
o 'TEMPD
ôínlesl: tio BuI. Geuuiet, de; A, Seixas Netto, vâlhlu at,� ,

às 23,18 hs. do dia 21 de maio de !U67

FRENTf; FRIA, N�gativo, PRESSAO ATMOSFERICA
MEDIA: 1015,8 milibares; TEMPERATUR,A MEDIA:
27,�() centiçrcdos: UMIDADE RE;LATIVA' MEDIA:
90,4%; PLUVI0S!DADE: ,25_mms,: Negativo- 12,5
,mll'S,: Negativo � Cumulus - Tempo médio: Esta

ve!.

S.HTESI; I
'��RAEL PREP�A FOUÇA� I

, i ísraél já tem preparadas,
suas tropas, para entrar em

'

•
, >. (

adio tendo em vista a cou-

'Ic:'l)tal'çãO de fôrças da Si

)'ia, e Egyto. e ao chama-v

111elüo a. guçrra, .f�ito
-

.v.UI' í
um alto ehe mihtar SUJO. I
O ,Eg.yto coníeçou a patru- \
lhar .sua ':l'onteira com Js·'

rael, enquanto os 'soldados �
\ �la fôrça de emergência das:
-Nacões Unidas, se dispõem I

I '�ã:�;' do ternitúrio em ten-]

COOPERAÇAO
I,
I

I
t
,I
I

. i

I

I

O Presidente .Joaquím Ba- I '

lá.auér. da República Domi- l
n;�ana, declarou que.a de.'
cisâo do Presidente Lindoo I
.rohnson, de outorgar uo

Páís, uma quota' adicional I

e;{�:"aorli.inária, de 105 n1ill
toneladas ele acucar, 'é urr.: I
ev:d6i1cia (1 o P ropóslto dis r
Est.:.:.dos Unidõs . de tornar

i
'

efetivo �� sua política
r

C13I.-coop�p�São, exposta em

IPunta "Dcl Este.

'1rrNANCI Al\U<�NT(j
I

I

I

·1
I
l AbasteCÍmentõ, decidiu au

,/- torizal'. o 'Banco da Brasil :;t

I concede',. f'ümnciamento, a','

I , C111pl'êsas frigorífi�as, p'lfa"1

'I a COIHj11'a de no\'ilhos' :le!corte, �las regiões iy.:euá:ri>l.s I
, dn Bi'asil CCl1tral. Os nodo íI lhos serão e:.iocados, para

"

ilbak J10 ]Jcríodo "da entre-

sflfL'a. I./" ,

o Conselho Nacional

EXCEDENTES

I
, O MlI1ls�,'o da Edllcação,

;, 1l)16nno'u que o' problema
! elos exceden.tes no BrasH,
f t � í

I ,'5t»:á totalnnrtte sOlucionÇ1.d9,
I Cl'lIU <l CriagãQ ele 10 ia:;;ul'lI cl:ldes chi cr,Sl,;lO suporia::'""l
I

I' VENDI\ DE Il)1()"EIS·

I O Com;pl11o Diretor,
Departamento Nacional . de

Previdência Social, encami-

nhou expediente ao Presi·

dente do Instituto Nacional

ele' Previdência Social. auto·

rjz�lmi,o � ."el1{1� cios �\fl.óveis

,dos J.APs, qOS seus ocupan·

teso
" I ,

MAIS DUAS E�TRELAS',
.

,

Mais cl�!3.s cstrelas, cor·,
respondclldo aos Estados
da GUána'Jara e do Acre,
serão acr-;')scidos à, Bândei,
ra Nacional Estudos nésse

sentido, d�:l0 sendo pr.oce:;_;'
sados pelo, Estado Maior
das Fôrças Andadas, qúer

Já solicitou pareceres elo

Observató,�'io Nacional, do

Ministériq dii Justiça é, ain

à;a, dos Ministéxios Milita-...
res,

J\'li\NIFESTAÇOES

'MAIS 'SETE
!

'

- I
7 aYlô,:::s norLe'Ulllerica-1I{OS 1"OJ.'a111 c.crrubados, no

,

Curso .dos ataoues de on'ltem, C;,;1tlr:-l. o 'Viétnan elo'
Norte. � Cinco q.êles, foram Idestruí�os pelas baterias <

anti·aél:ea� que defendem IHanói. N(i) total, 10 pilôtos
est,ão <r,ou;:;ic\E;i'udos clesap3',
l"C;;cido s', 'Tnfol'1l10u·se tam·1
hél11 que 4- Migs,17 norte·!
vietnml'lltas, foram abati· I
dos. t

I,

Governador J)esi,gna .CaU! Par;{

Secretarie Executive Do CODESUL

# '

'0 MAIS ANTIGO 'DIARIO DE SANTA ',CATARINA .\

O, Governodor Ivo Silveira, na qualidade ele

Presidente ·do Conselho de Desenvolvimento cio, Ex-'

trernó-Sul, Codesul, desiqnou '0 Sr Armando Colil.
Bulas Secretário Executivo dêsse Conselho, CU}.Q,s

atribuições abrangem' os estudos soc io-econôrn ICOS

dos Estados do Paraná, Santa Cctor ino e Rio Gran-'
de do Sul,

í
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AS fiOHR!S M[tIT1UIES

de
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ria) do governo,;é adm,ilida
,,\

" -
v

Crairiri!i
• (�

..:o..

'':: /' _,
1..

�.
,

·"-R·mh1tlf'I.. 'rco-. � ,; '�J i,' .'
. .

.. ,16........ " ....
\ 'l' 't�\: ��1"��1!f,\Ii f<,--,+-,;i�"'.

" ," " r \ T. -. ..'
• _

< �:f·t t)·;'Í�·-r':l'ftnno� o.otc,m: ao marechal C�;t�;: e. S"�a s�a r.o!:lça? 1;''"4 \H;"l �1 ,"" '

favol'Óv�1 a� r'est�beietiment� dJ:�, eleié"ÓÊ;'s""'" ':l'hretas;� (')'" 'l!CiJI�bfi!o fJ<l'c!re Btf.o('l'ril .,
-

, 'iJ.1,.
, .:�"

"" -;< :, .....
-

" J
:

.. lLl: '�t.:f j t.\.1.·t�t",'i·,·,. J';lllIJ)
"r<'�lmentoi1do ";u' c "9 'povo e' que'...., j,,.elhor. eS"colhe os '

\04. � .I-. � .... ii
'�

n -�ou('iL.l( ..lU p..:. e�.Jü(,;1h� uh

dirigentes". Pr,ocurando sClísibíli:z�i, o preside'Me pa-
l,aul.lr.a que :'LO,i.l LSIUlhllla ,I

,

\. (;vll\ cllie.lc>a dc sc in ,L�·
ra suo tese; o chefe do Executi�o poranaens,e' afir- lar naq,uLOla cas:t U;1l.1 sala
," ecumoúica 'de ,ol'aç'u'cs, des·

mou"!he, q certa altura: tilnda ao· CUlto de todo's os

'�"\.I,J lCÚ10 CLLlvlclas ,lv
(.�C-;:".L I,.,V ...,.,J j l�16aÚh..,nLo J._,O

,
.

1-' �l ... L{Á. ;:::.)\.j u :':".1:. So c) Ll1dh....J.,
, '

u ...... ..),..JG ,1U..>..., . ....: �.,,.v .... .Llel1lJJ d,.J.. .1.,0·

'''' .,

�1"u.t:)11Cll.l L;,J., �vt.:l_)l!._)J,J.:lCa, al,;,.. cl�

V\.5t:J ,'C;y UdH.l t::'��J.��iJ" 'Ltl.l e ....a,

UULCl la él Ú'-:�1101jl t. éS'l1la6,J'.
Clura elOS VOLOS.'·" '

Durante l) encó'nlro com

o cheIe do govemo, que

c1enlüruu nlm::- ele du,tS I'J· O :sr, P�I�l�D Piment81 dis·

J ,IS C meia, o sr. Puulo yl'
'

sr·' ,ao presidE;[,te cille é fa·

1I1r:ntel .;.J.l)""c)s011tUU�Ull1�L se·
lIuf'avel à' erj�'lçã9 dó .

um

terceIro" part.ldo políticç',
>."POJ.s,".é a ur.lca maneira de

fortaieceF10::,' a ARENA. 110

je traI15fo'i'lTr8c1::t em. auten

tlC,1' colcha ele reta lhos". O

no de relvmd-lc<\çÔes de SÔLl/
I � " '

,estac..:u,· ,entre as quais a li·

xa"ão ele pI:eçps mais cul1l·

pcn�ladoJ es p"ua a próxi'l1)a
óiClfli'1. CCli8é'U'á., fec1iu, taíl�'
'bolll ,a· supressi10 ela multa

que inclcle' sobre os clda·
dãos que l�iio se alIstarem

at.é os 19 �P(JS, sol� o arguo

O Governad�r Iyo Silvei ra, que se 'encontrava n,o Gua- 111;�lliO do qU0, a prOVIdencia
'naboror onde àmaril1'õ manteria' contato ,com os mi-. poss1lJilit:Há, a curt.o prazo,

nistros ,da FQ�e-ndQ e do I��eri�r, ,tõc? logo tomou co- que o eI21�olji<tdo paranaense

nhecimcnto do mo�te çI'e-'-O'om Joaquim Domingues, de sela elevadq para 2,2' ml

Oliveira retornou',a,o l;eu �stado, Q fim de' Ó'lisistir (15 lhoes ele pe::;50as.

cerimônias fúnebres dO' Arcebispo MetropolitQno
\ '. J.

.'.

. Espec.ficornente quanto á Lei de
I morenso.' não se cchhecern na verdcde
opiniões contrórtos-ó sua revisôo ou mes

mo'.revogoç:[io .. ACleditom e admitem os
1'1 •

,. .r

çpto'p�
.

rlili}ores que "algumas contro-

ver�ios" Doderõo ser eliminadas 'com o·

rexame daquela legislação
Mal-tem-5,e firmes, contuclo, no

,I ,A' revogação pUío e simp'les cid lei, ponto cle vista de que deve existir uma

,
.' ,'"

�ço: seu 'turn?, é encarada com '�ertci "lei poro ev.itar os excessos dos orgãos
Honras" de Ch,efé de Estado foram distinguidos 00 Ar' cbispo Metrop,olitano de Florianópolis; "'fai�cido ncf .,de<::ccnhança por alguns set�res ,mii it:a-' � .

., divUlgaçõo. Os' cutros aspectos cio

madrug�da �e quintá' feiro e ontem sepultado nó Cbt edral Mehopolitana. Seu corpo foi 'transladado do, p�- res. Eslp 'atitude traduz-se no receio de r
ntual lei são cOnsider'·ldc'.s extempcra"

lócio, Espis:c,op;a,l. pa'ra, o, r�'ló�io �o Go;êr�\o,; ond!i! gr.all de .núll1e�o' de ,fi�is I.foram prestar s,,:!.G úi'tima' homeno' q'ue sua doutrina ba'sica 'sejd �est�úiçj�, ;"j"eo�,. lá q,u� os _re"s�'9nsabi_' ,daê_es, sôo
. gem' ao Prulclpe da Igreja; (leia na 80 poglna) "Isto que o conSideram cqmo, pedelta- definidas no propt:la <ZonstltUlçao e na

\
"

I.
, _.

'.

,

menie identificado com'a realiâade:r;d�' 'Lei de Segurr:JnçQ Nacional

ovo 'v:ôlâudu

, 'YÉ�lnuUcãó De
,

StangI 'Não Vai
Já'a Julgamento

Nii o'ma is.,f,odc):áo ,:ser jul.
gados dia '�4 Os pecUdos de

extradicão de Franz Paul

Stangl, forlllulados pela
Au�tria, Polônia e Alema·

nha 'Odrtenlal, porque o

proturacJor geral da Hcp{l'
1J1ica está. doente. Seu pare·

reira,' que rugiram da, forta' cer, qlle ueveria ser conhe

Jeza de La;;es, asilando·se na. cido ontem, será COJlcluido

embaixada rlo Uruguai, e o siln1elüe' terça feim. A Ül

eng. Apolônio Fanzeres, que' formdção �'oi dada pelo pró·
tambérri 'obteve \;' asilo do, prio lJl'ofessor Harol(l� Va·

ladão.

O ,'3l1 t)llC�l1(1 Tribuual Fc·

deral, que ,iria julg'ar os pe·
didos' dia ;?IJ, assim só pode-

As manifestações cOlllJ'a
a Grã.Bl'etanha,' rei.nieiaram- I
se esta �uanhã em H()�J.g I
Ii:.Ollg, e',n,l mai())' violêncja'l'Grupos lll; trabathadorc; c

l'stuuau�I;J, eOll1eçaJ'iJJl1 a I
congregar·se cm "ários lo, f
cais e. iellcaminharanl·se, I
em seguida, par� a rcsi�ên-

I cia do g'pvcrnador Britâni·

�
eo de Hong J\.ong, gritandu
P_"l:lVras d:a ordem

auti.bd.[ Aqent� Do SI!
tamea, .e,' ainda" frases tl:l \' '" "

"
,

"II"'�O ,; ;
II " d 1\1 'NegaHdo-se a }.1l"cstal" clt'·

" > • el'll1e 10 e li o -' , .

I
Tse T

.

"" clarações à hnprcl1sa, 'sob
Ul1l" "

a aleu,acão de que, os, l'epor·- -, � ,

t,CI'CS crall.l agentes do Ser·

dro· Naeional de Inl'oÍ'mu·

çÕtS, seg;uiram sexta f�ini
pa.ra Montevidéu Tarzan de

Castro e Gerson Alv,:s Fer-

Tarzà11 Não
.Fala Para

...
,

"

govêmo lIl·tigualo. o últi,l11O,
ao se apro�,�\11arem os 1'(:

podere:,;, cht�gou fl pedjr
l)l'otecão dQs funéiomlrios"

, da eJ;lbaixltda, par'a não .ser·
, molestado.

ní fazê·lo no Vl'ó:dmo
;H.,

CAFÉ AS.sUbTA

DepOIS de ter ,ouvido as

reivindicações dos. cafejc.ul·
toros do P{lraná, o presl- .

dente Costa e Silva revelo.u
no governa�',ol' que as pre'
tensões C1'10 lhe haviàlTI sido
apresenta�las em SàQ Pau·

lo "são muito mais )'it;SSUS-
taeloras".

No n1esmo eFlcontl'O,

preSIdente Costa e Silva

velou já ter determinado ao

IBC um levantamento dos

estoques' reaIS em seu

der, pois acredita' que
numeras b'J.seados nas"

visões existentes nã,o

'rlOspondem ii realidade.

APOIO

tlia !:)eg,ll1c!o o govel'l1udor Pi

lllen'Ll:'l,' o 11'05ic\cnt e Costa

nições revolucionarias, pois

acha, que toda injustiça de· . / /""

ve ser reiJarada, Quanto iJ. As mais altas autoridades de Santa Catarina compareceram 00 Palácio do
fornia de fazer essa reVisão, Govêrno onde, em câmara ardente, se encontrava 9 corpo de' Dçm Joaquim
se' por 1'ne10 ela Jl..)stiçj'l; co- Domingues de Oliveira (leia na 80 ..página) \..

mum ou de um tripunal es

pecial, cC'1sidera problema
secunda,rio: o importante
mesmo"·' \; r<;-parar all!"umHs
injustiças "que l'ti estão'.

,<

,

,C1e"die,c;J'-'F
.

o, ,0'1)(;\0 ,
que

\,'(!;tn .t::::!",:CJB:l::1Ü- 'ct�l tCiplll Ú)
PU'j)llGH" 8 ...11' '�:e:Aáj't' })P')S: �"Id� 'I

, v e� ��. '��;" én;:.� 11'11 ;'1;; :le

Tclue ··u. PQ�:�0 t;· �l�d L:;, t:.fú)S

,e cJ:::, (.llll·.,sõe,s, 111::105 naJ a

I11LUeu;11�.a : 1Jara o� seus

pl"Upi eJllaS'�,

marechal. Co&ta e Süva,
gunclo o :';OVe! nadaI:, não fe"l

ne-nhul11 t'omentario, à sua

posição, limii �)l1elo-sE) a de·

clarar que t",tá e111pc.:nhado
em fort,'ll:ccr e dinamizar a

,

agre�lliaç[iÜ'.
REvrs:\O E ,JotO()

O gov'e�':1a:,or elo Paranú

declarou :;lOS jornalistas que

é favorav(Ú à revisão das pu·

o

1'e·

Quanto restapeleci·80

po·
m�nto do jogo, o governa·

dor se declara �avol'avel 11

medic�a
.

'�:n -algumas :'\1'eas.
Em foz.- do Iguâçu,' por

exemplQ, '''onde
• const,rui.

mos um belo 'hotel, uma

bela estra�:1.a e uma,- bel8

pon,te" ap:mas Pi'll'a que os

turistas atrayessem a fron·

,lei ra c' �ast�ml o dinhetro
110 Purug Il�.ii..".

os

Rre
co)'-

�

As pretensões dos setores pG'lltif=Ç)$. c I cno] e cont inentol". Explicam oqueles
de revisor vou revogar ClS leis ,de Sequ- circulas militores/ que .o novo conceito
ronco i'Jaclonal e de Imprensa. sõo qd- de segurança nacional,' fundindo .

"se
mitidas como validas pelos circulas mi- gurança externa" e segurança Interna",
1'I""'r�5 lioor'os 00 aoverno, os quais "res- toi resultado de estudos conduz idos pe

soltem, contudo, estor tO,talm�rIjle,nGra ia Escola .Suoetror de G,uerra e calcados'
;\ de cogitação' qualquer inlciqti�a'..do Exe rõo só na real idade do País como tom-

CUtlVO naquele Sel711lclo,. bém, e pr iocipolroenre, na problernot i-
O riresidente Cesto e Silva, segun- co cio contexto das "n'aç'ões do Hemisfe-

do salientaram, os inforrnontês. CG>nside-' rio,
. �

'.0 'pqrocoxCli uma in\ciot1v,? ,RCl)r. parte Mos, os mil itcres concordariam até
do Executivo, "simplesmente .porque irls mesmo co�· a' revoçoçôo da le1,' cesd�
trumentos criados pelo Revolução 'não que a outra fôsse alicerçada no mesrrSo
podem nem. devem ser revogados por conceito" sendo. considercdos de interes
um governo eminentemente ,r,evolucIO- se secundcr io os disposjtivos que se -des
narto·'.' ·-tlnam ap�nas à manter "excessivos �'rj"-

Este, r.;osiç6o,r'éntretanto,' não, im- cores"
-,� ,

plica rrumo ntjrude de intoleroncio. pÇ)r. �', Unnnfmes são' as op iniões conõo
porte do .. poder' central poro éom .preten�' riac 'a' ouclqúer 'pressão r.o 'encaminha
sóes (:")5 ci culos politicas,' Já que o pre- 'm'c '1to do moter io, Acreditom os milito

,'iL:rnte do Republco considero cI.Je .

o' res: ql;(, t(!IS medidas pccleri rm sol'm"vi.r
Congrecso Nocioncl deve ser s!-Jflclente-. mois f:-cllmente ro futuro, quando o

mente soberano pare clecidir sobre' o as-
_ governo est ivesse jó totalmente C0'1S0-

sunt o lic'o 'o, uma vez que agora as' ctencôes
A Lei de Segurança 'Nocional, J na ç;evem,Sier, voltadas{para pro�lemas que

o'';(ni[o c os setores rnilitores respo.isc-
.... lhes par�cem mais prementes.

vers. poderá ser" objeto de revisões em
.

,

ol quns de .seus -disposit ivos. -particuLar- LEI, DE IMPRENSA
mente, aqueles de carater estritamente
punitivo. Estas revisôes poderôo ser fei
tos com o, Intuito de tornar a lei '�e�os
rigorosa e, assim, contribuir- pare a' con-
"01,,.-10('60' c'ernoc�atico do r�gir.ne r,�Yà�
"Iucidnario" ','''_''

pt�.cOl'l FIANÇA

" ,

I '

'.

. ,

Efç:EJr�,r: t e�
A Ulliã,(� Nadoúal lL)S JÚ,··

" ,

Il.J!\ol, , ,lu l:'/I:alui" ,

(U:'d')
S'.HC,ClJU, ,10 pre�idel1te da

�,ellllj;lü�a dlj' jj.\I,l.�ll, Jl�U·I..·

cll.(J Costa e ,Silva, ((LIC no·

vo:;ué as Leis de lmprensü
e ::,,.;g!1nll.l'';a Nadon,al l[ê,S':'l:

pais, por' cnIlSidei',I·LIS a tell'

'o prof.

credos reli:;iuso" d'.JS 1);'\1" ••1·

m.el) tarcs.
L,OÜ;,S ,10 livre

da,ll]'uús,sfro de

exercício

jornalist l.

C,)ll�ul1_eu ;lO :;1 •• li li_) 1'11

l�iv CraJldc (lo) .)u! I).J) U d

1l1.l.� elelço('�: 101 crh... 4-ll'ITo� 1.

Llu pejo 1l1Ull:,tru tLI ,! ""uL_"\
LI:; elabo1"1i', o anleprcIJ\:L\1
ü,i lei e0111!Jiel1Jei1tar jH el',s

ta no arlJ:;ú 1·1 lla CUllSti[llJ,

ç.lv federaJ, Lle"tiuall.l a I"·

gular a ,�rid�il!.J de tll}\ (,;-.

llllllllcipj.tl:, no l'.ub,

se

...

" I

Representante
..

PROCURAMOS ELEMENTO ($) D.E GABARITO PARA ASSUMIR
NESTA CIDADE E REGIÃ(j, A ,COLOCAÇÃO DE VALORES. DO'MERCADO
DE CAPITAIS, TAIS',COMO' LE'TRA_S DE CÃMBIO, LETRAS IMOBILIARIA,
CERTIFICADOS, Á'ÇÕES, ETC.', ,

-

, ) ,

MAIOR'ES DETALHES:
'

BA,NCO CREFISUL DE INVESTIMENTOS S/A.
CAIXA POS'l'AL N° 2188

, PORTO ALEGRE - RS.
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de . Itaja·í
1;'[f�OGi�J...MAS DE INTtReAMBiO CUL-rURAL
PARA JUlH-Q DE )9�)i

,

I

O. Vereador, Lourenço Caliri, da

Córnoro Municipal de ltojoí, subindo
a tribuno, solicitou dos seus pores, a

provoçôo de um expediente a ser. envi
ado 00 Senhor Presidente do Instituto

Brosileirc cio Café, no sentido de solici
ror dOqlWIO' autoriddde à rcegulamenl'o
çõor'e dto que venho pos:;;'biLito,r,\Cl .e>:-

'�portoçêio pelo porto de !tojO!, dos SQ

f ros .dos onos Ó;': 1966, 1967 'e .oriun
cios de outros Estodos,' prin(ipal;;'ente
elo· Porcnó e S6D Paulo, cujo exporta
çõo posso se feita PGr intermedlo- de

.

çxporti;Jcjjrbs inscrltos. 'Regulamentar
t-imbém poro que o ri,uhicípio de -Ito

j'l! ,�ejQ:ocHgtribuid:or:.de oofé-puro /0
1 __ Curso de E�pc('iolizaçêío em hosoitcis �cClnoden� , consumo intiún'o, nas regiões '�do cen-

I
'

'I' M''-"
.,

. tro e n6rto' do Estado, .

" ,

ses poro estlKante� ce edicino do 30, 00 60: "ano: "
,

' .

CUrr:os r,CiTIUI1CI'Cidos ntl1'n ,rle"pnnidCi: 2816167
" Em s:�;;. pedidp i'r):;ist:iu pdro; que.

r·,,'
, 'ç,", 8=" RO' .

fossem. env,i;a.do.� cóp ias dos' '·of,'c.··j".'o, ,: 0"0';". ',c .

reç-/): U::::'lb ;�iü;'.)
," "

,Deputodos"Osmor Cubho, Gen:é�iot;de
'.

-J,lIiróndci, :�i�s,,8' Seho.q?r�S' c�iso '-'RG'!
friOS c.,l\ni'Qtlí.ó:',Cor,los K.o�dér'ReI,5i", $0- .

• I.�
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'

·r� (.
, __ pj 001 <1,,',0 ele cOr1VivCl1CiG fa t'11 iI io� ,em res'idên-

'-I icitCindO'spjarn inté'rpretes dOSt i'�t�(ês
cios porticulaw=:., [foro jovens de 15' ,o 30 anos dê i-

' ses tio po,Jo.'pe' Ita'jçií.
.
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dQdr., Opcj'oQCli (j li (t.! ia, Suiço, Espanha" I nglaterrcl', e '1., '"
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SjjPEÚ�MERCADÓ;PARA HAJA!
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,;-- ��et6 �btfevemente i,FliilqdÇ,!, �,'a ,08r6>'
f'Gí<1 cón<;tf),.lçõo 'de j;jn1 �Si.í�·ef·MerçqdQ ,.'
f'rll ,i tàjÇ1Í; t'rota-se de . umb .

iniciativa
do Firf\l,G ,Com�,eio

'

e Representaçõê�
Sülldri Udd. A consrnJção· será ,feit6
no R,Lia Tqúeci5, em' terreno d� J 7 me"'
tcos �Ç?' frent� t',,6or ;40'de Jklndds,".tO:tcili�

."'\i '. ,,\ ,"I" '1... •• . ,,' .'

:'-Greco umq orea.l'çoberta c; i'6da.de àl�'
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\'3t\C,t}ó; d� 6�O metros Quadrados. A
obra está érçdda em duzentos ,i-r1'jlhões

j ..",... CU"w de EspccializÇ1çõo f?aro .Médicos q ser .re"
de cruzeiros antioos, e, de dc6rdo �om

_!lz:.ado i'..::l SGnta C s, de. Migeri,C1-)fdio' de ,Lisbel'Ci ..
'esludos orqani�ados pelos diretbres dd

/.itfDêÍé:,; o!:.j ��pci;�h']; Fr"ln� , 5�-!Í�Qi: j nqll'jterr'?:i.� há �,FiTm(j; o obr9, 'dÇlveró estór� pronto até
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NÓTA -� .�odos �)'S prOCjíOI1lGS ;sfiQ finQl)cjodo;,
e"(' 10 ou lb rllese3'I '.'

"
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" .Ás inseriçtS€s só S8rQ0' GC ·ita ot�, imDíeÍpr:vel-
.
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)f ".,., "

rnent$, !O 1,..1 de jt.lnho. '
'

f
.

,-

l'
.-'. ,- <i:,

'-
.

, nTorn1ÔçD�s e itiS'Ci'iç9-es ' no <decretari I ExecLiti-
Vê! do BLireCii.i Intprnoç'icnr.J! de Ái1fitfÍõe�, em Santo
Cota rlY'lê! , à R, Tener.,ts Silveira 29 $tiias 1 e '2, fones
3'5'60 '''801 i':" . .'

..

,. .:� .) .� �l�'O nQr,Q��_�qmer�i�I.:, ,�, J �. ,

O ,Buf(�A!J ,IN,rtR�AeION.Ã:\: ,QtT AN�i-'
TRlõ!'ÉS Ei, Li/v'A ORGANilAÇ-O DA'IJUNE6CO" �.

" 1.- -.;-

SEM �it--.!i:;LIDj>DJ;;S LUCRAr!Vf\5,

i

ESrrA.D.aS UNIDOS

\

DroorqmcJ de convivêncio i fcrriil ior em residên-

cias pNricL'lo(es",paro i.�';ens de' arnb.�s os sexos, )')0
.do e c.\c, 'I!:J' a ,30 onós. __Pl'OgroniC1 'OPCiÇ;lh;i o"'W;a�f.Jn
.rron, hlew York e Conodó: Dotd.de oortido _,_,.. 10: e

p <." , ....$ 6'-16;-'00'
' .

o - reço. . UJ, 'L., ,.' .. ., .. " .....,., .. ,

2 - Programa e��ciolizado para 'estudantes de En
(

'oenhCJria�
,

Curso de Computadores Eletrônicos. Pro=

,orciI'nn -flCini1ol n Washington, New Yqrk e Ccnndó.
()C1tG rle portidn: S'7:-t9n7. Prpçn: US'; 715.;00

'.
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1. _;,,_ -.CLir o de In,�lê5 'e'm Ôxf�rd �
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para todos; 'os
- níveL; de conhe�imellio"� çom' hosp_eddgem e;m N
:;;idêl1ê!6� portiçuiares. Opc ic')l,,:a i o it6iia, SuLca F'rbn
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I NOIIAC/J.O
....

ITAJAI QUER GUARNIÇAO DO EXER
CITO NAClóh.íAL. -- O Vereador Luiz

l\'nt6h'i(; Çe�hinel, sentindo a necessi

dcde oe ser iri$t'çdodo em l.tajCií uma

unidode." MiI'it;f}:s6Iieitbl;j do Sr, Prefei-
. to; Munic;,ip,Cil;' ��rI�s de Peulo Seara,
pmv.id�l"li;:i-gs jUr'lto .09 )EXtiíO, Senhor Doze de Agosto arua João P:;-\·,

Mini�t�9 do Exérçito e 00, Comondcn to, realizar-se-á ,o' grande. bai'c
i�: da,iia:',JiegJdp MUitor 'sediado CIII das l\1i�ses. Informo�l�nos ° Cr{J�
ç:üriÚ�a};i"i�s.s!'ljentiqô: Pela situ.oção

"

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

,.'"

23"
nlsta Lazar.o;'Bârtolm:p,eu, que 1.:2.

.€.111,. 'j:�U€"""""··��,,\;�.nc,qn.:,trQ 0. . o. FL i. com sc-
.

...
.

'. , cand,ídatas" cOnéorrerão,'.� ao tH.\l-
ô.�,em.;eli4fiiet1a\.J, ·1J·ojoí não leró pos, '.

. , $,ibi,!idaçle.�dÇ! çónsegl,.lir a instalação de lo M1SS Santa Catarina.

yI11'bcit;qlhã9"pq�é� que s<;!jo pelo me

'nos;" ��:n;)it-j.dci ,.�. p�ril')Qriêl'lcio de Lima

" qoiJ1�dbhi� 'de f�'iil'eiros,do Regin"c. to
',de�tH6rn�rI9u, ;que; fiql,I8 nqLiar1'eladCl
',r'lesf6 �'iç�áde. ' .: ';

.

�.. � rf i ::��'�.. ;� ':�, �'�.' ;'-�
•..

'

.

'" !

':' .� x ..

: X,c" x:_ x�

fins de outubro do corrente ano.

1\IÇJ oportunidade em que inlcICJ-'

ró o Super-Mercado ao tipo "Peq-Pcq'
deverá oferecer ,QO público tôdc a espé
éie de .gêneros alimentícios. Contoró
também 'cem uma agência bancária,
forrnócic, tôdq a .espécie de gêneros o-

I imentfcios, Contará também com u

ma cqênciq- bcncório, farmácia, sorve

terio, fér,ragen-s; ormortnhos e bi [oure-
r io

·_�X

,: ... ;._
!

{ :::.
,: 4�,RS�S PPPULARES PARA OS

Tr{A�{'t,;,t'lADOgt:S DE ,ITAJAI, t,)lAN

t;)'DOS J:'640 $-t;SI .."".: $eróQ oberiCls n(),

'J,rlíCjo.::',�O,próxjm,Q mês.de jLil!ho, dívpr
'iQS cúrsQ$"pÓP;\Jlores, patrocinado') r('io
$[��W, -ós :,qúais serão <instalados, nas io�
coiid6des" de Nbvegç:llítes;' Barra dQ Rio

,Ped�a:)e �mó.16r e'Vil� 'Operório; CO,(1

'a f'inq!ídode de oferecer aos fdmiliúrcs
do� ttQpalhddo-r�s! ' molares benefícios,

,/

"

"

't.,. •. !

. : j,': 'I:� i:'·/

f ,

-

ramosos figurinistas cn�

!:
. Londres, l8.nçaram 2. moda em

.1 Semana da MU':;íca c:,:)� í t'd b d d
.

"
"

_ " ,,_,
_' ') d '

r • ., d' C) 1
ren'.)â e eCl os 01' a os

. lng!.::.
nOb ,i:;� uüa e tera UlIClO la ... L '; ('

.

I
'

d
1 ," 1 ','�.,

'

:1 .' •.
,ses, ,-,om este ançamenw a no

(le .1 ....nno pJ oxmlO, senno (,u
"'1 d t" d ' b 'p"

. Tea tro' AI"va ri)
Vo, 1.10L a es a e par a ens a ., <l •

ap1'1";:.'( ntaçocs 110. bl'lCa de Rendas e Bord�1(:m
de C[;J'vaHlO .

•

Acontecimentos

-I�S.', -, ';rl...j E'''''D('ÜélS deL'rata: ":rr" Brasi-
]

, 1"
_..J " ,

la cia 2;,:, pl'OXUY10 sera altamcc-
te com -morada as bodas de 1)::;:\,;J
do ,>asal Doris e Abelardo ;lei
Silva Comes, Antes da recepção
no .uxuoso aparta tento do c,:-'·

sal Cornos, no <t!\;;r n�hr (la Igf(.'.�
ja Santo AnLnT!"O; 88 I:':: horas,
sera celebrada 'li iss: '1 ,-,

• ;' j"
\_,-Ué ,L-n,l.. uua . I.�,,)a ('l!11 aç.10 (,\.,

graças. N;_l mesma noite o ST, c

81'8, Dr. Abelardo GMn0s; p�';.')
coni')] tavcl N'avi()' "Eugênio « "

. viajam para' Europa'" ; ..

.

'.
' ,"'�

,

Dia 26 nos Salões-do Cluce
, ...

Falando em Misses, a,·EXilla
Sra, Dona Zilda Silveira;' . Pe'

mcirn Dama do' Estado, dia 2G

8s'l G,t!5 horas, no P�llácio·.Agrn
nomíC3: recepcionará: a3 belezas

de !lO�,SO Estado, que conrJJ.'-

rC"r<'í.') ao título l\../[ü;s' Santa C8ta-

rin;),

Já assumiu 'o alto cargo de

J\ü,?- Fedcral Cln nossa cidade" 'o .

Dr, HerC'ilio Luz Coaço:
"�'i,��-'
'.

.( ;I'
Estou irrformtlclo d�- q�e' o

PrefeHo Acacio San Thiago,' e3Q

tá mesmo decidido,a l?eforma do
c�lc8.mento da cidade� Sell1 '�úi��i

, da·�· o Pl'E�féito Siln f[1üagó, m(�-
, �' '.."

"
_', .\ .;.

(,. .,.:
rec("; ()�, melhm:"ps plogio�.

.

.•\crcdiiaulOs que ,: s<;:l'á C�Ü�
.

cOl'l'idí, 'sima a festa do', 11fp,k',rtln
dia :), no Santacatar.iná Counll'/'
Club, qum1do será � apresél1,ti1ch.
él SocIedad.e Catarinen '8, a (.":-,

. . 1 uc 1
- I' ,,,'

esprT(',C:.1 () CÇé,O, ;,enz[ '
.

Sociais
ZUlU Mf\CHl\DO

Baldauf, o aplaudido I-:O,t��

juri.o da Capital Gaucha, esta"1
anr.uando a noite de Gala (�O'
Baile Branco, festa oficial cl;�s
Decurantes Catarinenses. O aCtill

tcci.nento será a inauguração dó'
Salão da nova Sede Social, dI)
Clube Doze de Agosto.

() Clube Soroptimista d �

Florianópolis, está em atividad-,
com a noite em black-tie (F"::
acontecerá no S à n tacatar: [:,cl .

Country Club, para a apresem-i,
ção da "Coleção Lenzi". Rosa
'lVIc::via, lVIiss Florianópolis, V era

, ,

lVbria, lVIarisa, Vera e Vera T,,'<
,cia, YJão dar show
do Country .

na paSSaí."�'ll\

Comemora Bodas 6e 'p(cüa
di,a.· . ,'.23 p, rOX1l110, c Sr.

"

_ e :':lrc:.

Elo'y (Ca:rmem) Struve. Ap63 (1

m�S,j;:l que será celebrada C,�l

ação c.e- graçàs na Igreja de Ne3"
sa ,-::,(\nhora de . Fatima, o. c�;';dl

vinja para Buenos Aires.

Car]0S' Hoepcke .

.Em Po:rto Alegre, dia :::0,
será c:,omemorado o aniversário

,
I

,da cONceituada: Firma com n:a-

triz naquela cidade, Antoni.ü

Ri7.D) 8-;A,

Julio Cabe1ereiro sera ,)

res(.)": ....;sável pelos lin?,os .pentea
do? '2 exóticas 'maquilage,m, :1:1

apresentação da "Coleção Lei}

zi", Jlf:'ando' os discutidos pt'odl"
to�c; '-"8 beléza Helen? Rúbins:;ci:t.

,
.

\ j

, A. Diretoria do' Clube.· Dc;e
,

de Agosto acaba de recéber ':<1

Fabrka Renaux, os lindos teci
dos para a decoração do Salão

,da nova Sêd;e .soci?l que serú

inallg'urada dia 12 de agosto .

.

,,

Pensamento do dia: NaCt(1

!

i; ,.�,
....

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

impede dizer a verdade, rindo,

o Brasi e' o,utros Países
d

·

A.latina receberão
imlgran.tes éuro,peus

,
"

GENEBRA, OE .- O Çonselho çio
Comii'ê Inter-Governamentol pqra CI

Migra,;õo �ul'Opéi(.1 I(IC�M} anunçiou

qtlE; ajudará 3.785/ eyropeus a �nCon

tror nQvos I,ores em seis países Itltino

omeriCCJnos, em 1967.

O Br,asil receberó' 850_dêsses in-:i
grontes; a Argentina, 2$0; o Chile, - .

320; o Colôrnbia, 365; o Uruguai, ,165
e a Venezuela,' 1,8.05.

''-

\ ,�

O ICEM, que inicio aqui, hoje, u
rno reuniõo de cinco di.qs, concede oju
da intf,:"nacional aos europeu� que ,de
�,ejúrr1 emigrar, s_ejQm êles t'lacionoi's

que procuram' melhores oportwiidodes
no exterio'r, ['mi refugiodo.s

'

parfa, os
/

qLJais o sua refixação no, além-mor é

Ci rnelhor solução.
. O ICEM espera gosto r mais de 20

mjlhões de dólares, êste "0110" com o

refixoção de 60,800 pessOí?Js.
Poro o América Latina, o ICEM

exeçqto programas de migração sele'

tiva, a fim de transferir trabalhadores
bspecializodos e profissionais capazes
de contribuir com seus conhecimenots
l,écnicos �a-r'a o desenvolvimento d�
seus novos pa.íses.

Até 1966, o I CEM tinha transfe
rido, um total de 1.471.058- pessoas,
dos quais 321,682 para os países lati

no-americanos, O Brasil recebeu 108

mil imigrantes.
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o S�I:O:�:Õ���:�,CO,:���n��:donte . dolaünratõrio lerónEspa,cial solucionara
�aixa Estadual ,de, Cosas �QI'o °upovo (C�CAP), ,COI:·,ns: p':'i'ob'Dll1�� dn tr!tIIS' p'·D'''r'te ,r
sidera to:almcnte inexequível o Plano A paro cor:s 'U,

' & iII III li �l "U UI ' l!!

rrucõo de cosas populares idealizado pelo Banco 1"1a, 'r', " , , -
_

. '. " '

'

" - -
'

.
. , ,N0)'A !OHh, Ob - 01:1 I�'"pi1ç() (:-J::'t,�A), o gT:m' (in peraturas ele ate ,),,Jon :�Tl1l\S

cional de Hobitoçôo 'J1�\;'o, Iabocatério de l1csf}!1" Dtwto'l" Hoúr,r{J.rÍó em ci�l1- centígTado'i e altitudes dI'

A couso do insucesso" segundo entende, seria sas., âcro-cspaciais, destinado elas: . mais de FIO km.

o correçõo monetário sôbre o montonte da dívido, 9,f ,a"Cl'ifn: uma tecnolngta lEI!,,}

,

'o' labODü,í}io" de ;'idro', .:
' O sr. �\ntonio Ferzi, :ntÜI·

"

d
"

di d Obri
_

R
' ';,)CÚÜ)i'1n: (j -transparte tuba :éi<;6, ;')1 eo'is'rlljtlo COI]} unia I'J'tl,"{'c Cl'!1 ',�,"I'O'f'lol�a�lll'Lc,a t'

r ocor O com os ln Ices os nqoçoes I ecjustóveis I
" -' ."

no e, '::1 tr'óalhar em aviã» snbrnúc;ãfi :1I(': 582 . mtl dql<í· lUQ11UlsÍl,o fl,f alta velocida-
do Tesouro Nocionol e que elevarió ? preço dos co- c;;;l��eiais rk mais ele, 27 J1)�! '

1'05 !Ia NASA. A Facul€lacl<,: de; dil'ig'il"'l Ü Iaboratér'io.
SOS a uma quantia cstronomico. l�m 'P{}l' l1r;'ra de velocidade de Ellg;üU;l!;l'1<l c Ciências Disse' flue o faboratõrlo

No seu �aciocínio,' o sr, 'MagolhÕ'es Prado, 1'0- SC;:<Í. Inaugurado, ,l1ct;je" na da Universtdade 'collCQd:cu esta c\lr.ü�):l(llJ. para a reari-

mou por base casas populores �guois às construídos' \Uni.vcrs�lad� de Nova Ynrk mais de 1 rnílhão de dólares zação de trabalhos tcórices

I GEC lo P Rib
,_

p S
Durante ;JS, cerimônias i.l.e ,em cquipamentns tle pesqni- e práticos avançados e.n

r.:;e o ' i'\ em I e-roo reto e que custaram NCr " ".... -

, inauguração, 'o Presídentc 'S35. "0,<os lüpel'5ôlüC6S, mas 00'
4500,00, Poro urna família COIlJ renda de NCrS

"

tla ,Unive]'síd�\Ue, James j"1. Dispõe ') Jall!),l'ah�l'it) :�l(l- servou que grande parte do'

126,00 -, o médio .do trabalhador' 'brasileiro - o .' Hestr-r, I;o;lfed�'á ao sr. R:,,, l1r�,\ espécie de túnel {t� projeto de pesquisas .será
I do BNH irnolicor ic n 'pga ent I de 1,Jcl't, C. '';mH1''anS ,:1'1'., Sub- \'(>"t()" i

o "lO 1. 'I I'
' I'

pano, "', I , .. : o p menro rnenso ' ,H ,..:ap,;p; (e errar contn-. -revac a a ca JOI])O campo ua

NÇr$ 31,50, correspo"ce�te oos 25% do rendo exi- ,';Dirercir Ih, A(t;úinistraçi.'i') çõú de VÓll encontradas a aerodinâmica de baixa velo-

id '�B Nacional ,k' Aeronáutica e :l:; .200, km por 1�0l':1, a tem, cidade.'
91 oSEPe' anco,_

I

.

,

7' ....__Ii�(.!!i!II�M�.J._nll At<1'esc,cnÜl41 que, a prinoi-
, sso prestaçao mensor, argumento o. '" super in- ';' 'S' ·d':

'

• �

S
' ..;, " ,

l'aI'� f J' ,

1
o

• "",. I '.
'

S A <' tare a (OS engen leU'OS

tendente. do CECAP, corresponde a 0,7% do valor ,do ,I erurgrca �� ,anS.a �a!arma,' ; .,
- clp ,laboratório. será pesqui-

caso. Como, de ácôrdo com a político do BNH, co-
/ SID�SC sar o apÚfeiçoamento de

brorn-se 0,33% ao mês de juro e mais um� correçõo ASS,�MBlíHA GERAL lI:'X"",'RAQ�:D"I"'AR'A:
um'avião,colnercial avança-

'M
!; ir n. I� J do que 1)OSS3' opcl'ar nas d·

monetária' em,torilo' de 3%, o sr aga�hães '.-Prado EDITAl,DE CONVOC,A-;()'�O' o ,',: '

J' " da�les, a ..fim 'd.e.' satisfazer :';1
não ,entend,e co,mo 'o família ,do trabdlhador", poderá Y. ,>_ ;

" '

, "necessidade' dE um transpor-
. ressarci-r ,ó dívic!o( que aumenta 3,33-'70 'a�' mês "pago","

.

,'-" Çonvidomos, o� senhores acionistas qa, Sidet-úr@,i- ,te l1lais rápido 'd'e passag'ci,

dí)\'sànlent� 0,7%, " ,,' .:
' ,co d:= Sonta CQto:ln� ,? A. - ,SIl?ESC .�,'parc: �e' 1'6s e car,gás,

',o 'A'"
'

'" ,,'
d

','
d" ;'d t 'b Ih

�eunlrem, emPíAssemb;êla Gera,l Extr,aordlndrJo a reo-
,"\SSlm; .ao I"wes e pagar o ,IVI O, 'o ra, a 0- o

I':
" 'e,' ,'.

"
�, ,';

,

",.', ',:,,),�
,

:--, " ",'
.

.

", "Izar�St;" em lorlanopolls� no d.IO 2� (VI'nte' e sere) dê·
aor estaria aumentando consideravelmente seu .sO'ldO' Mal"o do' corre'11'e anr< o' � 15 (qu' )" " A' d"";,

"

,,', '

,

l" w':;' Ill'ze no.ras: 'no ti F
dev�dor, torie' da Focu\jdad'e de Ciê'nciás Econômicos,dó >;u�r� ,

yer'sldóde Feel�ral de Sarita Catarinà, sito'"à '-Ruo ,AiV"
mira,nte Alvim. m, '19" poro deliberQr�'tn s'ôbre, 8, Sof�7,','" c. '

l'rocllra:sc, l)"�Mj\ZElVI
guinte:

'

" "r, ;BAf�,ou RES'ÍAURANTE p�:

',1 ' "". :,' ,':�
_ .. "':,' , ,

"

. ';-;',i,: :,q,UCl�O pua, arl'c
.

.:J1(lar ou ala: r
Eleiçõo dos: membros do ,Cons.!=ll:io: C9nsu,I�-, ',gar com mOI',[Hha.' Tratar pc. "I

,livÓ;: . ,

,

.
, "

,( '.< ,'" lo fôile 2612. 2'1:;) l02 Eleicão de um" membro do C;:onsélho 'Fis�d)
ede,s�usu'ple�te; '", ,'. : _

"'_ ,-'-,o- ,

,.� -' Modificçição �o composição d� Dir�t?ri,�'; I" 4 ,:,_, Fixaçõo dos' h'onorários do Diretoria e db A I' '-:

CÓtls(?lhb .,Fiscal;'
.

;',,'
e n ç a o '

'lS�·--., Assun1-os Ge'rois. s,
i

.::/ Vende-se linUl casa
-

no CC1'!-
l

/ -

troo TrataI' ,i, rua Cons, lVÍ2i·
':,> 'fra, 150 - no horário das ')

, _ ;t5 11 1101'1;;.
"

�

"

SE . OeE ESTA SE
J

1,;'
'

, �

,
--

- " (

\. l'eira. Tratar na "Rua. l�nf4'.

��OI=I.IIDO DO 50'�j ��;�.:����:_.. :.n�o.�N�����v�,_, _��
..

i�:�.-'._--,------(",--":.,,-,-,.:..�_
..

;_�"_�;_'
_

.�.j/,<",T8I,E,U '''�'"Jt Jt-i"·:·�,··é$f}te-ç'Ull ..- .....Slm'�'��é' ',��.
"'-

..

, RESOLUelO:U I' \.
No. 488:'·W"t..�.nge,

��:�m::::F�::�_:_;:):�i:j:�:,e>;,�:E:::��;;;'
. Mr,,' Murp�Y, diretor da. penitenciório Sàint Jo�' Quando o marido ia sair paro o escritório, a es-

ASS"oel
'

SE10
sepn; de W;issouri, estava habituádo a obse�vqr 'mui-' p6�a lhe entreg(J um pacotinho e êle perguntd: "O

, _.' � oisa 'nT"'resso�te dor s"'us presos Mos o maior" que é. isto, querid(1);:J" Ela: "E' um frasço ele um tôni·

,

,- I �j:,\ �:i Co d'Ó�u;le' Lesfer pe"nn;, qLJe vei� lhe pedir urna co p�ra cabelo", "Com� tu és am6yl"; r�sponde ê-

ini�cõo d� \"sôro do verdodé"! Disse-lhe o prêso: le. E ela� "Sim, mos não é poro ti, é florG o tUQ dClh-

G'B'O'E 'ITES
�i , "Pc; favor mOhdo-n-ie dor éssa injeção, porque eu �,Ct�,gIJf��.fo�,'ejeO,ó,l'á-lhe caindo mu;to cCJbdo un ctff10 cdo

.

",

X
',/ rE,,olvi 'nõo tomar mais ál,cool depois do' minha liber- t"

,

'.. ",,"--
,

,,' ,,'c,, ". .:,'� doe:"", poi's foi isto o qu� me trou)(� �ara cá, Por
°du-, Or f' ,,;;:- xd Xci

x x -

f L

"':' tro-:.l_odo quero ter a certeza que,rl'Go'€ttou,mentin o pro es�or: E vef a, c ql.le o teu pro essm 10.
I

' f'· .

I o 'Ilim nlesmo e oora 'isca oreciso dêsse' sôro" lo cinco lín§uas;:J" ,"Sim,'popqj ,
mos o mulher c:lêle

DE ,30 DE diUNHO ! w �:e����::�:a��;�::-:-��::n��:�::�C-a-;� �:������ ��'O ��;�:;;;;-;-;'a���:;:::d! ���;;�c�;"ia;�.
co, Foi p'roçur6do ,por dois policiai�, que o 'vieram ra o reportiçõ'o" certo .qwe desta vez ia chegar nó ho-

buscar poro cum'prir uma,peno de qüinze diGls de pri ro pontual" '��E 'o que dconteceu;:JII "Era um domino
, " '" \

,..

'sões, motivada por um pequeno ocidente de ,transi- 90,

to,
-- x x' x x ,_

,/

A um assombroso resultado ,chegou uma esto
,

tística na Suécia, E' o país onCle existe o maior ntCI

mero de fumantes juvenis e onde mais se fuma, Múi
"

J '
,

tas vêzes até com a idade de 8 anos já começa o ví-

i! cio, 18 por cehto çle rapazes de 10 anos fuma; 36

por cento tom a idade de 12 anos, e 61 por cento de

18 anos, De 17 r.nJninos suecos de um nLlmero de 18

a�os de idade sõo os próprios pois que lhes pagam

os cigarros .

Participação
"

,

Vvo,' Tl,Isnolda G, Faraco - FeHsberto;Démoria' e sra

Maria G" Demgr.{o' '

Participam aos' pore'ntés', e pessoas relà'cionados con�.
suas jfamílias que� contrataram casamento seus fi· ':

lhos

LUI7 ,1: MARGARETE
'Florianópolis,' 12 de Moia de 1967,

Danilo Augusto', Ferreira Montenegro, I
PR,ESI DU�TEFlorionópo! is, 13 de nlaio de 1967,

,,'

, ,
.

Até 30 de junho. ó Grêmio, Beneficer;te de-Oficiais

cio Exército estará aceitando associados, com 50

allos limi:ómpt�tos, A pé\rtir daquela,: data.,. menôl'
,

" d, '

.
,

, ,
. .'

será �1:i�ade âe' ingresso, Êste é o·mom,ento,' pois,·
,r

'

a tranqüilidade

('

de garantir a seus dependentes
,

f

f
"

�

! '.1,.

Autur�,; ;associancio.se ao Pecúlio
I

'

H

que lhe proporciona

Integral .' GBOEx,�
..
,",

com 6 �u 11 cruz�iros

novos mensais -, pecúlios c;le')O ,o� 29 mil cru- "

\ AS CIFRAS NOTAVEIS DO PECÚLIO INTEGRAL GBOEx:
,

I ACIOEt-HE
SEGURO I

AUXíL!O PREMiO
PECúLIO FAt-XlLlA

-

Invalidez
Despesas Diórlo DOENÇA MENSAL

Morte, MédIcas Hosp.

Grup-o Base 400 5000 - .,000 100 " '-" I ,QOO 6
'10000

NC'$ NCr$ NCr� NC'$ NCr$ NC'$ NCr$
NCrS

. Grupo D,JpIO 800 5000 ..A,OOO 100 • 2000

'I
II

20,000:
NCr$ N,\,S, NÇrS' NCr$ NC,S "lC,S NC,�

�CrS �

zeiros, e mais:

auxíl iGl-doença,

Solicite a visita, antes de 30 ,de junho, ele unl' agen·

te autorizado do

\ '

• **-1<

. GMÊMIO B,ENEFICENTE DE OFICIAIS'DO EXÉRCITO
Ed. Duque de Caii,as - 'Andradas, 904 _:_ Saixa Postal, 1529 - Fone 4.1654 ----: p, Alegre

Represeiltan.tes exclusiv9s para' os es�ados dO:'Paraná
e Santa::'Catarina :

' ,

R'IÇfA ?1A .'-;- Rua São Fra�ci-sco,;- , :'
150,-- conj. 11 _: fone: 4-95�77'_:__ Ct,Jritib,aPa�aná.
R�p'resehtante er;ll Flor,ianopolis: p'earoTiburcio'0achado -
Rua,'Tenente'Sitveira '15 - .s'91,a _' 105.

, ,

'

I Séde:

'!

,-,-,,'x x x x

Outro aLarentO'� Quond.o o lavrador Si�one co�

sou, comprou uma coso velho e gostou muito dinhei

ro poro deixá-Ia em condições, Depois de reparada
ao exominá�la encontrou no porão Q,lg'umas garrafas
de vinho, que dividi\;J entre os trabalhadores e ope
rários, Mostmu depois 'uma das garrafas -vazi,as. o

um conhecido negociante de viAho, Este consratõu

que se: trota-Ja de uma bebida ela n;efhor quàl idade
e mOais rara marca, há ma�s de cem anos guardada,

, Simone, só com o vinho teria pog.o tôdos os despesas
do reforma que com tonto sacrifício 1 inha feitol,

,-- x x x x--

Os cavalos estãó desopOíecendo, conforme aca

ba de constqtar, a UNO em recente investiga'ção pro
cedido em todo o munco" Principaln�en:e nos Estados

Unidos, anele número de cavalos diminuiu de 194,0
p�ra cá em 71 por cento, isto é de 14,8 milhões pos
sou paro 4,3, N,o' Inglaterra baixou de 1,8 milhões

paro 300 mil. Na Suécia 49 por cento; Bélgica 39,
'-, x x x, x ,� f-jolonda 37; Fr,ança 30 e Itália 21 por cento, Como

O corlhecido médico Robert Koch sabia dar IU- rriotivo principal se aponto a mecanizacão dd lavou,

ma resposta cérta a quqlquer pe'r'gunta _

malevola, 1'0; a' rD0t6riza,çõo do trânsito e a 'não �tilizoção de

Em' uma reur.ião social certo jovem banquei�o achou,
' cavá los poro o servico militar,

que poâia,d�r'um>9_piQdasem. graça no velho cién�
.

'\ :__ X X X. x

tista e, lhe' disse: "O SenJ-;,or é basteoiogista? Que in- ., f=erta vez SchoPP'enha�er, assistindo o um co-

• t�ressante;<'" um médico veterinário deve trotar pr'in- sameh;o, foi interpelado I?elq jovem espôsa se éle o�

·cipalm,eht�f de burros?" "Tem razão, respondeu Ko- creditava qu� um casamento n'uma sexta-feiro tro-

ch, "onde ,está/sentindo dôres?". z'ia desgr.oça consigo, Prontamente o filósofC? respon-

x x x x-

lamentàvelmnte

PI\OCUR,,�SEo, '

TEH.rJ�NO
VE�\DE-SE

Vl:'Íule-se �lIn t'eá(_'llo Ltlcali-

zadQ em COIIUeidos. - rua

e�raI (a�faHada) esquina
�;oní. a nla' Jos'é do Vale Pc·

,}

�-'_'"'---'_"'--.--,-,-.----
...-- .. '-

"-'·'-1
,

.

'

I

Willys·Overland do Brasil S. A.
Indús�ria e C�nlércio .

Pagamento de Dividendos 8

Aviso aos Acionistas
A WiLLYS-OVERLfl.,ND DO BRA-

'

SlL S, ,2\, INDÚST'RIA 'E COMÉRUO
'

particips ,q'LI�, a partir, :de 26 de;
maio de 1967, pagará um di
videndo de 2% (dois por cento),
como :.complementação dos di-

.

videndos relativ.os ao exeí:cíçio .

soctal, e,nce�'Fádq em 30 de ju
nho de 1966, obedecendo ài

-

\

, 2 .,. AÇÕES AO PORTADOR:

O dividendo s,er� pag� contra

apreseutacãó do cupão n.? 28.,

Os dividendos de acoes.ao por
tador não sotrr;;rao desconto do

'impõsto de renda 'la (onte. se

, o Acionista se id'entificar. pl'ee,n
chendo o formulário apropria
do, que poderá ser fornecido
nos endereços abaixo; ou es

tarão sujeitos ao de$cÇlnto de
25%, se 6 Acior.is1t'a 'não se

identific9r,,:'·
.,

Os ACiçJnistai',que ,se identifi
cal'em r'eceberão, Ç5. Oiv,idendo
por chéque',eptre;;9uf.direta
mel:'lte em, OQS�$OS ,EscritÓflios
ou, por ,:orclern':,de; 'pa',gahl€::nto
banciiria, ,:remeUdg :ª,o's:,$,�US
dOllliçfli9\S.\ "., ;':;' "�,,_,,,,,

\,'

9s :Aê'ioni�ta� que ·enüeÇJárem
o formulário incompleto. ou ile
gível,' ou desacompanhado do

'cupã.o· n.o 28,' sofrerao 'a re

tenção do impôsto de roenda,

R. Janeiro, 10 de maio de. 1967.

seguintes nOI'mas:

,.1 - AÇÕES' NOMINATIVAS::
."

. ,,\

Pela r:imessa de cheque 'nomi:.;
nal ao.Àcionista.

',,' .

Na entpnto,' OS cheques :p6)'rm'a",.o ,

neCel��Q' nos 'ender€lç.o.s a[?ai X o'.
"

à di$p,O�ição çlos Srs., AoioClistas, .

residentes nas cidades, ali :men:;":
cionadas. pelo prazo de 3Ó dias,'
após ,o que serão, expedidos'
pelq Gorr'eio.,' , ;.

'Tratando.-s'e dê sociedadé de:

capital aberto: os dividendos'
das ações nominativas dos re

siçientes no pÉtfs sofrerão áes
,conto do impôsto de renda na

fonte,
-'

�
I

_" ;-.

A b;'_:�ETQRIA

Enderoços dos EscritóriQs da Willys-Overl�í1d do Brasil S. A, Ind(Jstria e Comércio:
Rua Mena Barreto, 161 4.0 andar· Botafàgo . RIO,DE JANE·IRO . G8--. Rua
Libero Badclro, 293' . 9,u andar· SÃO PAULO\. C�pital e AV,enida Olinda" 245,'

W"OLINDA· PS e R'ua Marqués de Pombal, 93 . PORTO ALEGRE - RS e ,Rua'
'

JO'ge T'biPlçó,,233.· R,IBEIRÃO PRÉTO .' SP e Av, Rodriglles Alves. 12·j+5 '

"

Elf·.URU . S P • Avenida VII,or do, Amaral, 812 . CURITIBA· PR • Parque das
",' ','

'

lr.cI0s'trl3s . TAU BATE· S P • Rua Grécia, 11 : 5," andar, sala 505-- j 'SAt \i,�6dR '

-- X X iX x--

Conforme um.a estatística francêsa o vida de

. um homem até 70 a�os de idade, em média, se di

verte aó;sim: 20 anos êle dorme; 20 anos tmbalho;
16 anos se diverte e se distrai de qualquer manei'ra;
5 ano.s êle, gosta pma l:nanute.nção do corpo e do saLI

de; 3 anos 'perde esperando condução, nos reparti

ções, com os auf�ridades,"" com os méelicos etc, e um

ano no telefbne.

iSOU solteirão; não

deu: "Certamente que sim; porque. justamente
sexta-fei ra havia de f.azer uma, exceçõo?"tenho

\

a

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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O dr. Roberto Lapa Pires,
ilustre Delegado da SUNAB,
Iêz recentemente; cm Joín

villc, durante U1�1 jantar do
'Rotary·CI1Jb!\ ÍllÍc�essal1te"
palestra. ,Digo íntercssuntc,
porque rcveíii 'àgllda ohser
\ ação do nanoramã' econü-.
, "� ?

IllICO de Santa Catarina, fa-
zendo que ressaltem as de
ficiências e impccilhos quo
impedem maior surto de

tl,.c.icll\(OlyjulcnLo. Na, erda-

mais

l1a,1 a circuns-

illc restaure o j)TCtití"o,jo., C'!·
)

-

I'1110 o fara'!
.,

'

t\illd�l 'há Imucos dias;
aludi

dia,
Sabi
{eui)-

\'crdadl'il'illl\ente
que

csca·

liam à inidatinl e ao 10011-

tl'ÕJc. Quer isso dizer que o

111'. Pires espera de outrem

OJIUC nos autol'iza ao cspc-'
mi' dêle próprio, nessa lon·

pt
f
e il1wonderável cadeia

lI.e causal'" e çfeitos que vêm

lIa; fal,ht �Ic produção c até

-;- de úlàis' remotas estânCias,
COil10 'a "falta de financia.
mento, pelo retraimento de

,(:.l·édito' e outras p'art�eulari.
',!a,des d'1. oJ'q!-tlll, da�, l'cali
dades cC\lnônücas, a. que

alil-dfll na sta"palestra:')

Contud'o:' não teria" sido
:i '

•

J,.�

yã, a oportunidade que o
• "

� ,I • •

'Ro,tart·Clt.lb� de o J�mVlUe
proporcionou ao dr. Lapa
]'ire;'

"

e' 'qlÍe a ela corres

I}Om!clI, dignamCl,te, o iJus:
i .nS ..'-!1 tHn�!'! ':..�'M t:'u t!!J,

"
,

, -

G!UÀRl'A PAGIN,k." ,

eiçtjes 'O i'retas O'ESTaDiO
\
.,

O' uÂ,S ANT1GO ,DIÁRIO bE SANTA CATARINA ,

,
'

,

......,.

, �" ,

� \
"- r " I I

DlltETOR: aose lltiHU:'iaJew: Comdli T GEltJ:;NTE: OoU'ÚIlgOS Fernaudcs de ArJUÍllp I
!

� , '. � \

Civilismo ImpotenJe

Aumentou Q tônic:a da pre9q�ão em, favor da

reforma eleitoral levantada tanto por próc:eres da si

tuação c:omo da oposição, provando a convergência
de opiniões favoráve,is bo debate imediato do assunto.

,
,J

Enquanto não começam os debates oficialmente, pre-

param-se os lespíritos' para e"frentar J problema .em

'te!TIpq de �vitar a sua postergação. Se todos concor
dam ,com a necessidade de reformar" a legislação elei
torai hão de apoi�r o início dos est�dos e das pes

quisas que permitam coleta rac:ional de dados, extraí
dos da reali��de socio.! e polític:a do p�ís. O probléfoa
eleitoral, entre nós, está em tempo de' ser encarado'
à lux da sociologia, cientific:amente, deixandd di' .0-
doi .os interêsses dos pr�i�issionois da ,política,;quc ne

la vêem acima de tudo, 4!1' meio do s,obrcv(,vênci.

posso'al.
)

Dizer que será prec:ipitaçõo o discussõo do pro
blema eleitoral nõo c:onstitui surpl'êsa, po,is esta é

uma arma habitual usada pelos que têm vantagens
em -resolvcr os grave� problemas nac:ionals de

-,afoga
dilho. -Á improvisação é uma instituição nacional, fru
to de 'anós' de' incapa,cidade e letargia mental. Exem-

�

pio flamante é o pr�cédimento' face ao sist,ema elei
tO�QI, no qual todos vêem �m' empecilho ao, ape'rfei
çoumentc ,democrático e' à nórmali�ação política sem

existir a iniciativa ,p,ráti'ca .cl'ue' faça do proble'ma um

assunto objetivo de ,iiscúss'ão. O Estatuto dos' Pa�tidos
e' o Código EI�itoral "destoam da) r�alidade política,
p�is foram concebídos paro aplicação antes 'Jo ato \;

\

instit�cional nr.2. De lá para c:á ã situação mudou
r

muito, inclusive' com a impo$ição do lii-partidarismo,
numá" te,ntativo de ex:�erminQr com a, 'pulverixaç�o
pár�idóriQ anté'rior,e tão, n�ci:va à democra'cia"quanto )

ti 'solução imposta por últi��. Os políti�os esperam
o!lé t'do posse e volte a ser como dantes, tentando
r(--olver com a podênda u'm 'problem'a que deveric
'er rcsolvidõ··'com' estudo e.'cor�gem. Parece não se

..,- P'''' \ •••
'

levo'f muito a !'érro 'o que ,aí existe, ",'os, enfi:m, é uma

'cluc-órj ç uma saída �'1contj.ada,s pelos mentores rt-
\ ,

, _.

1 ,

se

à

I,idt!ranc�s' Tett em Une Co�t,a Abuse
De Dispositivo Conslilu�iónal,

,

, A lJf1cr811c:a du'govcrn? nus UIlOS Ca,-,JS do C:Jllg)C"SO
tcm l'nanifestado grande preocui,)açâü oufe fl possibilidade
de que o presidentp Cost'cl. e Sll�a -venl1'l a u�ar ele fOl'llJa
nl10derada a prerrogativa constitucional de baixar 'decre·
tos-lei, como o fez o marechal Castelo Branco ,'lO apagar

das luzes do f;eu governo. Os políticos <,!ue vivem ess,a preo·

cupação já manifestaram seus temoJ:Cs ao presldcnte da

RypulJliC'(1, mas proc,l!r�ram fázê-lo ele mt1l1cil'a l1alJl), mcs·

trando·lhe que a reP!3rcussão dessa atividade seria elas

lIJais negativas para o !�ltual governo. j
� (:

,

Sabe-se. mesmo, que o deputado Eramli Satlro já con·

versou a respeito <p'lm o presidente Costa e Silva, - que

recebêu de nyll1eira simpatica a aclvertel1cia �10 seu líder

na C<'unar:a _:_ e com 0, cl1;efe da Casa Civil da Pl'esideItcia,
)

.

"

sr. ROi;\don_ Pacheco,
,

-'

NÃO i\BR'E l\'IAO

O presidente admitiu u:"ar com clisGl'Jqão 'aqueh prer

rogativa constittl�iollaí que herdou do governo ailterior:\
mas fez ver que nào abrirá _mão d8qUJles poc!cr8s: Lem

brou. ainda. c:últ1ntc 'o cncontro com o cll'j)ulll(10 Ernal1l

Sati_l'o, o caso 'da flxaçilo dos novqs líldlGeS pa I'a aumento,

dos'alllguéis, qWJl1do recorreu a um elecI'eto-lei p'Fa impe
dir, que os inqÚilinos tivessem a situação ag,rav8,([la por au·

,mentos exagerados, I

N'l mesma oportuniclllde, o mfJl. Costa e Sll�'fl deu :'\,

ent'8m:er que, corria rto ca:30 do inquilin8to, recorrerá aos,
'

c'ycretos-Iei sêmpre que um problema lhe parecer vip.cula
(10 à Sei?UT811Ca n2.cidnal, e, por esse motivo, deseja ter ào

"'i1.:Dxicc '([:1 mão t<'Ssa })J'errogaUva,
)� ,

.... � ",.,!h'''''t�t. ,tnt";-;r,_ 11'1

ou erredes.

1

a ,harmonia dos podêres que se definis-
L

e id
'

sem e essern outras atribuições, ao vi-
çé-Presidetite, na esfera do ,Execwtivo?

,
'

'I

Florianópolis a deputada
da bancada-

que se

na

reve-

caneelóu
na GB,

Jiberticidas.
PaláCIO do

tância" de ser êle quem !I,S

V1"Ofcl'iu; 'como perfeito in

birprctc da, realidade
'

eco

lÍ'Ómiéô de Santa Catarina e

eóiuo rcpueséntanee de um

uo� órgãos 'mais ligados 110

processo de nossa ecouo

mia"' nos 'Seus' aspectos prá
ricos e' imediatos,
J)c certos .tépicos ,da, pa

i{stra se' i,nfere que a

�UNA�,dcve a+sua relativa
incficiéncia ao fato, de não
haver produção, dum lado;
e do, outro, de não haver
puder aq�isiti"o. Mas, em
"i�ta' das providências que
integrarão na SUNAB,' co

mo: órgão centra], os seto
res subsidiários. que vi
nham sendo fato ...,,s' dislle'"
si, os, -iA política do abaste
'cimento' e disti'ihuiçiIo ::_ c

111110 o <lt1!> se lhe aÜ'ilmi -

ai po�iUn.lm('nk' mudar

'pa.n.\ ,mclllol:.
-,

,\ isso a gCl)tl� humihle.
'es,s�l gente '(IUI' Jla;_::a mais �

dia a dia pelu pão (1lJ(� eo
rue (ou que deixa de, comer
ll�l'a que os filhos a co

nuuu ] se cache de esperan
!,'a.s e copJia na, ação lI.e 110:
'mcús .comd o rir. Lapa J'j:
('!,��: ellja."J;o� fUi'Clíção e' ho-"

,

"')eistip_ade 'mereCeul -rcsguar- Uma onda civil'ista'tómou'--c:onta dos mei�s po-
do: O seu mais, penoso es- liticos Gnde penetrou após os. pron�nciameritos dp;J�rço, reconheçamos,

..

será \ \
' , -..,..

f

P"�e�idle",,,t�, da Re.pública,que, , n,a , cap,Jtal, paulista,
o de restaurar a confiança .

.,

llOpuJar na ação da, SUNAB, pregou' 'á restauraç,õo ,�o poder' civil. �êssàlvan'do" no

que, como êlt' mesmo disse, �ntanto, que o res�a�raçqo' se;i� adm'issível so�e'nte
':'CJ1CijHti'-â�á' ddlLio�aíizada. ri� momento em que se forrriássem bases' sólidas';- de "

"' .li • •,

«Gmuo ,0, c�'i�S'Cg!1il'â' não \ex: suffent�l'ã'ô polí'fiCâ.;E,'" êtu'sfa'in�nte 0'0 "eh,é\f�;;dcF Na
,. pl�cou, estranhando·se q\ie ç�O:, que 'c:abe ,fazer, o dilTlensio!,ament� e a' a,verigua-;o,ao ',se' hàju\ alódgado, 'como '

convinha;, a respeito das ç<io dp possib!lidade de reimplantar o dom.ínio ciY,iil

,.l�\lW,�S ,d,aquela, deSlllorali. no pais. Ao que, parece, todavia, não está disposto o

zaçã'o. presidc�te a' abdic'ar dos poderes que lhe foram cón
i\ SUNAH deixou de feridos pela leg�slaçéici r�voluc:ionciiia" já usados pelo

�

fluir'
"'eu'ontec:essor. Segundo os teóric:os do regime aquê'
les poderes são os p�incipais elementos c:onflitantcs e

, ,
'

que obstacu'lizam o retôrn.o à normolj�ade qemoqá-
tica.. ;,'

No bojo do onda 'que tonia':p'roporções"nac:io"�is,
têm p�oc,urado navegci.�, m�itos',asp�rantes de primeira

,_.-
, 1

viagem, mqs �e identificam têllTibém velhos mari-

nheiros ac:o�tumados à.. dureza dàs borrascas passa-'
geiras e cheios de padenda paro' aguard�[ a, cessa_,.
'cão do mau tempo. _Não se co,nsegue separar os in-

ienções sinceras d�queías' �'ue se' misturam c:om ou

tros 'intElrêsses sub�reptíc:ios de lançar a disc:órdia

entre os ,brasiléirºs, com' o ol)'jeti·vo de tirar IHoveito
poro os seus pro-PÓsitos-de voltar à primeira linha d'a

c'cnto político. Os ·ac:ontecimentos dos últimosl anos

têm mostrado a sú,.cra�ão de grande parte de nóssa

liderança civil', que não c:o!1seg'ue mais sintonixar o,
momento histórico com a sensibilidade própriol dos

que t�m o obri�aç.ão,de c:ond"zir o' país.

das

o OUE OS OUTROS DitEM
{ ,

r,o' �STAOO DE S. PAULO"

com

"A G-\ZETA" '''A experiêflCla, que tani'O-- nos

'ôgradou, valeu como afirmação dos proposit.os de'
governar o Brasil, dando ao povo um 'sentido exato. de

,

suas vir,tudes demo,craticas e a 'certeza de que gover
na com Iseneão de espi rito, desejoso ,de ·conhecer. "in , ,

loco" os prcbl-emas de cada região. Em São Faulo, b O sr. Carlos Lacerda, no 'primeiro
presidente 5entiu o Grltusiasma p�p'ular, espontaneo, contaLo mantido com seus companhei-
e as simootias de que é merecedor pelo suo Gustera res do Frente Ampla, drsde o seu recen

simplicidade." '" '·te regresso dos EUA, concordou 'plena
mente com a idéia da ·maioria dos fren-,
tista�, de que, a fo(mação GO terceiro

partido politico deve ser' meta secunda
ria; 'o 'ser atingida, naturolmente, como

uma conseq14encia do' primeii-0 movimen,
to,

Esta atituêe ,do �r. Carlos Lacerda,
aue se, choco com 'os informacG'es que
'durante o sua atlsencia do país 'deram
à imprElllso' alguns de seus porto,-vozes.
como os deputados Raul 8runini e Jor
ce C:mi, era esta 'tq�de 'interpretàda por

alguns obser�QdorÍ;s como um reCuo do'

, I

tRENTÉ DA LUZ AO tERCEIRO PI,8TIDO
ex-governador do Guanab�,r9, I

enquQ,lto
aue elemel�tos mais ligadqsl à orgar�IZO�
cão d0 Frente Arnpla prefenam ent�n'
dê-lo COrno um esforço o �mais do eX'

gover�odor (�a Guanabara pma �fa5tor
obices que se ,antepõem 6 '-consolidaçõo
do movimento ipeal izado p�r ele e o eX'

presidente Juscelino KubitsC,hecl{.

"DIARIO DE Sé PAULO": "Quando, na'da de
1110lOr tivesse Geor,tecido nessa experiencia adn1inis
trotlva, o' conhecimento dos JDroblemas de Soo Paulo,
que agora tem o mal. Costa e Silva, seria b�stante
para justificar a transferencia provisoria do governo
de Brasília poro esta capitol,"

'"

,

fi' Q()"sível, mesmo, qu!" o sr. ,Cal;
los Lacerda, durante a suo permanencl
nos EUA., lonae dos fontes reais de Idn'formacão, ter:ha consolidado o idéia a

, ."

s·
formação' do 3. partido, e chegaclo mel,
mo Ia tmunciar essa suo disposição a o

,

guns de seus amigos mais intimaS, co-
, t,l Curlmo o sôo,os deputados 8runini e

"

'" ' \
, tl,' I

�

"COI<.REIO D/\ MANHA": '''O mal. Costela Bron
co nego o afirmação de que, 1"')0 s�u Qoverno, houve
o primado do segurqnça sGbre o. do desetwolv,imento,
Tem toda- ra7ão: houve, no verdade, o primado da.

'insegurança"
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Florianóp�1 is, 21-5-67
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'

"

."
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"��...

))ia â6 -; M��o � Baile �as Mis�es - Clube Doze de Ag�slo (fra�é passeio) em beneficiO. das obras ,da.�!p'ela �é .�� Se�,�.�o}. .
C,

.

. '. r I:' :':.,':".!.
Di,a 27 � No,l�e 4?,. Belezaw Luxo e Desl�mbra�enlo - G,in����· SESC -- 20,3,O"hs. Dnflle .das FaRlalla.s Veaeedoras '0 Car.naYf11 Ca,�loca � 22 hs. COD;�urso de "�� $a,���,ç�;
tarina 1'67 em Beneiicio do Lar São Vicente de Palia. . '''',,; "

.

.

. �
, .

, t.,

;

'!
" ,

'

GLORIA
às 10 hs, - Matinada - ' ,

Novas aveo.turàs do GatÓ e
'às 2 hs. ' AS MESAS para o Baile que:e da, Sede .Social do \llc)\rq,

o Raio!
'

.

Novas aventuras do Gato e "d']f " .

ta f Veleirosda.Ilha :
'

"'<"" '.r',... '.',,' ,. i,; ,'.'.'FESTIVAL "TOM E JIj:RRY o rato: , " :
, '_"", ,:,�"' "as �.}�ses, prqxnn3 sex

.

� ,e'.'Ll, v � .. .,

Tecnicolor ,FESTIVAl; TOM E"JEitRr.>·' nó Clube Doze, estao sendo' ..te!:
" : '.' �

, ';., .:.',:,',
çen�u�a,até,,5:ãnos ,,' ,Tecnicolor,." "" "'}:�,' ""'" qu,i,rÚléls" na se"Cl"Uartá, a !",�a ,o'('PRESI,DENTE' do CJu�.l,e,." , 1112 ",', Cellsur�.:��é,,5'àn��;;j, , ',I' '." " , '" '

. ,;�::�i1ne:s�p�e�e�ta: ' "o ",' às 4,- 7 -,9 ,hs.' , ". ' Joãp:Finto: Os ingressos para o ';. Marapíbuba, de,Cricituna,-·- Sr,'
..

"

,";
-; � :,:, ��nçJ���o de:'\M�s� �;(I�lta C�fal'i-; AblHo:'I?aulo, cOrlvidou;kR'lb ,'�

': .,' ,._:�em'
'>;

; � ': ' l,' .na -i_:�: 1961, :rlo :d�h:i;io "Charles" 'd� - �Ailântico· t�a-tâtlriiense .. dtt
.'

'�.ITAEM·PÀRÍS'
,"

Montz';, tamfj�'m '::l� Secretaria " 169'7 V�lfrault Rariüg�""pala rc�
Panavtsíon • MetroColor d I b dA'

"

.

. �.
Censura até 10 anos ao C u e Doze e .gosto; nas· presentar seu Clube, no, Festival

Vem ai! ... D�ufuR nvAGO Casas de Calçados: Ponto 16, Ra de Beleza 'da Mulher CatarÍP;�n�
,

,
veJil.u e ",Três .Garotos".

'

SC� ',' , ,,, I

, .' '.

"

.- 'VAMOS �iitl.'ar 'mi' Festi�:éÜ
( 't t, j

<.. •

'

de '2eleZa, da 'Mulher Catarinert-.
se. Dié' �26 Baile das Misse�, '110'
Clube Doze 'de ,.Agosto; dia' 27 . ..::..._;., '

desfile. d�s .luxuosas fantasias J�
Càr;,a'\ àl Carioca; CQ� Ev�dro
,Cà3t.r��· ;Liriià;, Desfi! e das', eandi.

<
�
j..' �' ". \

:lata3,'�(i);.t'íttilo dá mais Bela .p�

':t'��:�;4��Y,s'� 67; �ó G 'ná�ici �,O.
I \.. �,.

• ! •

SES€ ..

·'

'.

Associação Profís�iona� dos Correiores d�
Imóveis do, Eslado' de Sánla Catarina

BAIBROS
ESTREITO

, '

CINEMAS
\

,CERTBO ,Radar
São José

'>".i;

,

','
i' ,

, "

,
,

'

-- -----
-.-- '�,---::--

- ---'---- ..

_-,_._---
, - ('m-

COMO' POSSUIR trsso
'l;ec�icól()r'

'

.

Censura �t'é 14 aDes', ,

'

-,
Vem ai!. '" DOUTOR ,lJNAGO

Bilz

,

, REPRESOrANTE
I,,' I

.
TE para" todo

. às 2 - ·1 - 7. - 9, hs.
AittlÍony Quinn.
í�lsa Martinelli '

�mar Sharif
.. ,
,

,

-'- em:-

FECçõES

•
- <

• �

-I

Ballco indústria & Comércio de
. .

, '-

\ '

,
.

, .

S�DE: R�a Herclli�' L� 'no':'25 - ITAJAt - SANTA' CATARINA

Carta, Pá1ente n° f.283'de 8 dé O,Hub�o 'dé :193·5"'_ ,éada8t�o Ger:a1 de Co'ntribuintes -,Inscrição n° 84292.416
,

ÊxTRATo"DO B:A.lANCETÊ GERAL EM 5 DE MAIO DE 1967
• ,

ii' :
. ""t· ,'i',· !

�2_t - =-t=:f+=:::::::::t==:::::=:=::::::;:::===, -� -.----�--- ...

.

,-, .:
- --

P A-S S':CV"'Õ-
� -�- ._._,.._--,- ,

NCrS
-

..
"

..Ná;{=�r:Ã� E�I<hvE=::'L::::::i::::i:::±:===============
"

I
5,204.19i,44 ':. I
9.7�4.010,79 14.93i8;202,� I

I
: I

I

� __'_"���.\o.-I_�� •

A! T I V O ,�',-'--�

==---...
'

-::::il=====;=:::=::t::.::::::::::::±::;.-

I·'sr:;�:� B=�, S/A�
�

I.REALIZAVEl� .

'.

t' J
�

� Depositado, no' Ba:ç.cp CÉntrul:
H Em Dinheiro

li Em Títulos'
,

ii Cheques :'1 Con/pensa,!.'

ii Títulos Descontados,' .

I Empréstimos Cril CjGOllrente
i C'

, !'

'I ,apl�al a ,Realiz2I' .

"

II Imóveis

fi ' Reavi'lhação de Imóveis

I Outras Aplicações
II

'

!IIMOBILIZADO
II Ediflcios de uso do Banco 1 046.482,83 . CONTAS DE RESULTADOS PENDENTES

'II Reavaliação Edificios do uso 9,.566.612,40! CONTAS DE COMPENSAÇÃO
Ins t� lações . 831 . 639,85 !

li Outras Imobilizações
'

Z. 775.654,3.7 14.220,'389,45;1
ii :" ,

' 'iiIli�ONTAS DE"RESlJLTADOS PENDENTES - 5.363.401,40,�

II' CONTAS/ DE COMPENSAÇi\O 82.967 .198,74

�
'! '

ii \,
"

", I

t,-- _� .

'

_

'"_.�--C�"-��-��=- ,_"� __ -'- --=-=== '-T.....o-t__a=l=='2=6__5,_'
2

..3.,...J.,...._'..,.1.,...',.,..,':=1. =;:==;:;;:::==::;:==-=======;==�J �o�__

�5
__2�' :,,551

Sa '
Genésio 'Miranda Lins, DíretoI" Presidente - (a) Dr. RodôIro rteD,'lUX Baiier, ,:Õiretõ;"Vice-PrÊ�sidente :Qeeke, Diretor Vice-Presidente'''':_ (à) Dr. Eduardo

)1:11"05 Lirl:3, Diretor Gel'ente - (a) Dr, 'Roberto Konder Bo rnha,usen, Diretor Geren�e - (a) César Ra�os, Diretor Adjunto (a,) Robetto Transchese, Contador - Inscrioão
5,195 - S,CRC-SO.

::::::::::::::i::::ii:r.i::t.::;-::=��::::= -:: -:--==:::::..--::-
NCr$ ,

I NCr$
.

1,�.ÓOÓ,OO '-l

.

1
1. 500'-000,00

'

Im.ooo,oo .

4Ô9.855,26
7.672.652,29

C1'<Lpital,
Aumento de Capital
Fundo de Reserva. Legal
Fundo de Indenizações Trabalhistas
Outras Reservas e Fundos 17.366. 507,�5

I

II
,

li, 70.009.307,05
.

, I'

87.139.501,51l'
7.799, 396,70 I:82,967.198,74

10.675. 888,1� /, ',..,,' ':
3.273,543,00
1,268".841.,55,
45 941:645,89

. 2.691.899,91 . : " � .

,
,

"1.121.664,00' .

608.0$6,25 ,

1. 536,25
82 209.634,75

I'EXIGIVEL
Depósitos:

á vifltá !l6. 263.664.60
3'.7,45.642,45., I t a pr,'lzo

OUTRAS RESPONSABILIDADES
. Titulos Redescontado.:;:

'.
I

147:792.719,73
/

Promissórias Rurais e Café
Outras Contas

l, 09à ,196,90
86. Ó46, 304,61

1

�\ -

Sociedade ,.' v '\1

\) jf

I�A Radio Guarujá, bnje,'.
Rad�� 'na .Sociedade, as 1,:3,,�5
hon�) ',p.::tÜ·o(!:nÍ.c 'd� ,vr'r:;-,a)':.'
.,..j . :

-

R'
"\

C
'

d ,'" 1

l.l,.erj"f111e _JeC'!<er P
, asa, (: \, ,a't.i,.i

.çados . "Pontos 16". ,

,I
" ",�,

I .: '

" '0 .riÉPUTAD0�··LeCi�� ",l()�
• .,! -.r

• � , ... t..
.

: " �t;Y1:��'''.I.:'fs'te\re nrí �ill,�l>F< -' ::�1'
� � J�lissy',��' . :�.��'j.t<=:!1C:l.ó �álios ,Muniçipio�

< -;:r'f'nageacl:o.,., . :,.
: \ �

'(
. ::1. j ! '. ,�. •

I • � I I I

, ,. ..

I ,','
I ,.,' .

,

,

"

� I.ft. M..(' N1{�.:, ,"lOS SáTô' n, &\0
Cluo� Doze de .A gostb, ,3 t':I,r'k,
será' realizado 'o ence�r�' le' lrp

'NA" ,'.

, �ro:lí]m8

I' "

r 'nu r7O"'" c"r ,'.',', 'T'"
,'.

, j' 1..F: \,; "b
.
JI, ,'1 v.,erra. i· ,,;-

.. 'a' e () 'Jik'D;tu'lo F; ota";an,1,( Y' ,��'..
'_;' '- ,- . '"

soHn i., reünidós 110' QlJ�rr'·n �iG,
01J.�':' éJ línoça!'aln.
,.....' -. L

t •

,:
�

, "(_

S3CIAIS·"
'ENL1U:r:: _':w :pnr�s·'nCI:L�.J;
F3-ealizC;>\J-s�: ontem, à;;. 1,0;30 hs.<, na Igrc: a Ma-'

triz Nosso Senhora d,e Fátima - Estreita, o er,locé
matrrrrionial do srta. Dione'Fernandes Pires,' f��o
do sr. Duarte Pedro Pires e de suo espõsQ' d., Q:�i
Fernandes Pires; com o sr.. 'Eng, Civil 'João· Batista

\licell�, iilho ,de,Ati,l ip,vicel li e 'de suq esPôsa d. Mo-
ri? Yicelli. <

'

., , , • , ..

Pa.ro o' ato, rel,igioso f9rci� tester:nutlb�s. oor r'or
te da noiVá: sr. torlos Deolindb Dutrà e sra.'. ,po
parte db noív\,: Dr. 'LUIZ CarlbS de Oíivei,l'a ,1� (ge�
e sra. '

No at() civil foram testemunho'm' por pn te 'd ]

I'<oiva: pr. Duar.te Pedra Pires e viúva sra .. Ir,é, f'irf'
de Souza, Por parte de: noivo: sr. Atilip Vicell' e sr'

O, Mais Antigo Diário de Santa Cat.arina, :'le�

ta' opprtunidooe envia ao nôvo casal e s'uás
, digne

famílias votos de muitas f.elicidades.
� - --�.. --_. '��_,.---- ... - - - "'''- .--

, , .

. C�vi, e religiosamente,. l!'eali%Ou�se' ontem, (."'

16,00. h�jos. \'0 'Igreja San,to Ant'ônio o enloltc;l r.

trimonial da senh'orita Maria Aparecida: La�s, fH'..,
do sr. Agostinho Laus e de d. Maria Laus, com o s.l'

Vilson Marioti.
Serviram de testemunhas por parte 'da .,01":

Si'. N.jlo Machado e sra., Dr. Raus Bastos e srct'., Lh.
I\lberto So"tos 'E: srG., Nilo Torres e sra., Máric! ti;" i

e Ad� Alves ,e pór parte do ,noIvo: Di"'ino Ma'r,'oll' r)

Sua noiva S�"io �riga.aesf SI". WérllÍtlit Moi$é� D,r,!:'
e sra.," Sr. Paulo Fetnóndes Guedes e 51'0., sr. I..o:,!·;·
vai Dalsosso e sra. 'e sr. Aroldo da I,.U% e sra...

. . . . ds convidados fora� recepcionados nO!1 S,,'
do Clube Social PoineirCIIs e' logo após seguirarn l.
Montevidéo.

Áos recém-casados, CÍlbim bem co",o. suns ror
níssimas famílias' os felic:it(l�ões de "O ESTADO".

'4;.
.. ,

, ,\

,
"

l'
'.

'

,',

"
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randes' daCepitslho]« rio Interlor

reDla I 01 e in eir n e

.,Adailtdn e (Jocely poderão O presidente do Hercílio

ingre!jsar ,�ló Avaí.·Dirigel}tes Luz esteve 'nesta capital, ·po·
do tiIDe azurra .vão manter ré� o assunto ficou' tão ,�õ, ('

,

eI;{tehdhrie�tosl com os rliri- mente na fase. dasi• co.n:vel", A 'diretoria do ·ÀmÉ'ri·ca de Joinvf}le .. cônêedeu
.ge�t�s €ío Meínrp91 para ira sações. J

' prio;idéi,d� :0'0 Gr&rríió" Futêbol' Portoalégren�e pa,ra a

tardo,as$ll.�to. ,xxx' .,.'
" r Ó, ,

'

,.,' ,

"

.Ó>Ó» , ' •

,

'. 4 x x 'Continuam em ritmo a.ce· cohtroroçôo
'

do -seu i-n,édio de opôio" Badequinbo" 'a

A :não pátticipaçãq do Me-, Ierado as' Qbras no e$t�dio grà!;ld� reYelo§õo 'do futebol 'ba�riga-Y,e'rqe ;'sle :.,66.

Íl'opoI no' e�tadual, assunto' do,Figueilrenset1uf"Estrdt,Q. Seu ateslta�o' liberotório está' estipulad�)',�:em,' 80:,mil
c{lns'l·de�a.(io· como, '_Plicí:í'lco Estão" sendo construidos ' .

-
. cruzeiros novos .

pelos mentores do tl'i·caill' ".iestiários cOln os respecti.

peão., . va� ,proyocar' uma' ai· vos túneis qliC 'darão acesso

teracão na elaboracão da ta· ao gramado. Ft\làndo' are· . '.
' '

>"
x x x ,x' _,-_'';" .,

bela: razão porque' a_entida- ,\ portagem disse o ;dlretor ,de '

, fi, "

"

(, '.,,' ": '

de aindá não: à elaborou, es-' obras MarceH.no' Vieira, que' .

,'.
c A diretoria d()' Baí1d,eirantes de Brusque" e�tÓ or

pera�do que o Metropo/, /vol o trabalho deverá estàr ·�q�l. �'âniz,ando ,Ós 'disput�s de Lim Torneio de Basq�etebol
te' atras em sua decisã,o. c1uido denÍl'o de 90 dias., ',.

. Ih-tere.stáduat para, êste fim âe mês/que contará- com
• X�� xxx

Caso 's�ja confirma,(la a Dirigentes do BUlTOS9 S011 a parti.Cipaç,ãeJ d: ,Corintians, Botafogo, V(]_p da Ga

O ['epartamento de Educacão e Cultura da Rei- ausência do Metropôf no ,es· daram a' possibilidade da ma e uma' selecao formada por atletas dwVale, do

Itbria- da Universidade Fed�ral dOe Santa
-

Cat.�rina, f&z tadual nãó,' sabemos 'como transferência do atacante' ItajaL
"

.
. ,".

realizar um cUrso prótico e filosófico denomi,nado' ficarão as coisas, já que' a Zezinho do Caxias que; in· \
.

C d A '1
. �

. a�senÍbléia .. geral aprovoU: clusive, estêve·em Itajaí con·
urso

.

e
'. tua i'tação sôbre Desportos, em meados

-

os vinte clubes,que estaria,m versando -,com os mentores \

de 66. 0, curso foi prolongado até dezembro, quan-
.

f'
'. ' participalulo do cel'Íame, barrosistas. Podemos in '01'·

do, entôo, nçl piscina do Lir:a Tênis Clube, seriam pro não podendo por isso mes· mar que nada de concreto O zagueiro Bi, pertencente ao FigueirensB, per-

ces�àdos �,as . duias 'práticos de Notação. ,'Até o mo- mo a Federação incluir um existe,' já que o alvi·negro deu o grande chance' c!e sua vida" como jogador de,
,menta nada foi divulgado sôbre a sua,'" realização� outro Cluhe em lugar do Me· da !nànchester não deseja f�teboi. O 'Santos enviou ao Figueirense·unia passa-
(' f I) b

. tropol negocial' \) atestado libera· . ,

p,arte ina
.

em cQmo; a cO,ncretização dos, provas
.

, '.

gem aéreo para (que o atleta fosse realizar testes no
. .. ,

. -x x x I :tório do seu, jo�adqr.
. 'finais. Se o foi, acredit,amos sem mal'or rep.ercus,sa-o t' t pore'm' com'o B,' encontro se 'Inativo'

. ' Ficaria !assi:� uma chave x x x i \ onze" son IS a, .

,',.
•

,

'
.

pois ,não tomamos conhecimento/ de pronun�iamento com 10 clubes e outras com Os apitlldoi'es ,da ca,�ital 'devidÇl q l:I;mo frotura do pé! a passagem deverá ser

. ,oficiai.'. Aliás, b,curso trahscorreu irregular com alte- nove"Q qu� provocaria uma d� Estado não receberam devolvida,
JJ;m continuação a dispu-

,
"

, 'tI �1 d'
'-'

d f
' ta do Camnemmto Juvenil

, roç�es de locais, sem. préV,ia' comunicação oo,s inte� desigUaldade e pro emas com agra::.{) a ,eeIE,ao· a. as· -

.

'

"

I bI" 1 t b 1
de Futebol, para. a rrmnhã

" _·ressai-los.·.· r;"eque"'nt,ndo.rps' do curso 'es'ta-o o pergun'tq,r para 'a confecção da ta.,bea. sem ela, gera 'que es a, ce· "
,

. '

'I' - " ... -

,

" < '. .

r '

x x x x - de hoje, tend u 110r local ' n

" 'como 'está e' 'c'om:o,' focou o c.urso, ta':"'o mag'n,,'f,'camefn-
xxx ceu ,em 50 mil cruzeiros VC"' ,'; -:; >-

'
, ,:\ /-', 't"di "Ad lf' K d

.' . Dois" jogos, previstos p�ra lhos a taxa dê" arbitragem" f . es,� o
"

o o Ou er , ;es...

te, ,iniciado'.e melancolicamente' terminador. llo�e pela ínanhã"determhw ,com 25 mil pa�a QS, auxiliá..
' Oi',treinador Waldir Mafra volta� ao 'tdrf�i, A- !::t::s�g:��:�o�O�!�t�in:�:

; ,-.:

,)}'.'�; :: ' {t,x: à 'Xi>X�'c�,' x -_:_, ,
," r"ão. 'o seguimento" regi(ln�i' res.

,',
,

•
.

'K. , ',. :.�é'r'iç�,de� J�ihvi Ile, através ,de um· grupo de.\elemen
,. "

." '.lu,:veI1il. No cotejo prélimi- Podera surgir um movimen. :,tros ligados Q diretorip, deseja éont,ar com','o.treifl,ador
a, segundl! rodada do l'et\lT.

mu"' jogarão Paula Ramos e to dos apit.adores em sinal ., ;. d" .-
'

d E d' I': .IM' f' .' f'
no.

,

, ., .," ',' ;;"'"para as proxrmas' '.Isputas o 'sta ,ua, .. '. a. ra. OI Como "artida .. l' "
,

.

. , ' . '-,
. 'l'amalldare, enqm,ulto Aval de protesto,' ale,gando ,

,quel,''':..
'

."
• '; :." ',:.; i,'

"

'·,ti,'�' :
< l��� lmilliU,

A 'componho "Um estádio para' Santo Catarr�o.,. e P(}stal Te!eg-r.áfico faiã,& ,� ... tudor�tiltá"ID.aisca-ro, qi�e o��:k\ 'Pfldo(.'Ío. rnals nodo. fJcoL! ac�rt,ado.,,,,,c��..L, -n t"';<'é"Yt' ,;.,,9'_�,\,�L q�m�Jlder� o certamf\(
'�':?:;;"fiãõ' surtiu, o"'efeito desej.a�Q, pO,is 'os' p�àe"res mostro- partidâ' de fund'o.

•
unifornies estão custam\o"� .

,...
'

'; t,
.

;) >i'om:�s� indi,fer€iltes 69s' reeJa.niàs:cJos'desporti$tas'de, ': xxx' ,>, cada vez núiis e que:a taxá"" '\ x x x x,�

,,;',;·.: ..:l1m;so, Est�do� Issb: qLler·,.dizer'��ue; n�stpr6xi�;s três Nada existe de concreto 'estabeleCida não Satisfaz "a

:,'" '''anos, _c'ontinuor,emos à morgefl1 do "Robe.rto'Gomes COW- 'relaçã.o ,a transferência necessidade do momento1 a".
, , " .. d� lat�l�al Mirinho do Av�i lém da�grande responsabili.

Pedrosa", p;o, is' um'.dos .. iten,s p.rincipais do ,r::egulamen
'

, ..'
,

' pál'ã o, Mereílio Luz. dade .

. to êletermil'}a que "só, podE�rão pmticipa� da Toca Sr,tI ,.,.
..

, /:

vsil os Estado,s que' Itivêre� est6dio corn cçipa�idod'e
parei 35 mil espectaqo;rés·. 'Em, 68, ciub�s' Citó Ri,o �

"

,I, Grande do .. /S,uJ, �São po�ro,' GúanabarO', Míhas. Ger'ãis
',8ahkJ'-e Perl!�mhuço -. serão os seus disputantes/'�

:: r:lum, total de 153 iogÇ)s em um turno completo, do

q.qal 'sairiam" três de cada chove poro df1dc}ir o c.am�
peonato, também '.m um s óteurno. Ns}a oportuni:
Ç1Çldé. , serÓ instl.tuídô· o orêmio Roberto Gomes Pe-'
'diosa, uma' replica do "Oscar!', conferido aos arti.s-

.

--

,." , .

',t.a�;de C;inet\1a 'nos .EE.UU., aos 22 tnefhores iogado··
, res durante' os tlisputÇls do Taça Brasil., A escolha

dos no�es "seri<?� feito P,o� 'u:ma Comi.s.j>ao .,Esp�ciat,
design'aêla pelo,' CBD e a, entrego do ,íroféú em sessão

solene, �o período de 1 a 10 de janêim de cada ano

presente Q. ·Comis�ã.o Técnicà 'da seleção ,br'asileira "'e
demais autoridades esportivos.\

iff'

I
I

i'
I'

r .

}

" /
Maul'Y Borges

Jniêiaá�Os 95,' Ú:;picos de hoje,' tron�cfe\'e;ndq 'lI�'
ma nota oriundo: de Moscou, qu.� diz 'o seguin'tf1: " ()

primeiro estádio coberto com espaço� s�Hdente, pare
LH:n campo d,e) futebol foi inaugurado ,ernLe�ingraçlo
com capacidade pora,25 mil .lugares, ai- condicione-
.do e revestido" de fibra sintética. ,AJárem 'de jôgo ,Mec

. de .124, por 88 'mefros, havendo aind�' duás pisclÍ1:a�
de. 50 metros. Após os �rc,)V.as ou jogos Os 'ofl;étas 1)0-

.

de.m Ner aI repetição dos fances, por meiÇ). 'de um, gra
vcídor de "video-tapell �

•

:.I�:P{��,,�:' :

-x x. x x

,I
..

'.'

I

I.
''c' }.- x,J X x-x

Sem recursos .,financeiros, a diretorig\ 00 Figuei
.

reose adotou a formulo de armar um conJunto,a 90-'
se de valores 'novos que variam. de 17 a 22 anos, PC"

.

ra os 'futuros compr'2_missos., E' prec,isó� antes de
mais nada, que a t9Í'cida do preto e br'Oi'}co, inter-

. prete êste pensamento e se conforme com os resul-,
tados adversok que o clube está, e contin!-lará co

,lhen90' E' uma questão de tempo. Uma decisão des

sa, ..posta em prática, requer 'sacrifício dg cúpula di
ret<iva e o reconnedl"Dento 'da torcido que só pensa

'. ;, em vitória, sem "atentar para os problemas internos.
.. Tôdo � receito vem sendo aplicado na construção do

estádio,' razão porque o Figueirense vai disputar o I

certam.e de 67, completamente' remodelaqo. A Por
tuguêsa de Desportos' adotou o mesm� sistema J só�
mente agora ',"está colhengo os' frutos/E' .uma ques
tão de paciênci�, :apôio à iniclativa/. por parte. do

quadro associativo. Às vitórias, virão depoi� com o

crescimento do estádio.,
�

I
.

d
0,

"
--,.-----._._.......�...,.._ ..........----_......_--_.......

�:.:' "� ·REX·lfAR�AS E PATENTES
. ';. 'Agente Oficiai d'J Propriedóde industrial

gistró
_

d.e marcas, patent,es de invenção) n'omes �

COO'
, ,-" (. ,,'

merciais, títulos' de estúbelecimentos, insigni'os,"'e
,frases de· ptopagar:da.

'

','
Rua Tenénte Silyeira� ,29 _' $a(c 8 ',-.

_ i d.�; ôn;
'dor' '_" Alto da Caso Nair Florianópolis _:.. Sqixc.
Post'ol 97 _' Fone 391:)1,
( ',�-,,;,�---,-·--"7'"-"'-....o:'�""�"7--'_ .. 7"''''':''-_L-.....� ;.

CATAR!NA

. " .

R. fingelo Dias. 91
1.2 iÍlldªf

,
",

i

CURITIBA
. nv. Joã� Pessoa; 103
8.2, andar . rone 4-9531

Rober2ão Terãg em 6�j 18 DisÍmla�des
j,

RIO \:"' o calend111'ÍO elabo· e térn;lino da Taça Bl'aisi),
rado pêla CBD para a p\? torÍleios NOl'té-Nordeste e

xima temporada indlica quç e Centro·Sal, Torneio Rober·
o Torneio Roberto 'Gomes 'j tÜ'. Gomes Pédrosa e 8 dias

Pedrosa. oe 1968 terá 18 par: , p�ra' uni ::mnstos6 da seleção
tiCipantes: 'os 15 que dispu· brasileira, além de jogos en·

tam o atual torneio e m:l-is' ire os vencedores dos tÓJ:·'
3, a .serem escolhidos opor· :neios Norte·Nordeste e Cen
tunam�i1te lJelo comitê, 01'" tro,Sul, u'}s qua.is surg'i�'á o

gamzador dI(} certame.
.

ádversãi'io do carlIpeão dI)

. O calenllál'io será apf,esen TQrneio, Raberto Gomes', fe
tado hoje aos rep.resentarÍtes drosal, pam,:confronto que ,1,

de São Paul,o, Minas, Rio e pontará o campeão brl\",Hei�,
Rio Grande do Sul. roo

O plano - deilG,minado O presüiénte da F C F, O·
"de ,integração. I\acilmal do távio Pinte) Guimarães, 'voIti
futebol" - l,lrevê: de janei. rã a co�vcrsar hóje com ;.ô
ro a maio, campenoatos re� sr�Mendonç:l Falcão,' tent�r-'
gionais e 'início, da Taça" do \c�mven,;ê-lo .. a apoiar o

Brasil, além de um' período" Torneio Nacional de Sele·
, !

.

de,8 dias para que a CBn, ções. O dit'igtmte 'cariQca i.n�
realize um jogo da seleção siSte em que o torneio relU

\

.I bràslleir4; junho a ju�o, 451 ,seu interêsse e lembrar que
dias para excursão da sele- se trata dç uma iniciativa da

çã() brasileh:a á Europa; a- CBD, "a quem o SI': Falcão
'

gosto a dezembro, sequência' prometeu
'

.. apoiar I sempre"

··Caçadas.
Também a equipe do Perdigão, de 'Vidélw, attJ-

'dI detentora do títuio estadual e nosso' representan
,te da Taça Brasif, se' intere�s,ou gel.o, contrOtação. do

. e,(�tecnico, do seleçionado catarinense, porém; não

hOlJve () esperado encontro oliciol até o mo\"'?nto.

Pele '�Roheijãol6, J�g;m, Hoje, inferna-
I '

" '" .. cíeaal e Palmeiras '

'O Torneio "Roberto Gomes

Pedrosa, :lgorà: na fase de

cisiva que. começou ontem

com Co:rintians x Grêmio

em �;ão, Pa�llo."', prosseguírá

hoje com a peleja' entre In

ternacional e Palmeiras, .mar
cada para ter lugar no . "O

límpico", cm Pôrto Alegre.

O' Camp�onato .Cctor inense de Futebol, 'desta

feita nQó cohtoró com a presença do. Esport�, Clube
Metropol, que segundo seu. dirigente, Dite' Freitas,
participará do certcrne, regional da. 1 a�' divisão '98; pro
fis-sionàis, de Crtçiúmc.

x
:

x '.; x

.',

:� '\. I
•

,

,

\
x 'x x -'Ix

-x x x í< ,--

/

',.o cptacaht� Jd�sio foi sondado pára realizar tes

te$ na ecjui�� do Santos, porém declinou <;lo côlivjte

�eferi�çlo permonecer no futebol barriga-verde.

'-x
I

X X x-

r . .

_' / _!I_ \'
\ I

,.o jQgaQQr Edson, de São P?,ulo, que se encon'-

;travQ realizondo t�stes no Carlos Renaux foi dispen
sÇJQo (E}él.Q di,reção. técnico tricolor . .outros valores es

tão sendo testados pelo Vovô que d�seja �star �m

,co'ndições de brilhar nos disputas de 1967.

·'.·'\it'��i/:il�'..'l
_,- x x x ,x"--

A ditetoria do. Figueirense vém dàndo total a·

poio 00 seu treillador Àdão Nogueira que vem dina-
.

�izando ó equipe de profi!'isionais çom atletas • jo,
y.ens entre 17 o 22 anos, visando os compromissos fu

.

tufos da equipe. O) treinador vem. dispens,ando espe-
. , cio! carinho com os iovens e' pro�issores jogadores,

. os nossos craques de qmanhã.

'x' xl-,x. X

I Hoje , na_pis�incí do Lira Tenis \C!t:lbe, 'o diret�:
ria do Veleiros do Ilho' de Santo Cd.tol,"ina, realizará

'� venda de Títulos Patrimoniais.' Na opo,rtunid.ode
será oferecido um coquitel à imprenso escrita e fa

,1adó e' ton�idddos. O oconteci:mel1to verifj'cQ'r-se-á às

1.0. noras da manhã.
-,' .,'

------�-_ .. .�--�------------'------

Rua Franci�co Tolentino, 46 - FARÀCO
,

I'

Avaí ,e Figueirense, ínte-

gJ;ad,os :Por tudQ:;; os .sens
valores tití'ilarcs em condi

�ões, estarãe, boje; atuando

no ill,terii:w l'O Estado, em

eQntínuáção aos 'SC\W prepa
l'!ltfvos n.an\ a, dIsputa do

campeon�ib 'Estadual de

,J;utebol, cujo
.

mfcio está

lll,arcado, parn o dia 4 de .tu-
nho vindoura. -

.

declarou o lHesidimte ai'
negro, sr. "Va1dYl' A1hal1i

II

tricolor brusqnenso dOI ',\
go prõxímo retribuirã a�l�
"ita do "Deeano", jog

n

aliw
com o mesmo no est.

I

"Adolfo Kl)nd�r". ailil

Avaí em

Qmp�to ao Avaí, atuar
"Leão '1" "1'1"" ,

.

J
a I

,
" <, ,... J.1 '" na ClC.ade

AlvinegTo Contra. Renanx, 'flJacas, onde desfruta
'I

que Itetribuil'á grande .prestígío entre
�

I.
t

" .

J'
I

'�m:;e( ores _OCaIS� Sérá
'

\ O, Figueirense. dará fi
'

,.

1 'I' I
M

b te ''D

C ' lU' ,

' versarl,O (O a Vice este o Cú;
a e, em zsrusque ao

.

con- junto do Tiradentes, lo
.

f
junto do Clube Atlético Car- 'f

cal

los Renaux, que êste ano E' provável que, JoceJ\' ..

tem se mevímensadc AdaHton, jogadores que'
bastante e que' já decídíu .• tão nas cpgitações do A

�

seu ret9rno� às . disputas d�; '.

integrarem a dele'gação ,:,
Estadual de -Futebol, zuna" nesta sua 'eXCursão

:q_e acôrdó 'com o que' nos 'I'ijucas,
.

I

"D'�is l:ó�'6 do IlHá[:h�H�io Te!lia a Viióri
: .'.

. ,:H'oje; nas ,Edmblaiórias

v .

j'
, '_

.: I' Hoje, llcla')nanhã, na, Lã.
goa" Rodrig'o> de Freitas, na

Guapabara,;. �erão eíetuallás
as pr,ovas l1l'clhninares com
o objetivo de' esColher' 'as
!?'uai'nições '.' que· '�starãJ l'�.

'presentando f,). remo nacio
nal no. pr6ximo Panameri.c:l'
no.

Na prova de, ','dois com"
estará intervjndo uma guar�

níção oatatInense, i'lliás
meHiói· qae posstlimos. T
ta·se, COl'ÍlO já divu�gallJi
elo· conjunto do, Clube NI;
tico Riachaelo formado)Ji!
Ramoldo TJes�ler e Ivan1\
lain, tendo Erl1ani Rutk!;
k como timoneiro. Os lll�
mos j.:i se encontram no R�
desele "3.a feira e são a]1on:1
dos conio possuidores I
chances para "encer.

Líderes

ao lado til) �lgueircl1se, PJb
rá enírcntando- o. Postal li
legráfi:cn, a quem del'l'ot�
no turno,

. pçlo escotc I
3 �� O�· :;; �,

,

Na partiâa de nhitló srri

prot[lgõnisfas Tamanii�rél
,'P:thla"'Íhmos. Na' plim'

'. f�se; do ç,ertamc" ,vitó'
� ��u�. ao lldmeirl) p.elo
.. ccre d@ tI X, H.

"

. �, '

.,..

, '

.",.

,0 VELHO LEÃO

j qs Horn sempre foram bons c:açadores. Jó I

(qgenário,' o Lulú ainda per.ambula pelos motos tl

Mà�s,iamb.'ú a procura de algum J'á rcr'o 'tucooic
T d

'. I' o

o Q _a conversa que enceto, gira em i'orho da cril
ção de um ,p'o':,que' flo-esfol para refúgio ,da cC\�
Obro rnelti;tória" que muit�, o engrandece.

Se bem como nós, j6, está na hora dó satJda�:.
contande proezas cinegéticas 'ql:le praticou, fãi qUI
si 59. anos, àinda o consif-Jeromo? caçador d� ."

duro "

.00 contrário çlo que os outrO,S pensam,
Velho conhecedor (':as antigos trilhas e pica&.

das matos do Morro Agúdo, Indqiá fÇ Mil e Quinne"
'-tas, foi ele quem 'ensinou ao ·Cozéca e ao Zó aqu:
les víveiros de macucos. O Lulu era f,igura 6brigoli
fio nos excursões de ambos. Se por motivo. de do'
ça não podia aceitar o convite os outros tambi�

- ••
,

' I ,

nao iriam. ,
)

Hoje o que vemos é a ingratidão. Escapam·sei
não mais o convidam. Dizem, que estó velho, de �
nos bombas' e pé mole paro os grandes camillhad�
bufo mais do que. panelo de pressão qu,anê!6'"s&
morro, ,desta fórQ;la espàntando a coço.

' .

Mai.s do que:a ing'ratidão, I é o chacota. ,TêI11"
des,façatez de' 'mondar ô' "çasa do Lu'l ú a� peças a�
tidos, cqm.Q_ aconteceu 2.om ó último quatí q\Je 011

,

matou. e o Cazéca entregou-o poro que ele tirasse
couro do bicho. t' só poro que ele serve, dizem'. CO I'

intuitq, ,makjizen!le, mondaram-nos, a. cor�heJ 1110í,
como velhos cinegetos, farejamos á sátira .e é clol.

não provamos. .

.

Nas nossos crÔnicos jocosos sempré pouponW
o Lulú,. pelo:\re�p�jto'q\.le ele mere�e, por isso agoll
estamos ao' seú�-lqd0� 110 ocaso de ,suas Gaçadas. .

Não liga L'ulú, eles são os chac.ais que azuelr
nam,. em st:Ja ni,�jestQde, o VELHO LEÃO caçador

Juxerêmirim

Vários. clubes que est9�ão pCl�ticipo,ndo' 40
ri

tadudl n,�o gostaram. d� divisa0 dôs duas chiJyel�ir
"

. Ale�?rn ,qu� d,evena ser ,adotódo um ::n\�
sem sorteio:!' a fim ,de que as duas' chaves fiCaS

e'
mais ,: ou m.enbs equilibradas' e não �0n;'10 1 OC��b
com 'uma chove reunindo maior nümero de c

de ;md,ior projeç90' .,

.

,

. 00:
,

.', A.tabela do. estadual. C:inda-não foi org�nl,tbd
° pres,dent� ()S�'I Melo 'esta de )p�sse de u�: eS

bd.'
f�lto 'pelo supenntend�nte "da entidade, cUJO es

. \ estó: *ndo: eS�lldado' pelo presidente. . íc�
,.

! .Tendo �':1,'.visto gú�' o', certame -tem seu, '��r
prev.,sto .par? ,dia .4' de ,Junh�, com o d�sdo�r�dil
to 80 pnmel.ra ·rodada" o entidade "devera dd,f
góção'.,da,tabela'..n�s pr6�imbScdiqs�,,;,f\,,. "J' I

.. __ ._. __ ."'l� ....t .. ,

,i I. ��\ lo;
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Sindicafo dos Trabalhadores em Empreséls Sindicalo dos Trabalhadores em Empre�
Comerciais de Minérios e Combustiveis sas Comerciais de Minérios e Combuslíveis CARLOS DE BRITO

M'
. 'SAUDAÇÃO DO PRESIDENTE DO' INSTITUTO NA-,

" ineraís de Sanla Catarina, Minerais de Sanla Cala�iita", CIONAL 'DE' PREVIDENCIA SO(!IAL, AO' rovo CA
,

EdUaI de Convocação Edilal de Convocação TA�iNÉNSE r. AÇlS SEC;URADOS DO (,N,PS
, ,;

ASSEM/BLEIA GERA� EXTRAORDINARIA, Peío presente editor, faço sobe;) que no dia 21"
'

,

('1W,�"" \ de julho de 1997 será recltzodo nêsté Sindicato a

' Retomou. da Guanabara, ópós .umc perrncnên-

Pelo ,'xcser1te edital, ficam convocados tod�s os
/ el,eição poro o composição do, Direto�rio, Conselho cio de 10 dias, o sr, Laelio r;uz, Superintendente Re

s�n�ores associados em pleno gozo de seu direito �Iscal e_ Delegodos�Repre��nt�ntAes, ao:" C�nselho ,do �io�al d� INPS em Santa Cotorino. ",'>la oportunidade

Sindical, para se reunirem em Assembléia Geral <Ex-
ederaçao, o que esta �r1lado este SI;1�lcato, bem re,cebeu do sr, Francisco Torres de Oliveira Presiden

.. I" dine I"
' ,

como a de seus respectivos suplentes,' ficando ober- te do 'I.t�,p,s-:',à sa,udoçôo qüe--a-"seguir' t�anscreve-
,a�r Inart,a o ser rea Iz�da no vproxrmo dia 23 .de to o prazo de 15 (quinzer-dios para o, registro de

>�_;_'
-

-r'--;------C'-'-'
_,-_..:... __o

• • n�alo!67, as 18,00 (dezoito) horcs em 1 a, convo_ca- chapas na Secretaria; que ocorrerá o partir da toda
mos,

.

As lrmas ensíruíeras e Pro)ehslas ,
çao e em sequndq e último convocação os 18;'30 da publicoçõo dêste edital no jornal "O. Estcdc", tu-. ' "Aproveítondovo presençC? ',n,o Rio de, Janeiro do

,

" '.' (
,,' (�ezoito e trint'o) hora�;, conforme disposição estotu- do, �e a�ôrdo,com.o o,rt, .11 ,: .seu §, l��'da �ort'àriG Sup�ridendente Regio,nal em Santa, Catcrinc, �r,

/ �, A'S FIRMAS CONSTRUTORAS E PROJETISTA\, :�,��o; Pd�O serfrctodo da 'seguinte Ordem. do Di,o: Mlnts;��la� numero 4� de ?1' d� ,Jal'l�lrO d� 1965,
,

Laell? Luz, �,�. cproveito PQra"tf.a,zei'vu�,9.,.'sa�d.oça?"
"

J Discussôo e óprovcçõo do Balanco Fino
' ,

l' ,

c opos de::--erao ser registradas em separo- 00 povo-cctcrtnense: em nome do Instttuto N'ÇlClonal
r

• "

"
,

'

'

','
� �

I, ncelro re 0- do, sendo uma para os candidafos.à diretorío e con-
'

"

'A'" .

"

.

" ,,', ,

.

O �ISTRll O DE, �NGENHARIA SANITAR:A tivo ao ano de, 1,9,65 e Discussõo ,e aprovação do Ba- selho fiscal, ,com os seus. respectivos suplentes, e �u-', d� PTev�dencla, SO�lolf.-especlal��nte pata., m� dtrt-

DE SA�TA C/'gAR! NA (DESS_C), da FUNDA'ÇAQ lanço Orç�mentarto; paro' 1967", tra f-?ar<;J o� delegados-representantes ao Conselho 91r aos seg�r�ao� e: a�s empresa rios que cóntribuem

�ERVIGO ESPEeiAL DE SAUDE, PUBLICA (FSESP) Ellnor José da Silva Presidente do Federcçõo e seus suplentes, Os requirirnentos poro a Previdênclq �9clal. '" ,,','
Àvisa que, paro efeito de porticípcçõo em concor- �ara o regl�tro de cha�as �everão ,ser opreséntddos , '" ESTaI:! a menos ·de 'u� ,m�s, � frente �,Ilistjtuto
:rências paro contratação de projetos e (ou) constru- '\

_,_
, a secr�tana em 3 (tres) Vias, _?sslnadas por t?�OS Nacional da Previdência Social, empoigadosr esta

cão de Obras de' Engenharia Civil e Sanitária _ A-
' � ,

, po catndl,dato,s't pessoalmente'd nao sendo
_

permitida obra' gigàn,t1esca que: se Vem realizando' éfc,9 unifica-

",l',
"

, ,

'

" ,
. ,Pal'licipaçã,o '

ra a regls ro a outorga e prQcuroçao, devendo -

"

.' , ,

,
. A' •

"

.'

\
"

b"a,stec�ment('s Públicos d_e Agu.a e Sisternos de ts-
, se,-or apre,sentados" todos o� requisitos ,contidos,',' no ,§ .çco d\�s s�rvlços da ,:re,vldenc, Ia ,So�lal:_',Me,lhor, do,

e d t d
Viridomor Homem, e s�ô"-' 'Viúva ,Iolando do, Luz 1 d 11

'

r>. d h d td

gol'O, a s u ccrqo, everao os ln eressa os procede-'
,o mi.' da citada 'Portaria . .o requerimento 0- que r1pguem, .os r:;Wt-:'fIOS segura. os" 0,0 ae est r

rem, o competen,te registro de suas Firmas, no sede do
tem o, prqzer, de partitipcir Q0S parentes 'e pessocsíde companhado 'de. tod()s os dedos 'e dq:.cu!i1'éntos exigi- sentindo o� beneflcios que,a uníficç\;õp trarp pato os

'Gi'strito,'
' suas,relações o:hoiv,qdo'de:séus fílhos.' dos paro o registro,:s,erá'dirigido óo,présidente, do 'segurqdos da previd&ncia:,'O,rr:eHexo das "r'r)élh'ofi,a�

,

Maiores infon110çÕ\?S poderão ser'obt1,das, em
Maria Aux.i!,i(Ídora ,e Luiz Róberto 5-�ndicato, podendo ês�e, requerimento': �er assinado introdúzidas, �e eViq�n'ci:am: atrci'Íé� �::d� p.t6c:uÍ'� ':�'�or

, "

Flo'rion6polis"lT,'d_e moia de 1967
'

por q_ualquer dos candidatos componentes da chapa, ,,', ,,--
" ". .

'; ';', :
. ..-

hbrório comerciai, exclusive aos sábados na sede do A secretaria do ent'd d d' t
"

'I f
m,e que vem se verificando dos serviços prestados ,pe-

,
_,

,10 e, no expe rene norma, ar ,A.'
,', ""

,'.

, '.', ,,'

Q?SSC, à Rua Sant_ona, 274 Arotaca, ,,0L! por ,'inf.9r- necerá mo!ores detalhes aos' interessados, achando-
lo Prevldencla SOCIOI." "

',', ,

. . " " .

,médio. da Caixa Postal 668, ,
'

,"', se afirmado na sede"do'Sindicato a.,rélâção dó que
' "E'.cI9ro,que no'inÍ:cio"dq:i;nplâ't1f(nçõo,:olgu�'as

Endereço Telegráfic�:, FSESP Florianópol i�

"

,

é obrigado para ,o citado regi?tro, Caso não' seja ob-' perturbações e ,alguma; 'ihc�mPfe'��5�s'; �e.�·�se ��ri
'

jc.
';,- , ;

tido "quoium" em, prtméira 'convoccç�ô, 'as' eleições, ficando, mas, o FlOSSO ob,jetivo ,é ir corrigindo 'gr�lçjú:al
em segunda convocaçôo, serão realizadas' nO"perío- mente 'êsses âefeitoi"de ��a ,i�plb�tação, paf� �ue
do de 22 ele julho/6T Cll 12 de agôsto:"d� 1967 ej rião ' '

-

conseguindo oinda o;coe,ficiente, ;em terceira e' wJti..
os serviços meJhore,m 'dia,' a, .dioJ- p�is, o 'objetiyo' "do

'n10 convocação nos dias 13 9.21 de'agôsto/67, para
Govêrnb ao fazer o unHicação 'é justamente ôe:,bten'

o que ficam convocados, desde já, todos os asso- der c:::odO vez melhor os se'@úrôclcis do Prévidê�é;ib' Sa-
ciados da entidade, As eleicões serão realizadas, das cial, "_, ,

",

8 (oito) às 20 (vinte) horas�de cada ciro,
' �

Quero também, que os

.

e'r1�pdsarios saibam,
que ,a nossa político � frente do ii}stitutó., Náci()�al
do Pr�vidência Social, é' de çon$idera-Ios �omo col'd

Elinor José da S,ilva _ President� boradores da, Previdência -S02ial'e não .com6 "openas
devedores de, contribuições. Cóntamos: com o' col,o�-
boração dos eÍ'nprégaddr�s,

- l ",;,:, " ;
,

:

.

Se fôr;rylos djos:, no cbti1bÇiT'e' à sdn'�'9�'ÇÕt), ,�: <:lo
atrazo no pagamento' dos contrib�içÕes, estô .ri�id�z
se fará $em intuitos de perseguir ningl,Jém, rDaS pàra
criar idênticos oportunidades de competição no, mer

cado entre tôdas as emprêsas; de ma�eiros que o

,emprêsa que sonegue contribuição, não possa' levar

,vantagem no cust� da mercado�jo�q'ue RÕ� ;0 ser�iço
do público,

' " '

,
,", " r.," ':{

,

,

ACADEMIA DE J \)D_Q E DEFESA PESSOAL TAKE-

HiSA, (FILIADA, A ACADEMIA ONO DE S, PAULO)
MATRICULAS AB'ERTAS A AVENIDA HERCILlO

lUZ No, 21) -,."RODÓVIARIA

-�--......-..-__
_' - _ -

'''-

,
,

Nmrberio Czernay
CIRURGIÃO DENTISTA

IMPLAN'Te E TRANSPLANTE DE DENTES

Dorttistério Operatória pelo sistema de alta, rotaçõ{

(tratamento Indolor).

PRoi'ES,E FIX� E MOVU.
, f..XCLlJSIVAMENTE COM HORA MAR<::ADA

Edifício Julieta, cunjunto de salas 203

Rua Jerônimo Coelho, 325

Da$' 15 às 19 ,horas

R�sidência: Av, Hercilio Luz, 126, apt, 1.

n,IGo, 'ír,E.RNER EUGEhUO ZUL:AUF
./

"

CH,E-FE DO DiSTRITO'

�L_.------:,·�--'_----,_'-,_'-- -----'----:--- ,_'_- )

c

APARTAMENTO CENTRAL

Vence-se no magnífico Ed, Adélia Amirn de

frente ·com 2 quartos, Living, Copa" Cozinha, r�stalo
çqc Sanitário e Dependências de Empregado,
;:, J

'

LOTE NA PRAIA DA SAUDADE
- \

,
,

". "t'� }.:��

Vende-se a 50 metros"da pr'aio, ,r.C: lote6m"ento
d� Dr, Nereu Ramos, com 15 metros ele frente e 20

de' 'fundos,
TRATAR COM DR. WALTER UNHARES

,.lMOBILlARIA ILHACAP - RUA FE'RNANQO'
MACHADO, ó 10, J NDAR -, 'FONE:' 23�41,

'
Diretor proprietário,
p'�of.HVitàr" J=é'rei�'q� da Silvà,

, ,
,

DIA, ANUNCIÁVAMOS A VENDA DOS' 12'
• I •

ULTIMOS "APARTAMENTOS DO, EDIFICIO
,

'\ '.': ..... �.. .

.., '\

-DAUX, MAS 'VEIO O PAI. DESTE",GA
.

(_. .
'

,
\ I ........ _:

. .,:\ ;:. --:-a'

E 'E�TRAGOU I 'NOSSO ANÚNCIO�' ;"
'. "',"

"

AGORÀ SÓ' TEMOS: 11 (on,ze)'

OUTRO
(doze).'
JORGE
ROTO

.

. ,BEM, NÓS, RESOLVEMOS

,VOCÊ, O QUE ESTÁ ESPERANDO ?!?!'
VAI PERDER MAIS (11 OPORTUNIDADES; ?:!2b·,

. '

,

FAZEH ANÚNCIO,OUTRO! E

LOCALIZAÇÃO, 'ÚNICA
EM 5 ANOS

I t
,

,
.

.1 ;j"\ '.

PREÇO" FIXO
SEM
'�REAJUSTE

. ,

�,.t �

�

-: :'...; i

.

ULTIMA

CH,ANCE
1,1',

IMO'siuÁRIA
A.GONZAGA
FONE 3450
DEODORO 1'1

. .- '.

O Dr,' Laelio Luz, vai levando 'o programo ide

melhori,a dos instalações, dos nossos serv-iço sem San

ta Catarina, em' breve os'segu(ados'd�verão,'sen.tir- ,

cômo êsse� serviços' serão mais' adequadds ao seu' a': -

'

tenqimento, Apelo poro 'que tenh"btn I,Jm pouco' d�
paciência com ôqueles feitos, gue vêm ,de IGnge' e

que procuraremos corrig'ir' na imedido de' nossas pos-

sibi I idades.
' ,

-

O Dr, Lael ia Luz, volta para Santa Cata,rina
• com�- umõ �ve-rba- -Ti6erciaa:.:pa':� oorô:r'Cq'rr'espondélité
a quotlo milhões e oitocento� m:irouzei,ros novosí Otl

�eja q�atrQ bilhõ�s e'oitocentos �il'h��S"dé ',ê"ruzeiros
antigos, a fim de fazer a melhoria das ' instal�çôe;
das Agênci,as e da Superintendência Regi·onal.

Posso enumerar algumas das, obras projetados e

que estão progromad,os para 196,79 No tEircéiro tri-_

�estre as Agências' de Rio do, Sül e ,Lage�s; tQme�o
rão a ser construídos e no qudrto trimest�� dêste a�
no, as Agências de Mafra e Sã� Bento do S�I; .Deve- I_
remos também �dquirir terre'nos'e pr6jeto� em 1967

Vende-se uma' m.arca ,'IIL1-6ti"
"

\ poro. construir em 1968 os Agê�tias' de JoaçOba e

Vêr e trafar com'-Sérgio, �a Imprensa Univer- Tubarão, Ainda elàbororernos" proj�to em 1967( po�
sitória ou pelo te'efon� 2202: no período da tarde. ra construção em 1968; do edifício sede de, Flor:ianó�

polis, Prosseguiremos paro a conclusão 'em 1967, das
AgênCias de Blumen�u e )oinville, Tambér.n 'devém
ser submetida.s à reforma 'a Agência do clNPS em

Brusque o Hospital Nóssa Senhora de, Nazaré ',; em

São 'Francisco do Sul. São a'lgu.mas das rttelhorios' já
programadas para as, quais já 'foram reservadós' v.ér
bas e que serõo intensificados no corrente ano e' no
ano próximo vindouto: '

'

"

Peço, pois, >que os segurddos, do ,Ptevidêl'1c"ia, Só�
cial, que hoje se impacientam por não terem di rido
instalações adequadds porá .atendimento dos sérv1-
ços, confiem no Gov'êro, que tudo fará por; melho
rar as suas condições e atendimeotos, que é o nosso

principal propósito a frente do I.N.P.S.'
,/ QuerQ também levar uma· mensagem de cari

nho e de' apôib aos servidores do Pre�idençio, que

t�o dedicadam�n,t�\. vem desempenhando as suas f�Jn
çoes, com sQcnhclo de ordem pessoal,' para que te�

nha êxito a implantação e o desenvolvimento do

fNPS ,no Estado de Santa Catarina.
.

Fico muito agradecido a todos e me despeço,
reformulando a minha saudação carinhosa, sincero

e calorosa, paro com <;) povo de Santa Catarina em

Geral.

Florianópol is, 19 de maio· de ,1967,

VENDE-SE sorA CAMA /
. ,";''"

,

, Vende-se' Sofá-cama dÉ! 'solteiro �m' perfeito es�
fodo.
,,'

,

Trotar o n�a Conselheiro Mafra, 188.

-----'.,--'------'---'

'!
---,-----

I AU,tÀS �:4RTICULAR
PRIMARIO, GINASIO E C'IENTIFI'CO, TRATAR
RUA SOUZA FRANÇA, 20 - FÓNE 3530,

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

"

.\

Teste Para Auxi'Uàr' de Esc�ilórió
Encontram-se abertos as inscriçõ�s para a teste de
Auxiliar de Escritório do ';CARESC para o, Escritó-
rio Local de Floriqnópolis, "

,

, >{.,,,, -'-""'*ç"ríí'!:;t�',ç5eS"':deverõohser c.feitoS'., t<leb�Es<;:l'itério
,Local da ACARESC,' �Coes. Frederico Rollà, 'S'IN, Pr�
,dia da Associação Ruira-lrdas 8 às n,30 e d�s 14 às

'17,00 horas" no períoco;de 20 a. 23 dey"Maio de,

2l-5�67.

(
lAMBRETA

----,.=

SARDINHA EM OLEO COMESTIVEL

SOLM
Nas boas casa.s do ramo procurem Sardi ..

'

, )

nhas SOLMARi um produto calarinense

para o lP.ercado Inlernacional
--- '�---.--"",,"""_'__ --�---

---.

Cada pessôa lem o direito à posse de uma

casa

O.·Jardim Atlântico
cooperará para isso! I

'

,

Conheça as nossas fa:cilidades e adquira o

seu terreno.

Prálicamenle CADA PRESTAÇÃO MEM ..

SAL, VALORIZA

. -

5 VEZES
Escritório: Pedro Demoro, 1419
Tralar com Benjamim Averbuck
Fone: 3917

{., - .�. . _.�

I .'�. i .• ,

-".------'---,.i.-,.,----�.
-_.-

,

Previdência
"

Social

Muito grato pela' ,Qtençõo,
i

----,�,_
..:...--- -_._�-�.-

" I

Atenção
-\ ,

PRECISA-SE DE CASA NO CENTRO
PAGAMENTO A VISTA.
INFORMAÇõES 3450

/

" I -----------------------.--�--�----,----

, ! "

JO$é Malusalem Comelli
tlarcílio Medeiro. Filho

advocacia
Rua, Deodoro, ,19 - conjunto 2. - Fone 25 ..82

_"
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I

'.c:iOIlt!íSIIlO Federal �ecehe �m.allhi
I

' ..

I,
Florianópolis, (1;)omingO), 2� de -maío de 1967 .

Serdo iniciados amanhó, otrcves do Banco
Brasíl' S;'A, ,agência de Florianópolis, os pagQrn�

(

a� fu�jorilri,�, p\-Iblicps da União lotadas no E�tl
<tt � �ta 'Gotari"lar 'Os "bqrnobés" fed�rQiS ti

,r,l'!P1Qrtiç� ;q�$ignqqqs ne��e primeiro dia! da es�dcrec'ebefõo,,'�us vencimentOs nos horários das 8
QI

10,4;5 e das' 12,00 às 16,30. -,
Q

/

, "" ,

O MAIS I ANneo ,DIARIO DE 'SANTA· CATARr�A I

" Oi.' ,
• J "

)
I

I

, ,
,

,
"

a.
, "

�,� t
f

Joa:Quil: 'D�:'
l. .'

';j
� �

I - , f :,

;

.'

, ,

I
1
l

./

< ,

de San'

I
.......... � I,.

\,

distriqUlção do pão aos es-, da Universidade Federal de
colares ' do ' mUnicípio: ,�'9-e" Santa éa�a:rina'" send� rece

FlorianQP(\llis pelos Sécretác '1)ido pelo M;agnifico 'Reitoy
rio de Etlucp,Ç'to e cwd.lr:a" Jo?d' David' Ferreira L:iÍna,
� Prefeito Municipal, o' �& com quem mantêve. cordíãl
tor "de .ÁJ.imentaç!}Q Escol�r "palestra no' Gabinete, vi!,i
deu início' ontem ã dístrí- fandç, em. seguida; 'as íris

buiçãó do pã� às éscolas talações dos diversos 'seta

estaduaãs e inunjdpais. ,,\ res de estabelecimentos de
,

I �,I" ,

, O 'atendi:h1ento às escolas 'ensino IsuL�eí·ior.
d� zona sul foi feito atra-,' '.

-, ,

vês de Um� viatura da Pre- :

feitura Municipal, � ;o aten- 1

dihle�to às unidades escoia- A noite de sexta-reíra o

res da; , zon� Norte através " Chefe do Executivo Munioi

da Campanhã Naciona.�,., d� : j,!ll,.,ieS�v�( 'no pâlácio, �(-,
Alimentação Escolar, sênda�, ,1luidiocesano, prestando sua

atendidos 4.;;00' eseolf�t�si hbl11-enagetn. a 'D. Joaquim
repetindO-38 o fano,' sema- D. \ de Oliveií-a, cujo corpo
nalmente,' às 3�s e 5's feiras. for ali velada por, inúmeros

fiéis. ,Na oportunidade, apre-
N.A 'RI;j:I'l'ORI,A sentou condolências a S.

,

.- ", 'Éxa�" RevêÍfn'o. Don Á�onso
,O Prefeito. Acácio:.' ,�, \�ieltues,: A�ge,bi�PO CoadJu-

'Thiago es�êv� na ReitQr�a
_ 'tor;

,

1, ,'.,

IS''C'"O'I!lf' 'IÍdo,res'Pauli'slas'Éspôem Mo MAMF

•

.
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.

II: "MO�ándil O Que é R�aHslllo 1Mági�O I, :, t ,

, Umal Isérie d� artistas Cornpinénses e paulls
h�m, interêâ:mbio IC141tur61, estorõo pelo prlme�l\ex-pondo 'c{)�.etivamente no Museu de Arte M ef
Segundo' de�I?'fações" ,da Direção o� artistas :;;1
sem. os mais, variadas escolas da pmtura J11

inclusive ".0 "�hamado realismo mÓ�lk<?;-

f
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)
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":; ,,--; '� ...

�

I

\

Os alunos do Grupo Escolar,:Anísi9 Teixeira, da
Cos�eira do' Piraj�baé, �é'Ceberam.' � visita '_ do prefei-.
to Acácio Sa�thi�go q�e se ,faz:i$J 'acompànha,r '�e seu

Chefe de Gt.bi�ete) sr. Adão, Miranda, do Secretário
, '. \

' ',"� r
I ,1

,

de Administração de Obras. e Sel!vi'ços sr, Jau'ro: Li-'
, Para o representante paulista, '�o ponto de vísta-teo- nhares e "mais .'dos srs. José do' Livrament.o Abreu e

� ltgico tem sObrepujftdo,j tod,o� "os. 'd��nais
'

�sp�ct.os,,, de 91'- Dirceu Gouveia, repre��ntcínte' dei Campanha da 'Me"dem económi�a'o�.social }�$-r�, a imdPla�t{�ã�_tfO �v0rcio. renda Es�olar e
�

Inspetor do Programa de Aliment.os
.

O que s� procura, ,agora, �, superanq� a que", ,ao purl�men- J
A "

,
..J

,te religio�a, permitir' àqueles que- riãô
I

desejàm césar-se �' parf ,a ,Paz: d�. governo norte-amencano, respectiva-
Igrejaurna maio/Uberdade.' ,� """í.:l'!":ente. >'f' ,

e "'. �
)

,

2:; i:��' J

Na oportunidade,

v

PLANTA0 'MEDICO PERMAfIENT�
,,' •

,', (

f /', .. ,
i-,

:RO HOSPIT,AL DE CARIQ,AI6".-
'� I

,

o.spre- A.gsist�nte Social e, Cecília

Sl�winski, Diretora de Edu
cação e 't:tUtura o' Chefe do
tI;' � �

Executivo munícípal, agra-
es- deéendo a oferta, salientou

ensfuo 'a efetiva ajuda que vem 're-
I ,

Na- cebendo na missão, de ,dar'
as criailç'ls 'do mtriuCípio,
saúde e êducação. '

CONVt:NIO

uot
A ,direção do Hospital de Çaridadc, ,o�Oif, '

,. ,

I
-

'

rti d dos do P
Cjll:� 'POPII açao' q�e, a pa Ir e ,�ea , sistt
,ma '�ê,nanp, entrarq em funcioncmentc LI'" efiá

, �a ,d'�' plantões médicos que aten,derá,_\,o"'dOS'
ênêia' e pront,i'dãó no próprio H9s'pital' q to,
casos de emergência que se apre,seritare"'.
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