõalrM aanomobitíetira

Um equipe de engenheiros e técnicos da Willys e es

nHrtM da imprensa do Sfto Piuio c dü Rio wwrMrfcin se w

bre o cambio de 4 marchas sincronlsadas, adotado no 
"I»

Wftty* earro èue que já está no mercado, em ttao pei
•oub ymyi iwi ma, «tu ú»<s*«wu pOiàtC» âC jtZ-iZ.

Há trw ano»

— "O 
projeto foi iniciado ha o*roa de 1 aaos — «Hasa

ea« «Sul Berger. gerente do Departamento de Engeak

rtft do Chassis
Foram elaborados cerca de SOO detentos de peças a»

doa aub-conjuntoa. Na eiabomçto de eatudos i

Xi engenheiros do Departamento j

70 deeenhistaa e projetistas

O engenheiro Gtovanni Damiani. chefe do Setor dr Tira»

missúes, afirmou — Neste trabalho de equipe tomaram pi
te cSrca de 70 elementos, entre projetistas e deeenhisfc

tjue elaboraram o proieto".

Camlraçio cio («rramcilal: 4M Iwa^M

O engenheiro Mario Oellem. gerente do IKpanamea

de Engenharia de Métodos e Processos esclsreceu:
— "Mais de 430 pessoat. entre engenheiro*, técnicos, p-

Jetltts* e lerramenteirot, foram necetaárlas para a ca

truçáo do lerramental Indispensável á fabricação em ms

os caixa de mudanças de 4 marchas. Mas. antes do projo
definitivo, foram oonstruldot vários protótipos, test

exaustivamente E sú foi aprovado o projeto que atenai

plenamente a todos os requlJtuw .

2 milkòea de qailAnMrM «mi tesáa

Carlos Alberto Boetra. i-beás ds
tal, dias*

- "Há cárca de 3 anos. começamos a receber as priai
nu caisai de cambio e primeiras transmlssAet Ot noa
conjuntos lorsn testados em J milhAet de quilômetros to-
ilmadament*. em numerosos veiculo*".

SOLENIDADES DE NAVEGANTES

COMEÇARÃO DIA 24=PROGRAMA

Sões ee transações entre
Estados,a Federação das
Associaçcs Comerciais do
Rio Graie do Sul, e a As
sociaçioComercial dc Pôr
to Alegrt dirigiram telegra-
ma ao s Adroaldo Mesqui-
ta da Ccta, consultor gera)
da Repiüica, a quem está
afeto o itudo da matéria,
apclandopara que gestionc
no sentis que o ato do E-
xecutivo anunciado dispo
nha sôbt o direito a devo
luçáo a*, contribuintes que
já tivett pago o lmpôsto
a deterrmda unidade feda
rativa, ca> o tributo deva
ser recolHIo a outro Esta
do Ba conirmidade do sls
tema adotto pelo decreto-
lei 915.

Êste, na ?Éúáo das enti
dades do Pácio do Coroér-
cio, seria clínico meio de
evitar-se a ^>ótese dc uma
dupla tribução. Como se
sabe, váriosistados estabo
lecem em sc sistema tribu
tário, que oiprodutos origi-
nários de ctras unidades

paguem o mposto sôbre
vendas e coiignações, fato

que, como ti caso do Riu

Grande do M, que já u>
bra aquele tnuto em sua
origem vem deuminar a bi

tributação sôt» o mesmo

produto.

Palet*ra rêlbt «« El A

Terá lugar ta. no Res-

taurante do Palio do Co

mércio mais un reunião-
almóço dos as^iados da

Assot iaç5o Conrcial d •

Pôrto Alegre, e <s comer-

ciantes em geralKa opor-

tunidade, o sr. Fiio Arau-

jo Santos, prewidde da en-

tidade, pronunciai uma pa
lestra, versando ibre ob-

servações feitas diante sua

recente viagem aoEstadoa

Unidos.

%
Comer ciafixit"!

¦hi tafra

Deverá viajar diá3 para
o Rio de Janeiro, «r. Fá

fcrio Araújo Santos, ^siden-
te da Associação Csercial

de Pôrto Alegre. Trará dos

problemas decorres* da

comercialização da<*afra»

de produtos gaúchos

No Rio, o Mder dojmér

cio gaúcho fará Qtatos

com o ministro do Ire'a

mento, diretor da CEV

presidente da SUN AB com
o ministro da Indtí4a e
Comercio, sr. Daniel Iraco.

Os tradicionais festejam cm
homenagem á Nossa Sentiu
ra dos Navegantes terão int
do, esta ano, no dia 34 do
corrente, desenvonvendo-se até
o dia 7 de fevereiro

O povo católico da Capital
prepara-se para render á sua
veneração filial á padroeira do
Bairro Industrial e proteator-,
dos marujos

Os Juizes festeiros, a Devo
ção de Nosss Senhora dos Nt
vegantes e o pároco estão cor.-
vidando a população para to-
mar parte nas sonelidades, d»
acordo com o seguinte pro-
grama-

Dia 34 de janeiro — ás 16,33
horas — missa vespertina, pri-
meira novena, e em seguidi,
sairá a procissão de tran»la
cão da imagem da Padroeira
para a Igreja do Rosário, pela
Avenida Farrapos; Dias 35 a
l.o de fevereiro — ks 6 ks 1
horas — novenas de Míssís
e Comunhões, em honra da
Virgem. Nos mesmos diss c«
lebrar-se-á, ás 30 horas, o so

lt ne e popular novenáno da
Padroeira. Os sermões estarão
a cargo do padre Alfredo Ven-
turlni. Os fiéis poderão rena.
ber, durante a novena, logo
após a ladainha, a sagrada Co-
munhão. O jejum eucaristioo

de apenas uma hora.
Dia 3 de feevreiro — ás 1

horas, missa na igreja do Ro-
sáriu Em seguida partirá a
procissão rumo ao portão cen-
trai do cais do porto. Efetuar-
se-a ai o embarque e o présti-
to fluvial religioso. De regres-
so à Igreja dos Naveganies
haverá missa festiva campal
na Intenção de todo o povo,
bem como comunicação e pro
clamação da escolha dos Jut-
zes festeiros de

O late que conduzirá a lma-
gem da Virgem, está reserva-
do ãs autoridades, irmandadeS,
clubes náuticos e pessoas mu-
ni de ingresso.

Os tradicionais festejos, na

praça, porlongar seão este a-
no. até o dia 7 de fevereiro

próximo.

CONCURSO INTERAMERICANO

DE OBRAS TEATRAIS NO RIO

Acham-se abertas, até 31 de
janeiro de 1965, as inscrições

para o segundo concurso de
obras testrais inéditas de au-
tores latino-americanos, resli-
zado sob o patrocínio do Ins-
tltuto Internacional de Teatro
e do Instituto Latina America-
no de Teatro

Cada concorrente deverá en-
tregar 4 exemplares datilogra-
fados da obra com a qual con-
correr, na secretaria do Inst:-
tuto Brasileiro de Educação,
Ciência e Cultura, á Avenida
Oetúllo Vargas, n o 65. 5 o an-
dar. Guanabara.

Até o fim de fevereiro os
trabalhos apresentados serão
examinados pelo Centro Brás:-
lelro de Teatro, o qual seleein-
narA uma obra a ser encami-
nhada à comissão Julgadora
constituída pelo Instituto Lati-

no-Americano de Teatro Es>
ta comissão, composta óe 3
membros sorteados dentre es

pessoas indicadas pelos paises
concorrentes, procederá á es-
colha final de uma ou mais
obras apresentadas pelos vá-
rios países concorrentes as

quais serão, em seguida, trv
duzidas para o francês e o ín-
glés, no pais ou nos paises de

que procederem.

O Instituto Internacional de
Teatro não proporciona pre-
mio em dinheiro, porem se
encarrega da distribuição da
obra ou das obras premiadas
aos centros teatrais dos dife-
rentes países, nas tradução*
francesa e Inglesa, o que ra-
presenta excelente meio para
a sua divulgação nos meios
estrangeiros.

T000S OS

CAMINHOS

LEVAM II

Uma parada de ônibus onde os des-

tinos se cruzam... e as vidas huma-

nas sao mostradas a nu. PRODUZIDA

PELA 20 th CENTURY FOX TV, BUS STOP

conta com a participação de todo um

fabuloso elenco - MARILYN MAXWELL.

RICHARD ANDERSON. JOSEPH COTTEN,

LEW AYRES, NINA FOCH, DIANA LYN.

RICHARD CONTE, LLOYD NOLAN, GARY

MERRIL e outros.

ASSISTA ÀS 3". FEIRAS ÀS

21,30 HORAS PELO

CANAL

IBB3T

60 MINUTOS DO MELHOR CINEMA

UM OFHICIMtMTO M

í J?«TI^ipb

Contes

L^'\

D*. FlÔRiS, 126 . O IND1RÉÇO AMIGO

• D. WESTINGHOUSE

FRIGIDAIRE

STANDARD ELÉTRICA

*

MINUTI
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ASSALTADA UMA JO \l III IU \
EM S. VITÓRIA: 10 MILllôl S

Encontra-se nesta capiu.

O delegado Nuno Alvei Gui-
marães da DP de Santa V1-
tória do Palmar, proceó\en
do investigações para pr*Jn-
der dois ladrões que, na
madrugada dc domingo Cd-
timo, assaltaram a joelheri»
tm de propriedade do srí
Osvaldo Alves Nunes, à Rua
BarSo do Rio Branco e fur-
taram 10 milhões de crorcl-
ros em ióias, Ag diligência*

procedidas por aquela auto
ridade em Santa Vitória do
Palmar indicaram que os as-

saltantes. após ao' furto. íu-

giram para esta capital no
ônibus de carreira O dele-

gado Nuno procurou inicial-
mente o seu colegado Fran-

cisco de Paula Afagou, d»
Delegacia de Furtos e so-
licitou-lhe providênolas pa
ra poder Investigar e pedm
lhe condução e agentes p->-
ra auxiliá-lo. Optem à tarde
o delegado Nuno nos infor-
mou que estí seguindo ums

pista e tem esperança dc

prender os assaltantes n»
madrugada de hoje.

Delegado de Camaquã removido

para a delegacia de Pelotas
Por portaria do chefe de Polícia, major Léo Etche-

goyen, o delegado Antônio Diniz Alves de Oliveira, foi trans-
ui "l" da Delegacia de Camaquã, para a de Pelptas. O de-
legado Diniz, que serviu nesta capital no plantão do DPC,
ao ser designado para Camaquã levou a intenção de 

"lim-

par" o município dos maus elementos. Inicialmente ter-
minou com a zona do meretrício e atirou-se ao combate
contra os ladrões. Formou a guarda noturna, cuja eficiên-
cia está sendo posta a prova Agora em Pelotas, o delega-
do Diniz leva os mesmos propósitos e, corn ordens ex-

pressas do chefe de Polícia, para terminar, com o jogo,
vadiagem, meretrício e gatunagem.

BALEADO POR UMA PATRULHA
DA BM: INTERNADO M» H.P.S.

Poi Internado no Hospital de
.Pronto Socorro, ontem à tarde,

MírcJIno Miranda (12 anos) ».

pr»»entando um ferimento oro-
duzido por bala. O estado de
Marce'.ino é grave. O guard» cl-
TU Eli Belie, em serviço naque-

1» r««p!tal foi informado de

qae MarcMlno foi baleado por
uma pa rulha dfl Brigada Mlll-
tor, tm Barra do Ribeiro. Ots
brtiadianos - .ettuido a Infor-
mavao — receberam ordena do
delegado daquela cidade para
procederem «o desarmam-Mito •

«it,.,n»o chegaram num bar ç,-.,-
aaram r,¦ vVta em' Marcelino, en-
«¦entraram Um revólver que êl»
levava a c.tunr» A arma foi
apreendida e o Homem detidi,
pana ser levado à delegacia. Mas,

apioveüando-se de um dlsculdo,

MarcelL-io fugiu o Am dos briga-
dlanos o alvejou, ferindoo. t-'o-
ram prestados socorros urgente»
»o jov -m e em seguida foi :r»na-
portado para eata capital e tn-
tfn.nl.. no Hospital (e Pronto
Socorro. *

CINCO CONDENADOS NA REDE
DA DELEGACIA DE CAPTURAS

18 meses de prisão por cri-
me de estelionato; José Me-

Nas seguidas investiga-

ções procedidas pelos agen-

tes da Delegacia dc Captu-

ras, foram presos oito indi •

viduos. sendo quatro foragi,

ds de penitenciárias e os ou-
trOs condenados pela Justiça
local. Os presos são: Alberto
Dutra, foragido da Peniten-

ciaria Agrícola, onde cum-

pria p^na de 12 anos de re-
clusão por crime de furto

qualificado; Silviro Erith

condenado a dois anos de

prisão por crime de furto

qualificado pela 6.a Vara

Criminal; João Brasil Soares

da Silva condenado a 4 a-

nos de reclusão por crima

de roubo por sentença ío

juiz da l.a Vara Criminal;
Emílio M-irin. condenado a

lo. foragido da cadeia
Canoas, onde cumpria pe
na de 12 anos, por crime

dc homicídio; Manoel Costa,
condenado pelas Comarcas
de São Leopoldo Cal , Pôr-

to Alegre a um total de
18 anos de reclusão por fur-
to qualificado, e Sueli Reg-

giori 1 Ima. fugitiva do Ins-

tituto Feminino de Readao-
tação Social, onde cumpria

pena de 10 anos de reclusão

por crime de roubo e furto.

O delegado Adalberto do»
S-tntos Coimbra da Delega

cia de Captums determinou

que esses indivíduos fossem
apre-entados à Penitenciária

Estadual * Sueli ao 1FRS,

MATOU ESPOSA POR CIÚMES
E DEPOIS TENTOU SUICÍDIO

Usando o revolver de seu pa-
drasto o rad:alista Fortunato
Maneio F.rreira Filho (rua Al-
b^rto Torres, ltl> ma ou com
dois ti,. . „., .]»<;,, ,ra. Renu
Bianchi Ferreira (M anos), -m

.frente à re tdéncla do amai,

circa da- lh,.*o horas de domin-
último, Fortunato foi preso

Ma * que Vaci ond»

c»l onde cometera o homicídio

por um patnilhiiro. Ao presar
d:<claraçÒeK à Policia, Fortunato
demonstrou estar traruttornndn •
disso que oomeuu o crime por
ciúme», e acu.a a espésa de
adúltera. Tes emunhas afirma*
ram que o r»dlallst» vinha dv
monstra.ido, nos último, dia»,
•¦ ¦ r perturbado mentalmente.

passou alguns diat tentou
dar ne por trê» veie», »l»»»ndo
o mesmo motivo: lnfdeldade da
i-ihV,... O irmlo do homl-Ma
dl.se a polícia que tentou arr«-
batar o revólver da mio de For-
tun» o, mus tle lutou e virou a
arma contra a própra cabes» •
.«r-itinou o gatilho, mas a arma
fpilhou. A sra Rema (ol con-
,ii,mu lo Hospital de Pronto
Socorro* mas na enfermaria do
ho»plui!, morreu antts d» reee-
ber as» ¦ têm ia médlr». No plan-
tio do DPC, For tinato Minei,,
Ferreira fot autuado era flagrar*-
te pelo delejtdo Miguel e mat,.
dado recolher i Penitenciaria ll-
tadual. onde p-rmanecerá à
dieposlçio da Justlç*.

FURTADOS 57 MILHÕES NOS
ON/» DIAS DO ANO DE 1965

Os dados estatísticos da
Delegacia de Furtos nestes
onze dias do ano de 1963,
são impressionantes. Pelo

que conseguimos apurar fo-
ram furtados em Porto Ale-

gre. de casas comerciais •
«sidenciais J7 milhões de
cruzeiros em objetos, jóias,
..parei!** eMtrlcos e roupas.
Nota-se que na maioria ti"

tmm, os ladrões visavam as

jóias, objetos preferidos e
de fácil venda. Estão excluí-

doe desses cálculos os fur-

tos de automóveis, cujo va-
lor aumentaria de muito O

total em cruzeiros.

A Delegacia de Costumes,

apresentando seus dados es-
tatísticos distes poucos dias
do ano registra a prisão e
o fichamento de 59 maço-

nheiros. que í o resultado
da campanha levada a efei-
to pelas autoridades daque-
Ia delegacia, contra malan-

dros e vadlos. melo onde os
fumadores e vendedores da
"erva 

maldita" agem.

Fomos informados dc que
a partir de hoje outra Cam-
panha será encetada contra

as 
"mariposas" 

qu,. perma-
necem peratnbubndo pel»
ruas centrais da cidade, du-
rante a noite.

Desastre: Pai e filho morrem
GOIÂNIA 11 (Mvrldlon»l. -

o bancário Wolff Dyckfhorm e
s»u fllhr, Cláudio, de da>i, me-
atf. morrer»m num des»stre de
automóvel qua 

"ido 
este foi eo-

Jhtdo vlol^nameme por um ca*
mlnhio d 1 r 11 I d o por Cícero
SchmaIU, que quando viu oa

tiporos ten'-nt suicídio. O ban-
•Ml procedia do Rto de Jancl-
Tet e o ii'vritt> _;•> verificou nau

pro.lm'dade8 d» Morrintini, no

posto Sombra do Mato. A »spo-

•a do bancário, Doloies, ncou

ferid» também.

A. M. SISSON - Tibióiogo
Yários cursos de especialização na França. Alemanha •

V. S. A. - 35 anos de prática

TRATAMENTO MEDITO E C1RCRÜ1CO DA

TUBERCULOSE PULMONAR

Mal. Ploriaao, 81 — 7.0 andar - Tone 689 - Bragança

ABREOURAFIAS - RADIOGRAFIA rULMONAR
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m Candelária Sa.ua Cru. VenAncki Airea lal.

maçai Martantr Monlrnr.ro (éo L»opoldo a P.

tXmgtt il* horaa cheg.éa

ial*»- da FSrto Alrtjrr aaartaa 9 aéhada* • I 15 No

r.» paio ntaamo .tlne.ért.. eoia p-«i.> ée almSça

am tgmtm. Chegada rm Tapanelrett *• »* Koraa.
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- VIAM BIM COM BtLAUN -

BONNIVILLE CONFIRMOU FAVORITISMO
VENCENDO COM INCRÍVEL FACILIDADE

JOCKEY CLUB DE CANOAS

O fort» c«lor reinai) n« tar-

d» <ie dotnlniu nto inealu que

Criai, fi

T

d» aponta» p.tippaih.t, m 37 tm- ora a primeira apr«acntu«io dn, pi,,ou/.tu merltória atuaçio. O
lha,.... de cruietros, o gue para produto» d» 2 ano», no qual «•¦ tempo r>mpreyado pela ganhado-

numeroso público ,-oparecess» a íptx-a pode ser considerado »rou-«e Tsncedora a favorita ra, levando-se «m conild-K-açio
ao hipddromo do Criai, fazen- ótimo, Bonnevlll», deixando longe sua qua chegou ''Inteira** 

no dluco
do com que o moviiftto geral O grando atrativo da reunlio «açudei» Vlrajuba que também dc sentença. íoi muito bota:

O Vencedor, muito cotado,
pouco produziu, finalizando em
dtacreto sexto lugar, a frente
apína, de seu companheiro Mar
Claro Em terceiro Hal Báltlco,
o aur da competição Bonn»
ville é uni» (Ilha de Gougalnvll*
• Wilar, de ti.,,,»,, .. propri»-
dade do MT, Alberto Sdv»ns nt
tundo ao» cuidados profissional»
dv Pedro Lopaa, Moacir Vaz (ot
•eu condutor.

GÁVEA FORROBODÓ GANHOU

FÁCIL 0 PÁREO DOS POTROS
RIO, 11 (Merldiona)— Forro

bodo, filho de Maqu' e Sepetl-

ba, de propriedade rt Stud Vln-
tt de Janeiro treina» por Joat
Luts Pedrosa, ve.iceia elimina
torta ds potro» no imeiro pi
reo da reunlio de^ntem, na
Givca, ganhando /ailcamento
de ponta «t pontn O j«qu»i
Frsnc.sco Esteves demonstro»

multa vlvacldadc .4 parida,
Farrobu>dó largoiéiuito bem m

passou a comande ta içdes.

s-*uido de De3»ào, Montro.

lompo e Damocld/maa na re*

ta, continuou abefito no pòst«
de honra, ,.t. o eielho, enquan

te Desa ino ea.iiía permltindr"
auo Damocles (.«onus-r para
a formaçio da (pia. 

Desa.lno

ainda pegou o tju tiro lugar.

1." páreo - ICtj metro» - l.«

Forrobodó (2), 1 Esteve»; 2*

Damocles (S). j. Fagundea, Ven-
cedor 24 Dupla (24) 42. Plac*»
49 e 16. Tempo: 61*'1|S

2.» páreo - 1400 metro» —.
1." Uncoln (5) C. A. Souia; 2.»
Lord Ipê (1), O. Cardoso Ven-
cedor 21. Dupla (13) 22. Plací.
12 o 11. Tempo: 91"4|í.

3.» páreo — 1200 metros — 1.»
Fair Biruta (1) A. Barroso; 2.»
Tiilaa I?), A.' Ramos; 3.° Ravo
Une (7), F. Esteves. Vencedor
21. Dupla (13) 33. Places: 12, 1»
• 17. Tempo: 7B"1|5.

4.o páreo .- 1200 me-ros -
1.» Egrctta (1) 1. Machado; 2.»
B ,til.„ Bela (3) M. Silva: Ven
cedor ll. Dupla (12) 16. PlacI»
10 e 10. Tampo: 76"3<S.

t.« páreo - 1200 metro* -

W %* C. Dágua (6), J. Tinoco;
2.» Oielado (2), J. Fagundes;
W Bigorrllho (10) L. Acutta

Vencedor: 155. Dupla 113) it».
f !;,¦•-¦ 66, 1«9 e 167. Tempo'
77"4|5.

*.° píreo — 1400 metro» —
1.» lago (3), A. Ramos; 2.»
Cambrioieur (1), I. Machado)
i." Badajoj (»), A. Barroso.
Vencedor 31. Dupla (12) 23. Pia
cCs: 12 11 a 14. Tempo: »i"t ,.

7.o par» — 1400 metros -
1.» Estlbordo (1), O. Cardoso;
t.t Delator (5), J. Corrêa; 3."
Tarpicon (4), /. Fagundes. Ven.
cedor 21. Dupla (13) 45. PUcest
13, 25 e 28. Tempo: 89"1|5.

8.« páreo — 1200 metros -
l.o Debo (7), F. Mala; í.o Balca.
no (2), O Cardoso; 3.» Fantas-
tle (9) H. Vasconcellos; V«nc»
dor 48, dupla (13) 147. Placês:
Tll. 2S o 15. Tempo: 78>'1|5. -

Movimen o geral da apontas —

Cr» 173.305.280.

1.» FABEO 11K M. "Daura  *.* PAREÔ ItM M.'

t Bomarllndo •¦ 58 3.. p^REO um , Hard Saure . 55
1 Patrício 56 2 ^^ ^ ,árlo . H
3 Ca allno 48 1 Pernalonga ...5j 3 Naíah  M
4Carent.a• 54 2 Arenquero ...53 4 Cabaretler ...48
i Clamólia .... oC 3 Moduno 53 5 Oamá.,,  .'*

Rebente, 5( 4 Boston City „ »3 6 Acrópolls ....55
Cachecol ....51 5 Mamelttco ...50 7 Plauro  ««

6 Pardas»  ^3 8 Roallo  55
2.» PAREÔ IM* 7 Prln.cmjiH ... 53

«.» PAREÔ 120* M.
t Dortana 5- 4.f PÁREO llt» M.

Carolnar 1 Martjón 50
Grilador 56 t Romantlnlca .51 2 Bram.dor ....50
Boneca Azul .. 51 ; Borntait  56 3 InabaM  51
Jo.itdt,  56 3 Goarco  50 4 Lunário  56
Frontal  51 4 The L. Olrl ... 51 5 B.utlmbó .... it
Der-mgowslci . b6 5 Latty Serlema . 51 6 Saiiedrin .... 50
Recatada .... 61 6 iip.i ¦ ¦,,, 

 60 7 Ailnlia II
» Baldo  53 7 Machado 50 8 Japrlja M

NOTA — O I.» • 5.0 pírao f descarga para aprsndlies.

Surprêstt

PLEN) LEVOU A MELHOR SOBRE

TAKÍKO EM EXCELENTE MARCA
Resultado» Ias oito provas

disputada, nitarde de domingo,

no htyodrotatflo Cristal:

1." PAREÔ, M 1.360 METROK

Na segunda prova em impor-
tilda tivemos a fa 11 vitória dc
Dumas, multo bem conduzida

pelo Francisc0 Machado. O pu-
pilo de Humberto Santo, vinha
de apagada atuaçio, pegando os
aivistadorcs dc surpresa. Temp,,
da prova: 102"2 para ou 1609
m-ittos. Marlesa foi segundo,

precedendo aoe favoritos Ouro-
cheque. Quartel e Menalda, «tia
diga-se de passagem nio confir-
maram suas atuações «ntarlore».

Dupla de cinco
andarei

M». o grande tMtouro da tar*
de foi propiciado no "desquit,". .
Venceu o fnntn favorito Mas.
alq. escoltado por Lucila qu»
formou uma dobradinha com
rateio uuperior a quinhentos
cruieiroí O retrospecto di Lu-
cila nio era de encoraiar n-m
•n> vi» ao male 4>n«atado" do»
apostadore»...

ACARI -**1 - Macho, casta-

nho 5 a* Arrot Doo c Ma.

r.titrhe.iíc Rio Orande do

Sul. Tn»|or. Campos Velho.

p iip.-iciii- Anuncio .-spatiiiit.

Cwf.r tndido l,,«. de Go-

do; Be*a Jóquei: Augusto

Oarpa I «Ul-
3 518 1 4«1

3 Rodt go 4 «19

Mar Cru»l 6 373
Hílcto 1 551

Caderno 3 841

Vale d» 8a' .... 878
C»moo»U 360

nm l» «¦

E, tev*. ..

Gtne toa ...

Mias iU ..

Tuvtie 

Gooct ia ...

ttlu frriu, .

3 12a

1 613

1 373

IM

14 1(7 1174

Tampo: '«/; (..tu., por 1 l/E

«orpo e 1 cuipo. Dividendos —

Pont». Cr* 1 trts: Cr» K e Cri

li. jup-a ¦•'¦ Cri 41. Movimento

do pant-ir* .203.200.

l.« PAsll EM Uto METROS

1 P1JEN- <*< - Macho casta-

¦ho am.,, ilianga- e Dlali).

Éo t Grai.de do Sul Tran.

âor: M-gü1' Souza Prcprletà-

rio: (rme dos Santos Calley».

Oriaí- Elias Mattoe. Juqueip

J lll. rir. . 54

qull .. .... 36 6111 1 802

TaU ..

I Sart ..

EmU ..

Meain»

Tsrapc: W". Ganho por ? corpos
e 1 • II <x>rpo Dividendos — Ponta:
Cr$ ». Placís- rrj 14 » Cri 21.
Dupla CM1 C- 34. Movimento do

páreo: Cr» 5 5»2.iOO.

í.' PAREÔ. EM l.ew METROS

1 DUMAS - (F.) — Macho, ala-
i*o. 4 ano» .Blaofio » Puzarca),
do rtio Grande do Su Trata-
dor flumbetto G. dos Santos.
Proprieiiri-- No* Menesec Ta-
varer Crl.d<t. José Pires Al.

JOqtte' Francisco M»cha-

Tempo *%•. Lianho por 1 corpo c
3/4 de trorpo. Uirldendo» - PonU:
Cr» ti. Pl»cev Crt 13, Cr» 77 e
Cr» 20 Jupl» til>. Cr» 531 Movi-
menti tU pârec Cr» 4.391.700.

•,-.,„-,,.,. Geral de Apoata»:

Cr» 17 3a»J«0.

Reapareceu
"I,-rn,.„„.., i

leg.t
r»relo"

Taluko tido
"barrida", 

levou
do potro Ple.10 que i-eapar
em grande forma. Seguiu Takako
de perto dominandu-o quando
b*m o entendeu aeu pupilo, re-
gl«tr»n<lo o ótimo tempo tle 82"3
cara n« UOO matro».

JOCKEY (LUB DO RIO GRANDE 00 SUL
f CORRIDA — A» 13

> PAREÔ ,K*i M

Ipibaé
Ronsairo
Emplreo

dn,

los
qm

Marlesa

Ourccheque

Quar-el

Menada .,

Betlmps  1.909

Gtel.ata ...
Mlstar Btg. .

Lord Canário

in Nat»-cla

1.51. 839

4 413 1 270

SSli 2 113

730(1 1859

7 658 3 174

795

416

2* P*REO UM M.

1 Xavana  56
I Cartlla  66
" Peruicia  56

P. Gaúcha .... 66
TI» Chula ¦*¦
Majóla  56
Panacia  56

*." PAREÔ 11.0 M

1.076 1 040 1 Vueeêncla

330 341 \ 
W* 

,,„¦•tmp-mhlto
DárltH

1 C. Alejre .
lideflnida
Helenora

s» mt i

Mnedal 56 3 Desta nao ....36
9 B. de Ouro ... 56 4 Hakito  5,s

•u Wong  54 5 Mar Cruel ....56
Vali dí Sol .. 56

?.• PAREÔ 14»» M 7 S-hell.  ia
•' Sergem  $6

Colonial 56 .
Iju.temo  5* 7.0 PAREÔ IJOM M.
Dlable d'Or ... 56
Carma  j4 1 Difiafo  56
Bayard 63 2 Batraqulo .... 56

L. do Caverí . 5, 3 Hercúleo  .*,
1 Bsmi  54 4 Ouroprócer ..56
8 Trota Linda . N 5 Kem!  5í
» Centenária ...51 6 l.umlnador ..56

Old Bali  56
!.• FARIO 11.* M. •• Good Brandv 5*

Monler 56
Trovejador ... 5ts ».. r.n,-. Itt* M.
Lord Suez 56
Uni»».  J6 | A.túrl» 54
Hal Lindo .... Jl •> Guaratá 54
Gaúcho Lindo 56 1 Mynl  54

1 J»6  31
«.» FARPO 13M M. 4 Nanusk» 52

6 Ias to Ouro .. 54
Rodris,.  6 Ogry  54
Ouropuci, .... 51 í Prosador .... 57

43!. 311

T»mi (B-3/p). Ganho por 1/2

corpo De»c_,-o. Dividendos —

Fontf.tr» 3Í Placés: Cr» 13 e

Cr» IfDupI» .131 Cr» H Mo»i.

mentoa pirro. Crt 4 03» 200

!.• «>•> um í.twe mi im..-

1 W - '-.• - Macho, tordl-

lb % ano». (Oram Dcvll e

Br.'») dc Kio Grande do Sul.

Tidot Miguel Avlla Fro-

pi-trlc- AmíloJ Slringelo.

C»or- Ain.lro Coünbr». JtJ-

qq Jrilto Reis,

5»flllo»  8 761 4 915

C«z*  2 136 8*5

I M»-  t 661 3 041

M i.d.,r .... 3 869 3 175

I H.LIndo  1 43:. 590

• D*  ... tVP I 1«

37*19 U 71*

1. i tt" OwiBo por 1 l/l

oorpo t capo. Dltrldendo» —

Font»ÍT» 30 Flaeísp Cr» 13 •

Cr» ÜDupta (131: Cr» 36 Mo«l

a-emoto páreo: Cr» 6.363 900.

TMiipo. 102'Tí/d. Ganho por 5
corpos . 1'3 ooipo Dividendos —

Pont»; C*t m r.tctt. Cr» 31 Cr»
34 e Cr» 18 Dupla (441: Cr» 61.
Movi nento do pareô: cr» s 037 100.

!.• I-4HH, EM ÍJM METROS

1 ItAAVQ - tt) - M-cbo. cs»,
tanhe. í aros. (Maasini e Qul.
n^t do R>o Grande do SuJ.
Tratador: t>c»r Rodrigues.

F.-oprtetiho: Dla-nanlimi da

.(¦un.:. M-r.ii., Criador: Dia-
nm.-rno di Cunha Meneaea
Kiquel- Anlorüo

Aln.il 56 kf. * 091 3 443
Lucttl

7. CORRIDA — ÀS IJ

«"amtiista 

Died o 

'.uiru nar or ...

"odn» 

Aba 

Ouroeslronflo

Batraqulo ....
10 Eilrca

1 138

5 346

3 176

161

1 :m

1.» PaREO IM* M.

1 Pronome 66
i tVjtt Marlano 53

Sanguinária ,. Si
Pina dei Mar 54

3 Prncepe 56
6Gr'lt.ida 51
7 La Confusa ... M
k Rebente *

t.* FAREO IM* M.

Girnluz 16
Luotl» 56
Vodka 36
Cambista, .... 66

Ab: f6
Klln-a 56
Preítincta ... 53

I* PaRIO UO» M

Carütaai 56
Birk  56
Erlntanto 36
Bamhuleado . 56
Falcon d'Or .. 56

«.» FAREO »»0 M

Vlr»jub» M
Hal Báltlco ... 3»
Frusal 55
Bellcvlllf .... 51
Man„ino .'5
Volc.nu 55

V»ndrt 55

»." pareô ii** m.

Hght-Ká 56
" Carcelero .... 56

Kmbtil  «(•

Ha| TutO 56
Uppcr 66

I Ulefe 16
M,. ,.. 56

Boto 5*
4 Clajonto  56

Escaldado .... 36
10 D». Léo 56

».* PAREO 11*» M

I UMmia  54
3 Avlesbury .... st
•l HiaU  a
3 Ourinla  36
6 íeloga  56

7.» FaHEO IImm M.

2 Prevlnlda
ida

I.* BEO KM I.M» METRU*

1 .uJrMK.iRA - (1) — Fime»,
¦taWt» 3 »noi, (Encanto, e

im.p.j, du Rio Grande do

Sui Tratador: Campos Velho.

Fnleiárln Theodollnr Bar-

b* Criador Thaodoiino Bar-

bot Jóouei: Augusto Gar-

qui-

3 Ct**. 

E>,3,lva 

Ma» 

I \*n* 
I rP*vl» 

ui'... do. ..

13 105

1 813

1.15»

SAO PAULO. II (.M .ridlin
- Apreciável «as.atcnua presu-
«lou a rornua ae ontem uo rtt-
foaiulliW Uv v.-i.-.**,.- Jmt-t.n ¦ <i\.
•• oisputuu, comu «vento fun-
d.iii- ia.,., e Uiana» Prêmio -rre

».Ut pi» UO aoqu J <..UO«-> qu«,
.i -u- .-iim-c. . ui..- .ii-mi, uma bo-
uiiti.geiii .u dr. J. Auhemai oe
Alllle.ua Pt abo, mentor :„,,„:_«
éa -:,. i.„,i, t-lirti [miaiia
lM.iinaoo » prooutua ae 3 t 4
?ji..., t.t «v.urumo t grms.itt
«¦!,( na. a • coiiipjinvit/' «nra
aua. gei-açde, « jj». ia.o „ r<-
auiiauo *4ut éÇtmwmmu. e aempi'«

517 o» unpor.attc—. itt.lt an«, p.r
HS «AeiupiO, o aju üef.«. n.l .-,¦-

1 n» BkMa-l qu»o iléb.l • a *..-.

_m gera,.,, de potro», qu» me,tu

impeelvel, BnaMa**» direç»o. O
v«t»r»no treinador M»nuel Braa-
o» merece reginro .«pecial por
»» conservado a exuberante f-m

sw fluíra » tecnuu de Quei

... «nu,..... .¦..,,...

6990

90*

l.o - QllERTlLE - L. Rlgonl 
:<• - LANCIL — J. G. Silva 
3.0 - ZALUAR — J. Mareha.it 
4" — QUARIBI — J. Saltos 
.V" - BIAZON - F. Sobreiro 
1* - D1TONGO — J. O, SUva Filho ...
7.o — RETHURKAN — J. M. AliKinnt .
l.o - NARCEL — J. Car.lndo *» —JAVON — A. Artin 

10." - OCIDENTAL - A Cavalcanll ....
lio— PANAMÁ — J. RoldJo 

' 
Nio

tt 7« i* mi

TI 

TI", '•.iho 
por • oorpo»

d» oorpo. Dividendo» —

PonKi--» 11 t-acis: Cr» K • Cr»

do f».' Crt 4 lis 400.

I.aiARKO EM N* «H»'» »

t»,u recrio DUbjUgtda • dv iu*uct

Quertile voiiiiu

i,ai-n tmmmri

uiurtiriando • uji- • \,

mtm u*,-ut a--t.vi.tt
e.emei.i.j ni... va.lt,

1 IMIEVILLE - (3) Ftm»»,

•tanh» I «nos. tBougainvtlle

tmtmt. dc Rio Orande do

U TrattiOvi: Pedro Lopx.

i/p-ietário. Alberto Schon».

,»dor A,rero Schon» J^quat:

f»cvr Vta, 53

3 ra|'tb» 2 964 1 3*4

tt Rátlee .... 839 33*

lanol 3 563 936

3 :..¦«•¦.. C/Bonoevlll»

\ -crmúcit .... SOln 1 664

u Claro .... C/O Vmoador

II 4(1 : t-

Tm> m-M, aanho por 6 cor-

po» 2 romo» rivkWodo» - Fon-

m t 30 tttmt,: ¦¦<..«

12 0r lül Ul 43 Movimente

do |»c- Cr» 1430 700.

i* tu., em i.aaa mum,-

1 
-M-RDO»,- - dl - M«ch»

mt,. A anca. (Bofnanmnd •

avlon»' to Bio Clrand» do

B. Tr»t»aitoi tltctio M»lo do»

.ta},. Fro|»l»Urk) AnUwilo

rt*,.>a. .IV— Cr,m*r- l.pio

Ottex Hf-ei Aurusic Om-

tü il qul-

Ma.  » 743 3 4»l

«at. g .r.a manuuu». ItalB **
d. '.uei.ue. tavaio pauii,.., qu»
lei utu "i»pa" uo p,»im t*

<>»»«», d» un,, voiou p»c» Cl-

Aiknianito com »,•<> deiwu-

qua.uo Uilunio, K«tnur*a.l, Nai-
c«i e Ocidental formavam o tis***
ve vaugUe>iti«aro, tj.i .1 ,,. pio»
ir.piiu iu meai u„ granue cui .a

i qu»rlo po».o ptr» entrar

rincM it rta «iv-a a rtauraa

Dr. Antônio Onofre da Silveira
*Sa interno da Atalitlncia OenUria da Tljoca. do Ria

de Janeiro* — Oentadura americana- Pontaa Mévat*
Fixa* wm ouro * Tiata

C....... l.o. o. fd CKLIA IRMIOS AiHtptn,. 16*4 4.

andar — sala tOa. Diariamente — hora marcada.
*-r,*. 4105 ItSt - * 2870

t,t .om rtd pi, éom
tuttite. Uiante c- Ul d.sposl-
vii, • d» fr«gU.d»«a» do» pontel-
Io» o Iilho ae J»hn *.,...¦, .tia
•neontrou i|i.,i p < ohelácuaia

P»f»t a»*umir | romundo do lm-

m na altura do» 100 „ien„, *
abrir lus progressiva atá a m,«-
t» mU. Lan, ll. guando por lo-
I», Wntou »rr«nc»r »m busr» d»
• »i«g i ."!¦ Ir.,, o.a. liftut.i.r»-
m»tiu-, pois Qu»rtll». con lt-
br»., já er» ailamado venc i„t
•nte. 4» t»mpo Fo, boa o tm ,
«und.. de lenoti « r»«ul»r •
t»ic« ro d. /.aluai aaa •«» d»
ae h», i com QuerlM » tluaa
p»i« poder fl.nv.r-* nn -,i*~t

- NOVA UNHA DE ÔNIBUS -

Porto Alegre - Unpiaoa
A CMPRÍSA RODOVURiA PLANALTO LTDA 0»

munica que Iniciou JU .4 de deiembro passado nova

Unha da ônibui diária Inelunve ao* domingos.

Partindo da POHTO AUStiRB a UKUGUAiANA *

multâneamenU âs 4,46 hora» passando peiaa «efula

\*t localidade» PAMTANt ÜRA. .)!.. 8 W* t> MARIA

pont» de almoço áAO PEDRO GENERAL VARf-AS

SAO n.ANcisco DE ASSIS ALEr.RKTE a ehefada

*n> OBGÕOaUUU • i-f Kíu aLkure é< to horaa

ad* ü a«rad*ce a prefartoata

1.» FAREO ll*tl M. 9 Ombro  4f 3 Fiasco  Si
4 M.-.,: M  M

Oxigênio .... 53 4« PAREO I2M M. 3 Paio de Seibo . 53
Vagueano ...51 "Capítulo  *9

I Centígrado ..53 1 Fátima Linda . 51 6 Acarl 13
Alantl.io .... 50 2 Swe-t Candy .. 56 7 B»te'ada  41
Car Malal ....53 S Glrou«:te ....51 8 Seu T«mai ...U
Índio Bruto ..50 4 Bengo  50

"Cerrada ...49 5 Hafl-  53 1." PAREO 22M H,
6 Tabarrolo .... 5f, ' GP CIDADE DE

2.» PÁREO 120» 7 Klark  33 CANOAS
8 A.aná  63

Que Beieja ...ãi y Clarnu,  53 1 Invitada  M
índia ....... 51 "Acrópolls ....55
Don Slmpllclo 5fc I.» .PAREO .»*« 2 L„rd V-M-mouth p>3
Pctty 54 3 Borak  5J
Polar Chop ...53 1 Ainariiho .... 56 4 Lord Revanche 5»" Leiiria 64 " Tarzat 5,1 5 Trlaiigulum ..54
Baldo  53 2 Barreiro  i~> 6 Mangaxl. 32
Gtrufetra ... 5) 3 Centopi.¦« .... 54 7 El Expcota.ior 51

4 Romancera ..53 8 Doce Magia .. 34
3.» FAREO 1*** 5 Pre.itlssimo ..53 9 Pretor  55

«Ruff  56 " Luarado 4»
1 Manipur 56 7 Perclval  53
1 Lacon 53 8 Contri, Flor ., 54 *.• FAREO 12N M.
1 Marpesa 34 I MMtr Blg ....56 1 Slamé.s  56

Tabi 48 Ursinho  J3 2 Batido  54
M. Brane» .... S4 3 Chisisla 34
M. Voador ... 5H •>• PAREO 14*» 4 La Tormeüta .. 53

" Grey It  S.> 5 Manotalo ....52
? Jurubatnn ,...13 1 Frade  53 6 Chico Viola ... tt

Berldo 53 2 Cabala  S4 7 Braielrio ....51

NOTA — O 5.o, 7.» 8.5 páreo »cm descarga p»r» aprendizes.

. MPreta
llt li Becum
Trov» Oaucita 56
Estacada  56
F»lr Oitl 36
Ur»« Maior ... .5*

L Castllh» ... Sr
" Majé  5«

».' PARIO tar». M.

Slgict  li
Gietb.it» 34
Menalda  56

" 
Eugastembó „ 36
Ouroctieque .. 53

3 Tilo  53
Bela Cancio .. 31
Romaidoa .... 53

Querffile não ffêi
força para ganhar

Cr»
12 — 4*
13 — Ti
14 — '.

23 — 42
24 — 47
34 - 49
11 —524
22 — 1»7

33 — 19*
34 — 79

Up and iv,,r,. Tempo: H>1"1. Vencedor: Cr»
68 — Dupl» (14) Crt 51. Fla.is: (9) Cr» 23 — (I) Cr» 17 •
(3) Cr» 16. Filiai;!.): John Araby e Burllle. Treinador: M

«ramo. Proprietário: Dante Marehloae,

DR. RUBENS SANFANNA
ADVOGADO

ANDRADAS - 1464 - 13.o andai

Conjunto _ 131 - Ed. LANGES

Expediente pala manKi

PARTO SEM DOR PSICOPROFILATICO — ESTERIUDA.

CLÍNICA GINBCOLÔGICA E OBSTÉTRICA
DE CONJUGAL — TRATAMENTO PRE-NATAL

mm
DIAGNOSTICO PRECOCE E PROHLAXIA DO

CÂNCER t.l m i ti — CIRURGIA - VARIZES

Con.: Mal. Flonano, 108 — 6." andar — Salas 61
62 DAS 4 às 6 horas.

Bísid.; Professor Duplan 41 — Apart. 52 CRM.

lliscr. 1822. HORA MARCADA

NOVO TELEFONE: 3-3990

EXPRESSO FREDERES S/A.
CONFORTO - RAPIDEZ - SEGURANÇA

PoRTO ALEGUE Pt.LOTAS: Ombuua Pullman Superluxo
Saldas simultâneas:
Diariamente as 5 e 18 horas direto terças, quintas e
.«abados 13.30 noras direto Micros Pullman de Luxo
Saídas simultineav. 3,as, 5 as. sábados 7. 12.30 14, 19 h

PORTO M k.iii - CAMAQUÃ - Federal
.Saídas de Porto Alegre*.
Diariamente as 7 - 10 - 12 — 15,45 - 17 e 18 noras
Sábados1. 7 - 10 - 12 - 15.45 e 17 horas.
Domingos: 7 - 9 - 12 e lt horas.
Saídaa de Camaquã:
Diariamente âs6-7 — 9-12- 13,30 e 18 horaa.

Sábados 7 - 9 - 12 - 13 30 a 18 horas.
Domingos: 7 — 13.30 — 16 e 18 horaa.

PORTO ALEGRE - SAO LOURENCO
Saídas de PSrtn Alegre:
Diariamente menos aos domingo»: 6 a 13 norai
Domingos: 6 horas
Saídas de Sio tourenvo:
Diariamente e menos aos domingos-. 6 a 13,30 bora».
Domingos: 18 horas

PORTO ALEGRE - JAtilARAO - Ônibus PnUman de Luxo
Saídas de PArto Alegre:
Diariamente menos aos domlncos às 4 horas

Sextas e sábados às 13 e 13.45 horas, respectivamente
Saldas de Jaguario:
Diariamente menos aos domingos u> S horas
.Sábados às 15,30 noras
Domingos às 15 horas.

Micro Pullman »- Luxo
Saídas de Porto Alegre:
Domingos às 4 horas.
Saídas de Jaguario:
-Segundas-feiras às 15 lm»..

laturaiavfc* - PArto Alegre: ou Estação Rodoviária a na
sede da Empresa na rua Augusto Severo, esquina Cx>
na Margarida Pelotas: rua Dom Pedro II, 614 - fone
2760 e na Estação Rodoviária

Eicursies para qualquer parte do pais e exterior

Horário e trajeto das Linhas da

Empresa Rodoviária Planalto lida.

PORTO ALEGRE A SANTA MARIA

andas d» Pín-to Al»gre t.M - i:.30 - 1790 horas
Aoa Donungoa. aòmente is 17.30 horaa.
Salda» dc Santa Marta a» 1.30 - 13.30 - 1730 hora».
Aoe Domingos ifeBÉÍtia v 17.90 hoiàv.

MMRO A&MM a SÁO õàBRíEL

Salda» dc porto Alegr» Diariamente a» ,230 nora»

Ao» Domingo» », i hora», pela _nha de Roaino

Saldas d» Sio Gabriel Diariamente iu 13.90 hottu

ot Domingo» i< 14.30 bons

VIA SAO GABRIEL

PORTO ALEGRE A ROSÁRIO DO SUL

8ald»a d» POrto AMara. DlAnament» u a bora» Inclua***
tm Domingo*

Diariamente a» S,M nona SaMa» d» Roatrla

Ao» Domingo» A» 13JD hor».

PORTO ALEGRE A ALEGRETE

daláas d» POrto Alegra IMli-ument» tt t no.»» Inehm»»
«o« Domingo*

DUrt»ment« A» 5.J0 hor»>. SaMa» d» HotArio 

....Ao» Domingo» 4» 13,30 nor»»

Saia»« de Pdrlo Alegr* J.a« - (a - *ms m 
".90 hora»

tlt cachoeira
laa - -.a» • _0»ao» áa ÍJ0 aora» - VM .Montenegro.

Salda» d» AJegreU 3 a» - .... • e.u ia S.3C horu

Vt» Cachoeira - La - Sa* • «Abado» a» S.W hora» -

Via ilontanegro

PORTO ALEGRE A SAO BORJ»

Sam.ia d» POrto Al«|t* Diariamente ia i Dora» •• t

Doulngo»
•alda» tt Sio Bor)». Diin«m*nt* «• I i.t«» Haaai

CACHOEIRA A SANTA MAtIA

irt»rw.in»nt» a» *.!* twraa a«.Ja« d* Caehovpt .

Deming"»
DiirlairiMt* «» 14 B»r». Maao» .„. Douuinw a

•aau Marta

..-
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ARY PODERÁ TROCAR KSTA SEMANA O 

"CRISTO 

REI" PELOS EUCALIPTOS

COLORADO RECOMEÇOU COM

"ESTADO 

MAIOR" PRESENTE

Também o Internacional deu
Inicio na tarde de ontem mo
trabalho de seus profissionais
visando a temporada de U lnt
cíalmente o» atletas foram riu
aidos nos vestiários. ocaatâo
cm que o ««-presidente Salva-

dor Looumo usou da palavra,
ayros«itando o nOvo primeiro
mandatário, dr. Manoel Braga
Gastai, que salientou desejar,
antas de mais nada, trabalho e
disciplina

A seguir, Nastor Ludwig a-

I

TODOS OS

1SP0KTES

FVTIBOl DE SALÃO

Foi Instalado ontem pela
manh&. na sede da A.C M o
Conselho Arbitrai da 8." Edi
çào do certame estadual d» A-
dultos. promoção da entidade
salonista e cuja abertura ocor-
reu à noite passada, no Gina-
«10 da Brigada Militar Com a
presença dos delegados dst
seis asremls^ftes finalistas, foi
apresentado o carní elaborado
pelo Dep. Técnico da "mater".

o qual foi aprovado sem rrs
tnçfles E» a ordem dos jo-
gos a ler obedecida durante
esta semana: 1.' Rodada (dia
11-1 — ontêm> — CN Capingui
(PF) * Ipiranga AC (RG); t.ua
rani FC (B x Paulista FC. <P>;
e EC Piratas (.PA) X (ÍE San
ttaguense iS ); 2- Rodada «dia
12-1 — hojei — Paulista x San-
naguense: Ipiranga x Guarani
e Piratas x Caplngui; 3.- Roda-
tia (dia 13-1 — amanhã i —
Guarani x Santiaguensc; Phj-
lista x Capingui e iPratas x I
piranga: 4 * Rociada (dia 14 1 —

quinta-feira! - Caplngui x San-
tiaguense; Paulista x Ipiranga
fí PiníTAh x Guarani; 5.- rodada
'dia 15-1 • «'-feirai aSntiaguen-
se x Ipiranga; Capingui x Guara
m s Pirata-, x Paulista A exre
çào da rodaaa de depois de a-
manhá, que tera seu inicio re-
tardado de uma hora. as noi-
tadas observarão o horário rie
2(1,30 horas com 15" de tolc-
rància para o jògo dc abertu-
ra.

BOCHA

Viajando em Ônibus do Ex-
uresso P Alegre Montevideu
demandará depois de amanlift
a Capital uruguaia a seleção
que vai representar nosso pais
no certame continental do es-
porte do bochim. Por designa-
çío do Conselho Técnico da
C BX), caberá aos bochista»
gadehoc, campeões brasileiros
da Modalidade, defender as
cana verde amarela no magno
confronto, contra equipes de
seis nações sul-americanas. Os
ensaios derradeiros para for-
maçêo do plantei ser*o reali-
zados hoje e amanhã na can-
cha da Soo Gondoleiros, sob
a supervisão do treinador Pe
ry Xavier. Na chefia de nossa
delegação irá o desportista Os-
waldo Rosa da Costa, ativo
presidente da entidade nochA
fila do ROS, assessorado por
Iré» membros do órgão teeni
co cebíKlenst»

BASQUUteCL

A atual direção da FC.B,
vem de estabelecer, a data de
23 d< corrente més para a ele

ração da sessão ordlnaria de
Assembléia geral que vai esco
Ler e dar posse aos novos di-
ri gentes da "mater" 

do cesto-
boi para a próxima têmpora-
ua Até o momento, surgiram
uois nomes para concorrer ã
"ucessio ao presidente Luiz
AVfiiato Bastfan dc Carvalho,
cuja gestão em *1964 foi das
mais profícuas. Trau. >e dos
srs.F.onano Hipólito Soares,
que ocupa 0 cargo de diretur
wcnico da entidade e David
: rapei alto prócer do G F
Israelita, que conta com as
-muatias da maiona dos clu-
oes da capital

São José sem

Treinador

N* tarde de ontem o plan-

Ml "aequinha" começou seus
• rat* alhos em 66. com uma ses-

lo ds física a "dois toques",

ue foi ministrado pelo dite-

to» Miguel Alvas O* dingen-

:ts do rlube do Passo da A

.ela ainda não estão preocupa-
foa nènamente em onnarcuir

nOvo treinador, em vista de

qur o certame, para êles. só

omeçará em maio

<*? FALA O PRESIDENTE

Cercado por Salvador Lopumo, F.valdo Campos, Kestor

Ludwig, Garcia tio Prado e outros dirigentes o presidente

Braga Gastai falou ontem ao plantei colorado (foto) quan-

éo /oi apresentado na abertura da temporada nos Buca

liDtos. Falou de seus propósitos a testa do clube eseartat•

»óo escondendo sua confiança de que em fü o titulo rirá

mesmo jazer morada nos Eucaliptos

Grêmio tenta obter

Canavieira 
para 65

Notícias procedentes da Guanabara, informam que o
desportista Rudy Armin Petvy, deoois de ser informado da
impossibilidade de trazei Elton t do «levado preç-o do ates-
tado liberatório dc Bira, está tentando conseguir por em
préstimo o jogador Canavieira, que se diiia em Porto Ala
gre pertencei ao Cruzeiro mas que, na realidade, e vin-
culado ao Botafogo, clube que iá registrou seu novo con-
trato, na posaibilidade de negocia-lo, por 20.000 dólares,
com o América do México.

Na possibilidade de fracassar a ida do avante ao Mé-
xico, então o Grêmio poderia obter tal empréstimo, uma
vez que Canavieira nSo ficará, mesmo, no Botafogo, por
ter criado anteriormente à sua vinda para o Cruzeiro, uru
serio caso disciplinar no clube de General Severiano.

Enquanto isto. o clube tstrelady insiste em duer que
tem um compromisso firmado pelo atleta, nao se sabendo
até agora, oficialmente, quem tem mesmo o vínculo da
extrema direita, se o Botafogo, que ja registrou o con-
trato na CBD ou se o Cruzeiro, que ficou com um docu-
mento em branco, guardado na gaveta.

preseatou o núvo diretor, Jo-
sé Garcia do Pndo. que soli-
citou de todos o máximo em-
pemhD para atingir a mtta-6*
qual seja, a conquista do ti.
tulo máximo. Finalmente, em
seu nome • em nome dos etle-
tas, falou o treinador 3érgio
M. Torres, que mais uma vec
prometeu trabalho e serieda-
de visando o ebjetiro maior,
que 6 a conquista do tttulo

Posteriormente os atletas e
treinador se dirigiram ao gra
mado. para um leve Individual
oe vinte minutos, que dever*
se repetir na manhá de ho-
Je-

Estiveram ausentei apenas •
paulista Vsnderley e o carioca
Edmllson, que ainda não t»
gresaaram das férias, além de
Nilxo que praticamente está
fora do plantei.

Do» elementos que estavam
emprestados, em número de
onze. apenas oito oompareca-
mm ao treino, qae foram Cer-
los Alberto, Homero, Krieger,
Vevé. Cacildo, Roberto, Jaime
e Valdir.

Sérgio informou que sòrnen-
te na próxima semana Inicia-
rá a treinar ooleUvamente,
quando perceber que os atle-
tas estejam em condições de
pratioar em conjunto.

O Intemactonai eetá prope»
ao a adquirir o extrema Arf,

pertencente ao Aimoré e qua
esteve no final da temporada

de 64 realizando teetae aa «.

«uipe titular do Grêmio P. A-

legrense. O craque, que tem

aeu passe fixado em 4 imlhOee
de cruzeiros, está sendo tsaa-

bem cobiçado pelo empresária

Jorge Thomas que pretende )*•

vd-lo para um período de Me-

tas ao Cortnthlans Fautteta. O

atleta, todavia, deeeja peno»

necer no Sul e tese anunciada

tateréese rubro poderá lomar-

«e uma realidade dentro da

prvsente semana, pois que •

Grêmio desistiu do craque de-

vido ao elevado preço de sets

atestado llberatórlo.

FR0NER: 

"EM 

60

0 PLANTEL EM

No Olímpico os tricoloie» período regulamentar de fé-
luiuaram na tarde de on rias Laone Lírio, responden-
tem suas atividades apos o do pelo departamento de fu-

GASTAL:DEP. IUVEML EA

MENINA DOS MEUS W

Abílio Reis crftrou de rijo. submetendo os craques ju-
venis do 

"Clube 
do Povo" a um movimentado coletivo dti-

rante oO minutos. Os garotos rubros demonstraram mais
uma vez a excelência do plantei realizando ótimas jogadas
que foram muito aplaudidas pelos craques profissionais,
os quais aguardavam o momento de iniciar seus treina-
mentoe.

Os juvenis titulares vestindo jaquetas vermelhas aba
teram aos suplentes (azul) pela contagem mínima, tento
de Bebeto cobrando uma penalidade máxima.

Efetivos — Valter; Zangão. Pontes. Adilon e Enlsio;
Braulio e Mujica: C. Castro, Harlan, Bebéto e Laoni.

Reserva: — Cavalheiro; Hugo, Odir, M. Antônio e Fer-
nandu; Alvair e Caio I, Clodomar, Caio II, Jair « Ademir
Gaito

APRESENTAÇÃO

Antecedendo o ensaio dos futuros craques colorados o

presidente Braga Gastai talou ao plantei ressaltando o im

portante papel que o Departamento Juvenil desempenha
dentro do clube, tendo em certo momento declarado que
"aquela 

lorja era a menina de seus olhos". Estavam ore-
sentes os dirigentes Hilton Melecchi, cet. Juarez Sehneider
e Júlio Morosini.

DIAS DEIXO

CONDIÇÕES"

•S*S* W*-"'

«ebul e o diretor de linan

ças Jurandir Linden iorarp
os únicos dirigentes presen
•es ao ensaio, ministrado pe
lo treinador Carlos Froner
Os craques estiveram realt
zando uma sessão leve de
física que teve a duração
de 20 minutos. Até o dia U
o plantei tricolor estará pra
ticando apenas exercícios de
fuica. Somente terra-feir?
vindoura é que oe tricam

peões realizarlo o primeiro
ooletivo de 65, possivelmen
te no reduto do São José

pois que o gramado da av
Carlos Barbosa está em re
modelação. com o plantio
dc leívas novas.

Coréos * mauro*

Froner submeteu seus pe
pilos a pesarem, que apon
t<m Alciado e Altatr como
os que mais engordaram

ms férias, com 3 quilos ca

da um. Por sua veti o ar

queiro Atümto retornou do

Paraná com 2,5 quilos a mc-

nos e será submetido a Ira

lamento especial para mw

peracAo de Mso.

9oú au**.n:*e

Apenas n arqueiro Breno
e o extrema Humberto, pro
movidos éste ano da esoua
dra juvenil, não comparece
ram ao ensaio de ontem Os
demais, inclusive Santo que
estava cedido por emprésü
mo ao Floriano, Paulo Sou
za, lesionado e Jorginho,

que estava no Juventude, se
apresentaram ao treinador
Froner e participaram do
treinamento físico.

Amistoso éio 2i

I-aone Lirio, diretor de fu
tebol adiantou à reportagem

que possivelmente será efe
tuado pelo Grêmio um a-
mistoso dia 24, faltando

tolher a cidade entre Uni

guaiana (Sá Viana F. C),
Santa Rosa (Paladino) ou

Santa Maria (E. C. Interna-
siofial). No decorrer da pre-
sente semana o assunto fr

•ara decidido

Botafogo em 
jôgo 

dramático

sobrepujou ao Santos: 3x2

Em jogo tumultuado e dramático o Buts-
togo conseguiu ua taruf* cie domingo supian-

tar ao Sanios em pleno Maracana pela con-
tagetn de Sxi, em prélio valido paru i decisão
do titulo do torneio Kio-Sào Paulo de 64 e

dentro dos festejos comemorativo*
ao IV Centenário (la ( luaue do Rio ü< Jatuu
to. O Botafogo realizando uma excelente a

presentacáo nos primeiros 45 minutos chegou
a conseguir uma ampla vantagem no marra-
dor por 3x1). Os 

"peixeiros" reagiram na lasa
finai e deacoiitnrum anotando dois tentos e

quase ameaçando a vitoria alvi-negra Albino
Zanterrarl dirigiu s contenda com clamorosoi
srros oue desgostaram tanto os dois contendo-
i«s b< rn como o nomeroso publico que este
ve presente ao Maior Estádio do Mur.do *
renda somou a importancia de Jfi 0SS 400, fra-
ca para a imporiam ia do embate Apesar do
chuvisqueiro pre ente durante o cotejo o em
bate teve momentos cm que vános craques s*
•isquei.taram e alguns eomo Pelé, Mnnga a
Pa ilistiiiha forem expulsos do (tramado pelo
árbitro bandeirante qae demonstrou falta da
categoria para controlar um cotejo de lama-
nha importância.

.Uir.inho, ao> 20 minutos recebendo um
esfx^ucul&r lançamento de Gerson abriu a
contagem para o Glorioso Prosseguindo ata
rando com grai.de apetite o Botafogo voltou a
multar aos, 40" quando Garrincha serviu a Ar-
lindo e <*ve enuou para a cabeçada certeira

a« Roburto. O Santos desorientado dentro do
gramado aguardava o final dosta swpa quan.
do novamente Roberto da Intermediartc «aa-
tuu acerta o ánirulo superior direito éo aroe
de Gilmar decretando 3x0 pura o etube guana-
Iwrino. Para a etapa derradeira o clube buv
deiranta ee(tuou providenciais altcrevAes na

»Lima 
entrou no lugar de Haroido e X»-

na extrema em -nibitinilçâo a Petnr.no.
Cresceu a equipe de Pele e aos 6 nur.utos Cuu-
tinho descontava após driblar vános advvrsá-
rio» inclusive ao arqueiro Manga. O Botafogo
procurou manter a vantagem sem se oreoetipar
apesar da rea«áo adversária e Coutínho aos »"
encerrava a contagem após espetacular uoe-
ta com Pelé.

Etor.. Jairsinho. Roberto, Arllnüo a Cer-
e«n loram as grane os figuras do Bctatogo, «n-
quanto 7,lto, Mengálvio, I.tma, Coutlnno a P»
l* loram os mais •fictuntax na tquiM tt»h
tista

Os Quadros alinharam
BOTAFCXIO — Manga; Mure Ze Carlos, Pau-
Ustlnha e Xildo, Blton, Genon e Arlindo; Gar
rincha, (Zagalo), Jair (Kdevaldoi e Roberte
I Hélio*.

SANTOS — Gilmar; Ismae!, Moóevto. Ha*
roldo (Lima) e Ooralduto Zlto e Mengálvio;
Peixinho (Toninho), Coutinüo, Pelé e Pepe

Ma preliminar a Seleçáo da Mannhâ sa
piantou ao Bandeirantes, rumpeáo emador as

Guanabara por 1x2.

O treinador Froner fatan
do à reportagem declarou

que somente daqui a 60
dias o plantei estará em

perfeitas condições física e

técnica. Espeta que dia 11

de março a equipe titular

esteja em 
"ponto-de-bala" 

a-

i»«sar de haver o Carnaval

para atrapalhar a sua onen-

taçâ*.

4* KOY SORRI RECUPiRAOO

Carlos Froner antes da tisiea dr ontem no Olímpico e»ti-
oe em palestra com o médio fiou. recente conquista tricô-
ler para a campanha do tetra. O craque está satisfeito por
estar recuperado do tornozelo e espera entrar em açáo o
auanto antes mnto de srus novos cowpanhetros. Na foto
«<-.te Laone Lírio e o diretor Jurandir Lmder. assistindo

mo bate papo entre Froner e o atleta Eloy

Nova diretoria do E. C. Pelotas

Assinado pelo desportista Tercio Osório da Rosa rece-
bemns a seguinte comunicação do E. C. Pelotas:

"Temos 
a grata satisfação de comunicar a V(s). S(s).

que, em sessão de Assembléia Geral Ordinária, realizada
em 29 de dezembro p. pdo., foi empossada a Diretoria e
Conselho F scal que regerão os destinos desse Clube, no

período social-de«portivu de 1965 e que ficaram assim cons

tituidoe:
Presidente: Sr. Edgar Moura Rohnelt; Vices: Srs. Fer

nande David Bertoldi, Jose Neves, Silvio Ferreira Soares
José Lafayette Terra Leite, Antônio J. Marimon, José J

Teixeira e Hilário Bueno de Oliveira.

Departamento de Comunicações: Dr. Francisco Rosá

rio Leal.

Departamento de Finanças: Srs. Francisco Silveira Fer

«andes e Angelu Lozann.

Departamento de Relações Especializadas: Drs. José

Luiz Rohnelt, Sérgio Chiin dos Sanios, Ary Pinto Montei

ro, Clõvis Abreu e Gilberto M Adures.

Diretor de Patrimônio: Sr. Rubens Vieira Martins (re-

•leito).
Diretor de Tênis: Sr. Watdemar BareiVo

Diretor de Futebol: Sr. Emílio Nunes Filho.

Diretores de Futebol Amador: Srs. Virgílio Montlo e

Hermes Barcellos Pereira (reeleito).

Diretor de Futebol de Saláo: Sr. José Moreira Mattos

Departamento de Divulgação: Sr. Osmar Bohns.

Departamento Médico: Drs. Orlando Corrêa de A*ve-

du e José Dagoberto de Moura.

Departamento Odontòlogo: Drs. Paulo Lima Pinto e

Rrio M. Braunstein

DepafUmtnto Social: Srs. Gestão Roussclet Filho e

Fernando Luiz Otero Villar.

Conselho Fiscal: Sr* Otaviano Dieiil José Mattos. Jr>»o

Gomes e Wilson Martins Suplentes: Srs Mozart G. Braga

t Joio Antônio Borges Osório.

Estadual de Futebol de Salão

teve brilhante Inauguração

COLUNA DE
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iç hnmd Triwlir

•m Soroccfce

A diro^áo do departamento
luvenfl gremiata vem de rece-
ber proposta do SorocabsnM,

pedindo 500 mil cruieiro» ps
ra um Jôgo no Olímpico, ao

que os tricolores responderam
s« oferecendo para jogar M.
em Sorocaba, por 100 mil.

Crvzciro vai

começar h«f«

Será na tarde de hoje a *-
bertura da temporada do Cru-
mro, possivelmente no gram»-
do do G E. Renner, uma

que a "montanha" vem rece-
bendo tratamento especial sm
seu campo de jôgo. Espen-sa
ume <eT-!« de novidades no

p'.an;<! alviaaul, pois alguns
òire^jres, Mn viagem pelo In-
tprtor, estiveram tratando d*
reforços

if Grèmie M fertorior

A dtregèo tricolor vai eepe
rar apenas ate o prádmo dia
10 á resposta do empresário
alemto, pois caso náo ae cun-
firme a "gira" 

pelo exterior.
Irá cumprir uma 9érie de e*l-
bições aqui mesmo pelo Inta-
rior do Estado, onde poderá
receber a ótuna quantia da
1..WVOOO crujeiroi livres, pof'
Jôgo.

ir 6**nmí qvr

Rvi Sovu

O desportista Antonio Sav»
dra. representante aln rubre.
«m Pôrto Alegrs, manter»
contato oom o treinador Rui
Sousa, pare que o mesmo fé
dirigir os "indlos" em H As
bases financeiras ee*lo
estui

? Mw« ^

Foi inaugurado outem *

nuiie no Ginásio da Bnga

na Militar, o IJ campeonato

estadual salonista de adul

tos. Boa assistência compa

rcccu ao magnífico estádio

coberto prestigiando assim
a louvável iniciativa da Fe

dcraçio Gaúcha de Futebol
de Salao, trazendo para Pôr
lo Alegre pela primeira vec.
a reahzatao Ua fase final do
magno certame.

Antecedendo ao , jogos da
rodada inicial, foi cumprido

CONSAGRAÇAO DA VEIA GAÚCHA NO MASIEIRO

//MaSVRSIIM aMS*** as Manai a

Ut Wty AIKAVtò m IKMAUS N. t K. KIUUJLU

Magistral feito rubricou a vela gaúcha ao triunfar na
2a. edirio do certame snl-bra^ileiro da Classe Smpe, de-
senvolvida na ultima semana, na raia olímpica da Tnstcaa

Graça-, ás notáveis qualidades dos irmãos Nelson e
Rubens Piccolo. conseguiu o nosso Estado recuperar a ha

gemonia nessa modalidade de barcos à vela, há cinco anos
em poder de Axel e Êríc Schmidt (fluminenses) e Rrnal
do Conrad (paulista), nomes consagrados r«> âmbito mun
d tal pelus mulos que ostentam e q.-e toam atrações á

parte na promoçáo do Clube dos Jangadeiroí

A» trás regatas que complementaram o campeonato
regional tdusa no sabado e uma domingo), controladas pe
Ia CBVH e FVMRGS, acusaram um transcurso movimen
tado, com os participantes lutando em busca de bous cias
sificaçôes. A pnrva matinal da sabatina foi vencida pelo"Osprey 

II" dos irmáos Schmidt, tendo os irmãos Piccoln

predominado na regata vespei tina Na derradeira etapa,
cumprida domingo á tarde, o 

'Simbad* 
de dupla do C J.

consolidou a esplêndida vitima, somando ao final 7763 pon
toe contra 7M0 do banco 

"Tnton" 
pilotado pelos paulistas

Reinaldo Conrad e Burkhard Cor de», do late Clube Sto
Amaro, que foi vtee-campeáo.

O II ( erta. w Sui Brasileiro 4i
il r<n constituiu se em grandi!
U 'ja~rho Plcolli com o Don o

ti'' « imrri»* tiiMlfrw» iKMH/iitii c

éiai Aa foto um aipeelo 4u

GAÚCHOS VENCERAM

feio /rins ¦¦ snipe promotKlo tic o Clube dos Janga-
acontecimento esportivo e social tia semana que pastou.

?lnl ud lotfrov mi ~ . ..lar pildrig sunlan/ar.i'ii a Reina!-

ITíeimOS &£ttkíiftnÍ& yiM «UU UCfCUUIM «*U ll»'U mUTl-
tierradetra tf unia ita eiunfu-t íçdo na roía d* Trisleeá

Â noite na sede do eltbe anlitnáo tealuouse o ato

de premiaçuo. sahentando-se que tutibe á Cia. Intersui d«

Investimentos o oferecimento de todos o., prêmios cuhho.

¦ anuo assim com os orfuitadorea para o maior txiio do

rmpreendMtefiio.

o cerimonial de praxe, em

competições dessa natureza

O juramento do atleta foi

proferido pelo plaiír Teimo

Bastos, defensor do E. C. Pi

ratas.

Capingui toW'i

Após as aolenidades de a

beitura, foi travado o en

contra dc inauguração do

, nmpeonato estadual d r

19o4. que reuniu os coniun

tos do Náutico Capingui dx
• Passo Fundo e do Ipiranga

A. C. dc Rio Grande. Mos

tiando se mais positivo em

suas linlias. com bom entro
samento coletivo, o quinteto
aurl-cerúlco da 

"Capital do

Planalto" levou a melhor

com sobras, pelo marcador
de 4x0, conitruido na Fase

primária. Pela apresentaçao

de estreia, os pássofunden
ses ganharam sólida cotarão

ante os aficionados póno-a
legrenses e deverão cumprir
hoa figura no ceitame cm

andamento.

Emf.aU em hinu o

O cotejo intermediário

deixou muito a deseiar no

que tange ao padrão teeni
co. pois tanto Paulista FC

de Pelotas como Guarani FC

de Bage jogaram em ritmo

lento, procurando prender a

pelota, com receio de armar
as jogadas. Ataques inope

rantes e defesa bem posta-
das vietam tradur t a mu
dez do placar, resultado tua

to para o pouco oue produ
zirara os contendures. Foi

visível a intençSo de arrbos

DflfSM fMltl

d«s«i«i liear

O «a^jelro Dalsor. Pon'es

qus esteve eriprestado pelo
Flamengo do Rio. ao S C.
Paletas, eeorsvsj ontem s sej
r.uue de ongeei, apelando pe
ra que o nsgoc1* eom qus'
1411a: oíuht* potf n*o
nwela mnimi retomar a Cua-
•abara.

contendo-se com o empate

e o escore em branco refle-

te tal estado de espirito.

O lateral canhoto Dilsoa, que
foi emprestado por trás ma-

ao Matropol. viajou ontem,
para tomar parte no oolertv»
desta tarde, em Criciúma.

111

ESPORTES

Mora (DKW) e Baroni (Alfa)

vencedores em Petrópolis

PETItOPOLIS — Nemormo Mdra •DK'A-Ver.iag-71) Aaru.
car Barom lAlía 2 00o-4> toram as figuras destacadas M> IX
Circuito da Cidade oe Petrópolis. Orupo II. disputado itseta
cidade domingo ültimo. A 'briga" dos aou pilotos prendes a
atenção do público durante as 50 voltas do drcui o

Mdra foi o venoador na cateeoria a 1» 1 300 cr e 1.0 na

geral, tendo-lhe pertanc.u/ a melhor volta, com im ls 4/10
¦laroni levantou a gera! 'jom media horária de ST,001 e IH'
ra a categarlo ate 1 100 ae. oom S7.003 de media.

Grande e emuaiástioo publico acompanhou o circuito, que
ter« a participação oe 1S carros: híi DKW Vemag 1 000 ee.

quadro Alfa 7 0M cc tres Renault 10U um Stir.ca 3 00S oe.
e um Volskvagen 1 300

Lo«o que a bandeira Dalxou as quatro Alias aattaraet pa
ra a puqta. Acontece que na terceira volta Olivetti < AMa-H

quebrou o cano de descarga e t«vs problemas de •iiiliiaefeia,
.'iqulca t Alta-SH queorou aat 1 de seclerador e diseo de «n
orcagam, Carlinhos Bravo (Alfa 71), oom es rodas trseetres
blooueadas, saiu na curva do Masza (na beira do Rto) e, pa-
ra. nào cair ito Piabanha, foi de eiv-ontro ás guemi>^ee de

um pOstu de llti.-ninaçti> Restou Amilrcar Barum.
Nsmortno Mora condushi o DKW Vemag n.e 71 eora

crande habilidade demonstrando <- rhscer amplamente a

àesempenho do veiculo. Com sue máquina de menor etíln-

drada, deu combate ten.vi ao JK dwputando pahne a pekno
todo e percur» do clrouito

CATEGORIA ATÉ 1100 CC.

Oe trás primeiro* colocada forem:
l.o - Nemorino Mora — DKW Ven.ag n o ti. ^
1 o — I.u1« Felipe O Cru» — 10(9 r. o tt. ™
3.0 - Hélio Masza — lur n o TS. .

GERAL
1 e — Am.lcar Buroná — Alfa i 000-S — lá voltas —

«7 001 km h
1 o — Nemurino MOra. — DKW 71 - J0 voltas — média

de 87 001 km h. — melhor volta em Jm la 4'10.
3 o — Luis Felipe G Cru» Renault 1083 71 — só vni-

tas - média de IS #71 km h. - melhor volta em
3in h.

111 - -iiquic*" - AUa HMfl-6» - *8 vnltae
s o — l!v:i> Ma: «a — Renault H»:s - 7* — «1 voiias.
*.0 — Hélio Podrlguee — Qordlm 13 — M voltas.
7 o — ttruòu" — &ir.ca£> - ** volta-,

I o — **" — Volkswagen 36 — 40 VOltaa.

I
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RÁDIO & TELEVISÃO

"CONSUELO 

LA DOUCE"

HOJE PELA PIRATINI

O Canal 5 esiara apresentando Iuru mais às 20,15 horas, mais
«m dos apreciados programas 

"Consuelo La Douce".

Nesta série a consagrada teleatrii brasileira tem a oportuni-
dade de mostrar ao grande público que a aplaude, tôda a pu-
jança de sua verve artística, que conquistou já por todos os re-
cantos do nosso pais, uma imensa massa de admiradores.

Consuelo dá uin verdadeiro show de ecletismo, cantando,
dançando, interpretando e declamando,

Mas além desta grande atriz, mais uma pleiade dos maiores
•ornes da televisão nacional, toma parte neste grande programa
humorístico.

Náo deixe de assistir, portanto, esta noite, "Consuelo La Dou-
•" que vai ao ar num oferecimento de Ultralar e Ultragax.

Consuelo Leandro

//

Os desportistas do Rio

Grande tiveram ontem a w-
tisfação de assistir, através

da TV Piratini, a sensacio-

nal partida de futebo. rea

lizada domingo ã tarde no

Maracanã, entre as equipes

do Botafogo e do Santos.

A direção da emissora

tencionava apresentar o vi

deo-tape gravado durante o

Jôgo, no mesmo dia ou se

ja domingo à noite. Pura is-

to estava tudo acertado pe-
la equipe de esportes do

canal 5. Aconteceu entretun-

to enorme atraco do inicio

do cotejo e ainda no seu li

nal, uma interrupção moti-

vada por várias confusas

ocorridas no gramado Com

Isto não contava a equipe

do 5, e não houve maneira

alguma de trazer o tape, a-

pezar dos esforços dlspend)

dos por ela.

Mas os telespectadores

gaúchos foram ontem bem

compensados com a apre-

sentaeâo de uma gravação
de alta qualidade, onde fo-

ram mostrados lance por
lance, gol por gol, da sensa-

PROGfiAMAÇAC

DA RADIO

FARROUPILHA

Freud e o Jôgo do Bicho

potA

Essa quem
me contou
foi um psi-
ca na lista,

meu amigo
Mi Uma dama

andava ln
comodando
o marido
até que e-
le nfto a»
aguentou e
apelou pa- i
Freud. Fa
lou três
meses sf
bre ld, ego.
super ego

complexo, caterse e outras dessas palavras
danadas até que ela concordou em fazer u
ma experiência, foi bater no consultório do
meu amigo Deitou no sofá e nem precisou
pedir, ela já saiu contando:

Sonh< muito.
tle perguntou como eram os sonhos.

Sonhos de Jôgo.
Psicanalista é um sujeito que ouve piaci»

• não ri. Perguntou se ela podia dar um a-
xemplo Ela deu.

Sonho com cobra e jogo na cobra.
Que mais?
Sonho com minha sogra e jogo no

número da casa dela.
Como é o sonho?

Ah, isso eu esqueço. S<5 me lembre,
que era da sogra.

NSo lembra mais nada?

Mais nada. Eu só lembro o que in
teressa

Como assim?
Bom, sonho é palpite, nfto é? Eu só

guarco o palpite. Se sonho com bicho, jogo
nele. Se sonho com gente, jogo na idade ou
no número da casa.

Ent&o elé começou a explicar com mui-
ta paciência, que sonho é uma manifestação
do inconsciente, que isso significa aquilo
que aquilo significa aquele outro, mas •
mulher nào concordava.

O senhor esta enganado.
Êle tornou a explicar, mas nfto havia

jeito.
Nfto, senhor Não é nada disso.

O que é, então?
Palpite.

Ele então explicou que isso era supers

tiçfto, que havia isso e mais aquilo, mas

não havia Jeito.
O senhor é muito moço e não eriten-

de.
Ai êle meio que perdeu • paciência.

Minha senhora,
se sonho fosse palpi-
te, a senhora nlo er-
raria nunca.

E foi entfto que •-
la respondeu:

E quem é que
disse que eu erro?

E não errava mes-
mo. Tanto que há dois
meses que o doutor
não erra uma.

I

RONDA

- Antónut OyOtH f

"h 
Atlântida Imbé, Torres «* Gdreira

fizeram bonito

? A SACC jogou

felicUiade em

muito« corujões

(fOLIDAO — A gente deve procurar, de vez
em quando, alguns momentos para ficar a

dós. Procurar realizar uma análise do nosso
próprio eu. olhando direto para uma fotografia
de nós mesmos, procurando verificar se nosso
sorriso ainda continua o mesmo. £ o único Jei-
to de nào nos trairmos. E fazer ao mesmo tem-

Bum 
balanço do que fizemos e dmiamos de

ler. Sei que é muito bom (e eu próprio sem-
pre o recomendo) a gente misturarse com o
povo com seus costumes, sua música. Pouc>i
momentos são tão gostosos como uma hora

pusada entre bons amigo». Entretanto, tudo
isso complica nossa vida, a simplicidade da
dossa vida. E o pedestal da verdadeira felici
dade pousa sóbre a simplicidade. E esta nào
se encontra nas rodas sofisticadas. Ela é mais
contradtça na intimidade, na solidão, quando
ficamos de pijama e chinelos, coçando-nos k
vontade, t. então que nossos pensamentos po-

dem voar sem freios para juntos das altitudes

mais sublimes. E para junto do impossível. E

isso basta!

"RAINHA 
DO ATLÂNTICO 

- 
SUL

ESTA NOITE PELA TV - PIRATINI

A TV Piratini estará apresentando esta noite mais uma

*dição do programa 
"Rainha 

do Atlântico Sul", sob a chan-

cela publicitária da 
'Conex", 

com seu 
' 
Lançamento Praia

tia Cidreira".

O referido programa inclui cobertura completa dos

principais Acontecimentos registrados nas praias gaúchas,
através de filmes, noticiários e entrevistas sõbre as ocor-
rèncias sociais, esportivas e adminitrativas do litoral gaú-
tho.

Destaca-se também o noticiário de todos os aconteci¦
mentos que dizem respeito à grande promoção anual, 

"fiai

nha do Atlântico Sul" reálizada p;los 
"Diários 

e Emissoras
Associados".

Mantenha-se a par do que ocorre na nossa orla mari
hm,. e no grande concurso de beleza dos 

"DEA", 
assistindo

tsta noite o programa Rainha do Atlântico Sul".

CANAL 5 APRESENTOU ONTEM

JOGO ENTRE SANTOS E 
"BOTA//

cional partida.
Este vídeo-tape foi reali-

zado pela excelente equipe

da TV Tupi, de São Paulo, o

foi ao ar através do canal 5

num ofereci me nto da
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capítulos no 5

diàriamonlP

A TV Piratini está apre

ítmtando. além do capítulo

normal em nóvo horário, às

18,55 hoga», mais um capl-

tulo diário de "O Sorriso de

Helena", às 19.50 horas. As-

sim pois. desde 1.° de janei-

ro já tenv,« mais uma hora

dc espetáculo com Sérgio

Cardoso, Patrícia Mayo. Per-

Cy Aires. Maria Célia Camai

go, Lui/. Gustavo. Lisa Negri

Marcos PK.nku e Helinho.

18.08 Concórdia Dtmôniu»
1400 Correto Farroupilha
14,'^ Microperola Musical

1 iquirU Informa .
14,12 Música
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17.05 Múai» a
17 50 Rainha Atlântico Sul

i^OO Hora do Anyelus
18.06 Teatrlnho Orapette
10.22 Música
18.23 Câmbio e Turiamo
18,30 Farroupilha no. Esporteí-
ti,»» H.pórter Sulbra
19 0o A Voi do Kraatl
^).02 E' Preciso Diser Adev^
U»,2? RtpòrfI Sulbra
20.30 Grunde Aventura do

HomMn
21.00 Corte e Costura
11,27 Corresp Farroupilha
21.31 O Mundo da Múnica
3? W» Pa'ei* ra do Deputado

Hoffmann
22,3® Repòrtar Sulbra
22,16 Informativo Provfoci*
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2 MO Flash fes^rtivo
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•flAJANDO A NOITE —
" Sexta-teira á noite, em

companhia dos colegas Velmo
Campos e Klávio Carneiro, to-
mamos a direção de Capão da
Canoa. Com aquela parada tio
necessária do Pedro (Palmei
ra), onde firemo* uma lauta
ceia, onde trocamos uma con-
versa agradável com o doutor
Arlstides Elias ria Silveira, sua
eipôsa dona Adelina Silveira,
seu filho Aristidc Júnior e o
Evaldo Borda. Onde o João e
o Pedro no« cumulavam de
gentilezas, o que ttz com que
esquecêssemos o pneu furado
na estr:.da e a chuva que nos
caiu sôbre o lombo. Chegamos
em Capão por volta das 3 ho-
•a« da madrugada e nos to-
camos para 

"O Corujão" onde
ainda valeu um bate-papo 1»-
gal até ãs 5 horas da manhã.

DIA ERA NOSSO — A
Sociedade Amigos do Ca-

pão da Canoa que proporcio-
nava à noite, era sua sede. o
baile em "Homenagem 

à Tm-
rrensa" tè?. com que sentissn-
mos que o dia todo de sábado
nos pertencesse Dm sol de-
taíoradamente gostoso inunda-
Ta de luz a praia e aoui •
ali (amos fazendo amizade, re-
velando criaturas que sempre
andaram de pitama em nosso
ooração A noite, no enorme
salão da SACC. o baile foi o
ponto altíssimo, pois sua or-
ganizaçáo foi de uma oerfei-
ção impar Centenas de pa-
res eram felizes enouanto o
Coniunlo de Padrinho fazia
música que agradava em cheio
O casal Emnni Dieterlcb e do-
na Marion Dieterich, bem co-
mo tôda diretoria da SACC,
foram de uma atenção tártara
E a noite la prossejuindo bo-
nita. até hora em que foi anun
ciado o show que estava a
cargo do renomado arthu d?
televisão oue Ari (Cesánoi Loi
>t, que foi de uma 'elicidnde
fora do comum em todo variado
que apresentou, notademente
nos números em que Imita
uma banda de mú-lca como de
uma carta pontuada Anloudido
merecidamente abraçado e
ouerido por todos, o artista
deixou saudades. Nossos nara-
béns ã .SAAC pelo contrn'o
bem como a Organizarão Artis-
Hca A15v>rio Rosst Ltda Gesto

amigo, de uma simpatia ma»
nUlra foi a visita que êle, em
companhia de Rossi. Jorge A-
lonso fêz ao "Meu 

Pontinho",
onde o amigo Pires os recep
ctanou.

ATLANTIDA — A Urde, a
Sociedade dos Amigos do

Palneãrio Atlântida, presidida
pelo amigo Professor José Car
los Fonseca Milano, ofereceu
um coquetel à imprensa, oca-
siào em que nos foi mostrada
a grande sede. Nesta ocasião,
agradeceu a acolhida, em no-
me dos jornalistas, o colega
Nelson Dimas Filho, respon-
dendo pela presidência da-As-
•ociação Rio Grandense de
Imprensa A noite, lá também
estivemos participando do bai-
le, onde musicalmente brilha-
vam o Conjunto Caravelle, Bre-
no Sauer e Conjunto Flamln-

E. 
Multas atenções por parte
Prof. José Carlos Fonseca

Milano e sua espôsa. dona Zt-
lá Milano. Por lá foi dado o
"Grito de Carnaval de 19KS"

a LMOÇANDO EM IMBf. —

Com um domingo onde s*
via um fabuloso céu aiAil to-
mamos a direção de Imbé, nào
deixando, porém, de chegar no
Hotel Cassino Xangri-Lá. para
uma prosa amlea com o "pre-

feito" Ramlito Corrêa Lá en-
contramos o casal Alfredo San-
tos e sua espôsa dona Eulália.
A viagem a Imbé foi norma-
lissima e lá recebidos por sua
diretoria presidida pelo cola
X» doutor Breno Futuro Um
slmôço foi oferecido à lm-
prensa, quando o "maitre" R»-
nato Att mostrou, com sua a
quioe. seus conhecimentos culi-
nários. E durante o ácrape a
alegria dos d rs Caio Brandão
de Mello, Carlos Fett Pali-a,
Geroes de Oliveira Bertolottl.
Paulo Heller. Edv Pederneiras,
Francisco Paacual, Breno Fu-
turo, Gen. Joaquim Rosa Cru»
Em nome da imprensa fêz uso
da palavra o coleea Nelson Di
mas Filho, seguindo-se o cole
ga Augusto Vampré. Em nom»
da SAPI falou o doutor Calo
BrandAo de Mello. Foi impro.
visada uma hora de arte
quando cantou num estilo bo»-
«a-nova a encantadora Maria
de Lourdes Pederneiras. Foram

horas que a gente não e»qua-
cerá.

<k FATO — Ouço dizer do-
ce Maria, que a felicidade

á uma ilusão de distância A»
estréias estão no vazio e nrts
vémo-las no céu.

A NTONIO E LI NA MARIA
— Recebo atencioso conv<-

te, para estar em Santa Maria
para ouvir oa sinos da Cato-
dral tocarem anunciando, às
10,30 horas do dia 16. o enlace
matrimonial do amigo capitão
Antonic C \zambuja dc Sou-
za com a srta. Llna Mari:, P.
Orimaldi. Daqui Vamos dese-
jando felicidades aos noivos,
bem como aos pais. Capitão
Gentil B. de Souza e dona Nalr
Souza e exma. sra. V.* Llna P.
Grimaldi.

aaOCHESTEH — Não posso
deixar de registrar a stenti-

leia do amigaço Edu Pinto,
que têi com que a reportagem
dos "Diários e Emissoras As-
eociados" se locomovesse, em
uma das camionetas da Slnim-
bu. da praia de Capio da Ca-
noa até a Praia de Imbé. O
Edu revelou mais uma ves,
que é um camarada batatal.

piNEMA 
— Não é da gente

perder 
"Noite Vazia", por-

que sempre faz bem se dar
uma olhadlnha em Norma Ben
gell como em Odete Lara Por
outro lado, "Can-Can" é uma
reprise onde o 

"Moinhos de
Vento" espera faturar um bo-
cado O Marabá 

"está dando
um presente para as crianças
com seleção de filmes do "Ma-

gro e o Gordo" e a noite toca
a vez dos dulfos com 

"Mama-

ta". O Naif Adad vem prá cl-
ma da «ent0 com o "Dr Ma-
buse" Alnds temos "A Som-
ora de uma Fraude". 

"Verme-

tho e Neero", 
"Inspector Ge-

ral", "A Ultima Aventura", 
"O

Grito da Came" e multo mais,

por a( em nossa dnelãndia

%/OLTANDO — E voltando
da praia com uma gentlle-

a, de Neirton Beck e sua es-

pdsa e ainda em companhia
aos colegas Ruth Martins e
Fiávio Carneiro. Uma carona
legal à becsv

JjOLUÇÕES 
paRA HOJE — Depois de um bom

café matinal nada melhur do que procurar
viajar ixilc serra ou mar. Os banhos de mar,
hs piscinas dos clubes a "Festa 

das Hortênsias*
tudo Isto nos espera Uma br.Udp de limão,
maionese de salm&o, creme de aspargo, arxxm

«™ «alinha, feijão mexido, carne de ovelha,
bifes enroladoe. espaguetlnho. ^'Inhos e refri-

gerantes. Salada de frutas. A noite, temos bons
cinemas e boates que nos aguardam com boa

música e atrações E salve!

| 
NECROLOGIA

Sro. Sarah Profes

Drasnin

U C., pi tal o falecimento >1,-

sra. Sarah Proles Drasnin.

esposa do st Salomão Drws

nin, mie da srta Friii.i

Drasnin v dos srs. Hélio

Drasnin e [-"lias Dta-,ain t

irmã dos srs. João Profes

Israel Profes e Sulomi"

Profes e cunhada da viúva

Clara Profes.

As cerimonias dc sepulta

mento da extinta cletuaiam

se, ontem, ás 17 horas, com

grande acompanhamento,
tendo o ferítro saido da ca-

sa mortuária a rua São Ma

noel, 169 para o Cemitério

da União Israelita. •

Sr. Pedro Paulo Pereiro

Com avançada idade tale

ceu, ontem pela madruga

da, nesta Capital, o sr. Pe

dro Paulo Pereira, que cr*

iatado com a sra. He >1<U

Moraes Pereira e era pai d

viúva Alinery Pereira e Sil
va e da esp&ta di> sr Ru

bens Ramos de Oliveira

\a cerimônia» de enco

mwbçlo r M-pulUincitio
dtsac venetando cidadão

que deixa uma grande ti
cendtncia de tielos e bisru-
tos. efetuaram-se. ontem, às
17 horas, com elevado acom

panhamento, tendo o fére
tro saldo da casa mortuária
à A\. Oetulio Vargas, 114S

para o Cemitério da frniar
dade de SSo Miguel e A)
mas, onde o corpo foi s-~

pultado.

D. Edith Sperb Becke

Faleceu.,ontein nesta C
pitai a sra. Edith Sperb Be
cker, espôsa do sr. Guilhc
me Becícer e irmã da sm
Il?a Sperb, da viuva Lydia
Albre^ ht, da espôsa do sr

Lycerio A. Scl i 'iner e do

sr. Olivio Sperb.

As cerimonias de enco

mendaçáo e sepultamento

da extinta efetuaram-se, on
tem, às 16.30 horas, com

crescido acompanhamento

tendo o feretro saído da ca

sa mortuária à rua Cel
Mai •cos n • 1039, na Pedia

Redonda, para o Cemitério
omunidade Evangélica,da C

onde o corpo foi sepultado

MISSAS FÚNEBRES

HOJE

4» iT JU horftè nié
M .Sr, da Pledailt, à iu<

IBRAHIM

SUED

|' 
" '"W. ,

Cabral pelo !.o aniversário
•Io falecimento da Viúva
Fiancisca Português Moros

sinl;
As 18,15 hvtai- na Igrej»

rjrt Bn«4pÍA nflfj 7 q dji

falecimento do sr. Luís Mo-

retto;
As 7 <0 horas na Igreja da

Vigrada Família, pelo 6.0

més do falecimento da srav
Hilda Constância Catoldo;

Às 18.45 horas na Igreja
'•«o 

José pelo 6 o mê* do
'decimento 

do sr. Sebastião
1 0'ie* de Azambuia:

AMANHÃ

Ab 8 horas na Capela São

Josí do Murigldo, à rua VI

dal Negreipoa, no Partenon
relo 10,o dia d falecimento
do *r. ^ão Tarragfl Noguel
ra;

As 8 horas ra Igreja N.
Sa. dat Dores pelo M).0 4i«

do falecimento do »r. Osnai

Azevedo;

Ai 7 30 hoiaa na Igreja >1»

Sagrada Família pelo 
" 

o dia

.o falecimento do ar. Nati-
riu lotí da Silveira:

Aa lf,ÍO hm , iij igrcii

Ut' N. Sra, Ue huirn. ew

t anoat pelo 7.o dia du sa.

icc»"utnto tio ar. L»b#r»Unv

I Dei,

O SILENCIOSO GENERAL

O 
GENERAL Oolberi ?¦<

enigma e bússola estratégica do ço
vêmo, é, sem dúvida, o mais misterioso

personagem palaciano dos últimos tem-

pos... No entanto, quando a máquina po-
litica enguiça, o marechal-presidente man-
da imediatamente o general resolver o
problema, e tle silenciosamente conserta
tudo...

(kUEM quick~ 
ve ler o livrlnho que êle escreveu

em 1954: "Planejamento 
Estratégico". O

livro é Desado, mas mostra que o general
é uma das maiores culturas militares do
pais

a MINISTRO Roberto Campos ofere

ceu-se para um debate na Lider (Liga
da direita-extrema composta de militu

res). O oferecimento foi aceito, mas

com as condições de que se tle falar
duas horas terá que debater quatro ho

rat.

NA? 
tem o menor fundamento a noticip

de que Frank Sinatra vai-se casar
com a cantora Astrud, ex-mulher de João
Gilberto

Mm dos hotéis nos Alpes suíços, M

uma tabuleta com estas geniais vala¦
vras: 

"Se/a 
amável com os nossos fun-

cionáriot. Eles são mair difíceis do que
os nossos clientes"

41 PRESIDENTE Castelo, palestrando

com t deputada Sandra Cavulcânti,

desabafou: 
"A 

senhora não Imagina. Ês

se porta aviões está me causando mais

problemas que o governador Carlos l*

cerdf"

A UDN deve se precaver, pois o PSD

estárse armando na surdina e, se-

gundo o meu fio especial, as arma» que
vêm sendo adquiridas são da mais ab-
soluta precisão e feitas sob medida para
a, pontaria pessedista. Os artefatos estão
sendo comprados num grande armeiro de
Londres, que fabrica espingarda sob me-
dida, para entregar dois anos depois da
encomenda...

O 
PRIMEIRO a comprar a esplngar-

da londrina foi o vice Jòsé Maria
Alkmim, que já a recebeu e a mantém
azeitada e lustrosa, sem ter ainda dispa-
rado o primeiro tiro. Agora foi a vez do
senador Benedito Valadares, que foi a
Londres, visitou o armeiro, e também
encomendou uma.

pALA-SE 
na candidatura do líder Doutel

de Andrade á sucessão carioca: per

guntei ao jovem lider: 
"Como é? E sua

candidatura?". 
"A, 

meu filho — resvon-

deu-me — isto é sonho. Ê coisa para
branco. Quem sou eu7 Um próprio ope-

rário querer casar com uma prinet-
sa?.. 

"

|| PTB vai nomear uma comissão para

estudar a nova Lei Eleitoral, que ê!e«

consideram com várias falhas .. O jor-
nal 

"última Hora" vai sofrer modifica

ções A de São Pauio será. associada a

um grupo paulista, e a do Rio ficará com

grupo Samuel WalnerBaby Bocaiúva

devendo se afasta; O sr. Heriberto Mi

randa Jordiu, tue t'Ftá vendendo suas

ações ao grupo em questão.
"ir

vo "Maxim'»o violoncelista russo Rni-
tropovitch 

(que participou dc sema

na musical de Paris) contou a Artur Ru

bistein: 
"Na Rússia houve um concurso

onde n segundo prêmio era uma viagem

a P" acompanhado da esvósa" 
"E o

pti prêmio?, perguntou Rubistein.
-rn>m o Paris, mas sem a mu-

¦ ). HENRIETE (sra. Gilson Amado- t

a minha mais nova vizinha dc edifi•

cio, no Centro Comercial de Corxicaba

na. Com o casamento de sua filha com

Carlito, e as atividades do marido, 
"a

casa ficou vazia". E d. Henriete voltov

para o seu velho 
"hobbv": montou o

"Curso Henriete Amado", para preparar

alunos para os exames de admissão aos

ginásios e também um d' vestibular de

Economia.

*

JPALANDO 
em 

"vestibular", aquela bela

e jovem senhora está terminando o

seu 
"vestibular" 

para grã-fina, com mui-

to sucesso.

?

* REVISTA 
' 

US News World Report
1 

publicou uma ótima reportagem só

bre os motivos pelo» quais os Estados

Unidos devem continuar ajudando o Bra

sil. Uma boa reportaoem. na qual ela a-

firmo que o desenvolvimento industrial

do Brasil só pode interessar ao continen-

te e à democracia .. Porém, lamentável¦

mente, quando chegou o momento de

ilustrar a reportagem, êles estragaram

tudo bancaram o passarinho que faz
aquela coisa do galho dp árvore em ct

ma das nossas cabeças: o caricaturista
apresentou o Brasil com um desenho dr

um gordo mexicano, de sombrero. fai
xa e bioode vasto...

?

|| DKPUTADO Joào Calmon. o homem

que denunciou a ijélebre mala do sr.

Leonel Brizola, saiu se brilhantemente,

respondendo perguntas da Radio Mav-

rink Veiga durante hora e meia Foi exa

tamente no horário que outrora er»

ocupado por Brizola Os tempos mu

dam mesmo .

?
%'.4 sessão inaugwa. rio Congresso Inter

nacional de Pastagens, o governador

Adhemar de Barros chegou com um rai-

tq calhamaço, pronto para provsncmr

seu discurso Mas foram tantos os ora

dores, que Adhemar se levantou, ergueu

o calhamaço e disse: 
"Senhores, <'ste era

o meu discurso. Mas parece incrível, ca

da um dos oradores que me ariavfet

leu um pedaço, portanto «ír> vov r*rr-

ti-lo". K falou de improviso.

?

II 8H e sra. Drault Ernàni ofereceram

domingo um almõço de despedidas

ao emnaixador e sra. Juract Magalhães.

Muita gente 
"VIP" e muita con--rsa de

pé de ouvido, à sobremesa.

?

|| !.MBAl'UDOS . . ddor e sra.Qut-

tavo Chiriboga ofereceram um ele

Cante 'fíP" ao embaixador e sra.

Luis Bastian Pinto, que par'em no pró-

ximo dic 14 para assumir a nossa embai-

xada na Suécia. Entre outros, sr e sra.

Antenor Mavrink Veiga. sr. e sra. Luis

Falcão, sr e sra. Wladimir Mnrtinho e sr

t sra. Guiwjo Bocaiúva.

•ér

OELO Horir xite também tem seus bro

tos elegante*. Foram escolhidos pelo

coloniata José Lopes, e são as seguinte»

«enhorltas: Sandra Borges da Costa. Ire

ne Peixoto Siebra de Brito. Patrícia da

Silva Guimarães. Hsydée Gomes de Fa

ria. I.lnda Sultano Abras. Alessandra Al-

leini. MArcia Giffoni Guaraci. Elíane Tel

veira Harov. Constante Longo Válter •

Henriete Satta

f LAUDE Terrail, famoso proprietário do

"Tour D'rgent", está organizando um

grupo em Paris para assistir a o Carna-

vai do IV Centenário.

i
PELO TELEFONE

»

|0AÇ>L7M e Lília Xavier da Silveira re-

ceberam ontem, 
"en 

petit<omitè . O

"menu" 
foram perdizes, 

"du vin rou-

oe" preocupado com o anteprojeto da

Rejorma Eleitoral, retornou ontem ao

Rio depois de uma temporada nos 
"sta-

tes". o deputado Chagas Rodrigues, qu»

deixou o bigode por lá... 0 Rio, dentro

de dois meses, vai ter um restaurante dê

alto luxo: será o 
"Vero Nino", que nas-

ceu de umo sociedade do Niso com Ro-

berto. da Maison de France. Dois nomes
"top" do 

"metier" Em um 
"night-cluo

o casal Carlos Eduardo Pais Barreto es-

ticando . Jaime Nascimento Brito ado

tando a moda de roupa creme à noite,

nesta temporada de verão.

4 LIAS, o uso da roupa leve à noite, no»

meses quentes, tem sido adotado por

pessoas de personalidade, como Joa-

qaim Xavier da Silveira e outros Por

que repelir êsse trajo nos dias quentes

de verão brasileiro?... O jornalista José

Amádio, que está servindo no ALALC.

em Montevidéu, vai retomar definitiva-

mente. Amádio vai-se dedicar ao cultivo

de flõres par* exportação.
•k

a VIDA noturna carioca para o IV Cen¦
' 

fendrio está sendo retocada O
"Bec 

Fin" foi todo restaurado e reabrirá

por êsses dias . O 
"Petit 

Club" ê o res-

laurante de pratos típicos brasileiros.

0 
"show" do Copa está sendo anunciado

para o dia 24, em estréia de gala. em be¦

:.eticio do Casa da Criança .. O 
''Jirau'

se abasteceu de um grande estoque de

discos de músicas dos carnavais passa¦
dos..

poi
jl um sucesso ontem no Municipal a

apresentação de 
"Martírio de S. Se-

bastião"... Enquanto se fala na sucessão

para a Prefeitura de São Paulo, o sr.

Carvalho Pinto vai mexendo o 
"strogo-

nofr em fogo lento, pars a sucessão da

Adhemar, e com muito querosene para

usar quando fõr preciso aumentar o fo-

go. O senador José Cândido Ferraz

¦ ori idera oue * aieicão do senador Adol-

fo de Oliveir» Tranco à presidência d®

UDN é fato consumado Mas até agora

o sr. Carlos l^cerda não se manifestou &

respeito Paulo Bomhausen tomando

sauna no Copa O diretor do Banco do

Brasil exflicava: 
"Depois de passar um

dia Inteiro tomando cafèzinho e dizendo
"não", só uma sauna para recuperar

•ir

Hoje, 
"stop". Esta coluna i publica-

da, simultaneamente, em uo« tu^iiuia,

numa tiropem de 750 mil exemplares.

O PENSAMENTO DO Dl 4

As poucas luzes guiam para um êrro;

muitas para a verdade. (Fernando Car

los de Andrade).
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EDUCAÇÃO
NOTAS E NOTICIAS

ANIVERSÁRIOS

Fwtem an.is hojn;
CENHORAS — Aras, Rt^

Failaee, eepôsa do dl
ajndir Mala Failaee. Mtinoe
lita V. doe Santos espôsa do
ar. Pedro R dos Santo*; Al
vorina de Moura Rodr gues.
*spòsa do sr. Auiélio Roíir,
gues; Ercy Lopes Pulctto es
pôsa do si. André Pois'.to-
Neuza Rezende Rr.mirefe es-
pósa do sr. Nilzo Ramires;
cantora Lldii Bu,si,

SR A. WANDA ALMEIDA
CUNHA — Festeja, hoje

• mais um aniversário natalí .
cio a sra. Wanda Almeida
Cunha, espòsa do sr. Migue'
Cunha, Agente do DIÁRIO
DE NOTICIAS, em Livra
mento.
CENHORITA- Norma

Lierves. filha sr Gui
lherm€ Liervf.- Cecília di
Azevedo; Nieta Munia e Si1
va, filha do finado dr. Con.-
tantino Pereira da Silva
Araci Menezes, sobrinh., do
finado major Emílio Alves
de Menezes; Oudina Corluc-
ci filha do sr. Carlos Corluc
ri; Bran-'a Taoco. filha tia
viuva ir. Atmando Tinoeo.

SRTA. ELF.NIR HEINSCH
Completa hoje mais um

aniversário natalício a srta
Elenir Heinsch, tilha do sr.
Theophilo Heinsch, Corres

pondente do DIÁRIO DE
NOTICIAS, em Crissiumal.

«SENHORES _ Antônio Ro
drigues da Costa. .loeé

Z&mbrano, major Antônio
Ornellas de Vamoncelns Do
ria, José Francisco Osório
Mano-l Tayos, Cel. Gervasio
Rodrigues, Joaquim do . ia
ra' Bh -TO' Jcrtr- Batista eic
Oliveira, In pe:or de Policia
nosso comp-i nh«'iro btirronc
Hu«o Cesnrinl.

SR. ÍTALO MONDADOR1
Completou, anteontem

mais um aniversário natali- 
'

cio . d Sr. ítalo Moodadori
Atente do DIÁRIO DE NO-
T1CIAS em Sananduva.

SR DIONISIO C Di.
SOUZA — Festejou ontem
nitils um aniversário natalí-
cio o sr. Dionísio C de Sou-
za. Agente de Venda Avulsa
do DIÁRIO OE NOTICIAS

er Camaauã.

^¦ENINAS 
— Odeie, filha

do ar; Adolfo Morejano.

MENINOS — En:o c Hélio.
filho do ten. José do Oli-

v^ira Mtio Paulo Rcxberto.
filho do sr. Benjamin da Cos-
tu; Paninho filho io sr
Francisco Burçes; Jorge fi
lho do mnjor Jorge Alencar
tro de Oliveira e neto de

antigo companheiro
Ezoquiel de Oliveira Ciau-
dlo filho do sr. Otacilm Go
mes.

ANIVERSÁRIO FESTEJADO

Anivcrsariou, ontem, o jo-
vem Gilberto Rosa Butelll,
filho do Sr. Valentim Buteiii

« sua espòsa, sra. Alzira RO-
sa Butelll Por éste motivo
ieus genitores ofereceram
itomingo um churrasco em
s«a residência à Rua Ota-
vlo Farias 27Ò.

CIRCULO MILITAR

HOMENAGEIA

GEN. ADALBERTO

O Círulo Militar prumo-
vera, boje «dia 12) 'à« 20,30
horas, em seu salão de fes-
tas um jantar em homena-

#em ao gen. Adalberto Pe-
rcira dos Santos, que segui-
rá para o Estado 

"da 
Guana-

bara onde vai servir no ts-
tado-Maior do Exército.

LÍDIA ROSSI E

HUGO CESARINi

Aniversariam hoji Lidia
Rossi e Hugo Cesarini do -
nomes desta.ados c ap r-.udi
dos de .jiossoh meios ar í ti-
cos e radiofônicos onde ;>or
Sua. reais qualidades d> sim-
patia t talento souberam con
cjuistar a estima de todos
garantindo se um lugar de
primeiro plano entre o- no-
mes de ma or projeçãp.

Em sua residência i rua
Cel. Fernando Machado/ 565
o distinto casal receberá
Cumprimento» p?ia festiva
data quando então, mais
uma vez poder, constatar i
quanto é estimado.

CARTAZ DO DIA

CENTRO
VfCTORlA — a- 14. 16, 18.

• 22 h: 'O Testamento do Dr
Mabuse" com Gert Fr^be c
Senta Bergcr — Proibido \té
18 anos.

CACIQUE - 1*. 11» 20 e
22 b: "Noite Vazia* um Nor
ma B'-ngu'l e Odete Lara -
Proibido anos.

ÍMPERTI AL. - as 14, 16, 18, 20 e
22 h: "A Sombra de Uma
Frau<k'» com Laurence Harvey
— Colorido — Livre.

GUARANI :»v 14, \b, 18 20
« 22 h: "O Inspetor Geral",
com Danny Kayt- — Técnico-
!or — Livre.

OPtRA — às 14, 16, 18, 20 e 22
h: HA Ultima Aventui »" cot&
Terrjr Thom.u. — Llrr •

REX — ás 14 16, 18, 20 e 22
h: '"Vermelho e Negro", con<
Danielk Darrieux — Proibid-
até 18 anos.

CONTINENTL - ás '4, 16 1&
20 e 23 h: "Gri'« d*i Carne1'.
19,30 e 21,30 h: -Revólver Sai;-

CARLOS GOMES — < 14,M).
19,30 e 21,30 h: 'Revólver San-

Írento" 
com Lute Aguillar —

roibido 14 anos.

CI9ADE BAIXA
MARABÁ — às 14 16, 18 h: M.

leçâo de Comedia® do Gordo
o o Magro — às 20 e 22 h
"A Mamata' com D«>natell.>
Turri — Proibidc 18 ano».

CAPITÓLIO - às 20 e 21,30 n:
"Mulheres Deinôitios". com
Todd Griffin — Proibido 1*
anos.

AVENIDA - às 15. 19,30 e 21.30
h: *'A Sombra d., Uma Frsu-
de'» com Alan Bate». Ltvr«.

GARlBAI.nl - At :n h: H ól-
ver Sangrento" Com l.uis Agu J
lar e *'0 Maflo«*i" n'-^rma
Banquei.

PARA BREVE, TEMPORADA DE PATINAÇÃO

SOBRE PISTA GELADA, EM PORTO ALE&RE

Ano» passados. °òrto Ali

gre foi um dos mais adiai,
tados centros de patinação
do pais, contando com Várias

pistas, tanto ao ar livre, co-

mo em recinto, fechadce. O
estádio de patinação qut
funcionava na Florrala, em

ímpio salão, que ia da rua

Garibaidi à rua Santo Ante
nio. era dos maiores da A
mérica do Sul. com pista de
madeira, amplas acomoda-

çôes para as milhares de

pessoas que lá assistiam, em

poisadas, senjacion.,ie jog
de hóquei a6bre patins, beir
eomo espptficulo? teatrais <•

qtiando desfilaram, entie ou
troj artiftas. Aurora M ran
da. o famoso "speak.r" Ben-
Io Gonçalves, Mái io Reis «¦
autênticos «uc* >so» d;< época
dos palcos o làdiOb de K.o e
São Paulo. Havia, tambi m
a pista ao ar livre do Pai-
que da Rtdenç&o, do eKÜ'1-
to e conhecido dexportis
Henr-que Fai(j»ci-. Juntamen-
te com o einpr»*zArio tea'»rai
Debize; o rinque coberto d«-
Moinhos de Vento, na ant ¦

ia estação de b< lides, o da
rua Moura Azevedo c da se-
de da Sociedade N^vagair. ¦

H»io&n e muitos outros,
••palhados pela cidad*.

Di <jís, a t bre passou r a

palinação desapareceu. A;j-
ia anuncia-se para breve a
instalarão d< um nóvo rm*

que em Pôrto Al uri , qu»
funciunarA no i>«vilháo cen*
trai do Parqu* de Expo.-i-

çõcf, no b»;rro do Men.:i>
Deus. Êste rinque será HO vi-
•Jad. absoluta p r:i nós, pois
a sua pista será de g« <o a
exemplo do que existo üo
"Rc kf« ller Ceiitei d No-

\.. Iorque, cm B>- in, na Al»
manha, no largo <1» Igreja

N )S£;. Scnh. da Pa;, r <
Rio de Janeiro , ria TV
Canal 7. de São Paulo.

Para tratai de ,.ua ins U
cio, jA se encontram em
Pôrto Alegre o BÀng" Rpul
Fontana, que cuidaiA da >ar-
tt técnica, e o indu»tl'ial Ma
'.'ucl MarURan. O homem qje
incentivou o desporto do p.i-
tiin no Brasil e que or^ani
toti o «ranue esp táculo sò-
brt patins -A Valsa do lia
pfrador" com a maior men-
iagem até hoje feita no Bi-»
sii. Intensos trabalhos serão
realizador afim de qt' a
temporada dc patins sòbr •
o gêlo. em Pórto Alegre te»
nhi. inicio mt fins do cor-
rente més Je janeiro.

Em Pôrto Alegre o diretor

Geral da Grapette S/A.

• V DIRFÇAO da Escola db
\rtes da Universidade do

RGS está comunicando que,
ixir decisão do oCnslebo Un>
versitário, em sua última sc«i
são, torain criados os Cursos
de Professor rte Educação Mu-
sical e de Professor de Dese-
nho As inscrições para injjres-
so aos referidos cursos acham*
se abertas até o dia 20 de ja-
neiro corrente no horário das
9 às 11 horas, na Secçôo de
Fnsino da Escrda.

S) A SECRETARIA DA Faoul.
dade de Serviço 'Si.cial du

PUC está comunicando aos in
teressados que as Inseri ceies
para o Concurso <K Habilita-
çfto para Ingresso na 1' série
do curso dc eSrviço Social on
cerram dia 25 de janeirn t*oi
rente, sendo os interessados a
tendidos, diariament", das 9
às II horas, hr sala Í2t> (<n
PUC

•5 DIREÇÃO do Curso Farrou
pilha está avisando aos in

leressados que. a partir de hc>
je dia 12, estará funcionando
em suas novas instalacSes, h
rua Dr Flôres. n.' 105 sala
«10. Avisa, também, que estão

abertas as inscrições para o
concurso de Estatística e ves-
tibular á Escola de Artes, da
L RGS.

i) Funcionará na Associação
Cristã de Moços, a partir do

corrente més, o cur*o de ad
missão ao 1.® ano básico (1
ginásio de comércio), todos os
dia* da semana, menos sába
rtos e domingos, das 20 as 2'.!
horas. Serão ministradas au-
Ias práticas de Po;tuguês, Ma-
temática eGografia e História
informações e matrículas na
Secretaria da ACM t< rua
Washington Lui?. n 105(1 ou
pelo fone 74-34

• ESTÃO \BEKTAS i-
inscrições nas oito es

colas Ia PUC, desde o di >
4 dc janeiro corrente, acor
rendo numerosos candidato,
aos diversos cursos, Os ho-
rários 'ia- inscrições são os
seguintes: Das 9 às 11 e das
'5 às 18 horas, Na Facul-
dade de Direito o expedian
te é somente das *9 às II
horas e, na Faculdade •>

Ciências Políticas e Econô
mlcas há expediente 'am.

bém das 19 ^0 às 21 hora ;
Escola de Engenharia e Fh-
culdade de Odontologia H-
('o recebendo as inscrições
nas respectivas sedes, à Av
Benio Gonçalves, no tüaO,
no Partünon. A PUC eS'.á
oferecendo o seguinte mi-
iK*ro dc vítgas: Filosofia 10;
Psicologia 60: Ped?gogla oO:
Geografia 40; História, -Io

CUncias Soc iais, 60; Letra
(•0; Matemática 40: FLsici
40; Química, ?ò; História
Natural 40: Jornalismo ó0.
Ciências Jurídicas e Sócia s
100: Ciências Econômica!

CUncias Contábeis 60; Ad-
mlnistraçio de EmprêStis, 60;
Odontologia 60: Engenhe
tos Civis 40; Engenhei! os
Mecânicos 10: Engenheiras
E!e'rcci»tas. 40; Serviço So

ciai, 50. Mais informações

poderão ser obtidas nas re>-

pectlvas secretarias.

Resultados do Censo Escolar em

7 municípios ainda não chegaram

15 ANOS DE ANA MARIA

Transcorreu há dia* o 15.c
aniversário da mentnamoça
trta Maria Alves ri-i Silva,
lilha da viúva Céha Alves
da Silva. Em sua residência
Ana Maria oferece.- uma

festa às suas amiguinbns
ocasião em c/i/e foi n nau ha
da a foto neima, de Ana
Maria cortando o bn>n tra•
clicional dos anime anos.

BONFIM
BALTIMORE •** 19,41 | 21 45

h: '«Noite Vazi *? com Odeu
Iara — Proibido 1S anos.

HIO BRANCO — às 19,30 e 21,30
h: "O Testamento d„ Dr. Ma-
Nuse" com G^rt Fr«be — Pr >i
bido ü « 18 anos

AZF.ÍSHA
CASTfcLO •— à§ 14 « 2ü boi as.

"A Ilha d<ts Mn'hcres Perdi
das" e •'Jiivfi.itudi em P< ri
ao" com Pa ila We.naely.

INDEPENDÊNCIA
VOGUE — às 1?. 19.50 e 21,30

h: '*A Sombra de Uma FraudV»
om Laurence Harvey. Livre.

MOINHOS DF VENTO — às :o,3g
h: ?*Can-Can" com Frank Sina
*tíí — i Livre.

FLORF.STA
I PI K A NOA — às 19.10 e 21. iO M

"•O Testamento do Dr. Mabu

COLOMBO - 15 19,30 e 2130
h; «O Inspetor ral". com
Daniy K >e — Colorido —
Livre.

OKFEL — ày 19.30 <- 21,30 !>.
"R'ivólver Sangrei, com
Luíf Atiulüar — Livre. ,

PRESIDENTL - .is 19.30 . 21J0
b: "A Ultima Aventura" com
Terry Thomaa — Livre.

ELDORADO - às 19,45 e 21,45
h; '«Nolt© Vazia" com Norma
Benguel — Proibido 18 anos.

ROSÁRIO — kt 19.45 e 21.45 h
"Sombra de uma Fraude*' —
Proibklu 18 ano«.

são joao
TAI IA — às 19,45 e 21.30 n.

"Armas S<lvaaen»" com Ri-
< b 11 d Ha»ebart — Pr-iibid 1^

PETROPOLIS
ATI AS - k% l«,IS ;i '5 li

•*A Ultima Aventura", «.*onr
Terry Tlioma.>4 -» Livre,

R1TZ - .« 19,30 e 21.30 n: "A

Sombra de Uma 1 t aud

PVKTFNÍ»
PIRAJa — às 11,45 < 21 1 I,

"Noite Vazia'* ooin Norma
Ran^ut) — proibido if u-io?

MIRAM \K - .. M h: • v- '

des Bandehii.s de Allab'* «
"Pain:> 

g»cdií'
MtN!NO OI ( H

M\RKOTOS — a :o,*> -l o
Can" com Frank Siíiatra —
Colorida — l.hre

ROM A - ks 15, 19,30 o 21.30
"O Tc rumem do Di \l«'bu-
-e" . om Gert Frob - — Projt»!
do lo ano#.

MKOIVNEIRA
ALVORADA — às 19.45 e 21.45

h: "N<»ite Vazia** on Odet»;
Lara — Proibid > 1K .noa,

TERKSOPOI.I»
TFRESOPOLIS — às 2*) h: « T •

tamen o do Dr. Mab;ne*«
Proibido l H ario^

Cloiua
GLORIA - as 20 h: \ M ..

Secreta d Dartafn»» '•— c»
lorido c- "No Tempo dot PU»
nerei",

PASSO DA CWAI.HXD*
TAMOIO — à- 20.30 b: '«No V»

Ibo Colorado" ~ com tiW.in
Ford — Livre.

PASSO UA AREIA
REY — kg 19,30 e 2! ,34» h O

Testamento do Dr Mabuse"
— Proibid t U an«-s.

PASSO DA MANGLEiR \
O.K. — V 20.15 horas; -Noit»

Vaiia** com Odeie I ¦ ¦
Proibido 1S a tio.--

IPANI M \
IPANEMA — à* 2O.I0 b: H«t •

des o Grande" c©m Cdmund
JPurdoU.

üerào bacios .1 comieccr
oíicialment 3 so possjvt 1 3.
inda no dacorici desta so
mana tis iltados liniu^
du Censo Escolar em toe <>
o Estado. Os lados do Cen-
*0 serão entregues au secre-
tário du Educação e Cullu-
ra, deputado Ariovo Jac^or.
tão logo chaguem as mãos
da Comissão Estadual os
dados relativos ao Censo em
sete municípios do Estado

que até açora não os envia-
rem por razões desconheci
das. Os municípios que aln-
da não cumpriram com os
com promíssos mtjnido 1
são os de Bagé, Dom Pedri-
to. Alegrete. Herval, Pinhei-
ro Machado ^;oi Francis. n
de Paula t Ui uguaiana.

Por outro lado a secreta
ria exvcuti' 11 flo apurações
vem apurando os trabalhos
de apuração dos dados role-
reraM ao mimero de o ré
dios escolares, professores
primários p regentes e não
re°(>ntes Esses dados for .01
colididos oaralrlotrunip au>
relativos a ooouWcão em bc
ral e popitlac"o escolar
cuia aouracão iá foi encer
rada Af as últimas hora
do dia de ontem tá «st::vr
concluída a contaçem ren
rente a prédios .• urolessò
res de
na de municípios do Esft do

A ^omissão*Estadual 1 st a-
rá divu!<"'tido crovàvelmer.
te amanhã a diiia em otte se
rfio entreates no Spor^té1 «o
da ^di^a^o or« resultados
finais do r ... > Escolar..

O Instituto N icional i'.e
Sio-dos. do R'o de -laneíro

esta oferecendo bo'sas cie
estudo oara orofessóvs r>rt.

mários ene despiam rpal"ar
Cursos de especialização pn
ra trabalhar com «njrdos. O
Perviro c'<• Orientação e E
ducacão Fsneciai da pecre.
t'iria ria Educação e Cnl'u
ra coloca se a disnosicão
dos int ressadas, oara -naio-

res esclarecimentos diária-

Procedente de S60 Paulo, chegou a e*ta Capital, pelo Elec-
tra da Varie de subado o Diretor t,eini da (irapette S/A.
Refrigerantes e Concentrado«. Sr. Harry Simonten Jr.
acompanhado de sua família A visita do ntu/t alto renre¦
tentante da lírapette à noita Capital prende te ao« n*gó-
elos da filial de Pórto Alegre. Sa loto acima, o momento
em çue o tr. Harry Simomen Ir. era recepcionado no ia

guán do aeroporto Salgada Filhii, aelo «r. / // Piai Garcia
mente local da Grapette S/A , familiares e reprt$entunte$

éut DIÁRIOS K r.MISSÓHAS ASSOCIADOS

TRATOR

!M> AUIS-CHALMERS

HD-5

VALE POR TODO UM

EQUIPAMENTO INDUSTRIAL!

::±

—I -i- ¦ ---4- 1 t 
—j-- - 

; 
-

Vardode'O g^arte de energia e solidez Não es-

colhe terreno e remcwe quusquer obstáculos Ê um ver-
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ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM EQUIPE TREI-
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mente no horário das 13 às
16 horas.

Fm fevereiro próximo nos
dias 17. ir e 19. ás 8 horas
será instlado na Escola Tí c
nica Senador Ernesio Dor
neles o Seminário de Dite
tores tias Escolas de grau
médio e técnico do Estado
Na ocasião serã® expostos
assuntos de interèsse d"str
ramo de ensino, que conta-
ra com a presença de figtt-

ras representativas do setor
educacional.

11 .a Delegacia Rtgionai
ae Ensino.

Estão sendo chamados
com urgência à 11.a DRE u
rua Sr. dos Passos, 280, os
seguintes professor^: José
Francisco Maia. Maria Pau-
la Weber Ana H. Schwanck,
Irone H. Lessa. Iolanda Fa

gundes 7ack, Edllih Truc-
colo Truda.

1.° CUWO DE VERÃO DE CURITIBA PARA

ESÍUDANTES E PROFESSORES DE MÚSICA

De 28 de janeiro a ?6 de
liHCrciro 1 uritiha será pai-
co V uma das mais impór-
t ante* iniciativas Culturais

|.i patrocinadas pelo Fsradó

di Paraná. Promovida pelu
Governo do Estado através
do Departamento dr Cultu-
ra áb Secretaria (L ' luca-

ção í» Cl 1111 ra e orttnm/.-dO

pela Pie-Mús ca de Curiii
ba será renli/udo o l Cuiso
le Verão dc rurlt ih.i e n I

I 1 Stival <lr Mi;-iea d" Curi
tiha que cottgregorá nesta
cidade nomes rios mais c\-

pre^sivos qup miriis' -a> .ío

.111' is oonterénci - concér-
tos e cursos especial-.

Colaboram ainda com o
Ciovórno do Estado a'éni d.i
Pu Música dc Curitiba a
l niversiíladc do Paraná, a
Sociedade de C»iliura Artís-
ticí. Brasílio ltíhe-í 'SÇABI)
.1 I-c-ola de Miislea e He-

"1 
\rtes do Paraná e a Bi-

M'oteca Pública do Ppraná.
0 ohu-tivo nrincipa' rio Cnr-
so de Verão de Curi t ha é

proporcionar ,<):¦, jovens es-
ludantes e professAre» de
mtlslca a oportunidade dc
terem reunilos na mesma ci-

dade c nu mesma ocasião
mestres de diverso» pomo*
dO paú,

Vinte pro£e>sôrtv <ie di
versas piuccdénciu (Belo

HOr.zonU Recife Pírio A-
logre São Paulo USA Rio

e Paraná) ministrarão aulas
especiais de piano violi.io
viola violoncelo violão a-
lande órgão llauta Hlcn l>

iniciação musical — par»
Ci ianças t professores can-
10 teO!i,i e soltéio harmo-
fii contraponto, composi-
cai> regência eOral prini-
pii.K de óriiamentiiváo, cant»
coral c prática de Orques
tra, folclore paranaense.

As inscrições iá Se eu
coutram abertas podci.ido
Ser feitas no Deo.irtamento
dc Cultura da SE< • ru.i
Cru? Machade 66 - n.o

andar, Curitiba — Paraná.
Os interessados de fora de
Curitiba poderão 

'azer seus

t>edidos de inscrição me-
diante pagamento da taxa de
Cr$ 1.00000 (nu| cru/eirosi
ao endereço acima, menclo-

l.amlo a matéria em que
esta interessado.

(IA. ESTADUAL DE ENERGIA FtíTPICA

GERENCIA REGIONAL DE PÔRTO ALEGRE

\ VISO

\ fmi <k permitir si exocwào dt- traDiiit.o.s rettrentes u con>truçmo
ia Subr^taçlo Porto Alegre n« 4 na Av ?ruia tU IVIas, wrào desii
Hda.s quarta fi-nt dia 13 da* 13 a» in hora», parle», dos alimentadores

SKPA43 « I5ím). ficandc wtn energia eWtnc» nesw horário o» sefuintes
ot»i5 rtua Washln«to. Liuz r transversais Rua cel Gonulno, trecAo
«sntre « Rua João AUr do Av Praia de Belas M Praia de Belas «
tmmvt rsai* trrchu «itrr a" Buas C«1 Gmular • dr Alrnetr: Ru»
vfarcilio Dias e transversais Av Oetúlio Vargas e tranaversats. trecho
entre ,, R'ia Venâncto Aires . Av Bae.an Riu, José do PMrn-inio e
ransversais. trecho intre aa Ruas Dr Seoastiio Uao e Travessa do

Carmo Rua Gon Lima e S tye e transvenau». trecho entre as Ruaa Dr
Sebaaíifco Uào e da Republica- Av Joio Pev>oa e »ran»versais, trecho
entre *> Rua.-» í>opo Gonça ¦ < e da República.

Pôrto Alegre. 1? de Janeiiu de 196.-

Kd|0 \ii(«»iiio Irfil* K»it íiuittk.
«Jerert* Regional de Pôrto AlefT»

KfiTADO IM> RIO CKWDE 1K) SI 1,

SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGÓCIOS

DA EDUCAÇÃO E CULTURA
4

Renovação de Bolsas de Estudo

A Secretaria de Educação e Cultura, tendo em con
ta numerosas consultas que vêm sendo feitas a diversos

dc seus orguos, relativamente à renovaçào de bolsas de
estudo a alunos já bolsistas em 1964, esclarece:

L' — a bolsa sera renovada, independentemente de

nova inscrição, até o fim do ciclo uara o qual

toi concedida, contanto que o bolsista tenha si

do proniovicío de serie, tenha bom comporta-

mento escolar, e persista a precariedade da si-

tuaçáo soeio-econõrnica (Resolução n.o 15-63 do

Conselho Estadual de Educação, art. 9 o).

2. — A persistência da precariedade sócio-econômica

sera olneto de investigações, a serem realizadas

oportunamente por Comissões Especiais, noe

térmos da Resolução supracitada, art. 7,o: a ve

rlficação tios outros dois requisitos: bom com

portamento escolar e promoção de série, está

nu alçada dos estabelecimentos de ensino.

3/ _ a renovação da lu/lsa para o aluno que era boi

seta por Convênio, Contrato ou Decreto é igual

mente independente de inscrição, uma ve? sutis

feitos os mesmos requisitos Caso tenha cesta-

do a vigência do Convênio, Contrato ou Deere

to, ainda assim oeorreré a renovarão para o

uiuno (náo paia o estabelecimento), sob forma

direta e Individual iltesolução 1M3 do Conse

lho Estadual de Educação, art 8.0. < l.o).

A ESCOLA DO CORONEL AMÉRICO Fontenelle,
Deleoado do Trânsito do Rio de Janeiro, de esvasiar
os pneus de automóveis mal estacionados e de tirar um
vé de sapato do transeunte que fór apanhado Jora das
fai.ms de segurança, parece que está seiid imitada. Não
é aue se anuncia que, ca em Pôrto Alegre, pedestre au»
atravessar a via pública fora da faixa será preso"»' Li,
o pedestre perderá um pé de sapato, aqui perderá tudo,
até o próprio corpo. O nosso pobre trânsito, de veé-
culos e de pedestres, que tanta dor de cabeça tem pro-
porcionado, continuará sendo, ao que parece, o 

"afoacor

xi" de sempre. A medida punitiva de nada resolverá.
Ao contrário, aumentará a confusão E haja cadeias

para tantos présos, que èles somarão aos milhares. E
quem julgará da necessidade ou não de um pedestre
enfrentar o perigo do cruzamento dc uma rua? E se o
sujeito argumentar que, antes de cuidarem de suas an¦
danças, deverão os responsáveis pelo tráfego de veicu¦
los cuidar das loucuras de tantos e tantos cinesitoros*
Ah, Coronel Fontenelle! O senhor vai nos trazer outra»
e maiores dores de cabeça, tem dúvida nenhuma.

corletto

PREVISÕES DO TEMPO par.i
fôrto Alegre, das 16 horas dw

«líiinda-felra a* 21 horas de
térça-füira. segundo o Boletim
Meteorológico do.lnst..uto Cous-
slrat de Araúio do Miniitério ,ia
Agricultura: B<irr, com temi*;-
fatura está>el Ventos de lesto
a nor e, de fracas a muderndoá.
As mes ma a previsõ-w são feitiia
para o ri„ Grande d" Sul e ts-
tado dc Santa Catarina, «té a*
21 hora» ,le térça-íeira o tem.
tio em Pôrto Al.-nre, ds 16 Tioraa
dc domingo às 16 horas de e-
iunda-feira, f0i bom. com tem-
pTatura min ma de 17<>2
6,30 hora.', e máxima cie 31°7,
4» 15 horas. V n ot ds tot. -
aorte, fraco*. N0 Rio- Grande
do Sul, das 9 horas de domingo
*s 9 horas de seguida-feira, »
t«mpo foi bom com tempêratu
ra máxima de J2»0, em Irai, e
mínima (ie l:>2, tambem e»
lr.*ii Ventos dc leste a norte,,
atucos. No Estado d»; Santa Ca-
arina, da.s 9 horvis de domingo

9 horas de segunda-feira, o
lempo foi bom «<>ra temperam-
ra máxima d> i:«3. «m Orleács
a mínima de ™8, em Sio Jui
fBim. Ventos de leste a nortt,
fraco».

9 TRIBUNAL. Administrativo
de Recursos Fiscais aprecia*

rá. tm s ia «e.»sâo ordinária 4o
dia lí( de janeir.j corrent», à*
9 horaa os s guintes recursos*
Pei., Juiz Ntcolau Viceconli'"WJ3/64. 

de Ribeiro Franro S/A
Engenharia e Construções, Pôr'o Vleiie, recorrente. I' .o Julj

C.ervátio da luz: "">1/64, 
de tr

¦ Krolitf uskl S.A, - Jndus
trlai e Comercial, Canoacf r«
ec.-rlifci; 741/M ()e Nu.iciato Ni
cola Vfainv>. Pôrto Alegre, re
corrida. Pelo Juiz Sinvai Salda
nn;i Filho: 7TO/S4, de Blemc j im
portadora e Exportadora Ltda.
Pórto Al -gre, recorrida. Pelo
J i z Vladureira Coelho: 77S/64,
de MJnuano s.a. - Veículos t
Miíqulnas Agrícolas Canoas, re

i r: ida; 746 64 de Cláudio Schir-
m.T, Catkiir. recorrido. Pelo
Juii Xrnaid,, 8oit.. to: 7sa m
d S.A. Moinnos Rio-Grande.v
e-, Pórto Alegre, recorrido.

i
SINDICATO dos Pre.pi

: urios de Barbeariaj ti lias'. •
:u:o-, de Beleza está avisan
üo aus .seus associados qii<
até o dia 31 do corren mê-
deverá ser pago o Iuipôçto
Sindical na agènc a loca* d j
Banco do Brasil. As r .spec*
tiva«i guiiij devem ser pro
curadas no, alõcs Degaiiu,
Travessa Acilino Carv.ih
e Pampa, á Galeria do Rosa-
rio, 1.° andar.

« ASSOCIAÇÃO Crista d*
Moços reabriu a sua L i i

de Veraneio, eni Tramandai

para ieus sóc-os e ami^oa.
Informações eòbre a esta-
dia nnqu:la Casa do Vera-
ni-io poüem ner o.btidas na
sede da ACM, á rua Wa-
shi«gton Luiz. n.° 1030, ou
pelo fone 7434.

SECÇÂO DO S<írvu;o So-
ciai do SESI está comiini-
cando às sesianas que WM
abertas cs matriculai pira
os Seguintee cursos: Indús-
tria caseira ("ompotas e cca-
servas) e de Gelados. Os do:s
cursos serão realizado* no
corre-nte més, às têrças» e
quartas-feiras das 1S 4s 18
horas, no Int- ituto Vicent»
Pcletti. à rua Brito Peixoto,
ii.' 14, no Passo da Areia
As matrículas podem ser fel-
tas no local e horário dos
cursos.

MOVIMFMTO PF; vli.lo„
no cais de Pôrto Alegre, du-
rante os d as 9 e 10 de ia-* ei
ro corrente: Armazéns VI:"Rio 

Moçeró": A 2: "Rio 
Ms-

racanã"; A-4: "Japerv": \ 5:"Ana 
G"; B: "Santa Mtra*;

D2: "M-'rgo" SET- ••Preal-
dente MitnVapores espe.
rados. de oortos nactofliis:
"Arier c '-Paouequ^r" 

a 12
De portos estrangfir"s: "G^s

-'and* "Situla". a 11;"Kireançiclar". 
a 20. Vapo-

res sn'dos. oara porto na-
Cioneis: Estrela Austr-l»,
dia 9. Para portos eetrancei'
foi: "Todos os Santos", dia
10 Náo h;í vapores a<> largo.

FELICITAÇÕES

I nviaram felicita-,*» aoa Dia-
:ios e Emie-soras AssO'iadns pe1 ' festas do Natal e Ano
Novo:

1 indói', Tèniy Cube. deoutado
«o»b Cald.i ; a direçlo do tnj-
t:*uto d< E-tudos Pesaulsas
r " 6m c Pir-lll, deou'ado
Hoi6rlo  Correio dw Ma-

fiS. do Rio de Janeiro, Federa-
vão do Comércio Varejista d/>
V 'ado d RI, Grande do lut,
e nomis'. Ernesto WaTter \1-
brecht. o c-ô*'I d,, Ksoanha •
a "ciihorâ Ybaftez Bueno, de~»u-
t1 d,, Antônio Hiesolín Publisul
1'da.. Conjunto Monte Cario,
orofpssôra Carmelita M. Abruzzl,
di.oíora d Escola Norma]
dvr Vfaio, Banco Hipotecário e

Agrícola <t,) Eètad, de Mina*
Gerais, Cia. Good-Year do Brastt
Produtos d«» Borracha.

Ka AZENHA

assinaturas

^ 
anúncios classificados

SUCURSAL 00

DIÁRIO DE NOTICIAS

Rua Marcilio Dias, 1.525

quase esquina da Rua da

Atenha — Fone — 3-12-60

EDITAL N.° 1/65

O SECRETARIO MIM(I1>\L IM»s. TRW^PORTES, no
uso dr 'íiihs atribuições legais, com fundamento na lei n."
2.751. de 4 dr dezembro de 19«4. que entabelfce normas técnl-
cas para a inclusão de veicilloa na frota de auto-ónihus que
servem ao transporte coietho em Pôrto Alegre, «mmuttica ao*
Permis.HiüiiarioK das linhas municinais. c|ue estamos concede»
do um prazo máximo de 80 (sessenta» dias para que as em
presas providenciem, nesse espaço dc temno. na colocação
em seus teículos do attirelho denominado "roleta" bem co-
nu» condições ao cobrador para a sua permanência e traha*
lho neste locíl fino. por fftrca que precritua o Artigo 31, da
supra citada Lei, cujo texto legal é o seguinte:

"Art. 31 — O controle do número de passageiros será fei
to pela utilização de roleta colocada em meta
ao corredor, trabalhando o cobrador em local

fixo. Junta a esta'.
• ute (-.ditai entrara em vigor na data de sua ptihlicaçio.

Pôrto Alegre, 9 de janeiro de 19tó.

OR. NKY SILVEIRA DA ROSA
SecretArlo Municipal dos transporte»

Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta

Dr. SABANI

Uma: EDIFÍCIO CRUZEIRO DO SUL
Andradas. 1648

1' andar - apart 76 - Das is a. 19 tioraa
• com hora marcada TELEFONE BIOS

Dr. RUBEM KNIJÍS1K

DOCENTE LIVha. DE CLINICA l RO LOGIC A

I Kdiflcio I- ieoilni) — tone
Rua tien« rai Vltortno 53 «aln 81. í." andar

•e-,.: Gen. Jota Tele,. «J4 apart 6 — F«ne: R.S4-M

HORàRIOi Daa 16.IM a> ISwl aoraa

Rin# — itevimi — PrÕHliilu - l1relra

ESTERILIDADE MASCULINA

I
#
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AUTOMÓVEIS
.^mmm*vmmmmmmvtmmm**mm OFERTA E PROCURA fsoooojooooooooi}

¦OTOto.
RLA D% HHMIUI(\. 33

OFERECE
-AKKOS ZERO KM.

AERO WILLYS, zero Km, cores a escolher 1865
VOLKSWAGEN, zero W65
SIMCA fUFAO, zero Km. cores a escolher 1964
VOLKSWAGEN .6r<-S a escolher, zero Km 1964
DKW BEL( AR mo.- 10111 zeri» Km .... írfi-t
AERO WILLY 2600 — Zero km. cores a escolher .... 1964

CARROS USADOS
PONTIAC luxo, superequipado 1955
RURAL WILLYS 4x4 1963
CHEVROLET com cabine dupla 1962
AUSTIN A-70 novo 1919
FORD, equip. 4 pt. est. novo 1948
SIMCA TUFÃO, super-equip est de zero Km 1964
AERO WILLYS - ótimo estado 1963
AERO WYLLIS estado zero 1964
AERO WILLYS, est. de novo 1960
SIMCA, novo, equipado 1963
KARMANN CHIA, est. novo, equipado 1963
VOLKSWAGEN, equipado, com radio 1961

COLETORES PARA

DINAMOS

E ARRANQUES
Coletores para dtnemo» e

arranques — máq. de furar
— limpa pára-brisa. Induzidos
novos e recuperado» qualquer
tipo temos desde o ano de
1926 até 1965 Vendemo», tro-
camoc • recuperamos qual-
quer tipo Casa dos Induzi-
dos e Coletores Av. Farrapos
236, defronte a rua Félix da
Cunha. Atendemos por nem-
bolso.

BELES 1955
4 portas inteira de um dono só. Ver e tra-

tar à rua Felix da Cunha, 667. Horário co-

mercial.

ACESSÓRIO?*
ACESSÓRIOS a peca» le-

gltlmaa Bronzlna» Impor-
tadas mf í d» segmentos
listões Insttlaçôei Elétrt-
ca» completas -amortecedo-
rea Tambores Ce freio
Frise» d» plra-lama» e car
roçaria», tudo para retoi»
mar e seu Ford ou Uer-
cury eom peças Original:
Dirceu Oliveira & Ci» Ltda
A» Farrapos -KI0 - Pflr-
to Alegre Fone 51-72 —
NB: Atendemos p*lo reem-
moi rfnr r»«m bolso

BARATA FORD 41
INTEIRA - BARBADA - TRATAR COM FARIAS

RUA DO ROSÁRIO, ESQUINA VOLUNTÁRIOS

DA PÁTRIA - URGENTE

UNO DE DESCARGA E SILENCIADOR BOM
Dt alu duração para qualquer marca de au

tomôvel. lemue todas bitolaa da canos reforçados,

vendemos a colocamos. Rua Santana n.° 502 (Cr

quina Laurmdo,.

MAJESTIC
Exp. de Automóveis

7 DE SETEMBRO, 641 - FONES 5502 - 9-_6_§

VENDE - TROCA - FACILITA

FINANCIAMENTO EMr,6 MESES
VOLKSWAGEN IMI Crf 2.000.000.00 DE ENTRADA
SIMCA I9.i1 Crf 1.700.000.00
VOLKSWAGEN 1962 Gr«$ 1.800.000.00
VOLKSWAGEN 1961 Cr$ 1.600 000,00

VOLKSWAGEN 1960 Cr* l.r>00.000.00
SIMCA CHAMB. 1962 Crf 1.800.000.00
DKW 1964 zero km Cr* 2.500.000,00

VOLKSWAGEN 1963 Cr$ 1.800.000,00

OLDSMOBILE 1955 oonv. Crf 2.500.000,00
DAUPHINE 4!Xi2 Cr* 1.200.000.00
SIMCA 1964 Cr* 3.000.000.00

DAUPHINE 1961 CrS 1.000.000,00

DAUPHINE 19ti0 Cr$ 900.000,00

VANGUARD 1Ü50 inteira Crf 800.000,00

ESTUDAMOS OUTROS FINANQAMENTOS

TODOS CARROS EM PERFEITO ESTADO*

E SUJEITOS A EXAME

AUTOMÓVEIS 687
Direção: GABRIEL CUCCHIARELLI

OFERECE:

CHEVROLET 4 PORTAS UTILITÁRIA 1965

SIMCA TUFÃO E RALLYE 1965

AERO WILLYS 1965

SIMCA RALLY TUFÃO ESPECIAL 1964

KARMAN GHIA EQUIPADO 1964

SIMCA TUFÃO EQUIPADO 19t4

AERO WILLYS ZERO 1964
VOLKSWAGEN SUPER E PU IP ADO 1964

CHEVROLET PIC-UP E CABINE DUPLA 1964

IMPALA SUPER SPORT 1963
ÍMPALA 4 PORTAS 6 CILINDROS MEC 1963

SIMCA CHAMBORD 3 SINCRON6 1963
AERO WILLYS NOVO EQUIPADO . 1963
IMPALA SUPER SPORT V-8 MECÂNICA 1962

FORD SEMI COMPACTO 4 PORTAS MECÂNICA 1962

.íOMBI 1962

FERUA DKW 1961

FORD GALAXIE, 2 PT, NOVA .* 1961

IMPALA 2 PORTAS 6 Cll INDROS ViFCÂNICA 1961

FORD FAIRLANE 4 PORTAS 6 CILINDROS MEC 1960
-MERCEDES 

BENZ 220 SB 1960

IMPALA 4 PORTAS HIDRAMATIC 1959

DKW BEL-CAR 1963

MERCEDES BENZ, MOD. 180 1955

VER E TRATAR A RUA 7 DE SETEMBRO N.l 687 FONE 48-11

ATENÇÃO: ATENDEMOS DIARIAMENTE ATE' ÂS 22 HORAS

Las Vegas - Exp. de Automóveis
RUA 7 DE SETEMBRO. 557

POR CONTA DE TERCEIROS

VENDE - TROCA - FACILITA

AERO-WILLYS 3600  1963 Cr$ 2 500 entrada

AUSTIN A-40  1951 Cri 800 entrada

COMPRAMOS E PAGAMOS À VISTA
VOLKSWAGEN 1960-1961

AUDITÓRIO AUTOMÓVEIS
AV. OSVALDO ARANHA »>,-'

OFERECE:

SIMCA, Ótimo estado 1963
SIMCA, cores a escolher 19-il
AEROWILLYS, 2 série 19(U
VEMAGUETE, equipada 1WH)
VEMAGUETE, especial li»r.9
KARMANN GHIA. equipadissimo 1963
SIMCA RALLYE, Super Sport, jola 19S2
GORDINI, único dono 1963

ARRANQUfS

E DINAMOS
Dinamos e arranques — in-

duzidos para automóvel, ca-
minhâo, caminhonetas, imi-
bus e trator Temos prontos,
novos e recuperados para
veículos de todas as marcas
americanas, européias e na
(•tonais de 6, 12, e 24 volts
Temos o maior estoque de
induzido» e coletores do su!
do pai».

Casa dos Induzidos e Co
letores Av Farrapos 2226. te
lefon? .: :n ¦'-.' 

Atendemos pe-
Io reembolso

Vende-se Rural

60 4X4
Carro de Médico

Fone 49-74 com Hilton
Andrade Neves, 94

lRD~34"
Sedan 2p. Miper-eqiiiDn

do, e Inteiro. Pode tra/e:

mecânico. Carlos V Kore

ritz, 895, apto. 1.

AUTOS

COMPRO carro DKW ou SIMCA ano Cü em

diante. Permuto por garage .liliui.In. na Gal. Câ-

mara (Ladeira). Papo a diferença, Tratar pelo fo-

ne 52-51. Sr. Azamlnija.

DIVERSOS
«nwnnnnwOFERTA E PROCURA»»»»»»»«»»

VASOLÂNDIA
ÚNICA CASA ESPECIALIZADA NO RAMO

DE VASOS EM GERAL

Jardins Miiiitt - Móveis a iitante, é* Farm -

Filtrot — Patialai da Borro - Beloi PraaaMac

Frotátio Alvas, 726

VERANEIO

HOTEL PETRÓPOLIS - PRAIA DO Alt-
ROIO DO SOL

Diárias a partir de Cri 2.400. Reservaa m
Exprinter.

AMAZÔNIA AUTOMÓVEL
KVA SITE UF SETEMBRO. Tll

VENDE - TROCA - FACILITA

IMPALA, 4 pt., s/coluna, est. zero 1959
FOBD, 2 pt. mec 1961
QKEVROLET IMPALA 4 ut 6 cn m«-c 19iil
¦HEVROLET IMPALA 4 pt„ mec Itti

SIMCA TUFAÓ. zero km cores a esc '«ier *. taturar .. 1965
SIMCA TUFÃO, eonipidr ... 1964
•ralMí A TIH--AO ti\r-HA. tttiKm. !¦-<•!
AERO WILLYS. zero Km 1964
DKW VEMAGUETE 1962
DKW HEL-ilR. .nipi-cii.el 19K3
CHEVROLET Power-Cl.de 4 pt 195.
TONTIAf CATALINA. est de zero 1952
VOLKSWAGEN 1Í61
RURAL WILLYS Ax-? . ... 1962
CHEVROLET, mec. conversível 1949

1 BICICLETA PARA MOCA
Vende-se, preço 50 mil. Ótimo estado de coneerva.

ção, como nova.
Tratar — Frederico Eteaberger 776 — Teresdpoll».

BOLSA DE AUTOS
DE

RUI PINTO NOGUEIRA

VENDE - TROCA - FACILITA

AEROWILLYS 2600 — 6.000 km 1964
VEMAGUET í.a -ím- 1961
VOLKSWAGEN — equipado ... 1963

AERO WILLYS, Inteiro 1960

 Rua Venâncio Ali», 449 — Fnn« 3-25-97. 

Auto Alvorada
de JOSÉ COSTA

VENDE - TROCA - FACILITA

Av. J>-'i 1'tmtoa. 11

AUTOS -3290
t\v. f iii-rapos- *Wm

O l E R E C

POR 1 om l DE TERCEIRO!»

SIMCA CHAMBORD 1962
VOLKSWAGEN, tst nrvo 196.1
ÍMPALA CHEVROLET, 6 cll. mec. Peru» 1960
AERO WILLYS, 2800 1964
SIMCA TUFÃO 1964
VANGUARD 1950/1951

AUTO 525
Sete de Setembro 525

(Merece: A tendo par cento da terceiro»

SIMCA CHAMBORD. 3 slncroü 1963
SIMCA, Otlmo estado lBfil
SIMCA TUFÃO JANGADA 1964
.vO.,abl .••1A.NDAKÜ 1958
-,)RD PTIiUTO, M«tor «M  I9-V)

DKW SEDAN 1959
VANGUARD _._.. 1949
FORD. Mod. A, calhambeque 193
DKW PERUA 1961

MMCA Tufão zero km
DKW Belcar Ri-i zero km
DKW Vemaguet Riu zero km

.OMBI Standard zero km
FORD F-100 zero km 
i-ORD F-600 zero km

USADOS

flENAULT 1093 equipado c 5.000 km '. 1964

PICK-UP WiUvs c 4 000 km -api)W nylon Uti-l
SIMCA CHAMBORD 3 sínrnins 19o.l
SIMCA CHAMBORD 3 andor equipado 19«2

IMCA CHAMBORD ül'ima série 1961

DKW Vemamiete l85*

19.11
1**
19.. 1

JOÃO ALFREDO 867
VENDE TROCA E FINANCIA

Aero Willys est novo  
Jeeu-Wiliy:- estado de novo  

Huiisoii Cupê inteira ,*__,"_
Hudson Coupe inteira  1952 (

urd 4 ixirtas estado de novo 

Mercedes-Bens novo

Studebaker. 4 portas, ótimo estado 

Ford 4 portus Inteiro !._•_.
StudeDaker Coupe 
Volkswauen. barbada 
Mercury • portas, e.iiado de nova - preta 

Camionetii Essex ..._-.—_--.

Motor GMC. marítimo estacionãrlo.

Pontiac, 4 portas, inteiro 
Oldsmobilc, 4 portas, bo» 

1954
1954
1952
1951
1950
1949
1941
19«0

1953
1931

AGÊNCIA ARGQS
( ..nu-!. i„ de Automóvel» do

S. BERTOLLCCI & CIA.

Rua 7 Setembro 
"»»<- 

Fone 5277

VOLKSWAGEN, equipado, diversas cores 1960
OORDINI 1964
SIMCA PRESIDENTA 1 '

HUDSON, 6 cll, Clube Coupé 1952
1'FüaUA M.VMOi-*.  195!
CHEVROLET, 4 portas 1951
PERUA RENAULT, bom estado 1951
VOLKSWAGEN  1961-1962 19(53
VOLKSWAGEN, zero quilômetro 1964
VOLKSWAGEN, diversas core», zero quilômetro 1965

AUTO EXP. FARROUPILHA
JOÃO PESSOA, 859

OFERECE:

CAPILAC n..va coui-e da. V D» IJM

CHEVROLET IMPALA. 4 pt. nova 19»

HUDSON. C«iui>e Hornci. m*e 19S .
Ol.OSMOBIIT Holltday 88 novo •"£_

DKW Fii-sore. zero ******
OORD1V B* llii ' 

__ •• ,„«
VOLKSWAGEN, zero km lmo

EXPOSIÇÃO MARACANÃ
RlTA SETE DE SETEMBRO. 604 — FONE 9-1295

OFERECE:

SIMCA TUFÃO, aaro km .. 1»«5

JK (FNM), est novo 1961

SIMCA TLFÃO i*m
CHEVROLET HEL AIR. mec I«7

MERCURY MONTEREY. est. nova, equipada 1954

CHEVROLET, gabine dupla, zero km 1964

CRYSLEK. aat uóvo  1»»52

CHEVROLET. Pick-up  lí*-'

ROM1 ISETA  0m

AERO WILLYS, 2-ttOO  lMti«t

PLYMOliTH, partia  -Wl

MERCURY, conversível
SIMCA, *í* 8*rie ..... ..... ••

KVHMANN OIIIA. e»t. iero

SIMCA. 
'.i 

aincroa, nova
CHEVRdlaET HelHir IW mer» ,..

CHEVROLET, Helair, 55 time. ...
RURAL WILLYS 4*4

1956

1IW'.>

iiaw
lll.Vt
ll»5.ri

1065Í

AUTO ESQUINA
O PONTO CERTO PARA LM BOM NEGOCIO

Rua J-rônimo Coelho, 340, e*q. Vig. Jo.é Inácio

AUTO AGENCIA 531
Ivo 7 d» Setembro 531

SIMCA. estado nov», equlpadlssima  1960 196?
KOMBI, vende — troc» — facilita. Standard 195a
AEROWILLYS a»t m -i 19ft2
AER.1WILLYS em "vi de iero iu«l ,-. •*.- ItK»
VOLKSWAGEN, »»t. novo 19«3
Studbeker 1950
KOMBI, luxo. ótimo e»t 19«3
AUSTIN A40 1951
PERUA VANGUARD 1951
CHEVROLET caminhiozinlio 100». bom 1940
PICK-UP Intern»tlon»l, Ótimo estado 1957
VOLKSWAGEN, estado novo 1961

AÜÍO EXPOSIÇÃO AVENIDA
Vatida Traça a Financia

Venêwíe A.rei 141.

Komlii Panotâ-

mi ca 

Volkswagen .

equipado

Dsoptatoa . •

Vang-Wd . .

Imm ttL

.Viilkswiiiren .

últ. série

1968
1963

, iwat

, 1951

. 1961

1962

1951

DKW

Vemaguet

Ford ....

4 portas
ChevioieL ... 1031

4 pt., c/ rádio

DKW. 2 pt. .. 1951

Austin A-40 ..1951

FíhI 1-J51

Mod. H-XJ

AUSTIN A40 Sumeriet .....
HUDSON intetriMina ...

CHEVROUCT, úniru dono
FORD 4 pt e»t névo
>i i r hhiakí k - 4 portas, i
-1AKATA FORD inteira

RENAULT. Mt n-vo 
VF.HI-A nov» . . -
AUSTIN Al novo
ANUUA, tom oamAo 

...... 1952
.... 1951
.... 19(11

194»

1930 íael
IX"

..... IM*

»,.._-..-- ta.

Exposição Oswaldo Aranha
4V OSVALDO ARANHA tlt - FONE IIM

i-...: (ONTA DE TERCEIRO»

\-ende - niticA - ttmm ttt

OFERECE

Pontiac cotnpactor (raridade, mecânica 

Bellalr mecânica 6 cilindros pouca quilom...

Interlaxos coup* novíssimo

J K. iFNM. novos e equipados 1960 e

Simca •M-rie lf.im (ultimai laturada em i3

Volkswagen ótimo estado tqt-.padoi !96l e

.simca» conservadl-.s;mi.i  1960 e

Dauphlne equlpadúwlmo .. .

I) K W sedan. de um »ó dono, equipado ...

Dauphlne equipadissimo
DKW perua, equipada 

Rural Wlliv»
Aéro WUUs americano, equipeilv, ..  .

Rowcr ótimo, equipado

1961

1960

1963

l.ir-l

1962

1962

mt
1963
1962
1963
1961
mi
ias*
mi

LAAABRETA
Vende-se, preço de ocasião, uma Lambre-

ta L.D., reformada. Ver e tratar rua Ria-
chuelo, 750, após as 19 horas com o Zelador.

BAR
Vende-se um completo. Preço de ocasião.

Ver e tratar hoje no local Rua Lima e Silva,
827, esquina Alberto Torres.

Fumadores — M

quinas i.,i,,<i.h,

 t-Mliii:.. ( ; «•-. —

Microscópios —

I ,l-..,ll. In- — Iii

nóculos — Objt-ii-

VM .— \i.rat.-ll-..-

l'ftalllllllll«Íl

QUEBROU?

T* 11 K-ltl/tlM.

Ae«»

raillerd

(«rundín

MMta
HmmIMmImtMmmAamm \. a \*^^ 
H»»»«irtw«d

"Flashs" eletrônicos t***\**\*t, Mtnox

,.,.. ,!",.¦. - 
/f^M, 

*tm-t**A-

Rádios — FM- // ^f Revere

HI FI. "*T i"wi

OPTIMAR...^^

J0 TKNICDS ALEMÃES

15 ANOS DE I0NS SERVIÇOS

CINF. FOTO ÓTICA OPTIMAR LTDA" — SAO PAÜUl
tu nul. • v-i.. , Libero, 36 — Lo andar — sala 164

Tei.: 34-352.. RIO: — RI A ACRE, 2» — «o ANDAR
- CONJVNTO 6ÍR - (Pio.imo . Praça MauA).

CASA DOS TAPETES

ISRAR W01 F t FUH0 LTDA.

Oferecemos ao Distinto Público i Htior

Variedade em:

TAPETES E FOMAÇOfS

VELUDOS E tOMUNK PMM

EST0FAMENT0S.

PAJSADfMAS M VKOD0 I NHOl.

F0RRAÇ0ES DE BOtfCLl I ONMLftE.

üsiude con,-Aco "*-eu" 
piano (B credite em no»»o

iôvu «uderê.o AV OSWALD-, ARANHA 1**, «sq
Santo Antônio — fone. fó-M

CAÇAMBA
CANGURÚ-64

o mais potente e robus-
to basculante de num
classe
Conjunto bosculonte odopte
a qualquer tipo de caminl
Moior resistência e melhor

desempenho nos trabalhos -

mais árduos como

construção de estro-

das e tronsporte

de materiais o

granel

ivel Atm

/OffL

'_)________

i" a s_____________y»

**ü\t^*tr^ ca

mmm i i SOlüÇiO 5ÍI3III - SOIUQAB PlflllllllCt
| | -riMOAl, AMUTIWCf TICNIÇ* | ttÇti tOI»tll*llNTtt I
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I FABRICA DE MOVEIS I

Torra todo seu estoque de Moveis por motivo de mudanfa d«

local lendo: Quartos, Varandas, Cozinhas, etc. Rua Barao do Triunto, |

665 — Aienha — Sobados at# tu 17 Koras.

' w———  mmm _ _

MOVEIS

Da F6brica ao Consumidor Sofas-Comas, Colchoes, Quar¬

tos, Varandas T*rnos, 30.000,00 — Cozinhas completas o am

coras por apenas 40 000,00 — 
'.aha.los 

te 17 horos

Rua Benjamin Constant, N.° 586 • Foresto

I 

COZINHAS E sofas-cama:

Tom para pronto ontrega Sofas-Comas em Vulcouro por

40.000,00 — Cozinhos com 1 Baicao 2 portas 1 Armario 3

portal 1 Mesa 60x60 4 MochoE Tutio por 40 000 00 - SaDodos

•M 17 horat.

Rua Cel. Feij6, 52 • Cine America • Floresta

„  

Liquidacao de Moveis

PoHrenos Vulcouro o 15.000,00, Roupeiro de 2 portas I

19.000,00. Quartos completes com 7 pe;as por 58.000,00 e uma n-

WnWede do potas avulsas. Av. Protasio Alves 548/552,

Mbados at* is 17 koras.

MOVEIS 

\mrnm
Ftbrica com sou grand* Depfaito d* Moveis, estb liguidando to- : 

1

do sou ostoqu* d« fim de ano para renovafao do pridio. A*. Imdio

Ifclo Isteves, 498 — Sinaleira I.A.P.I. — Sabodos at* as 17 boras. IrPf'PlSWfMG'W

m I

;;; wit imp mrmmnr~ §

mm- gKfc I QzuIe)°s INCEPA

fe 

•: 

' 

jlF 
;' f9 

* 

$1 

&"««•* «uu I

... MAI i ml i irfPli Pastilhas MOGITMl «H

f.

I 
Ceramicas

n/° 71 
j 

s.citimo 

[

\v)wmnrmwdDiPtl 

fc———1

Torro todo s*u estoque d* Móveis por motivo de mudança de

local sendo: Quartos, Varandas, Cozinhas, eic. Rua Barão do Triunto,

665 — Azenha — Sábados até às 17 horas.

Fábrica com s*u grand* Depósito d* Móveis, está liguidando to-

do sou estaque d* fim d* ano para rtnovação do prédio. Av. Emílio

léclo istaves, 498 — Sinaleira I.A.P.I. — Sábados até às 17 horas.

PArto Alegre, 12.1.1965
DIÁRIO DE NOTÍCIAS

Págtam 1S

Importante organização industrial e comercial da Capital,

necesiíli para admissão imediata, de um eficiente e capaz

CORRESPONDENTE

com redação própria 
— nivel secundário completo ou cursando Facul-

dhde — Idade 25/35 anos — tempo integral — remuneração acordo ca-

pacidade. Cartas para a caixa postal 1.805 fornecendo dados e pretensões.

COZINHAS

Diretamente da fábrica, vende-se por 30.000,00, cozinhas, es-
tilo funcionai, visitando J D. PEREIRA, a sra. VERIFICARA que
realmente existe o que lhe proporcionamos o exclusivamente a sra

poderá vei para crer.

Tratar á rua Chile, 749 fundos — Ônibus Jardim Botânico.

MOTO-NIVELADORA

ATENÇÃO PREFEITURAS MUNICIPAIS

Dispomos par» entrega Imediata, máquinas rodoviárias de procedência alemã
nova» a preço» *em concorrência. Maiores detalhes diretamente pela Caixa Postai
U2t. — t. ALEGRE.

MOVEIS

Da Fábrica ao Consumidor Sofas-Camos, Colchões, Quar-

toa. Varandas T~rnos, 30.000,00 — Cozinhas completas * em

côras por apenas 40 000,00 — 
'.ába.los 

tè 17 hora:-

Rua Banjamin Constant, N.° 586 - Foresto

COZINHAS E SOFÁS-CAMA

Ttm para pronta entrega Sofat-Camas em Vulcouro por

40.000,00 — Cozinhes com 1 Balcão 2 portas 1 Armário 3

portas 1 Mesa 60x60 4 Mocho* Tudo por 40 000 00 - Sanados

oM 17 horat.

Rua Cel. Feijó, 52 • Cine América • Floresta

Liquidação de Móveis

Poltronas Vulcouro a 15.000,00, Roupeiro d* 2 portas 

19.000,00. Quartos completos com 7 peças por 58.000,00 e uma n-

ffaidada de peças avulsas. Av. Protósio Alves 548/552,

Sábados «té ès 17 horas.

Sabão em pó

marca PLUMA

* meUiui e custa multo
menu* A vrtndu em tAdas
*» feirns livre»

Fábrica fius Monv>ir,
lobato n.» 304

Foue S-16-Ofl

CCN57RTA-5E

LOUÇAS QUEBRADAS

Rua Venáncio Aires, 510

FASEM-SE

CARRETOS

Você terS um caminhão
a sua disposição para qual-
quer ponto da cldalc te-
lefonando para o fone ...
5437. FALAR com Pedro
Gomes, V. Pátria, 1310.

Dinheiro o 
juros

Temo» onde colocar peque-
nas e grandes parcelai Ga-
rantias Legais, com juro» de
10, 20, 30 e 40% ao mê».
GALERIA ROSÁRIO - 9.»
andar - CONJUNTO 912.

SABAO GLICERINA

Sra. comerciantes <k> tn-
terlor, temo» preço Dara
grandes « pequenas quanti-
dades artigo de La — Fáb
Monteiro Lobato. 384 —
Fone 3-16-06. Partenon.

VENDO

Motor STYER estacionário
a óleo. 60 H. P. 4 cilindros,
com trilho para ajuste de
corrêla. Palunca e embreage.
1.500 — RPM. Tudo funclo-
nando cem por cento.
GALERIA ROSÁRIO - 9.»
andar — CONJUNTO #12.

SELOS DE

COLEÇÃO

Dispomos de frande »
toque em selos do Brasil e
estranireiro» novo» e usa
dos. séries oov «tudei. te-
mátlcos material fl!at«!ico
moedas etc Visite-no». A-
tendemos todo o sul do
pais Compramos pagando
oreços real», selos e mo»-
das Sendo do «terlor. e»
creva detalhando Manda
mo» n/cnmprador Fllatéli-
<-a Gaúcha — Dr Flore»
í4S - P Al»gr«

SABAO GALO

E um »abão de Oaixo
cuato » de ótima qualida
de Exija do seu fornece
dor ou pelo fone 3-1606
Fábrica: Ru» Mosteiro
Lobato. 364

COLEÇÃO DE

SÊL0S

CulICHO coleçfieí de
selos, lotes estoque» ou
acumuiacõej de selo» no-
vos ou usado». Pago 1
vista qualquer que seja
o valor Vou ao interior
Atenoo qualquer hor»
Fassina — República S80

escreva dan.10 detalhes

Sabão em pó PLUMA

superconcentTsdo cu»ts

pouo. e è melhor Ecoou-
mm o seu -tioMlro cm-

oranac PLUMA Entrega-
mo» pedido mínimo d»
5 quilos Fábrica: Mon

teiro Lobato 564 — fone:
3-16-06 Partenon.

SOFRE DO FÍGADO?

&>u)mago Hins e Doença» Hepátlcns Use JA
HAIQuJL Na.' bOa.< Farmacias t Drogarias Envia
¦n<'4 reemb"'» Rua Uuqut de Cixia. a' 208 - Pór
t» Aleitre H G do Sul

SOFRE DO REUMATISMO?

CaiiBbras ioiceduras HYlelra» e Dflre» em Gerai
úb* LIiVMENTt ^A«iÊ Nas bua^ farmacias e droRa
ra» Podidos Ru« Duque d» Caxias n" 208 - Por
tn Aleírre — k G do Sul.

• mangueiras: PARA

TRATORES,f MiO. tEHICOJS

distribuidor HAKK) >v BUfo
Ciia» BC»á*'0 lTlí-A

Perfuratriz 
• 

Rompedor

MARTELETE

Vendo, uma de fabricação sueca, a dois
tempos-gasolina, marca PIONJÃR. Nova c/

horas de trabalho. Também aceita-se, veícu-

los, no acêrto. Ver e tratar à Rua Luzitânia,

148.

Primavera de Preço* na

CASA MONTEIRO

OS MELHORES ARTIGOS PaRA ESIAÇAO D Ai
FI-ORES £ VERÃ( QUE SE APROXIMA

LlfcHOS 1 EMPADOS
BOuCLt FANTASIA
ÜLUMAS NOVIDADES EM SEDAS FANTASIA.
ARrIG0S OF NVLON
O 

"í ANDE VARIEDADE EM ARTIGOS PARA
CKIANÇAS
ruoo - ARA CAMA. MESA E CASA EM GERAL

RU* MAL FtORlANO 3J4 - FONE 4S 68

MÓVEIS FÁBRICA

QUARTO E SOFÁS CAMA

Fábrica: Venae-se direto ao consumidor

por preç- de aláoado Quartos marfim, ca vi uni

sofá cama Vulcouro Vulcan. Lucas de (lii

ra 1932. Rua do Hospital Petrópoüs e Rua Vas

co da Gama 498, onde vendemos quartos fun

cionau desde 60 mu Solteiro e criança, a pi»

ço de fábrica.

TÍTULOS

"• 
TÍTULOS: V. S a deseja comprar ou ven-

der títulos patrimoniais? Procure-nos Único

corretor especializado. Temos à venda —

União A-B, Cantegril 130; Petrópole 130, Jan-

gadeiros 120; Veleiros do Sul 200, Gondolei-

ros A 120; Jockey Club RGS 220; Sociedade

Hípica 150; Sogipa 130; SAPT, S A P 1. Com-

pramos titulo do Clube do Comércio Tr. Uru-

guai, 155, S/914 — Fone 5201, R/166.

MÓVEIS FINOS

SOB ENCOMENDA

ORÇAMENTO SEM COMPROMISSO

ACABAMENTO APRIMORADO EXECUTADO POR

TÉCNICOS COMPETENTES

Guterres & Presser Ltda.

RUA LUSITANA 562 — <FL3RESTA>

REFRIGERADORES 
- AR CONDICIONADO

HOTORES

CONSÉRTOS - PINTURAS - COMPRA -

VENDA . TROCA

SANTOS & ZDIMER LTDA.

¦ Atende a domicilio —

—— Rua Dr. Barros Cassai. S19 

REFRIGERADORES - AR CONDICIONADO -

MOTORES ELETRICOS - CAMARAS FRIAS -

 CONSERTOS EM GERAL

Atendido por proflsionais competente»

IMÓVEIS

.oammummOPERTA 
E PROCURA «mwm*

MOINHOS DE VENTO 
)

A liRBE LTDA.. oíerece à rua Lucian^ de Abreu esq. Padre Chaga* para wt-
trega em marco, finissitrc- Apto. de; frente — Ar condicionado Individual — Imóvel
com 300 m?xcom poste de 1» dos os requisitos de luxo e confôrtt) — Edifício de ap«-
nas 6 apartamentos em 3 oaviméntos servidor por elevâdor. Preço e condirõe« à
rua Uruguai. 335 10. andai Conj. 105. ÍCRCH 21).

~ 

INDEPENDÊNCIA 
^

. ÇH)«iiPRC> 
casa com 3 dormitórios, com garagem, junto á colégio*. Zona tm(*

oenuai Entrada até 7 milLftes, saldo em 13 meses. Pode entrar na tranaacio a»
DKW coi -i 2 mil Km. Proposta para a caixa dêste jornal

MENINO DEUS

LTDA, oíerece era rua estritamente residescial em edifício de H.no acabamento Apto. desocupado com 3 dormitórios living, banheiro social cm'cí^es cozinha com azulejo até o teto, dep. completa para empregada 2 entradas

ÍSSl .íf 
Serrç0 Com ,ancIue Preço: Cr$ II milhões com CrJ 2.400 mil de erb

^ 
P sa r'm -' '"ex- Tratar à rua Uruguai. 335 — 10.*'and. Conj. 105 (CRCI 21)

CENTRO -- 
Rua Riachuelo • 

Casa de Material

com três dorro. e 
quintal 

- 
Pronta entrega

Ol pt ceemos, para venda, casa de material de altos e baixos, dispon-
do na ptirlt; térrea de gabinete, um dormitório, banheiro social, sala de
jantar, cozinha e área de serviço. Na parte superior: sala de estar, sa>
la de jantar, 2 dormitórios, banheiro social, cozinha ampla, copa, 2 á«
reas de serviço e grande quintal. Preço: 18 milhões — entrada 50% —<
Saldo em 12 meses T.P. Tratar Ed. UNIÃO — Av. Borges, 261 — Sal*
902 (CRCI 1371).

MENINO DEUS

A tKBK LTDA., oterece parti entrega em março próximo ótunos aptos, fc
rua Barbedo próximo à praia de Belas. Construção sòbre pilolís, de esquina Aptos,
de 2 e 3 dormitórios e deirais peças. Preço lixo com financiamento em 24'meses,
apos a em rega das chaves Tratar à rua Uruguai, 335 — 10.'andar Cojunto 104.
(CRCT 21)

 \

MAMÃO

CHACAkA proximit ao Cantegril, com 14 hectares, junto a rhver&o* lOMamen-
tos. iont de grande futuro, por preço de ocísíüo: Cr$ 7.500 mil, com financiamento.
Permut.i se por imóvel n. capital ou automóvel Tratar à rua Uruguai 335 10" Conl.
105 (CRCI 51)

CENTRO - 
Luxuoso apto. mobiliado com or

condicionado e telefone - 
Pronta entrega

Oferecemos, para venda, em plena Av. Borges, luxuoso apartamen*

to completamente mobiliado, contando com aparèlho de ar condicionado

e telefone, dispondo de 3 salas conjugadas. 1 dormitório com armário d«

parede e sarada, banheiro social em cores, cozinha e área de serviço c/

W C. para empre fida. O Hpto. está todo deeorado incluindo lustres, ta-

peles, cortinas e etc. Preço: 10 500 mil — Entrada 5.500 mil — Saldo

em 12 me? ~ T P Tratar Ed. UNIÃO — Av. Borges, 261 — Sala 901

(CRCI 1371).

PETRÚPOLIS 
- 

Ótima Casa de Material na Vila

Bancária 
- 

Desocupada

Ofeiveemos, para venda, ótima casa de material dispondo de living,

2 dormitórios, banheiro -¦ocial e ampla cozinha. Jardim e ótimo quintal

com 14 mts ch? fundos. Preço: 6 milhões — Entrada 2.700 mil — SaW

do a combinar. Tratar: Ed. UNIÃO — Av. Borges de Medeiros. 261 —

Sala 902 (CRCI 1371).
CENTRO

A I RBK LTDA., OFERECE a Av. Bomes cie Medeiros, Apto. cic 2 dormitono*.

dep. de emp e demais pecos em Ed. servido por 4 elevadores, de frente, em fase *•

diantada construção. Preço 9 milhões, com 20 de entraria e saldo em 30 mesee,

sem re.iMistc. Tratar fa rua Uruguai, 335 10. andar Conj. 105 (CRCI 21).

CENTRO

IX iJA em ponto cantiul Junto à Andraoas e Borcos, própria para Banco ott

grande organização comercial com mais ou menos 700 m2, pronta entrega, com to-

do o confórto, ar condicionado. Negócio rápido. Venda desse Imóvel com URBI

LTDA. à rua Uruguai 335 10" andar, Conj. 105 (CRCI 21).

V& FERRAGEM

PETRÒPOLIS S. A.

Maquinai, Materiais e Equipamentos

para Construção Civil e Industrial

Filial: Av. Farrapos, 1509

Matriz: Av. Protásio Alves, 411 - Fone 3-20-36

CIDADE BAIXA

PINHAL

Se você fWh terrino

construi mo» sua casa n*

praia financiada em' 40
meses. Entrega » partir d*
30 dias Maiores informa-

ç6M*M BOL5A DE IMd-
VEIS DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL

S/A — Rua Dr Joaé Mon

taury, 147 CRCI I

1MBI

te você tem terreno
ron^trulmoa sua <~aM na

fluãngilMii «m #
nietp* En>r»gs a partir
d<> 3C dias. Maiores Infor
macôes ns BAISA Dl t-
MOVEIS DO rsTADO DO
RIO GRANDE DO Wn
s * - Rn* Dt Utm
'•tiry, 141 CRCI 1.

A URBE LTDA., oferece ótimo Apto , dtíocupado, á rua Venancio Aires, oo*
** rtormiiArin* llfrlfic dn inntar dpn d*» pmn #» dfmais r**ra* Pr^o* «!W¥) mfl,

financiados. Tratar k rua Urupimi 335 — in. andar. Conj. 105 (CRCI 21).

CENTRO

EXCELENTE Apto. k Av. Salpado Filho, de frente, desocupado, em andar ai-

to com 2 dormitórios, sendo um df vestir e dormir, e demais peças. Todo com forra-

çâo de tapetes e armários embutidos e demais requinte* de confórto e de bom góe-

to. Preçi-: CrS 14 milhõc tinanriados em 2 arus Tratar i» rua Uruguai, 335 10." and.

Com. 10? (CRI i 21)

Alup-se Casa em Xangri-Lá

Para o mês de janeiro e parte do mès de

| fevereiro, alugo casa com 3 dormitórios e de-

, mais peças, boa garage, dependência de empre-

gada, etc., em excelente localização no Balnea-

rio Xangrilá. Preço do aluguel para um mès e

meio — CrS 300.000,00 — Tratar à rua Gal.

Câmara, 383 — 5.* andar, aplo. 52 ou pelo fo-

' ne 3-19-69.

r~Híi ótimo salão
v

Para qualquer ramo de negàcio tom eu tem ha.

bitacao. Ver • tratar è Rua Caiemiru à* Abreu,

111 — VUa Santa Uabel, Diitrite de Viamée.

Cem Acácia Oliveira

s

| COME

Azulejos INCEPA

Sanitários CELITE

Pastilhas MOGITAIL
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DIÁRIO DE

NOTICIAS

Fim-de-semana no litorat do

RGS: Marcantes festividades

Beneficia a SAPT a todos os veranistas

Torrei é uma bela praia.
Suas furnas, rochedos, mor-

ros, encantam a todos que
lá vão. Sc existe amor a pn-
meira vista Torres é capaz
de despertá-lo. O belo pre-
cisa. entretanto, ser conser-
vado e se possível torr.ido
mais atraente ainda. f o

que está procurando fazer,
apesar de tôdas as dliicul-
dades encontradas, a Socie-

~os ^.^Igo* ffn ''rs^s

de Torrei, através ile sua

diretoria que tem na pre-
sidência o dinâmico dr. Ivo

Alexandre RIzzO.

"O 
Morro das Furnas o-

ferece para quem nele sobe,
uma vista destas que a gen-•

te olha e não esquece mais.

Acontece que p.ira chegar

Ia era necessário praticar
uma exalada que sòmente

os mais jovens e afoitos se

aventuravam. Como reíul-
tado. a contemplação das
belezas de Tòrres do alto

do Morro das Furnas, es-

tava rcserVÜp rarn peticai

pessoas que conseguiam che-

gar atí lá." — Com a' pa-
l.ivra o presidente da SAPT.

Pois o problema foi re»ol-

Leite: Cr$ 110 ou 114

a 
qualquer momento

O aumento do preço do
litro de leite solicitado pela
Cooperativa dos Produtores

podei a vir a ser autorizado
a qualquer momento pelo
Conselho Deliberativo da .
SUNAB.

A informarão foi dada on

tein, ao chefe da Delegacia
Regional ito órgão controla

dor no RGS sr Galeno Ve

ríssnno ila Fonseca, pelo de

putado Júlio Brunelli. presl
dente da referida enttdail»
dos produtores.

O sr. Julío Bninolli como
se recorda, solicitou, tempos
alias, um reajuste n<> piésvy
<lo leite ao produtor tia <>r

dem ile quatorze cru/ettoa

Imitiu a DR «Ia SI KAH atlii#
rido um reajuntamento de

nove cruseiros. Atendida j

pretensão da Cooperativa, o

consumidor pagará CrS ..

114,00; e aprovada a sugev

tão da SUNAB o consumi

dor pagará CrS 110.00.

Pululo ilo Slndií nl"

Pro\ àvelmcnte hoje será

coiic^uido o estudo do pedi
du de rvi|ustamento do li

tro de leite formulado nelr

Sindicato dos Produtora*

ora em realização na 

SUNAB do RGS.

O parecer do setor técnica

da Delegacia Regional, ipto

êcr aprnurntado ao chefe do

órgão liKal. será pelo nies

mo encaminhado à com s ide

riçSu do Conselho Delibera

tlvo da SUNAB. O Sindi,-*t"

dm Fi^dutoivi. tnmo *?' r*

mula pretende cle\»i o t-

tio de l< le paru nica d»

ci» mu».

vido de uma maneira bas-

taiuo sampies peta bücieua-

de dos Amigjs ua 1'raia ile

Torres que construiu unia

estrada para automoveis ate

O alto, juntamente com um

paraiiouro para que os car-

ros não circulem, prejudican-
do a paisagem natural, AgO-

ra todos independentemente

da idade e da resistência fí-

sica podem subir. A fctlezft

ÇJQ MrtPfrt H#» Fiim?»* $

mais privilégio. Dlàriamen-

te centenas de automóveis,

tanto de turistas nacionais

como estrangeiros, sao vis-

tos no alto do morro g n-

ças a estrada que embora

tenha uma inclinação muito

forte dá muito bem para o

gasto.

O dr. l>o Rí/ai afirmou

também à reportagem que

já está sendo estudada a

conetruvào de um bur no

morro das Furnas. Será es-

colhida uma depressão do

terreno para não destoar

da paisagem natural: de.!t i

maneira os veranistas terão

ainda mais um pouco de

confârto. Também bancou de

pedra serio Instalados bom

como diverti» outras mc

lhorias.

_ O gruiide problema —

prosseguiu o dr. Bí/zj —

para que pOMamOv levar a-

vinte diversas stdiditK de

inter^si* geral no Morto

da* Fumai. prende »e ao

fhio de que uma exteti**

parte do mesmo ainJit nle
fOí dtlaprOPrtadn perttn-
f rin a p»rcicular«« I-ta

mo* h§ Htftnnte tfMupo en-

tabolando negocia*'*** P1"'

possibilitar a desapropriação
total, sendo que muito brs-

ve conseguiremos chegar aos

nossos objetivos."
Na Praia da Guarita a

SAPT construiu um pequeno
muro que protegc a praia

4I0 transito de automóveis,

segura a areia e possiblli-
fará a jardlnaçSo futura.

Poderíamos ainda citar eo-

mo grande melhoramento in-
tmrbf*Mo fm TAeff*

SAPT, a construção de es-

eadas dando acesso às fur-

nas sendo que i.i fa/em vi-

rios anos que a meJida foi

tomada
Esclarecu igualmente o

presidente Ja SAPT que a

sociedade além de suas a-

trlbukõcs sociais e esporti-

vas está funcionando como

Verdadeira zeladora dns be-

le/as de Tòrres lamentou

a falta de um planejamento
na urbanização fazendo com

que muitas aberrações sejam

concretizadas como i des-

fruição <le morros. ">;^ir-

tagem iá publicada pelo l>M

anteriormente * • ruas aber-

ta» em lugares Impróprios

etc.
— O grande dia d, t>">r-

res — finali/On o dr Ivo

Rluo — chegará quando a

BR-51 chenr até f nr" !'i c

densiar o tr.ilego da RR ?

T»>nho certr ;i que Os que

p.issarem P"i lõ rcs demo-

rar-«e-io um jjOuco oop

aqui para admirar as he-

lei;h Isto possibilitará que

o* Hotei» no«-»m reeeber
hospedes tamWm no in^er .

no farendn eom que é i»«

*i»rviv,*OR pOftüaf* Mf

radOa #

FIXADOS NOVOS

Gabineto do Secretário da Economia, deputado Octávio
Oniar Cardoso, distribuiu ontern, a imprensa, com data de 9 do
corrente) cópia da Portaria N." 1 daquela pasta, fixando os no
vos preços mínimos para os diferentes tipos de uva da safra
atual. O ato do deputado Octávio Cardoso, referendado pelo go-
vernador lido Meneghetti, e ao seguinte teor:

PORTARIA N." 1 — O SECRETARIO DE ESTADO DOS NE
GÓCIOS DA ECONOMIA, de conformidade com o que dispõe
as leis números 3.775, 4.768 e 4.770, respectivamente de 4 de ju-
lho de 1.95» e 29 de agosto de 1.964, com base no estudo dos
sustos de produção, da situação do mercado e audiência dos ra-
presentantes das classes interessadas, resolve:

1.° — Fixar o preço mínimo a ser pago pela uva destinada
I industrialização, na presente sarra viticola, segundo as varie-
iaties abaixo relacionadas:

— AMERICANAS E HÍBRIDAS .

Herbemont
16 graus glucometricos  ., ¦„ CrS 5(1

17 graus glucometricos  .. CrJ 52
18 graus glucomét ricos Cri W
19 graus glucométVleos Cr$ r>6
20 graus glucométricos CrJ 58

PREÇOS DA UVA:

Isabel, Sfifoel etc.

16 graus glucométricos  .. CrJ 63
17 graus glucométricos c'rí «h
18 graus glucométricos Cri 67
19 graus glucometricos cr* nu
20 graus glucométricos CrS 71

Scíbel n." 2, 10.0% e 5.435; Bordeaux e Santiago

. lii graus glucométricos Cri 6.'.
17 graus glucométricos Cr$ ti»
1H graus glucometricos cri h»
19 uraus glucométricos CrJ 71
20 graus glucométricos CrJ 7'J
II — VINfFERAS BRANCAS

Peverela, Trebiano, Malvasia etc.

16 graus glucometricos  CrJ 90
U graus glucometricos CrS 92
18 graus glucométricos CrS 114
19 graus jjlucometricos CrJ 96
20 graus glucométricos CrS 9K

III - VIN1FEVAS TINTAS

Barbem. Bonarda. Lambrusco, Canaiolo etc.

16 graus glucométricos CrJ. 125
17 graus glucométricos CrJ 127
18 graus glucométricos Cr$ 129
19 graus glucométricos .. Cr$ 131
20 graus clucométricos Cr$ 133

IV — CLASSES ESPECIAIS

Cabernet. Merlot, Riesling. Pinot. .Sautigiuin Blanc e Seniillon

II - O transporte de uvas para viniiicação, reaii/ado dentro
das zonas de produção, em distâncias inferiores a 100 quilõme-
tros, poderá ser efetuado em dornas ou blgunços, devidamente

protegidas as uvas das chuvas e cto sol
9. — O transporte de uvas comerciáveis, fora das zonas de

produção, só poderá ser efetuado quando acondicionado em cai-
xas contendo até o máximo de 15 quilos.

Essas caixas deverão obedecer aos tipos clássicos com aber-
turas que assegurem um perfeito arejamento das uvas.

10. — A Secretaria exercerá rigoroso contrôle sôbre as me-
didas aqui determinadas.

11.* — Revogadas as disposições em contrário, esta Porta-
ria entrará em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre. 9 de janueiro de 1.9H5

OCTÁVIO ((MAR ( AR1H)M>
Secretário da Economia

DESFILE DAS BELAS

O destile das 
"rainhas 

ae

beleza" do Rio Grande do

Sul, foi o tècho de ouro

das solenidades da IV Fes•

ta das Hortènsias. F.nquan•

io as jovens desfilavam e

recebiam os aplausos de

eérca de trinta mil pessoas,
aviões da FAB soltavam pé-
talas de hortènsias. 

"Miss

Rio Grande do Sul", srta.

Rosa Maria Gallas /foto)

foi uma das mais aplaudi•

das.

Adiantamento de

29 bilhões para

o arroz gaúcho

Com o objetivo ile obtu

o adiantamento de cerca de
2» bilhões de cruzeiros, po
conta da exportaçào de do ;
milhões de sacas de arroz .10
1RGA. viajaram .ontem, ao
Bio, oonfdi-me «<• anunciou
os si>. Octfivio Cardoso e
Mário de Lima Beek. servo-
tário da Econom.a e 1» -si-

dente du autarquia irvo/eiru,
respectivamente.

O sr. Octávio Cardoso err -

barcou com autorização pa-
ra. se necessário, tratai do
assunto com o presidente
Castelo Branco.

O 1RGA necessita da im-
portância acima para poder
suidar seus débitos com co-
op< rativas e engenhos dos
quais adquiriu o arruz, e
para continuar comprando
arroz do remagesce.it de
dois milhões <le sacas ainda
estocado no Rio Grande do
Sul.

Junto ás autoridades fede-
raie os enviados do gevérno
d» Estado tra.arào, suai-
mente, da liberação da ex-
por;ação do arroz ainda e-
Xistente no RGS. e de uma
melhor a«si»tência á lavou-
ra crizieola.

ir.i ao urupao

já está no fôro

ü procurador geral du Es-
tado, sr. José Burros de
Vascuncellos, declarou na
turde dt ontt-m, ao DIÁRIO
DE NOTICIAS, que o In

qut-nto Policial Militar, ins
taurado pelo III Exército,
sôbre atividades político cs
tuduntK «É» tno\ imentu cha
mado 

"Ação 
Popular" ou

"Grupão", 
já foi 1 cmetido

para o Fôro de Pôrto A Io

gre, cabendo ao promotoi
Al\ aro Moraes da «8." Vara

Criminal, a apreciação du

mesmo.

O promotor de\crá demo

rar no mínimo um mes, noa

estudos do 1PM, devido ao

•eu grande volume, segtm

do afirmou o sr. Barro» de

Vísconcellos.
Esclareceu, também, o

procurador geral do Estudo

que oi IPMs da Caixa I co-

nòmica Federal e DEPRC

continuam em «eu poder
tendo, porém, ja sido desig

nadou os promotores Dant*

Cnímarte* e Flias Ribairo

Horta. retpttUivaincute, pa
tê oaiiiinA Io».

ÍNTICRA

CONEX S. A.

informa

CINEMAS . Hoje

C . n e Rio - grandense
(Capão da Canoa) — O
pombo que conquistou
Roma.

Cine Mar (Atlântida)
Uma mulher para tô-

da a vida.
Cine Leme (Capão da

Canoa) — Sangue sôbre
a I ndia.

Cine SAPT (Tòrres) —

As diabruras de Marisol
Cine Arroio do Sal (Ar

roio do Sal) — Assalto ao
trem pagador.

Cine Caiçara (Traman-
daí) — Aqui mora o pe
cado.

MISSAS

Igreja Matriz (Traman-
daí) — 7.00 — 20.00 ho
ras.

Igreja Matriz (Torres)
6.30 — 7.30 horas.

Igreja Sta. Luzia (Tôr
res) — 19.00 horas.

do Rio Grande do Sul. onde
desde Torres ao Chuí. vera-
nistas provenientes de todos
os quauraiues do nosso Esta
do. de Estados vizinho.^ e atá
mesmo do estrangeiro, tiveram
oportunidade de apreciarem a
grande movimentação que fe
verifica nos balneários e enti-
dades que se congregam nos
mesmos.

Capão da Canoa. »eve mo-
mentos de grande diverti

mento quando a SACC, Que
num tripé promocional de es-

táculos artísticos associou se
SAPT e SAT. apresentou era

significativa festa dedicada a
imprensa rio-grandensf o ru-
moso ecômico brasileiro, atu-
ando na animação musical o
Conjunto de ePdrtnlio.

Por sua vez, a Sociedade A-
migos do Balneário de A

tléntida que inaugurou sua
modernissima e ampla sede
social, ofereceu um baile que
marcará época nos anais vera-

nistas daquela praia. Nada

menos de três conjuntos musl-

cais animaram a noitada Ho-

res antes, na sede que se'io

inaugurada k noite, foi ofere

cido um coquetel á imprensa,

ocasiáo em que o dr. .iosá

Carlos Fonseca Milano e dr.

Irio Sander, respectivamente,

presidente e vice da SAB4,

mostraram as belíssimas ínt-

falações realizadas no ciuoh.

Rainha do Mar. ond>) ucs-
ponta orgulhosamente ume

da.s mais belas sedes de socie»
daot^ praianas, o Praia Clube
Rainha do Mar. tendo h 1 sta
homens dinâmicos e realiza-
dores como o sr. Editar Boa-
nova, sr. Darci oDrnelles e sr.
Edgar Castro, também teve
seus momantos festivo-, fdea-
lizado por um urupo de senho-
ras daquele balneário será le-
vado a efeito aos sábados, um
chá de congraçamento entre
veranistas, e que foi iniciado
no fim-de-semana passado Na
ocasião houve interessantissl-
ma "hora 

de arte", quando fl-
lhos de associados se apresen-
taram em números artísticos,
notadamente gamtinhas de 4 a
6 anos em desfile ds modas
para as praias.

A Sociedade dos Amigos da
Praia de Torres realizou ura

grandioso baile sábado último,
que contou com a pr?sença de
Herivelto Martins e sua Esco-
la de Samba, dando verdadel-
ro "show" de boa música e de
movimentação. Também o con-
sagrado ator d.i televisão bra-
silflr* Ari I-elte ssteve em
Torre», divertindo os associa-
dos da SAPT. Sáo promoções

como estas, que consagram
uma praia, pois os associado»
mal presenciavam um espeiu
culo, já havia outro senão eu-
saiaao para ter inicio

O baile teve a anlmaçáo,
principalmente dos jovens, co-
mo ponto alto, reuniu muna
gente nos saiões da SAfl, qua
ja ia havia estado na noite da
.11 de dezembro, no "reveiiion"

de abertura oíicial oa tempo
rada. Enue os preseòtt» .» e
presidente ar Ivo Alexandra
Kizo e sra.. Ambos incansú-
veis em gentilezas para com
os associauos da bAFi e reyr>
sentantes aa imprensa.

Lm Bondinha to» aberta a
temporada oticial ae l»iu

com um baile realizado na se-
de da Sociedade dos Amigos
de Rondinha. que inaugurou
diversos melnoramentos, uiciu-
sive o reboco interno. Aon-
lnantou o oaile. a Orquestra
Progresso, que têí a ammaçao
dos jovens ser bastante Va-
rias íjutras promoções sociaisip
estão programadas pela i>A-
RON. durante a pre-ente tero-

porada.

Já no domingo, a Sociedade
Amigos da Praia cio Imbe,

através de seus diretores, lide-
rado pi.lo prestdunte, dr Bre-
no Martins Futuro, oi Teceram
um almoço .1 imprensj}. onde
se fizeram presentes n presea-
tantes dos Diários e Emlsso-
ras Associados", Jornal dc Dia,
Rádio e TV Ciaucha e Cia Jor
nalistica Caldas Júnior.

a noite, a SAT, Sociedade
Amigos de Tramandai teve o-
portunidade de bririO,.r a seus
associados uma animada reu-
nião-dançante com "show dos
melhoie^ Tôdas as pessoas
presentes muito divertiram
com a apresentação d 1 artista
Ari Leite e os pares dançaram
ao som de musicas exexcuta-
das pelo Conjunto de Norber-
to Baldaul.

DR. J0SE DUTRA

DEIXOU A DiRFTORIA

DA AJURiS

O dr. Josc Dutra, juiz de
Direito titular da 5* Vara
Ci\el. demitiu sc em cará-
ter irrevogável, da diretoria
da Associação dos Juizes do
Rio Grande do Sul.

O tato foi motivado em ta-

ce de posu 10 assumida pe-
lo reter ido magistrado,

quando do exame, por par-
te da AJURIS, do problema
de fixasau dos vcnciiucntoü

da magistratura gâúcha.

16 graus clucométricos Cri 140
11 graus clucométricos CrS 142
18 graus glucométricos CrS 144
19 graus glucométricos CrS 146
20 graus glucométricos CrS 148

2." — Atendendo exigências quanto ao aprimoramento qur.
litutivo na industrialização do produto será fixado para vinifi-
cação o minimo de 16 graus glucométricos

3." — Os preços de que trata o item 1.' desta Portaria, se
entendem como sendo os do produto põsto em cantinas sedia-
das em localidPdes servidas pela Réde Ferroviária Federal S. A..
Para as demais localidades, o comprador da uva terá o direito
c!e deduzir, de cada 135 quilos de uva recebida, somente o valor
do frete de um tl) hectolitro de vinho, cobrado pelo caminhão

pipa do Põsto de Vinificação onde a uva loi entrogi, até a lo-
calidade mais próxima, servida pela mencionada ferrovia

4." — Não será permitido o aproveitamento de uvas com

graduação inferior a 16 graus para verificar.
5." — A uva inferior a 16 graus glucométricos poderá ser ad-

quirida livremen'fc pelos vinicultores, a fim de ser utilizada
obrigatoriamente para concentração ou destilação.

fi. — O Estado, de comum acordo com os produtores e
industriais, adotará medidas que visem a impedir a concorrên-
cia desleal e o aviltamento de preços.

7." — O pagamento ao produtor, na torma da Lei n,° 4 770,
de 29 de agósto de 1.964, será feito até 30 de junho do corrente
ano.

Festa das Hortènsias: Êxito

grandioso do turismo gaúcho

DA PORTARIA [ TABELA

P. Alr|irr. lêreu-feira,

12/1/1964 . PáK. 16

? Festividades expressivas mar-
caram este fim-de-semana

nas praias da orla marittma

R' íiate Mullor, Maíi* da
Graça Silva 

"Oarflt 1 Turio-
1110 do RGS" Sônia P3'in Ot*
to 

"Rainha da Primaver» de
P Alegre", Cruci a Maria
Cruz -M «s Automóve; Clu-
d iln RGS 

', 
Dalva Res 113

Garcia 
"Miss Objetiva òo

RGS". Jeatúnc Jacohs
Neuea Baith e Silésia M^ne-

gaz Amaral, ri-spectivan 11-
te "Princesas e Rainha das
Piscjnas do RGS. El«otiora
Sou/a Le.tSo "Mi.-s 'o

Alegra", Martha de Carli.
Atui Ma-ia Botelho. Clir»
Maria Ne/-/t. e Silvia Ana
Cclli Pr.ncésas e Rmiiia ria
Festa ria Uva ri. He-
lenita Raimundu "Garota Tu-
hmiio ile Canela". Roía Ma.
r a Gallas, 

'Miss Rio Gran-
de do Sul". leda Maria Var-
g.-ui "Miss Universo 63". e

por fim a» novas soboranas
Silvia Willrich e Manda de
Andrade Noves como Prinré*
Sn*, e Vanderk i Pessín "Rai-

nha da IV Festa da" Hor-
tinsias*. Na opci-unidade, a
srta. Vanderlel Pcssin. rtre-
beu a faixa de sua ali' 'eu-

«ora, Heloísa Jungblubt. «e-
guindo-se a palavra da Prin-
c> -<a Silvio Willrich. e poste-
Hormento. da Rainha. que
agradeceu a todos prometeu
fazer o mAxlmo possível em
prol do turismo de Grama-
do e do R o Grande do Sul.

Seqüência ile projftti*
ü amado presenteou a uni

públic., calculado em o rca
de trin.a mil pessoas com
um espetáculo que deixará
em todos as mais k ratas j»e-
oOfdações, coiiaUtuindo-sc
num grande txito do turis-
1110 do RGS. Domingo, pela
manhã, foi ofic-ada musa
campal na praça central da
cidade.

Mais tarde, tia piscina da
Gramado Tênis Clube, a o
quipe de 

"aqu.ilocos" e de
d'-1 s naJ^Jorc du Grã-
111I0 Náutico União fizeram
magníficas exibições. Seguiu-
se um churrasco sob as fron-
doeas árvores que circun-
dam aquéle cluln o qual
contou com grande numero
de convidados

Na* dependências do Par-
qup H"tel. tiveram preste-
gui mento as festividades,
com a apitsuntaçào de um
espetáculo do danças jupo-
nesas. que teve a prestigci-
lo a presença da »ra. Mit u
ko Kõnao, ecpOsa do cánsul
do Japito no Km Grande Jo
Sul

T ndo por lo."al a princ
pai avenida de Gramado. :.ii
t í 'tuado o grande desfile rias
rainhas de beleza do Es! ido.
ponto alto da> comemori-
çôes.

Precedidas t>ir clniins da
Brigada do E- ad ¦ e dn B.»:i
da Marcial da ETC Phmdó,
uma a Uma. as lindas «taro-
ta* obedecendo à mesma or-
dem de apresentacto no bR,-
ie, receberam vibrante
mon*tr»*<,*üo de carsiho dt
imensa nuiltioão qu< euu >a-
re< eu 40 de«fi|t«,

. Ao tcmpii em yue ie ii«-
•enrolava o desfile, HViòe«t
da Kôrça /cie» Biasilitirs *•

t tliavam vôo» ra/aute, «ui-
tando pf-'HUn di hortèn ...
dando um tíKiUf mal»
rido »o eapftáeulo. qu< <1^4

pai KKMI.iit •' IctiVia»

»

CARTÃO DE VISITA DO BALNEÁRIO ATLÂNTIDA
Eis o cartão de visita da praia de Atlântida: a modernissima sede da Sociedade Ami-
gos daquele balneário, que, inaugurada festivamente sábado último, quando com seus
taloet literalmente tomados pelo enorme publico presente, marcou um êxito singular.
No flagrante vemos quando uma máquina da Prefeitura de Osório trabalhava fio ter-

reno fronte iro à SABA

"Rainha 
do Atlântico Sul 1965"

COI%EX S.A. APRESEISTA

A GARÒTA DO DIA

Beleza olha beleza É o que poderíamos dizer da jovem
Marilenc Rodrigues, que na manhã de domingo, foi sur

preendida pela câmara de nosso companheiro Ney D'Elia,

quando admirava do alto do Morro das Furnas, o mar e os
rochedo» de Tòrres. Marilene é de Santa Catarina, mas
sempre veraneia em Tòrres, o que afinal não deixa de ser
um presente do Estado vizinho, para ot olhos dos gaúchos.
A nossa garota do dia, falando à reportagem afirmou que
se convidada, gostaria muito de st candidata a 

"Rainha

do Atlântico Sul"

As brilhantes solenidade-
de» da IV F* va «ias Hortén-
a ias. na cidade de Gramado,
tiveram seqüência, nu noite
do sáoado com a realização
de um jantar oferecido ús
autoridades « convidado» i

peciais: apresentação <le dar,-

ças clássicas, a cario do e r-
po cie ballet da proí.a Touy
S Petzhold, em tablado «n-

mado sôbre o lago do Parque
Hotel, e espeUt-ulo de fo*oí
de artificio, digno de des-
taque.

"llaile 
<ln% llorlensiat"

Com s presença do* go-
VortlaidOMi lido Meneglittti

e Adhemar de Barr »<. além
de grandt número ie „>ito-
rida a es, t«ndo por local a So-
ciecMe Recreio Or unniicn
se. (oi efetuado 0 grandioso
"Ba K> da* Hortènsias' o

qual lotou p>.r total as de-

pendtncias daquela entidade.

A festividade têve início
com a apresentação de di-
vers>as "misses" t» rainha- de
beleza dést. Estado, as quais
entraram no salão intensa*
mente decorado com hortén-
sia.H .na seguinte ordem e
debaixo de vibran.es splau-
sos: Helou-a Jun^blubt R ii-
nha das Hortènsias 63 64",

"RAINHA 
DAS HORTlNSIAS"

Durante <> grandumo 
"lli,,.c 

das Hortinttas . ioí coroad*

rainha lientr ano daquela magnnwa proimHim srta Van

rterlet Prsiin, Na foto a nota soberana quando rnebla a

latiu ulusiva dai mau» dt sua antecessora, irtn Heloísa
Jxnglubt.
t
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