
o TEMPO

SíntesQ do Boi, �o�et, de A. S$'x�s Netto, vólidó �N
clls 2�/i8 115./ c.tQ dia 9 de Junho d� 1967

FRENTE FRIA: Err, �urso; PRES� ATMOSFERICA
/

MEDjA: 1 �17,2 mdlbor��; TWPERATl.)RA MEDiA:
18,3, �errtlgr,adqs;. t,JMIDAGE' Rf�ATlyA MEplf\:
88,8o/�, PLU�IOSIDADE: 25 rnms.: NeQotiv,o _. '12,5
mms .. Neçotivo - Cumulu, - Nevoeiro espesso
Te,mpo médio: Estcvel - Bom.

"

.

"

SINTESE

Fri julgado ontem; em

hrasilia, pelo -Supremo 'I'ri-]
bunal Federal, o pedido de

extradição do ex-nazísta
Franz Paul tangl. Depois

Jt�� cJrtce :131'ftS de debates, J

eul\' fé0 sucederem na' trl·ll;t:á1J;.� o.h� fH�U!::a��ll:1:1 a![u.:;�-',
ll::ls maiores .i�)XiSt2g rj,'

País, acabou saindo a. deci
!;ã J 'firme!. St;�ngl s��'á de

'vQ!'flri;) à Alemanha Ociden
'tal.; mas com a csndícâo de

.

fi.car sob prisão temp�'�aria, I
.) depois ser encaminhado. à

�lUstria, para julgamento.-t
I
JUTAI RENUNCIA

I O vice governador da Ba··

�""J,, sr, Jutaí Magalhães.vfí ...
I1n do ex-chanceler Juracy

,

i1t�fJ,({alhã.es, renovou o répto
l'órmnlaoo aos que o acusa,

I
;
ram de haver especulado na j.
ultima reforma cambial, O

lsr. Mario Piva, um dos acu

sadores, ímgiu injr'iaimCl)tn
ho;nflrar o desafio. O sr, Ju-

I tai Magalhães, em vista CHs-1so renovou-o prometendo
renunciar ao seu carp,;o, na i
hipltese da confirmação da
denuncia.

.

.

VICE Só EM AGOSTO·
t

- I

O deputado Ernani Sati- r...
I' , lideI' da ARENA, na Cil
Iilara 1 dos deputad� actm,i
te que somente em agosto,
s('r{� terminada : a hatalh�
Ua ptesidencia do CO�lgTes.
soo . Explica, justificando o

"

seul po�t;f de vista, q�Jé a

tramitaçã'l da matí.'r:iá iIil·

portad_ na aud.iencia / (lê'
COmlSSÕf'�<; di·reto�·es'. das'
duas casas legislativaS, 'l}um r.
prazo mínimo. .de 15 ,d�as .,.
�l�c�tr& :�."rit·�;q���.à "))'l'liOIw�

�.�1'Ç3n �gt-��. �tn,jc��a' .'�', '
.

c,neJlIras e r:ple· o mês t\,•. ,.·1'tr�{I, ·s.e:r&i . COllSRP:r-l'ulo ao,'
�f7'�es';!) rn,rJ�;ne�t�t.' ··cçm.'lídui. assim, (�ue sI.Hl'cnhl c=

;
. - .

1 d f<-
- I

r.,r.C3C;)" seTa, pOSSlVê � ,J.,i.i�,r I
a. Cfti;(lpGten�ia dr� 'fliçe -; rH"�' •

si.�entB (11 Rtpu!:Jliea de di·

,.ig-ir a. Congresso

CONSTITUIÇÃO

P�ra {I ,'\<içe pTcsidenie I
.
P�uro' Aleixo; o presidente r

I
•

'Costa e Silva não ,irá pro·
I .;" r,
. 31m' a reforma, da COl1sl;i� t
tuição, Iuas o seu �pro.ce{H- ':
t· t-

.

d'
J

meu o na Ilues ao, . e!xa

antever que os interessados 1\na medida a discutam. ,

I;)RA NO SUl.

do E,xercito
'N'

I
que se encontra no·· 10·

Grande �o Sul (les�� ontem,
vem mantendo encontros
com ·todos os I generais '0)'

mandantes das gTal1des unjo

dade:;; que' jntegram' o 1 II

Exercita. O general Li.�a Ta

vares debate com' os cheft's
do Exer.cito, nos Estad'_'s'
do Rio Grande do Sul, Sa,]·
ta Catarina c ParalJá, não
só os problemas adminis

trativos normais, como es·

peeiahnente, os relaciona-'
dos com a situa.ção· polia
co·milHal' do hemis1'erio.'

'o ministro

-_._._---------

.'

O 'MAIS ANTIGO OJARlO DE SANTA CATARINA
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A nUlrS�SfiVEL ARRANCADA'

,
I

,PR o
\

'.

, \

, ,

l?ura�te todo o dia de ontem 'o guerra Árabe-Israele!!lse desenvotveu-sc ,' fero7. "O encosto do Sii'loi. As tropas avançadas
lssoe] .dominar(u'l1\, tqda a re.gião com a capitul,ação da' Jordânia e o recuo 'dos h�.nte::; C:;Jípcitls

'.
Ao entrar no seu 5" dia a guerra no Oriente Médio as

·UIn.S nuances mencs
'

violentas e, em face da flagrante
. r -.....

�
__

.

".m."�'t'eHl, quer nos combates diretos, quer nas poslçoes

e2ü'ut>:!ig'icas, levada par Israel, os comentaristas Interna

cLn,ils er.tcm na próxima ,,�8sf!.çilo das hosuududes -e as

suiatura uo armísticio, Israel venceu a guerra no Porto

(�:' ··!·mtl_ [ll:1s f(h�ç:J,s avançadas chegaram ao C. de SUez

e' tomaram o pôste de Chrrney Cítey, turan-!o o !J>Ü':lL1e10
do Golfo de Acabe, As ofensivas Israelenses ')"';1'8.: ,1, feitas

. .; por fúrças blindadas. com apoio . na aVlll�à() e o g·é.l.ct· ,:1 "

.;. Dayan, I'ttinistl'o da 'Defesa de. Israel anuncrou que o seu.

pais havia alcançado todos os obje!.ivps prete�tu.do" e e.s

tavam dispostos à obeüecer fi � rdern dn C 'iwel.l'W Je ;"�"

(oru .;irlÇ� das Nações Unirias e acatar, ali, 1.11 o ",; essar.. f;;·

go". Dayan esteve em' Jerusalém 'cujo setor Jordaníano

caiu Cüi poder das tropas israelenses. Entr?u trtnfalmen
te na cidade e rcznn junto .ao ";Wuro das 'Lamentações",
uo :i'emplo de Salomão:'

'

1',,1' outro latrJ, o pre'3idei�\� Gamal fv!dd Nasser, da

RArJ, reconsiderou a sua ��ecisib ,de' prosseguir na luta. e
.

as 22 horas, de ontem a .Rádio do' Cairo lIJ'Iil!lciav!l> Que -,0

Egit>u ha�i! acatado ,a l';�oh.i���o �:1)' C()!.�se�:1.D .de �;�p'arEi-n.
ça da: 01'JU e aceitava o,'''cess'ar f gel", .As 1'1' hi rt.s de on

'tL'ra a 'Eúia também já havia se lJi'cnun�i�Jn ;na:.li"�,sta,!l'
(h-se. cordata com a orüe.n das .J\açijc,;· •."üth!s· f), 'que
ac.mteceu também ccrn o Irnque,

O Primeiro Ministro Israelense Levi Senil afirmou

mntu:l·'), Que suspeitava de5s� repentina anuência, qua':ic
colcriva, dos países árabes e reí'crçeu a sua opinião as

severando que a o mesmo tempo 'em que anunciavam �lS

suas decisões as nações árabes n.'êrlH,lescium as' suas é�1l"

gas i<s f'i"OnteüiUs de Israel na l'egiã_o dl) Sinai "onde nada

.CUlls'�g·u;ra.lIl, pois 1I08S3S posiçüei', ;;fio aji ol.(;\a vez' mais
f:nncs. () Primqito i',1!nlstl'lJ b�!;ü�li;'nse, (''11' e!:Yl11J)fiiaUo
pue e'lvinu ao j1resid'eHic Cüsta- !<. S,i,lva Olll}Jpu a ONU ·pe.
lo cónflito "pois, em re�Hp!itâ m;g-uniziH;ão l1uda fez j}1<1'<l
evitá-·lo". O Marechal- Co;;ta e Silva. eH� rr';,.,J"bl in'11cntiJu
.0 tle;::�,iv,i)h'imentü da ?�:rjse para urna ;sitn:.,�ifl trrn drús
t'(\l! c fêz votos de qilC a. paz, an"i::tda por i:J:{os, venha.

log;:í.
.

i\S noticias emitid.as pela Rádio' eh Cu'h!). rlllD,�O etn

ta dg -qut;,' 1) E;.:�t ...)· �·H.'eltaJ·a a re.soTiú;ftY·) fIo C"1n;·:€·h{� {�{�
Se tI�t8.P_Çf! dá., v��'aç,iips l;lJj{h�s f�vc i111f'diafa iT!�"j1e�'cu:s��tí,o
f�'l).J"ilfl o' ml.wdq. Fm' Nova Ym'k ób'scl'v(n�·se um� '!!'an·

'\
ele :rc?<;f(.;) .al.tista na Bms� dê ValQres' _.

. "

A dw�bi,<t{):k) do ti'linistl"l 'P.l1�'·,\eiv:ia 11m'!" (wi'ar_'" ,; :. De outra part.c, n J'ri HousseJn, (h .ionlânia - o ,pri·
d.; K•. lcdnr j'e:,'. ·t;l.l.m (i,ue a ·f)'J·,fa ch' !)dr "le<1 !1'!,'l_l n meiro país dnmlnado p9r Israi:l e o 'll;'imei{'() :J cessar

(L ,e�;�o ti,;.· :V!.l.l.l a}H'C ,;.s ,,"lO �;�'JÚdfl livl'� ':'() 6a�\) j)�
> !ri:I.��r, . ;"'..a,nU��i.()\! cpi ��}t"_;m(i:sta '(ll�e eonç�!leu en) Am!U11J,

a .:?I<llt(�!.?-���.!1 ,de.. !J�n .•p!'ll.fr<- {'f.:rt�,-no fbr'I,,'t:i;;l;<ent'l-<>: 'd3S . que o �el.!s p'al�, de�?e fltlteoptem obPtkce a· lrég:l'l Qnbn-

1.0 para a. .At'f��S�,�ap \n 'lh·a�i.. \' '(,ntcs :}l":?� (:� � t"�P. '·�'3S��t ... dfL'_;�U�e.. '{)'�'l.'T :I:nl�:� .. ar� �SC�:ltd1i: "o� - paisés 'a!�.líg'i)!!i -lhHJ'i· "

l,tr4,,�'
"-

",.

.e;_tt��19!�'�{�'-'�"-R�[�"'o" ,r1� ':�"'� :-;;'J�:':�",- ,r1Üll a. Jm;ufrn.ià p,a �·u,(m.a"'· ."",.: ,".'

���r ��;' ;d1i�� ,:;��::t'<:�t:���':�;�:. �;. �:, 'e ;;�:rr.:�::,7���!t� -1:.::,� ';:.::. c'.'�.u;:'::e',':'r�. 'r.a. p..1..a",-\.I$'-I�.ª-·., m· �.n�'-11 t·,"�....·�rl
'r'

�

U"'i.·.�,·,a',,tp:r n·�tii.}to_ ,�I*'�,Ú"(:':�i:,h' � d��j·
-

:ji�I�i'''�r:�'fk� \ :-1.'1' lrnl cnlaps" "

,:. .

,

�4J li . H
�n.H1.Ó-:O .�e �V�f p,;é""J 't� ..sos '��D,", Ül;�e,,71ntn n') f.(·r�,p LrnC!Vl,

���i,:n:����;;t:!��in���,d�'��I��Jti::' ;'fil'� :::c, .e-l1 W�s>lin1.t3n.

0rn,·.·
-'

-io, idO Q�., - "0'" r:"ag I� d'(iw''C,0l1i'il�t'!':::ry_q"1, ,[k lWt;al' g'i'a,- i)J,):�� in;;, >eJ s;,lw;Ei.{) p-" b i:ba lU b PJ
\rí(l.ule: lnii·.!.:'. ,1 Nação,

'

l'a. ",,'(':1J1:.\ (li:' petl'dleu da

... Ás res,e.t;vii\ de o:.c'} lh l<:lU'OP::1' seria m,p;11'tar tJ O 'd!'�)�;t:id:J Souw MaioT, perg'untado' s&'b!:c � gUCZ'r:a

E.cfinaria Pre.s:ldel,;e Ber.. prurl<lf�} d'1 Amuica Lat� atbg'ido 1),151' deis �.b}s tl\: :no Oricntc Médio: e :{gGl'a?
,

L ("\ ,'.� - �'..' J:('"',lh-e1.'· d�,;.f{'�had<)�; 1)01" De ilne"l'''t'' sure:j'·,' C·.l'·,'.·" '.S
nal�5.,...e�� e.':; , .. U .l:1:��H{} �i�10 su· U!;.i .flUT�_(>�ls..:.:.r o:; c1:'1.t).:.'!Jfclu·�S /

u ...... V
._.

J'. - ... _

fkúmtes ,;j,f1 U'�1 m('" de uns Est:::in" lJníd s que �.cu Tn1.l:�!n !\.'ehml C'ln:c;- dois forte discussãv, . J'a:;-
. i'r

•

.... .) 1 d C" d'·,
�:.'��nmo, n l!im"l., se:nmoo t�eln atua1,.I1l'n!e lI',lJ e:;:(�e·

1:0 nw;. !:)n·Cé.O;·C!:; 9.'., H1H· san o úas' palavra,; à aç[io

iHf�.lI:màu .nplnu f), SlllJei'in: den.te .{H�r;u.,_ Cic dois mi- l'a: .federal.. no dcc:n:l'cr '(h o s,r. BoutJ j'\·LIi;)!'. clejL�r ..iJ

.' H�1HÚ'P.jG;."erãi ·.�m· 1;'a;\,'cIcio ·.!11Í.le!)· (�c·,l)�Hris. H�!HYn�e OI:; �'�S"J[if' l.TI"tul"n;l de' onÜ'm, um tapa 110 S�'U .t:(l(e;;'a ;',

I "'j" '.... d
. '71' ! ,foi r)l�e,,'.:l('l')· 100'<', ·,·)1)····." ,'L ti" al'"l� Jl'! m- I'

( ..1 re·, nanll. SI'. JesuhlO Vi· prG lEOn;S 00 ·"_e:(�IS �)Ot t'- •
. .'. -, i''''' ,. c "",' nAU C{:iparnu

�Jh.R�· l',üprs,"
.... .

,

riarn auu'éat.;r t;.'!,' I,:i ':mi, o{:rirr(;'lcia. 1\11 hospital dis·· v'á:ríos tiros, crl'alJdu (J' ai,,:>.
,.

'Qs �feitóll. d� c):h:ic d�sell' th6es üe bap'is pi:!, .�lia :'I ti-it':lJ de B. Fonte$ m('(li-;as Reagindo, () sr. NcJ�inn' C-'r-

c�ldeada n�
-

Oiihtp. Medi') pÚ;::1tIQ�:') J'IQrte.amcrican;\,
inf 'lT.laram f:l.ie flCU e"tado lleiro tamh<,rc: 'sacmí' de sua

sSb+e ri e.c,:ivHnia hl':iSi'üil'<l �:.c.:l.lTIâü de\']ar<l(::ícs. de um
-' é (!n,ve, tcndo lis projétei, ál'ma, atinr!;iml0 dnis tiro:,

s�iitO
.

Oh.j(,·i f'!;, de:
.

estudo!" pedt�) (1:1 j-,lilu.oL ia petm!:, i�e!'t1i l'i\do Os' in tc�;tinos ti o nO" parlanlenfar penl,mlbu·

'p1r parte tiL ,uma. comh- )'era., l'aJ'>;'lcntl�r. ' eanv.

�

, d;,: el!nsii.iui�
.

pelo l)resi.
Ao vcr o 6ClJUhH(r; f:inu, I

.tlé:hie _tta._ Rçv\!'b�i��. in r ,I. :h1' f'E'I'R{}ij:;O CONSUl'HID0 Séiúmdo testem'lnhafi, o I\'1aior cnir ao solo, o d('p),�-
I: 6-: 'T

' i.·;1c.ir1rnte- ocorrcl.l' q'I;J,<;(: ,-'o, t·_,c'o N,Jclslll' (�",.
.

ve-fhl.gar.a.s_ ef�u�;a.�' e ('"0"115.(-'-
4A. l - \ n,I.� .• LI, l.:'dl'Cti"'1 f· ..

···
..

qu�.nc;,• ...; !h eo,1fl!til , Os i::leposit·,·s de ]Jd�'ílleo t�rnl.Ín'� c1n scs�;iio. Est.!va diu,se d,t C:âmarn, s{'ll!r].)·.l
" ' . . ...._

.. '

-;\- . '-"
"

't-' '.
. .

A cHmhsi.l,o e hítegr'1da Ih "p;he1! Cif\ C mp"I1:.:'
o '\;i'�; :<;.,;-;0:1 ...A,::·nC�l'!) ,:e,;rq- ':� m�a, �S!)C:Jl'1.:\��la 1;['1!;';';' )!O)(), •

}1I)r repre"enhu�tes dos mi. cm· Beirutp, al"üe 'a;"l kda lI.
ve:':,antlo" n

c S;' J éÓ";'dloro:; ClOnanos da Casa, qm' [) ; P.'

ni5_t1�I;i{}>; da P.a.ztmd'cl, Plan!� no.ltr pa3s�\(1a 'W:1! gr,Ulde da tn.ma�l\ CU;l1 o ,1' serrê, J m(l\'cram 'imediutam(>11t'.' )1;·
,

t
. t·:<dJ. (iu��od<� au 11<1"SaI' o SJ.· ra. o Hospl,'t�,"l Dl'sil·,'t"l I

Ja.men D, }'j.,gTi�,jlt:ua, Miuas hlCe!H,Ho q,;� encerrcu um �
� . " " [('

o

c' Energia e Industria c Cr;- dia ,d� 'FlJlh';lí.{)�, dbturbiu\ �� uto lUaÜlr lhe teria �rasília_

m,C1'clO c til) B1l.Il.üo CeniraL ::lntinortc·amcricanos e an! Í' •

brit·Jt1icos. � D{! Fá E i�. l12( RT�

I

I .. ,

i �����tk�}��·�CA
�mB

f, 'S'ua'It
I

,

'

O. dcpuiadn A�11a:,,�! Netn, .' "" ',:.
esteve 'fintem em Ylslta aI)' .'

.

I pl'e,sid,ente COf>.ta e Silva, n()

I' P:dacio (in Planálto. Seg-un·

I
flo {) ii!'. iY{.srio Covas lid,,:r

I�O [I.1DB, II razão da, visita

.p!'et\de-se ao 6üo de o. depu·

I tad? c�rioca estú il1tcres-j'.
I sado em trocar o MDB pc-
! la :ARENA. I
RECIFE Sl'�RA CiU"ITA'L I
A cidade de Recife' SCl':í!

tra,nsfoi:níada, no� primei- i
ros 'dias de agol>to cm se(h�,',
do-gover:po federal, que a Iexemplo do que .lá ocorreu.

em ,São lP'au10, ali se insta· 1

lará durante uma semana. I

/

l

,

•

.

'

.

, '.

. J
,

Jsrae'.armou'lIle para Q' guetlro c, se9un�ó afirmou o seu Primeiro Ministro

1:.éÇij�coil;" ,.ios pg,íses �robes ia,in�i5. sl!rpree�dc;rõo noss-as terras desp:o't�...

jtdo'S/ e.m, quC:lquer event.ua!idade", O ôrmarylf;ll1fo pesodo de' Israel cé nu-

.' '. ".' '", ., '." merosQ ·.e ele exce��n�e:Il.'�í1iidQ.de',
.

; '",

Russia adverte' Isrãel' Dor
\

.

políti�ca··· ", ,
•

•. r7..'.:(.

. .Em )J!)(íá [llH!;f�,d.a pelo ;1�ove7'no /,'1'
I
vi&fko .. a.' IJt�SS_,.[1d',i?l'Hu . ·lsraelo' nu. seI!:

]}ro/�l,limentó "'fl''''�lil'J11ente lclgT��S!V(l" e

rl.9S suas :3 titudes Õelie9SU;;,; desinter8's
,sadas qua.t1to ao, r.e;stalJeledmento (h paz.
A 'no.ta intima Isí'a,el a 'JGP(te<;et· ,i! ordem

(h� armjs'tldo dlda' pelo Cl}nse�ho de Se·

g'Ul'�l�ça clã O'Np, Sfib ,pe�11 de' J1:!oseml ter

9u,,� teexauliliar tõda:" as ,�.lJa$· -rt'laçõ,;,.,
com' fl'eX·Avi" e airid\l 'êrõtuVüar oí.ltias nú�
di.das rti�tivadas p{)l� "poll-t-i6á a'greSSb'l
de' Israel';, O téxto c\'l, nota divulgada' p:::la
TASS é O' seg��nk:. . ,

,

"Informações ljroccdentes' dé divel:,s�s
.fontes anunciàm' qu� �. r,esolução do Con

-selho de Scg'urahça .sobre a cess'l.ção imc

(Hata de--fogó e 'de tod'as a� atividades de'

guerra não é\ exécutada por parte de Is-
. .,

rae!. .
.

'.' �'" ..
'

-

Israel
. espe3\inha ,grossdril e manifes

tamerite �sta .d�Cisãó· e" cOIltirhia, a guerr::l..

cont�a os paises al'abes,' Esta posição do

gove'rnó israelense confirma, mais U!'J.a

vez, 1) caratel' agl"�ssivo de süa politica,
que não' leva em conta a5 normas elc;:l1en

bres das rela�ões internacionais e mos

tra ahe�'bmente' sua fa,lta d.e respe.ito 2VS
.. princip:io$ e Ein2J.Íd�q�� d�, Câ.rta ..das Na·

ções Unids.
\ - '.

'

O governo sO'.;ictico I <I.Çlv,ertiu cla�"I,.

mente 1) goverúo de Israel contra a politi
ca de a.g-ressão' e de .aventm�as. No entaa·

to, os dirigente$ israelenses' não ouviram

Cf':
.

terá que rmj�Hfié.ar �Ui,\- • atitude. pap..

c�)m 1's;'ael e adotará., rima decisán tobre
a· uUeriol" !l)anut<o!l�ãõ .�e· l'elÍlçõe� \. (j.iplo·
maticas cmn IsraeL que, por süas ativi

dac:es, se ·opõe· toda:s as sc�uções, . "-

t: certo. 'Ql1e o gov.erÍ,o' sôVieti�� _'ei.I
miua::á tàmhém outras IÍledidas índispen

,7
s<�;vejs qtle serão dériva:dà� da politica
a:gl�e3.siva .Tde· Isr.�cJ ". ' ,!i'

, ""r .

ISRAEl, NAO ABANDONi

o m'l..jor-general Mo!<11e Dayan, mi

nistro da Defesa e arquiteto da vitoria de

Israel, proclatl'Ju que o Estado ·Judeu

.' ja.�!IIis abantbnal'á, Jerusalem, agora
unida.

A . decJ.aração do genel"al caolho veio

no momento em que os. lideres iSfaelell
sés se reuniam sob o anf.igo "l\'lurô das

Lamentações", '0 mais sagTado altar do

judaísmo, depois que as tropas. israelcll'
ses ca.pturaram a. velha cidade e coloc''l'
r;m Jerusalém sob �o�tfole tIDic,O; pela
primeira vez desde 1948.

l)\'wan. p!'ometeu que 'l_srael
r", t�rtas as ereneas e altares de

respeit'a
todas as

a voz da razão. ,; "
'

. "'i"
'

..

Se agol'(\. o gO.vW.'110 de Israel })ão·,ex·�-
cuta'r, sem demora, a exi��eÍlcia. coletiva'

dos pai�es de' cessar imeaiatamente fogo,
exigeneia esta expressa 11<' l'esDlllçâo eh

COllselllO de Segurança, a União Sovicii-

r:e'idões na cidade santa e 'prometéu ami.�
zade aos aTa.bes.

/ Todavia, Dayan deIxO!l claro que Is·

l'�el ni.í.o tem qualquer intenção tle re

mmda:r :ln cnntrole de ,Jerusalém' c da,
ve'ha parte (,Ia cidadc Ca1Jturada iI Jm'da

nia, acrescenhndo: "As forcas defensivas
de ,Israel �cup;ram IJe�usaÚm. R�tinií1ca,
m�JS a cidade castigada, capital de Israel.
Retornamos a esta, o mais" sagra,dQs dos

nossos sacrariGs. Jamais p�!rtirel1l�:; OUÜ';l,
vez".

de

o tEI � .

o' Chon:çel�r . MQgalhõe:;-.,Pínto' declarou que o

Br"úl t!e"eró proceder um "ri�oro$o cOl'ltrôle de com

bWltível," _antes de ser obrigado (I recorrer a um "ro

cion""mcl:!to grnd.:stivo:', se o conflito "'0 Oriente Mé-

&i� se Cllol'l<;lH !l0r �!�Ho temp� - superior às reser

vas que I) pais dispõe. Documento nesse' teoil', foi tom
.

bB'm é'1Yi'(ldo � Co�il>sÕO &e Relo{;ões Exteriores da

C�mmo �I�s Depu�aaos:'
"

"

PLl\NO Al\'lTRICANO Os i'uadnuár'{ s • af.ir:.na- <

ram que frm,m désh�idos,
100 mil tO,llelldas de pctro-'
lea.

o �,ovenw nortenmerita
'no : elahora. ,tÍm pl:mo de

RIO, .g (OE) � O gabulc,
te do ministro do J1:xercitCl
no Rio informnu ontem. à

nOIte que os soldados bra
s.lieiros integrantes elo B:l-,

talhão Suez começar)}o:l
volti;lr. h'l),e .aü �rasil, em,

barcando' cm Port Said ,cm

mil. navjil dirlàmatquês' ,fre·
tado pela' ONU e COIU des·

tino, a Chipl'e, onde farãu

o tl'anshon:h pai'a o "Soa·

res Dutra", da Marinha b;,a�
,

sileil'a.

\

fatal d JS hrasileiros, quc ti-

'venun ,. aimÍli out!!{}s dois

soldados fer!<'los le.'cmenle,

O Ministe�·jo do Exercite
, desmc;1üu' a notJcia de que
teriam sido' ullze as baixas

brlwHejra�, e;:pUumd'o que
esse :núme1'O'QJti

.

reft:Í'e ('ln
tota't �le ba'i,xas' d� '.

' toda

Força de Emergencia
Nações Unid<Js. . das

oito são imii:mos.

ONU REFUTA

Tod.Ts, <iS pro\'iden�ias fu· O éentro de. Il1formaçõc;;
l'am adotadas pela ONU. pa·.· da Or:g'�nização das Naçõ,�s
ra a seguÍ"lJ,l1fíi dos I. contin, Uni11as rrfutou. ontem, a

g'entcs que participaram d.a afü1maçiío !\,eneralLmda de

FENfJ, sendo. garantido o que a Ydccisãl) do sC1.3reta'rio·

livrc ir.t:ansito do navio di- g'eral U Thllnt. de aceitar o

namarquês, sob bamleira pedido ,da retirada da FQrça
das Nações Unidas. de Emcrgencia da ONU no

Até o momento, o Ca1)1! Oriente Me(lio (FENU), feio

Adalberto Ilha Macedo, pro, to peja RAU, foi aprcssada
.

moddo "p�st 1110i·tem" .u· 2° e' teria mesmo colaborado

sal:r;çnto; foi. a unica baixa. lJara a crise atuaL
./

se CONTA PLANOS PARA

TE.-LOS NO O�ÇAMENTO
.'

'(Leia Na Ultima Pagina)'

I I

diH

9uais

"o'm Q guerra ganho Israel tem o lamentar as sv'!]s

. perdas que foram muitas. Na tarde de ontem a en

costa do Sina! era, segundo os correspondentes da

guerra, um· sarcófago ao ar line onde jo;,;iam cadá-
veres insepultos.
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,l\,coiltecimento�,

)

" ..

ocraisápreserita sua nova linh<1

Foooes modernos,,:; ZU�í�1 MACHADO
.II funcionais,,� , \.

Nqí.ída do Rio: Est[t de

parabéns o casal '>\7ilsni}

Lcul Moura (Úrsnla) pelo
nasclmcnto dr' 'K,.jq _. 1\ JlO·

I ida nos foí dada terça-í'ct
ra, quando a (Ç�ílllh[l visituu
I) ;i1'�1l-iarp('.n((, ,do ç:as�\1 f,rul
lV!lllll',t.

V{í\jl1l! rmtclp pela ,'Va.l'if,!,
}3:11'3. 'São Paulo, li, bonita t:

elegante S1':1, Anit:l f>rilo,

para a viagnm IHI!'! se n�a'�
zar{� em outubro próxím»,
poderãe ser feitas pelo tele

fone, :�()():{_

\
eficientes., e cJecoratlvns

\. '-

xxx

xxx" '

.. ,
,I SrrÍt dia 2� de julho, ,a

Ir-sta rIr df'SllctUc1a. rh! sede

;1,nti(Ç:l do dubr I,?0ZfI dr A,

gilstll.

Bastante movimentado, .-I

contecen o restaurante e bar
do Qucrência Palaoe na !1(lj"
t� de\. quarta-feira.

x x X

J. oi Iieleza comentada na

f,'sta de sáhado IlO COUllIl'y
CI[111, a sru. Mm-a Cherem.

xxxI
Nos salões da Sociedade

Congresso Lagunense, ama

nh:\ o Presidente daquela
�,(}drdad\� 'f' sra. D.i�, ROllW!"

do Pinho Carnelro, recepcic
uaríln associados e convida
uos para. a grande resta.qu«
cuntará com fi apresentação
de mais uma: Coleção �af1-
gú.

\ '

A Diretoria do Clube Doze
de: Ag'õsio dia 25 próximo

. promoverá festa junina in
Lmtil.i\.!TI<lnl!�, Wi!s�)n Sjmunaí,

estará muvimentando o tra

(.lieional l�aik da Balança
"'l Lip� Têni�, Çhibe. 1\ iIH',)·
nioção �Io ç:entl'(j i\CllÇlênli{;«
Xl dr Ff,vel'('irc� da r,'aeulda·

fIe de Dircit« t, assunto cm

Sodrrlad,',

xxx

Logo mais, todo nosso

mundo. elegante estará no

'I'eatro A.lv:tl'(} de' Carvalho,
aplaudindo a at�iz Maria Del
la Costa, na peça, "A Prúxi
fim Vítima, quando a linda
María usará um, valioso
guarda-roupa adquirido em

Paris.

" "

Estreia llOjn no Teatro 'AI
varO de Carvalho com a 11�·

9,1, ··A Próxima Vítima", pe
.

ça llo romancista Marco.;;

'!:ek a consagrada atriz M:l'

ria Dl'BU Costa. j

Corn saü!-,f';\\;íio l1o,uci,amv:>
o contrato (lo- ca!:i<lJ1lfllto di!

Lttíz Roherto da Luz; com :t

lJonit::t, Ma��,l, i\\]xiHatlnr:l
Homem. O 'lC'flnü'cinH'llto.
f'ol altamente ('otrH'lDOl'at!u.

.

,;. '�. ,'. ,.

�' )
,. �

•

� .5"
f XXX Vera Lúcia. Stefan um dos

brotos elegantes de nossa

-sociedade, adquiriu dois m-i

dêlns 'da "Coleção Lenzi", e

xibido no último sábado no

Santacatarina Country Club,

-,'C� lneiras, clroparía, lan
chonetc e bôa música, ago
ra está sendo dirigido pelo
sr. Wilson Beabaid.

,xx

,,' J'
,

',.

-Waln(Jia (' watmor AnUi
nío (Líbia Cnrrêa.) ontem,
na Sccretarta do Clube Do

ze de Ag[isto f'lzerarn eSç'l'i
Cão p!ll'tidllando �Ia lista uo

Baile HrliflCO, fi Sl' rr-allznr
dh! 1� de avôsto.

'_

,

'-"
<.

"

,'i .....

xxx xxx

Btaniff - Internacional
l�nEÍ1Ov� viagem ue turísmo

Operação 'I'rlângulo G7,. em

;['7 dias pela Europa. e l<:sta,
dos Unidos - A� inscrições

Pensamento'< do Dia:

N?O PI'PCUl'CS' esconder na

da; ,0 tempo escuta e nos re

vela tudo."

�-'---\-'----�-----------_.- ---�--_.-
--�......._._--_ .. _-- --_._--------------_----_.-_-

LA ilJ'l;1/1(11)1;-0•
" \j ( v ,ri 1,;. T

.- '.

":'

(D,'.

'

enne ncerre u' a

E�,p /an� para a ;�r;�a at1!<0� , t, _,

: I
, !!"or HUGO IViARTfN de, fOI' possteeí, Q9 resulta- ter-se c'h("gfJt(o' i1 1 acôrdo, Os plloÍses menos desenvo!· '-.ubmetcrá êsses projetos ,,' li

,' •• '"
, :

<,
dos ,congr�uidElf;. ein cbhseq'!1�néia das, cmtvc!' vidos, ��ã{) ilgora mal�rc5 \_:aáa. pf1Ís, 'paJ;a, l}!1C '8(; PIJ�: 'I

,WA@if(iNO:TQN :� _ fi çPl10 Nenl!il�ia, da9 �Õc'8 J:C· S�v.Õp�, qlie, q�!� �,Íl"ia8' 6éa� esperal1,ça�, por isso que as ,sa. po�ftl'nHH' �e t'i2i�rrm :l,; ...._,____..."...,....,..,..,_.

tiUGão lÍas uegdciabões do lU'éi§ent�dR.$ �em Genebra, �h- SiÓfS, ,I'stl."v,eram, a ponto' de ü!1ções desem'olVidas se_com cimcesso,ç_(l al)l'Ov!l!l��.
'

c.��lq 'KeflU�dy é uma b�!l, o·' teve tuao q�i.1to queria. Ni"to f'fl1ba§sar,: é irra' e'itírrmio ,'pi' prometeram,� colaborar no, D{:lllOfs 4e r�vhitoil! �1fi pp-
í !;!l-��.� P't.r� �rtalizarl1.J.te.,-on; pb�tífnte! (I §lm'rl�e§' faio (l.e i.'i1 fig 'tW;t;,Ões' ,em., desen,v.'ohi: p�!!bléIna cnmum de a]-!meuo ,jeto� �e ��dfas 'snJ'�!" envi,i-

meuto, ineíu51ve 9§' 'latil'io. taros famintos fio m1U1do.. fIos llOVll.1l1ellt� fiO CA'r'l" ;\, --,---�"--- ---...,....------,----------.-'-------

y--------'----;mlericaj_ià�::. _.", ,

'O' �(unero de nações pa!,:, té 19 de iJnh§, o dO�'�111Cllio
", � ... r ticipantes j

das. !1egoclações final será aprovado .até :!:{
EmI:HH'3. Ha., se tenha che. . , .

. ,
.

- , - .

- .

, do Ciçlo'{\en�ec1y mudou ',:{Ir fie' junho e assinado � :W da[ado' ii ré.n.',ti.cão d.a,§:
. tàrif,'as.- rias. vêzes. O m}m�ro final mesmo mês.

i.I,ifaudegarlas vlslumbrarl:i
,

c . j' • de narticiplll1tes foi de 49,. Há nattu·aImeute divr"SDS
FeIo Pi13sidimie �I}lllied_y

�. ',., '
. , >' ," • -I .' � ,

í(Hllngo ; êil'te hriçoii ' o "ci.,
contand�se cflmo tima. Só as ,ilBlJeÇtos rio cOJI!érclQ :l.ntCI"

do" "Ue' tem o 8e� 'nom!', ':;11' �eis ç.ações do Mercado Co.· paCÍOllU!, ;:tlé!1J. �lo l�a$ tario
... . �um Europeu já quê ue- . tas, que terão de ser 1:ôll!)ioReja;,: 50 por cento ': sõbr,e': os ' x

�
. !., .'

"

, gQciaram c,omo s,íf fôssem. 11·' -demdos l}Qstcrl�}l'l11ente-), n�')l'i"ódútos,' 'ü;l!HwtrbiB, fI" TC '•

ma '!IDil,iflde. São as segu:i.n� ma vez assmado p aei.1l'dq rioIÍttr;ão· 3,pwvada, de apróxi. tes essas nacões: Ffanca, A. GATI't;;íallfimel1te }!J pOi' cento, é
.

, , - - . , • " ',."
,

. lemanlla (lcidental, �tália, DO açõr!iQ cria a" comtições;t mgis, Dl1iiurtante que
. já Bélgica, Holitnda e Luxem. e� que os, países �atljlo�a.se·' olJtev6, (te 'co11formidáde burgao mericànos poderãO' .l'edoln-arr,ará '0 Aeôrdo' Ger,al de Ta, "H 3!

' .,

, , -

",f,C 'de ma.!),' terão as se..ns es.fôrços para a iniegra-idas c C.:nllÚciD . (GATT), n.áções 'pa�çipll-l1re� q�e ção, eçonônüca e reCebeI',IS,to eyigillf!c!:i:, "úi;, O: .;ltlim�fj . .

,
...

,
. põr, fi. tU.sposlção do GAT',I' . assim, ps' b?l:1effciQ§ máxi.o

i,!':i';'l, 11m peI'fodo 'ue alÍvló. -

"

' 1 . \
. -'

, ."" ." 09 p"O-VOf.i projetos dí; tarifas, mo� que se qerivar-iL6 tia r�",IUi'�U.'" 'I) (jiíarc!10dcl'á résw' ...
,."

.', .',
'

, ,.. CQID_ a reduçã'l uO,S ,.direitos--._,dução.· das tarlfas' admmni··'Vi·l: Ílüfllos !I0B -, llróbl.el'l�a:s . . , '

, , , , ,. já aprovada, Então, () GATT raso
que ainda: afligem' os '. qtié ,,- -,

"
,

.

se
.

(,S!ois:�rri . pó�'- meIhoil"a'l' ,_�_. �_,, _

as 'eonqições '. d,�
, (iom�l'dn

jn'tf>l'll;a.ciolia)i ,. '_
1-

-

l'llr.a W:l nações' em dese-n

vü}vlmfllto, e de enorme ';111

i.h�f:tfjnda o fi!-1,o' de que, em·
;, tr·mÜúlf-nto, dos. acôrdo!'i do
(}ÍI"lfl (c·nfiM)', não' terão
'11'16" ')'ct,t,tblil:r 08 benefíc�os
flue j!eçt\hen�hL

ff��h-p, a $,h�d;} � AJ.né:rg(la"
"rlfiua Ílenefidimi SNI& prin·
,ip$ lü'?�niô§,-df.; ÜXllottar _� __, .. _' .__

'
__

'

". ___

,.;110, Ag �Q.titt�,sõ-P",,·,üÚ:lf��'Í1i,S' ,t �."

ieitas l'e-la� ilí1çõei \:iJtàrrlf.'u-_
'

r., ia" Cal,ar-i�ense deVeic.'.' lo" s' r.,am,epcin eLo. desenvo!vidiÍs ({'ln POl'
"'" 1I� ,!IlI_ - � 'if

oÍJjetl{To beh�f'iet!w 09 llaf�f� Im�Qtj,a,l1!,�rJ _

Ii1eiio� dest':üvolv!d.os. \
r "-f

�é_m dls§o,,·Q§ It§tiido�U�. � _ ,_

l1�r,?S '�,o�it,I'P7 �)i?J�é�__

do ffe«:, COMUNICA A T0005 QS PROPRI�TARI9S Df V;ç-
'JillSfé-l'l(J �etenttioual dlwla. ,1(;tJl.OS ,FOIRD 9U� INICI,�U �YI\$:"1 �TIVIDA.O.·�S
ra:i·Ii�.,§� ,flliri�t�s ,ii eJhni; NOS' 'SEGUINTES LOeAI$i Eseli'TÓRIQ �ItNTfML.
nnli lli1edi;iltà.m,ent�,ü� dtt·ei. E OFICINAS =. Rua Fernal"ldlfiG V(''i�i 116 ,,'-- Estrci
to!i oáifru:iiij)g;Att6� �I(l aÍ$i.'l!i9 to.pl'Óduto§ ;,e��ott�ô6 .

,1l�lQS
(taíses mellQS d��env()lvida",.
iii)' iÚv:.ss de €'Epei'ár a's �h�co
i·tapas .aniWs �é qu� fa 11m
'H, âCõ):ltf)§ .. tl.t'l CtQJà �e*;e.
dy, '

'

'l'(id.avl�, ,dev,� .. l�lll\ir�.1t\ll
que $eiiuo agora \ gran,leii?
��ta��l�àª�s.. tl� artIgos �ro.
thlZ��� 'tios l'láíSf;S �m' ,d&·
iSe�v8tvtiri�nte já enii'lun l10s
:es:ta(\(l§ ,'UliÍdós . isentos dI;:
�4'elt�ã âlÍ�an�.qo�t como,
P�f ex�m�II!'1' I) café, o t.Jçúo
car, a liftüaua e \) C1!icau,

;�., Ven@.B,!�� umo-VES�A :3 rn_qrchdi em ótin"lo cs-

f\'f!qo, trotgr çorr: ªiose i'10 Imprensa Ofldol
'

,,'
, i

"'=#\.�.J:õ.�_�- �.,.,::-..,_ r ._-�.=;�= .....�-�.. -_......� . ....--."""'-�.�-" .....,..-,.,.��

: t

r)YP': a::stAuRANTE
I -

I,

,.
"

..
'

FESTA JUBilA•• , .< •
�.

Uma gml1_rle varifcfadc de �raloc; [)Cm::! voç8 os-

c6lhel; à, vontac!e e PQ! j'}i'AÇO {íxn;,
,

"
I I '

J ., O',
�.,

;�!m5lq;:i'l 'r Jr1ni-\ir· ,

.,,;'
,

ÇL"l,]BE gOZE or; AGOSTO �'OIA 25 GRANDE f.ES
'rA JUNINA INFANT!b'-gAN9A DA QVAP�!kHA.
eA5.AMENTP' � DISrR!!.lVI!J9I;S qç PINHliQ R!\"
P;APURA = ROSQA. NAC· PERCAM A Oa�p�l,)lDA
DcA PETIZADA DOS' SAL:6ES DA VELHA SEDE DO

V�'t'ERAN� .

j

i
\ 'ieN'r;lA COM �U/l, r-Alv\ILlA í: COM' .:';EUS AMIGOS

,

6�, AriI�(,1r.
.

- I

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

' �, .....

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

-'�_RÁ '"[E:tUS<:
>

'CLUBE .-". -'.

�iQ 'lj{.t '.' DomIngo -� 05 i 7 h0r�s
'.

,�@�t!V�! .tio h!ventude ÇOf'T1 Shaw <;i irprewl
'��j�r�tQ @� Ne!�on P�dllho, ,.

IV\�)?�, (1G �fi)çr�±qr)9 '.qo ,�i�,ibê,,, �. " �,.:: J ,'"
. ,,', ,. �,,'� .l·,.;(.·�- ':," ;��{:f�'\�i:' i.}�·�,,:i}:�}�'�'

.��-_.�-- -�",. '_._ --_.�,,,._: ��=

<D> .

"

�-.- ........... _-

\

I

MAO PERCAlff.. -.-

,
-

'.
,

' .

'!P�LA ,PRn�EIII ,VEZ' EM
rIaOlll'À"OPO'�'IS i.

.
' .

LOJA DE PESSAS E AÇ��SORIOS
Ac1ucci §Jn � �streit�.,
I

...

Rua Dr. FulyiO� ''','
1 ,

i A�r��l?ntº75o 6t;l'lSaCiÇlI"!êi! do RiNÇ3UEPOZE (lei
_'i,f\I: GAVCHA, no �r6,:ximo r,;Iiq í" Q� h!h.ho no Aso!o

.fQ �{9!1derr ps f9!�O· �or\Os prt:Jrl1o,S6y dos., ..
Ç"mtcidô

rQnd�§ �g �.'f,C.1 ��t1ng P�r�irg. H�v�tG!
'

-1 ��:nsàq!Q'
�q1it h;tciê, ppr�?�nt9I'lçj9. L.ç9�AR(}Qi ,P,RINCIPe,
UEAL., Elo. CII', 5CARAMOUCHE'; �R.A�i�$TiIN E
DUENDI�

.

agradecemos

Felipe SClHljidt 32José Malusalem Comelli ,I

_FLORIANOPOL! $"
7 de Seternbro 14

I .,1-\'Mareíno Medeiros, Filho

advocacia
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A CJMPÀNHIA. CATARINENSE DE CREDI�O _._ ...

". FINANCIAMENTO', E INVESTIMENTOS, comunica

!:los' seus dréntes e ao povo: desta Capital que trarisie
,

(lU 's�às inst,aloções da Rua Deodoro, 17 para à R:�C1
"

Ar:lit�: Garibaldi, 1 O �squ;na de Rua dos Ilhéus ond�
10 �stá oterider1âo normalmente,

SECRETáRIA DE ADl\U

NISTRArçAO
graí'o 1.0, convido a todux nichos os restos mortais· c

os arrendatários dos tcrr('-' idst.cntes no' referido terre-

Alois Petrs

Anita lVL MOl'cÍI'a
Alei José Chagas
Amalia. Barccíos

Brasiliano José 'I'ornaz '

Carlos Joitas

Celeste Lentz Santos
I .

Dr. Leonel Costa
Etelvina'Cantuarlo
Enzima Dutra

Edson Silva Oliveira

nu, Findo este prazo que não

;;'(:r{t prorrogado, esta Admi·

ni)ih'l'ição procederá a exu

mvcão c fará a transíerên- .

.:;ia dos mesmos para o "O�·

-suárío Comum".

;. SECÇÃO DE CEMI'IlliRIOS
PARQUES E JARDrNS

nos dos inúmeros abaixo
rélaeíonados, que fica con
cedido o prazo de trinta' (30)
dias a cOl:tar da presente da

ta, para os mesmos í'azercm
ou renovarem os ,a.rrenda
mentes de terrenos nésta

Necrópole, aforarem perpé
tuamente ou depnsitárem em

'Adélia Wesmaulma

,An�oh.io Santino

· .

Antônio Anacleto Etli Veiga de Ollveira '

Fraucisca Batalha da f'J3}'"

EDITAL N,o 03167

De acôrdo com a Lei n.o

246 de 15 de Novembro de

.1955 em seu art. 1793 pará-
Rodrl-

;. -. .

=;�-:'';:::::::-::':=�'.''.:'''�:-,;:::::.:.;-:-:.::;::::::::.::.::==.::::: :.::;-::-::::;-:,,::::,::::�::=�: ::::-... .:..-:�-:::::::=.:::.:::::;:-;_.._.�.=�. ':."':'::� :'':r-:::- -, gué�""
\

J\na Assul1pção C.' S.anto:;;
'l\.(loUQ Monteiro Pinto
Antenor l'todolfo da Silva

. i 'Al�éliá Mendes da Silva

Adeiaide dl'. Gama' Lobo D.

Costa

Gasparina JViagalhãcs
"

If&ntique Bruggemann'
.

Herrnam Bech

Inocência de Oliveira pias

veira. ":

Francisco Xavier Goular],t'iNEMAS
'CENTRO
São Jose

BldRBOS ..

,

\.

ESTREITO'
GLORIA Irmeu Júlíc, às 3 e 8 hs.

Peter Cushing
l\'lichele Mercer

Cristcbal Alnicndros
Oandida Azevedo da Silva

". Dario .de Freitas Noronha
.' �.liza :Vasco'

Joana !l-hria Rosa

João Koli.ns
João Batista Gainet
José Polli '

Júlia Dontembach
Joaquim Machado

às 5 e 8 hs,

Sara l\'Jonticl. .

Mare Michel,-em-

BAÍA:f,MBOSCADA NA

SlNISTRA
-'cm-

c' Elias 'Paulo., S AWl"B. A,
Basti11aIicotof
Censura até 10 'm;os

]'.' -'1 ,.' :;,"'.; .

- ,,:"< '�

.E"''''\ em, ai: . .. DOi/I,.On H" {\ccn_)

IMPEilO:,.
-,

.

" :

José Dias
João Augusto de La Má.,'

tiniere
.

Jeaqnim Mànoel Tava:te\
José OÜvio da Silveirá' "

PimaScope: Eastmanflolor ,

':. Censura' atô 14 anos
Veill ai!. " DOUTOR JlVAGn

8Hz

· l�stefàrio "Valmewie:h
.E:rnest,o .Ríchter '

. ,

·

F�ancisco bnto. de'MCIo
Fiaúci�ca Úma

·

Ge,ni.li.õi�' Wiartiús de . San-
.

às 8 hs,'
.: 'za", "

Luís iiguiar . � ,,\. : 'lItigo -Pessi '

7- em ,_7
,

:
,

'

.: 'iiil(la Gah,ão .D'Ãvila
fi: VOtT� D()�, .,5 t�AljC�ES .'. ,Heiióf 'Tiago ,íVI�ieÚa

. NEGl,'tOS ,:-'
. . Ú�à: Conc�ieão

Censura até 10 �lIi�� ;
..

, .... >< t��bei dUÚilo
'

Vem'a1.!i .., n()QTOR'ir!Vf..O;l)""::iT�ã�' Fra.Íiidsco da Neve:-;,

Bi\já'
. ,
., . '{-

- ", ';;
.

'J��,9' .da Cm,ta'PereiI:a
,'"

.'
" '" (

.

Ab,3I'Sabi.no· , ,

'.
.

" "Arroiá. lIorn
'

.

_.,.-:_\
t

•

�J\delitia JJrih'al'�S Kraf.f
.,.,

.'

.\

_''':'.- �·�""""··:":··'''':'--f-:·-'':'___''':''''''·__ '':'·�·�_·- --�._-_._-_:- ,!...'_.

, J:ômpaidÚa' Câlirinense de CrédUo1
. ,Fin'anchulH�ltIG e Infi�sihrúmios

- às 5 e 8 hs.
,', '

Laurence Harvey
dail'c Bloon

' Luiza S. Pereira
L:mr,a. de Oliveira
Merulina' EÍnél'itil
Maria do '€oncilio

_
- eni-

() ,hmr'TDo lV..ARAVILHOSO .

Maria Deolinda. . da Sily�
Manóel Cúlota
Manoel C�lstódiO pel',�i.!'a
Manoel VICente C<ll'do!!o;,
Maria AntonÍa .

Barn�.i.iDJ;
l\'Ia.ria 'Raff I\lafra. �'.'- ':

',DOS IRMiWS GFÜMTVI
CinemaScop� ,'!'ecnicoior
\ Cénsura até 5 .a:110s

.

Ve�n ai!. .. DOUTOR .nVA&\'f)

,ijOXY
, às ,8 h5,'
ltory Calho,Un
·Linda DaÚlCll! 'às '4 e 8 hs.

;� Uma deliciosa e ines-
, ,

.

q,l�ecível história de aluorl -

ESTEJA SEMPRE COMIGO
'. Censura at� 5, anos

V�;U' rli! .. , DOU'rOR JI�TAGO

-·e.!Uc-'

. O' PISTOLErII'::(( ..nÁ:s�: .

. ESi,'ORA.S .. :r�mGR4.s ' "'"
Tecnicolor' .

,

Censúa. at� 14 ��()s. .... ':
.

Vfm 2i! .. " DOUTOIi'.Hv�\{iO
.

:' '::-, \

..; à o' M' UNI C A IÇ li O.

.-: .-

Ruo Presidente Coutinho, 17
.

Fone 2302
C'

.;
� ;
.". ,I A DIREÇÃO

'

..

\:

," ;

<,,;_,' •

, i

6UTRO
·(doze)
JORGE

-.,_ r-o

DIA ANUNCIAVAMoS' A� 'VENDA ,DOS' 12.'

ÚLTIMOS ,APARTAMENTOS, ,Dó' EDIFíCIO
DA!JX" MAS,�VEIO' O pAI' DÊSTE' ·GA

E ESTRAGOU Nosso '.' ANÚNCIO.'
'.

.
".

.
.' -

.

SÓ >TE.MOS 11·'(onze)
ROTQ

'AGORA.
RESOLVEMOS 'FAZER OUTRO, ANÚNCIO

.. .

.

-,; ,

QUE . ESTA c.':ESPERANoO ?!?!
MAIS ···.·1;.r . '6P:Ó:R�TUN'IDADES ,?!?!

•
- • �, .( ,. �

'< ,- • •
•

\.
,

''''',

li. oi \

.

'. .�. '.i'

',BEM'; NÓS
,VOCÊ, O
VAI

.

PERDER

E

J,

.

,

ÚNICA·LOCALIZACÃO
FINANCIADO EM, 5 'ANOS

l····

•.

EDIFíCIO

PREÇO FIXO
'SEM
REAJUSlc.E

.

ULTIMA

CHANCE

IMOBILIÁRIA
A.GONZAGA
FONE 3450
DEODORO 11

I
,

.

. Il' I

I.

Nelson José Gonç3,Íi,'f'S
Nelca Olinrlina (h Silva
N�usa Helcna' C:11TeÜ'Üo
Onelia Mafra

Osvaldo Rrl'Clrigm;s Pereira

Pcrcítiana Batista da Cu-

nha

Raimundo Luiz C, 'I'eive

Túlia Pinho da Silva
Valda Paula da. Silva

j_.udvig· Ran
Júlia Pacheco Bento
José Antônio da Silva
João Pedro Oarreírão

Julieta.Costa dos Passos
.José Marques 'l'l'ilha
Julieta Lopes Goia

Leontina Amaral
Leónidas Justino da Cn

nha
.

"-

Luiza Z. Berreta
Maria Bezerra Boa ventu

ra.'

Maria Gregéría Nascimen-
to I"
Marta' Nasser Boabaide
Maria Ciríaco Aveliin
Matilde Pinto de Lemos
María. DelaÚe Ventura
Maria B.� Campos
Nestor Alves de Souza

���IJ
����

"

/

A mais, JOVEM EMISSORA acaba de

completar seu 52 ANIVERSARIO.
Quando ve\no5 passar mais um ano de'

atividade, temos' a' certeza de haver

correspondido a" conüanca depositada.
Formando a melhor equipe, fazendo a

.

mais dinãmicà . e atuante programação,
colocamos a emissora numa posicâo de
UDER D�. AUl)IÊNCIA.

.
Estão de parabéns nossos anunciantes
e ouvintes porque souberam escolher
A �\jlELHOR, ainda que ser isto (a melhor)
0!TI apenas 5 anos lhe perece INCRíVEL.

; �\
. .J,�'

Neri Boeíra
,. j

�. ,�
Nail- Bel'lla�'des da Silva

.

Nerla' Guedes
Osmàr Fori�erolli
Pedro,.Agm,tinIio 4e Sou-
'." ,

..

,,!.

za, .,'..
, ..

Percilia:í1a. ,Rechel' da, Fon·
toura .'

Rosa Rldél'.
Verginia. Aguiar Luz
Venariçio JVlachildo
Administração do 'Cei.uité-

rio" São l"rancisco de'Assis,
2 de Junho de 1967,

I
Fe�ipe Schrnidf n2 25

-Fone 3933 FP()tIS se .

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

,
1 l' " (

;._

Cid 'Xavier Adreano Gon·

çalves .

-_·�""':"'_--'_·-----·-·---·-·--·-"-···T-·--7·;·-':'___'�L.__ -_;_,_:.,.-::------ �-"""' ... ,�.,.

.

�
';.:
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.
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PROGRAMAÇAO D9 MES DE JUNHO

Di Soares
Dia 17 Soir.Ée Junillo com InlCIC às 23 ,horas'

":,

CASCALHO
Sciirée Junina infantil corn ,inicio cés,<\15,!"" . Dia 25

. . horasA saga dos garimpeiros .da região' de :Lavros, '�

na Bohia, foi 'cefinit.ivomente fixado nbr Herberto
. /

r (Despedido do pbtado dos soii3c.s do velho seder
Soles no romance CASCALHO, um dos mai,ores da D'io 28 -'-- Soirée Junina com início às 20 hora.s,
nossa ficção, e que lhe deu uma importância interno

(NÃO PERCAM A GRANDE DESPEDIDA DOS SÁ-
cionol, com tràdução pGlro dors, poíOies- Tchecoslo-

L.ÇíES 'DA VELHA SEDE DIA 29 JULHO).
""", ,

váquia e Rom€:nia'..'.:::.. e umq edição -em Portugal. As .,'

.Edições c(� OLjro relo�çaíll' o" I i 'ira pelo quinta vez,. �
. ....,.,

, __ ._�:�- __-' ..::__:_

ogora COm inÚ'9duçãp de Adoliias. Filho, biografia e

notas Ce IVOl1 Cavalcanti Pro:e,nç9l, .e ilustrações de Nó�herle
. Czernay,

Pot'y,
.

ciRURGIÃO DÊNTISTA
lt...rPlANTE E "'RJ\'NSPlANTE;Df: DENTE-S'- ...

....

<,

A ARTE DA LI DERANÇA

Qua.lquer s�'�--humano tenl capacidade de I ide- .

ranço,
.

desde que sejam incentivados .r.ele quçd idades
que são comuns em todos os homens. De que ma

neira se processo êste traba·lho 'de "incentivolJ é pro
'.

blema que .veni sendo ampla0énte d�bàddo, dó que

resultá c surgimento de novos métodos .para
· ...

0 for

:CJ:1,oção ce líderes, 'a fim de atender Ag' múltiplas ne

cessidades de, um mundo em r6pLdo transformaçãQ"
. .

Sôbre-'o assunto/verso o livro A A.RTE· DE ,LlDERAN-
. ç,A" de S ,w. Ros�zjll, oficial do Marinha britânica, 0-

\

gcro' pub!icodo nQ Brasil por Zohor Edit6res, eO;l tra-

dução, de Hélio Livio Ilha, Comnel ,Aviador do FAB
Série "Biblioteca de Ciêricios

.. da Administ.ração .
Co

po de EricÇJ.

Dentistéria Operatório pdo sistema de. a_�to_ !�!�E.Õ,I
(Tratamento (nd.olor).
PROTES� F,IXA. E I�ºVJ;L·

EXCLUSlVAMl:NTE tOM HORA MARCADA:

Edif..íci,p Julieto, cu�junto dé sa10s 2Q,3 ..

R.ua Jerônimo Coelho, ,ns

00; 15 às 19 horO$"
ResidênciCl: Av, Hercílio Lu't, '126, a;:>t .. 1.

.__._- ---��----

casa

'A VID'A DE LIMA BARRETO O· Jardlm Atlânticô
"

... .,_:,_,__;. ,

Francisco de Assis Barbosa se' destacou, no jor
�alismo, como um dos mais brilhantes reporteres' de
suo geraç�o. D€sso atividade resultou um I ivro pre

cioso, que é um documento de nosso história, o "Re

tratos de Família". Outros vários trabalhos de sua
.... '" ,.; ..

I '

(;.

cooperará para ,isso!
Conheça as nossas ladHdades. t 2d�lijjra C)

J _. '.' ......-

seu terreno.

Pr��icamenie . C.lDA PRESTAÇÃO MEN
SAL/ VALORIZA

outºr. 'de "Trist� Fim de Policarpo Quaresmo". Edi

ções de OUro. Série Clóssicos Brasileiros . ,.

O LAICATO, MITO E REALIDADE

5 VEZESA Igreja Católica continua realizando' compo
nhas de renovação em suas fileiras, criando condi·

ções poro que o sua infiuência seja mais dinâmica

e fecunda, Uma dos questões muito disc:utidas é o

do participação dos leigos no atividade religiosa, e é

êsse o tema escolhido por M. Corr'auges em seu li

vro O LAICATO, MITO E REALIDADE, que acabo

de ser vertido paro o nosso idioma. O volumE;) é pre

faciado por J. Danielou, que ,assinala a importância
do obro, destinada a grande debate entre' os cristãos,

Texto traduzido por Celina Monteiro. Edições do Li

vraria Duas Cidades .

Lscrilério: Pedro &emoro, 1419
Tratar cnm B�njamim ·AverJJuck
Fone: 3917

- x x x, x -'

.€In
ARQUIVO 6 de junhO 1876. Segundo o jor-

nal' "Regeneração", é impossado no administração
do Província de Santo Catarina, o escritor românti

co Alfredo d'Escragnolle TaunaY, mais conhecido co

mo Visconde de TaunaY. �eu filho Afonso, também

escritor,' nascey aqui no Ilha o 1'1 de julho do mes

mo ano, FARACO - Ruo F. Tolentino, 46
',:; :.', l,r

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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Dltm. Escriíur
(., .

Cidarinense Na
lIalia

GUSTAVO NEVES

Data de longos anos mi
�lba grande amizade a Ar·

naldo S. TI.:ú,:;gO recordo os

tcl�Ü?OS e;n que, Professor
e 'a"Íto funcionário da Edu

c��ão, entregava-se muito a

sério' aos deveres tuncío
naís. num exemplaríssímo.

"

devotamento a tudo quanto
slgnificasse qualquer con-

/

tribuiçâo para o desenvulvi-

menta cultural. Admirava-o
assim e, quando passou à

irl1üvid,ade legal, pnr \um:l
aposcntadnrin muito merc

cida, Arnaldo deixou sua

qucl'icla terrinha, a pac-fi
ca São Francisco do Su1, e

fui fixar moraÚia no Uh

de Janeiro .. Outros vínculos

de ,0rdeJ1í espírltuaf me

aproximam de Arnaldo S.

Thü,g'o" cujas atividades li
terárias constítuíam para
mim sempre um motivo de

par�)cular estima. No Rio;
não .se deixou acomodar
aos' ócios da aposentadoria,
mas, ao contrárl'o.: . contí
nuou escrevendo belas pá-,
ginas' literárias, curiosos I

en

saios muito" beril recebidos
e que, llle não 'acr�sce;n 'os,

méritos das obràs COiu que
eririql1eceu a

_ bibliografiaI ,

catal'inense, "alem sobretu-
do como precisos frutos duo
ma f�el1nda maturidade es·

IJiritual.
Não serja, pois, menos

que r'azão para en();'II!,,� crm·

tClltarí:lentn para m('1:1 (1 [''''
to ,de 'encontrar', fr�rI\Ef�;l �,r',

utente, nas colunas de ,,(-)

I" ,.-carl í)" ,1' cf'1i;h()J'�c;ão c{i:s ..

sc ineu nO,bre eOJIl',ade (\('
Ac:ii:!emia Catal'lJ1t'ilse ele

Lctl'�S c que, no, Ri'o, 'c ','Li

intl'gl"ado '

em cUvers3S as·

sociações de cuI.tul'a, como,

[lo e." a' Sociedade Brasilei·
ra dê Fil_osofía ,e a Fedúu,
c;ão elas Aca(lemias de Lf�-.

tras, em a Qual' represe';]·
ta, corno delégado, a nos�;a

Academia,
}'ois bem. Leio hoje a 110·

ticia. de que, em recente
reunião da 'Federação '(his
Academias de Letras..,'" Ar·'
naldo S. Tlúag'o exp'ôs unu

cart� que re,cebeu do escri,
·io1'

'

ital\iano 'profe�sor Ga'r.
lo, Bianco" irut'br 'de mais
de vinte obras de projeção
invulgar, agTuciado Com o

Prên,lio' de Cultura do', Go·

vê'rn,o italiano, e que, téndo

lido" de ArnfiLdo, a "Exeg('"
tiea da Divina, Comédia" ado

miJ'ol1 êsse livro do escl:j·
tal' ca-tul'inense a tal ponto
qHC se propês l'ea-lizar, i1a

AcHlcmia de Letras Spada·
)"0,' dc Nápoles,' uma conre·

J;i'neia, el11 que nã o só es

t,udatá ,i pcrs<Jnalidade do

<HltO,l", lIla;; .fatá a llivulg I·

Çá,lI do p,ensali1ellto que Ar

llaldo �. Thiago expressoll
através duma interpreta·
ç1Áo espirituàJista da ":'Divi·
na Comédia",

Conheço o magnífico ,
)j.

,vro que taJ�to e t.ão hem

impressionou o escritor ih·
liano. Lembro·me de quc,
ao tempo em que fdi edita·
do, obteve apenas, no Bra·
sil, algumas �,preciações es·

lli:!rsas, dessas que valem
mais eomo reg;istro do mo·

vinwnto cultural, do CJllf'
como l�rofundo estudo de
idéias dos ",Rutôl:es.
l\gOt'a, ' porém, a "Exegé.

tica da DhTÍlJa" Comédia ." ,

�'al1ha illterêssé I?OS circu·
los ,.intelectuêlis italianos c,
finalmente; parece conl'

jJ1:cpídida.
.c�omo se siibe, Arnaldo, S.

Tltiago é espírita. Tqdos os

seus escritos lhe ctenunciarh
,essas convicções. O pO,ema
de Dante, ppr êle interpre.
ta(�o eH1 rl1omento de feliz

ins}Jinlj;ã o, rel'l;lge comIa"
um monumento simbólico
alusivo ao ato duma illlci,l--,
ção esôterica. Passo a pas,
so, a, escalada feita �trávés
do pcteJl1a cor.duz o leitor à
concepção espírita da evo.

lução, po�· céus e purg'a tó.
rios\ subjetivos, até à inte.
graç'ão espi6tUfll na defini·
tival mansão li que se desU
no o Homem,
Sóhre a brleza do tema,

a pr,oj'u�lda, solicitaçã,o (1.0

pCllsameno fj! (: sófico�relj·,

gioso I(�onfere à -obra 'de Ar·
naldo S. Thiago o encalltn
duma, nova inteligência

.jl)!icada à SilllhQlogia te
, I

Dante, E'isa é a ohra que,
11;1 Acadelllia f1e ,Let�'as SIJ I'
dar(l, dt, l'[;ll\O!f'S, nolahiJi·
Z;,l f) e�t:ritol' eatarincnse.'

\ ' pelo'
o restebeleeimentc da Paz no Oriente Médio

{

\ Taraf
r

sso
dia, apelando para que as' grandes potências mun
dicis-envidern todos osseus {;)sforcos�no sent,ido d!e ser

\ �,' 'I

!

decretado a ordem de cessá': fôgo.l, Estados 'Unidos :e
, :.., .,

. \ ,\

União Soviético,. que não ;desejam' pagar o alto pre-

co de uma guerra mundial, pârticipa'm na li"ha de

frente dos entendimentos diplomáticos, apresentando
soluções pcrc a paz. 6 conflitado m,Lljndo árabe, sen

tindo os primeiros e significativos reveses da luta, de-
I \

verá compreender que no ódio, na destruição' e na

morte, não 'en�o�trará os remédios para ,o desenvol

vimento que há muitos anps busca alcançar, com pou

co suc,es'so. Israel, num� manifestação de' elevc:ído con

teúdo político e diplomático" lançou apêlo à União

Soviética, pedindo todos 05 esforços para que a paz,

seja resrcbelecidc no Oriente Médio}

\

0:1,50 suq a1 [tu:k possa cOH�sponder a um retrocesso

'Oi\l demom;tração de froque:to. Ql.lonto o nós - e cre

mos qu.!?, nês�e poríicular, está conoscó o grande
maiorici çla o�inião público ac'reditamos sincéram�nté
que o Marechal Costa e Silva, deu 'uma ,puj'ante de:'

Os lei'tor�s que têm acompanhado i'lO�SOS comen

tário's sôbre-- a' acão politica e administrativa do Pre

sidente Cosl-a e Silva por certo nôo hõo tle estranhar

OI posição que firmamos o respeito dos medidas do

Govêrnó Central� confiando nos propó�itos presiden-
ciais de promover a normalização da .vida público dG mor,stroçêío de 'grcll1dezo, de inteligência e de eleva-

,faís e 0_ efetivla normalidade ·democrática do quddf(.l da sllbedoda p'olitica e, ainda mais, que' está em vias

'político ,brasil�iro. l�so não implica em que, y�Z por de �e(llizacão a pcsonalidade democrático que víve
j '-,'� -

oútro, dis�orâemoi de certas atitudes do Presidente I, iodo a lado com a individu.al-i-dade autori1'ária que lhe

Costa e' Silvo, �omo oco'ue'J em nosso ediÇ'ão de on,. ',io,; im�osta, pelo esa.u�m� que r_levou' 00 poder. E�

te�, " ...ando nos, mal;lifestamos �ont,rària;mente J
'

QO .H, '!l0 ver�gde, ,urp .g�s�o de1'5HC!m1e.:io, 09 quq,1 ninguém
seú recent'e pro'rtúnc'iomento, diz,en'do) que, não C\�.tiria i;Je bQm .s€��b PQQel'ti n�g(.'lr a oportunidade.
mão dbs seus 'poderes de legislà'r através de Decretos- A opinião pública acompanha vivamente o de-

,Lei, nem permitiria qualq.;ter alteração na legi!;lo:çêio bote que se trava ,enh� o persona'lida4e democrática

di,scricionário que lhe foi legada pelo ,seu' antec,essor, e, mesmo, libera" do Presidente Costa e ,Silva, e o

ent!'lndend�o nós que' essas alterações deveri,am ser efe �, s'ua formlllcão disci'plinada nos rígidos' regulamentos
tuadás, sim, mos "paro' corrigir' aqu,ilo' que de errapo milit(l�es, �90�a ,um tonto -exigida quand�' na ocupa-

).
/. ('-

foi feito pélo sr. Castelo Branco. çgO d� um çom�ndo civi�. I
A discordância que tivemos em nosso Editoriãl

Ontem, paro satisfação nossa e de todos aquê!es
�emocratas que se empenhom na defin,itiv:a normali'

zação da vida -nacional" chegou-nos,_,atràvés dos jhr
\"ois, a notícia de que o Presidente Costa e Silva' hou-

'

,

, '

vera melhor' definido essa suo posição, deixando-se
levar pdo prevalecimento democrático 'da sua perso

n�lidaJe. SOllbemos, assi;", 'que é pensamento d� Che,
fe da Naç50, já no coso do Decreto"Lei que iria' bai
xar sôbre os aluguéis, reabrir a matéria 'e enviá-Ia

CI'O' Congresso em for�� de pr�jetl> de lei. p mesmo

tratamento, ao que parecei será, dado pelo Presiden

f,e do 'Repúblico, a um outro d�c,reto, ,já pronto poro

ser baixa'do, e que diz respeito ao impôsto de renda.

E' muito provável que, não-falte quem julg,ue que,

de on�'em e o ,louvor que hoje fazemos ao Chefe do

Nacão, não devem ser enca,rodos como apenas um

rec;lfso de: estilQ ao editorialista imparciat"e oo,órgõo
de Imwensa que, emite a )sua opinião própria c il1-

dependenl'lõ!. A posiçóo fi�mada por O ESrADO está
u

correspondendo, aos fatos. Se onte!TI êsses fotos nos )'

pareceram negativos, os que sobrevieram hoje se nos

'afiguram como' altamente positivos e ónimaêlores.
Diante disso, justificam-se Cl' nossa esperanc'O e ,o nós

l " "

so c;onfianço, no seni'ido de quê o Presidente da Re-

pública cumprá a tarefa histórica, no decorrer do seu

mandato, de redem,ocratizar a vidó pública brasilei-
I

ra nos m,oldes ve�dadeira,mente consagradores parei p
suo rriissã,o do qual tonto espero o Brasil.

\ ,

,

, ,"JOR!)JAL 0..0 BRASIL": ".o ditador Nasser Sll

be (1ue não 'rE?sistiró, o umll nova derrota militar di�n
te de Israel. Nen�um desP<Jta resiste'.o repetido's re

v.e"es, .o importante (que não seja derrotado, de com
bulhada com ,êle; a O�..JU, t'>Jasser, de qualquer forma,
otljDmÓ um 'lugar m,inimo �a Historio do mundo, MllS
cios !'J::ções Unidos eSperO'5e que f,açom do, nosso

"(i�\Ídc con[v DOcló um mundo melho(,"

".o 'r:C;T I\DO DE S PAUL.o" "No medido em

'Que oe delineia, em contorn�s' nitidos, a vitoria mili
to� do FsJodo de Isr0el contra o toliq'ocão de nove pai
:ceS: O"cbes, o crl�e do .oriente' Media ,e'ntro na 'suo:.ta
�e [!")(]'S cril ica e oe:'igosa, pois o coronel Nasser, le
Vê'::h i;8!O ,seu desespero e por, sua criminoso irrespol1,
�ubilidg..::le, esta jogando os últimos trunfos, procu
rondo transformar o conflito local numa conflagrocão\ \) \ _,

mundial." I "

,

"DLARIO DS NOTIc(/\S" "A situacãe exioe o

maximo de cui�jàd1s', .o incendid" do .oriente Media po
derá o,reler por mois tempo do que se esoera, E pode-'
,ró !cmbém ceqenerar numa conflagração de, maiores
pror'orc0es, 'el'l'1borC)' oinda sem. o sentido olobol: .o
país terá de aparelhar-se em todos os se;ltid�s e dire
�6e: poro enf"entor o qu� vier em consequenc'ia- do
lUla 'nr�,,�rh no Orlel-.trc tv\e'r1io

"

"CORREiO )Dt\ �,�ANHÃ": "Ail'da nue\ a crise
(1 �U(] I se i 'J ato I hodo e resolvido sem i'mp.l icoç�es e;
tranocibnal:;, pel'maneceró' a dilema do sobrevivencia
CIp Israel em face de um mundo arobC" hostil. Geopoli,
t:í-(' ,-." ",I'üe, 00 simples exome de um mapa, essa 50-

1�'-'-V'\I(;nc:o �(]-Oce dificil, o longo píOZO, o menos que
)y! o I 'r'l cnten:J:me:lto, entre os dois compos, tal é o

r,l:'::;er'o' iebAe '!=,o,enciol de orabes ern contraste com

os reo!izoçÕ2S conuetos dos isra'elen'ses,"
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o MAtS ANTIGO rnÁ�o 'DE SANTA CATARINA
\

,

rJI�t�TOll: aose i'I'J,ams<4�m Go'�n'!I1j - GE�tENTE:.D0I11Ülg0S Fernandes ele Aquino
. .' ; � : , I' "

I
'

'$op 'a, 'presidêhcia, do Sr. Armando

Valér�9
e

de, As�is, ',o Gabínete Executivo
da �REN� estará réunidp boje, ,1 fim

de debater a�sun�o'� do mais alto jnte�
rêsse F,na a agremiaçã-o, O tema príncí
pá} d9�:�:'ilçÓn-irf.1' rÚ� boje p'rende.,�e à' pré
xima visit,i".iqlle fat� 'a Santa. Catarina a

corriiss1�o par.tidári�, presidida _-p�10 sena

d��' 'Car:Vfl'lhb, Pjnto,<�ue devera: 'colher su-
,

�I 1

g,estõCl;>' pa.ra a refrrrrnulação ,da ARENA,

110 âmbito nacionàl. Segundo 'infor,ma·
(Iões aqui chegadas. enviarlas 'pelo 'sena-'
do� Celso Rmrlos., h sr: Carvalho Finto
deverá chegar a Florianópolis em meados
do 'corrente mês.

Na tarde
I
de ontem" integrantes (h

aarerniacâu' situan·'.,',i'da ClT! Santa Cata- estão apreensivos ' com' :-:." geadas que
rina' estiveram reunidos' corn o Governa- amear-rm cair em várias regiões, por és,
dor i Ivo Silveira. ,?'('1sifío em que 'foi ela- I

tes dias, O Paraná já está sendo castiga
borada' à �"'end'l p:úa o' encontro dç_. ho· do pdas consequênchs da 'Qaixa tempe
je, A reunIão c:,"u'��e rio finJ 'da. tarde, n9 \ ratura' e', a' nossa lflv'om:a não escapará do ,�

" p':ll,ácio '_'dl�. :: 'Aí:'r(\tiümicá� "e <>pr91:ongml'�c i'� ,nagcl(�. ,Esta ai:o, J;II�'(f'fesor; 'Se1XaS :Netto
',", r " I. ' � , • ',- '� .'

.,

,

por ,POl\OO ,rinis 'dtl um:1' 'hora. c' �"
'.

'" ,\' t ,�ue IJ.ão ,me deixa i)1CIÍtÜ'"
,I

, Támllem !5C' efiêontra enl�
" poder rIo" ;!,

; '"

Gflhil1e�é "E'[e�ÍlÍivo da ÁRENA1 u� do. � "E"STADÀO" PUBLICA TUPY'
oumento ' aS'linado; ']Jel� senador 'Ca,rvalbo
,pjnto, so,1jcitando ", a' dmÜibuiçãl,l do ór· , , , ,O "Es,tado de S, 'Pauro" de ontem pu'
gií.o '8'�taclll�f' dr) r,n;'ticlo p'sra a' reformlJ' liÚca' o h:ilaaco (la dil'etor}8' da F',..nlllieitiJ

'ln�iífl,-da IC[!,lll1lb, nils s.mis bases' de org'a· Tll]J�' S,A" (,');Gc1'1':::do à -:n de: '1nrço.
>

I)

niza--:i1Q,
.,'

'ativo :e ,o 'passivo d�(plela, empl'êsa, clt,·,
N'Ü próxj�i""tJ (1;,9 :10 fnlç;�l r:;"Yt-se' RS h:r;;'- "a,ln�se a 1';C:rS J'1:�"4 21�L�'?' (treze bilbões,

crir"0S, '-,�"� 'ili.,ni'i,� r�'rjic:í--ja, cme 'desta ClUZ2!ltos e cinquenta e c!\:atro milhõ,?:),
Vc·� r1f,,"n�'; :-:er f;'e;t:� (''''TI o nreenellimen. ,duzentos 'e qllarrl�b, e niffl 'mil e quinhen·
to de fi!'ln" e n1'\Q ',('(,'-11 'a n<;s'Ínatura em," tl,ls e vi_nte cruzeir'o�;, antiGPs).
'livní. eoil1o aÍ1ter'Ú)'n�Jel1te. E�liss;íl'i(l'i' f1a
AREi�A lje1"(�Orrem,:t:od� 0 jnterío� do E,�·,
tad.n. vis�,IH'Jo a ah:;niar o número neecs·

À,�ilSSVHÊIÇÁ.Ç DO PSD
I

,t\]je�H' 11.a:s
I dc;;i'�J�i;tradtes i}UbÍica�' "'Estas articuhH;ões tÍYeram ,hl1puls()

ti i Jli'e�idente Cosh, e Si�v� d� que ,dese·
"

"apoio alguris contatos mantidos por ele·

,):1, c's! iihulilr o bipartidarismo -' fcitas mentos da' 'cupul" do ex·PSD com algu·
, nl1l ':.\ !'C'tnmo com Hcleres da ARENI-\ -

mas I'ii?UlaS militares, solJn'tudo com, o

'ü5' ex'r:irig-cntes �IJ extl11tn ,JSD' continu- ex.presidente
\

Eil�k() Gastml" DutI'u. O

aD,i. inÚmkJ'Js dn ]i:·01'OSW· '1{�'e organizar "'uulfechn,l, que f�lj' .pre�idel1t( de hOJ)�a (�()
um novo partido' ]JUlíÚco nu país. Afir· PSD _ ch.ia leg-enda

'

lhe deu a vItorli<'1,'
l1�n:n que 'as artfc'ulações já ganimram pará' a iJre�idenda da, Republica -:- estio

adesões em varios .. Estados do Nordeste, mulou as arti<;ulações, aceihndo, o arguo
em ]\Ilinas Getai� e na 'H.io Grande d'o Sul. mento de qU() as diversas curreJ1�es poli·

Ii1fOl:m�N:C que· cm Minas
•

todos os tieas não podcrão conviver natural e es·

Cx·pe�Fed;i,tas se 'dispõem a ingressar 1\0 p6ntal1e�mente, no cliílla àrtifich:l do

novo partido c que apenas' l'elütain ps bipartidarislHo. ,

81'S. Gustavn Capallleh;ta e Ultimo' 'de, Caro ,Os (l{il'ig-entes do antigo PSD desejam
valho. b ex·miilisf.ro da Eclucação, no en· ,'-cvit,ar publicidade e'Íll torno das conver·

tantQ, lJ�rece o mais: propenso a :a,cei�al" a sações que! vem mantendo. I Alguns,: me·

ii:l'€�a, embora considere' p;U(te�te "espe-, 110S discretos adiantam que existem mais
'ra1' mais Iim pou,ca". En;t 1\'Iina's 'Gerais, de 15 senadores' comprometidos com' o

'os srs\ Éias, F0t:tcs e Bj;�s Fod,e "l"ilho fenas(�imento' do pa,rtido. AcreseentáU1
são os a,rticuladores do rC11�nicimcl�to" peso fiPe a 11'H'a legenda iHída teria a ver eom

sedi'sta. o sr'. Jm;cl,lit1o, Kuhistchck, 'embora. nela' /
iw:rcsSJssCl11 muitos elos antigo� cor·

rc1ig'j(;narios do l'x·prcsid'\'J1te, A 'majoria
dos antig f)S nesscdistas discorda da Fren·

te Al11pla e de qualqüer aliança com o sr,

Carlos La,ccrd�l.
'

POLítiCA ar ATUALIDADE
,

,
'

•

!
( "I

,.

Marcílío Medeiros,' Filho.

ARENA VE O FUTURO

s:il'io' de assinatur�l,s )la!":'1 flue o partido

e
\.

a sobrevi�ência do Estado de Israel, não significa)
paro as nações responsáveis de todo o mundo uma

mera questão milite r, E'; sobretudo, uma questão de

consciência; que não deve ser relegcde o plano ',infe

rior, no atual conjuntura internacional.
Devemos ter bem lembredc, neste hora, a gi

g�ntesca obra desenvolvide pel's isrcelenses, iapós
a criação do EstadÇ) de -Isreel, com o ,término (Ia .Se

gunda Guerra Mundial, num ato de justiça e de re

paração. A terra árida
I
deu origem a um Estado

\

mo

delar, onde foram, erguidas cidades" abertos portos
e cultivados os' faz�nd�s.

Mas Israel ta�bém armou-se. No controverfido
Ori;ente Médio, onde as intrigas interhacionais e os

. ressentimentos entre grupos encont-ram campo fértil

poro o ,suo expensêo, era necessério preporor a sua' E' preciso agora, "mois do' que nunca, colocar em

defesa, em beneficio da suo própria integridade po- plano s';�l)erior aos antagonismosj políticos e' ideo'lógi-
I,ítica e territorial. E é assim, que Israel vai Se 'de- cos a grande couso da paz mundial, lembrando a li-

fendendo bravamente do ameaço em que se sentiu
v

çõ� de �aiIJlÇl VI, segundo o qual ,o paz não significo,
envolvido, lutando pelo sobrevivência que muitos apenas e cusêncie do guerra, mos os esforços de to-.

n,ão querem. Mas,� após o fracasso dos gestões dos dos os Foíses paro promover .0, desenvolvimento co-

Noções Unidas paro evitar, o conflito, é preciso que' mum entre as "ações. " I

se reconheço que da sobrevivência de Israel depende, Assim, após o cesscmento das hostilidades no

a, manutenção do autor:idade e do, dig';idade' do �r- '

Ol'ientê rMédio; que" j'eflete o desejo de. tôdas as na

ganismo internacional. Criado pelo ON'U, o Estado de' çõe,$ responsó..-e,i,s do mundo, uma nova etapa do paz:

Is!ael"c!everá ,sobreviver com"p respeito qu� so.,ube con de�eria ser des�nvolvida entre os países daquela re-

quistar à� demais noções do m-undo, ,s�b <?, riscai das gião, qW,e t:'ovllm a batalha" permanent!'l no s;-,� ,sen"

próprios Noções Unidas não re'sisl"irem o um II1ÔVO tida luto /Contra. o, s�bdesel'!volvimento:' G batalho ,d'o
fracasso. ai,u:çla mútua para constru�r me!hol'es .conj:lições de

O Brasi'l, tradié:,ionalmente p�dfista, _empenha' vicio Cl�S hom,ens que' hoje fazem o guerra e semeiam

se junto à ONU em promover a paz no Qdente\ Mé- a morte.

P01'S:i 'cumprir com as ex'gência!?, legais"
)
t' t

- . t'A e f'n cm nafl ,se sa'ha,
I
exa ameutf',

. m;:ll a disl�')s'('.ãn r{'ls men;bros' (la ARE·
NA catal1inçnse, f�,çe <1 rr-formnJaçãO pal",
tidária.

,

"',; COr;ttjnuo,1l çl,ur.<).nte, todo o dia de

'fellí, C\ll 'PÕ�til ÁlenTe,' o II", Encontro (las ,

Fe{lc-i':l�Õl'S A�;;l'í-ç·(;)'l;1S' tio':�'h,_j do, �i>�is: 'tl;l;!�t'
) ex\\mb!a a�sunt()s" da mais' aHa �e:e�:'ãneia"
para ,�)S prohJemas, .ela 8?,ro·pecuana' na·

d'onaJ. ,O tônica 'do, ,�ncontro tem 'sido à ;'i

;m�'ão de projJflsitt;is de, umil' ação sulina,
1)') setor af!:rícoJa, 'a fim de contribuir pa·
rit' a, ré��u�'�ra('?ío eO()l1ôJ1li((t.firian�eira (}:)

Y" í",' Santa Catariml pal'tiei)Ja do's h·aba·
lhos.

AR:7,UA VFiV( A 1 ;)

O J\II:il1istro da,. ágricultllra; � cng.'

(
-

�-

l NO RIO, GHANDE
"

Por 011\:,'0 Ia.do. um e.'\-dirigentc pe:;·
, s(�(lista ,de expl'es�ã(l 11':lCiona I déverá vi.a·

,iar em bn'v!' liI"ra o I�h (,l'a\1!lp dh :-;u!.
a fim rh': l'carticiJl/r ;lS ha'ie's do antigo'
l�('S"('di"n1!1 '!;'llf:'ho. Esse emi:;;s�ll'iü da

(\ll]JuJa !lo '!}x·PSO já fez algulnas sonda.

g'cns pJ'('yia�, cnios i"esultados fi lúlimam
,'a via,iar para Podo Alegre dentro 'te
mais ,alg1lns dias. ,

No, N"l'dc·sle. (l

1.'0 é um !lus mais ativos ,lrti<;uladotcs,
s,'mln q';e tfHh a" �er,ã() n'-l.r'1i')'JÍ1a dn ano

tigo PSD s(' (F"nõe " arl{""" a" 1'{"''l11l·C;.i.,
n;cntn dn rp:ll·tirln, 'O" """'ll1i,,:ad[I!:es (lO

lnovin'Jcn(:') ;j(l,vel'tem f!lH' () nrn'f) Jlarti·
do não Jl')Sf'�)"\'(l r..nnl, ''"'

eonl os nH�Snlf''' li "11'('"
,

a a�Temh6\O extii,j'1, t�
dos" antig�s "iú's�.;("ri;b<;

'ln1Ü:':t �j��'1'1 J1Ci'n

0'1(\ cntnnlll!l"trn

certo tltw n1nitos
,

,

mas soh on!ra lC�("l'l�, wlmHii1,]f) a )Ire·

s��nea de' nnf':o..-, ""001 i 41"""' ,: (Pl(" i,)n1l'lnl 1)

r:ncsnl0 pr'."II>;"P1P".j .... r·n,.,1·�·�' i''', '�q'
,

yadoJ' õ.il!' m:c(bminDlI J1'l a,'SD.

!

DUTRA QuERj,,/ ,�

Arzua, deverá chegar no proxuno dia ,15 a

Florianópolis, quando se reunirá eom os

Secretários da Agricultura de Santa Ca

tarina, Rio Grande do Sul e Paraná, a fim

; de tornar as, medidas preliminares para
o encontro 'que manterá em agõsto coni
Secretários da AgTie�ltura de' todos os'
Estados, objetivando fixar uma polítíca

,

nacional 'de. ahastecirnento.
,

,

' É provável qfle, durante ','sua visita,
','aceite o cnnvite que lhe: fÓl'l�ulou a' As·
.; sernbléia Legislativa, para, falar' sôbre "à

,

políríca ag-ríc.?la" do Govêrrto elo Ma1'�chal>:
Costa e Silva.

" ,

GEADAS AMEAÇAM

, , , .Corno hoje a agricultura vai tomando )
conta da coluna, então vai mais esta:

agro-pecuarístas do interior do Estado,

I
"

Continua no Hio de Janéiro I) prof'e�·
sor ,João David Perreira l.iilla,' Rcito,r da'
Universidacle Federal de Santá Catarin:L,
qu'e lá ljreside o ConseJlw de Reitores.
Retorna no fim da semana.,

,
'

,A SEN'rINEI,A, DA PAZ

, ..

on·

o "Meu C\mUnlw", re!�ut{) democl'á·
" Ijç:o .� ,l?acíIi�t,a (11- .. ,Ruá _Je.rül1j;110 Coelho"
qontinna. a�qmprmhando com o mais vi.
.yo ': i�l�e�ês�w ,,;a cri_:"ie, no· O!'�ç�lte." 1\'I�d\I,I:�''C1" "h7''''''''''''''''.'·t"-J,,. "". U""_ ... ,,

9111 fl e ()PC (.e, (ln em II tank:' a alegl'ta j
cru maiüida pel<l fa:(,{) (l.e os i.sraelensl's

CO)1Quj.l<Jf[!,rem; 'n�vas ,C/,ii1\p0rt:mtes post
ções.'

, , ,

"O prof. Né'lson Luii' Teixeira Nune�
. \

.... ,

Chefe (II,> Cpril110ríial do Palá\Çio do Go�'êl"
no, que, não esconde SU:1S símpatias pOl'
Israel, ,comia seu quibe e111 animada pa.
lestra, ,com o, ,jornalista Jorge ChCl'CTI;l:

,
Henninio Daux Boahaid ouvia até,1'

f'Í'lf;3mcntc os últtl1�s boletins em um

radinhô de pilha. <IY'J

OBST/\CULOS

'(

,Entrehj,uto. cm:rll'a di!,taJl\;�allas1 dlr

ex.:,�'ovenlador da Guanabara-;" os ex· peso
seclis tas' reconl1ceem I?eh" as condições
ne"essad::!,: )K41'a :Juperar 'as clificpldades
militare';' existentes e COl1&tittrlr um teT-

ed:'o 1)pl'JJ('l<). 0uebr:H.lo o b'�'partj.dar:is·,

'I '"

'm'ü, os ('-{·(,;irigen(es (h PSD ,passari�l!1l
a prdr abertamente p?ra ,at:cnder aos n>

,mis'itos �h le,':islaeã[l c:ciV!J'al, 'ao mesma

t� 1�"'·' I"''',;nuir as rigoros]s exigencias
,·crm,.t itnf'Ír·'I1'll<;.

1 O!. r---·rle<;�r::fUshs c<;tãf.l, 111) cntanto,
, , ,

("l rlv(:'n r' ,,1"<; d(' pp" :1 n\""�lnb:a"fio do nO'

','') l}':dirlfl levará de dnis anos a ma.is.
,

"

Cfl')lsirlpl""ni nn� as (�'\(i.c.:;e��""i:Js. exagera ..

11(,,",, (ie�:"''l.11.fil',�1·fi'' l't",pitn i-cn;no ,"""id"ê que
"e rpll"'l,in'c f'S ré�ll""'1', n"ra eun1pri·las. A

!}1re\Tisãn .d:�Ç<�".,,� f,i"'��'1"!1("1"rl,,,,< Á (lT'\ ..... 6H' 11"

"<1 !! (I:�jl' mais ceí:1 G, pap1 se aproveita'
1.'Pln �'(o,.." nl)\'�1 legellda na,; (:h�i00p,; dITe'

.tas de l!)"'O.
"

� 1 � ' .... 1
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Carv., ,
,Teatro Alvaro d
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'1 �, '�,J o'.
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'" A'" com
, '�

Promocão do,l)'epartamento de (ultllra� dá �eitoridl',
"

' 'i
, , "",.,," ,

, •

' ,,'

Ingreu�s ·á Ven'dtl no Jeatro A,lvar9 'de Carvalho ., Estudatrttíes
gozarão' �batirnento 'df 50.PI '

" ..
' ".'
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APROVADA ,ABEItTURA DE
'. ' ,

"

/ CREIU1'O PABA ,I; FIP

a t �,'�,a I' i.� d.� o',,I e':',I", i "," '. II,'"u': n" 010mi"",. �, s'
,'. '; ;1<'0:;','I' o,\,"�.··,im'�: 'e''f'',I'.'C'�n iiI .1"

oP<ov�t::�I;�6!(:'EL:-05iÇ�ç�;t�a;�s ,���::d�:
H !U ti 101 IUu d [b Ifl bU . bl;"u ii II M .obstruçôo, "0 proj�tode ';I�.i qúe o�-toriza o E�ecutivo a

.

'\ . .,-' ."",., "'ob'rir um c'"editoespec'ibl d�95·;nil'cruzeiros.[lovoS�
. "i' ,:'

,_;, ". "

i, • ;;,;�..,: 'e:; "

". ' poro.o f�ndo 'e�[')eci<jl.:vbl.ú�fpri6;' d�s.tincido a cobri�
Wf\SHi,t'-lGTON _:_�, N.os,'t,(ê·s primeiros trimes- O �:a.nco 'Gent'ral'QO Chile enunciou que .suos despescsvcom' o Ç6rno'�do' Úf'l'iJic�d6 d.a Força lnterc-

j r-Cf de 1 9ó6. o· f'otpi �d�l� iDi�?ti'rn�ntQs j1oVrte,-9meriça ,'e' r.;�V1S, �'d�':-;tór,io,;::'i�'Rorta\Jorn num total de US$" meri,cana .de Pafi ::dU(�ri_;:e <il �i�tervençõa em São Do-
nos no A�néricq L.o-tinà ,�;iGusotj',Ufi'lj .curnento de A7 171, .. 1 OO.,OOO,,'�m:'f'l";s:'de d�66, Cifra esse. a que nun mingas. ".'

"

' ,'"
.

"
"., I \

�o( cento em r:rii�:ç'ap, :d�i.';�l���l� 'P�IJ�d�' do l;q;16 :d·é . 'co hdviom :;ch€gad-ó,,' ('
'.

-"
!O MDB to�8qte�" 6té<ü,'fi'm o p;ojetô, argumen

1965. .1 ..

,'.,
-

-:.' '.
'

.

,

.

,':'
,

" ":<":'�<', ,:>':-" , , :'i .' . tandO que'i�' a:iósi'l ;r:1Õ'9::�:� �,cp,r,Qpro��lt�ra� cne] epocc Q
J,', ,.",'.,-,,:"'1, :,", :/;;.�:;',.<. .,.:", .;... "O 'r"·".- :;',t:, ·:�·"·t�;'", '�d' l ...

id I
t.. � ..��.>.,' '.'�' l " ;;_' ,

. ,
.,; :. "- : �.! '\:\;;::::í :�':;_ i' ,

'
-c , , '.,i • ' {�, ...

,' s. r,íi-'CUr.S'O?".rKlQn.�� q'nos,:: e" Q os as c esses, ou efetucr e�sé ·pagpn"i'en'to/qüe.,sua,,:ttoMitoçõà nÓ'rCG-
O .montcnre,.d13 rnip01t9:$p�re ,'a c'[en�a e do kri .• ,��e�tO?bh( �9"S:?!��,�i'b,: :b;.·�·ro ide 1966:'em cêrcá �a'ra farâ irrégül�te �q'ü�:�s�:des��Çls�' ;apre'�e�tddqs

posto S�!�íe ·v{'nd�ls· �!eYou�seJ' nG Argentino, 80, 0(10 de; I':? por' ,<;é,nt;;;-,elevÓnd�se:' paro a 'cifra' de teriarh. sidq fejto� pelei;;, t'I:OPQ� enviados pelo PcrQ-
IJ" 1%6, (I 105:biih�es de pesos,.p·ar,a roda espécie; 1.1-130.000.00:0 �é ·pesos.,· guai, ..

'"
,;

_:
Em 1965 os' m.e;:mos ;mpos:tos,�s�marari1 , .. L" ••••

"

•• t, CAFE' SOlU,V�L;-:-:, ,' .... ,

,7;
(,.

�S.4.13.l)000ÓQ')e. �9::_7?�:OQo'6oo cfev pesos resp�c,-
/'

'

" ,. :'A':'br';��aJ����!jd�, irrip�st;s da República Do�i , 'O sr, Israel·D'iás· N��'�is '(ARENA-SP) inanifes-
hicàno' dLr�ri,t� ,:di: ·,)riO· 'd� 1966, foi da\ordem de ;,'. tóu, em discUrso, �Co 'preo�upbção co� a industria

153.·4Ód.:OO..
'

..O,:".p.:�,sc5.,s;,:.;Ó.','.G,,;,�s,·.eJ·o'21,.m., ilh,ões,.ma.i,sdoque ." .
""

,

' "

d.

r. lDràsileir.a do éafé. so!Uyel, ,ameÇlçado ,pelo posiç<]o os

'fôr'a c'!Jlculaâ6 G)r..r�iih;althefi).te . no or.çoll,1ento, sE;gun: irrdustriais ê co�er",icinte��:n,q'çte�o�ericanos. Infor-:;;.{
do . i�')form�rom ',os' pl::lforidades .Iocais. mou ele que, segundo' uma publicGção' norte-ameri-

.

"

- :' .. ,I.? ",
,_I

;., l,. (', 1.
'\ '.

, • � __ •.

. ',i' .", :),
.

j
" ' .1, "

" .. '..... ,.
' •. '< cana; estariam sendo .feitas .gestoes·:j,unto ao nosso egO·

·U.. .' -::' �". " ., ;".; c.
"

.:" '" "A 'mre:Çô<:lo.çõ,6.dé impostos no �quqçlor,. en1 .'". vemo nó sentld6 de esral5€tecimenJo c'1ó.confisco cam� ,

S��\d�t�,�O ,.d�f��!r.a�!$i�'Ji_Il,r(tnS1JiU�SAj,s��d.� "�
1 �46,; ,�uii�,tQ�' é�lp,..J�,,,.f!1:!lhqe2_ d� /tU;í�s[ . pu ���ja, ".' b:içl'Lsobre, q prodClto:�.de f.oimo o" q�.e ele 'nã� chegue,

. , ;. , "', '." , ••;,�, ':. .'i 5'158 por c:epto ,rrlOlS" do;q,l.l� .no Çlno de" .965. ,,\,,,,,, ai:.rS mercados êxternos,:a' preços múitp mais' baixos

sa.�ii' Càladua .
. ., . . que' os -sirriHa'h�s' fabrícodós pelos Esfados' Unidos'. Dis-

.

'" J� < E3"�I�a ·�'�e)i':��h?·�.€;� .,�o �M\éxico 'r�ali�ou transa,-
.

se' ta·mbém .qwe o;bot�tim d� �

"National. toffeé Asso-

EDIT1\L 'DE .CoNVoçÀçÁ�::r::No::J ) ,'" çôes" durtlnt� ��s 'p:�im�'in?s(,meses :dês�e' à�O, ,110 r;:qn : ,ciation" de'22 de mdiq opina que o problem.a do ca�J
•

. .

.

�
.

f
'

_t;ant� de J] 0.095.454 pesos, ouL seja qua"e o �obro fé sol'uvel tem qVe ser res'Olyido ,anr,es do apoio dos
P.:')lo preSEnte t?.ciital. fqçó i�ab€r· ql:l€,.no dia pite do' que foi� cdnsegyitld. nos dois, meses anteriores;'

\ Estados' Unidôs"ô. renovdção dO'acôrdo internacional
Oe eg.Jsto de 196J{'';��''';redILidoo nêste Sindicálo 166.688 ..

822 pesos: do café.'
,', '. /". ,S. ,

.. ; ;

o e!ic6o' Doró o, composiçô;:' dó' Dirioria, Cónselho ,."'" '.
. "O es-tabel'ecimento de grÇlvames, no' entender do

h,cal' e' Deié-godo�;' R�présehtantes 00, Conselho �

do . '0 prod�'i'o �óci�'r\al :bruto
. çle Trinidad-Tobacó

< sr. Israel. Novais,. vU'ó liqúidar, l,l(ll.a das mais' flores-
Fecterocoo o que .está (iliad� �ê5te Sindicato, ber;, ·co-, elev��:-sé" par.cÍ· 1,28'2.000;000 ,de dól�res em 196� ,centes i�dustrias ,do' .país; 'jó que ,algumas' '-fbbricns
,

.'

. '. .

"

.

I
;'
>. (. d b

'

t c·"que. signifit<::lum. aumento, de seis por cento em ré� 'd
.. , .'

d
"

d d' d'mo· o de seus resp�ctlvos sup emes, lIcan o a er o o ven �ram.anteclpà, arnet:lte ate sua pro uçãó os ois'
.

(1 C)'" d' ",.' "
.' t' ...� h

., lac,.ão 'a l'96S( ',,: ... 1" �', •
• ., ,_

d
"

,

prezo de quinze' .Zi,' Ias pma' 9. j'€glsro, U'Ç c ORaS . proxlmos .anos· �'noo pq �rl,Qm 'r(lOflter os .contr.cítós,
no Secretori�, q�,e' cor,;Ú� .• d

1 pdt.t�r', �'_Ql.. d?ta
.

da ,P,�;J' '." .' .iI �":, \.
"

. . coso se imponho Q,�ámfjsco�cornbjal.·,
biicacõo dêste Edital ;1'10. ór�'jo ofiéioJ do Estado,' tudo 'As .reserv6s":r�:)(:)�etórias do .sclI:cq Central d.o. Ve FER'T.'H.IZANTE

de. o;6rdo cb�' Ô 8ft'.' l1;.e $:éu § ja. dá Portaria Mi�. nezupla �ubi "J.m":p'�r'a.- '8 J 5.400.0000 dólares em ja-' "'., ',. ..

n'r.t",'rH no .'4·6 '.d�: 2r'íd� Jdr\ei�� ;i:J� 1965, Ás chap'as: ,nei ro últií-r:rq;'-' êm8\;J�ntó qu.e:: nç:> mlclo do ano' eram
.

As "ocusoçõe�
�

d� i:dprnping.:' :"ÇO:lt;�, a' incluo,trio'.d�'�::!:�: sEl;.����rb�d:�:);r sepb�i;S�9/sehçl,0, urr;;,a:�o,,\�78\'V.iJ,hÕ������;'����li9f'�f;/",':!·:;, ,:,. ;�.,
,," " b-;:ósil�ira de' f�rtiliz;qnt;e�,,�pres.é�td.das na: ÚltílT10

rq oe ('·_"�diootos'i·b·Gir.et·õtia e Conselho 'Fiscal' com,' .; ',. i( " :."'.":, i".", ": 'i .

"
.

'

sem�na 'pelôs' si'�:' Cid 'Sa:I��66io: e 'Doin Vi�iro; ju�ta�
o, s;u;'-"r4�pectrYbS suplent�s" e outro para' oS c!ele� ""

, ram-se hoJe os' do.... sr, :Paulo Macorini (MDB-SC), 'que.. .,. .' '. O. Fundo ·�v'\o.i1elário Jntern�ciorial aprovou re-, gad,e's'- repre,�.erítQnt?s;, pêra o Conselho dq, Federaçõo
.' ,-'. .

, .... ','. ,.

.

B I B '1
alinhou estotis.t'icas proVíond() que o s'uperfosfoto tri-,

.' ,,' .

t' d cen,emente um novo,- .convenlO com o' ,anca co rasl, I" (, '.
f f d' '. -

h' de sus-suplentes .. Os requedme't1-tos paro o regls ro. e
, '.,,' 'I ...

" \ :'.'
d' 'b "3'0 . p o em p(SJ�e.Q os ato' lamonlCO' estab c egan o 00, .

,

. ,".
d 's t" por mela do quo este pais po era rece er ate.. mi'" .' •

"

.. ,.' NA ESCOLA d A 'd' M' h' d
.

CAapQS deverão ser- ,opr�sE;r.�-ta os' na ,�cre arra" em
_ ,','

"

',',' . "Br�s" por preços 30%,rn,fenores, <ilos vlgentes"nos mer
..

.,

....
' e, pren Izes . .or:n elr,os, omm,·

"tr'e's VI·""..C,' ass·l·no·..JoJ,s'·; por t·o·do", os car-ídidcitos, 'pessoál Ihoes de dolares no pe,nodo .de ·12 meses que termina.
d

.

t d E d' U'd • E '

".,0 próxi,mo, teremos à solenidade cO,memorativo
.

ao
'-'". ,. u -

"
' '

.' . ',. co .os In erJ:1OS, os _. sta. os· nl os e -uropa'. 0._
\ '

,

I" em marco de 1968, Segulu's'e o IStO uni anuncIo do
E
'� t·· .

I .

'.

d [) d B t Ih'N I d R' I 1
.

'.

mehte, nõo' sehélo pe�mitido poro ta registro. a ou-.. � .' '.. ..... '.' .' .
.

. nquan o IStO, os componentes Importo os pelas - ia o o 0." a ovo o :ocnue o.

torn•..a de Drocu ....a'ço-.o, .-I. e'ver',do ç:er G'p�l·es·elltod,ós· tod,os, Agenci'a-. 'NorJe-A:mencano poro o Desenvolvimento
f b

' .... 'b '1' d f '1" .

'c! I·
_'

U -

_ ......
"

.. '."
..

. .

.
"

•
a ricas rasl eIras. e ertl Izantes' oustom mOls caro (. ,

"'1" d" '11 d' 't d
' Internacional, de que havra 0utorgaçlo um ore'dlto 00 ". f!. E',A B'

.

t' f 'd' A}.'
os remJis'iios contidos no�' o, o art. a CIIO o , . . .. tornãndq <itY!po.ssivel sua pnidução no país o preços,

�" IVI, lumenau, .r:Jum Jan ar o ,erecr o o I'IIISS, )

Porro;ia. O r��E)r'iri;ént�, G.c0trpÓnhado de tooOS\�' Brasil, o lon,go.pr-ózo,' no montante de 100 milhõe� competitivos. '

..
' 'Santa Co{arina _' L1Y�r,a Játhc.Y, .pelo j.ol'no'J.lista \

dados e doctim'entb.s'exig.idds paro 'o reg,istro, ,se-' ,de d6Iore�: d6{qúóis'40 'in:il'�?es fierão utilizados par IND,UStRIAAUTOMoBILISTI.CA ': MaurícioXaviér� entre os convidad,bs'-parti-cipava o

rá diri�ido '00' Presid�rité.'dQ Sindicat:d podendo" êss'é entiddde� b6btá�'io:\ br�:i,leirasi 'em eri1préstímo� ç' ( .

\." ,
.

I
acadêmico 'Mà-rfis0 Pigo.zzi, 'alto funcionário do

requerirDento ser assinado pôr qJolquer dOs carídida�i '€r'nprês.6s pr'i'rodos.· ') O custo dos véiculos nacionbis foi analisado, p�lo DAES.. "j í'F";i;' J;Pina
to�. component� d_o Chdpo. A �ocretària dà Entidade marechal Men'des de M6�ois (ARENA-Gl3), que disse MAR.lA Dell,Q Costa, encontra-se no

'

"l1b�;'" ,

no expédiente normal, ,'fQr'f\ieiCerá rndiores detàlhe'S .estar. ,o industria brasi.leiro caminhando "em sehtido C�plf, ontem, .almoça�a ho Querêncna Pàlace, Hoje, :.,
, ..

_- O 'Brasi'l pretendê I iquidar', em 1997; tHvídas no .
'

cos interÉ"'soc!os, ocharido��,e a,fi:>.<adó na Sede doSin, .,. I oposto 00 das de�ais nações, isto é, dfastando-se CG- marcará no "Alvaro de Carvo!ho)', extr�ia do peça
\

'

( -:valor de 3'40',i'nHhães de dól.óres. de 'élcôrdo com uma' . ,

�litató a rekrç'êid do c)li.Je e abrigat6rio para 6 citado' '. ... . . da vez mai.s da classe media e permitindo O seu pro- fiA PROXIMA VITIMN'.' Em Porto Alegre; fez lsuees-'"
. . co";"'l,Jn-icação "de Banco dd 'Brasi I.

registro. Caso não sejG obtida quorum em primeira '

'.
'

I l\

Convdcacõo as �jeiçÚs em segu;"lda cohvocação; se-'· ., . 'i
, , , .

,

)
'O Fundo Espetial dos' Nações Unidas concedeu-'

rào rcolizod&s riô diÓ' 11 d� ógõsf" de, 1.967 e, t1õo, cití'co inilhões 'êe d6Iares,,_ao Instituto National de A�
conseduiUo o c0eficicnte, chi térceirci e última con· . ) ....

,,' ., ,

\.� '-',1'_ p.,rendiíagein:dà CoSfa Riad par� vários projetos, en-

vo:=ação no diél 14, âê5se Tnesn-'1o 111&5 parq o que r
"

.

" +re êles um e'Sfudo sôbre o transporte has zonas ur-
Com convocados, desde' já, todos os associados' da En
··d d' .banas,
·,1 a és.

A,s eleições serdo re�,1 izO'éas das 8 (oito) às ió
(vinte) horas de c.dda díd.

.

f

I

..
I' I';'

'
.

r :

"

"f,

.

tívarnenté
�� ,"

>',:'

�.- ..

J

., '

F!ori0n0!�o!i, 7 de íunhó de 19.67,
j,f!AO MI RA,NDA:rPRE'SIDENTE .

" \

O Congresso de' HOnduras aprovou um contrato

com' a firm.a fcó.ncesa· "Fonderios de Pont-a-Mous
.

�,on"! no valor de US'$ 1.030.000, para a corr{pra de

,tl,Jbulagões de ógua.

duto somente 0'05 ricos"�.
. ,_,

Dep.ais de lembfàr que, hOs Estados Unidos, um

operario pr-ecis.ô de '13 semanas de trabalho poro com

pror um Chevrolet; nd Fronçá, 26 semanas poro aa:

quir 'um Renault; e no Bra�.il,.,242 semO'nas' paro COI�,"l

J=i,rar um Volkswagem, súgeriu que o governo mante-
.

.
. I

nha e protecionismo scmente para carros de luxo, per
. , . '

nii.fihdo uma livre competição para, que o consumidor
'brasileiro possa adquirir car�os'populares mais barc-

tos".

VAGAS PÁRA SÃO PAuLo

�
, .;. (','

-'-""7 -----__ ... � .� .. ,_'_'_"_' ..._�.""�..r..�._.__._....,,_ -- .. ---:---.�'-.\ " ,

j

,

O sr. C\.mha. Bue�ó (ARENA-SP) ress.cJltou os SN

viços prestqdoS.ao PÇl{s pelos/ministT.os do Supremo
Tribunal Federal Pedr� Choves e Candido Moto Filho,.

,
' .

o primeiro.apcisenta�do-se nest�s dias e, o segundo"
dentro de poucos meses. O. parlall1entor acentuou o

lcircunst.ondo de que ambos são paulistas e instpu o'

pre�idente do Republica (I buscar no mesmo Estoc'o

seus' sl,lbstitutos, para que São Paulo continue tenç'o
uma representaç,õo à altLlra no mais alta corte,

o . Govêrrio 801 ivian'a firmou um contrato com
•

ft

um consórcio, ,const'ituído 'por duas empresas norte�,

aíT1ericallas e' por uma companhia construtu�a boliviâ
I '

na, paro o execuçõo de dois ,projetos de coflstrução
de estradas hU";; t.otal de 285. quilômetros, O custo

'da obra eleva-se a US$' 42.500'-000, As novas estra-
,_ ." I

dos cortarão à região de Cochobamba e ligarão o

centro do pafs c;m o sistema fluvial n'avegóvel do
Rio Amaz'onas'.f I,i" .17" I,.

Ur' \!:o;};o:.':Ogen 6 \
{ em pdrfeito .estod@, equipo

c'o, ver c c"ct'll' RU;:J Qg;clco Cruz, 405 -j
- Estreito

dos 12 às 13 ,das l j às 18 horàs; d'ià riornente,
,,_J.

l'
'

... w.
r "'\. f '

('

- 21'h r

. r � J

"

co , .

'.,

);.
,

-na

Sociédáda
LAZiH�O BARTOLO]}IEU ), '

.
. ( ,

_._. LOGO mais à' noite, às 20 �oras, nos sdlões,
do Querência Po Ioce, o -Sr, '

e .Sro. .Ad,mi,ronte José de
.

Carvalho Jordão" serão hornencqeodos é,9m, um jantar ."

pelo primeiro aniversório de' Comando nó 5, Dishto
Naval � pela passoge.n/'do Dia da M.arinh.a - Dia' 1,1

.

de junho, quando ,se' comemoro- a Batalhei> Novo! do ;

Riachuelo. Altos: autorídades par.Ücipa�ão do, evento.

_;... ;NO Belo Vista CountrY Clube de Bluhlenou,
Miss' ?bn'to Catarina Uvoro Gudrun Jothcv, fü'i ho'�n�
nageàda: .

Entre os convicl:adas esteve presente IV\iss
Fpolis, - Rosd I"',oria, Pereira, 'que tOl\lbém recébeu'
urna hornenogem,daq�ele 'Clube.

l �

j
",'

'-,- AMANHÃ, no cidade de Palhoça seró real i".
'zado baile das debutó'hfes no Clube /'7 de Setembro .

O cle�t'ile e�t6 sendo org'anizado ,po'r Carlos Muller. E'·

patrones�e 'a Sra, Gov�rnadoj Ivo Silveira.

, ONTEM, em· Brasílid, dois depútados trocaram
"

tir0.5. Souto Maior- e. Nelsol!' Carneíro., ,
'\.

, 1 /'. "

. 'I ./,
�f

,
• .,

•

I

.•

, J:JM �esto mui,tq..sim,natico, foi o dE! ontem" na. .

, � � "l>'I"�.,;J:! - ..... 't � ....... ,.,...�t l�� ..... -.: • ...,....
�
.... < .....� ."y_} •

Escolq .de Formaçõo oe Oficiais do Polícia., .Este CQ-
.

. ,11Jnista e o' dE)Gprodon Garberl.lotti, receber(iln1 brino

des.· daquela exemplar Escola, Na homenagem. qLie
j,

,nos foi prest :,da, estavam presentes, o Major Frt'a't\: ":
.

á3CO Antônio ao,Silva -,- ·C.MTC.I.P.M; 'Capitã) Ve. " '

-'níc;o Humberto Bazadona ,Dutra: tenentes .. AIC§rçio.,.�
José Lopes, J��i João Sardá e JÁ.lfredo Henrique For ';

tes, professor Nivaldo Nuernberg, cadetes Niltôr' dos j' ,

) Sailtos Filho, Walsin O. G,ar-cia, Dalton Lembs: e j,o�,é .�'1
'"

.Cmlos Chierignhini. Na ocasi,õo� falou .Ó tenentE� AI-'
.� ;

f.redo Henr'i:que, Forf\3s, "Publ ic ,Relàtion, daquela Es�, ,;

colo, AJ.referiJa hom�ncigéh1 fbi �m .. agradeci-mento
'

::ôbre q divulgQção do cinco de'maio --- Dfá, do Ani'.; >,
.versóri-o �a Pai ÍGja '1ilito,r e do B.aile ao' Espadi'rn, reo .

lizado no Clube Doze de Agôsto.' '

. .

� ':�.:' ' t

"

,-íDO .Lira T. c., rec@bi ofíci'o 'convite paro· r>orti,

c:i'par na, Comissão J 1IIgodor�, que; e'leg�ra \ Senhorita

L�ira, Próximo domingo'l Gonvíte forr'nLilado pelo Di

retor Soc)ol -f Ar:i�1 Bottoro Filho..

SOo

- WILSON SiJV1onoi; amanhã, na Ura [r, c., a�,

presentará um "shaw"l com seus sucessos mu�icais,

Baile d.a Balança.
, .

- ANIVERS('RIANDQ hoje, o Comanc!ante ".'

AloYsio Mendes Lopes .. Chefe do EstadQ .Maior do.
,5. Distrito Naval. Esta coluna o comprimento' p.elo
eventq,

, í .{)

_ AlNDA come�ta-se a vibrpçêjo do féstivnl de;
beleza da mulher catorinense, realizado no ginósio

J
' ..

do SE5C, qllando UYora Jotho,:\:, ,foi eleita Miss Sonte

Catarino 1967. Será uma noitk linesqueci�el.
• I

O Pref�ito Acócio Santiago e Q sr. Ody . V.c�elfJ,
de paral::'2ns Pêlo início 'das obras qu� çobrirõ0 o Es·
tadio do FAC, ali· à '(\venida 'Herdlió Luz.

I'

"ATUALIDADES Cctarineni'es", amanhã, no IV

Pirotinil às 18 ho;·_os.
, ,
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combate ao'. Atlétir;()
I
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A seieçõo catorinense de futebol de salão
l
que

se prepara para os disputas do certame brasileiro� o

> ser rêalizáC:6 no Ceará, voltou o efet�or 'hôvo coleti-
�OTA OFICIAL 1),:0. 1216-7 ,vo tendo por local o e�tádio do SESC-SENA.C.

Deliberaçõesl tornados pelo Diretoria em' reu- O colEtivo teve duas fase distintas. No primei-
n:õo realizada em 30 de' maio de 196/'.

. rQ; o seJec'õ'nàdo cOl1sidemdó
.

base treinou tontra
E<PEDIENTE: Fomm �ece!)idos os seguintes : ()fício

.

a.�:equipe juvehil do CQlég!al, sem P:'éótuóáçÕo
.

de
no. 3930, de 22 de maio, do Confédéraçõê Bríà,silei- gol enquànto que o segundo etapa foi efetuódo entre
ro de Desportos; Relatório Técnico ôã Cónfêdêfôção dUdS équip(�s formadas pe!JS próprios cor:woclJdos.
B:asileira de Volle3'-ball . Ai dUns seléçe,es que Jogaram entre si e em(Xi
CONSELHO TECNICO Di?- ATLETISMO: Córrida da t.af'om em L x 4, e�jtivera.m ini�'ialmente assim forma
Fogueira: Lembrar a8S Clubes filiados de que êsta dós: A,,,,,,,,,,, Beta; BiClzoto e Lauri; Enio e Dd Silva. 8
Federação abriu in;c:ição, pela Nota OfidÇlI .no. i.. _.- FtllJstQ; Mórlio e Nenem; Danilo' e Chiquinho.
1 i 167, para Atletas que de\lerão disputar ci tradicio- A sele,;ão em :;eu tempo dé treinamé�to, esteve

. nol prova pedestre no próx:mo dio 24 de junho.
.

nd quatifâ durante quase duós horas, \r�c;�bendo ex-
Reahmar o convite formulado por' Ofício às / plicàçõê� tf�) treihai:lor ,que' vez, por outr,Q'p�ralizava

corporações mil iteres para' que indiqué�
1
Atletàs o coletivo f:óra' chamar \i éltenção de algl.Jns jogado-

.

que devel-ão pc,tjcipor dr ,referido compêtiçtio, .

ré's qWé airt,:Ià não ossimila!'am de toco o'<�ôvo q_iste-.
Solicitar as Li'Jcs fili leoas que proceç!am às ins- ma t6ti�� êmpregac'o por Hamilton Berret,a.

.

crições dos Atlet,as, com relativa antecedência" envi-' O tréina: foi' cc nsHerado '6timo' pelo treinadór
aí�do corn2sponciên,:iCl a e-to Federação, embora alguns problemas têcnico ainda preocupem o

Florianopolis, 30 de rraio de 1967. treinador.
Silvio Ser:::fim ria �vz -.-'Vice-Presidénte
Francisco Hegiclio Amante - '10. Secietário

\

!ii"

e.
�,

1
.) I ,i..:

I.�epCl:i.s I'b amanhã, i�LJ.i·

g:.. ,. o Clube Náuiit"" :L:'L,:i:ue

lo estará cJnlp!ei.õni.10 cín

q."2"nta e éi1is am]· eJ' e exis
t.z. .eia, pois l(ii fuwk Jo [\O

dia 11 de junhe do 1�H.5, €'u

sc,� 1 I'!a d,1.ta. con ,mnw"iiva
. da histórica ba.tffi1:fla. Daí Q

seu nmne.

O clube que apó, tantos 3-

nos reüupe:;:.'ou a '18ge:'Y,_ô:;'lin
do remo lC�ün'ine;':::e, .l.nel'CÔ

da orientação seg,um que &

[Jrc';ol'ia do alvíceleete .ím

Il'h,c o deputado Celso' Ra

n03 'FHho, não deixará pas-
83,1' despercebida tão grata
f-ferl1ér-ide.

De( contormidade com o

� ',U� nos infm:mal'am dileto·

r,es do Riachuelo, na. ma·

"hã de domingo o galpão do

Ifluerido club'e 'estará com n

na, fisionomia alegJ:e e fes·

t1.vs, conf'rate.:mzanrto ve

lÍI0S e novós remadóres oca·

BasJiu.e�ehQl.
/

Estó tudo !�ror,,') para a realiz$Jção do Torneio
.

Interes)aduo! de bo.o'.uete'Jol masculino a ser dese�

volvido na cidad� d8 Brusq�e ries� fim de semana.

SOAta. Catorin:J' esta"ó re:Jresentada por uma se

!eção formada j;or atlet.as do Vale do Itajaí, enquar.
to que Vasco d'J <::'1r·'1.0 e BOTafogo, estàrão .re'Jresen

'tnnr:!o o basqueteb:J!' guonabàrino e (> Corintians, o

·paulista. )

Existe grande perspéctivas em 'Brusquê pelá re

alização dê�e' torneio que terá por locál ô g;násiô do
.. Bandeirantes.

. '1i\J@f�fi�� rl�r� �']�1� .l�erios
Ca(ubY Al,tes de Almeida, Djalma Hipólito da

Silva e j\lba P :ossi, se.ão cs respons;veis pelas nos

s�s equipes de atletis�o que estarãõ intervindo nos

pi óximos. jogos abartos de Jooçaba.

x x X x-

, I

Gomo atracõo para os jogos abertos, uma firma
de Pôrto Alegre eS';:a�á fih1ol1do os princililais aconte

cimentos esportivos desta om etição amadora por
excelência de n-osso desporto. O contrato deverá ser

firmado nos próximos dias pelaI Comissão Cé'ntral"
.organizadoro.

I

- x x x ;x-

\
Florianópolis ,ao que parece, pretende fazer be-

lís�ima. fi�uro nestas disputos dos Jogos Abertos, u.

ma vez que vem cuicado com carinho e entusiasmo

.,�, córri boa antec/edência, de omar suas' respectivas e�

'�quipes, desfgnando os responsáveis e convocando os

,atletas.

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

síão em que será disnutada . go, na baia sul, entre as guar
unri'· gigante: .ca ref,3(;1,' in- níções do 3,i.a�hi!elo, '. Aldo
terna constante de oito pá· Luz e.Martfm:·m, em homena

reos, disputando-se errr tGdus gem an 5.0 Distrito Naval,
os tipos de harco, de ide o pelo transcarsn clf.', data co.

leve, e' pequeno skij'f ate o memnratfvs da. Batalha Na

gigantesco oíso", vaI do Riac·(luelo. A idéia não
deu' certo, segundo COJ1sh,
pois pela :mesma deixaram
de i.ntel·essm··se Aldo Luz e

Ma:o:tinelli, 'llegando falta de

pl'eparo de suas guarnições.

Para tanto, as gUllr:,rlções,
já constituid:!s, treinam com

afinco, ohjerival.1do c's !Ju·

ros' da comp�tição qu�, (les·

de já, pl'cm:.l1cia·se sensa· .

«ionaI. CALENDARIO Só EM

JULJIO

,

REGATA' ""1iARINHA DO

BRASIlL" Por eleri'eEto ligado ao

remo, viemos a saber que'
sómente no lll'óx-;me mês de

juilm � que a Federação A..
Quática de Santa: Catarina
-,

dará a con}lI�ce!'. o seu calen·
dário para 196'i/68.

, ,

Segundo iemos in�:orma.

dos, cogitava"se nos ci l"cuJos

reDÚstico,' d�\ realização de
. um páreo dI? oito remos na

.

miuihã do, 'J1,róximo llomin·

I'

'\

MARUO �ENSACIONAL

Desta vez o grande nome do co!etivo foi za

gueiro Madia, do Cruzeiro, que cumr)riu excelente
atunr:ão, bEm secundado por Enio" Do Silva e Chi
quinhõ,

DISPENSA

Nadto, solicitou o. direção da' F.C.F.S, dispensà
�os treinos devendo�tal\ pedido ser 0l1reciado ainda
hoje. Mel,im e Bragll não' compareceram é nem pres
toram qualquer.... justificativa.

TREINO HOJE

Hoje, nôvo cólctivo será efetuado,' provàvelmen
te frente a equip.e da nosso Marinha de Gerra e con

Uo a equipe .do ,Barllerindus,. quando todos os atletas
voltarão o s,er testtldos poro começar o se définir o

seleção . ba:,e e os seis elementos que serão "cort9-
dos" da deíegação.

o técnico Adão NOf;�t:.. (a
marcou para a tarde de hojs,
no "Orlando Scarpelli?", o

"apronto" do conjunto alví

negro que, no próximo do

mingo, no mesmo locaI trava
tá sensacional' confronto

com o Atlético Operário, de

da" que estar á, depois de
amanhã, 110 estádio do. Es

treito, para incentivar o ti
. me de ZC:linho à vitória,

Compromisso dos mais dí- mesma sabendo-se que o con

fícil' para o alvinegro, hem junto críciumense é dos

no entanto, sendo encarado. mais poderosos e ainda sá

com otímísmn pela "torci. bado, na abertura do certa-

me, goleou o MarcíÍio Dias
pelo escore de 4 x. 1.

Acredita-se que Adão No.
guelra fará adentrar a cano
cha o mesmo time que bri. 'I

lhou domingo em BrusqlIc
quando empatou com o Cal:
los Renaux por 1 x 1.

Cricíuma em jôgo válido pe
lo Carnpccnato Estadual de

f<'utebol de 1967.

4 empolgantes lutas

Ciig�ntes da lute- livre amanhã
d· 'f"

.

d' IIo[ c oncer('·.'0··\.'
� ',;-

� �.

·11

.

,

Na noíte de amanhâ, final- tal o estádio "Adolfo KDn·

mente, veremos em açã» au- der"; .onde será armado. o

têntíecs "ases internacionais ríng, estando os .íngressos
da lU�'2-UVl·é,.que vierarc de

.

para' essa realização. inédita.
Pêrto ,n..reg·re, onde. real zam emnossa Capital. sendo VC'.1·

temporada 'das ']['Vs' gm.chas : didfcl 'aos preços 'de ,NGr$� .

aqui capt�ú!a.s..· ,5;00 (qad!:,Era.) 'e NCl'$" 3,01)·
O espetáculo terá pór lo· !�rquibancada).

.

.Ouatro lutas ·estão progra

madae, ntim�, .premoção �o
Grêmio dos Cont'luJiôrandos,

da EGcoIa 'téc�ica de' Ce

mêreío "Senna· Pereira", 'En-

tre os que se exibirão aos

..1úrianopolitanos figuralll
Leopoldo, Ele'Lá, 8.;"'.. · ... ""1.

ehe, Fl'a.nl{ensteill e Duendi.
Não percam!

1 ,I "

.
'

, '
- , :�:

. O c_a'm,peonato brosileiro bancário de futebol

que es\àv��Únd� coq.tcdo pela entidade de Brasllia
.� " .

00 :q8€ pafeçe não so.ró mesmo.
.

S,egu;,á�' conseçuimos opuror o certame. havia
sido mercado iniciolrnente para' julho próximo, po

rém, cOI�ó<::oté agora as entidades filiadas nada re·

cebercm,' �'credita-se que a idéio dos brasilienses te

nho gotado. -, " \
.

Dest'q ;for�1a, ca:o' �enha a se concretizar esta

previ�ão, ó"'campeonato nacional da classe bancária

s,Ómente seró reÇllizado em 1963, 'em Minas Ge�ais.

_j,

\,

Rio -- Pelé 11&.0' ii 11m ve- . cita QS que mais lhe chama

serano e seu futebol que ma-' rarn a atenção: Yáshtn, goleí
ravílheu o mundo ainih po-

.

1'0 da União Soviética; Kopa
derá ser,' por multo tempo?

.

e Fàht�ine, 'da França; Cor

motivo de grandes aleSÍ'iás, '80" e. Mazoi-a.; da Itália; Pus·,/

para o futého! TCll'afilileil'o.' kas, .. da Hungria; Dí. Stefa·
o famoso jog:.dol' hrasi· no" ibero·argentino; Sivol'i,

leiro tem 'enfrentado equi.. Lal:n;una e CalTÍ:w, ela Argen
pc:;; de tôd�s aõ;' categ;Ol'llls tina, detendo·se pi.!.:ra assina
e visto jogadores far.losos lar a grande categoria fio

com mérit.os.e hmosos sem goleiz:o Cal'lizo.
méritos. N-áturalmente que Saliénta que, Viu muitos

guarda recordação daqueles outros gTandes jog�dores dl� Avaí :;(.' P11"ÓSper�'f
que mais ó impressionaram outros plÍSCS, frisando qm�, li ��
]leia sua ciltegOl':ia. 'Foi o as· . êsses, fOl'Ílm os que m.ais () .; cl0!J!iT.i�&Jl
santo focalizado ,pela repGr- búpressionara"m. A equipe �Io AvaÍ estu;rá,.· �� x· o.
,.tage�

..

com o'· fabuloso joga· Quando !lei'gwltamos sô-' amanhã, ern� Criciuma, para Ao; que s01l1H�mos a delega
do.r q«e realiza, no rrwmen· bre os grandes valôres d�) I'aldal" seu ·éoml1l.·omi'lso ·da ".!io dn Avaí ....iaja,rá e'TI ôni,

tci,' .riLais uma campanha no
.
futebol })l'asjleiro Pelé assi- segunda l'odiida, enfrer.:tari...� �us

-

eSlJecial sob a éhefia do

ei�eri�r, com a equipe do nala que são mui��s e lem/ do o. onzé do,Piós')et'à,
.

(). presirlente dr. S'lUI Oliveira,
Santos. bra Didi, Garrinclta, Zito, ,A•. qual, como Ú 'alviceJeste, 115.0 deixanda a Cauital às mi·

'. i'elé ·l'ccor.da uma. sél'ie ,ie demir l\'1enooes, BanHo, Nil- - foi bem stlcé'dido ná est:eià,
jogadores que o iÍnpre��i1:�-. ton Santos,' Zizillho, Djalma perdendo I)q!,a, o conlmto
natam em suas andaú.cas· c . Santos. e tantos' ou�ros. ,lo 'Barroso;' pelo escore ·{lc

r

meira,., 11m'as da manhã do

'Iil,esmo dia.
, ,

/

.

(

iI

,
. ,

�I

I
I

•

. -, -

c,
- ,p'

IMPRE�SO,RA

A IMPRESSORA MODELO possui fodo, OS recur$OS
e o necessôrio experiencio pO,ro' ooronti':stmpre c

máximo em' qualquer serviço do ramo.
"

Trobolht;.. Idôneo e perfeito,.", que V. pode GQnfio��

"esanhos
>i cliches

folhetos - católogos
cartaze:!! t= carimbos
fI1'tPfll!S�05 em ger�1

i o�elori"

\

:....

.!....--' .... --!i..�-...-...--- .

__

IMF'RESSOR� MOOÊt.O:)
, . ,

1:>E I \
ORivALDQ,' STUART e elA.",
ffUA DEÔOORO NI 33-A t�

fONE �517 .. F.LOR!ANÓPOIJS� \
, -�""" ....� __...-

_.

\ .
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O .·tratamento baseia-se em qLjatro fatores im- ./. �RATAR COM DR. WALTER L1NHARES

.. r.Fo�t.a::tes com�' 0 uso imediato e 9d�.ua?,?, �a anti;: , ACADEMIA.,DE',JUDO E DEFESA P.E$S0/\L TAKE-' IMOBILlA,RIA ILHACAP - RUA FERNANDO MA-
.

tOXInO (i:lc�e� maiôres �os caso:; mql� ��rnpl,cados);. HfSA. '(r;IU�_DA A ,AcADEMIAONO D� S. PAl,ILQ,) C�A[)O;, 6E -', lo. NDAR
- FONE: 23-41 ;

uso c;!13 s�dotlyos, - ÇUlçlOçJOS, com q fer,lsoi"- e ..

as""�MÁTRICulÃs"'ÃBE'RfA,S -·Ã-AVENlt)Â�-HtRçIL10
- A'v.!SO � ÇO�CORREtNCIA -PUBLLÇA

siftêncio infeligente pr\3�tóda 00 clQente p..0r pessoa lUZ No., 211 i:_'..RODOVIÁRIA.
" .'

competente, já que cuidados especiais pam se· evitar
.

(JS convulsões devem ser tomados. Diretor, pmprfí'ltório
P;·of. Vitór" Perrelrçt" da' Si iva.

o Tétano
Dr Ruy João Wolff

O tétano é uma enfermidade infecciosa agl!.Jdo�
e surge como consequência' do exotoxino elaborada

peio "Clostridiumteta'ni" quando se ínstolo no orçc
nismo, E' um boci!o esporulcnte' e aneróbio, cujos �s
poros podem sobreviver a muitos desinfectantes, e 00

vapor da águd (a 1000. C) durante 60 minutos. En

contro-se principalmente no solo e pode conseguir

,penetrar no. organismo, otrcvés de feridos produzi
das por pregos e objetos, pontiagudos que estiveram

, em' contato com a terra ou contaminados; feridos di

lacéradas, fraturas expostas ,etc. No Brasil é comum

q o�orrêr,ciil 00 "rno! d�� sete dios" em ry�em nas

Çidos, gue nado rllpi� é senõo q contominççõo.. do.

cordão umbil ico
.

pelo bacilo. 90. tétano, querido os

cuidados higiênicos com a criança sôo porcos. Oca

sionolmente não se consegue (d€ls�obri{' o. local de en

irada (�o bacilo.

A exotoxino do "Clostr idium tetani" é um v�

nl',i'lO híqros::;olwyel rYlqis ppter,te ÇJL!e se conhece. A
taeÇl QS plac�s tepT\itlpjs 'dÇlEi rervos motores, Çlcasio,
nqndo espasmos musculares e qyqndo ptinge a riie-

dula espinhal, provoca conv�ulsÔes :interrnitefltes,
.

Antiga teoria afirma'va, que.o toxinà percorria

05 tronc�s dos nervos motores; entretanto, experiên�
cios realizadas demon'strdiarn>' que' � trarisp0rt�q,q
pelo sangue .005 c�ntros ,r1é�vosos,; dàí,q indicoQão do

sôro antitetânico 'como medicação de }.ircgêt;cia, pafa
newtl'Olizar o toxin0, antes que estq.'·s�jÇl fixado na-

quelbs células, nerv;sas�
.. "

'

..... ,

Os sintomas mais frequ'entes' q4e apresenta o

tétano s60 a I·igidez, do m'Q�i,iar if1Jeri'of' (hi?ma) e

dük 'músculoS d� I�Ljca. Algumas vezes, os aC?SS9s. ini

ciorn cOm lrritobi!idade, i0qlfi·et��ã().; fi�,i<.:je� dos bra·

(ç:os e 'das' pernas, dor d{3 c'ªbe99 e·.fe�rª.
'

�f'T'I �Iguns
cosas o contração da musculàtLjra facial provoca um

fal�o sorri�o, conhecido 'como, 'isorriso. sardoni(!O{'_
'.

O índiçe de rnortalidàde p'ro'(o'cqdo pela cjo�nça
rnpis' alto nos jove'ls, pode ·?er qltyfPqo pp,r '. fatores

(:OfllO: idade do enfermo, a d�raçªq 00 p'�rfoclo qe' ir
CUbC1Ção e ô rôpidez com qUEl·se ji,iqiq Q tr,O,tornento.
As lesões da cabeçá nõo �QO mais' perigosas que 0-

qLlel?s locaqzacas em outras partes dQ�çorpo e o. do-

ente pode chegar ao r�stQP€!leçimentq tpral, embora
o rigidez muscular mÇldera'cj�, possa persistir (ainda

por alguns meses,
' .

'

As, pessoas sujeitas a, ferimentos em função. ,de

SWÇlS atívidades profissionais, como os jardjneiros�
m���nlco�,' �pera'nos o� ,m�?rno criqnç9s,�" e atlE;t,cis,
devem ser vaçinado::; e .'reçeOer dos�s d�, r�fo,fC;os ,em

cada período 'de ,1 a 2 anos.

.

:-�2,4Anos

Prontos para uso em grande escala os

processos de dessalinizaçao da água
WASHINGTON" -

.

Disse sÔl;re' a/sÜuc.ção em que se se de acontecimentos ímpre- Em essência, todos os pro-

um porta-võz na Conferência encontram os sistemas <1� vistos no que concerne ao cessos de destilação consís

de Agua para a Paz que, até dessalinização, bem como a- custo da energia elétrica ,e te em ferver a água salgada,

1980, será possível' construír cerca das, perspectivas para tecnologia. da de�salinizaçã'o, a, fim de retirar o sal. Ova

usinas de dessalinização de aumentar em grandes pro- - disse o sr. Hunter, acrés-. 1101' é então; conde· sad';) �m
água capazes de produzir 3 porções os atuais recursos centando: superfícies" frias,', '!?nsf0t:
bilhões 'e 800' mllhpes' de li- de água potável. "Inclnfram-se usinas com mando-se em ágUíl' l�Qt�vel
tros de água potável.por dia. 4- capacidade totí.11 nluQ- ça:papiq.ade 11& 3 milhões c Técmcas estílizadas, .

como

J. A_ Hunter,. Diretor do dil}l 'de clesflllinizaçãl).é !Ir. 30U:priJ lUllQS a 3 bilhões e o� f!evaporizadore!1 relâmpa
Serviço de Aguqs Salinas da cêrca de 570 milhões de ll., 80P milhões de Iitros por ges", são usadas neste :pro-,

Departamento r, do Interior, tros por di�'l' que é uma, in- dia. FOJ.'a,m .apenas consíde- . cesso, íL fim .de ;\-celerlJf a

declarou aos . representantes sígnificânte fração : do con- rados os prócessos de destí- vaporização \. e'
. economizar

das 90 nações 'que' partido sumo atual de àgua. A maior lação da, água domar, já que combustíveL' A. água. trans

param da conferência 'que 'JS usina pruduz díâriamente os outros processos não. se rorma-se em vapor, antes de

sistemas de úestilação· já ul-, apGJl3S il1.' milhões 9@. lilro�.
r
desenvolveram suficiente-j atingi:'" sel�. ponto de ebuli:

trapassaram a longa fase de 'A usina mais CGOtlÔ�Cíl mente, d� modo a permitir ção,
illvestigacão de' d��envolvi produz água potável-ao 'cm;", um. prognõstíco razoãvel, Outros processos promís
ménto e �st�o FPl:O�{to� par'� \ �� de.l dólar poí· 3.800 litros, Não se. quer dizer que!;ê�te res _; segundo o Si'. Hunter

sercaplícados em' grande es-' que é muito'maior do que o' processo produzirá se&pj:e - são a osmose reversa,
'

a

'cala", em bt'i;efÍcio� 'da : hn- . çw�to «11 !l!mfl. J1�s çpipijnl.. áf!;\la potável' ap custq '.pÍflis ,elj:ltl"odhW�e e 'YlÍ-rias técni-

manjdade.
.

. .

, qllde�. eI11 qp",' ;t ágUa. �,p.ste l;laixo".
.

ças de c0tlge)ameilto.
Além disso - aci,e�centou:· ein: apundânci�, p,orém çiy-

'f,estão em deseiIv�lvimehtp .•Pp. .Yê,�es ,WlflÚlr (l� Rm� cli� .��-.,.,.."------.,.....
.

...,.",,,..,,..,..,--�
ativo outros' 'sistenúis, .

COIU.' . ti'!-va'� ,des�lj,lli*�çã!!l p��o§
objetivo finàl de tt_).fnàr eCQ' '. si�terrtas conlwcidos �á 11ffi

_ • -'."" '_" - r' "" .

nOI}lICOS os 'slstem�s �e d��ii ,' .. 1J�!,W,P,ü�:
.

SflÜliizaçãp'eu; qhâlque� pá't';' 'O Serviço de Agua� S�li
te dó 111.unclo".· ",;' ,

'.' 'j' n!l:S, !ii'li.!. :fJst�4,os Vrn4m; cJj:l'
O sr. Huúter ·fói ,umá".dás' cqW�· () çmito !:la qe�!'\:vn1�ª,

cinco :pessoás qllc .' fala��Hi1 ç�p '�e'4g\l!t no futuro ª Qil'
"'''''.

,

,

' \"

Necessito ,alugar lm:1O 'càsa, com ·1 ,ou,2 qu-art\.)s.
':_ -, >

, .� \

!nforrriaç6e�:'fon� 3027·�.' Sr. 'Carlo's.
',' _- "

J
. "

,

------:-:---:-+-'-:--·7��·-·-'--,�---'�-,-.�,-,-

" ,

,
(

\1' [d'e ra' n ç'a
\. '. .'

-

.�

publiL"idade' I� f!: EM SANT4 CAT4RiNA
.

CUR1�!�
4,· J��� I"m;a� t� I

�.��_�8�,:�.: f�� �!:J '
.

U,n-ião, DO$ Reformados e ,da
,

, \
,

R,���v� J)� p'plh:ie M!;!il�r ·

O SR. COMANDANTE DO DESTACAMENTO

DE BASE AEREA DE FLORIANOPOLlS, chama a a

tenção dos interessados para o Edital de Concorrên

cia Público, publicado no Diária Oficial dêste E�tà
do, de número 8304 de 6 de junho de 1967� pg� 4

��=,=::::::;;==:::======

parq ��ec4ção dos serviços d� qmstrução de resid�n
cios P9fo p ministério do Aeronáutica, cyjq !ocqnza

ção s.!3rg nq próprio sede do [)estqçqmet"jto.
·0 i9�ym:ir?ip" de, Servi�0s. dqquelg UH �qqe, �stá

a disposiçõo dós interessados ·para mai0res' 'exclare

cimentos.

Floriqn6polis, 6 de junho de 1967.

ÇAR,LOS AMADO MACHADO flt-t10
lo. Ten, f Chefe dq Sec. de Comandq c,lo E15Q. d� Sef

,G.Q,N FEC,CJONAM 7 SE,
.

.. �

FlÂ,M'ULAS

'.

,\,

TRATAR COM OSMAR NESTA REDAÇÃO FONE:3022

-��----'____'---_'--_--"

CASA CENTRAl..

V�çe-se' ampl,a a Rua Fernando Machado, servindo

Qarq repartição. Terreno vago nos funqos..

LOTES EM BOM ABRIGO,
.' J,

,

" Vendem-�e varlos de frente para a Rua princí�
pai perto do garbgem de·Onibus, fi�anciapos em 10

meses.

R. np��,�. 'Pias. �7
1.9 ���;il'

FLJRI.L\NÓPOU�
�, ferol!!!!l� MRcil3rtn, &
!.� ª�( - fGRq4i3

Min��dérit.) da Aeronãulicª
� ,

Quinta -Zona Aérea
\ /._

viços.

S�RPIHft#\ EM OLEO· COMESTIVEL

SOlMAR
"ª� boas l:ilSal· dtt r�mq proça,rem S.rdi,.

n�é1s SOLMARF ll� pr04"'0. calarinense

para o mercado Internacional

�

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

Basquetebol e Voleibol de J!Jinville· em

ParanagtU1
Estó acertada uma exibicão dos equipes de bos

� .>
\.,

quetebol juvenil masculino e voleibo! feminino, no

Cidade de Paranaguá nos p'�'ximos dius 11 e 12.,'
Possivelmente nos próximos dias 17, e 18, a e

quipe Pcroncquó, estará retribuindo o visita dos

cotcrinenses, joga/ndo em Joinville, no Pai Seio dos

Esportes. . . \'

A Manchester cotorlnense es�0'�,5 representada'
peia equipe da Sociedade Esportivc;.'· Ginástico, nos

duqs 'coteqorios.

.' ç� B� V. Besp�n�e C{Dml�lli�ftBl, Úi) r. lt C.
"

r',,"
.

� -diretorio do Confedercçõo 'Bra',ileira' de Volei

bol, respondendo a' umo consulto .forr tulcdc pelo Fe
·

de�qç6.p Atlética Cqtcrinense, informou que o Çam
peoncto Brcsileiro de Voleibol, entre clubes cem

"peões. seró desenvolvido em .ern novembro em data

� local cindo a ser definiclç>. ., ',' ....
· -,

Çjs Joççs 'çentro' �ul-Bi'.'9s)!�·iro!· ha�culin'� �·,fe-
minino estão m'orcGdos para setémb 'o próximo, 1;0

Estado do Rio,' possivelmente em Nitoroi,

C' O C:t!nl�eonilto Ballc{il'io

_qe li'utebQl, iniciado sáb"do!
quàQd'o o Desenbank derro
tou o B�lnerindus por 3xl,
�.y �ossohai1cP ·ll'a�sou pelo

.

B�nrj�ul marcan�lo 3 ?' 2,

tendo ná outra p�le�a emp�
t31W '13améreio ,8, Bl:\..plavou
ta ppr 1 x 1, vfli prossegtJ�r,

amnrulã, no.' pel'íod,o, da ma·
. .

- ..
'

np.íi, com: 0&' sl'guÍntes encon·
, I

tros: '

BanrrisEI x �amerpio, Hau
lavoura x B anerindus ef Nos
sobapco x J. )E'scnbank.
Lopal dos!'en.contros. Abri·

go ele MenOLt's.'

RIO -. Gérsio passadore,.

aptigo cr�.quc de fllteb9'l, pa
charel, presidente do Sindj

c;lto qos Atlétas
.

Profissio·
nais do Estado de São P&i�

w; é ,um estu!liosQ das coi·

sas atinentes :tP futé])pl e ao

cargp que des�mpellba., mga,
se de pa.ssagem, com r!\rQ

prilhl'l, Q assuntó em n3pta,
no momento, gira em torno

�a mopjfiçaçãº d", lej dos

1,1i'o/ó . o,m� p�n�nmª· io· jQg-a
dpr na venda de, seP W1el"lb

tório, pretedida pelos, clu

'bes .

lios Atlétas Profissionais de '/
S. P:.1;ulo con pleta seu pensa

mento dizen lo:
"Entendo lue deve ser c·

'Vit�do o tra JUlho comlle�en
ie e completo, do atléta.· O

4buso deve ,'er coibido e só

se beneficie quem realmen·
te trabalhou honesta e Jeal·
mente_ Mas !lcho q.lle � fal

so o pl'incíp.o de !llle os a

tlét&s !:liflcul tam tudo. Os

(4ubes, na verdade, têm tõ·

das qS llrm:u nas mãos, com
a "lei. do pa!''icl'' Tem o alvi·

trio �e estir�lt'r seus pre·

ços. � cheg-� «fi o momento
. de agir sem egoísmos, djs
cricionàri3m( :nte. Por isso

defendo o l,rincípio de que

o' aSslmto d!" re ser apreciado
pelo . dup�o li f:.pecro; os 15%
e o passe. N im debate fran�
CQ enh'e os drigentes na; de·

.

iesa dos intcrêsses dos elM'

bes e elos reIJlIese�tantes dos
. jogadores sa]�aguardando os·

interêsses do:;; jogadores, po·
derá enconti'iir4se mais fà.,
cilmente um:l boa solução
e tudo será melhoI'" - firia,
lizou Gérsio Passadore.

/

"Admito, que qualquer lei

tenlla que ser, reformada
p�riodicamente" -- diz Gér

sio Passadore: '!Mas eI!ten
d9 �essà' quesJão (,la lei das

�5%, que tamlJé� a lei do

IfI!;asse" l1eces�ita.'l)e1' l'c'\oisa,,1
da e reformada. Gel"ab.neilt�

�s d�pes olham o proble
ma pelo seu lado, ,ViSal1dQ
seq& �terêsses. Çhega�os 3;

, um ponto ell� que é necp.ssá·

!'io qll� também o jogador.
. seja ouvido".

· O dirigente do
�
Silldicat.o

----,-- .._ ..._ ......... - ..._----�_ ...�.:._.._--

.'

AVISO /'

AURRflltv\E( oyisa q\Je o partir d.) mês d� ju

nnQ, pÇlr:a melhor Çltendimento aos seu; associodos�

ote�derá� cjiqri0r11ente das ,2as. às 60S feiras no h�
rGiriÇ> o(Js l4 q? 1,7 hqras, n� Sede da Associàção·A·

tl�tico B�rri!:1ckVercle( sito a Avenida HercíliQ Luz

re� :21 L
OE; sócips residentes em outras ciciadas., poderão

dirigir-se à caixa postal, ;386 nesta Cepitol.
.

Florianópolis,' junho de 1967. .

.

.

/" \ __ 1 • .{ ' . .;_.(
I

.

Eugênio Lozaro Cidade _" sf:cr�t,�rio G<;ra1.,

\

\,

Agente Ofiçial d'3 Propriedade industrial Re.

gistra de mar-<::os, potentes de invençãq,'i'no.�es CO-�

m�rciai�, tftulps d� estabelecimentos; 'inS'ignias e

.frQSes de propa�andçl.
Rua Tenente Silveirq, 29 _- �als 8 - lo. on'

par -. Altp, gp eosq �pir - Flarianépolis - Sa.i).(c.
postal 97 Fone 3912.

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

AtDO AVIL.l DA !�UZ
A D V O G'-A DO

�y� M�!19 .� Alvim. 7 �,te!eff"!1e' 27Q8
AtªI'!Qe cli�riqmE).nte dos !9 às 12' �e das 14 às '17 'hol
res. /'

)

rI-iO

A-LU1lA-SE
,

AI
I

d" d 'dO
, d·

,

• H�q"§ê 9 pn, ar t�rq;)O , p pm ..
j() SItuo o rtà

BQc;:qi4V9, 1 �4. Coptrate por 1 ano, com

.

,fr�d6r
Trator no loc;al.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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(Le,ia EdUodal'�a '4(\ I'agina)• �;tI
I

�
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'

, FlorianópO'lis,' (Sexta-feira), - 9 de Junho de 1967
, ' ,

, r,

·i

ArzlIa Adia,<Beunião e' Convoca Outra
Pa�à : �

)

ii'a:,'15 J��ri F.lori�nopoH� ,

o Coronel Danilo' Klaes,
,PH�al!lmlt� do COETEL, de-:

01111 O.!1 que continuam OS
, I '

, ,tx.ab;::,l.ha� Jl0S, grupns cnc�,r'
'\

�fc:�·n�iüB_.dt� realizar o 'levq,n ..

fH::�n::) 'do acêrvo da Com

'r;,-:.nhia ,Telefônica :'Cl,Iiarj,.'
entrosa- n!'ll�e. lR�ferin�(),s2

' às de

c}ançriefj 010 Senador Kon·

voo

!;"lI

,�eil
'

i& S. Paul�OBJETIVOS \,

,

Memorial êéntendo as nossas tltzões

será, também enviado ao Mini�térlo do, elanou

Planejairlento' e da" Coordt'tla.Çll;s ,Ec,Qriô- entrave

�ca, e' de tudo se dará cópia aos depu- telecomunicações
tado� federais e senadores 'de nossa ter--

O Secretário da Casa Ci..;!, sr. Dib,
,Cherem, que coórdenou OR contatos em

nome do governador IVI) Silvefra� vê' na
tarefa que se acaba 'de' conclu.ir uma ten-

l � • •
'

ra. " ' ,

De ó:nt�� parte: encontram-se em an- qumr

j'dam�J;Q' est�dos 'para a inclusão do -Es-
"
ca:

1 ,
'

" tado no..'Plano Trienal, támbém sob a .res- r

'r)Qnsabilidade de >elaboraçãoó do Minis"w:. '

'rio do Planejamento.' Cb'11"SO ,00 ,Frj_E1\,c�S
-c

'

t :

'UM 'ESFORÇO INÇOMUM
,

'

Santa Cata

, ',�ina �o�cou-s� tão dentro do et;pirito' ,1e)
, q\l�' cumpre carrear a maio,r soma de' nu-'
:' merárfo para' acionar caiu ' desenvoltura

dispositivos uesenvotvímentístas. ." O go

I vêrno capacita-ne> com: plena c'onscíêncía
de seu papel e da i1nperios;d�de da uniã.o

.- ,\ I ,

de todos os esforços, envolvendo 1113 rnes-

'mo :pr��s(} 011 ;at31'inenscs' 'interessàdos
na' c 'conql;l�sta de novos e, mais amplos'
ipstrument�s de prog-resso

'

'

alunos foram aprovados no

tes-te de seleção

,
.

3�'";'� ínícíado
�;;'"1 Ti!
G'h'SH de, a, ser
'n:inJntradó, X'o;lfI cx,técnic;
de íntcl:iol �'re]1lJmado co'

I '

,:;>'e"ta:rista 'esl'lortivo dá'
G1A�t'j,11lara; Jcão Saldanha;
As insc:dçõe� ené'ont}'anlrse,

''f'��,� '�h,,:� , --:
���--:- ��ta �â.�__.b � ..,. �

:J

_.

tU!&r@l';rt���
"

"

"

r

-o Coinandante do Desta-
, 1

oamenro de Base Aérea de

l"lnriallló:poli-s está �:ru:!:manr
ih, � .atenção dos 'interes
sades para o edital' de con-
corrêncía pÚbIiça,' publica- '

"

,

,
'

"

do n� "Diáril' Oficial", ,10 � Jl. rr�'L";���.n:, ,.1F!�Ii'''�I.l''���''i'lt'ilinl: 'w.p"o���"� � f'"
'�t' di

-

d 6 d
f'lL .. l!;ilLh'l�n.J .!l.�, •• l!!l;),;"!".&,,,�,l��JI E,';).\I,,<I.L,�!\ �71,�

Jl!,S a[,1), e l�O e o cor- "

" "
, J

rente mês: Refere-se à exe- � Clero ucvás,'N$i"�i�'; mr? l"��,h·�al1'.:l ':';�'�r�ia, , 'lA�. � ...� 'IL.=.t-jJ/·IJI!Wi\� �'t'.:��j1.'lIJ.,;t.�h·� l�t��!!í., ,
cução dQS serviços de canso,

'
,

'. '" ' ,

"

, ) � ',_', "

trucão de residências para
'

,,'" "
"

" �

�.. té dA'" ,

ti
Dom,Afonso Niehues;. Arcebispo 'MetropolitanO,o' ,,�lms cno a eronau lca "

" '

'd
'

"

'" • da, esto, envron io. ao' clero da Arquldloéese os termoS
��,J.� }pcalização :�erá l}a pró "se,9unda instruçõo pára umo exato a,plic,ação da,Caos,pria 'S'edé do Destacamento." I
O Esquadrão de' Serviços titu,içõq' �ô�re 'a Sagrada Uturgi,a", públ icodo pe a

, : " \ SO'1Ja Sé, As nO\l<:JS, hOrmas 'só entrá rôo em vigor no
,

"d
• II

d
iii daquela 'unidade está' f' à ' , ,

C, ,

"

,
..

,

" ,.'
'

",' ,

dispoSÍÇli-íl des interess'iw.os, ,próximo diq '29:, 'A parte qu-e exige abrovoção da on'

quer IVI' Ir ferên,cio, Na,ciónor _dos Bispos, J'ó havia sido aprovada,

,,' para maiores escÍarecimen- ,"

d�
"

' ' condicionalmente h'à, reunião' de Aparecid'a, deven °

"
" '�j�

,
.\ to$.,

" , ser adotfldo para o"cânon em 'vern-áculo urt, dos textoí
'"'�"') ",

"

"�
, '"' �", 1.. < \. '.�tl.''»''S",::4.I':; t<:'/\::'D:�� que figuràl'!1 nq listo dois aprovados, pela CNBB, A,m,eo

� • '

�

, \;
,

• '!,,;
,

;' O e ca'" a, sagem de Dom ',Afonso Ni�hues d�termina <que 'oí

I'
) ,

, '" " '

'
..
- -,,--'" 'sac'erdbtes', estueJeni' conscief'Íciosamente Ós n01v'áS rU'

O,'U',O, '."'1·""'" a:' sua :comarc, a�..",.

::���:,ri� \ :::�:o�:;�:�::;:�:�;:c;� Pórl� Alefi
"

'e: �','
• "N�J,�pie;,c;;�- do�piretor Do nO'Enc,on!ro 'Irs Pedérar.,�õi� Á!Nrl[lola�,,,' dã.' F1's'colâ ',d,e" Engenharia ) ::1

Industrjal, de �lunos e pro
fessores, o Diretor, Admillis

Em, expímie'nte dirigido à Delegaci,)! ti ativo da Sociedade Tét
de Polícia, a Câmara Municipal de Vi- nwelétrica de C a p iv a r i
deira 'ped,e urgentes I providências aque'la (SO:I'E�C;I\), E\:eraldo Din�

repartição contra o excesso" dO'''taxi�:'; '.gee 'Miflln'f}a l.Iiêz',\a _t.lltrt'lg-a.
exist�l1tes na", cidade, p�indp�linente -.;�" ,,�de"fÍ'ftatv,Q lÍ�()Is'add{estpdos
que� exploram I> ramo cl'l.ndestinanuinte, à ,alunos (klqu�la Escola:,
pois os' seus veículos / não tem a devida Fdram 'cOIJ,templados os

autorização nem tão' pouco registro"" na u0adêmicos LuIz
, Zap,elilli,

_ "J

Prefeitura, O sr. Manuel }'assos, Oelega- Lnudva:I' B lsclürotto, Vmi-

do interino, ao Itomar conhecimento 1la cius, Viann� e'i Luiz Carlos

''irregularidade, asseverou ({ue iria entrar. M�deiF9�. O Sr., Everald'o

em contato\ cOm a Prefeitura para saber Dinge'e' 'Miranda e s t a v a

do 'nú��rQ de veículos' l'e�istrados e que acompanhado do Chef� do

, depois, 'provideneiaria a eÍ'radicacão d�. Departamerto Administl'ati-,

'queles que atuam ilegalmente,
�

Vf') 'd� e�l)rês\l, Wal;:nore
Pereira Siqueira.

Dehon,

Agrícola

t[!m'bém, são do

de pescado
amparo das (

,J

'-. r'"
-

O serVIço exai!erbado figura 110 ar-

razoado das' at�t\Otidades, ,judíciárias' d�
Cumarca de Vidéira como.o principal "

motivo pelo' qual é pedido o ,seu eles

me!nbramentó e a criação de uIria: segun"
da vara. Há 'nlais -de um ano" tal' medida,

I

foi pleiteada se1l!. qualqu�r resUltado a{é

TAXI DEMAIS,
" '

J
,

Está em rédlizpção em, Porto'Alegre o II' Encon:
tro das FederQções de, Agricultura do Sul do País, pGa
ra exáme d.e bSSUl';It0S de grande importancia para
vida da ,agropt;cuaria naciqnol. Estão pres�n'te5 rep�e;
sentações de Santa Catarina, Poranó, �ão" pQu o;
Bahia," M.arahhã'O, Piaul, Ri<{ de Janeiro, Pern.aJ11,bU�1
'y Minas GerC!is, b'($m çomo da 'Corfederaçêlo N�CIO�U'
de Awic�ltura e di,versos entidades e óssoci�çoes
r,ois do 'Rio 9rqnde' ÔQ .sul,

�

,
"

I 1110
A sessao de abertura do certame, que tet11 Cfl 5,

presideQte de honra o ,governador Perm:h i Bar�ed;O
teve ,lugar. na noite de anteontem, na �ede do Fel ,/
çõ,? das Associaçõ�s Rwrais do Rio Grande do S�ora(FARSUL O chefe do ExecUtivo g,auúho, ao dec

01'
abertos os trabalhos, disse <E{ue '/devemos sair dO,edl>
pirismo em procura ,de sol Lições adequada,sr prj�CI�,
mentemente, para, o çolococão de nóssa 'produÇoo,

\
o

I
, •

"
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