
a çonge!ar 'Remédios
, o' Conselh,o Nadon'al do Abáste-..

','

Q,',presidente da Cómisséio deI Re-
ciri."e,nto 'decidiu autori�ar a SUNA:'B' ti ' 'lá,Ç9� �?'tfriores "Cla'\ Camara, d"1pu!o-"

j baixar Porfaria congelando ; o�' prec�'
'

�o' Raimund9 Podilho, declarou não
dos medicamentos, em ·todo o territ6,. ,ac'r�ditar na generalização do contli�o
"io nacional.

" '.

'no' Oriente Médio" Frisou que as con-

,

�" � ...h"sQcóes mantidas entre as g'''�'''-... r, > f / < ��, v r '''''I ,'�,
Serão .a90tados os 'Ilí"ieis' de ' we� ': " P'!t�ncias basta por si só _para compro-

(;05 viqentes ,em ou,rubro do óno .' pos-,<' "J'�voi que' nenhuma delas quer o guerra.
<:(1do: Sôbre a medida, dec-Jal.'oy 01 mio. ':':Maáifesto,", $�a conviccão de que a'

nistro Delfim Neto, da. Fazenda,' �fu-·." t.ei'ls�o' elJ',istente entre Israel e a RAU,
rante a reunião do ConseJho' NQc��r.i,ClI' 1", .. àcal;iôió por ser am'ainoda.
do Abastecimento" que ,o conge(omen'- ';'" � : Le",brou o dep. Raimundo Pedi
to dos pI'eços dos remédio's'"não', ,si9'ni� ,.': 'lhq, gl;!é C:lep0is do aparente vitória no,

fica uma mudança de fI:''r'0 d9 Go:v�.!-. '; ca,Sc<) d,a re.ti.pJ�a (Ias troRas d.a ��U) O_Tc itr'o, Ofieimt de São Paulo apresentarlÍ dejJoü; de uma.
no Costa e Silva, que pern;'láneêe' deci- , " �«;I'f9ixC? de Gaza e do bloqueIO d� gQ,1 ", '

f

dido :0 não bc..scar no tabel�,."ento .'a' , fo de A,k,cíba, os �stado's árbblês assu
.

..", ,4Jlrf;� terça.feiJ:;1 110 Teatro Alvaro ue t�I):\'alho a pe<,:a de
solução para 'o problElma da

.

davação miréim um,a posição de espectativa e, ".1:
'

dos preços.
'

.

. que' isso indica naturqlmente que os' Valentilll I\ataicv "QUA.TRO 'ViVI qUARTO". Á: eIlCt:�la,
,,'. '';'f:��:''':� 'mi's_sões de paz pode,rão ter êxito. Elo-

F�isou o minis'tro que a," niedjdn giou a po�j.ção brasil,eira no, caso do
serve para confirmar, pela e�'cécão, ' ,'''co'nflito. do Oriente Médio, afirmando
a regra geral. Disse ainda o p,r�fe�s�r,'.' �ritender qu� o Brasil deve envidar to;
Delfim Nef�' que' 'o (,G"gelame'nto dos � , dos os esforços para o. esvasiamenfo
precos dos remédios é,"medida

.

j�s't,ifi-' : do_'conflito, �ferecendo ,assim respaldo
cáveJ, em h:l,cc dos desacertos' que;: sp' '.' (I�, 'tra,bCilho da� grandes p,otência� c

vêm cometendo. ' da p'r,Óprig ONU.
_

'\ ...

f

o TEItJPO
c\s �3, � � M. � 4�Q " d. J,u�ho d� 1967

r

fRENTE Ff}IA �11, Cyf�o; PR�SSA9 A"rMQSF�R.ICA
,M�DIA: 1017,7 rr"ii'ljb:ar�s;·.TEMPERATtJRA ME'ÇlIA:
1'8';8° Centiçrcdos, UN\IDADE RELATIVA MÉT)IA:
89,3%; PLUVIOSI pApE: :25 rhrns.: Negativo - 12,,5
rnrns.: ":Iegatiyo -, Cumulus - Strqtus _' Nevoeiro
cumular - Chuvas pcssqqeiros Tempo médio:
Estave!.

.
'"

r

SIITESE

CONGRESSO' SE REUN,E
',TERÇA' ,

,
"j> r I

'O' c'ongre:so Naeio'nal,'"ad
. ,.

ter !
,se reunir na proxuna ,erçá I
feira, às 21 1l000a�. .Terao

continuida( os' debates eHl C
tôrno da i'l'es�(ten�ia I

'

(Li;
"

duas casas: dísputau., pe"'l'; :

serul�l'es ) AUl:il Soares de Ii

,. M.oura Andrade e Pcurn I
Aleix�� I

t RiO, 3 (Olt) O papa J�aulo VI poderÓ 'vir, ao

I
'

,

" ,'" Brasil em outub�ol do próximo anil; po� ,Gcasião' ,do
I PRACINHAS VOLTAM

' ': Cóngi'es�o Euc'oristicQ Internacional a r�ali%ar-se em'

r DIA 20

'I B'o'gotó - afirmou o cardeai-arcebispo de Slió' Pau-
'i, O Presidente Cosâa e su- I lo, d. Ásnelo Ros(Si� Ois�e que �stêve co";' ,I" santo p�-

\ 1

"va, aprovou os ,pl'lD.os, pari I dre ern Fatima c', sentiu nele "ui" g,rand"e desejo ' �e
o resgate das tré.tJ:ts bra3:'! visitnr FlOSSO país." ,

Ieíras, em serviço na Ft::.Lcj, : .

\

de: G'1za, Ficou estabelecida j' ,D,,' Agnel�, que transitou par'1 ausculta! as autnrída-
que' os integrantes do 'B�[a- j, pelo Galeão 'vindo ,de Nova des rehgíosas das grandes

)lhãO Suêz, retornarão ao � 'York, afirmou que a reação cidades sobre a aplicação
Bi�lf:,iJ, no dia 20 'prõ�o, II üiida�mepte verificada nos' d.ls dll'cüÍzes' Çlo Conc;lio 'e

,

'J
Estailos Unítíos.ccntra a en- as encrclícas do Papa PyJ'

l\tr\.I� ESCO�...AS, ,:' :'::Ciplic�, "PqpqlOTlllTI Progr��. lp VI. Frrscu que a ma m-
'sio" se deveu à 'má tradú terpretaç�o doda à 'enciclica.

" ,: Sob a presidência do Mi-:; ',ção "dO textó originãl. A "Populorum Pr0gresslO" nos

J;listro' qa Edncação, Tarso 'I correçao do texto' prOVOCOll 'EUA, em ",-irtucle âa tradcl-
j Dutt'a. foi. instalado o GEU':j '"'um apo.ia significativo do· çáo apre",,'}d�( que lfie. .d�,:

p';; N"aci.Í'!,nal de

,ne�eIl.v,)í-r!··I'
.

povo"c até cÍe muitos Cãl5i: ra.m, deL.' a impr(;.\�s.ão de
I

� I... '"" .. ! E' � \, )
,

,
me�lio ,uas C.U'nstcl'�ç�e$ _ s:' 'talistas que' ',a,Rtes a,critica- que o clero <; o povo no:r:te-

j coi,ares. p:s�e' gl"ugo devel'a" V1'l11?- com' s�ve!idade", fri, americanos, e',(,ayum . contra
, • construir até J.S'IO, 140 � ", sou� , ,a orientação' de ,sua santleft-I salas de aula 'em tOdo o de, <lo que não e verdaus",

" ,

País.
,',.....

INTERPRETAÇÃO, "OS �lTIer'icahos são' favara,
. _' , "Q ,cal"(i�à:l,arcebis'po' de veis às, mudanças. preconiza,

li �NTE,RMED�i\:Rrq " 'São Paiiío cxplicOh ql�e sU\'1' cL1S, Prt1a igreja, .como puele
I ". via�em,' ,aos Estad.os Ul1,idos, constatar: em. muiws conta,, '.. 't ' -

, t' O �rasil po(lerá servir e depo�s, à Espanha' e Por· tos que' fiz em varias' cida. :

I j intermediár'io" na' crise en<l tuga,l,' serviu principalmente 'j,des,'
I,",

l , tre os Países Arabes e Is, I
I; raéL A informação foi pres·.

: tada, o�tem, por fonte tin,
.

I ,ci."ll do Itamaratí.,.. No Palá·

"1 cio do -Plah�ltoi foram, rece,�
bidas cO,m esLranheza as

,críticas, sôbtê a Identifica·

'çao dq B:;"('lSil, C0m rzspeito
a crisq 'n,o jOriente Mea.io."

,
.

-Oovêrno, pallé para h

-di,logo com -a oposição

res poli<tiC'("'s,' Íl-l?peclinjo, Sll'1
mm'f,i::allzl1ç5:o, ,

corno Lccu

e,'idenciad0 .na referick'1 1'e,(·
niào.

Inan,'
.

seto"-

,;
"

(',
TAXI li METRO'

:', f' '

� }-.J"o Gtue /se J'.relere c�;pe(.'i[j
canl'ente- à oposição, c's mi.i..

tares consideram que o,'

prêsiden,te C;st� e Silva pJ-.
ele e eleve, etlaJ9g'lF, embora'
con� ér'}_�Ndo" -�en1ore Ul:qlct

-

aUAudc �de
'" autol"ida.cj2,' -�d�:\<

]")']'('(:0 a conciu':�jr, os enten·
I ,\' �. - '�\

���1C;-lL(H; num r;l�V�1 eleva}'
1"

I FAZENDÀ

te) projllmciamento do Mi·
nIstro riéUin Nétto: ;'0 pró:

'

lplUi'O dia ,8,' ,stlbre tiS pri·,:,
,meir�s seis mêses, da, políti:

,

"'ça econômicD·financeira, , d61·governo Costa e Silva e as', '

I ,perspectivas para o" segun-I:1' dp semestr� dêste :mo, vale
rlÍ;, como orientação para os

:�elos cmpres�ril!.is do ,País.',
.1
,

INOENDIO

CN� Jbdcriza SUMAI
'. �.

\.

,,\.,

fi Petrobrás,
," infOTpl0l! ,I

que, felizrnente, foram pe'
I

quenos os prejuízos com" o"

incêndio' no t�r�1in.al ,d�
,

iV�adre qe Deus, pois o fôgo, "

não chegbú aos' depósitos:
" \ de 'petróleo. 'Reve,lou, tam.�:
'" 0í3m, que o fôgq

" foi causa,,"
, : do pêlO choque I de 11m 'ha·
1. vio petroleiro C9m. instãla,' I

'I, ,ções do terIl1inal e que na,?
1_ houve' Vítm.\<l.&.,

, ..

,

GOVÊRNO OUVE
r

.....
-,

,I '\ • •

,"
O direfor do ,vepartamen",

to de Administração do

Pes;�al Civil, disse qu� até:
30 de jÚllio, ô go'vêrno fedê,
ral, pretende ouvir os servi.:
dores públicos, após' o que"
passará a tomar as medi·
das �o sentido de meUIorar
as cQ�djções" do funciollalis.
:mo.

Só agora os automóveis ,cde' praça" ou os cano,s de

alug'uel" gmiham a denominação legal .de "táxi", pois 'os

apareUIos de aferição da quilometragem já' foram instala.,
dos cm alg'unrs veículos c, delÍtro 'em' breve,

.

nenhum dêles

circulará sem, o devido taxímetro. Os aparelhos há muito

reclamados pela l1opl�lação constiiuem.-se l�a novidade eles·

,'5CS tUas, na cidade. Para os usuários dos táx.Th a medida
, foi mui,to be�1éfica pois 'evità· a 'especulação nas corridas..--�-------�-» '

, ,

• j

Come�li Viaja Ao Exrerier
, I

A zero hora, de hoje, seguiu por via aérea, com desLÍlIo
'a Roma, o Diretor dc ° ESTADO, José Matusalém Co·

rnellí,' acompanhado de sua cspôsa. Da Itália deverá viajar
para Londres, '4epois Alemanha, 'Suíça J

e Áustria, de ()11d�,
retornará a Itorna. Em seguida viajará a Hong-Hong, J,!,

, pão, Dinamarca, Suécia, Noruega, França, e, novam�ntc,
Suíça e 'Itália.)

,

O' 'regresso do Diretor de ° EST�DO ao Brasil está
previsto para os últimos �ias de setembro.

foi ontem eecepcioncdo
• 'Sant� CC1ta�il1.'a peló' gOY,ernodor Ivo Silveira e m�!.-tCls
r

eutoridedes civis e militares dentre as' quais se desta-
..

cavam o deputado Lecicn Slowinskí; 'P:�es'idênte�;aa.,
'As!:embléia Legi:;lativa, Des. Belizáriõ' R�mos"da?'"C1>s

I

ln Presidente �o Tribuné] de··Justiçç, Min,:-"Nelson
Stoterau Presidente d� TI'ibuna! de Coni�s, Des.' Nor
berro de' Miran'elo Ra�os, Presidente do Tribu'nol Re�,
gional ",,-Ele'itoral mais 'os SeClctó'rios de E3Ú'-�d�;� pre-'
f�:tos � vereadores de vários municípios' catarinenses ,

- o :')fefeito de cl;!l}itol·, ,sr� A;ác.ro 'Ga',\ib(!lâi.� San

thio:?o seguiu sei,ta-feiro,-à tar�e p'Qra j!\raron9u'ó �,

en9ojara-�e ontem a comitiva de re.cepc;êío.
"

.: :Ii• ...;;'

.". -:1:::
cial que de,cqlará do, I'Ht�:"""
CílIO Luz" às 15 horaê ..

-

S�guindo· o exetn)?lo --:;.,la
Assembléia I,f'l:lSlativ,\), aleM:
-111""'" '\;'W11cn ,:, I de FlO. ialiÓ'���'" )..1).. ...

�
G.

�-<C�,

polis jambérn se 'prOlitl'h,
'CLQ'll sobre a visi.ta«;,cló:J.\(Jj,

. "', �")

Ill!:iLl:O dos., ;Iri\l1Spol'kep ,\. a.
San,a, C'lCáTll1a e, p�rt;i'(}'U,

I
'cl:'

� Ji;....

larmeme, à capital ue�$sw..·
,do. E [:0 segumte teor a 110,

L� e!nIt�ua pela Câ;�EU'a lVlu·
nieip'll:. "Aeolhe.nl·�o prOfl8.5'
ta v�rea�(!ór' Hélio tia, Sil;la

hGbCi1el, Cümara· [vItime,·

:rxll l'te Flonunopolis saúda

presenç::; -ernillente Mmistro

elJ;no prov'a· '11Lo lllteJcsse
eorlclusão BPv,101; passo d'.>

imitivo integl,J,ção tôda re·

gláo sl.il resto país. E,sta cá·
sa 'interpreta, sem dúvidu,

, "tmanimldade desej os povo

c<.lpitai calarincnse".
I

o comàndante elo 5' D' �

tríto N�val, .Almirante José

de Carvalho Jordã'o viajou
sexta ieira à 'tarde' 8 onterr;
alcançou a comitiva que re

cebeu o .Miniat ro M,ário An,
dn\i;1z.':i na éUvisa ,entre o

,11'05;'(:) 'Bstado' e 'Q 1-1io 'Gran,
,

cl,), De 'Man:bit�bà, poni,o
de 'encontm e�tre comitl'

(va e' mUllsi la,' o _ 'COl:te.jO.
segmu para G.nÇlúl_na on·

de, n9 Fôro loc�ll, a Assem,

bléia �egislat'ivl'1 ,

do 'Estado,'

1 ca;izcu�r à nci�e, sessao es·

puJial- -'- 'de' recepção a0 mi.·

mstro dos Tl:ansportes
oportunidadE.; em _ que os

parlamentares, l'ew1ictos eru

sua 'maiori�
,

fizer,iUl1 senUr
f' .';> # I -,

,i' eLO coronel-An'ê1reazza apre,
mente necessida:de da con'

cLusão' da BR-IO,l, dentro do,

prazo.mais breve possível.
Antes, as 10 1101''15, o minis,

Úo havia sidc
�

11omenagea, O Ministro Márw 1m

do com um jantàr ofereci, c:iIe'azia elecla10u em CnC1Lt,
do pelo prefeit.o d,e Criçiú· ma que o lctuito elo gover·

ma., sr. Rui' Hulse; 'e qlle no é ,aprontú a BF1rl0l mn·

ccnLOU COI1; "a presença 'd8 ela este ano no tr8cl1o Plo

tôdas as autqncY:ldes aSSIm nallop6lis-GuritiiJa e :u,éele,
(;(,lHO ,a ele mE;l1Jpros elas 1 ara as ob!'as no o'utlO

COll1J,s"ões represel!tat1v,<IS trecho, Plorijanopolls,Pôl Lu
(_0 vários- Ínul1ld1Jws é' ele ''-:Aleg:re·. AssevE'�:�Í4 que o mil-

-� '�os 'catann811!)(�SJ
peh.\ 1'elev§lnLt� parcela I ele

tr"ibalho e ele eletlicacão
; -

ya· do goverr;,,,lor seguem que têm, elado, sernpte e ln·

hoje par'l a câpital oCom 1,altivelmente, à nação, nun,

chegada l)revIEta para as 12 ca mereCenaJ11 tal trata,

l1�ras," , O gm'ê;'D0 do Esta" mento, de indiferença, por

40 vai oferecer ao ilustre . parte da Umão que, 110jA,
visitante' um ô1moço no p,'1- mais.elo que nUD.c1<:l, sent,e
lácio 'dos Desflachos e, à haver a' necessidade de re·
tarde; o Ministro segljirá tribuir um pouco elo muito

p�r� � 'Ftio em avião espe- que' tein recebielo",

. .

, '

ção, numa promoção cunjunta do D�pal"iamcllto de 'Educa.
"

,
,

" '

cão e Cultura da Reitoria e do DeparLa:mento de CultUl'a
..

r /"" \,

da S('cretal'h\ de I!:duc;\('ão, conta no dcnco COl111 Fernando

l'e.i.xoto, H,lh\ Nanili e ltvllaio Borglü.
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ri' BOAS VINDAS D�I-\
AU'l'OtUBAiJE:->

i): Conforme estava Por ínterrnédio do 81', Cd.

Ilélio Ibiapína df'; Linm, �,

Exd�L foi apresentadr, fi to·
tias as nntnruíades presentes

,�� iJes, /Ia/i de {lrstaque dtl. so

cir-dadf' lagpaJlf1, que lhes "(le

f;Pl;�l'aJll feUz, p"�rn1anên'('ia
na "J$rfllc('<;a r!:t, Sf'tT[l,",

\

I�

, I,

. 1'-

CAl{I\VANA nE Aurl'O�1ú,
VEIS, PETA emADE

,
. .

""
� .

A f1éí�()l iditc cónfo-rq lmunidode' em 95%"dos .cc

ses, p'ódei1do ocorrer otcqucs secundrilrios.'

Apre.S>E'htCt corno pt'irncims sltltomas 10 falto de

qretih?;:dor de cdbeçd; arrepios' de ;'fr�à, é febre mede-
r�da

"

sÉ:nUlClo
'

,
' t . ","-

!
,'-;:J ,

"i�t ,-,iftyr,n fÍl'qtJE
. _:�:':)\�_.l<b�:� '�,L ,.�� �.;

'",_
;:-

. J'. "i-

!.., df'§;Hillw1'rar (la. aéro·,
Bl'a-

,
Na saía "i\1atechâl FJõria.

tio" dó' 2.0 Bãtãl1tãô tiódo
dãrló, 8. J!:llcia" u wnnlsttO
1'\iàrlo iUídteà7;za aeómpa
nhsdo de todàs á§ aütortda
des, ouViu ,alllpl� e detalha
da. exposlção dá.§ míssões <lo

,
'

, I )
.

"',.: ,.:.

• to"

n

"t1XnRÔ DiA ,tM�NQI��MOO A :IZfiN�A'":DOà :ê�2 , •. '.
). < ,

'
• ,;.. I"

I �

" rI' � 1 " ", � " \

':(dózeJ Úll1M0S ÁPA:R,T1Uvl@NtOS "OÔ":-:EDIFíCICl '

" "

�

� ".1 ,.' '" I, \' �. �
.•

/ � \
'

.. ,J.,ORGE, DAUX5, :ftiAS,:' ',�Q 't?,':'PÀI' E: GA
Roto' E f%STRÀGotf .',Noéso' ..

-

'A.NÚNêIÓ�� ,

,

"

,�, -',

AGORA
- < :TEMOS 1l (onze) .'

"

':��M; N ,RESOLveMOS', ,FA��R Qút�éf"ÂNÚNCío,',E
" ,�' "ebÊ, t;j QUE / �TIl-' ESI'e-rtÀNDo 1'!:?-r <: '; , , ,"

VÂi pERDER : ej1/:, ()POR1UNlô�tnts,1í,?!i,
, .

,
.

1 ,

-, ,

I'
"

'S "

:) '_

,,j

1 �"
•

, LOCALilAÇÃO ÚNICA,,"
,

'

FINANCIADO ,"'EM 5 ANOS

",E<OI'FieiO
'

-�

i ,
---

" ;� ��(:,;{ �',::�-;:"'-, \, ':-: <J.'<;; "V,,: ::.

, ECO FIXO
, , SEM' \

I. ,�
,

REAJUSTE
, ,

U�TIMA
,

,CH'ANCE

.1 .... ,

,IfVl091UÁRIA
A. GONZAGA
FONE 3450
DEODORO 11

__ -; _·n •
� --.--

._ --�- .....-.-�... -----�.__ ..... __ ..

..

rnudêto de nosso

Co·

mandante,Cól. Iirlio fhiapt
na, i.irua, SUl,H't' ii. ('(l1i';(':'\':1,

da. tlR·lI 6, l'OU, 1 ;'H('r..f, [;)

Tronco Principal Süt ('C,P,::;,
_:_ ferrovia) c nf{.�ít�, srmln

que esta, úHiina, li lII,itladp ,.

tualnúmte, tr-rn lt �":Ii (,:1J'�n

a cim,StrpçâQ (i!) tl't'díO Ln

!;,ps,;Fl(rciatió!Jni.i�l, iJl'J't'JJl toO,n
muito pequcna . \Tnha 1I<tl,(,
1067. Em' sua eXiliall<l�,iio ()

SI', Cél. Cmt. rio Batalhão

asseverou, qué o mais acerta

do seria que íôsse entregue
ao Batalhão :1 construção de

todo. o:Hec1io ,da estrada ou

seja de, Sãd Miguel D'Oeslc

a Florianópolis.
'

, AÍ)' ��rl:Qjl1al' a;111�a ' acres-

�

"
I:

�AN{.rÚEi'E NO GRANIl:r;
, 'aÓT,EL1 LAGES

, -�

,

As '20,00 hó�as" o sr. 'lViínL-l
tro do.s"Tt·artsi1,ortrs, foi 11.1-

'

..n�n�ge�do '" l!('lo ',E)xccutiy,O
'j;1z:?!çipá1 'crim uIll: �oncl)rá,
do' bamulet.e nO,,�31ão do '1'P"

,iuHl.hte, d'o l.Lages rUme!.
'-- Jrid� ,áté�' (,ÚiS, w'Ú)l'idá,ops
;j,f1;:'s.erti�s;' ,W; 'est�v,a�� iellfc

:eflj,à�d1)�, 0& '�indi�a.t08 d!'
r r;!así:lc, ..mubef>, de Serviço,

� -
, �!.. .

._;@m1df.ld'os espec:uns, lc'llprenç
',,2. ',fala.dã e e,3crita. S; Excia.

toi ��llâadd pelo 'sr. Inte!'

'.;tõD;G� F�detii,.Pr- Niltoú'Ro
,�érlG'�{e'\:.e§, i!'I1e.em elaque!]-
"

' -.,,' !", I

,te 'e'; 1lÍ1HHo, felii discurso' a.

'i?J'e!')�nt0ti.' ,_a ,r�iv�n,�ação
á��Je;jada, pe\óe ,Campo� de

,,,,,àgt§":e�Ois,k ,çatarinénse,
;ü:i �g��qe()er ri Cêl. And�e!lz,
2.:1 l{,o:vâulelÚe ,frizou que pu·

derti ,às, '��t,ll'inense,s' fi-cul'
, . . " � ,

:de':iéa:Usatlry'ci QUe em sua pró
x�a, ,�iá,ie� �â Santa, Cata·
'iíuà o� fl:abfllhos ,da Bl{-282

ji, iCl'áu limi inicio,' }1or�m
que o, ,de:,;eJ.o, tIo Pr�slOénte
,fa ifcpúb1tea _é l�tacat os tl'�t·

oai1icls 'l)arfibdQ' de 'são NTi·
guer'd�;: Oestt>. ''I'�'>:cell, vá,rios
doglc)� (ilO./' tl'al)ahlOS ql'e

v�ln ties�'irvolveí]do ó Sr. ao·
� �;�larlor lv� Si1veÚa q�le ,já,

o ,"�, .....
• •

I

i:g.r'"Ii�"i'7�.t:S:1S: vezes est,eve 1'10

'!Ü� ,:dé )m.�iro ,exj;lOndo,Ule
� il-!iVürtãlICÜ para Santa C:t

tú-Ll1a. é ,para, o,País da comi·

trüç1JO d,'} Hn-282 e que o

Goyêr:no da República seno

tia-se saÚsfeito pois assim

Santa 'C:atatink demonstra

que p�dic�pfÍ ,da a�inj8'
tração 'federal a:pQntanfÍII
tão' importante obra a co"!,,
truirl colifiB,ndo .também n(JS

HOmens ,que atlll.l,lmente tHl'i,

gClll o País,

COMITIVA DO lvrINIS1'RO
"-

....

A comitiva fio lVIil11sti'H

dos Transportes estava a,;;'

�sim constituída: Eng, Ho,
rácio Mkd�r�íra. DiJ'êLoL' (lI'-'

J'al do DelJlll'tamento Nado

nul de ES'tl'adas de Feno;
Dr. iVliltón l�ett('l', Tn, )1I'tor
de Finanças do lVlínbt(-t'Ín;
Eng. Eliscu n,ezel1d�, TTín-lftl'
Geral do DeparíaI!lento Na

'cionai de Estradas tk Roda,

gem; Teu, CfÍJI Rotll"i'ft'o AJ,t-
, cc Barbos:!, Seci'oüíl'in Ge

ral do 'Ministério; '1'1'[1, (':(1.

Darcy Benevides, Suh.-Cbc,i'e
do Gabinete do l\i:iniSbl'{);

Eng. Claudio Batista, I c('�,
501' "Técnico da Mini�téÍ'Í,();
Sr. Telmo Stefanon, Oficwt
de Gabirlete; Sr� ltoberto Ao'
t1llles, Sec�etáxio f'artlcuhll'
e mais seis jornalistàs:
(collHnua.:, ua 7", pagina) ,

':
"

[',m sua .maravilhnsa- ;!'<:::,,',,-

dên(ó; quinta-Ieiru, - a' 5,enhJ"êi
Í)r.l", lj,ialma' '(lVI�n;goi): ,Arai�!O'
i;cCjV i0il10U Senhoras d�' nO;;;(=1

,

Sm:'('::'Ttmle para um ,('há'. lt'ó:m<Yi
infod�tados que fo'i reahn��tll(,

H111'1, p[u'ada de elcg�ncj�.

l�á 'hoate: do 'COUl:lÜy ela ,'I,

'FQ�<,J,-reira: :,,� JQi·úa)]st��'.:C�l�i���
�1'>(ar:H<{>'Hl) e_T� 'n,ç(snnto';"

,
'

peça,;
Lün;],
.' t,

,
"

.- T' " ,

;� ,
r, -

!la!O!idjj:v.�::d::i�:I[f MiQi�tro dos Transportes
Doença aguda e contagiosa. provocado por u� e'm La'g'e's

'

'. '

vírus, Ocasiona geralmente não só o hipertrofia doto- 'l�scrcvcu:
< íl'ibuit'his àquela unitlult!;.

roso dos glândulas salivares, como +ombém.: e mais 'l' ,

. 'NELSON BRASGH�lt
freouentemente das. _porótidas.' Pode atacar os restí J

culos e ovórios nos cosas dos chamadas complica
ções,

O vírus filtróvel, S2U 'ogente etiológico, pode,
\

ser

enconl'rndo na, �,"jl i'/(1' dos r_!oen�es du rente �OC!O-\ per'io- ,

do' de tU!Yic(oq:ío glancJulo("
, .. O C;jrltÓg'o �e çroce�.3o'dire',omcnrc'enirc as'pé,,:,
t;PI1S ou orrovés de, objetos c�nt(lmil1cidos." Ocorre em

f�-m(, epidômico , somente quando C!tiil�Je, 'grl.Jpos h,u
monos destituidos (:0 necessária resistêncio orgôr-ii
.co, :8;;;ü2 foto ro�e ser observado, quandq jovens- cio

interior 00 se opresentorem nos quartéis para o ser"

viço �'iljlQr cbrigató;'io, .são ccometidos por uma <eles
,sds ep'fr:rn";,dodé;s que aparecem geralmente no infôl�-
'CJci" ('Pitre 5 a 12 fl!10S,

' ,

,
'

,

JOr'��,21 a

Com lTiovinlC:l:l1'ado' 'álm'1C:-:::
se�'",l !f!repcionado hí)j'e �tn UOS3i1

cidade () 1VHnistto do 1'ràfl!'t1QNE"
Dr, 17:win i\nih:ca7.za. -

A -Dil'e,ção ,'do (lB�lilbôlàfÍ(/
mnTl?o promoção.. em favor "(\;1

f�nciedade Amparo ri Veihice, 11:;

}Jr{;:dino (1iu 15, vai so:ttea:l' tm!��

PP�3Llgf'11l li�loyianópôlís � 1\11;':1, I

mi --, PI.tií'jàl1Ópois, O _VeilCetlOt
em 1VÚamÍ terá fi O'pottmiichltfC
de �."::ç;j�tir () Col1Ctll'sa Miss Utd-
'\feno"

,AtendendO' ao cO'nYit� de

PI�csidcl1te da Sociedade Con·

gres'lO� nO' próximo, sába,dO' �SC1"·

rei na cidade, ele Laguna, pm:a

ptJr�jópãr d� mais. ún� parada
de d<'gâncía :Battgú.

'

A CO'le�Ro
3prr�.entada na passarela 40' Clü·
he CongressO' é ','Cóleç�o Ba���

gú,

Sociais
ZUlU MACHADO , ,

é

(

Fui informado que o guar

da-roupa da i'.triz Maria Del,

la Costa, que .será exibido l1:1

peça, "A Próxima Vítima",
dia -lO, estréia no Teatro :\1,

varo de. Carvalho, custou a-

_ penas (80 milhões de cruzei,

rns ).

Maria Della Costa a Maraví

lhosa atrlz de <, A Próxima
Vítima"

"

Procedente de PodG I\l:�.

.gre, encontra-se em nossa cirla

de, '() conceituado Cronista Sr).
dal 'da Capital Gancha JOl':l,,'II

"Zer,:! Hora", PaulO' Rainnw(!!]
ri .I

tJl3SW1J'OW.

Movimenta-se a SocieclDrí,'
Cv,t'�,'ilíense llara a festa Ofic�,d

d'lls, ',nc1:mtant�s, Béüle Bra"c0,
';;'1",,' �'/""''; a'li<) 1'2 ,1", Qü"<ü-'O '\'
'l� �� '1>, GJi.. O: .u.... '" �J,!..: 1!..1,")v;"'l ,. i ;{I

onl::'�iÚ será, ;"l::wg-uradn o S>:tl�,íl
d�! ,'II{;Va -Sede SocÍal do Cbh
Doz(' 'de Agosto,

{'!:. academicos de Dj-r;"':t,�
Pai..!l,_) Leonardo' Mt:'.deirns V� ',

:r�l e Ariel BoHaro, Filho, Pr,� li.

,clent.c c Dit-etO'l' ReJ��õe;;;, F�': ..

,hlk��,:' do C�ntro Atademico ':\1
de ft:veteiro, estão
de'" lo'm o Baile' da

(:

em ativid,�·

Ba]3'lça tll;';
, -d

10 I
'

'r
.

c., 'I
fl'erH n..a , no 21tH en1:<', l'H!.:'.

('r ('-'" rt"1-'1",71'r.�. ".. i' : � � c R o! �,;,l I

A'2�ldelnicos de
o."l'n a prerellçn
n31,

a p'LomoçâO' flo�

D�.reito, 'Con!,J';l

de \Vilson Sim';'

..
'

."" De Itajaí: Com um .jan1;ti'
') ,:,- ,,' leI'. 1'; do S � . 1\ ,',n� y$H, ;'IC cl r. e ....,} a. ",'

üm\0 ,Silv.estre (Ana Maria), c

,eas,,'l iestejou aniversário de <::1'

�'\'aInr�ntó, cOm UHI grupo de aTI';'

" (

'l�cab(!o de ser inform8(;O

que :1 conceituada "Otica SC!1'j'

ser' < lccebeu os UltiulOS ,mm!!'"
los � �centem,ente -lançados rW

Cap�tal da Jnoda Pãris.

'Festejou aniversário qnir','
1'a-tf.:11'a, '"Marjazinha Aiher!II'J
'um ; 1!JS: brotos'mais elega�l h>�, (�!�

nos �1 Sociedade.

o COl1sul do Uruguai em

Sanh Catarina, residente �i;l

Haj<'l3, Carlos Centeno Carde,))l,
-, '.,.-

log() lllais 110 aeroporto Het�!,:J

Luz re,cepciouará sua eSllósa d;,"
na �alvadotita, procedente (;1

Uruguai.

Pensamento dO' dia: TodnS

goswm do poder, luesmo quan
,

do não sabem que fazer dêle.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Noticias de Palhoca
,

A V I,S ()
Fmnas Cm1sintl®:rss ,e Projelisitls
FIRM,A.S COi'-!STRUTORAS E PROJETISTAS_' \,} r

(Do Con'espondent'e),'
, AS

rikípio O combo+e O verminose: orrovés

do construção de fosso sépticos" jó 'es-,
rondo totalmente concluídos

' os-servi-" O QISTRITO DE ENGENHARIA SANITARIA

cos I1,.GS localidades de Pinheiro, Guar- QE SANTA CATARINA (DESSC) da FUNDAÇÃO

do do Ernboú, -Popqqcios.> Trés, Borres SERVJÇ(O' ESPECI/\l DE SAUDE PUBLICA (FSESP)

e Moneies' de Dentro, De, outrq porte, ,(,5'i�o gue, pera efeito de participação em concorrên

prosseguem nOLlt;,oS. Iqcólid�des 'do,' cios pára, contr.atação de projetos e (ou) construçõo

município, os trobolhos .de construçõo ;d� Obros êle Engenharia Civil ,e Scnitór'io - Abaste

dEi fossos 'séoticos,' reclizodos medion-, ,cil)lentos';PLlblicos de Agua e Sisterncs de Esgoto" à

seu' cargo, deverão os interessados procederem o com

:p�'{'eilre 'registro de suas Firmas no sede do Distrito,
, "

N\aiàres il1�-rll1àções poderão ser obtidas, em

,�bréÍr(o 'comercial, exclusive aos sóbados, no sede do

DESSe, 6 Rua Santana 2,74 Arataca, ou por inter

,mé:dio' do�Caixa Postal 668,
,"

.

ço. rente, às 13,30 horas, as provas do
'

'Enô�reço T/elegráfico:' FSESP Florianópolis

1'\'s nove horas' 5,' Excio. Reveren concurso para o provimento do CÇlfgo
se, ' ,

dissirno seró recepcionodo 'pel.os cuto-: de': Escrivõo do Crime," JUi:i;JxecuçÕes ,�E,ng, WERNER EUGENIO ZUlAUF

'ridades e: o povo, -fcJrmançJq-se urno (;,Q� Criminnis e Feitos dq Fozendc: da C()-, I ' ',,'
CHEFE DO DISTRITO

:�;'���';r:�e Atr:���s�� :;:.:::����:t�� m6'rc� d�o�i�:��a'Exar,ni;lqdOra, dde- �E�c�hidôs o�-'F-ttl-�r��'D-i;ig��i;;- i��Lions
Ig.'r€)'a Mratr'iz, hQYe�do' m, iSS'O,; .sob: OI, ,I:iu, a insçric;õo de, dois, condidotçs que C1�ILe de Fio

. ft' I'· C I
,

� ,i�'" ,'.
' :rIall:;Y;n�o IS�' ·end·O

presidêncio! do ii ustre P,r-élaqoi' opós; :560 os Srs Marçal, Semann
.

e ,bani lo Cumprindo determinaç:6es -estorutór ics, ,05; só-

que seró rea!iz�da uma' Reuniqo
.

,do 'Malogoli, "J�i,i'fli 'cios do Lions Clube de Fiorian,ópoliS? Centro escolhe-
COI�itê' Admil'listra,tivo dg 'pa,r�'�i�,·'

'

. O Concurso, que, .constqré .de PI:O,' dente e»
,'"

,

" I rem seu 'novo presi íente J?f:jfq o ano leon(s\içe,,/1967

O orcqrorno qa visiro Pqstosql de "YG ,escrita e orol, serÓ rfJali;lOGb na, So- ,-;.: '1968,
'

"

,

D AL' "N"'� 'es "prévê áinda I,qr,' dos Aud, iên,cia,s do' Fo' rum' :de P",q' Ih,o� ,

,om ,,o\;1S0, 1erdU" ,,J ,:, , / A,e,scolha reoaiu sôbf� o do.utor '\-volter �" Wgn-

'v'i:itas,: 1-;0 ?o�ingo' a t�àrde� 6: �.:��éi:�� , \Çb,' constando. a prova,' BS�i-ita de ,r�d�- derleY, proeminente mempro do'Miflistério PC!blico do

do Borra" onde o,' Arcebi.spo c,n,egara' ", c60 de ofícios, requer,ir.r;entos,' ·edit"qiS, E' d d S C
-

, "

,',' �

-

tsta o e anta 'ata.rinq e. IâtLJ�ltTiente emp.re'�tahdo

Dor volta cOS JS :horas: Se9yndQ' feiro' certidões, autos, í'êr�,os, ,e$p�c,iÇllmÇ?n- o' brilho de 'sua inteligên<::io na CaSq Ci,vil do ',Govêr-

,.4S�.lO Excelenti� 'R.�\;ere;l,díss,iml;q, irá' o te,''-. na el"abofoça,-o de qUQlqu�r ato do I S'I
.

' ,
,

" ." �
- no ,VO- I velra,

" Capei? dó Co,vo ,'Fu�dó; (O;i�� chego;Ó Cci�petfnda ,de esúi�Ôo do Crime;) a' Como seus companheiros de direçoo terá o novo

às sete horas e "trinta minutçs;' às 15 pr��o �ràl vers;rá sôbre' noções ,de"Di�, Presidente os seguintes membros: Vices-Presidente:

horas estqró' no" Cdpela çle' B'elô Vista;" r-e,ifo Pet:lal, Processuol;, de ,Qrgani.i:o:, '(d�utores C�rlos Bostas Gomes, Raul Bastos' e Celso

ierço-fei;o;, Dorn, Af,bfl�o :irp 'às, ? h'órqs
.

, çãci Judiciária, e, ce ereumáHca, r�l�ti�
,.

Pôrt6; 'Secretórios Reinaldo '\vendhausen e Antônio

e'30 minptosà'Copelai;JõAririú;às15 VCl as atribuições,do cargo 'em contur" N"Grillo; Tesoureiros Francisco Evan'gelista e Cante-

',horás' {i-isit�rá a Çepêr� "" de Guq�da; -

50,
'"

'Iício Siqu_eiro; Diretor Social Victor Pefuso· Júnior;

G,ua,rtaAeiro'" � A"réeb,', i-spo.'Met, rOpo,li,ta-. ,
" 'Haver,CI,'; ainda, pr,o;q 'dé"dâ,t" i,logra" G' d D

' t

,

' Diretor Animador ' eo'rges w, W'iI i;
.

iretores Vogais

no. às '7�30; Fio�àS, es,tiJ'i-6'etN' A�hiCI� d'o fjp,' Antônio Sântaella, Aldo Mor-cC}/l, Milton Fett e Heifor

. f,=o;;�li�o�,à� 'l'"S,horbs �js'itqró-',d'Co�e
"

,

Ferrari,

lo' d� T";�r� FrqcQ,
,','

,

, \NIVERSARIO EM J,UNHGJ
' '

A p6sse dos novos dirigentes se dará no próxi,
Dio'2- Srtc?- Doris fluc,chi" filho

mo di,á 21 em jantar festivo a ser realizado para

, de sr, Enis Luchi e e,xma, sra,:' Silvio
esta finalidade,

Pros�egue intenso em todo ,o mu \ 'Zocchi lLJéhi,
,I,

ARCEBISPO VISIT,'\, PALHOÇA'

O, Arcebispo Metropolitbno' . Dom
" .Y.

Afonso 'Nielnues, a pàr.ti/ -de�J''1Oje,. do-

.rninqo, estará percorrendo.io- Paróquia
C�€ Palhoça, em vi�i.ta;P,�st'�rdl,

'

O �Arcebi5pO' Metropol,it6no, que

,será rece�ciollado pelas,'autbti8Cides lo

, ", ccis e o povo �m gero! nà:PÍ'óçd:xv 'de
�

, , 'I.'
•

'"

Novembro, seró soudcdo, r.10S ,escadori '

as do igreja Matri,z, pelo'Q:" Anl'6riio
,Fernando do Arnorol; e Silya" qeie- foio

, .ró em nome dos poroquicnos de Pclho

t(.� fconvên fo entre a Pre+eituro de, Pa
I.,ho,;o, CI' Sscretor!o da SOLide e o )'Plo�'
mcq.

CQNCURSO "10 JUDICIARI,0, '

Serôo realizados .dio 15, co ":cor-

Assis!. Técnica:
Rlla Rl'li J\lp�rto, 428 '

"

SANTO,?- $P, '" '"
•

,
"

. !,' ....

: ,.'

",
' CQMBATE' A VERMINoSE"

,'. ,,:-,,'

, ' Filmes' Médicos. Sô-
"

, y

,
,

"

to

LONDRES (l3NS) �'U,n"

jornctl Jirit�n4co,' 0�"l\'{6diç�1
N�w�";, fonllqu um" llllida·

dI! 'ci'Ílcm�tOI!Tá�ica l)al'a 1'0'
0I\j.ô"" __�"'�,�_c �'\:Ii' -

tla� 'fil�lelS ;si}l)!\é'�, ':·,í'SSUllt"'i
môtHco;;' "liar3, . qnàl'1Hü-l: pes,
S{�ª, m�, mWhillOl' l'ng'h dli\
llUttlllo, e tll1� 'qualmH.Il', ltn·,
gm(, ÇemttJdo; üiieressa.o
mais faze�' f�Ü'úes para ' "os

paiH:s em deSt;llH'Ql'vinl'ento.

"',

a
"

,"
':.'

tra
! .'.:

A 1T1.ui:o.rllt (elos fiJmos,111d,i,
Cú'\h .possui ua, c�nwnLil'.iJ

St.�p.h'_tttu, e n�lü .:'!n'lC�\J1iil�,��

ti .. ;, kl:.lH lh.h.l'@ �Cil L�oJ.ll':ll,ejl" ...)

,iW,,::h..];:!U t\i, .liJol5lla dBlieflrl.�,
nolo ctiClltlJ,

.....

,
, ,

I

- H:� gnmlcs 11iJSsi'biJhl:1·
dos p:1 ;'i! os ú\IIIeS cducqij.
V"S 'l1lédwos wna I'ez' qHC
Ólao intel'naciGuuís 'e cú�u;:e.',

C.ill bdos os niveis, das ii!;;,

trnçõc:; mais simples sôbtc

111gie�lC 'its Ulais sojistieadMi
técnieas cirÓrgicas.

lt.. Ü,.Li.d�, :3it,. i�,ü:n ..Jd 1].,,::; �!.:!t.)1
"

{1U\� n;; mais d(� 10 antls "C,H

,l.:zendo filme,: �I16dico!s, di;;:
...

d. IHúpõsito:.

'�

nôvoBelcar"8"
, . ,

;\com�mais10BP.
�

Um
Tani@ quanto se sabe, a

Ullida(1 e bl'it;1tUOll é II lÍl;lÍea
que c�l1p.rega cinematogrlt.
gTufist'ls nrofjssion:üs c mê,

dieo's . em reg'Íme de tempo
integral. Os ti'ês médicos

permanentes, membros do

corpo editorial do "l\'(e<Hcal
Ncw", tem o apoio de um

qun{{ro de' eOl1sultores que
os aconselham sôbre os fU·
me:> relativos as suas eSJ)(�'
(,ja!ilh!des,

.
\. 'P

a'I;�'O,trabalho CQnjun:to,·Vemag'�'Vdlks ..
';; Signifíca11'l!"'111aiQ).'",podel,"'de,acelera-

,

wa'gen, já cOlnççQ\1 a c.rap:J,�e.§��tar . �eus.. , "ção (arranque nlai� l�.ápi�Q nas s.aídas),
primeiros resultados.

'
' maiorcapacidade de subida, maIS fa�l-

Para nós isto,não é �llr.p�·ê.$ª. ,

lidadeainda nas ultrapassag�,l1s, D,lal()r
'

� 'Quandó,duas,:fâlu:icas�q\le entendem.. agilidade no trânsito e um di�igil: mais'

muito de a-�,ttonlôveis<r�sol�em 't:rab�?� agradável. f.
,

'

�hareU1CQ1l,Junto,oqu�podeacontecel'. .Na verdade, o Belcar. Ol·sempre um

Decidiram que um carro q�� tem tu�o ,excelente carro.
'

,debompodesermeI4ora,doalndam�ls" V.Jáimaginou.agopa"comnlais IOHP

graças' à .experj,ê!1cia de llJ,na fá1;>t;tça' . no,motor?

aliada à experiência da ou,trª.
_ .

.

Não 'precisa imaginar. Visite, um Re-

Foi,por isso que surgiu o:nô,vo'Belcar
. vendedor Autorizado DKW -Vemag.

"S", c'om motor de�'60 ,HP.
.

.'

'

Depois é' s6 pisar �no acelerador e boa

. O que significa,m,.para v., ,malslO"HP?
' viagem.

Uma gTande cOUlllanJ:tia de

P]'O�hltos fannacêut1çQS ,iá
·encomendou mIl filme sôbre

a depressão nel'vosa. Uma

compan.hia t�letrôiilio!l lJediu
OllÜ'ü sôllÍ'e �tàques cardi.á,
COS e terapia de inalaçíto,

Os custos são l>ah;os

11ão mais de mil libras :por
um fUme de {'ineo mi:ilUtQs
- porque a filmagem é rela·

tivamente simples dada a

cooperação gentilmente ofl'>

reeida por hospitais e {'tini,·.
I

,eas,

,.i(�r

........._•. -=t_,_. -----._�Io%I;-u..............._,."........_ __,_, .. ..._ .... ,_

ACONTECEU, , . SIM
por '" olter Longe

I'Jq, 490

MarlYn Bell, uma jovem conodense, de ,16 OrlOS

de idade, foi isentada do pagamento de quqlquer irn

pôsto, como prêmio, por ter 'çonseguido para o país
um "9rande e -honroso fítulo", Elo vence j-umo pl'OVO

. de natação, atravr=ssgndo o largo de Ontório em 21

horas, batendo inúmeros concorrentes. Urna multidôo

de 250 mil pessoas aguarq�va a suq chegada no Iodo

opôs to do largo, recebendo-o com enorme entusiasmo,

Ainda recebeu um prêmio de 50 mil dólares e diver

sos posscçéns qrctuitcs pelo mundo,.,
- x x x' X -

Em MilwaukE!e algumas freires fundcrorn uma

capelq de m�lsicas ck donço. Tocam saxo.fone, corneta
etc. com vontade e, como novidade, um hormoniurn

acompanho o orquestra, Quando consultcrom o Bis

po a respeito, êle respondeu: "POrque nôo deveriam

tocar? Nos mais ontiqos qUqqFOS bíblicos eporecern

anjos tecendo corneta; além disto. os instrumentos e

9S .músicos não' forom inventados pelo Diabo",

-, XI X X x-

Em Seattle, nos Estqdos Unidos, urn oncioo ,

de

106 onos ide idqdé; de, no.m� JqfT1�;;, At\qr�W"Smith,
dedorou qL!e só o fumo sustéflto l,Ihl �l�merh'wm saú

de, tÍ}quonto tlV:ú di'nhei'ro 'pôfO eompre'� o1§mros,

acres-centou; aIn'da vjve�ei aíg_��� on;s'I,
','

.

\ _,_' ,x x, x x<-

�mo grand;' noyj'qad� :qp�l'Gçeu ê� : 'Chicago
Uma dona cé casb �n6� p'fecis� fi'car:, em Ca5Çl poro

prépa�cir um bife: Elo; de:ixa G caffÍç pr0l'ltd ,na frigi�
deil' eiétrica, vai o rua pàw fq�er as 'súos' 2Ompras;
até 'urilO distôrici� de 15 quilqmetros,' p6de ligar' e

desligo/ o' fogãd eléüico,' por �eio ç!E2 um" p�qLleno

opàrêlho qu� catr'ego c�nsigo" Só resta Qgo�a conse

g�ir que o bife, quarrdo�ror:to,' venhGl �pofidô pelo

e�paçooprocura dá �bnd!,
' I' ""

.;., :
-xxxx-,

Durante 15 minutos. y,oou o i�y�niOf dó ,�"Gy'rO
kotqr" sôbre o campo de Clviaçôo de Releigh;�U,S,A

Trata-sé de úmo bicicleta voacora e o Sê'� ':hwentor

É Igor' Bensoi'l, que àfir�a que o 'seu" inVé:nt� dorá
�

., .;9

certo e qualquer pessoa, possuidorq de uma bicicleta

pdderó voqr poro onde quiser.. Voc�, caro íett:9�r, pode
ró i�aginqr O que seria, de uma cidade 'com6 Joinvil

le, onçJe existem' mais de trinta mil bidcletas, se to-

dos usassem o tàl.'-GYrokotor::>,' '"
'

.
'. , - - .

!- x x x X

Os pobres' da C;idade ce Pe$ch�vç:r', tlo Poki,han
orgal'1izaram-se em um' sindicG,do de classe, quando
souberam 'que as autWidgdes hoviom resolvido aca

bw çom ,Q esmolqr pe'la;;. rLlQS, orgqnizando e conse

guifJIdo. tral;?qlho porq êl�s, Çomo achqram �idbJlo o

qrdenqdo estipulooo",o s.indi€ato tr'ªtqró do. (\lssunto
- x x x x-

'�"'/\� .I'So.rtê", '(Js vê.zes é sóbio!' Na cidac!e "de Ma

cqn. �() ç\:;Zç:ldo 'de: :C?êorglo, urn senhor de ,r1gille Ha

rold Adl,\:in�, fole,ç.'ido há pOL)CO, dei,�oLl q sqa fort;jna

cÇl\ç\cdqe]a em'oito 'mil Dólores (CêfCq qe 700 mil cru

?:€iirQs), qo, çidqdqo.'qe'Meeôfl, fi©urónte como o cen

,téâihl�o çjq '!ist,q" télf6nicoi tó que êl�' nÕ0 tinha' paren

t�s, Q '''centésimo'' do liâtQ é O PQ�to Ç�ntrol de Bom

beiros, 00, qu,�Lçb�ibe, poi,,�, a hefOt1c;ql
:" ,,":"':_ X

'

X x' x- '''_'_

�5,t� é �,oo! Um indivíduo l'1EI c'idod� do I\��hêlve
1'10 �stQc!o e'e f.\,rif:ono, s'urpreendiço C'l!C:1C!Ü ro�dJ:Jvo

,

é:ÇJJ}EW; �f,Qi cçndç:nqçQ a '"I.ovar-se ,atç ,gastar t0c'0 o

;'9i,.iq,o, �I� tiroÍl,Çl 'rEl�QadQ 50 m!iIQ�f' p,ey? tf,'r ficado
•

•

,f'
I

'11uito limpo depois de cymp,,<i,2o" e\penal,
-x x X >.C,L.... ,

t

,

'

Teve espíritol Voltqire, po _qn9 de 1727_� fêz

uma visita à ,Inglaterra, nL(rng époçÇl em (\L,.le cí opi

niõo pública ingfêsa erg de'1@'1 modo antirmflceso

que o grande escritor; quq-nç!� f::,ass\'!iQvÇl flQ$ flJ©!i de

Londres, sempre se via qme-C'lçedÇJ pelo pôvô" Certo

dio,_ venc.o-se em perigo;' enfrentoLj Q multidõo com

es:"to� palavras: ".1 nglêses! VocêS cj!,.jerem me mol:m

"porque SOLI franc€:s., Mo,ª, nêiQ f\,li b.Ç1?t"ahte pL!,f1ido
POr f"!QO ter nasçi,do inglôsr. A Iffil,ll.tidÕ�, açh0u gra

ça, oplaudi�-o e êle se tomou 'herói do diei, "

"

-

- x x' x x-

,

Na' cidade de João Belo, e(ll Portugol, reside

um, dos nomens'mais altQ;; dQ munqo, ChEImq,âé Ga

briel Mondjanç, Ele'mede Dois Metros � QUarenta
centímetros! I; os mÉdicos Õ'cham que êle einda po

de "'h1�dhotar' mais, pois sôo cje opiniôo ,qpÓS um

exame feito, que êl� oifi'ldq nõo q.tin$Jiu o seL1 pleno
desenvolvimento! Gqbriel MOfldjqne qçabq de' assi

nar LJm conhato çom o cireo, de Chipoer-sfield, na In

gloterrQ, oncje pretende apresentar' Q:>S seus "dotes'

pessoais,
- x x x ),(-

Depois do viagem � nÚ.pçií;ls, di?- o mçricjo Cer

to mahhõ': "Querica, r::e�que as minhas cal�as forom

pass�das só çrté os joelhos::>" Ela: "E' verdade, queri

do, já era pato te dizer qUe pre�isQmos Qumehtor

o fio. do ferro, qL\e está muito (:l,.lrto, não chega até o

tim dos cqlçqs, ; ,'<
-:.'..""':: �_ ..��.:=--r.:-t-,-" "::',� ::-:-�T_':; ;.'l:'�0�.;tS'.;::-;:�::;�...��:==':='"

.

NÃO PERC1U.tlf
','PEt.A' PRIMEIBA VEZ,EM

tLOIUÀHOPQ,Ll,Sf'
,ÀpJesentq�60 ;�ensacioneIl do RI NGUEDOZE do

TV GA,lJCH!\ no próximo dia 1 Q de junho nC) AOOI

fq Konder, (JS. 20<30 horqs Promoçãp dos ÇOr:'ltúdo

rqnçlos dq, E.,T.C, S'enrlo Pereira, Haverá 4 .sensacio

nais lutas, ,opresentol'1de l-E.OPARDO, PRINCIPE,

LI;Al-1 �L' CID, SCARAMOUCHE, FRANKSTEIN E

DUENDI. agrade(!'emos
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o Incrível Também
Aéonlece ...

GlJST�YO N,J:<:VES
Não ' tenhu pur costume

ler crônicas sociais, E isso

porque, embora "preze mui,
to c às vêze.s admire os la

bOÍ'igsos ,

cronistas da ele

gfu,lcia, andei sempre por to

ra lias intimidades dos meus

couüecidos, amigos ou ini

migos, por cüja felicidade,
se dependesse' de mim. ccr

t.uücate 'cu faria, alguma
coisa.. O�aU. os que, jiurven
un-a, se OCUI)'i.m de dizer

L "H de Il.lilll -ramuem . "o

àC,oli·

li.,-", C ,us nú?us' "eLeiLos.

j\i,.\� a '1 CIÍ'{\';lC!C é que utn

cO.lcg'a' me cuama a i.l�cn��at)

,P+l d i:'� (._unÁ.,:..�l
\

s\.)(�Jat {h:: '�tj

'�I,O (JIj" [iu
.: (Jj a :�.' onde um

:,.;,.,Jlfll' Canos �walln diz

cui.sas amáveis acerca
-

dos

JlIC,�ÜS clegautes ela GUiW<t·
','F", I'..Has,' dado .:. prestí
giu I l�as reportagens soc�Cljs
nas fôUms caríoeas; bem

.

se

vê que não ,'é necessário sa

ber ,c'scl'cvcr, corretamente o

l'ortuguês lJara interpretar,
em' fl'ases de cintilações. ra·

n�s', ,'a vida" elegante dos cã·
.

\ rjo��s. Concisão, estilo ·iç.
le"l;áfico 'nunca 'perclcndh"'. /,' . \.._ "

'

.'
- 'IS't.O e lmp(.rtante - uma

ollort.tmidacle para elppl'€"
gar um anglic.ismo. de eSlla'

vento" tanto 'basta· -I!ara as·
'

scntl,lr' prestígio de cro'nista',
social e passar a viver

ex�eientes rodas.

ASl>im, o que o cronista elc·

Se é bem verdade q,ue o Ma'rcchql Costa e Silva,
ass�lmir o Governo, �ra mantcne'ijor dc' uln!a forteao

liderança, não é m'�nos vcrdqde, porém, que, a ag�e
.

miação pa,rtidári,a que lhe garantia apoio parlamentar
ainda 'se �chava impr�gnada de um indisferçével sen
tido qu� lhe hgvia d�do o seu antecessor no Palácio

, . ,'""'" I.

de;> Plqnqlt,o.
A'goró, entretanto, as

. proprias liderençes da

ARENA entrc'gar�m �o Presidente da Rep�blic:a o co" ,

'1'a�do político d�, 'agremiaç�o, visende: à a'firn,aç,ão
definitiva da sua lideral1çq; que parecia embaraçada
pelo poder. residuel da IH�eranço anterior.

I

-, Há, que se' 'ressaltar, nêsse episódio, a grande
diferen,ça no m�d� dc agir em �elc;!ção �o 'qu�dro po

lítico 'e�tre' o' Presi,den',te atuai c' <) Presidente que ter-
)<', ','

. '/
minou o seu mandato em 15 de ,marco. O Marechal
'. . � " ....

Costa e Silva tem dedicado'largo p�ríodo do seu. ,tem-
.

,
.

'j'"
.

pc a entendimentós e cC?nv�,.sas com políticos, o que

vem lhe ossegul'ando um inegável comando no meio
rarla�entar, que êl� próprio soube c()ftq�istar, �tra
vés do diálogo ,e dôsua simpa'tia' pessoal. Já a lideran, !

co do ex-Preside'nt;e: C'astelo Bianco se fez: em ra:z;ão.J
dos seus ilimitq�ti� poderes, duraftte o' pe!,íod,ó excep
cional que o Paí� àt,raVC,$soU; nel, fase de implantação
revolucioná'ria .. N!lo se 'pode' "d:iz:er, f� re'lação ao, ex

Presidente; qué' êste ad'qui�iu' um , com,ando político
,:,atural,- face os seus atos e as suas atitudes junto ao

e.m

I.'

, :

\,

,

.! )<'
,

;'.<
,

NeSSA cit,írAt,
'

,

"", OSVÁLDO MtLO

DO

> I

"N Ass.embléio do Distrito-�scloreceu o Gove(�'
nadar eleito'�d,o Dis'tritÇl, ,do, Rot'orY Il'lternotional,
Laur_g BLlstaru�nte -.'-' 'é uma réuniõo de instruçGíõ,� I

.

poro' P'res'identes e Secretários dos RotarY Clubés"
. I ,,' .

que tomarão �05se di'a lo, de julho, início do novo·

ano' rolaria, Ultimamente, além daqueles, prosseguiu
roram incluídos �s Presi;�ent�s da ',Comissão dé Bo�,'
letim

I
dos CI ubes e os ,.Representqntes Especi<2is pqró',

o fundamento de oütros clubes.
I.

Outr.as e importantes cJeclarações foram ady_?i-'
das Dela Presidente, sóbre vários assuntos de
'. .

,.

,túncia poro o Clube,
O anfitrião, nesta Cidade,-a reolhar-se a '17 �do,,'

cor�e,hte mês, s;erá O Rotary Clube ,de Florionópplis
_

"

,

com o cooperaçõo do RotarY c:Jo ',Est�eito,

iri"lpOr

•

" '
t '. r

"

•• �'.. '.\

O MINISTRO ÁN";ltEAZ.tA COMEÇOU A, VER:,
BR 10r ÁCOMPAN.HA.PÇ) P'ELO GOVER'NADOR',

'i'
,

I'"
qu� O Ministro ."t�-
estrado enlamea.do'

�.

f ; :;.

I,"
•

o' ílico '0'::,"':"'ESI•
,I I

fi"' ,I ,

· . ,

::',
\. ',',' .,' ",-' , '.".. ":. '...' .',
".'. O f,tAtS ANTJGO OtARlO' OE �A CATARINA

., '; \

I)
.•

• ,

Congr'esso. Pelo 'contrário, o ccrnendc p�líticó �o Mq
rechal Castelo Branco, sustentado em sélides beses
milircres, chegou a provocar o deplorável fechamen
to do Congresso, sob a amegça das arm,a.s.·

.

A lideranca do Presidente Costa e Silva e sua
,� ,

declarada inte'nção de governar com o Congresso não.
,exclu,i, todavia, a decisão de continuar a p:raticar to-,
dos os ,a'tos' que s� considera constitucionelmente au

torizado a prcflcer. ,Tra,,\sigirá, entretanto, tendo, em
vista seu desejo de atrair ainda mais a cooperação, do

Cong.resso, na consulta prévia dos líderes com r�lação
ao conteúdo dos decretos .que continuará a beixer,
mos .nôo deixará de baixá-los.

De qunlquer forma, mesmo que 0- Congresso, se

sinta usurpado em um'a parte das suas prerrogati�as,.
a verdad� é que a ARENA sente que exisre ?Iguém
empunhando o 'leme da agremiação. Durantc quase
três' mêses o Marechal Costa e Silva teve um com.pol'

tan1'�to cauteloso' e discreto, como certClmente 'esta

vam a lhe re'Com.endar as circunstâ",cias. Ag�ra, po;
ré'm, sente o Presidente que é c�egado o moment.o de

agir,,' tanto política como admi'nistrativa'inente, como

espera. a nacionalidade. E as bases dessa) ação estã,o

perfeitamen't� ��se9UradQs' ao Presidente da. Repúbli
ca, nas fôrças vivas e positivas do quadro político
brasileiro.

\

'111<:1115 regiões gco-cc;:onômicas do Estado. ' O trabalh9
" .

'2 deser,volve � Govêmo eStadual ria construcão d�
\

'

• J _o. •

.lu ":5 impo,tantes rodoviCls 'que são as SC-i1- c .SC-21,
; ç

•

::. (:'ia; ''lO,;, flJ!'4ro não muito remoto, -encerrar ,o

c�I*!ntc de ?1J,os básicps 'PQrà o' solução do proble,
ma dos transportes em So"!a Catarina.'

MWi; da visi:!'o do Ministro Mário Al1dreoz�a, fi
ca um I,soldo a:tomcnte pa"sitivo, da mais elevada im

r,;ptqncia pqra todos quantos se empenham no pro-. � . /

ffresso c no bem-estar do terra Barriga-Verde: a con-

fi�n�o que (�qui inspirou o M'inistro dos 'Transp�rtes _

I
o

�
,

do Presidente Costa e SilvCl" no sentimentol dos cata
I

rinenses.
, Ou'tros Ministros de outros ,_Govêrnos 'para qqui

têm vindo, recebendo entre nós as mais caras m.ani-,
fe:staç�es ·de carinho e de homenagens" expressões
tãch c:omuns d� ,:��spitC!�idade de &ànta·, Catati,n,a.. ,,.,As '

� ., ' .',,' '"
" '

promesSO!i <j,�e oq<ul deixara.rn 'em,felaçáo à, BR-l01
esvair:am-se no tempo e nas decepcões, fazendo com
\ .. �

, .

,que uma aura de negativismo, em alguns momentos,
'viesse- à baila em tQrno da 'BR� fOl.. \""'.' :

Tal n(io foi o que ocorr�u ontem. O MinistroI
.

,,\. •

" _. r_

Mário, Andreazza deixa o nosso Estado com os ,cata-
. I " "

rin�nses confiantes na sinceridade dos. propósitos
aqui manif�stodos. Pode o 'P�esidente Costa e S.ilva f.i
cor certo de que o cumprimento dos suas promessas,
ooui feitas atra�és de um dos s�us mai� célpazes

.

�e
ef.icient�s

.

auxil.iares, basta,rá paro consagrar o 'seu

Govêrno em �anta Ca,torina.
'"

"JORNA\[_ DO BRASIL": "O perigo é pensarem
QS lideres da noção qwe se o governo Castelo Brcfhco
,foi punitivo, o cítual deve ser humano, que se o go
verno anterior foi duro o de a'goro deve ser frouxo,
,,,e o outrq foi monetarista este deve ser estruturali'sta.
Um país nõo se governo com di lemas'e ,'sirm quebrah
do dil�m'as, toc�ndo o barco poro o frente,l'I

I

:'CORREIO DA· MANHÃ": "O militarismo, de-
monstra a Historio, é, em ultima analise, -o maior a

gente subversivo do �stabilidade sÇlçial, ppis se ba-'
,

seia essencialmente no' forço' poro redolver, prQb)lemas
que exig�m soluções rilenós estreitas,.e primarids,' A
gravo os moles que pretende sónor,' por não compre-
ericj_�r-Ihes o nat'ureza, O governo dG' país comJ')'rc
endeu esse foto excluindo o FIP de seus objetivos,"

'l ,

"DIARIO qE NOTICIAS;' " O governo terá de
cor o exempJo de austeridadE.,' de re!?peito às l'illl:\.9S,
.gerais do .plano que ele proprio se dispÇi,e o lançar,
!\;;sim é quê o liberação de crédit.os jamais deverá
!",ervir o fins especulotivos, E' aí que �e baseiam os

con(�-rções de exito do arrancada com que .o' marechal,
Costa \e -Silva pretendo marcar o seu' governo, con

'tiliando à desenvolvin'1eilto" com o contenção inflq-1
• II

clonono
(

"JORNAL· DO COMERCIO"; "O marechal Cos
ta e Silvo não in'ter'preta de ouvido o complicadt;! par

, titurci que é o nossa economia,

'''OI JORNAL".: "Em linhos gerais, '

avançamos,
Porque n60 ''se pode interpretar senão como prdgres
são o estado de espi rito em que se encontra o .hàme�
ccmu�, esr)eral�çoso e capaz de sor:.rir, ,(. , ,) A ma

rio dos palavras censo, enqLlanto o cios ato� e fotos
convence Em outrSJs termos, estó no hora do tírõ de

parI ida," \

,
"

, ...

:........

DlItE[,OR� jose 1'u.iÍn,ls�lcm Cumelli - GElU:NTE: Domingos Fernandes de Aqu�l1o

.: 'Em uma coJL!�n9 ,de, :opin'iãol, não

-cssinodo, .
no prirneiro págino do jor

nal "assc;x:iaqc:/:' 'iA' t\laçõo -'- Diário
Cotorjnense"; do últi�d. sexto-feiro,
hó umo r-oto que chama o qtenção pe
lo fqlto de bom .senso nos qmeeitos
ali emitidos, ,.

" Pretende o colunisto, �trqHs .' de
(qrgumentos que não procedem" '(;01.0-
cor em qúvida uma dos mais legítimos O Pres'idente em 'exercício' do Fe
e ,mais autênticos '1 ider,onça.s ,jamais,. déração dos l'ndCI'shias de Sant'� Cnta
exercidas no q'Llac!r6 polí�ico de SQ'rt.'9 rin'o," sr, Ad,hemar Garcia; que iri'te'6�0.L:J
Catarina, que é 'a .do senador', Celso, o comitiva do Govern.ado� 1\1.0 "Silveíra
Ramos, t',Jão s3i, exatoment'é, .G> que durante o visito do Ministro Mário An-
estó pretendendo' c'om' isto: eSSe, desafe- dreazza, mostrou-se bastante otimista
to dO óbvio: Entretanto" 0 res\,Jftad'o quanto à con,clusão das obras do BR-
dos urnas de· poucos, mêses atrás fa 10- 1 01 ,

riam por mim, �a'so' lLJ p'rétendesse 'fq- Disse que tódas os esperanç�s' dos
ter o .apologia de uma· lidero,nç€l que' catorinenses, poro que o problema se-

dispenso qualquer discussão: Nunca ja clefinitivamelíte I iquidado, estão der
ninguém foi tão votado em Santa Co" positadas no sinceridade dos propósi-
tar'i�a, Alem 'disso, há uma obra' 9€ \ tos 901 atual Govêrno,
{Qovêrno aC>jLii plán!odQ e, qW,e, psr mL;i-, , ." , ,ç--, ,

'lo tempo, não: poderq' ser 'Çipagódà ,eras· , FAZENDA;PA'RÂ VÁ'LER
sentimentos de r;espeitó e' d'ECreco���� !,' " ":�
cim'ento dos catarinenses,

' '

.;�, 'i�; > .oi�r: liran Ma�t()s �sJá decidido o

'A mesmo n\)ta dindàc pretende' 0:::.. ,impTirnff'J;t'odô o ,di:ila,mismo à Secreta
n'Oliêor o fóto do lancamento do nome "ria da Fazendo', poro o' que vem troba-
c� de0utocÍo JoaciLii��, Romos;'Ó \uó;;s� Ihqnc!ô r-nois de quinze horas diórias.
�,õo aovernohiental.' Définifiv,a ,ou nã@,: Os "'O�6'(lOdC"es que' se éuidem, 'pQ\is o

I
a ven-''lde é que ,o càndiddlurp do ilus- . Sécretc;'ri'o di:,nuncior-ó 00 'Minj)itério
tre homem pl'Jbl iCo foi lónçadE:i j'u,sto- pl:;blico 'L)do e qualQuer tentativq de
'mente no regiõo que,\por sucessivos lu(:ibrià,r, por meios ilícitos, o fisco
vÚes,' lhe tem as�egurado consagro- estad\J91,

,

doras votac6€s" renovando ur� man- Os. funcionários públ icos do Esta-
dato parlamentar qUE; o' sr, 'Joàqt.J,im do,-ent�� os quais' Il';iod'estamente l-ne
Romes só tem feifo honrar engrande- colcco,' têm que esperdl·' unl pouco mais

cer, Nem mesmo' p'Osso avirmar :se êste pelo aumento de vencimentos pois, se-

representante catariner:1se' no . Câmara gundo palavras do Secretário, o Te�u-
Federal decejo ou nõo disputar o su- ro não dispõe, no mo'mento, de recur-

cessão, Ent"l-efdnto"posso garantir que, sos oaro 9tender ,o essa justo reivindi-
se assi,ni ,fôsse, S.anto Catarina só te- caçãC!.,
r'ia 'de se o�gulhar en;1 possuir 'um t:an�

diôato' com o's;"creden,ciois de que dis

põe o sr, Joaquim Ramos e 'cOI"l2: 6)�le>
:vodo prestígio e r-espeito, com. que, e

0.1110(10 nos m:;l,eis. 'a I f,os, quadros pol'ít-i-
cbS" doI Pnís.; �'.

' '\,
.

" E' .de se \;er, 'evidenfemente, que

o que aquela noto pretende 'é semear

o má intrig'a, tal':ez ,procurando criar.

um Clima ,de disp\,JtÇl -,- s� fôsse çaT

paz' en,t'ré o se'nadof Celso Ramos e os

seus correligion.ários' dó, mitigo Parti

do Social Derpocratico, Enfretanto, on-'
tem corno hoje', os in'tc'gr9ntes do ex-'

tinto ,e glorios9 'legenda conserVam en

tre si,aquilo qyÊi de mais uno ,e indisso

IlJvel elci .cons,e,gYiu formqr em longos
'oncs de It,rt.o's dviç�,?: o:,di:�c;iplina' por-
; t"i,l{1rio: 'E;, hão $étá "o pLibHcação' de .f
nôi:,a;: desso\h9tJre,zci, .

Jsqndo" corno
· ve"ítulo os "Diários' ':As-soc;iodos" , ',de,
;Sonta'''CcitÓr:in'a e um 'órgpo do, impr.eh
.' '�o' galkh'a _:-

..

o '�ue já 's�,;Y�r:' ':ornOn
do sistel1)ótiçb �,qU� ,pôdera o-It12rar,

· ;ei� :'lllOis �em ''nl�riOS', o c�rsó de üm'a

históri;o po'lític,o qcle 'oíndb mar\tém
inal ien0veis compFomissos, poro com O

.

futuro do El)tado,

I"

. 'POLítICA, & i�TUALID�DE .

'Marcílip, Medeiros, \tilho
·i. ;' ,

.

.

�, .

\

\

Atendendo, o convite do Mare-

chal Coc.to e Silvà e de D, loldnda, o

senador Çel�o Ramos é D,. Ecith COf111-

porecer'om no �ltima sexto-feiro 00

J ••� ,

I,
1

I

;; ,I_.

PalÓcio' 'do Planalto,' o fi� .Ide assi5ti;
. L q umd sessão cinernotoqrófico no sola

,

de' projeçôesj' juntomente com 'o Presi
"dente' 'd?�:�epública e a Prirrleira, Da-
',.ma,

Após,' o séssôo, ó ex-Governador.
éa"ari'ne'nse "demorou-se em longa con

verso com o. Chefe da Noção, do qual
resultordrn importantes decisões poro
o Estado de' Santo Cofor ino. -Erri pou-\. .

co tempo 'elas serão ccnhecidos.

INDÚSTRIA CONFIA

REFRIGER,AÇAO NO TAC;:
,

-

No deconer dêste ;"'ês,. em lou
vável, iniciativa de 'caráter cult6Jra�'i o

Teatro Alvo.r,O de "Corvalho abrirá ShJas

cortas p.ara uma nova temporada. Es'
tarãO' em cenq, o partir de têrço-feira,
I"IQuatro num Quarto"; d� Valetim Ka-
toiev; "A Próximo" Vítima"', de Mar-
c�s ReY e "Chicó Rei", dé � .. Valmir'
AYala, apresentados, respectivamente

: _peJo Grup'o ,de Teatro OfiCina, de São
Póulo; Teatro Popular"de Arte, de Mo
rio' Delfo Costa é Tê(Jtro Experimental
Universitário, do lJniversidade

.

Fede
ral de Santo Catarina .

, Já era tempo de a Secretariq do
Educacão e' Cultura tomor às devidos
providf,ncias poro instcil�r no TAC um

\ "\ . f
.

sistema de ,ar ,r.efrigerodo, Cciso faça
Gálo,r, Ç! temporada' f�atral dará etlseja
o uma temporada pa/alela de -�sdunci,
visto q!-JE{ às condições de refrigeração
do nosso. tradicional.casa de' .espetá
cuias ,são real.me'nte precári,os, O fini
do ano está próxin;1o €, -nas solenida-

,

des de formatura, tem se tornado in

suportável o ccilor' no inte'rior do TAC.
O' professor Galileu Amorim, 'homem
sensível aos problemas dlà arte, certo"

")mente não- se descuidará do conFoF\to
do Teatro Alvoro de Carvalho no' 'de- .

'correr do suo gestão à frente do Secre
.

taria·da Educação\e Cultura,

'1
,

"

t

Não suponh..m que recuo

so o conceito de utilidade
das secções'" elegantes, nos

jOrJ1ais que, por fôrça àa

própria função em socicdâ,
(Jc;'- têm de refleti!' a: viela

t;óHdiana. em tôdas as suis
.'

Dest'ei vez, pOiece que as,' esperC:l.n,ças dos, CQ.tà-'m,QdaHllmles, Niula disso. ,E
,_� 'snhcíu'? ':__ Iláo '1';11 {) í... ,j' I :ncn�C5 em' re!Qcão it éqndusõo das o_br<1S da molfa,

Cl/l'Ü ,jus(iJic\il a iUj'il ,,,.:,, �';�lo '.iHl':"'lo1, cl�conhom álgo que as' justifjq!,:.�. 'Os
li.') IhJa in,�,l' ([IH' : Uli, U:f· . ;9::iuit��os'd'à visita do" ,Mrnistto tv\(Ír'io' Áridh:azza,

. Li \ \:/', a um ':';_)l1lpanbciro' se'ulnd� todos puderam ,observar, aqui" hão de ser cx-
tic via,;cUl, j)IÚ<l de que li \

.

. , .
'

.

tremàmênte' proveitosos 'p'ara 'que essa· rodovia, que
.

.... 'ú.nea\ social do pobrc sc-
_ '!- ' •

r,.�.' a. coluna do ,noticiáriu
f
h:m se constitui'do nos, últimos, ,vinte ')11105 uma dQs

(L:Uci,\( da cidalle" Mas �ai�' í'e9ít:im�s
.

e ,sofrid�s reivindicações �o ndsso' Es
I,,;"-'S:) 'pcssimistrl,

'

... meu ver, tadl)--"junto, às ad'rt1inistl'áções fc!t.'er_ais, finalmente en-

ex,�g'Cl'ava "0' COl1l1ito, ,de i .' ,
.. " ,

contra "apôio c, comprec'nsão 'd9 Govêrno.
'

cLlses c dcfendia tese dc ex· , .

. )..s ê�nsequênci,a,s do té-r,mino imed,iato do'S cx
t / o;ni:;ta teimoso,

I" t
.

"'{
" - cessivam,e�te, pro!(lng',a, d.'as obrás d'essa. rodovia se afi-;:'.11 :eJl(o.!c 01. pOIS,. quc nao

.

dcse,stL.'110 os conirades de guram CÇ),mo de inestimá,vel valo,r para Santa Catari-
,

..

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

iniprensa, cuja especialjza· na, não só rio sefor ecpnômico ·ç:omo també'T' no po-
eão se a)JÚca às reportaO'enl>

.,'
"

.'"
. . ,

'.

-

.
., �

" lítico;. A'�rande qUà.ntida�e das nossos riqu0�as ',,'ue.
sOéiais, quero finalmente ' . . --

, .. '

a,hl,dÜ' 'ao motivo destas (li. se' ésvQi do ,Interior. pa�:a é auferif'",vontagen's eC;'onômi-
�';(gàl;õ�s, . �111 tcr;éno' em càs, ao� viúnhós: e laboJ"iosos Estados do Paraná e

qud nunca nrc senti. bcm sc· Rio G'ra�'dé do' 5;u'I', �e'n": �etri'h,e�tb�: do nosso '\ desen
gl�ro. Eoi Q' c':fso" que, ante· ,�oiviment�, hei de s�e� 'ce)ntida sen,sivelmente, u,!,a vez

Ol'Jteüi. o i�latutino "O Gio· " 'd
'

SR' 10'1" ',' E'" d' I
'. .

';/. cone UI a a· � .. '.' ssa estra (I so UClonarla' em.
bo.", na. sua secção social,

' ',.' '",
'

"
,

(lue tcm 'c�mo reSpOllsável gránde 'pbrte 'o n'ossá grave' problema rodoviário.
() citado senhor Carlos

.

.'

Ppssuimos· aqui, uma 'QR:l que, de concreto; sob

Swann, nos h'azia IUlla 110· o ponto de "isto ,econôm'Í(;o, 'Ilrod,U% résultado5 qu�se
v�; ,l>tnsaCif:JIlal:. o cx-go vCJ;' que i':1si�nificanfes' ,'pa;ra ,-(Santa C,ata'ri�a. A ce-rtEl'za
n;úJor Cclso' R,uüos," cujú·' ". ,

mandato rôi-a cassado p,c.la,
ôqui deixada. pelo jMi.,istro, Mário. Andreazz�, de que

ítcyoluçã,o" Í'" liono agom \a BR '2Q� ,seria totalmente.,Implantada no, penado go

uuma lancl;lOncte' em Co�)a. vernomenta.1 do Presidente Costa e_Silva, abre, uma

.cabauil. , ' rQdioso �. a;'i;ador� ,�ersp�ctiva par9. a sol�c;ão do
Sabíamos tJuc u cX.govCl:' pro�lema, do !iga'c;ã:o ·rod.o,v,iá;'i�: c;lo 'Oeste com" as de

millur Cclso ·R.amos scmpre
foi, prcs�igil1do lJcla Revolu,

ç,�i:o,�
"

cnquanto exerceu·, u

JUáll(lato,' que pal>SOU 1101"

Illal: � lcgah�1t'ntc ao l>eu SIl·
ccsl>or, SI" Ivo Silve,ir:l"
Rtual G,Oyel'l1ac1Ol' c'a.�à.rilJeH·
sc, SaJJia.mos quc o S1'. Cel·
so· Raillos, pclo éno�me
prestígio 110lítico, ll�e gT.II1·

!;'COU C�ll10 Governador c -GOVEFt'NÀDOR EI,.EITÓ DO DfsTRITO 465,
.J'caUzador de uina ad�1il1is. I ROTARY'INTERNACIONAL

' ,

t'l'llCão f�cundíssima,.-·fÔl'a' . '.
" ' . .

eleito Se�liu;j_Ol da Rellúbl�.. ,F�LA DA ASS.E�8LEIA
ca, ,de ,maneira .

consagràclo·
l'a, lJelo . eleitorado' de seu

l�stat1o.
"

Sabiam'os qtiC,
'

fj.
llllhnelite, O· sr.. Celso Ra·

ll1�S,. que, antes de. ser ,G�.
vern;lClo.r e imediatllmente
<ljlÓS' úú'er eoneluid� Ó seu

njanq,nto, lll'esilliu a FelieI'a·
ç,ii.o d�l.s Indústrias lie Santa

C�ttariíla, por êle Imulada"
aliás, 7'- 'mas nunca possui·
l',a uiúà lanchonete no Rio,
cm Brasília e ".na sua, tcrra.,

'OR-101

. ·tOSTA' É A' SENTUfEloiA DO BiPA.RTIDARISMO
.

' .y . "J .' "

y

, Corno, os homens sempre. tendern
o aueditar noqúllo 'que desejdm,' o

·

vç�bcJo marechal Costa e Slilva o qual-'
q�er. tentativo de refG:m-ria ao' Cons-ti-

· tuicão e o suà adver:tenciq, bastqnte
,cloro, c:Je qu.e não' admitirá o surgimen
to de oútro partido às \

custos qa ARE
NA não foram su.ficiente;; poro dissua
,d·ir os parlamentares que procuram or

tiqJlar a ampliação do quadro pdr;ti�
daria,

'.

/
.

No deputcído' Tancredo Neves,
.

e'sse desejo' é tão intenso que ele che
go o diter qUe 'o,' marechal Costa e Si I·
�a, ao assumir o comot;'1do político 'na-'
cional, inaljgu(ou' uma novo fase, \0
aual deverá segufr-se- OLJtra, wooicia
toria do rornr:Ji1mento do biDortidmis
mo, O ex-r)rillleiro ministro não exoli-

I _

co af' [,'lZOf;S ('ue amroram a suo, es-

perança, q,uando' opina que' o presi-
,

,

!� •

I galltc de "O Globo'� nus l'C··

velava tinha. a intenção dum

gTaç(�jo de llláu gôsto, QU

vroposHado scmiaciunalis·
mo, evitlentcmcnte - mpn. e

nout,ru' caso _: cuntra. a

,orielltllção e a. cOlllposh.u:a
-(IUÇ' );�'aeliciolJahnellte é de'
justiça recoühcccr no \con.'
ccituado matutino carioca"

\
' '_ J.

Mas o fato produziu, cm �' ôe "se im9,ginar a odis§��
Florianópolis, o efeito' de �'ha sup6�tado 'pelos caminhos" qa,

unl�,. lll'ocura desus�da do
'

. ' , "

,

. , .

e cl'leib de buracós..

jortia1; pas bancas, c alg'u.. ", ,,� \r: "I"

A chu'va "'ue c'alu ontel'Y1, ;d':;';sLJe (J mad.l'ugóéJà, 11m llccepcã,o acêrca das_, .; _

, , '" u

coútliçÕes de sobriedade' do ,foi
I

sem'dúvida ym impéc i I ho igl_jal�, aós que têm ??f�.i
cI'V{.Iista, tllUUulo; �;;O�lolcptu do o.s viaja'7tes� q,!� vão, de ôribul' .ou olJ,tomóveis' ar
c enfadado, escl·�"C'lr"',l9.li�h.. rastóndOcse pelo' BR 101",
coi�it. A Comis�ão,"que completo � ilustre caravano�,do
Não .cl'c:io tl�IC cOllsequêll-' .

's'"r. Min.i,,,tro An.d',:ea,z.,.z"o cleo/e ter t,ido. nolicia.s 00"'O,ra,das 1ll,',Ii,OI'CS tenha eSsa ll�'" , ,

yhlUl,Ía!lc do cuJunbta guu'. ofi": i,'::rlrnente. çOr)hrmqCJos sôbre ,aql,!eJa çsirada" A,�'
!l;,t!wrüw,

.' -gy�rclemos' infomíações o respei.to,
"

, .

ciente da Republica dévcró c'ansor-se,
be,m cedo, do cortrole político que se

pr.opõe o exercer e, entoo, abrir· con
dições poro o formação de novas· le-

, gendos,,

E' �ossível, no entonto, q�e o �r
Tc.ncredo Neves considere inviavel o

quadro partidário atual, o ponto de irn

pedir (l.ue a ARENA, mesmo' sob, a ofi- J
'. en+oçõo di refa de tão poderoso chefia,
'atendo às funções que dela' exige' o

Governo, Nesse caso,' troto-se de ver

dadeiro artigo de fé, Dois ci fragilido
(!e evidente do, dasse pGI(t'ica indico
O!.>le .a I;llaioria continuará' conformado

"

1.- '\ o

•

- embor.o nao acomoda,da, I"t"'··�"'-
"'1,?nte - e disposta a dizer "sim" 00

ExPrllt;"n ""m todos os situacões, O bi-
. -"j·;r{arismo' pode não ser b�m para ,'J�

redem0r:'oi'i7')rõo, mos '.ao aue pare
',� o �xecutivo não exiqirá do j' p"�:�.i

,
,.

sG'não o "sim" permanente,

" , ,..
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,Coluna Católica '.' :"
�,,::: C.\I�lidsm,8 D'eljlip"do e 'Mas:sa;c,-��o:'

r"

,

'.': (Pe, Hermen,e�lrdo Adomi <:ó�,!,�qF.
�;:T, .'

" ." ',J, 'O SR.' E SRA." AlinÍrau';;2;
.

: Os bons cctólicos, filhos da Igréja, e, todos os José de Carvalh� Jordão, pr(\/�-
espíritos retos vêem, com tristeza profunda, o desfi," ,

, .,

UlO Ôa, nove, .sexta-fcira, serãogurciçõ6 lamehtóvel das intenções e preceitos do, Con', ,t " '

Cílio, Modernizacão excessiva que chega as roias in 'ij01!nrrl�,g�d()s por um grupO' �k
.

críveis da profa�ação, Zqlc�, que não 'pr�cede do 'ispí êás ;."11J,: da: Sociedade €at�rinense
: rito' Santo ç;orque tenta misturar o sacro com o pt'� • )j5'��->;'f.I:,e adesões " ,enco�tr; ,;,'
.fcno. v.

no Querencia Palace, onde ':;erú
f,

.

lntencões subjetivqmente indiscutlveis mos ob-
"

r,.eaIúa.'.'do.4'a homenagem com '.l�i, ','i
j�itvarnen-te inaceit'óveis , transformando-se em atos
púb'licos \e ,definidos vêm coloéondo 0.' Igreja 'r}lyiro j�n:tal:;.,'"i) A1ni,irante..., Jordão e"
rnois .percnte o mundo, no conceito daqueles qoe nqo _ SenlH>'I'q':. Zilda, c�:rnp�etarq'lm·
sendo ca'tólicos, talvez fivessem al�um dia 'e�perCj��, '

um fi'tlo .nesta Ca'pÜ:''11, no Cn,
,

ço de vir,a ser", . plaild� do 50 D., Naval. • ,Pró�:i.
DESA���:��!�J�i�dir�nos c?m o aparente sil'ê�� 1!l(]1 '�óll1ingo,' comemora-se l, ;'\

cio 80', público; porque se' êle não reage por educa- :Bata�Jlà: do Riaehuelo. 'A 'raúid

çõo.:e 'urbanidade, não deixo de exprimir seu p�of:Un
.

homeuagem. aÓ destinto . cas.ii
do desopontornento ve, por vezes, suo justa .revolto, . 'que ':�11l:qui�tOlA a' simpátria (h""

I

em rodas, nos cafés, no recinto do I_arl rio escritóolo." Cátanri�ns�).,') ;.".,
.

.' na':fó'bric�a, no- .ruc, portôda parte. ( '"" I,"
.

A Igreja Católica (isto é terrivelmente melcncó �., ,

,

lir.;o), estó sendo umc lindo .esperonço que se �svà( OS>S.Rs:. A!&) R�u]]no (\1;: ..

'. ;) um belo sonho que estó findando", para ''muitos heü'l) :d�' 'Cunha EenO(;,' 'Heruli s
"

;:, .'
I

'já fi'ridado! Tudo isto. porque as normas d� Cohcílio Nho rif�fi'ad.ô e 'ViH?am Patter-
.

.

'
,

; r, , .�. ,',,' e"tão sendo deturpodcs. Experiêncics que o p�r6phQ �o
..n, ,,(.'l� :C",:o.n"_S,'ttl.··tor."'. Ge,ral:.la R,.·;·.:· ..

I

,

jar: lri1pos�íveJ comparar com. os colt;an�:' "�

,

,
'

"
' ,

"

" ,.I,U "t
dos rnec,1niçôS, Só HU,ber-Warco tenf,(6-'. i

.
. Concílio con::leno" à sua revelia estão' sendo feitqs. " • r

_., . \'t d lI·i
.

I
cIOSosp·lleusl'g·ual's,.'semcustoe'xtr·a"·.V.ó'll.�"'.,,

'''. "�'
'd'

.

'd I" :.
"

'.1>
. .lHu.(;J,'a CCi!}VI-e .,.i-' V"1! ..ona C.1

c' Pouco. imQorta aue to os se esean a Izemll ql;le,tag.eJ1s,? São il1tel'cambi,áveis, Dão máidl' ,:,{ " JT,F.S:C.:" 'est.:ivei·am ne'1'Ya 'C�lli.adei'.ência a6 solo,. 't,ais estabilidade ,e fi r� ,,', (. �s �Imas se o'fastern da rei igião ou procurem out'ras
meza',na éJireção,' 3 marchas', simples' e;:' ",p'"..J. nõo ho; a abusos e irreverências, S, irn, pbrciúe,' Ó� 't�!1,., lazendo ,<:onrerêncin SO);\H;
3 reduzidas, Total: 6111al'cllas,'à hemée 6' .', '

" f'" , ,.. ,

, ii ré, TrarÍsrnissão:de en�(eno,consfan�p,: '_. /
blros e irreverênci.as é o que existe no mÓrDentio' �m ])jl'e;,t:� ,'Àdi:n:Wi�,trativo.

',�". '

.•:"" ' ":",;' , :nuitos lug�re�,' -", " ';', " ,",:l
'�, "-. '�'CATOUCISMO NÃO E',..

'

",' ",,'; 'ô' 'Mlt\"STRO dos Txans�
Nao é istoa Igrej'a Católica, Catoli.ci$m6:nãP,�é' ,,' ."

M
.

,
,"

.' '.·11m'te.;,�."'.> -'--.' 'C.oronel ano
'.

11iê-iê�iê no Missa, rie� confissão éoleti�à, ne,"; . ço'- /T 'd

munhõo irreverente, desresnéitosa, sem",.(Jçã'o ,d�;.,9;;'h :..(rr,:;,aif�?�,h()]et��e��\ :h(}mena�c;';',
,

.' 'I'
.. ços-nem prepqraçõo ou recebida com roúpas de blla' ,(lo ;'::0)'11' um'. almoço' no pálacio

�.A� � 1 "

i ,�' ,

;\ ,'tes oU de praias, 'do ��o,,�erno, ofere:cHo peh) Ü .. "-

...
:FLO'RIANÓPOLlS: )

.

"
.

.'. -(" '�.
,

Cató'lkisrno 'I nõo é luta contra atê � ç'o 've}'�nid(,l' hio Sih[eira�
RUA SETE DE SÚEtylBRO, 11 '.'TELEF;,ONE. 34,-30', :,,' I. .

;contrd t'lossa Senhora; contra os Imagens, nem 'mls
" .'

",e)"
.. ' .

CAI�A,PO�.TAL;550. END. TE�EGR, "UN,(K'SUl'C:'j' ':':>" :" tUrGida'ou salada de religiões à moda de Zqrur,\ ' ';-,
.

'MATRIZ: PORTO ALEGREI ", ,,:, :: ,;" ,,,,' (\., 'CatO!lcismo'não é 'essa tolerância absurda 'ves"" ��B,RO,:l\1;E 'q_úând� ('ll-

.

_

"

'y_:.. .,:�:: '" tidQ' de caridade que p�ega que a ge�'fe, pode mu��f ,hevlsfe,' O PresiqentB e Costa c

'ClfIEMAS. �;': '! ,de: r�ligião porque, 'pelo Concíl(0, tôdas s60 o' r,:,ê$c Siv�l/nti Palácio d,)! Governo, ppr

, TE,;,'�,�ill.P,t, D.,.. A.",'DA
"

�:.O, R.. ,10, i,') 'ctN:rBD.'
"

:
:',

" ';: ma coisa. � " ��:a:»ji6' ide sua ;VIsita, a ésta C'j.,
4 �l!. , '

"

Catolicismo lião é padre no baile/ rio 'C�,rr;l8�; .-
.'

"
'

:,,]", d<' 'i ..
_

.

AI C R S' J
-, ' ' ,

, Pll;)t_
.

:�l�" e.CD.arou que la en,l-
ugo-se, em opacabano, na rua, aimundo' iio' osá '. ygl, de gravata' de pla'y-bdY, nesse estronho processo', '1

.

'B"� '1'A'l' 'O'l... .l'
I
.J'

Co:'réo, 'po:to 4 ,apartamento' ricamente moblliad9, ;
às iô ns .:_ Màtina:da _ apostolar para atrair '� juve'ntude ,que, depois 'de '(<;1_ ", C1Ui.�:W <, i,,-: U'. '�ra ue' gran(4�

com geladeira" de qUClrtQ�e sala separados e dep,en-
'

- Um filme "de llventuras! tràída ,uma' religião à qual não foi arrastadd ;peld,.O- h'?,t'�!:ess�do Sul--do BrBsil, q::f
del�cios 'completos e'e empre'gadq,

-

" ','.'

.

O ,PRISICNEnt9;D�.Tc:>R- ,., "

1'"
'
.. "','

R' 'G''''8
.

S C' r
-

,

, ".'. roç60,' pel'd virtude, pelO. espírito admirável quê fêz' Jgal'á .

� ;'"' .. ; . e' aram'r.
.Menscll 'NC:r"','· 4' ""0,0,0',', Re',s.e.rv'" por .Ctelegram'a.' RE, D,O FOG9 \.

.
. ". ,

.

- ,J),J '''' Censura' àté [) anos OS santos e�que, o estas' horas, devem estar bem 'õ= êórn ris deníáis. Esíaflos, da' Fe;.t;,.
para senhora RibeirG, ,rua Bara.ta Ribeir.o. n,r, 536 _', à!oi i 112 _:; �I,<f:';';;_ 7 ....,.. � bs larmados 16 'nos eXAlendCires' de sua glória \'eternO, .. ' �acrro" 'A SR-lO!. é a salvacã:l
apartamento, 8-O1'·_'_' Copacabana _.' Rio de Janeiro.: Laúrenoé "Ha,ry.�y' ,

'

.

,.

VER' OS DO"CUMENTOS '(
, ,', ,,' .

'd'
:s-

-I" )..;:: "E-; 'ta"'d .,; -d'
.

5' '-I "-
�

,>

, r.C, Bl' N�' 1···'·
, ,

b d"f
'

's"" os .res' 3 OS O lU.
, ,,,,muc o0ID;·'.' :�,"" ,ao, cato ICismo e cOisa ern I erent'e," (;',v0-', "".' .. ' "

.

" ," '_::� 'c .;.....,,� �;r-"" ·.t':'",,_�· cg:;""qui'Se'r'êrry""'"sbb-éi-·"(:tt qtte"'Et"''tgreJCi1FCãtóncã'�ép�f6�'á�':''''' , \ " ,A: '" ,;)-,� ."

NA Guai��j;;"'i�O'je��-têie!;l;:f}��: '.-

.. -.o MUNDO MABA'V1LLIoSQ. m'o'-r 'de�" :'O';;'"s, le' I'am' 0'5" docu,'m'"�In' t'os ','do' Co'nc'll'I'o·,r., I"e''.'1'';;'" ,:i, <'A'" ·8'0',CI,EDAI}E, ,Ri".unes, .' n ...] ,
'

S
. �11' .. " [l, ",.0)-"

c,: OOS !RMAoS°,G'RI�l. _,_ '- v.
• :nA ,D:)",aUar na, OCl�naae, 'as -1.i)';'':;;)'"

'Ciriema&!ope T�'DÍdolor" am a Constituição LUZ DOS Provas; leiam "6 de�i, ' nauens�" está, élogi�'1:d") muitü a 'h' f··.l' 1J'7"'" '"

.

,

1"
','

- . "",

H"" ,-, , oras.jpéu'ocmauo por':"i"nlln\a,r"
.

' <CeÍ1suraaté�,5, ,anos; i', �S 9ração �ôbre \ liberdade rêli,gi��a, ?íg,�ítQS ,lll,no:-.' sü'�le�àtl�, fl�r,lanop'olittana" p:-k Hell.;�iG,ue :Becker e "Ponto 1-�",.
.. VeiIl.�!", OOV)'QR';JIVAiQO noe;, o decreto Pe(_fectae Cafltatls sob�e 0- titupllzq-, "

I

.. ::t" ,

"'
.. I' t' t ' ',_

B·Ü
";'"

. ','"
d

'

I"
-

'd 'b
" '"

.' "'.' SUTIJ,i4 ICO e e egan e ges 0" qUaL
..

'
"

,I I" ,.'/._, çao os Fe Iglosos; o ecreto so re o mistérIO e 'a VI.;' '

....•
'

" • '. ,

'

h
" "

'àH Z _ 4'� 7 3'9 hs:. '",' .:d,d deiS sacerdotes, \ PresiD:.vterorum Or'din�s;'.! I�iar:il;' ':' d� �l�laudlU ,Miss Blu,.menau '-,".
.

W''. " B,'....y.'H,'.'
.

Sa,ta MonHél
" ,.'

tal"Dbérn:, o constituição d0gmótic? sôbre a- Reve,lc- ,UY21ra {jatha�,;'�nú Concurso 'd1
" ......., i Mare Mich�l' �,' ção -Diviila, Dei Ve-rbum, '

" i

.

Mis� Sarita :Càtarina 1961.
. lV'l"�Q ""Ç"-O""'l. DA 'UA'" rAÇAo em"" \ . �

. . .1'

,c
,,'

.

�'S �;l\t"B�-..� '.
' 'Lércm, enfim, tudo '6 que o Concílio f.alo"sôbr�..; ," ", ;,'�

\ ( EastmanCoh'lr .' ,�é
", ,;�ssa' Igrej�' imorta� .\" -eterna, as ,suas.l�araYiíhâs dê�,;:

" i

\. ... '. " 'c',; "i" ,conhecidcis de estrutura' espi,rituOl, de Ghg�ti) l.:/\Ld�· '" ' .. ,

FUN�O :1]E �lutAlnU BD TEMPO DE VBf��1:'t:n�.� \���������i:�:;���r:���7i����:���:������(�k
.... -.,-.-

.

,
.,

,', .,' '.' , Rory Calhollll', i,�"
"

.

':divit:1'ai 'a mqis hedionda,' à mais detestó-;.-el' e'�a rh'di's
,'I > Uncta DarricI1' '" ':;, " 'cdminosa 'de tôdas as car'icaturas, A sacrircióci irr�".

.

i_\{�inf'�,
'

O ' PISTOLÊi;RO , J>Ais
PÔRAS :N'E'GRAS

QUINTA PAGINA ,',

i \..:

c

.' ',( �., '\:'
'. �.

.

,.

; ,.'

",.' "d •."".,.,

, ,

i

,li
, ?' :���V�/�}>(..

,�,.�

.' ....

Venl1a'tonhecef urna Hu�éf:Wal'eo"
,e saiba o.qué as' outras '

.

,

.motonlveladeras não-fazem.
•

.,..
,

•• .' ,
'

..
•

••

<
• ,: ", \ '

", t

Só Huber-WarGO coloca a lâmina na vel'_:
tical (90',0) par(l taludamento, em aqell'}s"
60 segundos, se'lil o operador sair da cabi-

'

rla, Sem ajqs(ar' bl.'aç6s ,.telescópiéos, pi
nos ou conexões, Huber-W'arco é' a LiIli-,
ca motoniveladora nacional com tOé!OS ·os

coíl1and'os hidráulicos, 'Muito Imiis" I:ápi-
�' dos, precisos, 'potentes e fáceis, ele 1l1ane-

Vendas e AssistênCia :récn;'�a�
'/

'I

_._ ..
--_j__ .. _.\�---, ---.;.,._-.---- -·':"��- ...

�--·--7--·'
- -.,-:-

"

.;;

,
'

,SE,RVIÇO

Tecnicolor
Censura à.t� i14 alJidS ,

'- Vem ai! .. , DoUToR JIyAGO.

ORDEM DE SERYIÇO: BAUÚIOS
ESTilEITO.

� f '.

·GLORIA
FGTS -. POS nr. 15/6.7
Altera redação da POS ,- nO 03/67.

('

<'-,
" !:

às 2 - '" -.7 -r- � hs.
iDebbie RaYl1olds, "

.

Greer Garsou

O PRESIDEN�E DO BÀNCO NACIONAL. IDA Ricardo Monihlbill;l' ,

-.. em-."L...
HABITAÇAO; (BNH), no uso d� su�s atnbuições, bai- DôMINIQUE.

xo' OI presente Ordéltt de Seniço, para alte'rar o ite� CIDcmaScope J'ec�coqor
7' da POS nr, P3j�7; 0 qLi�d passa�á a, ter a se�uinte , ,Censura até :5; anosl""

,� Vem ái! ... D�)(JToR rtv�GÓ
, IRPEiUl,. ,

.
às 2112 - 51:2 _. 7112 _...

9112 hs�
"

.

Dana Andrcws '

Jane PO\veU ,

,/

redação:

7) Não. hovenl1o empre,gados' aC'astodos, fica a

'Emprêsa t dispensada da e.missão do RA, devendo, en

tretanto, 'consignar o. fqto na cohína IIAfastados no

mês" 'do Boletim Estatístico da Guia de Recolhimento

(CiR), com a exprér�ãc:

- (':In ---

O MAIOR ODIO DÉ uM:
HOMEM

Tecnicolor '

"Não houvq dfastamento de empregados"
Censura :til: :10 anos

Ve111 ai!. " DOUTOR .i.tvNGó
,\

.

Raiá
às2hs�,

.

-'- Um fi.Ji1l(�' de' aventuras!
O. PRISiONEIRO· DA 'tOn

RE DÓ FOCO
Ccnsllra até 5 anOs

.

I ,

às 5 c g 'lis.
. Stuart Whitman

,

Susaimall :ir()J.ilc
,

. ":'_'ell1 -,
,

PERDIDOS NO Ii.AL.-\HAU[

. Mário. T{ind,ac' ,,"'residente

,

Sociedadena
.... \ ,,'

) '

, '

'�}\Z�O �AR'TQLOIVlJ!:T:!'
'!

I
t ,

,
.

mern e Luiz Roberto da LuZ, ';'al"
ticipando seu noivado, ocort�d�
no -;Ha dezesseis de maio.

,

, � � ,","

TURISMO 'Holz1uann, '1]'05' 1"".'
• J { .. ! !.,I·

env'ou um 'bonito postal, de ,rI!,.,: '. v

·

nes Square, da Agência ,..k..,"'!
-I. . \

, ,;

, R'ua Sete de Setembro 16,:,,»:;;;:1<1'''1
C '4;/UpU:H.

,

O CLUBE Doze de A!lJ'C)"" i)" ,;{'

esta;::i ) promovendo.' funa (�sí)i 'I'
, '..

• I ' L,
. � 4'1 J' 1_ ,. •

�
.'

,

mran li, uruna.isou a onenvt-co ,,'

de V:lldir Brasil. Esta nrom '('��": '

�\:,r;('a:râ a despedida ,dOiS �dt,:s: ,,; ,

do -;t_'ke'rano a rua João Pinto:

nente Silveira 2'9 --- Salas 1 ::,: 2:
,"

�� ínscricêes 'no Bnreau Intl�"'";1',':', ',';
. cional ele -Anfitriões" Membro '; ,

Consultive da ((,UNESCO". �r:

p:ro&p::,una, consta: con;viv(l�n::ra
f

'. ... ;; A � ) 0, .' t;

,.:,nm!'1}:r el;] r:n§Jc'enc!á1'1 ,par "\\;. " ,

lar'�' nos' States e
/

na Holand'n � ",:"
\ - '.

1; ! 1

,'\ ",. """.

muito no' :n.i}I'1f:

,d.o �r. konomos Atherino; ,ltil?iXa
I .

a P!�""sjdência ,do Lira Tenis·th�- ','
.' ,,' J')- l

be. .'; escolhal da nova'Diretn,ri,J
'

do i]u:l�e da Colina, será em' "it- :'
teml-,fo' prÕoxinÍo. O Sr. I;,� w�

,

mo::;;, é um b0111, éandidato, j(a'"
l'T/?tQ., c; wuito poderá" fazef�·:j�ro, :

.

Lir'l lleIlÍs Clu.be. .'
"

'<.' :', ,"

, / DIA onze próxinio "� CruJ;.� ,. ,

da éolin� pl'omovera, 'féstivàl, ,iN".
Juv'l�ntutde"com a escoha 'dE: ,S�;, 'i,
nhô'rlta tira.' Carmem Lúcia Silo:
�a -�.lUiss Gravaiai, pássaTá ,,:â,;'
'f�üxa a moça que s,erá eleita� '1ra
,,'

je esp(ü·te. Hav,erá um' d�sfil;é( :?IE,�'
,nloda�. '

·

.• ',� f

'. f�ARIA ,Tereza Machad��. e "

Fláv;o Hamilton Busch,' (�st:5ri'"
•

I pal,tkipando seu noivadô, Q7�;:�'�,'
, \rid{} 110 g,ia: treze." , J "

---_ .._----,-----....-_'---�-..._,.-�___,__

i verêncio!
Fi;;
;y E vocês, 'meus irmãos na fé, nõo fiqúem :de br'O

ços 'cruzod,os. Oefel�darn sua religião, 'Levóntem um

clamor uníssono e irresistível. Façam seber o todos

que querem que surja diante de, Cri,sto "uma Igrejó
resplan?ecen�te, sem mancha, sem' ruga, nem olgd
de semelhante,' mos, santa e imaculada", (Ef, 5,2'h.
Este é o �osso urgente e indeclinável dever, Não PO\"

. I
'

'r demos fug i,r dêi e, (Trar:lscrito do Seção Rei igiosa (20,
caderno), do Jornal ao Commercio do R�,cife, edição
do dia 12]211,967, domingo.)'

j
,

lBzenda d'l que ...
Conclusão da 80, pág, ribeiro dos imP9stos e.sta

perfeita compreensF,o dos sendo bem empreg!ldo; ue,
problem\'ls que afligem as sabendo disto, fará da l{0ri-
clases e,mpresariais:!, tualidade a rt0ns�'lnte" de'

suas 'relações eom '(,) Fisco",

, ,
,

A m;:;�� ,jOVEM EMISSORA acaba de
. I ,,'

com� k�t:3r seu
,
5Q .. ,ANIVERSARIO.

Quàn( !í) vemos·1 passár mais um'-,ano de
. ativid,��E:, temos à certeza de 'haver

correspondido' a 'confiança depositada. ',

,Form.9ndo a melhor equipe, fazendo, a
, "(_ ',"_.

"

mais dinâmica e, a�u�n�e progràmaçaQ:,
co!oc ,:,' rní)S 'a emissora, numa posição de
LIDE! � DE' AUDIÊNCIA .

Estãe) CÍlf� parabéns· nossos anun.cíantes
�:: o,� '.'inh�s porque' souberam -escoiher'
A 'MSLHOR, ainda que ser isto'(a m�lhor)
e�n 81perl:::lS 5 anos lhe pareca iNCRiVE,L

SONEGAÇAÓ DA, CADEIA
F':;sclareceu b sr, Ivan

Mattbs que findo o prazo
de 90 dias, "a Fiscalização
envidará todo� os esforços
no sentido d� coibir ;'1 eva

são tributáÍ'ia, usando de

tOdas as armas de que se
,

pode valer" clentre as qua.is
se destacam a denúncitL ao

Ministério Público, já que

sonegação, segundo .lei fede

ral, é crime punido com pe-,
na de detençiJ,o ou reclus'ão,
oe o envio de cópia do pro
'cesso de fisc8Jizaeão ao Im-

"1

'põsto sôbre a Eenda, Wll'H,
apmação do sonegado a

'Uniào", Afirmou ter certeza

,d.e que não r;erá necessál/o
o emvrêgo do taio 'm8cjídas,

REFORMA

ADlVHNISTRATIVA

... Finalizando, 'adiantou J'
1 ,'" .

se s,ecretário ,Ivan, Mattos.
que ó contrato celebmd.d·
�entre 0, dovêmo do Estado
e a ASPLAN, púa a implaI1-
tadio da reforma. ad.mini�
trativ,'1 na Seerytaria da Fa�
zenc;a prevê a conclusão
dos 'trabalhos' nur:n prazo de.
Gito meses e que de sua

execução' advirão grandes
benefíc,ios para a' F;'lzenda
e, consequentemente,' para O

EstatLo, Disse que '}não se

pode esperar plena I'rentabi
lidade dos trabalhos f,'lzer\-"
dários, sén1 al�tes' se ��idar'

.

da institucionalizl),çãó,' érn ,

bases adequadas, dl'1 máqUi
na aÇlministr�,tiva",'

.t

seCinemáSco,pe, Teerii.C6ior I pois o contribuinte catari-
, Censnra' a.té 18 rolos nense confia na \",tual adl11i-
Vem ai.!." JiqUTOR JIVÁOO .

nistração e sabe que o di-
"'.

, '

,.( \' l

,
'

� , �i
I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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.Oomeca a grande jornada de 67

X.' ,A-v- - ii atracão d-o "'Ado!fo'�A ",.,. '"
� .

'

I

Grupo.' IIA'I
Avqí x Pefdigqo. -.-, Adelcio de Menezes

Mehop01 .� QlímpiG9 - Roldão Sarja
.

Irler.cílio L,y�. x Guarani -.- Urios Corrêo
Comercio! :x: América -. Wcldir Jccob .

Sqrroso, x Próspero == K�ít Rockemberg .

·

Grubo "B'!:
· Atl,ético,QRerário (< Marcílio Dias -

..=Luiz Gonzaga
:C9r1'os'/ReI1lQux,x;'fljgueirens�):� Francisdo Otto Bohm

'. }�tefl'1eio.rat x Ferroviário Odilon S�eckj'
CEaxiás x, ç:ruze-i}Q. _' José de Son.�a t

Pa'ln"iei�as' X ;'Co'm-erc1-ário -','Joõo Sant'0s:
-

r
-;_' /

, Adelçio ApillJiá Avaí 'Versm,u Perdigão
Eis ,6 eseclo dos apitadores que �starão funeio

nando nos jogos pele primeira rodada' do estadual, �r
· gqnl:?:ádq, pelo Federação Cafarinense de Futebol:

I
\.

'(

Certame ;de juvenis ,. __

-

Ta
-

ré' X' Avaí, e
eh ró a/da d

Çr>J,Çll1Ü1ttQ" Bi1:\�Qto,
� N'<\djQ; tÓl'�in ,}S

· ln:�readore�' d0�j,staS. No
t

Í?réliQ' .de·,�Li1tdO .o ,
Paimeinfs

passou éom: sérias ,diflci)l
dades' "p'eln çr�lZeii'o' ,p!),r
2' x 1. :be�ta formai D6�e e

'P�inelr\ils, éClI'l.Úilu�nl' lide
rândo b certame com 1 'Ú 3

ponto�' t:espeeÜvamente,' o

certame foi' paralizado sine

die,: para possibi1ita.r, 9s
treinos da; ,.nei�sa' s�le,ção
que irá .qO bl.'asÜeiro.'

i "

e

MauJ'Y Borges'

part{clpanws),. 'GU?,11abal),
(. fi p�ifjciP'ãp.:tes ).- . MiRas

I
' <\<-

.>

CJJ,'l"'J.d ufanl�(; HO'Sul (-2)
.

+ -;, -

)",' -II
" j:'8,"·a�á.·"q )..... As· três. 'rag,'1S
'S:�'(J,nLe� -s2!.áJ. ��.l:.e�-ú��!.L-

''''_ús, 0J),�çle�Jlincl8,' �,al cI'lterios �
j

�
.1

! ,,' :'. ,

v82rt1�.:::-ecüno�11+Co.S, por COEl-

�llLe,�
.

(l\...tcr- ·fb�:.n1ul�tLt:J �)U��O
'_;.j'1:1ltl, ILx:3ôLtrLi\;O qUe .1)l-�:';1-

) ,'?

uH:�t e ü,tci";"P.LHl9;i'4 \ .... \_..�.l·t i-

me '.',.

(l, veneedor Jmál dos tclí'-
náios Norte'�9r�este e: .Cen-
1\ro,Sül disp..uta�á com, ", (')

,

vencedor d.� 'rafia çle Frátá,
el;� séri@ rnelhul' -de .4, pon"

· tos', 'o título é).e Ca.mp.eão l'n-

tel::'aegional de' ClubÉls, I,(;an-'
ctÚ:lu,c\1ndo,sÊ(

-

aútof\l.àtiC,;.�
·mente a disputar corn

.

':':'Õ' .

Campeão da TaÇ)<i Bi-a'si:l o

títJ,!Ib maior de Cawucão do'
·

Brasil.
.•

Está prevista, ainda, a

época P\ll'l fi disputa da-::ra.: /
ça Libeviad(,lres da Ameri-

, t
I

.
"

\

sa;!;; É .

dós melhores da �'ro-' Figueirense 'x: Carlo� 'Rcnau
'.�?Uª . i}la:1Jg:�\fªL. pois

"

�sta:'
i-ãô nó' "Adblfo Konder" ,O outro representante I

,d.l!�$ &FÇl�del3' exp.�ess·des dó':- .é.�pitai, o F�g�18ir(mse,
:fut'ebol Jj�rrjg&-v�rde. O pri- rodada.' atuará fora de 1

meiro é o'..atual detentor da reduto. Enfrentará o ai

coroa- que·:.'éOllQl)istO:U eom' nêgp�' o vel�t?o do Caril
jl!st�Çf1. ,e: o s�p.ihd{l det?tJ:(, i{en�uXI em :j?;lrusque,'
ainda o �:ecordG eis .títulos jÔgCi.� Pelo Grnpo "Cel; TIl
rrÚíxilnós� ,entre os quais" a:' .gHo "Mello".

1

ú�íéo.',�'t�ira".' Está o Pú.-t',
1;iÚ9_o em . ��nçl,içÇi?s

.

d:0_ pre,
senciar:,à..um "espetáculo de'
técnicà··' h' coribati:vi'dade.: :ó .. Sl'ü:i· élites os
tiIne de "vicleira ten� como ·coiltros <'i.a rodada:

éar\"\cterístféá ;rinciPal ',a
.vmi.tacle 1eonina de vencer,'
fator' ql.\e :ó. lév,o� à obte�,
ção do' ambÚ::}onàdo cebro.

$, pOis,' atuação, lOgo 'lllais,
Q qonjuhto dos Brandalise Luz:.;: Guarm:.í )

Com nove oncontros; lJ3-

neticíando nove cidades, ;38-'

�á. dado prosseguimento nA

t,câCle de hoje, à grande !!1ík

�aton(\ ftit\?,poHstica peÜ.
conquiste, do gªlardãQ, :n'lá',
ximo. de 1967,'ontem inicia
díi com Atlético' x Marcílíe

Dias.
A J,,,\rgada está cercada da

maíer ��p�ctativa, pois do

que 'o p1ibJic0 gostà é mes

mq de' oarnpeona tos, ainda
mais dos à'J. envergadura
elo Estaduj9.1 que duraúie
qüase um ano inteire mono
poliza as atenções dos apai
xonados.

p.Ü·;:t �s.t9<' ÇªpitíJ,l está,.
mareado 'Ü 'encontro Perdi-

I
- gão "versus" Avaí, pelo
Gr11PQ '�'ol\ÍIi(f Cesarmo. 'noc'

que pioélm'tr� demonstrm'

';1.03 fl(\)rianopolitanos que é,

�real�ehte: u� granele cam-

'peào:
.

:, 'Na' 1Í\ánhã de hoje, no

"Acl0lfo +{:onder"" será dada
Tendo em vista compro- esforços dos d�i'ig�nteq; .do

. :contmúa<lão' ao'· .

Campeona,
missas inadiáveis, o Corin- Figueirense, b time pauEs- to Citadirw de F\ltebol _ Ju

tiqTls não mais se exibirá ta não p'o\fde aceitar 6. COIl- venil, lest�ndo program,'1Q,qs,
ne�ta çapit!q1" contra '0 Fi- vite pará, jogar: dia' n'ne's- <;lois encontros, destaca.qdo-
gueirense. Não obstante, oS.Ja capitjill.. . sé: a' ,Pi1ftida ' d(:l· fundo; n,?

,. q1,l{!l o '8x-lieler Avaí buséara

lil� Ellterra �J�as lUi�ida�és' '.':f' 'ã�:�bili��ãO, en!:.='nt�ndó ,_._

EStli program,'ólda para a, Iate ,Clube de Flari0nópolis, "_,...--.-,

vÉijn�-s� �DFA CÃMA =-==r=J
-

mfllluã de hoje, na baia nor.- Seis barcos estarão" <;iis.Pll' ."
,,,I i� fl,ll... . " , ,', . ,i, ,<' '" '

te, a regata de encerramen- tando o· últ:imo titulo I da/ " Vende-se Sofá-cC'J!na de !?ol�eirQ em· Pl'lrfeito/e$=.
'to ela temporada 66/67', do temporada.

'

, t.a��·Tratar GU�U:UJ·� Enfrerila 'Clube Inapiãrios ,no
. a rua tCOú,��lheil'(.O Mafro,< 1 a8.

, ' "\
" "','

.','
" ".Dr'lando Scarpel1i'.' ,,'

'fi:!! .J I
. Quaptó' .ao Avaí, sabem,no

�slali!u�,.· ....... 6.1 Com.eça']loj,e
I'

A 'equi�,.'esp0rtiva da B;á- san; Pe�lrO Pé!ulo e+Osmar; todos, q.ue n50 se intimida.

.'

'
.

, :. ,. dio Gúàrújá, ' ,os �{tulares Jair, Jaim·e;.Piré's, 'Jaime c:om o' poçlerio. dos aelversú'
YQ,dendo entra'rJ?izollãtti, no.pôsto.ç!� 1.;.0!,Jriv,pl:,'J)�Ç? cl.Q·Esp,?-Í'te çm �qnta Cata" :pés�ri e João Lemes 'ou'Ai- rios ele ca·08�iclade.

<

Esta
� 'mercial é umà 'incognita mas sdb�'!?I? .. q{,le,' çpr��tvQIJJ' ,r�nfl.!,E}stl:lm" p.:r�eliglI+5io' na cione. t;",rqe,: o "Ol�;e';'·d,l:rigidO�'por.

Está aberta ai di;;'puta de rJ:lois um .;ç{:ilnpêon,otõ, e ':quase t�tal ioaCle de seus ,ót!etÇJ� 'd�. ternRPtqçj.q"l?qi ·mci:l'!hã. :'.ª.e ,:l;i�ie; no 'estádiO
.

À GuarUjá, jG,glilPá desfa:lea- J.Qsé. Amprjrp.· vai 111tar pela
catarinense' oe I futebol. �-.,Jovas perspeçtiva,?", ,mU'.itq�

..

d
.

", do Flg4errt;n�e, ecrmtra. a re- da 9:e .601s tit.ul�,l'e�,. pocle�l' vi!;ó'r,ia, utilii,fillcsl\Ó, ParÇi :tat:l-
50.0.,

. _'.'
',/
..

" :), p'J;'e'sel'l.�?,çã9. cio Clubê' Ina� do o,trein,ador Roberto AI- to,. dli! tQqàS�OS �í?us ';reêur-catarinens� de futebol., Novas �.ersPE)'Çri�ÇlS, • ��it:O� �ARROSq X PROSPtRA: ·0 çIL;lb,� ,: çnçjU.l'l'lel��� '�i�riQ§.'; e�tªrü)ens;:lS, 101'- ves'.rnandar la -cmFlpo·o S0-' sos.' .te�cnicQry: e fi.skos. ·Ven.
seu longo rranscor;er. Um foto e reo!: �tl1dQ nqo .rol Vql i'ia Qi?resentdr na ci.d9C;lf.: PQ.rtyár.lq� çQm; �9S,$i';l?jH r��dP," e,�Gl1:1�i'Vªtl'wnte

. por guint�; Ol.121e: �é "Çarlos; .'\1-
cm'. é, pQis,

.

"a pa;a.vra. . de'
encontrada uma formulo capaz de solUCIonar os gra-

-

doçje·? de, arrancar um mcignífiço, 'triunfo, :,
Q, .stlJ.?€t �JIêl!leI\tos,"" 11g.'ldos fiO ex- varo, Joe1: lVhra.nda ,?��a-

.

ordem PQ8 .f)CJ11ite:;;, Ç\a c14bi tIs .jn'gresso,� 'p�l'l:;a o� i
ves problemas do nosso futebol. Todav.io, vamos par,' nrn<:nernro (limou fort� équioe e desej'a sefra�lP@:r",,' :·.��ft�,� '.:'.:,.,' ""., ::',: ",' ;, 1�lego;.TonmJ�9 e �.aIlos<A.l�, }?FeBtçllç1o\:::"J>�!'�: ,�%�f�1Jil;Sã;v;�� '.�@�.5!P.. ;E;stf\ch:al Ete futebJ
" �

.

'-I". d'td 't
,," ,,' ",

"

.,.' ""'r"">" '··',k€<g:'tupe:.d!l. p1'6V1Uemaa be;rto;·Eloy"Maury,.De(;lec0"esportista·SaulOHveiraSô_ �D.r2mhxadoõ"em.CCrSj,rfi r pa, a l)10va Jornaoa )0 preme I o amen e .é1@w!jr" ',tí.Jglllês6 ,de Despertos do futebol pqt1(:)'f·lnense., ;.".Ql"lfa ";,'; .'; .,' '.' .. c' .' ..'-;, r ',,-
.

O '. "
,

'; .�"'. C' �' . ,:' .'
•

,

.

" \.;' d ln CY')L'
-

d . .-', . .r._,' \
' "'"�' •

".� '., ,.', ',: > .. "'."'['. .�:()0.1a�· .p,e npssil )caplt;".I :s·\a, .e,. smar ,_",' ', ..

'. ;'. .�, o�e a forma.çao do tlxne,. Gll1c; para' as arcjuibal1caclas
. conao uma sene e �m·_ ,[acoes e e raros at.racoes. com ,Ita-'Io-éi'<rplno no·d,reC"o"'''''1-e(!:·I''I'I<ZEl''e",t-FEl·€I"',·»€<>= rM;m·'":'c"-<i-""""""llev\erót-;;:h,J';"'�'.+�'�?"""'LG�.a.=,,,c""Jy'z<1y!'l;;O""':;)sg-elTO,1 d' _. "",', ""��;"d' ,;"

., "

�" \ �
" �

'l.
�.

r\ .
�
,." ,"

, ... ,�� _
F'P��"

. EY.f' ,'o���t..,,�;_. ',� / !lt-. ,� 1�\f�1l'll1.��,:� ":' �·J.·��flu<_��v.(.':r�, -'f" :-c. r 'j.�� �;(',.'� •.•\aTfi;.-:eon\.lvad:�"..;'!�C:,t?s'!,_v1'" B!ren- "1,00 p�lra. ,as' ge·r�Ti-s.
',' ':lIas, v,omos'ver para crer .. ,," _

. "'\
..

--: �@t-rÇl.(,}:íº rYl,oior o rn-édio. Ne-tirln0;,'ç1,\.J8 f?ert:l;lI'iC(;lY-'9Ç}J3t'·0S�tJri:>:S·:Y5l'lct'f/::fa.u�tb';'Clií,k (l/.f!"vl"!im"[lo-:fj��l.:i'·r�õ'tÚ1·:'·rc.. '_ ,

..
"
.,,'.. ;

'<i'".'''� ,Si,htet1zando e'5ró la. ropadq,)pod,emós � q�t,ihí.. elen'c0 I barrosistq,,, ,Por ..
sua vez, Ó ,Almiro·ri·re r ls.e1j:1r�d?��··'t'�·�, ��'�l*'�ªrrªª, ,����(i�"o ê ·l\r�.!- gFa' três;

Ia assim:
_, -'Y�i le'r,'c.qr- � Ol,.le, de melho� possÚ'irfe!1do 9,jr�i�a,dqf

' �',
. ','.

."\VALX 'PERÇlI'GÃO: O clube .azurra perdeu Mirit1�.Q· Hél ia 'PimerMI' 'es.calado q .se§u.i.pte. OI1�� pqJrq, €;i .. 'Qf

p�rdeu" Gilson. Cont:-àtou Z�tonl e eontif\!j,Q, ,sem "'�e4 .

'

n�d� d'E;l 6b�rtura:. Jaime; ça;:Qeo�:�A�?�ri� l.�ãQ ç;�,�.;
. lel.ro., MqnoE;1 ou Isaac, serao lançados em h-J,§,g'lr gí;) ·,Ios.e AlvGeir; Nilo e OSrl1Qr:;. Helio, B,tfÇl Aqy.i.le.�<-,�?J.J"!'
Mirinho, que foi para o Hercflio L,\"IZ! Prqticgm(\:l;'Ite 'ql,Jin�g.: , _;

: .�' ;7',

sem novictade o c.!ube do ilha, que, contará Q91Y\ !od,Qs. '�elo 'GruD.e "B�' te"emos os 'sequi.ntes encontms:-' ,
A

o,; :seUs valores pmq dor combate. ao 'campeão ����i Yr'� �I Ac: Rct<IA.UX X FIGUÊIRr;NS�; Q"ov,tr9:,�,��ÍJ�,�
gão, que estará. se aR.�e5entando poro o nos�o. pú.bl.i- Ç.d .c��it9l estará jÇlgan9Ç> ,�rn

-

6rlJ�qu� fr�'ite ,Ao; !�.i::
. I co rela primei�o vez oró- q çonquist� do tít'Jlo. S;e". ,-��Jor brusouen�e, numn: partiçj\:J e.qL\il;.brt;lda.- (). t;;l.uPê.

ró estao segundo apreSE"-It.aç:�o do c,Iubevideirense, Qi:vi-né!9ro.estó,.,fo_r�:1odo, oQr Glan;';.t9? dE! iê.w!�" \1.''}r,t :'�,
iá que .na primeira vez o Perdigão dçbrou o pr,óprio 17 a 22 anos e deverç 'Jlamqdwr�c;€)r�i, sirne·�te (\i;i� (f
f\va:'por 2 x O, gols de Serramalte e Righette. OA- t:urno do C"rtC1n�ç Poderá d�r"f\lujt�s, �I{iqri:q�,�' �Q�:
v,]i ,devei'ó forfY1ai':/ Mr;rr'o' Ronaldo, Milton, Zi1:- "h�r\ m:Uitas der'fOtas.- poré�" �er6 \mi fJ\!)9qro IUt�'1h,
ton e Manoel (Iso,oc); ROCleio I e Carlos Alberto;' R0 �dotado de DOa dbse d� ,?ntusig$.mo. A: to,rcid� êeltí'!.rq'
Qérioj ", Cavallozzi, Ito :e Nazarildo..

'

'tn<!;:ef1ti�ar os ggrotos qü� 'serão'�;s ;.i:9�br�s" q!;�_:aíSGl:
O Perdigõo vai tr\ozer, éomo novidade ,0, :?:aguei ":nhã� Si,estnrá 'de for� por' motiVQ'.éÍ!"!· GP,r'\tys<Çíq .."N(1)�,

ro Jacó que pertencia ao Barroso, qe Itajaí" cdém ,de, . ,-jemais !?ostos' nqq d�verá hqyf;)r nQyidqd�s, :.Vg�il�9,
'

o'ltros jogadores conquistados em S�o' PauJo e Rio Eoídio, 7e7;nho, Gersino, sãó nomes ',çertes 1'96;1 'd,�s
'

"'-

Grande 'do Sul.
/'

.

tréia. o. Re�aüx, montoLl eql,.!ipª l'lavo e ,ó.r'1óU', \!é!y.·i'ó�
",

METROPOL X OUMPICO : Jôgo basta�te equilibra\ v?zes testado' o. seu p�d.erio, A�ora 'g gyerra' .vqjtQ.�:
do entre duas equipe,s que iniGiom o ce·r.tome €:àpaci ,..,-.prnr. vni"nr�o dóis rontinhos.

.

,�..
'

todas QO título. O Metroj:"ol .perdeu grande p.restígio 'IN'TERNACiG�ML 'K 'FERROVIARI,ª:, O ça�.p�9,'9��é�e:
com s.ucessivas del"rotas )e,vando-o tambénj a p,wder tadubl de" rS5"vai il1idqr novõ' io�nqd'g. E;m :QLl�eq:i:?;ql
o 'título estaquçd.' Está muito longe de ��r o fÇlmosQ título 'perdido' PÇJrO o Perdiaão, f:lnfrentaf\d� no' j;i=>r"

Metropol do TriCampeonato. O qlímpicQ vai se 0- roviário, eq',Jipe ,compieto�ente difere,nte daqu�'� ª�.
presentar com uma equipe remodelado� já que·' per.. 66,

.

quando reófizoy· ótimd' campanha, sob o. cQ��:;m�
deu alguns ,atletas" e conauistou outros paro e cern- do. de Dervnl Gramacho, Conservou o arqueiro An$.:le�, e

panhp de 67. No Metropol, Gibi e Hçm'il.ton, ql,le �e lo, aponta&) em '06 como a gmnde r�velaçqº .. �pr Sul, de �If;;"lerição vo11;mtária. ca, entre J:6 ele j)';Ineir_a,,�e .

""-
' e ao CJ,lJa.1 terão �gesso os abril, assim como o PPss1vel

encontr.avam no Santos, poderão form.ar no onze de . su� vez o, elencQ colorado da serra;v'Ji iniciqr a cq, -'b Cll·�puta elo' cc.mpeonato .1'11-'"cm
..
es r�3,ciofta�s de cel1'Cros � ,u

Criciumq! Uma ,boa pedida paro os torcedores de Cd mir.lhada com: Neno; Alemõo, Setembrino, Airton e me:p,QS favQreGiqo� elo pon, ttJroonti�Gl;tal de clubes, de

ciuma. ;., pa'ulin�o; BandEira e Dair; Zezé, PL\skas!. Arr.Q e' 0$- to. çl(:l vj�t[l g;sográfico ou,' setembro a novembro, Ob

HER,CILlO LUZ X· GUARAN I: Em Tubarão, o Leão valdo Poeira. ,p�p'UlaciQna! que' qpiserem serva-se qu'e para êsses com

do Súl vqi se apresentar enfrentando ao C;;uomni, de CAXIAS X CRUZEIRO: Caxienses e cr'uzeiren- ,'p<;1rtioipar, _:;Tl'}s_epante con�i- promissos_intE:rnacionais de-

_. .

'

.;,

'

,.

'

'" ções :rhíhiinas� à serém pré- verá ly!.'{.er um ajuste de d3,-
Lages. O Clúbe tubamnense vai iniciar os Qisputas 'ses estarao prellondo' em Jornvd·je. O clube Pm9u'lm' est�belecidas, da prO"T.'1ma- tas: estabeicc;do na elabo-
com um quadro completamente diferente' daqu'ele da "Manchester", leva fo'-fe dose de favor1tisimQ,. çâv cip Gai��dâd� N:don::,\l ração do.'calendário qo cam

com que te!'rinou a temporada �de 166. Contratou pois ·além de jogar em casa, contarq com umq eqvipe tlB �96l:1, .. ' peol1ato estadual' para a

rnuitos jogad6res e ! ibero" outros tant9s. ' O Guara- bem mais pGderO$a' e serÓ um dos poucos que é apo.n Ate Torneio RelJerto Go- "I,;ibertqdores" e nos demais

d I
(

'I d' , ttll�S Pedl'o.$a:. cem a denb comp.rQmi�so:;; (T\lça BI'-�l'�tni. ven eu' e comprou al etas, mas l'I')ant�\fe·se em, tad0 pela n;1oiorió .(êomo: o mais prevave venc.e �r." .

_

. _

".'

. ,;,
-

. .

'd ..J i' d
-

t
. .

O I b' b
. .

A
.

L' mlI�a'(.aQ su",el'1da de Taça Taças Norte-Nordeste�ou Ta-
'coJnstante atlvl aee, realzan o.)oge>.�.c.9l':\,rQ equ.lpes:,., '; cu e preto e rancQ Vah)ogar:" maurY; ,�UI (··'a;�.,:.�."la" t·e ..::':"

: .' ça·rce.Pra,ta) par'". a dispu-'.

011
. ". ',,' •

, ". " , _,

,. I'" C",-",C ' "ao aees!"o mp,..... .." �

9aúchas e c'�ltarinenses.'· P..arece eslar bem 'artTlodo. zinho, Getúlio( Coruca � ChiquinhQ; Albin.Q e Á'1tô" ,di<ltlt� lel'lté;riq 't�emQo-;ma�- ta do In/tefçOnÚní:nt�1 de

pois os resultacios colhidos nestes joqos' intermunici- niho; Edson, Horst, Norberto HÇ)[ll'e © 2ei:inMo,
.

ç'ei�.q�·�· 18 ag�'�ll1lações' 40 clubes.' O caletldfÍ:r�Q da

pais e interestaduais, faram dos melh?re�.", Jôgo ;Je /'

," PALMtIRAS,.x C()M�RClARIO:
.

Outrq' J.ogo '-P4$i3� l?<eqi<J,d�� nó� 'pr�ci- C,B.D. reserva. uma data

c.aracterísticas equilibradas.
�'.

que deverq ap"'�sentar caraeterístlc.as' de I eouilíbf,i,e paiS? ?���ros '. d�S:�Qrtlvos, ,em maio e tod,Ó o mês de
I J "

.'
" .

• nos �el'ro.P� dª,ê fm'etnzes junho, para a ·s.eleeão bra-
COMERCIAL X AMER.!CA: O América, vqi es- �. � que sera 'desc,obrado em BlurY)enqu. O .çl�b� paI pá,st�as. e$tª�el����,�: �ü,- �tleir� 'que V�l��:r&.�, ter ati-

trear longe dos olhos de sua torcida, 19 no extr�mof m8_lrense ando� colhendo bons resLlltado� rq ::>ytie de f1l:e.rQ �áx,!mQ,q� l!;l p.'1ftiei-. viçt�çles'110 períedo de 20 de

oeste catarinense. O clube rubro da Manchester vai amistosos que reqlizol,.j epcluql"lto _Çjue Q COrrl�rciÇj!"i� PªrltfilS!'dfv'�dJdoª ep'), ;) "sé- qUEub1,'o fi. 5 de novembfo.
apresentar como grand..e Cltr'9ção o médio Badequi- mqnte�e-se forÇl de cartaz durçll"lte a.lgum' tempo, pies, 'qe @ �lu\;es,' c!a$sifical1- Falta paber, agora, como

, Ih d
'; dü-se 2: de e"da uma das, as e.;1tÚ:l"cles .

e"', tad.'u.a,is
.

dónho, o grande revelação de (>6, <;l que está sendo co vendendo os seus me ores ·'jogq GfeS, mas controtq'" .... ;'. ,.: ..
", ':". " ,;'

.. - "

,; "1
. s;:é",�S "811'''· ai ";ic·.'r:Inta de Uln Nbt.oo; N0Y.!iles.'.te,' Cén.tro e

bic..,adO por vários clubes pauliç,tas <;l gaúchos. O clu- dn. outros_ O onze palMeirense ,\(r,j a!;nhar: .Osirps,· "!' to'�

'�:"'Jl; .' �i"':..;:,· t..
,.

" 'ti
,

.
.

.

: ., ' " , ".. ,." �Ul'no l!m� �ç1'.. Cl,j;gPU ruo ,Sul que aãó estã0 méiuidas
bE' americano vai fo,"mar com: Raul Bosse; Antô"io R6berfo, Beto� Dui.a e F-dgarg; ,\�dêío' � .vi�HrQ,; �ióhp! d�'Jgqst;�' t\CYV;ihb]:� e têm n1'3., raç� 'd� p�ã��: Úão, te:
Carlos, Roberto ,Adael e Ar"Itoninho; Bcidf;lt;1,uinho e Jacinto, Ivan e R4b,inho. Eis aí'vem .. síntese, o" i9mq��, 41�etit.O$� 'ª,1itQP1àtiçamep.tA;l ceb�r a' programaçfi.o da

Granjeiro; LouriVal,· Otacílio, Ademar e Larenjinha, de ,abertura do· estadual 6,7., 5 l);;(tit,í\O,Q('i; ./ São Paulo (5 C.B.D ..

A
O ,arqueào Dioubo {aí mes-

.... I' _" ,

mo. vendido ao Corin.ti::).Ds
liela, quântíà de) 20

.

milhões
•

• � ,
*

• -

-

,cd: çruzeirur.· �'ZJ;ttgf!)l, A lFJ3,l}" ,

sa.ção fqt 'peé.li@qª:1 eH' 8�;)

ses,
. sabe-se que SQl1len',

minutos antes do match �
rá çlaç1ó a conhecer. �egUl
do. Amorim, não há Urabl:

1
' I

IP.;a na retaguarc a, qUe [I) ,

derá ser constit�ida D�,
lYUrrcio; Ronaldo, Nilh
Ziltol1 -B Manoel •

ou Isaa;
Hcgerio I e Carlos A!bel'b'
T:?ro'blenw existe é na IÜliI
de . fr�p.te, com a falta o'
uiu num elemento nar'1:-1" lÁ (
ponta esquerda, COP&titu�
ccq a vanguarda, CÇl'l1l Bn
geili0 )1, Cavallrtzzl e. Na�
rtldo ou Ito,· Mas, certos e.

tarnos' que Amorim �abeJ:
resolver o' problema, 1evali
çlQ iii çq_mp,Q. \iwa ésqua�
capaz dé vencer

catarinense.

,

'Pº,nals e!Icontros

P�io GnlPS "Júlio
no Rosa":·
Em Criciúma -

paI x Olímpico
Em TubarflO

Cesa,

Met!!

Hercíli:

Em Joaçjilba
cial x Ai.néric2.

Em. Itajaí -

PrÓSPera
Pelo Grupo

Com�

Barroso

"Cel. Trogil
MeJJ(')":

. Em�:Blml1,enau -;- Palm� \

rfl·S
-

x 'Gomel'ciário
.E·in La-ges. .,- ,: J;;1ternacr '

na 1·. x Fen-ovt�rlQ,
Em, JOin,ville -: Cqxias\

"
'

, .

.lhcç.os dos ingl'esso�

i

ao' ��l'irdian(
l�aulo, com il 'presença Q

dimtó�' '(,:0 futebol. do Ba,

raso 'José DUarG2, qU8 i'

J:€CGÚ1CU a Itajaí. '.

-'-

i'esierj !l�

�:I'Cll
c '::' '0'1;'';-.. •

ii'
•

df;':, c-t f ,J;'1Gnr;�;��:�
fJ?auJb, F�b�n_! c

F1F,fl)JEJ,s ·1i!e.rteTú;�elltq� ÇlO' 3:11'1,

:rGS8, \-:h:j:'lr�un pc:'l'H S�l.r:-;

- ��-..::-""
,

, ... -:.-
.

inJ.lZQ DE' �IIHirro',DÁ SEGUNDA
-I .;", ' �, '.' '

[jÁ CkPITAL
i'..... • I

J,
l'

;, ;. ",

VARA CIVU

EDITAL DE CITAÇãO COM ',O PRAZO :De
'.,

.

tiUNTA: (lO) DIAS. '

>�. �. '. .-

• f ,"

, O ,Doutor WALD�R PEDERNEIRAS
LOIS,' juiZ'" de .. Dji:eito, dá 2a. JVara
d6 e�ma;'ed 'de' F'lo�i,anópolis, Estàdo d!

Santa Cat.arina, na fQrma da lei, '1

TM
Ciyel

"" 1

r:Az SABER a todos' que o presente edital' de' cita:
��o 'virem; ou dêle' conhecimento' tiverem que, �

pe,rte de PLACtDfNO Ir:LIAS FARIA, 1"10 condição �

pai de GENTIL FARtA, ADILSON PARIA, menorl
impúberes, e NAZIRA CLEUSA. FARIA,' NELSO�
CARI_O'S FÂRlt\, menores púberes, foi requerido e�

Acão de Usucapião, um terren� com a área de 211
o

{., •

,

metros quadrados, sito à rua Dr. Djalma Moelll11on
nest.a Capital, com os seguintes' dimensões e Cqnfreí
tações: fr�ntE; M. extensão de 9 metros, à dita ru;; .

,fuhdasí no �'l"lf?sma extensão de 9 metros, extrema
�

com terras de Jófre Ramos, de um lado, na eX,(e�
são de 3:Q metros( limitando cdm terras do Sr. Itài11.;!
Fortkamp; e sucessivamente, com os Srs" Joãp NI�

Vieiral, N,air Ç�micholi e_ Ari Bonifácio Seno, te:ren:
êssé pobre que existe uma casa de madeira. Feita

jus:ificáção, fói a mesma julgada procedente �
senteflçd. E, p'ara qye chegue ao conheciment� v
tod0s, r(lÇinqou expedir <? pre��ntE;) eqitql que sera Pu'

" t'
blicodo np formo do -'ei' e fi�ado no lugar �e �o5lill
me. Dado e passado rksta Cidade de FlonanoPo

�
aos vihte ,e dois dias do mês de setembro do 'Ono ,

mil nQve'CehtQs e ��ssel,ta e seis. Eu,' (o) ),air �o;:
B6rba, Esditao , o subscrevo (a) WaldYr Peder�elrl
i.aulois -"-'Juiz de Direitp, Confere com o origlra·

.

ARLETE, TEIXEI,RA plEscrivão
.

'

I,

I

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



CUHJRGIAO DENTISTA

IMPLANTE E TRANSPLANTE DE DENTES
Dcntistéria OperatÓria pele sistema de afta rotaçõ'
(Tratamento Indolor) •
PROTESE FIXA � MOVEL
EXCLUSIVAMENtE COM HORA MARCADA

, Edifício. Julieta, cuniunto de salas 203

RQO Jerànimo ..coelho, 325
Das lS às 19 horas
Residência: Av. Hercílio Luz, 126, apto 1.

O, Centro Horicnopolitonc, .cujo desenvolvimen

.to nos últimos .dez anos se, fez ;�otar' de maneira ex

trao�dináría, com seus gra�d�s" edificiós, 6 hoite: se

pontiiha de milhares de luzes ofuscantes, que vai se

esproíondo po! todos os. rElca�tos e)::jltitudes;, da; cida ."

. de oferecendo oos futuros .hobítuês do' Clube do, Pe-

nh'aS'co umo vista mardvilhó�a da Mossa cldcde.
I..'

'

-, bld ,_�..w ut.! " ..�tm Agente Oficial da Proprledcde industrial Re-
. Florrcnópolis. que -tombérn ternvrece : ° o:,sur- Iiffi;l1lIU�� �1iJ

10 desenvolvirneritisto - no' setor enerqético.r tornou-se
-

Alu9g_-se o 'andar térreo do prédio situado na gistro de marcas, patentes. de invenção nomes . co-
'

'.'
.

b' 'I
-.' "d' do B '1' '.

d merciois, titules de esta.belecimentos, i_r'lsignias. e
uma das cidades mais. em I urrunc as o rosu.

.
rua Bocaiúva, 124, .Contrato por 1 ano/com fia 01' .

,
'

�O visitante que pele prim':eira vez aqui aparta, Tratar' no' local. fráSéS de propcqcndo.
se exta�i-a, não. só pela 'g;�onde1a da: nosso ponte, '-..----'-- �--......l-:�---T-'�--....,'..,,--�.--�-.. ',��_ , ,

. .
. . 'RUd Tenente Sl!veitd, 29 -"-. sola 8 -'- 10. oh'

mas óinda .po� essas' imEmsa·s'-B'aios.' N)tte. e sul que
BE'PR"tSEI.VTA-"'T'lI / �I(IlTD'�UID-'OH dor _. Alto da Casa Ncir _ Flcricnópclis ..._ Seixo

circunda a'.cidaae, embelezadas -,dindd pele cadeja, ..

'

A�
.

11.f.ã lO II} .lil!.D
.

Após um decênio" corn .suos obres porclizodcs.
> de mohtàr1has q�:e nos',9á ess,é" ��p'eáo de '�ciddde e- .

,

Postal 97 - Fone 3912.
eis que toma novo' ímpeto, pam:conclLlsão defini+i- Paro cirtefatos de madeira e borracha _ Linha. .

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

.'

'.'

I I d b' dvq o CLUBE DO PE�H�SCp'.. ..' .' E o -Clube.do ;'Perjh8scto,:--qwo,l\urrl; "disco voador'
-

para e a a e- sa iões e eterqentes. Propostas para
A sua atual diretoria, tendo como' presidente o

pousado no ,ci�o' do·:;m.oi-.r� ��j';;t6"na:, .oindo ; 'mais' . ioinviJle. ,Caixa· Postal no. ,67,
. �esembargador Alves P;dtoso" e,c�mo, Secretório e, belo-ri 'l)àssa., p'equeho,;;cQpjtdL.-,.;(;n\�. :'� .;:. ",' " .•.. �' '. '>

_. '

'

'; .: ..

t��oureiro;- respecti�a,[,l1en!e" o: dr.;·'�1 L!_íz!o� BldSi,; e\�sc·:' -

.' '. ;Mi'lhd;��':"de;ctciz'�'i'rds�libVos {s�ç.âo";" :en;pregados '," I. � ,-: �
=:::=:,=.,;::=:====::::::::=:::::-.::':::

Q�,\:(aldo H,u I se';' co�di�r{ci,dos: pe'IOs,:;d,emóis': membt�s "n'o, 'ccj�6!,(;js.Õo;;,des{o:': i:np({r;t9Ate::.;�'td<!;q�'e', Sé: t�'róará' ',U'" .""-:. "'�D'- -.'D' -g
-

. . d' .�. .1
dp' 'C!íreto�io, e 'ouhos sócios ,pr.?pri�fórios, .. eLCl�ora�, u� !�ini8blo::q'L!lol:,.üm c�Úõb;8é:';Visitq:'\la; dpté�enta::" D,lél,O ".�� lI�é'�Orlna OS e na

�,a}l� .�urn_ pleno. exequível.. R?I'a; con,clu i r..: a � imp.,ortant;e:: ; cÉí�':d� ·�;(ri:;b·'.d'tkídé,; NÕ6�'s'�'f.á�!'àk;erl6:;s�·U'n;�p';r:líO'; "de"·:Reserv8 Da' -Po.licia Mililar
o��;r.?· em r;iel:o� �de um ón� '. :'.�' .:: h

• :":- <
.

�"'.' -'\:
..

" ;eGN0çq3' d�'J.��&�i;,6\�s.dçi6�b{>�:�;á�\;f�;&iI?:ém: um, cen::,;'':- í,
'. ,

; ,.A I'eperc�ssõo te� si?o ,das,: r1].�}r?r��; -e" a, �9IP: ' tfo'\ie;:2:êlitL}a;:c'bh,;'sJ� _'ibi�11Í0itt?�o;��,€�8,qrõo-�,de. Co:nfe-,� ;�: V ·I',S O:
�?�ªC de u'm

__exc�den;tes, dé,:_í1'.UI<?�,de';só�i2s';p�opr;ie-" ,rê�d�.:;:E.$�:e�b::b;�:t,é{,direto'rta'-:êô�t:qr"c,6m,oc�op6ip,do "fi :AURRpME,.avisa que a partir do mês de ju
[Mi.o oinda disponívé:i, '.vem,:;sen.do;:coI9cad,os�entÍ"e;.,as' ;'G ;ve;f�o :dõ' ,ÉÚdd6.:�; do.;M6riití�io'?:cujds ':,coldbora'�, nHo, 'pdro melhor, dtenoim:ento aos seus associados,
figiúas mais rcpresentativàs _?a-"Socie9óde' C�'tariri.en; 'c;es .s60:�i��p�ê:�tinck;;e·is'-;na';J��clusÕ�(do.;'-estr,adá dê: 'afénd�rá', cÚàriam.en'te das 205. às 60S.' feirds tio hc

�\é:;,' .:_.,

'.

"'''. '_. "'.�cess�'a;qú,�I�·',�lbtQI/'.�ueemb?�<ZI:'t�m�u.n�a'partecja r6riodas.14às17'hords,�C1Sede·daAssoeidÇãoA_
;_.- ,Da sancho ma:i:1ha ',de ,�iQant�sc� pr?por��o" pav-i.[llE!�tac{,6>,será �n�c�ssá�io;'ai �ê"rpoçéí� ,-compréto, 'tlét.iciJ .. Bar;-iga-Ve�del sita a Avenida Hétêi(io Luz

q[-',e)e pr�Jeta no tOP?_"da,.colln,�,", se ôd:s5'Jortma : u� tal ,o'; pe'ssj�o-;\e�tddó; emO qüe-;se_;:eq�<?�t�a., InúrnerQs' "no; '211: ,-,,'

d�s: mois belos Qspectps. de Jade ,0 ;cic;!ade. ,.' _. -;:- e belçlS,:'jâ;�501cis>�sid.§ncids f��Ú.fi�od�s:;':naqúela, ruá < Os sócios ,residentes em outras cidades, poderão
:.i A. Baía sul, o baia ,n0rtE;:: a�'�,"aje�tos�' :onte, ��r e, pd:irr{��t��gb.;,:·�.Sf6IfiC,,Q" �U��C9� �I�j,ótaú ,tornará ',0:' '-r,lir.igir-se: à :aix_o ;psstdl, 386, nesta Capital.

CI)';O �Luz: op�esenlondo o �11�';� 1 �r>�do.: �s.petoculo co,r:
. loc,ol/co,:dig'po'corn" o 'vulfo ';da'i,ob'ra:<que�all' se: reall-\' F!OrJOI:lOpol?s,::lunho de 1967.

s�la dumlrJac;ao-·resplandente sobre' aS
__

'aguas,' nos-ex�·. za.
'. .,.-:. ':",

,.

.

'_,
. Eugênio,"Lazaro Cidade secretario Geral.

{
,

• '.
':. ,""

',1
i

:-
"-

<' �. :..

!' I
. 1 � _�

.�.. ., ...__ .....,..�------

I o Penhasco•

\ .". J I:'
s

•

� /'

Norherlo

tosio dicnte- do encanto que·:tra''nsrY1Íte 6s .. nossos-meu
•

teso
_ .l�

Czernay

Y. .� ti "--:-:'....�, .,'. ,- \
.

';"
,..

,/., �. . � • r,
'�

\,
.-

.
, �,.

.

r

;'.
-

A SOll?1a Cr�!l1:;apresenta
..

" ,sua\NOV4:Rte(iug�o .,

)
(

or .

'.

", .,'11"'1--0\'01; . .\

;', I � .

•0:, •

.,;-,-#-
........... "':?('"

\

,I"

.
' .,

,: .

. '''-----�
:;'PRlMIOAO
,. TAMANHO

PRÊMIO no
fUMB

PRÊMIO no
flLlRÚ

Burley ê Virgínia,
mistura exclusiva.

Realça :! suavidade
de Hollywood,

o �m.o. Sr. Governado.r

Ivo Silveira)' veio a Lages

l'ecepciOli.ar o ExUlo, Sr, Wfi

nistro ·dos Transportes ,acom .

panhadO da seguinie ca.ratt�
fia: rDep, �Lecia,n� SlowlUs).iji", ... =":;::'-=_'::::;_'- """:-:=,_--::::=-�,,,�.:.....:::!, _

.... _�::�::-:;:::--=--=..:..-=---�;,-:.."":_ ,-
- .

Presidente da Assembléia

Lé�SI&tiva: Del). Aureo v1-

d�)' RamOs, Vice-Presidente

da Assembléia; Dcp. Zani

GOhZaga.; ildél do Govêrrio

na Assembléia; Dep. Abel Avi
I •

, •

la dos SlltttoS, 2.0 Secretan�
da. Assembléia; Deputados,
Gentil Belani, Ang'elino Rosá.

Hermelino Largura, Elgídio
Lunatdi, Pedro Harto Her

mes e Evaldo Ai11arãl e ain

da c'-Cap, Saulo, Sub-Chere
da- Ci\sa l\1Jiliiar e 'feno Bra

ga, Ájudantê
_

dê O::(lel1s..
-

Ministro dos· Trans·

pôrles em Lages
(contiriuação da 2" -pág.)
- .

COM.í'fIVA DO GOVERNA·
DOR

COMISSAO' nA BR-282 DO

OESTE CI\TARINENSE

Sr. AIÍ'rc{l_o Halo RemOi";
Présidente -e os seguintc3
membros: 81's. Luiz Enneo,
Odilio Antôlúo CoppÍ, Deja,
dir D'Ali Pas�oal, Frederico

Costa Beber, Ví�()dno Sp�
zelia, Wilson' Castilllo, Luiz

,� Susin, '.Luiz Antoiotti e Sadi
.

-.

Marinho, que se deslocarrn:i
do Ostê pal'!\. Lages.

"

PREFEITOS DO OESTE

CATARINENSE PHESEN
TES

De Joaçaba, o Sr. Odila

. Antonio Coppi; Xanxerê, Sr.

Sadi lVIari11ho; de Campos
Novos, Sr. Dejanir D'All. Pas
coal e de ConMrdia, Sr.

,� Luiz Susin Ma,rino. ,

1,.,

-.

,�, REQ.RESSO DO MINISTRO
. .,

Dia 1.0 de Junho, às 7 ho-
I

h- SE'
,

ras da man a, . XCla. cunl

prindo o programa estabele
cido acompanhado do Sr.

Cçl. Hélio Ibiapina de Li�na
foi visitar as obras do Tron·

co' Principal Sul, contando

ainda esta visita, com a 11re-

scnça do Governador Ivo

Silveira, Presidente da As

sembléia Leg']slati\'a, Gene

'ral Djretor de vias e Trans

_portes e autoridades locais,
q:ue às 12,00 horas aimoça
ram 110 Rio Pelotas e na par

te da tarde a comitiva foi

rece'bi�a no, Rio Grande do

Sul pelo comando do 3.0 Ba

talhão Rodoviário, se�iado
em Vacaria, onde também
será verificado o andamento
dos trabalhos naquele Esta

do vizinho.

José Malusa.lem Comen�

l\larcilio Medeiros Filho

advocacia

Rua Deodoro, 19 - .cenjunto 2. - Fone 25-82
)

.

REX..MARCAS E PATENTES

,
REPRESENTEIA-SE

MAQUINA PARA MALHARIA

,

Sendo 1 para tecer e 1 espulodeiro Preço: Ncr$,
1.000,00 à vista. ou 'combinar, , ,.�..

•
I.

Tratar com Amadeu - Assembléio Ü9i�lcitiYO
cas' 13,00 às 18,00 horas.

-- ....--:'::.=:'::

.
-

}

.!

I

. f·,.,

ACADEMIA DE JUDO E DEFESA PESSOAL TAKE
HfSA. (FILIADA A ACADEMIA aNO DE S, F?AULO)
MAfRICULAS ABERTAS A AVE:NIDA HERCILlO

LUZ No 21 i - RODOVIAR!A
•

•

I
I

Diretor proprietário
Prof Vitol' Ferreira da Silva.

'Federal de S�n�a Ca1arrna '

"

CONCURSO, DE IiABILlli1"Ç'AO OE JUNHO OE 1967

ED!l"AI- DI! !NSCRiÇÃO

De O�dem do Senhor Ditefor dd' Faculqade de

Medicina· co tJniversidGlde
.

F=ederal de Santa Cata

I'indj Professor Doutor' tmil PI:tgare, e de acôrdo

com o Decreto 1'\0, 60.516, de 28 de tr.àrço de 1967

e reSpeGI-ivo Conv&nià, estmôb abertos ,na Se-crétario

de 10. a 15 de junho p. Vindouro, .as inscrições ao (o
curso de Habilitação, no ho(ório de 8 às, 12 horas e

'de 14 às 18 horas, de 20.s às 60S. feiras, destinádo

eXylusivQmente .aos candidatos que se ;:;ubmeteram
.l�esta Faculdade, ao exame de se!e<;ão. no. corrente

ano letivo e qúe nõo lograram classif.icaç6d)· os

quais dev�rõo instruir set.;_s req��riment�s de inscrii I

'ção tom às documentos exigidos por lei é �bdixo es-

pecifícados:
'

.

o) Certificado de cCJIlclusão de Curso Gíndsi,al e Co

legidl (em i vias sem liSO de carbono), com firmo'c; 're

conhecidas;
.

,.,.

b) Fichas mi)dêlo i 8 e 19 (em 2 vias sem uso de ror

bo�o}, com: fi rmas recóríheciads;
c) Atestado de Conduta, com fir'l(1a. reconhéclcla;

.

d) ,Atestado de Sanidade Físicà e Mental, com firma

reconhecida; .

e) Título de Eleitor ou cópia fotostótica autenticada;
f) Carteira de Identidade ou cópia- fotostáfica awten,

ticada;
g) Certificaco de 'Reservista ou cópia fotostóticd ou

tenticada';
h) " (três) fotografias 3 x 4;
i) Abreugrafia (com resultado normal), expedida p�"

lo Departamento de Saúde Públ ico de Florianópolis
Ou de ór,gão oficial do país, cuja ,data de validade

não pocl.�ró ser inferior à de 2,oJ4:67, com firma re

conhecida.
A exigência da,letra 'ía" .poderá ser suprida pe

Ia apresentação de diploma de curso superior, re

gistrdcjo na Diretoria de- Ensino Superior.
O concbjrso, que constará de prova _ escrito de

PortugJés, Física, Química e Biologia, seró redliza

do no período de 17 a 21 de junho de 1967 .

O Português É considerada matéria de torátel
. .

'

el irninatório.
E' de 20 (yinte) o número de vagas a serem pre

enchidas.
�

Floriar,ópolis, 30 de maio de 1967

Sei. João Carlos Tolentino Neves - Scretório

Visto: Prof. Dr, Emil FIYgare - Diretor. ql6167
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Florianópolis, (Domingo), 4 de junho de -1967 \
- I

-..

"D.IRIHEIA.FíilIOZAi'fo$

'f
' ",

"

d I':�"'d·' ,', ',�', 1 \

t'
.... ,

FEL:�;z:�!�!t:��"�eR�sETd��n�' " zeu" a, IZ que: au eu ,', .nao. e
,;'trinetos, seis bisnetos, q(.jar:�nta e':quatro netos e '05

',",'
,

remonescentes €je,set:ls vir;lt�, filho?;::cqmpl�to�'dio 31 ,',. �' ,
" I

, ,-..'

d" 'd.
J

'�!��!�:°f.l���i�e���1;R���,�g���:���,pa, ra, ,1)8; e,,,' sun,,eU"B.,Ça,o · i,a c,a, e.l,a,':• P!IRES, 'qL1e' por l,ongos"on,os\ foi, .Coletor Fé'der:oU, 00' "

.

'

,

-viz iriho cidade de ,$ão 'José;' •

;:: ;', Em entrevista ,:exclusiva c6ncedida a O ESTADO,: trigo Importado p�lo Ban-
"

ainda que; "baseado na po.
,

' "�'", '; 'I "
,

"
,

o sr, Ivan �attos, s�creiário" da Fazenda,,-perg�'ntado co' çlo Bl:a�il, a susperrs�o,·' lí,tica H�cl:Íl. hum1'l�a,' vêm a,.s
.COMPLETAMEMt'E, LúétDÁ, ';, "

êb .' ibilid d d G' A' , v ' no exercício, de, 1967 da in-
, .' - '

, sOJe 'as' pOSSI I I a es e o' overno conceder au� "r '

do CM
"

l'
, • t, ", ,..

.

, "

f ... "h"
c' ,

,
'

' ",: cídêncía o I na cU'cu a:

, Ap��o'r, ,Ele SL10 dyan.ÇàdO ,id�de Dn·Q.
..

,' IrjAéio, está / mento ao unclona rsmo, reeon eceu' ser, �'uma
'

me- ': çâo d�' eombú;:;Úve!B! é" in' bons

pe-rf�itÇll'J1ent'e' lúcidq, gu:ordondo n,p lemb�oriça' ac'Ç>n- did,a .que se I�poe a atualixação do� padrões 'I sala- brilicantes; ',8. :reauçã.ó,' ,dos vêzes',
.. tecimer;)tbs'::hist'óricos _que e;,yo'v.�élm:riossb· cdp,itot::'e Il'�ois". Ressalvou que "no enfal1to, há que analisar ó percel1tuai�: 'refel'�lités ho

nosso Estudo. A ântenq[io ;senho�,a, nasceu .em ,l,a'gê$ , problema por vários prismas, ,Aumento de vencimen- J?uncl? de Panticípaçâo , dos

'd d
-..

inde' .,,' c" .. a' d "
'

.
,;, '., "

, . -
, Estados,'!L isenção do:;rCM,- e -on e velo. qrn ,Çl .r:.nt;>ça �qyl omr ln o, nupciqs., tos' depende, primeiramente de meios. O Tesêuro; no

'

': t' _'

'

d
" 'd'

,
' , I' , ,

'

: ,'. nas expor açoes e rn.a el'

LOMGEVIDADE TRA�Q(JIt.Á :\,; -(;' momento, não os possui", Frisou a nec�ssidade de ise '

ra, medidas' 'que' n��' el�usa-
;',

' ,
- .

•
atentar para .05 Idisp,ositivos, const;tu'Cionais, segundo" ram 'prejuízo" ézp. e�,eá de

(OS quais nénhum aJJmento Poderá' ser concédido en- .NC:r$! �T8,OOO,gOo!.oÇj,; quantía óbiG€s.- f?r!lI11
tes de decorrido u;" ano da"concessão do, ·último, 'õ -avuítadíssíma .. ",se )embrap,() ,�om ,bóns" resultaqos, .'!:>al'1l

S' '.
'

" ,que o Orçamento do, Esta- 1

que em, 'anta Catarlna,ocorreu em setembro de 1966, ": .' ,': '.: �
, "

' '

_,
I

t ,
_ ..

uo V,'l.l a casa aos celhO e

bem' co'mo' que 'nc;lnhüma .. mójoração poder�, ser supe- vhit�: fui1h6e�' ;

de' .orüeãros
tio r a 25.%. Esçlare'ceu 'o ,s,.� Jvan Mattos que "o 90- 'nov:'Üs"�' '"

vernad�or' tem' s��Pte preset;'te as ,dificuldades vividas • " ' ,

;
I,

pelos que (, s�rvem"II,' dizendç saber'. por isso q_ue I�a PLANQS", -

"\
eie'(oção dos vencimen!os :se;rq, determin'oda ,tão logo Ind�'ga:dõ sôbre seus pl(-t�'
hajà possibilidade� mas" àbv,iClmente, sem; 'ferir: as nos àC frélte ,:dà Secretaria

'disposi�õe's que, re'gem a niat�riCl,"� ; '.. da, FazGnda; , �fir-rn:oti Q,' sr.
, (' " 1van Mattos ser, objetivo naC:ior,. em

..

�: ;',: ti,'3.�quiliZado�a�·, poi�, a
,

re- prihcipál, 1'3. e+�vqçflO ��s'\ re- &Lu",l reallqaaa".
PERSPECTIVAS ,-forma' tributána,: i.ntrodu�i-, ceita� "atr:;J:v�s ,da �plica-'

\ " da :.pela eI\!eí;ld;'l..', Cemstitucio-' çw da .p6litiCR; iiscal ,sem- ,8V:iPENS/iO DE

"Cqfii:respeif.o às,perspec., 'naLn° 18 'e ra-ti11cada pela pl'e '�omenqaçia P'llo go- ""

'tivas:'de '3.rrecàdação para o
0

c.onst�t,uiç,ão, t'rouXe em 'seu verIl;"1dor Ivo Silyeirà: agres-
.. PENALIDADES

2" s�mflshe' do' presente bojb uma série" infinda de síva:' .. !:)oré�' e, sO'pr�tudb,
'

.!:
-

, exercício, .:' at1iàl1tQú "s-er a- 'próblem,'ls_,' o, que �ria de 'justa é hUlrrana1'"

pre��'l.do ,qualquer_ :p�ogn?&-., �e é,spe;ar, pelas' profúrldas
tico sôbn\ o compoftamen- moÇtifieaçóes dela decorren- BENEFíCIOS FISCAIS
to da_recei-ta,_'pois 'as ,varia·, t�s". Adiantolf' que seus re.-'

.

"

ções estacionais da._mesma ''). flexos seriam benéficos, .- F�la.�do a respeito dos

ainda são, desc!onbecü\'is. ' ;;tanto sob o enfoque eco- oqjetivos do prokto de lei

nonllCO, como os' dos in- n° ,79';67-, enviado
' li, 'AsEem-

.. gresso:: �úbl1eos}o TQd.a��a_ - bléia Legislativa pelo' go"vcr-
,

"

'

n��or; Ivo' �:lill,�il\'l; e' recen-'
pi'ósseguiu � elidi,raro 'it:ÚS' térnente aprovado, afirmou

r�flexos n,':l.S merudas' totna- Ó se>�refário $ FÇl.zendá que

da�� posteriormente, I pela
0. ,we!lcionado ,projéto

'

feve
'Uumo. Os - 'resoúrüs 'esta- Poi 'finalidade específÍca

permitir' aos' 'con�ribuU;tes
'em: cl,ív1dá com:'''-'â�Faz-el'l'':Ia

I '

>
•

.(

Dissê crer nu suá' avoluma
ção, 'ín,as, apeI)aS e'm função
'das 'medidas" que estão sen,

do, tomadl� pela Secretaria
da JFazenda,

.. ou

,
,

SITUAÇÃO�_DE .se', _ .d�ais .foram desfalcado:" de

'parc61�s consideráveis, 'face
Sôbre a atual ;ituà,l;ão,:fi- �'às :'restriçóes ç;,ectetaqps pe,

nanc�lra de' Sflinta ,.Ct:ttári- 1'0' Poder' ,Cent�'3.1t a, quem
'

na em face w.. 'nova sistern:i- "se conferiu pederes para
ti'C�, tributária, �,m {relação tanto", Declarou,

'

quê, 03

'às remais uniÓj1des da F?-' JU'Otivos péJ.ra essa: situação,·
deraçflo, 'afirmoú o sr, Ivan toram "o' eaj:reám'eptG' tó
Matt�� gúe

'

"à eXG�ç,ão da 'tal. 'l1'3.ra Bra�iÚa ,do'. ICM
·Guanab,ara, não é da.s ll1-ais'

, çiev'ipo, sobre "a ,r_eyerrda, !io
"

'

Estadual; \'3., regulaTÍzaçã:o ele

su�s relflções fi'scais,' c�mce,

d�ndó uh)a série infinc1a de

vantagens aos mesmós, bem

como inoV:'3.ndo, par� béne-
,

"

ficiar, vário's cqmpos da sis-
temática ,trib4tÚia",' Disse

Servidores Lu�aln
,

Por' Maiore'�:,
Vencimentos: ," ",
A 'UnIão· :Nacional, aos ',','

,

_

"

� r 'c

_�
"

Servidores 'J;>;ublicos: r_esoL'
veu, CID. relu'llão ,'de' ;diret,O
ria, fixar, uma ,P.o�ição de

"sobreaviso" ai )ées;peito' <!a,
decisão do governo' federal '

de redistribtÚl' os fu:ncion�-'
rios publicos em disponibi
lidade.

..

O Depattaplento de Estrac;as de Rodagem !}biiu con
corrência administrativ,'l para a execuçflo dos serviços 'çie
il�plaI_ltação da rodovü{ 80-72, que liga os rilunicípib.'s de

:Fraiburgo e Lebon Régis, Os servi'çós, da referi� estraCÍ\l,
conforme decisão dó eng .. Cleones Bastos; cpnst(lrã0 qe

I "
,

'obItas de arte correntes, conex.os e de terra.' '

De outra, p?;rte; 'O' DE:R deverá 'jiliciar Ílesta sem,an1j, os
trabalhos' de çOr),Strução d,à estta�'l; 4<i Vargi:r'1):la, l).tt�v:éi?

. 'da Rl:'sidência d� Florià'nQPolis, 1

\
'

Segundo o presidente da

'entidade, sr. Ednúlson JOig,é
de OliveiTa, esta posição foi

Ildotada para que a classe'
\ '

peqllaneça alerta contra

qualquer ,tentativa de de

missão em massa, uma vez

'que �e houver hansf�renci&s
,

pe servitlore5 'para- outras
regiões do País, os ·prejui·
zos serão imensos e muitos
acabarão pedindo, 'demissão.

, ' {

Médicos De Saniá Calarina Lançam
, '.

_

• • ,,�
.. f

�

Apilo Ao Presidente'Do I�S, _",
;/'-

,;

.:t$cêlei�. �Illiciat�'" Esi�, S,�mana'
, , '.

A As�ociação Catari.iJ.ertse de Mecijcin'a, eiidereç,01+ tele

grama ao sr, 'l'orre's OliveÍla, presidente do �nstituto Na:
cionai de PreVidência Soei1':l.1; 'fo'tVlwàndd ap�lo no s,eptllid
da m:;inutenção 40 INPS Assistênciá ,Domiciliar Urgência,
atendendo"ans'eios do povo desta Capital e elevad,'l.. reivln' ,

y d�cação dós' r'nédicos do àntigd SAJ.Id:DÜ. t. mens,ãg�� <t �s· \
sinad� pe!O�p'reSidénte da entiq."1de, dr: rrisc0,laraiso.

,

i I _'"

13." SALARIO ,,' ,

-'1
"

Quanto" ás :üuÍndadas nl}.-
"

,

:\ .

tidas de que este ano �eria
'

pago ao ,funcionalismo o '

13.0 salario" não havendo
'

,Nós valllo.s continu�r 11 ófer�çer,lhe. os melhores
,

'

'" .',;
'I

, <3' assim 'at,tmenito ,o', presiden- 1(' ,serVIç'os. agora na ag�ncia' mais bonita 'de Floria,rópolis. . , .. '

tê da UNSP arirmqu qu� o' �" '\ � Ex�gêrof'
,

, .(. ,,' J ,>; I "( '-;"',� :�. , G:tIa,p�, E�çôhi...;,�i,lveit�,De SOQza
13." salario é :unia �ál1:tig� V: ,

,: Bem, nós, pen$amos ·'t�m.�ém • em 'propofeionár�lh�';
,

'" "
"

:;!:�:.::ç:o:':':!"';.�;e�: um�ar:U::r::::q�:�;.:::�: tr:�:v�;d::n���:t�S;,' Pto"'�é �o�lra De Tta,líálhos )táiluáiS
A propósito de notícias SÔbre, o esta:do

I 'do' Edifício uni6a categoria Ue trabalha- Brasil S. A. .'. \ ':"'" ':'" " oveP'
, "IPASE", a delegada.Substituf\'1, da ati�arquia, Ai�a Gomesi" dores que não o� 'recebe.. "

'

rp�qrurio E�cofar "S�lveira'de Souza" está pron;b8rt9
,\ Mend0nça, informou ,sôbr,e

'

o recebitn�nto de ofício do Mas o pagamento 'do 13.", d<;> �exposição;de ,trapalhos manmüs, ,de seu's ahçnoS" 12,e
Procurador da R€pú:blica, have�do sido adotàdás as pro-' !lar!l- evitar um �tpncnto de. --

E, ,a ,;vi�;i�"fção i:nlblic� àte 'amatihá n'os hdrário$ das 9 as ,

vidênc�<is cabíveis, tais como transmissão do eÀrpediente salarios, foi ápontado como ' 'd.'as i4' às 16; hQr�s.;;." I
"

"

,.:. ':
'
>

'

,� pô:
da procunidoria da República' ao Direto!!' do Depàrtamento verdadeiro absurdo, pois "

. Del outra parte, aquele estabeleClmento de emano, d�
de ÀPli9a9ão, de Càpi� do IFJ�.sE, no RIo de JaneiTo, W# deiXaria de' SCl' um direitQ l

j ;nláric�" �st( c'bnvocando para á, l'ésta junina em ;;uap elU

v�quea��gB�aca�r�eriw�o,�moompeWnciB p�, pua e kando�R em,. �.�I�.������������������������������ '�ep�n��o'���dialO�oo�,in��� 15���
"1' .' - r;��� " 'L " f· d ri" 'E '1ret> IZ.'1l' TeJ..onnas. C0I11]Jens<w&o, --,--- - 'benef'lClD e: su-a. ",,-'ama, sco, 13:r., "

I

I ' ,

FaUa De Reculs'os Para R.efórma H.o
J.;difício "IPASE" Altera 'Trá'balho!

,
'.'

\
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