
o TEMPO, o Preço Do EslraJegis!a
WASHINGTON,7 (OE) -- O representante Woy

ne HaY�, sugeriu que os EU/\ ofereçam o Israel 400

oviôes "F-l11", em troca dos serviços do general Mos
he Dovcn, no Vietnã do Sul "Ló, poderia fazer por
nós o que fez pelos israelenses",

Outro representante, Joe 'Y'Ç1ggonner, interveio

poro dizer que a oferta de HOYSI nào era suficiente
paro consequir os serviços do ministro do Defeso, isro

elense, e sugeriu que, além dos aviões, os EUA com

pletem a troca incluindo o secretario do Defeso, Ro-
bert McNamara

'

Sini'e1ge do B�t GIIJO", ,de A. Sé.f::.as NeH'o" Y6H�o àt�' ,
, ,õs 23� 18 hs, do dia a' de JLlnhQ de 1961'

, "

FRENTE F(,q_IA: NegatiVo; Pr},ESSAO ATMOSf�ERICÀ,
MEDIA: 1/017,5 rnilibcres: TEMPERATURA MED'IA
18,6° centigrados; UMIDADE RELATIVA MÉOJA:
88,1 %;.-: PLU.VIOSIDADE: 25 rnrn.: -Neqotívo -.- ']2,5
mm,: f\{ ;gatNo - CLjmulus - Stratus - Nevoeiro
espesso '_ Tempo médio: Estovel.
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�1�'tESE
\

I'l1ARW rtilARTINS ACUSA

I'
,9 oojo; M�rio Martins

p'rometc \aproveliar a opnr- I

,i tunidade de seu juiga 11e.Hj)

I pelo suJreml1 Tribunal Fe·

I dera], nh p�c�s:so !]lue lhe

move o e';'-;:lllUstl'Q uo '11.t·

).) ......_Ji.L,� Ll'. i�fl'racc;ri Barce..

lJ:;, pór CMiiiJia, para pr»

\...1', ein trmta Itens, que o

govel'llo anterior emregou o

BIasi! a urna �pntenci.a es

kallgelr"-., JHlga o sr. Nia

ríe liika."tins que a éUIJf1iSS�Il) i
{

de 'Jusdcl. do Senado

o.a"'ll'l"'l'eú,,,· Íavorável a i) ile(hào
, de 'licença para o processe

� _oco_; pelo SfF, e�:'l face u� I�""esti:l.U ,suscItada pelo S;:.

�J�.'acchJ. Barcelos, c o m

IU,l::vW de todo o governo an

�t;<�'iOl\.
,

,'I
CAD.\STRO I

'I"
O vice-governador .Pio I

Canedo, de Minas, começou

I'u elaborar o "cadastro poli· ,

tico" da ,'RENA. Ca4a,
deputado terá uma, "ficha"
em que será anotada a 'sua

'Iatuacão na Assembleia Le,,·

gislativa. O governD Itt:ra" _
com a "ficha. ( de ca(lastI;o
politico" de eadf; deputado I '

da ARENA, mna visão exa·

! ,lã do' trabalho' que ele re.a·l
I lizar ·na Assembleia.

I J:\NIO REGRESSA

Emocionad(, e rec'Ílsando'·

se 'a fazer qualquer, cO"llen
tario politieo, desembarcou·

no aeroporto de Cüngonhas:
o eX.pi.'e;,jf�elite J�'nlo, (.)lua·
d1'08, (lue v�:dot\ em cmàl'
panhia de sua: mãe, d. LeD'"
nor. Esta sL�bmeteH·se tllos

'

EVA a tratamento Qe,� !1au"1
d{� n�ma clil.l!ca especializa;

�

,da. da C,,,tifm.lnÍlI_ ..' "'"':" ,

I,t, .� �- �"�,�!#,,,s
CO,N,GEESSO " i;H ',�

CO:11 a pre<,ença dos 'pré·· I'sidmltes' das Bolsas de Va· ,

Im."e6 dc j"do ti país, será ('

!'er:tH.z.dt!IU na !�;tí� de �21 a;
�& de .1Llb'J, soh o' patrod- I,

' �
�

nio na Bulsa de Valores d\J í.

Rio de Janeiro, o Congres·
-! 80 Nacional de �olsa de ·va·1
II ll?res, durante o qual serão rI e'raminadas as modifica.',

) ç5es introd'!ttld�s ,no 1l1��", II càdn de capitais. ,/C" '

MAReIO CRl,TICA:
I

Em di!'ii3urso proferido I
�1,t trHmna ua CâÍllllTa !

I o deputado l't'larcio Moreira. I'� Alves (MDE'da Guanahar.a):

II. criticou o 'ministro intedl10 I
da Justiça por haver dete!"· I

I minado, atra"és r de, porta· 111\ 1- /' � !

ria, ,"1, apreensão de. todos l
I o, exçml,lares do seu _livro I
I "TH.rtura. e torturados". I

,

GRBVE

Pl'of�ss()reS"pJ'imarios de' i
OlrlZ� " cídaç1es do Intel'Ü'l� ,

, n:5mei.l:" cntI:;uam e;.n gl'C-)
ve, ammdantlo·se ao mes·

\ mo teqtpo, que, deverá ser

iniciada a ação judicial pa-;
ra penhorll dos b�ns do ES'j
tado de Minas Gerais, cO-Imo gaJ..aJ;lt� do pagàmenio
d� 'vencimentos atrásaruils I
do magistél'io. "

I

I '

I RELAÇÕES PUBLICAS

I < b presidente Costa e Sjl· '

va aprovou sugestão para,
estrutu,n.1ção, dcntl'O de 30 ;

I

dias, d'fl um Serviço Nado-,
nal de Relações Pllbli�as, :
destinado a coordenar fl.S I,
ativida<\es, do� orgãos ,ofl'leiais incumbidos da divu li·

�

dosl
APOSENTADORIA ,'i
O presid<'llte Costa e Sil; I'-/ va assinou decreto de apo-

sentadoria dtJ sr. Pedro RJ·

I llovalho lVIarpOlldes Chaws, II no cargu de Th'linistrq do
.

I ,I:.hlllrem,o Tribunal FélleraI. 'I
I

- I

gação do pen�alnento e

atos do governo.
,

,

----,--------�-----

,

. ,�

O MAIS ANl1GO DIARIO DE SANTA CATARINA·
,

,
.' � J" ,

, , ,

S de junho de 1'967 Ano 53 - N° 15.665

'Tropas do Exército de Israel conquistaram onterri Sharm EI Sheik, p.onto estratégico próximo ao

Akb�a
Golfo' de

I

�
;
'_

_.

'" �
.., v , "

O; Che.fe· d� Executivo, rt1e�el,l, em, audij!l'Ic,ia " o Con
suL Geral da ,Dinamarca, debàtendo aspectos' 'relacio
nãdos com o' .reeCiJ,�ipcimerito do' m.��uinó'rio 'da Us"i,no'

, de �,eÍ'l�ficiomento de Leite' (I(�ici no,'8a: pógina)

,r;1ão
neLi-

8rasileiro, vofunlario·" pude
perder oa� suá cj d: a ,d'.:B ola

; �.' , � .

,'Com"rel,ação)5 nptícia� �obre_ o �Iisih.l'm,ento� no

Brasil, ,de voluntarj�s pa�o o" g.uerra no Oriente Me

dio, porta,-�o:z: do,-�MinisteÍ'io da J�stiça i�formou q,,:,e
os bl'asileiros"e naturQli�o'dQs que se' é'rrvolv�e":; di
retQme�te no co�flito p;d�,rão vir a perdeI' aI sua na

cionalidade.'
EMBAIXADAS

,RECUSA, .,

Ó min\i�trc' con. 'elheiro

d� emb�ixada de Israel dis·

'se �que emhm'a
_

recebendo
os voluiltario� "com a ma·

xinla boa 'vontade", ,'a em

haLnda não te� prestigia�
do o J;lwvimento, já qlJO

não tem condições para o

seu envio a Israel: A embai
xada tem recebido inlUl1e·

ras manifestações de soli·

dariedade, por car,tas as

pessoas que ali se 3tlrescn·
tam a .fim de manifestar

sua solidariedade c tomar
conhecimento dos ultimos

acontecimentos, fei coloca

da à porta d�1 representação
diploll1lüica uma me,sa, ano·

ta,n�o um funcionario os

liOlnes das pessoas que com

parecem. Entre os manifes

t,antes ,figuran� muitos illt(,

gl'antes' da colonia �ísraelHa

mias, também, ' muitos flue
I

nenhuma lif!,ação têm eom

ISI'aeI:

soldados I da Policia Militar,
'" e um agente' da Policia Fc·

No Rio, çerca de 300 pes- "deral montam\guarda, os

soas, entre as quais solda- primeiros do lado ,de fora '!

dos do 'Exercito � um te: o outro nos jardins, para
nente 'e um capitão da aü2 / impedir qualc,uer manifesia-

va, além de diversos ofieiais ção de hostilidade. De quan·
da xeserva _ aptes�ntaraq'!. 'do 'tm quando, um funCÍa·
se à �embaixuda de lsr"dcl' nárJo, da ('mbaixada :;e

'pedilldõ o seu envio, conio aproximava do portão e re·

volu'ntários, para. participar, cebia os curiosos, entre os

da'" gu�rr:i contra. os países quais 'jornalistas, mas não

arabes,� segundo informou o falava poÍ-tugues, niío dan

mhüstro conselheiro daque- do assim qualquer infor'IDa.
la' representação diplohlati- .ção. Soube-se; entretanto,
ca, sr. Gabriel, DorQl1., _ que o embaixador tem man-

A embaixada da Repubij- tido constantes 'doútactos
ca Arabe '{}uída, por sua eom o Cairo. '])01' ttr1ex, tei!'
vei, permanecia fechada ao do abandonado a embai.xa�

publko, com seus portões (Ja, às pressas, por 'volta

trancados 'a cadeado. 'Dois' das 13 hOrlls.

paginas NCr$ 0,10

I l'
Gal1;; Al;uel Nasser c nrdcnado. a
E�H(,) das fürças estaciunarlas no

de '50.000 homens:
,

A�) cair da' 'tarde hora dc Brasília '-
, �

o Papa Paulq VI voltou a faz,er um apêlo
para que cessassem as hostilidades IH)

- Oriénie iVlé�li() e que fÔS3C poupada de

dcstruícão a cidade Santa de Jerusalém,
A Jnrdânia, .que ao amanhecer houve

rá aceito aSJ prepostas de paz, 'l'�in,icipH
as

_ ôpe�ações hélicãs qué se '·:pr_olonganw1
noite adentro. Enquanto isto. o rei Haiis

sein tomava um avião da FÔJ'��a
' Aérea

jortlaniana. embarcando à', pressas para
Londres. Até o f'inl da noite "ignorava-H'
�)S, motivos da sua súbib ,iagem.

�

A principal vitória alcançada por 1-;,

r".el (hrH'nü� tNh o 'lh fni a t ll'l1'c:!J de

Sharm EI Sheik, ponto e"t"agé�i('Q próxi
mo ao 6,)]::,) de Acaba. Is;'a(�l " COnÜ)1111
atacront1o "C1J'1 t�;\ ns :J.S j c ,I.!'S!� c').rHtui:j�
1an,d), pnsiçfies inrr('l·t<>sn.t�·s, mu itas d.f'�

tas j�i rp ... onhecidus pe],ü !!��")' êrno {\j·:â·H�.
Observad ores - !llte:'}':-Hü�t)�1a�& e cor

respondcntes (1(' guerr�l d�(v�{n c'1r�a,� ).s

últimas horas da noHe de ontem, que só

,

o impon\leráH�l poderá 'fazer com q,u� ",

rCfitabcleça' a ])J.z dcfil1i1i\ u. 1}0 �rit'nH�
Médio.

' ','

, I
I

L

o primc,ro ministro francês, Geor

'gFs Yompidou,_)lIeclarou que uma, �itori.l
i�j'gelelJse não 'gamntirá raz estavel no'

Oriente i\'l.erlio.

J'ompídou acrescentol' �alal1do da·
nmie U�1:a reunião do grupo _parlamelltar
tle�;'f;uü'":?,, q\Íl' t;J.inpouco é cer,to'-, que ;1

lub nãó po�,sa, torn.lr-se..logo a: �avó-r 'das"
nacões aml)es.'

-,' O 1)rimeir'l"'l1!lh"ist4;J, além disso, éri
tiC(lt!'" as "�ecel;l,tçs" l?auife�t_açõe;s .. 'pr�·,

paris. nestes dhlS.

I�mbol:a> o �et()r deg:mlista apoie COln

entusi'ISH10 a p01;j ica gl}\T! nam"ntal, �a·

rii:ts dos seus 1�1embr()s se declaram p:1·
blicamente faVfJravcis a Israel- e ,tollüs ,)S,

!.':l'upns
.

da oposit,;ão. ,exce.to os comunis,
,

t�R, CJ'iJ.;carani alwl'tameJ te a dcci'iil:J
(- '. t

pn",ldí'111;i'll de -,u"lwntler O el�vj9 dc ar·,
lJWS po Oricn1e NJedio,

!�'Xâcl ('(ln!a fUlldàmcl�taln�énte
m�tcrhll 'ú(; gJucl'J'a francês.
, ' \

; com

-,
'
!!

Apesar de a ÓNU' ter o}'(íen,�do' � 1(l�S: ' I

sarnento das hostilidades .no Oriente'
,Médio, dando cumprimento à propesta
da �ússja aprovada na reunião 1de ontem,
continuou o eonfllto entre Israel e os

Estados Arabes, que hoje entra em seu

'4" dia, prendendo ,� atenção de t.od,? muno

do.

�a, tarde de ontem, tanto árabes co

IDO Israelenses anunciaram qué 'atende-
_ "f'

,
'

niarn aos apêlns de ,p,az, caso houvesse re-

Iprocldade de propósitos, '

En,íjuanto hit\), prosseguiam com in-r.,

!tcll�;jd�de as gestões das 'Nações Unidas,
,
f, visando à pacirícaçâ a (la reeião confla

grada. ,Em Tel-Aviv o Gal. Dahian decla

rava que :1$: acusações da l':úl,o dI) Cair»,
t'e que os E�ta(l()s Unidos e a Grã-Breta-
111m estu riam apoiando 'os israelenses são

d;g,Il��S de desprêzo, Trezentos- correspon
dentes de guerra f'orarn a Israel, c 11e:

nhum dêles viu qualquer avião de norte

��lnekieanos ou bt�{�r:düos pnrticipaudo
das . operações b�Ji"as: Os judeus contam
apenas com aparelhos franceses.

, face,' as noticias de que o presidente
Nasser havià sido depõstQ e fllgido plua
a Suiça-, fonte do _ govêrno egipcio, decla·

rIm que' '1 afirmacão era destitu:i(l.a: de
- ,

�

,qualquer fundamentn, negalilâo ainda que É o eSlJeçtro '·çla· guel'�a pairando por
o Gal. 11lnsika havia, assumido

-

o coman· ,"' sÔlJl'e, t�ua Unla região, dt'S'afiand') a eH,

do gcral' dlS. fôrças árabes, bem como' �aci4aJe dos Ílomens d� de�fltzer aq.li:I;)
qu� tenhà det�rm.inado o afastamento de que êles mesm>os� ecl.ificararl} � ,'o

o ministro da, Marinho, Almi,ante Augusto Radema1.er Grunewald, ex-comandante do ,5° Distrito Naval,
numa hOlnenagem ao 'nosso Estado, deu o nome de "Santa CatarinCl" à mais nova unidade da Esquadra

brasileira

D,E GAULLE

, El1� vi�ia da crise no Orjel1te� ?V.h:dl'�,
o p;,,('siuente de Gaulle, deddiu aniar SU.t

\'i<H\Cl.cU à Polonia, a' qual cl.e,'eria ini1::iar·

se ammhã. O c)lancelcr Couve de ],!\Im"

"vme tayi1hém não viaj�rá ,Jâra Bruxelas,
emde ·,(lc..-ia participar de lima reunião' cID

l\J (,J'endo Comum Em."opeu.
.�

qASTON APOIA ISRAEL

í

nll:�n)lf(��t1J�ÕCS JlC1S runs <lp pâí'i� Cl\! �tYf{riD
aos ,isr[l�!hl�C"', São inum('!'o::> "", gn'l?j1s
de �f)hmtárif)s que' "cstii(, agu<ll'd:l1ldll
tnnsp�r'tc 'aereo par� IsraeL

\ "

_Os jornais em gCl'aI, !t,'m apoiado IS·
ra(:1.' O "Figaro" declara" em manchei f:

jnenmllnl, que "Israel trav:\ , lJm.a g-ucl'.r:;t
J'('bm)lago contra -as Fün;:as Ara,bes": O

pJ'oprin ('L'HmnanUé:', jnl111al do PC Fl'R'l'

ces. 1Y1refP suavizaI: a ,posieão que odota·
J"H ;>ntps '("mtra Israel,,� p(dindo agora ,)

rl''iÍlüw1ecimento dR paz 1)"1' meio lk )1\"

�oriac'ões. H('nnl ha�e na j:ldenerHlpi"l:cLl .'

n I (,,{i5:j�');('ía dos PoV()�"
�
-" ,�.

,'O,on!:io (,o";'lhi"t.l di', nh';j)':1 J1.l' tl'�'
c!'irfl ))<1I':i1111 o apejo da 1 'riiãlJ.

_ f�'),I'_:,ttjcC,l
,])",.;1 que Israel sus'pelúla as' ()lH,!.rH�õ(·s
inilitares.... ,I J
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A V I S Q
AURRPME, aviso que Q portir oo mês de ju

nho, pora melhor ctendimento ()OS SC:llS associados,
otenderó, dióriornente dos 2as. às 60S. feiras no hc
"ária das 14 os 17 horos, na Sede cio Associacõo A

tlética Barriga-Verde, sito o /wenirlo �HcréÍlio' Luz

no,:21L"';',I,.,' ")",.,, ';"'� "Wt<
Os sócjo� rcsi'cJ8nr�s cr;' 011!'I'OS cidodes, 'pode;':õo

dirigir-S0 à cqixa postei, 386 nesta Copítnl
"

f- !o�idnópoILs, ü,mho 'cle' 19,67.
'

f-lIgênio J ozoro Cirl(1(k <:err"inrio Crrrd.

,.II \

'.,; I
'

..

' I" .

,F�lipe 'Scftrr'ldt 32

1·de Setembro, 14
FlORIANOPOLI $

)
.

,,-"')1 ;-

'SEUS
';OLHOS�,,,i1

,

,
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-��tf::·�·�,.. "1 \ . .L-,_ .. , •. ..,.",;

:Ptrd[tip'ã�ã�
Ahgclo participo o sou iloscirnc.nto em nome de

seus .pols Ivo Gósporlno r Y�nn;l('ll 0,
-'1' ,

i. . , \

-;;;0-"
.
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TEliUS',' .i\ CLUBE'
" Dia '1116 �,� Domingo -, às' 'i i h'oms '

.'

�:estjvol d j Juventude com ShoW"surpresa
Conjunto elE), Nelson Paclilhb
"Mesas' lllú Se<;rctdr"io' do Clube c-

,
,

:.,:. t ,.

'

(;@,rnpa�i��� Gi�iillr.i��!l�e de (!r�'dU(J§
,

',r��ãii�i�m�mhJ 'c IIR'r@�Um�nHo� '<

'é o M U N ri; AÇ 1 o

,

A CÓMPt'\NHiA! CATARiNEf\IU: DE CREDFTO
FINANCIAMENTo [ INVESTIMEf'iTOS . cornuhi{:d
,ábS seus e!ient s e ao povo ./désto Copitóí Cjt:iB transTc
riu suas instalações d j Rua Deodoro, 17 por.o ô 'Ru!l
Ardra Garibald1,. 10 Bsqu(n.a de Ruo rios í liTêus ónde
:6 está atendendo normalmente.

'

A DIREQ.ítO

, "

---,-----�---, ---------_..

, r

.,1.

"

, �� " ......�" � ......... _, .....J, ..... ;
...._'., .. �"'" _. '" "o "",

!�UTRO· DiA' ANUNCIA'l4MOS 1\, VENDÀ '. " f)O.S 12,
,(do�ej. ÚlTUVIOS" pâ�ARTÀMEN'tOS 'DO,', ,;EDíFic'IO
JQRGE ,DAUX;, ;MAS;,""VEIO: O PAI ÓÊSTE GA

, �ROTO E' estRÀG(;)Ú 'NOSSO
, )\NÚNCI0�'" ,- =<

�, ,

tl:MOS 11,fan )'
... '

,

,
.

-

"
....

".\,.1 .. ('.'.. :

,\

,SEM;' NÓS RES,QJ;VEMêS,'F ,'FAZER OOfRO A.NÚNCIO, 'É,
" Y9Ç�, Ó qUEí" :ESTÂ';,eS.PER!ANDO?'!?t"
,', VAI 'PER'DER' MÂiS:/ll OPd,R'fUN,;bADes ?!?!I

-
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ULTIMA

êHANCE
A -e.xemplo dos ,grandes capitais o QUERENCIA

PALACE HOTEL' lança cl'n F1orianpolis serviço Ele

restaurante com BUFFE1' AMERICANO,'"P

IMOBILIÁRIA
A,GONZAGA
FO�.JE 3450
DEODORO 11

Uma grmlde voricclad� ele pratos para você es

colher o vontade e por preço ,fixo.

Almoço e Jontor

\

, :

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

fE'eração das Academias de Letras do' Brasil I

Na sessõo d sábado, 27 de maio último, ' desta monstrando o 011'0 conceito que fàz da tese desenv.ol

,Federaçõo,' eritre outros Gcodêmicos que ÓcupOíam o vida no "Exgética da Divino Cot;nédia"', claquele nOl

tribuna 'para tratar cle assuntos concernentes às suas so conterrâheo € colaborador, propõe-se real izar sô,

-reswet:'tivps ';cci.{lçrY1iaS, o delegacia do Acadep;ia Co" b're"'9 perspnalicJade do ,mesmo Lima .ç;.onf.erência no

tarinense de Le.tras, nosso colaborador prof, Arnaldo Academia de Letras Spadaro, de Nópoles, afim di

S. Thiago '''l'ue, ,por motivo de prolongeda doença, tornar conhecido na Itália o pensamento do autor

não havib o,il'ld,ÍJ (podido cohlpárecer. às' sessões dêste brasileiro sôbre o Divin'a Comédia, de Dante, ,.

ano dá Fedérãçã� também se pronunciou a respeito T'endo o assunto dessa carta �nteressado vivo,

CIo sodalÚ:io (Ide,cli reprc�et'ltó, :pdr-a'c,omunicdr à co mérite os meios intelectuais do Rio de Janeiro, repre

so o conteúdo' da carla que 'f.he foi, dirigida pelo sr.. sentados ,pelos acadêmicos dos diversos Estados, qur

Mínl"tro �NcrcLl. C:orrêá, dotCldo dé 20 de mofo R..p.' levàm o seu cohcurso à Fed�raçõo dos Acodem ias de

na qual o�presidente cio Academia Catarinense ,noti Letras do 'Brasil, sôbre o mesmo externaram seu 111(

'fica o destina!'Ório o respeito, do ;preenChimen!o dos do de pensar os ocadêmic.os OthQ(_' Cos1'o,_ desembar�

vagos até 'entôo existehtes na mesma Academia{ pe- " gador Francisco de Assis Costro, WéiPdemar de Vos'

los: segUilites' senhores: arcehi$po "D. Joaquim Domin-' c(j)n(:�los ,e Modesto de Abreu, tendo' êste salientado

guis de
í
OliJeira (infel izt"I1ente falecido antes de os- b 'fal'o de est.ar .sendo mais studodo e compreendido

sumir a ,posse de sua coâeira), Padre Evaldo Pauli, na/Europa a obra interpretativa do nosso conterrô,

)., Prof ,;Hl"n:iqu Stodieck, P'roL'Celest,lno Sachefti, ,Pr,o. "ne� 'sÓ�re'o major poema de todos os tempos, que i
..

',' " (" "

Jose Curi, T.C. JOi11undá,'Sãlvia Amélia Carneiro�da a Di.vina Comédia, de Dante, do qúe no Brasil, veri

Cwíhà,., Pedro B�frtolino, ltaponan Soares Araújo (�i fitõndo:se ainda uma vez o provérbio que diz nin

Soôres), Osmar Sifva e Silveira Lenzi.'
, '

guém ser profea €m �ua terra". ,Ficou, outrossim,

Na mesnia carta. o Presidente cio AS, L, ' comu constatado que o atubl papa Paulo VI um aos mai(}

nica .�1'er oficiado ao Presidente da Federaçõo o res- res sábios que têm ascendido à cáted�a de S. Pedro,

peito da posse,. nesta, da ,poetisa Maur.ci de Sena Pe- aceita a tese defendida na "Exegética do Divino Cc

reira; com6 delegado daquelQ corpomçõo acadêmi- tilédi:a/, do pro.. S. T'hiago, isto é d� não serem eter-

co, nos as penas do inferno, mas' apenas constituindo eí

Essas 'cGrYH,tnicações foram �cepidas com
\
am- lógios,de dor e horrível sofrimento{ para remi?são de

pias manifestações de agrado pio Presidehte Desern pecados, como se pode\ ve.r pelo brilhante trabalho de

bargador Cumplido de' Sont'Anna e por todos os oco Poulo VI sôbre Dante Alighieri, publicodó no Jornal

dêmicos presentes. do Commercio de 299 -de maio de 1966" estandO OS

Em s,egll'ida " professor Arnaldo S, Thiago leL,1 sim, pela autoridade cio Sumo Pontifice revogado um

unlo torto recE;bido da Itália e na qual o escritor &
I dogma do igreja qlle !21'nprestava à Divindade -o il10U

filósofo itoliono professor Carla Bianco, autor de dita crueldade da co�denação dos grandes pecadores
.

mais de 20 obras de alto vplol� que levorarn o Govê.r às penas eternas cio inferno, causa em que Dante jo

no Italiano a ogrdciéJ'.lo recentemente com cl Prêmio mais pensou, como pôde ficar demonstrado pelo tra'

.di(: CUltliFO, havendo-lhe antes sido conferido' em con bolho profundo de exegese do nosso colaborador Ar-

wrSQ 6 que cortlf)orecé'run, 86 escritores de 'lo nos naldo, S. Thiago.
.

poises. europeus; titli prin)eiro-prêmio absoluto, de-/ Como se vê, foi altamente produtivo a referida
"

.

'''-., .�
""".. ..

. sessão da FA.L.B.
!

VENHA COM .SUA FAMILlA E: cóM SEUS AMIGOS Vende,se umà VESPA 3 marchas em ótimo (:'5'

60. Andar. todo; tratar com Biose na Imprensa Oficial.

�.?"-".,.,,r�'

_;_.�.�·'�)J?"W

". '. :

-

NÕYO BESTAURARTt
j

, _'
(

. NtI.VO SISTEMA

NÔVO OUERÊNCIA

Acontecimentos Sociais
ZUj.') MACHAD(}

() e.leg'unte I' movimentado

jan tar cm !H.Hl1t'nage!n as

DI'hut�ll1(CS do Baile Brauc«,
a se realizar dia 1Ó de agô!,
to sr,rá na nova sede do Clu

hc l)(JZ(', tendo a I'psl}OnS,t.
bllitnde (lo mesmo o corn

petente Erlnardo Rosa,

\
salões do Grande Hotel RIu
menau,Aríqrrírlu título ele sécio

p/,'npri('tál'io do C'Oravat;ll

IHunh�is Clnhp":" ..Ir. Cas

Hio Assis,

':.
xxx

tA"
Sábado no "Clube 7 ,tlc

Setembro em Palhoça, reali.
zar-se-à o Baile das Debutai,
tes de 1967. Sônia Oliveira
representará o clube ' Do'lc
de Ag'ôsto naquela noite éle
g'ala,

I'pla Vasp viajou segunda
J('j ra )):11'a Silo Paulo a (' Ie

g';(,ÚÜ' SI·a. UUHI Hoepeek da

Sáhado estarei na cida(!e' Silva.

ch, Lagllllft' para parflcipar
!Ia l'(�sb na "Secledade 'Con

lI,Tt'SSO", quando será aprcscn

ünhi" mais .-uma· "Coleqlio

xxx

xxx .xxx

Procedente de Pôrto Ale- /\11'1'e([0 Eicke e Lutz lVlau,
da, cidade de, Itajaí, lerca,
teíra foram vistos :jantan�l�
no restaurante do Querêll,
da Palace.

nafl�Ú," �'n· chegará hoje a, 11 nssa ci

dade" o dr.·Hélio Ag'ostine',·
, li, um dos Diretores do "Gra

'va-Lal Motets Clube", uem·

preendimento turístico qn
('s�á. sendo assuntei em todo xxx

I

xxx
I

.-" lVlov'ime'ntan'i a sociedade

sàhnd <l (I' 'nane, da Balança,
nu Li!';! Tênis Clube, ))1'0- pais,
Hi(I�,ã:O (lo Centro Acadêmico

X]. dk' Fr-vcrciro," Como atrito

çã,o lI;1 comentada festa, Wil

son Simonal e seu Show.

x x x ,

Domingo 11(1 Clube da Cn,
li'na (Lira), será eleita "Se,
nhorita Lira "67" - lima lHo
moção do Departarnento so,

cíal.
Já está 'residínde cm sua

bonita casa a Av. J\.lí1Ul'O Ra-

mos, o casal Francisco (Nou

Sêl) Evahgelisüi, .xxx

() ürnünho Joice Beatriz,
filha tln SI'. e sra. Dr. Antô·

nío (Li�a Kowalski, também
sc"r{t uma, das lindas D('J)U

tanirs do Bailr Branco, res

ln oficial (las J}p'!mtantes
r'a tarínenses.

'Xxx Amanhã será o encena,
mente para .n ínscrição fie
viagens pelo Bureau Intel'.
nacional de Anfitriões_
'i<::scrrtúrio a R. Tenenlc

Silveíra 29 Telefone - 3891
ou 3560, com o sr, Marco

Dia 29, festa junina '.110

Clube Doze (1(; Agôsto a rua

Joiü) Pinto, a í'esia que será

despedida da antip;a sede
, ,;orlal,

Aurelio Boabaid.
.xxx I>en;;amento do Dia:

Na última Semana feste.iou
itlade l'lova Mal'iaziJlha Athe-

1'1no,' da li�ht dos 11rotos ('

Irgal1te� (11 cidade.

Do Clube SürOl)tünista, !le
Blumcllau, <> costureiro Lf'll·

Ú ('rccben ccnV1tr-, para a,

presentar Sl13. 1.a Coleção
('m .festa heneficenf,r. nos

xxx

E' mais fácil conheeel' Os

defeitos de l,ma pessoa, 'do
,Que as suas tioas qualidades,xxx.

I

J (

\

-_--_ ....
-

..._----

.

NÃO PERCAM'"

"PELA P,IIMEIRA V·EZ E,M
\ FLORI1ND-POLIS"

Apresentacão sénsacional do RINGUEDOZE da

TV GAUCHA, �o ';próximo dia '10 "de junho no Adol
fo K9Jnder, às 20,30 horas Proh-loção dos Contaclo
randos da E,T.e. Senna Pereira. Ha�erá 4 serlseiciO
na!!) lutos, apresentando LEOPARDO,. PRINCIPE,
LEAL, EL CID, SCARAMOUCHE, FRANKSTE1N E

D'�JENDI, / ,agradecemos
_._---�----� ---_..�------�......-

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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BATERIAS I ,/: ,II! --

- .AnD�,L. i··· espuaço8r.o•
I\' I

. RuY Joo. Wolf.f .:

'�\
\. " São várics as cousas que determinam o inter-

_

\ �\.7 //::��i rupção ou parolisi'a do respitaçõoexpontân�a, e por

r �.��.__ ��(\." :..�-:---- , :f:onstitLiir o fenômeno deste interrupção, u'm perigo

_,"��--\._-�( '�" r��:..- .....II para a vida, exige ;nedidas 'jme'di�tas, a fim dê con-

I -=====-==-=-4'\" ��_.------:--;- i seguir-se a oxtçenoçõo constonte ? adequada do san

---��- ."\
' "' __

� I. que. Nos casos de paralisia réspirblofiõ em que+o co

�..-��- I raç60 conf'inua pulsa�do, é gra�nden;ente i�ai('odd 'a

1
. �7 .»: I

' ,

I �/� Iti'Õ--·;.,-� '1" resp\roção orti ficio]. Já a oclusão dà laringe pór cor-
'�/ ",

'-
.-

,.-
. .

.po estronho, edema ou quclquer outra causa, requer
;0 trcqueotomio (oberturo de .orifício na trcquéio) tão

I '�ràpidlZlmente quanto possível.....

'1:
.»

'" A respiroçõo art(fiéiall. pode pois 'sa.lvar vidas
. 'l '1'" de;, incJivíduos 'que sofrem afpgamento, e�tráhgula-
J.

.

menta, choque' létricó, inholoçõo excessivo de gazes
�,}. .i',óxj·�a5 Ou .envenenornento medicamenfóso

- ,

. � � . ,
.

. '."�
O trctcrnento deve ser inisiaê'a. em seguido. ao

,� aCidetie e cont inucdo .oré qüe se res+cbeleco defirttti-

.. , �i,. �qmen'té a, respiroçôo noi-mdl ou .que sobrevenha ,'G!
, . "....' t,j' '\r'1,?rte. A expe-ri-êncid;)á demonstrou, que foi possí.\(el

'

t:�.::�A 'QU SÉCO:CARRE�ÀD>\�., �M PR�DUT? F'RFS.!,C>t ::r l ...� J'. o' resfobetecirnento do ritmo' respiratório expdntôneo �

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

'

'dp� ,8, horas de respiroçfio orlif iciol. '.

.

. rES'TA,' "JUBIlA ..

'.

�'�' .'

..

'i'M�s�� �e�isdà,� ret��nO'a� rit�o t::s�irotório
CLUBE oozt DE 'AG'OS'TO' ;,"';'

. ,;., , ',I . �. �.<?.rrnol':,o.lIldlvlduo deve f,�pr em; observcçôo por ,01-
/, 'I' - DIA-25 GRANDE'FES ' . 't'

". . ,. "." .'

T;\.JUNINA h�I"ANtIL" DAN6;.x'·DÀ 'Q'r'IA'D'�'R"I',"H";",,: ::·,gdL,l� �mpo<P?ra e�ltar a oconência.de nçw'Çl' crise_

CASAMENTO _:_. .....' "
;.

" .

_'� ,_:,.: L;;:.,�' e/parqli'sia',respiratór.id. .'
. .',

.

, '.
. DISTRIBUiÇõES DE PJNf.:f:AO'· O'A - ',; N .' "t"

.
.. -

..... ;..., ,.'.

PNI"\U.nA ROSCA N-O"
.', ': -

" .i}r\."". a pro Ica,·a resplraçao artlflcld ·felta por/mel
,,1../ n.. - 'A ' PERCAM A �D6$PEb�DA '

. .." I ' .' ., " '.

DA' 'P'ET' ,·Z"A.DA· DOS' 'SA'L'--:'E' ..' .... .•. ..
"

'.' os, ma1'luà,is 'ati mecôhicos, deY'e ser ritmiccÍ.e' cemtinu
.

.
, () S DA' Vul HA' S'E8't

' '. .. . . '.
. .'

VETERANO:' ': 1.·.. .

<... '<I

'._;
'. ,', . ,- : f?? ,ada:,. âo.nc� entr�t?nto', a? t6�á.> �em�� "s;�fi.â�hte· pa

---..._--:-------::::'=�=_=_;_:_�--;�L-:-.::.-:-�4...J....:....�;�'.

. r,q e�pa tld I r-Se . nos mov Imentos mspl rat00r los. Even,

·AG:R.I:'D'ÉCI�lÉNTD
I '

.. tLlqt�:�F,tE>,e:tQ,inteJ�énção .i:?óderCi tQtnar�i;e inlltil,

'A f 'I' d Mí"'AD'AL-': ' ':., por' ser .,exec\,ltada com excess,iva velocidade:
. aml 10 e . ENA DOS PASSOS" ,,,.,..; .. A • '.. .'

.

""LJDI ico. geu
' tott'1o·. .'

'; Oemprego� do' ó�igênio é sempre aébllselháv\=1
,_. ,agradeci�riento as c.bridosas ,Ir'�'a-s' '·�e··"·,,e"·n'.:·-·· •• . '.. .

.

te I d
.

, '. porem, ('i,a Ir:tl'possiúi i' ade de conseguí-Io '.evitacse' à
rermeiras do Hospital Nereu Ra'm'-:s 'e'mu't

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

.

I" _
,. I" I

v.
,
..

1 o esp€cl- eêr e
.

a ·tpn']Peratu[o,. corporal do acidentodo;:aga,
a rTl.ente ao dr. Fernando, 'que Com ,obr16'"'<iJ.' "'0'-:--'0'" e' ;c·a··�.:· 'JL' d'"

. ".' .
'.

.
.

"" '- \ �sa fl:afl 0'"2,.: com': mantos, cobertotes� etc.
tinho 'Jl?resfou seLls serviços' n.a c;uro 'd; p-Q;ient.:e,\:. ,fi ,.

,. ,... . .. .

,
.:. "Nq aplicaç.do do Método de SchcÍefer' paro, a

.' Um cotejo de grandes atrdções seTÓ·· Fev�do:. ,o. '. 'r�s:PiràC;:ão a hti·f.iCi/oC' cblocb-se .0 e,:;fer;"o' ·,de.it�do.

�J. t �

. ,

PDc
Unica

,

e omunismD: . fre�te
\',

Contra 'a Ir,,··
.

Consideran'do como um ia
to consumado a existência '

desses, "campeões dá pro-
i ns

priedade privada", "Clarin" �ve saber sôbre,
não .-\'rê outra solução: '�p€la 2ssa útil publiq:l-
pata \Una. 'frente únieá c dos ,.. .

conHulÍstas e ped.ecista.$,· da- lamento 10gICo élo�

queles que' querem as ref(n', I estõo suj�it.os os

mas pela ,':ia de I\-larx,·· Ol'_orrespondentes
pela via de l\'!àriiain. Par' s outombbi I istas em

q�e? Não -para resol�ér !roduzidas--peló nôvo
assunto I'lo alto plano t' "

c

..:
•

idéias, dos debates, ma
. guagem e precisa0 de

força bruta, aos socos'" Autor.

ta-Pés.) condignos aos' agentes
O órg'ão ,comu�.i:d-Ihes. fôrças suficientes 00'

c:lta que nt�o.de' suborno, ""

t1111ar Q ,\': , •

,

.,.(.;'$ preconiZO, tomoern" GUARDAS hUr'llanos
..... '

,�e ...,w-:·. ,r. I I

i'

energ_lcos( mos Justos e conn_�cedore5 dos regras de

trônsito, poro ev(tar injustiças e contratempos em

virtude do desccnheci'ment6 y adequ.ado da le,i máxi
ma do automobilist.a.

Vem sendo Inuito notado

.n.os circulos polít�eol'l chUe

!lios < 11, �pelo fe�te pelos, cn-
',"::munis,tas dlHitiêle .' país ao

PDC, 11�' set1tülo, deo f,OI.'ÍJll1: te(ProprieU,ade. ,

r�m u�a ,ftentO' ..�niê'<j; ·eoit.... Fa.r�� ,39 õtglla "c{i)m�l�h.
trá a'�ociedade

. C'JillenaC:iJ;e.. ta cl>J:li.n(l" '.::.;_ , eLAIÍlN: ,-'-_

Defesa ,da T{'adiç�'-I,;' Jilainíllj '. q.ut;·é: estç. Ô úlii�.��;moàd pa-'
" �

'.
. �";:. � ",

( i

:,;, "

·'Ift '.

Ete mofot fpF-feito.;'
especialmente
para 'est�

() ·motor é
- .

CaterpillaL '

i

IX. máquina ..•târrtbétn �(C�,�,rpillar.
Ou melhor': !Vlotónivelaoora 12E

\ CatE)fpillar, c,o�. Motrir biesel'de
115HPJeito parãdesem.penJtarum
só papeL Servir asMáqwnasCa
terpillar. Sem adaptaç'ão: A má

quina e o motQr são prQdútid,os e
garantidespelomesmofabriéanfe.

_I

. A,.MQ,tQnívefà?Ora ·12 E- C�terpillar é. totálmente :produzida 110 Brasil (inclusive seu·motor).

CATERP'I,LLAR, .

.J Oàté'rplllar, e Cat são marGas re9is�ràdas da, taterpiUar, Tractor Co,
..
S._ti

.

'.1. FIGUERAS S. A" ENGENHARIA E IMPORTAÇÃO
Av, Assis Brasil, 164 - Cx. Pos�1'. 245 - ,PÔRlO ALEGRE - Rio G,'cinde do Sul

Filiais: Cachoeira 'dp Sul, Florianópolis' e �Iumehau

.1

'/.

A
'

Artificial

ra' toUIeI' 0, fiue c0l1sidet�t

:@,eI;igÇlso' 'avanço da 'l'FP' na'
repuhlica. l�f,lJ1iila.:

..

Alúl3rda-se . cónr "fv'l �nte.
res'se à resp(i�bl que Q' PDf;
VcnrJa a' dar a tal a.pelo,.'já

,

que ássim a agreniiaçã.O'! JÍo�
lítica 'do p:r.�-,,:den�e Fr�i)' U')"

.' ,��griamen,f�,,< ,esquerdista,; t1f�
-. ve�� �l.ecla:r;lT sc--iJref�: "'a
vitót:ia d31 TFP ou a dQ co·

mupisruo.
,> ,

I�D.iTORI/\:L DO "cLARIN�'
�....._ . �

.�'. f' .)
,

):,m ,17ecente ,artigo edito-

rial, "Clafin" estranlh"t (is

suéessos da tevist� ·"'Fidll
etfl-�'; eilJos •.membrôs 11ã..
Vil'ueo, C1Hls.tl.tuit:aD; C01lil

1�:l'amle'lH-mlO .a TFP chilena.

i\'ílui}íe ()r�r.w 'csquenlish
.\

.... 1.-;:-'
• � -..

.
,.;1

ô'.".
).

- .

". -

t,,,,,sil'lc.'!. de fenômeno cu'

rrnso. e ihi.ic,n'; '0 Jato üe .iéer
c� '(de nt:i11, ju'n;i�s se �l�;,�iln •

I'm�l a, llffla tarefa que Jnl·
�'á'n

.

de" primeira importãn�
eh.: deter 'tOl:;O o prog'rcsso
sodal c 'politko e�,�é�i'll-

,
'. I

mente a. Reiiorma Agrária, e

eowbàtcr aqueles' setores da

.igr.e�� CatóHc�' que �, 'seú,s
olhos. ,são 4clIlásiados' pro-
greSsi��". '

. 6 órgão couumlsta. -, expli·
ca 'seu espant�: é que, cru to.
da� alS &póeas é· iàtitlmíe�,· a

.ithvenhu;le sel!1pre estev.e na

v.an�atd:ª, {los moVimentos
.

re,"oluelonárif.'s. 'Reco'(lhc·'
cendo que muitas vezés' es·
te: entusiasmo juvenil' é pas
�agciro, e muitos 'que aos

. vinte anos foram revolucio,
Jiários, aos &0 são rdrõgrá.
.dos e tmdiciona,)istas,. "Cla
rin" não consegue escond�r
seu, espanto ao

... encoritrar
"um retrógrado aos vinte ::1-

uos."

MOMENTO LITERÁRIO
\ Di Soares

com 'o ventre, poro baixo é. com q ccoeçc, preferivel
mente,' 15 em plano inferior co dos pés. O operador
rnantém-se de joelhos .entre os membros inferiores

S logo, oltemodornente. numa ccdênclo de J 2, o 15
rnovii'nentos por minuto, lenço qrdduolmerite o pêso

O clóssico ouotr dos "Memorias de um 5(;"

c'e seu corpo sóbre suas mãos, cornpr imindo, os cosre g€'nto cle Milícias", é apresentado aos as+udiosos. nC:'

Ias i:-:feriores o/ pulmões, de elemento socorrido, poro
te volume 88 da cóTeçõo "Nossos Clássicos", em '.1

çroduzi,' o rnovírnento explrorórfo do respiroçôo, Lo
mo visôo 00 mesmo tempo geral e porticulor izoc'o:

,

d
"

'
" trechos' corocteristicos de seul romance, opresentccôo

90 possa ropi omerite a posição erecto, solrondo as

.

sim as costeias e permitindo a inspiração.
histórico, estudo cr ltico, bibliografia do autor, bi

blio'C1(Qfi.o .cr ít ico. A profa. Maria )os6 cio Tr indode
Como c operador logo se canso, oode ser subs- "

.',

id
. ( �'�\Õ(grãc c:I,iz �rn seu estudo crítico, da importôncio cie-

tltU:1 o a medido que se foço necessário, CUidando
.

I
.

ci,:;:,iv,o do romance picqresco de Manuel Antônio de
poro nunca perder a requ aridade do r ltrno .

Existem .outros métodos, olérn dêste, que podem
- AI�r:1eida,' para a· evolução de ficção xbrrrs ileiro Lan-

.

ser empregados na prática, da resplrcçôo ortificiol.' (fomento da', LiY�rmio Agir Editoro.

�

\
.

MA.NUEl ANTONIO DE ALMEIDA
TE�-rOS ESCOLHIDOS'

.�_._ ..�- ,-� .:. --� .. , .. - .. ',-.:!_ .• _ .. __• ,----_..

/
MANUAL DE SOCIOLOGIA' " ,

Cahúhl�nse de Veiculos 'Comercio e

Impod21çio
COMUNICA A TOúOS OS PROPRIE1-ARIOS DE VE
ICULOS FORD QUE iNICI0U SUA?; Al'IVI'DADES
NOS 'SEGUINTES LOCAIS: ESCRI]·ORIO CENTRAL

.

E OFICINAS, - Rua Fernondíno Voz, 1:1'6 Estrei

Ao escrever. ,êste seu "MeiPluol de Socioloqio"
o professor Paulo' Dourado de Gusmdo pretendeu 0-

presentcr aos prtncipois interessados da matéria

estudantes e prcfessóres - u�a visão cloro e direto

elos melhores métodos empregados em seu estudo.

Procurou, desse 'm:aneira, resolver' u�a dos dificul

dades mais s.entid..a� no campo do fõrmcçôo de soe ié:

logo's 'em nosso P'ó{s - a falta de dados neccssó:'ic::
'"

.

'·to:

\.','. "

LOJA DE' PES'SA.s ,E ACESSORI·OS __:_

Ad\:lcci s!n -, Estreito.
R:ú,a Dr: Fulvio

à i'r,weshgoçõo .o. qL[e devem dedic:or·se. O .livro sur�]e

Ggof;a e� s.egunda ',edição, pela Edit��a For�nse. Em

GlP@ndice; alé�() .de sugestões para léitLi"os postéri(l:'e�
útn vOC;rJbulari.o, S�clol6gíca' bósico e um Quadre Sinó

tico' l36s. estolas' sociológicas'.-��----'--'-.- ..-----_.-._._- ._,�._�--

.'
.,

\
.

Á F'LOR�STA DA TlJ,UCA,
I' "

,

A RClY�uncjo 'de Castro MÓYà devem 93 car'()'

cas a recuperação de um dos 'elementos mais in')�-:Gr
tantes' do seu pat'rimônio paisagísticc 'e-'r-;iStórico

,

"

. I' ,

o I"e::erva florestal do Alto do Boa Vista _'_, por ê'

le salvo 'do aba�'dono- e do Qompleta ,destruição. /\.qc
ro, o ex-àdministrador do gror:ldc, parque dedico um

I ivro à descrição de suas belezas e à narrativa dos

principais episódios de si existência, à quo! se ligam
nomes too fqmosos quanto os

\ de 'Portinori, Debret,

Rugendós e Tou'naY. "A Flóresta 8Ó l.iiucds" é. i,;m

lonçament9 da Bloch, em apresentaçõo,.. d.e, luxo, rc·

. proc!uz,indo gravuras 'ontigos' e fOt05 ·de HUIYlDertG. e
'.

. \
' r

José Moraes Fronceschi. O .prefácio 'é de .. ,.HenriquE:

Dodsworth prefeito do eJntj,go .Distrito Fede·ról.
\

• 0;-"---""- ---"""":--.--.-
-------

", !,'

No!'h�rfo'.· Czermly
.1 "

,

",' !./.

CIRURGlliO DENTISTA ..

tMPLANTE E TRANSPLANTE DE DENTES
FRONTEIRA

,Dli!ntiS'tMio Operatório pdo sistcn'lQ de alto rotâ�:Õ.
(Tràta",enfó. Indolor).

'Cornélia PE;ntlO: '00 lançar; em 193:J, o romoll-

PRérES.l: -'Ei:XA; E :MOVE'- ce ,FRON1':EIRA, de. caróter i,ntrcspectivo,.' quctndo'
tX€!,.US1VAMENTE COM 'HORA MARCADA

pr�dómi�a�� na f.iécã'o nacional a interê;;s� p-elos te,

,Edi'ftci.o",.!'tiHe'fo;' cÓn'junto de sãldS 203
mas sociàis, t�ansfoImou-sé em bandeira' dos que

,., ',i' .
I

.

.
-

'
.'

se opuÂham a eS.,t9 últim. o "corrente, com vistos à pró
"U'c)<';,-erônimO' Coelho�· 325

.

'. ' : ,

. Dn�;l' ·S:cií.is.·..::l�-h '.

.

\', :..
_

..
'�

"

. _

. tk�._de AJm,a arte literária_ interiorista. O que em

,
.....

, '.:;;." '7 oras ...., .. '. . .
"

'
..

.

R�;idê:�ci�;"Ãv"'-H�;cili�-"t;';::.':l"('»:;>��':p'il't·�"�'�!' .. �,,;.,: '�' ,��lt.Qnt'eirg':'�:"Sy�,;,,? .tacQ .$� a'J=?C,eoC'upação' G0A1 o ·ho-
•.

' :M, �u,· U .. -'!'�II. ' ".' .:. :
>. .'_ ?'<./.y...... .. ' ..... '- ...�...... "",." �;" ..:: ."1.... ,. - • ..,._'

, '�\. ' .". ,...' .. rl'iem e seus cçmfljtos íMim0s; suas iflterte:zr-'�
�,.

�---'''.�'_'�--�''_---'_'_-:'_--��-�''''-7-+-.._.__ indagações'fren:tE,': ao destiriO e à morte. Tr�!..t
'

". ;, vrb· imp'ortdntíssimo pata � j�llgoníent /��oca.
'�utorl ogp�:o:' rear:í'I:eserit8cló pélas ,�t5r Dr. J�-
co.m� prefáci?, de Afrânio C�Llti?ltquinze pri'ma-
sicôs Brasileirbs�'. . (;r� , l'

.• .' !�.,� f-

CO,LUMA CATÓLICA
'.

I \

·P!siora! do Bispo, de Campos"
Condena Desvios DDulrhtâri13s

"

�RQUIV0:, 1845 -/'
, de. Janeiro, José Elisió/ x

Campos, - (ABfM) - Em comemorac:;QO db .

I' '_;"'-' .

.

. .' e.I.ori1,Çl Isto, .aLlt()r'/� ,
.

25Qo. o,niversóíiocdo er-:ccntro do imagem de N. Sra sAs E;)ditodo QGv/mundo'oficiol_e socioi,'q;Jta-
!\f:mr,ccido e do 500. dos ap.o.riçõesj de Noss� Sehho-. to�,iíha foi 'un,,,,,{âo espontaneamente a lista dé"

I

1',0 em FÓtiri11,O, o, Bispo desta ?ioces,e,· D. Antônio dt;' � e o;;f<>i�. '�ê1�11'6r e{n homenagem a.o' distint(ssi-

.

C8SttO MoYel�, aCQbo. de pLlbll�ar wma. Carta",,�a�to� .r--:�"I :}{.Imlrante }9:e, deCarva I h? Jordõ�, �u� Ise
rol, abo�d(Jnoo problemas atuais especialmente cll.ga (eqllzado or,n.anha, as. 20 (horas no Querencia �Pa�

Ó?s com esses atcntecimentos. O documento! d 'íace. A lista ;ncontra�'se na portaria do Querê�ciQ.·
gado em pril;)eira. mõo pelo mensório de cultl' .

tolicismolf, chama a aten_çoo pa}a a estréit$"
existente eMr0 ci mensagem de' Fátima:>"')
p�is dêo�tecim1ntos de. nosso sé�ulq{{\O
bem perigosas :tendenc,as qL!e t�� ,

daI Igreja, em completa oposi' "I, de
e :pedidos da Virg�m de Fát'

" ,f"!>

.

ci'as, ress,alta l? Antôni�t"\�O�,,'\�\J
menta ·da moralcn9va,� ·cOS 1

",'

peito,da qual afirmotéOnl
"

..

.

, No sua atuo.!
.

volto especialn;§r
virtude e víciftual
�o Decálagoo' es- .

1 "
rubeça dek'sen�� .

rIodo de Ode el'aba
matizaDDiGO NA

) )
\x x x

'{'
, -

TEREMOS brevemente, ,a primei,ra -reunião Pgra'
fun:c!ar o IA'fE CILibe ,€aqueiros. A iniciativq é 'deste

\.
Colunista. Um grup-o de caixas alto estãà interesSO
'jos em constr,uir um belíssimo Iate Clube,

.

fI'lQquel�
recanto maravilhoso do Capital.

t,

x', x x 'x x

, \

A 'ElEGANTE DEPUTADA Ligia Moelmann çle'
. Andrade, na l'llhacôp", es!6 vi�itando pessóas� amj�

90S que lhe apoiaram na sua componho eleitoral. ",',

- X, .

x x X \,x

miu b, foi elabcr
pretbr ocasião do
tiroJizado �ri1 a:

DOIS Deputados adv09a:m .em corí'junto. Evilár}o
Caon e Zani Gonzag'a .. O 'pril:r.eiro do MÓS e o se- c

gundo da Arena. São competentes no servico de ad-

I vogac-ia: Uma boà· clupló. .

.,"'

�
tevendedor auto ..

/

ri�ado VÓlkswager.

.._--' '_

f'

"':zájidi��.�0����������nllRlm��1I
, .,

José Mahisalem Comelli
'� 'I

\ . ,�
,

,

, .

, I'

Marciliri Medeiro1$ �iJlio

.
"

}
""I:

R'ua Deodoro, 1.9 -.- oonjúnlci 2. - Fone 25·62
,

> I'

.:.�:::::.:::.��-=--=;.,..� :;'!=-����=-:::::-�:::=:-:.-::::::::-.:,:;�=.: ::::::::=.
-"ÇMIC,lr. S.i\. Ir J ;;;-f.r;;J· ir:r;e��!!ita.

�J.::'(,\�4Jl ,$(/'iJ). ên'I,�!']!eiJ. O}�I>iC('};:;:-I1:!O

/. Reprcs�>l1íy,lte F';, 13);;r:3P;, (�,

'LaOI(j!:-'lJ f\.lJskr:us\".Ikl
RL;:, 15 oe Nc'}(nlbro ,," :)\'2

f�:''?,n:al'- C.�1!X�1 F'0Si:!: /·e 'i -S.
, �,..""�"'--'�,�"

Necessito .alugar urna casa com 1 ou 2 qua'rtos.
Informações fone 3027 - Sr. Carlos,' "

'i
Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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o SlNDICATO DOS

JO,BNALISTAS
I

GUSTAVO NEVES

A.cabo de : ler num dos,
.

' .�
,

nossos matutínos a notícia

de que o mel� nobre e pre
zado amigo e confrade Ali·

rio Bossle é candidato úni

co à Presidência do Sindí

cato, dos .rornalístas Pl'ofis.·!
siunais de Santa Catarina.

'.':

A "unan1midade dos homens

de'',joi'nal coneentracá a SlU

votacãe nesse > autêntico
pr�;fissj!onal de imprensa"
que reune,' para' justificar
essa, bela manítestacão de

I .
•

aPreÇo de seus colegas, q'áa·,
lida,des de i\lteIlg'ência, cul-'

, tuí:"t li fidal�uia.
Sou dos que' sempre estio

\,('I'al11 atentos à evolução
·'·"c,_" f',ntidade de classe,
havendo mesmo tido opur
Illd;ule de preservar-lhe a

sobrevivência em grave cri
Sei', (IUe somente. seria supe
nula pela te�acidadc e'espí
rito de sacrifício de UH).

.

grupo de companheiros, en

tre os quais êste fétvoroso
e entusiasta Adão Miranda,'
que é o .aiuat Presidente
dos Jornalistas catarínen
ses.

RCliubila·me o fato dc

agõi.'a, fiIidil a ges�ão "adâ·

mica'''" estáí o Si�dicato
bim: consolidado, rriêrce do
tt;abalho

I

de um Ací Cabral
Teive e outros de igual por·
te, idealistas tenazes e vi·

bl;antes.·O sucessor de Adão
Miranda est:� ao nível dos
méritos /dêsses confra,eles e

certamcnte elevará, "in:1:1
mnis'-o conceito (h Sinrlic�,
to, (!elltro (" fOÜl 1[0-,F::,1a,
,i

lH\)ti\'os rl!' lI'n!;"'1 "\11;,

('li Lu: mc fú,jistr;ll1geram a

lím·af.l�iÜ\n'('Fi.o {cn'p il':í·

rio. ilas atividades da as·

sociaç:ão da ,classe. Mas is·
so lIão implicava dcstÍ1(c·

,

n:sse
.

p(dü qhc pur lá I�síi·
ve�se ocorrendo. É que dei·

xei, de certo moela,
'

C01110
.

, alg'o ��e patl'ímonial para o

Sindicato, alg'um. esfôrç:o
- e esfôrço bem' intendo.
nado ,., _. qtie, assim, me

vinculou' l1HJrãhnente' aos

'" destinoS, da:, o:rganização�
.Jf.Í, �go,rà"." p, trabalho ali

,;. é pacífico, sem, quebta . do
normal processo de eleseu.

,
'\;olvimel1to e' d� açã� ).lri.

,...,..-,..,..,;>,1-,.'1a à ent.idade. �abel11.
os que conhecem a

"elo Sindicato d�s
.....

"\!'rofissionais de'

""'.�� que ném
e ql]e
'e de
I

. .,., ....
,

I'"

,(doze).
,JORGE
:ROfO

"

"

\,

,:/' ('. r"

F'!orianópo!is, I:j-{Hj'!.

Ninguém poderá duvidar da fidelidade do Ma�

rechal Costai ê Silva ao espírito revolucionária militar.
'E", tôdc:is as ocesiões que se apre'sentam ao Presiden-

.
. ,

te, em solenidades de cunho militar, essa, lealdcde
tem sido insis,'l'en:temente ,reaHrmada. No próximo
fimlde'-semana o Chefe da Nação terá novamente

um,o· cportunidcde .para assim. se pronuncier, ao par-

'.ticipar das comemorcções da Se'm,ana da MQrinha.
A e�treita ligação do Govêrno com as suas ba

ses milita�es adquire a m,ai'or im�o'rtâricia, no cum

primento da missão presidencial no exercício do po·
der.' o exercicio civil da Presidência 'da República
tem sido assinalado mais em fu,nção da natureza do

cargo e a inegável tendência liberal do 'pr�sidente
que por outras rczões mais. relevantes de natureza PQ
lítica.

\
A linha de ação cautelosa. e ponderada do Ma-,

rechal Costa e Silva tem mantido a unidude das suas

bases 'de Govêrno, por cujo fortalecimento'

,a contenção das manifestações dos Min'istros, dadas
a público no início da sua gestão, e que outro coisa

.

\'
,

não p�ocura'ram se não dar rea,lidade e voc�ção do
atual GÔvêrno. I

Assim, aqluelas primeiras, manifestações liberais
do comêço do período govern,amental mereceram uma

r' o.nda' de descententemenre entre alguns membros do

esquem.a implantado_ pelo. ,Marec:ha'l Cas!elo Branco,
ley'an'cfo o Presidente Costa e Silva a ordenar, (] sua

s!Jspensão. O impÇlcto que se ve'rifico'u e'ntão" c:orres�
pon,de às mesmas atitudes que 'tomou o e'x-Presidente

.' .' . -
� .

,ao ser o�rigado, de tempos em tempos, CI fazer uma

retomadll' no seu alinhQmento.

J

----------------------,-----�------------------------�--�..�,-------------------------------=--

Hoje, quando vemos que o Presidente da Repú
-blica decidiu assumir definitivam.ente o comendo po·
lítico do País, declarando que não, �b�iria mão das

leis autoritárias que lhe for'am legadas pelo �ovêrno
anterior e da intangibilidade da' Constituição, �e,riti
camas que o efeito dessa nova demonstração de lide-

.

. ' '

ronço foi um tanto reduz ido por essas manifestações.
Mas, de qualquer forma, nãÇ> se pode negar que,

com isto, o Marechal Costa e Silva deu u.:na. forte ide-,
mon�t'i"ação, de fidelrd�de 'ao esquema revolucionéric.

. mesmo que retirando dêsse c::omanda Um9 conotação
mais ampla e liberol. A classe ,politica, na fase atual,
sente que se tratá, de um comando que n'ão lhe ebre
maiores perspectivas. que não lhe dá maiores espe

ranças' e que parece não desejar tomar � iniciativa

dr rever e reajustar aquilo que .de errado fez o Go

vêrno anterior, de ucôrdo éom os anseios' generali�a-
. .' \ I

dos do povo brasileiro.

Ve'rifi'co-se, hoje, sob eSSe aspecto" uma estrei

ta semelhonee e�tre os Govêrnos do Marechal, Ces
telo Bi'on<::o e do Mar�chal Costa e Silva. O 'Con9:re�
�o cbondona sua esperança de ver recuperedo seu

prestígio e na co',1tingênci'a de' vir a' se 'tornar n�m
órgão de "referendum," de Decretos-Leis.

O otúo! Govêrno assumiu o poder dizendo-se dis

pÔStó o prômo�er a. inteira normalização da vidá, po
lítica do País. Essa medida, entretQnto, estq' demof!ln

v
'

r
do a chegar. E' de se esperar que "dura�te os anos q4e
se estendem à frente do mandato: do Marechal CQsta

aquilo a que se propôs.
. \

,

.

'." "�' ..." .:-;.,,... •. ,

•.
'1: .; I

.' •

.

O tNÁtS 'AHl'1GQ, DfAR1() 'OE SANTA CATARINA
: .rÓ. I". ", :1..' I

'

,;;

""., '.: .

,_ '.-,
.

'

,! . " I'
� -PUbETOlt: .Jose l'ua'n�salelU COID�11i. - GEHEN'l'E: Dorningos Fernandes de Auurno

POLíTICA' Bt I ATUALIDADE
.

.

, ",.

Marcíliq MecJeiros, filf,o

GUE�R;A E' TE�A
,,"

:), ..c;ç io';.!�: 0$ Fsi;cs n;sp(lnsovcis do m�ndo o equi-
;:"'0_ e (I .comprecn,óo 1,�ce5s6r,ios poro que seja de�
linihvamente pôsto o' têrr.;o o�f�to terrível do gW2iro

c a paz seia salva e recu'pérado. As chancelar�as de
forlos os c,oriti'hentes há algum temp,o es!'õo se mO'vi,
mentando, mesmo/antes de ser disparado o primeiro,
tiro,' pto�urando que a questã� �ej9 solucionada n�'s
mes�5 de conferêl1cia. Apesar da existência de vó-

-, ,�'. (

rios estopi,ns (lcdo�; a verdade' é que, felizmente,
nôo existe no mU!'1dó uma disposicão' belicosa irred�
tivel.,

; I'tIêsse 'episódio, eritrentanto, há que se ressaltar.
o' hqcasso da ONU, cujo prc$tígio acha-se por demaiji
abalado e CiJj.a autoridad'e deve .ser I'e$,abelecida. Se

pà'tisfir sem soll;!ção à, lutá entre Isra'cl e os Estados,
Arqbes, ,dificilmente a ONU se reergue,ró, ficando em

iclêntica à da Ligo das Nações, ,rio passado. Mias de'

qUS3'q�er forrno, ,a ONU, ain,da é a esperança de 'um

govêrno mundial, o ger�e de um parlamento que um

diq há de, proteger, ac::im�da soberania das nações, a

sVegurança dos povós. Infelizmente" ela, deixou-se fi7

l'n'2i,Lj(l'; em b��:;ca ,do, pa:z, j1'7ocurO'Ü1o $�lÍsjbili7.or o

(,>:n.'.:;l:1o de �Se9lJrançn dtlS Noções Unidôs poro' que
\. E'se rei':!;iít'o(lc! �mHl conferência de alto nivcl. O iní-

. '.." I
"

cio dos ho"tilidodes im.pe:;liu que tais iniciativas pro-
du,ti,�em fn.ros imediatos, mas o Brasil cont'inua. 0-

, . I'
.

EM' que pesé à sinceridade dos
�gi!,do ppro que ve.nho o cessação do fogo. Ao mesmo p�opósitoc; aqui 'anunciados pelo Mi-
tempo, �'stá emp�nhf.!do' no sentido de que' seja inic,ia-' nistro Mório Andreo�za, quando do
do um.C! co,nferêncja de paz, dizéndo com absoluta sua v,isita ao Sul. do País, e que inspi·,
razão que", enquanto outras nações não se Emvolvere'm rou úma inusita:d'd confiança tios éata·
no conflito ainda resta ,uma grande esperança de que,

ririenSes acêrca da, conclusã,o das_obrc;s
das 8Rs 101 e 2B2, há um -pequen<o,

a pqz s?io' restabelecida.
" 'senão,. a fazer, ,.no "que. diz respe.ito à,'

'peJo foto de árabes, e' israêlenses, be.ni cam,o f I "ó.l ' ,',�' d
'. < .

I
, ,

"', ,Q ta ue ,equonl.flll"-l,á e c,om que o.s pro
se.LI1) c!escendentes, se espalharem por todo o' mundo, b,le�;à,s ;õo ote�(jidos ,nos diJersos Es·
a çP'!n,ião� públic.a, mundial vê-se prof�nc!omente, �é,t1- :·,tq:99.�,: L � ,.".;.

, ,

.

sH,i!izada com o,:conf:lito.\ .Êsses dois POYOS- não s� li�
" "

No Rio Gr'ondé do Sul, o' Ministra i

,

' ,�. ,:� ," ,i"! .. � '" ·,,(10·'trôÁ5p0rt��tfêi�;'êrHre�'á dó Gqver-mnl-a"",, a viver., Inteiramente dentro
..

dos li�ites das
'h-odor P�rechi"\Botcelos de um cheQ4ê

','
seMS tenit�lios, e a reperc.ussão da guerra vai bem' , , .

. .

_" ,
. .' 1'10 valor,; de NÇr$ 9,ODO,OOO,00 (nove

além do temor natural q.ue qualquer guerra éom,�ni: bilhões de cruze'iros velhos), destinados
.C\1, podql1do e,s.pQlhar suas rantifkações, po_r mais su'_ .0 .obras estaQuais, Aqui, pelo que se"

.r
tis que sei�m, po.[, toqos os países. A paz no Oriente sabe,' nodo 'deu. de concreto;., fo;:o às

Médio não deve .ser compreendid_<J, como sim'plesmente ,�spérqnças,

omis

tomou as pr,il,11ciras'

,PR':fEÇO
S·'E··

..

'

. _

EAJ.U

úLTIMA
CHANCE

Q �undo oficial. 00 Cidqde nõo
ter,n cornentqdo outra coiso nós ú'lti-'
mos dios. o não ser a guerra no' Orien
te ,Médio, A brava 'e numerosa colônia
árabe .do Govêrr-o do Estado 'te� se
omitido de quaisquer declarações mais

precipitada? sôbre o,confl ito, ,sencjo
que a opiniôo ge'nerql-izatJà .é de lásti
ma pelos proporções, .o-tingidas com o

desenccdeornento das hostilidades, Na
Rua Conselhei ro Mafrai as converses

são EiM tom m9�b;�,; tôdcs �Ici� cautelo-
sas,

'
.

UM BOM EXEMPLO
..

Nos cór'redb,�es . do Asscrnbláío <' '

Le.gLsl:qtiva tern ,'�e.· o L:I''; ido' às, �bmsicje.;, Estó aí urn bom 'exemplo pdra ser

rçiçõés mqis cúriQsasa respeit6'.dó 'cOri
.

,seguiáC) po'r Sant8 Catarji�a: 'c Govér-'
t!'ito,'.:Ainda o�te,rn·-;urfl' dep:u:tGdo' afir- nodor �aul'b 'Pim�ntel. aéob� de'�anCl,o
:hl6vd:a um cO,le.9çf da bonÇl(jd�' dô \ARE :':L'floy a ,lei que i,n,�titui a Fl!odação P<Í1-

. ',!'lI'\',q:l'J� �'os 'j�rd90Itas se "êntn:gqrain .':, ·,ronaerise de Assistência aõ, Esporte,
',aos iSfcielatilos" .• ,; Qutrto <;Jé,clqrayq a ..

' �ntidad.e que tEj?m pór objetivo, ince.nti-
e, Silva, o Presidente da' República consiga promover rneiq:'jyoZ que, sé'.,'q ,Rússi,a� @nfrcir nó • :var a prática' esportiva. através' da

,Iwh;j.;: '( .0 cuJpa � ,c;fós gregos;. que es- -,' �cons.truçã� de estádios � pracas de es

'tã,a oç,usando os J:imeriçonOs' dé,:irit�r. ;',' porfe,s;"bem comc"""tçonceder �uxílios a

_"'; feTêócia".' .:,. "

, .

,

'
'

entidades esportivas '.legalizadas,
.

" "J:-;Jo"Meu; Cdntinho"í redufo' de-
mocrático e libertário da "Rua Jer6nimo ". D. O. EM NOVA FORMA
Coel'ho, os rosições estão francdmente
c favo'r de (sr,del: Longos con'fe"rências

",ele ci:;oula e impOrtontíss'imos, debates
:ôn tk;i�,,:'OS 01 i,' çom o chopé c�rC'?ús.
uol-:.rl. O'ltem OS fisionomi'os e<tavom

ócv",ros <atisfeito;õ;,' com d nofíçia do
ciVónço dos' tra�qs isr.g0:lor;ses:

. - '

1

o l'érmino' de um c,onfli"o àr,!,odo entre árabes e ju-'
de!,!s; mas o restabeleqmento da seg�rança e da tran

o!.íilidade pessoal de cada homem sôbre a fate da'
terra, ""��

A neutrali'dCid,e ,das grandes p9tendas é a grande
esperança p(Ha a 'paz. Para' o Bras,il, êsse, anseio re

presenta os mais PIHOS sentimentos do povo brasileiro,
que quer 'ler o seu País no déver de luta� péla paz

"que tanto desejamos;
I
, 'i.

"JORNAL DO BRt\SIL": "Agora: parà o Brasil,
\

como p�r� o resto' do mundo, a unica palavra de or

dem em relacõo ad mundo. arobe e' Israel é: cessar

{'ogo, Nós, e� mais de Llm editorial, expusemos com'
'clareza r·ossa opinião, que era e é contraria 00 "ani
auilamento eJe Israel" proposto pelo ditador egipcio�v

,

o Oriente
exige� agora, julgamentos, A. operação é
a paz, de recuperá-Ia", ,,.

i
_

, F'-'I""Di:-':'" 'V DE S PAULO".: "Este; conflifo (, , :)
" �.:""'. 'Ifs arabes. (, .. ) Os israç;litas. lutam

\ existenciç:! (, ' ,). Já OU? o ..ONU
, 'ta à altura de suo missão,- ·são as

\ (EUA ,e Russio) q'u:o devem, forço
Vesponsabilidade de restaurar a

ti,
11

E.

fi'

IMOBILIÁRIA
A. GONZA(ilA
FONE 3450
DEODORO 1'1

.'.' <

ZENI 'Vi; NATA�' DA,DE

o deputado Albino Zéni �in'tegra,
'-''1' CômGJra F=�deral,' a Comissão Pó r
hmpntar de I,nqúé'rito qJe ;j,nvestigaró
eis 'T1ed'\'des que se ve� adotand.o, na

1 ';
. .!"

Amazônia, pelo cõntrole da natal ida
de, Missão, nobre e delicada,

A LClpES fALA DA

,."POPU/LORUM"
.

O professor Alcides Abreu ,deve·'
ró proferir polestro, numo das depen
dências da Cómara Federal, sóbre Cl

"Reclidcde Sociql .Brosileirc", diante
do Ercíclica Populorum Progressio", I

O ccontecirnento deverá ótor.re1
nos próximos dias, numa promocõo do
lnstituto de Pesquisas e Estud;s' da
Realidade Brosileiro.

'

v

'Danclo prosseguimento ,ao bom
trabalho OliE! vem de<:en'volvendo na

dirpção dá ITprÉm'sa Oficial do �stoqo,
o JornaLista SO!OI"lÕO Mattos decidiu'
ogorci, 'publicar ,diàri�mellte, no' pri'�
r n::eiw página do. Diário Of�cia(, um no

.

- ) 1'icióri.o espec,ializaoo cios 'atos 'e 'das
medidas do Poder� Execuhve; bem co
mo os discL!fsoS proferidos pelo Gover
nedor Ivo Silveira, nas ocasiÕE:s, de
maior importônçia,

A- medida já houvera sido posta
em prática_,pelo jor'nalisto Si.lveirp Len-
zi, guanch na. direção do I, O, E,

.

De
pqis, com a mudança dó direcao ,foi
deixada, de lado; 'para -'agora:' �e�s'ú;gir:
s�ob aplausos com a iniciativa' do sr.
_Sal!i)mõó Mattos,. . "

'< ,

f.�
,��,.; i. �

..

�. �
...

-

:<::v,: ,.,J f..':. .:-'"�,d,, ::....:;: ...... ,.. "';,"1:.}"lr"'l �} ....... J

Subiu (J sanção do Governador,
Ivo Silveira a lei aprovada recentenien-'
te pela AssernJ)liia Legislativa" revo-,
'gondo &3posihvo do Lei de Orgdniza. "

,�õ'o Ju�icióri,a ,�ue procedeu 0i,di(lisãode cortemos no Inferior do EstaGo, )

, A,lei:,çLue o,gllGlrdSi:o,clut6gr:q'fo.do
I. overnador é, �rantmrrénte"" incol'lsHtu
cional, pOjs a, Lêi, de' Organiz,àçãb 'Ju
diciário só poderia ser revista Ou elllen
dada, sem o inici,ativa do Poder Judi
ciário, em 1970, Está na Coristituicõo
do Estoco e no Fe?eral, para qU�rY)
'luizer ver, '\

,,:,'
"

,

, ,

" '

,

�;'

, ,"

tudar uma formulo' de reexame do;>p'ro
d�dimen'to do governo, no casb,

.
,..

'

y 'O marechal Costa e 'Silva felef®<:, i
nuu 00 sr, Miltp.n Campos, qye é o ;pre,'

� sidente da Comissão de J ustica .: do

Senodo, d� qu�m ouvi,u aplauso�,à/:5Ul
'gestõo do sr.' Rondon' Pacheco no s'entl
r'o ,de que ,o g�)Ver(lo desistisse dO;,;âe.
creta-leis obre os alUQ,ueis e pedisse, SI
I'nJaboíoção' do' (::ongress.o, para a I'Úé�
form" da -Iegisla,ção sõbre ,a mate ria ..: '

, 'Ç), rl'nuncio d��sa disposigão #!re�
<;ô,nciol e 'no entonto, segL,Jido de a9�,
\!I?'tencici�, ;:;eg:"mco a1quol o marec:hol':
r-c·'.tn e Silvo .,não cogita de renunc'i.c;it
c Quafquer .parcela de suas atribuiçoe$
,(ileSo tão �omente, de manter-se de'ljltro
b� ;Ii�;tes estobélec'ídos pela C00sti�

' .. tl,jiCÕÓ, De' qtJólque,r formo, o gesto�';:ril;
....Iirrr n'o reconheci,f11ento c!e aue' os� li-
,...,;tes co'nstitucionais foram ultrapossO,
dos - o clue 'é um bo� sir\torA�,

'

j

"
..

'

I"R,ECEPEN.TE'
. t

') O marechal Costa e Silva I mani-

fe5tpu ,ao senaçJor Milton Campos. o

prüposito de rem?ter' ao çOi1g�esso, nos

proximos di!Js, projeto sqbre a mate'rio
versgdCl no deerei'o-Iei que' ah(erou a

leq'isíciçõo sobre o inquilinato, I?arece
(;r,�im( dispostq Ô pr'esidente da Repu
bl ico, o ouvi r as objeções do Senado,
cuj.o �maioria mostro-se determinada
a negar aprovação 'expressa aquele de

.. ""to·lei, permitinejq aperias, em' atitu
:jp, .d(:: 'protesto, -que ele' obtenho"homo�
Ic::)bcõo por ,decl,J.rso de prazo,.

'fORREIO DA MANHiV' "A posição bro_sileira' , ',- :"A 'r;onfirmÓr'-5e 0, pmcedi:mel7to
destituldo de faccIoSismo bCiJseando-se nurY" , do ..rrl"JrE'chal CosJa e, Silva, este 'sera,'o

• , L..' J!

jurisprudencià internacioncl no ma,::·orimeiro reswltodo do m'ovirmento· dA

p'oís nõo pode, neste 1l1omento, to" 'O.:::'I,JI�O aos abuses preside'nciais na,uti
conflito local, 00 menos enquanto ,lic;.'9Ca'9 da facukJade-de·legislar �('1r 'ri"

O problema é consequir o termi-' (/�to l'l\'-" nõo'será o unita, pois ahun
..

e o in,icio dos negccioções,'l 'ri,),''-'{e hO'i�, Dorofelomente, rlue o·

chefe do gover\no decidiu transforn'1o.r
;'''1 nroido ·0 ser encol1lin�ado, ao Cone

�\'f�",\> O rexto de \um decreto·lei-, que".
; ,:;-"'P:�tnv(J pronto, sobré o Imposto, de
R. e "Ldo

; Antes n-.e"r"o de conhecer Q e,<t-en

,60' de lI'ovimerito de p�otesto 'no Sena
I do,":p ocesider1t", <lIrr-rrp:1de,,;-CR e prpo

posiçõo do B'r'asi I ,expressa CiJPp,,:!'·ce' cOr" o ':""'<t 'nto 12M 'frJre do
ede os primeiras notici,as de ous-etÁr;/) octéntivQ do� srs, Milto'l r=C1''1:)
'Jdo, é a 'unica I admiss'ível ros. C'lrv�111" p'nto' Mem de Só, 'h:ei
q 'interessodo 'em 'preservar, Brogd e Aloisio de CQ';vblho e:r'n t,oçl"s'<, ,

"'''''''''' ' os rduniôes ('p"t'0odos o qprec.iorõo do.

"""1.,,""'\ r;roLéo homol'ogoto'rio 'do dec:'0t,),leít
U} � 'S' .

." 'I'
'.' h I 'C f' r' \ '

flía �g.Ó-n,"""",
.

. enó",." \�r;,\j o. 'm0rec O ,o." 'l e "',V':1 o ,,�

I· h'
"

d
,---.....-;._.,.1 ..

.,. ,....rq ...·f.."r.r .--1 ...... ,; ........... ,-q)['..Qrn '":0>'"'\rl!p! ...... ,.-,..-,:.;'] ';-"0-,CO er (J vontei e e por �,f'�"""'A .; "

.

' .
"

" �:le me)rol, ('L!9, �ern .,.-1,1\1\.,....1 ....

AlmncQ II: ,Jontm ", ,., I. -� ,"çomnorton�P!"�() ,.,��" 'I' é' r"r"-�c

;.r. .•.. �.. .\
...
,'\(") "j'e sencdor'es� Dhí tr:;!'"" �rO("."I'

VeNHA COM SUA FAMILlA E CO/\fe da suo Cosa Ci,Vil para os

60, Andar.
' f '

, ,.

;1 l

i-
. .... I.

,Segundo fbrll'es nabi I [to'dos, (I nCl

I'or:h--Ji Casto � $il\lo surpreendeu':s'c,
Cl'n'l n 'eocõo cio Se'nodo nÕQ "-(� �0'C'
(1! J'" o d"'sc�ntetâlllento· nõo �rodLiti'ro
�

.
, ii'

.

,

conseC'Ll8'lcii:l no ;Of.lmora, moS SObre-
�

h ,/:lo rn""UC, no 'caso d�s, oluqL!éis,'):la-�
<

vi" o r-cPl'prlp.r1p do neueto·lei' bCi:xódo
r�é;io rY:orechol éósrelo B'ranco.

'

..
.'

,

As situo,ções são, porém, muito d;i
ver.cns. O rYl8recb'c:d"Castdo Brancrj: c;lis
[lul�h'J de i!"'strumertos de tetol orbi�
l-iC. ("o r'("""Ir.·.:--o· nuq o'· seu �ucer::cor �à_;
r.

.. "�:,t,,, r,.,-1.: rf\''''''-'r' ínlll (1·l;.lel'2s a'U$.\
.Lr-·�I-""l ("()f�rClarQdos rplo C:oY'lC'ti)", r;�'ÔO,.
:' '';;;:,'" r',:-"':'), oe.; cprretos-1eis r'o rx--)r;e·, \

siden+8 nêío dependiam de h,o;"lOlbga�
t I

ção pelo Congres;so, ..
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Kellledius: não houve' OI acordo SUMA �industria
.�,R 10,' �' À ; indçi�trIQ: 'farrrqc��.t'ica e SUNAB �rovaç,Õo � e��6ç,ão de- custos para possíveis. corre- que a portcric de conqelornento i não serú �evogadd,;

n60 chegar:am :0' ac:ordü;p'ara sup�ror,as dificuldades ções fJturds.· 1, "
.

nem: terá sustada suo ;publicação, continuando' em

decorrentes da pbrtaHci do superlntendente desse ��_
'. I

REJEI.ÇAO pleno vigor.
' I

gõo, que congelou os' preços' dos medicámentos aos
"

. \

níveis de 10. ele outzbro do ano passado. Os inqu�t�ias' rejeitaram d formula conciliat9ri�
.

Corno os preços congelados ·não poderiam viqo- do sr. Cravo Peixoto e a promessa' de que poderio ser

ror agora sem prejuízo para fi indústria, e a' reajus- perdoqda o multa, de 2% sobre a rendo bruta dos em

romento previsto no próprio portaria não :poderia presas que qumeriltom os preços além de 10% sobre

ser feito de imediato, 'pois depende de comprovoçõo os indices referidos,' como dispõe o referido decreto

de elevação de custo;. a' portir daquela data, os lide- lei.' Essa promessa, toi feita por um assessor do mi

res da industrie pedirem u,m prazo de 45 dios para nistro da Fczendo, que participou do reunião do su

que as ernpresos jus,fi.ficassem os aumentos, findo .o perintendenre dó ;SUNAB com os industriais, à qual
q'L!al er.trorio ern vigpf'.o,alo do superintendente, da esteve presente' também um assessor do �inistro do

5UNAB. l Industrio � Comé�cio.
Este propôs uma formula c/e concil ioção, que Após -, os entendimentos de hoje, o superinten-

ccl1o,istiria no \xpecfição de um novo ato determinan- dente da \SUNÁ� informou a. Imprensa que irá -se

do um reajustamento; de 23% para todos os produtos entender C0m o ministro da Fazenda e voltará o OLl-

.cujos preços' subiram alem' dessa toxo percentual, a vir os diriqentes do industrie farniaceutica. Adiantou

partir de 1°. de outubro. Essa taxa, segundo expl icou
o sr. Enaldo Crqvo Peixoto, não foi eleita por sirnpc
fi'o; mos corresponderio cos índices de correcôo de

pr�ço�, o porf'ir de outubro, no f�r�a do de�reto-Iei
n" 38, e mais a diferenço entre o antigo IVC c, O ICM.

Poste,iormen,te, os lobcrctorios apresentariam a com-

==='-:'i

iBRASIUA -.····0 deputado Ulisses Guimarães

entrou- em .contoto com o senador- Lino de Motos, a
; ",:;, ! .

'

fim de reunir o :MDB \ paulista na próximo sequndc-
feira pi JitmQ� ,yfna posjçõo comum' o ser defendido '

ria Ccin��nçã�. Nacional da' partido.
. Ne��Q r:eur)�Oi' previsto poro' às 20 horas, no

'Palácio.9 :d� JJ'rho,' o Gq�'inet� Executiv� do MDB'

de;_'e�á indi,Gor. +rês representontes do
\

seçõo paul isto
à' Con.v���?� '� :\

. .

��_:,_:::",._ .. - _:_-�-""''''7-.;-==-_t=��_···--:---:---..-.
----

.

� IIfii�mr �MA' I!,,�SA. D!= ESTUDOS!I
.'� �!��l� rn:ç��,s, G'�!iA�I'l�t C�f'�L.ETO:fl
I," N'�

.

(�i,L,_���� ,Ctniç�J1SQ. FIAi LUX'I!
rI' "

... '''llar� '�., e.,...",",.1>d9' no sorteío, de "ii
" '.

. ( .,

" '. 3� qe _�ajo ,de 1967
. , ,

f11 l-��w�ar�a MO.l'Cira. :D.j·a�;.-' "R"Câ..

,�dif.lG,)��?í.CiO'. 2935�' CONCEN+�\�\ 'NÃO, DESPERSAR
r). Pp. 302, -:- Wcço H --- .Esc. Pionqinn SOCl\'l,lS - RlO

.

li ,,�
. dCJáneir(�: ÇprB) ,�c" ,

• ,', J. -'.
" 36':' (e

. ii 'iE,ht�nd(!) _;:_: ;diss�'· hojé O sr. Ulisses GLjini'arõe�
1:'2 ,:_ Tel'c:la C!'lfi�l;la T,�r�,e��a. ,--:, Rua �aCjuar:, 2 .

11.E1-
ii ' .

J! '" eleSi Esc. P.�l.rqgua_l,,� R.19 a.e JnpeII'O (0-13) II que i:J Oposição _deverá.iC,OrlC'entrar seu poderiQ pfen.
ti ;3 - Ione ]:{. Sot}za, - �R),m,) t1 �. 1,46 FAMA - Esc.

CO-�
I. sivo n�. p�?rr,Óç:9� qa ele(çõo direta. Não

.

deve, ço-·

i;! •• m'ercial' de. Vila :Qpi3:rá..]t�a. _,.� GOiâl).i:: _(G(:)i�iS) ',_. f'· mq êótçJ ,fqz�:1dà; .d·isp�rsar suo energia na multidão

:14 - Klli Si, Bueno Fll�lO � H. 'í}-V ele J,overn;)rG, b 1<) ,�' pi icidàd.E; de" obi�tbios Convérsei' COm o presidente
f,j .", C' .1 �1í" í;'1':\rh·)"iÓ _, 'faC.ú (S. F,iulo) 11
f ". '" .

.. do MDS' foufisto, senador Lino de Matos no 5:enti-

1'15
--'- :l1;.,ui;t tl� C��r)"\l �l�l�lh'i Fr.eíxe, -.'-- R;

Gen. Alr(\érIQ

1'1
' ' . . ...,

., "

I ele 1\ftç)"�" '4)"- ___é Ilw;a' 1 '-- T's" Flo"lP!10 P"j.xc)"ü do Ó Glj� 'nei r.e.üh·icô do 'Comissã'o biretora �egiol',;q.1

I
-" RiO' cie"���eii� (G�r' ;

,

.� v:. "Á., -- • v .'

'1
a

.

realizqr-se I�ç/Assembléio Legis'latiya de São Pau

I
ti'.:c_· LU. 'l �;�IlelJe,? ..:\ce�u �·:R...,.,Sto:

An�o:"jo, . 1�72 6.01 lo no próximo .�diQ 12, se aprOve a mobilizaçõo na-

a.nel', .,.- a.p; 61 .--;- Cc>1egH;J' DEp1,tE� Anglnen Sao Pano,. cional pró'-Ieiç�s: diretas,� co'mo tema o ser �dotad:o
Jo (Sf'1

.

l'
.

.'. II ha Conven.ç.!qp N.skio 01 do MD8 que se reunira.' ��
, 7 --'- Ot:'iNio de C�,rva''iho Jr: íf; São Tomé, 332 - Exter- p
I nato II/Ionse'hbor Pegadb;.-Natal.CR. G. do Norte):'; Hrasflia ,nQ:cjia )4. Creio, mesmo, que o emendo à

(\1 g �: ":j}�al'(�o ;1;��H��.i�lc�'4.:� .F:?,jJ��,Cil � Ef.t., da Tincliba"n Constitui.ç�o " in�t'i!Uido�a _

do autonomia �as c_apitaik
:' boa � eas3J92 �,��e:: fuga.r :-:Ve�necK - RlO de � pm.q ele Iça0 dC?$ p:efeltos, .bem como o adoça0 de

l - Janell�) (G:El\, .
.

,- :' ..... .,... �. voto 'popular pdrGl a. presidencia e o vice-presidencia

I:� VOC� ...'� ,:J�. i�T�', COHCO�REHDO?!I-dà: A;sé'�,QI�',a ,L��i.sr�tiva de, Sã0' Paul�, poro,' sendo
I Envie logo· para,RADIO N,ÁCJONAL DO R.IO DE JANET-

.�.
elo aprovada,. c<?njunt.amente com mais '11 Estados

i: l·�O �uanias ?artas ,quiser; a'�omp;$ml1ad:ls de três rótu-.· seja c0nSiQer.qdq' C9n1o "proPos�a, de acordo' c<)m
..

�
II! los _oe p::,?:ot.,m.119s oe. f68�(}rOS de. q.llalql:er das mare.as l.! admitido' p'elo Arfi('lo. "'O' ','n'ciso Ir' 'b' -l •

.

, .. - -
<' . 'c '.,

-. 'o, � , •... :; �, -
., co,n Inat,O com

fi
(;-:: .I."IAT LUX,ccem nome e endereço' ab'as de cada

ró-.� 'f A':' d C
' .; ,_ Fed' I E

:

I·
..... . .... '. O paragra O "KI a or'""',tUlçao . e t' t·

tulo e com resposta a dbas pergtmtinha:;; 'bem . fáceié,: ,.. . i" .'� ,ra. S e � o e�

I 1) .:Qual a cJ.at�: éiP}�Eiepell(iên�_i:,'1�' do Bmsil? 2) Quem ,I
.

or d�:ses
- text-ps ,ç'onsti tuci�n�,i�:

� "-'

"'-, "":- .'

'I! proclamou a RCp'ubllca.? .

.

. i)" ,\ 1'1 Art. ;50 - f- Constltulçao podera ser emt;nda

It�U�A 11'10D48 li.·' TÊBCAS E QUiNTAS:l do por proposta: ( ... ) III - Do A�sembléia'Legisra-
" -'t .

..' tlva dos Estados L .. )-

,I 'A�S Oni�@l E MI;11 - DA' f�@ilJE�" Parágrafo 40. _. Será apresentado ao Senado
II

.

Hn'l!'I?ri'JI1.�"Ú� 1í,f:""!.··S· !fII.. ',nL· r'l:!\ -T· i "X" .,1 Federal-a propósta aceita por mais' de metade" dos
li. ,Kllf4i1\J:'fI,l;:;IU ",i'U i\r,r.,

.

a· iMU, ,i "'\

II " - .' ..
'"

- 1-1 Assembléias legislativos dos' Estados, manifestando-.

ii AS ,OITO .... E MEIA. DA NOll'E, .

II se cadq uma �elás' pelo maioria dos se,us ,membros".

1'1' .' � CaTta" Patente 221, p.rocésso· 11,0 G7.251 [67) , IIII
" '.

. I

::"..L:.:'::"�.=�_ ..="c_:_"::=;._.___:_' ·.�==r::,,;:r-,,--::-c�. =.::- 'I!

'" '1

'��r-----_'--�--�------� ,

A tnais ,JOVEM EMISSORA acaba de
52 ANiVERSÁRIO.compi�tar seu

. �/ 'Quando vemos passar mais um ano de

atividade, temos a certeza de haver.
'.

correspondido a confianç,à depositada.'
Formando a melhor equipe, fazéndo á

.
mais dínâmica e atuanté programação,
colocamos a emissora numa posição de

. LlDER 'DE AUDIÊNCIA.
\. Estão Ge parabens nossos aflunciantes

e 01JiJ.int��s pOrQu>Sl souberam escolher
.

A 'MELHOR, ainda' q�Je ser isl:o(a' meU:'ior)
em . apenas" 5 anos lhe pareca II'JéRivEL.

oue
)

CAS� ALUGA-SE
. .... ".

.

A' ruo Sôo Judas Todeuv-c- )"osé. Mendes
Tratar o ruo Conselheiro Mafra no Posto ESSO

(
.' I

Facuidade dê Medicin:a' da Universidadil
,( reder�l de San�a Ca�8d�u!

CONCUR.SO 'D� HABU.rrAçAO DE JUNHO L!E 1'1'(:,,1

EDITAI,. DE INSCIUÇ1iO '. ,

,

De Ordem 'do Senhor Diretor do Faculdade de
. Medicina da' Unjversjdcde Federal de Santa Cata

rina, Profêssor-'Í)outor" Emil F1Ygare; e de ccôrdo
com o Decreto nq, "60_5J 6, de 28 de março de 1967
,e respectivo. Convênio, estcrõo abertas ,no Secretaria.
de 10. a i::,? pe ,Jul)hp p,' v'i'ldouí:o, as il")s�.riçoe� ao CO
CUI'SO ele Habilitação; no, horário de 8 às 12 horas €!

de 14 Ó�' is hor�s/d� ,2�.s às 60S. feiras, destinado
exclusivamente. aos con!;Íjdotos que se submeteram
nesta Facylçjó.de;. 00' exome de seleção no corre.ire
ano Ietivo., e que -nQo, lograram classificação, 0;1

L , ." '. I

quais deverão ·fl).Struir seus requerimentos de inseri'
_

l '.'. _. _,_ ..#

ção com os dccurrrentos. C-ld'gidos por lei e oboíxo es-
• • _' I J" I .. , ,." ,

pecl f icqdós.: .

" .

.

, a) Certjfiq�do ge ,'So.ncJ!fS'Qo de Cu:rsp Ginasi,cl e Co

legiol (em? ,vias. sem uS:i:> � corb0no), com firmas re

eonheddas; .) :' ..

.

bi Fich� modêlo:.l_8· e, 19" ,��" 2 vi�s sem uso ,de r:ar
. _. .

.

., 1
�

bono), coO} fjrmos recol')hecidas;. _

..

c) A�estodo 'de COndut�i' cPm firmo reconhecida;
.

. ra.
1 : '. ;' _

_

'. ; .)."
_

d') Ate�todo. de $;onid?�, f'1s-ica e Mehtal, mm'· firmo
: , ....�

.

.

,

. .
, .

reconhecido;
,

e). Título. de Eleitvr au cópia fotostático autenticqc1cr;
f) Corte'lrei d:� I de 171·idadi, OU cópia fotostáticci oDfen
t icoda-"

" ,J,
. ,

g) Certificado ,de 'R�rvtsta ou cópia fotostático ou

tenf,'içod�; ,-
,_. "

. .'-

1;1)
., (três)' fot�rofiQS '3 X 4;

i) Abreugrafiq. (cpm J€S4JI�aciçl norma!)_, exp:edí,do Pt.

.10 Depàrta�e��o de rSo� PLlblica de, Florj'an6púli�
Ou de órg{ío ofiéial do p\)ís, cujo datá de validqde
nãó poàérá _S�r .infeii-Ór CI_ de 20141ó7{ co� flrm� re-

conhecido .. ,

. "
.

. .

., ,

.

A exigêrciQ do' letra �ià" poderá ser suprida pe
Ia, opresent<{çõ:ü: de' dipiqma de curso superior, re

gistrado ,!,"ia D.i:retori:a de Ensino Supe;-jor.
O c6nctJ�; q� ,a:msta'ró de prova E),scrlto . ce

Portugtiês: Fis-i,ca, - Qufn,iiea' e Sio!ogioi será real iZ::J-
"

do no pe�todô de 17 Ó 2r de Jun'ho d'e 1967.'
-,

.

O Português é' considerada matéria de < corát,el'
eliminatório.,

.'

E' de .20 (vinte) o número de' vagas a serem pi e' ,

enchidas.

Floriar.ópolis� 30 'de maio de--19'67
Bel. 'João Cerlos Tol.e'ntin6 Neve.s_ _'_. Scretário
Visto:: p:-óf. D.r. Emil .FIYgcire _"_ Diretor.-·

Está de por.abens o públ ico automobilístico' do

'Brasi!', pela divulgação, pelo Tourihg Cfube�. através
c:e,sua Revista e em livro, bem impresso ciliÕs,'Jllldi":
c'iosarnente comentado p�o seu redator especializa
do Le opoldo Miglioli, o nôvo CODfGO NACIONAL
DE TRANSITO.

Trota-se de iniciativa realmente. merit.ória� des�
tinada à mai� larg9 repercussão no âmbito o�iar. da .

entidade do autpmóbilista amador, que, como é sa

bico, congrega perto c!e 30D' mil associados! aos

quais está sendo feita a distribuição.
.

O nôvo diplomo I€g'ol, que corresponde a' uma
'necessidade reclamada pelas autoridades de.' trânsi� :

,
.

to de todo vasto territór'io, imprensa, órgãos de clàs

se, administração da justica e opinião público .em ge

,rol, depois de ,longo trom�itaçãa no Congresso, está
em vigor desde 21111166, €, pela relevância 'das' nor

mas, que edito, adaptadas os injunções da vida atu·al

preciso do mais amplo difusão. Louve�se, pois'o es- .

fôrça feita pelo Touring' Club do' Brasil' nesse senti-
. \ .

do, tanto qua�to a sua contribuição na fase de elabo

raç,ão legislativa, Vale lembrar que o I CODIGO NA

C!ONAl DE TRANSITO, isto é, o minuta, foi elabo
rada no Secretario daquela entidade, por ocasiõo do

I Congresso Nacional de Trânsito, realizado em
.

o:

bril de 1939,
Tudo o que o autQmobili,sta deve saber sôbre.

matéria de trânsito está contido 'nessa útil publiqi
ção, que apresento, além dO ordenamento lógico élo�

quatro grupos de infrações a que estão' sujeitos os

motoristas, com os penal idades correspondentes
c'Jdos estatísticos e sugestõ�s aos automobilistas em

geral e tê dos as inovações introduzidas-.pelo :nôvo

CODIGO, com o clareza de linguagem e precisão de

con1ceitos que caracterizam o Autor.

Preconizo vencimentos condignos aos ágentes
de trânsito, visando a dar-lhes fôrças suficie!ltes (lO

repúdio aos acenos de suborno,

N\os
.

preconizo, também" GUARDAS humanos

. - .

;;:::;=.::::::::.:.::.:-

J.
=::'==-=.::=��

tevendedor auto
, rb;ado VÓlkswager.

o m6ximo de efici'õnéia

'1l�3g
enér9.icos, mos jqstos e conhecedores 'das regras

trânsito, pme evi,tar injustiças e contratempos
. \ '.

virtude do eesccnhecimento adequado do lei máxi-

ma do automobilist.a.

de "

ReprCS��l1\�llte Ié-'�' Bj,;r;j::-': ',\�;
,.

iLadicl"ll �\\Hlkho�\,ílu
Rl;a 15 de N •. J(Olbro n." Gq2

f,l) 'lfldar- C<..rY:_i' ?nsi:-,: ,:.( li" .S

enl

'.'

Radar na
.:\. �. ' ..

. ,.:. I.f , �

Sociedade
L.áZARO BARTOLOMEU

EM PARIS, o Dr. Nery Rosa, fez um curso .de.
.

Previdência Social, potrocincdo pela Confederação
Nacional das Indústrias, Cinco meses foi.a délr<J�ão'
do referido curso, com bolso de. estudos.,

- x x x -xx
/ .

SOB a :presid;ênciio, do Engenheiro Dr. Anit<f
,PetrY, no noite de terça-feira houve uma reunido 00 '

retino do CREA.

J'I •.

'

_ x x x -

\,
x x

A SRA DR. Mario Ferreiro (Ida) encontro-se

nesta capital, fazendo visitas ,de cortesias o um 9ry
po de senhoras da nossa sociedade.

- x x x x -x

J,

O CASAL DR. Spiros Dimattos (Sebostl) terça
feiro, recepciono., ém suo luxuoso e moderno residên

cio cosais amigos e um grupo de bonitos brotos" Ana.'

Dirncttos, onivérscriou, Foi umo elegante festa, Do

na Sebosti, "muito feliz com sua nova 'residênclc, nos",
mostrou tôdas as depêndêncics. Os móveis' foram od

qUi:idos em Sôo Paulo,

- x :x xx x

I'

O PARANA elegeLj suo miss�, wiisà d� Olivei-

- x x x-x x

\
.'

-,

O CO/vV\�JDANTE do Quinto Pistrito, Nova! _;_'s
Almirante' José de Ca�alho Jorcjão, coiwie::Jqndo pGl"
ra assistir às solenidades comemorativos, ao 1020:

'

or.ivcrsário da Batalha Naval dp Riachúelo, na �s� \

co�a de Apren�izes Marinhe'ir6�1 próxi,mb d;ming(".·'
às 09,30 horas.

. ,

"

-x x x x '_x

INICIOU ontem no restaurante dó Querêncio"
Palace Hotel, o serviço de "Búffet Americano", po'-'
1'0 o almoço e jantar. Uma boa sugestõo do Geren- I,

té - Dr. Walter José da Luz, que com isto <!lc).tT.pci;.
nha o estilo dos maiores hoteis do Brasil.

!
.

,

._.'_ x 'X' -x' x x -

SEXTA-feira próximó o bonita menin'O moço,

;\\ARGARETE, 'fi!hlJ .

do casal ex-Governador Dr.' Jo

,;é Boohaid (Despena) vai comemorar' quinze priimo
veras.

-\ X x x -xx

.. \
-

IV\U ITOS casais do mundo oficiai, e soelai. cata-
'-:nense, estão' ass-ihando espontanéomehte o lista de'
adesão poro o jaliltar em homehagem ào distintíssi

rr;o casal Almirante José de Cor:v.alho Jordão, que I.se·

::ó rea I izado ar,n,anhõ,' às' 20' (horas no Querênc�ia � P�
l.ace. À listo �ncontra-'se na portaria do Querência.'

) J
x- x x x x -

TEREMOS brevemente ,o primeiro' -reuniC1o paro
\

fundar o IATE Clube -E:oqueiros. A iniciativq é 'deste

,Colunista, Um. grupó de caixas alta estão interessá
\.

�Ios em construir um belíssimo lote Clube, rla,quele
, recanto maravilhoso do Capital.

_ x x x x x -

.\
I

A 'ELEGANTE DEPUT':DA ..
Ligia Moelmann de .

Andrade, no IIl1hacap", es�á visitando pessoas ami�'

gas que lhe apoia:am na suo campanha eleitoral. ".;

-,x x x x 'x
.'

DOIS Deputados aevoga:rn em conjunto. Evilório

Caon e Zani Gonzaga, O primeiro do MÓS e o se

gundo do Arena. São competentes no serviço de ad-

. vogacia: Uma b6à ·dl;Jpló:.
-.,

José Matusalem ComeU{
Marcilin 'Medeiros FiÍho

advocadà·
_.

Rua Deodord, 19 - conjunto 2. - Fone 25·62

..,.,,_f ::.,-, =,=

Necessito olugar uma cosa com 1 ou 2 quartos,
Informações fone 3027 - Sr. Corras.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Do IIOrla
,

Enfr nt
Scarpelli'l

(I
..... d

•••• !·0·, .

n o

I

o presidente tia C!BD, <. e, fim de que físicar aente nos

João Havelango, d:.iJSB qee I)
.

nivelemos a eles para poder
íutebol brasileiro te"(� f: e �.1O 3 superá-los 'L ecnícaraen-

sofrer "uma u'.J.terti .,1 nn;·

Iucão em SU<1 estrutura ç}o

nica, se quiser re JHi"CJraj: o

titulo. perdido na hlgL:;3�'
ru."
"A, velocidauc do !J.3mel:::' e

da bola, na. EuroIla, é E]

rabr decisivo, que !",{JS s:tl..J.
em posição clHai'l:'l�nte j__f1l."�.

rior, embora teilhuTIo3 fi'",

lhoI' qualid::ule de jogo e

mais ta.lente" - alglimeni(:.n
o tliJ:igente preocu paodo CGm

os últimos resultados dos

clubes brasileiros no Ext0·

ri.or.

l\'IUITA MOm.vrDADE

Diz o presidente dà CB')

que, quando viu os europeus

jogando, antes da Copa I)

Mundo, "sentiu um:a sensa·

ção üe pessimismo, que se

positivoú durante o certa

,lne", e· acentua: "h. prepara·

ção física do, jogador eur�l

peu, sua força orgânica ii)

sua 'IIisão pecrliar de j:Jg{)
permitiu a cOllcepção de tLll

novo esql1emn, de 'm.i ii) -veLl,

onde se COllfi.c1[h�m aíaca.n·

tes e defens.Gl"cs".
Diante dessa l.ova conceDo

cão tecnic'a, diz o sr: }X�v�.
lange que "08 bracUeiros BC

mostram estaticos, rendeu·
do-�e á espantosa mobihdu
de de seus opo:Jllentes, embo·
'ra sua habiHrlai!.e maior se·

ja indiscutível".

CT SURJPREElmmA

o sr. ,Havehmge debmu de

preeml.er que lIHJSS3 c"m.ari

do tecnico foi inieimn:e.il� �

surpr�en.:iido l�el.a "estilo �"

iétrico" dos eU.:opm.ifl; d�:,
as del'l'lJtas. "Q�1;:),nd{) ped.i 1

:leú Moreil':l - e{pjc''!.,. _.
que apr()veitass� seu �)L\S3_'�')
pela Europa, que fazh cmu

llassa.gens e rle5pmlas pa;,;" ..3

!�10r . ele mesmo, já ara tal'clt,

demais". Agora - acresce)r�

ta - a CBD tomarií li> in:Q,d,.. -
tiva de não se deixar

. sur·,

preender; precural'á meios
de' identificar nossa pl'epan
ção com a dos e11-.'01 �usJ .1

TECNléOS.

CBD VAI' AGIR

"E�tendo - revela o pre
sidente da CBD - que deva

. mandar esses' treinadqres ao

EXteri[)r, por conta' da C�D,
e�n �iagens de obfjerváção, a
fim de que eles. estudem . o

trci.múnento ·físicó· dos êuro

peus e os pOIil�am em pr�ti.
ca imediatamente no Brasil,
sem o que' poderemos màio
g',_'al' tie nuv(j",

Argumenh, o sr. Havelán·

ge que a medida não bene

ficiaria somente ii, seleção na

cümal, m:l;s também os clu.,
lips, "os qltais vêm sentindo

, um grau 'd.e difiewrlade cada

YCZ
.

mai[)r em se�s confrOu.
,

tos 1)0 Ex1ieriot, a pon,tô de

se verem batidos do modd'
aviltante como vem ôcorreÍl
elo l.IitL'llamente" ..

..
0

.

A Diretoria da F�del"aç�)
Catarinense, at,ravéll filu Co::.

sêllio Técnico de lUleiismü,
esta lembrando ans clu'�eJ

liiliados de que se ellCínltrJnil

tidade, as ins«rições para a

C1l"l'ida da Fogueh'a, marca
da pará (} próximo dia. 24 de

jJ.mho, nesta capital.
I

abertas na secretaria da en�

Cl�f D®�idtan� � ��i[) ?re�bu: S�lrViçO
��r]ifllr

--..

CRI;VEt.AND, EUA �. Em meio a aplausos de

uma multidão de mon 'festantes negros', Cassius

ClaY anunciou que não voltorá atrós da decisõo de

negar-se a prestar o serviço milit,ar... Depois de uma

reunião com' destacados atletas negros j1'e Cleveland

qu� queriam convencê-lo 0- atender ao chamado de

Exército, ClaY disse: "Convenci-os de que sou abso

lutamente sincero e que creio realmente no religijíc
muçulmano". O cestobolista JimmY Brown, que or-

.. ganizara a reuniõo, disse depois que mantivera oca·
.

loraçla díscussão com o pugilista mas' que terminara

certo de que êle é sincel'o em suas crenças e afir

mou: "Se uma pessoa crê em sua· religião, deve, tom

portar-se como ela manda".

A reunião teve lug'ar no sede da União Econômi

co dos Industriais Negros� próximq 00 bairro de Ho

ugh, que foi cenário de disturbios raciais no ano pas

soda,

I I

" �

'.

dor do: M· rcília
A,· "�"',,1. oue começou
sábàdo e prosseguiu domm .

6 J
<iv.-.GAJ v..Ji..\tI.a.t1.l1tl.ç.a.,O com

mais dez CDCOlltl'US, sende
que, para ��ta capital, está
m�l'cadO b confronto' l<�i:�í�ei
;f€�se "versus": Atlétieo l).

petái"-io, VIil!O Gtu.po "'l'L"og'fl.o
Mello", podendo tal match

ser .cQnsidel;"ado como 'um

dos melhores da segunda.
rodada, de vez que'vai colo
car frente a; frente duis ín

\!idos. O prlmeíro foi a

Brusque e eolheu empate di
ante do {ijarlos Benaux que

.' fei salvo da derrota pela ar

bitragem neS-ativa de. Otto
Bohen, enquanto que' o se-

"
.

': gundc; joganao na sabatina

a\ 11,eleja.· inaugural, conse

guíu levar de vencida o po-
"-'

. ,:�er()so �oP'.Jnnt� 40 ., Marcí-

illf�liré,s !i@" Ef')p�ri� éin Ç1rn' pel.� .E�fadh f i� :iilS' ,��Ia có�tagem. de

A' diretoria da equipe .es.Dórtiva dos' ;itu�Ó,r.,:s:
'

PortantÓ," estarão deli�ian.
, . do, 'quàn:tos . -comnarecerein

do Esporte. de( RÓdio:Gj�ruiá,', éstará, d�iin:ebndo pró i�O' "Orla,�do: SC�i";e�li", áo,
xirnomente o cclendório de' i,ogos 'infe'r,�u6,i5;:pÓ'iS .0, 'Diiiigo prõi:irtlO, dois conitm
serem .cumpridos durante.d témpbrdda :;'d� 68. ..,; t(is ·que.tád�:fatãQ. pal'� ven-

O pri'meiro compi'o�i�so dps. rd:p.dz:es 'da ryq.; cei)'
..

.

João Pinto, será em' Brusque, frente co C1uúdro fOr-".
'. .,

. . AVAl EM CRIClUMA
modo pelos colegas da imprensa' locall, lid�\ados por ...

Celso Teixeírd.' A:eq,uipe,do Avaí, qu� na

,r,est-rêia teve' pela .frente o Per
• digão,- vindo-ía ser derrotado'
elu plenO '''Adôlf'o I{vnder"

'IA reportcqern manteve contactá com o apita
dor Rbldqo Boroa, único cpitcdor do qucdro da F=ê�e
ração Cctorirrense de Futebol que esteve funciortan-

'_'-x x x x-

N6 mesmo sent ido agirá o .Gucrcnl, de Lci,ges
centre o mesmo Guoronl dê Bogé, já que n-io pagou

oS 8 milhões de cruzeiros devidas pelo atestado' libe
Há, na Qpiniã;o do sr, Ha- rotónio .dp. .Aécio e nem lhe entresou os 3· atletcs

i'elang:e, ·lIma. ,eJü:aordinÍiria .

.. conforme es.tava estabele-::ido.
:;arel1cia de técni.cos compe-
��mtes no Brasil, o. que. ex·

plica não' termos fugido ain·

Ié�a, na parte tecni.}a plopría.
relente ilha, "desses estilos
lentas que se apo:>sa.ram·· de
:nosso fütebol".
"Se formos fazer um estu-

d.o acurad.o de questão � - - x x x x-

flrma - cheg'arernos a C'on· . Por outro lado, mentores do "Bugre'
dusâo que estamos reduzi· .não·permitiram que Aécio deixasse Lages.
dos a dois 011 três homens .

continua na "Princesa da Serra".
com capacidade pa·ra promo.
ver uma alteração fundamen - X X X X-

tal de nossa forma de jo· . o. presidente do Internacional, Armindo Ard!di

gal'''. falando a .nossa reportagem declarou que vai dcio-
Esses, 110 seu entenqcl', l"ldr b pn;sidente do Guorani de 8agé, Dcrço Ch<!trão

�levem ser enviados paríl· ob- Merois, já que. o mesmo_ nõo Vem agíndol com !edlClo
servar o futebol pretendia.fa ...

zer com que Zezé . Moreira de Com seu clube.
assístisseD,1 á finar' da Taça - x

I
X X X -

'.

da Europa, ei1tre Inter e CeI· O Internaé.iol1-ol de. Lages vai Comemordr' dia 13
tlc, mas isso não foi possi-' �e-.p:ró�in19 mês, (,) .seu ):teCimo oitaY9 aniversario de
vcl porque os doIs técnicos fundci�ão. PresidEnte Armindo Araldi determinou
estu.vaUl ocupados com o .

�co·.m '>:e"us" d' j·.rigentes que o p' róximo mês será todo êle
1'!obedo Gomes Fedrosa. O.. '"

sr. Havelarige viu o jogo' e ded festividades em comemoraçeo, ao ,aniverSóriQ
declara t�r, fi9ado "abis�a: dó;.�ltdl;Je. �inda no pró�imb. mês o" contor- 'Robertô�
do" com a velocidade e as Corrói estará em' Lages numa promo�ão do IntEfrna·
técnicas empregadas. CiÓh(i'I' :'

'ÚUinu\S

do ria primeira rodada do cer+cme estoducl.

R0JêJã�, diriqiu O cotejo Metropol x Olfrnplco,
travado em Crlcíúrno, e'mostrava-sé .surprêso pelos
noticiários divulqoc'os de que durante o partido hou-

. .

.
. \ .

vessern verificodo olqumcs cnormclidcdes.
.

Esclareceu o opitodor que o cotejo transcorreu
no.rnol, registrando-se apenas C expulsõo do lctercl

Vevé,' dó Met�opol, por agressão.
Ficcm , pois, os esclarecimentos �ue- se . fct�m

nécessórios.

'Invido

o 1'�lternacion91 de Lages voi' ingressar na jus'
tica civil com urna ccõo contra o Guarani, .de Boge
pelo fato do' club-i gCJ6ch) n6b ter pago os' 7 milhôes

devidos pelo atestado do atacante Abílio que-perten
cio ao" clube cole-ode da serra.

- x x x' x

o Campeonato Estadual pelo campeão estadual,
66, vai tentar a reabilitac-
o que não será fácil, ��
vez que terá que atuar f

• OI
de seu reduto, Jog'ando
,CrÍciúma, contra � conin:
'dó- Póspera, outro qUe e
méçou o. certame com d
t 0·- " ., II

1"0 a., Jogo �",rll'a sábad
a rodada número dois do'
portante certame dos I .

poentes máximo do fUI
hui eatalinensc.·

DEMAIS JOGOS

o Irternaci'oío! de i_ages, já encaminhou o Fe

derdção Catarinense de I:utebo! a cópia do contrato

.com o clube gOl!cho, solicitohdo o Federação Cata
.

rinense d= Futebol que n56 conceda transférência de

Abilio.para O clube gaúcho.

lagédr.o
O atleta

:;.

A rodada será completa
'

com os seguintes 'encontro!.,
Pelo Grupo "Julio Cesr

no Rosa":

Em Joínvílle - América
ercílío Luz

_ li
Em Videira - .Perdigão

Barroso
.

Em Lag-es - Guarani
Metropol
Em Blumenau ._ Olím' .

co x Comercial

Pelá Grupo "Trog-ilo M
]0": '\, ,

Em Tubarão -:- Fcrro\i' '

rio x Caxias
.

Em Itajaí - Marcilio D' ,

x Carlos R�mmx
'Etn Criciúma' - Operá'

x Internacional
Em Joaçab� - Cruzeiro

Palmeiras.

A di!etorid da. Fe.dercição.:ÇptÇlr;n�ri$e,de Fute�'
boi de. Salõo,' vem ce' envidr ,eXpe9ierte a· Confede- FAC, ErU�tmle�diE1 31 Refletores
rdçãó Br�sileira de D�sp�rtos,' ,.sÓlicitando :in�ú::riç:6o ,

- ,. < '.' . ..' A iliretorb rJa Federação riais elétricos, solicitando "

pOrd OS disputas do próximo campeonato nqçipno] 50' Atlc'tica CatarÍm'ilse acaha
Ibnistq .Q ser desdob�adh' �o Ceará, no próximo'"mês, de envia.r c�"llediente .·a lfu,'.
de julho.

.

;'. ma PEPERCO, 'de São Pau"

\

Lani,eJ'na: do',�o�eX'!ã.o Vai Jogât em
.

,
" '''''' J�h1\'viUe'

. ), ..
-

..

A e.qu:ip�,do F'err�\(Íárioi de."Curitiba, ul.Cr'it!:;r'ría'
.

dó' Torneió' I nterestcidwol Rob�rt�' Gomes Pedr6só,' e$"
fdr áse exibindo no pró�imá dia 14, ery.r, Joihville/ di..
a�te .

do Caxias, em, pa;:tid� interestad!-lol omistbso.. :

�.' O clube paranaerr?e traró- como Otraç,õo o �t9·
conte . N�l.;z:o;. ex�integrante '.' do Metrop<?I, Santos, Ih·

. ,

,"',

'\. :;

).

,

.1

19, especializada em mate,

remessa lIe 37 'refletores q
que serão futuramcn,te illl
blRdos no nôvo estádio S
ta Catarina.

,

cus dá companhia, estari, '"

nesta. capital nos, próxim� ,

dias) para iniciill"em os I�
. blllhlYS dc cl.lher�ura do

tádio Santa Catarina jli qw
os trabalhQs preliminaru
estão concluídos.

I "

" JMPRESSO.Ri\
. '. '..'

LO

"A .mensil�:em cabográfica
enviad� pe\a ilire�oria dâo V�
df?raçâiJ' Atlética Ca,t�r1nelJJ;<
'�; a Cia' .l\n�rateU ·de. SàQ
Paulo, fo� .rc!.pondida 'l1e198

.

dirigentes �a: conhecida' em·
prêsa construtora paulista:,
informando, ç_e que os técni,

" .....

,

/

A IM?RESSORA MoDit:.o. po,i.u, tOdO' �, 'e�urSO$
e o n.eces$ó�iQ elCP.riê�cio . páro '90tontir ••mpre c

m.ólliino . em qUOlquê, s.tvi�o do róltlo •. '

.

Trobolhf,. iaôneÓ .e l;Ierfeifo. em que' V. po� tóq'ioJ:.
,-

I
.1 ,

_.

'�Fói t:ealizado no ginásio' do SESC-SENAC, o for

n€lio ihíc:io de futebol de sdlõo, entre equlp€s ·comer

·çi6r;b�, patrocinado pelo CREFEC, órgõO li99db 6que
I:à�ent'idcde particular. Foi vencedor do Torneio .lní-, \.

, cio a:�quip.e do Carlos Hoepçike, ao vencer no parti
dd(firi'�1 ,c) elenco da Associação dos Servidore� ..

P,úbli
��S>db, Estado de Santa 'c J.tarina, por 3 X 2. \fe'jamos
6s'j<5g0$ e suas respectivcs COt'itógêílS':
.1 d. jóg.o -- Aspe�,: 2 x A, Çapitàl O

20. jogo.- MêYei 2 x Pereira Oliveirtí O

36. jogo �- Sefeh·Jc· 2 x C. HOépdke 3

46, jôg�.- A Modelar O x C. Jaroguá 2

5'à. jdg�"l, -� Nicúlnu J. 8e'rJt>er 3 x' F. Càtor'i'n.ense· 4
60. jodO; -- Aspe.c 6 X f'.AeYer 3

76:. )'Q90,'_' HOépdke 2 x C, Jaraguá O

8&. jogo _._ F. CCitarinen�e 2 x Aspesc 4

9t?, jogo -- C. Hoepcke 3 x�Aspesc 2'"
.'

O:'campeonato vai ter in�ció hn nõite de hoje
(!om totkida dupLa. No preliminar estarão' jogando'

-

Associ'açôo x N icciau Jor/]e Bet ber enquanto qU,e· na

partido de fundo teremos MeYer X Casas Jaroguá.

- x x x x

0- atocante Vadinho vai s�guir pdm BrusQ\Je

.
<l fim de �er testado pela alta çlire.çeo do tricolor lirus
quense. Segundo palovrÇls co, ex-integ.rante do. Avo!

e Paula Ramos, a vicgem deveró. ocorrer até o mais

tardar.
-- x x x x

O zàgueiro Wanderi8Y, que está vinculado há

anos .. oo Comercial, de Joaçaba, :encontra-se nesta co

pito I, onde veio rever amigos e f.amiliares. Falando

à reportagem, WanderleY achou viável. a possibiliQo
de de retornar ao futebol do capital, pois seu atesto·

do liberatório:stá fixado em NCr$ .'50,00. Wánder·
leY conta 27 ,anos e diz estar em fOima.

x x x x-

Os ,Titulares do Esporte, estiver:Jm Jogando ria.

manhã de domingo, no 'éstádio do ::igueirense, fren

te 00 éonjunto do ExlAPI. V'nória dos rqpazes radia
listas pelo marcador de 3 x 2, após 2 xl, nd primei.,.
ra fase. Eloi,' Mau�Y e Carlos Albert\o, marcaram pa
ra .os da Guaru]ó, cabendo o Jaim'e Destri é Canhoto

consignarem para o quadro' da previdência sodal:
.� -,

. des"'lIót

\
� cliche.s

folhetos ... cotólOQOS
•

cartazes e cori Inbos
ilT.pressos'·em '\Iérol

",. oOQelodó'
..

.

...,..-.:.,....:- i,1��- ,_
IMF'RESSORÁ. MODÊI.:�

'.. .1)[; (.
ORivAI.._�O, STUART> • GIl.'.
�.I.iA DEODORO NI 33-A tJ-.

FOt(É �511-FLÓRlANÓPoL.tS::
,";"_'�J..n...�-�.';.

,
\

., �. .'1: '. "'"'" ) "
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Noticias de Lages
. Escr�Yeu: Nelson Brascher

DEPI)TADO AUREO "IDAL RAMOS EM LAGES
, .

'

o Deputado Aureo Vido!
'

Ramos, Vice-Presiden
te do Assembléia Legislativo, reprsentante dos Com

pos de Lages, no legislativo cotorlnense, .loqo: depois
do visita do Exmo. Sr. Governador [vo . Silveira à

"Princesa da Serro" ficou mcis dois dias nesta cida

de, onde tern mentido diversos contactos com o Sr,

Osc:ar Schweitzer, Presidente do A<rena e seus correi i

gic;5nórios. S.S. cada .vez que visite-suo terrc natal ao

q'LJi leva diversas reivindlcoções dos serranos junto
00 Govêrno Estcduol. Convidado pelo Diretoria do A

silo Vicentino da Velhiee Desamparada de Lages, o

.lusrre represJ!:ltanté de Lages no capital do Estodo
.

acompanhado do Presidente da entidáde e do Sr. Pre

sidente do Arena fez .de�orada visita aquela casa

de caridade inteirando-se de 'perto de sues reais' ne
cessidades. Ao sair S,S. mostrou-se impressionado

. corri os trabalhos 'que lá se desetn\(ólv,em em ·benefício·
do velhice desompórcdo e 'dando' se� h�'é'strito opôio
a Diretoria e .o irmã Superiora do ';Asi'lo, I rrnô Josino
com quem manteve demorada ·pa.l€stra.

OLUBE O'E BOj..A'O 1).0' ,CrAÇA: E 'nfto
DE LAG'ES NA CAPI·tÁ.l

.

\

Encontre-se desde o .dio J" no�.�qRitol o Clube

"Os Coringas" pertencente �o;'Óub� :{de Caça e Tiro

"Lu i;' Ramos Borçes" de 'Lag��", �etr'ibuind0' a -recen

'te visita que fez aquela. cidqde 'serrono o Grupo de

Bolõo "Big-BoYs" do Clube 12 & ·:Agosto. A caráva·
no lageana é composta dos seguintes membros:' �
A:'n'tero Aroldi, André Vani,' Reni Zardo, Antônio N.

" ,.,I..
". '.,.. �"

. . .:.· .. 1 .-'.
_

I. .

ChBruBini, AI:ltônio Araldi, Franc!sco''Bus�to,' Oscar'

dos Santos, Hugo de Castl'O Brascher,·. Ca"dido Frei

tas, Curt Appel, Erne�to Guidaili, 'Sílvi0 Vmela, Cor

los Macedo, Armando Ramos,·;Oante Morih0 Marot

to, Domingos ""Chi<;Jradia, Osvaldo j-'lenrique Rciu e ou

t�os acompanhat'ltes.

Um Volkswagen 6-1, em perfeito .estado, - equipa
do, ver e, trator Rua OSVQldo Cru;; .'405 .'_. EStreito

. do_s 12 às 1 J , das 17 às 18 horas, diàri,Q,menle:

_.

'REX-MARCAS E PATENTES

Agente Ofíçial cI'J Propriedad�" 'rndustrial
. Re..::

.,

'gístrà dê' m(:m;Os� patentes '·doe tHvenç50 ':no-r'rws' CO>

merciais,' titulos de estc,t,je.le-cirnerltosr ,�nsign';qs. e

fràses,- e propagondci:' �': "'",'
,,_, - .'

,Rua T�nente Silveira, 29.,- sala. 8 - 1:0'. cn'

dar - Alto da Casá NGi'r �- 'flori-anopolis �.;._ Soix�
.

Postal ·97 - Fone 3912.

'2,4Anos'

\.
,

,;''':

.

� :':'�;':>���::;,i: ,: . "

: .... '; V·

...

•

.
'.

'.

11.111111_
À emissora m·ais

.

Pelo presente Edital faço saber que no dia oite

§ ,10 ..
- Os agrupamentos de ruas dêste artigo de agôsto de 1.967, será realizada nêste Sindicato

· somente poderõo ser denominados pela Prefeitura, a elição para a composição da Dirtoria, Conselho
, dentro do critério uniforme de "bairro' Ou "vilc', sen Fiscal e Delegados Representantes 1)0 Conselho da

.i

Imporonte Projeto-de-Lei-que tomou o no. do o primeiro para oS,.agl"upamentos maiores e.o.ú,l- Federação a que está filiado êste Sindicato, bem co-

12:67 acha-se�em discus�ã� na Câmara de Vereado- timo para os menores.
_ .

mo 'o de seus respectivos suplentes, ficando aberto o

res, o qual tem por finalidade.' racional'izar a denomi
.

Na qualidade de Correspondente do "mais anti, prazo de quinze (15) dias para o reqistro de chopes

nação das' ruas, avenidas' e:'lógrodouros públicos da ,ga diario de Santa Catarina", fômos distinguidos na Secretaria, que c�rreuá a partir da dat� da Pu-

sede do Muni·cíp,io.·· , ',' com umo cópia do Projeto em referência e podemos b! iccçõo dêste Edital no órgão oficial do Estado,' tudo

Dentre os ,princ'ipais ·orÜgos;da. morerío que :de af'irmar tratar-se dum trabalho estupendo numa co- de ccôrdo com o art. 1 i e seu § \1 o. do Portaria Mi

há muito vinha ��eclámatiêlo�os 'p<rovi�encios do nos- lobõrcçõo valiosa do nosso mui digno·colega·'de lm- nisteriql no. 40 de 21 de janeiro de 1965, As chopes
so Leqislotivo, d�'stacam0s- os .sequintes..: Art. 10. -:: prensa jornalista Silveira Júnior para com o nosso deverão ser registradas em septircdo, sendo uma pa

Às vias públicos focalizadas. entre a ,�strad� estadual Legislativo.
I

ra os candidatos a Diretoria e .Conseho Fiscal com

estrada federal, iní2io dó 'morro ao 'porte :da,sede 'mu os seus respectivos suplentes, e outro poro os dele-

nlcipol e' e mar póssorõo a��er desig'n6das J:>O'r nú- SEN-HORITA GESSY OLlNGER gados representantes para o Conselho da Federcçõo .

meros, com exceção da que :m.arg�,i�.a' praia.
'

e sus suplentes. Os-requerimeptos para o registro de

Art. 20. _. A óvenida'qiile m'argeia,a,,>proia chc Dentre-os jovens' mais prendcdos que conhece- chapas deverão' ser apresentados na Secretaria, em

mar-se-á Ave'nida AtI6ntica;' .o atua:I'.:Á�Êmid�::do Te- mos, a simpática morena GessY que é fino ornornen três vias, assinados por todos os condidotos, pessoa!
lég�afo. 'é:hqmar��e-á,Tei'ce,ira'.'Aveni�à'leia�atÍii9r A- to:de nossa melhor sociedade ocupo -corn justiça lu- mente, nõo sendo .perrnitido para tal registro a ou-

.

venido Antô�'io' B{ftencourt·:.d-enó�inar�s�:6� i; Quinla gar de· merecido "de§taque. . torço de procuração, devendo ser apresentados todos

Avenido. '.
.

Quando do- passagem do festivo Di�a de Santo os requisitos contidos no § 10. do art. 11 da' citada

Art. 30. Na. porte- em-que-ctrovesso ;Q,·.perí- Antônio _._ 13 de Junho - a estimada Gessv que é Portaria. O requerimento, acompanhado de todos os

met�o. urbcno.: a :estrada ;esta,8MI i'chamarjse�ó·;·,Ave· diletó filha do casal sr, Adolfo-da. Adelrno
. Olinger dados e documentos exiqldos para o registro, se-

nida, do Estado. ' ,.i'.'.
.'

"
,

.( estará comemorondo. o ·transcurso de ;"mais um neto- rá dirigidê;) ao Presidente, do Sindicato 'podendo êsse

> ·Art.' 4'o.�'''':''::Âs<ruas.;bo{su,"·da';'QuintdJ;;,/w�Ri(;ja' lício:
.

requerimento ser assinado por qualquer dos candida-
,

.•
'

, .', .�; ,.',
_"

� I' '.::
•

o" : ! :

terão números pores 'e as:dqcCllizodàs ao,n0rte�dá cl- " -Noquele dia, -em regosijo 'ao acontecimento; es tos componentes da chope. A Secreto-lo da Entidade

toda orteric
-

f;e�ão�n!5mer.c�S':'ímpa�res. '. ....
.... teremos soboreondo os apefitosos pasteis' e finos do" no expediente normal, fornecer/á maiores detclhes

'Art, &o .. _· A 'Aveni-(jõ:i;'AtlôÍ1tica seró. dividida "ces como a Gess'Y é, perito na sua confeccão. . aos interesscdos, achando-se afixado na Sedev-do Sino

em POSTOS d� :CJ�n6,métro\e':meio�ql;Jilô�etr�fI �o- ser
.

Nossos parcibens, Gessv com votos a

�

Deus para diccto a relação do que é obrigatório para o citcdo

tido crescente.norte..:suf.' . que tenhas um futuro risonho e feliz. registro. Caso não sejo obtida quorum em primeiro
Art. 1.20,.' � As"',ruas localizados·foro idos'Jimí convocação, as eleições, em segunda convocação, se-

tes �encionados. no art .. lo." srão agrupadaspor no �SENHORITA MARIA TEREZiNHA FERNANDES rão realizados no dia 11 d ogôsto de 1.967 e, nao

mes de .santos, naç'ões,. est9dcjs�, cidades nacionais, '" conseguido o coeficiente,- em terceiro e último con-

cidades ex:trahg,é:fas/.piritoret.'�músicos; esúitores
.

b estimado c(l�sr. Luizinho-da. Irene Fert'lén vocação no dia 14, 'dêsse\mesmo mê� pdra o que fi-

descobridores, cientistas,.',figu;'�s; mitológicas,:_ poetas des, agora novamen . ...: residindo aqui no Balneário com cOrivocados, desde já, todos os associados da En
. ,I' ....

. ) .

de Caniboriúí 'irá comemorar no próximo 23 de' ju. tidades. .

(
>nho, vésp�rQ de São João, o {"time aniversário' , de As eleições serão realizadas das 8 (oito) às 20

sol�ira da simpatíssima Maria Te�ezinha Fernandes (vinte) horas de cada' dia.
máis sonhecida na intimidade por Tete Florianópoli, 7 de junho de 1967.

E' que a Terezinha que dia 23 festejará seus ADAO MIRANDA. PRESIDENrE;
20' anos de proveitosa exis1'ência, no próximo !}lês
de julho, estara mudando a olionça para o enlace
cOm seu noivo b benqu'isto Ademar Silvo, um dos ba

,

,

luartes da nossa tradicional Casa Silva.
Ao que tudo indica ó aniversário' da Tete em

1967 será fest�j,ado com uma suculenta 'churrasca
da 00 'meio dia e fin'os doces n<ll parte do noite.

Destn:itando da omizade da nataliciànte e' de

(Correspondente. CYZAMA'i', ,

CAMARA DISCUTE PROJETO' .OENOMIN�Ç)iO
.

-' \:. ,.;',' ,,", '/. ,
. ",' .

RUAS, AVEN't'OAS E LOG�ADOUROS PUBLlCOS

/

� ,'" •
•
'r

,ACADEMIA DE' JUDO· E 'OE'FESA PESSOAL TAKE
HISA. 'WILfADA A ACADEMIA ONO o'É S. PAuto�
MA:rRICULAS'AB:ÉRTAS A·AY,�NI-DA ..A-oi:�CHjó�
Ll:lZ No .. 211··-" ...ROOOVIARIA.

Diref�r. propÚetári'o'
.'.

.;

Prof. Vitor -F�rrel;'a,'do Silvo ..

,.)

•

tI, tl._1111 tl'.I
ouvida em Santa Catarina

pioneiros, praias, rios, motivos proprlos
etc.

------�,--------

Sindicalo dos JornaUsia,s PrijH�si�nais de

Sania (;alarina
EDITAL DE CONVOCAÇÃO No: 1

,.,..;.._....,_.�-------_.�- ---.------.,---

/

ADVOGADO.

Ruo Me.1l0 e Alvim, 7 ._ telefone 2768

sel:Js prezados genitores" é com satisfaçã'hque redi- Atende di2Jriamente das 9 às 12 e das 14 às 17 ho·
· gimos estas linhas oumprimentando a Tete. augu- raso

rOndo-lhe muitas felicidades, votos extensivos a seus

fomil iares e também ao' bom amigo'Adernar.
........��_�..c...- ......,;:c_

-_.-_-_._,----
ALUGA-SE

·

C:ASA C'ENT.RAL _____ _ _., ":_:.,,- ,_ ,'�� Alu9Q-�B o andar térreo do prédio situado na
, '

.

ruo Boca-fúva,' 124. ·Contrato. por 1 ano, 'côm fiador

Tratar no 'local ..\

Vende-se ampLa a Rua Fernando Machado, servindo
poro repartição. Terreno vago nos fundos.

LOTES EM BOM ABRIGO

pál

(

Vendem-se vários de frente para dr Rua princi
perto do garagem de Onibus, financiados em 10

meses.

TRATAR COM DR. WALTER LlNHARES,.
IMOBIUARIA ILHACAP - RUA FERNANDO ,MA.

C t-iADO, 6 - 10. NDAR�- FONE: 23-41
AVISO 'DE CONCORRENCIA PUBLICA

'.
.

-==::;::::==-='::::-='::;:.=-=--=====

Ministério da Aeronin�!ica

Guinta ZOitil Aérea

Deslac'amenlo de Base Aérea de Fpolis
;

I �
•

O SR� COMANDANTE DO DESTACAME�TO
DE BASE AEREA DE FLORIANOPO�IS, chama a a-

. tençõo dos interessados para o Edital de Concorrên

cia Publica, publicado no Diário Oficial dêste Esta

do, de número 8304 de 6 de junho de 1967, pg. 4

,para execução dos ser.viços de co�strução de residên

cias para o ministério da Aeronáutica, cuja localiza

ção será na' própria sede do Destacamento.

O Esquaqrão de Serviços daquela UnidÇlde, está

q disposição, dos interessados para maiores exclare

cimentos.

Florianópolis, 6 de 'junho de 1967.

I CARLOS AMADO. MACHADO F ILHa

lo. Ten. 1 Chefe da Sec. de Comando do Esq. de Ser

viços,

-=

SARDIR)lA EM OLEO COMESTIVEL

SOLM R
Nas boas casas du ramo procurem 'Sardi

'nhas SOLMAR, um produto calarinense

para o mercado Internacional

< ••
----------........_---_,---------�.� .

..-� ,,-.:._:...

--_...._---

'1

América Ganhou., Invic'to, c Torneio
I!ilernacional

\

o América obteve, invicto,
o título de call1peão do Tor

neio Internacional, ao derro

tar O Vasco Dor 3 oU 1, ante
�ntem a tarde, no Mà'raca-

, nã. O jovem
.

centro-avante
Edu, macrcou os gols -do A

inérica, aos 5' e aos 28' do
. 1.0 tempQ e aos 14' üo 2,0;
Bianchini marcou o único

do Vasco, aos 35' da. etapa.
fL'lal; () avante do América

foi o melh,)r jogador em

ca_!llpo, mo .tI·ando estar em
excelente f )rina técnica, a-'

.vançando ·{,ra pelo centro,
ora pelos Cancose filtrando

até o golei.I'o para maréar o

3.0 'g'ol, deIOig de' sofrer i\11-
ta dO-s. zaguciro's vascaírws.

Doze- Con'finua Lider' 'Invicio !lo Regional
Salonisia

"

A representaçã.o do Clube

Doze de Agôsio; dirigida por
Rozendo Lima, continua na

ponta da tabela do certame

reg,ional de futébol de salão,
seguida de perto pelo Pai
neiras. Lídcr c vice lider der·

r'qtarani na últimJl rodada

seus adversál'ios, continuan

do o certame com a mesma

classificação 110S
..primeiros

postos ou r.cja:
1.0 lugar - Doze çe Agôli-

to -com 1 p.p.
I

2.orlugar -, Paincitas com J

3 p.p.
3.0 lugar - Caravana do

Ar c Juvenus com 6 li.P. '

4.0 lugar - Cruzeiro com

10 p.p.
.

5.0 lugar - Bamerindus e

Tiradentes, com 12 .p.p.

_, ; .,. ',:'!o':' '.0

A. A. Rodoviária da Capital 'J(lgará no Sul
do Eshulo

efeito no dia· 1116, no monumenfal estádio P. Wen·

sing, onde o União local Armazém estará receben

do pela primeira- vez uma esquadra da Capital do

Estado.•
Os florianopolitanos irão com vontade de volta

rem com uma vitória sôbre o podero�.o Caçúla Gigan
te, pois' lançarão ém campo umq esquadra composta
de jovens capazes de apresentar�h, lima boa partida
de futebol, tornarem-se verdadei ros adversários ao ti

I

me da caso.

Por su.a vez o União lançará sua fôrça maxl

ma, pois os comandados de. Rosalvo são donos de

grandes vitórias em seu gramado.
A delegação da AA Rodoviária, deixará nossa

capital em ônibus especial da EmprÊlsa Santo, Anjo·
por voltas das 4 horas, regressando logo após o jô-
90.

Pela parte da manhã farão uma 'visita às Ter

mas do Gravatal, já que seus atletas assim o dese

jam.
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O MAIS ANTIGO ,DW,tIO DE, SANTA, 'CAtARr�
.,

I· I

l
-

\

'Florianópolis, (Quinta-feira) 8 de junhó de. 1967:
" ,

\ '-

"l' ,

!
", .....

'O'gove'rnodb;'lvo Silveira; na tarde de ontem
reGebe'r em seu 'gob\nete de despachos o Côns�1 G/e

t
1l!Il', iii da' Dincrnofçc 'er:n nosso País, dipl0tylata Jos!=!ph R:

UI II�;.: I,'
!'le'r,: estudoi] a possi,bi!!qàde' de pmmover o reequi

.

'

li
"i.. .

' mente, dos, máquinas de beneficicrnento do leite
, ,UB�",com .o, oquísiçõo de máquinas' dinamàrques�

através' do 'Projeto de Godo Leiteiro, '

'

,
, ,

"

'

As :'conver�9ç'ÕE;lS 'enceta?a� nêsse sentido dec\i\
Prestendo contas da missão que recebeu -do de conciliar os , ínterêsses ,to. Também deve ser evita- re�ad,md em,-ambl�n,tedde c<;>r�_lOll'd�de" haven:!o POSs'

�..I! '.1' "
.

'i
' '.

If"
, .. '. " '., ,-

,de p"ro'du,tol',es e,g:3��n!l§. "do a 15e,>,D(.:ão· de . impostos bH o es-ern ,�Çlzão-, o i'nreres,se ernonstrooo pelo
",CI'IClõJl01 'all'h�s Ui€! kell'ldo r-se I.) ��. Ailtiiio FóntQlfl1l 'Á I' S'I' h

. ,
b 't-

,

- .

'/ ' -, • ') 'Esperiiní�s' q�e Minigtl',i sêbré produtos ainda, ,'que verro';;lor, ;'>'.0 f ,1.ve!rÇl c' eQuer;' a porn ermo; \ real'
faJoM sêbre Q'. t::it ....o:',�içiiío A"'ro-�)eell!liílder de'Go'if.s, �CI ., '. zondo-se uma opercçõo que e reelrnente um 'irnp,. - '" ,..

e Secretál",lus de' Fazenda seja. h,oTti.grange'irçs, avíco- ;
.

, "
. "':!",

"

.

. �, . er

que', compareceu em ,c�mpa�h11l1 d��., $en(ftior�� ':Wil- -tenham em ,mrtnte g_UD' o , las, etc" porque há munící.. tive 'inà'r'r�dóvel 'para quao Usina de Beneficiarnen
son Gonçàlves, Cotete Pinhei,IfO, ,Coi\fêia da C�sta .e . ,rCM ,é f'ator de estímulo dos.: pios' que praticamente só de: Leit:� 'p�SSq dtender perfeltornente às -r,lecessidod

AuréHo' Viqno, ,telli4o' ,�� co�ii'iva si,do �ecebid� .:

p.elo governos estaduais e munici', p:rredtczem ta1� -artigos. 'do atenoimento"-'à populoçôó da capital. ,

S·
-

. " .

. . pais em_ SllUS ,teritór,ios pois
"

.

. Seg'un26 'conseguimos colher junto a fonte
enador João Abrahão. [)entre as 'àutoridades" p"f'scn ".).' ,"I ',r' ' ", "A< "l"scon'- J.dli'n.ent,e bem :inform.ada" o operaçã� .de a,q' U, io:c'

, ª' 'reCeIta des.ses governos es' razão de maior �" '

- '"

tas' destacqyom-se, ainda, o: Gov,ernodor' do' Estado" O "

tá' na: a"'hén,d"e1Qc','1'a' 'do 'volu'- ','. t
' t'

,

't 't '3- . dessas ,mó�uü,qS dinomarquesqs d.ecorre dos focili'
P

-

'd'
"".

, .' ,

','

"-'P en ameu o e�J re os pc(m ' ," ,'", "':, ";,' . ::' ." ". _'.

. rés i ente e Diretor;es 40 B,anco do Brasi';,
,', �i�e de proPlJçã9. �sso'; não" . mtas e agricuJ..tol'es r{1side I �es: Qf�r.��I�,as :.p0:r,recent� COnVê:1l? entre ::s Govil

(}"corria com o extinto im. no., fato de q�e seus produ- , n�� .çlo, 'Br?sl!,�, �m�m,-arca" p?ro o I,mpor�açqo de

elo Ú�M que, 'segundo" êle; ,põsto de':ve,nd�s e' �9,nsignl}- ,tos sofl'eràm ,sensível redú. ,dut_os, do ,paiS I')ordlco, atraves de fll:anclam�nto

�s)á sacrificando ,"o' peculi-' t)õéil. iBero' d�sso; o noyo ção Iios úttim_os temp�s. co. Banco 'N'q;Ciono'l de: Dàsenvolvimen1'o Econôm ico,
. '-. ." . •

_
�

. \ • "\. t.;.I ,

rista� -, ,;
"

"

- tributo criQu con.,ijç.Q�s im- mo além dhso; têm
-

que �
.,

.�", '� ;" C" -, ,.
-

"
- ,

peditivas �.rá
.

a
' �9negaçã9. duzir o impôsto de eil'cilIa- \\ < '

,

'ção, 'o efeito é duplai.nen� V Distrito ,NúvalJ{i, Ehabarflfil Pr(Egr�ma
negativo. Mas aq_u�les 'que

,produzem e ,alcançam � p_re- , 'P�r�:" çomem�r�t' Balalha D@' R��ch�elo'
IÇOS superiores aos dos anos

_,' "I " '

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

'anteriores nií·o semaIiifes-..Dive.rsas.solenidocjes estão programados· pelo
iam préjudicà'dos. De' nóss'a, pisf�ito Nàyo(',pará' c0IT:t�mór-ar O aniversó-r'io GJG B
parte, que temos acompa.- '_ tàllia, do Rieclíu�IQ,'-9ue trans:or(e nó próximo dia 1
nhado as manifestações pc- . pó prog�a_mo:COI)�tcr .c;:ol�cQ.çao de coroas' de flor
la Iiuprensa, estamos' eàda naS b�stos 'dó 'Almirante. Tarnandare e. de MordI'
vêz mais convencidos do Diqs; v-6r;ios ,:solenidades nas' Escola de Aprendizes N
acêrto do G("êrnô em ado- rif)b�i_rº�,: tí;:>men9g,�m da'. Federação Catarinense
-tal' o sistema do ICM. Fi-. F\--lteból ?,lA?:ri.nha:�o �r;asi!, com (J realização dopai
naJ.mente, disse o Sr. Attilio' t-iqd Fig,�irense '.yerj?Us,Opérório, desfilando na Opor,
'Fontana esperar qm} na tunidcide ó'_'Sohdo ':MÓrciol;. de Apreridizes, com de,
,re1ulião de, Guiabá, Cn(:Qll- �:mdnst�çÕéS', 'A prOgrdmàção al�siva 00 âniversório
trem. as autoridades a, t'ór· 'da ;So,tGi.ll1d :cl'cj RiachUefo será encerrada com o :visito,
mula para. corrigir possíveis çõo, "púbj,iça, à ';ç;oi:vet�.An'gosturo, .atrqcado n'o

.

calí
,falhas' do IeM, adaptaul:lo..o desta' Copit.aL ,":.,'

' .

às nos�as necessidades, ma.s.
"'" .', .. ,,"', - , ,

'
.

sem se, afastarem das' !)OI'-
'e '.'-' - .," i

. ::Stl;:�tá�:��am ,a refor. ProJess�'-rés\D'e��EnsinoConler�al Tem
E�co:��9 ,:M�ícS�O:'Em,. Pórlo �legre j

.I.

• • ,L'
'

• ': ';".,
.'

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

"

.' .'. .',"', t' .'.' '

J .' ,........

"Ag' 'r''I'·C'olt"ura'
'

s�m��,�i;�rri%,;;'dE€::;i��I�qC��:��6� �;r��o����r:
,

I ,-",

p ra"'·sd:eri.!iSii�i.r9.;db�J3rl;;'i:f,)0,comerci,al'_c:JtI.r-,deYetá reunir

, ,':"J "".'
,- ',:� o" ':,' ,',,' ", ,,-:,' ','-, • ",

,éro, Pô�t,<> �I.é.gre_ :m�i's: de 2,000. educJ?dores,.
_

_

� ,;' :' O' G:i:ngresso .pretende re'unir expressiva repr�
sentàção:, dos 'profes-sôres e adrhinistradores escolarel

, , , q��'�af�q� ':n-;),:1risi'nó t--écn ico: cornirciÓl
.

'e désenvól,

d"
.

\, 1Iíl!,' m

t
fi' II '.'

;;erá' seus �t:rdDa'lhôs :'uhovés de cOrifere;1Cias, semiT,ó'
,

"

. m�'I",'j)"I"'"
I
.. :,��.;,: n! I'S'.' I��,IJ,O' ,

ri_\)s Ae;-�sfyd9S,.t;: ri:r�9S'" redondas; -visàndo principal,

� ménfê;' :ac#c çsp;ic:f()�(_,específicôs . dêste 'raír,o eje e�si,
.no e,d6s'.óreos"ae'�dfjvidodes Ó.�Je ês'te 5>e propõe a,

tGnd� r,' ,p�id' ;'f6�n,�Ç96: qe' péss'oo I "

esp�c io I izadd,'
,

',',Os' (�,t_ep:!s_sadós',:'P?de;-Çio, obter informações �

'Ins��tor.i�: :�e�iQ_riO.l,,'do, �risino COrT)ercial, na' Praç�
dQ ,BÕrideir.q, EdifíciO: SESÇ-SENAC, diàriamente, daí

'13,'00. às ,:,i a:;'oO:,:horos: ou' pelo Caixa Postal nol', 344,
. _.,:

.. �.�� �� /�,.�.�'.- \''':'';.';.'�. ""'". ,",�::'.- ..... �.

o deputa{l-J Nelson Pectd- ÇEID,��:�}l��I<'::B$�, '��inó Agenle· na·
ni ltpresenton i'equerjm�ü. C@Dcessio- D� �reii�hl Pesqú�,�ro
ta, iLprovado ul'J.ani_mcmen· I ' ,,:' ';,'; : ',� "

.;
',_ '" . . ..

'

te lJclü pienál'io, objetivan· -,',",'" ..' "

')
,

. I:.
I

('n o ,pnvl'� .a'e

'

:Atêndendb� so,i,ic.i.tóçã0, do Grupo de Desenvo'
lJ u .l11ensagens· E
à direção dio Ginásio F'iéi ,vimento 'dá Pesca,/em' Sóntci Catarina - GEDEP -

Rogério, de Joaçaba, c,ou- Õ' S'L )qi:;ob .NãCL(I, em, sua '�etente viogem/� mqnteve
ente'nd'rTi'�6to$'-'G:orr,l_,a : SUDEPE; no' sentido' de que o

. g r at ui au d.o-se, 'pela pas- BandO de GesenvOlv,imento' do Estado- de Santo Cato'
A Mesa do Legisl�Íivo de· sag-em .do 25° aniversário jl.e' '

signou os deputados Celso fundação daquele estabeie- rino' S.' A. se torne .ó agente' daRuele órgão na con'

Ivan' da Costa ,e Paulo 1110. cimento t; à Congreg'açã,o
cessãb; de crédifo,-,às qtividdcJ€S' 'R��,g,ueiras, em noss�

.

cha Fa�ia para rep(esenta- dos Irmãos Maristas de Estado, tiÓs moldeS da: uti'l iz,ado' com' .a agricultura
rem a Assembléia' de Santa Jarag-uá do Sul; pelo tra;;'s- (crédito rural orientado), .....

.

Catarina no l° encontro nà, curso do 150" aniversário ,'Ás dem(Jrches prelimindres tiyeram encaminho'
donal

.

das Federações 'r�-, d.e 'priaç,ão' da Cong'l'egação mento .promissor,· aguardóndo-se a palavra final do

rais; brasiÍeiros; que, se rea-' 'Mal'istlts brasileira. ' Superi'ntedência do pesenvolvimento da Pesca,
, ,',

abre cré'dito ao Gabinete 1.10 liza na, cidade de Pôrto AlO:

V,ic&Goverllador do' Estado, ,gl'e, de 7 a 10 do corrente:
:r

,

'

problema relaçionado COAil

Uva quer li ii
, . , .. ,

de baixar' decretos-lei
I

Prefeillmll ,Faz Camllanha Contra . ,

f' t�Oi:i::;�:e d�aF���:n::n��:�: pmmov�ndo
"

.

.

severo componho centro rnotortstcs', princtpolrnente
'de caminhões, que não respeitando os ploccs. Indico
tivos, invadem as obras de "calçam,énto; ,dan'ifi<;ondó-
as com sérios prejuízos poro. a mUflicip91:iddde,). •

/ O prefeito Acócio- Sonticço fêz ·deriú.nc-io_,;.q ,'!pj:
retorio de; Trânsito Público, cpnt'í-a: os proprietáriÇ>s
de, veículos que, nàó, obea:ec'�ta� � � :sinal i,�oçãó, '���e
impede o' tráfego 'onde vem' executando: melhorôrnen
tos.

,. ":', ,. ,

'.' ,,�.
, !

. LAJOTAS". - ,

H.

,

conl
�: ))

,

,. ,

:

; i
."

" ,( :'i

O FiLADEM deu inÍ-Cib.à .obros preliminares pq

,ra o c�lç�,�e�t6' o l,ofo'f�s :da� r�as" l,eoberto .leÕi '\ e
Antôniõ Mússí, estó' a_té 'E7flcontrar o h-!a Esteves Jú

nior, Parqfa'lltó;:' :instalou ,o rê<,ie de escQ9m�l'ito de
. águas piü-ridis, 'q,Lle ."ati,nge;. 'i,ncl,l.lsive;.:;a _avenidq ,Qs� ..
j11ár ICurlhó.,

..
"

,'I �. /,!
.

'i � :
: -s

Cor'a�, d�:UFSt)j�t!ic�pa,Pà ,I"
:::�', ''''::' :

S��Huita- D� Mú,dtà 'Na CanUàl"'
,> :

•

• ;- ,

.

�
.

,- .M •

..

Impressionou muito bem

o
. 'desfile de anll�ai�" prC'

miados, na sua grànde maio

ria, das raças zebuinas, de
.

A'
"

.

cj" D" ...., '. d' Ed
".;_". d" 'c� alta cI.asse e excel,.en.. �,s. �,',. Dis'se" oJ, Sr. Attilio Fpnta-

. I 'convite' P �rtamento e uCRÇ-,qO'0,1,*' ,

"
" '

i
- , " ,.

gens" demonstrando que os' na,' que tem. aeompanha.do�
.

cretaria de Equeaç-ãb ,e CulturQ' do"E�t6do: o Corar �:a
, ,.

,

r
.' .' pecua,ristas goianos, ,mm.'_

el- C:iID. o mais vivo interêsse,
Uniyers'idade Federal de Santo �àtar.inq fqró'suo .pri. ' .'

. .

,
'" t.'os,) pauli,s,tas e parana,enS'Bl:! , as

. reclamaçõe.,> e com.'élÍtá-
méii'á Tel1lporqda i:Jêste ,anQ no� próximo (1(0 22", no -

Te,otr�' AI)v<ar.o de Car.val'r,.O/: d.ent,,'ro..· '�qs' prdgrb,'mi.":,aç,'�,s 'presentes à. exposição po- ·rios sôbre o referido .trihu-
"'dem ser' c:onsiderados' .cu·, to: Freq'uen�t'mente;, recehe

do Semanâ do 'Músicô, "
"

'. _',' " ',' '. .

mo dos mais adiantados do 'Cori.espondênl"ia ,manif,'estan.•
,

.'

UIl! '��spéác�l.o d� óltó ,b5n'teudo>�rtístic() se:f6 Pal�. ,Os exempl�re's e�pos-: dO-$e. ps' interessados. éon�
CD,'re�entadó pelo r€-nóm'ódo Q:dro,l" da _UFSe:; ,tncIUii". '

, 'tos finiam .boà figWia ,em
.

,tra ou á favor do iCM, o

ço peças· da Rer,ascençd"do gênerô .erud ito e de' oldtc).:.
.

'países de adiàntada. pecú�- próprio': President�' da Jte-
res catarinenses', , ," "', "',' 'rfu. bovina. Prosseguinâó., o' pública. deteriIÍinou ao' lVIi.-

, Após voltqr de cot)sa�radór suce�so ,.iid,,,cidoc;le
, . . ;;> . ,

'
, representante " c!l!tâl'rnense mS,tro d� Fazel}..dá q�«t es- .

de· BIl:Jmenou; o CUFSt',. spb (] séguro regênciid 'd<i.
. referiu-se ao vibrantt; /dis-, tudasse,.possÍ'\'eis alter�õés.'

Maestro )ose, Acácio Sahtbno; 'b'indãrá 'o p'..í�lco� �Q .

c'a.'pital c,am ,.uma a_udição (j.'o!''-... 's.. �os
.. 'melh,·oi'.ês>p.eç,'()s.

cq.rsQ" que, na oportljJlida- Dentro em,
. breye'-p �Iinis-

de, pronunciou o Pr.esiden- tJ:o Delfim 'Neto. prt;Siduá.,
Pe,ços .totÓlmenté noves e' dutras' já con�grà�$ �peI'q. te da Associação Agro"Pe- em'Cuiabá, uma retúl:ffiO de

púbLico da capit91 r:;onstorão, do .p'r?gr,ama' � ,sérão �x� cilá�ia de G�iás, .focàlt±and.o 'Séq'etát�!>s de', F1á-zenda', do
c'utadas dentro'de.,uma'nQvO tétriica,e 'de'.I,Jr:n:ó·m_Ois I ,

-

, ,". . ", aspectos vários da 'pecllál'ia, _ Centro e Sul do j>â�s ,com

acuraca expressa0' artística'..
' ..

,

... :'.
,

.' •
.

' ", ,�' Inclusive o de ,bai::\ío, preco a f.inalidade de debate�
,

.

o

.

'

. ',<\,p'ós,ê,.st;;'comp'ro.miss'O""no:hcapitbT:d6. Est';'qó,'�';O" , ",
- " , , .,

.,.. '\' ' e escasso f,inanciamentó, aos {problema.. Fazemos i yotoS
�pral d(�; UF'SC: oss,umir6, grqndes< COr,\lpromissé)s,:<cQm pecuaristas..Detev-c:.se� com' para que sejà enc�ntdda.
'G\.Jtras' c�pitciis' do"'país, �(jrà b Q4,e e'stao ��i1db ',I;J,Pt;l-' , maior �nfas�, no problema a,' ,fórmuJ� desejada' "�paz
mados OS contatos necessóri'Os" . ,.' '. "',,.

>
• �. •

•

�, �. t,'
••

�.. •

: A'"
'

•

,
'

'

1 ;. � •
� .)

truzada-�De.AH��eUtacã,t) De,. Bhtm81làu::'
�

� � ,);" ' I'
,.

Instala Jlucl�o� Nó Va!e'� [I�jai ':, :",; ;,'::

'I,.

':...,...,
� '.

o eompr,.do� . da,' mercado
,ria' ,tem tOdP ,.1 �i1t�rêss� e
necessidade de receber à

.

nota
"

ilscai; íOÚ' fatui-a . de
\' �. " ! •

compra, ,para .,evita.r a. bi-

tí-ibuta'ça-o; Muitas das ma..

,

-' "
.

nifes�3;çoe�' que pos chegam
a: respeito,:)faz�m' sentir que

.
os desoonWIJi'es em

.

grande
parte sãó aqueles que sone

gavam .0 inÍpôsto, ou goz�
vanI' de . !Jdvilégios,

Há �,mbéro que� preten
da que li pqnleira operação
s'ejà iseQ,tada ou reduzida
a incidência a- u;m� terça
parte.

"

Daí ,resultaria g�an
de decreciro(l n� arre®-J).a
�.ão_ dos munioípio,s,' ,0 WJe
deve' ser evitado à .todo cus.

L convidaSer60 instàlCJd�s noV()_s,,'��d�os .de alf9'b�ti�Q��O -'

no Vale ,do Itaj9í: ,pô-r ih\ciati�a qà Cruzodó, ial�Ç1é,� " I'

nauense 9Í2 AFf�beti'�açõ:q" 'sen�o>çorid,��õ:e��il1qis�-, '

.

sáveis 00_' imedioto fúnciQnQrnento� dos a�ivid,ade�::,

'd'" 'I"Existência de instaklç6b' odequ'ada p-i:Jra .0 "im'
"

I

a-,��erplantação de' tal
'

r5úd�o;' ,in�c,ri.ç9'Q d?, ,� J10 'ln'íry_imó,
'uma proJ�ssora .é tlé '25 8'lür)os; pi.'>r'$o,la'de auto; 9J$-
tri'buição' dos ólunas, de' cicôrdd: corri suo copqddcide,
do 1, ,aó '4, anopiim�rio,,'

.' ..

'

" .
. 'I, _

. ,', , ,

" c ,

,

.

�'or prôpós'içã�, «10.5
'

de�utádo�
.

Cielsd' . Costa ,e

,
Inver�c' Trá% Tábdúu; Em.,,:,nn,�nll·;Ja'.""e':' t'i' ,"

, ."
"

U®!l"l1.�:o\ U Ul
/

Fell'n,and'o Viegas, aprovada oli1fem, a Assembléia, Le,.

Para 'o .t,iiér,�,i .Dê S�'i� .Cala'ri-nri _' :gi:olativa enviO,1 mensagem, �o, Minish9 . da A9fi<iuf�
. . " "',,:.'':; ';,:' ha:ra" sr. Ivo Ai.z�C!!,' con�idand()-� ,pareil ,em .sess��I,'�o:.

Grànqe I�nce de tairíh.ds··f;i ,dádo nO' 'i&o'lidó'de Iene, ,expor' e, debàte� ,�õm 05 parlamentares' c�tà�i
de. Pinheiro, no,dia dt; onte�; segündo'a' repbrtdgêtn nenses, a politica do Ministeriõ ·dó AgrÍcultureJ,- no

ipôce const�éJt;0r ps",primeirôs: horqs da":rn(!lnhã>' Córi1 çoncel"�ete ao Esfadó 'dê SantQ',écitaril'ió:' , o' co:��ite
indizível ,:e, i ustificóvel sa{-';sfdç'Qo dos 'pé�g:ciaore�, lo:" foi, ftmv.u.dacIo �_el'lldo 'em vista noHcÊas 'segundo 'as
�càis, divulgáva-�e a 'quanti-dad�' 6proxirtloQo':' 30::ij6ó . , ,

" 'tainhas,
.

..,..',
.

, ;,_""" quais-o sr: Ivo' Aizuci, t:';onifesf'()ú de$�jo de visitar
; ':_; O i;nvei-no traz, assim, úni {llf,vio à já sa"€rilicad$ proximamente Santa Catarina.

bôlsa' ce inúmeras famílias de, Florianópolis e"rrll,jn'i.
cípios vizinhos, '

,. '

, ,

açilo juruçiaI e111 t�nas nos

mUnicípios ':dt> Plnhalzinho e

MndêÍo, 'pr�jeto, ,a ,él'iação,
de uma. Facul!1ade de Filo-

so(ia: em Blumeriau e uro

p(l�íçãó que ',indui �o 'pl:mo
�()do'lrj_á:rio ÉsíadiniL

ENCONTRO �l!RAL

,

PEDRINI "REASSUME

Sb,diealeJ DCS�EmaUsias Afu'e'
Inscricões P�ra flmiar IHretl�ria

.

" ' -

" ,

por"motivos de saúde; reas
sumiu a sua presidência.

Copaissão df' (:onstituição, 'No decorrer ' da reUnião

lLegislação e Justiça da As· fOlt'l}m a.plt'eciadàs cêl'ca de
sembléia reuniu·se na tarde 15 inatél'ias, tôdas c9m pa
"de ontem, oportunidade em receres devida,mel1te anali.'

'que o deputado Nelson Pe- sados e 'discl,ltidos, entre os

drini, . q�e esteve afasÚido'. quais ,se: destacam o' que'. Por 155 dias, está 'abertõ o prazo para, inscr!çÕQ
. ge �h�pas, às eleições no Si�dicato pds Jorn�liH6_:;
Prof,sswno,s çle Santa Catatma" marcadas, : segund(!)
�e_llberou 9�citual dIretoria, pareI.o pia 8 �e " ogôst'e�
Dev.e'rõo sé registradas em ,separddb,' sendo' um,a, p<!-
10 os candidatos à, diretoria e conselho fiscal; CÓn:l os'
seus respeçtivos suplentes, e outra paro ,os gelegàd�
j-unto ao' Conselho do Federação, também -com" 05

,seus supJehtes"

"

,
,

COETt�t Parlicipa. Do ·11'Congresso
'

dBra$i!eiro De Tenecom�nicaç@es "pO.",
.

,� .. Em co����ó' c�� Q \�port'a�ein, o· Corçmel Doni.,
'

lá Klaé5, Presidente do COETEL, -informou que q qr.
gão coordenador das telecomunicÇlções �m· SdntQ' ço. O descontentamento ni.anifestado, por .considera-

'tarina, d�ver.6 tqmpr 'rqrte do II Congresso ,BrCls;l�iro ,reis setOres do ARENA, mediante a ,dete,rminoção de
de Telecom�nicações, o realizc;ir-se_ de 2 q 17 cje tu., .

só aznOVQr por decurso de prazo o decreto-Ieil que mo

'lho próximo; na capital pqulista. Escla�ceu b :Presi� dific,ou a legislação sôbre o inquilináto; levôu, � ma-
. d�nte do COETEL, que Q, prgõo nõo apr;esentCiró.. ne- I
nhumd tese, .Iimif,ando-se;' q p:orticipar com 3 elel'l1t€�: rechal Costa e Silvo e reexomi.,ar o comportamento

, tos,' d'O's debate� de àssuntos o serem abo.rdados- J'lQ do gove,rno, a resi>eito do materia. O presidente, do
c.:onclave,

-"

Republica dever� rcnun.ciar ao dec_reto-Iei, encctmi.
\. nhando ao Congresso proj�to de' lei, que. praticomen.

Inslllulo Dos Marilitnos Paga Seus. te, repetiria as normas editadas pelo Executivo, pois

,Aposenlados �. rarli� �o.Dia 14
nelas introdu:xirici alterações de pequena mónto.

, "

,"" O que mais ilnpressionoh',
Segundo o Secr�tcrio dos Maritimos

.

(ex-IAPMJ ô chefe do governo, fazen
está' cotnwlicqndo aos ,associC!dos em gôzo. de auxíl io- do com que se dispusesse
doença, serão �eitos' nOI próximo dia ,14 os PQgamel1- a admitir e�.sa primeira
tos a0S aposentaqos e pensioll1istas que descontam concessão ao Floder Legis�
impôsto de renqa, Os que não receberçm naquela QO- lativo, foi a -ausencia delibe.

rio 1, 00 4, cino primário,
'.

rada.. )las ocasiões em que
I

to, Mem de Sá, Ney Braga'
e AloiSIO de· CarV'a,llw. SUl'

preendido POl: e.<;sa 'resis.
tencia, O presidente da Re

pUblÍca telt1090� . ao sena-
'

�or . Milton .pq.mpos, com

quem tro�ou idéias
-

e de,

quem ouviu �p�uso:> à su:'
gestão que, ,llle fôra apre

sentada 'pelo chefe da, Casa

Civil,' sr. Rondon Pacheco,
no sentido de que o gover-

-

no r�abrisse li!< ,nateria, com
o Senado se reune para voo a remessa de projeto· �'>()

tal' o projeto de homologil- Poder' Legislativo.
,ção do decreW-Iei, de algu- Outro efeito da. reação
mas das figúras mais ex- ,dos senador,es foi a. susta,
pressivas da ARENA na- ção de um decreto-lei sobre

quem Casa - os srs. Mil- ,imposto de rçnda, cujo tex

tOll Campos, Carvalho pino to .iá esta.va ,prepar�do. e

,�' ,

. I�ô "l{ati ;:C�m.'C�msu� D� Din�marca O

�eéquiparnentG, Das I(iaql,lim�s: Da UDt
, , '\ ,I.

, ,

\

C;):NGJft:ATULi�ÇóES

Sociedade PIA. 'União De Sanlo Antonio
Di:dribtli 'A�.a�sai.h�s· Aos. P.obras Da Ilha ,:

�, se' U·.· 'Ror ;n;c;o:;vo do, Soc;�dade Pia :n;50 de Sa�
1\, .

/Antôriio, se'ró ,oficiqda misso, no 'próximo domingo,
'à's 9 horas, ,na 'motriz que �em o nome daquele sant�
oport�ni90de em q'u� serão distribuido;;; 130 casac�
de pel(icio ,aos -\:,elhinhos ,pobres 'que; . ,normqlm�nte,
são assis'tidos pela mencionada sociedade, O conVite
é di�igido 'o. todos os devotos' dó mjlogi-�so santo la�
todas as, pes,soas qL,le 90aram tecidos e 'as que CO

,boraram no c�nfecgão, '. ".
, ' io

De Ç>utra porte, o procissão de Santo AntQ�
será reali'zOdã dio 13,qu� está transformado em

Iwojeto, a. ser enviado,
' ao

Congresso, .
nos' . proximol]

dms.

A atitude do mal. Cos

ta . e Silva nã.o significa, eu

tretlÍnto, ab(�icação de suas

prerrogativ:1s. Pelo contra"

rio, o pl'e�:idente mantém

sua det-ermirla.çã,o de exer�

cer, 'em plenitude, os seus
pCldel'es, "apellas preocupa
do em conter,sé, no uso .1c

suas atribui!'iões, aos estrÍi1
tos limites do texto consti-

.
.

,tueionalj C(iUfOl'me aliás de

ci.arou, na semana passada; ,

._. I
, durante a reumao que mau-

teve com os lideres' da ARE

NA,

Gabi��le ne"(b�lli1eni� Ja' Es�á Formado
. Com, • Parliçipaç�o De. Secrehr!os

,

" .'

'V'"
"

I

.

Após' a <lpí-oyaçÕb de 'estudos procedidos por ��:
xi I iares de seu; govérr;o, o sr-. Ivo S,i Ivei ra baixou, e'

ereto, ilistitl:iind6,'em 'Gor:ater permanente, 'o Gabl�
5

te de Qrçamento,- será constituido de cinc� mer11br�i;
já de�ignados pelo chefe do Executivo, entre 05 qU

aO
,doj's Secre�ários de Estado; os srs, Dib Cherem e I�a'
Luiz de -Mattos, do Casa Çivil e FÇlzenda, respect;íif
mente.,. ,I tell'

,
EStão em on9amentq tôdas os provid'ênclo,s ja

dentes' a que" i'1icie desde logo os \suas .atividades;ido
com vistas '09 orçamento 'poro 1968, o ser reme tio
à Asser;nbl�ia' LegislotjVo nos próximos meses,�.dei1

.

do prpzo' estipulado pela Constituiçõo,
.

.: ) �
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