
o TEMPO
, ",

Sint�se do Boi. Geomet, de A. Seixas Netto, vâlido ate
às 23,18 hs, do d.ja 25 de maio de 1967,

FRENTL: FRIA: Em curso' PRESSÃ()\ ATMOSFERICA
MEDIA:"1016,4 minbare�; TEMPERATURA MEDIA:
19,6° centigrados; UMIDADE' RELATIVA MEDIA:
89,0%; PLUVIOSIDADE: 25 mms.: Negativo - 125
mms.: Neqotivo - Cumulus -'Stratous - Nevoei�o
esparso Tempo mêdio: Esteve].

SIRIESE

li- GOVERNO, EM P.A.

"
I

O Presi'dente Costa e 'Sil- :
,

,

va .vaí
I gO'lel'n�r o "País, !l.o ,

Rio', Grande do Sul, '),>1'0';a-1
,- 'vcImente

'

agôsto, segu �1-
'do 'revelou em P�!J�tp .Me-! '

g'er o Pt':l!'c.sSOl" "Tan;ó<,)l;i- ;.(, "" � .. ,-\ - \ '

,tra", l\li'Jilst.ro ,da EducaçaiJ,',
que; l1égo�, '(�ll'líquer "aten- I

t,.do à'" soberania -nacihnâl 'I "

�os àfôrM� l\'mC-USA�D" L '

;;0'.

.r. . :l�:�

, 'II '"

,RegTe8'Oü: onteín,�de Às- .',

su'pção,'-o,/Mjmstr.i de Exer- '

" ,I

,

cito, Ciener:ü Lira Tav-aI:e�, I
I' desembarc\lndo n� aeropor- 1

I to internar-lonal do' Galeão. I
,I'. '

/

,
\

CII>ABAO HONORARlç:>

I'

A fim ele rec::her' o típuio
de "Cicl!tdãc" ,Honórãrio'"

';' que lhe "fál cutordado ].)819.,1

'I
Câmara. M::nicipal, dev.erá, ,I >,

:viajar par8. (' 'cidade de 'RI-
,

, ,ber�o , p]\)�(�, I"
o Presic�er;te II

'

I Costa e, Si')va, que (:lir)cla -'

.

'

não' lu'(i;rcou da ta para 'aque-�l'
.

, f ,

I'i '

l� solel)1idaci'):
,

"

, ;' /
, ' -'

: ..
"

�

li�I" 'I
,I' ]'[ÊNSAGE;\1 "

,I
, � 1 S''': "tJ.IlIT 'tIr ,Mensag'em ·do ...'Presidente I'" ahro ua JWln ",

",<;:harlles De Gaulle, foi en-, ' ,

! �'" '.

tréguc, llo,je, ao Presidente" t CasifHc Branco
:; �Ühanial ,(\1Jdél 'Nasser,_ pe'l�'l ',' , ',; ''.:_' "".'
embaixador francês, na R-e- ': 'No,Hamarah "

púõ]iéa Ai'u1'le, Udda,' a�un- i :BRASíLJA. 24 ,(OE) - Il�silltado gl'a-
ciou a Rádió do Cairo, Não tuitr.mcnte, peio ,'dell�lta'lo' Fausto Gai.oso

.. " fGi informaclo o 'con3údo c:ast::1(0'Br;nco, durm)te a receli!;_\io ele, an-
da, mcnsag'cm. íconiê.m 'no�' ,C,alapio.. \ tlo.: ,�amarati, em

I" Bl'Clsília, o' UC]JUt�do Er,\1ilni Sátiro, lídcl\
,I 'do governo"na ,Cmhara�,,��u' um soco no,

! Tosto do
'

seu �on\.jJanheiro ,de b;ll1cada.
'\ I, Não �e sabe se o agÍ-e�lido' preteúdcu rea-

,* ' ,', f '-I gir, mas Q 'fato ,é ilue, aÍnbos, foi'am 105'0 ,

O Mini.,tro do Exterlàl', apa.rtados., .. ,,·· J' .,'
,

George Bráu, do Reino Uni,
_ o lídei- ,do governo mostrava-se onicm

do e AHC1:'ey G�orriiko, da \ pl'CO(mPéldo.em'qu& não fó�se divulgadô o'

Uniã,C? 'Soviética, conferen,! incidente, que CQl1sÍ(l!::ra, 'müitQ' c!)nstran-
,

1 1
-

I \
"'. r " :;!{

clara�, hoje, pc)8. Juan 1<1, 0e(1\)1' e <lue não teve qnaLquer Icaraíer po-'" / ';l., ,
, I'

'

•duranté duas horas,' discu" líth:o. '

tindo, 8," cl'isç no Orle�ltc Vestindo a :,casaca obrigatoria para a

Médio.

ENCONTRO

recepção, c01wo1'8a \iam ,mm dos salões do

Ital11aratL' o d�puiadó' EÚlani Sátiro 'e' o
ministro Osvaltlo ,TrÍgueiros,' do STF,
quando o deplltado 'Gaioso aproximou-se e ,

pediu ào lider que o apresentasse ao mi

nistrÇl_ Feita a apresentação, o 1'ep1'f'8e11-
tante piauiense, para surpr,csa ,dc todos,-
di'ssc ó seg.'uintc:

'

Esta é"a terceira vez· que sou 'api'eScl1'
tado ,ao nünistl'o. Patecé que ele faz 'qucs-

,
.,.

I
.' /

tão de não me l'ec,onhcccr.
;-"

O sr. Ernal1i Satiro quis afastar o seu

colega, peg'ando-o' pelo braço 'e censürando-
. ]he a gTosseria que !lcabava de comcter.
e0l110 o sr. Fausto Gaioso Castelo Branco

J)l'ol'cl'isse um ])ahW�'ão, dirigido tanto ,aI)
l1�elllbl'o da Supl'ema Cilrte como ao liclc,'l'
'do governo ,este vibrou-lhe o soco que" o'
fez caIr ao chão.

, ' I

A R�c\io de Havana, I
,.�nuncion qU(1 o govêl'l1ó dt;-'Í
Cuba, 'COllCCQeU asilo políti
co à, Ulll o,fi('ial do exército

.
dos. E!ltados, Unidos,' Ri
iJCllard HÓ,vry' 'Cooper:' dt

ITeKas_ A trlll1srirlssão, ouvi
da em, Mia}l1i, diz' que
Coopér chégou' 'à 'Haval;a"
110 domingo, acoll1J?an'hado I,�e seu filho de cinco a,no, S, 'I,; de idade,

(
I.

,
' .., :'

O "MAIS ANTIGO OIARIO DE' SANTA ,CATARINA
,

.

sarios.
co-

JcJga o ex-clllje da C;lsa Civil do mal.

Cás.fel0 Branco que, admitida unilateral

mente, ('01110 providencia gratuita, "desti

nada somente a atender ao clanlos dos,

\ punidos' ou dos descontentes", a reVlsan

não faria sentido, pois a 'Revolução se es:
taria dividind'o c enfraquecendo, em' pro
veito de um fortalecimento do' ad\tcI·sario.

REFORMA'
" \

, 'AJJMINÍSTRA1'lvA

POI' 'outro lado, o prcsi
'dente Costa, c Silva baixotl
âecreto abrindo ad Minis·
teria" do ,Flal1ej!1ll1ento o

Não quer, ê_c, cntretanto, ;parecer jllto� credito ;e<;pccial de 5 mi-
'len.alÍ" OH 'jJ1flc�'Í.\'cl, Jhas apc11l1s cóel-ellt'C,,' lhõcs ,de' ci'ú;cir�)s'

1,

novos,
}\dmite, por isso, que:1 re'visãó J10SS;l' lJara' atender i�s dcsllesas
eventualmente vil� até a ser cOllveúielite 'óu '

,decorrentes, (la execução da
Reforma Adl11inistr,ativa., ,

aeonselhavel, "conforme o' alcilllce da lne

dida e a unanimidade ..da� posições revo

lucionadas que' haja em torno' dela". Rejei
ta apenas o estilo que qualifica de, "fa:vo'J:e
�iinm1to de ocasião, sem ]Cl'l1'l' cm ?ont'�
as relaç.ucs de ca:tlsa, e, eCcii,o c os CI;Hnpl'Çl-

Para cob'(}rtnra de�sc CTe-

'dito, o Pinler ]<;xecutivo pi'o
movera' a anulaéã'ó, CUl

iglial 'montantc, de' dotacões
-oreamclitar'ia!> con'sign�das
ao' tnstit'�to Bl'hsiíciro 'de
ReJ'orm:l, AgT1tria�

missos assumidos".

{'
"

.' .�

r.l e-i
.

<o'
,Mili:tarcs perten-/. BHA�ÍLIA (OE)

CClitCS à Iinha dura vão tí ansmitír ao ma

rcchal Costa e Slh a a sua preocupaçao
" .. "il' da "evulução de fatos que p.oderão
:lll1ea<_7·.1f �l ,e..')�aoH1Uall,.e r�u movimento rc·
voluciuuúrio".' ESS,l advertencia, que o

l);l'UPO insiste em 31H csentur como, uma co-

1.".), nl�ã(J ao rortalec.mcnto do atual go

VCl;I1H, dever.i ser rorniallzada nos próxi
mos' dias, sob o argumento de que

"ó

.jrre

ito,) h et psevenir _;lo que ,remedjar"., A\ fac
ç,\!J entende que" <lP"S '1 posse do ph<si
dente Oqsta e �iíva - a quem cçnsidcram,

•

eomo o seu antecessor, "um rcvnlucicria
Tio ;Je ,estirpe" - VC,:1 ncor-rendn uma se

ric de' faJ@s que, se isoladamente não têm
11MioJ' ,ignific:1ção, conjugados justificam
tal preocupação.

! ,� ..

,'" �: \

INOPORTUNIDADE
'

;"' ..
,-

.......�1 �
-

, "_' ..

I
�, •

,;; ( /)Os militares {lcsbcam, entre esses f:t: "

1\)::;. ":f Jnupc rtunirlade e � esterilidade" do
<

dialogo que ,i{l há algum tempo vem sen

do travado el!t.re' os ministros do 'nó',1O go
ve�'110 'e assessores do ex-presidente Casto-

1,0' Branco, em torno das diretrizes" da, pu:
lítica economico-f'Inaueeh'a. Errteridem e.es
que, a J1ersj�tir tal C')l11 j1'lrtamento, a a len

(.·ão do, f',(!\'erno aC\lbal'á ff\t<Jlmente se des
V,i,111l1o de 1HÜrüs prO'Jle'l1aS i'unuamel1'
tais, objctivo que acre:Utan) scr nã,) "dos
p"]Icmistas" "mas chuTueles que: indisfarça
d\l1lel�tc_ vC,m p1'ovócaód; e até, 'illceütl-
v.th,do ti11S debates:' �

.

\

lI, lInha dura

t '. 'I

, ." �

'� Firma Olha' e Retifica

Engrenagent Fazendária
[Leia na aa. página)

'ov'êrno
bnnido s, pretende envolvei' o gt)vern� ,a't;:':t.
vés de urna- "crie �le manuhras � .iogo�(dq,
p"titica partidaria ", Situam, nesse contcx-

, '\ '

to a "central de intricas", que dizem, .es- I:t
to r montada em varios pontas do -pa ís Ipi
com a missão de confundir a opinião e .io- ",;
"':i-::l contra os homens que ocnlnm"a�I),�;
1':1 n gOH'fno, na cnnheclrl.i pratica do "(1j- ,f

vidir l"H'l vencer".
Ainda como exemplo dessa ação, ..s

militares da liuha dura itlentif'icarão como

"uma extranha coincidencia" ó fato de

que ao n)e�'110, tempo e"í que a "central
,lr' i,�t\has" abre suas baterias, alguns ,se-,
',t"l'es \1Jolíticos CClJ)1e01Ôl a agitar teses' litl
/

111tl (J Ad') revisão (la; eas;��,('õe.S\�"e .rl1a._ crL)� �

ção de novos partidos l)oiítieos. E'J:nhtl)-'a
(, lIlSit1cl':d\(lo a htnotesc nin'!'a, remota, ado

"t'"tir:í", tnelil,\'i:� mie, diantc (lesse uroccs

so, o govérno porler'ia sOfror,'ciesgaste nas

h'l<;('S l)f)'lín"as' tlr-")11'1il') 1''''''',)',11. f) Iftrl'
""" ! '"

�. ,

(1:"llll�:!':."t·to(lo�;df. f'",fnl\('")� :<il'; ·:-tfnri Ih-'�('dl-
y�" : ", 1)111' aqueles que assumiram a di-

-

•

- I

reçag do lJals.,:"

"
-,

JmSGASTE 'DE GOVEItNADORl!;S
;.� ..._-

�.l, - ,f..'"
1
(,

-J c • - ,

,

OH'll�tO '

,:i. nnlitica 1'e[('iol1a1. o gl'\lpO"
H(lvertirâ que',' auimadns pelo êxito dc .11-
\ (. t' t t' '"

fY' !:"11l3S en alvas .1'1 rcall'zadas, as 'orças
'onnsidonistas ,J1ÓS Es�a�lb� il1id�ü� pl'OCCS
so de aniquihÚ1('n!Q dos' esquemas ali. im
,pj Alltados ,tJe1a Revolução_ proGlU'anáo
!'enlm:e tirar efeito de si'tuaeõeslainda 'não

, k, � ....

,tohhl1f'11te compreepcUdas pelã opiniiio

/
'

entende a linha

elos cníi-aquecer prog'l'es_s.j�'ml1ente a 'posi·
cã.b de alr,ulls g'overnadores;

,

notadaIl1Cn!c
. aqllqle<; que nill)

_

contaJ11
....
- cOmO por

f";enl])lo o'S s1's. Pe';-aclti Barcelos e Gt'l'e.
mi"s Ff'lntp� -- ('11U] o (,lj)nio ,_ da ll�aioria I

I}as !\ssembléiaB- Le�islath'1�s. ' .Essa SiÚl;l
(''in - 'irlv'cde'tl --'llCldf'r:i eyollli;- '1tt: 'atin
"õ,' 1"" "1'{l,�1 de, el('sgaséc flue ,�:1l11l11�on1�t('-

"j';.� ç""i"l1lf'J)te fi lH'Ójlrio 'lH)(ler f\eJ,ltral,
,

'. .
' . ;;.

, I

, "
�

,., \ l,(.�
...

Cosf�: e Coilllbra

Falam Duas "

..

" .";-

�

J%m Agôsto
t

l Conhece o País
\'

,H:oras De' Café
, I

.

,Em Setembro '\' ,\
RIO, 21 (PE) - rei Ola

vo V, da .N_dlllega, virá Dlj
ei tlmeute ao BI',ISil. em �,"

'("'11):' 1 )1' ,.' llO, a eO,l1vitt·
(10 governo ,!lr::sileil';'., P t,-"

,1I>11 ante ,'t'j,; di,ls, ,collhecer
o 11.io; São Paulo ,e prasil.

Efll11(Tl',1 :�-;]j(ht n:l't ���1\e�
ja elahoraé�(J .o pl'Ü�," ll_\1:1
da ,isi�;1. sahf se (jlH:.u.,.Rei
Ol.wo V :Ilcprr{í di;i''';:Gi;� ({.;,

pe"Jll�necej-

O, past,or 11egro: }lOrtc- , 'BH,ASiU'\; 21 (OE) _ (
americano, "h/rtjn Ltlt;Wf n;"reuha., CC� la e ;:-;ilva 'e ,

'-- � • ('>,

JUng, Premio Nobel da lH'<:,iL�cll(e di, IeC" sr. H '

I'a::::. p0d('r,� y;.. .tI) Bt·;'.,si! .

1 (', ,,L I' j" ,
-

' '. ,"\,' ,IJ(InJ,'a; (lSGlld,l1;ll
na p 'im,:in> ::;e II ma ":e (lntem' dur�nte tlalls 11 ,r s,

[lgosto;-, ,ll1;ll1cirJU oni�;lt:l a clah')J',l�':t» do ,esq1�eílla tI:!

Igreja lVlc'odlst:l _

do Bbtiil. Ih 0;m11a é; Ih!;,; careci;a,
,O' liHcr :1.1 Juta pclJs,' ',di· ':"

re,t 's I ci-,',s ll,g, ,I�stado�", f) t'dc0,1'r') foj ll1_C1nt d')
l.!b.il.:,>o;, vir; 1 -IJ;;rtk:ip;u' cL1:, s"o sigB?, "',hc,ldo-,e, i<iJ'>
c' iu6;n(.n':l�;;e� !lo (;e]] 1..;:1'1' li'IS. (i Il c' 11 \ ');;ctma ouortll'

, '

-

rio-'a;: Cunrlaç:,;) da IgreJa h;dat.!e, fO"llm :lbonlaclos OS,
J\ÍctL.dista no Brasil. pJ;l'lIlS ,rle p-a�·ticip,lÇãO rhi
Afihll0lí o bispo Nata- IhaGil na ('onl'ercncia 'le-

nacl InnccúCÍO do Na-:;d-'�'
111�1,1tO que, -:10, qUe ludo -in
dica, o convite' cuv:,l'ao pt',
. "}
los l11eto�li:,t HS brllsjleirn�

"

I�ol1(l,r�� ç na rpl,Íllão" pan
,a reJ,lcg()�lação do ;\cOl'do
fll!ernaci'OlH 1 dp Café. a s6r

até O dia St:�HiÍ1te, qu�ncl(
,IS, ·slir.i a parada. de 7 ,lc
:::.;eteq'ü:;"ro, D"ls 8 c n: ('�ta
r� em Bhsliia, e !lOS ilhs
lO, J] e 12, ('m São l)allh,

será aceHb pelo
te-amel'iCa'10.

rcalizada.. talHbehm em Lot),

dres, 'e'11 ,seteinlü:o. ' ,

.). )r "

'<-

••••,\\,
• ••

�.�, " 't" "
!

, f'

Castelo foi" a
Atendêndo a convite do governo,

português, <=> marechal Castelo Branco
seguIu ontem para rLisboa não saben-..,_

• I
I , \

do ainda se sua viagem se estenderó a

outros pa'ses da Europ�, O ex-p'residen
te, que confirmou essa viogem a um

grupo 'de reporteres da Guanabara, ne

gOU-$e a fazer qualquer comentórlO
sôbre a

....situaçõo nuclonal, Alegou, po
Ir.a isso, que no momento não está exer

cendo nenhuma funçõo púq_1 ica,
Disse, tombém _que ainda nõo sabe

quanto tempo permanecerá em Por
tugal, tudo dependendo dos contactos
que -ali mantiver nos proxlmos dicis,

Ao falar dos preparativos pOI'O
a viagem, lembrando que, vera muito

I �
\ trabolfjo para. tomar uma-- resolução, o

'

..
marecho'l reve!ou 9u,e por �ezes quase
chegava a orrepenaer-se de haver ma-r
cado o embarque poro agora" Df�nte
da observação de um repórter, de que
ele ero atualmente um homern com

poucas preocupacões, o ex-preSidente
cio Republica respondeu:

"De ralo, os preocupações ogol,o

,

- ortogal
sôo bem me['ores Mas 'tenho uma vo

lumosa corpespondencia, que vai flHJr
muito atrasada com esta viagem, olem
de diversos convites que fui obrigado
o cancelar"

BRASIUA,
,

A' ce'rto altura o lornalista refe
riU-Se 00 empenho do marechal Casto
e Silvo de governar de Brasília; obten
cio. ro. ex-presidente, cómo resposto, o

seguinte observaçõo" ,'''Acho que' é Lima

e�perlenc 10 oastante interessante", '

E, _cor,no o reporter lembrasse (1( 1(;
o Distrito Federol não oferece muiiOs
co"d_icões, o marechal Castelo Brol�CO
acrescentou, "Mesmo assim é urna ex

oeriencia interessante, que' 'deve ser

te.ntada, buscando-se todos os .fNmos
Dard consoLidar a Capitq!."

O mo.rechal Castelo Bronco" via

jou er:n componhia do conselheiro Vas
concelos Prestelo, ,da em'boixad�, por

tugu"esa, fez ques,tõo de declarar all'1da
que Viajaria "como hospede oficlQI e

nõo crn missão of!cia'l",
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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, TiõYM ti rUã Cai'1sel"�iro MflfrO( 188.

Reguraritàm 0 mantêm
em equilíbrlo todo o apa
rêlho digestivo. Aludam
o fí�Jüd!]. AHvam �s in·

testinos. i.:'G.cHltrtm a di· I
gestão.

Rua Frt.'lnciscoc Tolentino, 46 - FARACO
\

..Acontecimentos
.

,'.:,;:

" }

,I'

Baile' da ]Jalançti ' 'será dia
'10 pl'óxÍrílo Ç9in: -,�ho ',/\', de \VH:��'b'll

, 7 $ününar'e � Sêh�)T,tês, 'prom:i�Úl'J
(10 ,; Centro' gcàÇLeÍ1üep Xí,'�·(;e
Jf-cv':'l(cirü, 'da" Faculdade... ,de '1:>,:1-
l'Chf�,

.

Agl'á�lecem()s o sihlpátiçf)
"ó:h��'d.f; que nos' foi enviad:/l:tefô
Ft"c?:rlcnte e Diretor JteL Pdhü�
(Cas .thl' Centro Acadcl11ico; PilnlQ ,

Leonardo J\lIédeiros Vieioa ,(';
Al'iCk Bottaro Filho; e tudo f�rl)
mo: 'J1':uvaL'est'arprcsc'nte a'o' r�il'�!A··"LJ,'" f. (� .... ,"... _.

v <.:, 't/.",.

he da Colina, Li�'a Tenis, no rm)-�
ximo dia 10.

l\nmnlÚi as 1.6 horas, a PrT
me ira Dama do Estado, Dt:Ht1

,Zild;,l Silveira,' no' Palácio .f\.}';fP;"
-

(:.i;'��-:r" 'n-.j· ,..\�, �. ·1�'�L.na d,_. ,_ fi ,l .....H:!)ClOtll.'lla as (ar,u h - =

tas [�O título Miss 'Santa .: CáÜTd··
na '1 nG7.

�I,

t3�amen:tt): :
No ., altae hUJll',

.
(l;;t,(, ([qJf�lH ao I)ivihõ ESí1IT,t'i;()

\'
,� fG.;<l'}:" ,':;' li /J, >l,�

.

t, 'l.;r ''1/ -<. ,
;]\ 'i, J.

[' ---<>V, ��Hltm s, .!t!�nll:!l�,�'l? ,·;J".�torQs "�a'i""j,
� .!,,' : t

>

�, .. \",.sJ '., .

'

.

- =s.�..a fi pC,f:�m�11,a':, vQ 'cas�ln�nt�;
d..� Ehzaheth' BÜY'Cf; Jm'ge, CQá! Ú

'qcâd'Glnh:ô< de Dirrüío Np1so� Ff.ll:
11anrh:J rvrcnfks. Sorá ,no ,�bl}.nifu
'SaÚio Verl�l:,clho do '�Vrarió li�teJ,
[,� l'ürcpçuo uos ,qmv�dado�' -fIe
Elizâl')éfh c NeI�(,1'L\'" ,�I,

1
I •• '::

·····,;·''':;·
..

·-·'..,.���·r

Kaüa lVla:�i� , noasch :Luz, "
é' .

n: ,1wime'il'f! Dehutante ',i]1�('Hhl
119n1 seu, ','Debüt" lW Baile n�f�iJ'"
'co, �lOS Salões da,� :nova SCd� a;,

,

CIU11C Doze d.e Agosto ...A n��:'c
de Gala <las lindas. Menillas�I�In�
cas' oe 19;67;' S�r<Í ahrm�ania&'l
J<' . -"

.

p�Iü' fiplam'Hdo "conjunto' de. NfH'= ,

her!:o Bauda:lf. '.

.

,

. Em junho lltó.-xiulO . t0111f11';)
pos:.:;(' rlq, J?i'csidência do Li:r.l!S
Chúle do Estreito, o advogado
.Tmlfl' Ga�parino da Silva;'

-

Viajou OlTtem pa,r,� <:} Rio., (j

Germüe do Banc() Agricúla ,IVIºr".
canll1 S.A., � Sra.. JacqlIes :B�'(i"
se (Maria Helena).

De ,regt�C$Q de sua viagem
de mtptias o casal; Mil'imn e

NfRrcÍIiü lV[edch'os FHho_

Anive:rsarióu, no uItimQ �à�
.badn, a bonita Sr;;}_ Deputado
Gcn:1r' Destti '(,Jussa). Em �"l�jl

siflli)áüco,:. f;lpart�ru.ento, o ças 11'

J)es'(.l'i, l�ccehell Uql grllP{)' de
-'

,

i,)JIHgO§ l}ar� comemora'r o acm!�

térime.nto,

Chegou ontem a nossa
\,

l' i�
'I

Sociais
ZUlU ,1\11ACHADO

dade o Jornalista 'I'abajara, jClJ:'i:\'
�l'atm; 'dos negócios do lança,
menro do TY Gallcha,e�n Santa
Catarina. Tudo-indica 'que o Ian

çamento em 'questão, será com(;�·
, mot'3dt}' com coquetel no Qu��
rêneir. Palace.

Amanhã
,

no· Santacataru:a
Coni1l'ry Clube, -aéontecerá ma.s:
um- do� I110vimentados jantar

,

dançonte.
i

Chegará amanhã 3 nos.:»

cidade, para participar das Iesti
vidades da escolha de l\'Hss 5,,1\'
ta Catarina 67, a mais bela Ca
tarinense de 66, Claudel ZimJ:T
mann. Claucia, será hospe�'{of.-
eial ,do Qu�!·êi1cia. J

"

�,

,A· "Coleção Lenzi" 'qufe,st'l'á
apresejítada sábado; dia', 3, {pn
Santacatarina Country Club, �" (;

prQ{l1G�ão'�Ó,\Clube, S(j:roritimi�;L!
':d'e Folriahôpolís, destinando a

l'enci<'l. eJft·, fqvor de E�1tidades
Bendicentes. A CoÍeçào Lenn,
te�,í pútrociniQ da Bangú,

.

'\
,E por falqnno5' em Bangi:, .\

o -tecido. 'q�e veste a ('Mulh'�r

Eleg::cnf:te do Brasil' '; é, suce�so

nas vitrines do alto eomércio f;,n '

Nnva Iorque, _

o discutido te:cid(�
brasjleiro. A

, C0111 elegante" coquetel, ses�

ta�IÚi·a a Di,reção do Querênda
Palaet, em seus SalÕes, reeB,I,"

dOÍJ,�rá, as, candidatas ao tíht!lI
'Miss' S�l�t� CatafÍjlà> 1967 ..

Sem dúvidá mil ponto de

attação' pára rio$sa Sociegadêl a

nova Sede Social do Clube ,Nav',
,

tieo Vel�iros da" Ilh::!, 'bem cmrm

l:narwv-ílhoso parque náutico.
,

o simpffiticQ e elegante C2'

\ sal Tereza. e Dilo]?! Freitas, da
. Socj�dade Ide

.

Crici��}a, 11a uÜi .

ma (;emana" em sua luxuosa rf�"

s:iiênria recepciol1,ou gente ' c1!�>
) 'ganí� e taníbéw honita, ,com m:l

,

:iün'ial';

I t ' t
' 1 ado' lI. r' 11c.asanlen 'o sa ) . 1"1.", '

horas de sábado na Capela (h

Divino Espirito
J

Smito realizt1J:
se ...ã a c casamento de Maria 'rc

r�ziHh� da �i1va e'João de Deli.'

Pinto Artuda. A ele!.mnte ret�\;/'

cã; serã �� Lira rrcnis Cuh,
�om (\ �x,epciQnal ��l;'viço de b�r

c copa ,do Ilestaura:nte B"i:iuca.
""��'

rensrunento ' do ' 'dia.: lVl:H:
�

t
( t '" ,li,'

temt)� o empo; o empo no", \.'

ró tudc" .. ,
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o CHILE
Recentemente, conforme, noticiou a iA,prensa Movimentos anólogos ,\�êm surginojo em «[lver-

brasileira, foi criada a TFP argentina. Agora, pCoba., ses' países do América Latir-o, quase sempre dirigide ser também fundada), "Socíedcde Chilena de De...l· ,

s s' "pr-tacão esquerdisro'i ,L:OS por jovens. que, aves o a Orlo.'.,' ,�,

fensa de ·10 Tradición, F.amílio y Propriedcd". que impero em muitos meios universitários e estu-
Os jovens universitários do revista católica "Fi·, .: dontis em geral, resolverm se 'reunir' érn movimentos

ducic", que vêm promovendo uma vigorosa batall�o de' índole cívico, doutrinór íc mas'cnôo politico, em
"

contra o. política católico-esquerdista, do gover,nc torno dos três valores" a Tradição, q Fqmíli� e a

Frei, resolveram fur.dor a TFP a.ndina que deverá no Proprjedode. Um porta-voz q,utp_riz:odo dq TFP brc-e�mpo cívico, lutar peios vol6�es básicos do Ciy'(I'jza' sileira informou que algo'nesta linha' jó estúern for-
ção Cristã: a Tradição, o Forrtílic e o Propriedade. moção I�O Uruguai e ,elTl outros, pqíses.

A' solenidcde de, fundcçôo , realizado no _(J'ub 'Devido 00 foto de os ftlndadQJ�.5 cjo l.FP chilena
de lo Unión.:o melhor çle Scnticqo, contou Com a pre -serérn os' mesmos jovens que- dirigem' e escrevem no

sença 'de r\Íais de 500 pessoas de tôdcs os classés 50 r'e'vista "Fiducio", � cerimônia te�e enorme repercus
ciois; Estovcrn presentes figuras do clero, personoti- $,90, nos rádios e televisão. Isto -oorque "Fiducio" é
dadesrpolíticas é qrcnde número de jovens ehtu�ia's.: "bóje' considerado o principal opositora' ideológica 00
tos do��idéias defendidos p�'r "Fiduclo", que hoje íse . jgr_�-i:efor,�,smo socialisra e confíscorório do .atual
filiam à sociedode nascente. '

,

'

, 'Presi'dente· Fre-i.
'

..- "

"

"Q Sr. patrício Lqrroin.. presidente da TFP: C;.I�i- ',',', ;":;��� ."Osoj'ovens' que entes tinham' ,q�e'lqs urno -revis-
1�0a em. s�u'discurso, soli'entou que éfolso dizer J9.u,i= I 'tO'1; F!st?O" qgora orqonizrrdos juridimmente em uma
as idéies cnti-scciclistos nõo en5qntrom eco 110' jw,-

.

,':;c[i:j��ade ,q�� I'ws propiciará urno.vmoior .penetrcçõovenrude.: Pejo contrór io, _o wande número de jovehs :". r);a ,poQJ..J).Qç60, Propalava-se que o Pol ície Pol ltico da
presentes mostrbyo que d defeso do Tradição. Fon;·í- Democrccíe -Cr istô impediric lá cerimônia' de incu
liq e Propríedode nconj ra entusiasmo 'nas, géra�ões' ? .

' �uráçõo. Isto, entretanto, nôo . ccontece.,
.

podendo
l..Itài,s., ,,':; ,"':, era 'se' desenrólor 'normalmente sem 'qualquer inciden

Um opçrilr.j0í representando os �ú:�leos, do '.soe_{-, ,. -te�',: . , , .
' 1

ed�?e,'lb interi?(, fez um bri�hqnte d�S'Cl:l_rSo'lJoq�al .._�Qj" .'�[';W4J.q�·,soliéntóu tombem que .c entidade .encontro ,aq@f,<i"r:' "., ',,' ,�JiR�DE�IMEN "O E )'fUSSA
tes;�as classes trobaíhadoras de ,todo"o�,ppís andi�ó,\' ,:';-' 'P�dro, ',Osmar" 'Ioali�o, Mci\.-lro,."JÓão Bctisto, EuI' ,. -

"

, . .',
-

. , " ,

.

Existem jó núcleos 'los cidodes.ide Vciporoiso.r- ·Te·. rico, .Dulce, Ilka _' Maria Sula'mita e Dulcjnéio cin-
m'L,lco, .Coj1Gepc.ii3n,· Chiloé, Cqstro, vii�dica. '�. L9�: r"dÓ: ç��ste.;rados' cem, o fale,cim.entd-, de suc-Genitoro
Angel'es,'·

.

.' H):RONiA SlbV,ÜRA DE OLIVEIRA '_' desejem ex-
"

,Q··Dr, Cosme Becccr Varella (hiio): preside.nte� pressar suq',gr-atidão 00 humanitário, e bon}ioso mé
Cq:, TFP' arg�ntira,. proferiu um discúr�� '�o· cj';Jál:��6s' :"df�õ' Dr: R<oldão,. Consoni, as r�Yrerendas' e 'bondosos
I rC:�1 g: .ql.�griq d!2 ver 'nascer no pois irmão umo, sci�i-,'

.

I n�l�s do" f�ospital de Ci;íridade, b}2m como, a todos
edcde congênere à· que preside em su,a pátria. ',se.\.js, [uncionórios. e pessocs amigas" pela .assistência

,
. Foi "lido um, caloroso-telegrama, de-cdesõo e"f�- '�spirit!:-laJ" ',pelo' carinho. conforto e atenção que dis

licitações' enviado pelo Prof. Plínio' Corrêa de 'Oliéi-' penseJrç)r)'l, '? extinta durcint� o s�a longa enfermida·
ro;.e,pelo' Prof: Fernándo,Furqúim de Almeida, Presi-.,· de_. e,.'oos' que',a acompanharam. até suo último mo'

déríté, e Vice-Presiderite do Co'nselho Nbcio�al . 'da. "rada.,....'
.

\ SGcieC:dde Br.asileira 'de Defeso da Tradi�ão FCirr.:íria, ,.- '

Ç?uerem, a,inê.a convidar
e P�oprí�dacj�. Foram lidqs télegramas também ?e. "pro Q�"sistirem a' misso de 30
l1ú.cleo� ideológicos de orintação semelhante dos .. ·Es'". do ,çJorningo,'dio, q,uatro (4) çle
toqó�'LJnidos,'México e UruQuài.

.

';. Cot�dr\ol.
"

./ ",':-

os parentes e ,amigos
dias que será celebra

I

junho às oito horas, na

-,
,

carro '67em 100<mensalída�es, sem
entrada?· ... sím, e a Pl"eço de,tabela.

(no· Faeco, e claro 1)'
•

Participando do FUNPO 'i AUTOMOBILÍSTIC�
DE ESFÔRÇO CONJUGADO - FAEeo - adrpl
nistrado pela SAOEx, voc'ê adquire qualquer, car
ro nacional zero km (ou:usaÇlo, se'quIser) 'pelo
preço d� tabela, em �OO 'quotas iguais1 sem en

trada, Vej a a qu� ponto chegou,o plano d:_ p�pula
ri?,:ação do automóvel, que a',SA�Ex poe a sua

inteira disposição. Aliás 1137 (ate .d7zembro de
66) proprietários de carros, ,partIclpantes do

FAECO, sabem'muito bem disso.

\

..:
Administracão:

SOCIEDADE
ASSISTENCIAL
DE'OFICIAIS
DO EXÉRCITO.
!lua Carlos de Carvalho,
250 - sobreloja do ED,

ELDORADO-sede própria

FUN'OO AUTOMOBILíSTICO DE
ESFORÇO CONJUGADO (faeco)

Informações e Inscrições:

WMAUÁ INCORPORACOES' 'U�" ._E REPRESENTACÕES LTDA. -

Mal. Deodoro, 126 - 3.'1 ando

Infor;rnoções e inscrição com Marco Aurélio Boabaid, à ,rua Tenente Silveira, 28, sala,
rionópol is,

fone 3560,em Fio

i'

CIlft:MAS
CENTRO
São' José

":;J' �,

Felipe

.,

às 5 - 7 3;'l '_ 9 :l�Ll hs.
. Gr�gory ft'çk :

Diallilc Bul,{T .'.

·-cm -

'''TTRAGEiH
r Censura :'!t( ]'8 ;nos
Vem ai! .. DOUTOR ,nVAGO

Bilz
às ,j - 7 :3;4. - 9 :314 hs.

Robert,,:HiJssein'
l)'Iario·Franco. Pisier

,-1.. em,-

0, DIAB'õpC:O YAl)'IPIRQ
DÚ..,SEIlBORF

Censura ,atI; ís anos

Vem ai! .. , DOUTOR JIVAG(}

ROXY'
às 4 e 8 1".5
- Um mllnviiho80 filme::

(h�"t'nl'oladCl rDl pleno oee,l'

lHJl -

() VELEmO nos SO�.HOS

CinpmaSCOIJl> . Eastma:1'
Coloro

Censura at.é 5 anos

\'i!m ai! .. DOU'rOR .JlV."\GO

BAIRROS
ESTREITO
GLORIA

.

ilS 5 - i 3:" - 93[4 11s,
Mais uma fabulosa aprrscn,

, t4çã,o do �'ellial:
,

WAL'l' DISNEY:
A ESPADA ERA � LEI
Tecnicolor
Censura até 5 anos

Vem ai! .. '. DOUTOR JIVAGO

IMPERIO
às 8 h8 .

TOllico e Tinoco
- e111-

, LÃ NO MEU SERTÃO
Censura até 5 anos

VClll ai! ... DOUTOR JIVAGO

�ajá.
às ;� -;- :; - 8 118.

Anthony Quinn
Elsa Mal'tÍ11e1li
Omar Sharjf

-- Clll-

MARCO rOLO o MI\GNíFl·
CO

ChlcmaScopc -, Tecnicolor
• Censura até 10 anos

Vem ai! .. DOUTOR .JIVAG0

Atenção
ycnde-se tinIa' casa no cen· .

troo Tratar a rba Cons. Ma·
fral 150 - �o horário das ')
�lS n hor�s,

uUm�relil' Química" Protege a Estrada de Ferro
Suhterrânea de Montreal .'.

MONTREAL _ Uma "umbrelc

química", formado pelo material de

Secagem rápido denominado pasta quí
mica j\,M-9, está sendo _lsada para�e
ter urna séria infiltração de águo no

escavação para a estrado de ferro sub
terrônea de Montreal, sob o Rio São

Lourenço

A estrado de ferro subterrâneo,
prirleira o ser const"ruída em Montreal
deverá ter sua construção terminada a

té o fim d"ês.te 01'10","" antes de �er inau

gurada a 'Exo'asição 67, que tr�rá mi-
•

Ihões de visitantes à cidade.
O problema e!e infill'ração ,encon

trado pelo firma que está cons.truindo
a e:i rodo ele ferro subterrônea res�ltou

, ..

ele fo-moções dé' pedra co!córea serlO-
mcnle fraturados e do 'falta da camo-

pma c.�eter q infiltração ", que estova

ocarretal1a'do o penetroç,ão de 1 '000
gaiões (�.785 Idros) por minutos por
1 00 pé� (30)i .. metros)

,

A Heaton Drimeiramente come

çou o revestimellto pela '"hente na face
de túnel, numa extensão 'qe 30 mel'ros

aproximadqrnente. A escavação do tú
nel pôde pr-osseguir livre da infiltro
çõo,

Canos de revestimehto foram fi-'
x:Jdos por meio ele unidoq.G:s ele minero

(;ÕÓ "Roc-Loc" em orifíc,Los escovados
no r:ch- hoturoc!a. O "(�ccLoc" é um

,
,

rode"o�o o'Jente de iunção q�le combi-
no umo re�isrêncio c«cPf>cionql com a

foc:l idace do mone'o. [" omphmcntC' '

us'":!do no:: i,lCit'j5ti"ios de /<r,irerocõo e

cO:lshuçõo.
t"l ó'c")LI:do, o /' /1/\·9 +01 lll'ct'l(k

',:O" ft,!,,:,· cj.-, '-""'<;i'ir-cniD Q'luc:q r:c-
lo GuímicCl de <8Qogem r,q6ich .0"<:€0'"

rou veçlQcão contra a à';J,�!Q, ('entro de
r�ouco tel7ipo

; NÇl opiniõo do cjiretçr do CO:l1pa·
,-',io. S'\ E-je E, Heato!1, os resultados
foram exédentes

(!'J g:ocicd sôbre o rocha, no fur:do do
(o, de' 'que havia sido, pouco o pouéo,
(emovido, durante muilos anos, com

os trabalhos ele dragagem.
A firma Eric E. Hcaton ,C�mpa.nY

Ltdo. de /V\ontrea! e Halifax', especia
I isto em reveshmentes, foi contratada
[
--------------.- - _r .õ>._ -- -_ -____ __ "1:"""""""""- __

Esiado dé Sa'nta Catarina
�

Juizo de Direito da Vara dós Feitos dâ \
"

,
,

Fazenda Pública· e Acidentes do Trabalho
, .

EDITAL DI: PRAÇA

O Doutor EDUARDO PEDRO CAR
NEIRO DA. CUNHA LUZ, Juiz de Di·
reito Titular do Varo dos Feitos da F'a:
z?nda PLlblica e Acidentes do Traba
lho do Comarca de Floria�ópolis, Ca
pital do Estqdo de Santa Catarinaj no

forma do lelj �tc.
FAZ SABER: A todos quantos êsre edi,
tal virem ou dêle conhecimento tive

rem, cu inleressar possa, que no dia
30 (trinta) de maio do corrente ano,
às 10,00 horas, no Forum, ónde encon

tra-se instalado o Juízo de Direito da
Vara dos Feitos do Fazenda Pública e

Acielentes do Trabalho, à Av. H.ercílio'
f-uz, no. 57, o porteiro elos .Quditórios
levar,ó a pLlbl ico pregão de vend� e ar

remataçqo
.

a quem mCílis d�r e maior
lance oferecer acima do pr�ço da oV,a

liação de NCR$ 800,00 (oitGcento's cru

zeiros novos), o bem descrito no 'laud0
os quais sõos os seguintes: "Uma' incu
badora, marcq Rosa, capacidade poro
5,000 ovos, elétrica, com quatro (4)

'1_ ., _ •• ,_�_ ••• • _

portos e com os seguintes dimensões:
,Altuco' ,2, 12m; La'rQwa l,25m; Cum
primento 1,84111; e ainda com um mo

tor marco ·f'"RNO çom 13 HP, tipo M:'
15, no ... 306.661, 6- ciclo 60, ANP
54 e 2'7, em regular eSfodo de conser

vação. E quem os bens quiser arrema

tar deverá comparecer no lugar no dia; ,

e hora acirno mencionados, sendo êles
entregues a q.uem mais der e mais o

.

lance oferecer' acima do avaliação, de
pois de pagos no ato o pr€:ço e as cus

tas da o rremataçõo, podendo, entretan
to, elar fiado idôneo por tres dias O
preo:e:lte Edital será afixado no lugar
ele costume e publicado no Diório Ofi
ciai e pelo imprensa, no forma da lei

DaçJa e passoda nessa cicade ele Flo
nanópoli.s, aos dois dias do mes de
maio do' ano ,de mil novecentos e ses

senta' e 'set,'ê, Eu, Oficial Maior Paulo

Henrique de Moura Ferro o éJoti

Jogl'afei,' conferi e ossi'lo:
.EDUÀRDO PEDRO CARNEI RO DA
CUNHA LUZ - hliz ele Direito da
Vora cos Feitos da F'azenda PL!blico e

Acidentes do Trabalho,
(
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Florianópolis, 25-5-67

Tenho, por diversas vêzes,
nesta celuna, feito referên

cias' às atividades apreciá
veis da COI-lAB,.um dos, se
tores mais eficientes do Go

vêrno Ivo Silveira. Na ver

dade, o llroblem:1 da habi

tação popular constitui, pre

sentemcntc, um dos "mais
'imperiosos dentre; todos 0S bardeio de noticios desconcertantes � a intenso mo-

(1:l1J,; .
reclamam assistência bilização �ilitar, põem em risco a tranquilidade �o

'dÓs: pOder;',s' públicos, Tem? Mundo, apesar de ,isto não Hgi.li'ar nos planos dos 'res-

11,u.is, o Go vemador, por in-,
'

.

E
• •

"

deré'1�;'l1lédio '<ta COllA.B', ido ao
ponséveis, m situeeões como esta nlnguem, po .erá

'C',,\;UIltl'U 'tk�'se 'imperativo cponter o�de estÓ a averd�de, �ois 'esta se desdobre"
:-;u('Íal I: j;-. não é pequena iI por' f?htre os elern'�nt;os p'olíticós,; militeres' e �sicoló-'
U:bm: realizada para confiro gicos dos, países em conflito.

"

....

iÚ'!\liã'o de qw li atua) admi- Se a cr�e%á' de' ,uma notíci� fornecidci:,pe,o"�or-:{ij'�tJ'áção catarínense não ' '

, '" respondenre internacional naua somente Os fotos
.relega a plano secunüãrío o

'
,

. " "
,

.

1�tel'êss�' das camadas me.
incidentais daquilo qu;. a,c9ntece ,naquela região, por

nus elevadas da sociedade. outro Iodo a !>at.aÜ,õ mais importante' tra.va-se nos

'Pois é estranho, diante de bastidores da alta di�lorl1a�io,' pCira onde ��nv�rgein
(ais evidências, que al- as esperanças de P�,z de todos qu,antos' ansei�m pela
'guem negue méritos aos harmorrio universcl. ,;.
{tU(�, . cOlldlY.lindo a COfILiB, '

c:j,tão fazendo. trabalho de Seria' 'prematu!,�' :fazer-se agol,a quaisquer .previ-
h.ita,;higllifícaç'ão prática pa- sões sôbre os eccnrecimentos do O'rlente Medio, 'sem' '

;1'<L o bem' estar coletivo, (lnf'es $d�m dcdes à di,v,ulgação as priméira�' n,otícias
,(&inda .há pouco, uma voz sôbre as. gestões d,iplpmóticas que' se desenvolvem en-
sê têz ouvjr em tribúna de '

tre os cúpulas inter.nacionais envo,lvidàs', no "�r.oblema.TIíc'ontes�ávcl prestígio' e au- . , . ,j '�': ,

torídade, para denunciar; As,sim, entretanto, .podemcs considerar apenas al'g�ns
��le�, el? Cricium�, as casas aspectos de âmbito generalizado, ind�pender:teme�
que .estão 'sendo construí- te dos rumo} 'ime..(li:ot�s ,que' os fato� ,'possam', t�.mar
,das sob. fi'mniciamento do
Jiahco 'Nacional de Ha.bita·

ção _' ,como o serão tõdas
as promovidas pela COHA};

� não ofereciam segurar»
\

ça e três delas haveriam

�:llidQ, por, falta de condi, I

ç'ões té� nícas indispensá.
veis. FÔ,sse isso' positívo, e

ainda assl.n preciso" seda
�'e(���lhéc.cJ: que � mal 11;>,0
('�:'a il1S<ln{lrel, I}cm o l�l'l'j�:l
tüu gcner:1lizaclo.· lI'Ías ()

q1le ucot'!'e, para eSj1<lnio
!los que r)uvi.ram a denún
cia (!,)... tã') lTsPCit�i),c1 foq

te, é (Jue nü;g-ilóm n() luc ii
da eOI)�tl'u:;ã\} parece jPl'

ctll1becjm,�nto de um fa'.o

cujas pJ,;o}'l)'ções teJ:iam de
"ser inevit\v,elmentc ellOrll1l'S

eiú ré)Jcrcussão pública,
Não houve tal ressonância e

h.cm ao· contrário, o Enge·'
nlleiro Itamar 'Dia,s Roch;1

, ,

, l!:iscal das- Obras, e o dr, Lo

ri_s Izátto, Delegado do
Ü�uICO N,lcio'nal de HabOita

çã6,. dep_oi's : de aIidarem-' a
eXaJu.illar os .trabalhos em

Ci-iciuma" "clta'ram dali ex

é'il�)1tel�H�nte ' impl'cssiotUl-'
C] ÔS'l;:NOiIl1: as eohs.ti'tlCÕéS a'

)'csj,cito- �las qUld�' "·\tU�s�·
aqllêle En�'�nheiro-Fi'scal que

�as considera as melhores

del1t,�'e �lS que ,tem visitado
cÍn todo t) :llaís. I

.,lguQw. �c ;JS atividades
da COIJ�B 'e:,;tflO 'Pl'(,lVUCill1-.
!lo IT;t(;ÜCS ('m vjt'tudc ale

i.ntel'cs�c, ouir'os, não sei >=1:

�ceitávcl, ou desprezíveis,
Mas sei que tudo indica se·

j:elll" ai>rc$,;adas as' críticas

lU.·i;"ridas·: cOl:t�'a aquçle OJ\'
gão, que ·'sta· apresentando
s�l'viços' \:on�jlleráveis.
',''l'ivc odú;iiio de ,cónhecer,
a, convite elo dr, Ati Rardec
,de 'Melo � lE11 dos du:eto
l'CS da. COHAB _ várias

plantas·pt J-jetos de, millE'(
i.:cs 'de ,��:,<�s residenCiais a

iSerem' ,coostruillas en). . vá,

rios' mun,ieipios eatarinen
-ses,' Em Lajes; por exem·
pIo, será aberta ampla á:I:ea
em que "e' vão construir
setecentas casas de residên,

cia; e em .Jnillville, o núme-
ro de casas s�rá de qui·
,nhentas. Vi tàmbém pro·
Cessos

. de eonéorrência e

planejamento para Brus

q1Je, Blume'nau, Rio do Slil.

l'alllOça, Camboriú 'etc, e,
con�' Hal1l)ueza, gosto de

':sa,ber " q'.le'\Santa, Catarina
a,jnd,� não P,1;1'OU, luas, ao

contrário, está acelerando U

seu' a'vanço' e'm tô.das as

frentes' 'do desenvolvilllel1' da gente.
to: \." O invel'no, com seus dias e nodes hias §st<ó per

'

1'01' que, 'pois, aculller o / to e no entonto, �em sinal dele se observo.
pessilllismo (tc alguns p,ou- O ve\lto sul sLjmiu do roda do tempó.
cos, aos quaif: tttlv,ez elI::-

, A não ser que pregue UIllIO, dos stJos, caindo Im
galll informações 111enOS vé-

l:ídica,s ,.. e a,té mesmo tel1- . pe'tuosamente, barranco o panoramQ,

del1ciosas? Estamos viven- Esta,mos no jpoco dos tainbas e até elos rara-

do fase nova no Brasil c ment-e qparecem.
não há mais ambiente \

I
'

Estq tudo mudado mesmo, Iillas neste porticu ar

particularil1ente em
' Santa

Ca,tarma. .- Fara uma, poliU-
mudado poro melhor.

,

�a, da má vohta(le ou capri:
'

Os servil,ços nos ruas e" estradas ganham. tempo
elIo, tã<>; n2dva ,às deseja· e çontinuo� sem impecilhos. A i,lha, com seus' mor
das r,c,ílizacõe's do bem co- ros claros, 'bem à 'visto, .o mot'oria verde que .agora·
mUlll. Teul;.) p,ira mTIn 'que, renasce, �om "s'u.os c!uas baias tranquilos, .pàrec� u-

S�ll1!J?l'e 11lcrécenl 'aplausos ' , " I , "

os <Jue) 'p�, cômputo 'dos, re.
mo "g'rande tela .c'GI�rida onde 10 artista' gravassê' to-

sultad'os de 'tantos esforç_os' dos os ,su,as emoções,
e energ'ia, p1dem apres'Cn· Este 'dia' de 'hoje está tão belo, tão' I i(ldo, que

t<1�' aIll'O ;le prático, ',eviden- parece I,Jma canção de Natal, pois a'té 'os cigo'rras
te, cO,ncreto, incontrastá veI. t

_ I
t,j' 'd' d

_

. .
. e,o} ao can anl,:O' c9mo nu,m Ia e veroo, I

E a C0'Ht\B,,� eS,tá no' caso,
. E lá longe os homens se matando, se ti'Oduci-

cOJ'respolHl�udo }ts intcn-

'ções e l'e\:oJ11cndaçõc':i do dOl-,do, ensanguent.ondo O solo e dando à..."vidÇl um os

GU\'t:wauur 1\.u Silveira, pecta ,ILlgubr,e corno um contraste monstruoso.

AIM,DA. A. COBAB
,�" "', p, ;j, I

GUSTAVO. NEVEi::) "

)

A grave ameaça que paira sôbre a atual situa

ção do Oriente Médio' tende a agravar-se aind,a mais,
mesmo que para tanto não concorra a vontade' dos
homens da guerra. Á exaltação de ânim,os, o bom-

posteriormente.
, "
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�

Tôdas essas breves, observecões prendem-se' Q

aSPce�to� ;;'eramen:fe '�onjecturai$;· 'e ,-certo,' 'ritos ,o
q.uadro inferna�ional nã\) deixa d� justificâ-l!3s" em
bora tud,Q isso fique" como é .ébvio, na' de.,endê,n.cia
da fluidei e da instabilidade da c9njuntura;�',� ex

trema gravidade gera'dei pela inq"i�tação rei�a"te
'"'o· Ofiente Mé�io está á exigir, o máximo <Ia éom

preensão' e' dos esforços das. lide'rançàs' orientais ' e

'ocidentais, �m busca de uma solução, elevad�' em

'be'nefído da pa'z; mundial. r-.

•

.)
"

"

�

Estàdio
."

,: :

,

linda
\

')., le \ 1'.

" .,' , --,

" \. ,

!

[' c:\)�t 'W�O, ,,?S�Cl !-to 0, yolrarmos o insistir no

problema' da ccinstrucóo de uma prÇléa "de esportes_'

• ,:.;., I
'

. ! Ola Santa Clltarina. Se para alguns pOSsa ,polrccer

que a idéia diluiu-se no' tem'po e na esperÇl de uma
iniciativa concreta' e mais decisivo, a verdade é que

tal nã� acontece. O movimento por nós lanç�do e

que não iremos abandonar há de prosseguir até o

momento-'e"'; ·que aquêles que se, sentirem 'de algu
ma forma responsáveis pela deplo,á�el dc'cadéncio
€'sportiva do nosso ,E�odo vejam-se no dever �e en
carar o questão com -0_ devi,da �eriedade\ e com cora

gem suficiente poro promover as c'ondições �básicas
�m benefício do soerguimento esportivo é�t�rinense.

Não �'Ieremos dizer que basta
'

COflstrui,rmos
um

"

estádio por'a quebrarm�s recordes' jnt,ern,acionois
ou paro ....'os tornarmos inYen�í:y�is n�s� competiçõ:es.
___ 4: - .�

.., ,../ � � r v ...� 1. ol. 9f ,� ---.-

,0 .sentídordessq 'reivin,dicaç'ão bo'sej,o-:se no fCita 'de'

que_ de nada adiantarão esfo�ços isolados par9 que
-.., venho a alcançar aquilo qu.e pretendemos no te,r-

,

reno esportivo, em dignidade e respeito.
/

Pujan'tes exemplos nos têm chegado. de outros

Estados, do'ndo-nos mostra de 'que m.uito se pode
conseguir no esporte, quando todos se irmanam em

,
- I

tilrno ç!e uma C<'.luscl comum. Por ,um'a questão .etc
elementar clarivldêncio é fácil se. observ_o'r ,o, quanto
pode conseguir uma comunidade - seja um Muni-
\. . ,

cipio, um Est,Cildo, ou' um País ,,-'-:" em projeção, pol,ífi-
co e cultural, através da sua 'afirmacão s'âdió �

nas
• J ,

\
�
.....

�competições esportivas.
Santo C�tar,iÍ1a desfruta de condicões

, .

"ois paro que, posso\ também desfruta� de
excepcio
tal pr,es-

tígio, lima vez q.ue seja dado ao problema o trata

mento que êle realmente merece. Na Cal);tal, pelo

OSVALDO MElO

O TEMPO CONTINlJA MAGNIFICO
CONTRARIANDO PREVISõES

Hoje, quando exatamente ,escrevo esta cronico,
c tempo se mostro lindíss'imo, (}lol'e 'o ,superlativo)
cÉu inteiramente limpo de n�vens, de um!azul' sem
igual, um exceler.te manhã, com sol 'brilh8nte, sem

I

mo-srras de frio e ponçJo alegria rios' o'lhos e no olmo

�� ;,

,,' "", ""\"ifica-se uma la'mentável

em

P.EO,IÜNI AfN9A AUSENTE
� \ '-,

i •
'

'.",
,

,

, O oorlamentar jooçabense Nel-
son "Ped :.; ,i,\ que 'exerceria os funções
,de, líder, goyernistp. Q Assembléia Le"
'gi�;I,oti\(a (lje< Santo Catarina, r(lrd';�"

à mà;�ge,l1')' dos trabalhos 'daquela ; Ca
sa, ausen,te p.or motivo, dê' tratamento

) , .

. ,de saúde" nÕ'o se' ccnhecendo, ainda
da�a �e' se�' retorno, '

, ,�
,

'(ouua�u,l-): ," \'

A idéia
viva como. antes e com ',elo contin'ubremós a insistir.

. "

I,
. .'

/, 'I -

\"
, 1 '1;'

,

G:"AIJ'CO JOSE' coIlTt' .

, ", .

,I., " "", +
,_

,�I,I. PAGAME,NTOiDAS:.
'J'NDE-NIZAÇÕES" ,

Es1'á em' vigor desce 28 de feve: ,'. O 'artigo �9° '.'Qller'qLÍ quase inte.-
reiro último o Decreto ILei ';?93,' que ,gralrnente-.o que estabélecia'á antigà

'FOLHA IDE 5, PAULO: "Faltam na area da po- introduziu prohmd:os modificàções. ná '/, lei 'de 'ot'icentes de tr,abólho, no tocan-
I ítica int�rno iniciativas como os que o .Çltuol governo 'I�gi,slação rela,fiva ,:0 (lcidenfes "do tra-' te ao (Qagamento' das inderiizacões em

já adotou em outros, rea'vivondo ,esperan,ças e abrih- bolh0. '.

'

"coso' d� mort�, inc�pacidade
�

total e

do novos perspectivas, � falto de iniciativas do go-/ .' Alguiis dos� �eus- àisRo's'itivo's, 'pe-:·· 'pe�manente, parcial e permanente
'I

e

verno corresponde igual imobilismo do oposição, O" 10 q�e, apresentam de ihovação, meré- toLa I, e p'rovisóriçl.
panorama é pouco animador e cá a imp>ressõo de que' cem ser analisaâos, aindq que, ligeira- I Em decorrência,' uma das mais

por _cansaço, comodismo conformismo ou desinteres- mente. ' '

"" '.' -, important.es alter,ações pest� sentido,
se dos que neste momento deveriam est'ar tehtando \ J '. concedeu 00 empregado o direito de
mobilizar as. forças do país par9 as grandes obras I. ,0'0 AClIDENTÉ :I)'E TRÁ�Á�i:iq"" f .�receber, o pãttir do dia, seguinte ad do
de aper{eicoamento ou �consol itlocõo das institui- "

,-, '
"

eve'nto, o 're'muneroçõo >que percebia
ções, um t!�mpo predoso está-se' p�rde\ldo,

'

Rerxóduzind'o, em' parte{ o arti- antes do ocidente:
_\

(10 1°' elo Décreto�Lei rt'r. 7036 de 'Como "sé sobe, anteriormente, o

10,.11.44, o artiqo F' do nO�Ç) '�statu,- liíl'l,ite 'superior de salário, �aro efeito
'Ao c:c1':'lsi�era ocidente do 1-raba·lho to- 'de calculo de indenização por aci-
do aou'êle qLle provocar' 'Iesãó 'corj3or,dl' i dente, eo,tava fixado em uma v�z e

"ou 're-turborã\) fu'néional no exercí- mais o salário, mínimo de maior valor
...' cio,-d'Ü trabalho," ,o, serviço do e'n-ipregd- ') 'vigente no país. Assim, pelo, dispositi-

�ORNAL DO sJRA5IL: "Qçpois de um período d?r; r;-súltan,te �e cati�O ":xterna s�c ,vo rev?qado: um empregado vitil�adl�de treg\../a, reaparece,pam, pelo Ipaís, os si[lais' de que ' bltd, Im�brevlsta,,?u Jortullta, determl- ._por. açl,del)-te 'qu.e pe.rcebesse, me,lsa

os manifestações estudan1 ís p.retendem
'

ret9m,or' , o" �'y"n�do'� ,1I'�rt� :d-o, empre,@odQ Ou sua". m�ente, �Q:, ex:e�Dlo" �ICR$ .500,O��velho es'hlo do agitação'pela agitação. O· que se 'yê,é JIlcc?Glcldode para o trab�llJo, t�t�l .. ou: ,

'

n::lO p_oaen,:a rece_Der, o, tltulCJ loe c;;:lnd '

reaparecerem os manifes!ações motivados fo·r.a 0'0 porCl€lI, pertylon,Em'te ,,?�, t,emporano, "nl7.0COO, nuantla supe,rlo�( � N�r,),'"
. "

,
. , ,

.....'�W.fI4!ii!ll!!@iii):.., ... , ... ,..
. 157 �() Dela nova 'lei ele' faro IUS o

UniverSidade e at'e comandadas de fora com inten- ' ,. .,' ,),
'

.. : .

(1'
'-

, ,

cões E(stra�has." 'II. 'ACIDEN"'� OCblUuoo H,C)., "Ullla diário igual à triqesime parte' elo
�

\
" ' 'P6RéuRSQ 0,,( 'RES'u):í1:,NCIÁ PARA.

.

SUCl reml:lner.ação dura�te o',período de

n I.OCAL DE TRÁBALHO E '. incapçJ(:idr:-de, o que veio corrigir uma

VI'ÇE-VER'SA situação de, flogrante injustiço,
.

,

. ;

,
'

DIARIO DE NOTICIAS: uE' preciso olhar com a

nece5�ária cautela o 'phitendida refbrma '(el'e'itoral)
O Código Eleitoral e, mesm'o o Lei de Inelegibilidades
contêm disposições que punem o ob�'so �o poder 'eco
nômico. Se for necessá60 e 'poss>ível, que s'ejam. for
talecicjos essas disposições. Mas não se vá, com pre
'te'xtÇl disS9, cmitir'-o que, existe' de bem nq legislação
vigente, sobretudo o que se refere' à defes,q' da de-

... "

A letr,a "d" do artigo 50 do de-
creto oro comehtado, ampl iou o con

'ce'ito' (�e ocidente de trabalho, 00 con

siderdr como tal o ocorrido no percur
so do resi'tl'êhcio paro o local de tro
bolho ou' dêste Daro aquela.

. Antes, tomO" se 'recorda, o' !=mpre
oodo só' eftOy,(J am!)oro(lo <:e,o ne-cur-

,

;0 fôsse
1

feitQ erri
o

corC'!w'ão esp,eciaJ
fornecido ielo empre�odcr.

/.... rwvo lei moc!ificou o princípio
de Çlrotdiclade, atÉ 'então vigente, 00

rsl'obe,lecer que o acidentado ou 05

"(:I;.J<; f)ei:loficióri0s, se contratarem ,ad
vàgados e perderam o ação, tel'õo que
r,...�.,r 0� (:11'tr.J<; e os honorários do 0.:=1-
vagado r. "I, norte vencedora, o que 1100

ocorria antes"

IV. H0HORÁRtOS
ADVOCÁnClos
.. ,),
I·' '

mocracia
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Dia Z6 -,Maid
- Balle Das Misses - Clube Doze de Ago.sio (traje passeio) ém hénefício, das obras da Igreja de Sio Sebastião).

" �". _ k(

Dia· 27 - Noite 4e Bel�za, .Lux()!:e Deslumhr,amenlo ...:;. Ginásio dO·i:S!SC � :20/� hs. Desfile das Fantasias Vencedoras· do C�rnaYal Cárioca, .... 22 hs, Concurso de Miss Saiihjf e,a;
iarip,á 1967 êftl Bellefíéio dó Lar São Vlcénle de Paula.

I, ,

c' s
'

.. 'I
,\,

v

' ,�
•

�
.

,

fúnebre por ocasião das"
exéquias de D., Joaquim D. de Oliveira

,'Dom
. Jo�quil1i -Domíngúes "Dom Joàquiin viveu 88 a- materiais; nunca aceitou se- soa do Papa ft as deeisões da

Por Dom Alonso, Niehu�s ;'�e"�l!veira expirou
-,

�eren�.· \, rios, c:�mlnhQu' co� Deus, e quer a espórtuÍa da missa. Santa Sé. Quando se referia.

,

'
.

,

. ;,,'n;c1?-te., ria p.az do 'Se.n)lOr, na não ápareeerá lp-�is" porque
.

,e.:;tia ' mal e álimentava-se a assuntos de doutr:ma re-.

�'1uitas e. as mais div,6r�a:�, ; núu�� do dia_.�8,de maio. de : :Deús o 'levl):}!; A Pl'I)vidênc,ià ,'c;)m extrema sobriedade. O· velada ou do alto mágístê-
exéqpias fÓt.i 'i'.Cél�1}�ád�s :':_l�67, m:�u gràdÓ '9� seus .EI:U�" ,:;U9S 'éblbco/l �iire ';' de .,um. 'bedeéia a' dhl métcdo da :vi: rio da Igr.e,ia. fazía-o cOfu.

"

,

'nesta. Ca��cl.rd ·l'f'Ie>trop,Dli�a· '!>e 90 anos dc'idjlde, a: p,Op,t·
'

rito 'inreversíveÍ; 'qÍie nos, "da e seguia um estilo ,pe:)· resp'kito j� quem óilv:la" �
�na desde 19Üiáté, 196:1. ;'0,,;: .;:�cão dà (:a'pitál;·�.da"Àr,qÜi. '�nsini a ctlnfÓi-mal';nos �om:';'1,-/.::J.�t A�;hi a';idá,d� dê, �8, ·.' ..;j!?rió� êí.·i5tO�,Hã· .phuco

-

,� :
.. ,

_ I_'," I.' 1: ,� "f, \ t lo', • '3 '" " � 1" ;\! '.' • � • .,.\' _ ,I �_,' ". .; '.' � � • t! ' < � _ ...
� � ,�: l t,

cadablcoJ" sustentaram: Q.' diócesee :do' Estadn: recebeu' "a 'voritadé·c;dhina. ,
n.ros sem ter .sotrído qaal-, mais dê 2 anos', sua 'Excia.

caixão do pObre,e,a úmadó" 6bris·ternad�1;a·.iIÍfau�tâ : -,�';.. "

>""',:"
:"

quer doença, Seu organismo c'elebro� ,) Juhil�u' de �o
, , , -:o.' �, '

.. '� -, ,
�'. 1, ! \ ....).,,,,' "," : ... '. \ .,;", •.

� " ,�

1 ./
... ,

r"
' I

•

, 'g[lyemado;'!, As,lágr!i'f).,3s,.Í'Ó. :,.,j;[f:��!'tl1f3 'pas'Smnç:ntà dei.quem· '" ..Qu�rri)"1"!l Dom Joaquim e.rercitado díàríamente até de sua sagração' episcopal.
laram, da face: do, ,'1�sc,onhe-<'� jã: se to-r,uan párté: int';gÍ'�n.. Dl)ihli1��s",dç Olh�eira? Não com trabalhos manuais ,no Ao ensêjo na grande data,
"cído efdesãguraram,�,.,f�io. té" do p�ttimÔnio religioso',: era \úu p·tirs.<í�g�Ín. comum, 'seu jardim, deu ínquebran- 31 de, maio de 1964, Sua San'.
l1Jmia do arístoórâfa!" .Mas' I1istóricó,',' socíal e cuíturàl ni(l se conrundía' por entre tuvel demonstração de resís- tidade o Papa Paulo VI en-

um rito exequial sertielli:mie" d� iamilia catarínensel A � illtÚtidã'ó dos homens! VI!"' têneia física até á fase final viou-lhe 'l�-n:\ carta autõgra .

.;'

ao de hoje 2 Catedral' ainda visita dá morte ,viria inexo- tudes pessoais o marcavam de jsua existência, quando fa de redmhúimento e éOll-
.

nã:) havia registradó: em· . 'ràvelinentf�, 'éOmO Virâ para fIe tal IÍ1a�leira que não �e· n;}s últimos 5 mêses a pri- gTatula.çõe3. Ó fato de �ei
seus anais! O Titular da .A.t,.,

.

todos. nós,' inas"a, eonvivên. sitamos em afirmar que em melpl. enfcrmidàde foi a.o assh"l1 distingu'ido pelo Vig·á·
quidiocese' de Fhr!à�ó�ol��,. ·�ia atrà�éB �k mais ��, 5,:�e...1) ':único �1ümem de .seu gê- ln.esmo �emi>Q a última, que rii) 'de Crh;tO: mt terra, fêz

que sernlJl'e lH'esidiu.c,dn 80" ,.,ênios, e seu relaçionameó·. "2.:·�:"em :1%sn: Estado! Es· p,'ostrou no leito dó sOIt:Í' ��;m que D')m Jaaqutin lesse

licítt:de '(10 pastórei.o'�do se!l' L l'('ml�. tôc[a' sorte de 1>1:0::,1,' ,;a ,i'i�esma' iifir�ação lo.i fei � ", e lhe ,�L','ebaLu a ii.. . ulllento coih, os oIbos

.rch:mhu, .'nhou' mais; '11ffiâ·'"' ,·;,.di fa:niÜia crist� :em ;.,1' uni" 'gr�ndé jornal da! e:,· .. os' de lágrimas \que
vez', com grmde' soí.cnidádo, : 'l1�SSO" Estadl), ·sua. persorta. l{rasileiro qí.laI(do cerrou os lhe rüla'va'� pela face! ;:rôo
l1est� temtllo s�ig;a·ao .l1;!�,S já . Udade ca,racterística·. e ori.,.' olhos li Íu.z tio IhÚildó 9 ilus· n. HOMEM, DE CüL'l'U-'

. das as sua�
.

ref�rência'� aos

não sob t)'5 á'cordes festivr;s, �"'g1nal, 'sua rija têmpera ,'em. tr-e Arçebispo':cde São 'pà:mo I
RA -;-' Aq�êles que th)eram Póntífices Rom;mos era�n

40' "E�ce �;icc-rd'Q� .íll�gllii�;',; . 'pr{)du�ira\1:i ��� n��so ·espí�i.. :D9m Duár:te L�,O.l;l,Olilo e Si! a oportunidade de conhecer impregnadas 'de respeito' ',e
purém m;'I:gulhlüip 116' iiiis:

' .

to' ullià inà�h:ertjda" 'crença \va, ''de qu!:m ;:pom ,Joaquim o g·àbjj)etc. dt' tí'abalho e aI· -

submissão. "ia na institUi.
" c •

, ,

térin do sUf:hCio;,Já :ni<.;j_la> ,&� que�.Do';,n,jo,�quilD�·fica:ria "'foi ,�inc'��o �dmiraifor' e,iiel gumas salas da residência :'ção do Primad__o de Pedro'a Th{:'" C"' ",�,' "') , ,.

ra anunciar gal.Q.ard�Qlent-e'" 'sempre coriósco' 'como,. w'I)
.

d�scípplo� TJm br,eye ,'s�rmão de -Senhor Arcebispo Metro· sabedoria de Deus e a ·se'gu. J:'ij.J��',.:�apeco" l'lJm�:1 J:'Jf�l·.�{:a
iI. me�sag-em da' Escrilurà, .. servo .peI'úlanerite.cdç �s tíínebre não comporia a'aná- p"litano, teríjo'saído com a rança do cristianismo, nao .dh.�d��" ja- encoÍlt-l"';;i'-s,�' nesta :Ca.
más para' cOlJceder fi seJÍ�vç;,,· 'n; .t�rra! L_�ri:tbra'nQs; por�ill', Use, da figU-ril ífipár do _ �r hnpressão· de que víVia 'a-í ,ex�rcía uma profissão inas . ...'. .' .'

Dio e maéeTadoo..cO'rpó o,mc.,'.' á, Bíblia que "·Ério� Vi�eu"fi5
'

,'ceb'ispo', desaparecido; tenta,. alguém que ornava os livro'S. cumprifl am dever. 'F�tava �l,t�d;: l?'�'rI ,Q C_onçuTsD de, �.i;3�
reci{!�, ��e�C:3nsó, ��ly': ,s�� ,:�. <. a_n,���" :c�n�)���.�:�:���.,: D('�s_" ... :.rq�?�, .d:�br;1Xl;1r����p-;, . q�� "o J�'l .JQaq��, ,cercou.sé, �� �:}�,o'suc,:s!ior �?!i ,A];).ó,�t,p.. ".:: ....

"

"'. J�ª�ta ',Ca.:#tri)la 1V{)7 :" ,,'- :',
:11a. Jê:t teret cY!cont,rauo 'aUllt(l. r e �;nao vJ,pare{+eu 'mal�t porque' D03. p.al�éee}}l as' 'gcandes· J�,; , obras -çle va�or, versando ,30/ lOS ,e des�.neumpmsse. I 'CO�S.

c

;: , '-I' "

- ,.",. �' '""."
,

..
,;. '

'a ·p:ells'. '.la'. dérp,i4a�Úi.,'· >.. ;: f:' n��:is ,,'0 'lev�ú':' ·(��n. '·S;Z,l�.',.·· 7'�as- tle" �uà ' pCl'sen?-Jlq�d.c. :; ·ti. e :,:as. ,!l1ais ,diferéntes 'cu,J..; :cii�llcl.,as�n,i'énte. 'd�; óprig�çã'�' . ,.;::};\;'�::'�;A"'''-:O T�·.:7f1,: ", " ..,;,-' 6"1 ' 'S ,; D'·'��'�" ,
.

"

.
,. "."<, ...... :

�
.,'

'.
:' !Cf, ',; \ .. ',,'

.•

' "", ....
, '.' ,;Dom "J.õ;i;quin(;:DOIhllig-qs furas hU,ma,pas" e eclesiásti:· de pregar o 'EvangeÚ:) a :iô�

,

':[;', :',:': JiI-y�,�':. l�,.Il��,. 'll�'
'

..� ,ld}e
: z."�'-

'

2.:....,._...=:.===.:�_:_;,::;....2..:.:...;_..;;
..

" t·. -. r :.,.,........::,... "aeOÜ�eiy.�'ératl�,homeonicas.Asuaescrivaninh;t de dacriaturn! ',-". '.,' 'd:�,/(g�ü;jtp, Sei:(reaI'!:;l€3!rJ O Ba\-,
"

de': auto�idade, um:. 'hoPtérn �rabalh,() e a mesa contigua
),': ,

I" ':'j ;', M".
' .

> í, ""

" ",.: :" .,EQ:�'T1L'�N.o, 10 :'.;"; de ,cultura, ·l)m",llom.em d(' esta.vam sempre abaI'l'ohdas Recordemo., a exa-tidão 'é' �"1!.a$: . ." .}�s��":em.: ,traje de, pé>: ..
..., " ,.

. ré e de pi�dad�.
'

de livr�s, muH�s vêzes ahe�<, perfeição. 1'�1l1 quc ��àliZav'� �éiü'�··!�As ,'�can:didatas "lI[) tífllÍo, de
"

• j ","'. " ,
'", �".s e àm'mtoado::l Ut1S s&lJtC as Cel'ÍlJiQlÜ.as li�ú�gic·a:i. i":�:.' ",,�� ;', "'l-','r't' '1':'" ... ,�

.0 Protes.sór--Eü"'.,'en-,i'6.Trompowslcy Taul.ois '.' Fi-.· " I:'. HOI"j,:E_:",'l' 'D"E' '!\UTQ'RI- l ��"-:i)f:S,:; ,.y,r,m. ,a .. �<,a, f!!rll ; J] ·e ' '3,;.\ i,
'" ,ir.. _,T ,OS OUU·os. Sua' Eicia. lia Seus gestos erarp. imp�;é;i. .( : �:i .. ,_ c. '.

�. ,'.

lho, Diretor �a" FÇl,õ,utç!Çl<;i�' de Direito ;dé'- Univ�e,r:sidçj'� riAD.E � N.ullCa: o' pieéiaI:o' com)nteIi�ência' e penet�,â. veis, a fiihIg'Jia Q9 seu por. f',;f:,<;t,harno e!)tl �'Ji1pm:e:r agem l;{ So�
de Federal. de" Sdnt:ô' Ccrtçrino, tor'na '"'públ iGo', :p'dréf

. Alltístite il�ria, a, a�,tor.idade ção; suhlinh'lva, a todo (I te revela-vá'· à' nobrlt�a 'de '.' 'd"��'"
. -

"
,

".'
, , ,

. ,

'1" t·t '1' '" Illl·,·iant.,,, .... <", If'��..· !",p''i: _rnê',l'ci :>',",' t � T'
.

C�� Jf�-,,�.' .' .

,.

cónhecimento, dos" interesspçlo,s que, devic;ibmentê .au .e';a m�n,e, ,çons I 11,l('1l, ,a;,_- ... - -, H'.,__ ." -" )�-:l'\ EeTI i:lien,,'lS." ,l.J.'ll.:va (} ') '�("
" "

' ,.'.,ll,.,e 'al1t�, Q, pêso,' �e S(:,I.1 ",., �ssivas;, ·ap.i}st-il.ava nas eü ')0 nec"'sGário para 'r.e
tori���:po pe'l,a E.9��gip· çot:g�sgação, suspende:. os, cO,ri . , I ;.' "-" ." , ,� •

<
• '.

-

-. , a,jJoi0 '!uopl � 'pleiteav;Íl! ui- .'�.�l'geAi.s dos livros. Nas es- citar, (') OHcio DiviDo e.'uão
cur5.OS pa'�Q' o'uxi fibf de; ensino oas, cadei ras de y�... .iransig�nie ,�esp�it_ô 'à lei. ia;-.tes ,da biblioteca enc<!}l1· .)S? recolhia' de, noit'é sehi Z:�'
t'�od�ção :Ó ,C;:i'ê;ci�'��9: Qiref,;o,:' Fb�te-s Hi�.t6ric�s� çlo ügava est,n�it.arh.énte ,'O corl- tram-se l1lpnc.rosas past�s cital� o Têrço· de Nossa S�,
Dir,eito :<::,ivr.l, Qi,r�itó pi,nanç.e,iro,- DjreitÇ), Civil, �:3a. :'Sé. céito. de ��u�riridade ,à" digl�i. ::,.m recodes de jornais. O ulwÍ·a. Acompanhamos pas;

rie, 'Direito Júdiçiqrto .penai,.-e <L)ir.eitq ,Come.rcqL,' (to dade, da pe::;",ga hpIllfÍ1;Ia. No :Senhor, Arcebispo esíudliVJ so apasso a 3-plt'oximação d�

40. Série tonstan,' teso d;.· .Ed. i,tol no
... 8, publicddó. ,: rio' eJwl'cício eh t:ncà:rgo q.e, pas. &e;r.px:e, P')1', isso, a sua, pa· ,sua, fffiorte,.:Muitos:: . .sOIn!)S,

, tor de, alinas, �ue' d�ve eosi· ie�tra vcrs!'!tva com naturali· testen:ml1..'1as de, que nâ'o sé.
D(ór,io óficioi do Estódo'.em 2:� de abril de 1967, nos nar, sant�i!'t;a,r 'e

.

rege�',' al>:>. �h:,�e terr;a�' .intc1ectlla�s e acovardim um ·iÍLsta�t-.e. Ó
'condiç,ões qb,ai�o:. "

" :.
'

, • traía. de su!\ pessoá humana tc.:!es do ,;a�ei: humano. El'a seu lema de 'um Bispo' deve,
10. -

.. SUtst�r, de 'acôrdp, com C). decreto no ..
'

. '... e, pattic�Ú;;"P,:r'\:â 6�hce�trilr d,rmo �de' um verllaculo's�eg.d. IIÍ'ol'rrer tle pé ,êle' õ cu�:iipriu.,
,

.
'

. ., tôdas as .�afcnções' n�
,.

se.) r.o e cai;tiÇ.o.PDfss�e :uma: A :s"tla imensa' ·'€oragem.' . e60.684, ce 5 c1e'rhdio .de '196!,;0� concursos.poro pe�
.

, ' , ' " . '. , m�us d,e, :a.'lspo da' Igreja: e vez textualmf'nte: "Não ,en· .tranquilidade de espírito, p'esoul docent�· c7 � ����:.;�ü�e.r'j,0�" da�, referiâàs cadei- Bispo 'diocesiíÍo. Dentro .des. �endo de 1-lJininistraçã\), mas rante o espectro' da ínode

r\)s;
• , .. " ta pen�e�tivá.

I

deyemos enca: :�nso que sei estudar". Dnm suscitaram a admiração '"e
.
20: - .._ O.: prazo pr�vi�t9' n� . Editor mencionado ].'.1r' o seu ·(!ompo�·tam,entD d;! J' li111'm Improvisava com edificação em· todo� quanto�

o-cima, �o;lsidera(-sé�é,,:int�r'rómpido, na doto do, pÜ-' sociedade� (jl��e' be� �l'ep,;., �:::iff'(!e' mas detegtÁva a () rodearam na etapa fin:d

bl icoção do' c'itado1 aécreto" 'devendo" r�tom�çar' ,tão " 1'e:':"'pr;ue§,_.p.oslçoes de \H'o',"ka.'(io. O estilo de de sua vida. "Só temos, um
. . .

.
'. ., ,·�taque 'dl'stl'nca-'o ·no

.. 'tra'o :< n el·u.::l.ibs ·scrmõ�J é UG,' .:::uminh,::i, dis�e no últhn ...•.logo 5e. ja o me.s.m,',o,tevo,,9,qdO; do ql,l,e será .dad0,::,conh�
v_" ""

.
" ' , • -

, rigorosa 'exigência da' hie:r'<l' i' mais conhecido :pua ser sábado, conformar·nos' cóip
ciment,o.. pqr ,Editól, :I?Pot,tLJnaniente . ,�lia, m�i�;' ..ada '

.•.exp'ressa, !('mentaf]:o 'nesta ocaSj.a". fi, vontade' de·B:.�:!s!·'"
,

- Florian6polis, 22;d'é .maio de 1967.' : \í.uü do que.'a 'manifestaçã,_j· Pi!'epal'ava·;)s·�' com e�,mêro, EX0ele;ltíssimas :autorida-

P�of� )iuge�io' ';tro�powsk,1Í Tàtilo'is. F:illl0' �.'" DUétor .- d\: es P?r dias e semanas :,!'';, pl'e'�3<ks f1éis! ,E.n c�,i:l'
,

. '.,'.,.�'::'" .. ,;,
..

',: "'3'0' '5 'i:.7' :'� ,," " '!"j:.ek���i.·O, nf'i-do ur1n'in i. '.,' '''''''ill'r,',,, P';'" ">o's'",,' C�:'i�t•
.

.

'

". "",:,�. { ..• ,
c,

.

ry:-:�' :,'
,

." ',! '1 Bisp"'- rCiJ�ti:t �o��f�'e- �'ani; "�!' ·';���i::ve.�u;::�l�L
�!:ência, é j1IregaI: a palavra l'eSSUrelça:}, e, se cnnsQlam
de Deus. Conhecedor da Es" aquêlt,s a quem entds�ecb :t:

. cÍ'itura, "r.:lta\à.à a ca.da mó· certezà da mo'ite com a 'p�ff,:
�a cQm";is.:pe�!?()as· .. e .co�sas 'mento, mas lllmca s�ín reco" :;;_cssa da h..nnr.talidade ,tutu·
:i�. \_.:"l'eJlI:�· .rfí"it;_;.r-ec,içlu, '116[. ;.:: jilr'melr.3 à: .'fou.'té;· Nã� ,.__ , N�3sa vida nã:> é tii\l'da
(;J�vicção.. de); 'qú( 'a: missão ;' ufIa, 11 em citaçõ,es de se� '.,.&,) trans('�ml1a.dá.·O l>r�fã�
episcopal traz a marca autên gunda mãll, media o valor cio da Mis'Ia dos Defuntos
tica e mdiscutível da' verda.- de cada palaua. Para e-"cr· continua dizendo que "des-

de, imprimh às 'suas pala· citar a mem.óiia costuma., a truída a Ca9..1. de sua habita.'

\Tas, e à sua: ação o acento :decorar poesias ·ou' sonêtos" ção ter.rest.re, ,lhl( .é ,prepara·
e o' ritmo' dáquilo. que é pc- sobretudo em francês, ita· do no céu 'mha eterna mano

remptório 'e unperecfveI. liano e alemão! são". Os homens que não
., Sem- analisar o �érito dessa Dom Joaquim, por tempt.'- crêem em Deus,'

'

quando'
atitule m�ntal" devemos n.' ramentq e pejo seu' gT3U de muito realizaram em vida,
bem �a justiça e da lea.lda· fivilização não era hom.:m· se --'conSOlam com o penS3:
de, reconhecer e exaltár a patcela de uma multidão; c· mento de que após a morte
retidão do pensamento' do ra o individuo perfeitamente figur.arão nas galerias da

grande' Arcebispo que hoje d.stinto, cônscio de sua reg· ,imortalidarl.e histórica, imor
se despede, e procí�mar o ponsabilidade e cioso do seu talidade que será glo�iosa e

espírito de disciplina que domínio. Português de nas· será estímulo ao cresciínen·
lhe noneou ,a Vida pátticu.

'

c�ento, amava o Brasil co· to ,de novos' cidadãos do ARLETÉ e LOURIVAL
lar,' e que conseguiu ímplan. mo a pátria de sua mfância mundo. Mas os llomens que
tar ha Arírwdicese de Fio- dos Seus estudos e' ativida· crêem em Deus e' aceitam a

dar'Jpolis! des. Paulista de educação, mensagem do Evangelho, e

" era um catarinensc acirrado com mais razão quando 1'0-

.

O couceito' da; Igreja como
,
de sentimentos e defel1�ur ram escoL'!Iidos para as fuu·

Povo de Deus não, elimin'.iU dos interêsses do nosso Es· ções sacerdotais, experimen·
,a bierarqilia, que é de insti·. tado. tarão na !"tora derradeira a·

tuiçãQ divinà, e indispensá. III. HOMEM DE 'FÉ E quela paz d'alma que só a

vel na socie<:iade humana. A· PIEDADE - A sua tendên· ré pode �nfundir. "Eu sou

Sermão

i'
I

:'.!�!fti!

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

REPRESENTAMTE / DISTRIBUIDOR
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,

,

Poro artefatos de madeira e borracho - Linho

,paralela G de sabões 'e defe'rgentes. Propostos poro
Joir.ville. Caixa Postal no. 67.

I _� ,_,__, '._,,_� .

:-�__._,_'__o _

da inata_'lo rigor, a sua ati·
vidade pl'evalentemente c�·

rebral, poderiam conduzir·
nos ª- tentação de lencel'rar
a personalidade de Dom Joa

quim com;) a de um homem

a quem livessem sobrado
redUzidas áreas de fé e Pie·
d'lde! Mas, consídel?o·me fe·
liz por tei' durante os 20' a·
nos em que servi como sa

cerdote ne�t.2 Arquidiocese
e durante os 17 meses como

.4,i.'cebispo Coadjutor, colab(l·
rando de' ;perto com SU,l
Excia. e assim ter tido o en·

ensêjo d� ver com meus 0"

lhos o ace'ldrado e sincero
amor que Dom Joaquim voo

tava, à Igl'eja de Cristo,' à
sua llrofuml\1. veneração e

acatamento par!\. com a ]lPs·

duzir a ação ministerial do

sacerdote como' II vérdadei·
ra razão ria autoridade na

Igreja é IÍm2 verdade que
.

está' conlj.da no espírito do

Concílio, mas, o, Concilio

nem. a. hipótese. aceita de '1'

ma Igreja em que à forma
instituc.:ional seja inteiramen
te substituída pela ação in·

'vIsível do Espírito Santo.

Dom .Joaquun Domingues
de OliveÍra, SI:' era. visível do
Dom Joaquim Dd de Olivelr�,
se era um hieràrca na vida

púoUca e no exercício das
suas funções episcopais, a·

p-reciava a simplicidade n3

convivio i.ntimo; era afá,vel,
sincero, austero e pobre. Não'
deixa propriedade algumà, e

jamais {jHÍ's ]1ossnir brns

a ressurreIção e a vida. ,l.

Q_uêle que crf em mim, ain
da qué este,ja morto, viverá",
As autoridades, o c�ero, .os
religiosos, os fiéi� e ,o povo
de Florian,ópolis' qãÓ hoje :}

Dom Joaquim Domingues
de Oliveira O· seu último a·

deus. Sentimentos 'daqueles
cujas �speranças estão
cheias de imortalidad�!
QJlerid'O Arcebispo Metro·.

politano, o povo cafarin'ense
ao se despedir de Vossa

Excia, o :az com os -alvissaro
�'eiI'OS votas d� Sagrada .Es
Cl'itura:"" "Felizes os monos
que 'mor�ein no Senhor.' Sbn,
d:iz o· Espírito, que descan·
s�m dos seus trabaIbos,
pois as suas obras os se

gllem" (Apoc. 14.1:1),

I •

. i'ÇlU

, V�nde-se Kombi Luxo 65 à visto ou financiado,
o veiculo esrá impecável, com 27 mil quilômetros e

rádio rran:i'slo,izaC'o. Tratar no ruo Almirante La-

na 'Sociedade
LAZARO BARTOLOMEU

PROXIMO sáhad� as 20.3'0
horas, no Ginásio ir.Charle� niu'':'
'itz". Né,ite de Beleza e. L�ixc�
Desfile das maravilhosas f i!!·'�..t

��as d�' ,C�val C�ri�êa, ,.C?m
-e-e

'

• .].... ·C· tr LO
Y

"A '.0)
: vanuro ,: ,

as o � una.' > .s _,.,

• ;
C'

.'

d M·· '"1 t ..

r('Wt:�r�: -- AmCUTSO e iSS' '�.l,li::,
Catarina 19,67. \.

ftPOS o desíile das
� l� I

Iantá-
sias do Carnaval Corioea, as c. ní.';'

d1data� ao titulo de l\'liss Sa:1.t�
Catarina, desfllarã·\) para 1-'1' ':�o

{lo C,;ncnr�� Af�dnl 'rJe 19 ;-.
-

A
·...,?nda de Música' da Políeis �; íi,�

1jtar, executará mn proJf" 3' '.�

de:;,mrisica que _vibrará' �,Gimlsin
dt}!':$esc, que é- uma, miniatura d.,?
Maracanãzinho.

o DIRETOR, da TV P'� �-
; "

'.' \.
ni ._- Fernando Costa I é''';:}' ,,�
.r�n"T� :1��() par}'!! n:wl1r;pw ja

())�i�são Jwg,adQra do'. 'Conc\i.r�
s.6·'cle rdis�' Sa��tã: Cat�r�TÍ;a' '� i:t
Coniir1llc,u: sua' presença; nesta

tl:5-,

Cai.Ji:tal. Chegará' amanhã,. OH

�ábadó.

.1

,'0 ALMOÇÁVAM �mte�) 'no

nm�ii"rncia Palace, os Sr5. l<:lj" I'

top��. Júlio .Busa e ,T�ba.iaras
1Iaf'�s Este ultimo um dos :' ir'!?-·

\ I'

tore,; da TV,Gauchà, que Vei,Q"

'Pa;ra p:t<Oimover a inaugurá,.
çãó .

da referida empresa, de te.�
Ievi3ão de Porto Alegre. S,áb.íl{�cj..
no Que:t:ência Pa]acC?, .

as, 19 ho,
�as� � TV Gauéha, com a TV, ciú

.. be, oe' Florlah�polis; -recep�tOlm"'"
'rãô par�' um COqUE�t�1.

..

I

tNC.ONTRA-SE ·nesbj·, Ca::
pit;�,: o Professor O'scar VersT:.l

• -;"':f' 1 1�'1'l) l "",," <'''\ � � I. 1": (.1" (,." < a,r.... A,a_ ':'"'. I ",'� ,'" 'lO ,,_f..a.,' ,.. .1.

de: de_'��[:e(licina da Universjebde
Fed�J·�l de Mú;tas Gerais; '�: ..

,.,,'�;;.,,"presidente ,dá AS$,odm;10
nr.a']�idra de Escolas l\'1éc1 c' ,'50 l

Vis,üm,do todas -'as Univef''L:'�:
<"les B�·asneiras. AcompanhaI}} ,:)"
7H� �<:11:osa doha Ruth.

,J

() DR� Paulo Konder ��q.:';
-

nhausen,' ontem, no 'Palácio das
'ndn..trias, fez uma conferêqci'él

I,

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

._

EnltJce
.

Matrimonial
"

Realize -se no' diQ 6 .(10 cqrrente'
!'1.a vizinho ciddde de CL r tiba, o enla
ce matrimónial do senhorita Arlete Pe

'res,. filha .dlleta do Sr. ,Rubens Francis
co Peres e de Do. Louro de Olivei'ra Pe

res, 'com o jovem Louriv::J1 Kureski. Fo
ram 'padrinhos po� partf' da no'iv:a, t;l0

�;vil, '0 Sr. Francisco Thomaz Peres �
51"0.' e .do n0ivo, o Sr. DI ir /01 Kureski e \

·Sra. 'No religioso 'por porte do noivo, o

,
"

I �

Sr, Odilon Ramos e Sra. e 'Ag�in0r Hirt 1\
'\Siquei r6 e Sra. e por porte, do, noiV,Q, o

Sr. Narciso ChiChon e Sra. e [: 'V' no

Romm.e Sra. Após os cerimônias, 'o jo
vem por foi recepcionado no Club�� ,1os
Sub-Te'nentes e Sargentos da Guar ni

ção Local, onde houve um ani"nndc'

baile, que se píOlongou-se até al1'(ls he
ras du nladrugodas, Ao termi�a' c'es,

te, sequiram em sua I�a de mel p 1rCl'

a cidade de CamborilJ, ne!.ite Est ldo.··

.i

.'

c. RAMOS

Demoro, 1426 . Estreito

I:
1 ,

Cor.onel PedroRua

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



...·1·... PAUIN.

'�orrl VIS as ao- cstaouat

;VIsando i1 rodada ínaúgu
J'lJ.l em disputa elo título m.i-

. ximo de fntühol de 1967 mar
Várzea - Espaiacuhu: 'Vitória do Epiranga cada para ü dia 4 de junho

De São José
..

próximo, tt'einam os conjun-
tos do �v�j � Figueirense,

Domingo �l tarde em Parti-· 'di;·jnitivament.e o "Placard'?' os: quais, lima vez mais, cs-

da amistosa realizada em' de' quatros; tentos a .três:·' tarão representando a Capi-
seu gramado, o Ipíranga F. Telmo marcou os quatrns tlll.

.

p.; de.' São: José, venceu: (1<': 't�rítos dQ Ipiranga, que fOl" '

maneira espetacular e bri- �1;l{)U assínu

14�úte;!l poríeroso onze da ' l�l�infJ (JÚJio); Zé Bl'OIj"
Intemacíonal F. C. do EE- Ceceu, Jacó, Zé Jaime; rehí. \

treito, em uma par.tida mo- cio, ·j.WaÚei.', no, 'I'elmo, Má·

,vipIentacJ,a ;.l cheias de lan- iiq Santos, j'rlário RUa (Âh
ces emocionantes por' parte, ton).:

"'� .� .de ambas as equipes" que : Na preliminar 'entre as 'e-
.

". '.

,,';!;'" ".1"l
C

.

E f
\

i '-fi· '5 d M"I
. · não :poYPlJ..r'PIl esfôrços 11<1' quipes seenndárías .tambêru'

. Tórrü�Jo G�Robedrê G@mes Ped�osa" - fu'ZeHr.,· n ren a. l'tlilCiOnaJl.1 e, on"ev�..
-ra propo'I'clonar um excelen- saiu vencedora a' .do .Ipiran-

.

1 d n· 14 Pela 'farta Libf.rladores da te espetáculo fi enorme toro g� por ·��te
.

tentos li:, �nlc. U
'

. , .'

I··
- fii1 U '

Grêmh� e l�d��·lMrGiG)md em Lnla pe a
'

et., �la I
1
,i,:.·,;,' -

ciq,a
,

9,ue I
compareceu' b))· l�or;11ou la equipe "de s!lplén. ",,,iver$ihU"l�� JUt':'ilraO e. !"e�namenios

'J!l �n1·&l
,...

r,

América ., 'campp da Praça Municipal. te� do h).h·i1uga com: Júlio; .
.

,
' .',

b!l.e(5)�� :�haç�O 'Aljós és'tl1r duas vezes em' :€iirlinhos; Bujão, Carlos Ali· Os treihomentos dei· equipe de futebol c!��\:salão
i"

. LIJY[A - O Cl'qzeiro, 'do río ys. Colo-Colo; dia 7 .
. ., �'" .' ,

d
",'Os. gaucnos do Grem o e drosa", uma vez que na :jln·

Brasil, es�:reill:Il' nas semifi- Colo-Colo vs IÚver 'Plate e. desvantagem no marcador,' �:Jônio, ·Zez1'nl:;o,. Gê), T,Vi§t,. universitófiai,tiveram' início no noite. posso tJ�\sob o
Internacional. estarão, es�[l, 'ineh'a, efetI\aqa I>ábad!l.e do- .

-.
t d TI" 't'

,

R m'g' d;'" ",pai'tiu o Iniranga para lima·::<Ciul'ÍOJ:)i; TitI, Toninho, Jabas; :'" :..
'

d' 't
"

d Rozend'o L'lm' a' que C'O:I't '
. , . - n,ais ilJ1 T.,w.,.,a Ltber a ores luverSI anQ vs ac '/

m· Y' .' .

'

.. """,,,,' ".' 0rJentocao_ O. rema ar ,: >,' aronoite, tentanelo ao reabilita· mingo perderam p!J.:ta os paq
.

» ,'.

d
.

1 ch'" Cacau .
.

. . '. .
. . ,

4a. Am�rica lIO dilj. 14 de Ja- 11 - Perir.,1 vs. Nadonal;', ,�r:'��;ca a [i,ensacwna, • �-

<.'.' ..,' ,�' ',{o'm 'o' doncurso de 21 atletas, portanto, em ·;condi.ção, l1esta. segunda rodada listas do Palmeiras e Coria·
�1., o. ,. e;n,. ".D�. dQ L'i'prnonte, con dia 13 ...:.. Jlivcr. Plate vs. Un'j.-

.

gamlo ao: efDllª'te por tres.I:� )\'Iarcaral.11 ll,a.,rli, i,�. I�l�Jlil' '" ,
. '" ..

rlp.' t"!lÚ}o' ih fase fInal ti:) tj�ns, pelo e�(lOl'� (fe �]i. 1....... "'! U . . ,

f t no 1 f rc,..··'"T· 1 (Li) e Ja'hns (3) 'e.',26es,:dê"forrndr ul-no,excelé'nfe equipe para nqsó�,repreJ.f
tr"a 9 N�ciipnal, d,e Monte,:i. vel'sitá-io' dia 14 Crm:ei· en os e íln� lllcn.e mil. 'l'l": .-'gff· omn 10 ,. .", ,T �•. � ," ',,� ..

' ,

, , ..

,Torneio .'IRopel'to· Gomes Pc .

'. '.

-' 1 ,., " -...."
'

'.' ,

',....
.'

. ;.,' i,' .: .s.e�,,(-far.,. n.. os. J'�g'os 'que. ser.ão de.sdobrados em :PF.�.a,cico,'

d<}l�. No ;:lia Ul, lJi.l.lda
.

em 1'0 vs. Nadr:)llal; dilf 1�' -

��lo IJ',)r�onte, o quà�rp EhCing' I ;r�. Unh;�rsitário;, .'�" " .,,":' ba;, e� sêío- Paulo} p'�!o. brasile,iro universitári?':, .

btasilt;#p c!1freptará
'

o:Pé· dja li! - Gi'uz�iro v�. fen1l;, < Valdendr@ Per[te aJhiroa dos KlGáios" ;- ,", EI�tr�" oytros jogadores'; R'ozendo contar�iL: Com

nitrol, <> ,ouiro integrante !lo rol; dia ?1- -- COlp;Coloe vS. " ,

",'", .... �:;,: Biàzzoto, F:aúrto�'fv\omualdo, Nacjo,' Eduardo.4't.0elim
seu grupo. ( Racing; di� 29 - Uhive�'sit'Í>' 'Par,a O Et�utJllorj'�no S�nchez" C, ,;

·.D.â::;':S'ilva, .B.6rge$I.�Do.·..�ádo; Zagalo e.' Jango
..
, \);�.·....'Mnti,A t I

� t'd rio vs. D. ivex Plate', dia 5 -

.

'h'
.' "
l'

'.'

N' -

s ·ou ras (uas par 1 as H QUITO - Com uma
'

....1·l. :.,rte e jog'o cc c�tura.'" os' c'OS' ".cobrasll:de nósS€ls.'equipes· principais qUé:.iJarti'do Cruz.eiro con'tra as repl'C, PenaroI 'flS: Crü�eiro � .ílivrr,
'

JÍlaI).te atnaça'!l' e conseguin. "Ii1iirrios assaltos,- foi a vez" . ,_" .

, .,., 'I lC' l' "d- 9 N
. '. '

cl'palll do atual certame regional da divislao êspeci.seiltll;çpes ur)lgpaias, em VS. ,-"o o o o; la - �. iIo a.nnl�l' :1 temível esquer.
,e

'(te Sanchez atacar, ·com O' .
1_ .

.
ll-IonteviqéJl, serão disputa· donal vs. Crllzeira; dia I? da do sen adversário, ·ó pe..

' ': ij�1.'l�ileiro acusando algmls '.'
a I, '11'�l�!i.

tj.�'!i nos dias ;; e 9 de julho. 'Colo·Colo vs. UniversitáriQ so-galo equatotiàno Angel, g,olpes. Até o final da pugim,
A t,ullelil lirssa etapa d'o e RacÍJ,lg vs. River Plate;, e. "Petiso" Sa'whez conquistou "·.a '.atuação , do equU't.orian.ú.· 'D' 2Il � r

R
/

d
': '

•
. 4'lIze C((1m &lhe�as ecune'ra os '

..

'

'

çert!!-me sLU.american;,), foi dia· 16, Nacional vs. Pefi;ll'oJ. coroa. continental da' �a ..

' fo'i' melhor, lllerecelldo o l'fÕ- 1!3 r

elaborada no sábado em Li- tégolia, ao derrotar o bl'asi.<. �,uitado final.
'

... ,' '.... ;',' A equipe" do CI,ube Doze de Agôsto cont9'�á po

�a, numa reunião de repl'�'
-

le'iro 'Valdomiro Pinto, 111'11' >/«Petiso", que 'PfSOU ,.51c980}' ro os próximàs compromissos com o seu atacà6tê Me
s�ntantes 00& clubes c1as�i· PROCURA.,�S.�. ��ntos.'O:lmgiJista eQ1iato-,,' q�il�s coni:r:l.53PQOi �e V�_l.�: lirn; e�;,condi,çõ�s de jôgo já que está tota\:�en�ffiéãdps' e 'dirigentes da Coa: PrQc.ura.-se ARMA?íEI�'r -- "nano, durante os 12 aSêa1· .' ,doplIro, fOL carreg�d() ,n98. ""'d da contusão que o afastou dos j09,9s' fi.
feder�ção SuJ·AJ)lericana. ()

.

BAR oU'RESTAURANTEpe-:; tos, consegidu reunir pontos" ombros do:> torcédoj.'es até [) JeC�lpera o
-:",

Pl'ograma completo é O','3B: 'qneno Pllra' arrendar ou �lw' suficieIlte" para InereCeI' a ',Cep,tro da cida"ie.
'

..

'.,

.. ,nàls do' turno.. . \;

gUQlÍe: 31 de maio - River g'fU' com moradia. 'fratar P!>� vitória 'p01' decisão u�anim'�. "'Em uma das i}��liÍniml�'e5, E'nquanto' isso o zagueiro Lauri continua 5bb in
'Plate vs. Radng-, Univeisitfi�

.

lo fone 26'12. 24.5 _

.

,ó. ;,.campeãn nacional. ii!)",. tenso cLlicjaêos do Departamento MéçJico do clJfu� do
V�ldomjrü Wciou atac<lli-,: meios·metEo,> - Dilnü\l G\Ui�

. , rwq João pinto.
qo, mas nijo pode acertar, lifu' - dCi'l'otou, 1101' pontos . .

seu !:lponentc com precisão"
.

P\',:vice-Caml1eão ':1r,gení:'4i0� �

fladft ã· sua grande 1110biltda· .:M,'am\el Alvarez. , FI:bC Agl��rda .Andraiei.l '."

A diretori(J do GUÇlranY, dq cic!ade de Lages,
-

i. ,'.

A diretoria' da Federação Atlética C?tori�,�nse,
continuo tentando no ,,rnerc

... o.-l,,o .,g'qúçho (:) conto ratac,.. ,q-o
.

.

f' I d C' 'R' I'Y
"

. "

. acaba de cabógra ar pe ,a segull o vez, a�r la.'
..",oUIí

de,três reforços para a campanha do estadual que, Flash�s do',:;���louisma'... to der Const�ucões Andratell, comunicando qJe' se

est,á. com seu início fixado· para o próximo dio • 4 de "

"

par'" :l"·n:..·.·ai,:".'c'evera' �e'c'l"dl·çl.O· 'de e�contro ern c:;ndições normais os trabalhos p"r;�,limi.,

h
' Estão ,:v�·o.graI?-lados ,ser

, "I.... ,
,

.

. '. '"

Jun o·.

.�'Fortaleza e Piracicaba,_ dn·', :��i�rium acôr(to ,entr-t:), os tÚ· ':, 'ncires: :parGl �; i�íéjo' pràpriamente da cobertvro R9,. es

� ;;r�llte o'mês de. julho, Cam· .
íiiúos. Ao jogador cabe ane:

, tódi.o Santa CàtaÍ'Ína, �'>;-
- x x x x ,

.

peol1atos hra�üei�os de Ft�- '�.�$ ate�d;l' u 'Fe�er�ç�p'.f!.,l�� ., O. corpo diretivo' da,;, Fac a'guorda comutliqãçõo
.

'

tenol de 'Ialão.. A cOlnuetl·, flzel' a convocaça9, .$em; O�l- ..
,

"

.

I" . "'-b
�

d t d
".

do
.

�
..

t. .' .' i, .' c.. :' ',�. "".n �
.. '_ }: r' da-,flrmo,pouisTOso re)lo oe .0InlCIO co",eru·

.

Pelo que se cQmenta, Avaí e 'Fibueirense esta-> ção do Ceará, t!)IJl' o ll,at�o:_�, �,l,'. ·pOl' e<;ge ?�:l'f:t.l��.... s� (>. .

'+'d '�'t 'a<':"';,'� .'
, "

,. ,i "-,'"
I . 'y,', "

l' C B B- ·�.a.'de"Safi)-,.. e.lona-d,ó .....- .'f"", " ;. "
. ra o €5 a 10,. . : . ,-:.�

rão firm.,gs",nÇlS",.di�,wws.d@, estadu€l�, .quandd-tôdas' �s"P��1111...
o ca . '. r' ili"'d', d d

. ,;:...... .

'.' •
-

.
. , '

, . , ' . 'Paulo a l'esponsab . a e
.
a . -

.

possiqil idades 'indiCQvam qLle se manteri,am ausente� ;"C'
'"

f"rI' '.:-0 'Brasilel'ra. d'" ,,;\.,. .,tx x" O :1I1f4 .' �. """;J' L 'A'" r'!.'lln;'�l. . . ,on e'leraça . v

'. h'•.. \'.. ,,{' •. ' '.' ,s \ �orm.•ga� ,. lilf: �. aa:gesq !l!®S'!l.a �11Jl!r."1��.,.dssta disputa. \Desí.>�rt�s· 'Urnversitários. . ',. . -

Em ambos :Santa Cátarina :C'itimos aguardar �lista:Cte A ,equipe de �olão Os Coringas, da cidad:'.de
se .fará ,presente" corp. s�us ':c6�t'1vocad6s da F.C:F.S., p,ar;1 Lages, dever6 yisitar Flprianópolis no próximo",9To 3

';seleci�rÍ�dos, formados por 'eiíião abo�'darm6s' 'ê:Sse a�� ce i unho '-,oportunidade em quê concederá rev.Q�che
.. ",

tI"
'

,

.

t as rl,'U'ls- ,�,.tm.·"'t··o·· com mais' lurop:ried3." "

'
.

d' B' B' f'l' d'" C I b D ·..fe· A. .' . '·a· etas penencen es "'_ .

o e.,.qLlip� _

.. o,.' :,!..g,.- oYs, I Ia. o .ao·. u e oze, "�,:.�\ 'iit�,A chretona do Metropol convocpu seus OS50Cla- .

"F d" -"8 iocais dé' . fi'
, e eracoV"' , > .:'

'_. 'gôsto que recent�m.ente esteve na serra onde f?,1 :der.sJos [;lara uma reunião. ria 'lpite çfe' sópadÇl, oportuni _,'
.
-

,

"

dade em que seria discutido a participaçãd' ou' não-
-

x x x
. SAI.lONISTJ\ • rot�do.

"

.'
,

,

do Met'ropOI nas disputas do es,tadual. Até o mQmen ,
Os Iqgeanos serão recepckmados 'feios

to, t.odávia, não' conseguimos saber os resultados des,
.

O: prOblema está em que,
'

..dá 'lista' de
'

convocados ela
tq 'reljl'1iÇío: /

"

'{ k.q:D.p" .�on8tf1m ;jogadores
, q'ue . possive�mente serão' re"

.

qutsitados rela .

F,C,F.S .. A

A maioria dêles l\'ão unive.·

...... '�

,

'o.

,':,

._egi�na,! ,S't!1,o���:16 : �Ó·;n� T�rçi:Peh'�:
J � \.

•

O 'campeonato regional de, futebo'l de salão, di
visão especial, sàrnente: terá continuidade na noite

de terçá-feira da próxima semana, uma vez que 0':
manhã o estádio do SESC-SENAC estará· sendo oêu

padG com uma promoção social.

EscrevellJl: L.S.·

EMPATOU EM BARREH'H)S O AZES DO GRAMADO

"

;,

tos,
Marcando Lu.iz Eugênio e Mauri de penalti pa

ra' o Àses do Gramado.
I'

.

AJinhou assim o time suplente do Ases: Zecó,
'.

M'�tlFi, Anqré, Djalma, Sérgio, Quarenta e Ffanzoni,
Lui� Eugêniol Laudelino, Adilson e tdnei.
CINE SãO JOSE

': '

VENCE EM BARRE!RQS

".' -' O. time Presidido, pe.lo popular Hélio Vieira, o

São JosÉ F,C. dos Cines de nossa Capital, JOGando do
,

: ming� :0 tqrde em Barreiros contra G cnze do Nado·
'�""noi F',C. local, sqiu v,encedor pelo escore de 3' '!. O.

,

Foram autores dos tentos: Estevão 2 e Afioli ,1.
Formou assim o quadro do \ São José; Bastião;

'Qulnha, Arn�ldo, Rato e Tico, Acioli e Moacir, Gale

go, Est.évõo, Palmeta e Paulo.
"

. Tarnbérr nos suplentes, a vit6ri,a sorriu 00 time

da Capital por '2a 1.
_.

tom mais esta espetacular vitória, ,o time cios
Cines de nosso Capital, prossegue firme no setor vaf

zeano.

QUADRO OE ALBERTO ALVES VENCE
".,

EM CAPOEIRAS

O Vera Cruz F.C., da Rua Major Costa" que

vem sendo muito bem comandado pelo popular Al

berto Alves, conseguiu mais uma sensacional vitória
de 4 tentos' a 2, diante do forte onze do Cqpoeirinha

.

F_\C. local, num prélio que agradou q todos os presen

tes .. O Ver,a Cruz destacou-se maravilhosamente den
,

trá das quatro linhas do gramado, dando uma bela

demonstracão de futebol , fazendo com que seus an

tagonistas'se empregasse a fundo p:ara não receberu

ma goleada.
Nos suplentes, surgiu um empate de 3 tentos.

Ássim sende, o time do Sr. Alberto Alves vem

dia a dia, se projetando no setor varzeano, de?tacan
do-se como uma das melhores agremiações de nossa

,
várzea. Que prossigo ossim} são os siceros votos des-

ta coluna.

PALMARES VENCE CAiÇARA ;I

Jogando no Fes,tivql promovido pelo Indepen-
dente F.C. da Trindade, a jovem equipe do PalmaGes

,F.C. do Bairro do Agronômica defronto\.J-se com o
.

time do Caiçara F.C., coinseguindo bela vitóri,a por
1 tento, a O, com gol assinalado por Toninha.

Notou-se a ausência do atleta Versátil, uma
;j :'ve� que o mesmo agradou em cbeio, em sua primeiro

"

"p�rtida �eal1z�da no Costeira, G:hegando ao ponto
.

de ser vinculado à mais jovem equipe de nosso vár

zea.

Poréml um outro coração prende o referido a

tleta.

I I Como se silqc, o "Leão da

Ilha integra o grupo J� e o

"Furacão" .() �. Este, ;'lléstiJ.
prfrneira vQlta do

.. certame
estará atuando fOl:�, da , me

trópole, polI; será adversá.
rio do Clnbo '4tIét-ico Cla_r4Js

)�ehfHl�, �? Brusque, man-

da,qfi.o do .jeg·o, e COUl
I' !

- fi
qua " .1QgO�1 � onungo ú!tünq
na. cidade bêrço da fiae

.

1 d
,Uo

c,ata.l'll1ense, ogran o elnlla, ,"

tal' porrum tento. Q\lant
:ln alvlceleste, receberá a ,�I

. .1.
sIta do Perdigfío, o glnl'iosn'
campeão de 1966, cU.ia Pt<,
sença no "Adolfo ,Ronde; i"

csN 'sell�ln flgual'daga Pelo
I' I,

flori J·t .

' s
.

lcrjanopolt anos; C0111 inusi,
tado ínterêssc e o mais Vil'

• __
fi

cntusíasmo, em razao do ti
tulo conquistado, aliás j1el'
•• �I

J
prunerra W'Z, ue

. maneita
que verem-os dia. 4' o l?l'i'lle�

. J'O e o último campeão caI,.
rjnell�e

.

ele futebol.

- x x x -

A mais JOVEM EMISSORA acaba de

CQwnp1etar seu 5Q ANIVERSt\RIO.
Quàndo vemos paSSâ'�' mais um ano de

ati�idade, temos ,a certeza de haver

correspondido a _ confiança depositada.
Formando a melhor equipe" fazendo' a
maªs . dinâmica e atuante programação,
co�ocamos a emls$(:m31 ,rmma' P9sicão �e
LIDER DE AUDIENCiA.

.

E�tão de parabéns nO$s9-s, anunc,antes,
·.e ouvintes porqu�· souberam escolher
A . MELHOR, ainda que ser isto (a m�lhor)
em apenas' 5 anos' ffie pareca INCRIVEl.

x

- x x ._,-

I
\2
110

.-

Fel'mpe"
-Fone 3933 F'

x ·x

. A' representação do Santos' P,utebÇ>j CLube esto-
"rá "se"exipindo em Blumen9u' no próximo mês de :>.e-·

tembr-b, ',oportunidade em que enfrent.qrÇj <1l um com

�inado fo'rmado por atletas do Olímpico e do Pa.l
�eirq.S. O jôgo será desdobrado em Tiinbó1 e dentrQ'
dos' comemorações do centenário de Tirtíbq, "J-'

\'.

i

sitários e' clisp4ta�n o c·am·

peónato da cidade pela J;i'H

culclaqe' qU0 estúctam. E: l'l.O
,

meslllo tempo jogam por

clubes filiados a Fedemçã;o
de Futebol de Salão.

'

,
,

- x x x Está. errado o critério de

.
conceder·se :registro de atlé·

. tas, por lnais de 'uma entida

'de. :Porém, mais ,errado ain

da estão as ConieClêrações
em programarem campeona
'tos noci(mais para a J:Ilesma.

época, esp�cialmente porq'ue
são cOlllpetjções amadoris·
tas e sabemos que ó atlHa

amador 11\1. sua maioria, é

estuda.nte e quasi sempre
empresta colaboração à sua

Faculdade e a Federação 1fs,
portiva especializada. '

A imprensa g.aClcha comertou que

Gibi; perterKente ao Metropol, deverá
. 1

110 clL!be santisto o mesmo acontecendo com Hami!-
{tono Ein troca o Santos poderq ceder quatro jogado
res, entre os quais, o ponteiro direito Dorval qu� não

vem _sendo oproveitado pelo treinador Antoninho.

o zagueiro
permqnecer

- x x x x

A diretoria do Federação Catarinense de �Fúte
boi de Salão, está tentando conseguir com gr,ande an

teeedência, a condução para o selecionodo catqri
Ilen�e 'solonista que deverá, porticipar de mais '.'um
certame nacional.

xxx

Resta agora que o bom

censo :prevª,leça entre os ho;

menS
. que dirigem o esporte

em Santa Ca tarina. Dispo-
, \ Iras êste ano de plantel ex-A diretor,i,a do Paissandu çle Brusque, acaba de' r'p!cmt.e, corn 3 a 4 jogadores

ser �Ieita, devendo iniciar os trabalhos para q recons par,a 'cada PQsiç�o.. Um en

truçÇío de seu estádio de futebol, visando inaugurá-' ""m,wueIIW el}tre o� treipa-·
I d

.

t 't'
." , dores das duas ·Fed.crações,o uran e o seu'. cmquen enarlO que. ocorrerq em ..

1968. poderá resulta.r na forma
ção de 2 planteis e nkspecti
VOE; reserv�s, um à altura da

outro, benefic�ando a todps.

- x x x ·x-

x x x- X-

'
..

' \

A representação salonista do'Metropol de' Pôr-
to Alegre, estará excursionando nest� fim de sema..

no à Santa Catarina, ond,e no Ginási.o do clube, olvi ..

verde, e'stará dando combate ao Metropol' ,catarin'en
se..

:!'f x x;.
O qQe l,}ão' se :p04e é abrir

luta, em' tôrpo dês(5e ou da·
quele atléta. Permiti que ele,
�tléta, escplha, em que sele

çã,o qu�r,j!lg:i.r. Esse proble.

'
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Apresentação da ,IICo,�eçãp .Lenzí", Promoção do Cluhe SoropUmisiél,de Florianópoli�r Destinando a Renda às Enlida..

,

des:Uelleficentes'
'

, ,,',' ,
,

,(

APARTAMENTÔ 'CENTRAL M'
'

,

'L
-

\ ,
'

Vende-se no mcqníflco EiJ Ad&lia Arnim, de Icente
' : omento . ite rêrio

com 2 Quortos, Lí�ir}g, Copc, Cozinho, Instalação
"

Sonitória e, Dependênciqs de Er:]Ipr�godÇl. , t

\;
Distrito,

,

,

'

"'

,"'I
'" Maiores inforrncçôes poderôo+ser obtidos, - em,' ,�,

horório comerci91, exclusive, cos sábados" no. sede do -v.
� Não (um I ívro-sôbre pelíticc. ou iqeQI.9s:,Jia" 'más

.otssc. à RiJC'l Soritcnc 274 Arotoc'à; ou por i nter- ,AC,1:\DEM IA DE ,'J U DO ,E DEFESA PESSOAL TA:r,::E�
,

sô�re <:J própria organif:aç6oJ partidárJ,o, SUá rcrnlficc

,;nédio da Caixa P�stal 668, '

"

f"IISA'. (FILIADA:,'!\' ACADEMII.\ ONO- DE S. PAULO) çõo pelos bcirtos, cidades e Estados, e�cánçCll'ld() iri-

" Endereço' Teleqróflco: F-StSP"'-"� Floríanóp'c:Jfi�', MATRICULAS ABERTAS " A. .AVENI Ç>/\ , HERC!.C,IO "clusive suo 'fôrç,€1 nccionol. ,e os métodos ernpreqcdos
Se. " '" ,i

i' LJz No, 21'1 ,_'" RC)[)ÓVIARIA
" 'I -Ó. nq ,difusãe: ,de suas; idéias e· na apresentação dos-per

"

ENGo, wERNER EUGENIO 'ZULAUF i,'

Diretor �ró!3-;:ietá�io' .:

'

, sonelldedes dos seus_líderes - .eis o que é O M.ANU
CHEFE' DO DfSTR('i'O Prof. Vitor ,'f!errelró' da ,Silva.

,

AL DE POLITICA PRATICA, escritopor Paul P. Van
. '

'

Riper, outoridcde norte-cmericone.: no. assunto; e Q-,
,

, "
'

, gora entregue 00 público brasileiro pelo' Distribuido-" ,

'
-;

. '

','
'l

R
.

d d
-

de" G Id M' I
" Por ter sido trcnsferldo para a' reservd,� opós '25

ra ecorc, r;)uma tra uçco e, era' 0,' ore o,

,ano� de serviço militar, o mqjor Walmote�:Per�i.rº de
,"

Siqueira; çOm�ltlc!ànt� cjà 1 q. 'e;i'q. do �3ó" :R��J:r:r'efu
to de IrfCin�a�io" com ��c;je �m T0bçrãp, fil9�sq�"J�'So
rr'iando dº(jI,!�la guºrnl�g� qq' cel!?it&,o qe� !;Jw{Mdt�
tos RQdrigL,les, €rh, 501.ehi9Qçle. regi izdda �q €lJ,.l,oitêt
.: .' \

•

'
'. 1

,",' � \

na m�lt1hd' de '�'6bddo. último, eoi'rl o I'resehç.g ',dÉr cu-
�,

.-

.c" ..,. � YI'--;' �-<., _..... ,,�.
�'. �]:\>_ � ::.r'�v"'.r-' , ti;

toriçloÇJes loeels e figuraS. ele, destaque nos .meios, pc
lítiço;;" é '$9çi�i� Ç.Q çidgoo.'

, ',� ,r-

,\

RlEX-M,ARCAS E PAl'ENTES
Agente Oficial d'J Propriedade mdustricl Re.

gistro de marcos, patentes .de invenção nomes co-
,"

," 'Inerciais, títulos ' de estobelecimentos, : inslqnics e

,( ., fraseS de propagando.
'

Rua Tenente Silveira, 29 - sala 8 -,lo. an

dar - Alto da 'CosoNclr .::: Floriqnópolis _'
'

Saixc
. '..'

,Postal 97 -- Fone 3912,

Di Soares'
, \

'"
"

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

'

,IMP(A

Ne�herJo 'Czernay ,

ÇIRU�GU,O DENTISTA'" "

TE � TRANS{lLÂNTE DE D�NtES

-,
' , : "',, ,.},' ;�' i )

. TRATAR G,OM DR.�W�LTE'R\UNlif:ARES é

I-MOBIUARIA, ib-iACAP _', RUA 'FgRNANl?:iO ",�A-
� �" �. 't. . , > ":

' ... ,,>,' " " ",
.'

CHADO,6; lo, NDAR. ,FONE: '2�-41,
' '

•

.

.:! . ,,\.; �" - ".
" . ,Q'ilntístéri('J Qpe�(lt�ri(l pele sistema d� alfa rotoçã'{

{Trcitamento Indolor}.
\ "

"J !},RO'tESE FIXA E MOVEL
"

"EXCLUSIVA:M�NTt coM HQRA ,MARCADA
Edifício Julieto, cunjunto ,de salás, 20�t'Y,A ,

Rua Jerônimo Coelho, 325 '

,

'

'

j
•

t '

Das: 15 às 19 horas
'

, ,Residêm!ia: A�. HerGílio" Luz, 126, apt,:l:
-, c

" MANUAL: DE- POLITICA PRATICA
,

,
'

''-L_

, O- LlVRE'�ARBITRjO
:;"--.0;-4�--*., ....��----.... --"-_

- .-.-.�.

� .:' • •

'
..... '''.- •

"I � \
__

'. \." .....

, �As Firmas Consírutoras e 'Prolelist�s'/ '

" ,-

, ;\

/'/s FlRMAS CONSTRUTORAS \ E 'PROJETISTA\

'_'-." ', .. :

'/,.",.

o DiSTRITO lJE' ENGENHARIA SANITARIA
DE SANTA CATARil'\l-A; WESSÓ :� d� .. FU!'{1DAG,AO
'SERViÇO' ESPECIAL GE' SAUDE, PUBLICA 'CFS'ESP),

•

I
- '.�. .1". ,',

'Aviso que, poro efeito de pprticipaçõo<�em "cóncór-
f' .,:êrícias poro c0.0, trorcçõo de prl'ietos� 'e, (ou) constrÚ-

'

1'7 '

cão de Obras de' Engenharia Civil e Sanitádo -", A·
<bast�ciÍ11�ntos Públicos de Ag�j� 'e Sistemas .de

: Es,'

'goto,' à seu ,cargo; . dever60 ,o; inte<ressàdos' proçed�-" 1

Jf'r.Y1 o competente :registro de- suas Fi�mas 'no sede do
'\:::' . • '''. "0

,f

I
,

\
CURSO D�' PEDAGOGIA,CATEQUISTICA

- 'l

r
I,'

,

"

/

'-�S�P:A:Jn.'J'CUJ;Aa \ "�
',\

PRIMARIO,� GINASIO, p' CIENTIFICO, TRATAR.\ A'
, 1 '. "";'::1

I

:.�� .�' � •

\
• :'

-

,:' '.

'
• .,

... ., ;�.
RUA SOUZA PRANÇA."20,� FONE 3530. <,

'
"

\

. ',..1: '
.' 1;\

... :

., (

\
';:".�

f'
;(1 •

OUT'RO -'DIA: ANUNCIÁVAMOS, A VENDA DÓS 1�'
,- (doze) "-ÚLTIMOS," APARTAMENTOS DO' E,DIFíCIO

,_

�':' '

'\: ';" . A. .

'JpRGE ,D�OX, ".MAS,,' VEIO', O �'PA' º�$T�:' 'GAl""
, ROTO E ESTRAGOU. NOSSO, ANÚNCIO� \",'

-SÓ' ., T:EMOS:' '11, (ón�e)'

L A M B 'R E T A
'\ �. I

.

'<ende.se uma rnu!\�q" llL!�66f1,
Vêr e trotar' càrn Sé,rgiQi no Imprensá Univer�

sitória ou pel� te!efone 22.0:2, no r�riod6 da 'torde:

�.,

AGOR� SARDINHA EM:, OLI.O COME 'VEL
BEM� NÓS RESOLVEMOS ,FAZÉR, ,OUTRO/" '�NÚ�ÇIO), E

_' ,< '. VOCÊ O QUE, ESTÁ ·ESPERANDO?�?ir::,,;-', :�' . '::�:;'., ':
,

'

,VAI, ,PERDER' MAIS· 11" OPORTUNI:OAOeSi'1.t?!i:" SOLMAR
\

Nas hoas ca�a� {dti' ramo procurem Sardi ..

nhas SOLMAR. um produto, calarinense
para o mercado Int,ein,acional

,Çadé\ pes$ôa lem o direito à PQsse de uma

casa

o Jardim Atlântico
PREÇO FIXO
SEM,
REAJUSTE

\,

f;QQperará p�l'a is�o!
,

Conheça as, �ossa� f��nidi;ldes e adquira o

seu lerreno. "

:p..,,�êamtnlle, CADA PRESTAÇAO MEN"
SAL, VALORIZA.

ULTIMA

CHANCE 5 VEZES',', 'rM0BILlÁR'�A
ll.. GONZAGA
FONE 34;>0
DEOPORO 11

"

Escritch'iQ: Pedro Demoro! 1419
'Tralélr com BenjiJQlim Av�rb1lek

,
'

Fon,e: 3917 1.- 'I

, )

/

'-,..

'/ ,
I

::ç. ,

',':-;'!

'/' "
, "',,,

,

la. CIA. PO '23(). s.r, TEM NOVO COMANDA�TE
\

"

,I,
"

,

":': ,"
"

':,
i. ',�'

(Do Correspondente JABES GARCIA). -Ó, '

,

,

\

.

,
.. :;. '.' .. :"' '.' :

' :1' \

.
,.-- 'i

. Api�. CI 'Jeitl1ro do bél�tirÍ1 'O Lusivo' aq,�tGl;--PIiJ:vi��
!Se q l'al,€Ivra,do, fl'lajol"-WEli�are" qU,e disse do�trQl>\a"

I .

� �.
.

.':,., '-" ...

lho q4e pôdé réalit�'k p(v�a dmQli'or e melhorar:,'Qs"ins
talações do'quartelamêrito,' ççJn1"P viJliQsO'9Y",ni,9'�dbs
pqd�te� P�iJ9Iiçº�;� ,�� \lçíri9� �rnprê,sqli .qqYi �ed:iÁdbs�
,a�ent!,lCH,dq, �Ii�

, I'N�ªJ9 'UfUÇjQd� çQf1�egvi'rn�?,' for:: ':'
mar:tr'es turmCjs tJa, f�sérV.istqs,�üe'ÇiQqu(5€lit9n'l\tii',tJi
to bem P,'reparóc!os/ cdm9 foi sóbejQméMte ��,0.��h�

,
do i não só nos' exames de rectytbs e inspeççês; por
que 'p.Çlssam�s, Ge�o td��ém nas megnífieG� .,:de- (�

monst-râç6es de eduçqçdÇ> :físieq exééutadClS� cYm;,):,r:in
do ass'im com O finalidade p�:edpua do, Exérê,ito �Cie
é'a de' instruir GI, homem que G€jui, Y�m-Pl"e'star:',ó,.S�t
viço !v\ilita�'l. IIp'QI' Qutto Iodo' '-' pross�gLle ó"Qh::i '

'dor ,-','� cpns�gCimQ� na� :intE?grar r')q comllniq,qª�' tú�,
, baronense,' qu� nos 'recebe",{ ��, prqç9li' .qbe.fti?�; '� ,t<:i':
p�ntQ de, �er flQ��a' Uni<;Í9ºª YI1l pEl!Fjmpniq do-,cidà��

- de, hqja vi!jta é). esfôp\';Â :dci, .M4ÁiGi�f;ll!di;le!e' f:' � .i�té,
rêsse de�tq leporiÇ)sº pO�u'lpçqÇ)., PQ'F(l- qu� ,o<eetiStrul
!;q\) dQ f?9tqlhqg se.' Inkie',.,p Imois, rqpidó: pôssr��J;;'iá!
t�hd0 sido; pgto i�f9� Qçjqyiiídq � erit?e��� qf�irii�
t�ri("Hlo .��éf(::itg L!f"!1q ÓLeQ p'qrq ê�tf} fim'!, "C:grn,Hu
mild�de,:-:-:--;, c�pclu'i4 ,� qgradrç? q p�u,� pêlq, fG:�.

,

licid<3c!e que me foi ,pr0perci9nadq, f'?or ter, n� firt'l
da minha vida militar, sido desig"ado l'<:Jrq êste Co-

, .. I' •

mando, e fingrmerlte q0i> mE2l,1s qileto� çompal'lheirqs
de tººo,§ p§. diº�, q�e nlJllcq fqltgrqr:n GOm 9 §e,y a�

pôio" que tãq çe,f1l �oU��rlºr11' ÇOfflRFee,Açjer QS meus

possíveis acertos e rniAhqs muita� fplhas, ê qLi© çom
seu correto proc�ger me proporcionaram estíml;llÇ) e

incentivo dwai'lte esta çqminJ,qdq de quase trê$ (mos I,

hipç>teco minha �t�rn� grgtidqo.
II

I'

I

Seguiu"se com q palavra, jq qgQrg cQÍ'no, comen
dant� do 1 q. Cio, qq 2,30. R.I. o çaphao CleY de Mat
tos Rocjri;ll,lei>, que fe� ref�rências �199io�os 00 seu

qnt�çes?or, p�IQ Ifluito QYE1 r�qli�o4 em tJ�l1efíçi0 da

qLl�lg cqrp0rQ�qOt go mesl!'l1Ç) t�mp� �t')1 ÇjLl� qfirrnou
0, SeU propósito' de t4clo f��EJf P9f9 "CE:>�rei>l?911º�f à

coifian�a n�le depos.itadq 'por "seus, superiqre$ hl�fár
quiC9!?, ggrqqecendol, por fim, (:J I'resel1çGJ da� outori-

qgcj�!:? f') Çj�mqi�{ ÇQl1VlggQ9s.
' ,

"

"

!,.Q�Q gp§? tl;lv� 1u'�Qrt n9 �ººi!1ete Q9 ç9rnon
do ,o inauguração do retrgtq gg WlqjOr Wqlmqre P.
de Siqueira, o qual foi descerrado pelo padrinno cid
Ciq: I J9rr.q!i�tq �qltElr Zttmbllçk, q q4em' �oube
sqygqr, hq ocasi�o I Ó hom€l1ogeg,d9. faúnc!º §entir'
em brilhante improviso, o magnitud'e da Romeno"

gemo

A� s,olªniQ,qqes' forQ,m ençerrgdas com um fjno

coguetél ,servido, a todos os presentes .
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OBtENTE SOMBIIO
:1

(Leia edUori�l R,a 4�. página)
, . '

O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA
FlQrianópolis, (Qufuta·feira), 25 de maio de 1967

/

. '

,,,-
.

, ,

PLAMEG Forma MuilQs Em Pesca
..
e

F·'
,

,

Ih" ,e"
.

. ,'re-','tl·fl·c:a·. :FP:ncut�II�HI'lt.joe é �r.�feuo':C�ia.�qnselho De.Engenharia,�
Govetnador, Tem'Reconh�ciinerrilo 'I' rma· O:,' a Q .lQ \1

'
:" '

, " , .:» ,
. ' ",

, Arquilél�ra é U�baiiism��P9f; 6 ·Me�bros.'

,Os pescad�r�'s,,�'��i '�J;:1c�,�;;6�: � �urso de capa- "

"

' �."; !fel! Reparliçiies ' ;, ',. ", ":
'

-; "

,.

cltoçõo paro, flt'ividpde<p:es,q\Jeir,!,s, prc;moyido pelo
, '!

d
," II

'

O ponto haje 'é ,f,acultati" c'
,:'Ó pr�feitô 'A�ócio, ?qnti�go:as�i��u at\)t Const'.

( ����r����eenl-:�e�o,��JI,�no,go:,�:���t�:. ��.:���ê:i��,'
eng re'"ag'em'

,
,.

faz' n'
I

'I"'(: I'a.'�'
vo' n��'�epa!�i�fls;�p:blic.as � �bulr:-�do t) ;C�ns��ho 'â� Jt�ngéchab:b" �rq�i,t�tubra e' u:,

, . ".' , '

' �' e : e$Jllduais," de ,I

.amsmQ): ,\q�e r IC.OU ln ,€gra:,Jo, por t.r,e,s;, m., e'm.. ros efe.ag. odecendo 'O apÓio dispenscído:"par,a '0 :bóm êxito
' '.'

.

,", .

, - • � ., ,

t" t t
�

,·4 I tO' h
.
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"

Acôrdó' com 'decretos as.'. IvC)::, "e· o,u 1'05., r�s, �"4P,�n es, " s e,�gen ,eg9� DOViddainiciati,va�', ',::,
"

:"!"" (._.,::', .' ,:'�., .: í. '"
': I,:' "

I, ': I�.' "" ,,�.iÚidosp@.6��i'e.SÍliénte da '"dat:LlzFontes;OravoFontanaArantes.:�"ó'a:rqUitet'Na oportunidode usaram' da polcvro os srs. Er- ,

,,'iP /; ','i. .
'

.f)tel?*9!f�â -t , �:j}lelb., �o\:er�a. : Vil:;99 ,��uiz Ferreir,a são os ,tlt�lqfes: -Os, seêrs ,.substi�nesto Tremei> c�ordc;naç1or,do, cf.!rso,,'dizeqdol,de su,a , , ." , ' "I
órçamento-programa consolidada: ,"." ,d,o.l"lBl) "E,stà!"�f!.'" Ppl" outro 'tuto,s éverttucis 'são,os orqultetos :Mo'ises Elízaldõ,d.. ,.

d
.

'b" V' t C Ih Emjsolenídade previs�a pal'\l às lO. ho-
.: v v v "" -;.,! 1,

SI \ �
_ " , Qimportâncio e "19 seLi ,o jetivo, ,IC or "arvq o, 0-

.. � cO , ,
'I .,'

.. ' _

da S 't ,':" �d' Fa' ""'1:;,1.1<<1. ê$ FlôdânópóliS o·dia.'
c ,'!,·',Y'q;ye""Li_z, t:ui��.Felip� ',G.,a;m,a, D',E,ço-Ó, ,

e o engenhe'lrod d d
'

ras de amanhã no Palácio dos Despachos; c) .reorgamzeçao ccre ana, a,ê �" ,�. I'· I'Y!,,' ,

t:"j c '" '_
",gradecendo, em nome os pesca ores e o governo or " ,�.,

'f
. l' t'" �,'.

d ""'aA,�,hóJ'e é f(-,riado ';munici-, ,,-,,q,liI'qs' :.4-1.berto Ganzo Fernóndes. <

• ,

doE d' ':.1'"'' -

d
• og'overnadorlvoSllveira'presidirá'o,ato ,zendà,'cmnenase I}.ailllpanaçaQ,� os,."�r.'·!"),."";'.,, "

, '1"". � "

J
o ' sto o, osseverondo o preocupa.çao e seu gover"l " , 'I " •

.ÓvÓrÓ,Ó; ,'....,,;. nao"'full"Iommdo as -re- I:,', '�",O Sr, AC.a"c,'io Santh.I·'ago', -otendéndo conV'l'te d' de', assinatura de dois :irilport�lltés' contrito sis.temas de contrôle da arrecadaçãd e,na �':"""'l:- ,"':_ .'\,,':t ,,,

,_,� ..' Qno para o desenvolvimento das ativídades pesqueiros , "" , , , " ,lj!ar-tIcoel' .munícípaas, o co- �'Gu,,e,r-hrç,éio,.!"", ilit,ar de F'lo, rianópo, l'is. e do .,cóman�o dod "1""",' ". tos a serem celebrados entre o Plano de> introdução do sístema financeirn mtegr-a- / ('. � �", �"'�. , " ',.
'

�

_

"

em' to o b, Ifona eatarinense,'
,d'

.

.

mc�'el.� 'e a mdp.s�rIa, .

, ) 4. : B�t<l1,IHoo de' Çoçadores, compareceu ontem à so,O cursistas se,fi,teram ac.ompanhar, dos srs, An- Me,tas do.Goy�rno e a �s�essoda,de PIa-
•. o" .

" leni...Jade com"em'oratl'va' ao 1010 '. ,'.

'd B
G Ib t· t'" 't" d PLAMEG D'b neJamento SOCIedade Anomma - ASPLAN ,O �utr'D contrato ',terá por objeto . a: ,"',

.

1:.1
,� "anlversorJO a, otQ,

2�s.:
ua er� O't ;eçr�Çlr�b:xe(:�v;yo'LJ�ir�:o 'T'

I
-'- emprêsa e'!;pecializada �I em estudos' e' elabórac)âo. de estudos sôbl'e () sistema de ,G(r�iêrno .-:': j JhCi cle,,:�uíutí,.:realifado ,defronte ao Monumento dos

e(e�" sdecrAe a.rrd,o 'da" P"
?: '; "B�' Id' '. ' J, .raF'1 . ,Im!l?,. :' projetos para o setor ;iiúbÜco • é. privado. :", ineenÚ';üs à indust;ialização. ejdste�te- '. :�n\ '�:,. " ...... '" ..,,' " '�ft�rºí'� ,;�á, '�der'rb, d�, Pdraguai, no praça XV:' de No-

, �xeqltor (o ço o e .. eS'ç,q e
. a, I�ero.. ! orry,enq,. . ,"

J ,;., C t" 1 d
.',

t fr'ªv'e . � , 'vembr<o'" ir' ," ,. ,,' ;

d·,·'t1'(j··D t" t 'E·t...J ,":..I C .. "p'
I ",.msedeemSaoPaulG,

"
'Senta àarma,:acançano'os segumes ",,:,,),,.!.,'.",.;, "'·'�""'I:�\}';�':""�\-'.'>'·I:,',·,,(;':'oIO:',"';''/. �'J\',"'."'",";Ire or; p 'epar amen o. � al;,ua r�e aço ,e esc,a., ,.... "

. ,

.,�s pl'iriiipais:' diagnóstico setorla'l; .,', _
'

,

.. ,.;.', ;""
. ,',��", ,': '".

'

:'.�.'� ", .. '_':::'::'r Um .dos .contratós que serã'O,'firrriados jH)s3ibilidades de desenvolv4nen(o indus- O J,:rç.�:�enio '"../> "R;EVNIAO '; �_
Picb�IH Di� O:ll�'n.�' �.!jrrt!n�,(i' ri Mig'iJf�t }t�f()r�:&�" ':à_'��fo,rmuú,çã�, �tl�:st�àtivá trialcom ênfa�ê na utilizição dos rec'?rsas .' O góvêrn� do Estadold��r ."'.;, ;, ". !','l"," ! '. i

,

I'
.

. i'

·c·",. J' 1\
"I,' ,estadual, na fa'lXa ,da fazenda publlca, com naturais e das matérhs primas, ,política início aos e:;;tudos para., � ",!tata.n,So ge intêrês$es d({cIQs�e,' re,�n,ir�s�-õo �a

e, �por�anle e o 'IL e�,no .'
� ��pronta' \ à ,realizaçã�' de estudo� sôbre' três Pfinci- estadual de incentivos f a iPlplementa- prtlg'l'amação orçar:nentál'�, .ma".�a;,�E(' dia)O no Qepa rtarnente de: �ducaçQo' e

',' . .
, ' '

t 'be . " . çã'v d'o desenvolvimento ht4,\!-strial np �s- a v�gol'l':r no, próxhno qte,r- Cult�Fq :'d90 Pref�ihúa- Múnicip'ol';.;tedós. '0$ ,pr.o,f\esso.
'd' '. A'O" d�EUI',t,àêi�L'\ A�tlô��o : PiICh��i ,�çuPd6u' O t__si buna �a�\)e::�:: �a ':�Ol��ã'e' °d� �e�eÜa esta-, ,tado,' :.,

,
'

'

, .

\ cíciú, que enyolyerá � .to��s ras', q�e' 'f�éj0f:laro', ndq �.stobel·ec irnenfós ,

de' e�sjno do
. a., �sem� �,a,- 'E19"s Ç!tlva, ra. S�S;:9P _ �,9�tem, no, dü:a� e das ''perspecti�as 'de, ãrre<!.ad_�çã�' ,

Ae àto coníparec�rão, a�ém das autori- .

os órgãos administrativo�, �LI�I:!!cj,p_dIj'aqde- !9caV3�90s, ':b i':lterl0r"::·�9 "_lhq" Noper,lOdo' d�stJona?o obrev�s" 7'orntJn.,cQçOEl�; dizendo ter nós p'róxipros' três a.nó�, em�funçã�idàj'r,e. 'dades '.públicas, représentantes' dá� élàsse�; num árd�o trabalho, Como é11D,prt,u!1ld9d�, dej,a te fElO 5Js�ect,os "r�I(l�lbl;1qdos' ,Com oto�ado ..,c;;onh�crm.ento "do:;, dlscl\lrso, ,píroferidó pel6 go� for,iria \do sistema triif'Çl'táiio miciürtâ�; , '

empresariais e dI)' :Conse�o dé D.esenvólvi. deéorrência d�s "màis rec�n, íhê,�eÍ1Jén<to)10 erisi:n?' nó F'op!tal dó .:Es'fo?6,:" ;',
yen1adQr ,do Estado; q4Ç1nd�. d'f '$!;.ia' :vi�;it�La' São :l!ou-'. :-b) realização. de, anáHse 'para li "Pl;oj�, m.ento d:o. Estado, órgão dI' sup'ervisão do tes' detei-rnin�ções dp "go- '

' .

,.,
, ,,', r,

rençó �'Oeste,. no :ÇJ,l:Iol ?::Ç,hefé, do' �xeç.u,tivo :déter: �o do prog-rama de dis'pên�ci,o§ di; E�tido ..Pl�ri.� ,de' Meta� do Go�êrn6 e os membros \reI·fiador Iv,) Silveira,''''esti-
minou a 5ecretarisl' do,-Oe�té' ÇjLfe: çohcllJisse até o 'fi- íil':.rl.', D próximo tri'ênióie' i.l,1ialiaç;t,j g!(,bs,l' '"

'

6�, ,�jnmissãcl ,dé Programas" e Orcamento VeIaIJl reurlidos onie�:- :Qs; : .

',: ,,� L,t. Ü;rt.", "',';'. ;\" ", :"c' "

::; .;:':',." '. '

há,1 ,0_0. : corr��te"��,o
i
..
as: Q�ta�, i�,é: j:n:i;>I'�n't�ção ,da' ro- .dêsse programa, incluindo, a: _Jlrojeç;i'o d;o , '

..

d n JPtAM�,G;.
'

•
.

D§eI'�Jr�cttháerrieOmS, dIVa�nFaMze�,td'�aosee ,F.�e.dé,�,r,.aç,'a.O � Com,"e.,�ór,a .0, "" D,,-ia .·D",".,.i1'1,1o.,gi,-.do :'
dovla qlJe. ligo :Soo Lour.enço· o SaQ .M'I,gU'el D�Oeste" ,. ... , , "

'
,

,.'...
,

'
'

��elaT��;�vi�o����e�çj:sse'n�$:����;��;·t��;��,. 'i:��: :'G''. O''V":
'Í\.

',,,i'"
"
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f
t '.�:��:� re:peC!i�:�:I�!�� Suâ .f�s�ge� �. ,rnd�'SI�ia �'Cal��I�elt�e,

'

gràtulando-se, em nome qa,pbpulação,'oestina com
' ',:"q�'u,.e,·....·,r'·r·j:·"·�:�:,'a:r'r; e',·,': ..e,,e',r�'.' mentodeniedidas :Ií�elimi� .• ��1):í�i:.'··>"·' ',"';;("", ,'.<' ;',oo "

o governador do'�Estado pela' decisão tomada em São' o • l1l1,reS' com
.

vi�tas 'à,', ação .� ,;':,,'�, ' '. h'Á ;DÂ ..'NDUStIÜA� ,

Lourenço O'Oeste. "" ;
,oo
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•

' <o,"
, governamental nes�e setor .;�

,
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,

.. l,.' '.

'r :",',
<::"" (, ,.1
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• "J - de intel'êS�e'.báSicOJ��ra:o, O:piC{'4�'d� :;�!� cóme{m0rà;�e 'ém todo,o,raisO'dcni@logiill,Afenld�,D�JSr�çà:� ,

J�í a:r' r'·oAc'h':o"i 'fla'se' ·0' I �i::p���a���:� :r::�!�r� corn�J����'�:J�a���T�r��Úd6�,o':'R�b�:;to s-rmon:TodG$-tliJ!� Tem c i'; :1�·�D� �mf'�:'<'<,le �c�á":>'" .' O' :0' ,
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amplo srstema de cons�tas 'sen;'ilysfr;e-hQ,mem :d� empr,êse':..::l:ti,m� vid;(;f:T6âo·oe.
'.

,

. '., ',";. ',,': ;:.', .�,'<l, ',. ",:;:...
'

,�.'
.'

.

,\ ,
entre todas as secretanas e d' c'a .',' 1'/"" d

.

"I
'.

d
�,<'" ... '..;

dOO ,. - I' d"I:, 'Ic,a,a'a.cosse ln ustna e aCima" e,tw,dti.:,·:Oo Sro,M 'sd "t· d'"
,. ,,' emalS orgaos (a amUllS' '1

.

H ., b': 'GO' "":' ""'"
� ,OI . e ur]la cen ena, e pessoas' tieCessifadós .

'" ;, ,.:.. � "

_. SI -,,:. ()u_y,e,.poç em O. verno Federa,I,' átraves do
são, atendidas dl.·à,ri.,ament,fi orle, lo Fa.r' ,'Idade' de Odo"'- tn�çao de"centrahzaqa, O

.

t
' .

'4'376'9 ti' '-?1 d
" "j 'd' 19''""8 '-'"

t" "'U "1 l'
' " " ec:re. Ç>'[lr.,� ',' " e,_' e maIO' e'

, .;)., reveren·
tologia' da l!ni\;'ersidade F'eder,oI d.e, Santo', Catarina, O governador Ivo Silveira encaminhou de 30'Jias de tolerância pa.ra o pag'amento'

, t1,1f].",U,�B-rc', Da'
" d01- o :rri�'n:qria, 'do eriéri�o, profeSsor :'::� ec,?no�i�to,A .in,fqrmação fO,L ;.pl7�sta�p Ó )�portàg�m pelo Pro- D?-ensagem à apreciação da' Assembléia do impôsto:dur�pte os quâis QS f1scáis Gil "".oH -Ill perp�tuG},ndo·. o' dia de, seu falecii'r)entó comO. qquêle,fessoir, 'San\uel

.

Fonse,cd,. Oir:etor c!qquele estabeleci-' Legislativa, ,propondo 'IÍlédidas 'que visam Fazenda não poderão efetu;tr multas, Pre-
'flifiG 'T dedicãe-!?',6 c'l.q�se.':p'elp 'Cijual, taritoo;l'pfoú:,} �">".::",� ,

'':l1'ento-d�' �nsino súperior.:-:�.Sr�s�entoLi' que em médja mêlhorar as relações entre os Estadôs e vê abIda a mens3gem li ext,ipção,..do cofio l'l�is" ele ',; ,'}\''''\.rnq�s.t\i(b bJ:'ÇlsH�ira verh s�,ndo, "d.e'sGtjl, ,o seu
36 sãoi(]tendidas� pela' cadeira 'd.e Dentístic'a 24 de 'os corltribuintes, aliviando a carga \que Cl_Jl'SO "Seus 'Talões Valem Milhões": o"� 'Em Câmboriu "

" sLlI;gim.eQto, :um dos, este,iosomais fortés do próg'réssoD�)ÇC?don.tiÇl;. 40 peJo cadei,r:à��cJe· Radiologiá, á de Pró sôbre os últimbs' pesa na área,do fisco, Por
. , ,de 'nossa ,Pátriq: N�sfe "diéi� a :elo dedi�bdo, o' Federo,

tese· e ,5 pelo codei.rà. de 'Peteodontia. Revelou ainda outro lado, dando-lhes n(jvas loportunida. "De oútra parte, o Chefe do Executivo Em Sol�r...l�ade 'l'ealizGa�, çõó. dqs IrJdi!strias ve'r{" :traz..er' o essa ,h�bre"Jclossé o'I .

D: '..J 'F Id 'd" d' 'O' '(
,.

dêS', as providências 'sÓg'erÚias' i'lelo Chefe ass'i:.õ:afá. dêcreto nos p'tóximos dhs', :OU!"- na tarue de" ontem-a "0),11"'" "': < �.�, -
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" "'0, . Iretpr- �:a acu' a· e. e d.on.fofÇlgia 'que .todos ·os '"

d'?,
'

de
sua ;.rnernsogem e o "$elJ r'econhec�ment.o pelq :mUlto'idadãos são submetid?S Ô, tJma� friagem', ,feita' até do

I Exeéutivo fa-t',orecem, a arrecad�ção, .pehdendo 'â impósição áe penalidade\s fis, nanhia _, Habitação
que .vem fq;z:endo tem prol, do desenvolVimento de nos.

fi-ns do ano' passado por 'o,lutíos 'ad; Faculdade de Ser- s�m o� oneur:, () projeto pretende elimi, ?ai�, na, área do Impê.�tj) de Circulação de ,Sant�, ,Ca,tarina -7:' COHAB-
so çsta.:do, ..

·'
.'
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,
"

,� ."'.'"
. " ,-

t'
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d'b't 'f' M d' t di D' t . �SC - assinou. contrato. com �

vi'ço' Social e agora pe,la' própria Faç'lldade, que de- ,na,r ,a�'c�r:r;e?ap, mo�� arI!l ,nos e � �s �s- erca onas, por novea a. .as" ll,l�a.n e
',.. A, n'ossa. homenagem é dií-igidq: o' 'tod6s os indul

terqliha realmente a"fcilt6 de',recursc's .. ao ·cidadãot C�IS, reduzIr.' ,JUros, ,'multas e adICIonaIs, êsse prazo, os fiscais se limitarão a,oriep.�/'; a 'Cónstrut'ora. CatarincJ,l-, triah cataririe'nses; àql,Jêles que"h'um -trabalhdinces.
q!:Je, par.q lá se' Oi,rige. ,Qiss�"mais 'o, Prçífessor S(]��el ;)en'!1itir·.o :pagamento de i�npostós atrazaP "tar os co'ntribuintes, Nesse int!}�ÍIjl,;'a sé· h;é:SjoA, para �. construção sante; ,Jün'tamente com' ó's tn21balhadcirês''de 'súos fa.
Fonseca que, casos de ur.g.ên�iai sem distincão 'de liJs em du.plicatas, sacadas pelo devedor e cretaria da Fazenda receoerá' cónsultas de, Je 'U4.. casas populares no'

br'icas ,e,. bficinas, :v.e,m forjando.'o prog�esso:de 110s.
crasses ou condicão social' disoenson-í,o ser';ico � ',de '!,muí)ntar o nú�ero de prestações nos ca- "todas <!os associações de classe, sendo, as munic:ípi� dt', BalI�,eár;o de.

,SQ Te�ra"_ \ 1. .,,' -'
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•

�
, . " , - ,. ,

d t 1 d C d t· ilf' di' Camboriu" e' de :mais . 1ÔO' ,. , .' ','

,m'tbagem da Faculdade.',.,",' ',,'.. ,,:s e' pag:mep.os paree a os, once e resposas e e'lXa as em voumes, "p�l'� ,
"

, '.Ne�ie 1967"á',_êJ,atà.s,�rá COrheino,rada'con10,mefo1'\\\..

'1"
." amda o proJeto�governamental um prazo posterior distribuicão às mesmas r unid.ades· res,.dtlnciais na ci- -

,' Fil'lo IZOU revelando' à' repottágem que o serviço
'.

.

' .�' -' ,
"

•
,.

,--', � , ,\ I"ece,. Q
..

' !:J,an,'d",b .se foz 'um, nitrospecto..do tiJU� fo,, i e ,do, "

\ ' , , t' .;.t - dalie. de -Sã() Joaquim, .

'1
•,dé aSlsist€,n'C,i� é 'diriteir.am,'ente'f9Í;Gt'ui-to ,·e exe'cutado

DL I
' 1_, ,.

,

! •
' Â.O ató estíverimi presen, que fel?r�se'nta hoje a' in'dúsfria de Santd' Catarino, e

por çiunbsassisti os'peos proess�re:)'d6s respecti-

e' I" r a g
-

a'OUDela a
tes todos' o;, di�efores da que·,poeemos·aquilatarofrabo.lhogigantescoquereo

,y.as. codei,ras. ,
.

. 1 "

• .. '. ' lizoram,··'de,sde. OS ;"'iáheir�s àfé'.os'grclI:;de's i.ndustrioil. . .... '
, "�� :tAB'SC ,) da'Cü�struto- t-'

. .' ,"'" -' ra ',Caíarine:1se S/A,. ;il�m de 'ríossos;dias: " I "; .
" �,.,,' -
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�ai,r.�,,�uj��a.s· PE.: ,�.: A:ni.;t111�':l�;�,.i�ui.�m a 10' .". ,'o
,
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•

do, prefeito.de São JoaquiID,' ,'" '"O '<:;,sfôrço cón'jU�-�ó,' ,'O c,lim,à .ge'p.az_�ociol ;,e'h�;'
D
.", . ii ....

d d """I
'

sr; Egídio lV1ortotano, mania q,�El .r:�iharn Antr:e p eJ1!pregqd� e o... homem çe

·,e;J:ünhq,e'Vã_u·A��\l�'··:':.',: - ".

·r"':',e·"p·�a..t.rla"ça-o-,,".·,'·. ,!e":1" 'ep'OS.I·OS'l",
.

'. ''j,'"'' f!mprê,so/o"cons'!tU-iu·oo;alicer�e>g.u�.• ptáJe�á:no,s.SoEs-
, ,

J ", " , •• ;. ,

" ,

..,. � ��. 'c. V'
. �S""

'

taâo p,or. eh�r� \:ês -de.n:eis cd6gêrier�s.; Daí I\> ,;p�i\'Ill
,": (,.Como nos :anos .anteh0res 'ser6Ó, reá! izadas r,'o- ',;�mp�_ aI .. ,

er -'., ;r
da ,1,1,O$so' "ç,rença: neste 'Q.iq d,cr'!:ndóMi:i:i:I. ,Ele ,e, br,tei

�;�r,;,éÍ�r bar,raqliJ'!àli�,s' e ,p�ó�i��õ();:de: SchJ� Aritbni'Q no C' � ,. ,

.

de,. t�dà/u'r))' r�çC;n,heciltieritó ';à ',ql1erb;'nl,ój?to fez pelo'��. "'''", �, ,. • l .• "dr,o e i
.,'

' , ,,' , " ' .

" '{'" . '

''Igre1a do' h-]ilp'grosO' So.nto,,· cle,s9� ',9 dió 1.' Ge' Junho BRASíLIA, 24 (OE)' A re:pa.t�i.ação ,inailiaveL "O" marechal C!)f'ta e Sih:il exi�
.

.

" .

noss0.::pr.ogiesso ',e 'b'er:ri-'est6r: ,:, \. :. ,,;,1,' • ; .'
'

,até o d.atá dei realizoçao. 9pc'nHeri,da,pclócissão na noi.. dos depositas brasileiros no ext�rior '!'oí giu que as taxas do dólar (ossem elevi\das l(i;m Um' Mês 25 de maio :é, a�i'lna de tüdo.a Honrq' �6 Mérilo
te dê' 13 'do" :mesmo :mês. '';, ": ",." " '.

anunciada, na CPI da Câmara sobre a uI· o "mjnimo possivel". '. J: ", " � ,

:'Os, prórlm.os' trinta dias que cabe' a' cadGl indust'rial âe Sant.à Catarih'à ..
COI'l{iJerando o' fim o: qGe se destina o prodwto tima' alta do dodar, pelo mjnistr,o do Pla- Afirmou não se rect)rdaI�, 'do e}lCOptro deve;'ãQ sel� cíi.u.�'os é o bom

ri " :". '
• \ • ,

•

,

.

des�as festividddes iSTO' 'é; 'patõ..-aquisiçã.o de generos neJ'amento, sr. 'Helio Belt.,ão, com os'ministros do mal, Cast�lo 'Btahco, d' I t 'F I or·iar:íÓp'01 is,'� 25 .de" moio. �'e' t'96q:i: ,

. �eIi1!po, per u�:ara . (uraQ c.,
'e, agasalhos aos pobres fic:hado� e assistidos peta, Di- Revelou o ,ministro que, nesse, s�ntido, de qualquer objeção feita, à �lteração: cam- todo o período segundo as

.{. • 'i ." ,

:: ' ��' .
'

1
,

"E?toria do Pia União de 'Sqnt,o António,' tem aquela sera-o tomadas providencias," que ainda 'bial por parte)dos futuros ministro, "A ;ne- -, f A ADHEMAR.'GARCIA.'_' Presidente
" previsoes ('lO pro essor ,"

'soCiedade a sotisfaçmo de .é:6,nvi,dàr t.odos os devotos' não pod�m ser anunciadas, Em outro pon- dida adotada pelo pr�sideIit� da Repubiic�,
. Seixas Netto. D,evido a álta

de Santo Antonio e,'emparti'cular, os paroquianos da to, acentuou"que o governo· (lo"maiechal·· a época, pareceu-me sensata':;,� il1si�tiu"·:incidêl:ida.. de' ação solar,
':lQvà 'Paróquia instalaçJa na Matriz de Santó Antoniõ Costa e Silva não cogita de elevar a taxa, Considerou di!icil "quant:ü!j�al" Qs.>pl'e� .: áe.pOis��de'�se prazo, ocor•.'

"paro tomarem p'arte nas Treze,nas �Járias, rias barr,a- do Ilolar., "

"" ..
juizos do Brasil, face ?t�especul�çãe/ ,na' :ierãó' . precipitacões'" 'p�S')

'quirhos e na,\solene procissãq d9 1I11ilqgroso, s.anto, O rÍlj.nistét( do' Plal1ejamento respon- expectativa da al�a �o dOI�-i'; �. po,st'ei:iQ�:- "-�ag�i�s no : -?ê�is(ériõ .'s�l.,
" A: Oiretoria da: PiÇl,'Uni60 antecipadátnente agro 'deu a jnt�tpelf'ções, dos srs: José Maria mente, co� rel�ç�o, as, Obng'�çoe� d?" Te, ,', 'Ao 'iníc�o de jqllio, conjo,·dece à tódo� que cor,nporecer:em e que çje' qualquer Magalfães �. (relator... dás investigaçõés), souro,. �e�Justave�s:� tax� do' dol�r:::� ,'cOllseqúênci!t.-oda ação, '40

.

fórma,cooperarem afim 'de' que o Sociedade' possa Paulo Macadbi, Dániel.Faraco, Mario Co-...,./ Sobre a pOSSIbilidade de v.reJUlZ�s, no 'sol no heriúsfério norte ha.,
'cotÍtinuar; com o ptoduto dessas ,festividades, 'a pres-. vas e Gastone.'RigÍ.ri, caso da· �vidá ex,terna bt:asilei�a: afir,plou ,� ;Verá. 'na região te�pe�tades
tar a assistencia que vem.'pr�stdndo Há longos anós, De inicio, esclareceu que, sob.re o ul- "ser ra<;iocinio simplistà a afirrn,açã'o Ide':e me�mo fm'l1lações :ciclôni-
aos 130 pobres de sua respon$a,bilidade. I timo reajustamento cambial; recebe.,ra, jUfl'o ,que, 1J0 particqlar, h!)uvera perda", cas de alt� importância, '

'

tam�nte com Ó ministro' Delfim Neto e o

í' .iTe'�I,rÓ ';Da Univers:ldade Vai I)ncenar·Hq , ;:;a:;,s�:'t:::ie:re��;�Sid�:t:�ocs�a d:
Dia 15 Poemà'Driunalico De�W'idllltir Ayala Silva no sêntido de que acatassem a deci-

, . ,
.,. são do governo Castelo Bl'anco, de �e ele-

�I \ r"'thico>Reill;,poemd)dramófice>; de Walmir AYqlo vár a táxa d'�,dolar,
se.rá . enceFlodo pelo. Teatro Ex'periment.aI .U�iversitá�, qonsiderou inevitaveis os reflexós da

rio (T:E.\:J.) da Universidade,f-ede,rol de'Sqnta Cata-" 11uebra do �adtão do cruzeiro ,sopre 0li·
. rina no próximo dia 15. Ae Junho no }eatro - Alv.ór.Çl preços intern.os, "O atual governo �' disse.
de Ca,rvalho ',sob'a direcãe 'do Professor ()�avo Salda�, - procura atenuar aqueles efeitos, ,espe
.'nha. Á obrei'foi 'é'scrita" éri' mem{>riei '·dos lacónteci- cialmente no' tocante aos,pródiItos' W1por
m'entos Clue' ,semea"rãm ',p�lá prim�'ira 'vez, o idéia de It,ados, As consequcJ,lcias da alta' do dolar ,

I iberdade' no', Bras.H: o' revol_ta do� escravps comarc1da- es�íío,se -comportando nos li.m,ites admis-

da por ,Chi,cC �ei,.. � est�éia terQ.)i''líci,O às·11, horas, siv;is".", _

• •

especialmente' pQra jOl'l'lalistos e'.,çenv,iclaaos, espe-. Admi��p. que o g·ov.ern,o dQ mal. Cas

,cicais; ,Toma,m part� '1i1? esp'étáculo várips'yhiversiiá- te!o
_
Branc� se esforçou para con�e:,\a in-

rio:;;, que el,1cena�am com Su'ceSso nesta capital "PE_ fla.çao e;; q,e certa �orma - como disse -

'DREIRA OASlo-ALMAS", : ' '" "consegUIU controla-la".

• 'í' ,

Explicando 3; consulta feita por mem·
,

,
.

, bros do"governo anterior, sobre �' ele�açãp'Fá,C'uldad� 'De C)d,m�olo!J�a.· Dá. torso De da taxa, em fevereiro ulthno,. declarou

,
>2 M,'êse.s Soh ,ilireçHio,�De" Se,us:,I Do'centes que os srs, 'Ota,vio Gouveia' de BÍln.ões' (�

......
- Roberto Campos apresentaram razões p�,

Sob o direção cjos Profe-ss,<;>res Vinicio Olinger e 1'30 aquela medida, "que lhe pareceram jmr
Oar.cY Zani, foi iniciado no Faculdade ·de Odontolo- tas, como a queda das expor�àções e a ex
gia da \:Jniversidpde F;ec!_eral: de. Sa�ta Catarinq, o cessiva proéura de caqlbio", ,

Curso de Prótese Fi'xa por 'Encaixe, que terá o dura- l' Pelo q le lhe disseram as auto,ridades
ç.õo de deis r,nêses,.

'.'
1

antcl'iOJ'CS. f'O I'a,iustamentfl do Cruzeiro eJ�
I'

.

'

I. RESERVAS
UBL De' Rio Do'
Sul Atende �

Bem/i) Vlale'

.' j
, 1

Informou qu� as reservas brasileiras
no exteÍ'ior, montam a 300 mi1l'i'ões ou 360
millhões ' de ,dolares, inteiramente livl'es,
Alem dessas,

I
existem investimentos em 'ca

pitais do BID e outras organiza.ções, "As
nossas reservas ;não 'são tão g-randes, as-

Notícias chegadas do M&
dio e Alto Vale do ItajilÍ,
dã[)· conta de que ,.estão. aI,

Cáli1çalldo 6S resultados es-
sim'�. v

Revelou q�e, no tocanté ao orçJimento
do atual exercicio, que "a. receita vem se

coii1portan:do razoavelmente 'e' a�' des'Pesas
, estão: superando ligeiraméntt� as ·previsões.
"M:às � ", disse - estail10s ,prontos para, no
momellto oportuno, determinarmos os cor

, tes necessarios".

púados naquela região, a

. instaJp.ção do serviço ,que a

autarquia U.BL-Projeto Ga

do Leiteiro implanto,u na
cidade de Hio do. Sul!. A

pesquiSá' realizada por aque·
, I

la- autarquIa ! ,sob a reco-

, . mendação do .govelmador
Justificou o cancelamento das opera- ,IV'o SÍlveira, ÍIldicou Rio

ções conjugadas, determinada no" gover.nd.
'

do
.

Sul como sede do servi·

anterior, ':como medida destiqada a' coibir· . "Ç� 'de', assistência técnica ao

9 rendimento' excessivo do. capital res,tl'all" cri.adOli, de gado leieteiro,
favorecendo a produção e,

indo ào 'enc:mtro dos inie

rêl's�s do pr'odutor c da

'Usina ,de Beneficiamento de

Leite,

geu"o".
Adiante, inforplOu que "há estudos 'pa

ra modificar ou revpgar a
, Instrução 289,

do governo passado, "que' só continua .a
vigol'at em tese". "

ESTÁDI06 AINDA E SEMP.BE

(Leia editorial na' 4a• págma)
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. SA.N�At�TAB�NÁ ;'éOU�tí�Y ,ÉtUB
"

. ,

. � .'#:-"\ I :i ,-

.

I·.
, ,,' PROGR,ÁMAÇ."O'" ,"

\..'

': ,Qid f6/5· (sht_g ,f�i�a) JÇl�.tqr Dançante CO

.

o Conjunfo "Os Mughatàs" - frjício �-,-,2'1 horas"
�Oió 30!? (terço feira) -'- ALidiç60 de ,�úsr::

Clássi'cq, <som a ,?pr;ese':lt�ção dt;? N�h? SinfeJnlo
btBeethov�n; atraves do Som Estereofonn:.o do, C,I�t'

·1 �ício -,-. � 1 horas., Nessa noite os SóCios-prOpn�a
rios poderao Cbmporecer acompanhados de C,onv
dos residentes neste Capital.,

'

,�
Dia 3/6 (Sábado) '_ ,Nqite de Ç;alâ, com a rI.

lização de desfile dê modos opresentan9? a cq,le;�
crioda pelbcostureiro Lenzi. Iní,cio -'21,30 �or

Traje. - "Black-tié".'· ,'. �
OSS.: - Face 'a fest.a ,do' d i'a 3, {) o iI'etonO .

"
..

,' .. ,
. ...' n

SANTACAT�RIINA COUNT8,Y,(QLUS reso'vetl anlire.alizàr no "dia.2 (sexta feira). o Janta'r Don�

fúncioncüido nessa dàta 'o Boite "POrqQ, 49" ..

.

J PRÉD,IO OU, TEªRENO
"

\
" "-. I'

dqui
Importante orgoniz!=lção local : de�elq_ qoon

imóvel com áreá útil dê, "aprox!�ad9mente, 1.50Ld,(Prédio) ou �600 n:2 (terreno�"na zon� ��htrol e (e,
ximidades' do centro da Cap"tal. POSSlb",d�d,e ddoS,
fizar 'negÓCio à v,i's�a. Scm�ente serão conslder� riel
propostas apresentadas diretamente pelos pr P

'rios dos, referi'dos imóveis, 'I
v 91

P
-

fiG T 1/ -,'Caix'o ,:Po's'tol 54
,ropostas para '. ,'. )

I
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