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Viol�Dt� tem���ta�� �m,�rB Irpluil�� �e � milMe� �e 'óJar��
HIlNOLULÚ, 16 (OE) � Violenla

iempeslane se abaleu sobre Honolulú, caa
sando inunda�ões e o desaparecimenlo de
dois miliíares, levados pela correnleza. Os

prejuizos, sãe calculados alé o momen!o
em 5 milhões de dólares. Cer..leoils de peso
soas lic;uilm ao desabrigo.

Buscas aos restos do submarino
desaparecido

Ministro dói Fazenda acusa
as esquerdas negativas

RIO, 18 to ESTADO) . __ cões centra o que chamou v("lunclona:lo� que anseiam para d�POi_s. ser entregue
O minjstro Santiago Dan- d e esquerdas negativas, pelo. uatavtrote. ,lOS reacionarros.

tas fez veemm1tes acusa- constituid;!S de pseudo re- tr���:�a�l\�st�es:�:��t�S :�= Trata-se ao que se dU\4

bre um órgão fundamental :��n��Jl��.çao i:�:l�i�i�ro�O;;:��
da democracia que é o Ccn

entou sua patestra pelo "á

grasso. Acrescentou o ütu- c.o e TV. que a infl:l.�·io "5

lar da s'ezcnea r-ue se tais ré soe controle e Ié desa .

San Thiago irª a
Moscou em �tlEmbro

centou estar a viagem de

pendendo do bom anda

mento das ne-octacões "r·

tre Bruail e Uruào Sovtétl-

RIO, lC (OE) - O mt
nístro da fazenda viajará
em setembro par-a "1 SCIlII,
afim dn t rutar d� p1s.�ÍI'cL;
rtnancíam=ntos sovíétu-os,
à plancs de da-cnv. :·... t-ncn

to brasnet.os. l\ .nro-ma

ção é de f, nte do Mini,.tê
rio do. Fazenda que acraa-

ca. A;; re:eric!,� uegoain
çêes. resuttarà 1.':'.1 ar-ôrrtc.

que deverão se- sstnados

uos próximos 10 d-as

A inda a publicação
de segredos de Es
tado Britânkos

LONDRES. 16 "0 ESTA

DO" _ O primeiro minis

tro b!"itânico HarOld Mac

Millian interveio hoje pes
sf"almente nas investiga
ções da infração da lei de

srgredos de Estado.

cretárlo do Interior Harley
Brook.
Brook. deu ao primeiro

ministre, re!.üôrio dc:talha

do das investigações Já re

alizad9.s, sôbre a publica
ção de dados secretos dos

preparativos governamel14

LJ.l.>, para enfren�a:" um8.

guerra nuclear, e!11 fojh .. �·

tos distribuidos à manifes

tantes. que pr-tedavam
contra a bomba atômica.

Mac Mlllan, regressou a

LonjrF!S, deçois de pas.�.:l·
o final da SemllHa Santa

no campo, e, imediatamen
te conferenciru com o Se-

COllstnlida em .Grav!ttá, mU1zicipio de Penha, esta é outra
das mil

met-dos a�inç; �'P:1l seus o

bjetivos, não re-tem mai�

co que mergulhar o pais
no caos. durante 15 dias,

timo na embalxnda do Bra
sll.

.

O sr. João GoGulart per
manecerã no Chile até o

dia 25, quando villjani. P:J.·
ra Montevideu as 7 horas
e :lO mlnutos da manhã.

SALVADOR, 16 (OE) _

Ao primeiro minuto de
hoje, entraram em greve
os marítimrs da Cia. de
Navegação Baiana, que fl
..r;u totalmente paralizada.
O movimento paredista fei
m'otivado pela falta ds

cumprimento pela emprês:l.
do de�ret,.. que restabelecu
a hierarquia S,llarial na

Marinha Mercante. Os grr-
• vistas estão dispostos a 'SÓ
voltarem ao trabalho. dr-

pois de atendidas
reivindicações.

pareceu a procura !l.rti:·it ..lI
esumccca por tnjecões da

emíssõe, contím:3.s de pa
pel moeda.

buscas nas águas do Atlãn
tlco, num dcsesperadô e:>

rôrco pa:a localizar cs res-

prosseguem
localiznç<i.o do submar-inn
nuctcnr TRESCHER, desa

tos do submarino 'rres
eber. que afundou na qurr
ta feira passada -com 1:::9
homens a bordo.

De outr lado. a comis
são encarregada de investi

gar as eireunstânclag d.l

catastrcre. reiniciou seu..

trnba.hos ouvindo os co

mandantes de subrnnrnu.s

de P!;l"tsmO\ltl.

parecido no auãnucc com

129 possoes a bordo.

O .munclc rui feito por
um p -rtn voz do departa
mento Nnvn! que acrescen

tou não haver nenhum tra

Cu de radioatividade na zo

na onde or-onuu o stntstro.

WA8HrNGTON, lG "0

ES'l'.\DO·' - Prncassnrnm

até agora todas as opera

ções empreendidas para a

Cubanos continuam
realizando at�ntados
MIAMI. 16 (O ESTADO)

_ O Consulado britâni�o
em Miami, foi alvo de aten

tadc, promovido PQ!" cuba4

nos axUados, em sinal Je

p:-otesto pela condenó1ç�t;)
em Nllssau. de 9 anti-

trist:l.S, acusados de contla

b:mdear armas em vârl:!;i

ilh:l:> das Bahamas.

O.> manifestantes, dani

ficarum a fachada da soo.e
do Consulado e outros pro

prios particulm'es-1ngleses.

liroicio nas ruas oe S. Paulo
SAO PAULO, 16 lOE) -

Violemo tiroteio traveu-se
hoje nas proximidades d:j

rua Barra Bonita no Braz,
entre margina:s e a políchl.
FCr<llll baleados um inves·

dente do canse'no Inter- inaugural dos trabalhos da

reunião j nterparlamentar.

Aprovado o prugt'( 1Jl3
da visita de JanBD
ao ChUe ----a�S:l ft{l frn.lt�uu!:('o -!,dn. RnHni�n_"RIO. 16 "O ESTADO" - RUlíI tU 'U" IfllllmtttT fi ti lftIfW

Ji foi aprovado o progru-
ma da visita do presidente

Interparlanlentarda República ao Chile e 8J

Uruguai.
Dia 22, chegada a Santla

go às 16 horas e 30 mlnu-
LOUSANNE � Suiça, 16 Na real:dade, essas duas

tos.
'''O ESTADO" � Traba1l1.lr tarefas, mi.o "üo mais dél

'As 18 horas e 30. vi�lta
na solução dos problemas que um;!, poi:> estou con-

ao prefeito da cap:tl.l chi- de ordem interr.aclonal, e vencido de que o destIno
lena. e en'rega de meda-

no reforç� das instituições da paz, está estreitamente
lhas de ouro, comemorati-

representativas tais são.Js Ugad. aos da democra-

;=�. a ��s�t:ls��a. ':rSeslJ�e��; dois grandes objetivos que Cift"I�,}<.).J·!"!,a'I"'I\�Un,�oo� a'olh""ii União Interparlamentar .u" .... ., - y

���.g�� A�;{���!:�nno palá-

!�: s��m�st�'�:��: assegurar �'�n��l����i ���:��:õe�res��
'(i.s 2\ hIHiI!;. j"ntnr in-

parlamentar, que abriu ho

je em Lousanne a sessão

Elsa e Garrincha
desaparecidos'

RIO, 16 (OE) - Garrin- t;lda com :l cantora, consi-
cha e Elsa Soares contl- dernda como única respon
nuam desaparecldo.s. Até as sável pelo desencaminha-
16 horas de h,..je era com· lllenta do. famOS(l ponteil\)
pletamente ignorado /) po- bi-campeão do mundo. Elsa
radeiro do casaL A diretb- Soares, poderá ser proces
ria do Botafogo. está rev,+ sada pelo Clube ca�:ocn.

COFRP Apreendeu
Toneladas
dp Açucar

RIO, 16 (O ESTADO) - O presidente do órgâo
A C'OFAP apreendeu 30 to controlador de preços sr.

ne:adaz de açúcar sonega- Vitor de Magalhães, dete:· ...
do. O produto estava esto- min u que o açúcar apre
cada num c!.epósit.., d!t rua .endido. seja vendido an19.

José Bonifácio na Guana- nhã em diversos postos

tigador e um ladrão, sen

do este de nome Antônio

Rodrigues. Ambos foram

Internados no hospital da.,

clinicAs em estado bastan�
te gTuve. ------.-----------

as snas '�DA�ot- "
"

POLICIA MILITAR

Olimpiada e Congresso da..
Polícias Militares.

gar um Congresso. no quai
a corporação de nosso Esta
do será representada pelo
�,eu Chefe do Estado M,lÍo�·.
Cei Ruy Stockler de Sou-

bara. cariocas.

Padre ameacado
•

de expulsãc
do Brasil

RIO 16 IDE) - O mi

nistro da Guerra pediu
h,.je :la ministro da JU:;I.J�

ç� que providencie a expul�
são do p3.is do padre Alí

pio de Freltas. portugucs,

natlll":liiz:ldo br:lsileiro, pre
so hã dias p.:>r uma patru
!ha do exército na Parai�
ua. O padre Alipiu, é actl·

Mdo de promover agita
ções entre Os camp::mêses.

BRASíLIA, 16 (OE) _ O

vanctro LiI.):'I e. Sli.va,
("" . fe do gabmete CiVIl da

Presldência dà Republica,
hoje ou mab tardar ama

nhã, ·mtl"e:;'1.ra a C:lTl13rl

do� Deputados a mens,,

gem do- pt.esidcnte João

Lioulart. propondo o au

mento de vellciment.os para
o funcivl1alblllo civil e mi

litar :da Ullia,o,

--

Ultimas
�oücias

HAVANA, - A Imprensa
de H.lV:Ul� anunciou hoje
a designação de Raul R(JJ.
�" ...... ,. ol<no do ministra
d.l'; rl'luções exteriores, pa
ra o '::.1' go de en.uatxador
ue (.;UÜJ. no Brasil

O cípouuua, serve atual
mencc a embaixada cuba
noi n.r cuccoiosvéqura.
Ha vunu.

-:::-

HAVANA, - Pidel Cast:-O
ira â. un.ac sovíeuce em
fins do corrente ano.

A informação é da rád!o de
-:::-

MOSCOU, - Os planos
. de uma estacâo energética
permanente q ue deveria

if ser Instalada na lua, estão
• Sendo determinados pelos

�'Y"cl,i(u_, � ... \ teucos.
A informação foi d.vulgadn
hoje pela râdio de Moscou'.
-:::-

CIDADE DA GUATEMA
LA. - Os governos d a

F: anca e de Peru reconhe
ceram hoje o governo mill
rar da cumemcra, enquan
to que o México. dectdíou
continuar suas retecõs dí

plomáUcas com este pais.
--:::__:.__

BRASIUA _ Já está vta
jando para Bmsüta o pr-i
lue.l'b grupo de atletas cu

,�:ts'�� ��P�\I�:�;ê:��
em S. Paulo.
A equipe embarccu em Ha
varia it� 10 horas, logo 9.4

pós o comite Olimpico In4

ternacional, haver leg:diza
do a p;lI"ticlpação de Cuba
no celtame.
-:::-

RIO, 16 (O ESTADO) _

120 moças, vão concorrer :.
58 vagas de cobradoras de
troillebus na Guanabarla.
O salário inicial ê de 29
mil c:·uzeiros. A prova se.

rá iniciada depois de uma
nhã.

."

RIO. 16 (OE) - Ccntl
nua desaparecido o corpo
do jogador Ivan do Botaf04
fo que morreu afogado no

último domingo. Divers,u
lanchas do serviço de sa!
vamento. continuam vas

culhando :l.S águas d:l TI
juca.

PARIS. 16 (OE) _ Os
acidtlHes rodO\'iarios r.a

EUl'1 Pi}- durante as festa!>
da Pascoa, apresentaram o

seguinte s,lido: 300 ''1ortos,
contando-se el1tl'e clrs mais
de 5q, francêses e um:!.

centena de alemàes e nu·

merosos feridos.

RIO. 16 (OE) _ Insta
lou-se hoje n:) R"o a Co
missão constituida peb
presidente da Republlc�,
para estudar a naclr.n d.i

zação das rmprésas ti!'!
energia elét:ica e tej��: .. ,

muniraç,íe�. A Comissão
tem 30 dias de pra:w .na

ap-e�entar relatório ao sr.

João Goulart.

CeI. leu i�as
Hernest
Esteve ontem em visita

a nOSSil redação o CeI. Le',
nidas Herbest. dest!l.cado
líder PelítiCo de Jaragua
do Sul.
Na oportunidade, o ilus

tre visitante. manteve COr

dial palestl";l com nOSSJ

re��turESTA'Dd" al6ra!"
ao CeI. Leúnidas a 11on1$";"4
visita.
--'-.
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ra o <'.'!O,unHe J!Íc! acerca

da nLl� 1 piano etc tevnnt i

meutn r,. e-iattsuca do e.t

ccuer do Rervl'il de E�tati.;

üca da Educação e cuuu-

, glcses I'SI�em'11 ,t(?'r cm <(':

\'ir;:;J, �, ,<S 1868, um 5ubmari

no equipado cadJ. um de 16

pnjCLeili. Os submarim:s
�er:ío equi::ad s. provàve:
n�tnte, com O Polaris A .-

3. a men:>s que, nesse in

tcl'im fe di"ponha de out:·o

melhor, O A - 3 t<:::m au-

(j(l.[; li/L:'Glll o P!'('s!(!,m�"

KClIllI,(ly c o Primeiro M!

ni!:I: 1'1) M:lc�.1ill�n em Na�

sau, a 21 de dezembl'O do

:ln'1 pJ.ssado
O; E�tad s Un�dos ven

df'rüo..(Js balísticos Polnris

no Rf>!no Unido. bem como

INSTRUÇAO CIVIL N.'\

MARINHA DE GUERRA
NORUEGUESA - Nada m"

nos d(' l.r.OO marlnhelrfls

11OI'Uef:\lE.'.'es !<ubmeteram
se a exames civis de val'los

tipo� dmante o ano letivo
de 1961 62. ao mesmo

tempo ([He 9.600 {e:!l'in:,

ynm ('UI'VoS dt' c�tudos prr

('o;r,e�pondl'n('\a. O va�:')

p'(l!.�T,�llln f'c!m'aclonal C'I

i\lal'in!m {'h,'�()u a 742,OO�

lHJr:1s. d(' (':1,,'no,
.

llul','o\l;;I1-:, du lhosil S,A.
A

\
, ",.$

Concessionários
LOJAS PEREIRA OLIVEIRA

J no, 23 - FLORIAM POLIS

II" Festa de Confraternizacão 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 Cimento da Nov,a Sede do CLUBE DOZE
--------__------------

fmpr��:,�����:.
lId.,

iDem recebidu noMinistério�a .Educação
'M ",";::::::d' ..ctcc

• e Cultura o plano da Estatlstlca de se
A!':.fInto ".rnll-R(!, 1 \''''HMl'' :".,)\:11 U"\'IlIi,! o Dq.);rtall1rn�() E,�tadu;"tl rilt.i� a') te vantamer-r � t es rcuttndos 1'11\ u':'lefi"l) desse xstauo''. (:IS".I Ovi- .-1
\11:11) - Pedro P,l!llo í;J;l,('b:l,!'!, de gvtadsuca rI('.\QU dt:.'-.; cau-,a. r-oru o rri.n.. eSJYJr--:.- tia atual:z:l.!;ii.o'e. p:,a;i:F�J ctt . de Andrade Junior. D,-

MHHOR ALI�ENTA�ÃO :/IJ'"
'

PARA MJLHDR' SAUDE '

O MARIA su vere a �...

I ...

�IUTO"" � COlINHA ROYAL-J11Uir-tum
tia esriusuca edur-acicn.dColaOoradorn

t"i<Jr ganerrcs F!l-hn - Dr. O.�l'Illtll' h"",rlgUl<
1:1<111:1 CId 1"'lll.,\[I!.-ll Dr fllddi's ,\brp

[':,11, Ut!WIl dE\;<I -:--c Mnjcu- l.ctel"'t.so Ju
'LI '.\\JJ'<lH r.eue ,t� CIJ�tJ. ,);. i-{"

tx-ns Costa...,.... waner Lange - Zury Marn.,

QI! _ Lázaro Bartoíumeu 11111:"/ "', ',1' sino ,;!'in':i.rlo ern gxnta Ca

t'I"11 1.':'1\110 s ernandn de Arauto Lago - tu-ma
,!.,ulnton Sc�.midt_ A, Seixas N'�tto - Flávio 'A('m;'J o )'e('�",!��l'nto cI,�

�;I,-,I;,'LJ(;:l�tóAJJ:\�;I�i�'�kl _:. ,�·:';;:I':;l::"S.I.''\:hi\l!:'.l v S'O é'rido n o 5.aIDT/O",J

c;ilh('rt.a'!\'ah,l& I' r-,{,lury Blll)otes, de 2j de jcne'ro últinF',

l com que e!ll'aminha�tcs

i r« PI\,��!:����c:�C�I,Ia;:fL;.rfl Lida. \ ;';�� ���d(�\'i�:��� ��: �\:�

I,. :�I:f!!::"::i�f_';:'� �

I �1��jJ�
Os Submarinos 8ritânicos serã G equipadOS cem ;:!fi:�':1��t:�,�[31!2�
�,��,�!i"�� }�����!S�J��;�fr!i��z�."' ..,:....�. ���;�; i
�;'��':�U��;':���;�:��;�:; ;�'�iE:���1�::�:,t:���; N'{OT-.iC·"AS . DA.. NORUECAp,lí ' � da Or'! 'nL�aç:'lo C:0 Po];;ri5 c fQrne("'"r'10 3. �a:'-

�

Trall(\ J "-O ,\t!ãntco Nor- gu nucleur llJ.ra os a,c;ô-

ti" nrr,\NI, 'JS fu uros 5'10

m3!'!H s In';tânic;-' �erão f-

P" iCtcls p)_ O; H!bmadnng �Ci·'i.'J tr:- O viaj'!1l+Es de um dl:t prot'c- caçoe"" Cli!,l um total de. a,ores do Teatro Aml.)lllan

p\l:.,:l:, ]JJI" ma:Ín', i;'JS
I:;\""R�O E::-:CEPCIN� d:n�cs d�l vizinha 'SJecb. 4'.285 ]:-essoas a bordo. De:l tc N-;ueguês r.epresental,l,

in!!;!e�("�, .s.cb co:nal1d� ill-
NJ\L�IL�TE RJG�P..OSO Calcu a-se em 85 milhõ?s naviu,> ele pesca tripulad''ó em L:>r;dres em fins de a-

l,,';w,.j('l) 11,;rt(',nm['rlCõ,n glês, e se dcdiral'ão â def ,_
NOROEO�\

1- �ml>ora con
de dólares ('s gastos dos tI': por 14 pescad:>:'c5, fOra!"l bril, "Um I�:])\igo do PIJ-

f"rfll" rI:",II..-J.Ô:.l'i lni:- �:t comum da A:i:ll1\:l rI;)
tcm n��m:l., men,e CO!�l gea

rI-Stas. E ('-ada vez maior c :salvo,> de U\''1lia. total. vo·'. de Ibsen. A peca se:':i

JIf'St.l ('Upi.RL Atlúntiro,
das e �Jrvadas c, Wll Jl)vcr- nu.llle�·à do'> que vêm à Nt,- apre�,:,ntad� na. Re:;l Aca-
nu m;lls li)IJgCl"OO q\le ,

lueg::1 �.e antomóvel e n::Hh O r:;ONSELHO N,').CIO- demia de Arte Dramática

i\'fll .'ir .�al)(' qtllndo se h I1Hl:n:'!,l dQs pal��s da Ema
n,-:"\1:>:; de U:l! nUháo de ("Ir l':AL DE C:U:NSURA CINE-

1':1. :I l:t'imeil';l p:t O,';dcntal. ta.mb('!:l r,S
r�� ()s"r:l.ngeiro5, cru�:J.'·am MATOGRA'PICA DA NO-

\) ,i6tds :;:-gtmdO acô: ��r�:��l�;e�lg:��i'�:ce��:�:��� as fronteiras n�rue:;ues,t�

do, ma!; os fun:'ionâl'io� n em 1\lü2.
o inverno deste an Não I'

-'�������to�lll�a p:'oi����;�o p��
liod de temperaturas a

baixo do norm,lI está cus

t:md'J milhi'es ao. plís, ,)

consumo de combustivel ê

anormalmente elevado,
e:etric;dade preciscu ser

racionada ,em alguns di,,

tritos. o trab:llho ce.�s;JU

nas eon�tru<?ões e nas flo

r(!stas, as geadas e o gelo
estão obstnlind'] os en('a

namentos dágua e em CO!1

sequência do aquecimento
forçado, tem havido mult(,:;

incêndios. Em Osl<-:-, du ,s

crianças perccc!am num

in('êndio, porque os hictran

tes estavam congelados. ii.

g'cílda 1',0 chão chego11 a tf'l'

uma profundld:lde excepcio
na\. o que ntr:lzara a hWCtl

fnvestigações
das: As�assino

Paraliza
Solto

O J�'n1J.! "'Tl'iblll1:l ê!,t Negrmbo que entrou cm

contacto com a polícia da

quela cíclnde sendo íntor .

Fr"::l:,' ra que se cetra II:,

dd::.d' cc Mafra de stacou
lllvc�j','aç, e, scrtxm tntet..
d:1.-; estu -emann.

Em c- n.acto l'OI11 a p'Jli .. mndo ce que a p Hei;. rir'

Mafra não expediu nr-

e.n sua f'jj('5. de 13 do cor

rente a noncta abaixo: era local a reportagem rol

turor.undn de que a palieia
d- R'·I N0::rinho havia s:r\,) D? c'et'.'rmluando o tnte •.]

-conicrme ncüctamos na nnum coruunícado nquer;
edlcân ;\n:rr1:l1' foi cncon

trada dia 30 D. p. cm Bit,' ,i

Air . co R�'J Preto. o cada'
iní.uru- as in, da,; .nvesngacões.

Enquanto as dU'ls polícias
fazem o [ôgu da "empurra

vc"ti�;J<;:',e;, A fim de ver::'i

nru- a vcracto.idc da notíc .tv-r dr João co. doso e n 1

ou,,:') pr-rf tu-acôes caUS;1-

d�u 9��' n,'n�a dc fogo. NJ-

rccfouam s ao diretor d,1

�\I"t1 -nl d- T, F.::'e ?:,} So se encontra írupunemcn
te ('111 liberdade, tendo co:n

r- assassino ele João Cai-de-

RUEGA, (mo passado proi,
blu CllCO fIlmes ele tell01

in�lu:'lj'Jc H,'i pr, (luG0es a�
mcri(\:l.nas "Ta'''s,)f Ter

ror" I C;mtos de Terror) e

"'Cape Feal" IC:lbo Medol,

Ap�sal' do protesto da

J!:mbaixada SovilHie� em Os
lo. o l\,inis�ério da JustIça
l1untCl'a a ,sU'l. decisiío C\.!
nã:) renovar o I'i;; o ct� per
mane:lria c tr:l.b:dlO con

cedido ao c n-e.'pondente
da Ag-ênc:a Tass, Valeflj
Vavilo\', acu�ado de esp!o-

AS TblR:\-IAS DI': SOCO.tZ

RO DA SO()!EDt.Di� NO

RUEGUESA DE SALVA

ME:--l'TOS NO MAR. em

1962 .,;1.lvaram ea pl'est:::.
ram sccorro a 725 embar-

CINEMftS---Car-taz-e-s-do Diã
DRAMA DE IBSFN' EM

LONDRES _ Um grupo d'.) nagem.

!;iue SAO lOSF. Jennifer Jones
em

DUELO AO SOL
- Tecnicloor-

- G=nsura: ate 14 Rnos '-

as 3 horas

Heward Keel
Susan Kehner

John Saxen
-- B A �1I B O S·

I:ine. CLO!'!l)

-em-

O PESCADOR DA GAUT..EIA
'PanaVisiol1 Tecnicolcl"

_:__ Censura: - até 5 aneS
as 8 hot'ns

PRE'-ESTRE'IA fls 8 horas

Tyrone Powel'

Lind" Darnell
Pró Formatura da 3.a Série da Facul

dade de Filosofia
Kim Novak
James Garner SANGU� E AREIA

-CIH

CincmaSc:lpe MetroCol"I'
_ Censuda atê 14 anos -

Tecnicolor
- Ccnsuda atê 14 anos -

Cbt 1I.ITI r.; ... IMPtJUIi
�5 8 h"r:lS

Don;,ld O'Comnr - Noclle A'lam
às 5 e 8 HORl.S

Heward KE'eJ
Susan K"::!hner

John Saxen

AS MARAVILHAS DF. ALADIM
,_ CinemaSco'le-MetrocolC'l' _

_ Censuda d.té 14 anos -

-em-

O PESCADOR DA GAUT..EJANevo NECORD TURIS
TICO DA NORUI!;GA - S,�

gundo calculo;; da Asaocl�-

çõ,o de Turismo ela Norur,-

g�. 3,600,000 tturlsta!i, cor

respondendo quase à popu
lação do país, vIsitaram a W

'1-fol'ucgd. h'nb pn,.saâo •

en as 8 horas .. �

t.l'C êlcs, um milllão erah1.
_

Gregory Peck.
__ ....___ ..

PanaVision Tccni(lol('l'
_ Censura: � atê 5 :JIV'S

-enl

ESCRAVA DO ORIENTE

� S('hermiScope Ff;'rrâniaColor

As mousses são bem ra

ceuidrs cm todos os tares.

Ape,itu'a.'S e temauorc..

süo sempre lima resta �

MOUSSE ROYAL DE:

CHOCOLATE

3 pAC' tes de Pudim RIJ.'
y:11. .ubor Ch-icclate

5 xic. de leite

1 ('olh. (chá) de 1'111-:l

(dispen;;âvcll
18 bi-seoilus c1wmpa'lh'

partidos ao meio
1 -"iC, d�creme de lelt:

b:lUdo
D'.'.n\111e o pó çara pu

dim numa plne1u. J\1n'.�
a s !).lUCOS, mexendo para
não enC:lroçar, Cuzinhe eH:

fogo médio, mexendo �em

pre, ate fer\'�r 'uns 10 m�

nuOOsl, Retire do fogo '.)

juntc r rum. Coloque 11'1-

ma vJ..�ilha e cuhr� com pJ.
pel encerado, dir('tamt'nt�
sõbre o pudil�l. Deixe gelar
durante uma hora no re

frige:l!dor

For!'e o fundo e os ladú5
de uma fõrma de m�la com

os bls<:oitos. Mexa o puctim
para amaclá-Ie,. Junte-lhe
o el'cme bltielo Del'ralTlt'
em cima dos bl�eoitos. Del
x'.' geLI!' dUl'ante uma noi

te Inteira, Quand� fõr ser

vi!', coloque a fõrma cuidii.
dosamentc sõbre um bonit�
prato e af�ouxe a mola, de
forma que a mousse fiq!.l'�
em eimn d'J prat�.'. Dá pan
lO a 12 porções.

NOTAS E SUGESTõES

_.

O Flan Royal é tão go�
loso, "t'rsatil e pode ser en

rlquee:do ('om tantas c�:

lOas! C:'1ino por exemplo, ne�

ta d'.)lklo.oa Al11bl'osia de
Fruta5 em (lue entram L1.-

ban:ll1as (' ('0(',)'
Que a suge�t50 de bo

je? P' "pare 1 pacde. (.
Flan ;!oyaJ. de acôrdo cor:t

a� ill'!l'l1�Ões do pacoh',
l1tlllí'��ndo 2 xic, de leit·>
Cn!oq:1C' ('m forminhas in

dividu:1is e tlrlxe gchr. '.1\

pa�te, eI:,sca�que 2 laranj'l5
e cort"-as em gom's, JUll
te-Ih(\.;; 2 brln:lI\as (,f\rtadfl.�
em fatias, 2 ('olh. Ichál rir'

nc;ucnl' I: 1/2 xic, de eó('O r��.

lacto. Dclxe g.elfll' dunm!{' !

hora, Na hora de servir, rk
senfonne o flan em t.'lC,"
de �obremesa e enfeite c�r,l
ri nmbr03la,
Vorê l'abin quc o pepinu

é conilc('i(!o oe c'Jf'�ll'l'i(\1)
há mais d� �.ono ,lnf')�':' RI> ..

frellctJ.ntl! e dcJ!c!o;�. n ':",

pino contem 90<:"; de a[l11:1
e as Vitaminas C, A e B.

Para preparar' uma salada
de pepinos, descasque em

sentJdo longitudJnal e cor

te-o depois em fatias (fica
-mals !;ostosÕ do que cor�a
do em rodelas), Coloque o

pepino cortado de- ll1ôlho

em água rr:a durante 20

minut-e. Antes de servir,
escorra a ág-ua.
Os pepinos. quando pe

quenos e tenros, ficam gos
tOS::l,5 ouandu cur.tdos em

molho de c' nserva. São ser

vidas então em mólhns, sa
ladas, canapés e pura acom

p.rnhnr bebidas,
O tetjáb é muito usado

nos ca�'dápios brasHeiro�,

Segu!ld� se crê c orirlnó,rlO
me.,mo do n ..asil. Não dc\'f'
cCllotituir a bn.�f' ele 3.limc-n

t�('à� (H;id;,t.._.p.;Ir .s�l< 1)01:):';'
em sais minerais e não ('�n

ter ferro. Alem disso, sã'l
escass IS as vitamln3.s q,l�
o fe:jão nos fOtn2ee, Evl�í!
a monotonia d;:, trivial f�i
jão. arr 'z e éarne todos tos
dias. O feijão deve fi1u�flr
no cardápio, mas tJ.t'ompa
nh:tdo de \'â1ioS OUTros '1.

limentos.

E agora, a'gumas suges
tões para que v('cc apl'Ovcl
te o lll,:,lhJI' pns.<:ive! :tS P('O
priedart:3'� a!imenticia.s do

feijão: cozinhe-o na mes-

111:1 água em que ficou d�

mÕlho, pois assim nã(' pel'�
derá nenhuma de suns pro
priedar.les. Antes de colocn
lo de !T'ôlho, p'.::Irem. (.'�co

lha o melhor grà,.., sepn
rando-o de qualquer Impu
leza Icomo pedras, ",aihos
resseq\lidos etc). Nave-o
hem c dep'Jis de bem IH\'a
do, coloque-o na água em

que ficarâ de mólhO,
A le:1tilha ê mais rica em

gorduras e pl'oteinas do que
o f�ijio, Além dissô. COI1-
tém ferro na propon:ão de
8 rr.g pO!' quil::l. E' recomen
dada eon lra 'I anemia, Fas
sui regll�al' quantidad<:- de
tiamina e ribof!avina (Vi

tamin!1� Bl e B21. Pl'epnre
a If'nUha eh mc:-mn for
ma (111(> o [riH'io, Isto ê, la
ve bem c d'.'ixe de mólho
clu]'fln;e a noite ou, pelo
menos, durante umas cin
co horilS antes de le"al' au

fog .. para ('ozinhai,
..

Qu:mdo cscolhf'I' a� lel�
tilhas prefira as nOVIlS, E�
Jimine Os tãos que fica·
ram boiando �óbre a agJ..a
em qll'� n, Irntilh,1." -p.r;tão
de mólho. P')!s e;;tão• blchJ.
dos cu ("I \,;jo:,uh�. Cozi
nhe as lentilha f'lU fo�c
brand'),
E' p�eiudi('ial à slIúdJ

pre-::arar Jil1101nda em rc

cipiente {h, Jl]{'tul 011 esta

nh�, pob o :iddo do sur.o

de limão �'1(':1 o� lTIttnlj
[nl'n1'I:ldfl Ul1J tôxieo .

�.�-ill\S:l�êmS"""·
•

(QI(fi{('.tIllU' __cruIN
OEm�i

�U' fllllll:U ',1tII1Ic. l' 11

f

'."'1-
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�,.. I ar, eco do Trabalho:
ftssessoria Sindical será de Grande
Utilidade f(epresentação da Secretaria

e") Blumenau SiÕ��U:� ::: lI��I:��v·c��; ��: a; ct�:����:t�:� ��:��-
S & ���st�c�a���; Ct�:���a��r �:���t�on:(�����rt� :��ll�el':

assuntos ligados a Pasta adiantar que I Ideia, orrgr
que recém vimos de 1ISSU- nà ria da pa.cetrn Que o o»-

mir, veto à baila a írupor tau vernador Celso Ramos mau

te assunto perunence a teve conosco, enc-ntrou ex

criação de uma assessoria cepcíonaj acolhida nos cír
sindical junto a Secretaria euros dn-igentes dos órgãos
do Trabatho." de classe catarinenses."

r

·-f�i·'if'i"'�.iã't'fr'�,:''''':C
,?, '':'';V ';' �';"":

Fpolls. 17-4-G3

"'J 0Mr� 1,.,.0

I.V.T.P.-VIDA NOVA _ São de ceras anímadr-ras aa

noticias que correm com fatos e tudo mais. respeito 1.

nossa Inspetor.a de Veiculas.
Mutca animacào v ntade de trabalhar. algumas Ino

vacões importantes a serem introduzidas no serviço para

beneficio cta C ....pital.
.

O apolo para atendimento desse surto prog ressívn

não tem rattnoc c empenhados para sua realização, dan
do mão r-rte :\ Empresa de Especialização no setor Siri-i

ítaacão do 'rràn-no. vinda de São Paulo. conta-se com a

Indíspensnvel ccocerccã- do Rotary Club e Lions Clube

bem como a do Comércio e rncústrtc numa coíaooracào
eficiente c decidida, o que ímprrta afirmar que o éxrío

será completo.
A promorii.o por parte da "gmpreza Especial(zada" de

São Pa\110, que se encontra nesta Capital, por s-ucnacão
do Sr. Governador do Estado, sempre á frente de todos os

melhoramentos que visam o progresso de Florianópolis
vem sem dúvida dar um vigoroso impulso aos trabalhos

déste setor público.
Anuncia-se também a nomeação' de mais guardas e

um guincho como existem nas capitais mais adiantadas.

Aqui estaremos para cooperar igualmente, noticiando
c-m prazer tudo que será. feito para melhoria e moderni

zação desse Importante serviço.
E AS PEDRINHAS ORNAMENTAIS? Aquelas que vão

dia a dia sumindo da enteada ao lado do Jardim Oliveira

Belo.
Naturalmente que a fiscalização da Prefeitura deve

ter visto e-nio se encontra nquele buraco que vai se ater

gandn cada vez mais ...

Será que eu tenho repisado o assunto? E meus im

postos estão pagos em dia.

Dr�.
0110 Treusberg nr. T. V. de Andrade

MEDICO DIPLOMADO NA

ALEMANH.� !l' NO BRAS!:"
Botelho

4DVOGACIA EM GE'ML
DOENÇAS E

OPERAÇOES DOS
OLHOS

'lua 'tenente 81!velra L24

Telefone 3384
rererone 3153

Com estas palavras, lm
ela suas declaraçÕ!ls à re

pcrtagom o dr. Rcbertç Mal
tar, hn pouco gumdadu à
díreçà.j dos nceõctos da
Pasta do Trabalho. E' ainda
Ir-vem p.ocer pedeclstn que
colabora com o govémc Cd
so Ramos que assim se ex

pressa: "Expnsemos ao

coere de Govêmo, na opor
tuntdarte, o stgntücado pa
ra admlnlsr.rncân estadual

e, e-cectrtcnmente. para r,

setor abrangido pela JV�

pnrucãc que dirigimos, da
extstênoln de um grupo de

pers.-naltdndas díretanu-n
te Iígadns às atividades -o.i
dícnlístas em Santa C.I :... _

rlna, tanto da rcpreseat.
cão da.s classes patron' .. .,

da de trabalhadores,"

-'�
AS FUNÇõES DA ASSES

RIA SINDICAL

"Podemos. mesmo, infor
mar que já mantivemos en

tendimentos pr-veítescs

• 'OLA MlJI P!tWEITA 00 IIIWIr_

Vende-se
Um Gravador novo mar

ca Geloso m-dêtc 268 alia
fidelidade.

"Ess1. assessoria, preciosa
e útil à Secretaria do Tra

balho, terá por finalidade

analisar, estudar e apreciar
tôda a matéria e assunto

ligado às classes trabalha
deras e patronais que te

nham vinculado direta

com a Pasta que dirigimos.
emitindo pareceres que "Se

rão integralmente acatadas

"e cumortd-s. A política do

classes e s: sua ligação com

o govêrno estadual, atra

vés da Pastn do 'rrnbauic.

será orientada oor homens
recrutados dentre as ma!-, '"

respeitáveis rr�aniz�çõe.�
smdionís de Santa ccten-

na. N:l') temos dúvtdns. de,,'-

sa forma. que o pati-lottsmo
e o despreendimentu dos

homens que eomn-rão a as·

scssorta em questão muit-t,

frutos trarão visando 'l

maior comoreeneeo p PIJ.

tendtment-, entre oovêrno
e entidades de classe."

REPRESENTAQÃO D.\

SECRETARIA EM
BLUMENAU

"Outro grande. resulta-

�oq{I�0 f��s:J:�7t:sn;cn��c���'�
tendímentn havido poui o

ilustre Governador cciso

Ramos, é u criação, em Blu

menau. da representação
da secretaria do T,�'abalho,
em convênio com 'a A<:á'J
Sr-cial da Paróquia daquele
üorcscente município. E..,

sa of!!'anizaçàp. Wl'nef:C?! n:._
insta!aç6es necessárlas ,'\.)

funcionamento da secrct«
ria do Trabalho, que asstm

irâ ao enc ...ntro das cresses
trabalhadoras dqquelu re

gião d.r Vale do jtajat, P:"t
tando sua coieboracãc deu-

"'/Ortanopolts - S. Cmarmo Tratar na rua 'I'íradentes tro das esferas de suas ati-
��nrlanf,pnlb - S Catarino 12 ou pelo telefone 3941 vidades."

Comenla�a a Mova LegiSlação Tributária do Im
püstfi �� Rentla� Ass�ci�çãu Com�rci1; dE Fpolis.

Com � duração de quatro primaram pela elucídacâo Amln, presidente da Asso- licitações, respondeu sôbre
heras mlnterruptas, teve das q�estõ_es fiscais,. a no- eíação Comerciai de Fl,oria- o que, no seu entender, sl;.:'-
lugar no pLenário da asso- va Iegíslaçân d(' Imposto de nópoJis Haroldo Glavan ntrtcevam bens móveis of' i-

dação comerete: de Floria- Renda (Lei n. 4.154, de J)reside�te da Federação d� móveis em condições de �se-
nópolls, sita à run Trajano. 28.11.G2. publicada no D. O. Comercio, João Batista dos rem arrolados na declar:!.-
a conferência levada a efei U. de 30.11.621. Santos, representando 11 çã... de bens, dizendo. até,
to p!:!10 Delegad�, Regional Ladeado pelos srs. Char- Fcderação da Indústria a- que uma geladeira, um a-

do Imposto de Renda dL·. les Edgar Moritz, presiden. lêm de figuras represel�t!l- parelho de ar condicionado,
Hêlio Milton Pereira, que te da Confederação Nàcio- tivas do comercl!, e lndú<;- um aparêlho de TV, uma c-

comentou em detalhes qu� nal do ComêrciO, Nelscn trla locais. o Delegado Rc- Jelrola de alta fidelidade e

glonal do Impósto de Ren- aparelhoS' domésticos seme

da discorreu demoradamenv Ihantes' constituiriam an

te sôbre as diversas facetas tentic() patrimônio e não'

da no\'a leglslaçã,.,.. respon- simples utensílios do lar.
dendo: inclusive, às inte,'- Segundo soubemos, o ti·"
pelaçõcs dos presentes .sôbl'e tular da. D. R. I. R. fará

particularidades que aos in- conferencias idênticas nos

teressados se angmavam Cidades de Tubalao e Cns
controvert.idas pelas inter- ciúma. na� próximas sem'.

pretações dHcl'entes sôb:'c
a nova lei em debate.

PARTIDAC DE
FLORIANOPOLlS EM
DIA' ÚTEI� AG

\ 'horas!

Um dos portnos mais im

p--.rtnntes da conferência
foi, sem dúvida. o que diz
respeito ao preenchimento
da declaração de bens co

g'ttada pelo artigo 51' da
Lei n. 4.069, de 11.6 .. 62, con
formc segue: '··c,...mo partc
integrante da declõlração de
rendimento f1 pessoa fís!
ca apresentartÍ. relação pGr
menorizada. sE:gundo mo

dêlo oficial, d ... .., bens mó
veis que. no Pais OU no es

trungeiro, constituem o seu

patrimônio e dos seus de
pendentes, no anp base".
O conferencista dlscorrell

sõbre os esclarecimentos
que poderiam Int;eressar ao

fisco para o conhecimento
da rrlgem dos bens.e do
destino dos dispêndios ou

aplicações dos recursos pes
soais que significassem ri

quesa, sempre que ns alte

rações declaradas pelos 0011

trlbulntes ImpUcassem em

aUlllent.o ou diminui<:üo ri')

património.
Atendendo !l diversas so·

•

importante
e o

'MEIO-AMARGO·

o
,

•

fffiTLÉ f_az � melhor chocolate do mundo

Valor Novo no
Acha-se à disposição c!,J

Departamento Autônomo de

Engenbaria Sanitâria, ('cu

panda a <::hefin <;los Serv:

ços de Agua e E3gõto ci<t

Capital, o Dr. João Davi::!
de souza, que ocupavn an

teriOlmente o ('argo de as·

Dl'. Jo':o Da'l!d de Souza um

espirito) jovem e cnp.1Z pa
ra le.ar adiante as Obr'i.i
que crmplementarão o gr�n
de trnoalho elo DAES,
capital.

sessor têcnlco do Govêr!l?
do Estado. E', sem dúvida,
uma aquisição de teal valur

para o Departamento e.

mais :linda, para o povo d;l

capital, que reconlJPçe nCl

Caixa Economica Federal
de Santa Catarina

SERVIÇO DE LOTERIA FEDERAL
COMUNICADO

A Caixa Econômica Feden,l de Santa Cátarina, atra
vês de seu SERVIÇO DE LOTERIA F'EDERAL, comunica
às pessoas idosas, invalidas (lU portadores de defeito tisi
co que compareçam à Rull. CONSELHEIRO MAFRA
NO 60-62 Florlanóprlis e tlO InterIG;' nas Agências elê
ARARANGUA _ BLUMENAU - BRtTSQUE _ CANO!
NHAS - C_1PIVARI - CHAPECó _ CRICIUMA - ITA

JAt - JARAGUA DO SUL - JOAGABA _ JOINVILLE -

LAGUNA - LAJES - PORTO UNIAO _ RIO DO SUL -

SAO FRANCISCO DO SUL - SIDEROPOLIS - e TUBA

RãO, para receberem informações sõbre a distribuição d>;,.
BILHETES.

Avisa, outrossim, aos antigos agentes revendedores e

nos Interessados em geral que estão abertas as lnscrlçõ",g
para revenda d0S bilhetes da Loteria Federal.

Deverão ser preenchidas as seguint.es condiçpes:
a) Requerimento ao Senhor Presidente da C�ixa ECCl

nómira Federal de Santa Catarina;
))) Licença do Serviço de Fiscalização da Loteria F:!

dera I lColekria Federal ou Alfândega);
c) Cartas de FiançE:.t firmada po:_. duas pessoas idê

n"ns. rlr ronl1f'clmento dn Cnixa;
rI\ Titl110 rir Elrltor, se íôr Ollnl1abctizaclo.

P(t1tlo Bauer Fmln - Diretor

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

Lavrador
DOBRE SUAS COLHEITAS!

:r"seticidos e:r: pó ou em liqUidO. Diversos

l'pos e tÓffl'UIOS poro o e)(fetmlnio de quol·
�\Jer esp.:ocie de proga do lavouro.
Erv;::i!:!c� Talai e seteírvo eliminam os er·

vos daninhos eVitando assim o imprc'dutivo
uabolho de capinar. Fqço umo v�s110 ou

peco intormoçõ�s aos fabricantes:

BUSCHLE & LEPPER··S IA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



\ -W�WRE�ENTAÇÃO OU AGENT,E
Jovem de responsabilidade, formado Contador,

cem Escritório mon.ado no centro cómerciol de San
tos c/telefone procura agenciar ou representor
qualquer firmâ. Fábrica ou Indústria no ôdode de
Santos e Adlscênclos. Entrar em ccntccto por carta
com o sr. Atonso. Rua Dr. Manotl Tourinho, 123 -

SANTOS - ESTADO DE SAO PAULO

Curso Preparatório Continente
CURSOS ESPECIAIS
,PARA PROFESSORES

DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 IGINA'SIO EM UM ANOl
PRE-GINASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRAFIA

- Baseado nos mais modernos processos
gÓglCOS.

- Dirigido pele:
_ PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
- Equipado com mócuinas novos.

HORA'RIOS DIURNOS e NOTURNOS
Faça sua lnsuiçào à Rua Dr. Fúlvio Aducci

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

INSTITUTO DE IDIOMAS YA'ZIGI
o INSTITUTO-DE IDIOMAS YAZIGI comunicc.

o todos os interess(ldo:; que já �stão abertas Co:;: ma
trículas para o CURSO DE CONVERSAÇÃO EM
INGLÊS para quaisquer do três EstágIos, oferecen...:o
horários adequados nos períodos da monhã tarde e

à no·ite.
•

Outrossim, comunica aos alunos vigentes que o

reinício das aulas será na semana em curso, obede
cendo 06S horários já estabelecidOS.

J'IIelhares informações n.? Secretaria do Institu
to n" horÓri..., das 9 às 11 horas e dos 15 às 2C,45
heras, de segundo à sexto fe;ira e, aOS sábados. dos

9 às 10,30 hora'i. -\
Florianópols, 4 de füvereiro de 1963

A DIREÇAO

'1iti116 EM UM ANÓ
Agora com maiores probabilidades - Faça o

suo Inscrição Ó Rua Dr. Fúlvio Aducci. 748 CURSO
CONTINENTE,

TERRENO� A VENDA
Rua Ti.adentes 51 - F\orionÓpuli!>

VENDE"'S'E
Vários 'ales pl..)ximos ao G:'upc" Irineu. B·.)rnhau

sen - Estreito. \
1 _ lote 28x22 _ JorClm Allántlco - Bar

leiras. (Bem prr)ximc' o E!.trada t=ederal)
I lote 1 ?x3D 'c> zona balneár:o dE CC'mburiú

próxiIT'o à s.'de dn l"t(' Clube
, 1 __ lote 10x30 nn 1(>no balneário de. Combo
riú próximo u sede marítimo do lote CI:.Jbe

I l{lte ISx30 nn Vila' PQmpélC1 - Cu'rtil:.....
I lotercorn a·A'reo de 700 mt:;2_ junte ao Hl,.o"

pltol P,pl�'S'(lnle ..m !:'lumeMu
'

1 lote 14x30 junl0 à Fundição Tupy, Jo'nv'rle
\ l(lt", 22x31 em Piloninh0 ClIritiha

COMPRA-SE

U'''' .., cosa próximo ao cenl ro de Fpolis, até
2500000'00

Um;) ""�n até Cr$ 1.000.00000, próximo 00

centro de Fpolis
.

""'1t1

VENDE·SE
Um automovl'l QPEL OL�MPIA ano 1951.

Tral,ar com o -"r. Aurélio. Fones 2818

FUMUlAS
Contecciono-se �uolque' qu,mt,dilde, no/melho"

a!idod" e rY'ennl prf'';!1
Ed Zohio - ! o andar ODto 701 Fone 'ê.494

Dra. IARA ODtLA MOCm AMMON
CIRURGIÃO - DENTIS1'A

Atende 5ro" e crio;.ça�
Método psicológico moderno - esoecializado
poro CrianÇIJs - ALTA ROTAÇÃO
Aplicoçõ,., tÓpico do flúer
Atende dos 10 às 12 e dos 15 à� 18 hor<lS

QIJ('I C)i'jo tnrQ. no 30

o ESTADO - O MAIS ANTIGO DIAR10DE s.c.

Noticias
Pelos Municípios

Joinville
CAMARA JUNIOR ÓE

JOINVILLE

COMENTADO - Joinville

da a ação mngnáruma dos
viveu dias inestimáveis, da
Missionários Redentoristas

que aqui trouxeram sua Vf)Z

vibrante de fé. E. sem dúví

da, renovaram a esperan
ça nc coração de todos. Nê)

ensejo da despedida deSSES

"emtssnnos da paz" presen
ciou-se a gratidão do povo

joinvillense dada as diver

sa� manifestações de aprê
ço atrtbuídus a esses dignos
sacerdotes. De n ...ssa parte
desejamo-lhes igual êxito
nas demais comunidade.';

:i. ���mViSi;:���:�nta�;�Vidl����
..:oI mente, uma esperance oe

dias melhores, nesta época
tão cheia de incertezas em

todo mundo, mormente em

nessa Brasil.

pedo-
C. C. O. � pode-se pre

ver o movimento que tere

mos em nossa cidade, por
ocasião rins festividades que
terão :ugar em Setembr-r

próxtm- vindouro. E a "Cu
missão Central Otgarnzado
ra'' nii0 tem ;1oupado. e:;·
fôrças para que hai.:! suees
so no D.contecimento ce tib

grand� vult .... ASSim e que
os' joinviilenses devem to

mar canhecimento do assun

to d" llr.1a forma mai� ron

creta. Uma maneir3- p"ática
de se cooperar, por exem

plo, é no �etor "aco:l�od:\

ção". Sabemos qu€' a rap:l'
cidade de i10SSJS

momento. é pequena
poetemos rc�olver o assu,,

to se h -spedannos visitan

tes em nossas re�idencias.
Fo' rerto que nelll todos P)
deremos mas muitos 5;;-n

E, de:;r.a forma. a C. C. O.
resolveu �stipular um pre

Ço para tal fina1idade� 0-

Q�rtunamente "oltaremo�

ao assunto. Desde já apeJa
mos a')s que dispuserem de

lu!ii',�.r en� suas re�i�ênci�e

':-nti

J
FPOLlS

de
que o puderem franquear to que não havendo taxa

não poderá haver emplacá
menta ou registro. E o re

gistro. E o resultado a, es

tá presente. Nurnen-sos fur
tos dêsse, veiculas, ceaste
nando prejuízos aos seus

respectivos donos. ,E, final
mente, o pr-btema é nos

so. Resolvamc-Io e com a

máxima urgência!

'IOU ......�ITA 00 IRASlLo

srerua-ec serv'cc ,te .es'qf"

mentes vm g�";)L I\Ij�l(l"I"

.nJ'HmaÇõe� com vam.r .'

mnr;n:' pelo 'rc.er ne <:Bl

DR .. ALVARO DE
lA.RVALHO
C"r.1U1JlC:; <lu'; ::.CU� ...

en�es, a mud'am"J, cio

C,.W>lutu,,·"· a p:.o.rtir ,ii' ].,

de abril. para a ,·u" Nl.:W S

Machado, n. 12 \c:;q,�,n,

com à ru� Tiradentes r

1.0 andar s"la 1,

Atendera no.'; mesmt·� ilO

rário!-; - isto'é das 10 a

12 e das I� ho"�" em d'll1

p:r;::el t!c destaque' frente u) te, diada,llente,

nos.:>o tri\n�ito, E' únsto,

p:Jrta!l'o. r,ue os ciclista� &...
�z:�roC:a�:�': �:����;da�� �r. 'Walmor Zomer

RUA CONSELHEIRO MAFRA - Duas casas n. 109 e

IH. oLima oportunida?e,
RUA TOBIAS BARRETO 22 - Estr.eito � Ccnfor

tive] casa .de material perto da praia.

nessa ocnsião, que nos avi

sem. Agradecemos.
TRANSITO - Em todos cs

setores jomvmenses é de

batido o problema de nos

so trãnsíto. Isto é natural

porque tal problema atin
gem a todos, Como sabe
mos o projeto de Ieí. que
visa criar a tão necessarto'
"guarda de trânsito" já es

tá tramitando em n -sso

Legtsratrvo Municipal. T

gu.rlmente a -soncitacão do
Chefe de nosso executivo.
no que se refere à restrutu

ração das taxas dos veícui-s
em beneficio da' pleiteada
corporação.

O ditem". entretanto, c

com relacàn ii. taxa que de

verá onemr as bicicletas, Se

gundo 11m estude já elabo

rado, no ano passado. em

que par-tieíparam diversas

entidades teceu chegou-se
à conc'usão ce que o viável
ser:n a impu' tànct« de

CrS 200.00 r duzent s cruze',

rósI, anual. por bicicletas.
Parece-nos UI:l;), i;np:Jl',ân
ria ha-fnnte modesta e que,

entretanto. será de vital

vntor para o caso. De for

ma qu� s'llicitam -s aos "ci

clistas ioinvilenses" ob�er

varem f'. roeal necessidade de

mna "gua:da de transito"
em nosm cidnJe. E a chave

para a solu(:ão definitiva d.)
assunt0 'estfi rnl suas nifw.�.

Pai '0 utro lado. � sabido

cada c;omunidad" ,tpl'e3en
t,l ,,,eus prob!,emas. E ',: nG�-

50 ca;o não fugimns à re�

g1.'a, Cabenas e�('f);her "

maneira mais acertacta de
!'esolve-lns_ 'lamas, entào.

que :IS b'cicletas têm �·eu

premente disso.

A lei que isentou o imp·'Js
to da� biricl,etas ê bastalHe
confusa. Entretanto é cer-

,�,
._-----

RUA MONS. TOPP, Magnífico Edifício novo com 2
apnrtamentos ,e terreno de esquina

RUA PADRE SCHADER 79. Pr..'lximo a Igreja S. Luiz
- Casa de madeira � qua·rto de banho de alvenarin _

4' quarks, demais dependcnclas. tOd:l pintada a -')leo.

COQUEIROS - Rua São Cristóvão ao lado da Igre
ja - Casa de 4 quartos _ 3 sulas � cozinha --, terreno
de l1.550m2.

ESTREITO - Vila Florida n.·1 fundo F. Neves COln

:'I qU'lltOS sala - cozir..ha - banh�irc - agua e luz

RUA 14 DE JULHO 953 - Estreito sai da da pon�e
quem sc�ue para Coqueiros, Casa e terreno com 782 m2

RUA FRONTINO C, PIRES N. 32 - casa de madeir:l

pa;rame!1to pa:·te à vista, resto aco,nbinar

TERRENOS
LOTE na Av. Rio Branco· - Venda de ocasião,

LOTES no final da Boeaiúva u inicio da Frei Cane
ca - localiza�ão ideal.

dos

RUA JOAQUIM COSTA - Agronõmica - 2 oUmos
lotes.

ESTREiTO - Alto da Visao.

COQUEIROS - Rua ,Juca do LGide, Ide bem situa-

Garcia

COrrêa.
PARTOS - OP'liRAqOES
DOENÇAS DE SENHOfl.:\cl
- PARTOS SEM DOR I,)� o

P'létodo psico-profilatif;')
COus'ultório, Rua Joã.o P,n
lO n. 10 - das 16,QO às

18,00 horas. Atende c"lm

heras marcadas. Telefor.:J
3055 - Resi.dencla, RUR
Of'nerl>.1 Ritteo,�<lu�t 101

Luz �St q�r�Q�Ad:���D:e�;:�ê����i.na com a Av, 11
r S 1 fi O R O S O ?
I �il r"fE zlra

RUA CAETANO COSTA 155 esquina F. Neves � Es-�
treito - Casa de madeira 6x8m sendo banheiro de tijo)-
103 - terrene 15x40 ----.__

.
__

. Dr. SANDRO
MASCARENHAS
CIRURGIÃO DENTIST.'\
Ex-Estagiária do HosPl

ta1 Naval em Cirurgia e C1\
nic3 de hóca. Moderníssim\
con�lIltório futurama _.

Cadeira eufórica..,.. Alta to

ta::iio.
RU:l Brigadelrr Silva pae.. ,

n. 1.i Telefone: 3!i��
CHACARA DO ESPANH.<\.

Objeto Perdido

Diplomado pela F'aculdJlÍe
Nacional de Medicina d;l

. " Jlniversifiad.e ,tlç Br""!i,,',l= 1'";'.1.
Ex Interno por conC'ur�o da

Maternidade Escola íSer-

AULAS PARTICULARES ��;u;:oL:::':\ o::�;'�"�;::
De Latim, po:·tuguês, história e outras materias. Tra- l' ��S�i�:�l�.A�;.T��ur:�a �!

tar com O Prof. Barcellos Edificio Eduardo - RUll Vis- 4 de J-ar..eiro. Médico do Hr
conde de Ouro Preto - Apart, 52 - Fone 3578 - Nesta

... pltal dt: Caridade e l!�
MatLnidade Dr. Caflr,s

BARREI�OS - Vât'ios lotes,

PerdeC'se no tlajeto .I>t
Rua. Felipe Schmidt � PI a

F11olis.17-4-03

De 8 I u rn e nau p a r a
'�O ESTADO"

do '",o social per mais de
20 anos. O coro, então, a

acompanhado da orques--
tra, cantou a "Salve Regi
na", da ópera "Anita oart

baldi" em homenagem à
memória de extinto. Deu

se depois início ao concôr

to, constante de quadros vi

vos, mudicados e cantados,
representativos da vida de
Jesus. Uma bela neite de

SEMANA SAN':[A - L\J.
'

.. J(QG� i:;,,,, ur.ança , no d:::
imponente matriz desta C.- m.ngu da reesureicão. PJr

dane 'estão se realizando, teso mesmo. é mte.eéecnte

cem grandes p:)mp.)C,:ls a lufa-lufa que se nota na

cerimôr:ias da semana sau zona comercial. Tod.:: mun

ta. Na quinta-feira santa do à procura dos ovos mui

houve e tradícícnal 'Lava- ncurortcoe, das tintas Pl:Ó-
pés", com os atos llturg; !Jl'Í:1s para pintura de rVOS,
cos q:JC! o secundam, como OV;.Jd enr-naoos, ovos Ian
a adoração d,� cordeiro, a tzeiezos, ovos de Lodo get
desnucíacão de altares, ben to.

ção da égua. etc. Na sexta.

à noite, haverá promssão i -,OIT.8 GULTURfJ.L - Na
do Ser.hor

pícdndo e de arte.

SERVIÇO DE ÁGUA _ O

serviço de abas.ecrmento
cápua à cidade esta sendo
feito com deríctenc'as. re

lacionadas com o cresci
men to da populaçâo e o h-r

caísmo da aparelhagem a

tual. Co senhor Prefeito Mu

nicipal, entretanto, tem
procurado sanar o mal. na

medida do p-ssível. Já se

acha contratado o prolon
gamento de tubos até o ba í

ro do Ga-cía e a c-nstru
<,"�. ali de uma estação dís
trfbuidura, serviços que se-

exccurauus p" a firma
H; JiLli'lS_ cetannede Enge
nha -ia Civil, do RIo de Ja
netro

1'1 I;m:! qu.u-ta-Jctr.r a S -

.; .1.-: l."'I.'u' H:,- Muai

an.e
da

.)01.

terão micír às 22 horas pa
ra ,�ul!!linarbl!l.:1 O uc.a

de doa-m- _ com unponen;e
Mísaa Solene da !-te�surei- e

cão. Há por motivo d')� d

as destinados a meditacâo
d-i p-uxún do Cristo. desu- ..." li nIC1t,I'�€',U .:t õemaua
eeo- n-ovírncnto de fieis na dedicada à paixão do Se
,.;,1'1,,,. ntnmr-nau cultua nhor. ('.e tníctc do espetá-
aind-i, com mui: o car+nh s
u' tru ücão �razida da v€-

lhn Cr-rmànln. cros "OVêlS
de p-v-cou'' que são dtstn-

, .I, J. I) sr. J. Ferreira da SH

ele saudade
paravrus

mcmorta do

sócio. 1180 pLJUCO rcecr-to.
Franz Becker integrante

Coopere
Dê-me

sua
mão ...

(om a ASCR

Eu Ih. garo�'o - • muRo dlJn) apreti'der Q andor no ,;,i;,ha
Idade ... Os músc�o!i nõo obedecem. Só com fluito esfôrço
conseguimos mover os pernas. Damos aiguns possas com oli�
mismú a, de repente, as f6rças nos f�l!om e nós calmos. Mo;
nns levantamos depressa poro andor e tomar a cair. Às vê:.
Q gente chora •.• Assim difíceis sôo quase 'todos os nossos exer
cíoios e esludO\i. Moso::.ocriffdo compenso: eu, por exemplo, jd
melhorei mUNO e estou certo de melhorar ainda mais. No futuro
espero ser como Você. Paro pro5s�guit minho recuperação e de
fonlas crianças como eu - paro atender Q milhares de c..utras
que sofrem O que eu sofri - pr�cisamos de seu auxilio. Ajude
-nod O que .. �ouco parQ Você seró quase ludo para nós I

MUS1CALBÁR
lARA UM B0M PASSA TEMPO COM BUA FAMlLIA _ lU',U,aOES SOCIAl&.

D.rdII,(ANTEf\ COQUITEIS - FESTAS DE ANIVElWl.iUOS � mu

DANÇANTES _ ETC.

#.
.f.NDAR 'I'EltREO J.Y} ROYAL HOTEL - To!. :&.\. I: IPort&r1at

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"UM ENCONTRO NA BAVIERA" - Noite lolclorica ccnlru européia,. reunindo ALEMANHA, AUSTRIA, HO· ANDA, POLONIA e TIROL - com danças e tri:1jes tí

picos. - Promoção: Carlos Salum Muller. CAUSA - CAMPANHA DO UNIFORME DA CA.SA DO PEQUENO JORNALEIRO - Dia 13 de aoril, às 13 hs,
- CLUBE OOZE DE AGOSTO R

A Faculdade de Filosofia
MITOS E REALIDADES

Paulo Fernando Lugo

IV

sou.é.te na Trindade, ii.

Pncurdadc da FI!osofia es

pera .1 Ida 0E:' oulrag unida

des. A honrosa r -tu:açàO de

t \ "pioneira" já não parece
lhe agradar tanto. Entre :1

condição de "ptonc.ru" E'

de "r-terna crunana': porta
rá haver muita Identidade
perspecuva aterruõora que
traz exaustão par:l multrS.
Deixando escapm sua

grande ooortunidvoe oe d,
verstncar os cursos. quun

do se Incluiu no �)l'ojpto di;

criação da untverstcace F('
derul. comeen a perder ou

tras oporLunldaoi('s ce am

plia .. t mCI110rar !('!t1 corpo
docente em função 10 que

implica ..,? rer !'tn:! eurrtcu
lar mínlr:m cSlabeltlcjja

pelo Conseiho Fe leral c'.a

Educa�ii.o.

ICAHZI�HO. NAU!
C,\�;; ?'I�O'

L..--,, _

t'

Oro A!o:sio
�.Imqliilho"
CLíNICA DENTARIA

L"atamento das afecções
da bôca em adultos �

crLmças pelo" metodos clt

ni�o e cirurgico. Cc.nfecção
d� proteses parciais e to
ta;;.

.\tende de 2" a 6" feira
das 8 às 12 heras e das 15

as 19 horas aos sabados

pela manhã.

Exclusivamente com h\l
ra marcada.
':::onaultórto: lCd!ftclo .Ju.

lIeta - sala 104 ..:_ rua Je
ranimo Coelho.

ATENCAO
Transportes de mn

danças
M'ldanças locais oU ps

·,·a outras cidades: Servi

Ç\)S de mudanças.
Nõio ê necessário o en

gradamento dos móvelS.

Informações à rua Fnm
cisco TolentlrJO, n° 34 -

f.-.ne _ 3805.

/-------

Nessa alarmante corrida
pela criação de faculdades
de s'nosona. grande número
de mctvíduoe. atuantes no

magistério secundáriO rte
formar,ão Intelectual i�cl'i-
velmerrte diferenciada, fu _

convocado ou teve acesse

nas c•teores dessas racurda

EDITALdes. A Improvisação, em par
te Indispensável, em parte

�:u��:�.�;ãi�fm���a �e��t�� JUlL.O DE DIREITO' DA

Jações Das finalidades de SEG���A ���TAifVEL
tão complexa e prj-blemátl-
ca entidade de ensínc e de Edital de leilão com o pra-
pesquisa. ao de (10) dias
Con finando-se, como e

esma.gadora constatação en

tre o.s tlp,:,s de escolas su-

perlores do pais, a funçÃ·)
única de formar proflssl')·
nal:; (no seu caso, prefessõ.
res para o maglstéri(' se

cundá(lo), e não apresen
tando a mobilidade vertIcal
cleflnlda e posslbllltacia pe:lI
caminho das pesg_uisas o

peracionais, as iaculdades
de Fllos-fla tornarma-se a

quilo que de maior grau dr!
improvisação possa ser sen

tida em comparação com

outros tlp-s de escolas d\)
mesm·) nível, embora algur.s
exemplos, atestassem o con

trário
Devido seu curto temp,>

de existência n- Brasil, e

devido à. pluralidade man�
!.esta das cadeiras 'que, nu;.'

malmente. constituem seus

cursos, e em função da ra-·

_ . .
pldes com que se prol!..{e-

A pressao d:mog�a�lca e ram, não poderia ser outra
suas _lmPlicaçoes soclo-cul- a solução (de emer�êncla,
�=;;.p:;:=n� ����a�:����f�ctu�
escolaridade de. nível médio ais de formação dlversiflca
que nas últimas décadas da para preencherem as di
tem sido assinalada c("mL' o versas cátedras.
mais empolgante fenômeno Enfim, a expansão 'das
cultural do Brasil, cond:cio faculdades Ide Filosofia obe
na a proliferação do núme- decem a Indispensável e

ro de faculdades de FUoso- também abusiva utillzaãão
fia. Centros urbanos sem de c('l'po docente sentlda
quaisquer possibilidades de mente alheio, em multo:;
recrutamento de professôres casos, aos problemas do
minimamente satLsfawrlos magistério secundário, ao
deram-se ao luxo de com- conteúdo da cadeira, etc" c

p o r t a r cstabelecimentJS principalmente, Incapacita�
que, pelas finalidades, cha- do para Imprimir o desen
maram-se Faculdade de Fi- volvlmento vertical do en
losofia, Ciências e Letra,;;. sino, pelo Incremento do.
E, em muitos dêles. a cria- pe�quisa operacional.
ção de uma dessa escola era É claro que, em relação à.

pesquisa operacional, bem
sabemos que no Brasil, os

estímulos são insuficientes.
Basta dizer qu esomente no
ano de 1963 é que, pura as

.escolas federais, se legislou
sôbre a questão do tempo
integr!ll, como medida para
incentivar e possibilitar a

tividades de pesquisa. In
fel'.se que, o muito de in-
des sistemáticas de pesqul-
sts, encontrado no corpo
docente do Brasil, nem sem

pre se deve u condições de
insuficiência intelectual

mas, multas vezes, a ques
tões financeiras. a questões
de carências de meios ne

cessários a trabalhos ele
tais penetrações e exlgén
cias.
De Qualquer modo, com. o

correr dos tempos, as facul
dades de Filosofia tendiam
a uma uniformização do seu

corpo decente, pelo apro
veitamento de professõres
já !.>rmados especifica
mente nêstes estabeLecit{len
tos. Entretanto, a malorh
dêsses estabelecimentos pre
serva características de
tempos iniciais. e a forma
ção d� novos profesôres não
fugiu multo às distorções
naturais decorrentes das
improvisações anteriores do
quadro docente.
a Intento do Conselho Fe

desal de Educação no sen

tido eLe maios uniformiza
ção dos currículos, como os

da FlIosofla, indispensàvel
mente justtncada pela ne

cC.9staade de racionalizá-los
adequaclenando-os e adap�
tnndo-os ns- condições exl

gigívei5 para a melhoria, [1-

gora em etapa de execuçã·].
el'a e.-.perado lia muito. E:'Jl

\'15t::l da lU'ollCcPÇ;lO ct.lJ

A 4& Problemática: a le

forma curricular.
A a�irllção reformi.;ta rio

aparó.hu de ensine supe

l·il.l' poderia encontrH na e

reuvacão rto Proj,�tt' Dire

trizes e nases da' E rucecêo
Na-tonal, seu caminho de

cistvo.
'rornando r.eí, J projeto

re?:a Que ao conse'n , Fe

doral de Bducaçân cabe o

r-stabetectmento da duracâc
dos curses c da ser'ncãc eu

rrcu'sr mínima. 1':'.:: me

dida" :á foram eoctedas e

ns Fnculdades de Filosofia.

rem. ::Jaimente em Iuncàn
CC sua nau-reza marurun

ri nal, foram as maf-, are

tadas pelas atteracces com

pulsàr.amente eet aoeteci

tias. C'bvlamente, deveriam
ser as'mais benefiemdas, s.e

partíssemos ela acettecéo
de que o C{'n�elho Feder,,1

Equadonaria bem \1 proble
.n'\.

A ':',1<1. �f::,,-triçãf) <;ab�:1 '''e
de "ntem-' que o C(I'sel1�o
Federal r ão iria 1".1,' ,.;
uislan·.:amento em �t'lacão
as dif·':e.'1c-iações l'eBion�ls
Jo Pah
Toda":a busc:n,!\.; dar

para o B ·Jsil Os rr 1 s das

t.xpenéll,�i.<:.s e daos neceS"l

ó...det; ,;p centros 1� impor·
tànrj'l r.'l' anal n��,)· s
Paulo). o Conse;h) Fede

ra,. n· \'-;�!ibelecer , curr.·

CUIr> minlmo, impediu (Oli

pelo menos intenta impe
dir) o prosseguimente d ..

espetacular balbúdia que
vinha se verificando nos

curlicul .. s de Faculdades de

Filosofia, estaduais e p'al'
tlcular-es.

Evite os males

provocados pela prisão de ventre

usando VENTRE·1IVRE

JAC'"CRUZEIRO da SUL

respondida pela criação de
outra; O jôgo entre a Ini
ciativa leiga e confessional,
nêeee aspecr-, era ínevttá .

vel.

faculdades de Filosofia, que
se criavam mais ao torveli
nho das facilidades do que
mesmo em função d:1S mo

tivações e necessidades so

ciais, Q que derivava fre

quentemente em vulgariza
ção de esc.. las eupeuores,
dado as distorções que acom

panhava o fato, o currículo
mínimo. baseado numa a

titude critica, tornava-se

o DOUTOR CLO
VIS AYRES GAMA.
Juiz de Direito dn 211,

VaIl., Sivel desta C:J
marca de Florlanó�

}:{"!is, Cap:tal do Es

ia'do de Santa Cata

rim1:' na forma da

lei, etc ..

FAZER SABER aos q'le
o presente edital de leilão
com o prazo de dez (lU)
dias viTem, ou dêle conhe

cimento tiv.erem, que no

dia 23 de abril prôximo, as

14,30 horas (catorze e

trinta hOras), o porteiro
dos auditórios dêste Juizo,
trará à público pregão dE'
venda e arrematação, a

quem mais der o maior

lance of3recer, ao bem

abaixo descrito. penhorado
à' HÉLIO FRANCELINa
DA SILVA nos autos de

ação executiva, processo
na 356m que lhe move CÉ
LIO OLIVEIRA VEIGA:
"Um aparelha de. ondllla.
ção permanente, ma!'ca

j'MORRaNI" nO 372.788,
em bom estado de conser

vação, com 110 volts. e

1.500 watts de ilroprL.!dade
do executado Sr. Hêlio
Francelina da Silva".
E para que chegue ao

conhecime!lto de todos
mandou expedir o presente
edital, que será afixado no

lugar de costume e publi
cado na forma da lei. Dado

e passado nesta cidade de

Florlanôpolis, Capital d.J

Estado de Santa Catarina,
aos três dias do mês de

abril do ano de mil nove

centos· e sessenta e três,

Eu, l1egível, Escrivão o su

bscrever

Clovis Ayres Gama -

Juiz da Direito da 2& Vara

Cível.
------

PORQUÊ

Arnaldo S. Thiago

sem rigcr, ínádtavel.
Entretanto, o currículo

minlmo estabelecido, pejo
Conselho Federal de Educa

ção, embora dando margem
a -pcões de duas cadeiras

(pré-estabelecidas) e per
mitindo Inclusão de outras

dlsponlveis pelo estabele-·
cimento. implicaria numa

responsabllldade, num com

promísso. A reformulação
curricular estabelece. em

p.,lncipio, uma oportunida
de para a melhoria do en

sino, e não ti opcr-tunídade
para a melhoria. pura e

simples. dos proventos do

professor.
Alem desse risco, numer-e

sas disciplina", unaténas t

foram tornadas obrtgutó
rias, e muitas não serão
récumente ocupadas. Im

plicam em conhecimento

-especlaJlzado, exigem pra

fessores capacitados.
Mcsmo que o. enttdade s')

empenhe no apl'ov.eitnmen
to da oportunidade da le

formulação curricular, nem
sempre lhe será posú--..-el re
crutar d-Cf!ntes plenamen
te aptos a Interferirem pr')
dutlvamnte para a melh'l
ria do ensino. Se o proble
ma torna-se dlficil me1'.ffiO

em se adI!l.itlndo total ati
tu1e de resp nsabJ:ldad(�

por parte dos componentes
do .estabelecimento, muito

mais lastimável será o re

sultado, se êsse grau de res

ponsab1lidade for transter
mado em grnu de oportunis
mo, visando obtenções pes·
soais.

O. r:urriculo mínimo cria

crndições para ampliação
do mercado de trabalho n')

magistério superior. Se as

universidades e as escolaos

.....nadas de nív,el superior
n� fOrem t1r:tadas de con

dlÇÕE's para ampliar o cor

po docente, preocupadas pa
ralelamente com a melhoT!3.

co mesmo, a grande opor
tunidade contida na refor

mulação será r:ompletamen
te perdida. E. ter-se-á, na
da além do que o reiní�l')
do processo de vulgarizaçã:t
quase Irreversível do ensi

no superior.

OFICIALMENTE INSOLÚ-

VEL,.
.

•

Passei grande parte, da

nane de 5 do c-crente ii ou

v.r os discursos pronuncia
dos per estudantes de Direi

to, MinistreS. Proressõres e

pem snr. Presidente da Re

pública. na solenidade de

posse ria nova diretoria do

Centro Acadêmico XI oe

Agusto, da tradicional Fa

culdade de Direito de S.
Pauto. Por êsses discurses
percebe-se que os ânimos

andam um tanto Irritados,
que h.i antagonismos pro
rundos entre alguns gover

nadj-res e autondades fede

rais de cúpula; mas perce

pe-se, também, que há um

rlrme propósito de não per
mtnr Que se turbe o ambi
ente s0cial do país de tal
forma ou a tal ponto que
não mais p-ssum ter solu

ção os problemas polítiCOS
_ solução legal. pacifica -

o que l.OS ameaçaria de sub
ve.sãJ da {'rdem púbica.
Graças a Deus os nossos

dlrigeni.es estão possuidos
do verdadeiro espírito da

demo�racia, send�· levado,;

por ê.j;;e bom ânimo a encon

trar solucões pacificas paro.
os dissídios de p:nião. so

mente irremovívels quando
t-dos querem brigar ..

O ljue. inf-elizmente, se

obServa na prática cotidia

na dos negócios. ou seja lia

compra e venda d::!

utilidades. é que se to!no:.I

oficialmente insolúvel o pr.J

blema econômico do Brasl!,
cada vez mais agr.avado, à

proporção que transcorrel I

CS an0S, desde aquele mal-

\�""-r
•

(Continua)

BOMBIS
• HIDRÁULICAS

o 1116Jl;n>o d. efki'nciQ )

II
• DIJICDRS.I.I'ildStriaMtclaica

•

c..,_'5090.fft�....... OAHCtM. ••1O

Uma casa à rua Hermann Blumenau, N'> 61, esquina
com Av. Mauro Ramos. Bem no centro. Com 11 peças.
Otimo ponto para comércio ou residência. FaciUta-se o

pagamento. Tratar com o proprietário na mesma.

FLORIANÓPOLIS

IMPOSTOS PAGOS PELOS
.

MUNICIPES

fadado dia em que 1>e pôs
embargos à livre ímc.anva
dos que mercadejam e dos
que .. rabatnom nas índns
trlals para se omar regrau
ma eópla, Inadaptável em

nosso pais, do que se resol
veu chamar economia di
rigida.
Esse terrível atendado

contra o princípio econõmt
co Incoercível da oferta e
da procura, causou um

transtôrn- de tal ordem na

mentalldade, outrora essen

r.atmente conservadora, do;;
homens de negôcios eo,

auster.1s comerciant�s bra

suetros. que êstes perderam
de tr-do as estribeiras e de
sand-u-am numa corrica lou
ra de preços, que lhes inn I

ma a ImagInação em dese-r
freada ânsia de lucros, que
leva :l pobreza os mais ul
tamente remunerados ser

vidores públicos. emp�eg(!
(10.\i de táda natureza e tra

balhad�res ou eperarios me

lhormente aquinh?ndos pe
la legislação trabalhista ar

rojanc(o à miséria im�nsa
multidão de brasileiros a.:>s

quais ainda não alcança :l

ref.erlda legislação. p rqu'"
realmente, sinceramente. só
mente podem acompanha,
a vertiginosa e profund�
mente desonesta alta dos

preços, os produzem on �s

que comerciam, sendo que

aos primeiros cam,am t.rt�

mend'ls restrições os "atra

vessadores" que intercep-
-------

tam por t ... dos os meios e

modos as honestas transsa

ções comtlrciais entre pro
dutores e revendedores, per
tençam aqueles à lav:mra .

à pecuária ou as indústri:\s
de transformaçãe.
A lei tão simples e qUf:,

entretanto, foi sempre tão

militante, da oferta e da

procura, derrogada pela ins

�i������.I��e:!Z c��aec:f���!� �·�;..2=:':':':�iÍII.�
ção queimaram-se produtos
de ut!lIdade pública, deixou
de produzir os seus bons e

salutares efeitos, compli
cando-se tudo nos domínios
da economia, que se tornou
apenas uma como ciência

infusa, pour épater les bour

geois ..

Oficialmente inselúvel .J

problema econômico, ainda

que n, s venha fazer uma e

loquente demonstração do
seu, realmente profundo :U

ber, o snr. San Thiago Dun

tas, patrioticamente esfor
çando-se, junto ao atual

governo da República. para
encontrar uma soluçãQ ade

quada a êsse estado de cau

sas, que tanto nos aflige so

nos resta apelar, some�t(!
resta ao povo apelar para

as classes outrora conser

vadoras (comêrcio, indúe
tria. 'avoura, pecuária), a

fim de que conservem os

seus bons costumes clvlccs c

morais, trazendo uma solu

ção urgente para o angustio
so problema da cmesnn

com que o povo amargurada
mente se defronta, O que
se verifica é simplesmente
ignominioso! Sá í

uma se

nhora a comprar qualquer
utilidad,e, uma colcha, por

exemplo, comO observei hi

pouco.s dias: Pedem· lhe
mil e cem cruzeiros por es

Ea ['oleba. mas porque a se
nhora em aprêço não leva

va --l:nheire sU!lc'ente, del�

xou par:.., ir bl'scar a mer

cado,:,�a no dia seguinte,
qU:lP.<lo jâ lhfl pediram PR
la Me:;r;::\ cQlch:i mil e qui
nhelL',:; (!'uzel�os!! Essa é 9.

re:F:l :��_'i1al do comercto ..

Nâo ,: precis(" pôr lllais nes

ta .!.u-ta para justificar ês-
te arej�, ...

_.,

18-4

REi-MARCAS E PATENTES
Agente Olicial da Propriedade Industrial
fleg.stro de marcaa, patente" de Invenrtto, nome" co.
-....Jrcfai3, titulas � estabelecimento, tnstgntaB, IratJeB d4I
propaganda e marclU de exportação.

Rua Tenente SilveIra, 29 - l° andar -
SALA 8 - (ALTOS DA CASA NAIR - FLORIANO'.

UM MUNiCíPIO POBRE

UNIÃO .49,9·1.

AO ESTADO 43,6·/.

AO· MUNiCíPIO 6,5·/.

o impôsto arrec.ododo pelo Muni

cípio é aplicado exciusivamente
em Serviços à População: em Es·

colas, Ruas e Estradas. Limpazo
Público, Assisanclo Sociol. etc.

MUN1CIPE

PARA QUE TUA OIOADE MÁO
FIQUE MAIS POBRE. PAGA TEU

IMPÔSTO COM PONYUAI.IDAOI.

II.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DO; ESPORTES

CfçuPas Farão o Espet�cu!o' Maisl�mportante da�Sexta Rodada
:����1 x

"m-

"1rfit�-f-a-ra��r-e-a-II·-z�-r-;;�Ia"'" �1�'�re-M-��I-O""Im--p-o-r-t-a-n-t� -dW\J"-s:·· boI, ::aa:á�:�:n:�O�i�;�os�:� ;:r�an�::
Jogando amíst samente R11

li
ü ,li � �, � dois buns enconlros. amhos conslilnindo a

���;;:::: "lUJ�lt!(�!��ê}! �!. ,�".���� 1�,�:g!;�r!��nI�.� :�������::::,:::.��:
I

�: o Juventut e s I

nrnse (����)�or��j���:'� bo e }4;nzenheiro Nlemeyer. seN: �.�Ili��:p:t: 1� a:r�e_ tÚ�i.� ���atS�x�O�e cada ct- ta�.on�:�a��i��V;�gO lapí-
dois mds n�vos in�egranles da Divisão

os tentos. maior brilhantismo hO��S�c�� d�ic�:�'t:: �1��� rão ctctts-as c-m idade aci- clís;a concorrente' será de dauc [u .... licor Princ�pal que dividem, com o Alléti!:o, a
lír�;"H:� o ��v;Tn';��' lê ) "j)�rt:u�o :�:�'v�rrg�� �t:�;�;;t�c�:s�� ���;�:"p'; ��t�: c�8m:l�::deo:b:���0�� ���a10�;��:l��::i�ruz:����)i �'��'llt���li;'- p�rac�o�::s� terceira conocação, com dois punias no pas-
�:_�:�?rnlc'l;oY:�l'l II. ���d�,apl��V�ed���CliS� �ut�.elimo trajeto da l.R dls �=/:�;or�;:���opo:P�'::;�' �::i;::r�Ç;o�

ato do pedido gã:.·o._ O Congresso de A- sivo. resultados �e. dois empales do São

;�7:' b�� t::abalho. t, �l���e;��! �eafl:;t�; ��.= -tao::,:a-;%�tJ�ala�õ:���� d82.:e�p�� ��S:�i���s serão a �:m�r::lr�a��:rA �����:� �����r�o !:taâ 3;e:�iz:�rll,:: Paulo, frenie a Figueirense e Paula Ra�
11 ccmercíal de Jolnville. a parüctpncãc de ctcüstaa r<>f>p\"j'õ"s cesecarmente, ou e-v v-n-edores os. seguintes 20 horas, no PalácIo dos mos ,e uma derro�a do Postal, dianle �o li ..
Isto posto. tem a satssra- ��:ln�;�d::ã�r;�,��la�I;/ai� ��l�il�al�� ���eO-�!:ta 3�1�� pr��i�l��ar � 1 Bicicleta �����!��ere;di����ld�p�r;�= der invicto que é a Avaí.-

6��b:: dC:����;��o t��o;a�� da LANC e não huverú li- CU nu; escritórios da Co- M��a;�{�A�e�ut�Õg�q�!P��� �/:::n�r:: �:ge��cI�Sl!: O Gu!ro encon!ro da rodada} marcado

.�'l rC!�':;:i��ee :�:::a: ::;, �::ia de Atumín'o de 24 pe- -

6::c�m:rc!��p�:�fe��. esta- para a tarde de daming9, terá como prata ..

!�Ci���c�;'e7ee���/�s!:�a�� CAr;l:�� I:��Il l... I:·J�!13NSA 1-10 pr!':s��g;; �x�, ��;��et�e ���r�':t�s�a al�ada dos con- goni:das o Figueirense e o Chl�e A!léticn

�:;��:�:io:��en'_�.: o �,� ��",o�;,t� ��a ;��:��:�:ç:�
_ E51il'l]!'il B; r"lUCnlll DIAS

Gnaraní. O primeiro estará delendendo ii

do oexie d: J • I h cic1J�mo :a;:��:-::���reç( ViSRndo dar a crônica e�- Possivelmente até o pro- O riGU:I'lI�""SI:'.. C�I'rR"'TA
sua posiç!o de vice-líder invid�J tendo. por

se!"ã �omtituida de' dU�S o ....rtrva melhores condicõee xi- ... n d mingo, jâ esta-é D_I1� \i,;i'II 0\1}, �anto, as 'h(!f-ras de lavcri!o. en1t1!3nto que
�!:��a:a:r�irerentes elas ��a:ri:����::o�b�a:�I:��J:� �:n:Ui�Oo:�:�:erqua�s v�:� CARAZINHO 1) segundo tudo envidará p:ra ven::tr, vis�o
a) _ LU disputa, és 7,30 �:s�a�����nt�O� j;�:��:adGS �e:ses��m:nsasqu:ece::����� Falando à reportagem, o decontrate de Carazlnhc que uma nova derrota o colocará de DÔVO

�e�:a� ���l����le!:s l�e!� J:.' '!� � i� na imprensa catar.nense. �:eR�!1l ���::co l"e�il�:�� ��ed:�u:��aa��:e�:e·�·Fde� ao lado do TamandEré na i:Himo pnslo.
liberatório custou n-s co- tas pelas ruas Sã- Joaquim c-ntratou os. serviços pro- cisão da C.B.D. referente .1. •__ .. _ ......__ 't!!!a. .. ,. _ .... _
fres do Comerdã 10 a im- 9 de Março, Visconde ue fi�lonais do zague:ro cen- sua transferência da Argell
portância de cr� 500.001J.DO. Taunay, Duque de CaxiaiJ,

GRIJG' FjLt�O T:I�TARÁ SER ��aIR�:;'I��ln6�nfr:l;te;ace��� tina:p:tra o B.a:;il.

CArlli.'EM t=•• 'SAill:::!m:.liKO ;:�::"��l�:ül���:'�';�':":
fisslOll:lis do Figllelren�e
que. SU'l ugrembção preten
de ar;Tar Ulll'l boa eSQua

dra para " uttl.'lJ tempor::-,
da i:. lll:'st.e sent:do. contra
tou fINinho e estâ interes
sada em ALexandre p=rt":l
cente ao Sã� Jose, de Põ� to

A'egre. Disse 'lind;1 que o

alvlne�ro do continente não
tem problemas financeiru.>,
podendo contratar e pa�ar
qualf1uer grande "erack" d ...

futebol nacional. Fina'izan
do. afi,:mou que o registro

de Criei!'"

contratado pela clube su -

no. Schelo, ür 'l( u C :lp. ,-

míssn mediante h r'
crs 200 mil cruart: r"-

denados mens.cs de Cf' 70
mil cruzeiros. seu a do

GFEr. :1:" "" ii
m:.,A

\
o C. N. Mardlio

atravês s'eu R'"
nesta capital, vem

recer 30 Prcsir OI c! F�
deração C,·tarin
tebol dC5pcr 'ii. ") ni

Mello. uma exl�'r;- do 'u

be itajaien' ':! t" n b,::-;' :l

da con�tru(·;.') (j

entidade mater do u

contra adver'árÍ"J '1

signl1.do pela entictarlr

,�--

;: C F. PARA JOG�R
, "'U� La DE MAIO
_,Jl D!l1S

düs .!o� �s F-anamericanos
de São Paulo.

El:1 v.erdade, isto está

bastante perto pois segu.1-
110 as 'Jpini5es dos ctiticos.'

TIras], entre os esportil
tas n"lu.�ic:)s. conta com a�

maiores p,:}sslbilidades no

p'5lo-aouâUco.
N,l (iualidade de Barriga

Ve!"d:� 'fazemos votos pel,:)
stice!m cada vez mai� crcs

cen�e de Adernar Grijó_.Fi
lho, o"tro catarinen5e ql!e

b i!ha no esporte dos dois

ma�-res centros esportivos
<lnO'l.is .

D:l. o presidente Osní Meli")

o ('atarlnen�'e Adem:lr

Grijó FLho, elemento de

grande destaque dos metos

aqua901Hic, s do Rio e São

Paulo. vaI vo;tRr a dr-e,,

der a scieçã, do Erasil.

a�eltou o oferecimento mar
'- ci"ista. tendo ficado de res- o ex-jogador Oas equip"',>

de palo aquático do Flum�

nens.e. Bot:tfogo e Gunn:l.

b'Lrn, após con("lulS'ar o ti

tule de campeão sula:reri

cano pelo Brasil. em cert-l
me realizado recentement"
na Ar�ent'na vai lentar :\

gora vulro titulo de repe!"-
.. ,,��;;, .,...",,<1'<>1' �<> ... \, ...,.,;;"

p:nder qual seri o adverõ>á

rio do clube de Colares.

<Q!j
A referida partida sedJ

Te l.izada n... dia 1.0 de
H l�. dala em homenagem
aos trabalhadores e seri

realizada no estádio "Adol
fo KO!lder",

F:LOr;YANÓPOLIS, UMA DAS MAIS POBRES
CAPITAIS DE ESTADOS

-

DO B R A 5 I L

L__"__ '"_, -=- -:-
�

'.

RECEITA

, �"I!t A COMBATER OS QUê SONEGAM
IMPOSTOS:

"""
.J••

Prr :outro lado, a. reporta
gem conseguiu apurar QUi'
° extraordinárJo jogador
perceberâ. mensalmente oi
tenta mil cruzeiros Carãzi
nho havia. deixado Buenos
Aires parq, firmllT c�mpro
misso com o Metropol, de

Criciuma. Entretanto, em

virtude das exigências do

sr.· Dite Freitas que queria
que o mesmo se submetesse
fi. .testel! para depois as"i
nar compr-misso, o jogador
não "titubiou" em aceitar
a p-oposta oue lhe fêz o

Figueirense F. C.

Notícias dos Jo�os Panillilericanos
SAv .Pl�ULu, 16 (V.A.) _ DIa:.::7 às 14 huras _1.000

nn,,,.v.:. Cufiv!'a re.óglo. fi·

aal.
Dfa 28 às 7 horas - 175

quilometras em estradp., fI
nal.
As provas serão displltadflS

no velódrcmo do Iblrapue-
,_.j

Também dez pugilistas
argentinos desembarcaram

em solo paulista e flcarâo

aguardando o início do Pa

namerlcano.

DATAS E HORARIOS

São os seguintes os ho
rârlos e datas a serem cum

O�l <Ias nas provas de dcUs

mo:
Dia 21 às 9 horas - 100

metr�s, el!mlnatórta. às 14

horas 4 mil me,tros. perse
gu\�ão, eUmlnatória.
Dia 22 às 14 horas - 100

metros, eliminatória.
Ola 23 - 4 mil metros,

persegui�ão. eliminatór'a.
DIa 24 lt., 14 h()nt8 - 1.000

metros cscrete, final.
Dia 25 às 14 horas - 4.000

metros, perseguição, final.

REMO

Também já toram fixado�
os horârios e datas para as

dlspu!.as de remo.

Lo.a 25 às 8,30 horas
eliminatórias
Dia 26 as 8,30 horas -

eliminatórias
Dia 27 às 8,30 horas -

semifinais

Dia 2B as 8.30 horas
'quatro remos c .. m patrão
(final); às (I horas Singl(!
Seulls. final; às 9,30 horas
dois..-rernos com patrão, fi·
rral; às 10 horas Double
Sculls, fhlal; às 10.30 ho
ras dois remos c�m patrão,
final; as 11 horas quatro
remos sem patrão, final;
as 11,30 horas oito remos

com patrã�. final, prova em

que deverão tomar parte os

rapazes do Martlnelll.

Fpolio; 17··4-ü3
---------------------------

REDATOR

I'UI<U PAULO MACHAUO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE; r GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORE$
- RUI LOBO - MILTON F N\LILA -

ORILOO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO - MANGONA

-------------------------�

o lateral Edemlr que te

ve a'· ,nfenddade de ""'-tu
rar o braço esquerdo por o·
easião do cotejo São Pau

lo x Figueirense. no Tor
neio Inicio, embora tenh.l

retirada o aparêlht.. de ges
so que imobil!zava a parte
fraturada. dev'.::ni. permane
cer inativ'1 mais um mês,
p:lr df'te', inação médic:-t.

A diretrria do Marcilio
Dias estã vivamente empe
nhada em realizar um :1-

mistolio IntermuniciPal, n:l

próximo dia 1.0 de . mala,
lendo pór local o estâdio

dr. Ad-lfo Konder. A.equi
pe qua serviria de adver

sário para os portuários ;:e

rIa a do Avaí Futebol Clu

b'"

VASTO VEROE TENTA

TEIXEIRINH l\

�
'AVAIANOS NAO C-m umn Pt·opost.a das

ACEITARAM mais altas a diretoria do
Vasto Verde tf'nta levar pu

A diretoria do Avai foi ra o futebol blumenauenze
consultada a respeito por
um representante do Mar- o veterano TelxeirlnhA que

cíUo Dias, sóbre a poss:bi- a allluns dias anunciou ter

!idade daquele cotejo. A di dependurado a çhutelra pa
ra o futebol pr .. Iissional.

retoria avniana fugiu ao

passiveI encontr("' alegando OU'l"'RA EQurpE
que no dia 4 daquele me:;- CONSULTADA
mo mês estara enrrentan�
do ao Figueirense, pelo Em vi�ta dA desistência
campeonato da cidnde e no do Avaí e pelejar com o

caso de havf!r qualquer Marcílin Dias dia 1.0 de
crntusão niio haveria tcm- ma'io nesta cauital o reore

po suficiente para a recu- sentante do clube portuã
.jleraçilo do jogador. ,ri- :tentilrâ. con"e�uir ou-

tro advf'r�âtjo para o clube
E'RICO PODERA' SER que representa.

SAMPAULINO

O mela médio E'rlco que
teve 'Jportunldade de cum

prir bõas atuações quandG

�:��g�'r�i���to�a ee�u�f:v:or�
cisão com o Figueirense
F. C. onde não teve maio

·res oportunidades. Comen
t:l.-se que E'rico ingressara
no S50 Paulo Futebol Clu
b'"

EDEMIR MAIS UM
MES .8OLA ....�ftC)I'lUn..
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Disse a Comissão de E

nr r-ta Atômica que não ba

v ,;_ .cutenat radioattvc no

vc reator nuclear ao espa

<:0 sideral. a fim de detev

minar corno o me�LUO

quelmn ao reentrar na .'-,

m-etera terrestre.

rou a Comissão de Energia estágios. O vôo de ida e vai bre o suãnuco e cairá num

Atômica. ta dura-á pouco mais de li p nto alem das Bermudas.

O próximo teste terá p,' minutos. O foguete terá cerca ce 1.280 Km do IJL .

objetivo determinar J.S P:'C uma trajetória em arco só- de laaçamento.
cisas altitudes e propor-

------

.cões da queima das váriaa

I I b Ihpartes do reatar, Inclusive nct ... ades or .1''''''' j� AS�: �':�b�:;;��� "Jantasmas
,.l a :J Il. ii G· Q , V ••

o teste 'C,A urna segu.u qual se espera ("btcr aner-.

€XPCI Ieneia prct.nnnar PEl.- gia elétrtca para o tnstru

rn cot-e Ir em óroih um 1:)0.:: mental e controles de um

quenc reator oparneíon-n, satélite.

WALLOPS ISLAND, VlrJ;1
nia. (o El _ A c-missão

de Energia Atômica lança
rã. na próxima semuna.

_u_n_,�p,_q_u,_n_o_,_n_ã_O-_!"n_d_;a_,,_- ---n,�p�CÓ_xl_"'_,_,_n_J,�( 'reó.tcnmente, U'Tl reator
"vivo', como qualquer cor

po a tlradn de' volta do es

paçe< sideral dentro da vio

lenta friGção atmostértca.
quejmar -se-á compte-nmen
te e sua radioatividade sr,

dispersará em Quantidades
insignificantes c morenst
vas nas camadas superio
res da atmosfera - decla-

O reator, mais ou men- il
do tnmunhu de uma

de. papéis comum. 1">;1
caco d:tc,ui, depois d'1 previ
Iro dín lS. no nariz da um

fCRI!"!!' "Sr.' ui" de quatro

VOCE SABIA

Ataecdo. pela pÚ:iominU
te, l�ranklin D. noosevett, A rnúo hl1T;na tem síuo

prcsidente das Est.advs U:1i de!';c_i'" como i' tr rmen- I

dos de:<dé" 1932 até sua fi)!' t 111[' âm, t.

te em 19-15. �:,m:;:r:> 1)1'0(\1· xo ra r- o c

nu mci:ls de atemlilr u (' de c :har mllharC",s

fr:mcnto ce pesscas c:;:n d� <"'1 C 1 a TI]hr r:l-

me�,y'O mal. Cr:ou a Funda pidez A mfLo hu

�ão d? Warm Sprin:;ts e :Xl
lrorin"'u a Marcha d[;s 1;.. 1 p_cl
m"s para levantar fund,1S ma. 1 n cal":l

p:l.a c."�e f!m. A .M:1r�hl m[>o p';r

a1nd3 ,um ac:mte�imellt, ,� mai, d de mú�-

nua:. e." á agora em se:1 ':!� eulo�. F. 1"11 n') a n�ão illl

nno de existênria e se id 'n r marlamr-_l

tificQU ('')m Rlo"evelt d' te de � r a no anim�l,
tal m::lCo QU2 ap.1s sua m�r é intere�'<lntc se verifk'l�'

te o C ni!re<;s:J norte am('- que os m{'mnt'')s dlanteir""

rk:mo decidiu imprimir te de todos Os m'\'nif�rios 1;Ift.::I
dr)� Oi dirnes com sua efi- formrtrl ,s t" " ;"1 �('''uml.J

gie, o me:;nlO plan:) geral.

o ramoso quadro Mnn-i

Lisa de Leonardo da vtn-t

estêve recentemente em e

xibição nos Estados unidos

ceeto.. peío governo Fran

cês para ser "xp.Jst.o e:n

museu::; de W'Lshlngt.on c

No"vn Iorque. A cerimoni:1.

��en��:tl��0t:�;�l��l������
povo H'rte :l!1.1cl'icano foi

te:evi"ada ,�lll \\'_::�hin"to\l
e' tr,lllsmlLicta peb Relay.
�:1têlite de comuniraçõcs
para a Inglaterra c Fr;Lnç'l.

C::!13TALlZADA EM ESCAN·.A�

FAB.lIUDA NO BRASIL PELA
PíW.<,,;i�A VEZ

CIA. tlEORO QUíMICA flUMINENSE,
fml:talof'em In�·'strial:

Saco� mult 'olha. \Popd e Plól! '0) de 50 auilo.

�mboiogem Dcrr.é-s·jro=

Cai"as de papelão com 2.4 pacato pl.Js!i Q' de I l/.':b

Repre.erllantes poro os

Eslodos de Sama Colarmo e Paranó

BUSCHLE & lEPPER S.A.

P�lo pre�ente, convoco Os a�s-ciados deste S'ndica�J

para a reunião de ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORD�'NA-·
RIA. que se ri!aiizará no dia 19 de .1.t,rlJ corren:c. il.';·17_30
ILras. na sede soci:tl. sita à Rua Jelônimo ç elhJ4C.';(ju.,
n'l. C'1'"'1 v ida. Ramos. 325 _ 20. andar sab 2G9, com :1

seguinte
ORDEM DO DIA'

1°) _ AUMENTO SALARIAL;
2°) - A[jSUNTOS DIVERSOS.

Não havtndo número legal em primeira ccnvocaç[i.l,
a A��embléVl se reaJ:zará em segunda e última ccnvoca

çà;), uma hora mais tarde, ou seja. as 18;"u 11 ... ;.IS,

qualquer núrr,el'O de associados presenLes,
Florianópulis, 16 de Abril de 1963,

Aniblll da PUl'tjic(lr;-ão
Presidente

W:llt Di�nf'y. criJ.dor dél

Camundongo Mickey. Pf1.tu
De9.nld e outras pers�'na

gens famosas ele de��nh')s

animados, c 1I1'1 dos h.

mens mais homena!!:e.ldo.3
do mundo. Ji recebeu ln
c' ntávcis premias por sC1'.�

filmes que têm deliciado
milhões de tôdas as ida'des

e laças, Universidades lhe
tem conferido dIplomas ho

norificos e o govêrno nortc

american� e diversos go
vernos já o condecoraram

por SIlflS contribuições a c

ducaç.io e ao entretenlmen
to mundiais,

O, ca8tto:es são incrível

mente a�;vo.';, construinr.u
ao COl'tarem m:ldeira verd:!.
dell'os í.anques lrgo
Jh!l.dJ3 p")r 5€US

Sua C:l�a á construída no

centro do tanque com uma

entrada submarina. No in
verno, quand ... o gélo cobre
o tanque. a passagem SUI)4

marln 1 permite o ac!�s�o

dos castores a colheita e.>

tival de rnmos ten�!).s arma

zenJ.dos em local pl'óxim('
na la.11a do leito dos rios
e carregas,

Um bL'UPO d� ricntist:ls
nor�e ame:-i'::l.n:.ts, estudan

ti, o� efdtuS da visão so
bre o pabdlF, realizou nu-

:,��cr��o��:���r!��� u�:ae:�
tad::ls numa sala complJlta
mrnte c�cm'a com a\lmen
tos divCl's s. Não podendo
ver 0:1 alimenlns que co

Mi:!l)) n:'i� l>uderar.!
dht:n,ul' ent"c dlfcrentrs
cF"prri. o de pão e entre v,i
rins tipos de frutas nl:l.ta
tadas

Muitos ex combatentes
nort.e americano da II.a
Guerr'! 'Mundlal devem Sll

as vidas aos nativos das I
lhas do Paêifico, que ntio

,!;� localiaaram muitos dêles
que �e eneontravnm perdi
dos Cl)ffip tamb�m !('varam
mensagens Importantes Qlt·'
permitiram sua salvaç�o,
Benjamin KevlI: das Uh iS

Salomão, foi um des�es nR

ltivos, tendo sido rerentC'
mente homenay;end" CIll

Washington, K�vu foi um

dos que posslbUltou o salva.
mcnto do Ten. JOQn F.
Kennedy. hoje Presidente

ccont. da ?lU. pág.) tcs pnrn Instalar a cescon-

Andrade, dr. Paulo xtetrc, fiança nos c.vessos CaLT!'J�

jirestd-n-e da C:;-E. mm" de at'vtuaões do t-onn-ru

Raul Schaeier e Estlv.l!>:!t brasi.círo. O qua na v' d

Pires. de pretendem e :J;1l1)l('<:L

DE?E<O;A D,'\S INSTITUl- as hostes d�.< (I- ;:_'n�· nt s-

ÇõF� DF.MOC�ATICAS d .. rectr.ie atuei e "�C"',�

ccr o d' que "$�

1": o �e�\'in�e o discurso Poder Legfsla ívo não P'

p,,�fer'do ty"!� p-esiden+e tirá deJr.';cr�:_'.1 c sem d

d'l p..",o", .... -Ia L"'l"jelntiva. mccractc nào hava

'1:.:11 obe . enc.; a) di,-

p:» i) J Il da (;vtl�

p.

_e ao Df.'. ::;

PLe oen.e (1)

a prc.tenca que
r:: 1 a .J).:!lddao'l de

d m -3. J_�40 da pr:meir,1

.,
c:< ;; J Lefrj,:' 'ltiva da qull'
t>l LEgislatura
Mun;entos me1.\ Senhor

G:.;ve:n:td--r, Vos�a Excf'4

') lenda "'.[:1'e tará contas dos

\
n �CiO_�.t,�bl��:S j�/::d:�l��
(' ':'_': s aos i'1le,_'L'sse.s n.,

� Es�a::�� doc\J. .,cp-,c.. Quer

perm:ti:á uma '·_·!·.t visão

�
I �:�����;�<'�cn�ic�l;l '-�:�);.��'

19-4-1)3

ApEnas �aidos, de um:1

'rise que E!z pelÍ;>ar a � '4

oaoi idade do regime dl'4

m ,t:.ático, vemos n"\'a

mente cre""cer contra és�e
o mQvimen�o in,::ira,do era

filosofia politica que .\

n ssa índole já outras ve

zes repelira. E observamos

q"!.le a mais ah ejada da"

ba8es do sistemu dominan

te e 'lf!o�a o Podcr Legi:;
latlvo

JU:!é'.lama:n-lhes <.:ol\1çõe.s
que não qu_erem, porque
vivem da 'existên�la d's

problemas. armam-se dês ..

____

J� ".,,'� • BlumOflau • Curitibo
! 1 �����:: ��e ��':';;n;'��;����

SI'II!III''l,'.!l I!O.� f.I:n ·J,r:J�) .. �j' no \'lj ;:,��;�:\:��"á'd!�,::j���!:�
.. uU u ti J um lJu �� cc:I�� lrgal" pai:; ChCgOl :lO

eXil.me dG3 S�nh')fes D!'p 14

c[m: r�_.o �e tiuf!3I1J�ulIS ·1) :��i,:�:!:,,�:ii�;:�!t�ct'qU��
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINA'RIA r:;! prcporções mais gr:l
EDITAL DE CONVOCAGAO

1'1' , .. " :1', .�., 'I' e �

tias Ind.viduat..
..

L" LI),'''' t., r

ndaoe, Senil res,

r' t.l"'nl ti �1 , �

la .Iv., vcl t- seu pr-ro I'
a. ES"t ttc ípar 1 -; ,i'l

.... .! r�: cc.ceem. t1 L Iu' ., t:

m:tnc,r 1; rn. 'I'
�

# d:)
de" 11

rubi ,I
ta .t.

O� J. .t.Jos pJl�"lc:Js aqui
m�4 rc cn . c ", oéis Do 'Cr!1-

( l!' de Que "o d: cr:o
õi um te 1, cnde CJ,i!'

A?R;::;3ENTAÇAO

Inl�b umil colun'l Ql..H'
mu:t::- faz.a h:t.1 1.

sos melas, p'is ',1 :1."

Lerro n�cessita Ui"..h€.t,�

.. de um incol(i-, '1 :t

.. I e d� 1"' r. ,("111

�om" ll.l". ,d � ,l;r'r [ -

loglso:":';, ue, r rn};'.

nópoll' 11 .� ll!.\ �l'

p:'clll:;Gcs' ]:.:<.\.:1

lü::n!.l.i ("... .!ail.).
Estam' s de 1!} à 20 aUiJ,s

atrazad:Js neS'Ee seta!'. Cabt;

1.1 nós, gente de teatro, :'e�

Cl'perar esse tem!)Q j.wrd:õo
e due.H cs'e PO\''1 "\inda tãol c:' ..

prorU.CiUno.

Porém; a grande sOluGl,o
s�ria t encampação do T .,-

tro Alvaro de Caivalh- lJa,'
a Ull:1if.l"�idBde de Santa Cl
t..:l.rlna, u ,ovêrno, que n.io b.

p.::de l"a:1_er uma CJ.5:l é;e c

E'n:jctá �r:l �:tmo je -�. �'(

clas�e tf>atl'J.l �:liihm ,U .'� _.:1

do; assim tCi'iam-s mai;; .:Ii

r.h:)Il'J, e com esse trarÍ:l
n'os compltini1�ls e or.\enta
dOl',es de: fora além do ap .4

re.haln�ntJ do' g np c:dl

tentes c outl"Os beneficla-
mentos,

cs demais Poderes c fare

mos por merecer . que êtos

nos presttgtem, acolhere-

os ap os que subam
cus r-irou. JS rospcnsãvets
pelo cresctment- da ríque-
71.1 p:-':.1i�� e adotare.nos '1.8

cl" nossa compe
\ nd:u pc),:,

in'
•

e "n. - tud'.

.. r,u:l.ls a

vida e u-n direito :nútll e

p ti scerrnns da
r- poder artrm.rr

� r-asa e v-rdanet
'1 oaee do Po-

I N C O

s. '

será um dos meus

'1,�S p. _eridos, tam·
� ..el o que.. l>�

em São Paulr.,
• e falarei C!e

V-_,e .• ::; c p_e�s.

O JE EXISTE

'T L'_ co, C.
"[1-',

e o Teat.ro
atualmente

Arluno
SI 'i- SU'l' ·1" ii.

cu�.-:: \lo ar.o p"',:a::!o· e Es

1á L5. Fora :rn'p·1I)J:· de

n"l;t.ey". Dua diretora é
1.. ci lJ. Ca:nirão Ortiga,
T1trodoS,E,S.C, -

n�'3.. ge;<a!m'.,nte, pe
",;. Atn.llmente ('s

ap.e

tá.

:�"':i� C;)ral de Flo-

p;oneiro no

" r. ;;-J. c.,dade, jã com

_cl2!E enLH."õe� :10 pu
E.�, -

(! nmda o Coral
'I 1de c em fcr

grup.:> teatral
qa_ ....i. a freI:lte Pericles
� _aC:e.

C,-lllJ VfiTIO.> o movimen
eo é lcdu;Oido e sem rec,ur·
�:J�. Aos nr;lstas _ vamos

A." '0 - .v�m(lS aI.)

teatro
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Instalados os tra6alfios da Ouinta Legislatur
presen<a do Gov. Celso Ramos e autoridades

No flagrante tomado durante os trabalhas :;:a sessdo de inr:talução da Assem(J!é;a L'J

gislGtJva. vemos, da c!:'('llerda para (t dir"h, c d_p!t'ado Lauro zoces, o Re.!cr em

exercicio Luiz Osvaldo D'Acampora, Monsenhor Frederico Hoboldt, G(I'I.l€n",,'_01' Cel
so Ramos, Deputado rvo SUveira, Desembargador Amo Hoechel, Coman!fG71r: c��.mioAvila de lofctiajaia, Desembargador Adão Bernardes e lIfinistro Nels;;n Heitor S,vteran

lO Deputado Ivo Silveira, Presidente da Assembléia Le-

gislativa, ladeado pelo Governador Cezso Ra1ítOs e peco

.IN8�barg(�dD7" ....:l.rno Hoechel quando pron-uncuma SU<.t

oração.
Com a presença do Go- quinta legislatura, presí

vernader Oe.so Ramos e dida pelo deputado Ivo S:.

autoridades civis, mmtares. veiro. que. após ouvido o

eclesiásticas. parlamenta- Hino Nacional executado

rcs•.convidados. realizou-se pela Banda da Poliuía M.

na tarde de 15 do corren- lItar, prrferiu oração a

te 11 sessão solene de aoer- qual pela importância d�

tura dos trabalhos da prl- que se reveste, transcre

meira �essão legislativa d:". vemos abaixo.

C· S- IJ '

me ,�� J ose
DIA 17 DE ABRIl, - 'S 20 :HORAS

PRÉ-ESTRÉIA

l'.ferecem aplaudidas as palavr'Is, ontem dimtlgada,;
por este jornal. d.o jovem e prestigioso presidente da Fe

deraçao dos Trabalhadores 1laS Indústrias de Santa Ca

tarina, a respeito de alguns problemas da classe.

De modo especial deve ser louvada a 1lrodência com

que se referiu ao célebre CGT. ora na ordem do dia dos
acontecimentos que aiuda tumultuam e desassossegam a

,«tualidade ?rasileira.
.

; 'Até sôbre o gênero desse C1� dessa CGT ainda pairam
àU1,iirlas: para uns será CONf'EDERAÇAO GERAL DOS

!t.Jl.4.BA�:RADORES; lJara outr.os .COM:d.!fPO. GREVISTA
DOS TRABALHADORES.

1I1as, a 1Itflior dúvida estâ em que êsse órgão seja, de

jato. um órgão de interesse clas�ista, para maior dejesa
dos legitimas e autenticos anseios do operari(ldo nacional.

Antes disso, parece mais um instrumento de PRESSAO

POLITICA, a Consultar restTitc� in 'eresses de determina

dos grupos. A sua atuc:ção, até IIgor(l, â 'sombra da com

placênCia das autorillades. em nada a recomendf( ao en

tusillsmc das e!a�çe.� operárias, organizadas em sindica
tos que se não emiscuem em politicagens.

O saudoso Presidente Vargas, através de notáveis Mi
nistros do Trabalho, como Lindol!o Collor, Agflmen(JIt
Maga�hães. Salgado Filho e Marco-ndes Filho, deu aos

trabalhadores uma legislução com todos os necessáriO$

instrumentos d� defesa, assistbtcia e proteção, atuantes,
eficient�s. próprios. oportunos e cercados das mais viv!ls

normas juridicas e sociais.

Agor(!, ao que tudo indtca, esfão essas armas sendo

desvirtuadas. porqrte postas ao serviço de ambições e d·.�
manobras. politicas.

. As leis de (}e ·ú.1in uniam as classes e os homens do
trabalho. Os CGTS !.erão essa virtude? A politica é sem-

1)re dispêrsil1(! e cH�'lolvenle. Dai flS certezas de que orgãos
rn1l/f' n rr:r .�"rl'i/"(il) m(lis à demagorJia do que aos NZ_

gradvs jutcres.'f!:> do t7·!lbctl/lador .

.

, 17 t; u."i(lrl.�. (' ("r,"'i(7;_JI"f (1(10r Oli rir-.�C II,!

',.

AP;l'; a tet.ura de II��)';:'..I.

gelll u ... '--''''' __ '''', 1,- .... ,-"l�-

te ú,) .L. •• " u....... ..J •• , .:

� u 1'.1..1;.:1. .L� _;j�-

..... ,; v·..._..,)

co .;.;._.� .. _, .... _ .. 1-" ._".-

raoa I "',;. _ _ \..� .,,_�.\,,"o·

tS parji.l .....�._ .... ,\..'" �"'_ e:n

verrn. an.es de .chegar 1".

séde do ocvêrno. passou

em revista a co-ungente
da P;}dcia Milítar

AVrORiDADES PRESEN-
TES

Ao ato d!: abertera dc8
trabalhos legtslatlvos esti

veram presentes o desem

bargador Arno Hoeschl.

presidente do Tribunal de

Justiçn, Prof. Luiz osvetc;o

D'Acàmp-cra Reitor da
Uníverstdade de Santa Ca

tarina, pr.efeito wetcemer
Vieira. mons. Frederico
Habbold representando o

arcebispo d. Joaquim Do

mingues de Oliveira, mino
Nelson at-eterau, preaí
dnete do 'rrtbunat de coo-

Itacorobi

tur, Jade Magalhães, Mário Abreu, presidente do BDE, ra JUbas, ceI. Elvldlo Pe- Ben-Hur Romana, com te.
Tavares da Cunha Mello. dr. Jacob Nacul, diretor do ters, Chefe ua Casa Militar do 140 B.C., pior. Nelson
Celso Ramos Fllho, Elpldlo BDE, com te. da Policia MI- do Govêrno. dr. Fúlvio Vi- Nunes. Chefe do Cerbno
Barbosa, prof. Alcides lUar, ceI. Antonio de La- eira, Chete do GRP, major nlal do Pa'acio, jornalista

tas, comtc. Malafaia, re-

ÇIN�!:�S��;:-�:c����tOR' ����}.n::onJ:ll���lJv?�l!�;� Rodr"lgo de Haro·PRO FORMAT��ND�O��MA DE 1963 DA
Bell:.mrlo Ramos, preso do •

FAC���:��AD��I�O���FIA ��:;e::Peu_�����o ��:���r�� ExpnSI" (' a-O de desenhos----------------- � ��:e:��:lt:rlOsd�.a M;:�f1� u :\-.;
Abreu. Chefe da Cas:i Ci- Sob o alto pa :rocínio da senho.s Inspirados no· Apo-
vil do Governo. Sccretâ- Universidade de canta Ca- caUpse. no Hall do Teatro
rios de Estado drs. E: :renlo tarina, Rodriç- de Harv, A'lvaro de Carvalho dia 17
Doin VilJlra, Robert !llat- exporarã um, ie de de- de abril (Quinta-feira).

���;:�,,�::f:�i::���:���o (i-ov-e-rn'--ad-o-re-O'o-f'u-n--�:�"�;"':l�;'�'�'"��� ��Q:�:
te!. O presidente Ivo SII- Iniciam-se ngora as r-bras

/de pavimentação do trecho

(iQnalismo do' Estado �':;f4�:::��!I��;��
. .

. -

.-� ",-_._ �. --_.- -

I' - - �:cr;!���as.d�i::!:=Od'�
Não há razão para 'a "mo letra morta, sem exe- ve que ::-'!g�I!9.mentã-lo em O Governador Celso Ra- DER, numa Inlclatlva de

campanha que, Vi�al!Qc dt- cuçâo pelos governantes outra lei _ e esta de Iní- mos tem sido. a respeito vulto do secretenc Eng"
retamente o DOR..';P e seu anteriores, ninguém ignora ctatíva do atual oovêrne. dos Interesses do funciona- Celso Rarn-s Filho que vem
Diretor tem no entanto também que foi o oovcr- Desde então. os casos que lismo um autentico pro- se conduzindo à frente da
objetivo implicitamente de nadar Celso Ramcs quere, se enquadravam nos bene . pugnad-r das aspirações quela Secretaria de Estado
censurar o Govêrno do Es- desejando honrar os com- ncíos atrlbuidos aos ser- da classe. Basta lembrar env-tvteo em um trabalho
tadc, a pr-pósíto da falada pro-meses dos seus ante- vidcrea que runcíonavar» que partiu da Asscctação Inesgotável, exigido pera
lei que concedeã a deter- cessores. procurou dar apl�- c-m risco de vida passaram dos ServIdores Públicos de grande responsabilidade dt.
minadas categorias de fqp.- ca,ção·.à referida lei. verr- a ser estudados ôom base Santa Catarina, numa h»- satisfazer em todo o Esta-
eíonártos estaduais, a gra- rtcou-se. desde logo, que o nos têrmos j� agora exe- men ..gem que esta lhes do às exigências que hi
ti�.cação pelos riscos de texto, elaborado para tme . quivels da nova legtslaçàa prestou, a iniciativa Que anos se faziam notar, nos
vlda. Sabido que tal van- dlato eteito demagógico. especifica. conferiu ao Chefe dpt zxc.. -,�lços concernentes êquc-
tagem róra legislada era não permitia interpretação cutívo catarrnense (lltltulfl, 1a Pasta.
1956 e ficara. atê 1961 co- clara, motivo por que nou- Não se trata de mela de "Funcionário nO' II". s�

dúzia de processos. São bem lembrados estivessem -------
centenas deles, cada qual
ap.esentando feicão diver
sa. su(;cetivel d.� pesQUiSB.,
informações e estudos, a

fim de que o despacho go
vernamental .e deflnitiY0
não implicasse omissões ou

injustiças quanto à elasti
cidade do critério no defe
rimento de uns e Indefe
rImentos de outros. Feliz

mente, porém, graças �
eCic'f!ncia e oel"feito entro

samento do D()RSP com o

espirita da lei, pOde e Oc
vernador Ce1n Ramos. no

comêço dcst.e exercicio, des
pachai' a totalidade dl)�

processos, (!ue lhe fotam

presentes atr�vé.s de rela
tórios duma (!i:om'�1'ãf) cs

r..eeial. de:;ign'tda lmtcs pa
ra exame de cada caso em

particular.
A ccmplementação dêsse-s

processos, ou .seja o paga-
mento das grHtlflcações em

atraso. não depende já dQ
DORSP. Todavia. ê preclso
convir que, dado o vult.1

das gratificações e a com

plexidade da matéria. seriA.
absurdo exigir que isso se

conclua num abrir e telhur

.
ce olhos, tumultuariamen
te . .sem a IndIspensável se·

.

rf'nidade e prudência. E

por não haverem con.sldg
rado o pêso dessas circuns·
tâncias é que alguns in

teressados, ou quem em

nome dêles - e ainda pQr
espifito demagógico ou

c,nveniência subalterna _

se lhes constitua em pala
dino, têm vindo ii público.
sem malares argumentos
que os de ordem pessoal
contra o Diretrr Geral do

DORSP, reclamar soluçíi.o
para Iill"\ê: causa já. sufl
ripnt."'nente ;,mparada pelo
próprio DORS:: e pelo Go-

Des. Ferreira Bastos
será homenageado

o Desembargador José Santa Catarina, durante a referida semana que vai de
Rocha Ferreira Bastos, ca- lIa. SEMANA CATARINEN- 22 a ,7 do corrente o Mi.

tedrátlco de Direito Penal SE DE ESTUDOS PENAIS, nlstrl) Ivo D'Aqulno: que a

.e Decano do Tribunal de oporlunldade em que será convite do govêrno da
Justiça, selá hemenageado conferido ao ilustre jurisb. União, elaborou o antepro

j.etc: do novo Código Penal
MllItal. farã pela prJmeira
vêz 11m pronunclan,ento
pÚblic." através de confe
l"encla em que focalizará a

exposlcão de motivos do
ret.erldo Código.

pelo Centro de Estudos Pe- o titulo de Sóci('-Ben.emi"!
nais da Faculdade de 01- rIto daquela In�tltulCão

I
relto da Univ,ersidade de Como se sabe durante a

ATE�ÇÃO MUITA ATENÇÃO
HOSPITAL OE CARiDADE,

Estalá, também, em nos

sa Capital o criminalista
Jor;:'"!) Marlani que ab3rd<J
ra. o tema CRIME E psr
CANALISE.

Por sugestão do Dr. Diretor do Hospital de Ca�dade t

Mesa Admlnlstral,va da lrmanc:tde Co Senhor Jesus dü[
Passos resolveu estabelecer, DEFINITIVAMENTE E SEM

EXCE:;;:AO, o .seguinte horário para as Visitas ars doentes:
Apartamentos e quartos de 11.. classe samtnte das 10

às 12 horas e das 14 às 20 horas;
Quartos de 21.. c:asse e salas reservadas somente. das

14 às 17 horas .

Para as visitas às Ente.marlas e Pavilhão Josefina
Boiteux. c,.ntlnua o mesmo horário: Quintas e Domlng,)s
sómente dne; H às 15 boras.

Con.sl::.tório da Irmandade do Senhor Jesús dos PasSos
aqs 2 dias do mês de abril de 1!16:.;.

Durante a lIa. SEMANA

CATARI�ENSE DE ES

TUDOS PENAIS proferIrão
conferências, ainda. Os p;:o

tesscre.s Marcillo Medelro'l.
talando sobre o ante-proje
to do novo Código Pena!:
Geraldo Gama SaBes foca

lizando Pr�ssupostos do

Processo Penal; Silvio
Eduardo P;rajá Martin;,
f:lland.) �(bre O Es�ado de

N"GCSsl(iad,' no lJll"citu Pe-

11:11.

os que agora tentam d",'
tratar o Govérno ;Itravé.<;
de órgãos como o DORSP e

de auxiliares da imediat�
confiança do Governador,
haveriam de ser gratos ao
honrado Governante por
tanto.s beneficios de (IUe
vem comuJando o funcÍ'l

nallsmo estadual. que, den
tro cI.c mais algum tempo,
possuirá o seu Hosplt.. '.
como um monumento d,l
compreensão humana' do
Chefe do Executivo em re

lação aos que serv.em au

Eslado.
.

.

Será necessârio 3.!nda
multo mais p3.ra qu� o

funcknall.smo catarinense
perceon que tem na pessú:!.
do Governador um 'ltcnto
e benemêrlto amigo �a
classe?

Pedro Ditrich Jr. repre
sentante do vice-governa;
dor deputado noutet de

(Conto na 7.a pág.)

mando medidas de um ln
tenso programa visando ')

tmcutsronamonte decisivo e

imediato de nossa capr
tal.

Os principais caminhos
de acesso a cidade vão re

cecencc J.S maiores aten

ções do Governe do Esta
do. Aí estio a estrada do
Aeroporto Hercjlío Luz, em
fase de trabalho; o acesse

pelo sul, via Morrr do Ge
raldo.. [á concluldo; o trá
fego pela rua Gaspar 011-

tra, futuramente dando

acesso ao viaduto do Es
treito atr�vés da CODECj
os me!horamenlas que vão
sendo efetuados da Lagoa
da Conceiçã .... além de ou

tras obras de vulto que
prosseguem em sua execu

ção, numa confirmação do

grande n.omento de pro
gress-. que vive Ptortanó
pons, com a colaboração
esclarecida e eficaz do oo
vêrno do Estado.

[n�en�eiro
�roferirá
conferências

''ENGENHARIA _MECA
NICA", sera O tema abo:--

.

dado 1:JClo ilustre Professor
Gaspur Stemmer, da Uni·

versidade do Rio Grande
do Sul, nos dias 19 e 20 do

corrente, às 20:00 hs. e

10:00 bs .. respectivamente,
no Salão Nobre da Facul
dade ce Direito, sob o pa
t'rocínio da Escola de En

genharia Industrial da UnI

versidade de Santa Cata

rina.

Frechando
Aviso aos navegantes: -aproximando-se a data ds

eleição do Sindicato dos Jornalistas 'Profissionais de

Santa Catarina, devo Informar aos colegas. que não

quiseram ser cano ... nizados, que a chapa vitoriOSa é
a chapa aqui do' papai .

Nela estão, lá pelos altos, Ilmar Carvalho, Antu
nes Severo .e Waldir Grizard. Muitos outres, natural
mente. Mas a esses. na executiva, queremos entregar
a dinamização do órgão de classe, afim de q�e conti
nuem os esforçcs dos seus antecessores.

.

Concorrentes existem, voluntarlo.sos. Respeltemo
los, como diria o Jánl0. Sem renuncia, contudo. E

com as certezas de que. passado o pleito, acharemos
um boi para nos dar o churrasco da confra.ternlzação,
sem veneidos nem vencedores.

Pelo menos êsse é o pensamento do futuro presi
dente de tedos Os jornalistas catarlnenses. E se ê1e
não o tôr, emplcha-lo-emos ...

""'---J /;/ cr-'"LLue�".�
tf'-"�tl�C1C!·f1J"iO

.Jose l'f1Jentill() de Suu;.;a

;:··.,'·.If

',"Cl"J).U.
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