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-' aibliotec& PI1blIea _ Bt,., A
�1.t9 Paiva _ �e�ta "'!_�.\cl:

---�, .�

,0 TEMPO

Síntese uu Boi. Geumet de A: '��ixas NeUo, válidu
lU.. 23,18 hs, do ia!J de maio, de 1�ü7,

FRENTE FRIA. Em cu'so, PRESSAO ATMOgFERICA"
MEDIA: 1014,S milib res: TEMPERATURA MEDIA:

20',]0. centigrados; U IDADE RELATIVA MEDIA:

91,1%; PLUVIOSIDADE: 25 rnrns.: Negativo-12,5
mms,: Negative; - Oumulus - Stratus - Chuvos

�sparsas - Tempo médio: Estevel.

SIIITESE
Ú.CO�TRO

o P�esidente Belôúrrde

'TerrY, 'do Perú,: e o ex

vice-presidente dos Esta

-dos Unidos Richard' N 1-

xon man�eram, o, tem;
. ,

d
I \

uma prolongo o entre'

vista, .Até o mo ento,
T'lÓO foi, cornuniccdo .o

resultado dos

conv,ersa-jções.

S,LI�A8
(StOCARA

.,,:.0 Senhor Enaldo Pei- ,

xolo anunciou que, a

SUNAB p,oqerá estocar'
.boi-VIVOI poro o período'
d8',:êr:t�e-s<?fra, hQ J;im de I
gnrarittir qyalqLl'�r difi- I

culdade no' abastecimen-I
to de 'carne" Anunciou, I'ta,mbém, qU,e, as 10 mil
toneladds 'aé carne, ad

quiridas no Rio Grande
do, Sul deverã� ê'star nos

pr6ximos dias, r{a Gua-
, nabara,

.

FRONTeiRA
PEI\I.GOSA ,

, Aumenta a tensão ao

I�n'go da fronteira .entre

'''sroe'l,e Síria. Segundo os

autondades Ishaelen�,cs,
�egi5trarar)1-.se" rep�tidÇls
q:taques sí,rius confrtl J?
roei, q,G longo do frontei-
ra. '''''''1 f, \
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JUNAR-ORBIT�R
o veiculo 'espa�iãl nor

, /

te-americano Luna,Orbi-

têr', entrot;J 'on1em, em ór
'bitá lunar, poro fazer
um levantamento fotomé
trkõ ,cio scíteli.fe;' natJ,.lral. ','

, '4 '

Os cientistas rde Passade-

!la disseram que nao ha

verá possibilidade de ,cho
car-s'e cem outros satéli
tes que es�õô gi'rando, ao Ir?-dor da Lu'a,

HOVO SEi.O I
O DCT lançou hojé, o�

:sêlo ccmemorativo de: Ju Ibileu de Ouro do Lion?
hit�!rnai ion61, represen
tando a Uniõo dos He-

misférios,

'\

\

ENERGIA
ATôMICA

o embaixador brasl-

I€'iro, Correia da Costa·,
entrará em contacto, com
o govêrno ,francês, parÇl
a âssinatura \,de um acór
'do de 'utili�ácão da ener-

gia atômi«:a
o

para fins
,

'

pacíficos, A doto do en-

con1 1'0

d��1
diplomata bra

siieiro co as autorida-
des' frano sqs, ainda não
foi preci, da, sabendo-se

poré'll, e ocorrer.ó na

Corrente semana,

)

D. Alonso Foi .a Aparecida Do NorIe
, Participar :Da 'Conferência Dos.' Bispos

Encontra-se em Aporecido do Norte o Arcebispo
Coadjutor de Florianópolis, Dom Afonso Nlehues,

'Participa c!os trabalhos da Confer ênc io Nccioncl dos

BIspos Brasileiros, 'que debate teses da motor atuali

dade, não só do ponto de VIStó religioso, como nos

aspectos ngad�s ao desenvolvimento SOCial da cornu-

piddde. �".r��,'�";_�""",-=""",,�__

, "�\).\\\ttl

. mo.biUiaÇ�.a.r
__�L0Rl�.N6

o Deputudu IVláreitl Moreira Alvc�

(MDll.Guanabara) anUl1'eiQ}11. que � �la ra

dícal da Oposição pr()p()r�l )1 COJ1llssa:o Dl'

rctoua 'Nacionnl do Partido, na reunião

de amanhã a criacão de uma COluissão de

,Milhilizacâo Naeí;nllJ p,u'f1 a ;Jl'ganiza(,�:l<)
de vj,;ge.�'s de cle'lHlt�dos, do M DB a todo ()'

País, em eOllferé:nC'Ías c !ilc;ba
í

es.

Os deDut.llio�; t'J1(l'OS,lll:!s eOI)1 éJltíd,l'

c1;:s :e,<tlldttIlUS '� sinrlieais' f a,,>s'()cia(:õe� d('

.'d"bS(;, deft:.l{'CJ'l'(o três tC;I])<lS
' luJld,lIlH'll'

tais em .seus pronun,ciamclltus: "jJão, ;j.

bct:d",�de 'C: Iut a �eontr:l a ação impeJ j,tlj'·l.l

(h);> !�stt1((os l1'liu(;s n�\ B'l<,I"lJ".

lU�!;l.STI,:NCL\;:, <

Rc,,;ollheq; o Sr. M�rdo .\1oxeir" 1\.1,

ves que há' resistência 11() ]><IJ·t.iclo 'ao en·

'vio . de' e,ll'itv,mas" de c(elj,d,aüos, sol) rei q(\')

(la ala radicaL' por ,já' .. C1' l'edflzi�lo (l 11""

rncro de pa'l'Ja�el1t,lIíes Q[lmdci onistas sem

mnvimen tacâu
�
do plt;mi' io dh GánH!ra I'

�)eu:".! otgfíns
. i=.:lÍenH)s. �

ACHol, uu e.uanto, i]ne as C<U'.I\llll;lS

[lotleLlío 'ser (ll·j,;,wizJ.dr,,, (Íc pl'()clq "qlll'

1,I,Ü'�l1l \'j�n )r.1l1Ll'�llcI'J,[6
�

d�� p1 ,uü.) o 1(')1,
.

ti! -tJ Z�� lU.C�IP;íGS
I

J.ia ltl· I ddi -:�,\1, o t(lIt'

��ljd �HfiLie)lte�l1ll'il Jnc:\tJJcl'.� Cln JDoviIucq·
'\

;4.1 li pkri,iril' d�l Ca:sa",
T

0, �r. i\1.:iTcill lÚofdra n;,p; e l1harca

1-'co"
....Ôl't�) .<.�11�!;rC, a ,1'h11 ,:c _J','lzet" '1llna

"ol1j'e[�l1cja a cOJ'i\rJle dê llÍ1i·.":rsj'r,rjns. :"l"

tUll,do Ô:I;, os raJic ..g "i,� lU,,"(llJ_:OS e(1)s1·

\tcr:un. enccTradé) I) i)rh1n;'i�'o 'l'()UPcL da Jo,

,a que t1',1 \'a ra�lJ cum a.l:,;n'ns, elep11}"lios (,ia
.

:lIJ.Ut:� do Part;üo; desiie ql�e iu«("s ,IS

'It.JS J'l'iril'dic:l'"õfJ!; fQnn1 ilC(;Ji 1!; .. T'rdl'll'
, ..

-,>!\'

,(lu1;", ,:�OJ':l, "'111<'por'" tt\tnl\: (·(lnlp�t-!lh.l (�c(
lllonmz,,�ã(J que !c', e' os apu�i(iol)i'( I>' ,l

elIlPl1.;Jpll·� s'u<� b,ll1cleÍl,;t '\1:1:, ri ta,
... -

�
• I

Y

i. it, �. J'" .. t '.', _

:o MAIS ANTIGO OIARIO DE ISANTA' CATARINA
Florianópolis - (Te�ça.feira) - 9 de maio de 1967

Prevê Até a

Ex!hição �a SUlfAB.-
Um plano de- abastccímeutu' a' elido

prazo, com du'nH;ão ele um ano, e outro' ')

longo prazo, que Iuncíonará como Plana

'Í>t.'cmil de Abastecimento', estão no mo

-mcnto sendo r�tuü,�,U.lj�\ ,n� �llnbtório, da j

Agricultura c na, SUNAU. f

Círculos ,governamentais aflmitern, pu

rém, ser pussível a extinção da SUNAB ',I

ém:t'oJ pl:azo: sendo criada, em :substituj:
cão a ê!'se nrgunísmu, a Emprêsa Brlsilei
�a

.

lle l\.li.m(',nlaçã� El\'(B,RA _ entidade ue
,

cãP1ttús' mistos.
:t;;�1mIA/

1\' i!li;i<l da r'�·V!H'�t., ç"-colh.id<'. c�u 11l'�'\I'

da 'tunch:tç::i() rl(j l\íinlsti>,'jo do 'l.r\n'lS'cd·

mente. parte !ln ,)�il'H:ífljo �Ie (lUC o !Hl:

hlrcyl'l do :1.h Istf'cinH�l1.� Q ',slí p(lIlPr:i ser I'''''

, sf)'lvitín c6nJ ;< pltrtídpaç.ào· atuante da li·

vre inicia'tlva,
'

I
','\",-retUt::nn bs l]t!f' jdefenr.lel1l a q'h!'1i '1 ,

lta EN....BHA f!IW fl a.1Justeciménto é m;lito,
mais um probkm.a de planejament.o e fi·

,J�a!�CiameIlto das ati\'i{latl.��. prlldutor�s de,

aliment,os c ,m\l.térias,primas do que . um.

problema de' eI'iação de novos 'órgãós es·

l.atais, com a tnnçâo prÜl1or<lial"llcntc
coerc.i.tiva. A ,EMERA ncverá assimiJu,[ \..(·s

atuai� 'ól'gãos lÍe1lcndentes da SUNA:B, co·

mo a COBAL, CIBRAZEM e a CFP _ i'llll·

dopando em csh'ci�o c011tato eom o

nist{>rio da' Ag.rieuJtm:a,
REFOR)}'LI\

[\s Cartat-i da.

São '''as mais- otimi�tas ás p!5rspectiv;Js
dás clllbeitas. dê;;tc ano, pdllciilalmcnté, no
que lIiz respeito à qualidade llo:s produtu:s,
segundo palavras ÜO ..pJ'(�sluelJk (h� (:ll111;'':·'

sfw de Finat\damento da }JI'\JÜuvão� S".

Josí� Eugêr)jo 'Branco Lel'cvTc. 'lJ.ue regres·
�ou ont.em à Guallahara depois 'de COilt;l'
tos COI)] .produtOl'es g.lúchus, :llineiros .e

pauJis,tas. ,Ifrq, São José do Rio Prêto e

Uberaba, ,o Sr, Lci'Í'vJ;c instalou o nô\'o sL;·,
'tema de Únal1ciamento aos lavrauores, q( ...�

eOl'1'espónde"a 100 por ecnto do preço li·

quido lte �olll))'ra 'c que tem prazo de J 89
dias. Participal'am dos diálogos, gcr�ntes �

inspetorcs do BaI_lGo do Brasil, órgão fj·

nanceiro e executor da política de estímu·
lo à ag�ricultura.

�Magalhães Diz Em'

'Paris Que a Polífiça /
"

Externa Vai Ser Dulra ,
I

PARIS, 8 (OE)' - "A pol;ítica" exlcl'll:t

elo Brasil vai mudar" - decllltou o .i\'Linis·

tI'O do Éxterior, Sr. Magalhães Pinto, ao

jornal Le Monde, quc neste instante ma!1'

tém um enviado especial "no Rio ue Janet·
_. :

1'0.

,'o Chanceler Mag_.alhães Pinto ,declarou

ao' repórter Marecl Nicdergang que "essa

J')olitica-.se concentrará' de ,manch'u ]lerma·

mente sôb]'� os interêss�s brasileiros. defi·

nidos cm Junção de uma compreensão
,

ob,jctiva da realidal!-e internacional",

CON'ri\TOS
'

'

Segundo Le MOlllJ.e, o Chanceler J\f'.t...

gulhães 'Pinto afirmou que o Brasil deseja

intensificar sua cooperação 'com os paí·
ses da Afdea c,da ÁSiR, ao mesmo tempo

que com a l!'rallça.
,

O Ministi"o brasileiro declarou all1da

q_uc "neste momento, o ]�m1Jaixallor Cor·

reia da Costa está encarregado,' durante

sua "iagem ii. J<:uropa; de entl'ar em con·

fim·
talo CO,111 as auj,ori{l�es, francesas, a

de cstudar ,1 coo]Jeraçã'O 110 domúllo da.

IJtiliz\\çflo p'leil h:a (\lI '!lCrgü., ,(!í}miç:l",
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LINHA -

'
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MARJTIM.A . ../' �
,

I

, .,<9 M:�t��j'O dós T rQ�s 1,,portes Y<il', Inougurar, Q-

rranhõ, a lip)ha m'arítima

I'
Ri�:-Belüm" que s�rá feí-'

'tc:-' "c;'o'?'navio' Ana N,'''€''i, I,f •. f-' !_. �,
,\ ,

�': '-, .._" I,

I

J M�(fi'$'J;A.�' "4, "U l'fi, d'�)i's·.;:>�g.h����'�l_S. (,
J

9 1- � ('1I,j;� crIO !1JC':!JiU.l.\\l ,lU(
, A' F-nc;A..nos I �,,\ 1 • ,��� ,'q,(.

• -;t... �\$'��
i' '-I ',� ". '"

,: ) r, ''.:.;/ > 1 J "I,t{':!rn)a:;:'�(,I��:lEJ ,l'att}, .

j ,. ,,, "". , " ,e'
<.' Nos!'dl'l\!) 8 ,'.!) ,de ;n;'ll�.

I . MQis ele ?-OO c� IIl�se�, A�'l.l;�1 T�l{inil':{ -C)1l' G(íiiihiu OS" (Joorlff�.aa·

I part-idGr,io.�,,(� , M'ao- í:õec 'li.o!·"�·,IÍ(,grúll;;ti:-; ('lo .. i'l:i��if;tPl'io_',na,ra lj(If','
TungI m�rrerOI1'l afogà .c.stt's lh(', :"lp,rC"sl'Hkm:ll1lÍnuCi'�'''lIs rr;]lltú�j 1)5
dos, 'no rio J ang-Tsei a respcit.o' tLos' l�):übJi'mas agrícolas e, ik
,Guardas Ven;n�lhos� 'con- abaslcoinwnto ";11' suas r�spl'rtiv<ls reg_iÓ"""
tr,ários 00 chefe do P,C", Com bl�:>e ,l�cs:'<es rc)'a:tórios l' ,nas Sll·

a'fundaram as ,embafcà- gQstõcs ,que ,1110 [orem fçitas petós �}o()r..
çÔfs qu'e levÇly.am OS Ma-

.

de:nadorés Regionais, o Ministro {1a', �gri.
oistoEj'. ',culiura estabelC{;erá. as .di.r.etl'izes básic:\s

,i
:l que' oriéntarãio os seus. a�sessôres na �c·

'.

d�ção da:" "Carta da Produção" e "Carta
do i\ba�tceill1cnto", a serem a p rd'PJüada:,
aos secrctádos de Agl'icúHuq, dos Esta·
dos 110 dia. 1,5 ele jUUlO.
BOA SAFRA

• fIIW' '.

P o S I ç·a�o anuo Ia
Plano De Abasteci�e�ío

,
o delnltatlo NêlsOIl' Car·· tisse �o g(l'eru'o 'Costa. .. c

r�iJ;O a,rtrm,fL flue" vãi intqu. ,SUva; sem riscoS para ,;1 ��"
si:lIcàr" no Congres,io Nado· , ,ta'bilidark reVOIt�ciollúta,
nal <1, campanh:t peht ,couso rêpa,rar oà:;_injustiçás 'p�a,ti.
tituiçiio de ,UlJl, üilJllnal cs· cadas 'i)ela Revoluç.ão,·>
pecl'al destimHJo a r�l'er as" Essas emendas foram .1·C·

'punlç�')cs" revolucionarjas, ,je:tadas, porque ainda esta·

eOll(1)rl�le '�sugestã.o recente va na presidencia o maL

de dois ex·ministros ela Ji.;s, ,Castelo Branco, "um ho·

tiçà' da "Revoluç.�o,' S1'S. Mil· mell1 seI.:'} calor humano e

tou' €amI)OS ,c Mmn de Sá, sem capacidade de per,

, Scgunclo o sr. Nelson Cal', doar'!. �crcdita' quc com o

neü�()," há grandes .' possibi, maL Costa e Silva a. coisa

Jj�la.des "ele idéi<� ser vitorio· seja dife,rénte.

.pr
que comp!cLul.1 a l11elade LlH suas cll!'pol'ac,'iíes pór oca·

peila._. 'ou as,' têm c:omutadas siã'J dá Re:volu.çiío,
ou 'a'br;uu!c1das, até !�ão �(), !) parlan�enhtr c!l'!'i(le;(

loca(l�s em 1iber4a.de ,'igia· a('h;l, watml, que c'>'·e 1110
" ,..I-

da, E aCl'es(:enta: dl"'e :,e,' um obstúculo iI"
, ",

"Não Con1i11'eentl.9 'c') \nO l'1':Jl'f'ÜVé'J.. e L�lIC, a>lesar de
se queiJ;a agh: COIl1 hinto ri, Íl1l]Jol'br ellI cOllces::;ií@. é

g0f com os condenados' ))0· p"eei;;o fazer·se uma, tcnta·

9'ticos, aos quais não �e tiY:l pa1:3 .iniciar jmedi�ta-

quer dar nem 'o tratamento ul.,entc o processo revlslonis·
dado aos condenados por ta, Sugere, por exemplo,
crimes comuns". que na lei que criai' () tribll'

.nal especial de revi,s'1i,o �las
eassac;ões ,e das suspen:sõI:'s
de clircitos politicrls se il1;
clua um (lisposith-o, SeU,lIn·

(lo o qual a volLl do mili«ir
cassado à ativa fique <:"'11,

dkionada a ull1a detS;sãl)'
Fcssoal do ministro (h P!lS·

ta resi)ectiva.'

OBSTÁCULO

sà no Congresso, Lembra, a

pí'opositfl, que :por ocasião
,(h1 'votagão: da nova COllSti·

tu:f<;ão, u]e, 'I: depois o Scna·
dor Eurico de Resende, pro·
puseram emcndas que cria·

vam difiPOSitivo que pel'l1ü,

PEI{OAO Para o deputado, as maio·

res dificuLdadcs f'sião llOS

ci..rculos militares,' (lue nã o

receimn propriamente a

anistia dos civis, mas aque·
les que foram expulsos de

Observa o sr, Nelson Caro

neu-o, que o perdão é da

tradição brasileira. Os cri·

minosos comun�, toda vez

C D flV',arfa, . a uu

'Custa Um
MHhã� Novos

RIÓ, (OE) - Um mi.
Ihõo de cruzeiros Novos

Andreazza Dá O

,Sal Mais Ilarafo
Em 10 Dias

o MIr:!istro�Márlo An
dreaza disse que dentro
de dez dias, 'dará uma

solução para o Cl:.Jsto do
spl no pa,ís.
'0

Carioca Fica
ilHlocil Porriue
Falta Cigarro

RIO, (OE) - O Preten-

Delfim Quer
a Política

Independente
RiO, (OE) -

pro
çressivo desaparecimento
dos cigarros está come

çon�!o a preoC'..Jpór a po
pulaç60 da Guqnobaro

demos executar. uma DO

IIi'ic'o econorn ica Indep�n
dente, que idealize o

Brasil, P�r ISSO, ela não
é e nem poderia ser, c.on
tra qualquer organismo
finanC81 ro Foi o que de
clarou \0 MI:llstro Delfim
Neto, da fazenda, des
mentindo notícias, segun
do (JS -quOIS, as ':lavas dl
re-tl'lz,es, ,que está Impri
mindo 6 frenle oe sup

pasta, levaria QO rompl
mcnt o' com o Fundo 1\1\0-

é quanto vai custar ao

contrtbuint� conoca, o

adaptação da Constitul
,cF.'J do Guanabara á Car

ta Magna 'Fedewl
A partir de hOJe "'0 ti

tular da pasta dos T rans:

portes, manterá confac
tos com rqp.resentantes
da Indústria Salineira,
tentorto eliminar as dls
to�ções que mantem' o

As marcas mais consu

midús lá noo sõo E\1COn

t, adas na maioria dos ba
res da' zona ceíltral da_
Cidade. Por sua vez, a di
retolla d0 Sindicato dos
hOte::IS' e similares pronle
teu encoml,li-":or memo

rial ao ministro da Fazen
da ped I ndo uma sol uCQO
I'(]f, o 1'1 übkll,Cl,

>

,-,ctn I !C in l'UiT',IC 11)1'10 I

A verba, seró Intei-

ramente consuml,da nas

sessões extraorclirJarios
,
; da Assembl,{;'a Leaislo-
'tiva, ,que p(om'�lgQrá o

nçlVo texio no prQx)mo
"dia '15,

produto brasdb·o· 'ate
duas vêzes e meiq mais

cn ro que o cstrQngc Irc',

Seçreivrio .fJo �Hl,B

1I1"}\n�tido au �'aís""
,

o dirigente op,osicionjSL\ Jez ,2Ssa ([lo.

laraçã.o �o' eOJnentár o (\is<;ul'sO [l1\;"idl'l\'
c«ü de 1.' dc mah;, tiO (j_IW.l o' (�I_)vêrll()

"l[('llhnstr:l Ct1l'tu
é
temor rlc parecer fíltl;

,

',' '-,
" ,).).,_ , ,

CO)J(;c,[e (lCJuals, no lCl't'I') "!11,1l1Jfestado de

que sua' atitudd" seJa. cOlll'untlj(ht com ex·
,

" , '1 .. �
,

perjêne�;:ts anteriores neJ:�a.'�s, qllando,'
1111$C,[ Ih popularidade. c li J'ecom�wl1sa ,Jc

apltio politico foram' os \ el'dadclr(ls qhje·
iI vos persc&uWos",
LOUYAVEL ÍNTENÇAO

-

Depois de ilfirmar 'q�1C a Ttevoluç:!l)
de �larl)u 'guén'a aos trabail\adul"�1'i e

cJ"ssps assalariatlas elll '.&.e1'a1, "insfoll\l'<lll'

d [) o regü,l}c, d'll violêuda (�c1 u terror", f'

Sr, rifartins -poârigucs res;'ali,�I'1 ser hlll'

I:í vd a intcnção, mallifestad':1 pelo -Prc ... 1·

dl'íIW' da .dC[",blica em sü.; "J.',iÇ,I\', ({(- I'S'

: bhdecer I) di�í,I()�() ('II\TI 'os fkabalb,n!ort's.
"o q�le impJka l:�(,lnhe'�er 1.(lle LI�e a (te,

rjol'lllcnte nãu' ex.islb ",
er Se-Cl'etário,Ccral do "1'1).13 con"idc!',t

como pdÍ1eipal tl'/;chl) (io ,�,j!,(;urs�) 110 ,'1:\

rtciwl C'):,i!a (' ;:"il\<L .lfll1�'e nó qual. "rc

lt:l1br:l.ntlu que e cflnll',�do )lIrídico <l:;

Justi'';,l soci.tI' se .l'solve gt1r:.Üt11(',l{(- nn

cOI;teÍltl,' eC(I}lôJJ!ico, �1l"(ntd�! a :\c!(I�';'fJ 1\ ..

Illcdid"s qlto: in\jwr[,lll1. Cll1 ,divi,ll' (J un\l,;
impôsto' � I)�' ';l�sa: )l'ia,twi em geral p�la
p'J.lítil;1 ec!lnvnijc'l, que l(>,'llúu a c IfJ<ld
(t:a't_\ aqu.i:sitiva, de tr<ilI1Jh<lt]ores. flrneio

I\:'uios, útilit:ues e quanto:, vhem de "cn·

t.:llllf'tiios Á�.\.os".

O rc.pre�el1tàJl'k ce:uen�e 10l" ii 1,1 n.

D('lí1 "a parte eJ;J)). que 'o Govêrno Costa e

SH\'a al':Írn.Ia o J1:ropósito de restaurar ,)

e,"r:ücr llllid ... lllCtile sOI:iul elo segurll lte
.aC'idcntes ao trab,tlllO", Observa ,porént
que ,I 'c;tela dii'etriz 'anu:1ciada no r.lishn:s('
c(Jl'rpsp()-J1d� um, ç:(l11cliciÓTlamento 1101' ml'Ío
til) qual o GO\ êl'110 proeura t!:ll' 1':1 !is
,I ação a "setores l'etrógl aclos de !Sua pr,""
pri,l área".

R'lssas Imiyran'les,
� Trocam o }�araná
}"_ela Cal iíornia

DIlZCI)tas famílias (Ie 1'tlSSUS hnlllcos.

qlle ·há tempos lll1igl'ai'<11J1 (Jill'<t o Br<lsiL

decidll'i1n1 agora troea�' o Paraná pela Ca·

litOl'Jlla, Estados Unidos, Noventa dclas j;i. ,I

viajaram, outras setenta dc,'erão S'-'�lIjl' I
nos P1'l�;.;jl:n(is dias'" e as l'estant(';; ati; ,,' l'illl
do ano.

, .
,

\;\ fjrma \l� lllle a deeisao
l)cla faHa de �U!oil) fill<1n('cirll clu ;':')V('I'''''[
às SllllS ;Iti"idade"í Pl'CJJWI'i:íS e a�ricola,�, ,,' (

,

peJo baixo conSlI11\O de ..,cus produ Los.

Teme·se em 1-'on til G ro,'Ssa

dt-ç;j,o leiteira (I agd(·ol'l tia região
lilll'" (' ,lIdc ;1 ";11,' ri" J11;IIJ;ln's di'
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� �!�efe ��, trunsa! Diz Que o� Satélites
,

'
.

PlJt�Oi�@ A·hrtU'uim: u:Z "r(;ltsõe:; ,

MaHcias de Palhoç�
Sociais

CINEMAS
CENTRO
São José

l\cont cimentos(do correspondente)ARCE,BISPO VEM A PALHOÇA
'.

zunr MACHADOti, esperado dia 4 de junho nesta cidade [J. A�
fonso Niehus, Arcebispo Coadjutor de -Floricnópolis..

Sua Excelência. Re�erel1díssima percorreró,' em
visita, pastoral, tôda a pcróquio de. Palhoça.P�r8 '0 visita do Arcebispo-Cocdjutor, está sen
do elaborado amplo programa de, recepção,

às :; c Í) Iis,
James Coburn - GiJa Colau

{
- CIU-

FLINT CON'rRA O U[<;NJU
MAL

Cínemaêcope - Cor def.uxo
Censura até 18 anos

Vem ai! .,. DOUTOR .nVAGO
Bilz

I !OV/...., YOr�}(f CO,) - Os sctélítes r!e, comu
I"kcçc'�s este ionórios poderõo ser 'um. Instrumento
"ora obrondcr os tensões inlernocionoís - declcrou
!(Ím�" i'1'cCorrnoclr:I Chefe Executivo do Corporaçõo
dt-> (jnff>lij'cs de Comunlcdções (COMSAT).

se J:C'alizar dia 1� de agosto: i\T,
, OeL' '(,0' Campos Ferreira; .So.: ::)
Regl:l.", Campos .Iendiroba e ,:�r.:.
101"c1 de Campos Rotolo.i íiuild no bonqucrc cnuol da Associcçôo Nor

�c-Ait:::::t;ccmd dó Fdilôres de jornais, .disse o sr, Mc
CnrmGi-t:

LADRA0 DE JOIAS PR�SO EM PALHOÇA
--- A alta moda, numa iH'C,

fusão de- cores em novos tecidos
criações Bangú, será vista Cal

modelo da Colecão Lenzi, di; ��
. próximo na pas�'rela (lO Sant,i
cetarina Country Clube� A JF,',
moção do Clube Soroptimista (l,'
Florianópolis, 'destinará � re'1tI,.�
em f;1Vor de- "Entidades bem'r.
centcs".

às 5 e 8 hs.
Rogers Brownc
GabeI - em -i.

_./

A VINGANÇi\ DE SPi\R'rr\.
CUS

f,.)i preso em flagrante por agentes da Delega
cia de PolíCia de PaIhoça, o .indivlduo Erosvaldo
LUiz Heichen. residente- ern Cerro Azul, Paranó. Co-'
'(110 se sebe, Erosvclto furtou várias jóios da residoên--

Cinemaãcopc -- Gôr de Luxeci? do Sr. Joõo Coruso .MacOonald. Vem ai! ... DOUTOR JJVAGOO larápio conseguiu introduzir-se na 'cosa da ROXYvítimo, durante um casamento, onde fez-se passar às 4 e 3 hs,por convidcdc, tendo, inclusive, presenteado os noi- Kelr Dullon - Ja._?k Wardervos com um. par. de obotooduros, estratagema medi- - em ..,..
onte o. quol loOrou permanecer lia festc, até que, HERÓIS PARA A ETERNIvendo .. se a sós no interlcr dê um dós quartos, abriu Q ,

DAirE
t
'. i', ,'L< ' "

de -.

d
" Censura até 18 anos ,por .o-joics que se OCIIClVO em cima

.

o pentea eira V
'

'! DOU'T'O '�. ., . .;, ... ,. "em UI....
'

R .T1VAGCuron lo dali vertes JOIOS, que forom� p�st�r,i.onnente BAIRROSnf,Jni3enrfidds "p�ld polícià" Am poder do indiéicdo, .

,

'ESTREJTO
GL'0811

Sci1Jja
i\) =..l'::lil0 sincrónico que vê mais de 113,· do

�'JíolJO (' pode, 'fel izme\l_fe, ignot"dr as' fronte! rcs nacio
1101:; c. os padrões, das linhas, de comu.ticoções cO'n-'
Vi'ifc'ionoi::, ieic'i gi'ondc significação política, olérn
d€', o:;i in "itjnlfitnç5h �on0mícdl.

'

Observou que o consé reio internacional de soté
lile;: de comunicações, elo qucl o COMSNt' é o re

presentrmte los Estados Unirias, afiliou, 51 noções,
n(}:� (di ifT,OS ,3' nnos.

- Passando a lus-de-n.cl
em Camboriú, o jovem casal Ef:�
toi.!o Portela de 1\1e10, filho,
General Jaime Portela de lVL:"i "
Chefe da Casa Militar da P.r':�",·
delY..ia da Republica, O Sr. e �> 3

Portela, dE; Mélo, ocuparão. a at":;.,
.zi'ít\l residencia de verão do C,'_
nerat Horiencio Pereira de C".
iro, é:llual dire�or-presidente
COHAB em Sai1ta Ca,taJ'ina,

"� ií-io di']', .quc os sdtélitcs poderão' solucioncr
r.,rÍ<:;:; f/C, nf,s�ó') pmbkinl(ji:i.Ciq1.jj' na ,Tefíaff:�._.' 'decld
rou- n r. i', tl/k.C:;()(l11dCl!: ;",.._ n'Nó .entcnto, .. dttóvês

.
do

.

r;-;n;::0,hn; r{'Tn'di21' ê_;Ü P(iqt�iisJ'Go; 'bem 'cómt/ ístãê, é
')� . G.jl���� !:, t(i)C'S; têm � trdb6Ihi.ido, [untos. AG'jLii· ê�tó
UiIl'il r'fíP0.· án; q�i(' 8s' 'cómLinícaçqes TntetndcI6npl5;ió
pbdef(,() SCi:' d�:; 'gróndc YGi(o. ,', Econô�itattlfmt'el 65

,
.

j 'lj : f Z . R tA' $:, $ U, M t:
'\

-

�\ '

,I

, \

_Red&sUflliu d(à p�imçfro do corrente, o exerci- ' às :)j, é n Íls.
cio dó, torgo deJ,uiz de D[l'eitó dó Commtâ, C5 Dr.,

Roba :Louca!' """' Nita, Balch
, '

"
"

, \.'- Clli -Gervósió, NUt;lcs: Pires, que sé el'lcon-trova �m gó:Ú)/' QUANDO' pASSA O 'Al\'fORde' 1 icÜíçá�pr,ên;i_Ç).·
"

Censura· ãté 18 :itlOSÓurdiite <) OfQStaMênto' do JUiz titUlar, esteve (i Vem a.i! ... DOUTOR .JIVACO
te�tQ da, comdred' o Dr. 'Manoel L.obão' Moniz de Qu.ei, IMPEIIO '

raz,' JlHz 'Substltútó. '
'

o has", s.

nóbert Hófisl"m 6b. Micl!r.lc
1VJ:gréier -- em ""'"

ft.NG�UCA, <Í'MAltQUEK'\
.

,,' nos ANJOS
. CfuemaSêOpé ...= E[lstm�l,i';,
; Color. ,

�ê�ll'ur� âté ru àtl.üi
Vérn. <ii!,., ÔOUT()H :;fVAf;.fl

Ra�á

I;(jt� i i f.?'i:. só f,)oderão fó"di.lzir: os ('I istos dr'í'J
�n��:11 innfjos dístôt1déi$: . "

,

'

...",...,�-.,�/ �. c: .... L.'; .......... �.�:.. .. -,.�.
'

.... ;:; • J' �.(,<"1 ()o. -"L11<-.:hk:, ck,. t,olnl.. ILIC(1Ss".,eS�)<J exi�téI1t,:,':)
sôbre . n PCidfico e A.tlâÓtit::o, o' ,c'óbertura mUtldlól
ser6 possfv�i' Et""t1 'J 968; qucindo .o COMsAf rót�çú6
pH1 6rbitq d'iéi.,j -t�tÇ.��irr-:d�félif8.-", '."

CasamenlO de JVririam e lVfar('�Eu
.

"TRANSiTO pRéóéUPA '

, '. ,

_. A8( 18 ,hora� da ' ulib"!.'J
sex�.·'i",leira, Miriam tuz cm 'Vê�'�

• 1 '1
- •

1 \ 't.'tio') (C 110lva caprlC 10smn,t'11.t(;
ct1IViu:ionado em zehe1ini, \'1';0"

dcio síniples; com detqlhes r;11
, �

.

sÍHgeíü', bordado, um longo '\ Í'n
1)-.·c.�(1 <:> l'il1� (1011·C"(1'� crr:ina'ít!;!.5 'Ii....o.. ... U i.. a !I..'L.l u .e,,- t.�, .. ,

ih·.:.< cntrad3 :na Cap�l� do D:··h
no Lspiriio Santo. Condu:ctb.
'í}ür .::.cn pai Dr. AMe 'LU7, i;;Ú) :,:'.

.

,tar 11101' ondé a aguard�va .

�;t�U

"VEIfDE�SE cntc:v�'do noivo, �Iirialn e lVbr-
11'1'

"

..
'.

c;!j'", ]F,'ef1"'1'1'o..S' 11'1'111.0.. reç:ebCrf,ll2, �ma, casa ue ípfliJeiJ'il.:"t I. " .\ l d.... u.
,

"

'r�a ·"dão Sch:r�" Bal'l:cll'ú;,\
.
n Lcntão I1upcÍ<:Ü. Aproxim:a��;' .f.u��nt� ooit��rE$I?Olil' \

\'
- ) ".

Tl"ata-r!l1a mesma, com JaÍ!'
"

rni['JI'�(" Q_uath>centas pes�oa:� C(l;�1 �;..'. ,',
.

[l3í..'ê((Tam a ceriulOnia "entre DS
,

"-'�'Q
P .-._;_�••_-

{!lm�::: o güvcruador cIo_ Estadil u

VENDEmSE Sra, Inl SiJ:<Durant-e nuas horns
'

IH! pfll'ta da Cape]:], lVIiúarn í�

NEh\:',;Iin receheram cUlnp6111\,�íl'
tos drJ nosso .... nlu,�do elegante
Nü.� Salõt'-s do Sant3catarh;d
CQ ..mü:y {'luby () ,Dnsembaxgador
Medeiros c RIu. C {} D:r. Lu." e O Sr. Eloy ..ATtimes, r,:'

'Sra., cam um elegante coqãl�td�_pre�entante de Helena RUbins
Jecepdon.ar�ml {)s convidados d� tein, (;:lTI Santa 'Catarina, Far(.1-1
J.\IIiriénn e 1Vlarciliõ. O' jovem én-· na E' Rio Grande do Sql. em. 'l'Cl,-
skl �r�dcir�s, ehrmlüa�sc no 1:.1':', pidp ':isita�a nos�m cidade, in.r,H-
em lua41:@:=m.c, mou a este Colunista que as De··

butantes dQ Baile' Br'anto\ l'eCt'

berdo lindos presentes· de H0�1..'
na Huhinstein.

,

- O elegante 'casal
Matusalem Comelli (Silvia), pre
pahnr�-se a uma viagem, d.e
mes:�s pela EtU·�'lla ..

d i'i�rnêté) ·�ê'��Í"é··'érêstêntê. de vêíc�lo� ('JuetrdMsihUfi, pelo 'f>âlh�a';,em:-dlM.'Vf3ibéidddé, vém PI'@
ó�LJPdlidô sêtiomêntê, 6i dutor'ldódes po,II(;IOI&;, . Que.

rÓ têI1'('um ês��e�a 'o�!,�, ��ibtl". 0$ abusO$.
'

-

',.-, •

<;
_$'

•

.Q fF:s ...;'itadiJ' di:sS0' 5;afG hDVOS e im�6tfdr,te5, cehÚôs' dw f.ctflWhi€dçe�$ e jÓ : nqÓ,: $et6' irripcrtátitê ��ber
afê Ó otld€ t:âó C$ tdbó$ rã: bhd� � údiCff1 lotol iiS��$

. ".�,' '.-' '.' ;.'.' <i(JS) E;$tgr;ç�..s t,gtíG?tra) ..;".;,. õeé!.;;;i"tu,

Rosa 'lVIa�'ia Pereira) nu
,

\

.ba11 '" em homencrgeni aos abim élS
, .

Ofin8� da Policia_Militar de 521;-
"

lt' ''-t I'ta \_.i'ltanna, na li 'Ima sex a- F�l-

ra, LOS Salões: do Clube Doz,� :.:::
f' d ·I�,r..

alxa e LVl:';SAg(:()�o, recebeu a

FIo "l::nópolis . 67.'

< .-- Festa das. Rasas aCQni , ..-\ r
'\ .... '\ _

"',_...._ �� ..,,:. • .I ;\cerà sábado no�Clube Limoer�sé, ,.

com desfile de modas, que COHL-l"
rá ,cn..

, 'a\ partlcipação das Srí�n�:.
Hel�.;isa Hel�na Cardoso Rai�tkl

. Vei1de�:'� um Arh1azem
, ã;ruapons, lVÚifnt, lÓ}. Trfl.
·tar no mesmo, do Lim:oense, Tel'czinha

'mamt' e Zelia- Gandran e

Cunh'H Oliveira. <

ZinH'l'-
Aitla

t .1.

......
....

I

,' ...
'-

�e-1'"
.:

, "

,

,

I
'

�

rlre<'e- n' tacr, "'.l."", linhasua
,f

'"

nova
J j '.

Fôgoes' rncder·nós.
funcionais, .

"

'l�fí(";IPntes e' decoratIvos
',,',

..

'

.�

,

": I

"

�: � !.

E'entme� Moda� em l�nc:

lha:'�i na próxima. sexta-feira 'no')

jantar dançante do Santacat;,.. ri ..
na Country Cluh; sobre ü a.i: ,)

pa�roc.inio ,rI:l houtíq iC:
(: /�,l'[

N
'

j; L t
;'

-1'-ouv-eau ; apreSen ara D/; U t),-

ma3 criações; em movhncl1tai::J
desi:il:· de Dl das; ua mqllntUH
moda .Junior'�, Penteados d,�'
('I�'Tl C í 1 -, .," j) 13 --'t.,. � " 'J,J.. _,f.we el'CllO . _ f'1l eaé,O:, (j.-..

sent;J,dos por bonitas Srt;:rg, r�n
'llOS;ld Socjel!!ar1e.

'.' ,
.' (

, í

_, Sobre ô tesponsabihb�.
de das 8ras:' Ana lleiena Cabral.
e I\1aria Leonida Vieira, na uiti�\
ma semana foi inaugurada e!:'1

, ,\

n033íl cidade "Garros:el Bout i .

qu�\ moda infantil, a iüa AlL'
miro Ghimal'ães nO 15.

r"
!

! '.

\

Procedente do Rio cn-
/

.

'd d 0'COl.�r2.-se em nossa Cl a e a .::,ra,

f VQ1:'.G B. Leal. Em recente rec(�r
ç'lío ::0 Co:ur1try CIub, dona Iv"
ne usou belissimo model(_) adql1:
rido em Paris.

-= Fõi bastante . \:on,co:rr�ua
sába.dtY ultimo', a gostósa feijoPsd3
no ;;Har Restaurante Bniuca".

-

.. - lVIais três Debutàn,tes -f:..'"
rarn.. escritas. ontem 11,a lista' Lb:3
]in,r tH� jovens, qué vão particil,\l:-'
do !jdJe Btr-mco; fCSÚl Oficiil1 a

&"'f!J.Ln
éJ�II,lOd() -- Pcnsamento dQ dia: lfr'J

exteriot.. formoso é um 'l'iedu;·'�
}Jeng-oso. ,

.

,/1

J,/

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

t,

SOCIAIS .

\

,

cha Ferrei::!. Bastos que clis-
se do jú.lliJo rçinant.e em

todos os corações cíl'Cuns
tantcs qu� '<}a.l1o aniversa·
riante um lll'\otõtípo de ho,
mem de f:é, (�e ação e dI)

horadez prc(ü1ados que UI"
fizeram jús

I�O
'

título ele

comendador dI \ Ordem d��
S. Silvestre, ri\ ?bido !Ür(�'
talllente do 111. \1 altO' esca·

Ião d(t Igreja C: 'Iótica, Apos·
tólica Romana, \

.�-� .,----�----�--�------

D1:;:SEMBARG!lDOR lVIEDEf, , vénto a Mesa Aministrativa
nos FU1HO fêz celebrar missa em ação

de gr:'Hjus com a cOJ:ulla.t'ên
, Cml1emútou sua data' na- cilt de muitos Il'll1ãos e Ir
talkia., no passado dia ,) mils, médicos. rnúyersitários(sext<1 feira), o. Íl11cgl'O; ve.. c' funcionários· (lo Hospital.
lWl'auclo Dc<;cúlhal'g·ad.or c Ao tél'l1J:ilH.J da função reli·
(�í}ml1nd.adol' João da, Si1· n50sa foi o aniversariante aI·
V::l, IVJ.edeirfri'l Filho, alm.eg':lIi;) vo de ju!'>ta, ,silleera ltome·
Ptovedm' tb,. tr:uUeifmal Jt:.,. l1ail'CiI1, em si:'u g:lllulete de

. --' ,. , !.tllltda,;dtt ,\d� _ Sçnh!:H'_ ,.rf'�U� J.l'ubaJ1w. usando tL1, palavra,
lH9 I'a9sng {' HOfllli l;j J fi,' "in feliz illJ!1f.óviso, o Vic!'·
Cnl:d�de, PPlo gr'iude �, Provedor ._- Deli, .José' Ro"

INOll4CilO
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



AVISO \

Aos Proprietários de, Imóv-eis �lugados
o BAt'KO NACIONAL DA HABITÍ\ÇÃO esclc-

, _, f _

f

rece aos procr retórtos de imóveis alugados,. que c

subs.crição de Letras Imobil iá rias previsto .rio sorti

gos 31 a 36 da Lei 4,944, de 25;11 :64 (Lei, do h<loui

linato), é devida, ainda sôbre os aluguéis recebidos
em 1966, jó.que'o Decreto - Lei 322 c!e·714:167 en

trou em vigor em abril deste ano, de�ois d� ter�í�Ci
do o prazo legal previsto paro. 3'quela subscr.icão,.

O 'recolhimento deverá ser. efetuado nàs-:,Ag§i-t
cios do Banco do Brasil SoA Os proprietários que já
o tíverern efetuado em anos onteriorss devejõc fazê

lo no 'ccrrente exe-I'cício, no mesma 'agênGia do refe-
rido banco,

\ �'

.

�.;::::::.::�.;:,.:::.:-:::.:=....-::-_;:;:::::_:-::.::;::::-:�-::;==:,:,.:::::::;:-:::::;:::::;:::===?=-;-::::-.:.:-:-:c:_-:...."":::"::_.:::::-..=-.-:::':.:.;:;.
"

BAWCO CENTRAL .Do. J1RASIL
COMUNI'C�DO,

'

, \

O Ronco Central do Brasil, tendo' em" vlsto o

disposto r.QS artigos 40. e 50. do Decreto rio. 9'0,1,9,0;
de 8,.2.67,' e nos itens VII e VIII do sua')ResoILiç''Õo
no. 47, de igual dota, informo: .�"

- As cédulas e moedos sujeitos a recolhimento cb:�-
. rinuorõo a ser recebidas, ou trocadas peja rêde bon

cária, até às seguintes datas:
.

.

- 13.5.1967 -.- cédulas de. 1, 2 e 5 cruzeiros,
- 11.2.1968 � os moedas métól iCÇls, de todos -ós

valôres, lançadas ern circuloçõo até a v·tgênÔq do

nôvo padrqtJf'11onetário, '

'\
Rio de .Joneiro, 20 de abri! de 1967.

'a,ANca FENTRAL. 00 BRASIL

GERENCIA DO MEIO' CIRCULANTE

Celso de Lima e Silva - .Gerente

\

elA. A

Estamos com 6,17% do tráfego aéreo e jã conseguimos
passar úrn dos nossos concorrentes.

. ,

/
_

I

,Momenlo Literário

Di Soares

\
O JARDI� DAS CARICIAS ,

.V:�NOA '005 12
.

ÚLTIMOS· ÀPARTAMENTOS' -00· EDIFICIO

DÂÚX/�MAS -: VEIO '0, PAI' PÊSTE: GÀ
"

-
. ,

.

. " ,'.
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(COi'rcsljpnnCtl,te ..

conVite- recehido
.

',:da, .é;Xll1'l.
. _l'I!UlJla. � :llOme.rülgem '_ d(I' :ptepáia ti vos '" para í'"sic ia-

o ((r:1Z,��IA \,'C sJ,'a. da!, A'-}.f,jJiu� ,:Ol!J1g'erj'; :�II' > �'Hi,à1s,:antlgQ, 'ltiá:rib;, :�I�� Sarje' rem' O,,,gplto, �\ ('JJ! n,
': .

.

.

cansáveY APT . do, Baliieáriij 'ta Catadha'" .(OS "bons ,:alo,' , DmÚl ;Úni�lia C!.lerrm Pl.1.
,

Noss,t A'gênçia I Po�tai Tpk-· de C&)phdrÍúo ,cstiYe�l'�S �;i'.· 'l'e;:Ii)He�,i!ltc�ia��' a- J'�laçílo' li. Prüheii:C1 D:<Hua do fi'hlúi,

gi'áIlcíI eni--N�\'as 'II st'al,acõis� "sÚahio' as l)Ó';'as ?jnstalrtçõc� <li;:, fnrí:�l{líiál'íos' fclléJ:ais, . da -êÚli()}� 'd(iH�'l,N:.:na SC1lluo,
.

' , , ' ., .

��1 ,!l1e11ciDH�,-ci,i
.

reiJartição ' Àg.fncià' :PUS1.al;' T��egr_iífic,l '-H'l:�,(deÜ.,;s' �I';',:':s "C;;iL! ;�, ,"

ri-dsdc o dia f� " U� !VIaio' em"nossa cit:r.l1e..
'

-,

� '(Ú) 'Balndá,rio' de 'C�nib.orjú; :'t�l;té;ü <tllh'stio de 'lue o ;:.

qu�a nossa. i\.g�ênchi da COr, ,

,:' La�aJiza;la. - pei·tl.nllO''', lh}
-

" J1âssámos' a
'

)'�lltciQ'l1a� S�lI:{ !:lei' I:nrirô Ú:(); \ L'nha a se hr·

re1ô,: e TeIégTaf� passo'u' :\ l>r�feitUl'a � q'üu.se e,m 61éi;t�:> Ílohie_8,' tendo "à, 'frente::' a .ri: n<lr.: tI'Illa lb ,ta incsqucdvd

funcionar com 1l0Va:S- c', Íni)'.
"

(�a ·'CELE,:;;.c" e ao lildiJ" c,ias"", g;ui'-à,' simi1ática e, t-JondQ:;n 'iWI'H IlS' ,::l:erjr1as larni;ias

-derllas in,;taIaçõcs, no pré· 'AgenctiJs rodoviárias,: �oc,npsi" ele,_ <io�la Q1Ú;,g-er :c: qu� sã,tl \ be�,l éOl11õ poim
-

a peüz.),tL

dio'/da Estação- Ródo'i'iária
.

só Coi'rcio "e Tclcgi,u.fb está, os següintes: "}\11tíhiio' SOÚZ'tl t�IÍllJS de pessOas êUJJigas tiL-

sita:, ü rua Ant,ônio'I; BitC'l,l' agora mqlhol' apui-elhud');, .Filllo, José" .Uno: Úo.s Santo'" ,jülhin(,: �otge c scns lnls.

'cúmt. \' '" para a.tén;:Ihnenfo ub p�bi:i: Hélio Slej1i'a;l, ,j;-�'ltnóis�o', R;, 1';11':1:' 'i> "Ct'l'tespomkn!�

,� atenç"ío a um. �Jentq co:,
.

.

.'
" d::igüe:, -'Saútn,na e, 'TÓmai cyz[ltn'a q_ue também é' llvií

-:"',"-'-!------ ..,-r-- .. -'---- '�- ---...-�---;.:..,--_:_--'-; .��" ; plc1iermg. ."

. ';, '�;'qtie :ÇOIll 3,fillws. casudll<';
,

�' CARBOS . USADÓS l�'ARA: VENDÁ _':, ,,� Ao diYll{�al:)l1�� tã9 �g·tÍl�?, �}�J.l�cl1ie l.cm urna--- netinú"
.

A'
'

VISTA OU' A �RÁtó' i", .",' .;;', acoi1_t.ecitnen,t,o';;qúe : üÍais -tv,/, ,,:q'(�G,,§ a·'(lucrida Lyg'ia NLt-
-'.,"0. ,;-,,� ·�·:.Úl�(.vez Y('rQ,tlemo,':l�;i.rat':·R�;,;,J;;�;'�':a',,���_�'I'(a -í!às famílLt,;

1·. AERO W ILlYS, - ANO 1963
<

'PfOg);eSS?, sempre ::'ci:"Cséi!'IÍt�';:"'�líf&�fiicrófio t:io e LindDL',}

_ l"RURA,L 4x2 - ANO 19Ó5 desta.. :ma.ta\rjllia cJl.le é a Schl11Íl é bCl'ri compl'l't>nsi·

L'RURAL 4x4 _ ANQ 1965

.

no�sa. Praia, cong'!',ítulamn-
�

"cl.

1. PICK-UP 4x4 _,_ ANO '1962
. n6$ 'com dOD[_l.,)\clelma Oliri- SanchHlS pcríeilamenLe
ger por',vc{' eoroado de }lIe-' qúe üm exempÍal' desta edi-

L', AERO WILLYS - ANO. 1965
.

\110 ê�ito, sçus . esfílrços ern ção �d() "ma:hi al19g'o .:li�rin
A- pról da repa:rt.içãf\ que_din- d.e Sllnhl Catarina," p·assarú

g'e com rata eficiencia. ,para. (') alb!lJll de Juliano .]Qi'

.1

ge-'Ílo quál Se encontra a !l\lS

sa colaboraçi'io quando de

seu' natalí�j(), 1110t1,,0 por.

que nao vadiamos em redi.

gir estas !inhas comQ 'pr01.�
. de smcél'a amizade.

Fazemos \rotos anlenk'i

,�() l\1cl1'ÍJlo l)eiJS para gl,te
conceda :10 ,f,ulimw J(ll'f.;'l'
mil flltU.f() i'j�Ojlho c feliz c

a.prl]."éitamqs {I ensejo' li,'

seu 1.0 :11l ivcrslí rio va ra '"

lri'açar, tamhém, C,llol'os'"

mentc, scus genltofC's Joüo

Jorge c Marlenc hem co:uo

os a vós "coru,ias" Pl'eIcii.o

Hig'iní.o ,}oüo J'io-dona ,\",;'"
lhi Chorem Pio e LiHtlol:D

3dllllÍJ·do.1:l Nena Schlup.
"Samlc, !11Uita salldc, ai .. ,

g;l'ia, 11lUihl ah�g-J'ia e H1U}t IH�

�·I)(lS de. vida COUl, um fui\l-

1'0 ris!1J1ho !: -feliz é o q,.�t� :l

Fámi.Ua C:vzünn almeja ,"�

g.irotão Juliano JOl''',l' (jUt'
\

..

dia 31 de maio ('s'tará ajlagêl1l

d? a primcira "clinha do

lllonumental e sabO!;,1sissi.
mo Bolo de Anivcl'sií ..in.

II: Ganh� U�a' �âba Para',�' Curso ',li
II 'Gmüs�al C�nnpleio no Grande Ir
II �"; ',.

CeHlCU\lso Fiai Lux
.

"11\
11COMO CONCORRER:

.

IIArt, 8." � Podel�ão ilarticipar do concurso, TODOS OS I

II',
' AI�UNOS DO ENSINO PR�l\'IAlnO .que este'll.•

' , L
, j"m cursando qualquer escola estadlla!; mu, ii _

I' nldlial, particular e grupos escolares .. ,

,li Num momento errl que p;:J!awas como "infla-

i'
Art. 9." 7" Pa/r:>. .participar', os alunos 01.l.f'. cursam, a es, I' -" "d fi

-'"
'

.'
.,

,. t··..!· t
.

_

..

_�,_....,.J. :" • f'" coe e e ocao aparecem Efuase ".<:0 Il:lonomen e

.' cola llrhl1aria deverao enviaI', l'}eIo corteio'll
"

. ",
, .,

..' . �

. ,

J

em envelope í'ech\ldo e sehdg; 3 (três) újtu-i! .

nos mon.chetr;'s dos ;pJr�als; :. G�,ortu,la a, pUbl,caça_o.
I"" _, _" _los.' (�e, P�,cot�hos de f�sfoxo"s, fahl'icadj)s J!I"ll d,e "um II�rc:. come>. Introduçq_���%i E0ü�om,� �o��::'o- i,��l
i _' ,':,��, la:, ,çJa: !"���': :LU.xi� de, }'o�j'qro,s �l� .�egnri!'I�F!:I�I';' "

riO ", qUe pae � '��el't�,� �e me�;'�'�,�l.l'ltmo"':�j,� ,�e ff;
/' '. de qualqll�r uma J:le suas mal'{:.as, OLHO,,! todos os segredos: desse ente rr:llsterl0SÓ e fndlspE;,nsa-

PI�:IEn:-o,. BE,I,JA FLOR, lVIO�,. OLHO li ver _._ o moeéJ�. O autor, James S. ,buesérberrY; �o-'

DU! ]�O, NH1VIOSA, JANGADA E URJO, pu, I' '"
.' ," '. ,c'. ; . .,., .', '. ,

ra o seguinte endcií'êço: . I" nneclda professor un Iverslf,::mo norte-amencano I ja

CONGÚRS() FIA� LUX DE BôLSAS ESCÜ" II :sc.re:'eu rá rios ��r-a� sôbte ,?:�ssllnto. Vo�um�', da

LARES, RADIO NACIONAL DO RIO 1:lE J_J\...

, IB,bIIPteco. Ce Clenclas, Sociais. de Zahar Edlfores,

j. " ,NEIRO - GUAN.�BARA ". em traduçõo de Luciano' Mirai.

II ;:l 1." - As cartas, devidamente enderlpçadas, I
\

1:1 � podel'ão, também, �cr enbrég1.�CS l1a RádiO�'1 M ,O V I M E R T 'O
'I '

' ,Nacional do Rio de JaileJ'ro.
.

. f

� Art. 10.0
- Os rótulaJ' .deVeJ:.ão

s,er recortados dos

pac,O-j". tinr..:lS, sem descolar 40 papel que os envoJ-t UM BES1-$t:.LL-ER CATÀRINENSE
_

O 'Iivro

, I VI', o os alunos participantes pod�r1io roncor:!, do prof: Pa.ulo. f:'ernando.: Lago, SANTA CATARINA

I.i \ reI' COril qualitas cartas desej"re111; 'lJ A 1ERRAí ô HOMEM: E A ECONOMIA, lançado em

1'1 Art. 11,' - 08- O aluno pãrtioipallte '.escreverá, no VCT' '1
.

I' so de cada rótulo, no próprio papel do ljacDtilll' julho cjo qno passado pela Imprensa UÍ1ivE;:r�itáí,/Ô, e

.ll·
nho onde está co!a,ln o meslllú, à tinta ou �, qu� já se' e�cbntra e�gotado; devetó ter uma �ovo

i máquina de m'in�ira lJem leg'Ível seu nOIl1clI edição' ainda êste '-ano por' urha editôra do Rio Gran-
.' .',

. ,�. '. ., ". .'

III e 'ellderêço completos, o lúvel escolar
I que I de do,Su I.

ii ,csté cursando, o nome da escola, cidade
.

e r

d estado. .'
,

( ." II
II OS rótulos deverão ser, .;tcompa�hados, de n
j,1 . respO'stas a duas perguntas frita.s ,no, dC'Cor'llII reI' dos progTama[>: l.) Qual a dlta da Inele, I

I pendência do B,asil? 2.) Quem proclamou :111
II República?

.
'

,

1'4li (Extrato do Rcgul�mellto aprovado. pcla. i,\fi"llsté.l'io da Ir

raz-en:..a, sob 0_ n,o 67�251167 -:-.
Carta ,Patente n.o, 2�1). líAs seIS apuraçoes se,rrao realIzadas todas as últlluas I,

têrças.feiras de cad'; mês, }leIa Rádio Nacional, àS W:3Õ!'!
h�" durante o programa RECREIO �ruSlc..t\L

\ FIAT 1f-.
I,UX; Serão concedidas 50 bôlsas,. cuja duração é de 111
anos, correl;ipondente ao Ccrso Ginasial cómpletif. '11

•
A Sadi_a pre�ende s,.. a

maior comp-it;l1h,a·de aViação
�......,.__-......-____.,d'o�Brasil. ·'.:':H""

.,

(Duro, ê pensar no t.rabalho
qUê" isso vai dar.) .

,

'

Com�ç'àmos, a crescer púque
demos um duro danado. Há alguns
anos, nem seqüer aparecíamos
np gráfico das companhias aéreas
dó Brasil.

aconteceu por acaso,

A escolha, bem 'como a

unificação da frota, foi fruto da '

nOSS(i.s 12 anos de'experiênciá
oom planejamento,

Por isso, podemos fazer Ui'na Hoje você pode voar

idéia do trabalho que vamos ter
I pelo Dart-Herald, equipado

para chegar a se
..
r à maior

com turbinas Rolls-Royce,
.

companhia de 'aviação do Brasil. radar, cabina pressurizada, por
Claro qu.e � esoolha 'dÚl tarifa .econ6mica,

D"rt.Herald nos ajudou, Mas não Consulte o seu Agente de

.

CAd-
Viagens ou a Sadia.

.

-e.::::J,1. I� . '. . .

..

Pça, IS •• Novornbro, N

- uma companhia que esta crescendo porque sabe onde tem o nariz.
• ,': I :: � . "'} .'

',,:
=

Obra-primo da poesia árabe, "O Jardim &r5' Co
rícios" tem despertado a admiração dos estudiosos

e proporcionodo cltc satisfeção aos Ieitores do Oci

dente, .. desde Que foi descoberto, traduzido e publico
do ,-.á França pelo escritcr Franz Toussoint. Adalgi-'
'50' Nerv, 'conhecid,a: poetisa brasileira, verteu êsse

punhado de liricosjaoro a nossa língua, conservando

todo o .éncant0 .que decorre de sua 'rica musicclidode

de sua� irlJogens ouscdos, de �ua sens\ualid,ode orden

te como, o, sol dp:.deserto. Os poemas, de autor des-'
,

'
r '-.. .; .

conhecido, forem .Iançados em volume de bôlso dos

Ediç:5:e de,O:t;Jro.· -:

"
Urilà al!láli'�e histórico d.o problerno jdc . forma-

,tão das'mentol ídcdes, com vistos à execucõo - das
J .... '. ,'� �

• �>

. tcrefos que' 'se opreseritorn com màis urçêncio, nesse

'campo, em nodo país- ejs o que nos opresento o pro

fEOtssor, Sinés'là B�.cc'hettq em seu livro' "Educação e

,ldeoI0gia;�, reéenternéMte publlccdo pela "Edi'tôrd Vo

.zez: no- 'série Educoçõo ,e iernpo Present�,t�'D:epoiS de
. exorninor Ó' 'evolucõo 'do tarefa de ensinar através

dos,:t�mpos ,i eh, "di\/er�as civilizoções, Jco�clui' o ou

.tor .que s� f�Q(à:;de ",. " um pr�ce�s� - 'i�i-ever's<Ível

.pcro Q Ij'b€rdace e com ela se identifica na medido
,�m .que oferece. Q�' homem op0�tunidades' de real izc

ção
.

�'. abre, o .codc 'passo" um-nóvo
-

horizonte, onde
""" .", "

.

-
1-

cada' p�ssoa se coloco como ponto de .referêncio'".'

iG R.'A F O i, O G, I A

A doutore Irene Marcuse�' em seu -liv,'i-p "G'rafo;�

)?gia"; �gota em v�rsão bra_sileira, f_az' a ��áíise da

personalidade humana otroves da letra, mosrrondol
nos profundos ensincrnentos.: Exomincndo diferentes

tipos dê letros, a dra. Marcuse 110S apresenta mime-

rosas retratos de 'indivíduos, corocteres, inclinações

:OUTRO DIA. ANUNCIÁVAMOS' A
(doze)
J,OR'GE

.� " ,.

e temperamentos, o,: que consíderornos corria. uma

.mportor.te tqntrih�içõo no domínio do Psicoloqiç
"Grafologid, Chave do Personol idade", tradução de

Elmo' Berros. traz.' copo de 'G�orgina MeYer, e, é um

lançamlilnto dos �djções Bloch,

INTRQDUÇAO A ECONOMI� MONETARIA

---'__-'--,�--'-.
--

.

/J8';"
,,-,

; /'

/' I:)' ;

\. .�. '; -.'':_ ,

, i\. . �c
"

-.
.,.

. :1), •.. , :
.>

, .

,
.

I,
.. '-

. ... 'J).
" �.:;

,

,
.'_' ..

"
.

Os veículos acima estão expostos em ÍlOSSCl

gência "DIPRONALJ( Rua Felipe Schmidt - 6,0

·FONE 2051 - 3919 '1O.S:-67
/

Indústria�-P�scad�S�ni�-'-Màrla'-S'iA
l.o Anivcl'sárlo do .Juli;'il1(l,

Jütgc

,..}

Edital de Co,{voco�õ'o . Na reUl.ção ,dos natalician.

.

Assembléia Geral ExtrCl�dinário .. ..
tes do lnês cie- maio q_ue di·

São-<convidados os, senhores ac,ionistas da I n-J vulgan).Os em edição I ante·

âústria-cJe Pescado Santa l'l\arta"S'A a g-e reunirem
riol', di3ix;Jmos dr. incluir .Tu

,

I
.', - , , " liuno Jorg'c para rccligjrll1O",

em Assembléia Geral Extraordinária, nc{ prÓximo lima 110ta especial sôbl'l' Q

dia 17 de maio do corren�2; 'às quotorze h6ros, na se L'o 'na"�lícil) (iI) J'(1Iru;to [.(,.:
de social à Av. Brito Peixo:ta, s'nu. nesta cid6de de rotão."

.

. L�Qunq, Esta.dQ de: Scint� çatarino, q fim de disc-uti- E'. quc, quando do nasci-

rer;n e deliberarem sôbre o seguinte ordem do di'o: ,ll1cnto de JllliaJl.o Jorge eg·

'0). refor.ma dos estatutos socio,is'
Cl'cvemos quase quc' uma 1'('-

. '\'
, j)odagcm à ,lcspeito da eh'�-

'q) preenchimento de cargos na IUiretorio; t;'ada do 1.0 lJçto d� ::10Ssn

c) Cauj'orizaçõo à ,Diretoria p,qra assinatura. de (:Gn- amigo Prefcito Hígino Joã�)

tra�o de adnlinistraçõõ; Pio e tamiJém 1.0 neto dó

d). Gutótliaçõo à D'iretorio' poro oferecimento de n�sso amip;o,'hm]l;l�lrr' Liíi;i

b-ens "imóvejs em g�rantia �ipotecári.a b
dolfó �"h,111j).. .

, .

poro o tençõo Quando do 1.0 l!l)h'cr;:;ál'l\l,
. (JE';) financiam,ento; ,e,

,

I'
,

..

,( o 1.0 l1erdeiro do 'cstiJnau,f
e) outros assunto.s de i'lterêsse social. càsal' JO'f':;) ,Io�'g'c l){o,t'!on,t'

Logun�f 3 de M(Ji� de 1967 Marlene Schlup, p,to. i1 ÜállS'

Luiz 'de' F'onco Ribeiro
correr no dia :n d� IU<ÜO em

" _ ," cursó, tios (' avós' (lo' nataÜ,

I
Roberto de A�reu SCim�!2io Dório ciante! beÜl como os pais: P-

10·5-67 clal'o, estão desde ;iii em,
/

,

"

:. . ; l<�" '\�. \
••Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Vai às mil mara"ilhas +

call1p;p�ll� '.' retornada pelo
desêmliargador Alves Pe-

· d.r�:sa a p;'ol da" conclusão
dRS obrus do Clube do Pe
nhasco. Emprecrulimcnto
que, desde ÓS primeiros
passos, roi saudado por tô
da a. soci'c�aue Ilortanopolí
tana C01110 de alta significa
ção, por indicar mais um

·

êxito d,j trudiciona! soclabi
, lí.llatle (ea'tarillcnse, houve

" 'fie estaciouar, sem dúvida
po)', l:õl.'ça ,<te ,i�lü'allsl��lli
\ .<,eis obstáculos, a tê jjuc,
1'\'CCIl-lCll1cuk, um llomem'
\10 djJl,hHismu, l�U !:lesem
I)[U�'::iliJOI' 'AI"e:s' redros:t

; I!ú� tunbJ:Os "it tarefa': (JUC
PJ'u:-<sq;'u.e,

.

vitoriosamente,
(':_)tHj'ü�talld() adesões ç au-

xílíus )luUC1.'O�OS
',"

,
Dc .túda lJ;Hc chtt�a.ill

!lla,tüfesta{�ões 'd� ',à'POjo
-

ao

esfúrç,� 'fio desel1lbargador
Alvcs 'l'eül'U�a, 'numa ex.

pressíva prova das simpa
_tias ','IUC, uião . apcnas 'a

cOÍlstrtll,;ão' c[o Clubc du Pc.
Jlha�cO',' mas .p'recisamellic

l.l�.� U:?b��<�' e$ÍlÍrito. qq,e CHer.
!;Hl.:lmcllte lhe. est;\ assegu.

-

nmllu cOlitlliuidade, merc.
cem da sociedade, catarincn.
se. Por<me, se é vcrdade
'\]:uc "a idéia da fmidaç;i.o do
"<::lubi.:, na,:scüla tle t'lO'gj[lyCt l'
,an:sclo d<: (lotar FiO' riapó-!ll "
Iis dc �iàis ',um centrO' d�

'n'UH!OCS' elegantes 'e illO'
dern,�lJ)eJJ te ill,stalade, Jlã.O'
}Qgrou lll;ti:s 'lHe os l'1l(U.
;;la::;!Uo� iJlici_(li�, COlllJe ;;0
dl':-;�muarga·t!ur l'clll\oStl, -

haliiall.O de Il<lseim('nlo.. 1'a.

(líl,:ad\5 pdo corae:tv,
"

pelo
,J,lI�tu ·Ú.H c,JllsUçü, :Jléla Ili'Ó'

�r�:),!�.���!i::��:,r� ��ti;':�i!:��i� "

a 'p o 1-' 'O" M 1"11" t a' rtCI:_ra (le Hanta' CaJarllla, �

/ "., j,- "

t�'a!iza r
. ,a '. m:u'a \' ilha tlt�" •

.

, �

::�,��i!����i(::S' Cl:I���:�'s ���i��tt, - '.,', � ,

·
- ',- �

-- "

' ,,'

rlalles/ !.la elllprê:sa - c 1)I'u,
'

�
, •

, O aSlianhamenhi dema�ó9ico de redu:tidos
-

riru-jJul��uJ1ar iI" gra\'de j([Qia 'a '" '"

ullla, cUJl(In;i.iza�'ão de quc pos po.lítico$ ,bc]m �b,mo a sapiênciol petu'Jante' ,de' �m
,

já. ,ninguém mais �[u\'Ícla,' outro grtlPO' mI,Jis r��u�i<lo a.inda, não pe,rder�m Ror

,Cll<rt�Il'incJ�Sês de há muito espe!ar p qu,c Jhes v:eío como �espo'sta às !Jtitúd,cs.im-
,das: dos �e sua tc';nl , na�' pertipclltcs e i�oporb,.lnas" que marcará!l1 os primeit.� tem SIdo' toca-dos pela _, ,

.
."._. ,', . I,., " ,�, :/'ru.ic<;�:" ({ ",,' -1 '

.ra"-- 'dlqs í:'Jé/ l'onYlv:enclo Com o atual governo do re."
�-." p ,,�,,", C,_,$l e('a Oj:O'S'l

-:') r-"
,

ati"id�âç:' de. I1Ul ,�lOl11en�, públkri.·o end'ntro" �o último;, f,i,m-de-semàno�ent-r�e,
(�uja sensibilidade', Ú<\de;l. o Presidente e, o seu Ministro do Exército' servlU para
1�':cel1dcr tôdas as POt�;lCÜ\� 'definir a real posjção das' tr,opas de terra quan'to às

h�:lfIcs do. cspírito de socia- medidQs ini�iois tomcídqs '-pelas -�utQridadés econô.
bqula<,l.e barri.ga-verde, cm '. , , _

'
-

., ;.
<lllc 'te'" I"

-
-

't' '\ mlCo-f,"anccl�os, nao restando duvidas do opala e
� ,,( e '111�1l o moco se ,

-,
,

integruu" -em tôda <1,

>

sua
da sustenta'ção «Fni têr.mos/ politicos e milifares.

bela, lllma, (' eom toào o Êsse �;�io' militar foi j�rgadõ �strcihho por m'ui-
·S(,'1I Ilobl'é t1ol'té moral. E o

,- ,_'. .

' ""

, tos que ac:ho.m i·nC,onveniente a imiscuição em ossun'-dçsen:tbRrgador' $evcrin,p Ni- .

l;U!llXÓes Ah,cs J'c'-d'tosa (�ü.
tos que oté� março de' 1�964 eram do exclusiva ol9'�-

l11eçou a"scHür q,ue, na 1'1.'1" do civil, f110S que não souberam encontrar a melhor I
'

!Jade, não' e�tal'ja só, Iles-' e mais adaptável fórmula �ara a própria 'sobreviven'"
�11. tentativa. <1(; SO(}J'g-uer .

I"
I

Q d' 't
-

t
'

,

CIO pO ItJCO. ,uan Q veem ransparenles os erros co�
um elllpreell(lillle�lto vad. - "-

la'nle. " Quer 'líii ãal�ital dó
metidos �i'nda reçent'em'ente s� I desesper�m ao ponto

'Est;�do, quer'· 110' iiltel'ior dé n:6o mais· ,conseguirem �ma I\'eformulac;ão do que

lwüa �n'üit,l: gente' quê '1Í1:� exisfro. pp�nos co�o �,mbriõo, pois �in9�ém" jurafi�
c9!npl'eellUia ,J ," ne.llllgu'''' seu- em defesa do tática oposicio�ista desde o início das
titio du e�r\Tl'ç-o tãó gratu' à .dificuldades qúe f.óram· impostas, eri, -'nome das ne-
sucietlad,e '([ue o' COJ.lt.ventl'C '

, , ce.ssidqdes. �evolucionál'ias. T�'Ivez' não tenha '-sabido
a$ �ua' l,nàis:,..... }_çgitiiIias ex. .." �

.. (I oposição, transformar êm algo 'sólido nem éo!"subs-pm/Ssõcs. NcJi( somente, Pp'
rélll, O's quc tesilJem Clll ,�o. 'tanc'IÇJr e�' atividade' programÓtiéa ,o, q'ue efervescia
lo .c<ttarjÍlCllse lhe ofer�ccm no peito dos brasi.lei ro�, êrro ae' o'po;tunidade muito
:\SSllll o tcstl'lllllUllO de seü êomum 'e humano na_s enllr",;dlhadas históricas.

-

CIJlICU�"SO na, el,llll:eHalh�; , N'ão e' çom facilidade, que o' história
I en���traJ

j.\ocstailua.uls resül�ntes fu· I
um lider capa!Z de interpretar é sensi�ilizar os, sénti�'

" l

A CA.�PANHA
PU PE)lH�SCO

GUS'tl1VO NEVES

ra, !Jc �;ll1ta, Ca(ul'ill<l, 'lU!.),

enl!'ctaIlLo, nunca ilbamJu·
na.ram Os próprios cuitln·
dos para cum a terra natal,
aeonil1i;lllhalldo-illle os acun·,

tçdnlclltos. e a� evulução,' fac
zem disso cloqueute' lll'Uva
,lO dil'igil'cJ1l, ao ttcsenbarga
doi_. Alves Pedrosa. a. sua

, --
'

- í"J:an,ea: ,e' il�lediata. adesão' ao
lllovimcn�o qu� êssc ClllÍ

tl\ÇJlI.e . 111.,Jglsh,.�do e �ava·

: lbeiro cstá va trO'cinanfIo,
.. �olr ' sÜl1palias dc quantos.....

lhe obsCrúllll (Í, slllecridadc
du ,.fcto pelas COiS,lS c pelo
pt'ogl'cssó , dc nuss{ ,terra"
que é SU:l, legituu'Hucnte
sua e selltimt:l1talmcnk SUll

,
. '"

íaml1ém. "AI' àdcsões tl"C
rc(;c!Jc :sij,ó,\' pur exe!�lplo,' a
de eatarillllllses ,cumo us

il'luão's Gallotti,. - ',a última
das qua�s (lo [\linistl'o Luís

Galotti, \b:esidente dO' Tri

bunal de Justiea Fect'eral.
·

!É, ]lois, a, �anipallha a
,

.\
!J l'0 I du Clube dO' PtlllhasoQ,
sob a direção elo.' desem·

-

uaJ:gadoL' Pedrosa,. um mo·

vimento 1riupiantc,". que'
tcm <1- S':Ul1llLh;:UlC o élevatlo J,

lIi\ cl. (l(� ilÍel'ceimcnto e sig:·
nif1eação o apôio' lle iJCllSU:
nalidades dO' 'l:elêvo do�'
irmã,os Ga:UotH, que, por

\ ,,'
E' uma' irreparável inccnsequêncic a despreccu- .do correto programa de eletrific.açã� que vem sendo

paçêo de heje com os problemas do amanhã, muito executado com a seriedede exigida. Recentemente"
mais terrível e maléfica quando perte : de homens por outro 'lado, ouvimos rumores acêrca da in�enção
que detêm nas mãos poderes e obrigações para equc- do Gcvêrne estadual de providenciar a melhoria das
cionar as dificuldades" sociais. ,E um dos isintomas estradas que ligam nossa copito" às belas praia� I

,maiores de insensatez na resolução dos problemas ilhoas, com o caso concreto do pavimentação da es-
,

mais prementes é o eterno adiamento em enfrentá': trada que leva à Lagoa da Conceição já mendedc
los, postergando-se paro o futuro incerto a decupli- proceder.
cação aritmétic-a ,do que' hoje ainda poderic ser re- O descrédito, por es.tas r.azões màteriais, não
's'ot'vido co�' boa vontcde e' coordenação. Inquestic chega ao extremo do- desespêro, mas gostaríamos
náveJ é 'a facilidade oferecida por nosso Estado à "ex- muito de, aplaudir objetivos definidos que' ecômpa-
ploração do turismo, cujo conceire. moderno e átual nh'assem a preecupcção do govêrno federal que já,__)
envolve .espectes cornercicts e industrioi� �m expre� .adotou várias medidos - visando o incrementado turis-'
sivos. )

�o em nosso país. Inclusive foram criados vá,rios ór- '

I Há muito ucalentcmos. um sonho }nat'ingido de 'gãos destinados à coordencr e orientar o turismó em
j

vermos a natureza pródiga' de S,anta C·afari.no mos� � todo ,o território nacional, niotivo a mais para ,que'tr�da, <ios �i;it�nt�s espedolmpnte prcvoccdcs para passemos a pos pr�parar em'defesa de nossos interês-
vê-Ia, mas que êiSte privilégio se transforme em bem ses relccloncdos éom�Q problema. Há poucos dias

I ,
" j

�
...

I

,soda'( e ce,conôn\ico p�la ex.ploração financeira de um , •
nos referimos: à propalada criação da Secretaria -de

negócio '�oíno, óu'�ro qualquer. Q�antas e '.' qu,an-tas
'.

'l'uris'o1p, afe'ta à administração. estadual' com a fi
vezes assistimos esforços isolados de homens "que', nalidade de planejar e ex.ecuta� uma política de Io'n"
.vêem no turismo '�m dos meios de aurnenter.,« 'arre- go alcance' 'em...benefíci.o do turismo e, e"; último

codação 'estadual, o"pesar�·.da 'esperança ê'ín (�,que "o ',anólise, d.o', próprio Estadc;> que será o seu maior be-
seu sonho nã.o ,se torne. algo irrea,li:t!óvel. E�idel'Jte- .', :nefiCiá,rio.

J

� ';. o._ ....

mente que o' tUfi,smo não' há d,e', surgir 'pc:ir si só, pois .r, �,' '_,

dep�nde (foi impulso qu'� lhe dê o gov�rno Qtra-vés' de
,
.... A form,a, ,todà:via, n,�s parece' secundária se con

um pla"ejam�ntQ ,ó'dequado .

e realistq. "
,

'sidc�·àrmos.o pouc� qu'e _temos'. 'Pod�ria ser tombem

__
Não exi9í�iam'()s qUe o gov�rno I cuidasse, 'de tu- 't, u��" êo'�pa�hia ri,ista c�m 'a' parti�ipgção ' majoritá�

do' num .�istema' ote�nalista inadequado- à orienta- riÇ) . do Estado, 'enfe'ixando, 'com finalidade lucrativa '0

ção federal, mas dei:!(af um problema de tal impor- s,alução 'paulo'tina �o I?r�blc,ma. No enttínto, repeti-
tância, a-o 'I�L! é 'i'�-ad�issív'�1 e até' inconc}'!bível. N'ão remos," o que no� interes�o ver e.;lo que necessitámos
ti:v.emos � a sati�fac;õo' de' conhecer qualquer iniciati,va é o. início, nem ,que mo!iesto" de U!l1a tom�,do' de po-
,especificô com 'ireferencia à e�pansão turística, em- siç�ó éonsciente e realista em tô�no de um problema
hpra r_e�'onhêçamQs\o �uifo' que jó se fêz e'm bene- importante para o' nosso futuro, cuja amplitude te-

'J '

fício de no�sa ilh,o, em particulClr, com a eletrifica-
rõo do 'Jell intc'ic)r, Aliás, nêste sentido, não openás
FJ�,jonóp�lis foi' c6ngid_a mas tQdo o Est�tdo, atr,avés

reço

\
.

/

lU1SSA 'CAPITAl�-
f;r'

" c

'�

Osvaldo Meh:i·

DA SANDA DE, MUSICA'EXCEL,ENTE ,RETRETA
DA POLICIA MILlTÀR 00

. ESTADO
, ,

Encerrando a. semana de ,comemoraçõe� do 132

aniv�rsório do Políci� Militar,do E>stado, 0t Piano Ccc
tannense como assim é chamada aquela·, afinado

I
..

b(;Jn�,] de Il1úsica daqyelo diclplinoda Corporacçõo
Militar, r<;lalizou umo' I'�tl'ét(l, rw Corêto do I Jardim
OI \,yei ra, B,,:16, e'xec�t'al�Qd" un; p_rbgrama. à 'çaprlcho\
óendo mUito aplaudida por 'um grande ijúmerà de'
�e,<�o�" qye ali .se enr::ontr9vaill.,).' � :."".""

'o .espaço parq 'às' lugbres' destinados �o'os ,r;núsi-
" ... 1 . I ,..

cos naquele Corêfb é, pequeno, como também pquco'... � \"

e insufiCiente é o iluminacôü' do loc.ak
Há mUito qll�; �e c;gltCl:de ��elhbr'ar os "condi'·

'ções do Corêto do OI'iv�lr'ci Belo, construído pro·, con-,
cêrtos musicaisf mos até; o presente óinda nodo' foi
..J" ,.. ,) f

feito,a respeito.
... . �

,

MAIS OlJT,RO' EDIFICIO MODERNO PA'RA A ,

CÀPITAt::-.'CATAiuNENSE,Il'SAIRA' BREVE "

'

, » ,

Anunclo'oe para brev� ,o construção de um no-

vo, edifícIO em Florianópol'is (ACR'IMERl 6 rUQ Traio.
no, cóm o �quiSi'çã<? ;do prédiEl bnde funCiono dtu:al� "

menle a Agência do 'Banco 'AgríCola Mercantil, qu�
será derrubadà'.' "

"AS PRIMEIRAS Ql:JATRO HORAS DE'
sua vêz; osten�al11, na es- FLORIAN,OPOlIS" FOI F,XITO' COMPLETO
llonlaneidade e p'aJJcleza Constituicl completo ,hito em verdade,' conse.moral do g'cstQ, o ]JrO'fUll,do gdihdo numeiO:5a assistênci,a, "os primeíros quatroamor que, os vlllCulou scm- '

lllT e 1'um :semllre à sua'< horas", realizado pelo Aut�móvel Clube de Florianó
leu<1. polis.

l'ara a dj'l'et�í� 'nàeional, ',d\f' AR,ENI�,
as dit'icul!):lllCS esta!Íuais 'c inunj.cjpajs nãu
sao 'igll\Jl<ldas. QUllmlo' os 311hlíc0S !les.sedls-,
t;is 1�;tO eouseglUJl11, cQllrivl>l' níillrlcilll!:l- UlI
até l'cgional111ellt� com os a�tigos' ÚdcnJ�·

• .\: I_/��'J:'\' _1/

tas ou' alguns tIabalhistas são, procuradas
fórmulas 'de aCf)�noda<;ãO'. ,;Ali\ás;, nestes
C<lSOS, o tem})o 1eril sidO'- a meUJo}_' soJu

rao. lllll� c'qm o ('orT;t'r dns' í'nes�'�" su'p�
rar'Hll·se dificuldades . que" se suplmha;fn

sem iúsupenÍ" el. Outras, . ,no cntant�:· I�crsi5-
�uda ,tem. li; o caso, en,�ão, dl_!, "conecssã'o ,á_e su

hle!!:endas, elciturai.s, que sirvam al'JCm;Scon,pletom,ente, Rassan,dó o casac� a ser -yesti.�o pe- . �
-

.. . , para dar às duas oÚ'mais ficções. ,{'Olltl;·lo aves"o com .a mesmo comodlttade de antes mas. � .. . '.
.

.,

_

,

,,,. "

'-.
,;;. .'

.
'

..

çoes -4e (lisputarcm O. ;voto .pppuJ<l! ' Sl'!P
�el'l'! � "H'i.��a ,m.pne!'!F.:.;::çC?,n.��nclon.aJ de. �utrora. Os prejuÍz0 dê Stltls,'posiç,ões ('onr·litallte.!�."Ü.l�-' em,",uUI �ou/dois ,ano:s. Lembr,ám, um tanto

. 'p{-eb!emas ,-�'�:�CJs�.lei.r�,!.. ij�lr�,!Jt9!'t't>t�H)m _çerto 1->,. �Iest_�- sad-as.as eleições, a:o. �l��,lOS ��" "!,e�e. �.ê�sa" "- ,': �i,p'1r,i�uos",;;;l1C�,}tr_�,!�t:q'UÇ,,:b:oje em: di" ,,�té
mar pelos homens -que estão com' a resporfi$oij,hdad'e·t-.<.a Sl1ble:�ema. Qs, �,ruj)us PBUf;n1, eOJítm:aar mCfjnfo J' SCl}af�o;r;;-;6c1-lm'kJitw..'�lQ'l-adIH!,�S-' já

,) 'd� r�solvê:-,IQs, sõo dqq.J,lêles' qu� proporciono)" m,u:-·., c_stant'lues � éOlw t:líll��!�Ill' !fI04�� -Co-J�(:i- �JJ-!?-a Ín1pas$ír!�i 11. (;O'nvi\'êl1�-ht m'unic'ipat'r
d '

'

.

I
� -

f' I 'd'
,

t" L'ato
ha1'-se --.,..,mas apenas quando. sobreVier estadual �entre ,antigos �H{.lenistãs pes'anca' sacIo Se·AQO orem resovl os o con en.o r . _ .' -, .' .:' . ,.: _':-,' . , ,�.

, " -" , outra elelçaO' e quc'se,trntara obJctn',l- sClUstasl"," "."j,
peu:eptivel pelos' militares qu'e at,ravés do seu chef,e lm:Il'i.e da 111'pótesé�de'scpani-los eJll sl�ble- '1 -un�· ..pI'Qbi��l�a. prCOI;\;va' O'� , antig�s
Icva.ram g apoio ao Presidente. "'. gCllda,s.' " ncssedjsti�: c

-,f! $1': Juscelino �\.uh�tceh°ci{,
.

A estra'nheza d'e" uma intramissão como esta �hcsm!l� af.ls�adó.' da vida. p'ulftl,ca, -Suspen.
so cm· SCllS direitos, não deixaria de es

tar intimalÍlent-e ligada' 'ao '�lÔVO 'pSD, uma

espécie�dc express:l:io' -tCóricâ do que' êle
" 'deseJ�vol:H�u, na' ipiálic.a, qualld6' Presiden,I

-te da R(>Plíbúh. ,�té ai �mito bem, nad.a. 'a
con,testar, .mas, o' que fazer eon1 o uõ"o

\"
.

aliàdo di, �1': l\Ílbit.sebeli" outro senão o
,,'o Sr. C�rlos Lacerda? Convü!á-Iõ }llura. ,iritc'

, .grar O' nôy«(p�rtid'O'? Oiiérecer·lhe Íugat na .:J

d' . ,
-? ''0 '

. -

.
_ : lr�çaO'. . . .

' r

o
•

urlsmo

remos de vascu-Ihar constantemente através do pes

�!-lis�, e da precaução, sob��pena de pa,gormos um prê
co muit9 0110 e indesejá'vel.

mentos nacionais'�dc um povo,

ríO�Qs !!lois ou,meno/ gro,ndes
'\ !,. ,ii

_HCi!uê.llcia. Mas quo,ndo ocorre _o panorama

ç, somente entre

o ,fato ocorre,

seria' muito. estranhável 'se nao' c'anseguíssemos acei-
�

, r p- ,
'

fár nem de leve' Q situ,ação em
-

q�e vivémos, todo:yia,
. se não fôssem""'os militares os ,primeiros Q correr em

auxílio do homem que é,les colocaram no Palácio do'

P,la'nalto de �inguém espe{oríamos idêntica posição.
, -I ,"

O nível dos pre·ços.e sua elevqção incontrolável é o

'que m�is assusta as militafes, q�e chegaram o ela

bor!lr est\udos sugeril1do ,várias', medidas saneadoras.

P(m�-mr não deixq'm de salie'!tcJ:r�.Q acêrto pre�'idencial
!;lO redu�ir o; aumento (dias Qlu'9U�is e o teta· �o !I�- \

_ ; posto, de ,r�nda, como n:tedidas 'que virão desafogar
.

'o populo-çõo- em' gêral. 'Que êste apoio militar seja
, interpretado como 'umá contribuição 1'00 • Presidente,
e n,ão como uma intromissão, a mais em negócios e

� assunto$.' estranhos (J alçado do E.xército, o que pro

voclÍlrá ";'0 Mal. Cost,a' e Silva a resp,onsabilidade de

úsó·lo o ápoio militór co�, prudência e correçqo.
V�. .:. , '-". \

,-_

\,

�
,�

,

'

.
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O ESTAElO_ DE S. PAULO'! !'Fp\ o sr. Delfim Net
to o prir)1�iro o referir-se 00 bo,m conceito que volto
,mos o -inspirar aós países nossos amígos e particulo"r
,mente 'oos Estados Unidos. E' êsse climo� 'renovodo

:.(II
.'

t
\" ,

que devet\los à oeguro gestão dos ses. Roberto' Com!,
'pos e Octo)io Go.uveio de Bulhões n�s Ministérios" do
PI.ànelomento e �a Fozendd1 é que' poduá ofere�er
lhe. o �gluC;ão desejado, tudo dependendo,' é evi('!:::n
te, de r:;sco"icõo em' ou,e se achem tonto' o sr. presi
dente" do" República como 0- sr ministr� do "'Fmendo
cle ob�el'var e 'manter ti§lbrosanlente uma �ol itico'
ürtQddxQ�U .,)' ,

) 1
'

,\
.. ,

.

-,

\
I 'L
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CORREIO' DA -MANHÃ:

o MAIS ANTiGtfÓlÁRtO DE SANTA ÇATARlNA
, ,

DIRETOR: José Matusalém C�melli - GERENTE: Domíngos Fenwndes de AqUÚlO'
, l

;' . I._ ,

GOVÉRNO NÃO QUER SUBLEGENDA NA ARENA
, \ • ' \

, I
'

pe-

,
.

Hcfilliti�alllCnle assentatlo no Guvêr- êstes restará UJU cáininho 'lírrico: procura,
nu: em hipótese alguma. se concederão" rem outra 'leg(;�da, seja a' que :já existe,
slLolq\enüa!i ,[wrmanentes e nacionais, na 'oposicionista." scj� lima': 'novli.

,

. O, que-...!a
ARENA. Nem (I P.rcsicl!"Rte Costa' e Sih(a dire�'ão da, A�E-NA não 'pod.e a�itir, COn.

nem o' Senador DaI1icI Kríeger, presidente forme seus líderes, é: que se fonpmn nú.
llõ" partido" revulucionárin, desejam alou- cleos dívislonístas no próprio partido.
{pr-se em exames da matéria. Entel1d�l11 x x x

que a sublegenda naçíonal c permanente A "el,,,'i�l(!icáção ü� �'ubll)gCllda naciij.
serviria para criar uma nova. ARENA den- na! c pe'rll\a'neníe, aliás, não é ampla.: mas
.üro da 'q_LC j� existe, ou, pior ainda 'uma Iimítadà a ,pec�ut'p'�s setores, 'JV,cnos como

-(\nti.AHEI\A dcnü:o da ARli:,NA • .Não a<lnl.l.: forma dc 'resolução dê c'onflÍtos"que como
tem li !)(}ssloiljd,,'de de focos de divisão, c, "lilcro'>'"l'e',pl"ojeç[io lle�soal no cem'l.riO' .poli,
ainda mais aiímellt1lMs I}Or iôrça de, (h�· '

f,' ·ttc.! ,;

cisões cll ,cújlúJa ,p;-nitlá'rill, "o':: q.ue _O'cor,
" �:,�, ,- ,." ,', ", ",'

•

, �,-" '\. I I
.�

r �... ,'!.. � , -', ;,.. � f \ '

reria SI' eO(1cu.nJas:,:clh' tOm' ,a",-$ubJe�el1da ,':,' Aqui, e ali, .alg-õns llonl1I1:;entes parla:
'( '.

' "1' ,.�' 1-' ., .....-.;. " ,(, ,...." � v '': •

naciO'nal c pt'I'Jll<hlCUll". '" ;

..,'.montares 'aee,qu:am, {'ngro�r _
as ftlelr!l!-,

." ,: I' _

'\, tlõ�' ({tic defend:"m. ·1t),-tesc, 'm�s 'apernls.IIII,
.,

� ,,� '�-. .... •
• \r� ,

Para' o" Prcsidente' Cosia e' Silva;, o Se·, "quanto ela: 'não' se eoloc{},u. - cO'mo agora
nador D.lJlid ]üjeg'Cl' e ou�ru� 'lí(�el;'€s �'40. .' ,":'" ,'.�rt( lêrmo$ ::. defi,rlUvâs' c, decislli'ios.

I

Govcmo, a suolegçhda adll1issív,�l _é_', ape!, 'Rcst!;l:çjío i1Q,llCU:;; d�J_}Uta.d.o,s e 'sel1�p.O',rl1S
na::; ,/;t elcito,l'a:l, ,co�ic�did� .cm ,:d�,t�áJ.iie:y� :; "qu'c' �e!Clide!_iia a sub)eg-e�da .perma�e�!e
dos momentos, n.iinca nurlto" antes, das' - naeionà1-, daqUJ p'or diante.)

. "
, , f ' •

eleIções, e, cm termos çstaduais, O'll 'l)lU- ?' x x"
, "

rnc1ll:;JS. Avemls', Qumó forma llro'Í'i�órla' __
Entre a�ttg:o\s_-"intcgr.arÜes; Hu I'SD, "�o

de' contomac dissensões- cventuais, - ·em)Jo,. "cn�antQ, c;'\)ntlrln,\'_ iL fCI',lUenhr' a . espe:qmra
nl lIeinol'<HLls.

,-- / do renas,c"lniento do >çx�íntQ partidQ, l'eá(l,
tllJll(lo·s� . ind'lsti'l;talli(�nte-, ele'men:ttls' ila� I .1,. �

c· A:RENi\: c' no 'MDB' O-s cx-pessetlistªs exa.
" '

, rnll1am
'.

ti' pro'blema a 1 on'go· '.!2ràz9). mzeill
que à el)Jlc(>��o de sublege.ndas, seja para
mcmbrus", 0,0, antigo,' r'i:,lJ .uu 1J.á;, antiga
:U_UN, sigJ1'it�cá s.olução �\ curto prazo, dc�
tipada ,a dur�r J10U�Ó,' Alguns anos, no

'�á.ximo. 'o' q_ue d-eí'ende:m � a formação tde
�m part1<tu' 'qlic- pretcmlerri vchlB durar

lllUÚQ_ mais do 1l1�Ç a ARENA, poi�\lrg.ani,
zad@ em' -tÔl'IlO de normas,

-

ilieo�ogieas'
.

'I _<:, .,',
I

xxx

I

,
,

' "
'

.. \:_ _!
As Peqúen�s Emprêsas

'I'

1:'1'oL Femalido l'Ila'rcondes\de M,attos
, ./

;; ,prQdutos alimcntares 2,2°;0
" papel e papelão 2,2�ó
Nas' Í1\dústl'ias extrativas, devido

p!,v}io. a, participação de Santa Catarina é

de 12,9'�'íl.,: "
I

,.

\

� ',�;,\
.

� A part.icil'ação d'e Santa Catarifll'il, em

rclaç�u. <I? Brasil; ná' produçãu 'do!;i e.sta,
,

l)eleCllllc.ntos ele pequeno ,porte é· ·de. 5,4qo, '

o 'que s,c Ilode cO'nsiderar ba�tànte elevada. '

'Os ramO's <lc '})articiila�ão Jllais aé�;r- '

tualla são: "-

,

'�:;" ,�

\'

Ulua vez a

., )uauej ;'a
,;. 'hebjdas ; , ,/

.� .....

"

. ,

Jwpcl e 11U1Wlão .... .' � 6.';%
,

p"Qdnto:-j alim�?lttal'eS ... , 5,5.oó,_
qlJill1ka c farmacêutica ';1,5ó,í\':'
H10bmál'Ío.' 4,l'l'o' •

mllJel'ais não - metá:Hco�· ...
'

3,8%'"•

I j � .

� ,,'

.I;i

1Il1iis
pa"a os estabelcciiuentos

lIe 5 upl'rários
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Sindi,calo ,dos Empregados,
Hoteleiro 'e, Similares d,�,
'EDITAL bE"CQNy6cAÇAo

\,'

I; ".,''''

,
.»

.� ': ..

'. nunca-mais mudar,
"

" '> ":\', .....
-A'
-.

-

, muoê<agora p

\

I,
Radar na S

'_,
l!lI

d" d"; \:: , },
,

,� .-..
. ._

,
oc�,le a e, ..' �7f!

I � • ....:
••

LAZA{t,o BARTOI Ol\'lEÚ
, .

'
'

1967 'Lucy Salles Teixeir-l '

Miss Laguna; Seheila Marla l!ei ..
irão - Miss Joinville; RGS;1 :r. ü, .

ria Pereira -'Miss: Fim-i;:
-

/',�:u�

,',

-, NUIVIA nrnm(l;�ão,"c?" ne
loisa Helena C�doso -:- R:":ii11:9

,
.

.
...

do (iube Liinoense, 'dia .K ;i!tê

próximo, hàverf, f,�Pl'� (1 >.ç;f; ,

':"",

Em Laguna, no • Clul-e

Congresso, Celso Pamplon 1', 'a-
..- '

-
. '

"ST..J'O'UT" V· ....

pre",entou ° , a _ vv ,J v '1 .1

M
. 1\1' L' 'rn, .

CI b'
,- .. , "

ana. ivo ria l.€DlS u e TI ,)-
LA •

ximo sábado., a reprise. ,

rou domingo, onze primaveri.i
de sua filha Vera L'rcia.

�:� ..

,

"
�

, .,

..
'

�) , I

o R I E,N TALE, �" ,í \
I, .. ,',

'S,H0M1", 'que Carlos .1\-1:' -'i TI
'anr'('sentou, com 2�: Iigúras . io

CI b "6 d- J '
" " ' '. , '

U fi
.
,e ,anem.-, ,nUffiP : l •.

"

't "(

•

,

,__;_" HERTQLDf 'Portela ,e

Irine
.

Bittencourt,' ell1 lua-de

mel, U()· balneário eh ....(�amboj·; ';.,
" ..1'" • .1 S ç< G"na resnter.cia co r; � l�' �'3\. e'l1f'

ra Ilortên eiode Cas LO �erto.::·h; ',II h('1'38, no altl".� 'lor 1:a '(Í" ')
I " I ,

;"r�' J ç<, G:.'..
"

1 J'" ,

-

.'in P,''''''',nr �r;;;T��·,.",-J >:�,r;t"" ;,1"e ,,1110 etO I:. � =; n!
,.,. -nu· bt:� "L ,,., r,,: '. ,�.J�,JlJi""�7 ..

me Porte' e>" rir i Gi��i7 heth J [irg :� e : �'E: �r i 3,;r�n:��' :,.Ài-.

.t. � .....!'__"r.--"_'....., ,-"
...... -..._' • "". ';, '�_ /4 ;!r>J" '1 ...... ,., "11 _'l'or"\ �'1"":�

"i!ete.JVf,:��>"d,' ':;v, !';r..", (; J ,'e;CQi;' pe�}i?:r:�m, -.!i' �'e;le'.'fl ,üe JttU, }'f

'ta c Silva, :�m.1"iidados, serão recepeio» l ,-,f

no Mario Hotel. ,

/
tujo 11iss

,Casà da Ami�ád,e das, S�"rih�rá!%"d(m'
'�Boía��anos d@, Esir�UrJ

,

EQIT�L
,

,

Pelo presente Edital convoco 'lodos as ,"",(:';'':15

'e sto Entidode para se reunirem O Rua Antonir 1 "e
rros no. 222,' às 20 horas do dia

"

,; 'do corre ' ,0
1 de ser deliberada 10 sequinie, _

,

ORDEM' DO DIA

Aprovoçõo das cltercções Introduzidcs 'nos Es-

tatutos Sociais. "

Não' hdY�ndo nÚh,erQ I�gal parq Q 1 c, ;pnvo
cação seró a reunlõo reclizddc meia .horc mais tal,.
de.

;

:c�'�.� : ...:> -, :AGllRA
,e

H'áS VAMOS' fiOS
.

IEU�Till'
",,' j - �

,'j�<�'POIU1UEl1' FUNDO COMUM SOItl�JtlCg

"SÉRIE "ft"" JA' ESTÁ FORl\lFl:IDlfJl!!

"

'I'

'/

, \

" ÀGO�. NO'S 'fAMOS _REUNIR, ?ORQUE C''

FUNDO COMUM SOMARC, SERIE "HIl JA' EST.'

,FORMÀDO!! ! /

Olga ,Melin
� presidente'

'..
'

9.fJ.67'

,

A FIRMA C. RAMOS SIA COMERCiO E AGEi\

CIAS, INCORPORADORA DO .FUNDO COMUM 50

MARC, CONVOCA OS DUZE�Hcis PARTICIPAN
TES DA SERIE "H" PARA A REUNIAO DE FUNDA
çÃO DO CONVENIO A SER REALIZADA A'S 20
(VINTE) HORAS 'DO DIA 16 (DEZE;SSEIS) DO COR·
RENTE NOS ISALôES DO CLUBE RECREATIVO 6 DE

JANEIRO, NO ESTREITO. SERA' A SEGUINTE A
ORDEM DOS TRABALHOS:

1 - ABERTURA E LEITURA DO CONVENIO D
AUTO FINANCIAMENTO - FUNDO COMUM se
MARC, SERIE "HIl;
2 - ASSINATURA oo CONVENIÓ P-=:"OS PARl
ClPANTES DO MESMO;
3 ___, ELEIIÇÃO DE 3 (TREIS) MEMBROS DA DIRE
TORIA E RESPECTIVOS SUPLENTES;
4·- SORTEIO DO. PRIMEIRO CARRO A SER ENTRE
GUE PELO FUNDO;
5, - TOMADA DE LANCES.

'

J
A SERIE ACIMA E' A OITAVA JA' FORMADA

PELA FIRM� C. RAMOS SIA, NA SUA FI�ME DE

TERMINA'ÇAO DE :PROPORCIONAR A TODAS AS
PESSOAS DE NOSSA ·CAPITAL E ARREDORES A PO:;
SE DE SEU CARRO OU CAMIONETA, AMORTIZA�
DO DA MANEIRA MAIS SUAVE QUE SE PODERI/.

,
IMAGINAR, "

E A VIDA CONTINUA' E O FUj\"")O COMU1,
SOMARC TAMBEM, .. NAO' SE ACAE ':',U A \ POS'"
BILlDADE DE VOCE PARTICIPAR, PROCURE f\
FIRMA INCORPORADORA E FAÇA A SUA 'INSCRI
ÇAO EM ,UMA D�S SER I ES EM FORMAÇÃO.

'----�-----,-,----- --," ,

Financiamen�o de Cas:�. Própria
I

$'(VOCE POSSUI FINANCIAMENTO PAf·
,1)ISIÇAQ OU 1CONSTRUÇAO DE C ,SA PR'

,-O IPç:SC, ·IPASE etc. " ::t-..J! 1,\ .:," ': '/ i,-.'SA F

.3CO, TEMOS A SOLUÇA0 PR '\�TA r� IM ,I,

TA.
'v'lOBILlARIA ,A GONZAGA

FONE 3450.

DEODORO I;

-'

' ..
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catam na �I-ríndade

. I

,

DIREÇÃO - PEDRO PAULO MACHADO

.,"l" ,:,
'-;:-'

.

,

'�

II e
Perante

deixou muísos (

pendênchs do
fo I-{onrlm:", ó'

'Jili:tou boa r

�ue [Só aos 39 minutos .veío
� ser m3vimeútado pela pri
meim vez, já com o quadro
:j);:ll'�m!tense no domínio téc
:cico das ações. Man�ubm.
l'1m David e Edson e a biJ·
I', ·acabou nos pés de Lucas
(i .:e ::;vznçoU! -até ganhar a
, nela-lua" para, de imedia,·
to, fu!ru1."'l:U· rasteiro' no

(l. nio di.renu- dôo arco gu�
Ii acido por Cf1rlos JUberto.

•

Vci� ebpa complemen.
L.r, notando-se logo que o

(' ze � (lcal Ínvesiia 'mais.
F 1'É;m. (} fazia com defeitos
S'- iÜ?nA';s, fonmndx -se, seus

2v;mtes, p:rês;s fácêis para

Fassou de '.'1"':;
,. filelarla", CD' 11 "'� _.

� '_,A:(çomba'te:: b '

-'< -?, ("ei�dc-se '"'101 .

. [,ando·se c,,'· 0

·:®;t@l
}1.

v;_�
l�'� '\1

-;' � :)I

'.

. O Cortl:--C();",a o €stn 'ual de basquetébol foi de
, .senvolvi(�o sóh ,�'o 12 diTo ''19°, nesta capital, dêle. to

, .
mando 'parte o::; e�'l pes rio Clube Doze de Agôsto

� Uniõo Palmei�(ls p. �:-rar' ]0, o Iprimeiro da çapital, o

.. �,eGundo de Jo'nvil!e e o ':dtimo, de Blümenau.
-

No Co"g,:'es5'O de ,,( Sertaura que aconteceu sá
bado à' tarde, foi reali7o:0 o sorteio para qs jogos. .

Doze de ,Agôsto e lpiranga, abriram o certan{e
nã noite de sábado PaI! �o- público assistiu ao cotejo
que foi antecipado por uma part,ida de ,fútebol de

salão, a título ele aoerji'ivo, 'mas válida pelo certame

de juvenis do (idade.
-1-.

J

I

Venceu o clt,,!oe do:-:ista pelo marcador de 50 a

48, portar,to tli-ferença d:minuta de ap_ênas Idois pon-, �

tos. O Doze l"Porrteve UI'Y'O diferença de 10 pontos du
rante a primeira fcs,e e g'rande parte da segunda
tluando então o ;p;rangn, notando a debilidade físi
ca 'dos dozistas PC",cOll a pressionar com maior

insistência, n�Jsce"do os pontos que o colocou bem
perto de seu adv2rsó ·io. ��a segunda partida do cer

tome, tivemos na rnanh� de domingo, o prélio entre

Palmeiras de Joinv)lIe e Ipiranga de Bfumena'u. O
clube palmeirense joga"dO bisonhamente deu chan
ce a que os bluf'\1enouenses comandados por Rubens
L.onge colhessem uma Vi;'ória de boa marca, por 58
x.41, embora sua equipe nada de extraordinário de-
monstrassé.

.

Ficou a decisão para a tarde de domingo, quan
do tivemos Doze de AgOsto e União Palmeiras.

. ,

Prim;iro tempo, b'1stal"'te movimentado com

tramados, faz�ndo o d'rrinuto público �vib(ar. Doze e

Palmeiras; terl'flinmqry( esta etapa empatado 23 x'

23. Veio a fqse fhal e o Doze, movimentando-se
então com maior .de.; l' ·),orag.o. pOllde desafogar, as

sumindo o lid€"onça elo mar�ador par9 não mais

perder. Resuit 1do Cnol e'e 50 x 45, ficando assim o

cl�be da caprtClI '. p;o';; j do título de campeão esta

dual que este."'J en B\ 1.er.nu em poder do Ipiralir
ga. O Doz� fnir. (:;9 r: N2lson, Dobs, Felipe, Ca
pitã�

.

e" Rorrll' Jl '.o, erlt Q ldo posteriormente André
Rui e Tonado. t=fo, i 1\ r:io e Pedro não jogara�.
Treinador Lu:" ( :03 A \qchado. União Palmeiras:

.

,Suba, /'.l1gelo. Ac':: ._, ", . ,r;t> (', Iv\ima, ent,rando �eno
e Carlo� no :i 'co c' l,ta. Treinador: Haroldo Bi-
ckholz. O lpi� ""i, :-i 1: ,o,' ,\iinor, Probst, Werner,
':oriinhosr AA'" .�t \ i � Eren. Arbitragem do
au!ista Rub._ õ f'� auxiliado· por Carlos

8rognolii e A' "0 'or _t i nas diversas partidas.

, �;

os componentes da retaguar
da corítíbsna,. com o vetera
no zag-ueir'Ü Nieo em g'l'ande
evidência. O Coritiba, tam·

bém ataca,va, mas, ao con

'trário d�s nossos, hnpres
sionava pela magnífica se

quência de passes entre

seus jpgau1ores, mormente
os atacantes qüe, no entan

to, revelav;tm·se violentos,' a
ponto de quase 'provocar o

SOlapamento .do brilho
.

d.o

choque. E foi numa jogada
desleal de DavId que o Col'i-,
tiba, com a cooperação-do
árbitro paranaense Wander

Mm'eira, elevou o escore pa-
ra 2 x O. �

Aconteceu aos iS ,ninutos.
David-e Bi disputam a pel'1-
ta que está máis para ó jo
g'ador .alvinegro. Uma boti.
nadá do dianteiro atinge I)

tornozelo do' "colored"
g'ueiro Ilite cai ao soJo, ense
jando ao "inea" avançar pa-

·
ra, dentro da' área perigosa. ,

Maurício vai de encontro a

David, mas êste passa a

pelota '3. Wllter, o qual, li·
vre compleh,inente, Ir�ão em·

contra dificu,ld'ade para \'en

c�r' Car10s Alberto. O jôgo
· prossegue com (} F],�ueiren·
se tentando pelo men()s di
minuir a dJiferênça. Quase
que o comi egue aos 41 mi·

mItos, quando Egídio, a a

penas dois 'passos do arco

e livre da l'narcação do her-

, .

rn

za·

falta" . de David' em Bi que
proporcionQu o ·seg,undo . g'!11
dos vi,sit;uItes. lVl;uito cor.'}

'placente 8.S. às jogadas ,bus
ca,8 de' 'éiltSmís 'jógadGres do

Cpritiha, prmc'pa�me1ite VaI'
ter e Chico X:.!viel·. que nã·)
.mereciam prosseguir no jô-
go. ';
.

. ,;.t.,
•

Destaques para Zeferino"
.
Ervino, Nilo, Livadir, \Val
ter, 'e Lue'ls� nos visitantes .�

çatlos Albert!}, Maurício, Z�
únho e Merdo, nos· locais
\, ..

Bi .atuava bem até ,que, foi
ati.ngido por David .e subs
tituído pc." Gercmo que não
teve 0l1orttÍnidade de apare·-

(,..

cer.

Os quad?'oG: CORITIBA -"

Zei'el'ino; Ervino, Celso, Ni·
co e Chie" �avier; L\vadir
e Lucas (Ql'1ündo); Oro'mar
(Gerenilde.), Valter,' David
(Euclides) e Edson. FIG'UEl
RENSE -, Carlos Alb�rto;
M'auríéio, Ri. (Gercmo), ZuI
mar e Edmar; Zezinho e Ce
sal"; Eg�dto, AlercS,o; Fida
(Airtnn) e Romerito (.Vil·

. mar),

REl\'1O
A represelltllc;ão do Cl.ube

Náutico Francisco lVIartine!
li vem incorporando jovens,
visando- armar futuras guar-
nições e tentar v(lUar a

manter a hegemonia do remo

bar�iga-ve:i"lie. Cerca de 13
· 'jovens. vêm f.reinan!io I;1jii_.
riamente no clube.

BASQUETEBOL .

\ -'

, O certame estadual de a·

dultos esi,í marcado para
êste fim 'de semana, quando
estarão. desfilando no gi
násio Charles Edgard Mriritz
as equipes do Funil, Ipirall'
ga, Ginástico e CruzeiÍ'o,

CICLISMO
No próXÍmo dia 14, pelas

. principais ruas da cit1ade,
terremos a realiz2,t;ão da
prova ciclístiéa "14 de Maio"
org'anizada e pa.t ocinad.::t
pela Radio Guarujá, contan.
do com a �olaboração da Fc
deração Atlética Caiârinen
se.

TENIS J)E MESA: I.

O/ Tornei [)
. de Tenis de

Mesa, está com sua iy..scri.
ções enccrq:�das, devendo a

FAC, divulgar nos llfó:rimos
dias a tabela de jogos qi.te
serão desdobrados na sede
da AABB.

FUTEBOL DE· SALÃO

) A cada i'odada que passa,
. o campeonato regional . de
futebol de salão, _ categoria
de titulares, "em ganhando
atra�ão cm:n a subida e des
cida de c1ubes na tábua de

classificaçií,o,' cada qq.al man
tendo acesas as esperanças
em busca cto título,

/.

S D

/

I � .."#" f

-.'I'ransterida. de abril últi-

LIS'
, ,

....

,-
.

JI1:venil'
-

de) "Futebol Na Bóda�a de
'Ênr.erramen!o do' T�riÜ)1' g:P@s�al D.artolou
I
.'. .'.� '. 'o Paula· R�m�s' ,p�i' ít�l' " .. ,

\ /.

DispritaIJ�?; na manhã .de fico derrotou a do Pii�â·R.a
àtíteóntem:, no "Adolfo KOB- .

mos, pelo e.';;cor'e de � x, 1,
. I '" '..',

- J

der,'! .a' últim!i: partida do ficaúdo, assim, com o h'ieo-
.

turno pelo títtJ.lo�ae .1u�eÍ1is, '1°1 a "lantenúi" desta,. ])ri.
ta equipe (�O Postal Teleg-rá·, meii-a etá.1Ja do cer.tame:

"
.

. .
.

To,r,neio "R�berio Gomes Pedrosa'"
, I

'. Eis os resuIta,dos d(1 sába

.
do' e domingo, do Torneio

�. G. 1>..,. \. '". �
. Flamengo � x CorJ11tIans '3

Bang'Ó 2 x Fluminense o'

Atlético 1 x vaSéo' O
'S. Paulo 1 Palmeiras:1

. \ .

,Ferroviário O X:. BotaJ.logo ()

/ G:yêmio 1 .x Cruzeiro O

t.
. Fufebol de 8@!ão � D®ze Venceu Mais

.

Um e Paíneíras' Gol�QU .;:
A representoçõo do Clube Doze de Agôsto, 'de rianópolis, o qual .IavrouFenr'eu o título de líder invicto',â6 .cornpeonoto da di�

, . , seu ma�l" tonto, ·.lá ,qu�' ()

visao de titulares de futebol' cie sqlõo.. dando comba-· sucesso foi, estrondoso, sü�

te na' oportunídcde O? elenco. do j uventus, /<;it-é então perando -tôda a expectativa

,illvicto, :m�s 'c61:Jtando com, dois r?oníós, perdidos,' re- . .

::'". \. Cerca de'.dois anil carros'; ..

.Is,ultadô dê dois empàtes.
.

,
.

..

.

,

. .
. víndos de tÔllas. as, partes

,
O coteje esteve sendo. .aguqr�ad<? corn geral itl- .. áo Esta,d(),"rt\uitos 'déles Silo

.

'Na categoria' I (Dallp
terêsse

-

pelo públ ico, levando até eis. dependências do perlotados" de �ficéiónados, e>WoJkswagen, foi venc

Ginósi� Charles 'Edgard Moritz, llrn público bostonte .locomoveram-se até o 'djst.fi- o Fuck pUoiàdo por N
·

.

i)' , . ,l : ) �',
.

". '. to da 'I'rindade, onde vibra- leão I "Pit�co" Delamberlbom: .

, 'ram com. as emoções que � na III (Gordini, Simca2 x 1, foi a contagem' final, fovoróve! aos dozis
" .. corrida otereceu, numa'. de- fão, Berlineta, RolI)' e �

· tos que deste forma _mantiv�raru-�e :,ha ponta da ta- rnonstração inconteste. de o Sirnca que teve ao 1'e

bela, sem :.;',enhum ponto perdido.v que o perigoso esporte do te o jovem Edy Mede'
'.0 jôgo esteve parelho com '05 .dozistcs .dlsperdí- a,ytdnÍoblli<.m1o, lugó na'::s�uí .Ambos revelaram-se e'

conde maiores oportunidades ":pêr�,,,;sér.el� converti- ,p:í:i�,eita, arrancada, .:já" con·· ha direção dosseus veíc
/, '�. ;.,

.

(-"
. ,

... \. "
.

'

.

" .t.a. S\Om avultado número. de,
.

demonstrando, sobretudas em go 5,. ,. .... í .. : r ;':,'.. .. adeptos, o que sobremodoa- grande sangue frio e vo

,

(; O J uveti�us sentiu bqstonte a,' fplta de' seu zc- nima os org:airl�adol'es da de inabalável de vencer

gueiro titulor Zagalo, enquanto que o Doze
.

tom- prova, tendo à frente a .fi- êles
bérn lutou com o-mesmo problemo, já que hão poude gura do' cr,-d.eputado Olice

" utilizar"-; ;zagueiro Lourj.e o-otcccnte Melim, por fd' Pedro" de" ?aldaS,
.

d di
-

f'
'.

.

O Doze vícr F' .

. Esta, aSSh"11, ímplantade,
ta e con Icoes· lSlcas. oze ,.armou· com:- austo � .:

.

-
'.' .

.. em bases sólidas, o esporte
Biazofo e· Romuoldor-Chiqulnho e .Nodjo.

·

ArbiÚagem"nemY:lal de Flóvio Zippel, -cuxiliodo
culeo Ervlno, 'cabeeeía mal, por EvaldÓ Teixeira 18 Nilton Selva Gentil. ,

inrl,j a' hola bater na traye
- . ) ... f"·,,, d"No .oütró pré lio, o Pcineircs con ·irman o seu

para soh,,'3ll: pa'fa o zagueii'o . \. .

que á mand:ou pa.:a long·e. E favoritismo, marcou' nova' goleada n_o certame do"su"

te:rnlina
.

o encontro, com plâniar o elenco do' -virodentes p'f?lâ 'contagem ,de
mais alg-umas, jogadas sem 5 x 1, e'm ·jô.go arbit�ado riorr Evald� Teixeira.

.

p'erigo pai'a os. dois .arcos:
.' Após .estas ,partidas, a tábua de classificaçôo' '0- .

k'bÜl'�g'erú falhá de ·\<Va;l- pres,�nt� a ?eguinte es'cala:
.

déE MOl"e.ka: que deixou P.-.s- '

pasJar em blt"am�â' núveils alo. 'lugar - CIÚbe Doz€' de,·Agôs,tó com O p.P:,
20. lugar',,- ,PaineirGs com·1 p.p, '

30. ,lugar _. ,Cru';z'eir,o e Juxentus,.com/ 4 pp.
- 40. lu.gar � ·çai"ovana dt) ;Ar' tClm 5 p.p.

·

50:�ar .-.- Bame'rindW$ GO� 8 ;p:p.l

.

60. lugar. - Tiradentes com 10 p:p.

AMISTOSOS NO INTERIOR

Em �lurnenau' - Palmei

ras 1 x Olímpico 1 \.
. Em Tubarão - Ferroviá·
rio � 'iI, Lliz 1

•

1 ''1..\ .

, ..
" j

Em Bl'usque -:- Bàrroso 3
x C. Renàu:x: 1

",

Em Jóim:ilIe - Caxias 1
• x Helias 1

Em Lages....J. Inter. 1 'l{
GuaranÍ O·

Em Capinzal - Pctdig�o
.

[) x Arahutã O

. .

--- -'---.. ... - ...-._- -----�;..'r-·---

BA.SQUETEBOL
Y

.

VOLEIBOL
Teremos . 110S . próxlillos

dias 13 e 14, em Joinvine, à�
disputas do camp�ona'to es:
tadual de VOleibol juvenil,"
contando com. as par�icipa.
ções do Bandeirantes, Cru·

zeil"C', Gin�tico e Vasto "Ver
de. "

TlENIS
O Tênic Clube Bôa Vista,

de ..Jioinville, sagTou-se re

centemente, campeão esta
dual, em série somando 11

pontos. Em 2. lugar classifi
cou-se o Tabaj�ra, com 10;
em 3, Guarani com 5 e em

4 litgal' () Lira 'fe11is Clube
com apenas 4 pontos,

- ..-�--- .�- .�.�---."......

,

i
, CONVOCAMOS TODOS OS IIR.:,"DO Q.:, NO

GOZO DA PLI�NITUDE MAÇ.: E DE SEQS DIREitOS
PARA A SESS.; ESP.: de ELEI'ÇÃO DE PREENCHI
MENTO/ DOS CARGOS DE ADM.: DA LOJ.:" PARA
O BIENIO 19071699, A Sr:; REALIZAR DIA 9 (NO�

· VE) 'DO CORRENTE MES, A's 20 (Vlt�TE) HORAS,.
EM SEU TEMp.:, SITO A' RUA VIOAt: RAMOS, 80
NESTE OR.: ,

' .

OR.: DE FLORIANOPOLlS, 3 de MAIO DE
"

-

1967 E.: V.:
A. MENDES DE SOUZA - Secretário

-VISTO:
Valdemar de Melo Dias, Ven.:

.'
� :_,_:' � ;

.

. do automobilismo cm II

cidade, graças à plêiacle
"cspnrtlstas que. formalll
diretoria do Autoll1Ó\'el
be de Flcríanépolls e já

mOI. fora::ll efetuadas, 1hitc

ontem, p'ela manhã, as "1'1'1·

meiras Quatro Horas de Flo

ríanõpolis", promovidas lJC.'
'lo At;io;nóvel Clube de FIo· próximo ano a prova

rará em brilho e cone,
cía a que anteontem p'

.

zou têdas :15 atenções
catarínenses. '

.

' <,

os V:rrORIOSOS

Clube de Florianópolis
brilho da. manhã espo
que tomou conta da cid

� � .

Patlh;iptudes de tPrbva Esportiva
í . .

.

,
.

i' I.

Segundo orientação do Departamento Técr

da' Federacõo Atlética Catarinense,' que estaró

per\(Ísiona�do a J]rova "14 de Maio" progra�ada
Ia Ródio G�arujó de Florianópolis, o Conselho N
nal de Desportos_ sómente o!Jtorizoró a re'al izaçao

,

provo cicl íst.ica, em E:aso de tpdos os seus particip
"1/

tes apresentc:irem ficho médica, devidamente com
.

,.

vada .

De�to forma, ,o Depart9rhento Esport ivo
d10 Guaruj6 estó solicitando a todos os atletas ins(

tos no competiçéÍo Q cjüe
/

compareçam na secret

desta emissora a,rim "dé"�pmvidencj,ar.em aqu,eJõs!
�

g.êhcia� do CN.P> bem como, çletalhes sôbre a pr
,

que será'.de�do�rada pelas p�jncipais ruas da copi
-

. '",,;;r.

catarinen'se�
'\

FLAMENGO ESPORTE CLUBE
EDITAL DE C.ONVOCAÇAO· dia

8 horas nos salões
Dê· ordem

.

do Sr. Presi·
. prio Clube.

dente do' Flamf:mgo ESPQl;te Ordem do dia,:
Ciube 'de S'1poeiras, em

_...

_:' ELEIÇÃO DA NOVA
8côrdo com os dispositivos

'

HETORIA.

F;5t!].tutíü-ios. ficam. c,c1nvo· q'l.poei:r:as, 3 de maio
C;1dos ,ós S1's. AssDoiados ,1967.
'p:áta Uma Assembléia Ger;:tl
Ortlinátia a 'realizar-se :10

Altair L�a'
Secretário Geral

·--�""'··--·-"-·'r--:"·,,:-·'------·--

D!A /13/5

REPR,IS.E DO SHOW R�VIS"rA _. ','YIYA MARIA"

SABADO � às 22 horas'

I
Com todo elenco de jOVE''1S da society.

Traje Esporte _._, Mesa? na! Secretaria do (iubf
,

-

DIA 7/5 - DOMINGO -- às 18 hbras.

FE.STIVAl 'DA JUVENTUDE
, ,

.

"_:"Com shaw surprêsa Mesas' no Secretaria o

Clube - C�nju;'to de "NELSON PADILHA".

.)

,ACADEMIA DE rJUDõ E_DEFESA PESSOAL TAHEH
SA (FILIADA A ACADEMIA ONO DE S. PAULO) /

MATRICULAS ABERTAS A' AVENIDA HERCILi(
LUZ No. 211 - RODOVIARIA

'Diretor proprietário
Prof, Vitor Ferreira da Silva,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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\

�

. .�..._S9m�--d17ie� :�fdhlJ,õct�"'ttVf�� por
r

-,� ..

rexelllPlo, Gartn\ está compilando agora uma

hiS1��.." da (Inglaterra I\�edievol, j6' tendo até agora preen- z .

'

chido 90 pági'� de papel clrncço de moterlol jeco-
'

_

Ihido, inclusive mapas, desenhos e diagramas. .--------,---:--�---""7'""-
..

_

.

Está igualttiente ·tompildndó, ent;e outras mui
I

�� .

�:: ;�::�:/,eur��i��,t��: s::::Ci:� :��:����br:S�i��� Jornada" c'o""n".. �,·C1'IW'1'1_lósofia grego; um cedemo de apontamentos sôbre o

.

,

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

li ',' '�,,,,,'•.,..•.�..•., •ortod6xia grega e o catolicismo romano; 't::lma histó-, II ''â";;,�_�
ria da arquitetura eclesióstíco grega' medieval; no- I '>J'ctif.� VIAJOU O SUPERINTENDENTE ESTADUAL

tas sôbre o mitoloqic mundial e outras sôbr� os fo- ConJusôo do 80, pág. ro Anrárid, podendo s'�;,,,,\;:,>,') I.N.PS Com destino ao Rio, viojou quarta-f�ira
raós do antigo Egito, tos e esforcas no sentido estudodos as .cldcdes de D\:l,'i\,_ ri o sr Lael ia luz Supi:!rintcndente do I nstitu-

de um levontomento qlo- Lages ou Chapecó como últime:",__",.",,01' de Previdêncio Social. ern Santa Catarina

Gorth está fazendo também UI;'" ievantamento ','m"'
"-'

da históriq de s�us próprios ancestrais, já tendo con- ��;a��,�' estrtuturas do sede. ,:
.

to NócíOf)í� -êncio nó Velhacap será de dez dias, de-

. "

'

d'
,

I t d f '1'
Sua ,perman\�� ..

""m muitos novid�s pore os bene-

segui o ate agora evan ar os traços e "suo crm Ia
'" ,,-'

até o ano tde .1789. E quando tiver mais tempo espe- iNTEGRAÇAO E' CONCLUSÕES vendo re,tornar' cr-':nciq em nosso Estadol inclusiye a

_ ra poder vicjor por outras órecs .do jGrã-Sretanho' e A META, ,
ficiórios 80 previdê",��,�� ,"d�r::;::'f�'�'''''�

-. •.

-.

,r Os dadas '". estotís;tiC'os� imp'!ántação 'do !"Ca�n'êt" �lú'e f!Pf) -?i'!p It-oc,�!'aó'I�'ftl>'� u, r:>f'A}/J
.'�. l�var:�Q"su(i""ti.rn,btQ�9G!ne,at,égka·,éilid:o 'mbis�Iongéf'--'� �'�"�E"� 'f:�

_:-.

�
-'":""'-'�;.

so-o de"at·ua·ll·zados, ,'nsu- .

' '(QJl�
,

. ,.. ",!,,' ,,' ,-'.
_

,

.n ocanuo as propnas - pagamento dos pro�:-ntos de aposentados e pensio- ,'-"

Recentemente, tombem, consegl,llu encontrar conclusões da jornada ficientes é pouco predo-

tempo para escrever' uma pequena novela para um que colocaram em des- sos; são necessórios mais j:'}ista�EGURO DE ACIDENTE DO TRABALHO E O

concurso escolar obtendo, desnecessário dizer, o pri- taque a falto de condi- pesquisas; e urgente um
_

-

't
"

- .

t de' t
- I.N.PS: - Recebemos do sr. WalmY Angélico Gas-

meiro lugar.
- çoes para a Ih egraçao movlmen o In egraçao \.

do estado� o pe. Beltrqo, do estado afim de se r'Om parY, Coordenador do Linha EspeCÍlJlizada de ,Segu

baseado nessa reblidade per os pontos de estran- ros Sociais, do 'INPS, em Santa Catarina, um, aVIso

'. apresentou sugestões que
. gulamentà de sud €CO-. às emprêsas vinculadas aos e�-Institutos detentores

devem ,ser aproveitadas nomia e de 'sud cultura;) d� monopólio dó seguro de ocidentes do trabalho,
nas próximas jornadas a está na hôro de-nós pi"eo

' ,

serem realizadas em San cuparmos com os nossos rio quar diz que o Decre,to-iei no. 29'3, de 28.02.67,

ta Catarina. problemas', est,udando�os .
não � auto ap)icávli;l, visto como o artigo 37 dêsse

Transportes e C,omu- 'afim de equacionar so- diplomá legal dispõe que o poder t:xecutivo o ,regulo
nicações foram aponta- luções; é' preciso penSeir mentar6 no prato' de 120 dias' contados da respecti
dos como temos da má- com cabeça cateirinense

va pLJblicação. Até que sejo baixada dita regulamen
xima impostância ,e que sabre os problemas cata.. tdcão:__ ialiênta o 'aviso _. lç 6riti'''luarão em vigor
deVem ser estudados éom

-

rinenses:' �,
.

a maior uogência. 'De- 'os seguro? feitos através daqueles êX-,lnstitutós.· A

vem, pois, sugeniu pe. Esta a' visão pdnorâ- Linha E�pecializdda de Séguros Sociais, está r€!pelin-

Beltrão ser oS temas da mica do conjunto de cc;m- do qualquer tentativa de invasão de extronhos �ssa

próxima Jorn.Jda que po- clusões resulfQntes dos, I' d I N PS
d' I' T t 'r' s s fe -n'

areó exc U$IVO o ',"
. ..

. .

" ,

êra se rea Izar' em u- eses e p emls a 'Ia -

A' "'A·.R'"MACIA DO·' EX-IAPB 'FECHARA POR
barão. todas nos trabalhos €i cldS r

Para .o jornada seguin conclusões ólcançadós "'CINCO DIAS: _" lendo em vista determlnaçoes su-

'

té, sugeriu como temo a pelos grupos de debatés periores, ó farmácia .o éx-IAPB fec!iará durante cin-

Emprêsa Econômica e co nos três dias de trabalhos co dias para adaptar sua escrituração e preços de me

mo 19cal, Joinville. em regime de temPQ in- dicamentos ao novO. sistema monetório brasileiro.
Uma quarta' jornada tegral da J ,Jornado So-

Essa determlnaçã�. decorre do Dec�eto no. ..:
deverá trator da Estrutu- cial de Santa C:atarind.

60: 190, de 8.2.67.

I�t,.
., .

,

x
.

.

,

�
fii��
v:...··"... '

ESCRITÓRIOS

APARTAMENTOS ).

F'NANCIAMENTO

\ EM 5 ANOS'"

ii

MERCANTil E

INCORPORADORA

Sábiw de Calç s Curfas
I

�

,

LONDRES (B��S) ._. Um jovem estudan\e inglês
est6 fozendo seu i�gresso no undo da Ilterqtur'a. E

com op9'nas . 13 anq" �cabQ' publicar seu lirimeiro, J
'

livro, 1 ,�. ,·a·,'Trato-se de Go!rth Fowd
,
de Sonc!hurst Berks-

hire, que resolveu compilar a istória de sua igreja

paroquial, São Mig�1 e Todo os Anjos. O resuitcdo

do seu esfôrço foi d�scritO pel diretor de sua escola

corno "culto e brilhcsrte, feito real-mente notável pc-
I

ra um jovem de sua idade".
I

Agente OfiCiai d� Propriedade industrial Re, VENDE-SE PROPRIEDAD.E
gistro de marcàs, patentes de invenção nomes co-

)

rnerciais, títulos de estabelecimentos, insignias e Vende-se uma propriedade, localizado no centro

frases de propaganda. .� da Cidade.

Rua Tenente Silveira, 29 - sala 8 - 10. ,on- I Facilita-se pagamento.

dar - Alto da Casd Nair - Florianópolis - Saixa Tratar com o Senhor Hamilton - à rua: Tiro'

Postal 97 _ Fone 3911, dentes, 34 - 10 andar.

,.

-

...... ! • ,
• �

, •

,'�, .' , �.

\ ,

FATOS CURIOSOS

'
.... ,

Garth, a�uno de uma escola secundária, voscu

Iho« antigos cjquivos para poder traçar a história da

tJreja até o' lonqínquo ano de 1220�
Des�oDriu inúmeros fatos curiosos. .. á estória

de um capelão do Século XV severornen+e repreendi
do pGr seus superiores por ter realizado um casa

'merato secreto-o noite, sem proclomcs Ou licenço: ou

'do J:'::Jroquiano acusado de. feitiçaria; ou do presen

't.e d�o à igreja por um paroqui�no do Século ?VI
cdhsi�'indç de "oito pences anuais que se destinam

ao .fd�,ecimet1to de dois lompiões para _os seLviços
por tocíb o resto de minha vida".

\ .

G�:th . empreendeu suas pesquisas e disciplinou
'

,
os e'm, I fr.o no curto espcço- que entrerr:_e,ava "-€�tr.e I

!

suas aL!lqs e, deveres de casa suas funçoes domini

cais no' côro da igreja.' /

Mas �Ie é o tipo do jovem que ,gosta de estar

ocupado e :e,enquémto fozic a crônica histórica de suo

Igreja ttabdt!hava simultâneamente em uma série de

outros projeâos,

'cebeu 'o seu Volksw ·uen?
.

,

Vai chegar este semana I
t \ /

, I

HISTORiA

J
PASSATEMPOS

"

O jovem, porém, incrível tomo possa parecer,

não possa todo seu tempo" estudando ou escreven,do.
Entre seus passatempos contam-se o cidismao, nave

gação a vela e tênis de mesa; filatelia, numismática

caixas de fósforos e fivf,os tintigos; visita a vêlhas i-

.. grejas e casté!os;' música clássica. ,/
,

Assim, não é d� surpreender q�e a ambiçÕQ i

mediata de 'Garth sej.o _0 de poder .um dia , lecionpr
,

História em uma' das grandes universidO,des britâni

éas. Espera igualmehte poder publicar também ou

tros livros de HistÓria bem' como prosseguir cOi11 su

I eis já famosos. 'escavações" arqueológicas.
!. ,_

Paraben�! seu sonho éSÚ1_re}llizado, sua família esíá feliz e

QS passeios � é sÓ 'questão de pro(grama..los-� ,

.

. .

'
'

- CERTO. E VOCÊ? JA ENceNE·NDCU O,.SEU �tOLKS'1

OU PREFERIU UMA �OMIU?: Você chegç,u, â!taza4o par,a
, párlicipar,do convênió ,em. .que eu line .ib$'é,reVi, mas,-;s�iba'

" qUé-a C .. RAMQS Sil. ��Iá'form'ando vário�_dêle.s.� �oce po-.
-de esêolh�i (» que-'ínáis lh� convier, o, d� trinla�,parHc,�panles,
o de sessenta ou o de cenlo e \finle. ,

_

Gtâlo.'Súa informação-veio "NA 801A"j ,pois' pensei que

'não houv,esse mais possibilidade de eu me inscrever ae Fun-
,

dó Co�tím SOMARC,�
.

,'c'

•

"
.

_

PROCURE Á C. RAMOS SIÀ.IN'COIPO�ÁDORA D� :FJJN-',

DO COMUM SOMAR,C E'VE�:A .COMO É FACIL p���Tn:l"
PAR DO/'CONVENIO E GAMIJAB -:UM '_ VOLKSW,AGEH,
KOMIJI OU UM KARMANN GHIA.

'

.

,

j

'lUDO É "rUCK"
,

, ,

, \,.,.,
. Emprêsa 810. Anjo da Guarda Lida.
Horário de Flodanópolis para:

I. PORTO ALEGRE - SANTO' ANTONIO

,10S0RIO _' SOMBR!O - ARARANGU�: 4fOO -

I:
.

'r2,00 e 21 ;00 horas, ,

TUBAR��O: 4.00 _. 7.00,-', lO�OO - 12.00 _,1... •••

13,00 ..._ 14,00 - 17,30 e 21,00 horas.
_ CRIeiUMA! 4,00 _. 12,00 - 14,00 e 21,09 horas

LAGUNA: 4,00 - 6,30 _' 10,00 - 12,00 - ... ,
.

13,ÔO- 17,00 e 21,00 horas.

1MBITUBA: 6)0.- �,OO - 10,00 - 13,00 e ...

17,00 horas.'
.

,

LAURO MUllER - 'ORLEAES - BRA<ÇO DO -NOR- .

TE - GRAVATAL - ARMAzEM - S. MARTI-
'

NHO: 6,00 horás - 30., 50. e sábados.

OBS: as horórios em preto nõo funçjonám aos

domingos.
ESTAÇÃO RODOVIARIA _' FONTE 2172 e 3682

FLORIANOPOLlS '

Vende-se ou troco-se uma casa de madeiro,
com parte de alvenaria, sito ,à Rua -- Adão S�hmidt
53 - Barreiros, ponto final da linha ESCOLA, por

outra situada no Saco dos Limões,

Tratar no meSimo !ocal.

REX-MARCAS E PATENTES

I'

t; ,

�

'.

Previdência ,Soch;il

A. Certos Britto {

Assim, Q .parfir de 15 do corrente até o dia 20,

expediente da farmácia do INPS (ex-IAPS) será ex

clusivamente interno.

NA AUSENclA DO SUPERINTENDENTE DO

I.N.P.S. em Santa Cataritla, está no comando o sr.

Oki r- de Sieno, SubstitUto Automático.

/

José Malusalem Comelli

Marcílio Medeiros Filho

advocacia
_._-----•.------,------��----

Rua Deodoro, 19 - conjunto '2. - Fone 25-82
AVISO

Norberto Czernay
\

I

As Firmas Construioras e Projetislas .

CIRURGIÃO DENTISTA

'MPLANTE E T.RANSPLANTE DE D�NTES
.

.

sistema de alta rotpçã�

A'S FIRMAS CONSTRUTORAS E PROJETISTAS

I

O DISTRITO DE ENGENHARIA SANITARIA

DE SANTA CATARfNA (DESSC) da FUNDAÇÃO

SERViÇO ESPECIAL DE SAUDE PUBLICA (FSESP)

Avisa que, para efe'ito de porticipClção em concor

rências para contratação' de projetos e (ou) constru

ção de Obras dé Engenharia Civil e Sanitária - A·

bas.tecimentos Públicos de Agua e Sistemàs de Es.

gotol à seu cargo, deverão os interessados procede�
rem o cO�1petenté registro de suas Firmas na sede do

-Distrito .

Maiores informações poderão ser obtidas, em

horÇirio comercial, exclusive aos sábados, na sede do

DESSC, à Rua Santana 274 Aratacaj ou por inter�

médio da Caixa Postal 668. --
I

Endereço Telegráfico: FSESP -- F'lorianópoli!l

Oentistéria Operatória Plilio
(Tratamento Indolor).
PROTESc FIXA E MOVEL

/

EXCLUSIVAMENTE COM HORA MARCADA

E�ifício Julieta, cunjunto de salas 20�
Rua .JerÔnimo Coelho, 325 I

DeiS 15 às 19 horas

Residência: Av. Hercílio Lu%, 129,.apt. 1:
• 1

---'------------

se.
ENGo. WERNER EUGENIO ZULAUF

CHEFE DO DISTRITO
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



o MÀ.S ANTIGO DIÁRIO DE ,sANTA

"
,

\

I RNor faloll Com Tar�D
, ,

,�.rp,c�c;ie�tc d� Guonaboro, onde participou .de
rl'lun,IOO do Diretório Executiya do Conselho 'de Reito
r,� dos Wniv�rSid,q;des,ar\'J,$Jleir()s, ret.Qrnou ,o 'esta 'Cq4
pltal o Prof�or Fetrelra Limo, Reitor da Un;versJ.
dcde Federal de Santa Cotarina .. No Rio, como'

'

re--

, pr�s�ntarlte, do Conselho, manteve contatos Com o

Mlnls!ro Tarso Outra da' Educação, trotando da li.
beraçao de verbos para as Universidades Federais de
todo o Brasil,

Encerro'-id proxrrno dío 11 o Curso PSiç
das ,��Ioções Entre Professõr e Aluno, que' estóO
reÇlJ!fodo, ,"'a FacuIQad.� de ly\edi�lna para �!'
te.�, A'r\X)I":lf:�s de E()Slno e' l",s�rltJtpres, Pflo pi
SQr: �erto Coetono ,Ço�t�IlQ,

'

I

\; Florianópolis, (Terça-feira), 9 de rnain

�---'-----�.,-�--

II

, i
.

, 1

���s�r�����;�, ����i�mcC;;e����eli ������óD�o r�:���� Sa 18 P'ro'muI'uada "n'o �';:d I-a
"

Ire'ze" r�Ci��r�O;i���t��'re��;���e t��g��%am�féiQ d�
do da tarde e viagem a São Lourenço D'Oesté onde

,', \ .' ,

' 'I,,'
, ",'

,,',

" "

,:',' ,,'
"",: ,f, '. ,t,iy;a, infqrrj1á,ndo' que pel,a, Circular' nr. 79, do

se 'dará, a ina�guração da rêds de enerçio elét�íca 10- C��!ral, f,0l"am atrrt?s duos v.pgas' do BNH ha
cal. QUinta feira o Governador do Estado inouaurará ra!;llao, uma coJ!l sede nó Paraná e outra em I

_

o Q�a;tel do Corpo de Bombeiros de Chapecó�e en-, Trinta e seis emendas e 21 'Sub-emendas ao
_. CcitcirJria,<Co,munica o sr, Môrio Trindade que a

. tr�go as prefeituras daquela as máquinas, rodóviárias '

d
. $ôbre . o oprovcçco e ,ZanY.J Gonzaga que a As- ,ciativa privcdo e g.o:vernamental do Estcdo de

exportadas com o aval do Govêtno do Estado, O re- Pf�Jeto ,o n�va Constituição do Estado fóram aprova, rejeição das emendes, sernbléio iró brevemente sêncio nõo .se' Interessorom por criar uma Soei

g;esso' ?q Governadór Ivo;,Silveira o esta Capital es-
va as pelo plenário' da. AssembltHa Legislativa, "em 'afirmou o parlamentar votar o Estatuto do' Ser- de �rédito, ,imobiliário que poderio ter sede na c

ta previsto para a tarde d�, quinta -fei rc. '

,

sessões' ordinárias e extraordinárias r�ali%adas du- que muitos delqs, o maior vidor Públ ico, para in- e ,�gêr;cibs ,no interior, a}�m, de um,a em Curif
' rante u":'a semana,

,. ',' parte referente às dispa- corporó-lo à ,nova ,siste� Adiantou ainda o presidente do' BNH que, o
"

lIt.M.J,'II'.a'!!'i...,."", �L' '�,' l,V L ''!Im
;

"N' ,

d h
.

/ ,'siçÕ€s transitórias f-or�m mática constitucional, 'to estó e d b' t d t d
,',o

,

h_

M1/!"�j�
r"'(j;lit;.,�rl;!"ft,!\�fH,,,F; !:J,� tI,Il!1lIUCl .�9a,ra ,

j' a nOite, e oje o referido,projeto serií discu- "

d
' ,a: s n o o jero ,e es u os para a reOlJJtrtu

'

'd
"

' rejeita as, tendo sido in- Desfocou' , o trabalho v9,ga, em ,S0I1ta Cotor lno."
"

,

Inspecionar I,1:·IOl Dairu,i' A ,p.• Alenre,
'

(� o :e �otado e�, sua l'e'dCl�ã:ó fillJnll elaborada p�la corporodos vdrios substi- 'o líder de ARENA, as-
" 'Q' telegrama prende-se a resposta da men

:li
,

omls�ao f;s,pec!.al que o estuda, àtravés do seu': re- tutivos o este parte,
-

\ 'sinalando que êste pro-' e�yictda ao sr, Mário Trindade pela AssembléiQ
lator, deputado .zany Gonzag;d. A,. 'nov,a Constituiç,ão

-- falando' sôbre o copí- curou conduzir o partido ,�Islativa,<a�,endendo .proposiçõo do deputado
de �antQ CàtQr�n\a deverá S�r prom,ulgodq �e'o 'Go-' tuto . que dispõe sôbre a ,dent�o de um espírito,.pú'- 'GoHirt, protestendo centro a medido

vernodor Ivo, SilY�lra no próximo dia 13 .,' cultura no Estqdo, disse '. blicp exemplar, para -ql.je ,

Santa Catar.ina de ser dotado de u�a
/

'

�' 'i'
".�

°lie esta qye�tão, foi, ob-, a nova COl1stituição � :de ,:,Ba,tl'éO N:dclbnal 'de Habifoç5b,
OS TRA.BALHO

.c' - jeto de, defidq estudo' do Santo Catarina ..seja per-
.

, ..
'

"
,

'

, 'S mos, "tendo o MDB igual- 'depútqdo: "L�uro Loc�s, feitotnénte adàptad'a' ôos
' ..

� ,:' ':'
.,

'

me,nte_se comp·ú'fado' leal u'm dos "b d C 't t'd' W II' C
",

'

Com respeito. à 'tr�nii- mente nos trabalhos de "',' """,.""-'(',,
mem tos a 0- D:'ece� os con Ias, n?'. '

'

Oi! ts' · ap,ola, Mas Ve,D.i:e As Quatro
tação do projeto n.a; Co- 'd _.'

.

>- :::r;��ial e' oriti� Carta, Magna da Repu-" >....,', .',

" '-,'
a ,�pta�qQ'"da �ossa Car- .!;_� S'(:ret,ária, ',d,'a. ,Edwca- blicçi.

,

,Horas'D'e,Florian6w;olís"Uo", Fio'm·
"

rnis�ão. �$,pecial e no ple- ta,:' ' FIISE?U que a Assem ;�O��.t;ltt.Q�j.t;��:-:�,sQ.." ,,,,�4�zl.u o parlamentar i'" , ".',.
' ,i" .

' �1I.�,
n6no d9 L�gislafivo, de- b'lel,a manteve o técnic;.,p- ;;- 7 ': �_,�"J.r'':ê,'l;a'i-''Vo't:.r,�tt: ,!;':" ",-::.,_"., 'f''''''''''::-''� ,:'_" _ � ,",;." ,

, -4, '/ ,

j "
' . '.,

- ;F' B f
..

'

d'
, " C

......... f-''',
..,rao y.;:)""" '

' .,--",",-""-"",,, ....-, ",_, "
I

C orou a reportaqem o ':dotada pela ' Cor,.-' -ti tis atonas, p$, ISPOSltlV?S, q, � se a_, _on.:itl u;� .... )'�I .... "'�'�.ôi Vofkswagen "desta capital' piiôtà�"ror

��putado Za'nY Gon�aga,' '0'2 1\110 K.L4<eL:�,. 7,r(is�ão constqntes, no Carta, .sÔ- E�tq.q� ,nao �r;}cerrar per- leão' ,Oelambert' e' Al,tino Delani�tt Oliveifa'"
,e,ator. g�r�l, que· a '01.1 ���,,�i'J�4e ela?G- I bre o C'�I 'rlO. fectlbdldade, poderó ela foi; o v.ericedor das '�;Pr'i,meitos Quotro Horas de
\RENA pratlco.mente co- :,r�"'-I:")I'OJ2tO, ; ��ocuran- a.rresentar p�,-;u:nas fo� rian6polis,',' d<;>mingq no pista da ç:idad� Uni
mandou os trabal�os . .,d�'3t '1'1 w 'impqr Ideias ,no- C�m r�sp'eit0 00 fun,. lhas �que po::sarac desper rio no.:, bairro- da Trindade,

'

adaptaçõo, "à al,·_,dm: :;�)(jr(\f::i\; '�ldS. observan,do e C;f""\�" i. '() pL1blico,' seus �'�idos,· nõo prejudican- 'O fato ossume'mGicr 'importando ao consi

;povo CiVilii�";lffúra, do J:btcndo qs mesmas ;t.éc- vE:ncimento e y,antagens; �,?, �m nada o seI..! coh-
se que_ participavam do provo dois S:,MC� _

-,
.

,.Uo que so- l1icas da ,Corto Federal. subli,nhQu o. deputado eudo., R611Ye e um, Chamb_ord":""":' �ois. ;DKW-Vemag,

.

A��d3 p�pir P(�'�e) i�l!�����"ilr�i,O ;, 1'�"f"�d'!lI· fi_r;;' Gordir:ll e mais 'quatro outroS>'Volks,
'

','

'ted�r�i E��"l�:ii���}� ;:il�;r:� g;;m�!Uã€;.v;��:l�?O'�
,

,', ,O" ,a'"�,' d,"a c' o'n ", I uj q' u e. S o'
:
'o prefei-to AcáCio ,SaÍ'lt-iago enviÓU I/AlbfO' 1· , ," I

d,lente a�s integrantes das bai;lcadas der.-J.' ,

tidos pollticos na Câmara é�Senado, ",,' H,mgo expe-,
'

_

'

,', '

't,
,,"�: :' �fednao \2:s��t��v��:��i�:tGi;;':o������r,0�'e�t��� a 81'0'tegraç''a

.....

o 't'� az'
" o' 'P'" f·Og'fl"SS'o 4,5000��t��:cl��c��;:�,Us����:JI1�'�a�Onr:����

,

"'.. "-- �p� '" r,h&j� ,çjQ_�Xécuti'vó f1lun1ci' j����lldlfoes e�lgldas pa-
,

'

'

I'
-

... o DKW�Vemag nr. 3, com �8:�volros, pilotado poi

����::�'�1< �, �'<'� ���.�!�o�;d�:ev�:� :;
. '..' . '. :" .•..

.

,

,- .

'.
-

.
,�

, 1'0 S�I��t:�AeR�1f:; �j���� pa' Ed �ede;,.
" ",�: dura incógnitb do' Seu ,Hesernvolyimel\lTo, em' vi'r,t'tide ",' ';,:u. tôm ";ê)�u(lifõiio 'ela' Foeuldóde 'de,JOiên()�..s"EGo.,) ,ÇOM1t'RQ��SSO • 'nensC)! Sô,br2 os pr,oble-' 99 volta�, vencendo na suo cotegorla,

de umq' gama de fatônk neg:ativos; que seria ocioso
.

"
'

" "
, ,

"Ê
' '

.

t
""

"

,

, • " I ' ..,ômic'às 'total�ente lotado e co� a p�esença Cle" pfO- ".
.

< ste 'grlJp,o a�sul\le. o ,m,?s: co arl�lenses,
., .

enumerar, por serem .d6\\conhécitnento pleno de Vs. '.,' ,

", 'd..
- •

"
,o, SQ'lene c@mprOr(1ISSO de ,Ainda cltendo o texto i\ Rr0�a" entretqnto,: foi liderafla' desde b

E 'IJ P' 'd �'f 't '. t" fessores e autOridades, ,conVI adas, enc.errou-se sexta-, fi"
'

t �dl, "t 'd d "p'
,

1 p,.,'
'

'I G I" 185' t· t'
'

h

xcs:, rosseg,l:,lIn O', ,.o tJ'�,e! o,preve, se con Inuar' a
" '

,
,
", , ',' ,

"
� '.' , .' ",.e,v.ar a_ ,0, o o es a, o o�_ ,q-" opu or�m rog,re�s!o pe o erqnl nr, .' qUe es; eve a e uma ora

cidade a sofre� a, ihfluê!1cionociv:a des�ês fato/es, as fel�a nest� cap,atal a • ,Jorl1cad� Socud, �romovld.� ,pe- ,,:oncl'u,sões desta.' jorna- destqcou q��e: ,,'os oHífi- do tér.mino da cornpetiçpo com três vplta� 1'10 f

,séri.gs conseqd�ncias que: :ad,,'irão âe�se estadõ, âinçla lo Grupo de 'Estudos, Sociais de -'Santa Cat(lrina. "

, rld', &iSe o pe, Beltr60 ces do-. de:�efwolvimento do segúndo .'Colocado na ,elqssificqção geral, O

quando o Ministro Albuquercue Lima, do
J ,Interior, 'Em se�são solene' presidida pelo prof, João MQI-. '00 fqzer 'uma análise devem' ser: necessana- tolvei 'por fálta de' orientbção téçqica, ç:ontinuou

,

elâ,bora"; no momento l:Ima mensagem qúe ,enviará, !kowieky for�m lidas a� condusõ�s ,finais da JQ.rrioda ,-� 'OI'Gti"a das conclu- m�hte� as inte,�rantes dos gindo' o rri6?<imo d� súa, móquinó q\Je acaboLj i
'

em "nome do governo, ,ào '.Congresso Nacional "vis,àn- refletindo a realidade, atueil do es;todo de Sant,a Co":' so�s ja � Jornada ,ç0rl1 o' pOI,$es ou r.eglao s,ub-de- díando;' fi�al1do '�em cOfldições de conti,nuar,
.

do a 'regulamenfaçãQ do § 10, do artigo 157 da Cóns- "
. c

-.A' �. ,

.. '. .

'

Iça0 de tr.echos da en- senvolvidas, porque só O Gordini foi' pilcitEldo por L�iz Carlos BrOl

tituição Federal; que dispõe ,sôbre O estabelecimento tarlM 'nos, campos eCQnOmlCO, sQc,lal, cultullal, ed ....ca� dclica 'P'opq.lbrurn. Pro- deve ajuqar-se quem está Adúba,1 ,Coelho'" .,. ...

de, regiões: rT)e�ropoli�bnqs ,constitlJidas "por muni- ,cional e, religioso. gr:essio, '. decidido o ajudar-se."

cípiosc',que, independentemente çJe sua vinculação ad- -

' ... ,

,

ministrbtiva;" 'i iitegram 'd mesmà comunidade sócio- ,< Após a I�itura da��"c,onclusões pelos professores .:' Disse que 'considerava Relembrou pafavras'

eCcinômi'Co, visando à' real'ização de serviços de in- Antenor',Naspolini' e �ulmar de Castrp, falou o 'padre � m; is p('
..

los 0.!Jr.> dos professores Osvaldo

terfsse comum". ,
Calderon O'elhão inc'entivador da Jornada, 'fazendo su1tado dÇ)s trabalhos' por ,Rod�igues ÇO_0ral e Joõo

Nê$se caso está' .� diz ó� Prefeito do ,Munitfpio, uma emálíse dos três 'diás 'de trabalho e da� <;ondu,:,
sentir que o :10rte da Jar Mo!<:owicky ao interpre-

da Capital obviamente o,, ch"a:m,ado "Grande ,F,loria-,' -
"

....
, "\ nOdCl ,estaya'" identificado

,

tor ,o Jornada como, "ca_
, sões alcall1cadas pelas comissões encarregadas da", d'

-

d
", I' d :J

'

nópolis", formado pel,a capital' e • muniCípios vizi- / �', -
com, a eClsao e ,pen- ta Iza, or .l:e. pensamen-

nhos'(" .

'.'
'.

.

al?resentaç,�o do's trabal�os e dos gr�1POs de debate, so: cO'rI! c'Q�eçQ- catari: Cont, "hã' 70,
'.

pág:

"0 Prefeito Acócio S. "T�';icig'O .. p'reocupa-se"seria- "

, ,

.

'" nlenté, com tãl situaçã0,' éhfendél"ido que' essa men'·

F
v

'I"
.

d
-, v'

"'d
'

:

f·'
· '..

'

d':����,;:�Je�!:f!,�;:���h�;��g��t���ka;:�f�.= ,·on�· ·8··0,1,' " 'p"e e'" a, e" "Iftlç:ao ' ',:8·
�

'píos vizinhos, cio, alta providênçi'� do Gox�rno Cen- .

'

"
' ,_

' ,

!i��,r:;:�������;�i.��g�,��i!���f:���;�J��� poli,ti,,,C,a ,c,',afeeira","<·e crê � no IHC
Ciências .Éc:on6H,ic�}li Morneia 'rtnfessor· ,

.
o Sr, AttiliQ. Fontana (ARENA-Se) dis'eo,r'eu" g�inqo, disse o Sr. ,Attilio negativamente no mer-' O trabaJho co, Serviço, de TrânsHo esteve.,

, ,

F d' d' 'I' I' bom' e os resultados da competiçõo,' seg!,lr)do o

'sôbre a política ,do 'café, 'Iem'brando qu�"'aproxl';;C!n- ontana, que essa me 1- co o II1ternaclona, a em

, " '

' de;; 'aparentemente con- das imensas, despeso's tpri,a do Automóvel Cluber foram consider:ados,
do-se o inído' da naifa safra de "café, é chegad�' .. o '

, f t
� ,

t' d e e v'as e (111

,
' '\'.

" ,:
� traditória 'viso o dar va- ./com estocagem,· Metade

a anos ou or,lzan ,o o se p n,sar ,111 no
"

,

Reunido na manrã deontem, o Instituto de Pes momento �� serem adotadas'as medidas que �o.rte,a- são oos'vultosos estoques dos estoques do IBC está, competições': do gênero,-,'
/' "

J quisas e Estudos Econqmiços, dq' Faculdade de Clên- - I' t
'

d
'

9
, \

cios Econômicas, resolveu nomear, q Professor Guida
roo ,naque e Importante, se or le Ino sa econ��la,,: -d� cafés. inferiores que,? depositado 'em armai�m ,

'

José warken, para elabora: o projeto-da pesquisa à ,Agora mesmo� está reuni�o em, São: Paulo· o \<;qll-"' rB,Ç' qtualm�nte '_dispõe. particulares e a�tlespe-, • : l, .' '.
'

•

d· 'A'
ser realizada, no município de'Santa ,Cecília p'olía_de- ",gre'sso,)-.la'cio!,ol do Café,sob"os a�splclos da C,onle� T�mQélJ1 fóra� s��p�n-, s9s ating,em Q 1,5 �ilh�� Presld,ente Do SupreinQ A ere O

terminar um I,Eivantomento sócio-econômico dc{ re- de'ração Nacional de· Agricultura e que cO'!tará ç�",',;" ��s as _garaptlas _a9s l:n- de cr_u�elro� por Me;, .,M "p' h' '- O G' 'h' , "R"I ',D BrasI
". ,

,

"'d' P" 'd" t d IBC', b· 'tO ,)' d" , .'
" p_ortadores' 'no extenor sol \-Iça0' para' todos esses en asco, 'ue 'an a I mo .

e

gião, objet'ivando um planejamento do govêrnô' rnu- a presenca o resl en e o , o Je Ivan o:'a ,op,re� 'Ab "d' 'b'I' , ,

d'
' ,

nicipaI.
G 'd J

-,
"

, ,

'I' l!l�' sentação"'de ���estõe� e debãtes d�,s pr.o�lem�'� ,,�'Ie� '(';���!I:,c�:isroprÓ�i�t:�c;ci� �i��cà����'daesl�v�:�a I��� As obras do Clube do Penhasco, reiniciQd•
O Professor UI o ose warken segUira nos pro d' , f' I

"

: '
" . , O':

"d" S t' C' 'I' f' d' 't .t-: 9a os. e co elcu tu'ra, - "
'"

demonstram boa onenta- feelro, O amparo que o pouco mais, de um mês" prosseg!iem num rítrT1

xlmos Ias para an a
,

eCI Ia, o Im e man er con-
'

.

.., ,
_

" " _., � ,

. ., , I

tatos 'com os autoridades locais duro'nte 3 Elias. '..
.. ,\ '

çao � ç�F!Omente hqo ,de G�verno dispensa .... ca- lerEldo e o cadei dia a campanha encetadb pe�

o' 't d p s 's ;'0 se' r e' fe-t d
: ,

.. Nos ,dois, últimos anos, pro{unrlo !cónhecedor do contribUir para a con- felcultura deve ser dado, diretoria ganho em Q'lento o' adesõ,es: persono,l�prOJe o a e qUi a ua ,o 110 ml,lnICl- '., >". b'
"

d." (
.

,

d S 't C 'I' 'b "t'd ' 'd'
- 65/6,7, n'ossa polític.a de problemó, pqrque,; /dn6 qUisto de novos mffca� tom em as emals .atl- do mundo social e político associam-se à Inl

piO e an a eCI Ia sera su m.,.. I 0...-0 consl ,eraçao , I' .. _' ,- ',; I ' d'" 'I dO' "d d
'

"

,

' , d
' "na

d I t'! t 'P' 'C
�" U' 't' ex;portàcao nao contr'l- '

ê 'tradicional famHia, i- os" utro setor ,que o VI a es ruraiS! pOIS o dos novos diretoresr .d'e c_onclusão das obra,s I

G
o ns I 'U o oe esqUlsas e 00 onselno nlversl 0-

' .

I
'., ",' -, '", . h

buiu pàra um, maior \"0- gado a cafeicuitura, Seu Brasil, este deserwolven- conHa�lo .I�arc oremos' das, O último .a fazê-Iq foi o Ministro LUIZ

rio, I lume de exportação. de Ipai foi 'P\esident� do an-, dó,' com real, proveito pa- pa,ra� a monocultura, E' presidente do ,Suprema Tribunal Federal, 'que

café como seria de dese- tigo Instituto Paulist'a do ra nossa economia, é o preciso' lembrar '�� ain�a,\, menso'gem <telegráfico enviqda 00 desel11bo(

jar, mas rende� ad País Café e, mais tarde, di- in�ústria de café solúvel que se de um lado o ca- Alves Pedrosa presidente d,o clube, luqnifestoU
uma soma de divisas co-- reto r do Insti'tuto Nacio- i que vai conquistando no fé' é o' grande fonte de desej'o de tor�ar-se s6cio do PenhElscci _ eis

'\'
mo há mhlitos anos noo nol do Café, Em seu çlis� vos mer:cados" incllJsive divisas, é também o gran campanh.a sensibiliza também aos catarinenseí'
se ,corlseguia, Segundo curso de, posse; o atual países fora, de convênio ,de devastador de nóssas dentes fora de seu Estado,

,declar,ações dq CeI. Val-, Presidente do IBC, resu... internacional do café, reservas florestais, Ren-
<-

ter J;3aere de Araujó, 'di- milJ seu programo, afi�., 'E' '�ecessário prosse- de dólarEls" mos .exaure.a Diante de tantas e ilustres adesões o d�S
retor de comercializacão mando que premiam os guir nessa político agres- terra. � ,. $lador Alves Pedros9 pensa até em imprimi! aS

do IBC; em 1966., >0 c�fé cafeicwltores qlJe PrOdU- siva de vendas e 'conquls um '�rítmo de Brasília". ,

rendeu ao nosso País cêr zireni café finos'. Eriten- to, de I'IlOVOS m,ercados. E' preciso que a cafe'i-

co de � '19 milhões de dó- demos que es�a deve, ser Mas paro ,isto s6 é possí- cultura deixe de ser uma

lares, a norma do IBC: 'incehti- vel,.aprimorando a qqq- lavoura em 'larga ,escakl

var o lavoura dos, cafés, I idade de, nossa ,rubiáceoo depJedatória ,e de p�odu-,
finos, Recente' resolucão qevemos produ�ir cafés to inferior e passe a cons

'ljo autarqiJi6 permiti�
�

a �finos, pois êsses encon- tituir uma lavouro técni

exportação de cafés tipo tram' mercados fáceis, cam'ente 'organizada, em

7 e 8, que poderão com'- Os g'�andes_,e$toques de escala 'menor, mas com

petirffcom os cafés bai- café, causados pelo gran .produto de ótimo quali
xos da África. Prosse- de colheita, repercytem dade,

"

!.

o M(n,ist�o .dos Transportes, � Cei. M6rio Andre
?zza, �stara dla,4 ce i,unho n�sta Capital; 'depois' de
inspeCionar de Porto Alegre oté' Florian6po(s ,as'
obras da BR- 10 1. �,

�.' I,

" Acom�anha��, o Mi�i�tró 'dos ': Transportes nest.a
, _VIagem, de Inspeçao, o Diretor;Geral do Departa'ni.en-

,�oez�J��:onal, d,e E�!rad��ye"'iR��gem,' ��g, Eliseu,

_

'Por' o�ho j,adQ,b Pre�ide�;�,id('\ . Co�;ssõo ' de
Af�o. çontrnuoda lr6, B.Í"-�l Q.l/ Gqi., Vi�il'a .da. Rosa ."
es�o conclamando a todós os Pr"fei!b� p. Ver�a'..j ,

'
,

.

"
,-'. c _ores

paro ,oue estejam ur,.Jdos' no '·>entid�.Jc <:pn"'b'I"
til'

,
,,' . v Ih "_' _.1 ! Izar

o' unlstro dos Tronspoltes Of'rc o ')'obL"fl'o Ia
,'.

,

portonté rodovia, '

' c
,':' '.:' (

,

Im-'

'� O _Govêrno. do
_

Estcido ,e�,tá pr�:Jarcndo a, pro
gram�çao. d� re�epç�o ao C�1. Mari') ,An:ireaz:z,o, que
pernOitará-dia 4 �e Junh.o vl!')douro ,ngstCl- Capital.

.

,
,A iárgada foi dada às 08;30, c'om '!leia h

atraso esSandO os. participantes divididos em

grupós-: SIMCA formandó urnc, categoria e os d
outra.

'

,
,

Partici'param' �ompetido.r'es t6mbérry
Ia e. Blumenau, Os, representantes de' ,�qges
SIMCA, 1964, pil,otado por Plinio Luersen e um

lagos 1'963', pilotado por ,Ely �attistela não pu1
participàr por falta de competidores na sua c

ria já que y,inham com móÇjuinqS' rnodiflcadas�

s�'�,enqu9dr;nndo ,nb, �egulam�nto d<;l: corrida pfl

�ida' 'pelo,_Au,tomóv�l" CI,ube de Elorianópolis"
o � �,,' ,\

•
;, , f

'�. ':'
,

N,ão obstante ó 'temor çJ,QS autoridat'!es, do

si!-o,'q�,�, ér���:arh;,9 Jm���dir à reali:tação da W
dias atroz ,- a competlçao teve transcurso nf

�Qm ,�penb� Uma, çÇJp'0tada Cq VOlk.s vencedçr)
mos derrapadas e ,esbatt,adas sem mciiores (

q'uências, " ''\
.

" ..

O comp�rtamento
I

do públ ico pode ser conl

do bom, nêio obstante algumas imprudênci.as de

soas q'-ie insisJia.rn em Çltrave�sqr a pista>
.11

SindicafO' Dos Ridfialislàs Pe�e
Aumento De 80% IDara ii Classe

Reunido sebada em assembléia geral extraor

dinár.ia o Sindicato dos Radialistas aprovo,U, por una

nimidade, os pontos de sua reivindicação junto à
classe empregadora, dos quais sé inscrevem como os

principais: salário-mínimo profissional corresponden
te ao salário at�al majorodo em 80%, com major;a
çõo mínima de 80 éruzeiros nov.os, quaisquer que se

jam a� horas de trdbalho, independentemente do

tempo de serviço e com vigência, a partir de 6 d�
abril do corrente ano, pagamento especial nas fun

ções acumuladas e de chefia; acréscimo de 30% nas

horas extras e férias de 30 dias, A entidade delibe

rou, ainda que na instância judidal pleiteará 100%.
\

SAlfTACATARINA CDUI,TIY CL

.

O atual presidente do
IBC. Sr, Horácio Coim

bra, que conhecemos pês
soalmente, inspiro' tôda

confiança, pois é homern
intel:;;ente, dinâmico e

-..._' \"
, 'A, Diretorid ao SÀNTACATARINA C9�,
'CLUB comunicd aos séús sócios-próprietáriQs �
Jantar Dancante de Sexta Fé'ir.o (dia 12),\ estar,
sentando a �Cole'ção "Femme ,Moda em Malh '

te e cinco modêlo em malhos de lõ, excl

da B�lltique "Art Nouveou", desta Copitoal. ,

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense




