
o TEMPO
Sintcse do BoI. Geomet, de A. Seix.os Netto, vàlido olê

às 23,18 hs. do dia 18 de Junho de 1967
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSÃO ATMOSFERICÀ
MEDIA. J O 19,7 milibares; TEMPERATURA- MEDIA:
J7,6° centigrados; UMIDADE RELATIVA MEDIA I

87,1 %; PLUVIOSIQADE:' 25 rnrns.: Negativo - 12,5
rnrns.: Instavel _'_ Curnulus _' Strotus - . Chuvas
esparsas e passageiras Tempo médio: lnstovsl

SINTESE

DINHEIRO NÃq FALTA

O presidente do Banco

do Brasil, senhor Nestor

J ost, afin�ou que, Cl!Il1PJ'lil'j'do deterrrf raçõos
\
do Presi

dente Co ta e Silva, não

rartará dinheiro para os I
que se proponham a produ
z.r gêneros alímêntícios. SI'
lientou que para ia produ
cão de comida, não haverá

burocracia .c nem falta de

dinheiro; )
I
!
i' SIMPOSlO
I
I
\

I
Com a participação de au-j

toridades internacionais,:
Ministros e Secretarios de 1
Estado, além � numerosos

I

pro'::cssores uníversitârlos,
durante uma semana, será

l'eatj�ado na Faculdade fie

Higiene e Saúde Pública (1:1
I

Unjveraidade .de São raU'J,

o Slmposio sobre o Desen

volvimento Integral de Ba

cías Hidrográficas.

GERMANO CASOU

O jogador brasileiro José IGermano �a�j:JU-se, ontem,
com a Condênssa Giovana j
Augusta" na cidade. de Lié'1
ge. A cerimônja ciyil 'f('li I
l'caUz'lda na }'I"efeitura ,(lI' I

AnP.'lér. Antc5 do casameiJ-l0I'Ge;nmno assinou os ,d?ciJ
mentos em Gue renunCiava I

todos os po:-;!,;jveis direit')s Ilegais sôbre a fortuna de

Giovana.

o Superior Tr.ibuaal ll<li1i
tal' decidiu, p'o1' unâl1,imi(�.l
de, remetei vao SUpTCl1lO
Tribunal ,F�,�I,cral, os autos
do 1P'.M dq_ íSEB, .lllna, VR.Z

que nêle, se enc.!Jntrarrl jn·

<lidados o '. ex-ministros
C1Gvls Sal;aüo, da :EUuca
cão e,OIÍ\'etra Brito, lIa

S'I.úde, os quais tem .dirhltó·
à Fôro privHf>'giado- na ,mais
alta côrte do J>,aís.

IPM

MAIS E)SíERCITOS

Tevc ótima, repercussüo
nos meios m1)itares, a 110t�·
da sobre a proyavel cria·

ção de m::Jis dois -exercitos,
na Amazvnia e ,CIU Brasm,l.

!bocniuam altos cbefes lui·

litaJ,'es, que O Brasil, em, fa·
cc de sua extensão' territ1:;·

I

xial c de íridice populacio-, _

na I, necessita urgcJ�temcnte,
de re(ormulal sua divisão
militar.

ALTA VELOCIDADE

o carro (t: Pl'imeira Da

ma do País, dona Iolaml.a

Costíjl' e Silva, foi colhido
�111 llagranlc com excéss!I

de vclocidadc. velo nular,
instalado no atê1'l'o do fla

Ir1Cn:;o. O vt'Ícu]() desellvoI'
via 'iS qlltlomctros ]1nráriv.

CALAI\'lIDADE

O góvcl'nador do Amazo·

Ii3S, decl'l:�tou estado de, ca·
hmid:ule pública no ,Esta·
do. 11 ll'utnicipios foram

\atingidos pelas águas dos

Rios Solimões, Madeira e

AmazolJ!'s.

DIA DO SILENCIO

o Arccbispo de Olinda c

Recife, Don Hélder Câma·

ra, manifestou·se, favoravel·

mente, à um dja de silencill

mundial, pela Paz, coufór·
me a iuéia (lo Domb1icano,
Frei Francisco de Araújo.
Supel'.iol' do' Convento de

,
São P,aulo.

I1'1WJE'l'O

O Deputado Paulo Maca.i.l'il1i, do MDB de Santa

ca'ltarÍna, apl'esentou, 'a' mesa
da Câmara, 'projetp d� leI,
detcl,minal1do que, nenhllm

I'servÍ(\ol' p�·,hJico. federal"
estadual, l11Unicipal ou a�

tál'quÍeo, receberá ,'end'l
m('!ltos inferiores ao mai""

IsaJário mínimo vigente no

I País.
l' �,...._ ..... _ ::te �

�.,! ...
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LABORATÓRIO WEST LTOA. comunjca ao público em geraf que
certos revendedorês e varejistas irlescrupulosos, em desQcôrdo com nos
sas condições de venda, resolveram espalhar vórias versões negativas sô
brc êste laboratório, esperando com isso eliminar do praça de Santa Ça-,tarina e outras, nossos medicamentos OLII'''4A ESSENCIA DE VIDA
FIEBERlIN A�TI FEBRil _ COBRINA ANTI-INt=ECClv�O _ XAROPE
WESP EXPECTORANTE -' HAE�lIATOL-BALSAMO UN IVERSAL -, fER
MANGOL-TôNICO RECONSTITUINTE, - UNGuEM"IO WfSP' POMA,DA
- IS51S VITAlIN TÔNICO 'REFRJGERANTE _ BITTER WESP '�PERITf-

-

VO, por não terem conseguido as vantagens na venda de nossos medica�
mentos. ao público consumidor, e outros. O LABORATÔRIO WESP com-'
plotou 51 anos'de existência (foi fundado em 3 de maio dê 19-(6) e sem

pre atendeu ao publico COm dedicação e responsabilidade'. Em: hipótese al
guma permitiremos que êsses indiví4uos inescrupulosos venham.macular
uma organização que é tradicional no Rio Grande do Sul e no Brasil.

Solicitamos aos interessados em revender nossos produtos (que ainda
não receberam a visit'o de representante credenciado) para nós consultar"
por <:cuta ou diretamente, a fim dc, atrayés de Circuléliz:-Oficial, pó�ermos�
dar uma orientação segura sôbre condições e pre'c;as de n.ossos produtos.

Arena preserva a
legiSlação de' Castelo

O senador Ney Braga de PRECIPYfAÇll.O
clarou na Guanabra, 'flue ti Disse o sr,' Ney Braaa
ARENA, na condição de que considera 'de inteira in

par tido majoriiàrio,_ impedi- conveniencia, no memento,
ra a a.prov,:çii� de qmtlq�er a tese da" revisâo

'

da atua I "

emenda, votando. em bloco Iegislaçã», argumentando
de acordo C(llTI a orientaçãu que- ela ail1�la não foi testa

guvernista, contra a revísã J pa e, "po_rta!1to, não há 'mo
da legislação deixada pelo tívaçãó pa-ra qualquer rnu

governo Castelo Branco. <lança"., O senador da A,RE.
Sublinhou o representante NA manjf.efif�u, ainda, opio

do Paraná - (l\lt', dessa fo r- Ililh contra r-ia á- instituição
ma, não acredita na pnssfb} de subJcf;emlas permancn
Iídade de qualquer }I11CI.I· tes hem CO'TIO á !!l'hu:;l<' do
Uva do IHDIt no sentida de um tercé:ro ' partido, "poi i,
modLeiál' a Coustttuição c a'"ualmenie, ,r -necessárf o

IPM sai do SIM e· é
da alça�a do· Supremo'
o Superior Tribunal Mm· reJatorjo se "\'crifjea que t(l;'

'tar, l"econheccu
_

a comp·.... da conouta' imputada aos
tenda do Stf)Jremo Tribu· mesmos se llarmoni:;r..a com

nal Federa} :rara aprcci�r a os limites' -funcionais do
situção dos implicados lío Ctll'P;'O _de'iempellhado".
IPM do ISED,__ uma vez q�'e No inqucl';tó figul'<lni ain�
�ele figuram como indich- da outros fiO i_l1(ticiados ('11;
dos os éX.lllil1istl'(�s C1ct\\Ís _t're e',tes (IS ' e;,:,pl'esident,>"
Salg,:::do c Oliveira Bdtu, __ .Tanio QWH1;;.)S,' Jusoee!bo.
arrÍl;os �com, direito a f0nJ - j�l1Ll-its('h�l, ;',,:TOã? üOl;la'l't,
pl'ivjlegiaâo� "_,-, " 9 SI'. n&.n:i" Ribe"iro, ü,s t'X.

, O Pl'ocllí'adol'-geral tia" delH1hdos f'r:mcisco- Ju1iúo,' �

Justiça i'\'1i1ib,r.
r

sr" EIJ,a.1Jo," 1.:;;\oi, Di!j à;'d"CflJl� '-" nl'iiii1;( .'"-
-+ ..ç-.... M/-'_ .�

'" .....- 't;::?fy'''' ,--
(' p� -<'

� � 4;;" f .'
;:'l

Gue,il'O§ ::{,c�L�\� em _set\ lU" '.J e R olantl. �G(lrblsier; o' e:);.g·õ,,- " ' ,

reee!" opinou' l}cla exclus'lo nÚ'nador ]\Jjgtlt'l Arraes, I)

--.,pum ,e. simples," daqueles e"'l1lL!�i1)ll'o da Edncacij'l.
doh nOlU?S,,' 'W)l'"" eDj:end '�r ,Julio Sambàqui.

-

o rles�m.
que- CIJl1tr:i ""éles, não e�istc b�l'gador OSl1i' Duarte P�,
i1i�ito penal, acre_scentamlo J'eira e o ex·general Nélson ',;
que "da. simples: Jeitura tIo. Werneck Sodl'é.

as leis de imprensa c �Ie 'SC·,

I,;lu·llnç.a, através da apre

sentação de
-

emendas lEI

, Congresso.

unirmos fOI(;as em torn.
UO J)rc'-idenlc Costa e Silva,
solidificando a ,ARENA' co

mo "um gran-Ie partida".

!

Alfrcdo Joõo Wcsp (Diretor)
Fieda Trenh Wesp
Ruth Fieda "l'esp Martins
Edith Wesp Lin"

Comunicaçãu
,

"

I

Pôrto Alegre, 28 de maio de 1967.

Edição de hoje 8 páginas' - NCrS 0,10

,

,onti rmQcão,
-

celebrllçã.o,

f -...- '1

-,

MOS foi encerrada em Iha-

rios, �ó"çCio c ação

,
' aquela BlWllll1':<\ soC'Ía1

ecollul,1ÜCa"
ESTRUTUR'\ NOVi\�

D1SSt:; o lidp!, o]Josid::mi"
ta que, qU'n:to iI estrutur"

o'l:;anica; Ó i\lDH cSf:vimou·
se dos vidos dc Ol'igcíll.
rle�\'i�CUlallÜll·se· UOS Atos

Cl}mp1enle).1(�il'c:;'.. "O pro·

blc!na da arj'p",- n<!nta�'i'lO c

�JliaçãlJ ('.-;1. '. deI'iLlall1t:.IIl'"

cqu;i.ç;ionacLo.

O pü ''-0 :\1,\:::; DECISÕES

"O i'I'lDB _' pros�egue í)

deputauo lVI,�rio Covas

lu, J,J Ú pela 11'ansfOl'lllaç:lf)
cI.l estilo dr. a<;�o politi('a,
a tr.I\,[s da ]Jacj[i<.;aç�() ,la

i:lmilia meduw[e à aubti.l,

,c t.l�nlJém abavés d� U111 c",

forço de ljbcrlação naci\)·

nal, que assl'gurc " peruI,I'
nenda do puvo nu cent1'0

'd_as d('cÍ:>õcs das atividad�;

governamentais, sobretudo
no que se rdaci:ll1a C0111 a

poliliCJ externa, a Ccl,ucaçãJ,
a Liencia e ::> cultura, a SI'·

guranr;a n,ll'ivnal c o desen· '.

volvlllwuto (!('onomico·'.

quanto ,ào� ob,ietiv�s ]l.1 r·

liu"arlos, '('oJ1"i<tera o sr. lVJa'

rio COV1S q;,l' CO Ilsubsbicl'
-

ci<tm o que. a maiol'ia COJl·

veneional }'cj)uta com.o l'J:i

'-{ndic:jçõcs basicl\s da r;n

eli1citlade.' Entende "hui,

lue Ó" doctH!'ento mais in)

portante' da convenção é 3

'--:arti follUca, moção suge

�'illa pclo dqmt;"ldo . Ma!"

-v,.'ae)Jado, que dci)l1e a OI'

";;0_ basica d" lVIDB no' pI"
no politico " ("_' se.;a, "0

l'Wn é UlJ. l';Jrtido de trai"

10l'luação
•

social, quer )10

campo cstl'"ul Ilral. quer '11')

estilo. de ação Illol�tica., No

terrcllo da tl'ansl'orma(íü:,
sócial, lutaü pela alteração
das ,estruturas brasil'1::ira",.'

;lUe.r no c'ampo ccol1omÍl.:o,
iluer 110 llillÍl p'�, }l oHUco, su,.;·

tentawl0 soh esse ,aspecto 'I,
-

defesa inírnnsig'cntr da 'j.'
• I ......

"hcrd6dc, em ,todas as suas'

,fOl'llll1S" não apenas COIllO

'conquista Íl:rt-vcrsivel, lllHS

como ,instrumento l?ar�

Acrescentou que o l'\>1DB

"dcIIlUiciar�l o proce�:,() dc

SIII)n;issão (ln governo bra

sileiro aos intcresses do ba·

lunç� de poder que se pr�
tende impur ao mundo", os

aC(�l'llos. assinados entrc o

i'I'IEC c a USA.ID, todas ::s

tentativas ele restrição a

Est;ldo, a1!;m (Ie lU.meros

pesquisa nac�onal em lnlte·

ria de p\·odtlç·ão e utiliza·

ç'ão da energia atomíca, a

eontinentalização do concú'
to de segurança nacional c

�1 falta (le um plalle,jame\l
to e execuç'ii.o do desenvol·

vimento l1<H!Íunal cm ter·

mOs autonol11os".

r
LA�ORATORIO WESP LTOA. - Rua Conde de Pôrto Alegre,
320 - Caixa Postal, 3039 - Pôrto Alegre - RS
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5Q DI TEM NOVO COMANDANTE

o presidente da República assinou ato designan
do o Contra-almirante João Ba1 isto Froncisconi Ser
ran para o cargo de comandante do 5, plstritó Na

val, com sede nesta Capital, em substituição 00 Con
trc-olmironte José de Carvalho Jordão, promovido
para o pôs to de Vice-Almirante.

O nôvo comándante do 5, Distrito Nav';:;J já ser

VIU em Florianópolis, na qualidade de comoridcnte
da Escola de Aprendizes Marinheiros,

I'

. , .

PLANEJLlO
I

P�,r volta das 13 .horcs de 'ont,em, no auditório

da. Faculdàde de Ciências Econômicas,- .com a presen
co do goverr.ado'r

....

lvo Silvei·ra e d�s altas personuli
dades do mundo políti�o e oficial de Santa Cata'fi'
na, além �e representantes c membros das delega-.
cões dos Estados p�rticipantes, rcalizou-se a sessão

solene de enC;,f!rrumento 90 ReuniÇío dos Secretórios

de Agricultura dos Estados da Região Sul.
.

- I '

.

'f). mesa diretora dos tra- ra o governante catarínerr-

balhos 'estllv,l formada pelo se encerrar esta sessão", }..;

g·c,vúrn'ador Ivo Silveira, g.d. prosseguiu:
Silvio 'PiÍlto da Luz (que - -I,amcntamos a ausê

representou (J ministra- Ivo ncia de S. Exia. o ministro

Anua), dcs, Belisário Costa, l vo Al'zuu,' que chegou .tâo
preddente do 1'ribunal de ;entt;siasluado,:t' tão alegre e

Justlça, dep. Aureo Ramos, sa.tisí'cít» na esperança _< Ilc

prési�lente d� AssemhJ€.ia que em Santa Catarina, ês

Legislatlva mons. Frede ri- te conclave realmente.; rc

co Hubold,.' l'cjJi'esentan:e "II':',pntassl> nquilo gue� ;i'�J(J
(1<) Arcebispo Metropol.ita- esperava da região sul '<\'1

,

11". ,Alinn'<lnle Jose rte Car- JJJ'.l� iI. �,ão ,l:"t<í presente S.

1Jj(). Jordão, Cornandantetdo Exa. nesta St,�,s�o ele ep,eer
;; Dtstrrtn Naval, ceI.'Rob- rruucnto, ma', tenho a cer

su'i/'Alves Pessôa, represe.i- teu de que as conclusões :t

turitc - {lo Cr.mandarrte do que êstc cr,llclave chegou,
1 (l Exército (' 5" Região Mi-' são aquelas une efeti'Vamcll

luar, ;'Iém dos Secretários te S. Exa. c1ese,iaya; 'cóne!tl'
de Agricultura do Paraná, sõcs q�le há(" de servir �1E'

ltio Grande do Sul e San- base ii. regmo �l� extr(\lÍ1o
la Catarjna. sul pa'n a elallOl'ação

(J�' traballlos joram abel,.' (::10 da O,lrta de Brasília, \l
\ t\ls pelo gaJ. Silvio Pinto' da 'el' :IS�j;1;id:1 Jn ca[lit�11 da

LUl (jtlC', 1]lÚS compôr a'

i'lcsn, eOjtreg(,u a pl'esidên.'
eia ao gove,'IHldol' Ivo Si!'

,"ci (a. FilIaram, na OPOI-itWÍ
dallc, ainda, os secr-etários
elc i\gl'Ícultl1\';:J Luiz Gabriel,
J:;'llbem Baiiüo de [\'lc)o c

Lüe"iano Machado, res)Jecli·
vamcnt� de :;;anta Catarl'n,l,
I�ilT.lmí e nJo Grande .lo

, :;,ul: Ú �11'. BJ'()IlisJn dshl-
j,'1' f(o;;,LSld, (Iire[ol'. fia Con·

f,td..;r'lção N:,ciannl ele l\gd·
,''''' ·C�'iÚIW'�,:. c ri prof. Lu:",: �'

__Pj,nheií·o iUa.d1ado� em no·
� ! � ..,..,

_- i
:' '!i'ie. dã.'''F·edclaçiio _ das A3'

�uci�u:ões (li Engenhei�',ls
,\grônnmns �do Brasil, todu,s
êle" dizendo do ê;.(ito, do

alcanéc, e 'elo sigllific'ldo .da
"

llcunião pal;a o desenvol. i-
<

�llento 'e afirmação dil a<.;r:-
_cultu�,a em nosso Paí�, lou·

\Lj,)do particularmente :1

o'r;;:il1ização. os �rutos e be·.
J1eficios' dessa experiência
e, sobret�l(lo, o patl'io'tislllO
e a visão (lo ministro In)
,.\rzl;a que "(1eix:1ndo. o l-C,

cesso uc spu g]hincte, sái.1
ao ellclIllLl'O dos técnicos
nO!8- Estados para com êh:s

dialogal' e, huscar o cami·

nho eertn para eoptluzil' �

agl'icultul'a n os seus vel"

dadciros d( stinos". como

�1: il"111011 o :-:l'cret.írio Luiz
Gabriel.

Uqn"'hll<:a,
- S(),))Jor,:_�,. técnicos. a

j' C�, p o!n 'sal;iJW'alle dc \'

Exas, ri�"tll l1lot11entu é gr:l
"e. Os e'S1t�(íos allrcscntados
foram ana1i;,'í.!los por V\'

Exas. e che<';fl dc im]J1'lÍvis 1-

(':io nêstc lJ:<í�. Temos qlle
�uvir os técni,cos. O g ov0r·

]10 eata1'ill!'llse fclizmcn1l'
vem �,c�llilltlG l'ig nrO"�H1ell·

te ,esta trillu: olll'e os seus

técnicos. eqli,,,cio'la os IH;,

lú�fl\as e. (l!'pois, Pf.tü: p,'í,
• . ii

p1 \l e:>iecu(!i\o' ,:p0'iHada.
-,::" Aqui, st::HIHIl'Ü!p, c�
�'cuni�los o� trê3-��J:';,�
do Estado, 'lqui ao as

çIil�ses Armadas .J 'diadas

no Estado, aqui cstá o CI1'(

rp catal'incJ1' e, numa de

moústr�çfi� ele que Santa

Catarina i11te:'I:a confia- no

trahalho desenvolvido nesta

Reunião, e (('111 a esperançC1
é a certeza' de que os trab.t

lhos realizados em outras

regiõcs (lo Brasil hão (k

cheglll' à conclusão positl-
"a a que' cll\'g :tran� flS 111)

lllcns que intpgranl a re�jâa
su I do pa,ís. E que � Ca)'� a

d;; ·Bl'a,flia ,;e,ia um doell

JUcnto que v(,llha dar � êstl'
- "'Brasil, mai'; alimentos {'

mclhores coral ic;õcs ele abas
tccimen to.
- Ó Govl'l'l1<Hlo1'" eaüll'i

lIell'e agnuj('cc �; h�nr� fIe'
tel' sido esco!hido n seu E.,-

� ,

"

ludo para local dé�te con,

cla' e e espera que ,Santa

Calal'iJ13, ;Jtravés (Ie �,et1s

((�'cnic"s (' repre:;entantcs,
1;",1'�1 ebd" <lia llnreeh�.' �le
Clmt. na (�:iinb 'Pagina

.-\ i�:\L,\Vn '\. DO
GOVEHN.-\DOR

En('q'nH�(1n a sess'io .sn

[c iH' , iii g':"I-'I'lllad 01' 1\'0 S ii
I
H:il'cl aol'ü! 'ua orà("j,) di.
i'c do' r:uc :',� li n ll,'azer pt'

o Ministro Ivo Arzua, da Agricultura, dep'ois de inS

talar' solenemente os trabolhos dQ reunião dos Se�
I

cretários da Agricultura, fêz entrega ao governador I

Ivo Silveira de um cheque de 250 mil novos corno

porte da verba destinada cw INDA pf.lra q eletrití-

'cação 'rural.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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A hIQIEI!E:: mentol c 0rn;.'010 que deve ser prati
cado desde o ic]mJú !JI'�-esc,0Ior, quando o criança
aírda estó sob u tUk:lu mut6:I'I�U, Os anos que onre

'cedem, a 'idade escolor :,(J(J ue o lto 1I11fJ0rlô,�cià e In-

fil�e�, Ci:cididom� !'Ci n� fo�rrilu"u(J uV-" l'I\:dJ:i I:O� ,mcl�
tois sadios" que aos pOIS ,cobe o responsobtlidcdc .ue
incutir no filho, 'E' nesse pertodo d'l vido_ lo ciionçu
ouc começa o sedimen'tor, OSI fundam nl-�s du' per
'ocJr((l1 ie!adl',

f\ln proporcõo que os p is võo incutindo .ccdo

"tez !:l,'lis �edo, hóbitos mentots sadios m seus filhos
',:)srol'uo. corninhor-do no sem! ido. de rk.tcrern CiCli iel, s \

. ..
. .

",O

I,_ 4'
,

;'lEle::; ciUCli:;' Sua rosponsóveis, cios Cji inl idades I1PCCS

sórios o· fern1cçéín do Jutlirn ricladRo,
,

O domínio de si mesmo, aLii'o\:onfiónç(1 c r('s�

ponsablildúde' pelos próprios atos, ::60 alguns cl0S

hábitos que desde cedo dé'vpm r; c. r pnf'jnstndnc; no

.

mentalidade do crionçfl.
O Prof AYrton G()ilçolv(J� cio Silvo, rotcdréilico

de Ciências NatL!rQis�do Colégio P('c1t'o li, foi muito
-

f�riz, 00 formular 05 se�liinte5 nOrnlQ"", (ii 112 si.invi

s.m;l 'o trabalho e robustecem o espítifó:
1) - Distribuir os atividades e os ,dewíes,dentrn rie

un; ho;'Qri�, 'r-cÍcioi'laimenie, plÇ,'/leji:.jrl,; � < os': esl'i irin<
eiS refeiçôes, 'os' divert1rnentÇ)s;' eté" -,'

'4\ - Nõo i
ddlar OS ,dév;(e� :;inde'{ló�dà�lentp;f> r\)m

p'rlrdo-ós ,dentro dos ImITO;;' rrirn pvir'";,; n inqi jl,,1'n·

�;QO e â, ,a'ty.�5tío;, ,
.

;
"

,
" '"" ,.' "

,3').� Eétpt�o.r flletódiéomci,lc" Sli'lr;, t�'icfCiS, 'rnl'n evi

'�6r opera0 :'dc;".tcn1po'e' o cnngiço," ':,
.

,

4) ........ Dividir' 0\3 tCít,:,fêis;:,mti,is" fjifíc('ÍS ';(;'11" ,tàrofOs
"oiS fóCe'is c curtns,

.

JUC seri'io, f.,xcri:il'ndãs' se;;;
,

gçol1de esforç,p" '

" ,
'

,

'

, 5) .;,..;. Mani;;� os c)bicto� de trobâlho c1óvidú11Qnte
{J�nimodc5 porCi evitar: (j�fôrços ií"lllt6is :'

6) .:.,_ PrOClit,(lr' sempre jJróO'i'C:dil�' (' ,!:r1�thorci'r;, .rr)b�

'i'Í6ó dete:;pe�Cir r,c Olrrro. ronSefjiiCt rrsUitodos mnis

br.ilhant<:i;" A inveja encho'de ',Clmdrcil'i/o o .olrn(1 ê!

dr�ju2iC('j o óperfeiçoamentn n:lnrai e' 'iri1_eJ. tual.
i) - ....... ft\prendel' Q ,cl';Ó/im (iS SlJ(j::l f0rç,(i�Jisie�s e rl'i�

te!ecíLlUls, p,GrG n.5,") t�ntnt' rAnlii'or �tílr?.f(is\ �:.ieGC�i ..
Velmente dif[,=,:ij:o; npiOl dFiY�r r!p fn7r-[ o qi.'i;� jJnd,'" s.e:r

��.
.

�
,

silriJ'o df� cervejas; o §fn"Di,
-

-.-_.-_.�-_. - '0'_- :..,- _'_ .---�,. _.-"o..-......�, ..... -..",._..._.........

r-�----.

CzernflY"
, ,

" C1RUIrGIAO DeNTISTA'
U,,\plANin: f TRANSPt;""ÚE DÉ DENTES,

� ", .'
.

Deo!'istério Opêratóri,a pt;lo sístemo de alta rotaçõt
{Tratam,ento l,n'd6!brJ. ..,.'
PROTESJ: fiXA E' MOVEL

, ,

EXCI,.USIVAME_NTE COM HORA MARCAPA. .

r

I' E�if.íci,o Ju!h'ita, cunjunto de salas .203
. R4a )erônirno Coelho, '32S
Di::I� 15 (Is 19 horas

:. :i R��idêi1do: Av. Hercílio Luz, 126, apt. 1.

\ ':."_ ...... ' .,'
.

Companhia Calal"inense de Créditoi
f'liluinfiamenEo'e Invesiimen!os

.

COMUNICAÇAO

" ,

8) -=. Nã0' �e 'dcizdr nhàtN 'pelos' imucc<;sÓ!O: . xomi·'

i'10;",QS �6US05 que o<;-rt'ovd,ôm: Sr.'o r'm6fo ocirno,
d� suas força";, ni'ío s,� prc:o -ljp6�, mais 'tÔíi1 'o CíS,::un

'�'O. Se ',o, fraC0$S9! pOf<m, re::iJJi'mi -dn não opiicaç�o
de esforço S�ificiE;nte, rf'c�meçür tUd0 de ilOVO, jlro-
c�JràndG t,:)rriair os Pllgtinos' cômptirlns.

, lO

. '."

';'i';'7"h\?��1�?�tJ��;��i�:
.

"
,

.l! " .,.> ..

,r": __ '.J

"
"

. "

.' J • -

,"

., :,.�
1."

.,.,
"

,-.\ ..

, O�frRO JJiA" ÂNUNCIÃVÂMOS A VENDA,' rios ·12 .

(d()��j' "lJlTiMÓS', APARTAMENTOS DO' EDIFíCIO,,·
,','

cye, 'bAU}{�"'MAS:: VEIO .. O PAL"DÊ5TE
�OTÓ' " E' E�TRAGOu,. NOSSO ,ANÚNCiG.

Ã ,SÓ,' ]r(�MOS 11 (�nzéi
.... -,

_'

.•.•
't ..•. : ",

'" ';', i" .' .• :. '_ • _,.

�BEM;" NÓS' .. ' R�SOLVE'MQS'
'.

FAZER QUl'RG'l ANÚNCIO,' E,
VOC�{O, ;'QU� f :ESTAI ',ESPE'RANDO?!?!'-,
VAI'·' fjE�DÊR' "M1Ü�', ,�11 OPORTUNIOAOES ?111)

,

t ". �,'" ,�.
•

, •

"'.' "

I·
.
f

.

.".,
.. j;, "\

,
'

-LOCAU4ACÂÓ ÚNICA
'FINANCIADO EM 5

,
,

EjjjFiCiO
ANOS

I, 1

,

r. '

: , PR O' FIXO
SE
REAJUSTE

.,1,'

ÚLT'fMA
CHANCE·

- I

,".j',

IfVlOBIL!Á,RIA
A �O''N7 "

, ,�", ;t;,;.AGA
FONÊ 34',50
,,"DE,Ç)r::;'}OR0" '11
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Cerveja famosa será vendida no Brasil
,

!,üN'nnr:s (RNS) -- Um:-t i';m :!eí·l�r.;êl!\lll diLO' cnnsur- f'rLi'J'l'"S;tifW,\i�jl!i,(',nfkHü: ,I. T:, No (1.,col',i'i' tlü� i'1'.í.�,ll1l"s,
ramosa cr.rliPjn. 11m' :j,t 'está ci.1 fil.'lllOn f'rção lHU'[L :Hl· Earlr:,; o(',.,Ilrh;oi( riur "0 IIIPI', (I'(-s ou Iltiaü'Os anos, (I cn.i

sendo Ill'odn:;;1da em ]!l, pai- 'qttÜli' 1I1:as outras C1'l''W'.! .t- cado 'hmfl�('i 1'0 df' rf'I'Vc',ias �;.�J'cio plall.'ja 1I10n tal' uma

,<ps, Sl'r<'í fi'frVni1i:l1Le vendi- l'ÓS II[";(C !J,Tltp,) ern Hio (::1:1, (>,H'j,nLrlhs(' cm r,.a,w!l, rq)a,1- IInV:l (',PI'Iirj;uia, cm :-;:!o hw-

",da O' Bra"iL ro c �.,;lnL(I�" sii.o I', os illlr,i),os r!atl(j� imli- In, i\ hlIlill'idadt, inidal Ih,

A "!"I,(,l .InklTlúUtHlul U, 1\ t:OH.pan!üa ltLN d.iJ'I�; calll flllr ;� Si:�l }H'mliJ(:ão -lo· qiW,," f'f11Jü'ppnfÍillll'nlo fCli

lltikil" liUt; ll!i"iOtt l,1I1 l!Jfj'l ct:;l'Vl'j6ri:b [lo n.ío (' em Loa ktl a'nual I" (fI�, jWI"tO (1(· !O;' ('SUrflil(h r1l1' r.OO,OOO .IiN'ltdi,.

;t r)}'(;fillt;ã,. da cerveja "SJ(ol di lua l� superlcr fL :112.0HIi f'flill,í'ir, dI" lli',(:, !nti t!"o,.;", tr'il.'i,

I,'tj:;"l ". Vf'U{ de (Ot'lIial' 1II11 lHfull,]iÜ'o,>, Xdi'litica capaci-
('OfIQ(Jt:tú, �o�rt 1 (J,'1 "acinnisL;,tt) dath' :({-l'll ais duas nutras (1(""('

_ _-', ..�.,_=•. -.;."'-'-, _-- � _,-_.

, ILi,.; fÍllllas �Il�'h'(l,l(!e Ce,)· VI'j:<1 ia!': snh opçfífl,
ttl,ti lI,· (;I:l'vejas r- Ct,mpi!llhi:'l ,() umsúrl'io planoja :

}lNI'
lIní'l{" ,dt, (:ri'vej,ls ,Angúí,l', diliií ;L"�,k(lI Jnuu-natienal"
!J�lI;a:a sua: jl;'í;tIU�'f1ü (' rIi,:;bJ ";�,, lj t,;Ül'ü cervejnrias {iH)

bOJ'r';'o nn' 1'i1';1:;íL '11I!:,1'l �,Ió-;irrm Cllml)ldad:1!> i!é:

1'01' (JlíLI'() laan, "t'(lH�úr- lH'l'I'bf,ida.s; aÚf:raçõ�,>
'

ne

('in, I,as�,nn :1 ('f;)ll;lol;t,J', :;rr st'U ]Jl'ôC("SSamento.' Entima,> O PRfNCfPE,ENC.ANTÁDO'
]J(lI",I"'llto' "h" tl�,í)""J de 'dtla:, sp (PW o pl'Ollnto já PRüJ.r:"t

('("l'\i('ja,'.ías jl(·drncent<'R .. �HI dIsponível ao consumido I'

(;l'lljj(J C;mtül iIi! HJ"rmil .

p hi'asUrIro no, fina,} do COri:('l1

1;11(; siir. " nínnt.}ant;!� C(',I'V�1, ir alW ou início do pt"oxHno,
,;'r.l'ia C.I,Vl'U, .ln, liin (te .lei" Comentanâc em 'Londl'('g
.llfil'n (' IVialhrí;� (' ü:i'vPjiLria a introdução' d.a. "Skóllntri:"

. Ldlllhin:1, dr- LoJ.\flrinn, 1":1.. nationaÍ"'ilO mercado' bl':1.

". " Ansiôv6. peld vqlsô' ;e por isso, via com .jnveja
A COMPM'ltlIA CATARINENSE DE CREDITO

as �t;ha!J qu�!' 'há fanto' te�po' já dançavam.', Ela só

FII'��NCIA},t\EI\.n:O E 'IN'1E{TI'Mt�'JQS, comunica d{j�Ç6i"éi eõffi o pai, :nom 9raça'�tinha. JOS móços a evi
no', seus dlAntes' e ao povp ·�Lesió"ç::_dpi,tal'que lrã(l�re )

hj'Y(}�, f�daM, drcul�'s' ao' passá .. por sua meSa. A-
Ilu '"I III��. rns! ai (jçiSe<; dei

RL1'O
Deodato, 17, paro I� Ru.G i'lJr,h6 ,fl'(iO desesperoui flertõrià com o primeiro que

A Sro, Cesar (LuG'Y) ,Ramos que passou urna

Anito Gor�bordii 10 esqui (J :dê' ��l:�d,-'ctoS<; J,Ihé;l.l,s >,6;1�1\" . \. a�pa��ê�s�e;:',êó"hÚidô, ti ....e nã(}:::deb!)(:h�sse dela, Pa. temporada no, Rio, já está de vol�Q,?, .. maravilhoso

j<.' (;'"j,'1 {j18rylendo normalmente.· , •
. , ',"-

.

,

fti ,WiüítM ,�J(j olhou, O pai, lúisfonte nerv,aso, bebia Cabeçudas onde resid�, Na qualidode dey'ma dos

\ .. A ,DfR�ÇÂO ffiilii ,eê'rvejd ,(j�ifi í'j' ffiãe. Ás outrás dançavam feli- "10 Mais Elegantes do Estoçjo";' dono LiJcY, odqlli riu
"

,',

I' ,u""; ·be'líssimo GUdrda-roupo de, inverno, 'ÊJos mais
zêjj,f em �eu9' yestidôs fiõYôS ou y� hos' acánciQvam, '"

.,

I ,

-

. con(eituodo� costurei.ros do Rio.
\ /�HzA.s, as �§�s dos fiôffiõi'Cid,ôs: Aninha - nunca tivera .

1··
,

.

V { ufi\� f_Gt6YÕ t+d.��, a� .�õltes paro que s,t,o. \ c',A!t�nio , <; "'. .

.

,_. x x x· X ',:_.:,'
i,' �,.nci&'�SG es-q-üeê.!>$Sê .d�.I!(j. \y ";' .. ,, ""-',"" )'_',' ''''''>;-'�.-',>T,," '_'''t,t' ,!>",'j�.,,- '-" (

.\...
- '-� 't· t. -,�. -ir ,',.I': ! ,,'" -.�','_;' . ,- �í JI�·i ... 'tJ.:._ ..:.t. 4 ,I �. )l' ,';:" ._ ,," f";

� .1 ... _ ,�".�"" , :..., .�.; .. _,

, .. ,'j: '. 'ÀI9Uil�,' p.oie,S dc:ulç.ovam ,.oltCi'f'léldOS 110' sQlãO ';já "

)'
�. ,,'

""
,\ ",

'� l' '
'. .

'_J't P d -1'7,67" os sucessós dó momento
:'r qi.i'Ô�Ú.l 'v.�zi&: Hü "mêSõj ti MOça êontinuava SÓ/�, "Cm '

,ln I' , ara e, .. '_,': "

:::; �" ,,>.: .",' , ,e '",� ': -" ' ,,' , ••,' "

','
, ,- apresentados logo mais no Lira Tenls Clube,

� '�e �ômPQhja' �dà� pãiíf"ltêU�flõ�; de"ei:i'rV-l::fà, ,Q" <�(jrêlç:Õo:,.: �eloo
.

' , �'. ..' .

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

'< 'd""" A l,_' d·· 1, no·:n,ovlmen'tado :Festlvol do Juventude" A opresen-
I, dt:' Amnh.a !iÔ'frm (juãi'i, Q üm ,rôpãZ; oe olgô IilnO ê "" .

.

vd' 'd"
, .'" � " 'i'

-

'd
.

s valores será feito pelo IScutl o

6eü,í6S t:ôffllnÍ'Wu êãmpôleãiltê eM !lua dii'�eõo. Seria açao os novo

êlG? ié�i� dê sê,. com ;él�f Se�Hiio dfint;aSse,- tiS Outros 'il!cilt(:r Sou,zb.
fflÔ'é'Õ!i ti@, b�,le' ririam ,dél'éi. E HCio qUCi"là ti Cortfpoi-
'lt.&o·de i1ii'I9Üt\:�i',il�m ,afdos pôis, AjeihHí .0 Yestídi�

I1ttô j'j�Ô'; HfflIHH' @ GÜõi', das mãos. nO fcfieirllm Ozul

c fomôli ti. i'ê§t�"tÍ(j 9ªiiôsa., O môçô ehegava, Olhou
"

. ) , '\
'

põ�õ íiúéi carã' e flu; depois' foi embõrõ� Aninho en�

xügôu �s .f6gfimô�,e. pedJu ,CiQ pãi,�qüe Ci levasse ,paro
eos6. �tl !HHdéi i teve tjü� ;Sêgurá-Io pelo bféi�O, nem

,
. � .

"

edmirdiõi' dii'citlJ êfe jH)diéi,
'

'.
,

.

.
. �,.!

NtI qüãrt�i·· Ailirthü' desMõnchou o 'penteôdo
ft1it6 e� mt�i'ito cor.ilho ,pef� mãe, Depois, COm eui

d(idõ> peridüi'Ôü', ô vestido flÔVO tiO. urmáriô e 'co.mi
nh�ü dO cs-pêlho, Achou suo bôca bónito, as orelhas

dêlieõdas, o!>' o,lltos .. bem contornados. Pegou' da. pên'
fécidêil'él' uma. pomodinha azul, e com a ponto 'dos
dedos; pa!l�(Hi"à no enorme' buraco e�féridodo qUe

po,109Piõ-. em .. ,ugGt" do nárir. EnqtJattto rezava.' à Sto.

Âniôüio pedii'HJo qüe zelasse por. ela:, lembroú�se na
. êind{J�eiéi qüe: p�dcri(j ter sido :;naquêle dia; A. noite,
'sofi'ifidi) sôllhoü êô.m o seu príncipe encantado de ó-

Cülô� e bigõdinÍ'iõí ,que :;oHiài,s achariõ o sapato' pe.-

\
,
\

\.
,

"Mdls 'um, ilibttOS UI11', mais um, menos um, , ,

A ruõe 'de A;�inhã i,éoht�va os ú',ltimós pontos do ves�
tidó, A, �eftiHiã O'iC�f�V'(j' O' cObçHn'ho: na perit�odeita,
'\ ,,'

éIf'i'egéiflhb'u. (j bikã I PC\YO ver se, os del:)tes . estavam

ilm�o!l/ 5eÍ'jfi ô' !leu '",riineiro b.oile", ,-: mois um, 'me
�éI§ um; fJ ptli cl'iílinbn:f,lhe os pDssinhos da valsa. A

ii'id� ni;í(j< hôvl6' iéififbdo, sentia o c!Orci:<:ão' trepidant<ir
, Q

'�.

do. aí$'g,i'iõ. �A miíe c�éimou-a para expe.i'iment'ar 'o

vi:stià�','iIôv:õ',' N�m. uni . déd� ocim.a dó joélho" O pai
,'" ,', ',,"

"

1'·'" i'
, .. '" ,",'"

não í90ritõya \ de moÇ� "que m,ostrciva (I 'perna: .' Ani-

nh�j rôdôi}lou Cõnfe'nf:e;\ o'lhou à ja.n,ela' sõ..rdándo a

i"i�lfe �:qU� ch'egt'i'ia. iunlo cOm ela chegaria .

o
.

pai

t.ô� à, pulsê.itfnha de' Ptrátõ, enfim', c�eg,ciria o tõo

é!!lpHâd�:: Ptifflcir..., bai.le/ O. Elcinda,' corri muito cui

dado; tlfúil éi� Mtlmas rugas: do vestido com· o ferro

ó� pass(j�ó J::olõcou�õ sôbre ;.0 cama, depois,. sentado -

,
"" ". (, ,

ttÔ dívã t;ôM (j fillta, conversaram até entardecer"

:> Na' Ilo:i'õ dõ bãilc, D. Elcinda dava jeitinhos' na
fiilul, 5ü!!.p��diã ã éin6g�a, � passa�a pó de arro%: pelo
r6St6 pÕ�ã Mêõbi'ír, OS' sord'as tão delicadas. O pai

tômava . �,�'Eô!'ihaqtie admirando a filha, que até a í

pOiieo; lhe. p,át'�da ainda saídô do 'berço. Quando che

géiram. �fiii'Íhéi ,caMinfio,:, na frente, 05 pais atrás,

ôbséf'ViiiVtij'ü ,dei:ãlhc� do vestido I1ÔVO. Na mesa, os

dois bebiô� é5Fvêjõ, 'enqüanto a menina experimen
f'éi'Võ 'pdà ��ifflei,f,a vêz o sabor de uma gasosa.

,didõ,
,

"

f

REX�MARCAS E PATENTES

A.��nte Oficio! d'J P(opi"i�dQde índustrial Re•.

�Jistro de marcoSj patentes de lnvenç-ão nomes co

meteio/s, tftiJ10s d(.� estabelecimentos, insfgnias e

fi'l'.ize':i ele prorm:'Jdndcr,·

i<ua Tenente Silvcircr, 29 -- sola 8 - 10, 011'

dar .- Alto da Coso Nair Florianópolis - $aixc.
. P"stal 97 -- Fone 3Q.J2.

--- ----".- ...._�-,..._-

AtDO 'AVILA DA LUZ

ADVOGADO

Rua Mcllo e Alvim" 7 -- telefone 2768

Atendp diAricmient,e clC.1S 9 I)S 12 e dos 14 às 17 ho,

rdS,

Vende-se uma VESPA 3 marchas em ótiry10 es·

todo,. tratar· .com Bios€) na Imprensa Oficial.

. ACONTECIMENTOS SOCIAIS

zuzr JVrACfI/\no

seu

Terezin!'ió e Hidelbronde Marques Souza, ern

'sirnpótico opor+emento quorto-feiro receberem

convidados poro um jontor.
--- x \x x x -

Seró no proxrrno terce-feiro os 20 horas no

Ouerêncio Polaco! o primeiro encontro dos Deb2;lton
!('.<; Oficiais do Baile Branco, Os lindos presentes ofe

rceidos peles Loja Recor'd e boutique Hqpeck.e
scr(Ju sortcodos entre as Debutantes,

-'_ x x x x -

, \ CasamCl110 em São Paulo: No Igreja Nossa Se ..

, ,

ilhara do Perpétuo Socorro, dia lOdo próximo mês

reolizàr-se-ó o cerimônia do casamento de Mario

F<egi,na Almeida e Petrônio Antônio Vieim'

-x x x-x

Viajou para Pôrt'o Alegre ,o Soroptimista lilclo

Goulort, onde representará o credeneigdo clube, na·

quela cidade em reunião reOlizado hoje,
,- x x x -x

Pelo nascimento de Flávio José, ocorrido quin·
io·feira r.o Maternidade Carmelo Outro'. está de po

robens o sr. e sro, Valter José do Luz,

- x x x-x

Bastante concorrido 'aconteceu o coquetel quin

ía-feiro \.rio Querêncio' p'aloce'. quando o Ministro do

Agricultura· Dr. Ivo'Arzu_!1o Pereira, recepcionou o

mundo: Ofici·ol
.

de Santa Catarina,

-' x x ' x -x

Ontem falando com o Dr. Corm i riatti proprie·
, ,

�ório do 8embolado, fiquei ciente de que será, mes

rno uma noite' bastante moviment'ado próximo dia

15, qUdndo' seró isotteado uma passagem Florianó-·

polis�Miami -.
_. A· promoçõo será em favor da 50-

ciedod� Ampa�o a Velhice de Florianópolis,.

-x x x x-

-x x x -x

. \

Elegqnte e movimentado jantar erY1 fqvor· .do

Lar dos 'Velhinhos, construido em Cachoeiro de Bom

Jesus, ,aCQntec�u sexta-feiro no Solõo' Vermelho do
r'

Mário Hotel.
, .'
,-x x x·-x

Adquir-iu título de, Sócio'proprietário ',do Clube
h !"

'

,", 'Dr,. Edudrdo $antôs Lins',rcn lasco; " .

j ,

X '"X x' 'x--'

A �leg0l1té Regi!1a Patrício Lins Neves,:: pn:;PQ- .

rQ' maiaS para no próxi�o dia lo, emru.1rcor poro

Nová IOrCjl.ie: A Ni<L!gem da srto "Lins Neves( será pe

lo BLIi'eau il'\l:ei'n�cional de Anfitriões.' 'i,

-x x x x -,

\

I
'

0, Sr, Edüá�do Roso, será .0 responsável pelo' 01'

ganizqção do jantar comemord_fivo 00 :95ci, ciniver

sório do Clube!Dote de' Agôstó; que seró .. 'reolizodo

dia .10 de agosto proximo. 'As findos D�bi,Jtantes do

.Bélile Sronco' ser60 homénageodcs peja D"ir,etorio do

veteróno Doze de :Agôsto,
-,x x x x --

No 6embolado, será sorteada

Florianópolis - Miami _'-. Miami

na neite do próqimo .dia 15.

uma possagem
Florionópol is,

-x x ('x x-

O Senador e sro Atílio Fontano (Ruth), estõo

de molas prontos poro mais uma viagem de 90 dias,

pelo Europa,
-- x x x x--

O Deputado Auro Vidal Ramos, Presidente em

exercíczio da Assembléia legislativo 'do. 'Estado, quin
to-feira, recebeu no PalÓcio do Poder Legislativ.o a

visito do 'MinistrQ da Agriculturq Dr. Ivo Arzunor p�
teira. No plenári� saudou o ilustre visitante,· o lo,

Secretário Deputado Celso lvan da Cost,o�

-- x x x x -

,

\,

Pensamento do dia:. Mu,itos' Vê%�Sl o conheci-

mento profundo nos trClZ' dúvidas 00 espírito

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense
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,

H·S. Na anH;!'"1 capiLar-rede· .íiümímH:ão, ,da. p'raça dos

ri�l, s.s. tratará de {,Uv{'rsi�s' Bandeirantes, trabalhos das

assuntos relacionados ctll,n,. Centrais.;..Elél�:lc';Js de Santa

sua arírnintstracão c devcp:i.'· Catarina, -ilumínações estas

cntrur em contacto con\ 01'-
"

todas [L :'lncl'cú,rio.' S. Excia,

g'i!,�� adníjriif,tt';�tivos ' fcd('� "vlsÚa:ú o ,�;i'.ciÍ1ho�lli.lInicípio
t'ah;, In;scal1ó'o recursos .,cm, "

de 'Anita; G'aTilJal:lIil," 'onde sc·

.'J.rOl' de nosso
. municíplo". rá inaugurads, a"'A!i;�ncja do

EJ�; 'S�u regresso o � (l'inãinr·
.

Banco' (lo DeSCJIVolvimentü
co Interventor Fed��·à�; pas-

'

'do Éstado,' 'esc:f.itórlo da :\.

él1'á Ilda capital do Estado, CA�ESC() cclmc!iô d�l Prcf'ei
'onde dtWCl'lí manter 'cQutac.: ' fura. '

to com o' Sr Governador do

Escreveu: Nelson Briichor (]U{, a Cfmuil-<}'
Lagos 'dará' 1'0-
necessánió iI

formanda dI'

Municipal tlr
do o 'allôio

Grande do .Sul e 5 .apresenta
çõcs no exterior nas cidarh�,,;

Rivera, AJ'tig"�s, Paisandú
Salto e Rio Branco. Em J,,!}_

, Missa do's Namorados
',' 'Foi Sueesso na. Catedral Companhia, se esta de.:,C.i;li

instalar lúna fáhrica dal1�1e.' fias as, 81UlS cxibicões o har-
',Óoi� o templo lotado 1101:' le i'cfrig'el'ante em nóssa.'cl- m�)�J:{oso cl)n.\unt� Iagcáno
jovens pares de noives é na- .ríaüc, estando vas. im1.ústi'Lú!;, roi muito' aplaudido c {l\'_;.

murados, foi celebrada às pioneiras por 'foi mu.úi�.1Jjií'J ciôn�tlo, projetando as,�h1
'll,Q.O horas de Do'IPingo, na. lSel'�ta� de to!íos' OS imp,\i,:.' 110S,8<1 cidade no setor musi
Ca,tcdral ,Diocesana, nrna tos'municípais, 11.0' ,5'ã;G1't, �,'a1..o (�on.illl1to tio Pro".
iJ:QSS,1, em 'cf:memOl'acão ao que sugere (!UC' a partir "�:c Nandinho, ,j� está coutrat.t-
D,',1';. 'dos Namcrados. ''0 ri.l�) '". 'dos ul tl -

,

-r l.o)(;!u7, os 1ll!:'fC6So.S ", 0.51 >1b' 0.: �lal'a urna exeursao mo-

sagrado foi 0fiCiilcln por :l\'. ue-r-as, sejam baixados' CÜ.l sical a- Argentina, Chile c

F,rvJ'Simão, O. F . .iH. ji1, cona- 10(;:"; 'cm virtude' ác: ha�r()l::;, !')ení.', Em ,torhs 'as 'Suas, Il-' Estado, ,17.0 Arrivcrsário do Clu-

'flOI,lllnàdo' ."Lide!" *1 Juven. sido extinta a Taxa dc.: E';,·: 11resentaçíic:; foi· também a- " "bd 'lf de ,Jl�nilO
ttJdc' I,agcat�à", pelas suas �aHsticn,,' que 'otll p·I)f.Pt�· :Í}�i:,i', efHhl':mhado pela orquestra Góvernador .1:10 Estado ,';,_,.'. " :':
'l\r�g,a.ç'iíes'à rnocidade todl;s. público. 110S : ç,jncma,s., ! N:;i", ti}ii,c-;t de' Donato Racem' Llc ',i Di� 2'1 em Lag'e� ,'Cpm" um g):alHli'os'l) baile

,f!8 '�iomjng�, nçl' Catedral . l17Wi7;
I

que 5Hgeúe ao: E,x�ll;;;' lVIDl1t(nriqéQ-T,:ruguai. .de gaÚt; ,deuCluin:ltÍo "NÓI.
'I?,i'o,c�sana, e, pale:j;t"às .que' Si'. IVIlnisil'O (11 Guel'Úl,. di';:', A fim de inaugural' 'clivei', TE· DO�JIl1\n�'\";, 'a, �,ir'etoria
,'Yf-w'i'fa]j�alldo em l'euriiôcs

.

perisa de jovens lavrador'és:; Cnnlpeonato Estadual de SRS obras de seu Govêrno tio Clube 14" de jUÍlhQ, come-
,d'�,s, jo ens enr !'esidências' da 'l'egião: serrana.: �� '�o;{ . Futebol em nosso rmmieípio devct'á!, mórouseué LI": anris de exis·'

l"ja�tip.u41reS' c que l1'llos. 'co, vocação' para' o scrviç�) i,11i[Í-..',
'

.

'

cheg-ar dia 24:6 em rrossa. .(;1. tência. 'Os salões 'para esta'

�ent�'flos Que <.l:repol'Í'agem tar.·
'

. Nos segundos· compl'omi:;;. {lade o ExrÍlo. Sr. Gove.ri'l.a. 'n�ite esta�aÍll' a;tí.l;ti�amentc
tomou conhecimenio, éstiío' Cpnjunto', do P1'91':� Nau,: ' .. so's' (,10,5 Clilbt'.S.'!ageanos, }le[' doi' do 'Estado acompimhu. elecnra(lQs,' e.'om' motivos dou

su�tin(lo llei1��Tict?s resulta- d:i;nlió ; Óbteve: S�c�so,':':,:' lo' �ampeonâto ,catar.inüll'\e· iIÓ. de 'llJ!l';idía co'mitiv,:t:. . A, ,radüs . que m:lHto' ',agt'l,dou
dQs,.,na ca.nwanha '�nulto ,,,_ 'cm' sÍi'l Gira'

'

l��: futebol,: t-h"emos os s�· "Princesa (lN Serra" está ,a,psscus ass�'ciaclq�;>,A partc
c�,c��:i:lá q�é:1, Igr,ej� c:àt;íli.

'

"

gHiptc�,res!.Iltados: _' em :Lq, pl'ep!l;l'and? qlrinhosa ,l:ecep ,mmiica'l 'foi·,sú�cS$OI àbsolu.
9�"y_em fiio�:ú;çl'o para :i])r'�. ',(} Já ço'n�::l:'il'RnÍ)' c�n:jttil.Ú)" gés; ,110, E�t.ííl:io ;"Vidal '!la· '\&.o �t ,S� Exda. 'lÜe ,d�;Dire . to; ,pois ,a dh'etitrh� (lo Clu·

:x'����i ,a, nos,,��; jllVcritl!d� L';:t'
'

,lugcfI!)o ';du' I:-tof.', N'aildinh{l,: '" Jjl'�;�.'j'Ó.IÚOl'''.' ,c;,' {,qan�í e��l' �', o,títl'a,s, �b.I·lis aqui i�u��:t�fa.,
" ne' 1fde"Jill'ihQ,:;�,en,���r,�a freno

$jtÍl��''Ig-r(tj.1l.' Nu�ero's�s ,�)i : 1Ílthpa��ni<; 'c()l1tl'a,tiui�(�V�( liitt,O\l, ,�O�il' Ó M6t!:(lpol ,de r:i o 'Centro' EHucácioilal, ite ir Sr: Roinetf'-Yiêira da
,Íies:;',:tté. nóNQ,'i: e, nal�lO:rados Ia, Etll��êsa�' ":t.\JJ)(·l't;o., IV.l,S�i",: cti,�hí�l1�;' c,om o placal'(!l cn" 'iVIdüL' Ramos ,htnioi,": �L

'

,Cqs.t"a,_�, "quGr�túlo' ,;;', b�indar
,ii����fi'àn1; :x:tt)�ta<, ; n,i�sa, ,'ú . de

. p�h·to ')ll('gl'� �fe.l, ih�p);l�.:, -O]d}:, ,�m Ctlüiúma, o Esppí'. 'Ol'UP�), Escorar "'jomali8t�' 's�iis �i5�och��lOS �?�o\i""�7 anos

:1ji,4�!4c,1fu�aJir$'��a'\ 'puma 'béla, t�ht�s ,apre�enbç�ei pqs' Es'�' tc,.'Qulj�: I!1ternacionul, per. ,Rubens, dc 'Arruela '"RfÍmos" , .d,{:�, al'jstQcTá\lco 14' de Ju.

,:��ft�,IlstI:�ç�o ,de fé, 'e pieéla.' ,

tado&, dO; n,io Gr:andé,do'tS,tI!;; (lei. pátá; o' c�me�·�iái·iu, 'di�" . '110 Bai;��. do Cural, ,iiíti1}��. ,i1h.9'; ,tI�?tL\:� \�, J;�� a 01'-

Sr�.:, ,', ,',' ".,'�" " 'Santà Cat:'ldml�-Parm;lá c, ex· • qiiFia "ciJi�('(f' 'jieJo es€oi·c ;]e," çao, dá AV,eruda "':Quq",tC', 'de que�trà:,;de ,W�hlü-:, Calmon,!:�"
, tc;ior. srt�) ,(]olhp(;iienies,: �o' 2.'d<,': ""

"
, Caxías' lluminaeão, do Par- 'que: éonlo senlpi·�",O:btev'C f·_

àr'am::úlo :co'Íl,i'luito' rã!:eil�ti,; ,

1 . fli.l� ,l!;fanÚ,i ';.Jo�la� R"mo�;':,', X:1t,ó' absoll} to', '( -, ' 'J '

o� .,,��gUi�t� ""ní�$i��i}:,��';(-;;" ::�:t'�,I�f."�G:!1tor',.' F�(l�ral na

�," :"_',_'� _,O ,_',_'-,:, ::i�_'_:I_,.. __ ,"_,_'�,_';"�"'_'_",'_,'"'_',._,': <:,�,',',,'�_, Prof., Nà'lluinho,' '·violíl.o : ,:elé·; ,'.' ;," x�lai1abara - "- _--
--_. _.

;',(;+1cl;); Ai:lilldci,.'Jitítn(F�:áe'��:\ ,::., . ,,',
" -','

',;
. ,

,

'
"

.
"

':'deon;- .fjilson;::'ri,br�fô�e ,', 'c'. Dr: Tôbol�' C'OPt{:" Lord;
, , " , '.��nto�;' :Feti}un40; ;bà#�Í'�a:'�': , Ve:ig� 'Kilbp, Enge" i" ,

I <{' " , ".'
,

t:lO')\'�. ,,�., I!.,:.. apreseqtou. aS ,:' q�lso; pisiori\:�:bàh:ó:'-dé' ctii.·�" nl:lei�b ,e ;�jj,f't.or do, Serviç,o "

, ",,'.-
sçl(�:tes hídicasiões(' _:_ n.!»

"

das,.: A, gir'a"tluroú, ; 50'di�s:" fti1�ôi)o'mo Th'!u�ic,il)al de, '.'l.,
.

Á' ,PIREÇ,ÃO. DA .",COPA, ;l�ly/. cómún'l.�â 04S

531.6�;: �tÍ.e pé�e"sejír �nvjado 'se:ndó-�' _àprês�ntaç�c{' :'Qb;,. ��:i:J(E�g'���, :"�a�la,e",' se·: �, oue adquiriram bilhetes de" súa) tômbbio/q�e"Ó't,'mes-,9f1ClQ'.}" CO,n:ipanhia Ppsi-Có. ,Esiad'Ü do'P;áana; 8-álV-es.elJ: ,:�nlU, p::l.�a 'a Guanabara, o,
'

'_, , "
f 'l �I' :24166'"l�;::,��.�abeleCiila "no 'Estâdõ ,'tâçÕés:_em Sd:;'ta: ',Caflll:iiIa':.'''IÍl�ep;cnt?u Fed�nil de 'Lá. m� teve a sua �xtr�çao t,r�n,� �rl a ,e � ;:."'poro

dó:';.Rto 'Gr�ndc çto 29' a�resClltàç'õé'i no' ,.Hio.'<&'es,' �)ti N:j.ltolJ..Rogério 'Ne. '. 09,!e�j�1" pel'ÇI' !oterlo fe,deral:',·
'.�I.�.';'

• _,.\ . < .::;.: .",.. ! r,

".:,:;':,':;"'"7";'
" -, '.'

/

�'/O'
',.

"

,
' WO"'O', .

�
"

- ..

,

.

, "

�. -, �
"

";i.

,,"

King_Size, protong.
Q praíet"'do f,imar.

Apr�s�ntaçãO
elegantíssima,

Com a clássica tra ...

dlçãQ de born_gôsto�

,.'

o contrôle
da lâmina da
Motoniveladora

\

12E Caterpillar é
;--.

mecaruco,

Assegura'
I

trabalho
uniforme: Evita
o deslocamento da 'lâmina,.
mesmo sob contínuo :esfôrCou
: ,"

,
'

' ,,' " ,

P'erm'ite o acionamento de"-
diversos controles, sem perd-a
da 'velocid,ade de movi,mentesm
IS. e�perrênc'ia dos usuários:: . ':

compr.ovou que êste é ó,-'melhor
sistema.'E_-p'ara nós isso,'b'a'sta�
A Mofonivêladora N.o 12E Caterpillar é fabricada no Brasil (inclusiv-é seu ,motor),

CATERPILLAR
Caterpillar, e Cat são marcas reg'istradas da Ca,terpillar Tracto'r Co, .

FIGUERAS S. A. ENGENHARIA E IMPORTt'CÃO,"
Av, Assis Brasil, 164 - Cx,'Pos,tol ..245 . PÔRTO ALEGRE· Rio Grande'do Sul,

Filiais: Cachc:eira do Sul, Florianópolis e Blulllenau
' .

"

C,n.ttS·�LHt}S 'D'E iJ�j r?:'A .

�1't Ia . u.., . 'PJl:\.r1lii1l.���H

....� V-:'�' '�"·. "".� . ...,� (J: � ..,.�j.L---•.. r'IJ"'---�� :'''I:.�. f-,. �
... -.__.-..lr- ...... "' ••-<'_

"

Co.mo tratar 'em c,i'sa unl'1"�lhé;l m'na s{'ns,{�,;ào ail}(l;t-C"l' b C n 1.. ,"�",!'3.'�!""�''.
-

"'1,
.

U e.f\"í!J�' .l'iÀltf.í�vJi!.�J;�
peJe' �êca; f.�lrinácea'? "', maior de al"(lor e l'epllx:l' ,'-

. <r!'.-"
�

"111cnto.
.

Digal1�os (le' paSSol·
". '

DR. PIRES' 'gém que a irràdiaçfíó solar DOMINGO
, /. .

.
, 'poderá 'pi·OH'I:,ll.r úm,a 'sér;c

Cm·tas' quaFdades de cljti;'l, de· ,�ciden'tes (;,;qtle vão de,·

s�o de tal �nodo sücas
i

que ,��() as. fissura� e rá'�h�(lur:JS
suas células, as mais supeI'�

.

da pele at .. 11i'<J'ccssos llegeni� com a danc:a (b., "Ratoeira".

ficiais, 'se' encontram' levau· r'at(vos de (\ollseguêp,cbs (:ontüTl.Hlçã(J (\::J,s festi"itl::lJc,;

tadas como se fossem, 1)(,. ,ünprevisÍvci",.']<";stamos nus nos dias l,H, 20, 21, 2=Z, �t:J. Di 1

, 24 �né�rnlIl1C;1[;) dilS festejos
com cli"crsn, atn('ij;,,�,

!

Dia '18, às lH horas. abertu,

ra BAmV\'{;tliTl'� H/\.::'

quenÍnas lleliculas dando' ,'I}
conJunto da pele um aspec·
to farináceo. áspero. esca.

moso. E' m'n ·tipo natur�l �la

'epiderme. Não..se ,trata, d:p.:-:;� d_H�� ah: ;;H!il �Jt')::; lJ}nilOS (h�

te modo, ,�le um estado lH· 'ti ,i ';(':n a.; dl'l'iü:F, c'a",t:�J �s.

{.ológ-icfl como '0 ee7;ehlu :'''f'" \'erlllWS agr;ra li parte mah'
co, com o qllal, aliás, n/.í.l} ,jmphrtall.!c fine Ó o' C "lg, ;l'lL:, ,

, DE':"�'\(l:r'P(' F','nFr'T,�H'd.C\'C ser co'nfllndido. Sendo J'i:mc:ltn 1lu ','}lI:''-e. Pc:a :n1 �., ,'._,.' 1,�/ ' ,I ,� ",'�, ,\... {,'"

I" �;j.n rnQ-·j'!''''''1 IS l�"i}·\·i l�l:'assim, .

o� 'simples cuidaljos )11:a }J:1S"�lr <:rn todu l'Oó':O ..
'

"r.
' "

"';.'" 'i ' , ,

",
caseiros? quando ,bem oriei'l.- um (de'J "de l'\npeila e a.,. bJ;-., PIA �8 _ DOll1lIl;�{) - ;'!,'; i '

)' .p'.,� 1,,..,"i/ln,,i{ ..... '1'1 _·p't {"'.l
(�I1.;s {' ,i'>e�lIidos cmu 111.'1'. !'le um (':·c 'h� luhrifi""111�. \ ' _,' :':': (, '," 'l,' 'c, •

:,.F
• , •

r
. I'j'"",,,!r. (' """ """1(1 ,"c' " ')"'",

stS�cnCla, 1·i_l�Htve·n a lna,iÓt' H1He a i1��I(' deve S�L' fig·OlJ'l.·'''·
·

.. -,;._�i (I: l' '1,0. , •

_.
._ �

t 1 o.... .

f'" t.'�,','!_·.�, ..
do ('�t'>n,;o rtn;1-r:; ":0par c li:S H!/CS os casos .le 5"HWlltC_ hmp� li Im (Ii.� , ,

,

. fj.-l·I_",i'.._.,;c!}uldâu !la pele. C'lIn,) ilS que flqu1e li', J'e t1fl m;±'lH'! l· -

cútjs,sê,c.ás ::;1' ol'i;dl1am (',� ':(';"1 em ({pma'is (" Slliirh�!"�; '" Úrfli\ "_":""""'1'\,(,:';":
l! T\�I !lImiutllçiío dns s�cn.> 'fl.'1!!lrida dlll 'rnl,e'Í) dia. 'S:í ,' .. -

..i:s' ;"�l�ília� n:,;Uc'JÜ', ';,
"Ces do suor' e de sebo (h', '''.i:'h',:::I,,', ó;e')s"ou .c"(';H,,�,;' h ·,Hlilla�"). C"ie'.l :\ (' 'r;;".'� ,

rC!·,l';",··'·,t,·'\'as'.' 2'Ja'nr!lll,:,s'. oe, 't",'l ' I', n 1 I'i'(l""'IC" '1" <.. , ., , I
_·'L... ,....

\. _ ." :� ,'l,lp,-,:�:, t,.'A J. l v',
rf',� {jf:S C:lnhi"s (,��pOi'til.l:l·" fV:

�amcl1tos cosméticos devenl' Ullll'C m:1ll;): ,prl.Ssar Ulna fb.il'ro.
lcnü' ii, pele os reeul'SOS flll,�
lhes c&tão faltando'. Em 011'

traS palavras: el1gordur'a,.Lt.
Alo lado desta providência,

ii1dispensável é preciso, aill'
da, que outras medidas "c.

,jam a.dotadas e entre ehs
evitar a ação de certos fato
res que possam contribuir
para agravar o mal isto f:,'
que venham a ressecar aill'
!lá Inais a péle. Queremos
refedr, prindpalnlente, ;111

uso do sabão, detergentes
fottes e à ação do Sol, ven·

to e frio.
O emprêgo de sabão de

tergentes enérgicos devem
ser abolidos lH)Js ir�o dis'.
,soJycr .0 resto das gordur:ls
por acaso ainda e,spalhad:ts
sôbf'9 a cpic!.trme, COllil o a·

g'ravamento Jüg'ico do proble
ma. O sol. vento e frio, ta.m.
bém exercem uma aciÍ,o ma�

léfica sôbrc as cútis
-

�tÚla.

re,'érindo ao" c:Il1C'Cl'CS C.1;
üno:ls muito oh.:lcn'tilüs
!l:!'-; }1ess;)us (snb:'Ctmh ;l';

, NOTA

�As bal.�l'aquinha'
l'l'sscf!.uitLi)

la.d�lS� n�' inü'ri�11' üa

TÚ'(:I��i��\ do '{j r�:' {,:l�''-ro

11 dmçira' llOrç,ü n para reti·

r:ll' a' 'pillt'Ul'�, poeiras, etc. e,

depois, qplicar ullla nm'a C:l

mada de prnuuto '(.já: 'sôhre
a cútis complctarnente, ,limo

, p;i) e ,que deve pe.rmaae�l�r .

clurmite ioda a noite na 1;'.

pidcrme. Uma vez 'por se

llHU1,j subme,ter todo rosto

(maflhã. tarde, noitc) aO' '�c'

g'uinte' creme supergorduro·
so: lanolina, anídl'ica,. cin·
quenta gTamas; vàselin<l
braneu, cinquenta grllll1as;
leo de sésamo, cinco gramas;

colesterol, uma grama. Ap)j

DIA 2ü - Tl'\'(;a·Feir�1 _ ao;

{:nuíHas loeaUzadas

Hipólito, Can'oclra.

na] c Co�teÍi'a.

na VUa
J'anLI-

'Lmúlias ,locadas ü

Mot,ta ,Es:r;czim 'e
"

,Jose DiL�;1'.'
DT:c,��í' - Sc'\ta·Fcir:i

'Corpo "Doccnte (' almws tb

Grupo Escolar (;etúli�l '\-',,1:'

gJS e l'>cstacl1J11ento de

Aérea.
DIA 24 - S6,hado - Diri'to

l�(.'S do 'Ipi l'ang'a Futebol Clu ,I
he, (I COllsdho D('iihcr�\H';i,
·e o quadro sodal do Limoc'

se e suas l'anúlias,

Mcrecem dcstaqLI!'.

car êstc creme com unl,l

mente sêcas

massag'em leve, cujos movi·

men tos devem ser feito,., em

frente de uiu cspelho' e, clti,
rante um a dois ininutos.
NC:t'.I: - A corresjlondên.

'cia d('SÜl coluna tleve,rá ser'
clirig'idá diretamcnte l>ara ()

Dr. Pires, à rua do Méxko
31 _ Rio de Jan('iro _ Esta:
do da Guanahara.

ainda
r

I1CS('l.S ativida(ks os scuh(

l'cs: José ;\1alty �oaI'es Dir'

g'entcs das d<Jllcas '·FolclÓr.

cas", Atua ltamos _

Dit!tor Artistico. Oscar Ber('J1{
__ Diretor PuhHcit�ll'i.o. I

Durante os festl/,jos funci I

nará completa, "Sel'vico
Bar", aC()l1IIHllha{[o de ,,:

,

gallinll'os apetitosos.
A CCJlniss:!q 'conÜ\ com

111:esença e decisivo apoiv
Saco elos Limões, em 1":

junho dE' l!)(;�.

ocasionando-
•

VEMD'E-SE "o

um

DÓis Voll{swagen ano �5 _'_ um·,·Gordini
Vol�swagen 66 - Um ,Simca .ano 65,

Trotar à rua Fulvio Aducci, 930 - 00

ano 65

Iodo do',
Banco Inca Estreito.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



Florianópolis, 18-6,67

TV Para

Florianópolis
.cosrsvo NEVES

ror que não temos ainda
a nossa TV::' De quem, ou

de quê estará dependendo
a realização dêsse grande
meio de expansão cultural.

e de recreação em Flória:
nópolís? Sabe-se que houve

concorrência para a conces

são (lo canal' c, parece, 'até

j;{\,i� se jg'uoram os destinos
das vá.:ias propostas que
;1 PlItiram aos órgãos compe
tentes do 'Govêrno Federal.

p'oi; 'que não" se conseguiu,
até agora, Ia. decisão?
.Aqontece que Florianópo

lis, a. despeito do esfôrço
que muitos têm feito e 'con

tinuam fazendo 'para- elevá
]a' a nivel igual ao de 'ouífas
'cajJitais, persiste em ser a

retanladl\- da 'Federacão: es-
,',

. J
�

pecialmente em casos C1;n

que há disputa de pref'erên
elas para' a concessão de
serviços., O que acontece,

com a T'X para a capital e:-il

tarincÍlse' é o que e"idcnte�'
;';i�ntc' vem' contribuindo,
para o atraso em que se en-

'contra Florianópolis em

m�loteria de. cinemas: vive-
. mos das sobras de outr�s c

em condições de suhalterni-
(]ade vexatória, porque,
n'Ú�sl�lO) e111 râação a ccrtas

ddades do interior do 'Es·
tado, os programa's de ei·

nema não são os rhelhol'es,
scnão tamhém as instala·

ções ...

:'. TV·Finrial.lújlf)]\S, f)j

III'), sn)�llO;, rle�\",ln'eC(;lI·sc

i, ",;'0 (,{ue apareceram os

"amj�o�" e!c 'F1Olri, rl:"ípOiis
I' il;'úl;;'in::tr:1n: i,L:er coi':1
Ü'lIIi.t.,l sU]lCl'hi', em .propqr·
'. "','S Illui {,.j mais conselltâ·

'tS :J os Joros duma ca.'pi.-
i"I de Estado. ,\ Hla 1.":,01 '.

Continuam(ls dependendo
(las reprodutoras das .uua·

p;el1S que ,nos vêni de Pôrto

/\le;l'e: da Piratini. e' da
Ga.úclm. g, olhem que deve·.'
11l0S isso, à tenacidade indô
mita' de' lilU '

grupo de flo·

rianopoiitanos de boa von

tade, ou melhor - de fh
rea vontade - que está
dando ,de si enorUle ' soma

(l� sacri[ícirs pessoais'para
n\'aliter

'

as retransmissoras
em bá'as condições. Já ilel'n
,tudo nos faUa e, além' dos
henefícios (lue colhemos
dos' excelentes programas da
TV portoalegrellse, ni'o es·

queç:amos que se erúnl, en

tre nó�, o comércio de tele

,;iiôores, h�ú:(,I)do como" con·
sequência os técnicos de
televisão e a� ofieÍlH-s de
cum;ert,os do, aparelhos.

�' . Isso constitui,. por assim

:dizer, I1ma'preliminar (\ (I

([.ue poderemos esperar;

(íue é a noss,i -TV, a de rFIJ'
ria.nópolis, a qual t'alvez j:i
nem venha "1 ser a pioneira
cm Santa Catarina, vis '; 1

"que ,já se cogita da instala·

.,çãó (la primeira, no ,Vale

d,o Itajai.
Que nos falta, pois, para

tel'lllOs '�t TV 'floriallOpolitd- '

"mi. a g'arantia dtllna pra�)il,
(COlile'rCÍaImente compens>\-
dora'? Não. Em geral, as in·
dústrias e o alto cOlÍlércio

que patrocirtam os progTa·:
mas não são locais. Mesmo

I"ÔS 'pl'Ogi'amas vêm feitillhos,
! prontos' ; pa1'''I servir' a'o pa
.,ladar do .. público, . Todav,i:I,
,syll1pre havel á que lllostI�ar
de'

\ 110SS0, ,da sÓcicdade, da
vida IJúhUca, da cultura".
]� issó nos convéul, sol).re�
tudo como e,,-pressão de qP(�
,não, vivemos ,à m,argeJ11 dV
progTesso "g'el'al' do Brasil.

,

Sou, pois, pela organiza
ção de uma c<lmpan\la, em

sentido, alto, COIl1 a, fim de

.promover a ,s,olução mais

rápida ,possheI da ·coneor·

rência para ti conces�ão do

canal de TV em F'lorianópo
Us, rcnso que isso signific;.
l'hl muHo C01110 índice de

que nã,o cruza�l1OS os br:1-

ços ante a"pI'otelação do a,,;;,

sunto, que rola. ao sabor ,Ia

clispliscência de ajg'uém, e'Vi·

'dentemcJite, não de um vel··

«ladeiro amigo de nOSS'J, ter
rinha. Se<Ílll1Ól1'·se·Íll ([ess,\
forma a ati\',idade perseve·
rante desse abnegado grllÍJO
de o<l,tadnens'es de verdad�,
qne, a custo d,e tamanhos
sacrifícios e das próllrhl'S'
horas de descanso, está,o
tl'azcnl!o as imag'cns da
TV de PÔ,rio 1\legre até nós,

r-.:�!O lhes VúCl:e'!

Esporte' é Dever
I�iciamos há poucos mêses atrás a eempenhe por todo o p�is. A��i:,nos'sqs �m�:iç,qes' nio p,04em

em favor. da construção de �m Está4io p�ra Santa! ir além de 4isp�tor' um t�i'aN,ul"r;, éo� o Acr� e o

Catarina. � Imprensa acolheu unânlmemenre o mo- Piauí e, mesmo assi'm,' oindc'-: GlrHscafll,s o' tiror um,

vimcnto, a: Associação dos Cronistas Esportivos '0- honroso segundo lugar.� -: I', : '.;: '

'

Iiderixeuse, hou�e uma protunda sensibilit:ação da
'

Há uma, disparidade
i irijustificcl'da entre a nos-

opinião p�blica apoiando a idéia, sendo que repre- sa renda "per c�,pitQ"� :��o d�s !ft.i�. elevedes do'
sententes de várias regiies do'� 'Estado' na Assembléia Br.asil, juntamente com 'a, "nessd p6si!ç'qío de sexto E�-
Legisi�tiva subir�,m à' t,ribuná para demonstrar a tado arrecadador do' Impôsto cf� ��n'da, e a poslçao
n�cessidade do soergui�ento eSp'�rtivo de Santa Ca- em que se encontro o e�portd JC'��rin���e.: �nq,uontó

. tarinQ, através, dd edifi�açq� de" uma p�aça de espor o désenvolvimento se processa, ém vórios outros Se-

teso Falto,u 'àpénas' a 'p�lav�a efieiel (,0' Govêrno e tores da ciJmi�is�r�ção pr.;.blic� e de,' iniciativa:, pri-
dos clubes e e'ntidà'ctes' que, com absoluta' preéerle- vada, o esporte vai regredin4'o,' derrependb, desmo-
da de de recurses, ainda' tentam, fazer esporte em ronendo, Falta esfôrço' po:� p�r,te, :dõ� clubes, Não,
nosso E�tadõ.

� ,/'
tem� jogadores, Nada dis�o., Falta; , evidentemente,

QUAR'rA.pÀ(â�;l�j :,/',
-:_

,.
r

o ESTADO,

. '
' , ,. .

,:� O MAIS ANTIGO DtARIO DE SANTA, CATARINA
' '

.

",

�lRETO� Jose l'nan,lSalc';tl COl�eUi. _:_ G�� 'D,oUl;Õl�� F'ern,:u,ltI;cs de Aquínó r

. "': � . . , " .

"

Guarda·Cosl� Não Prima Pela Coere,cia,

I�s arrumados, paro ingressos no MOS.
\

'

A ,"gu<3Irdq-costa'i inchou €, tom,
'

isso, perdeu' a oütenticidode que pre-,
tendia ostentor. Seu futuro' é duvido-,;
so, oté porque a inflcçôo de seus qua-,
dros ,fornece .ó Oposiçõo os elementos
de grande eficiencio 'paro combotê-lo.
E fornece .qproprio lidercnçc do ARE
NA instrumentos de defeso, retirando

, ao rnovirnento lOS condições que .pode
,

ria t�r :pqra contestar eventuclrnehte a.

, lídercnço, t;entarito impor 00 por+ido,
suo orientoçôo.

MDB: CONVENÇÃO SAT1SFAZ
, '. \

,

.

\

,

:

Tanto'_os dirigentes do MOS co-,

mo. os integrantes do "grupo imaturo"
çonsidero!l1 altamente satisfatorios os

resúlt<'ldos do c.on:v,ençã,o real izcida em,

,Brasília n<bs dois dias. O clima do

'Convenção, que Se qrrasfava melanco7
licamente até o noite, modificou· se
muito r1Gl etap9 final: dos trabalhos,
quando inclusive .a premencia de tem-,

po 'fez com qye fossem abandon.adas
as discu�sões sobre mote rios inexpres
sivos e muitos vezes de sentido oligar
quico, com�' é o caso do' proposto feit.a,

. pelo ?enódor Lino ,de Matos, demora
damente discutido à tarde.

" Queria o p'residnte do MDB de
São ,Paulp qu� os presidente.?, dos Dire-.
tarios 'Régiono'is fossem autorizados lO

nomear camissõeS'-oara o trqbalho de

org',jnizoção. d6� Diretorias Munic(pais.,
Os iani,stos tornaram q' defesa da 'su·

g'estão, 'e-insistiam apesar do evidén
cio de que o: maioria estava contra.

Evitando aprecipr a ,questão sob o as-"
pecto r;olitico, .para Dão ferir ningué_m,
o senador .Josafó Marinho, argumen
tou que do contrariava o lei organico
dos pmtidos, na qual se desejava cal-
car os novos estatutos.

'

Poro' terminar essa discussão foi
I

pr�çiso Ufl1' foto inesperÇldo. Os janis
tas 'não gosta.rom do intenção do se

'nadar Josafó, que passou' a ser otaca

do pelo sr. Gastone 'Ri,9hi, em altos

brados, a.té- ciL!e o sr.' Hermano Alves,
,'usando' o' berro ·contrai. o, grito, protes
tou" exigindo que se respeitasse o se-

nadar.',
'

,
Outro pontq que se arrostou em

lon'go e melaneol ica discussão foi e,

moção do sr, Coruso do Rocha, para
que todos os c'assadas sem di reito' o

defeso fossem considerados membros,
hohor.orios do' MDS., Essa proposta,
que acaboy transformado nUl)1a decio

raçã.o de solidariédade a quantos f<*-
ram ,atingidos pelo discricionarismo,
deu ensejo o qUe os jahistas, contra o,
tesé do anistio' défendem o do revisão
dos cassações,' '�m atitude de ;quem
.não crê' na de_çlara§ão do sr. 'Janio

'Qi.JodrQs" de que não des�ja ser con

t�mpla?o por beneficio excepcionql

Ei vérdadeirainente constrangedora e, mesmo,
,

• \ i
I

humilhan'te, a PQsição em que se encontra o des-

porto catarinense no cenário nacional, prindpalmen
te' o Futebo}, :0 gra�de paixão das massas. Os .vigo""
roso s exemplos, que nos che,gam de outros Estados
ainda 'não' fo'rÓm s\!fici:entes para fazer mostrar 00$,
nossos podé�es' públicos o grave dever que 'Se lhes
pesa, em relação à causa esporth�a;' c'ujo de�empa
;0 dia cI dia mais se abate.

'
.

Não queremos nos' referir aqui a au.xílios de

migalhas q'ue, vez por outra, são sofridamente con

c�didos aos nossos cluj,es de futebol' que v'ivem em

estado d� quase mendicân:da. E' pr�eiso ,: uma par
'''�:'''''''iío nuinnt� e df't:";�;d�"do Go�ir�o, ,r.tr""é" da

,
"

. '\'" ,

"

,,', '

, ,

cOI1�truc;õo de "'ri Estádio, c"1nq-z: d'fil'salve",4é/. caos
",' "i.te s�, e"�o",trn, 6 fulebol t�tf.lr;nense. Não in

teressa também � cons,tnj�ão 'de' mais um degrau de

c�me'nto "�as �rqui"al'lcadas .:do est"dinho da' Rl,Ia
!?,ocaiuva, nem a de�r,imente' compra de rifas que -'
deploràvelmente -,' �inda sustentam �s fôlhqs de

pagamento da grande maioria dos nossos clubes.

F�tebol se faz ,é com intercâmbio e, tom o Es
tádio '�Adolfo ,J{onder,�(, torna-se evidente a impossi
,

" ' .' I
bilidodc, de almcjàr"loS algo mais além das, m,elan�
cólicas peladas qu� assistimos. Comei, também, da

, ,', , ,
.

\ .

mesma forma, torna-�e ridícula a nosso pretensão
de par.ficipar, no momento, de um certame nacional
nos, moldes do Torneio Roberto Gomes Pe�drosa, se

nem ao menos possuimos um Estádi� capaz de nos

proporcionar rendas que permitam um mínimo de
cobertura das despesas.

.

B",squ'emos os exemplos do Rio Grande do Sul,
do Paraná e de Minas Gerais. Lá, direta ou indire
tam<;!nte, os' Govêr;'os contribuiram deci.ivamente
M co��trução d� estádi�s, .permitindo· que hoje o

esporte que lá se pràtica seja olhado com respeito

Segundo Qbservàções mais recentes, tudo,' indi
c� que as ,grarll:tes ,pó;t�nciQs decidiram ,. deixar à

ONU q Solução da crise no, Oriente Médio poi's, C(l-

50 contrá'rio, lo primeiro ministro soviético não iria

'chefje"" a delegação do seu' pais à Assembléia, Geral
para discu�ir a matéria. Enq�anto isto, as' expecta
tivas se ·reunem em, t'ôÍ'no das duas correntes qlJe se

fbrl'\1oll'i na 'ONU, i�daqandQ' se da çonclusão dos

t�abalhos� e dos entendi�entos resultará um'a solu
cõo aplicávei simultâneamente de d,-;�rdo 'com os

• •

., •

L .

ir.terêsses das 'partes co ... flif�ntes. ,

, 'Pelo, menos por enq'u�nto, o' clim,a nõo se afi

gura como' dos n1ais pÍ'opíê:i,os para, � e'$tà.b�le·i::imen
to, de uma pa� ,du�ádoúi'a ';'0 regiáo, cOl:l'flagrada.,
Tanto 05 Estados Unidos, co"';o ,a Russia, li9ado� res

p'ectivament;� a Israel e a� bloco árabe, estarão se

empenhando Cio máximo pa'ra ma�ter em têrmos

() Ó.U�IP� fíljTlft'$ ·bt�tM
'!DIARIO DE NOTICIAS": "Não é possível qUl�

e��es homen's (reunidos no convehcão do MDB) não
5aiballl Q que é "éruel ditadura", "terror cultural" e

"desrespeito aos direitos humanos". Grande parte
de5ses CilJe ora �e reunem em Brasília 5ão saudosistas,
..dmi[oc-lore5 e disçinulo< confes,os do unico e real
ditClco:- nL'''' teve p�te nc ís numa ditodurn re"1(mpnte

'. , '. -
.

_'

.

cruel, v;olc1to,' de intei o desrespe;to aos direitos hu-
manos

"O ESTADO DE S,I pAULO'�: "Sle nos' pedissem v

um,a clefiniCão imêdiata do atmOEJei'a da con�€ncão
oposicionist� ou do MDB em si ( .. ,), diriamos 'que
exoresso um misto de bernardismo econolllico para
uso interno e 'de' ha�serismo politico internacional,
mos de um bernordismo do fose senatorial com for
tes reminiscencias do sólução Clevelandi,a poro .os
c']O'os rebeldes e de um naç�e-ismo anterior à derro-

, to militar do semana passada,"

"CORRE 1'0 DA MAI\!HÃ" "/\ sittJocÕQ gl'ovís
sima de derrocado financeira, que Om00C'J o qran::Je
maioria, se não' todoSIOS Estados do Fedel'acão, m0-

tivada pri·nc;nalmente 0"'11] ech",:o cio" mecanismos
de arrecadação, dionte do desvi rtJ.Jamento do siste
ma tributçirio nacional, exige, agora, o odoçuo de
prontos medidas 00"0 correção c!strutural. ( ... ) La
mentamos o empafia tutelar, tiDica d0 rep;n'c pas-

•

soda, cujos dirigentes,. autojulaondo-se irir'lliveis"
conduzira";' o curto prazo'o paí; 'pqr� essa crise fe�
iderativa",

"JORNAL DO,BRASIL": "O papel do ONU,'no
caso (arobe-isroelense), r.õo É; nem pode ser o de sim

pies espectadora" o que fatalmente o mar�ina'izal in,
com grave risco poro· o se'luranca cio [Jaz munclio!, A
O�,IU' não pode ser imobilizado, nem rareie rc"trinClir
,r; Ó co,�rl'('õo de palco em que as grandes potencias
jogclnl cartadas 'de efeito."

'

ó apoio oficial do ,Goyêrnó.
Poderiam': 019 u��.: �'9'H"�,;tar' que há coisas

mais; importantes ;que 'faz�r ,',qu'e nóo "á' dinheiro

par'a se gastar coo", 'espoifJe.':( '�fir';'�ção em abso

luto, pode ser �col,hid� pelClls pessoas de bO'm senso.
, .. '. ',: ". :; ..

�).
�

Basta fazer func,ionar a Lot'eria .de. Estado em favor.

da constn.içã� de 'um� 'Pf�Ç'� �e/ esp�rt�s, para Santa

Catarina, ,cÍue não 'se'dq ne'ce�$ário' toécir ,em um

centavo dós, cofre:s p;úblico�. ,F!» i ísto� exatamente, o

q�e' o hój{ C�an�el�r Magj:ll���� Pinto tez em Mi

nas Gerais'; para 'qU�"!? E�tcídi9' qu� ;I�va o seu nome

fôsse con;truido' �"" "o�c�' �',is 'de :dois anos,. Tra

balhou _c'om �'CQra9çm e !�t,i�i�b,' d�, iniciativo, dando
J 01;'," �t<;H fc;'tn(ln ,,;"'p 'dqs &,�i,s':, co'n!Plçtos p�aç�s de

�sporte d�, mundo.
'ii' ,'. "

Pode, �com tôdll Q c�l'teza, o, Governqdor Ivo

Sii�eira, fazer o mesm-o para' S'l'ltc. CCiltQrina. Â açã,o
aóministrativa que v�m' i'm�M,.i,j'rido �o seu Govêrno

. lião poderia relegar á plàn.o, i�ferior 'o eausa espor-
I tivcl,' já ,que nos d�'mais setó.res '��b sua respon�"bi-,
lidade estam�s presencià"�9 ,�m� o,bfa ,verdadeira-
mente fillogiávcl.' ", '

"

)'

Â grande',�àioria ,40 '. povo '�Qrrigo-verde,\.. uma

màioria equiv�Jle.,te àq,lieJo � que e1�,geu o
.

sr. Ivo -Sil

vcir� Go�e"nadt?;; elo "Estad9!' "�st�
.

à e�perÓ do pro
nunciamento gov,ernamei1tal cicercà do construção
do Estádio. Um Estcidip, qu:e

.

�ermitircJ' 'ClOS catarinen

ses almejo r' �o espo�h� �s ,Iór.,i.;s i� «mhecidas num

passado
�

distonte ma,s q�e, ;co;;, à co";preensão ,e �
- pa,rti.cipação decidida �o, �ov�rn� ,d� Estado, pode-
rõo ser revi-v�dGs. .;'

.

E' nêsse sentido que reitet!imQs ",osso ,apêlo,
çonfiando: na dedicqção:·. �o'� '�uc: 'o;. �overnadór Ivo

Silveira verri �a�do Hata���f()<QoS '�rob�emas de

S�nta C�tarinao:'�
,

,
. , ,

.. '-','J:'
1,

.�

. ,\ I

.t, .',

Que no Compro Federo! não exis
tom � O 1 deputados em condições ' de
participar,. com um rninirno de coeren

cio, de um movimento ortodoxo como,

pretende ser o chorncdo "guarda-cos
to", ficou, provado com o proprio di
vulgação do documento em' qq� o gru,
po revelo seus objetivos e' relccionc
seus componentes.

'

Pretende o "guardo-costa" ocu

par a posição ,di "vanguarda purlorneh
tar do Revoluçóo", poro O Cjue prome
te defehder em todos os situocões o,
rr.orechcl Costa, e Silvo '(inclu�ive a

incolumidade dos seus poderes, é da
ro)' e jutor pela preservoçõo da. leqis
laÇa0 revolucionaria, Que autoridade
teriam, n.o entan.to, poro sust�ntar o

intangibilidade daquelq legislação, os

deputados que apwvaram o constitui-,

ção atual �sób publ ica e ineq4ivocá ma '

nifes.taçãQ de re,er,va� Sem que sr;:, con

sidere� outros, aspectos, a descaracte
riz�cõo da' "guarda-costa" se afi rm:a
pelo' sirnrl,es constatação de qUe entre,
('c seus, m.embros figuram pelo menos
16 dos � 06 parlamentÇJres que, sob a

lideranca do sr. Herbert LevY, assina
tram ,u":;''''documento e q encaminhq
ram à mesa do Congresso .

("Diario
Oficio!" de 21 de janeiro de 1964),
exiqindo (] revioõo do Constituiçõo
qu�' votei'/am alltes que elo er]tra5se
em vicor,

São rios 0'- ,SI"S,: V.:Jsco Filho, -Fcr
'r"7: r::r.re;'l, f\.k-);prlo Schmidt, Elias

Carmo,' Aniz Badra, Dnor
�

Mendes,
Bror)a Ramos, podre, Medeiros Neto,
Saldanhõ Derzi, Contidio Sampaio,
Leõo, Sampaio, Floriano Rubim, Eucli
des' Trichess, Minoro Miiamoto, lu

kishique Tomura e Nonato, Morques.
"No documento mencionado, em

que condenava especialmente b dispo
sitivo que atribui 00 presiden'te da Re

publico o faculdad� de legislar por de
creta e o outro, que permite o decre
tacão do 'estado de sitio sem previa
audiencia do Congresso, esses dep!::!
todos indaaavam: "P0demos, em

.

sã

cOn�ciencia: votar por um reforço de

póêfer'es que �podérá demonstrar-'se ,tui',(

noso paro a naçõo, à luz do experien-,
cio sofrida em noss'a longa caminha-,

d�?/�. , .... ��',

Outfos fotos demonstram que Çl
"guarda-costa", desde que recebeu o

estimulo do Palacio do Planalto, pas'-'

sou a exercer i rresistivel atração po

ro aqueles politicas que, por um tro-,

pismo irrefreavel, caminham no dire

cão' do poder sem qualquer tipo de

preocupação quanto às posições pas

sadas ou·'fut·ur(Js, Pode-se "assinalar.

ainda,' por exemplo,' qUe entre deputa
dos o"iundos do extinto PSP, .ad�rirarn
à '\ian'guarda revolucionaria" alguns"
que pouco ant,es do cassação doi sr"

Ademar' de Barros, estiveram de mac

(

)Lider �iZ.5e ,g'aiÍsfeito Com tônvéQção Dô.MDB

,

O. d,eput,ado Mario Covas decla-
... rou-se m.uito satisfeito, com os • resul
tados da Convençõo do MDS, particu
'Iarmente com Q' aprovacão do novo

programo, que ofe�ece �eJhores con

diçõ'es para 0', unidade partidaria. Até
'aqui, ressaltou) o lider,' MOS se definia
pelO.

,

negação;
-

çi Convenção oferece
condiçõés paro que ele se defi,r.la .pela
afirmação"

ESTRUTURA Ot{GANICA

"O novo estatuto -_ disse, o sr.

Mario ,Covas '--- e.sc'oimou, .o estrutura

do MOS dos seus, vicias de .origem,
Está redigido de acordo com a legisla-

,

cão eléitoral, ficando as maiorias na,

�ional e estadual em condicões de dis
Darem sobre o reest�uturoç60 dos ,sú,as
di'reç'ões,· dentro do periodo cJe transi

,çãó 'que vai até 1968. Tam.bé,m o ques
tão da arregimenfação e filiação está
devidamente equaclonõ-da devendo
�er iniCiado irr:)ediatamente' d trabalho
de consol idoçãq de nossos bases".

OBJETIVOS PARTIDARIOS
..

"Quanto aos objetivos partid,arios
prosseguiu o lider oposicionista -

'.) programa aprovado, embora nã.o 'se
,preterda reoonhece,r' nele a perfeição,
',até por 'suo formula.ção em muitos ca

so� casuistica,' contem algumas dos
reivindi,coções ql",'" ci 'maioria dós ccn

vencionais considera basicas do cole
tividade brasilleira. O documento mais

importante do Convenção é o carta po
litica, moção sugerido pelo deputado
Mato Machodo, que define o opção

basica do MDB no planto pai itico: o

MDS é um partido ,de transformacão
social, quer no campo, estrutural, quer
no estilo da ação ,poli,tica."

TRÁNSFORMAÇÕES SOCIAIS

"No, terr!,2no dos', transformações
sociais, lutará pelo 'alteração 90S es

trutLjrG brasileiras, tonto no campo e

conomico como no campo pai itico, de
fendendo o I iberdade em todos suas

formas, não apeh;s c�mo conquisto
irreversível, mos como instrumento pa
ra lev�r àquela transforrrlOções. O
MDS lutará pela mudança no €stilo
da ação politico, através do pacifica
ção do familia brasileiro, mediante a

anistio, e' também através de um es

forço de libertação nacional, que as

segure o pcrmahencia do povo no cen
tro' dos decisões das a1"ividades gover
hamntais, sobretudo no que se relacio
no com O pai ítica externo, edu.CaçãQ,
ciência ,e cultu.ra; a segural�a ndcio
n'al e O desenvOlvimento eccmolnico.

1

,"Cemo negação dessa formula-
ção, o MDB denuncia o prO.cesso de
submissão do governo brasileiro aos in
t.eresses do balançQ, de poder que se}
pretende impor 00 mundo, os acordos
assinadós' éntre 'o MEC e a USAID, to-

,! da tentativa de restrição, ,à pesqu'isa
nacional em materia de produção e

utilizaçõo do energ(o atomica, a con-

ti:1É;ntalizqçõa d� conceito 9€ seguíOn
ço e, a falto de um planejamento e

execucão co Q,esenvolvimento nacional
Srasil"'sujeito e não objeto de sua pro
pria ascensão economica e social."

�
,

cOlweniente:; Ó se",. pr;estigief pofít!có' internacionql."\, \', ,

.

Árabes e israelenses, "por .. �Ja '�e�,. q)m ,suas armas

ensarilhàdas', t,emj)orc,riatrel'te" .sã� ó ç:en.�ro de tô
das as negociações.: Os primiúi'os,. incorformados com

(I inevitável vizinh'ànç(J dos seus, inirntgos, extrava

sam essa incorif()r":,idad�' �'eniieár,.do () 6dio de. uma

m-;'�eira generaliz�da (ont;�, todo::o' mu,:'do, "ódei1tal.
Israel parece;;' firm(lr pê (ln;' ,",ante'r.,se· !"1, situação de
conqu:istáJores� nõ'o cibOÀ'd�na�dél:" o; '.,�o"as ocupa-
das p�la f6rca da� o.rm05>.:", ,/'� "

'

I;
,

.' .;>. I, ' '.
• �:: .'� .,...,< '/

"

,Resto .�pena�c c�nfi�r A�:�ta �êk' �a ,�eCisõo ; da

ONU, corno:ói'gãó 'máxhn� do ;êquilíb�io entre os ;'0-
cões. Seu� itácasSO�, anf��ioté�' �d �';isé ! do Ori�nte
Médio exigem, u�a ;r�po,róç��,:' i;nédi��à�, atravé's d�
�xitos, dos ente;,dimento� ��e: Ó'go�CJ �� �roéessam. E'

o que bastará para que s�j� �v'ita�a �rria novei g'uer
ra, com mai,s ódios, mort,e �_ deSt;�iç,ão.

.
" '.

O presidente do A�ENA" sena'dor Daniel Krie
ger, voltou a qfirmór que d. rlaioria parlamentar go
vernista ,fLmci,oiiará de acordo com o orientacão do
presidente Costa e Sil'1.a, paro garantir o de�'qprr)Va
ção, pelG Congre,eco, de oSj\,.IOlmrer dos emendas (t,nsti
juciohqis ,que à Of:osíção deverç) apreserotar, '(;omo
resultado da Converw'õo' Nacibnol do MOR Alqu'1s
lider;e's oposi'cio:listas:' cQnw o senador AnrôniQl ;801-
bir,oJ lérhbrarar.n q\Je o MPB tem convicção de qU2 o

gov�rno é Co.nt'.o qualquer revlsoo cOnstítueionol,- I
, ,f· �.

• I
-

mos qUe, assim mesmo; apresentará os emenoas,
"poro m'arcür posição".

'

O, senador 'I�rieger evito at'é mesom discutir o

merito dessas emendas constitucionais. PesSQ11 men-
'te,,'considera,oue será heces-sario modif.icar a'-Carto
raro �,eparar alguns erros ccmet � 'os durante' sua ela
boração Delo Congresso; tebletindo� n� er.tanto, 0-
orientaçãO dG pr.esidente da ReiJubi iço, estó disposto

\ ,<"otuar "COhtro qt;JalquSí 'ten;ativa 'revisionista, cp.rt?
\ d,e G]uf Çl ,;:\RENA hmclor;ara com,O um bloco monoll
tico, ('chi:) inODGrtuhà' c1qalquér ,modificoção do, no
va Corta COn5titucioilal, qu,e', terâ, antes 'de tudo, de
ser apl icado paro que o experiencia demonstre cabr:d-
'mente os s-úas folhas e os seus acertos, Além do mais,
qão vê clima rolítico; no momento; p�ra 'qt:Je se faço
qualquer re'visã6�,
BI PARTI DARISMO

O senaclor Nei Br.ago (ARENA-PR) que se .acha
va no lodo dQ presidente da ARENA, sl�ste'ntou igual
ponto de visto, assinalando que o' povo n60 está inte
ressado em mcdificocã,o constitucional, e sirl) no pre,
co do fei'ião 'e no melhoria de su,o$' 'copdicões de vida.
Frnbora seio"pessool'mente, ,o favor dn 'ei'eiçõo diretd,
"como 'Oua'lquer r;olitito", o 'ó'r: Nei Bronn' ocha que

limo' "evisão constitucional só viria ccntribuir poro

y
tumultuar q quadro político,
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,Di Soares
1.\ CARTA DE PER,O YAI- DE �INt1A

•

N�,o sendo �fTl', �as0 �o1cpf mas pert!"-'�o o

um gênero vivo, próprio é prigi�1 d(i literatura por
tuguêso - 'os narrativos de '/iagéns, -,- fam6so Cor-

'I , I

ta de Pera Voz de Cqminha, ora lançada pela' Editô-
ra Agir, tem pare- n9,s L,In;Ja importância todo especial
pOIS foi o primeiro documento sôbre a nossa terra.

Como disse Fe;dlnonq Denis: "o Brcsil t'e�e um' Hls
toriador no próprio diQ d!> seu nascimento". O estu-

, :j.) I

do critico da presente e�ição é de J. F. de Almeida
Praclo, que situa toda a problemótíco hi�tórico em

que Caminha Viveu e realizou tão inteligentemente
,

o seu ofício O texto tr,mscrit,�' in�egrC!lmente na lin

gua'gem originai, é comentado por Maria Beatriz:
Nizza da Srlxc, que, epós 'íC) êle um glossário das pa
ievras e e, ressões orcóiccs.: Volume no. 8T'da Co

leçõo !'Nosso:; Clássic,qs"'.
007 ENÇONT�O EM BERLIM

lan Flerninq. fglecldo, recenternente, deixou iné
ditas três histórios curtos sõbre James Bond: 'A Pro

priedade 'de u�a Se�hora'�,' "James Bond h-cuso" e

ENCONTRO EM B�Rl:..IM, que dá título ao volume

e';' que se Incluem as narrativas, Nesses episódios, o

personagem endiobródo "é i'mplacável de Fleming a

ge com a soqocidcde de �empre, sem temer risco; s.]
medir dificuldades,' i:lesY�ndando o mistério (1e Uma

, �

Jóia russa, o crime de Major Smythe, ou 'protegendo
um comporiheiro de ermos no. perigosa 6reo front�i
rrçc, dos duas Alemàrhas, Sêlo das Edições BIOch,

rn

O EYANGELHO E O POVO'
Ur:l dos acontecirYl(:t1tos mais importantes de

noss'.J época é a pqrti�ipaçãà ,ao 'Igreja nas lutas so

ciais, preocupada qu� est6 f:m oLvlr as multidQes,
::ondar as cousas do miséria:e da inquietação "coleti
V'.J Um livro que qQorda ê�se, t�ma palpit'ante ,é' o

[ia padre JacqL!es L6cW; um dominitlano, que atuou

l'_1os Hlel res do operG(iado franc�s e' traz de suo ex

periência p"eciosos en�inq�entos" O 'EVANGELHO E
" O POVO é o título da �Sra, trad,\,lÇ:ão, �e D, J, LafaY

ette 'Prefácio de�-Alceu 'Amowso Lima, Livrari� Du
as Cidades,

ARQUIVO: � de junho de 18.37 .' Nó�ce nesta

Capital o médico e jornalista Duarte Paranhos Schu
tel

'

Endereço para inforr:nações:,
Rua Osvaldo Cruz; 40,-;.- ,Estreito,

--'---

ttlBNIJUI ''''"CO """IO".L DA H""'T�

,
.

ORDEM DE SERviço

Fárs PDS N.o 16 /67.
Fha instr-uções aos Bancos DepQsllários
pàr'a' Q'crédito, nas' contas correntes "io·

cula'das do FGTS, dos jnros e correção
monetária corresllOndcnte,; ao 2.0 trimes
trt� eivil de 1967, encerradu em 30 de ,jli
nho.

o PRESIDENT 00 BANG'O NACIONAL DA HABITA·

ÇAO (fiNH), nQ uso de suas atribuições c, tcndQ em vista

o cUsposto na Resolução 40 Conselho Curador- n.o 10167,
de 18 de maio dé 1967, baiil:â �s seguintes instruções:

1 - OS �neos DepositáfÍQs (BD) deverão

até 20. q.e junho de 1967, calcular e cred'·

tato nas contas cotrentes dos Empreg'l>
das optantes e �s ('ontas das Empl'c

:<:�s l'incula{j.as ao Emínegados não O!)
tante.s. os juros e '3, (:orrcção monetária

correspnmJent'e ao 2.0 trImestre cirH.J!e
19ti7.

2 - O valor a ser crpditado, nos têrmoS' do
item antCi'lnr será obtitiu pela multipli·
cação do saldo apresent:Jd.o '�m,:31 de

man;o de ]967 nas referidas coutas, pe
lo núm.ero decimal 0,06SG52 (sessenta e

oJtq olil, seispentos e cinquenta e doi�

miliol1ésimos ).
3 - r\ imVort�llc,ia total dOR juros e corr�'"

ção l)lonet(i.ria creditada llllS e.<mtas de

que trata; o Hem 1 adm'l, será 'levad..'1
, I

"imq.ltâne\imente a débito da Subcollta

"Transft'l:ôncills" mencionada 110 item II,
:� ela ílircnlar n.o 71 de ::1.1.67 do }3;1n"0

Ccnttl-ll do Brasil.
'1- Deverão os Bancos Depcsitários (BD)

conllPJicar ao BNU os \alorcs referidos

110 item 3, mediante preench.imento �l�

impresso" ctmfol'rne madêlo uneX<l

(16,5 'x 22 cm), que, ser:. remetido an

Cpp d,a Região, no máximo até � 5.0 dia

após o créditQ dos jurOs c da côrl'eçã;)
m,oneiáriá.

Ria d,� J;!ueira. 29 ue maio de 196,7.

MÁRIO TRIN'DADE
Presidente

A. Carlos Brito,

NOVO REGuiÁMENTO:GE
itAL DA PREVID11;CIA SO

CIAL - Continuação -

INSCRlÇAO.

Art. 16. - Considera-se

lUO encarregar-se de sua e

missão e distribuição.
§ 2.0. - Para J(rodmir e

feitos exclusivamente peran
te a previdência social, p<r
derá ser emitida canteira

profissional para' trabalha
dores autônomos, os segu
l'itdbs' facultativos, os ,tjtu
hl:es da firmas individuais
e os diretores, sõcí [IS solidá

dos, sócios-cotistas e SÕC\OS
de indústria de empresas,

§ 3.0. - As anotações de

oue trata êstr artigo díspen
sarão, no INPS qualquer re

'gi�tro Interno da inscriçã?
Art. 200 As anotações fe�tas

pelo INPS na Carteira pro
fissional servirão, para' ob-:

tençlÍv de qualquer presta
ção, valendo inclusive como

prova de idade, estado cívíl
e qualíncação do dependeu
te. e serão efetuadas à ViA>ta
do documentos h'ábejS, Te&:
salvando o disposto fim�l do
S 6.0 do art. 13.

§ 1.0. - E' gpraqtido ao se

gurado o s.direlto de p'l'O�!l()
ver estas anotações a qual
quer tempo, mediante a

s:imples apresent,ação do do
cumento próprio.

§ 2.0. - Poderá ser �
pensado o reconhecimento
de firmas quando se trata,,;,

(:esile ,que
_,,:onheCÍdas
INPS. /

__________ � • L.

!3 3.0 - Quando nos doctJ·
mentos apresentados houv�r
omissões ou diverg,êne,ias de

nomes ou de outro,s elemell
tdS, que não dêem mar�em
a dúvi�as fundadas, a oom

plementação ou a retifica

çiio poderão ser fei�as Iqe
dante declaração da empr;e
:;,1, de' dois segurados, com

visto do· seu chefe imedilitt.l"
ou do sindicato da' respeGti
,'a categoria.

§ 4.0 - Sõmente qnand1>
não for possivel a eompl�
mentação ou retificação na

forma do § 3_0, e flOS demais
casos de pro, a complexa §e
l'ecorrerá a justif'ica�o ad-

Desenvolvim n Radar
1 'Co:rd. t\ii l"umeúa Pag;;r.&

.-

c��o efetiya p3:r.a q
êxito 'date' eD'1pre�

" ,

to.' '

Louvo, senhor Coorue

nadar Gerai, o seu trabaíuo

dêste' con-

i 1':1, que C01110 catarinense

'que é' leva a S. Exa. o minis
,

:tro Ivo !! l'ZU, a cun

'fÍl}nça de' rsc" a cOllfian',a
na sua situação à frente uo

Müústério da Agl'iCUltUI \

que nós, cat rrínenses, ests

remos atentes e dispost ,

como sempre estivemos,
emprestar o vígür do nrs

1>0 traba :10 P,l.:' .1 uma.

désenvolvímeato do Era:;

E, também, .a certeza l,e

q�e Santa Catarina, como o

sul do Brasil, confia serena

e tranquilamente na ativida
de e na com ução dos des.J
nos de nosso pais, à cu li

frente está o eminente Pre. 1·

('CUti;'!AJ;
,,'l:NTRO
São José
'ás 10 haras
MATINADA

Novas SensadOl;lais
Aventuras do Gato e o Rato

FE..Ç;'l'IVAL "TOM E JERRL

Te,cnicolor )
Censura: até 5 anos

às �33/4� - 71/2 horas

IG�orge Peppard
James Mason

Urnula ,Amlress
-cm

CREPUSCUL) DAS AGUL1 -:

CinemaSéopc 8ô1' ,de Lux

IX UTOR JIVAG J

'1 2 "oras
'I
Kil'k DougIa'

Antth:my Quiml
DUElO 1:]; 'lTll.'ANS

Censura: ,1 té '10 anos

ás 4-7-9 hOl as
'John Ericsor.,

l{vonne� Fi:;:rcaux

, ás 2 horas
Pétei' Weck

SeuIIy
-cm

VIENr'\ �)OS ll'i!EUS

so ,nos

5 2110S

./

às 4 e 8 bl'i.

,
Kirk DGuglas
Anthony Quilm
Caroly Jones

- cru-

DUKt..,O r·E T!TANS

Tecmcnlo.
Consura: até 10 anos

Vem ai! , ., DOUTOR JIVAG-O

BAIRROS,

CL�fiH
ás :? hOI'as

,

Novas e Sensacionais
Aventuras do "Gato e Rato

- cm

FESTIVAL TOM E JERR Y
Censura: 2.t6 5 anos

ás 4-7-!1
Nino l\fa,ufrew
catherine Spaak

-cm

ADt]J..TÉRI0 'A ITALIAl't �
Eastmf nC 11)1'
Censllr� a'Í' 14 nnos

Vem ai! DTJTOR JIVM�O

r�� ;�f�'ji n
ás 21/2 51/2 71/2 91/1 hs,
Kir]. Douglas

Tony Curtis
Erne"t Ji'�[<rgnino
Janet I eig,h

- em

VIKT"I!GS, OS
CONQUTSTADORES

�emasco'pe-Eâstmalmcol 'r
Censara' até 10 amm

Vem ai! " D"lU'l'DR JIVA(' r)

as 2-5·8 hr:lras
Laurence H'1J"ey

Claire B]o()l1
- CU1-

O MUNDO 1".II\RAVILHm·J;
DOS I'lM \:O� GmMM

CincIÍlasco il' 'oEastm'llnncol ;)1'
(ipnsura: a té fi a no!"

na
,_

Sociedade
"

LAZARO BARTOLOMEU

, / .... ,

No coquiteh 'comemorativo /00 1020. aniversá-
(f ... , •• ,1.

rio da Batalha Novai do Riochuelo, realizado, na E�-
colo 'de Aprendizes Mar-i'nheiros,' Da esqldir: E',rigó
-12'm Delio Motos, Governador Ivo Silveira, 'Miss

:;;:Jnto Catarina 1967 - UYora .Gudrun JathaY, AI�
Twante José de Carvalhp Jordõo e o Genercl Daltçm

inscrição, para efeitos des,te
Itegulamento: ,

I - Para o segurado - a

�uauú()&çM>, pessoas, peran
te o I:-.JPS,

�

comprovada pe
la carteira profissiónal, se

se tl'aL,.l' de empregado, e

por outro documento hábil

par"a os· demais segurados;
I

"

II -- Para os dependentes
:;_ a respectiva declaração,
por parle d\' segurado, pe
rante o INPS, sujeita à com

- provação da qualificação
pessoal de cad!! um, po�' do
'çumentos hábeis;
Art., 17. -,A fuserição dos

dependentes de"er� ser feio

CGDa de Ziraldo ta desde logo com a 40 se-

SOCIOLOGIA DO' CONHEÓ·MENTO guradu, sempre que possi-

T és estudos i,t1Íportontes' de eminentes soció- vcl,

Parágrato u!fico. As alte
IOGaS de fama mundial 'foram reunidos num volume

J , rações superveníentes rela-
recentemente loiiç'éJd'O p�r Zohor Editores ,na Cole- üvas aos dependente87 ins-

çõo Texl'os Bóslc:ps de Ciências' SOCiais, Os autores critos, bem como a existên·

são Karl Mannheim, �e�!l\rt,K, Merton e C. Wright ela de'novos depeudentes,

Mills, e o livro int,itulo-se SOCIOLOGIA DQ CONHE- deveráa ser imediatamente

C!MENTO O trabalho' de Man'lhelm é tra�uzido
comunicadas pelo �egurado
&D IN?::_;; c cmnprmeadas p�r

�or MOlllo G�mo ,e !f'� 'putro, o de Merton teye' co- uücl).mt:ntos 4ábeis.
''10 t,ndutor SÉ:-glÇ) Sónteiro, f� Angelo Mariq Xavler�' AI·t. 18. - Ocorrendo o �,l'

de Brito troduliu o '(2nsaio ,de C' Wrlght Mills, que
lecimento dI? .�gurad� se'�l

fe�ho o 1 exto, c trpt,O das' "consequências metodoló- q�'C te I.na foto sua, mscCl-

I
"

" , çao ou a qe seus dcpende�l
�TCGS do SacIo agIa do Conneclme,nto, Capa de ErI-

tcs, a êstes COU1pctir� pr'l-
mo"ê-la para obtcnç,ihJ das

llreSUl,;;ões & que fizeloem

jus.
Art. 19: - A'<; anotações

feitas pela emprêsa na car

teira profissjonal; valerã"

para todos os efeitos, corno

:p,ro"a ,de fmação fi previdên
cia social, relações de em"

prêg(l, tempo', de seniço, I)

'sllário de c.ontiibuição, po
dl!'rão, np c4so de dúvida,
ser exigida pelo INPS a a

presel�taçãn ,lios 'documen
tos que serviram de base às

anotações.
§ 1.0. - () INPS pederá

custear a,'expedição da car

teira profissional, assim co-

Santos, ''\.

-- x x x x--

O VICE�AIr:p;il'qhte Joõo Bctistc Frcncscorri

Serran, foi nomeado novo Cornondonte do' 50. ')j"Ji-i
! I ., I

to Naval . Como' Captfão de Frcqctc, Comandou a

Escola de Aprendité�, Marinheiros de Santa Cotori,-

na,

x x x x-

,O GERENTE do �uerência Paiace e Sra

Walter José, muito fêlizes com a chegacla 'do
melro herdeiro FLAVIO José (dia 15).

'Dr:

pri-,

,
J

-- � x x x-

o CLU8E 1/29 de Junho" de Tubaroo, convi�

(�ondo o Cot'un�sta para 6 Boi'le dé Galá; comemoro'ti':
\ _ � � ,.1 .l

"O ao �seu aniversário de' fundaçõo, Desfilarão Jezoi
,:) meninas moças A Ç>rquestro é de N0rberto .. i3il1i'J.·
jf.luf, Decoração de lqcé Novais.

- x � x x
• I .�

f-

O MINISTRO Ivo Arzua, se{<ta-feira, foi 'lome

'loqeaao com um coquitel, nos salões do Quedl'1G:io
I ') ':anvite qu� rE:ce�i paro o evento foi depois d� f2s'

Mesmo assirr) .agra(;leço' a gentileza. ,Fui ;nfor�
"rdo que comparecerqm mais de trezent,os pf" :SO'.o'5
I' o' coquitel foi o�gar-tjzQdo poro cento e seten�Çl ..

'

x x x x--
/

- 1

O QUE está acontecendo com o' Depart.amento
de Cultura do Secr.etaria de Educaçõo e CultUi a q�
SC, que n90 ofic�oli�a, à imprensa especializodq, ,.Q
Semana do Músi�q( que estÓ pror.nóvendo.

.,."""x )( X x.....:.. ,,'

O PRESENTE 'de ahiversário da Senhora CCipi
tão Tenente Edgar Hargreaves <ie Carvalho (Vânia),
foi um menino q'-!e recebeu o nome de MARCELO,
-A fel iz coincidência aconteceu no dia quator e'"

-- � X x x---

DEBUT�NT�S 1967" ,do ClLlbe Doze ,de Agopto
, Dróxirl(o'" .te�ço-fei'ra, 'serão ,'recepcionadas com um

coquitel nos salões do Querência Polace.
-- x x x x----

NOS salões do ClL:lbe Doz.e de Agôsto, <;. rop;;�'

,?ue o ,curso de �rte do bolet: que vem sendo 'Jr'en

tsdo pelo professor Ramon J isniski, do círculo' MiIi'
tar de Curitiba -- éx bailarino do balet russo. Mi
nistro aulas práticas e teóricos, sext.a e sábado. Clés

sico, plástico e ,m�der�o; ginástico modeladora,' gi
nóstica de emagrecer e balet (Ucustico. Pwmoção, do
Clube ,12 de A§ôsto.

-- x x x x
'l I'

NESTA CQJ9ital� está sendo realizada o Ass�m
bléia do Distrito 465 do RotarY Clube InternaCte>n<!l1
presidida pelo Governador Distrital Sr. Armando ü
celnecht, No p�ogramo paro hoje, consta almo:o de

despedida, Ontem, n� Lira T.c., foi realizado"; i�n.
tor 'festivo.

\

-- X X x x

HOJ( nd Guarujá, teremos Rodar no Sacieda
rle, às 13,35 hs, num patrocínio de Wilmar'Henrique
'=1ecker e Casa de Calçados Ponto 16.

-- x x x x--

O DI RETOR Presidente' da Cio, Catarine""e de

Crédito, Financiamento e Investimentos -- Dr Di'al
mà AraÚJO, amanhã, seguirá pelo YASP, paro (1 Gúc
noboro, onde firmará altos contactos de interê: se de

Emprêsa ql.je dirige cam eficiência.

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

CLUBE Dn�E D� ACnSTO
: f.',OGRAMAÇA(:) DO MES DE JUNHO

l�)ia 25 - Soirée Junino Infantil com inicio (.'1',

horas

(Despedido cio petizada dos $01005 da velha s€c1e)
'-lia 28 - Soirée Junll10 com início às 20 hc J�

(i':ÃO PERCAM A GRANDE DESPE91DA DO:) S/,
LõES DA VELHA SEDE DIA 29 JULHO)"

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



.} r'-··

..... ;.!.

I"

om espetaculo, esta tarde, no "Adolfo Konder"

I

'.

t:

-.'

_._

Na rodada inaugural, .0 ii
t�e {Íe Joinvílle teve que a

tuar tora de seus domínios e

saiu-se õ�iInamente,'
'

pois
,conseguiu bela: vitória- pelo

'

escore. murlmo, . enquanto
que. o 'Avaí, jQgamlo no ,".,i·

.

d'oli'o"'Kondêi::�; tendo, por
tânto, oomo=Íatores fa�ôrá·
veis

.

o �al:Iijjo' e a;' t�rCidil, . O América, salvo aljera
por muito pouco .não empa-' ções mandará ao. campo 1} se
tou eom o Perdigão,

. c�in. . guinte quadres Raul Bosse;
peftj.de 66, 'que �eio aobter Wí:.ldemar' (Antônio' Cál'l{ls
o gol vitorioso nos últimos RQbert�, Á,dáeI' e Antoninho;
minutes através de um chu- Badequinho e, Granjeire;
te:' feAAz de O'SV.�ld�; de�ferj,-' f1!z:�ol,a�tti,. Atle�ar, Otacílio
do dé.f:oia da-área,

.

I} Alcino:
'),a i tódáth:' reguínte, ..

'

jo.
gand;o' mi sabatina" em pré
.li�

.

d�' abertura, o AiVi . so

fieu. nov� de:rr'�ta,. de5t� fei
'ta, diante do, .Próspera, 'o

q�lal óon'sigllGU .3 x O, t,endo. �,. � . .
. .

o' "L�íio , embora 'd.eirotad.O,
impressnJl�âdo " f�Vbl'àvel.
mente';,o .Iiublico crich�men-

Hoje há espetáculo no

"Campo dá Liga". E espet�.
culn do 'boln; Vão América
cAva! jogat o fino do seu

futebol.
. Tentarão' empregar

seus jogadores o melhor dos
;le�r' esfô.tç�s e conh�éimen.
tos técnicos pana não

.

se ve
rem privados da vitória, da

qual necessitam para alcan
çar a reabilitação que lhes
será a ducha revígoradora
para novos exitos nos cam-

-promtssós que terão" que
saldar no certame. estadual
em andamento.

j.

Em busca da reabilitacão
,

, c ,
'

FiguejreJd$e loga em, Joinville
"Diante (o axias·'

O arqueiro Ézio perten·
cente ao Ol.impico, encon

tra-se com a má,o enge�)
s:u.da, d.even!'!.!" retirar o [I,pa
rêlhó 'no dia de mnarLuã,
podendo voltar aos coleti
vos da equipe nos próximos

dias. Sua' presença rio cote

jo que o ,clube sustentará
'na próxima. rodiada dó es

tadual, ainda
\
é duvidosa�

dev;endo permariecer o ar

q<ieiro suplente BarreiTa.

(j'ilH'" '! ' •

J ln
ll.9)i.él��::fj� rJ;:-!fl!�tlut'm em ltl1\10� -

Mareilio Dias e Almi.riM1' de julho, {)p(irtil1üd�de em

te Barroso estar20 se de· que o público itajaiense vol
frontando mais uma-. vez . tará a.vibrar' com o clássico
nos' primeiros dias' do :i.ní)§ regional.

SecrBsd n;'© ,Th,t�rlJ�lJ.
O zagueiro Sec�n:i, qHe

, esteve emprestado do Fer
.

'roviál'io à.e Cudtiba, à titu
lo ·de ,refOlC!;;,O p'al'a 03 jogas
do. Robel'tão, retornou a

Criciuma, com a linalirla!le
de ·reformar seu compra-

".

�@m O C�merciário
cJ

misso com o clube· de' Aris-
tides Bolan. Acontece que
Rté agora não' houve acôl'
do. entre as duas partes, es

tando Scconi; com' contrato
expirado.

, , ,

'G�{,ué'=n!n V@1mdlm� ��l�q�dnh� e· G�nba Jael'
� A. di�'ctoria do Gl.l.arany
conseguip uI! Rio r:'.,.,,_...,.")

do Sul, o concurso dQ

apniador JfJeJ. C.l.�'� ��� ...� ....

'

dit a,o elenco do Aveniüa.
Em visb J15so, resolveu

negodar 'o utes(;ado' libera-

.0 esquadrão do Figuei
rense, o, único do Grupo B

que na
.

segunda rodada so

fr�u 'derrota 'em seus domI

mos,. te�tá:rá, na tarde de

hoje, 'em "Joinville, uma. vi·
tória re�lli.litadora, o que
rião lhe, será' fácil uma vé:J:

q,ue' o ,conjunto, do Caxias,
com quem mediTá forças,
iS

.

dos' pUlÍS poderosos, mui
to embora não tenha, ainda,
como' () at,v:inegro, conheCi
do a alegrla da vitória' nes·
te certame que a F.C.F.

promoveu, de vez que na

primeirà rodada ,empatou

;. ,

sem . abertura .. , do escore

com o Cruzeiro de Joaça
'ba, e; na segútJda conheceu
sua prim,Clra derrota. ' ao'
ser vencIdo' em 'rubarão
pelo onze local do Fer�oviá
rio' por 1 x O, Logo; o. con
junto caxiens!'l" alé'm de' lu
tar por sua primeira' vitó
ria,. lutará ta,mbém" p�r
seu primeiro', gol.

. ,

(nUma� Esporte.

se. No (lia seguinte, o' Amé·
rica realizava seu primeiro
jog'o do campeonato em seu
reduto e' sofria seu primei-
1'0 revés, sendo autor . (L'1
proesa o conjunto remodela
do do

..
Hercílio Luz, que mar,

CDU 2 X O, mantendo assim,
a vice-liderança (lo Grupo
"Júlio 'Cesartno Rosa", eu-

'. quanto. que (I Amêricu }Jq,g�
sava de Iider para terceiro
colocado, continuando O' A·
"aí, c()n;lO, "lan:�.rna" ao . Ia
do do Comercial, de Joaça
ba,

No choque desta tarde' o

.objetivo de avaianos e ame

ríeanos.. é. um só: a' vítõría ;
que, espera-se, venha a per,
tencer ao Que 'me!1lrJr s0110e1'
valer .suà técnica c fib r: l'. :,

,Quadios Prováveis

o l\vaí alinhará, possível
mente,' � 'onze .que segue:

"

J\'Í:;r;cio� 'Ronaldo, Niltmi Deo .

dato), Zmôri.c, Manoel (l-
saac); , 'Rogerio' I e Carlos
Ro��rt(): (Nilt�n);' . Rog�rio
II, !to, Cav.a.}azzi e Pererécà
(Carlos' Roberto).

.. '\

Um" bom, jogo que o ''pu�
blÍco da "Manchester" . ,pl.'e·
senéiará, na 'tarde de hoje,
1(0 . estádio d� alvillegro'
JÕinvile�se.. '

� .' . "

, '

O arqueiro., Vanderlei, 'que fa OficiaI' 110S. próximos
. pel'Úmceu: 'ao', Hel'cilio ',,' JjÚZ, '. �lias," dh�gando a tabela
'já acer.tou' lodos

.

os . dei,a. do !·t!t�tJ:no:: dó' campeonato
lhês corh: o; l\jetr�p()l:: .• para suIomsta .. de juvepis da,. ci
al'!slnltlu,ra' <te contrato.' 'dí:<de. '9; Dõzc .crÍlzou o. tur·

:;Wal1(I-edei' ficará preso' ao, . no,)nvioti:> 'com' <> O

ciulje criciuiÍiflnse ,nelo i
e:;�" guiô,o' dOi Caravana

pàçu dC'lUn allo'. "

'.'

côlÍl '4 11'P:' ,,'
,

Está definitivamente
sentada , p�i"" setembro

.

a

exibição, d.o :Sant�s Futebol
Clube; 'n.à cidade' dé 'tlm-

, .

lió, .. {,:rente ,!o cmnbinad(J
• de joga�ol'es do Palmelra:s

p.p. se

.d'o ,'\r

,O atilCante' 'Edson', que ·.es-, GhlégÇl, ' e�.mÚ�gi'ante, do
,,' t�v'a coh! ,s�u 'contratt:rCttii.< ,', seleOion,:úlo:· '.�a:r<lrinen$e,

.

,
.

" . ", l:11ihàd6'.,.com "0 Ca:ii.ai'Fute. ,. ae,:,el'.tou, seu, '.�, �list�ttto com Óe 'do, OlimpÍGO : de Blumç,·, .

".,

nau. Â'pUni�çã"o' é ,dos' ite�- "bi:ll'-Ciu�; acaóou 'p'o:r<-'�cet;-'r' :MetrõpÔi;::�·�,�tái.\d� ,agora in·

port1§tas de raió, cuJo\1\':h.i� ,h� a I:eiÍóv�ião.de,.sçu·com.; 'ôfuuti:lo, ..a, rntegressar· n'l}
'rtj,cill_O' l1?st:l' 2.- de:tá\ estáÍ'ê.� . pr�,fnissó 'pô!: .' s�:i,s. niese�l' '.:�tiéhc� .. Opérárió "

ou Prós-l
comell'lorapdo .0' &eu', cin- just:unente ó período'" qUIY pe_Í"a� clubés'! que, se mos-

,qu{!p,teÍlário ' deI fundação, durarão 'às disputàs d'o ,cer-" ti'âtÍl 'tritéressiulôs: em seu
'.' .. ; '. < " , .' talÍ'le ;'eE\tadu'al. '

',. '", :
<,

'ê6n�úr.so�,�

as·
.

\
O .ex·avaiano Vadinho, 'Já, O al'quêiro, }�,aul'ito, per:

est;i,. de �)'<Jss.e da pa;;sagem ' ,teQcenít) ao) Clu�e Doze de
pal';l .. seguir, :'para, Rrul'!que' Ag(fstO", e, Íl1J,I(' fói, .êonvocado
,'muê será sli,'bmetido ,á uni para ': aS du3cS' seleções cata

Je;'la?do
.

d� 'e}fperiêri�;i�s .110 rlllep'ses ,qp�,' irã(j, ao Ceará
i.lupe tncolor da iel1'a d :'S � e, São Pa:ulo;,' soUdtou dis-

:,eé',d()s> ,.

'" .,'.,,' p�����) d�: s.eJç��ão, irarlga�v.el·-
.

, .dê �alt,nista; .ficando assim
A, diretoria da Federação d��jdldo', q�e 9 ·.lfl�llHlr· rir·

Catadnense ,de Futebol de., quéiro, 'da' ,cidade: !integrará
Salã:o, deverá,: d!Vlilgar Nu- a �Ucelfi.ção iI:rliv�l'sÜál'ia.

'

ArHiheirê d@ g]I.impho eFtJdê, Sair
• .� ;. -

.

1

tório de Chiquinho com o :�'..' , " .

"jietl'opol. Jrrcl custou aos
o· a_rtilllel�o .do Gre:nlO

,Ires do clnbe bugrino da _EsriortIv,Q Olimpl,iCO, Joca,
"cna a importância de c,�tá com seu co��!'ato

.

ex·

NCr$ 2.000,00
.

já estando plrad�, Iê.om o. c!uIJe da Ala

integrado no conjunto la. I?eda ltio Branco, pJdel1'
dó deixár' o clqbe a qual·
quer momento .. .Jóea, tem

geano.

Ch!�lRhd�@ .l\�® Me�ropol
O apohdm' C:hlg_uinho, Embora, e!Oteja forá de

q,lC pei'tencir" ao GUft,YRny
da cidade ·Ii€: .Lages, o 'q'.:,e
esteve ,cm eX1Jcl'iêncja 12:\

'

representaçmo • do Grêrll1lU
Porto Alegrem,e, acabou ih'·
mando 'comlll"o!1lisso com' o

ESllotte Clube Met"opoI.

seu melhor es'tádo fíísico,
Chiquinho está sendo pre
pamdo 'pelo h'ciÍlador Joao
Lima, para os próximos
C' mpromissos do estadllàl
catSl'mense,

•

�' � P...
�- �gJçl@jt:'��l·R1 � I�" \�@',m Jo�o fuUDa.

,,:��.,,) -&\ �.._.
-. I

W

OI.
O elenco. do lPI.'ócpera teu- mente, pois o Clube prospe

tou cOlitrahlr I[) p::el1óUadOf . ntllo recmi'Ou a Pi'oposta de
João Lima, que se encontra Lima que era de 6 milhões

'. 'no Metropol. de cruzeiros velhos e orde..
O treinador foi é�n§ll.dta- uados tle 600 m,il cruzeiros

do e respondeu negativa- antigos.

...

Cada pe$$ij� �em @ li�eiJ@ à posse de uma

casa

tlântico.,
cooperará !Jl�r:� iS:3'�'!

Conh�çà as !uwsas �il r:iUdáides e adquira ')

seu lerreno. < 1

. ,.,.� .

5 VEZESI· -� -

•, .

Esa:rU6lin� l��!!.ro Cemoro, 1419
'!f!!'�hu COlrn It�Ljmnim Averbuck
F�ne: 39�1

: ·f.l/-,' _

recebido diversos \ convite;
de dilbés �é' vários TVIunl .... ,

pios" estRmlô
. qi!;P05t.C)·

aceitã·los ,casá, Seu (lO, ';ir:
mis50 nf..o", S�Ja reso,yÍti·
nas ,pró�imáS' ho):as.

'

, ..

\
Está sendo' cstudad'l. a '

possibilidade de sei: efetu?;·
do P,?l tOl'n�iq.· 1 hexagomd,
que ,cont�rá COln a pari'tici: .

paçâ,o de eqúlpes d<.: Bli.,ml'
�au, Timbó, J'ara6'uá do
SUl, BtQsque e Gaspar., Q

. , ,

D�is Bcni Cb07kate� il�·Maith[rihr.ll�je Da�
,'_;. ,

f-l;il.",,;"';l;;�"il)' jJ.� •.Jn,'õ .'l.m��11'11, �c "'.al e SYO comitiv. a. c O",tle .lê estêve .nercorrendo a, fis��'rl\\,&:,uIA/;�� ·av.,"" 'lIl\'lIl1iil�;;� ...
..

'tO
-.

c�.'��(U1�O as ob"'fJS de·i.�ef:JbeL't�·ra, do estád,io Sant.CJ
.

.

t
.',

.

'.0""'''' '('0 Sa�o Cll"'r.!"i",�, or ..�dl') "lM ml'.l!i,q de 40 milhões de crt.lzei-cOll),ba·e '-ao ...""" I .

Pauio�: que oc,uPa, f,t.Q lado ,os: antigos, As palavras do sr. Prefeito Acácio Gari-
do' .",v�i, a, vice-liderallça. baldi SQrltiago. forGm de satisfação pelp ritmo

.

erft·
Na partida de fundo; o.

que se pifoce�san, os tr!1b'1lhos, dei,xando' o. estádioilvai enfrentln:çí '0 Pàllla Ra·
Sa�ta ,Catar,ina certo de �er empregado aquela soma

mos, ultimQ colocado. .
.

,

.,

ele"'I1'!�(l!� paro ó desenvolvimento do' espo'r't� em San,Nos dnis jogos do tt,irno, '

Avai e Figueirense for�m ta Catarina.
vencedOres ambos pela
'contagem mmim.a.

tcgülínrtento
'

d tl Torn�:i ,e�:

.tá' sendo estuda�o pe�!1' L,·
ga , Blumeli'}l.lenSe dl't

'

fuce·
boI e 1nt ..uSii"c de�Térã ?11�·(>
sentJ.r nl'i'l pniXimos' dÜ3
a tahaIa J'9S jogos e .t· d.ah
de Iseu .inicio"

,

O Càmpeonato de ,futeból'
da ;cidade, categOJr�a de ju
venis; oQntinüarã na manhã
de' hoje; t�n�o. por' :ioeal o

cstád.io "Adolfo �orip:er".
Na preliminar! .com jpicio

m\lr'cado para às 8,30 horas,
o Fi�ueil'ense

,
defenderá

seu 'põsto de lider, dando

As ,:ele�as ..DtBití1 T�rde IFe!� Es1mil�;tl de
... � ;r�".,

.

•

--_"'__'_--.--

'"

Em continuação ao Cam·

peonato Estadual de :Fute
bol de 196 I, para a tarde de

hoje estã6 prog-ramaqos 'os

seguintes jogos:

GRUPO "JULIQ C. ROSA

Em 'Florianópolis - Aval
x. América
Em Joaçahà - Comercial x
P.erdigão

Em Itajai - Barroso
Guarani
Em Tubarão Hercilio
x Ollinpico

GRUPO "TROGILO MELO"

�� Crici.uma Atlético
Operário li Comerciario
Eem Jomvillc - Caxias :x;
Figueirense
Em �tusque. - .

Renaux x.

ctnzeko

Em ta�es - lnterna"cional
x MarCii.ic) Diàs
l!:nt itQme�'Q - PallneiTas
x Fe:troviario .

-�---------.-.-,,--.--...-�-��--' ..

x

J

Lu;;:

EMPIUU10EIIIlS
ESPECU'US
P[tRI QUllQUER
liPO DE· tERRENO.
SOluçõO moderna .�.

i reduzir custos,
�.

acelerPf a produçao
e

aproveitar espaços,

I
,

Maury Borges

Demonstrando como-::lidode prejudicial aos, in.
terêsses da classe o otucl diretorio ria AssOCiqÇã_ o
dos Cronistas Esp�itivos de Sento Cotorino perdeu
urna 9fonde chance de cana! izar por os cofres de
nossa;. entidade irnportôncio em dinheiro impreViSível
O documentário GO�t que relato. os pormenores do
última Copa do MundOt já possui interessados ei1)
sua promoçõo nesta capital.

-x )(x x-

Rozendo Lima e Antunes Severo, diretores da'
firma A.S. PROpAGút:, 1'10' conhecerem os porrne.rnores di:>, dócume�tório .GO't; através desta colUna i

�

. "
. 'I

'. ç po�do a ,prova. seus dotes de visão em negócios, ,

.enviórCIJ'l ,e)!;pediente ao representonte .dos O�gQni'
%aç�0_s: Rnnk, em ·pôrto. Ale.gre, .visendc : patroCinai!,
exibiç'õ'es dêste fobuloso (nas expressões de colu'nis.\
,.." J
tas m�ndia,is) \

dOCMment�rio ,lcóJorido em nosso cà.,
pH�(
'. . .

'X; x x x

_��tomó? torcendo para. que, AS.,' PROPAGtlE,
COhsitta,/;êxito,' em .' suas negociações proporcionán"dô
assim 0;0 público -floricnópolitono, sessões espon;
vos ,de' .olto .velor -técritco, quando então poderembs
assistir, todos os jogos do Brasil e os demais, que Q •

pontcrorn':o Inglaterra como a conquistcdoro do: troo
féu móximo do futebol universal.

-x X x x-

Além di!iso, ar.reditomos piàmente que os di.
retores· da A.S. PROPAGI."IE terão pkno êxito fi,nan.
ceiro nel>ta inic:ativo, devido a qualidade do dbc�;
mentório' de

.. 101190 metragem, foéaliz:ado por ln
câmeras, . colocadas em posições detalhadamente es

tudadcis, fil�ondo {de ângulos inãcredítávéis, inclu.
sive do alto poro bt'lixo. Veremos' assim a caçadâ de
Pelé,

.

oor hl.Ín�cPQ$ e pO��'!�ql,leses, os ,gols marcados
e sofridos, por !,'I0sso selecionado, o gol' duvidoso, en·

tre lf.'1glciterro e Ale;ncn.htl, \fozendo de GOl. o do·
·

cumentáriq esportivo mais falado e enaltecido nestes

ultiinos anos.

-- x x x x -'.

João Saldonhà' mirií'strou,
.

sob os auspiCIO do
Unive.rsidade Federal de Santa Catorinat um curso

. (

sôbre ,'futebol. tv\ais de meia centena, de curiosos

'Gompa,recerom os aulas , o Que é, sem' dúvidat (o

toc:�o muito baixa, para uma cidade que pratica um

· fut,fJb�j medíocre, Esperóvamo:s casa cheia, Ipórém,
·

isso não aconteceu e inclusive os dias gélidos que en

volver<am a capital do Est'(Jdo 'contribuiram decisivà
mente por,a o froco$so' de audiência. Contúdo, para
oquêles que enhentaram os problemas atmosféricos
tiveram como compen<::oção as aulas técnicas teóri·
cos epresentodos ..:por Sa!danhot que ,tiveram mLlito
boo' aceitação pe!'a mon�ira clarividente como fo:
ram processada"., Lamentamos, contudo, que OSI r.os-:
sos .jogadores "pernas de. pauli nõo tenham se inte·

.

r§ssado par esta inicicihllG das mais felizes da rossa
Universidadet procurando através de lições próticas
e objetivas melhorarem suas condições técnicas que
são pO\-lca$ e raràs. Uma pena r

• .- x x x x

A convite do s!". Ody Var.e!a, estivemos em sua

,

' ComjHU'll1ia .

no estádio Sémta Catarina, oportunidade
. em nue $Gritimo� o entusiosmo do sr. Prefeito Munici

- x x x x

'Tqmb�m deixarei anui a marca de minha pas-
• sàqern p'eío' 'goVêrr.l9 �.

de Santa Catarina/), êste o tó

picQ dé 'u\,r1 pW'lunclom�nto de sua excio. o sr, Go
yernadqr do Estado, Ivo' Silveira, quando do visita ao'

"�stádi�;' 'do Figueirense, del:tro 'do progr.ar:no festivo·
em' que o club.e alvi-negro completou mais um ano

de existência.
-- x x x x--

Mais à fre:>'lte em seu pronunciamen�o que ,foi
receJ,ido com e�tÍlsiasmo pela fa'mmo do, preto e

branco disse s�a excia: "0 Governâdor se compr()
,mete a examin�U' !,Im(\! fórmula de ajudar financei-
ramente ao· Figuéirense".

-- x x' x x-

. Esperamos ago�Q, que sua excia. nôo' 'se lem
bre de ajudar ao Figueirense, nos (Mimos dias de

) .. -'" .

seu govêrno, pois 'o futp.bol da capital está necesw
tondb urgentemente de um estádio que dê condições
,de SQnta Catarina apor'filcer no cenárió-esportivo na

. ciondL Esperamos lêr ,ém ,breve, a designoçÇío de .u

ma cdmisSQo para tais· est!-ldos prometidô� 'sr. (;0-
v�rli,odor, bem cornOi seys resultados e finalmente
<JS trQQdlhos, ;'para o término daquela importonte o",

pra ql,ie se ergue lá 110 Estreito. Sr.' GovernadÓr, não.'
deixe para amanhã, o que pode fazer hoje. E' o ve

lho· re:frõo que os desportistas certamente' gostariam
de lem.brá-lo.

Acervo: Biblioteca Pública SC - Hemeroteca Digital Catarinense



., .
,

"

----_._. -�,. _" --'.-
._ --._- �

Melhor Alimentação para Melhor Saúde

Os m�ios de que uma ,.\omília pode lançar mão

"Qual É o sobremesa de hoje," '- quantas e. pa�a; melhorar a, suo oli,m,ént9ção são vários.

quantas vêzes crianças e adultos nos fazem esta rnes O primeiro -seró, inegav'�lmente, aprender a se

mo pergunto, Experi,mente esta nossa receito v-; De-
-. alimentar'be'm. Se a famíli.a "s'dbe exatamente o que

I(cia ele Maçã - e responda, com orgulho .., lJE' .. síg'nif�cd éiIIm;ntar-s� be��; poderó, < cornvfocllidcde,
um prato diferente, limo gostoso surprêsa". escolher 'O:s/alimtihtos poro 'o 'consumo' de�codo: .dia,

seporcndo: as' coísos ' supérfluos dcquelos 'que
.

são,
de 'foto;' indispensáveis ..

'

.

,..,
.

"

O hábito do. orçamento doméstico deve ser cri-
. ode, Sabe'r o quente-pode �g'àstqr, quant;. vai gostar
e com çue gêneros olini�tit1cios será dispendido o.

dinheiro; são' p�q�enos hábitos que, repetidos, só +ro

rão benefícios' a rodos.
1

,

.Conhecer algumas" noções: básicas . de preparo
de alimentos, eis outra medido útil e sumamente van

'tcjosq. QUÇlh) tempo de cozimento para" os vegetais'
corno aproveitar a àgua do cozimento de vegetais
para sopas, molhos e pirões, como preparar uma sa

lede, como evitar certos temperos e outros coísos

mais, não só irão melhorar o padrão da.ollmentcçõo
da família, como tam'bé� representarão" economia
de tempo, de dinheiro, e.s principolmente; pouparão
c conservdrõo- o SOLide.

.

.)

Do. Mario Silveira
Diretora' do Escola Rovol

. DELICIA DE MAÇÃ

5 ou 6 maçãs de tamanho médio
3 4 xícara de .oçúcor mcscovo

1 2,3 xícoro de farinha de trigo peneirado
3 colh. (chá) de Ferme�to e� PÓ 'Rovol
1 2 xícara rnqis 4 colh. (sopa) de açúcar
1 3. xícoro de gordura gelada
1 ôvo
112 xícoro de leite
1 colh. (chá) de conela em pó

M:odo âe' preparar:

Desfoque as maçõs 'e divida-os em fatias finas.
Prepare uma fôrma retangular, untorido-o generosa-

,

--- -".-'-. - --.--�----

elA. C1\,TARINENSE DE VEICULOS
..

COMERCIO E IMPORT leÃO -

. , �

Comunico o todos os proprietários de veículos

FORD que iniciou suas atividades nos sequintes 10-

cais:

ESCRI.TORIO CENTRAL E OFIC,lNAS .·Rua

Bemardino Vaz, 116 - Estreito.

LOJA DE PEÇAS E ACESSóRIOS Rua Dr,.

Fulvio Aducci s/n, Estreito.
i

.

Compre seu veiculo FORD
ou ca.minh�ll) fhúuu:iadel

(aulomoveI
até 20 meses

VOSI{S _. 67 -. VENDE-SE

Aceita cf�ro mai� a�tigo como parte. Tratai
,Com Edison no Rua Tiradentes, 29 30. andar, pela
monhp. '

mente com manteiga ou margarina. Coloque ali as

maçãs e polvilhe-as com açúcar mascavo. Leve 00

forno quente (200o.C) enquanto prepara a cobertu- �

ra.

Peneire juntos o forinhc.: o fermento, o sal e 112 xí�

coro de açúcar. J unte a gordura ..cortada em pedcci
nhos. Faça' uma cavidade nos ingrédientes - sêces . e

adicione os ovos bem batidos e o leite" de. urpc vez

Misture bem. Coloque a mossa sôbre as maçã? já
porciolmente ossadas. Misture a. canela' e' as 4 co

lheres de sopa de açúcar.. Polvilhe sôbre a massa.

Ass� durante 20 o 25 minutos. Sírvc.rnorno com cre-

. me, se desejar. I

NOTA: -' O bcúcar,�oscavo pode ser' súbst i

tuído por urnc misturo de açúcar refinado e canela.

EDUCAÇÃO ALJMENT"«R

A 1� EM SANTA' CATARINA

FLVRIANÓPOUS

R. Fernando Machado, rf
L�an..�,L:.J1!8U4.t3..

BLUMENAU

R. 4ngelo Dias. 91
, _ � ,u�.. andllf

CURlTfBA

av. João' Pessoa, IU3
8,2 .allllar�.� tam-·,f,9áa7 ..

�--------�--__,�. -d �

A,LUGA�E
CA.SA DE MATERIAL A' RUA MELLO E' ALViM

(G:HACARA Df ESPANHA), No. 9 (I'�OVE)
. TRATAR COM O SENHOR DAVID SANTOS, NA
!ASSEMBLEIA. !U�GISLATIVA, DURANTE O EXPE-'

•

" • f'

D!ENTE. � ':

-.

,VOLKS,WAG&H ZEBO - l.300
Troco-se· por cosa no centro vo.lta· a combinar;

Trator com Nélio no Cabo Submarino. 'f-óne 2607.
1 i.6:67

'\

,"'ol.noa.
.
V. precisa sabêr que à técnica veterinária

�nlIlUUn {em a resposta certa a cada problema de

Qill.·;: U_ft I lÊ' Iii
_'

CIOS' sua criação. y. precisa saber
Vii.. nNU !I;;. In • qual o cammho adequado

l:.' nI!'Dff.Utl� para prevenir males, curar doenças e obtei- maior
I;, U�I'·'UliJ produção ele carne, leite e ovos. E V. rIca informado

Dmn DF I:YDlePRD
disso Quando lê anúncio.'3 corno

nNU D� �Afr
. ·f!1�R!I' êste. �Veia: aqlti estão produtos

PODOlil( DE'DD( D,uu,uEIDOimportantes, com a ga
�m'i�U rl,;;,nu IRII n rantia do nome Lepetit.8

TE

Faculdade de Medicina da Universid'ade
Federar. de Sania Calarina

Concurso de·Habilitação de Junho de 1967
EDITAL No. 3í67

De ordem do Senna r Diretor da Faculdade de

Medicina da Universidade Federal de Sant� Cctcri

no, Professor Doutor Emil FIYgdre, comunico ter si

do tr.ansferida a data da realização do Concurso de

Hobilitoçôo de Junho de 1967 marcado para o pe
ríodo 17 a 21 do corrente poro época a ser próxima
mente fixada -contiriucndo porisso abertos os inscri

ções: Outrossim sol icito a presença no Secretaria dos'
candidatos abaixo mencionados:

-

Climério Ribeiro Martins
Mauri Marcos Sens
Mauro Perei:a dos Santos'
Noberto José Valgas dos Santos
Orli Alberto Grudtner
Roberto Luiz. Fontana

.

'Roberto Morvan Rocha Coutinho
Valmir, .Mdrtins
Vanderli 1\10110 de Ccrvolho .

Florianópolis 14 dê junho de 19.67
Bel. J?ão Corlos- Tolentino Neves _.- S�cretário

Visto:' Prof.' Dr.: Emil FIYgare Diretor
22.6.67

ACADEMIA DE JUDO E DEFESA PESSO/\L TAKE
HISA. (FILIADA A ACADEMIA aNO DE S. PAULO)
MATRICULAS ABERTAS A AVENIDA HERCILIO
LUZ No. 211 - RODOVIARIA.

Diretor- proprietário
Prof. Vitor Ferreiro da Silw

I

._--==--=.

SARDINHA, EM OLEO.' COMESTIVEL

SOLMA
N'as bóas casas dtl ramo prr»turem Sardi�

nhas' 8O;�MAit, 'um produdo calarinense

par�,., 'mercado Iniernacionàl
.

. /

Representações �. Compro
'

FAVOR DIRIGIR-SE A' CAIXA P02/AL
842 - NESTA"

20.6,67

V. pode deixar de usá-los - c

continuar se queixando dos pre
.iujzos que a criação lhe causa.

V. pod('3 usá-los - e dt:;lscabl'ir que,
qriação dá lucro. �

..
E hom saber

'

essa dITerença. A nfIo ser que V.
Jaça criação apenas por,esporte ...
utilize-se dos serviços de CONSULTAS
GRRTUITIlS: mais uma eolabora'ção .

Lepetit aos criadores de todo o Brasil.

UIBORIITÓRIOS lEPEilr S.I ..
R "FO�SO CELSO,lQ15 .. FONE: 70 .. 5619-S: PAULO'

�;\O PAULO .(GUAi'lABAR4. CURITIBA, S'fA. CATARINA, e
GOlAS) ftAron"o Celso. 1015· S. Paulo-SP. PÓRTO ALEGRE
It Venâncio Ayrcs. 602, RS o BELO HORIZONTE, R, Ser

gipe. 3·1I/3·19-MG � SALVADOR- H. Racha Galvão,22"BA.
HECIrE-Av. Oliveira Lima. 997 - PE.FORTALEZA-R. Gover
nador Sampaio. 492 • CF.:. BF.:LE)f . J{. Gaspar Viana. 870 - PA.

Roclam

ACONTECEU ..

iSIM.
'por 'Wall:er longe.

No. 492

8en F'anJ-Y queria ser o sapateiro do 'Rei de Bu
da. Um dia o rei abriu concurso poro preenchimento
do cargo, com o seguinte teste. Quem conseguisse co

minhar mais tempo, com os pés metidos em 'sapatos
cheios de i

orroz, obteria o lugar. Além de Ben -Fcn

tY havia outro candidato: o próprio Diabo, em pes
.scc. Os doi se meterem em cominho. Após uma cen-

. )
rena de metros corridos, Satanás desistiu, mancando

com os pE'js em estado lastimável, enquanto Ben Fah

ty continuava cndcndo belo e· formoso! "Como CQn

sequiste fazer' isfo?" intagou O' Diabo gemendo. "E'

qoe eu sou mais esperto do que tu, Satanás", respon
deu Ben Fcntv, "mandei cozinhar os grãos de arroz

primeiro!"
-- x X x x--

"

Uma jovem moderna entrou em casa da avó

para' mostrar-lhe um vestido novo, no rigor da moda,
com as costas completamente nuas. "Isto é uma .ver

qonho," dissk-Ihe a velhinha, com ar de censura, "o

que dirá o tua mãe .se te r,visse com êsse vestido" A
.

,

� .

'.
,

.

;

neta sorriu e lhe, respondeu: "Também tremo.Levo-
zinha só em pensar nisso, porque, sabe, o vestido é

.\_
.

da mãe", r

- X -x X ·X

Tcmbérn os carrascos têm os suas preocupo
ções. Há pouco fizeram uma ossemb!éiq ern �Liiri ',ho
tel em Monte Carla, onde foram discutir diyér:sôs:as
suntós e 'problemos," como:' elevação' de 6rdenqdo,

• ( .'
s >

,

pensão e oposentodor!c e urno garanti0 p'pta, o caso
de ser abolido o peno .de morte, o fim de evitar um

desernprêqo.
-xxxx- ';

Um outomóvel maravilhoso exibiu a . nobre', La-
'_ " / :' � '.; .

dy Ddkker; inglêsa, nas praias de Rivieiro, O 'corro
tem: escrivaninha, mesa 'de toilete, u� bor, �m :'�b
fre para guardar o dinheiro e joias, um fogão pata
cosinhor, fazer café e chá. Os assentos são de 'cdU-

. ro de crocodilo. O preço do carro, em nossa rr1:bed�J.'
uns treis milhões de cruzeiros. Isto ló na IngIQt�tr�,
fabricação inglêsa mesmo e há anos passados. '-HOje
"qualquer ccrrínho" custa mais do que isto.

--.X X x x--

William RoY Miller de Nova .York:, condencdo.o
J 5 anos de prisôo-por ter ossoltodo um banco; ocqbo
de processar uma Empresa de Rádio, que introduziu
no seu programa uma novela de televisão, baseada
no assalto que �Ie cometeu. 'Alego:. Intromissão' nos
seus direitos privcdos.

X X X X

A empr.egado de uma grande loja de ricas per

f':d!)1__grias _�rn .l:onqres, d�ixou.Q .se� emprêqo, qiegan
do não suportar mais o aroma dos perfumes. Voltou
para a sua Casa no campo, onde paoai . e mamõe

mantém há anos umá grande criação de. " porcos!
--x x x·x-- ,

.

.'. 1

Em Filadelfia, EstCldos Unidos, um velhinho de

97 anos de idade, casou-se tom uma viúva
.

de:?T
anos. Como argume�tação por ass'im proceder" ri<1 .'

sua avançada. idade, disse que: "Isto é ,o segre<;1'; da'.
eter�a juventudet" -;:.

-x·x x x-

Há cêrca de vinte anos atrás o denfista. irlqn�
dês T. HenrY Thompson têy� o Idéia de lançeu> 'ao

mar t.lma .jJarrato, dentro do qual deixou uma d€ê::Ja-
.

,
ração de que c0ida�ia /lgratis" dos dente� de quem à

enco�trosse; Está ga�rafa foi agora achada. QlIe'�' �
c .

encontrou também é dél)tista!.
__ 'x X ,x X __

.

Um bêbado, hem "adi.ántadci/l, estava �rrbdo
o um poste olhando para uma pOÇa d'água,-'na qual
estava refletindo a lua. Quando um guardo se arrox!
mau d��'e! êle aponta para a ágUà e pergunta: '"S�u
guarda, 'o que é aqui·lo ló dentro?" /Ir a lua,' seu bê

boda, nem isto tu enchergas?" E o nosso pa,u .d�ó,

guo·: I.IpuchGl, seu guarda, a lua' Não (ul'gctVa que

estava. '. tôo oIto;'!
.

I
-x X X x_O

O 'alfaiate' Sunshine' de Brisbône na Austrdli.a,
aCQb� de conseguir o seu diploma de aviador. Alu'ga
um avião e voa até os localidades meis distantes Cm,

de possui fregueses para provar as roupas encomén

dadas. Que, tal, ,amigo Jaime,..vamos substituir o ve

I ho automóvel por' um avi·ão a jato?
-- x X X x--

O prefeito de uma pequena �itlClde de N\ichi.
gan sabia que não havia prosseguido bem correta

mente ,quqndo mandou pagar, pelo� cofres públicos,
a operação de uma criança pobre, que custou 12'0
Dólares. Como êle também era 'juiz da comarca, sen

tenciou-se a si mesmo à prisão. C�do pessoa que lhe

quisesse falar, tinha que pagar um Dól�r. Quando os

120 DÓlares tinhàm sido contemplados, êle' deixou a

prisão, reassumi,ndo o seu cargo, sob aplausos entu

siásticos da população,

-- x x x x--

"Popai., como se escreve saxofone?" O poi:
"Isto não se escreve, meu filho, toca-se",

José Malusalem ComeDi

Matcílio Medeiros Filho
.

advocàcia

Rua Deodoro, 19 � conjunto 2. :.,_ Fone 25-82
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'Floria�ópolis - (DoÍningo), - 18 de junho de 1967
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A AÇÃO DA ONU
"

.. I

(Leia Edllo"Jl Na, llua�la Pagina)
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,
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, .

, ,

sem Brzoa�onder é Qesi,g:ii,EH��}loe�lo�: �,a 'ÇPI
Que Apura" AUvidà�es� ))ô; 'I" ,

' ',',
I • o senador' Cdrv,à'fl1'ô ,'P·into>.presidente,'\da Co
missão l?orlament.Ô'r de',lnqu�rit'�":criGdo, para 'agurôr:\,

� '.,', ."
,

:.' ,l . );, ", ,,' l
.

; ,

at'ivid,ades do, 8oncc� dQ 'Br,q�iI nOI perlodo de,. 1: �� 'ja-
neiro o ,15' dé morço, �esignou. 6:, s�nador", Antório '

,Ef�:ª��f;:t��:�í�:�;����i:!:'0�·'que V' '·I:aJ·'O�u,:
'.

como élcbororl a' lista, de ,pessoos",que .serõo convo-
'

ccidas ,para"pr��t,or ,dEj:>oÚT1,ento, "

" "

.' �,'
.

'� ,

.

,

, ' . '\ ."

D.elltm: lIãó' ;Âdm�fte, ,l.�m�iUo,Oné '

Inrbis!ria 'A'ül,moimUistica,�Ov,éti�
,

!. , ,

ç , , �, ,\ 1

, '�' �epuf�q,b Lígia .Doutel de Androde, opress-,
tou no Çôrnoro l�rgQ' e f',:!nq.ament6da justificativo Q

, r�sJ?€jtQ .c!o., formação' em Santa Catarina, do núcleo
i " ,"

"B' "1
fi fldmi�i6tfat.ivo. chomcdo de "�rande Florinópol'a,«,

1:\
,

'

a 8'" "a"S I Ia
�m ',Considerações a respeito da formação do organis,

'S< ,e:I" 'a'" ,p r'"",:, ,r: '

,\' ",
" mo. f�â�ral" ordeputodo Lígra Doure] de Andrcde dis,

, se �a'Qibé� que exis,tem controvérsias no Ministério
,90� l.nteri�r, .sôbre a incJusão da Capital do Estado'

" <:,Q�9ri,l'1ers� nos plenos do Govêrno Federal.
,

,', <r
:

�
," �

, �
\ �'

,

"."', A êste respeitá' a deputodc' encaminhou ao Pre.
" ,"

.;>'
/

' oslderite' da RéR,:úblicô' e 0.0' Ministro do lriteri�r, 'um
:1'> r,_ "ped!do de linfo�m'aç.ões 'acerca dós constituições das

a qistribtrlÇ,áo,'"SUDEPE,.como \ ç'!-mtrlbul. l�egiges\m,etr.opolitanos" e', mais precisamente' sôbre'

;p�rticipa�tes, ',çã,o, ã' cârt�' der Bra.s�. (JS, a verocidcde- dqs, ootíclos segundo eis quais o ,chamQ,
'itens .são- {JS seg�mtcs: d9 :'G'rar:lcjê �Frqridríép.olis'" tJtaria excluido pa men,'pcsq'uísas ,Oceànográficas:., ',....

'

d' Csogerr) "0 ser: ,l-'reverpent'e remeti a ao onçresso Na.,biológlqlS; tecnoc'�ógicas/' ,éiorrol. ",'" 1 '

.' '. .. ,
,

_

,soch)�êtrJi. ':' ',,' <_,'_ A ex'ellLI,�ão' d�' "Granoe :Flúianópolis" rep�e_
semtoria>a).lT)arginal'izaçãb' .. injusto de uma órea em.

pObr�ti'cJ<l', �çl!.Je;,�stó o [Dere�er,' por esto rozõc. �s,'me
.lborese' Q'laj�.. as.�rad0S estudos do LJovêmo, principal
,: mente. no ,e?,<�c�çãQ de mediçJas reais -de aproveita
'fmeh'to 'da !=opdcidoae' de inão de obra existente na

r.�(i}iãô.:"� 'se 'o Gdvêrnô -r,ã'o' incluir" 'O nÇlSSQ Estado na

RróP0st'Q� .. C)'·C:9n'g'ressó Nocioncl lfombém nõo o po.
qérá ',faZ.êrl�>,pe,rqendo-se. o ,grande oportunidade de'
-SÔ'!ita/C,qtolínq desen zolver-se' 'sócio-econôm icamente

'

hiQ'�tÀ.I��:' ÁÓ�INIS;RAi'IVOS
..

'

,
v

.�
I'
\

•

�,

"

F

.,"._
" ,� ,:

,. '-

�

,"�",,' 'O'"Prêsidenf�, do 'Câmara' dbs Deputados, enca·

mir)hou:,'Qo'"Mihisf,;o 'do Trabdlho e' Previdência So·'
cial", 0: ',soJ,i,c:ít.óção' _r'eq,yeridá .. ,pela Deputacja \Lígi€J
Do�te'l de' Aflâ.rade� ace,rca <Jo número de Inquéritos
â,drnjflistrQh,>(Q� ins'tpur:qdos ,no 'seu Estado, por deter
mi,naçã,o da "direção' central e da Delegacia Regional
'dó'"e?<t into",IAfíETCj' 'ó' 'fim, de' apurar fat0s ocbrridos
p'rinc)palmel')te, nÇ,l:' região' swl-catorinense,

Pi,ss�-ã'depu'tadó catgrini:!n'se que há três anos o

'tAPETe ,e 'agora 0"IN,PS vem realizando uma sene

de processos' ,ad�in;'st'ratiYOs, instau�ando várias co.

�jss?>�s:de .inqué�ito� ..
mas que ,até hoje nõo" se conhe

ce ,pm:a'medidà efetivá ,resultante dos conclusões dos
inquér�tos, ',- ",' ,j

,

, Cp�tg'. �'o>e�u�ri��nt� �ncaminhado ao Mi;lis,
.;�rS do"Tri;looJ,f)�, s�, "�iarbas Pqssarinho, uma s6rie de

quesi.t9�" prlndpalr:nente os que' se referem as despe·
"sos' realizQ�as: pelos Instituto para apuração dos f�
toS., ;'€, 0S�fu:óti,t.QS .q0e priglnorQIm

.

estas, Comissões,
,

'

.. fplàndo<n'a'(,6mora" disse a deputada 'Líg,ia Dou·
tel' de 'An9rapé, qt;Je h6,:anos se ,propala unia série de
co!únias ,s.ô,bre fotos ,:àté heje ainda não apurados,
�ófneAte CO�' as respóst:as sol i'Citadas, é que 'se pode
_fó' comprovar. a "vercícidade, ou" não, das', aCLjsações
feita��éc �POCÇl; ,et;\vólve'ndo nome de velhos e concei.

tuados,,- "�ervidqr�$ 'dÇl.,' qutarq�ib" qu'e tiveram prejui·
_::l.�S",�,�r.Qis 'e' l11a't�r'ia,is, sem, qú,e houvelsse reparação
deVida, ':. ';,,: ,L • o

' "

',t
) ,

;,
... '

'

, j

em:'

,>'J. l

presença; poro a

seg,undo semestre

, \ ..

\, () ministro Iv,o Arauaí após seu '

" ,

�h i()nde se' dé,loco�' � 4e,' 'ime4"'o' '�ii,: ''\
'

.,'.- ' \' � ...

!:-
"

1
.\,

,Iv, : j �f,

contrariando, 'ó
"

de perméu'eC:erJ , /

se a Reunião dos

êle convocada: �

. .�

,_ �",A deçisão 'dó;
.' ,.!

-notícias vi'ndas' de Grasí,lia
-

�
.'

f, ", "

incê"dio 'havia

s.itondo portanto de

pública.

, Apesar

CHEGOU SECRETARIO'
PAULISTA

Depois d(' wn sêrie� deo
, confirmações "'e desmeitti.
dos, provocados péIa imo

possibilidade,de -poUso no,

aeroporto Hercílio Luz,' 'a

delegação do Es�!lo 'c;le ;�o,.
p'aulo, que veio'

.

da ReUniã6 d'os Secretários
de Agriéul�ura, c1itg�u' 'sex
taSeira á nossa capital, 'Úbe
fiád.a. pelo députado . Her..
bert ,Levy, seciet,á'tib, .

,

' de
.

Agl'iculfura elo E!>.tado, 'bà:ó.·
�eiraBte.
Des(lé' que IseUS-�Ülteg,ran

tes chegaram ao ÇÊTRÉ; a

",

I nações

:' ,'�D'a '�riburjà' da' I)sse�'jbléicl' Legislativa o deputa,
do 'Fe:rnan(:jo'''il·asto's�,êont'esto.l,I veernerltemente as af.ir

rnaºõ�s.�9. 'O�p'ut�do"Walâir Buz1ato" segundo as

q''uáis''ser:iá :defràg�ado ·no ,extremo üeste de Santa
'� , • 1,;-. ,',1 I

j �
, ,

Catd'rir,'lO, um ,moyjme.hto',s'eporatisto, com o desane'

xóç'ão 'de cilgtJr.� .h1ú�i'cípios do Velho, Chapecó e a

'C;.G>Ji1:�équente f,qrm:�ç'Qo":âe 'um novo térritório de Igua
Cú,':O se'nhor" ver-Klando Bástos c'riticou acerbamente
�s palaYr�_sj (lo deputado do MDB� afirmando i�clu·
si.vé ":ter�se', 'coml:Jniça,do' com o extremo oeste, saben'
dó' 'de f.onte 'putórizada que a ,notícia do 'sr. Waldir

C
,,'I;)u,zato ,:nõo pa96óva ,de um maldoso boato, c_om o

, Intuito' de novoménte levantar o problema de deso
_. '.. hexaçÇío.:IfD�pois q�e p govêrno do Est.ado voltou·se

q' e, para 'O,Qest\", impla�tand? alí '? otimismo e o prog�es
,

, ·so o velho Chopeco estdr mais do que nunca Vll'lcrU-
,

Iodo' a ,$a�t'a � Cpt;(Mna'.�, afi rm�u o parlamentar',

na�s.

, S�URIO PROFISSIONAL
,

, ...

DOS 'Q<)CNIOOS
'

A Comissão de Assimtos

Especiais, na sua sess�6 '

plena de SExta-feira, apn)o

voq por unanimidade ',im.�
portante recomendação, pi'o
posfa':- pelas classes agr"o�c)..
mica ,e veterinária' dos' Esh·
dos de Santa Catariría, São,
Paulo; Paraná e Rió Grah·
de do Sul; por inte1:mêdio
de s'uas AssociaÇÓ(Ú; 'de

�

Clãs
se.

'

"

RecOIpcnda que! seja fei-

to um' a,pêlo ao Presidente

�à ReVlÍblica, através do

ministro da Agri�ulturi,
e bem cO,m,o ',aos

'

cgovêrlÍos
estaduais· e mmúcÍpais paTa
qué �stes "'(�êe�' pleno e

imediato cumprimento à

législaçáo ém vigôr, que ge·
rà direitos' � vantagens aos

_éngenheh<o,s ag'rônomos,
ag'rônomos, m�,di.cos veteri"
nanos e ,veterinários (h)

BrasH'. O j assunto, se refére,
ao artjgo 82 '(la: lei 5.194,' que
estipUla que, nenhum (1es:
ses téc;1icos' perceba cO,D1&
vendnÍehtos I íne�ais',' lUi.'

tios d9 que:seis vezes o m:Ü.
01' salário minimo, do País;

,
'

\

C�arta de Dr
.

síli
\

I

Os documentos básicos ,de pr�duçõo e abaste-

'cimento, entregues pel'o governador Ivo SHve'irá ao"
ministro Ivo ÂÍ'zua, e qüe representaram .'�a �o,nt;j';',
'buição de nosso Est,qdo porà a elabOração' dó Cárt,Q
'de, Brasília", repercutiram intensamente ém t�s
as representaçõ,es dós d�mo,s esfeidos' pà.:ticdpo�teS
do conclave. 'O trabalho elaborado pel'o$ ,�éc�icos
,catari'lenses, assi�, atingiu O limpacto desejado' pe
lo governador Ivo' Silveira, impacto êsse solicitoWo
na ocasião em que foi determinada q ex�uçõQ do'

, '
'

trabalho.

ponto de lista 'catà.r�ense' 'vó!.o�" de aphmso ao emi·
em' face do ternário do En- ne',lte Governador Ivo Sil·

veira".contl'O que O'ra, )
se reali7;3"

�esta capital. O éor'ijunt� de
idéias esposR(ias pel!) autor, ,De outra parte, o depu
,reflete O' pensamento que tad!) Herbert LevY .. secrétá·
norteou o Minist,ério ,da rio de' Agricultura t;l.o Esta

Agricultura e o Govêmo do �do de São Paulo, ao conhe

precl�u:o Marechal' Cdsta e cer os, domúi1entos catari·
'Silva, assim como atende Deuses, solicitou um exem" A fomífia. do inesqueCível ANTONIO B'éNEDI-
às mais justas reivindica· pIar autografado, afirmando TO SALGADO DA CUNHA convida parentes e 'Hill- I
ções da" categoria econômi· que "como homem púb)ico gos paro. O Missa de primeiro aniversário de $eu'fQ'

I

'ca dO' ,ramo da ,agropecuá· conhece todu 6 Brasil, nãO' lecime'nto, que 'mdnda celebrar às 7,30 haras do dlQ
ria do'sul'do Brasil, cOllsti' viu até o ,dia de �lOje, em

d..

19, se'gunda 'feira, na Catedral Met'ropolitano" ,

Bà.staria, apenas, para: mento básicO' apresentadO' luindo 'do,cumeI].to do' m{lis qualquer dO's Estados da . A todos que comparecerem a êste ato de fé cnS' ,

confirmar a �sserti,:a, o pa- pelo Gov�rno'do Estado, as- ,alto:- real' e cuja aprovação Federação, nenhum doeu· 'tõ, antecipa a'gradecirnyntos,
recer ,exarado pelo sr. BrD· sim se' manifestou aquêJe na Integra, merece· a reco, ,mento de conteúdo politico,
nislau Osto,ia Roguski, I da competente � 'acatà(lo técni-

.'

mendação desta COfnissã(�,' técnico' e c!l'ntifíco' como

delegação 'do Paraná e, da co', em a�suntos d�"agfi�UI.' �ste' apresentado' pelo go

c'9nfe'deração' Nacional da tur� do país: .0 ma�ico Somos' de' Í}�recer que a vcrnaclor Ivo, SilveÍl'a, con·

AgricultU1:�, 'e 'uma da:s trabalho 'doI I d'óvêf�o ,do" parté Ílltrodutória das teses tendo wn diàgbóstico pre
mais atuantes peças' da 'Estaao de Santâ., ,CaJarina, "apresentad�s pelo ,Govêrno' ciso e ,a escala 'de priorida.
�res{mte Redu.ião. Como re- cllefiádo' pelo énnnellte, go- do Es'tado cie' Santa, Catari. des para a execução 'de 1I.ma

lator _da Comissllo de Pro-: vernador;,Ivo' -Silveira, 'em naj deve ser ,aprepiadj'1 em vC�'dadeira lwlitica de 'llc

'dução, aI) aI,reciar 0" docu" , sua intro�ução ��tet�a "0. eonjtmto e "f.�rovada, P0I!1, senvo�vJJ.nent(l agrário".

suq
no

, Ligiá :OQer, O, "Çrand'e FlorianópolislÍ
, Ju�sliUc��o' 'e' Inle'rpe!a Ministrá �.__ �

, \

COMUNICAÇÃO '

\

Cald.s-' da Imperatriz; Comércio e Indústria,
S .. A;,' es.tabelecida COrTI estância term,at e industria

,iz;o.çã� de, cí�ud mineral em Santo Am�ro da l.trIpero<
triÍl:, dllnpl:e 'o deYe� de comunicar aos seus distintas

cteionlstos, 'client�í ,fornecedores e amigos que dei:
xou' d� 'pertencer ao 's�u quadr.o de funcionários« (',

ex-gerente'DERMEVAL SARMENTO DO PRADO, não

sc' responsabiliz;a,n�o Q empr,êsa' p'or quaisq�er atas

que venh'Ç <) mesmo a praticar em seu nome.
Céildas, da" Imperatriz, 11 de junho de 1961

,

I
'

A diretoria
"

Mi5Sa De Primei,rc lniversario

•

, 'v�1

CONVITE -P'ARA MISSA
, Arma",d� Valério de Assis, Se�hora e filhos, c�n

vi,dom parentes e 'cimigos pma assistirem €l Misso �
'" ,I" d f I' t d inesqúeprlmelf(;� anl':rersar,IO' ;0 d ec,hA1en o o seu,

.

cível' amigo ANTONIO BIr:NEDITO, que será celepro"
da ":Ós '7,,30 horas de se,gunda fei�a, dia ,19, na Cate-

\
dr<?! tv\et�politanp.
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