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"Gorilas" novamente em luta:

RevoluçãO na Argentina
BUENOS AIRES, 2 ("O Estado") -

As emissoras rebeldes em cadeia anunciarem

a adesão ao movimento anti-governamental
de novos efetivos militares no interior do

país, especialmente as forças aéreas de Ma,·

dei Plata e Uquarto, êste na província de Cór

doba, e aero-parque, na capital portenha,
Conforme es proclamações, o movimento re

volucionário alcanca as'3 armas. Acrescen

tam esses anúncios-que aviões navais da base

aérea de Punta de Linsio, estão sobrevoando

guarnições militares que ainda não se liga
ram ao movimento, ameaçando-as de bmbar
deio caso não se decidam. O éomunicado irra

diado, diz que a rebelião abrange todas as

instalações da marinha argentina. Também
todo o sul do país aderiu ao movimento, mas
não há 'notícias sobre a atitude das guarnições
do centro e norte do país.

MADRI. 2 ("O Estado!') - I\. t,rgr�"
na baterá todos os rccords .de rcv<}hH'20 rol

América Lalina. Esta a dctl"ra6jo {!" f'''{·d:_

.ta�or .Juan Peron, ao saher �a situu!;ão em "'Ct1
pais.
BUENOS AIRES. 2 I '0

E�\"alR>" I A �'Ubll'var. H'

tl'dI..;.o,i�cm .10 gl'UP" �,I,

ralo, vl'nd<1o n,.,... uh,ma C"i-

51' de setembro do anil p�;'

sado pc1" grup" azul e"

exército. O Gal. Ongan'n
chefe do grupo azul � c ,

mandarü.. da C):ércil.). J.:t
declarou que SUlL ba�e I'"

Oampa de May", cstã pr'.'l'

ta a esmagar os agltad'Jr�$.
A qualquer mom�nto. p�
,lera oc�rrcr .o I,rimc;"o chu

que nrmudo na" rua.'! c:�

Bucno:> Airl'". Agrava.-se Jc

mOm(;nt" a momento, a ,i_

tuaçã" na Argentina. O 11;0 •.

T.oranzo Montul'o, chefe da

rebelião, detel'minou que \.o�

ulunos ,i" cnléglo militai' a
banolonem o cSlabeleclmentJ
desarmados. AdVt>rliu qu.·
os que não obedecerém .•e·

rã', �1'7'!ado�. A�. inf"'1lI.1-
ÇÕl'" .1'1

..
' i

CIDU'" -;'IQ, t<l-rO)..

;:n!!�:: � N ��-�rl�-":S
estâ" C,.' g:8a-' m· cpe

.

n·

g,

'II'"
ic,paç�" de !l .'.

p:�ta n" pi(>!t� de 21 .Ico

iunh . Fui reforçada a g�a.r
d� n( Ca"a Rosp'r!a. Sold'ldf's
fortcL.ente armad:>s gU1rl"�-
cem todas a� portas dO d)

ficlolo s�cl'etãlÍo de impr"n

a-c", rebelde, ucswcum IIUe
o Gal. Por[Í\';o De Lheg..«
sunpauzanres da politica dn

p-eodente Guido, no I!J'
d:z rt"pe:to a ,al'ticipdÇ,'"
dos peronistas !la�

m as eleições. ro: Ier.dc
numa rreca de balas e !�V:'

oo ag pressas para um n ).'

pj!,,1 em Campo de Mayo.
O comanaente chefe dp E

xéi-ctto (l1'gentino Ga\. :., .1:,,1
Cado.'; Ongan!a, «esmem.u

.

nas úrnrn s s hOl'lIS, as 1('-'",\"

ncucte». com as quais' ,;

rebeldes prvcuram at-ra-ca

a p(!pu1ação ao seu m-vr
mente. O desmentido
contido no comunicado ·'i.·

Cjal n. 152. No texto do !.�

municadc, anuncia-te 1&;1,:;1
mente, que o ccmansaut
dae operucôes navais con

ll'a almirante Henrique
Q,·unvalt1. colocou-se ao Ia
do das forças k;;ai,;. o Il,t'�

mo fazendo todas as Ul)i,I�I.
dos de combate da avia :.",

Equipe de Astronautas dos EUA

Ellio� M. See, Jr; eh,H'les
Conrad, Jr.; Fl'anlt B;J,'
man; Neli A. i\rmstrong:;

• Thomas P. Slafol'd e Janh S
A. Lowell JI'. Sentados, na
mesma ordem, VCCJ1H:iC os

ruMonautall Incumbld08 dn

._ ����:Jç�aO s��c�:rUj��OGO�dc�;�
"

. Cooper, que farã um võo �ie

f·�:(.�A..... '�,.Ól'bitas a
.. l; de maio

:� .�.

Alan B. She
e Donald K.

lia uranle o:; festejos co-
_

mcqpl':ltivos do trigéSimo
qua�o anivcrsario daquela
cidtjc. O chefe da Nação �:'t

�O�'\I����l'l�\��:'" ���·���c��

:nt�. qu, ;,á a Mad!;•.

" �\ ,

Tcairo Alvaro de
Carv'a !,n {Iia� 10, '1

'e I � REI DOS REIS
Reserve sells Juga\: �

gevê-no. o prp'ildente J�bt:

Maria Gl:-:�'c;dlu r�r

mar um ccmenee conjuu-o
nat'.iona1 as 3 u-rnas. o di

r.ia,ju um utumetun aos o.c

ru-mos r"be]lles ea rua-i

nhll, adverttndc-oe que .de
ponham as u-mas anLes ,,<l,S

18 horas de hOJe GMT, l.f'I·

mando que Se asstm n
ã

..

"gircm. seeâo obje\.Q d.' .,

perecôe- milita"c>! de , ..

1,,·eM�ão.
BUENOS A1RES. 2 (Ur

gente - "O ESTADO")
PI'()��cg\1c' ccnon v �iIU'lC'I"
na Al'gt.'llUna. O Cvm o dor-c
Oscar Lenuno. COmaDd:l.nle
d .. �· Reb,·!,l,·" I'lltlI1CI"U na

noite de hoje Que a 2a. Od·

gada Acccu compe-te Il�

Bombard�'il":_< P('''ado�, a le_

1';1\ 9" movimente rebeloe.

Cultlnil.� ,lo Cump» ,t::

Mvyc c uneçnram a uestcc v-.
li" -cuoenae "' pontos e�

tl·ategiC".' ,te Buenos A:l"'�

rnquasto t rcpae de Fltzj'�1
I'M N"Vl1;,_: rcnuram-ee a uci

baraihào ,lo exército "Iii faha de um Almirante no de rnrsn.a rta do E�c"c:'o

pleno centro da cidade. No auc comando faz crer que acalia de aderir a "'be'::' '.
interiOr a situação nac C a Ma'·'nl1:1 AI'gentina cer.hn A cada instaste suceaem-ec

menos confusa e ala-mnnic. :loe rebvlnac com todol< r_< escaramuçn!! (.'nlre fôrças dI)

Sete »víões a jato bomt.n.i- 'L'lt� cnctcts. N,,�icjas illf' � uresiaente Jo�é Maria Our-
dea-em o qUarlel do re.�- !lilHh, (lUC rt l\:�C)I[l do e Il'''Pa� '·cbeilf...�.

mente de comunrcaeôc-.
enquanto que uma ceiuoa

compo:-;ta de 10 tanques e-o

violentanle'nle atncn.tn �f'h

aviaç'ão-naval na 1,'c:l]ldn':(!
de Maaaleua. Quall'" 1:11\

qucs ro-em p"�l".� fura ,;.'

combate.
Fuzil;'iros Navais qu'" . ,.

.usuunham li atacar n '::a<'1

Rosada nzeram .. lt" n !()IJ
metI'"'' ,J" Palácio Pre,:;io_'Jl.

cla1, em yil'tuue de nCOl"lo

firmado cvm II Cet. P"I"'Z

ccmendaute muno- que ",,,_

fende fi Casa Rosatta. O P"�

stôeuw Je"e Ma rln Oin lo

instituiu um C .. malll!r> nu

litUr composto d,; Gln"""j

Guilherme S,de" Martinez"
do Bdgadeil'O Ríca.un Fa- O IlaJI'lIIt.·e,loj obtido durante a ií,ltima crise argentina. A

c-e cem o objetivo .ro «"I' CC71(t reueto-eo. nouanunue, soldados I'oltltram às ruas de

e-mbate tio,:; I·,'bdll�". .4 Bue1!os Ayres

Guanabara onda de greves PI osSentre-
RIO.2 10. E.) - ii:��'\- tlWS"n de telll]!O p!ll'ft de.'1' ullla p".ii.,. 'l';lllll.){'lll (,,-

iROHDES:
Voto do

G!�y� ,})!�sse2�: Analfabeto
ll\.orma1i2:t!nrlo prá... icamente BRAS1LIA, 2 iOE) _ ()
o trãfeg\.o de ônibus e 101,..1- deputada Leonel Brizzo!J.
çõe� no Rio. A Paralizaç'lll fOrmalizou emenda consti-

�,e,:,":"o:'a;:"��:,e�'�,,:�::� ��::on�� �"��;f���to "�'�a: Ainda o Problema da lagosta
porém pouco 'a pouco majs praças de pré, tornandél NATAL. 2 (O.E.) II' II raçâo da ]Je�eH da lag·o;b.
e mnis veícu�o� fqram e:.'1- lmllne� � qunlsql1er dilvj. d�envlllv.elldo n,,� 1.11',1- ,NtlS e �"_nt"I ..

,
inIo'·m_ . .se

trando em tráfeg,,_ PnH-'! d<ls OU illtcrpret.acõe.� Lei�- \)] .. ", dj�� (· ...m glan,j,. ''''1'

guc enU'úlalll" u gl"';,o,.. 1,,, denCiQsrts. o !}rObl'el1l:l ,"dél l'é';:'L, a i,lei., �obj'(: a r.:--

l]'abSlha<1orc" d"., b,.ndc� �l�ibJhga�e. dQii_.;. sarsen.- )'lnçiio �l' Ul}�d �oC",d;1dl' I'.'

.__�_.... 'fl�r:�'-:J��I��I,�',::�; �X\)!o
_

General Ongania diz que

esmagarâ Os agitadores

Deverá ser encaminhada

hoje <I tarde à Câmara dos

Dcputadrs a mensagem

presidencial propondo o

aumento de vencimentos

para o funcionalismo civil c

militar da União. Segundo
(' sr. Oliveira Brito lld�r

do governo a mensagem

PIB Examina

Reformas
BRAS'íLIA, 12 (OE) _ A

bancada do PTB tem rel1-

nião marcada para hoje
para examinar as refor

mas de base prOPcstas ao

Congre.o:so pelo Executivo.

Deverão ser tambem abor

dadas as questões da re

forma constitucional vis,m

de a tramitação da refor

ma a�raria.

llWH tl'abalhando no �cnti]o,

de n'fQI'cal' o muviment...

gl't'viSla na pal'te d.a !.:ar,1 '.

.:,.'" tlecl� ração ti do JSt. J J,1-
quim FI;''i'rell'll "M:aia diril.' 'I'

..

.10 .nnd1eat., It-e c,,;uiut ...te�
J �/e(í����:u:O�V�á�: e

e����
filiados "�m'torilitas ;i,.;;

õnibu� t' lotaçoes' da vn",

nabara. Soure \.o Irafego .:e

qua�e a metade desse" (:)1··.
tlvos na manhã de :nj"!
e,;clal'eceu que houve !),••. -'

Câmara.

CHOU Recebido
Mensagem do pr
PEQUIN. 2 (O.E.) Ch .. u

En Lai recebeu hoju rn':!!1.·

sagem da comitê central .'"

partido comuniSla �ovieti'�1I
datuda d� 30 de }ll,\!·ço .. F ,i

portadOr <ia mensagem ()

embalxado" �oViético,
tendo sido l'evelad\.o seu eoJ:.

Presidente do
iMéxico na

Polônia
BELGRADO. 2 (OE) -

Chegou ont.elll á Po1õnia, o

presidente do Mexlco Adol
fo Lopes Matheus. O pl'e·
sirientc Mexicano foi rece

bido n() aeroporto de Va(
sovia por autoridades po
l('nesas.

minaI' a p,P·,,1i3RÇãu [O' 1.J

lllil" que amanhã. np iI"

,Ia '!lua'.':'!.o p,-,li('i:1!. lnd 's .,<

àUilJl.I-� é _)"la,,--ÕE:'� �e",1Q I' I

':!l'ia;l,,;. Rc,à(,rlll 11,1" 1'1'

!Jt'I',m,"'imcq_t-_, '''r- rt1?"lQtI�
l'i.e.êl:a'Íl' a g""yc u,-,s -motuj'i
tEl-$ de bonde_" e ór..i!lus ,.'

���iC���l: "���:�;:�:l ::eerr�: .

" m·'ml.'nt". ,,6 foi e!eluJ. '!

lfim c!�li';.,� 11') 1l1:1l1l1.;'t .1(·

hojE:' C4,i� Ilil'i��( l\ll'" 010

'lIcato II' C31·'!.< l.IdJ'Jl1'�
<l",i� �t l'I''"''llll''iVHIll na (' ..

,t.I,çil. .•. ,!l)" I '''u� �",f..n.. , ......"

l{' tal'!�" dó ,Mílchrlll" qu \.1

,To r.rd:m d",:i1C�'p�"il�n
\·,s d!! !Jlllícia politica e -,,

('ia!. A lnfor:u"ção é 0.10 .;;.

A:l't')n Fonseca ,liretúr .:'::�
me"ma �nti,lad('.

três armaS
se. cft. presidênc·a. c�d'I,'o

_

�f:r�;i:��:�;L�;�';)� Recife sem jornais ha 14 dias
�:�\l�:-:�::eMG���". Há

RECIFE 2 tO. E.) .__ ���",;�� S�'\�:�i:'iS, �c���a�':: :��H'n��h:�)�:nlr>�;�;:�:�:.::

"m�,,,.munjcadO .

,:Q Du�;.� das glcves quc I,a,. U· . do-se l'm suaI; atividade". J de soluçã\.o imud!ata. Re:'r�
g.ov no a'·gerll:no. sobre (� ZDrum �ut(!"e� ,Ia VIII a pr;:r movimento grevi�ta d{)� ',;,�\ está sem j{)rnlli��'
aco CClmelW'�. nambuc!1na. chegram 'l�j'3

E�,���� C�;��o; �Ig�:.�: ��ss:Uaf:�:\�a�c�,'�:'o�:�.� Aumento Terá Tramaação Rápida
BRASiLIA. 2 (OE) _ Lerá rápida tramitação na

, Rej1le$cnlanle da "VOI di! !m�rkil"

V:sila a Rádio Nado·na!

. :�.;;_
.'�

&teve no Bra�!I "Sr(u. l.illian LaMacchia. Diretora do
Departamento Brusileiro da "Voz ela .1'IIIÓ·/CC('. emissora
infonnatiw oficial dos Estados Ullide!!. que in"lIgltrl)u
nôvo programa de ondas curtas em J)or�ugltês. eS1Jeciul
mente dirigido pam o 81'1Is1l. 11(1S fr�(Jue'/lcjas de 17.755,
15.325 e 11.875 qnilocic/cS, entre 19 e 23 horas (horário do
Rio de JaneIro). Antes de seguir em sua "tour7léee" 7lOr
varias capitais brasileiras, a Srt". LMIJaCl,;hia dsitolt. lia

Guanabara, as instalações da Râdio Nacional, onde foi
recebida (jota) pelos srs. Sérgio Vasconcelos e Saint C/ai'"

Lopes, da direção dessa emissor" carioca.

Guanabara Prepara-se Para
o Plebiscito

RIO. 2 (O E"t"do) - o

prl'sid€nte do t"ibunal e;I.,
na1eleitoral, convocou '·�.I

ntão extraordinãl'ia !,a";1

amanhã as. 12,30 h�_"lS ..

Explic;lrâ ao� juize� & mo>

�nrio� I"Qblcma.� jiga:1'-'�
c"m ,: ph;bl�Cit ... do pl'oxim"
Ilia 21 de abril.

SAI) P. ULO - O gove!'
n,�tiul' Auht.:lI1.;,r Q{: Bolam;
"�J ,;;1 ....... 3 ..,J.J.;). .1 B.uii 1

no proXllIIO t:!a st.te qu<!:.
(t,-, d.,,�l ...dll,� J. �os::;e do sr.

Lun;J.l1'o· Junlur, R2presC:1N'
�.1rà o ;l:e ....el':1.ld,'r :1;IS ,,0-
ienidade� o l>1'. Laudo Na

tel, vice-governador.

RIO, - Estã sendo espc�
rada no R:O nos próxim;JS
dias u,na deiegação c,_.�

mercial Rumenn que dis

tutirá com o governo bra

sileiro novo acordo de (;0·

mércio entre ,s dois paisc;.

RIO - Encontram-se n(

Rio Os astronautas sovhHi

cos Nikolaj.ev e Popovkh
que amanhã farão um;1

palestra de cara ter cienti

fico na Universidade do
Brasil. Os dois cosmonaa

tas soviéticos visitarão ho

je em Nlteroi o governador
Badge Silveira.

R�O - Já loi entregue :lo
mill.s�ro dJ. justiça ° ante

proje;,,J do novo código ci
vil brasileiro eleboraclo p,-r
uma cemls..são de jurist,ts.
O ,tn�e pl'cjeto sCl'ã remc

iídu a o.ganiza�ões jurldJ
cas de todo c Pais para su

gestces.

RIO - A dirctoria ele

finanças do exercilo infor
mou qtH' �el'flO cccllomizJ.
dos a s cufles da N;tç:"!o
cem mUhôcs de cruzeiros
('�m a reduçilo do tempo
ri.) serviç

.

.:> militar para
oilo meses. l\ rcdução cp
mo se 'sabe foi ordenada

pelo preSidente Goulart.

BRASÍLIA - Prcslde'lle

Goula� t autorizou ii caIxa
cc nÕll1.ica federal fInan

ciar const.rução de 850 ca

sas para os trabalhadores

de sobral. Ceal'ã que per
derem seus lal'es em con

sequência das inundações .

SAIGON - Novo:; e vI0-

le!llu,; combalcs �e l'egls
tr;tl'!lm �ntem. en e

lil]leircs comunistas

pa.s lea:" O I1t:'11CI'

tilll�.� é'elevado,
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



I" F esta de Confraternização da ,Sociedade Catarinense - Desfile das
Garotas RADAR: Graça, Beleza, Luxo e Elegância na Passarela Azul -

Promoção do Jornal "O ESTADO',' Organização Lázaro Bartolomeu
Pró ..Campanha do ,Cirrento da Nova Sede do CLUBE DOZE

Mensagem do DR. M. G. Cimdau
DirE tor - Geral da Organização

Mun�ial da, Saúde

tmpre�d tcll!ora "O U'iWU WlÍi.

II
t)Rul!. COLlll,Jh�!ro Malta. 'NI

'rererc-ie ;W2:l _, ';1.1.1.. l"'HIi.] !�"

l!;'-'J�rfç(J T·' .. ,·-·r ,'u F�T."l'('\
Dlrltor

111. Rllllloa
Gerente

fJOIII.�IDIi(."" '.,"" ....... ,a d. acusnc

SociaisReflalor"
Am/mll} ",rnando 1'1, "'''llu!!.1 � <';':.11

M . ;0 _ r-edro Pu .un �la('h i _,

A- gvndcs crl_·E'� de .. Ii-

m�lll.açã". que urztmnv.un

pr-pulacôes rn.etra- arnrv:r

rnrrue. '1R"'C r a« <>C,IT'''l)

hoje p""�'m r:.1ilhÕc,.; r!'

p���6;:" a.nan onueccm "e

de roe. E,ta renu- Il)t��

ser cansada pu,' uma fn\�a

g('l"a\ de atnncnn-s:

rnn'», r"t(!u<,n[{'!llentl'
deve a "'.n:l ucncrêncta te

c",·t,,� vhmvncos »ftmen.r

cio" tai,- cem o PI·\)\,·I!IJ'.

vttamrna- 0U sat, milw.;!;"

Ninguém p.'de g"zar de b\\,'

'�'1i1<!(, 0<'1:1 qU1ntid"dr:" 101'

quaurs ,!C,,,·� '\"ll"lI'

:1 rana 01" 1l'11 «u mal uc .

les fH::J."'C'" :3 -ubnutr.c.r.

e rt�p"Y! iI' per gl'ande P ,'
t .. d.. baxc nív-t ,1,' � ll!'�1'

C(Jlaboladoru
p,,,' H"'��l!lr(l� r:I!I,' Dr ()_-\'(oI.,,1. �,. �f1I.:Ut'.·

('r,I)r:11 _ Cid G.';n7 t�!I p, �Jr!dE'� ."'br,,;]
r-ror. Othon d'Eça - i\l.l,;dr I.defOl,�o 'Ju

''''''II Dr. MII'I11l r,r,tP \ll, (;'''l\i u, 1,(,.

h .... n .• C""tn _ \'fol'Pr ]l:\r!' ;i:;llfV.\I,,{·h?,
111) - Lázaro BartolOJlII'U _ !1111:H' '''::>'I'\·.11n,

Prof. Paulo p('rmll1O" ci,' AlIIujo t.aao
fi ':l'J)"a.' ,,'(10 � Flávie

ReJ)rf'.'1'7If(l'lt{'�
!1I·JlI"�(·nlr!.!;,)r,, fi s. I,:H:: :_:-.llt-

li I 'Cl:1 HUil �('n:ldU-1 D,ll1:l" ;o 3" 3I1ll.!
., ,! •. ::!'I

'" l ' '1'0

.:, 'Qflft19
RU.1 V:!r"l'!:\ r..- � ",I,;

'(/brrj, ja

Qu:,nd) o, 1)'"'''' er-r.e-i-

13V;)U1 a m''''te rei] :-on:,· .

.sabiam mU:1-l bem ';']'
lhe, ?C H�h, m'ls hoje ",!:

dia m.uiõ-, ,h· pl��Oa" e,':'i.,

doentes h'" a 1l1l'�i.1i'

d, fiCiCll�i:, lot'll "u pa 'cint
do" \'aIOI'<'5 aj;mentici"s ne

cc-sártvs
N,,� países em que a m:1' ..

ria da »ouraceo não p "I,'

di,p"" tle c,l"ne, perx-. ,,0-

�:�. l�,;��e,"�n��'�'��"";� a'j::hab;luêl1�1 rereícocs de (' ",,_

a's !I -uhnut e'r-ao genv

raua.vta "c,ulta cm b"'.:3
l'r,,;srench, il" d""'11Ç:t" ( rr_

aua'ca c-oac'aaae de 1 1,

bil1ho. o que vem ,,"in It .. "

n'J� õnu.< naei, na', da Ir",

�aúde c 'Ins p(')",las ec,\n'",-

111ie;.'.

A, !1rinr:pais Vllim ��

in·id:o�" torma
f'llle 'ão as cl'innças, J.',
lilõe" oIe1Q. adoecem" iUto-

p"iJl1ell":l� :d;n� de vida ·iHI

plesl1wl1!( Il""que su:t ,,1\.
mrl1!açã" mw c"lltém SII'

fieiente' f)'·oteinu,. Ml('.I'
<la.< que sCb""'1ivem �� ,_

nam fá��:� Pre"as de ou' "'�

<]ncm;as da infância.

nr�t:ln�:�"lr{;12�J:o,u����I.�:
çã" gen�'·a]fz}d:J. e PI'Jd'l� I'

aliment,\,\ b''''Dt',S, que r.t.r,
'.;:nh�m pJ'O!�ma� C vjlan
nas .-uOch Iite", (> c"n\'r:�',

ce,· a� pc�·"a< [I ;n�Ji1i :."

�:��eSU�ãüd'::�, ,�����::r. raIn";;"
P""qu,' {'� hábitos :11lm'!1l
lare' e 00' p"ec"ncl ",,:,,� f."

t'ai'!,I'!:Js ,óbre 2-,llr�'t"
f::l:l:"111 Pa,'t .. ir.tf"rt'.L/ll.'
modo de \'ivet· d,' um

" ge'�::!)m :1If' •. �j"
de mud::lr
Cena, """I1I'as raU�.l(;,

dil'ctfl!ll '11tf' P'�:1 ma nu',i
Çii.l', t.:;- ('''li'') "l)C'·illél·j n
a " c"co"bUlo

'

CINEMBS Cartazes do Dia
--IIAllllitJ!>

as 3 ,. 8 hOfQ:-;
(Devido ó grcnd ... 'ML'trageml

�
Notolic Wood

Ru!';s Tamblyn

r.1.051A
às 8 horas

Peter Sellers
LuciçJla pnoluzzi

eM
A PRINCESÃ E o EMBAIXADOR

Censu:'o: atE 14 onQS

" bÓCio, ::I "�') '.

c ('e"'o t�l'O de rl'I!'U "

drJ< cri anCaS. j:i de�;lp:l"
C("'::!lll d� nHtit.\!:' P"!<"�.

,gl'a"'�' lIpen1:> a uma 1;"

t,-(t::'i" !lH!' � b"m oriem' d'
<' d€"a.iJfI."e-c""';;m d{' v ...�
c]" mund .. Iodo .'(, a alim,' 1-
l1l�ntacãn di:i!'la d:?� p".",_

� 'a- c"nlive��f a� qu"nti
tla<!e� suficiente_ do, "!,,.
lll<'ntos "'-"nciais,
E' i1nu"'-tant'·· ... Iz,·r eLIl'_

pl'(ender a,,� m(itlicn,_ (':1-

f""!l1"ira, e aç:,'nl�, ��nlta
]';c'. 11,,� J'e"i"d"s de no!!! ,_

1/'amf'l1(", '( intill1:l !'elal':,o
enll'C- a b�a nUlriçao ' '\.

saÚde, de modO) qU<l P\),�":Hrl
b'an.�llljtil· tai, <'l1sinametlR
(os àl$ pessoas com qu�rll
vão tTabalhaT e lnf!ucnC'!I,_
la.� ne>;Se .'enliú". Tam!;�'n
!-'e nec�s�it'a de p�squi�as,

1• .[: pois eln 110s.sos cQllheClolell

_ � nind� há �{!t'Ías lacu:J.3,.!.

ABR'l .AMOR, SUBLIME AMOR.
PonoVis'ion - Tecnieolol' -

- Cr3nsur;r ate 14 anos -

Di::; 9 - Terço f::ll'o - CINEMA
AINDA NÃO COMECEI A LUTAR

Uia 14 - D:-m1ngn de Pescá.'-
Er,::::cntro d"s Bn tinh::s
Dia 15 - Segunde-h'ir:) _ �"tiv:ll

"TOM E JERRY" c/ dc!õtriibuiçõ" ri.'
b(__'mb ....ns poro o !,cLzcda - In'i,:;'

às 20 00 ho;r<l'<.
Uio '16 Tc -;:'

r ir:. - C"�[MI\ _

PÃO - AMor, L ArdD '.UI ':IA
Di::20 S,':,.:." de Cei')d

rc!o, dil Dil cil,)
Dio 23- T�'rço-- f .... lrtl - crNE

�__-"M�- O M'LAGRE.
ia 27- s6b<luo - Soirêe em Bcn�

tlcio il Coso do Pequeno Jorna!eir'J.
Di:! 30- Terço·- feiro __!. CINEMA
- A TORTURA DO SILENCIO,

�<,

Cine BI'l'l CUI. i.Nl'tJ'lIii
8 1/2 forosos 5 e 8 hor:1s

........
D'irk Bngorde
Dirk Toni
O VENTO NÃO

, Luciolla P;-'oluzzi
Peter Sellers
A PRINCESA E O EMBAIXADOR

Censuro: atc 14 on()�
SABE LER

- 'Tec:nicolor
Censura: ate 10 anos1

(lHE RAM
Cll!e RUXY

es -=s hohls
à� 8 horas

L. Tor ()

P('lIicer�"""-.
JOSEUTO e._ em

O PEQUENO ROUXINO� PACTct COM A MORTE
Cl'nSI.41Q. ate 11 anoS� '

_

uet-nn«r» n ) "am!-' ,h ,l,n
oterm a re-ne.

c"rt"j" de <i �':C2 (, m ," p.

O- reme.r: ':-, �ii.') ,)"'11N" -iunr« .r- n ie." ,

é, de fll!n. r. d -nqa de :11'

lhÕt;". A 7.'�.\) lançou c,n ,:mullán" l '1-; ft'('n'",

g-íco.n. 'n;,·Lr1. (. c.ruc-, '.,',1.

p:,,,.� que "'.13 bem ,�to'

'l:ll IC'!.IO ceve C,,{!t.:,"

fie Libl"'J "�o ,\ ") I-o)n��. " '-''1

n qual a 0' .• '.\:.:açfl:::r Mu,
ulal da S';;.I, I' '6. (""'p' : '1

C"J'é!:n!'nf;'n.e. E-

que, n,·�· ;"" Muu.t!al ,1.1

S,lÚ.I", "'1'11'" , tod. , �{'

-----

O:_l,"i·';j'!J(,:l." ,1·,. '.i0'
V"j'W" " oi·, I ·J\'O .• d,' r ,,�

,,, p"í-l:'-.

VENOE-5E
um auton-óv-r 00'-;"[, OLIMPIA r.nn 1951.
Tratar com o sr. Aurelio. Fones :818.

A FEIRA. O HOMEM. O

CAO.
com 31' taciturno, o pensa
n:ento longe, - provável
mente com uma serre de »ro
blemas a iesorver - p:b:iO
moros , mal vestido. bar1J.t

p.rr razer exemplrüc» bel 'I
o tcrmcn .. o do �el' ]'ariQ'?I9J.
De repente seu rosto lrt'O.:I!
nca-se. parece tamul' urna
r es íucão. Pa'rn. Olha p'.I'1
os lados reflete duranto
tons minutos C resolve, !ind
ll:ente, ent:ar na v,:,nd'l.
- "Uil13 C"llinh.n. talvez '>-:?

ja o lê J::_:·jio" O dia, numa
corrica ma:s' afoita, pcl'or.
_"e d:J duna. SU3 vida, n:!·

{iuele .noitólnte, resume-se n

achar (' homem. Fareja c.

rua. ]S la:as, quase é óttl"<J

�21ad eó.mtudo pro�seg:te
sua busca, até pJ.ssnl' pe!.t
vend�. Tem uma exprcssâ')
de alegria e I'eencontm se'\!

objetivo. O ónibus chel\",.
encerr:l!l1--'e minlns c!iv!'l.

gações c obsel "ações, o rào
está fe:iz. (daqUi n segl1n
d�s já se esquecera) e o

home.n o que? Após o segull
do cá!lce tomara novns d'!

cisões. tera novos impulso:',
torl1ar-1:e-á loquaz, achara
tudo ót!mc "n vidn é bela.

amanhã vai s('!' diferente,

R C. F.

l\11nhii. tr

Gen11 ano-rn

rccões. AI!<;6
r:,li':.:di'� e, pc:

ü.n de ,:<01.
Jb dua�,tl,
IS pessoas
do ónibus

cnqu.l,Hl) vu!r:1_, uuu.moam

se nu.na fnj; livre. carro
ças cavar s. bltatas. tom�
tes, al':02. velhos, crianr ��,

donas de casa, eT.pregadn".
tod�-; misatr.\d'Js num'l rm

fusâo si', e em p:en,) &e.::ul.,
da bombn al6micu e da id'l
do homem à lua. Mns quem
se jmportt? O impJrtante é
viver. comeI' e compfnO:1'
rato, ape,�ar do barato ;ã
não :�r mais barato

- 'Que preços absurd[}s!
reclamam uns:

- 'Que gene:-rs pt_;s�i-
mo!;! retlUC:llll antros: mas

a fei!'.l cont:nua (' continu:l
1'á, a vicia ta l:bêm. Todo:.
os que e,�tão ali voltarão
com :1 e�peranC.1 de mel}1r
res (I'H e novamente recla
marEt/), ��m se importarem
com .,- moderna vida atuJ!,
eom ') progresso da t4::ni
ra jndl'�tr!al. n!"m com ;JS

última� de�c�bert3S cient;
ficas c tamp uco com ;.. �
l1:njs �ecentes -e!;plCrnaçÕt;s
fl!o�ófirns. Qui> interE'>·V. t)�

�;�)j i� ;c� ll�ll ���:rár70 ill;�;l:;�J��
cepçi"'s Ill'lis \'a:'i:c(!'l';; "ó
b!'e D(.>\I�, im:1I':'\liclade, rc-

�i�f�e,\ ��l':�;:.:;��: Qe��:��: E'���.'�i�� :�Ctl�C!� ;tl;���������
r:'l!"'l1, hisiór!('o ('.J. _'i- di:r,el' coi<;as bonibl�:
('anaJ:.�e. se ê!c' pa,sa ln,"? j)rf'ci�o sorrlt' sempre, ê
Mi'ls a vid·t conlinua. diyel',:. p:c�iso ser cav<llheiro. Ho-
é \,cr({i1c1e ('cn!inuí\ e O' n1'j ic 115.0 ,�el'Ú um clin como

��,:n t�;I!����di ,1nj��';��fJ��:��.' �����1 n:����u�:';cH,O��CJ1��\�,�.'�
inf'(11"I'('!1('in, ."oluet1cs l'lui, h�u\·,:,. Plje !�ll!;t'l C'li,"t
t:os so[uçõ('s vaidade, lux Que nà{; iz anteontem. Pp,'

prob·CZll. vW::.. morte .

ou€' lH)j� eu a verei I1OV:O.-

No meio da.queh' fre:ncllte mente. ):;âo ch�vc�'á. o ven-

fejri.;"ico. l;lll'gl" um hOlne"l. t- p_'rn13l1.er'crá ralmo. a

Anda r!àeidamente, !lHIl ,e lua hã de ap:l!"ec�r bt'lI1

impcrl:111do com o q.e o !!,l'and� e t�d:)J1d:t. ,,"s cril1 -

r deia. Ao I'eu Jado IIIll ela. ra,,: fj�arão quietinhas, po1'-
d:!!1clo l,\OStnts de um ell11-:- que ('n 1\ v(.>I'Cj nO\':1.ll1�n:e.

I'lsmo sem Ig\laJ. Nem gn'l- M;l] p"l�'<� eSJ:'crar a 1101'.1.

de, nc:n pequf'l'\o, n" n P:-"_ K') lll"l.l,enta todos f'S I'cló-
to. nCl1 bran""l. nr-11 b(}ni- do l1l;;w[:) ('"t:'io par,l-
to, nc:n fPio. c' l��ifi�, "<� rudo po�a ]l'lrado. Só

COUl9 (' tipo d) ri1rhór�) ',) !,?l��a a nm'], 'I' r m :l t!'Otl

lllum, O dono, au apJ.: 'n '-' :n n'l r:1.""�1 (' 'lll:'lnclo a

dono, continua se\! tr�je:' 11:ú"i�a 1]\1(' �tl" mâ::- lhe an·

lndifel'cnte as provas de e!t- :-in:11 oi1:md, ('!:1 era pe-

1'Inho do cão. Na ver�ade, quenà, L\h Não esquecer.ei'
del:ipl'e3:t completament a de levar !lóre.<;, Não POSS')

presença do animal. esquecer de levar um \'am;J.-

sal�3. cone. alJ:ma o I' lhcLe de flores. Hoje SC1Ú

�bre��:t �0�:�n��11;nesIl10 lu- �e::t;:,�\�: :!��ó:�� :l�� �,
gar, dfi salUnhos; 3ql Je.. rei novamente,

;tl'ranii'll'ei ('mprego, d31' �i

um jeito nas coisas"

e o c:.lo a::l seu lado e l'le
il1dife�'ente àquela peque)}3

figura

o GRANDE: DTA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"' _»-DO"....
IMUNDICIA PROVOCA PROTESTOS - Partindo de um

posto de gazoljna e lavagem permanente de automr-vels e

-amínnêes, grande qu.mtldade de a�nas sujas e enlanin

r-adas descem pela .sergeta da rua Trajano e continua

I�ela Felipe Schundt, fazendo poças 11::1 calçamento pes

sim(' oe rua pelo melo- fio.

E ali ficam estagnadas.
• Passam os »utcmoveís e jogam lama sôore os que POl'

ali transitam ou ficam nas calçadas.
nssa sujeira vem de muito tempo
Fula-se. escreve-se a respeito. rhovem protestos de

toda aparte.
Ainda domingo. parcela coisa de prúpósito.
A agua era tanta que chegava a invadir o meio da

Aquele posto esta colocado no local mais imprópria

que pode haver, mas. nenhuma providencia se toma

Pobre Capltal.
NC CHAO A JARDINEIRA (OU CHAFARIZ?) - Di

zem que e' a um chafru íz, porem nunca njnguem o viu

como t;ll. Foi colocado no jardim da Praça Olivio Amorim.

desde o mícto do governo do Prefeito dr. Osmar Cunha,

que, por mar: que rteesse não logrou conseguir numtna

cão para aquele ornamento da prncinha. O tempo passou

� agora a rnrdrncu o'' velu a baixo. Niltll!"almente jogo

rara-se no chão. O que não faltam são mãos crtmínosas

por ai.

E por rntar em Chafariz, continua apagndo ° que foi

colocado no janlilh enfrent.e ao Quartel da Policia Milita".

E apagados tambelll. os que se t,t"h:lm postos no ja,"

dlm al' lado do P:\l{tclo do Govêrno. -

\!4a Faculdade de Oireilo: Segunda
�lIin!el1i1 de Abrilll.a "Semana

Cat3rinense da Estudos Penais -

Promoção do (Ei)

CASAS
Rua Tiradentes e.<:quina com a Av H .• Luz - 3

quartos demais dependencias -.
.

Ruo C('nselheiro Mafra - Duas casas no '1 09
e 111 ot'ima oportunidade

.

Rllo Mcns. Topp. Magnifico Edificia novo cóm
2 aparlamentoos em terreno de esquina.

Coqueiros - Ruól São Cri::itovõo 00 Iodo da l

g eja - cafola de 4 quartM 3 salas cozinha. Terreno
de 11.550 OOm2.

. '

Estreito - Vila Florida rua n,Q 1 fundo da F.
Neves- com 3 quartos - sola - cozinha - bonhe;ro
água e luz.

Ruo 14 de Julho 953 - Estt'ei_to saida da ponte
quem segue para Ccqueiros. Casa e terreno Com

782 m2.
Agronômico - Rua Delminda Silveira no 200

.::osa - e terreno de 28m x 40m.
.

Rua Frontino C. Pires n.o 28 e 32 _ caSOs ele
madeira pagarT'.�nto parte a vista, resto a combinar

Terrencs _ Agronômicb - dois lotes na rue

Joaquim Co"ta. T�rreno pl®no.
Barreiros - Vários lotes, pagamento a combinar
Coqueij·OS - Lotes na rua Juca do Loide
E;,tr(>ito - AI:<o do Vi!iÕo; Vó_jos Lotes

R!D�. JIINBIHI

�IDAS EM DIAS
UTEIS ÀS aoo Hs

Illlil5iililtla.i�. fortfll!i If!áuúia.
FLOfJIAll'ÓfYJU(!. ITIlJ.4/ J{)/NVILE.
CUfiITI/JA, tftt lN!?illí.4; �I!fTOC. /lIa ,

�;=
,/ e.{)JI VIACEM I

,
-----_.___j

t
,�-

O deputado pessedtsen
João Bertoli, nu sessão ele

28 do corrente prcnuncioll
da tribuna da Assernbléíu ve

emento discurso de protea
to contra a realização oo

congresso de Sotídartedade
a Cuba. solicitando, no ü

nnt, li cxpedícào de telegrn-.
mas exarando a repulsa do

legislativo ontartnensc ii és

se conclave ao Prusldente

João eourare, acs prestden
tes do Senado e Câmara. li·
deres de bancadas. e �ISS�:11

blélas estaduais. O deputa
do Walter Zlgheli prnpos �1 �

ditlvo no sentido de que a

Casa se congratulasse com

o Governador Carlos La

cerda por haver proibido a

realízncâo de tal reunião
em ter:itório guunnbnrlno.
sendo ambas as proposições
aprovadas por unanimida
de,
A oração do deputado

João Bertol], trunscreve-na
la na íntegra:
SENHOR PRESIDENTE
SENHORES DEPUTADOS
Scjam minhas primeiras

palavras, nc.stn augusta c,,"

sa do povo, de snudação à
mesa diretora e aos mo,ls

nobres p;lres. augurnnCl::l
Deus llOS ilumine e crien"e
no sentido de tudo realizal
mos em pró! de Santa Cata
rlna e do Bms!!.
Senhor Presldent.e.
A pniavra simples de Uill

mode3to representante de
uma pnrcela do povo de
Santa Catarina, elevado !;.

esta Ca�a pelo voto tie uma

rcglão t::illinentemcnte cris

tã, não poderia deixar de
ser ouvida no momento em

que n :laçã::l aLrnvessa di .• ,;
dc In'lnictoção c' m ··movl

mentos d!! soiidarlertnde ,�')

rcglm0 de Fidcl CaH�·O".
Por :'!adição, cClIlt!cnamos

qualquer regime de fórç:\
E]llrctnnlo. SCllhJI' Prc�:·
d!'nte t· n \br"s �!'l1h-l'{'s (.k
pulaclo. nau podemos fjcar
apcnas na tI'adlçãC'. Alga.
tem d� ser feito. Com li re�

ponsaJJlidade do nasse mnn

dato nào podemos ficar
omi,;.>o� no gt,I\'e p cblemn.
Somr s. senhO(' Presldent�

- da,!ueles que ap!.1udirn·l\
a revo!ucão de Sierni Mae�
t!"a. con! ra a tirania de Fu�

gêndo S"t"sta, �l1tretanto'?
a Revolução foi tralda, c

xnta,mente no seu ponto bá

slcc, que er:l a implantaç::>.o
do regime d ..:mlocrâUco cm

Cuba, com elcições livre;;,
onde o povo cubflllO pudes.�e
.exe!cer livremente o seu.di
reito de voto. Hoje. o pOVv
Cllban) sofre.

Cuh3., senhor presidente
e senhores deputados. re.

presenta a cabeça de P-ll-

�e'i:/dt��i�c�01�1:�t�7�'a:lra
Lev1.ntamos a nossa vu�

em dere�a da sobernnln d::s
povos, ou então, covardf'
ti nte nos entregamos aos

ditadores -e aos tiranos, con
tessa!1do antes ao povo flU�
fri'cali-samos. que não tln
mos a coragem de levant�l
o nos.>o protesto, de elevar
a nOs,3l\ vÔz. Mas, graças n

Deus, e.<:tnmos em UIll pail;
�ue ama a democracia e C\l

jas assembleias populares
,estão unidas em defesa do
regimr repudiando qualqul:l"
��o (Opntra u:; p'Jdet'es C:)11;·

tituld::ls.

Somos e devemos ser fa
voráveis a Cuba. mas a Cu
ba de José Mart!. defensor
das liberdades e d:1 demo
cracia. favorâveis a Con

gressos de solldarledade ::'0

povo cubano. que Vive e!i

maglldo e humilhado. pernil

te o mundo üvre. pela ura

rua de Fidel Castro.
Repe!lmos o congresso de

soüdaricdnda a Cuba de

Fidel castro. ocnvresso etc

$oHdadcdndc que objetiva .1

tCcntinuação do número

anterior)

SARAVÂ 22 de Março
Dia da Umbanda!!!

Segunda -Ramayana de

cnev.uter' a escolha �;)

mês e a escolha do dia re

velam sabedoria e Intuicúc.
O dia 22 de março. dia COIl

sagrado à UMBANDA, ;I�

sinala a passagem d,.! 1l0S�O

planeta por uma das faix9.s

ciiacais.

V.ll(!"! e duas eram b.s J'�

tras do uH" beta usado �m

todos 08 templns da 0.11('

g,üdade. que se coiocam rIO

vértice da.!> estréIas em 12

p nta;,:; do arqueõm�tro. com
po"to etn lingu<1 \'etii ou
d:imica. Sânscrito. ara:nai

co. si!"iaco, hebraico e eh:

n0,;3. segundo a trlg:uma de

Fo-Hi na referéncia resprl
tável de Fortis de Urla'll.
Vinte e dci� sc ::: mp,ic ("11

dois mais dois, igual a qu;:.-
troo

Março. o terceiro me!;. en

tra :::(;,11 ° seu número a!I.\
mcnt:e esotérico. Entii.o te··,

rrmos: dois. milis dais.

três igual a 7, um dos es

teios d" nU:1�e:olo!!ia a(',lt
Usla

S('11:' c:':un a� vogal.� (\0

a:�o..Oe�;) ':::'!'ca,rOo {lrll,(l i ... :,·

te-Médio. em '''d··s o:; idjo-

Set� são as netas !TIus!
cais que compõe a Hanno·,
llia: Sete sã:> as cores bú

sicas;; Sete são as vogais;
Set.e São rs dias da Sema

na: Sete SAO OS TERMO">

LITUfiG-ICOS; Sagrados. Vi
blildo;;. qae d.l�J1..;s p.na i

dentificar os eete Espíri
tos de Deus. ou as Sete Vi

brações Originais. ou ain
da. (IS Sete Variantes da U

n:dnde, que formam a Lei
da Umbanda (Orixalã, )_'f'
manjá, Xangõ, Ogum. 0:\0-
ci Yori e Yrrimal: Setc são
as Vibrações principais �lo
Verbo r::ue pronunciados (\\1

cantados de "certa forma",
movimentam, pela mngi�
do som. determinad.'lS vi

.braçõ�s em ccnexá:> com <IS

Sete vogais, que por sua

vez, se correspondem nas

S':!te notas musicais, �:n

íntima ligação com os nú
meros; e Sete S:io as côrcs
d:> espectr(' e sete os p!,'
l'?tns �senciais (excluid�s
Urano, Netuno e Plutão,
que qUf:oe nenhuma infl'l
ên:::ia excrcem sõbre a H.l
mani�adel.
Os outros alfab.':!tos anti

gos eram de vinte e Quat,:·o
letrns ou h�rários: de vin
te e oito. os lunares de trin
ta. os l'l.ensais: de trint.l c

seioS Os decânicos e de qua
renta f' oito Os devilllegnís.
Março, (I terceiro mês, es

teve. atê agora, sob o signo
de Aric.'. I) Cordeiro. CJue
presi::\ia à Lei de Hamon. a

lei do Carneiro (Rema).
A passagem do p!anet-'l

Casa de Ades recebe a con

l;agrrtçâo do Sol. no hemis
fério sul, na sua abençoad:t
e mllvio�a.
Jesus é para nós o Sai.

na sua iluminação divina.

Os nomes de Jesus. Cristo
e Mitra. jã eram louvndo�
antes do nascimento de M(s

CENTRO ESPIRITA "SAO
JERONIMO" - Saco· dos
Llmõns - O Centro Espíri
ta S3'} Jerónimo. mesn.lO

sem a. presença de, sua 1a
lorlxá _ D. AYDA BARCE

LOS, er·ntinua em pleno
funclo:lamento, tôdas as $e

gund'ls e sextas-fcims. CO'11

Inicio it., 19.30 horas.
Dona Ayda que está p:·e

sentelncnte no Estado d:t
Lre Sublime, por Zaratru�- Guanahnrn tratando de '13-

ta. pois que simbollzavard. suntos relnclonados nqlle1c

�V?
no Zenrl-Avesta, (' Filho de Ccntr· brevemente regr!)s

�'-.1:l'1��
Deus. personificado na Sol. .�rl!'f't fJ. n')�q Canihl. rlonnc

'L
SPU nr'moe;ênito o SalvadJr re!nlrf\rá as s\la<; ativld:t-

�
€m 5 ffl4't:.u� d

'

a Hllmanidade, das dun·' des. nrcvemente ta"llbr:ll.

rn�fI�mI/�� �;i�� Zil�a�Ot���er�f�:lnj0 �s�()tlli ���Cl�::� �!l�n�i�ll;�li1�e::���l��:;'� (ooper� Com a AS$eclacâ Santa ( ta rina de eabRil cá
'" .,.,,", '""

""'%� �o,;,;���;e <le Em",,",, "oH. �o;:;.:o"'� ,,<le <lo ,cfeci<lo Envie Uonativos Para:'RUi! General Billencourt - .;:::;
_ JiJ:.� "J�':::��{�>�4t , �'f :,:, �:':�'

T�all'o Alvaro de
Carvalho dias 10, 11
c 1 2 REI DOS REIS
Resen'e seus lugare,,>

A numerolcgia que exn.
ta o 3 e o 7 está consagraria
no Arqueômet.ro síntese de

,,,;,;,::. ... " re.rgtoes, «c rodas
,u clen:;i.1s anctgas. prc.cn
lCS e futuras. p rque é u

.srmc..c do Logos.
lJj;;, o Mahabnratha, rnn

dú, escrito multo untes da
exietõnctn cta êrn'gão ID. por
talHO. d� Moisé.os: "Kuntl ,1:1

PiOu, ft:h<1 de um Rei, �, i

amada pelo Deus dJ Sol, que
lhe deu um filho ...

"

D�z v pJ.pi:,..; dc'Toril1'l.
rn'" n rad::l no tÚmnl.. de
Tut An!c-.'\mmon. far;!ó. r?i
de Tellas. que vIveu hã ci'r
ca de 3.50 anos:

. Eu pro:
tejo c c.stou com Os Reis de

Justiça. que cstão p:esc!i·
tI', p::!rnnte Am, n".

Amon, ê o Cordeiro.
Mies, era o Verba dos Egip·
cios, é a Vida e a União.
simbo!izAda no S '1. fon�e (le

caior c dc dln::\Inismo.
No- Gcn(:�l::., o C:lrdei!'O.

Arles. é a p:'intipnl figu'.':\
s!l1lbóllcn
Em ('cltn, a palavra L:l

ma se 1 rndu'l. p r C:Jl'deil'")

quo é Arles. a p:lmeira ca·'

sa d Zodiaco c o dir,cto!·

cio eqll'nór!o do pril"l}eil'O
têrço do :1110. ondc o S0!.

puro. b"ando (' amen'·, lrans
f"ln\lCl o l�'-!'ll 11IIlll :tbri';O
nclm!r[t·:el �os �I'\Is filhos e

nos filhos dc todas ns pa
tri:ls!

1\�Silll se sente na Cra::>c
do )'Ic:.tI'c Sublime: . Eli.
I:..i Llll1.1 Aznbhtani!" cuj.a
t. ....duo.;aJ é: ··Senh r. cu

]11..; �.'lrjf!eajs o C::lrdejro!'"
- ll.(:.'.' muito ma:s CRISTI
C,�. C..; (Iul:: a outra quc di;:;:

"PorqLle U1P abandonaste?··
numa ]·cprinlendJ. nu � I;

Supremo.
Por isso Rama adotou ,)

CordC!iro IAríes) como br::
são do �cu P, Iltifi�ado e é
Pj!' é,;sc nomc que Os Pon

Liflces de Lassha e do Ti
bete �:\o desi�llados.
O Sol, fonte da Vida. pr�

sldc. IH' Tena. ao destlll'l
mistlC(l das re:lglõcs.

O Homem segundo ,)

Zend-Avesta, penetra n,)

céu peja Porta do Cordeiro.
que é Arles, a Porta de 0:·
muzd. Nesta porta está Ul,O

Querubim, armado com u

ma spada flamejante, pa:·a
defenda o Co!delro.
Hâ trés ciclos. sendo que.

segundo Mare:jkOwsky. I)

mistério dos três se rca!i
za ,em três mundos. E' d·�

supor r::ue estam, s no 20 Ci
clo. o da Doscnlição pejo
Fogo, simbolizado no Sol.
quc é Arles.
t\ssLm preconiza tambel'l

J, fio. no ··ApocalÍpsc". CO'H

ilS suas três Lenas."'
tCOnL�mUl. no pl'óximo u':
mero,

subversão da ordem. em ·1-

tend.ment-, a um apelo de

Castro.

Oomungnmcs com o de ..

putadc Federal Armnnd J

s'acão. que disse cousíd.c-

lízaçúo Congresso de so!i

onneduco ao Regime de Fi,

dei castre vg por ree une

ccr que a uutooctcrnunncuo

mente cio lmpérío de rõrca
vg ma- sim a exalt:tção da
vontade popular."

não pode ser ° reconhecl-

VENDEMO·SE1'1't" a'isurcto admitir-se, 110

Brasil, a realização de c.»- Uma máquina de escrever marca EVEREST. e uma

gr'esso de scttdartodacte 'I REMINGTON. arr.bns em perfeito CS�:I"O de COll.-'CrV(l.C30 e

um p�is em que o «treuo runcronamcnt-. PIT(}O de ocasião. Tratar à rua ncoocro.
foi subs'tituido pela vioréo . 22 Fp·,:lis. ('I] à rua Dr. Fulvio Acucct 453 no Estreito,
cíu e onde as franquias du- com O sr. João Telb,ls santos.

.

:�����ti���r:�ll;���.
bruta.- _1'1P,.b!·: I

Sid��t��c:�;�;�n���h�;:o:�';� ------------.----
;;':;o,"ad�;"O e��':n�:I�O": ,NI)USlfUAS TUns RH!!iJX SIA
;::;" :,:e���;;:,�a "��"�;'; Assem�:é!a Geral Orlinária
enviado ao senhor Preside 1

te da República. ao Presí

ciente cio Senado Pedcrnl. ,"

Oàmnra dos Deputndoe e n

tôctas ns Assembléias Legta
íutrv.ia:

4-4-fl3

S\I ebn\ tcaocs os scnhores acíoutstas a se rcurnrc.v
vm :�.·,;l'mb!CI:1 gernl orotnaue, II:) sede soc'at. à rua Jo: ..
aeuer no 5-1. nesta cidade, às .14 lHnfl5 dj próximo cita 2(\
de abril do corrente ano. pnru deliberarem sóbrc <1 seguil':�

ORDEM DO DIA
10 Dlscusaàó e v(.:thçã.o 'sóbre o relatório da dirctcrfa,

balançu. conta lucros e perdas co excrete.c de 1962 l'

parecer {lo conselho fiscal;
2° .:,.. Precnchtmento cargo vag., na db-ctorta:
:1" _ Etrl("�lt'l «os erertvos do conselho n�c"l ,.

"Asembléia Leglola",:n de

Santa Catarinn, aconenco

proj)osiçã .. Deputado
. Joãq

Berto:i vg aprovou voto rl�

repul�a ao Congresso de �o- 4"

lidarledade aO'Rcgime Fidr·1

Scus.supleules; ..

A 'UllLQ.; (le iutrre!i-se S{l('i:d.
AVISO

O"a.:;[r,: vg nos s!!gulntes tê!
m s'

Povo Santa Catarina v�

conscr\"ar:do �eu f'�Jlirito d�'

e(.'n�i: p..CJ_ nos :e!!ime� D�'

moerátir::ls e na tradiç'í..,
cr·.�tã p vo bra�jI('iro·.:;
v�m manifestar inteiro d,'

!logrntl,) e protesto pela \,('.t·

Acham-se ii dj<;p{·.�içdo do::. senhores i1cionis�a_� na sedf'
.�odal, os docl1llle:loos a qlW se I"�rel"e ° art. 99_ do 'dpt'rPlu-
1<:[ !I" �J\:ii ue :!6 de se:tembro d� l!)-l.O.

Brw(!'rc.7 d_' :H:l_,· ...ó de H163
Dr. Gui'I':!rme Retwu:r. D;r�tro-;;tlperint(,!1ct(,I1!1'
Rolfw'l() n'·Il_lIli. Diretor_ pres:dente
J. C. r..elwlr.'"C Baller, Dír-etol'
I:<{}O Il/lindó R-t'millx, Diretor
Karl D/l.lic .D!re,o.-actjUnto

4-4-63

Dê-me
'_sua

mao ...

Eu Ch. gorol'lfo - • 'IfIuftO c:fvro aprei}(fer o dndar na li'ti;"\na
Idade ••• Os músc�os nõo obedecem. Só com muito esfôrço
conseguimos mover as pernQS. Domas oiguns passos com o1i·
mismo e. de repente, as f6rços nos follom e nós coimas, Ma,.
nos levantamos depressa poro andor e lornor a cair. Às vézes
a gente choro ••• Assim difíceis sôo quase lodos os nossos exer.

cícios e estudoi. Mas o sacrifício compensa: eu, por exemplo, já
melhorei mui10 e estou certa de melhorar ainda mais. No futuro
espero ser como Você. Pare prosseguir minha recuperação e de
tontas crianças como eu - para arender o milhares de (,Lltros,
que sofr�m o que eu sofri - precisamos de seu auxílio. Ajude.
410sJ O que' floUCO para Voe' $erd quase ludo para nós I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Concurso Miss Santa
o Concurso de "Mlss mete -rcvcrsur-se de maior

santa catanna'' 1!163 1JI"(!- I)!l,hanlismo, tnutos são os'

�U6ANJI SIA INDÚSTRIA E
COMERCIO

Assembléia Geral Ordinária
[Convocação

São convidados Os Senhores Acionistas da FUGANTI
Is/A INDÚSTRIA E COMERCIO, a se reunirem em As
sembléia Geral Ordinúrtn a realizar-se às 9 (novel horas
do dia 13 {treze) do próximo mês de abril em sua séde

.I0cÜ),I, nesta cicace de Tangara. Estado de Santa Ca
tarina, afim de deliberarem sôore fi seguinte ordem do
dia:

a) Relatório da ri.retona, Bulancn Geral, Conta
de Lucros e Perdas e Parecer do Conselho Fis
cal relativos ao exercício encerrado em 31 de
Dezembro de 1962;

b) - Eleição do Conselho FIScal e fixação de seus

honm-árins-
C) - Outros assuntos de inter,esse socíal.
Avisamos outrossim. que se ecnam a disposição dos

senhores Acionistas cs documentos de que trata o artigo
!l9 do Decreto-lei 2627 de 26 de setembro de 1940,

Tangará, 16 de fevereiro de U)63
A DIRETORIA

ASSEMBLE:IA GERAL EXTRAORDINÁRIA

São convidados os Senhores Acionistas
•d:'FUG:sJ

SIA INDÚSTRIA E COM;t;:RCIO a se reunir.em em AS
SEMBLE:IA GERAL EXTRAORDINARIA, a renlizar-se as
14 (caterze) horas do dia 13 (treze) do próximo mês de
abril, em sua séde social nésta cidade de Tangará. Estado
de Santa Catarina, afim de delibe�arrm sôbre a seguinte
ordem do dia:

ai - Aumento do Capital Social e consequente alte
ração dos Estatutos Sociais;

PARTIDA� OE
FLORIANOPOLlS EM
DIA� 'ÚTEI� AS

9horas!

-,--

TERRENOS A VENDA
Ruo Tilodentes 53 - I-Jononóp.;li!:J

VENDE-SE
Vários .lotes próximOS ao Grupc. Irineu Bornhou

sen - Estreito.
I - lore 28x22 - )oro"j,n1 /\tl6nllco _ Bar

relros. (BelO próx mc Cl E�trodo �ederal).
I 101e' 12x30 1G zona bolneQr:o dL C('mburiú

pró>wT'..J o St!de do 1,1te Clube
I - - lote 10x30 na zona balneária de Comba

nú práx'mo ao sede marítimo do lote Clube
I lote I �x30 na Vila !-".lfnJ-leI<J � \..U.rtll;.. ....
I lote =orn a A'r-eo de 700 mtli2 Junto ao Hv_"

pltal P,lJle.'>Temte em BlumefUlu.
.

1 lote 14)(30 luma à Fundição Tupy, )olnv'lle,
\ iote 22x31 em Pilarzlnho. Cuntlbo

atrativos que constam lh,

promoção organizada pela
Direção dos nossos confra

des de '·'A NAÇAO" de Bl'l

menau, promotores do cer

tame de beleza patrocinado
pela "Vulcan".

Blumenau será palco de
uma festa de autêtica bel

dades, que aqui estarão reu

nidns num conclave de ,t

miaade todas irmanadas c

oesej-sas de representarem
uósso Estado no desfile em

busca do cetro. coroa e man

to de '·Miss Brasil" do cor

rente ano.

A eleição de '·Miss S�m.'1

Catarina" será realiza tia .10

dia 18 de mah nJS sutóes
da S. D. M. Carlos Gomes,
gentilmente cedido aos -on

rios êssoctacos' de Santa
Catarina" por SU;l d.nârn.
ca Diretoria.
rnversus cidades daterra

"barriga-verde" serão re

presentadas nessa résta de

beLeza da mulher catarinen

se, dando ensejo a s-cteoace
blumenauense de participar
de uma grandiosa realiza

ção n0 gênero, e que há vá

rios anos estava ausent,e de

Blumenau

.".
"CARAVANA DA BELEZA'

'l
Pap�l dos mais rplevant.Lli

terá o pr,estigioso Crnsór�io
de naveg;lção aérea TAL>

CRUZEIRO DO SUL. no

Concurso de '·Mis5 SanLa
Catarina" dêste ano

Associando -se a promJçã·,
da cad,eia '··a,ssociada". a ,\

gência local da TAC-CR'(j
ZEIRO DO SUL, vem de dar

o seu integr21 apóio ao Con

CUISO, transp:)[·tand
seus (;0nfartáveis avires .IS

��.1:patica� jo",�ns que re

presentarão seus respecti
vos mUll:cípIo, na fésla de

eleiçi·) de "Miss Santa Ca

tarina"
A ··C·�r(l.vana da Beleza·'

,üerriss:Jrá no aeroporto de

Hajai, dirigindêl-se pos�
dormente a Blumenau, quan
c!...'"J serão recepcion�das n,t

Agénd\l da TAC-CRUZEI
RO DO SUL pelo E'eu agente
local, Sr, Silvie do Vale Pe

reira.

"MISS BLUMENAU"

A escólh'l de ·'Miss Blumc

nau'· o�onerá no tr;,n,Cllr

rp.l" d: mês óe abril sendo o

nome da repl"e'i�nta'."'.t,f' blu
menaUf'nse referrndado por
U;:'la C m:ssão formada por
divo?l"sOS direto:·es de clUb�'i
Iccnis. !'.endo ap· esentada
em �eC{uida às figuras Je

real ex!:,ressão da sociedad�

b·uml'nauense, durante um

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

1963
"ccck-tatl" oferecido pela .mos trajes upícos com que

comissão do Ccncurso de cesmcrã., no Maracanãat-
"Mi:;$ Santa catanua''. nho. - O traje tiplco que

se destacar por sua orlgiru,
" A NAÇAO" NO OESTE Iídade. beleza e ao mesmo

DO ESTADO tempo autenticidade, rece

berá o prêmio de cem mil

Na tarde de ontem, pelo cruzeiros.

DÇ-3 da carreira da TAC- O usçaco de Paraná ms-
CRUZEIRO DO SUL, por «s

pecial cortesia nosso con

frade de imprensa de Blu
menau Nagel de Mello. Co

orcenac-r do Concurso
"l\JLss B:asil - Mlss San-a

cecanoa', seguiu para .1

ctcacre de Jcucaba com ...

ema.r ...uce de ,;';111.,';1" entcn
ormeucos C ... ui O" (:,ubes J�:.I
ç",oeu;;t)s para que Indiquem
a �U>l l<,jJ.·=.;eH.';'IHe ii J,e�,;l

de e.cição de "Mrss ganta
'

Catarma

Recorda-se que a mesma

cidade já foi detentora 0.0

tHu1c de "Mias Santa Cata

r.na", em monumental rés
ta realizada nesta cidade,
sendo consagrada naquera
c.easi:io (1956) a Srta. Ednh
Donin.

Na viag;em de vó!ta are,·

pcrtagem de "A NAÇAO"
farã escalas na cidade àe

Laje." traLandü da lUesm'l

fórma. com os a:ento:es das

pv.incipais agr,';lll}laçôes da

"\,rincesa dtl Serr;l.", de :1.,,

sunto:. relaci,nados com a

p,esença da representante
lageana na festa de eleiçao
dn mais bela catarinense
de 1962.
Ma s detalhes daremos 0-

p:>rtunamente. lógo após !l.

chegada do hosso colega d.e
traba:ho.

ELEICAO DE "MJf3.SE"

'ESTADUAIS '

Até 10 de junho deverã�
eS'ilr f"eil:ls tôdas as "Mis
ses" Estaduais com exces

são de '·Mis,c GuanabarJ r

·'Miss" Sào Paulo, que serão
.. .seo.hielas !lj d.à. J. ... de JU�
nho. - A Semana de "Mi>.s

B:«Sil"', entre 17 e 24 de ju
Olho. tera como data prjnci
j:al a n0ite de 22. quanrl"
serão eleitas as três repre
sentantes brasileiras pa!'a

FLAMULAS
Cuntecciono-se qualquer quantidade, no melho:

qualidade e iT"enor preço
Ed Zahio - 1.0 andar aoto 70 I Fone �494

COMPRA-SE

Uma caso próximo 00 centro de Fpolis, até
2500000'00,

Uma casa até Cr$ 1.000.000.00, próximo ao

centro de Fpolis

INSTITUTO DE IDIOMAS YA'ZIGI
o INST!TUTO DE IDIOMAS YAZIGI c{)munkc.

o tudos- os i(lteres�adu� que já eslão aberto:; o� ma

triculas para l) CURSO DE CONVERSAÇÃO Ef>A
INGLES poro quaisquer do três EstágIOS, oferecen...:o
horàrios adequados nos períodos da mnnhõ tarde e

ô noite
•

Outrossim, comunica aos alunos vigentes que a
,

o do:; aU!êlE será no semana em curso, obede-
00'; h':)�Ó(lOS IÔ cstabe1eci'dcs
'�lhOlTS jnf(lrrllacõe·� nó! Secretaria Inslltu'
\t,(>ré:rj() do;; 9 à�: 11 horas e d8S 20,<1'::-
:de ,.;egur"lda 6 se;.:to fei ra e aOS sábados

.

..horas
' .

fevereiro.·�P.'_� 1 !9:63.

tttuju um C(;ncurso com

p: émm em dinheiro para u

criador do melhor traje
reoresentatrv., tia terra pa
ranaense, sugrandc-se ven

cedor o Sr. Gtuscpe Marchi
to,

"SEM,\NAS DE MISSE�·'

Duas semanas especrats
c ...... .ol1k·a; .. ..; as mais belas
u ... , )S l'a:l

tos ,,1;) País. _ J\ "Semana
de Mi�s' ea, PilU o" a ser

.earfzada entre 10 e 17 de

sn-', entre 17 e 24 do m""",,,

mo mês no Rir· de Janeiro.
- Como nos anos an ..ert.i
. ,;:;. � ........nlldldJ.tas ,';l�tadu,lis
(·h'.:garão ao RiJ 11:1 me�·!ll

dia, quando será realizada
:J. entre .... ista coLetiva a im

pt·ensa.

MILHÕES EM PREMIOS

f")< DTARIC3 ASSOCIA

DOS, promotores e VUL

CAri, patr9cinador pelo se

gundo ano consecutivo, 0-

ferece:·ã este ano a cada
uma da!> trés "Misses" B,'a
si! vá. ias milhões em pr2-
mias ;) em dinheiro. taiS
cerno: um autllmóvei na

l:Í'mal de ultimo modêlo,
quinhentos dólares em di

nheiro, '-viagens com �oa,,"s

a� c!.e:;pesas pagas no exte

rior enxoval c,mpleto pa:·a
representar o Biasi] nos cer

tames Internacionais, alê�'l
de outros presentes que 'i(,

rão divulgados em OCilSifl;)

cportuna.
Cada '·Mi�s" Estadual re

cebera êste ano como p.c
mio máximo a importãnci3
de oem mi! cruzeiros.

---'----
, "

ta:';.
Atende de 2" a 6" fei:·;:!

das 8 as 12 h,ras e das 15

as I!) horas aos sabados

pela manhã,
Exclusivamente com ho

rtl marcada.
Consultório: Edifício Ju

lieta _ sala 104 - rua Je-

ronimo Coelho
.

- Basead,j nas mais modernos processos peda- _

gógicos
- Dirigido pelo·
_ PROF, VICTOR FERREIRA DA SILVA
- Equipado com máquinas novos.

HORNRIOS, DIURNOS" NOTURNOS
Faço sua 'inscrição à Ruo Dr. Fúlvio Aducci anti

90 24 de Maio, 748 - 1. andar.
ESTREITO

'

FPOLlS

Dra. IARA ODILA NOCETI AMMON

ATENÇÃO
,Transporles de mu

danças
Mudanças locaIs OU pa

ra outras cidades: ServJ�

çus de mudanças.
Não é necessário o en

gradumento dos móveis,

Informações a rua Fr<,.n

cisco Tolentino, n°;S4_

rnne - 3805.

\
Plorinnúpclis,

GAROTA RADA'R DO CONTlNEN1E '

SERA' CONHECIDA DOMINGO
o CONTINENTE

terá mnu -cnrcscntanrc r,:�

Fe�L:1 das Gal'\)lax fiJ 11·

reurescntan-rc " Clube "5 "lê

J'nnuiro" '!v E"�'·!lll". A car..

did"L�l será iud'r;l(l,l ], ... ,

cetun.stc promotor ti\) acm

tectmento.

POSSO

adiantai que no Jurt que
eegerá M;ss Ratlar, Mt'$

P{'''��n:!idade, Mi�� Sim!'·l'
I ia <, .\,;:i�'.< D"Glll'a, s�T"a � »i

rida-:l" " ;JrI:�-. rente ,lo �;:I
"

'r Agõ�to, ;ndu�',.';·'l
José Elias.

PJ.ul""t:l
Miss Br,t- A REVfST\

ELIANE

R(o,t"4, JICOU noiva do aúa
dàru.cc AlV3ro Henrique -c

Oanipcs L -bo.
'

'l'lttNTA

�,t·, -, '1 I ".1

PLAMEG, igual ao inaugura
" !"Jdo ....

Ramos. em Garcia Alto, Blu
mcn t! r . t,·., .j�l.-",

pc,·· nJ'.l Que " chere u'

xecuuv« wnna tempo o- .: '

mnugura-Ivs.

CONFORME

divu:gu"i ontem, i-cu.a

dllnla� la «ec.eu �"e

np-utana, s.evao P�t"�I"l·'
e" da Festa das Garotas

Radar «e Curltrna de P ,' ..

ln Alegre ,. <.L '::'.'1."

NO MEU

últim', p'·"grarna n� F

di" GuarUjá, en�,·cvi"lel :)

�,���ra;t�il�uri�e:::��:l�:e
Pa lio Antoni�lli, Ana M<'.

r:a do Valle e Siíva e Lu::'a
AntoniQI!i. Na próxiina �ex

ta feirg teremos outrOls C!l

trevista� ..

o MUSICAL

Bar, amannã, cumpler?
rã o �eu primeiro aOIVe..,:t

NOVO DIRETOR-GERAL

Tomou posse e .entrou 110·

exercício do alto cargo de
Diretur-Gerai da F'azenda
Naciunal o sr. Werner Grau,
a�e1l1e fiscal d(' Impós�o de

Consumo e considerado u;n

dos maiore:; conbecedore::;

DECLARAÇOES INCOMPLE dos pJ;Oblemas do Millistê-
TAS rio da Fazenda, principal

mente n� campo da 1egjsla-
Em r:ota distribuida a im- çào tributária.

pr,em':l. a Divisão do lmpós- Ao presidir a posse do
to de Renda vem de esclare novo titular do Tesouro Na
cer que inúmeros crntribu- cional, a Ministro San Tia�
intes ao apr.esentarem Ool gf' Dantas afirmou que sua

Iemeterem suas "declarH- nomeação tinha por obje-
ções de rendimentos" P'"lr tivo reforçar e dinamizar o

via postal, além de preen- aparelho arr.ecadador da

chê-Ias com flagrantes ir·· Uniào. a fim de aumentar

regularidades. omitem d0- " receita. com base na JUO:i-

te que dentre de poucos a

A'fENDF:NOO
um comprumisec fu'·:;(

Ilha, esta c-tuna »mann-r
e provavelmente dCPQi�, na

ci-cuta-á. Dep:.-'s eu c-n-

o GEREN'l'l!:

tleste marutêno está aJ"�I

cU:an<lo " programa pa- ii o

Oincocntcnar+c desle J". «:

que acontece-á nu próx'.
.<.1 lu coC OLo.

O COME'RCTO
da Cidade eslú «bastcct

do cvm a("!ii�s para a p��.

coa que se aproxtm«. Os

preços cada vez mais alLvs.

CANDIDA'l"OS
.-l;>. ell"I'H renovaçáo, q;:t

c"ncone'·u. as cleiçÔc.i
pl'óx:mo uia 20 no S,ndl'; n"
,los Jorn:d:�t3S: 11mar t)�

Cal·V.1;ho Antlines Sev,J,·v
Waldir Gris!ll"<l Jorge Ch.ê

r�m. Melo f'rah Braz �i'VB
Rubens tle Arruda RaT,',s.
Fernando Linhal"cs da .S'!va
Jaime Macedo Jali Mei'·,
nh<> Mauricio Xaficr Jo,!-o
Pachecu Silvp.ira Lcnzi .'�_

dolfo Ziguelli Salim Miguel
Otavio Montenegro R lSl'n
d(l Lima, Honorato Tomc;if'.

EU CURITIBA do de inauguraçãu. A%"":; O DE HOJE
�erá '·ealiz'''/·, n·' p'·.:lxilll<' com um moderno Jarillm ,_ Uma excelente forma d�

dja 25 ,I" ma!o .' C"'ncU1'�" Inverno, aguardando o 8.::�,- coop�raçi� e trabalhar llo-
ele Mi"S Paraná. bamentu do nuve resta,J·an [Ie�t"mente _ Do.m

tiça tributária, sem aumen

to de imp�stos.
Loga após sua posse, no

gabinete do Ministro da Fa'
zenda, o sr. Werne_r Grau
reuniu-se C'Qm os diretores

dos órgã-s fazendários, vi�

sando ao inicio do trabalho
de intenSificação na cobran

ça dos tribútos.

A :30 de abril próximo te
rá encerrado o prazo para
Lutrega das "declilrações de
rendimentos" de p.essoas
fisic8.'õ e ·juridicas.
Nesta capital. a Delegacia

Regional do Im])Ôsto de
&nda fará funcionar em

sua loja t.érrea do edifício
onde está instalada (il rua

Saldanha Marinho), PÔ;'�fl
próprio para recepção das

declarações, das 12,00 as

18,30 horas. de segund�s às
.sextas feiras,

Ag'ra,leç<> ao milagroso ::).'ltl
tfl Antônio por uma gra';!I
recebida. M.M.

.

l(npô�to de Renda
DomiciHo f;scal d� pess�a� juridicas

I o a�'tígo 3It tia n01a lei 'cQD1 inobservânci� dru; fOl�
" EI�TREGA DAS

do Impôsto de Renq,a malidad,es lega:s sujeltarà0 DECLARAÇOts-
(41541<,;,:) e�Labele(.,('l o .,;!- os respectivos signatá!lOs
guint,e' sóbre "domicílio fi�- a processo fiscal para ap�!·
cal" de pessoas jurídicas :'. caçào das penalidades co-

a drmicilio fiscal das f 1"- minadas na legislação elo
mas ou sociedades com se- Impô��c de Renda
de no çais, e da::; Iíllais. � ..

M.ANCHETE.
mero do di:>. tr;!1ta pp, afw.!,
sentnu uma bonita '·epQrtJ·
gem fm CÕ'·"". de Cabo Iõ'�."

com �U·\S vistas panOl"a",:
cas com marcR e ele; ,.>a.'
""lU pela Gu�nabara, UlI,l

rujã e Tor,·�s, dcix3n·l"

Fpolis. A referida ficac·i[\
mais bonita se foealizass� a

be)eza natu'·al da nossa \\;,,,

que ê uma das mais 0.:,','

du mundo.

cO PIASISTA
Dima� tioje no Quel"enc·.,

Pal;;ce vai extrear ('om wn

r.onlr,ll,to I!or uma't«ffiP)"a
da,

cilr..,ai:; a;cncl<ts uu rep:'t!
�enLaçüe� daI; qu,s tivere,u

sede.no'"e::;Lrung-eil'ü, é·o 1u
galo OJH!e se achatO o eslabp.

kcimelliu judu::;tl'ial ,u cu

mercial tle sua fonte de p 1)

dução ou a serle da emp1",;
sa den�l"O do pais".

cumentos essenciais, como

é (I caso da ··'declaração de

bens" cje pessoa física, cuj,l
apresentação ê obrigatól'!3.
mesm0 quando negativa. ou
seja, quando o contribtlinte

não tcnh" bens a declarar!
Esclar.eeeu mais , ainda,

aquele alto órgão fazendá
rio. que as declarações in

completas ou preenchidt,S

,IV1USICAL BAR
)ARA lJM B0M PASSA TEMPO COM SDA FAMiL:A - RFUiaOES SOCJAIS

Dil.1ít,:ANTE.<\ COQUlTEIS _ FES'!'AS DE ANIVERSI it1:0S - CRA
Diplomado pela F'aculda fie

Nacional de Medicina d<l
UnIversidade 1(1 Brasl,

Ex inlerno pOr concurso da

Maternidade Escola iSel.'- �. _

viço ia Prof. Otávio R;')

drigues Lima). Ex-interm

do Serviço de Cirurgia ào

Hospital I.A.P.T.C. do RiD

dc Janeiro. Mêdico do H

pital de Caridade e t.!�
Maternidade Dr. Carias

OOrrêa,
PARTOS - OPERAÇOE8
DOENÇAS DE SENHOfl.-'\S
- PARTOS SEM DOR pe'o
método sico-pr.ofilati/;o.
Consultó ia, Rua João Pd)

to n, J 0\ -� das 16 OU às

RA'DlO PAHWLPrt �QCORRQ.", t,�,O�s 1�:��:�d�;,nd;'lefOn,
� f4 �; �{}l· <.

�

�h�'
�

�·r�f��f�'�:,��,.� :i�!��:��i;, ,n�ua

ns ce�·lames internac:onais
� _

(1e .

Mi:;S'·In�:;�:r��'n��isS·'; S 1 b (I R ti S O '�

B�;::� Mondo "iI sI) cm Zl'fa
DESFILE DE TRAJE

I
�

TIPICO �
Tôdas ;iS candidatas esta-'I D,r. Alo:slo--duaiS desfilarão esle ano.,

����a��}� t��;�i��:�o��e��=, Monquilholl
Uvas folclótieos d.e seu Es- I CLJNICA DENTARIA

tado, sendo que as "Mi�se,"
t lratamellto das afecçó��

eleitas para os certames in-.' da ouca em adunos e

terna-:ionais levarão os m�s cIl..,(nçuS pelos metodus cli-

nl::'J e cirurgico, Coníccçp;o
---------

de protcses parelals e to-

Curso Preparatório Continente
CURSOS ES?ECIAIS

PARA PROFFSSORES
DE DATILOGRNFIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 IG:NA'SIO EM UM ANO)
PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O, ANO
DATILOGRA!=IA

CIRURGIÃO - DENTIS1A
Atende sras e crianças
Meto�o psicoláglco moderno - especializado
paro crlanç·"1S - ALTA ROTAÇÃO
Aplicação toptCO do tlúl'r
Atende dos 10 á� 12 e dos 15 às 18 horas

Quo São \orQP n.o 30

-;
f'lfl'REUNTA,ÇÃO OU AGENTE
Jevem de rlo?spensobilidode, formado Cont�dor,

corri Escritório mon,:ado· no centro cómercial de San
tos c/tE.lefcne prccuro agenciaI" ou representar
-qLlolquer fil"m� Fábrica ou Indústria no c'idade CÍf
Santos e Adjacências. Entrar em cOntacto por carta
CQm o <;r, Alonso- Rue Dr. Manoel Toudnho 123 _.-

Sf\NTOS ._ ESTADO DE SÃO PAULO

Dr,. Walmor Zomer
Garcia

DANÇANTES _ ETC,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'DIA. 14 -- OMINGO DE PASCOA - 'AS 21 HORAS -- ENCONTRO OOS BIWilNHOS. TRAJE PASSEIO. - DiA 15 -- SEGUNDA·FEIRA -- 'AS 20,00 HORAS,
FESTIVAL "TOM e lERRY" cl DUTRIBUlÇÃO Df BOM BONS PAlA A PETIZADA.

COPA RUSTICA VENO;::·SE:

PREÇO aCASIAD. DUAR*

TE SCHUTEL, 33.

Máql1inas de
Escrever

VendcJsc um", sem U$Q a1,,;
na pofátll. preço de oca.,ilo

Info,maçôes pelo F"IlG

2834 pela manhã.

Dr. SANDRO;
MASCARENHAS

..

i",
I

't.

.a 1"" em Sta. Catarina �:::' ..
�;::�j

II :::;

'.I�
São José �o C�rrito: [x���i�ãD �

Nos dias 23, 24 e 25 Cle tarte da Agricultura. RI:!-

vtedos
do, expr
cimento

QJle foram b .ne,i1fiados com

a nova 1ns�ui�lQ.· .

Chegam, "'\gora! tnenssa ....

g.ens de Rio d�slri,�s��
das pelo.Pe. E'gco Schm.en-
���� ��:���,r'�rlO �r�l�g��
tônío Naschenwêng. Presi-)<

--------

::��:1:0m��������� �: �,��
peco, a Irmã Maria GPlta�
zanctto. Diretora da- E��-�'la Normal "Cnapecó" ''''I'' HIDRA'UOMLICBAISScreve duas mensagens de a,

:::d:�::n��� a�u�;:·�7e�r�'l.
c

o m6xin'o d••ficiíinci<l �

quê1e exemplar estabeleci- IImenta, a segunda em nome ,

da direção e corpo docente. f
Arara,nguã., que também. �

DANCOR S.A.lnd4striI MednIcI
�

beneflcku-se com os con-
1:•• ,... ,.1 $09O.h4._.0�•.•1O

----------------�

3----4-63.

março do ano corrente o

Município de São Jcsé uo

�:r�!�O;i���zO:g::;e:��:�
São José do oerrtto pela

fer�iddilde das suas terras,
é apelidado de ceteír- da

Região Serrana, O agrôno
mo Clóvis da Custa Ribei
ro, quando falava oficial
mente em nome da Associa

cêc Rural de Lages, lembrou
que c-nheceu São José do
Cerrito dêsde 20 anos pas
sados era uma floresta de

pinheiros, hoje, já não o é;
entretanto, concluiu, conti
nua sendo o Celeiro da Re

gião Serrana, Contudo. pon
derou convêm conservar o

solo, porque a fertilidade
não é inesgotáveL Dentro
de bom conselho técnico.
lembrou os pioneiros e esti
mulou par;l que continu�
sem a usar· a fertilidade da�

Comunica, aos "'''us c!�- terras porém avisados das
entes, a rnudanca. <.lo rec('mendaçõcs que são pr:l
consult'lrio, a partir de l.o ticadas pelo agr'iculior cuns
de abril, para à ruu Nuw� ciente, pois é melhor mél

Machado, n, 12 (esqUI!!; neira. de conservar a bóa
com á rua. Tlj':J,rlentcS) _;_ heran,çn da f.ertilidade da
1.0 anda r Hula 2, terra,

.�L"n��rá no� mc�mU6 no O repr.esenta�te de Sua
rarlQS Isto é ua:> 10 as Excelência o Sehhor Gover-
12 I! da� II: hOl'!l� em d;�n nadar Celso Ramo.s fei o ::Ir.

��, <.Iiariamento, Luiz Gabriel, atual Secre-

onvênios Escolares não Ensino Gratuno para
todes � Amplia·,se o Sistema por todo o Estado

de u ... programa educaclG- tes do Colégio Normal e 'I _ Colégio Diocesano - timo. F. POlis - Estreito

sn»tu cat.utnu é. atuut- ner, baseado dcntro dos ma- L··....4·, ... Maore Regina. De Lajes _

14 - F.scoln SS. Trindade

mente, um dos kst.ados do ís . mooernc, pi"incipios ct.r Brusque. o Presidente, da As 5 _ G, E. Alberto 'rôrres � Joaçaba
Brasil, em que O �el(Jr d.: pedagogia e da t"\cnjca H- s.xtução Comercial. Sr. Hef- - Brusque 15 - Escola Normal São

Educação tom merecido as "Ud.I�, c em o Govêrno ado- bert José scnundwein, ccn- 6 - Ginásio São Bentu c-. Luiz - Brusque
mais dedicadas cíemonstru- .undo. coui ubsmuto bi"O, grutula-sa com o uovero«- São Bento do Sul 16 - Esc. Normal Brito

cc es de carinho por seu go dor pua ass.natura dos con 7 - Ginásio Pedro Fayal Peixoto e Ginásio Lagunen-
vernante. Além da instala- vênias com Os Ginásios Car tCNEC). � Itnjai se - Laguna
cão de novas escolas, salas lcs rcenaux e São Luiz. O 8 - érinâW.� São Paulo - 17 - G. E. Mater DoIO!Ul\l

de aula, grupos escolares, se. oJ O re.xei.a J:'IIeLto e Ascun-e, lndaial _ Cnpinza!
cursos de aperreícoarnentc a, da Cidade de La- 9 - af,pá4io Prof. Honú- 18 - Ginásio Municipal

��d:sr��:s::��e:;çõe�fim�sse;�=
rio MY".ap�a .t Brusque Ol�:ã� Gin. e Esc. Nr-rmal

dais para c cumprimento _1:a�1�lmTIO Joaçabense
Maria auxrnacora _ Rio do

11 - G.1E. São Judas 'rn- Sul

,deu - iij1.jes i 20 - São TarcLso - Pant.

a�) E.! crtstc Rei - A'2�u�--;;s��;�tI���;�1 Ruy
- Etc. . Sra. de Fá- Barbosa - Tlmbó

cebau em nome do govêrnc

""
1�_

.

o produtor rural cerrltense

E, aos representantes como

a, outras cessões que dêle
!;e aproximaram 'ofel"eeeu os

préstimos do Oovêrno, co

mo seu representante, e da
Secretaria da Agricultura
que é 1'0 plano es�adua1. a

Casa do Produtor Rural cle

VENDE··H
DR. ALVARO DE
.CARVALHO

GINA'SIO EM UM ANO
Agora com moi .. res probabilidades - Faça a

suo Inscriçõo Ó Rua Dr, Fúlvio AdllCci. 748 CURSO
CONTINENTE.

o menor saláriO jamais pago por sua empresa é o CUSto do trabalho
ef,çienlissimo de uma somadora Tan Key, Explicamos, com as facilidades
orerecees pela Bur'olJghs, V. tom dez mesas para pagar a sua Teo Key.
que naSSa parlodo custara apenas CrS 530,00 por dia, ou seja,
CrS 15.900,00 por me., E' depoJ!), trabalhar" de graça!

Mas o custo c.traordioliriament8 económico nilo e a única

;:�!:!e:a�l:ã:.e�:e��ó�u:,aS,O::�adl;;��:ymf�����:rãd:��s�'u��mp::� ��- " �
fa'ção compro_ada na fábrica atrav(is de dv'os lestas da qualidada, ':.'1, 'Y;I1

A somadora Tan Key acelerara seus trabalhos da càlcufos evt-
':": .,"�t

landoperda d.lempoealé prejvizos. •. -;'1
BU��::���7.�: ;:::�l S.A.··r • ��1

Concessionários - LOJAS PEREIRA OLIVEIRA
R. Trajano, 23 - FLORANO'POLlS

54 Km, Também por àamt
nlstração direta a cargo dn

PLAMEG serã� executa-tos
oulruS 21 Km cm eltltlb.ll'a_
çâc com o DNER e o DNEF

-,- 2 até fins do cxcrcrcto
de lí64.

C������tJ:'iO ��NTI��;P�_
tal Naval em cnurcra e ou
mca dq boca. Mndernisslm'1
con-crnortc futur�a -

Cadeha eufórica - Alta 'ro

tação.
R�� ���������f' 3��;a Paes, vênias. agradece em mensa

CHACARA OO.-"E.:cSP:.:A,-N�H_A__g,_m_'U_b'_'_<lt_a_pe_I_"_'_'t_u_dan

.1 j
- '\lende-"e uma, casa, récem construída, localizada

p.óximo ao jardim da Trindade, com living, três qua:

tos com armârios embutidos ban�elros, cozinha e dil

'mais dependências, ár.ea de serviço coberta, garagem

quintal. Tratat' no Edlficlo Banco de Desenvolvimento d,

Estado, 50 and!;!.!", conj. 511 ou pelos telefones 2198 .e 2681

no hrráylo de 9 às 12 e 14 às 18 horas.

f;;:;;;��:E����11�i!� DI'�n'u -Vil dO �ecreta'r'."0 l'em r!l�tgauçao agrícola, tao vana- db I du U u I d UI, U
da, o secretán., da Agrlcul
tura demorou-se ouvindo os

O Sr. Ibraim Simão Se-

infcrmeg de como trabalha creeértc de Estado Sem'Pas
ta prcnuncícu em Blumeuau

Santa Catarina. cretário Ex€'cutivo: .to G3;b�-
Na chunascada oferecida nete de Planejamento do

as aulorldades e também, PLAMEG, Engenheiro An-

ao gruPo "Barbicacho co10- 1 nea Gualberto, hqnr:!.-u 's

rada", c dr. LuJ.z Gabriel, 'prestar de publico o <.I�I).'i
foI �audado pelo dr. Afcnso mento oficial em lórno ri:.

Alberto Ribeiro Neto, porta- solenidade que ora se pro�e-
voz autêntico da tt;adlção, de.

gaucha, simbolizada, com

graça, na expressão: BOI
DE BOTA
Ao entardecer, a mesma

comitiva que recebeu o Se
cretário da Agricultura co

mo represent,mte do Gover
nador do Estado, despediu
se dele, que seguiu para o

Vale do Rio do Peixe

o seguinte discurso;

xe-eueuaaee 'd"e utura- ,r..

Secrel.a_ria de Estado Sol"'1
Pasta -órgão vinculado z"

PlanQ' de Metas do Gove ..n')

e expressando, também ...

pensamento do ilustre Se-

A jmplantação da. :'(,<ld "/i:\
Blumenau - Rio du Sul _

BR2,-é um dos pontos al
tos <.lo pl'ograma (la admi

nlsltaçãQ do eminente GIJ�
ve"nador Celso Ramos. Isto
o afirmava ii eandill!lto a�.

sim o vem confirmana'o o

Chefe dQ Executivo cat.ni-

nenae, yessaltando �1lA .i:!."')c
celência a razao deSsa P'lo

,ridade, face ao .sign1fiçauo
económ.ico dei:!_sa liga::a"
que objetiva a integràr,tlo
oeste e do planalto ao l!tol
mi do Estado através dQ r:_

co Vale <.lo rt'ajaí,

..
I

Com êste sentido, que �e

enquadra no espirito do s�u

Plano de Metas que é lo dO!

uma administração Para o

desenvolvimento econ�m.

co ue Santa Catarina o or

gão eXecutqr dêsse 'plane_
Jamento meditnl e medita_

do, lançou-se com ímpeb à

realização da obra que eor

responde ,a wn pércurso ,le

182 Km dêS.'ie trajeto re_

gislran<.lo-se no nlUaI G�'�er

no, alé março currente a

implantação de mais 35 K'".n

re�tando, .portanto 117 Km
li executar.
Dêstes 117 km, já P'it;l.O

contratados pelo PLAMEG

A segurança do nnencia
menta "ada pelo PLAMEG
a 'êste empreendimento, ,·e·

como re�l:lita<.lo doS eneee-. 1,ll.oté a-eonfiança que o a-

diment08 mantldroa pelo Ex- tUal Govêrno do Estado vem

mQ Sr, Governador Com " merecendo dos que com ele
ElQllo. Sr. 1-I,,::::tro da v''u- (·rntrata:n eIS qUf' a firma.
ção. Sociedade- Constrt:. � ,J � Tr!·

Têm-se então 42 km �

contratar; extensão. esta Se
nhor Governador que fica
reduzl<.l!l- a um saldo de 5

Km, em decorrêncla do c�n
trato que (ora vem de Ser as

!;inado, na preselJÇ8.. e pu;'
auturizaçã9 de Vo��.Excc_
lência, entre, o geu Oabk�
te 37, km correlõ�on<.lent211 �o
sub-trecho Blumel1au .!_

A�curra, <Oi, I íJl.j
Este r:ontralo foi rc�uÍtadu

l{a m(:'lhor proposta aprt:!'1(;1l
tada pelas firmas que li.::l
taram na. concorrência P'o_
cedida pelo PLAMEG cllln
prlndo lI.l!.lientar_ae que \)

empreendimento objetiVO
dêss€, compromisso moti;'c.�
a reallzação !'or Parte do
Gabinete de Planejamellto
do Plano de Meta... de um",

,operação de crédito Jâ au
torizada no seu orçam�nto
de 1963, que permitiu a Au
tarquia levantar os recuc�;,s
neceuárbs por anteClplCllo
da sua reCeita, para o !'in"&:1
c�amento da obra naquele
rltmQ acelerado Que <.Ieseja
o Exmo. Sr, Governador Í!a
pdm!)' também a êste em_

preendimento, que deve�:l.
e..,tar conclui do dentro e:n
20 meses 'dn datA. ão seu jní
cio.

. ângulo S.A. -,- emp"e.á re_

nomada, que desf,.'l',1 0.:0 e

levado e merecid.l e·mcel�')

conquistadO} pela cai)acitia
de têcnica e admi1ll3:,�ati,,'3

demonstrada na E' x "!Uç:l"
de empreen"im�n'-')� ,Ic por

te; do Govê1!l1o Fe<.l"�21 e <le

outros Estad.'s - PI� Qlj< a

f.irma contratante ,!i."iumos
receberâ do PL!\�[}<�G !iO%
do cu�to da obra, ctn l&fras
do. Tesouro auja _en'i3s;�" Te

.

centemenle autQriznJ!�, é

correspondente à o]Jerllçã�
de' erédito que astiegU�::I:it (1)

}'ecurS'O$ para a.l��·r.I"nea.,
uo financiamento· d'!. I'�do

via.
( Congratulamo-nos c,,:n "

Povo do Vale <.lo I�'aial fOt

la conquista que '·(!p·��f'Ii
ta para esta regi:iol mai_� és
te empreendimen�o <.1.1 emi
nente Governauor' C(;J�o Ra
mos, a quem ende.eçamus
nesta 0p.ll'tuniâ!).,le a� "x

pressões Is nosSa. allmiração
e da nossa satiSf.{,;ãl J;.<'r
pertencermos â �QUIP-:! QU',
ol'ientada por SU";l Excelén

c�a, conduzirâ Bantn Ca�l'I
rlTIa para Q seu desenvoht
mento,

Teatro Alvaro de
Carvalho dia, lO, 11
e 12 REI DOS RUS

Reserve, seus lugarestr�t:�t�!;:o;o�çoô:; r�J�tj��:�
aos demais ..,ub-trech08 as�

----�--

seguram um prazo ma�ilno
para conclu�ão das obras de
implantação da RodOVia Blu
menau - Rio do Sul _ �n:

,

REPRESENTANTE
I'ndustrias EJétrõ�Ícas Ceramart SIA.,

dos af<lnJ.ado;; l'a�los transistorizados marca "SHARP",
desejam nomeat uma firma idonea e. bem relacloJ1&.da no
ramo de u�ensillos eletro-domestlcos, como representante
para FLORIANÓPOLIS e adjacenclus. Esta firma se in
cumbira de venda (pàr conta próprja ou não), de' râdlos
portateis de � ,� 2 faixas de ondas, de nossa EXCLUSIVA
FABRICAÇAO. Exige-se referências bancárias e comer
ciais. Excelenles posslblnaãaes 1ncraUvas. Cartas a Ce
ramart S/Ao, atenção do sr. Emil Plnhassi. Rua Barão
de Itapctinin�a, 255 - 12�andar - Conj, 1.20!J - SAQ

;t�!I�'�., � .-,;{�__

.'-' '·',:�·'-f...",'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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49 ANOS �E LABUTA CONSTANTE EM

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGES E GILBERTO NAHAS

COLABORADORES
JORGE CHEREM - GILBERTO PAIVA
- RUI LOBO - MILTON F. A'VILA -

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONAR-

'. r
�.

-

- I
. --

�-=- �õ-'=�=ª "'-1IIIIIIoi..1IIIIN1IiI

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DO, ESPORTES

fi). Poderá fazer Novas Convocações
deixar de ser, causou -,---------------- ------

<�::;t;�::��: ME" DA" ,r;éll��-,'E�val e Ne�inho Pretendidos
c �aROCà,dos.io' .EOf�Jt.. ô �I I G Â • P Â

t AI'�����n��pe(o uiL(leRTOf.1i\l.q
, P : o rermo ar o egrense

( � ...rimentado de

----------------------------

país a �-
_

cionado
tará CO'I c

gador;
cial N'

jogador
todos cs t

11

que 0'

em vista
Comiss-"
C3"(:P'"

alguns,
I'r- I'

viar prot
ção de r'"

jogad-rc
nheirn 110

cional 1"... ..,(1

remerr'e a

ITAJA!' 2 to E) - E;,:
teve na cidade c-arena um

em.asâr-íc do Grêmio PJ,t"

alegrenee tem-nec junLl -I.

dlretori" do Barroso a ce.ss'to
dos jogadores Edeval e Né,
linho, O emi�sãrlfl sulino
vatou para CUrit'ba, devnn
do tetc-nar à Itaja! >I Fím

de saber da posição da ,lir�

tor;!!, do Bal'ro�o com va'n

çãe nos jogadores, Depcnnen
do da concordância do B"\T'
rosc é que o Grêmio apr
senta-é a sua proposta P"'3
transferência de Edeval ('

Nehnhc.

Vai o Esporte Clube �f'

tropol, da cidede de c-re-u

ma, n-menae-se no '.p.,
cranen' esta. nvns- c ",]

men-andc '!I"t)J cone .itu ue

-arue o púh.tec ""0<.1'" ,(:l,

ve-de", ulh"apa!l.<:anuo
fronteiras ,do Eli-tado em),

ncpctísnnac a atcnçao do

te-cedor que jã começa a

scntu- o altn gabarIto
me de Dite Frf'itas

p-ir-te no interior e em cs

pec.at nus cidades 'de Oe .

�::�� I:?�::���:�;: Jj�l�
mvto o titulo do Estaão n

:�l"�:;·t·l�t�r����,�q�:u�',;:
no Pra"il qUE! nae possue' a

hegemônia do a-secteu- n

e-taau-I. D;fíc:!m�nte u-u.c

Ilgrem'at;âo florianopolitlHa
consegue chegar às ti:1-1'S

tlê, e certame que ccnm-n

tra \'f-l":"� e coas e-auvc. .�

de todo o E"t:o.dn de San'»

ociae.ea. E�� porque r,o,:l""

unântm es em 3pontar d ·':i

dos vé_r:":<; times do' intel"t..-r

como or,>yáT:ds venceecrc

do eanúme.

3 'nio a notícia de
u .. Jnão Havelangc,
?";iJos, ordenará à

s- f-aça, novas convo

" f .jm�les nomes e mais
tudo está l"aç'H1Jn j-umc» j:'"
ra a organização de um mv

numenta. 'I'u rrteio Va"<l�:,';1'

com valiosos troféus aos vcn

cedores, A realização dg {'

quíne espertrva ·!C O E,:;
do será em homc nagcm a

pássagem d- ma;" um uru

versârio do "mais nrntvo t:3

rio de same 'Catarina", 'J
t-aneccrrer e'TI mnt .. ,

FIR!\IOU BET1NBO

Tr'bunal de Justiça Desportiva
PAUTA DE JULGAl\-1ENT'J virtude e:<;tar errado o n�""c

Silvio Alves - A'rbih'o do apttador
Absol-lido no art, SS e Mu1. JUlio Wipel (Presiden:e d'1
tado em 2,000,00 art. 60 (nâo Liga de Itajai) _ Díret-r J<'

o ponteiro esqu"rdJ B_ti

nhc. que leve dcst�cHm'$ a

tuações no elenco do Av",.

Futebul Clube. fu-mou cem

proml!\�o com o 'ramanaa

ré, Betinho deverá edpr

presente no prôximo C<'!IP

promi��o do Dare, pelo ('�t

tame da ctcaee.

o Ilctaíogo vem de en

). -ontra a determina-
1'1 <"In�'f}�ar tantos r,p. �I'H'"

-u-eeisa para ganhar di
. ,.. co;; iOIlO� 00 Scratch na

........ p'Jra a Europa são IIU-

Nâo foi sem I'azão :"_,I.'

,]lIdndo mm-evisca .. los 1)CjO

colega N\'y Boto ou.mnra-s
da Râdio Cultura de J"l

ville, êiziamos que os JU����

do' atual cerv-tme esta.;'" I

de rurebot sorrirão para o

M"tropol, ou a;�üa para o

Marciüo ma- Ih

ecmnarec=u <lO [ulgament»;
Luiz Gonzaga - A'rol·r)

Advertência _ e rt. 88 (Dal

relatar suseint arnente 05 .1-

conte cimentos em camn.. ,

GlIbe 'Lo Nahas - A 't'b;q'-,
Art, 41 {Cdticar ll.�socia�Õe�
clubes dirigentes csport:"';-"
I'tc, ,,) _ Ab"'llvido,
Gilberto Nah'l' A'1'bj,

tI'O _ art, 89 (Não olhf\t'

cartõ<:s atl(,tas) - .'\lJ"']

Depto de A'rbitros de Haj"i
Adiado,
Waldir Oliveira - Rep-e

sentante _ (delegado)
suspense 30 dias,
\Valmir dos Santos CBi)

- 106 - sunpettsc l'or 1 )l'
ge.
Waldir Oliveira (,leicg'Hlol

- Absolvido,

Nelson V9.rajio - (a1'p;·

IV JOGOS ABERTO�RETIROU O cesso

Continua a Comis�ao CI'�l
traI Orgalllzadora t10� IV J"

gJs Abert,,:; de San:a Ca'"
)"iua " trabalhar ativil.m.::' -

te com a fin3lidaJc dc 1','
11a1' " Il.(' .. nt",cinwnto Q\I(' T('

I'á 1''''' sede li cidade lIu Jo
invilk, num dos maiore� �;l

cessos d" e'pun(' cutan'lo',l
",

O lateral Edcmir perta-i
cen\e ao elenco do São P'l.:"

lo Futebol Clube, retirou "

apnl'êlho de g!l��o que �l:,
v'llvla o braç' :e':,.uer<lo, v�
lilna do jôg" I"ente ao f'.�
gll(.h'ens� F,C, por <>ca,,·' ... (l

d<> Tunv-io Inicio,

A

" ��, FeT"ra (1om�s
I�'ha do Mérito

� ír (rla p�lo
't::: República,

50 rr'
r

Quando o Ney nos per�'n

tnu �e achávamos que o Col."l

p�:io e ,'ice da cap:tnl cn-'

g:niam 3' Ln}is. fomos, ;i1

cero� e ��m me�o ãe ,!;"l'ê,

flfjrma{u)� que não!

Il: se tiV"_lO� esSa ()\\Sa,';�

foi porque �abhmos que nl�1

guém m::lhor �e nó� po,te
do afirmar ao con1r:lrlO,
Nôs, que c'lnvivemos q:w

;;:e diárj.'mente cum n� ,$

jcgsdore", <lirigCntC� \,' cl,�

b!:' 'da C:>.pita1, nâo pO·l.l

ri?mos fazer outra mei'1,r

afirm3ção,
C�!nC�l'-dO o cérebro (>"1

funcion"mento durante al

guns segundos não litu'Oc 1-

nl'�S em afirmar que" pã
re" �er:a dUl"l��:mo entre :13

cid:d;:s acima Cltado.S 'nas

aue difi� r::�H:nte <I tit'tlo

;�rrjr;:1 p:ira 'outra qU'll
Ol'er agrEm'ação que n�\O

rô 'sem o Metr,-,pol, de �ci

ciúrn:;:. ou Marcjlio Dias eh'

It'j"i. J'a que ..,� esporllsta$ <le J.",

m�I����i��::od:P:i$p:l't�;��I� O-s 'állehu �:! �:$��7.:ç::a�:rC; ��':� <lade lW sentido de

segunda rodada já; �Lfltl'\- convocados ��!;d�ia;c Pi���l�o:��o o C:�lt' �l�;t::���es ��,rae�ãdio �'�
mos ,a supremacia do t"-

,

d clube nlbro-anil portUd,to,

;i�a�:��i;en:s1�:a;::d:: ��.� para a Seler.jn :��:���s�Ql1�:sn:::;Os fen';:
terioranos tuna '\(ez que I)� A CBD apresentou a lI, t'J, O conceit, qu" Ja puJ ,Il�

clubes da cap:tal náo dert\,n dos jogadores conVOCado; pa !tajai nos anais esportivl'.�
O ex zagueiro do Guarani

para a saída, t"a os Jogos eh: Copa Roc,J. e
do Brasil exige ° max,.,,,)

Erasmo Damiani <a alg!.n�
Foi 'o Metl'opol firmanJ,,- am'qt,,�os pula Europa: 83.,;, sacrific'o d" .�!T� �,,, ..�. .. ...

r de'
se di3 a dia, semana :lo �(.- os seguintes os atletas reln- dcool,oa-',>C,".oide,nx',"rnp310'"dé� Ls�:� ��;:d�a':�:I'�t�:+si:-tp:l:;��:

, " ..... sidenie d!t FCF, Sr, O .•�l

:�I�'ldOm::80aCi:I:� n:ar��;� ::���:s�a�:I�g:'G�:���c�� alta compreensão PI'OC11rn.l :!�eernt:m�o�in:a f:��i�in�:�� MqU�IO�s[::,asul:���:�oo cOp';:a'verde ultrapassll1do frontei do Botafogo; Gilmnr, Lim;,,'
d? trazer par2 a !l� H' �l ,:'-

raS c demais obgtâcUlog Cp" Mauro; Zito Mengaõvio, �:rt�:a�n�i:I::n::re�:���l'�I� ASSINOU BENTINHO �;:-��7=çõ:�u�!n'toFl:�e;�:
a �uo. frenl'e an""�";""" Coutinho Pelé c Pepe ,lo

dentro em breve, O meia DlP:dlo Rp,!lt'l,l1'l, de Curitibano� e do M" _

H,.je, ('om certo jubilo Santos; Gerson do F!amer,-
Pretendem os dirlgf'me� uma das bõas expre3s0�,� pol. A medida pren<le.'e ""

;���;::�e��e€ : �:::rO]}abP� ;:;n:�::;r eD�;,i, d:O ��� do C,N, Marcllfo Dias ternli- :�:d:apu��s��m, ::ta�ll":ment;.�,', fato de lerem sido ob�CI'v"_

luto de um grande Lt�Uio Paul'l; Dj'ilm.'l 8,\1\\<1:; e Ze- nar todo o b'aba!ho,t!e ::;li-
contrato termin;<!o,'" pa<';l.l das vâ]"ia!! irregularid:\,!t�

barr'1p verde" Tricampelo qll'nha no 1'J.Jm,,Irln; Nei, ����l���,p�t:u:n:<)ê:ed�a��l: Ramos c Avai lIispulal'�m <) �:rfU���to� (�o �:���st��a���
�����u�� �:' i:c:�:�'Il;:�l��O:�� ��:o;tce�l��a��':h�of'��"� sua innugul'ação ofi�lal. �:na'�a)�s:n�: !:�:n"�IOe :,U',',l��... _

mo; Infl'açõe� divel'S1l3, fal-
... .., la de pagalnenlo de TaXi).l,

��cu����l'ágra:��str���qUi�:.� �rein"dor,. ��K vl:��:';n�o�é::���:�;;�� doculllentação 'tia apl'e�on-

anais do ClutN c!'lciumen-
"' .. TorneiO de Basquete ,"' üatando o jogadOl', ��'::ÇãéoPodc: !:���:�r:s f��<�

".
t li 'lt n Pralt� le �-r:"'''' ---

tletãs, o caso foi encami-
Não queremos dizer ';'>:1

"C
A' E r

• peten e 'I�ll o

t,'
"!!'lI!P"

TORNI�IO "O EST41)1)"
i,"o que n;o n.w« �"r do-,. romca soo,tlva vou de vrnclda se� :�v�"l:- A equipe esportiva de O E�- �:a,�eov;:;I:sT��o����:a� .. r!'-

">"nc�do da posição in' Embora com rpih17'rl" tllJ- ��':nP�:r�;lr�:d()l; 'xc 6,vO�u;
.

_

:o�l�: o��:n:� ::' ;;:��:�� ���;IC�e �:�;��:�ta��: s:� atesta a supremacia do ven- REX.MARCAS E PA TENTES
com mai� de 95% d� l'0� ,,- do disputudos oS

J

Jogos'.:Ie ce�:�id?: Jaime, Felipe, Na Obn;J"d' "aca a "nqu'"'' d" Basqu'" Infan,n 'Juvoc.',
z.,'eno Ad,rn" Sécg;o, J.,. Agenle licial da Propriedade Induslrial

li·uIo• não ha dúviúl! nQ estádio da FAC, em. 11'>-
me Maciel, Luiz Fernafld:. lItegt.�tro de marcas, patentes de Invenção, nomes co-

m�re�;r�:�::� r;::;:en�: men!lgem a Crôn;ca E�p,,,'
Victor e -Atho!!, �rc!'1f8, títulos de estabelecimento, ins:gnias, frases d.

time ln :� regu'ar CÓ certr
tiva,

Na segunda. peleja estive- propaganda e marçlU de exportação,

me, N'�"?ce porque sabe s� Os clubl'8 participant�s ram em açao as equipe<; A Rl1A ienp.ntp Silvp'r� ?q - l0 RnrlRr -
;lprr>vrit:nl das fplh->s -te têm al're!entsdo um niv�l e B do Clube Doze de Agõ�-

SALA 8 _ (A.LTOS DA CASA NAIR _ FLORIANO'.

�!�����a���: a�e��:res�tl"��� �Og',r�;:�:�:'���:li:e�h:�:;: POLIS - CAIXA POSTAL 91 - FONE J912

possuirem qualidades pa"''). "AI> venceu ,com facilid,��n

�c tOl'narrm grlln(les (..1':1.- relativa a equipe "B" 'J.,lO

lll:trCador de 70 X 38, D�b�

Se Q!sim o flzemos n'l'

foi l'orque Cnn_nlOS :;''' ,'

rênç:ia por qualqul'!, aliT""" a

c... � cac�r,w:m"e e, �',lm_ pJ':

que nos�a (xpr"lênc;,l
as�ucialion guanabann', "

pl'inClpalri1ente na Cop" dO

Mundo de 50, a qual tiv."

mos o prazer de assli,ti:

sim CKigia,

Iro) _ :ldvertido,

E Pl'esi-:!es1e: Law'o Sa'li,�s
Memb!'oR: Amilcal' Schi',"

reI', Libel'ato Carioni, M��,'u,
AuréliQ Kruger, Osni M('l
ra e Osni B'Oirl'lnto,
Secre'ál'io Ênio Pes<"

Gual':lui FC,
(M;;� '''re�ental'

Absolvido,

Al'l, 59

cnrt00,;)
, ,

,

LIDERAM O TORNEiO
RIO, ,) (VAl

no Ferr',·CL Go 1

ant:go eh<'
p\�1"te I

nhã" d�stl c', 1 r

n
"'1 !,\'Uct Barbosa _ A';'tJ�·

adiado o julgamento
Na oportuniãatié-, dois outNS

agraciados r::;mo.:m re":�=l� F'Olllúel1se e

Pimla P::1!'ilOS
empalaram
por 3 x 3

A� equipe� do Amaz�n\',<;

�o d: �������oMi���rolid��,:;l�
Benjnmim Gall'ltti, que p')

u!goniza equil'c.';! fi\ia<la� li.

Ligll Blumenauen�e de Fu

tebol. O Torndo e�tá co"n

"eu turno terminado,

. Refletores para o estádio'
rir. M'lrcilio Dias

O IVict. 'P"l, ao n,,� "

juntamente cum o M"r�C,3

Dia.. são <lua>l dlt� mal "_',

e mt'lh'lre" "xpressõc� du tl�

l�bol de nO!;"O E,�t.ldo �_'l

forte re'i,;e, em >u:> nl__ l·,r

ram Jl !l1l'dalha e dipllfll':,
o deputa'lo Adelmar da C �

ta Carvalho, e o 'grand� be
nemérHo) do) va;t;o, JO!;lC '1,

Le,ro de Paiva (Almlrdr,t�'

a Medalha do M
tivo, que ,:1<:

pelo pr' n ITAJAI' _ Podemos in,

fOI , .. �, C· m ao,��u'a' s,,:�u

r�l1ça aos e;l>ortistas que )

CN Marcilio Dins já se ,'n

contra de p·;sse <los rerJl't"_

l'es Para sua breve inst>lll

ça(),
"�,,,�" ",,1un1t:S f"r�nl ,!;>o,

ea.rregado� no ('stâ� Dr,
�._. v'''� 1..UZ VIndo de Curi

tiba em cujas caixas �(' cn

contram ainda de�mont.\,!' <;

os reflet'lres que v!r!lO Uh'

minar dentro em breve li"':" ••

das grandes prl1.ças de C',

portES de S, Catarina,
Animados o,; m�l'c;ltst',<;,

pretende.m dent"o Cln br"+

ve colocar em exposIção o

que acabam de receoer r,�,-

C9, e en!.

presidente d
tado JoãCl Mcn

8us}-�.,_a dommgo a",
dod" reO'i ... ,.,.,1 dev:,.J" <l P,"

cissão de p ... ",�",,_ F;<f""'-"'1

se e Paula, Ramos .......

REFLETORES PARA O

MARCJ'LlO DIAS
---------------------------------

tr Ccndidolli!4!o riO Mafilril:!lãViços prr

port;va in C

de ativ,,!, ,e Apôs os estudos feitos ;)e

los têcnico� Rôbre a rêde :le

Ilum!nn�ão a ser colOCa;"!!',
no estádio do Mnrcíno Dia�,

racanã, As propoQt.9,s �eTl:O

,�w ...... ", .. " <.-,,,,e o:; .u,a� � e

1;) de a"l"., A obr.a es"", �l

Ça<la em sete miihões e y �

zentos mil crUZeiros e .1cvr;.

l'é. esHr ('onclu:da dl:'ntr, 'I"

60 dla�,

H.iC 2 lVAJ - A ad"u

n, llaçãu "OS E,,,,tad'?" ca

l. n,,;Jal,1 lAul!,u) ab-- ti

c!Jn,-:orrência pública in-':J.

instalação de apart'lh>; ,',

" a' cuuu.clonado nas ca'?: �:J.s

de radiO e televisa!) d!) ."la

qur-, com? era dt;' e r�p<,':,,"
quase uã" I('ve públll''', 1\

peh'ja foi bem ,1i�pulada eí.L .. , a dirctllria marcilhML ve:n

de�envolvendo gl'ande éitfVi-
no final acu,('u t,'j;s t.i:"'}�'"

paI'" cí\,la la'!o,Para alugar - L

Rua Estuves Jtmior

Flamengo ,s
Me'ro�ol
Suspenso

ERASMO NA ILHA

por determinação do 1'i"'-

"U,� �dw�r�érjl's paJ','l im�

p�r-Ih� o ea�tigo dcvid",

Merece, enfim, pl'rque é ,:I

e�quadr'l mais bem 2,rm?rln.
e coordenada do cel'tn'U�,

VENDE-SE
que�,
Ainda na última q�H\1't:l Um terreno, adequado para construção de estabelecl

m('nto comercial, ou para. residência, na esollin:l ela ru;'t.

Jo�'\ Lins do Rêgo com n, rua Herminio MiJns, no Bairro

Rnm Abrlg", preç� de ocasião, Tratar ii !'1m 01', Fúlvio

AdllCci, 453, no treito� ali rua Dt>odoro, 22, Fpoli� com o

sr. Jo:'\() Tf'lhn� Snnt"s

foi () trein'\d"r dl\ rO'lin':O v·

t.oriosa que alinhou Capit'ão
,Teime Claudio Tonico B.:lck
Adil:<;on Romualdo RQgerto
� EdS<ln,

Refedr:llll "s prélin' Af' n
, , P";l7.fo""- I' Ai""l1 1"1\',',

!)Cp0Í'! disso retol'n«l'a f�

J�ll1'O"'l, .r;'i mostn'I' (I') l

nO"ei"o a belc7.1, hegU)1'�
c "'I;�n_ç3 do fut('\:" t'l

fl).'a efltlV<'1'8ID em ação oS

�onjunlos do Lir'3. TC "

C""iriu nu caLego1'!a de in

rfii'l'l",'
Um br,m J";o, em qu� n

Cllpido c!iri;-:i,jn prl" (' '!;t
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U.R.S.· Lançou Foguete
CAPRU:

. MOSCOU, 2 ("O Estado") - A Uniâ-J

�oviética lançou hoje um foguete cósmico em

itireçáo a lua, onde deverá chegar dentro (k

� dias c meio, anunciou a rádio de Moscou.
O engenho, leva uma estacão automática cha
mada Lua 4. Todos os instrumentos funcio
nam normalmente. O foguete foi dispar.,b
depois de haver entrado em órbita, por meio
de um satélite artificial.

M ..o\NUAL DO JOIN.�!.':'S
MO - d.> John Hoh��I)"�,
edícâc FUllU<l d.; Cultura '1�

colc�ã,) Bibl'. te-a du Ho�"\ "1

Modcru». Dividida cm 4

If'�, comecana« pd,,, "?" -i

ciJlil)� aa-tc« do. Pl'gt"('"

JOI'nali,;tica", pns;;ando p"'-
• "O E�r,rit<'I' C"lll" Joruur -

,,,' e "prlncipif'\o'l de R<'P!'_1
gem" até "O JOl'nali.'mu n

terprctg\j',u" tem"., IV'::t

o)Jra um c�ludo Compl!" J l

"bjetiv(} da J)nica ,I" j""'l �

li"tn'i'm"de"n<>, tn!',rio I,

maneira realista at,·:tve..;

excnlpl:>s ,. Ilu traçõe". Ü

que' 'l ,niciam "u dl·di.· .

1

:l C9rrei,·(l., ". famih''':z'\ 'I"
c"m ,h p";nC;[)!"� ftmdnPt· n

ib��"1�;ra����,'ll:';lt�C!�":v�"·1 ",

Imeto'l"s m:t:s Ill"lerll"" (,

be��a�ll:::�: r'�;\l!:r:;�I��t�,�:
expr,,��iva da impren,a ';l

me"icann, t"'11 uma ca--.-1

ra b"Eh'l1ie C"lllll J()rl1a\i·�
ta e ]lr"f"�'H", da mate,.; I.

REVISTA DO LIVRO -

O"'gâ,' do Institut" NI1;: ,

nal do L'y,.., II" l\I!ni�ll'ol''''
,la E,lucRe:lo 'r Cullu'·a. p,,�

b!icaçào l'uc1dgda pOI' J'�'

�Oe�:t�i ISe��l,�<l� :;��':::aM t,� .�
e redlltur AI�'"andr" E'.th
Eu. E"te 11úm.eru 23-24,
gido Culll "IHra,o in.:·�:"

colabor.aeõ,,� d" maior ino'

rê)s., c"�,, p"r "xemp1', "

II .. Faust<J Cunha l(Ja� "u

Alves e o renl"m" ""lllãn

:icoJ: .1" Harold" de ';",1-

po" (Mai?kowski lm :>"rt'l

guê�) Q\le ,,�"cura inter,)' -

lar a', r:1e�m,' '"mp" .1U,'

haduz um dos mai� C!ll'fl':-

OVOI2UJJOJ,U!

PREMIOS DA mBLro-r;
Cr\ DO EXERCITO - ,:e\

c"içeo; P3.'·) 'I< 1'1'Ô!l\ins :'.;'

tund_ <ir: Bibli,.tCCu do .'

xérrito que .-ão, no Corr�.l:e

mie" OH p,iitlc". d""ti'l"""
" civiri e mllltar"s. CNn:l

d"laçõ,,, d� c"S 200.000,00:

Premi" Fraklin
P9ra "b"as dl; qualquer

ne"n, exceto poe�ja
nad" fi HrbQfici"i�, f'11bt:
nonte� I.! !-'a"g(nto� das Fú"�

Ças ArnHlde� ('çm a dot,,(',:',
d� crS 50.000,00.
O praz .. ,!€: t;IC�)'l'nllla,l o

de jn"crlõe� "e"ã a 31 t"

Ilgô,'o, Para amb"" M ;') '(:-

cccnt. da 8.« l1ãg,)
ENSINO NA BATALHA DO

SUBDTI:SEN\TOLVIMENTO

o tttular da Pasta de
Educacú-, sror. ElpícHo
Barbosa. é o paraninfo da
turma. ocrneca falando do
problema ensino em Santa
Catarina. Reporta-nos .10

rema a putlr da rorcrmn
Vida! Ram-a c o que :l.

mesma representar-a: pas
sn par.r o pedodo de Nr'
rcu Ramos, quando o (':1-

sino ]1:i!11árlo 0:11 êamu
Catarina era cnnskterado
mcdélo em l do o Pai
"_ Avcra _ contínua "

P!'Of. E!pidio Barbosa _ o

a' i

NOVOS MÉ"!'ODOS E PR.-\.·
TICAS

D:i ':l.

VID!. DIG:-JA E �.1i<-:LH011.

Rr':H'ion"udo a esc')'a
('om .1 vida o titular ::Ia

P:t�t:\ d,:, Educncão tece, a·

r. COM \'i'lta� a':k pn -

f(lss, rei oue p"ranin!avn,
uma �r"ie de opOI'Lunas ('on-

ni·nerin ,In Guerra -

dl' Janei""

poderão seI' .. bti,J.J!; m"'lI'J'l

te ligação c"m a seçao (' �

Rela<:ões Publicas da E:-

t-!i,,'eca do l!;):ercito !'_r�- nar a vida dil"na e IT'r'h"r,

il,o atrõ!\'és dro uma atuaç:lJ

em a

ENCERRAI\AENTO
reuvtcuce, num dia a dia
sem vacilações nem esmo

rectmento. fazendo c-m

que as criancinhas recebem
dos mestres um pouco de
luz, eis tarefa das mais
merttórtas.":

E finaliza com palavrus
rep.rsaeda, de emoção. di
zendo o que representa a

tarefa do mestre e íncenrt
vand- os professores a se

dedicarem com afinco e

amo!' ao magistério.

AGRADECIMENTOS

A ;oordenadora geral,
professora Ingetnn-g Deeker
e a c-crcss-ra do CAPRU
Gessy onerem Stocco agrr
rtecrm a todos pela C11:l�

oorução e estimulo para c
êxito t-tul da tmcraüvn.
rerermao-se, an.bns.
e.'·j:ecial, ao PLAMEG fi
SEcretaria de Eduracão ('

C\lltn:'a, as irmãs dJ (;JI6-
giJ '3u'Irada Fllmí!!a, is
aut�r:c�âdes mlln!(':pa'�'
aos professores cursi�t:\o;;

PALAVRAS Df) GCJER�

NADO�

Pe'a imp- rLin!'ia d" fF!C

.�c t?",!:,.otem damo";:. :lbaix)_
r�. intc�:a. o discurs') p'-,,
n'Jn!"!ac.J na op,rtunid<1dr.
0"''-' G':JVern'ldor C'els R"-

FLORIANÓPOLIS,' UMA DAS MAIS POBRES

.CAPITAIS DE ESTADOS DO B R A' 5 I L

Ipl'j",liC'" poemas do pOÕ"a

scviéttc-: E<lu)rd" LoureT'U'o

t Pre-vnca ( a Cf)n[ra�r(!1'"
lu�ã" ,I" rnoaerntsme ;:10"','
guês) : J1.<:é r.·farcian" �,r

n.€.i)'o da Cunh"l (O Grani{'

persvmurem �Ie Cl!unga ,iE' Governador Cel�o Rem- s

JO"g.. d ... Lima): e Sil"·,, r e tcnui aquele ritmo de
C3S1r� iR'iQutl de Qn2il"" trabalho. prccurnndc :! u-
e " chamado ,·"m::,":�e !1" ,ao zstndo o lugar de d-is-
!lc�tino), jq" 111. seecac (i� taque que Ibe é devido.

'

Est uus. Tambem em -rn '- 111�i:-;tiJ1(1, cm que o

djlr,�"" "Arquivo" "Vãrõ'_i' sino � arma de major
"Noticiãri,," (' "Biblio-�'''!- nifi�3do n;! h:1lnlh't
fi,," há infnl'I'lla('ôc� de "" O Silo1Cf"nvotvi:ll"n::o, O

tantc ;nterês�e. U!u!ar da ('du�a(�<1o are,1-
tua o trabalho OU" ""':1!

�end ... !'ca'i:':1d" IV) E'tn:!c
p";;r ec.u'pe 0<> técn;c> '.I:l.
Secr"t3';a r. dJ PLAMF'
c::>nfe"'me detel'min,wio ('::_

ç,'e"'] !'lo f'?Jvúnadol' C(,·
�o R1lT1:'o;.

SA-O PAULO
RECIFE
BELO HORIZONTE
SALVADOR
PORTO ALEGRE
ITEReil

C !TIRA
BEi..

'

FORTA -ZA
VITORIA
MAGEIO·

ARAGA"�ÚNAl,j\L
JOA PESSOA
GO NIA
c.' Õ LUIZ
ANAUS
L O R/ANC POL / 5

MUN/C/PE:
AJUDA A COMBATER OS QU::: SONEGAM

IMPOSTOS:

SERVIÇOS .•

.._---,,-""7"------------- .. -.-----�-���--

através do Semjnã�!o sócio

Econômico, aqueles ele
menk:; que virln, a ser de
case rara um programa
educacícnat Que ímpressto
ua e engrandece fi nossa
terra. Como Chefe do G�,
vérno institui um PIJ.no de
Metas, cuja prtmclrn preo
cupncâo é h-mem E C5

resuttados jâ podem ser

anunctcdos. No sector de
construções, no ano pro
xrmo resusdo. poude >- PLi\
MEG eonstrutr ).ODO s:dJS
de aulas

, mal� de 3 P')I.·
dia. das Quais a�l -rurats. e
141 urbanas, capazes de

abrl<;!:ur ao.ooo cnencas. O
ensino médio está sendo
ctnambnoo. pcnt.Ihnrín "

Estado com rmcmüvo , (':1

pazes o de influir cecisív.i
mente na propur roão ínte
tec.uut dr! nessa tu-entude.
ccncmanuc a escola pú
blica (; a escola r:.1rtiCU>il'
inau2urCi \lma fase Inédi�a
na história educael· n.ll
bt.ls:lelra: ti. gratuidade do
E!1sino l1l�d.lo. Sómente 0S

te an:) !",tou aubrlzando
50 n0VOS COJl'-'i!nios de en

sln- médio p-r"tuito cs

q :.:ais somados aos de
'

a11:)

amenlJ!' me pcrmite afl,_
ma: que P'JUCO [:lHa p:l.r::t
,1lcancar a -escola!';d:l::l8

gratuit.l no ensino
-

seCU'l

dário_ d ... l° e do 2° dcl s

Sô no sector dos convên'os
c,�col:lrc.� -o Estado dhp::'!l
sarâ ( ...te ano ·cerca je
CrS 20.000.000.000,00. o que
CrlTcsnolldE', a uma m<'-dia
de CrS J5.000.00 a 18.00'100

per c,'pit:\, � �:'�ttllcl� '.e
de en�ll1O med!o pam cerca

de 12.000 jovens, �f'm eOll

t:tl' :.tqneles que aind't se

b('n"llciar5.'J CO'11 as bols:1.s
e�cola:E'S. ('ujo rer:ime pI'O�
seg-l1e. É raro. hote, o mu

n!d"i:J (',�tmincn· ltLlc
lIa.la f'stabelecimcnto par
tkular de i'!nsino secun

dário, que não contg com

e�tn colah--raeão do Go·
vêm!'). f.qui no Vale do
I�:ti:ü, eu citari:\. Que jâ
apl'''vei os convên!os pro�
PO!t·s por Bru�'1Ue, Ita

jai. ''!<;Cul'ra, Tlmbó, L:lU
rentln'l e Rio do Sul.
P"n�n. cntão, oue vou

c:um;::,'lndo o meu

.

manda

to, (' "encel1d� o,� pl'oble
mas que me dispuse: a a

('nfr,ent,.r, como c;l!'Idida·
to.
Mas, meu,s senhores, esta

festa envolvc o e.1�hl') r..j

mario ,e ê sôbl'c êste que
devo me manifestar Nin�

guém def:C�!1hece a de�a
sistên"'h ('�' "11P vivia o

professor cat:ll'inense,
Verõflrq('1 09:

ver assumido o Govêrno
flue c- primeiro passo para
recompor o quad:'o erlu"'l
clonai de Santa Catlrina,
seria a r.eorganizacão da
Secretaria de Educacão. o

que fiz ainda em 1961. Pro
mrvi, logo após, as primei
ras medidas visando à ra

cionalização dos seus ser

vjços Que,.em breve, serão
mecanizados. Jâ, hoje, com

n lei em trânsito na As
sembleia Lee;J.slativa que
institui r sistema Estadual
de Educação, de acôrdo
com a 1,ei de-D!r.etrizes e

B:��es da Edt'c;]eão Naclo
nnl, c�pelo co:npietar o ei
e!., mw errJ. dever d ... meu

Gnvf>rno :ltr-nder, E se essa

lei fõr aprovada, como es

pen, I; ',ximos dias,
:lÍnda l.·te:'l1 funcionar-i
em Fi:...:·::1nr P' Ii.'-I, a Facul
dade l:.stadlJ:t1 de Eduea
cão. totalizando dedicada
:10 preparo, em nivel su

perior_ dos pr ... f�ssôres de
Santa Catarin:l.

Mas, enQuanto se proces
fava o trabalho diuturno

dos Gabinetes, o Plan" �e

Metas, �través de seus ór,
V;ãos tl'cnieos programav;\
estes cursos de i.lperfeiçO:l
mento, pio!1('ir ...s ,�!l1 nOS30

E�tarto, dcstlu:tdos a apri
ml1!'ar C estllllular o prfl

!::<;t')" rll'''tl para wna. l'i"-

d, 1''''h3'hD. Em 1[Hi3
fOI';!l11 rr,?'in.(lr;: fi ct(';;�i''::

<.:Ul'SOS J.tin:_:illuo JUíJ pro-

ressores.

No c-rrente exerclc-o.
uma s'.\;·ie de 8 cursos, dos

qua-s este é o segundo
atenderá 1.600 proressores
ruuns. Esta ccntnourcêc
d-. meu Governo à SOhl��10
COS p:'ob:emas educ aetn
nats. L-rá reflexos imedia
tos no rendimento escol:n',

e consequentemente no pre

P;H do hcm-m que tem

sôbre ,�e o encargo de ven

ccr o suuceseúvotmento. A

supcracúo da pobreza e da

mfsárt-r. l' tarefa que não
f.e pode mais adia r. Esta

concténcto eu a ter.h (' a

levo às popu:ações catnr>

p.u a Que juntos.

LUA

_
.: k i:.. tJ:_'_

EM ... ,

povo e governo, façamos a
'" que

tem desafiado gerações.
Aos pt'oj_e,SOJa� .... __ J:)re

sentes, peço levar às suas

comunidades estas palavras
refletem a minha connen
ca na r.tira que realizam. l:

p.uJ. 0,1 crten- a catartncn-

CASA CARVALHO
distribuidores
exclusivos
Fanf'. 3077
'll!nrl, 'T"P! '''C'l!�
J

d03"Circulo da t'Jl1[zaGe
Jovens (�C Eftreito

i.':lVmr.!or

,_" o ou em I;Qvido, ruver so

;;::1'0 o '-\'T"'�mii\io de qoor
o lavouro

tr.,�, lho ne cnpmcr. �G<,:o umo v.sue (lU

peç'J ,o'ú:moç::)es 005 Icoftcontes:

l .,

r' i:C"'," & LEPPER .•SIA.
..

l � o ,dNClpe. ln
�. t. '" ti U Ll\!<, HS

.

�

�

c." )o� Wt�TPH"Lfll. 4<1-
•

� �___..�iM' '!<!tt"lt}.*', .. -:...._

Foi funliado no lha 25/?/"3

por um giUpO de j()ven�, II"

subdiotri,o d'. Est"Cito, k:' I

sociedade a qUd1 denem' '''�

'ram C.A.J.E.

E,,:� , ....a p"" fin�ll 1:J.e

wecirua faZEr exi::;til de .1" ,

,i" Estreito um maior nu 'l<!

,." de Hmiza,les atra '6 :

r�uniô"s semana i,. ra·· i '"

dança�te3, festinhas an\1''';

canas, _pa�sei(ls, jogos lJ,'"�

recre::çao, palestra); P''!' .•
A me�ma já poosui Hll'l.

Diretoria. a?"im con4i, li-

<I." (
pre,idente: LJag:mar �a

lista da Ro�a
Vice Pre.jdent�: Gel"

An"es mesmo de vestir a

r-uf._\<rem de eandidat" a

Go\'ernudol', eu já pel'cor-

Cflll�::'l;" t'ln p:'(�l d:l. '." - ria o E.stadu. buscan::lo
-------------------------------- ---------

':.�')� c;(' u:J?:'f ,-
c am"n'" de pl'Jfl!ssof1' Os l�)Omentos mais ftc:j-

'nln\Í'; o� C\lrcl�t.1". p'of,"- Z'� d.:, meu mandato.

�0r", T'!";'" ""� d� Es'ac!o r"cinlll ,me. eu Os sinto
!' d') M'l\,!"j' 1'1 'p:�nj, 'l1'

•• _.., .. - f'�t'\l entre os P"0-
nOV1S �11é'od:; c p�'áci"n fessores catal'inenses. P-,-

ectuca.'inllnis, que Idl.(l ap';- '�_'_-"'''_ el1tao, QUc (!U l'e�

cal' em �uas e�cnJas, COI1- vivo�, paixão Que emplo-
sep;u'ndn m,,;,> rcndimento gou o meu p'ü em f!lll . .e

junto r.os aiun, s dfsting:uiu o G)vêrno d;l-

quelc ",'e, um dia. :lSC(>T'

l'Íf'u .ii Perseirléncia da. �

J.lú,b'i:":J.. e o+-lnü!h II o

mcsmo caminho,
gl'ando-l'e P;)J inteiro a

prol dos interê�ses m"is

altos cip. jnfánc;a e. da ju
ventude de Santa Cata�'i-

Tnour('il'''. LI,(1'te A' ',$

Andrade
viC:' T'.�ll"'i"(l: Luz n�

bCl't" F("lkamp
C'>n°t'i�IO 1", cal: p", �:.'

gard de Oliveira e- Bersa'-,o

Knabb"m.

Apl"V� t'l>:l'l o�l1�êj" 0:; ...

ra c"n�,', r J 'vens q.li! 'I>

s�i�,n PR': '('-r' " de�', .... "1'1

ri :n (' t;\o. .. compa �

,�nl :l )"1.1: iJ.:l;,"Ch,,1 01. .1't

ra, 167, d(!r"nte aO G':Z'"

E!'\eo)ar Jo�é Bojreux a '11

de tom: ·c·m irif"r�ac'J,'�

Gama ,t.i""m Sih'3-

.... ;, ...... UTArl.HJ

CES_-\R ECTANI, nalul'al

S<"!cretário: Adilson S:� 1

_!)�i l:lilhres de cruz"!
r',. 11.1"'CS e!11 din!l'�jl'o é (

p'cmu que será dado a(

A "-1r rio Meihor TrabalilG
sôbre Trigo no Brasil.

1<'s:� concurso é par:l n

a'1O f"J!'rf)'He _ Hl63, f: o

-::.:f:..Y1IO M()JNHO FLU

MINENSE", já ofirlu!iz3do

pelo Senil'; Ministl"') da

b 'l1h Cota"jnu ten,"

neces�id� ,h� ii", :\d�lr ulll4).

p",na m'T3llica e não !1�'
uindo recursoS_ apela �mrtl.

o., coraçÕ',� numani11rl:t ...
de'ta cid2;:':�, no sent.<:o ,lC

que l'or intermédio de 'Iu_

nati.os I u�sa aJcan�l' r�

cur"o;; !;uficicnte.· para 0'.'1.'1

õú C'Jnfeccionã-la, Oll d-
nativo,:: d,'"el':J.O 'CI' enCllfTl •

nhé;,:os :':. ]!."'1r,ao dê�te j".
naL Que Df'uS lhe� reeam-

\ -�

Um Autontóvel DAUPHr
KE 60. Equipado eom rã,Ii?,
T"at�l' no BAR E LANCHES
EANDEIRANTE, l'ua Dr.

Fulvi.o AGllCCi 742 �;;S ..

TREITO.
'

5--4--63,

Efetua-se serviçi) de es'"J"

mentos ...m geral. Memor_
informações com Vamir _I

ln-: ,llJ "u Telef. 2738.

Ci'rirJ
'O�arll!nfdade

Tr"':,:i-·'-'c l"r uma O;\JeÍ>':\
cum Inarar, um 'moto!' (te

pôp� CO!n 26 caValos, tUd2

O)'lgll1al, só tt-abalhnu e�'1

tgU'i d"ce. Ou Vend(-6C p""
CrS 350.000,00 a vista.
H·�'hul'es informacõP!) c,'m
11 R� .tJ! 10, pdo teJe'''Jlc
2fl94 pela l1l",nhã ou ln

Rua Visc, de Ouro 'Preto. ãl

Agricultura,
Qu"'1" qlllzer conCc-t'l'ej'

ao prémio escre'va para Se

tor Informacão - Cnix'.'1

Postal. 436 _ Florlan6p
lis - Santa Catar!n3. o·!e

receberá cópia ti:) R.hU:':
lnento Mcinho F!um�l"E-n e.

CAS! ";[\ C': SOm:RA

USE

ftECUlAIlOR US� �.�11
---�--�-'- -'_.

CASA OU APARTAMENTO
PROCURO ALUGAR URGENTE, EM QUALQUER

PONTO DA CIDADE, TRATAR COM SR. PARUCKER Hl'
TEL QUERtNCIA,

'

blindada à poeira
montag,em flutuante
à prova de êrro
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Problemas Educacionais - ,�n pliação da Rede de Escolas e Melhoria do Proíessoredo
Tem sido altamente pv� ramento realizou-se no Sa- uma palavra de agradeci- nado as diversas matérias. dos correspondentes ao nú-

sítlvos os resultados dos Ião Nobre do Colégio se- mente ao Govêrno que pro- Segue-se. pelo Governador mero de professores cursís-

cursos de aperfeiçoamento grada s'emute. que se en- movera o curso e aos pro- Celso Ramos, a entrega tas.

de professores rurais, que centrava totalmente lota- fessores que havIam tecto- aos insptores, dos certlfi� (ccnt. na 7.a pág.)
vem sendo realizados em do_ A mesa encontravam-_-------- _

::;i��o, municiplns do In- :o�, ;;::,�����: �:I�'I��: CODEC.- Comissão de Desenvolvimento da Capiiãi--
P:;;:.�G_g:"�';'.d,c:'��'� �:lc��t��:t1;:,P:ct;:!::n� Passe�lo em volta ga ilhacação e Cultura. o CAPRU te Desembargador Arno

,.' ii

visa levar ao preressoraco Hceschl e Mlnl,t" Nelson
_

do Interior, novas praticas Stcterau, deputado federal

educacionais, Pedro ztmermenn, Eng.

• de Santa tllla'tarl·naCelso Ramos filho, titular ,

EM BLUMENAU da Viação, Dr. Eugênio
Doln Vieira, titular da Fa-

so�:dr�r���,ra,���d::;'�fe3� senda, Prefeito Hercillo D�i·a':;c.i,) soares

municipais, se reuniram �::��od;e::�;:en��, !���: No exu e ••• :: su, ca nossa

Ilha ternos as llhótas do -

�:dOBl�:e�:��o f�:�U��-_ ;s��;.:�rG d: :�:f�aç��Píd�� r'<>.yag ... " Grande e Papa-

rou 10 dias. Instalado pelo Barbosa, Secretário d':l
-gaio e-cqueno. e ja suc.n .•o

titular da Pasta de Edu- Educação e Cultura. �:��rê�nc����'�� p::s!::�:;
����oo ;a���t�,r��!r�f. p��� IMPORTANCIA DO CURSO pela pra.a do Pasunno.

sança do Prof. Osvaldo F.
dcndo vemos as Ilhotas

Dois MoLe:tues do Sul, ,!;e

guindo temos a praia do

Saquinho, Saco Cio Caldei
rão e praia das Focas.

Atingimos agr ra Pantana

do Sul. zona ptscosa por
excelência, cujo praia gran
de é pontt.huda de nomes

como se fosse pequenas

pruras, dad � a movimenta

ção das suas águas, que

são conhecidas C::l!TIO peri
gosas, e assim temos as

p:aia� da Cabeça. do Ma

risco, do Fuzil, do Sambu

ré. Ribeirão, Felicidade, do

Açucar e do Sul. Adiante

temos ri. Lagoinha do Les

te as Ot,Üas do norte, das

torres.' Facão, Gravetá e

Saco da cecnoetra, praias

.Govêroo Soluciona

Governador Celso Ramos entrega di�lor.nC! de conclusão de eurso a um dos fnspetores
escolares pura Que se;1l feit,a II distribUição entre- professores cursistas; irmã .cursista

faz entregft ao chefe do poder executivo de um buquê de floreS.

Revisla 'luso Brasileira":

Melhor entendimento entre
Brasileiros e Portugueses
Do Presidente do L"A'U r!irio português estão abe .. - Ap'·oveitamos·'.Q (lnslJjo

Literário portugu�, Q dr. �.1a tas lIe par em par �ill3. pa'ra lhe renova'·, estl.nar!Q

�:v���n���:: D;I��S�Cl�,��� �����ac;z:'�lCV·I�;aa. ;:0 ,���:� �:��,r 08D�:;::� e. c�:��;��
,/ recebeu (.orr{.�pondência I'jUS mclllOr e mais completo C(J- mentos �e elta conside�avao,

seguinte� têrmos: t�ndim€.nto entre portugu·- : 1I11mlraçao C" muito dh;tinta
"Estimadtl_Sehhor ,D:i� ses e Brasileiros .. Ser-n'H-á estima.
tol': a��im muito grgta a sua v:

sita, quando se. ihe pr1'j,r
cionar a oportunidade de Vir

ao Rio de Janeiro.

. ��
Josê Rainho da Silva Car
neiro - PRESIDENTi:Tenlos a honra e o ,;ra

zer de acusar o te-eebiT"\<!!"llo

de uma coleção da. Rev·'·:1

que V. Era. bri\hantempr:�
dirige, do 11. 1 ao n. 11, rvt�.·"

de 1961 a Dezembr() de 196�,
Que s.()breman�ira &P,·�t:;ã
mos e viv"mente ::tg,·ad".:I'
mos, sendo e�la uma v.l.1.i,·

�a oferta para a nona ai- �

blioteca·

Greve dos Telegráficos:
Problema Solilcionado

SegL:nd" Informações
a ,repurtagum colheu ju :.0

a DelegaCia Regional li"

Trabalho. esta ]1t'aticam'.).1'e
solucionllua a greve de<,::'''-

dirigente �ind!CD!, II

que começou hole PI'.

::nt�j'd:�verá te'·ming �i .} lie
A "R�Vil:ta LU�(J Bt'a�I!('i

ra." auml'mQ IIc brilrn ':ll

número para número ., p .. -

,(cm').� dizer, ��m I'ecei� ,,�

desment:itlo, que é h.Qje lt'n

tada pulo Sinllicato ,Io� '::.'('�

�;,r.�:,i�I�,B "d_�n��Or��.n��;,� "I;' 'C � � E Z.I:� II ,�� r

N A O I

pel" "us!'�n'ao Imp,"sl;l ,�".1 � 1.1 :� I· l:o t � .1 !
C'·: \I"":(o·n � Ul') ,]�, .� '"----� _."

A� pU' '," <I<' 'Lll:;�U t. ...
,

.

...�
.

de Meio, Assessor de Edu

cecã- do PLAMEG. ao en

cerramento, dia 28 de mar

ço, compaceram o Gover
nadar Celso Ramos, Pre

feito de Blumenau, secre

tértos de Estado e outras

aut-rtdades estaduais e

municipais.

NO COLEGIO SAGRADA
FAMíLIA

A solenidade de encer-

Após a abertura da ses

são pelo titular da Pasta

de Educação, fala. em no

me dos cursistas, o Prof.

Tancredo Tasca. que sa

lienta a importância do
curso e o aproveitamento
que todos haviam tido fre

quentando as aulas. Depois
de dizer dos ri-vos ensina

mentos que agora seria
ministrados aos alunos ela

area rural, termina' com

Deparlamento Estadual de Geografia e Cartografia Publitará Nova Obra:

"AUav eugráfíco da zona da Laguna"
Brevemente, ú Departa- tl'ôJe de campo. Alp.m dis- nová que componentes co- cadeira de Geografia do

mento Estadual de Geogra- so, a �ona de Laguna ê mo Odair G. Silva. Waldir Brasil nele se empenhas-
fia e Cartografia publica;'a muito .ma: in •.e.pretada em Mira, Walter Piazza. etc... t·em. O levantamento bi-

nova cbra de máximo inte- suas l"t!alidaJes, pelo me- tjtc. . puderam torná-lo bllogl'aflco. a principio de:;-

rêsse para a compreensãu no.s para quem esteja pou- realidade." tinado a complementar o

da Ge gralia Catarinens.c. co aJ:dçcado com os fatos Atlas em ahFão, confi-

Os trabalho� . e encon- catarinenses. A dualidade Ê ela\"o; que. para uma nando-se às especificas in-

tram na fase .ln:!l, prQn- est.abelec.lda pela .cresce;:J.- Obl.l ·di! t:uoenu,a, po:em C-cmações da literat.ura sõ-

tos para o iní.!:io da im.. te-'importàneiu da mjneC:L- diversi;.;cad;J,. WlJ.llto a,;s bre a Zona de Lljl.guna, fOi

pressãu, e focallza:n, numa .;ão, be-ne!lciamento e utl- temas. tivemos qlõe nc.s de p o I s amplia10 para

cobertuõa analístlca e ri- lilmçã::l do carvão mineral e upoiar em Informaçõ�s abranger o Estado de Sa�-

quesa de gráficos e mapas, pela at.lvidade agricola en- prestadas pelo Depana- ta Ca!:.arlna. É de se louvar

a Zena Fisiográfica de La. rlquecida pelo fato ddS menta Estadual de Estatis- a dedicação que lhe deu a

guna. envolvendo, pois, os correntes de povoamento e tica, pela ACARESC, p�lo Prof. M'lrly Anna F. Bus-

municípios que a integram, colon::.:ação, é problemas S S R CEPCAN e mUltas tamante, que teve o enc:tr-

com estudos nfais desta- dos mais interessantes pa- outra� .entidades be:n como go de levá·lc adiante.';

cados daquêles que apre- Ui a análise geográllca. temos mobilizado um· nú-

sentam atividades relacio- Não menos atraente é a mero de desenhistas do

nadas ao problema do ca1'- analLse dos centros urba- próprio Departa!nento de

vão. n�s. de modo geral vincuh- Geograf,a, além d.2 receber-

O "Atlas da Zona de- 1,a- dos a area de Infuência de mc's a cooperação do pró-

guna". será o primeiro a Porto Alegr.e, em que Tu- prlo Sr. Diretor da repar-

. ser editado, segundo o pro- barão e Criciuma se dlstan- tição.

grama de estudos propos- ciam em Importâ.ncia dus Paralelamente ao "'Atlas

tos pelo Plof. Paulo F,er- demaiS, num duelo pelo da Zona de Laguna", de-

uando de Araújo Lago. dominio das Influências v.eremos publicar um !e

Posteriormente, o Departa- regionais. Vilntamento bibliogrâfico do
ment" de Geografia .e Car- Em :ouma, há multo in·· F,�tado. referentlõ à Iltera

tografia iniciará a cober- terêsse puro que sugere tura gecgráfiea, geológica
tura geográfica de outras estudos que virão traz(,r e em parte histórica .e cu:-

unidades fisiográficas do acêrvo para o conhecimen- tural.

Estado. to das J;lalsagens dessa por- &ite levantamento, Já

ção sudeste de Santa Ca- iniciado há dois II110s ê um

tarlna. trabalho exaustivo, motivo

O trabalho do D.E.G.E.!! pelo qual tivemos a COrpe

medesto. sem gr,!Udes pre- ração da direção da Facul

tensões, porêm ê resultado dade d� Filosofia
.

permi
do esfôrço de uma equipe tindo que os membros da

Assim sendo, aquêle ór
g:;,o da aCH1lmstração e5La

dual. que ja nos possibili
teu numerosos trabal,os de

mêrito. como o próptio
"Atlas de Santa Ca�anlla",
cuja orielltação ficou a

cargo do Prot- CarJos Au

gusto d.e Figueiredo Mon
teiro, r.ovamente se encar

!'egou de mais outra de

vaior inegável.
Sobre a realização do

"Atlas d:.: Zona de Lagu
na", ouvimos do Prof. Puu

lo F.emando Lago, supervi
sor dos trabalhos, o seguin
te:
"Trata-se de uma con

tribuição geográfica e tam

bêm administrativa. Pr::l

curamos ec;uilibrar os dois

interesses, porquanto ê
originário de uma entidade
recnica e auxiliar da ad
ministrilção.
É intento do D.E.G.C. pu

blica:-, gradativamente se

melhante trabalho �óbre
tôdas as Unidades Flsio
graficas do Estado, con

cordando seu d �,..tor, Prof.

Carl·Js Búchel
idêia que la1'" H')

A escôlha I Z:ma de

Laguna, para .1ir.io dêsse

programa, ob deccu a vá
rios interés.:es, um dos

quais a relativa facilidade

de .:omunicab"id2.de qne,
nr Florln�, .�i'I" tem

ll�uilo:; t.r:.lIJ:..l11O� nects1;it:J.

ram d� .sondagens e c;p-

Ainda a Chapa Renovação
A chapa RENOVAÇAO Estad'J, pela sua campa-.

que concorre as elelçõ,es nha visando a trf�nsforma
no Sindicato dos Jornais- ção do referido Sindicato

tas de Santa Catarina, con
tinua rccebendo o aplauso
e a ac!esão de inúmeros
jornalistas do Interior do

num 0l'gão atuante, que

repx:e.s.ente as justas aspi
rações dos jornalistas de

Santa Catarina.

CURITIBA. 2 (DEl - O

ex-governador Moisês Lu·

LUPION na 'Glianabara

SANTOS
DESFORROU-SE

jn que

RIO. {OEl - A equipe
de futebol do Santos sa

grou··se bi-campeã du Ta

ça Brusil, ao vencer por
goledJ. ao Bctafogo (5xO)
Os Lentos do time de Vila

Belmiro foram marcacios

por Dorvat, Pepe, Cout,i
nho, Pelê (2). São Cam

pões d� Brasil: Gllmar, LI

mu, Mauro, Dalmo e Cll.lvet;
?:lt,n e KlIe'1t'"!'Ilv!o. D')TV:\I
COlltinl1n, pck {' Pcp,e.
Pc!c foi o rei da noitada

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

•

Pl:0( Elptdio Barbosa, atu!('r da Pasta da Educaçdo, reSl>!.<.o.U l.. lralJadhJ qUcl'i,..�".:D ESTADOgO.v�T1.1.O vem tnzenão em prol da recuperi gão do enl..ino em ncse«. terra; �t2�{-i·;.' U
..

presítiíu. OS trc:.ba hos de encerra;->um.�.() .to Curso de Aperfeiçoamento de .P"'of6ss'9!e�
,

.J�urai� realizado em Blumenau e r-as C�7,g _y!Ju proiessores el;;lsdnais e mU7ticipuá {te ',... O lUIS Alftl'" ULUlO Dt SAlttA CArARINA ..

",-.., �"f.:p, mumclpio,5 vizi7thos
.

.

_ 'e Florianópolis, (Quarta-Feira), � de Abril de 1963

pion. as voltas com a justi
ra para estudar com os

seus advogadcs, a situaçno
criada com a publicação do

Supremo Tribunal, que lhe

cassou o habeas-corpus
concedido pelo Tribunal de

Justiço! do Paraná.

Exército
Policia Niterói
NITEROI 2 (OE) _ O

Exército será empregado
tambêm no serviço de po

IIci'amento da cidade se

gundo informou a Secre

taria de Segurança f1uml

nen�e. A medida que de

vcra :cCI' inici;\da hoje. vb..
. Pp'''\�õeS ccn�ra os

margmais,

do Arlequim c tio Qaei>;<t
Remo (' flna .... "" •. ..! �.lc.,{,(
mos a pra.a da Arenação
cu.u., .• .:l está ligado a

cc nsz, ucâc de barcos de

pr-oas de outrora. Prata da

l�rmaçú.o ou Campanha é

urna magnifica praia, de

aguas clar as. e bem próxt-
me a esta temos a Lagóa
do Peri, lugar próprio pa-

�_ pa ..ua do nesse pas

.::e,o em volta da Ilha pela
rcuovía que algum dl:l a

contornará. An�es de con

cluirmcs, nâ- podemos dei

xar de fazer uma reterên

cía toda especial a mara

vilhosa Lagúu da ocncet

cão, dentro da nossa Ilha,
embelezada pelos cómcroa
que a circunda, farta em

peixes e afamada pala
abundância dos seus cama

rõcs. cujos caldos entram

pelas madrugadas. van.ra
rammas Píurtanopalltanas,
p-erercm a Lagón da CO)1-

ceicão corno zona. de VCI·f1.

neto. razão porque são mu

meras as belas r.t:.�idénclas
lá existente ..;. f� noxsu Re
dovía quando conctutoa po

derá, amigo leitor possíbt
litar a v, cê e aos .seus la

rr.Iltares e aos que nos vI

sitam, ôste passeio mara

vilhoso em tomo da Ilha
de Santa Catarina.

Noticia ainda a CODEC.

que atem da rodovia de
contam" a nossa Ilha, 10-

calisará Parques e Jllrdlns,
CbwDvr::vendo Centros B.d

nea1'ios, construção de Ho

teis. Rcstaurantes. Clubes
de Esporte Aquático, Inter

Iiga�ão da R"dovla co:n

p'mtas p·t"Jr,escos, jntercs�e
na �1'3trificilção da ilha.
Intereçse Soci'll e TurlSLi
co, ufbaniza�ão dos mor

.

ros, ei.)h ração de I:lun::ls
urbanh�jc:.:s.· intf!grando os

Darreiros, Coqueiros e Ca

poei)'"s
Ct"'lO �e, vê. nova em

Sllfgirã para Floria.nóp-lls,
mteg!'alh!'J a nussa Capital
no seu d':!"ido lugal\t reti
rando-a do atra.,o em Que
se encontra. Estarei aqui
nestas colunas vigIlant.e
pa:-a louvar o trabalho reil

lizador.

ra um Horto Florestal de

neceacãc. Em nosso per

curso, esternos atiagindo o

Morro das Pedras, onde se

encontra loca:17ado o Con

-vcnt r- das Pud. es Jesuitas

W:Jtnpanhla de Jesus),
magesto-o edlflcio todo de
.pedra. onde se reansa:n
retiros de coíigtnís, .e orga

nlsaçües rc!l6i sar. A atual
rccov.a eil'cundJ. ::I ecuícío
que esta situado na fralda

do morro, onde num gran

dioso cestão rebentão as

ondas de grande porte num

vai e vai constante do mar

grosso. Chegamos assim na

praia do Campeche" p nto

II
O meu diário, adivinhado pelo A. Lirio. não registra,
per �vldente, meus defeitos espirituais. Disso têm-sr

encarregadC', com dedicação de missionário. meus

contendores e desafetos pOliticas.
Um defeito fíSiCO, todl]via, está anotado:
1925 - dezembro,- dia 2 - Na fazenda de S3IJ

João. onde residimos, pelas 10 horas, encontro mr.U

primeiro prot.e8sor Marccs Ghiorzl a fazer suportes de

vasos, num banco de marcineiro, num dos galpões.
Metldo a intimador - pecha que o Othon d'Eça 3Q

anrs depOis confirmaria ao pr.esentear-me com visto
sa manta paraguáia - desafiei-o a pregar um prego
médio com uma só martelada. Aceita a aposta equl
libr.ei mal�e-m<ll o prego sóbre o tórno. leva�tel o

martelo e metendo no braço todo o muque dos tre...:"

anos, descl-o .em cima do dêdo mêdio' da mão esquer
da,. Perdi. num só lance, a aposta e a unha.

1925 ..,.... djzembro - 25 - Meu sonho. de um

bola de futebol, de pneumático, foi hoje satisfeito. a
pê de uma árvore de Natal. Mas não trenei de galei .. ')
- posição que sempl'.e me atraiu - porque o dêd�
médio da mão esquerda ainda está no Inst.Zluto.

1925 _ dezembro - 26 - Não dormi a nOite ln'

teira. Ontem, lá pela meia noite. quando as festas d

Natal se acabaram, fui deItar. Antes, porêm. tenl4

baixar uma janela. na grande sala da fr.ente. A gui
lhotina não funcionou. Fiz fõrçí1. Nada. De repente 9

danada desceu sem mais aquela e bem em riba do

dêdo mêdjo da minha mão esquerda! Pobre e marW

dêdc! Dois atentados em mimos de um mêsl O segun'

do, então, quase que o atora. Vão levar-me para a cl'

dade, para v.er se o Tio Candinho (dr. Cândido Ra

mos) dá um jeito grudá-lo outra vez.

O dêdo foi salvo, embora ficasse com a extrell1l
da de mais torta qu.e o PTB. Tel1:'1o com êle os malares

cuidados para evitar novos acidentes. Assim. nOS

churrascos, quando percebo que vou feri-lo; no fl').:O
ou a faca, mais que ligeiro o retiro. da parada e ponha
no lugar dele o mêdlo da direita.,. ".
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