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60 -t.

Aumento do Funcionalismo:
dispósto percentagem para

ctada pelo sr. Santl"l.go. eenda, tenho o dever de 3' !loberanla. concor-de torne-

Dan", em declaraçúo "ti· 1,,'1" o Congresso e o jto- cer 'o mesmo tempo, na IHl. S�' fe'Z e'n[re�a de lerras "ln Ihl'rônlHcl.l do seguinte teor: voo eseectetmente os me- mesma lei, recursos 1'a0 " U
- "Cerne mimstjo da Fa- Htares e os servidores (.1� Inflacloná!"los' para a '";1)-

vis, para o alcance práu-
'

bertu-a da diferença. Ta's
co de qualqoe- modtncc- recursos, podem provir .de
ção nu quantltatívn do nu- um em!-lréstlmo COI11:Juf-
mente proposto pelo g:l- sórlo, a ser colocado ajn,!a

aumentar aa
menta -te vencimentos 'I

ser concedido ao tuncro

nansmo civil e militar (:2-

União. A decisao foi anur;-

BRASILIA 7 (Q E) IJ

goYérnu Fcdelal e-ta ti[..;

pcsto a elevar pa-a 60% "ii.

percentagem do rcaju-ru-

Com Amarai Peixoto b Ante
Projeto da Reforma Eleitoral

s. PAULO 2 lO E) ga-à hoje 31. ErJer que a mccüc de o!,jniõps
víajeram para Brus,;n do seu parf.d; An;l;- ,lt'n�r'{! ele ua agr-emluc.iu

os senhm'cs: Ulh;scs Q, .. - 1"31 Peixoto, o snte-projo- é favorável a rt altzaça j cc

mnrãe., Llno ele Matos I:! to dlspondn sôbre a ren.'- t?h; reto-mas
AULC Jorge C_url. ma clel-orat. cujos Jt,�::\,;

básicos são: eleição "uor

vê-no. Se tivermos que e

mitir papr-I moeda acuna

dos lim 't('fI p-evtstcs a

rim .de r.uanciar 1l1ail"lr au
mento ele vencnnentos ar

runctonensmo, as con-e

quênelas se farão surgir
no aumento propor'tiollal
do custe de vida. O povo,
é que pagará, através ,1"

diminuição cio '(alO" ·1('

C1l!I venciment\,s é O''\Lt
rios e ônus da majoraca».
Estaremos Incor-rendo U:�1

vez ma's, no erro deflu l�r

OS funcionários, rols p�lá·
remos tirando, através (j.l�

ef('itns ou emlsrân. (/:' bc

nc[k:. s conced.dns apmaa

ncmmatrnente. "Em �Ci:1-

t"nuaçao o minititru S"ll

tiago Damas tliz;" - O

govêrno, sE:rá porém, ., ..m

síve! a m?joraç-ao {lo leto

Propc;,to Çara 110"" t�ndo

em vista a elevação do

custo de vida desde abnl

do ano pa!:'liado. uma vt>z

�ue o Congresso na "ua

no- COrrente ano. junto &03

cont-tbu'ntes do i�-q>l ato
de renda e de lUCrOS uno

blllárlos. O produto da <"11-

terat:;ão, será ai.f ícarlu n,'fI

tnvssttmentos do gove-no,
já planejados para ;).,.�l'

gut<\I' . ti «esenvorvunecto
éconôm.co. Hbcn-ndo dêa
II.' moch -cceitn Oj·ç'lmen
tida qUI' C"l!rll"� li au

mento de -ulát-!o. sem n

aravememc da íunecão.
f: esta :1 única «uucêo �lá�
vI'I, a única que natl nudc

"provo "(]UI' prcsr-rvn (I

êxito .i� 'lú:lse asstgura'du'
,lu poJit.ic:a Hnanceh-a em

execução". E conclue n {:e

claracão: - "E!lta. é a po

!Oitão adotada l'm face do

problem:l. pelu Presld�lIte
da República. com intt1rS
satl:<taçao dos seus mir.is
t;I.·os da Indústria. Plan&�

jamento e da. F8.2er.da,
como executore� da IIUl'I'

ca econômica do pl'IllJ
tl·lena!."

Frtzuu ainda. que u p'J;;l'
c;:;:v adotada pela UDN lJl:':
;'a a ane-eçêc da Cal '.3.
Magns , para racnttar a«

l·eÚJllllaê.. não illflu','j,

pois. \,., do::,: têrços índis
pensáveb e .. tarâo pl"�.l
mente i.1:;:;rgl\rad,)�.
Por fim o deputado j';II:

tista Athle JOrge Cl,ri
manifestOU-se a· favor d ..
üm aumento de 60% l1li(a.
o funcionalismo público da
União.

Cl����es ,���I�lar���tai;��; :!�t��\;� �j���:�2.�.���pc'�,;�.:
hujp. a C(''''l�SJ.O eSpc'o.:l:tI
da cãmara Federâ7 que e�

tudarâ o projeto da Reen, �

ma Agrátia. Na oca stao

serão eleítox o Pre"ldeq1e
e o Rela!I,! desta ccm.s-av.

O nome do Depu 'I .()
Gustllvo C!l.pnnema te <)

mais catudo pa�a a P«"·.:;'
tlêmia. Uli.�ses Guima":hs
revelou a:l:da que en'.r�-

E ccnt õ'e rio!' gastu� ,!).�

campanhas.
O senador Lino de M'.l:(.,�.

decla-ou que ver a Brast
lia, a fim de presírlir .rcu

nião do Di-r tónc Nac.oncl
do PTN. c;:ual1do o parido
deverá 'l"sumi.r posb;,:o em

face das refOrmas de ba
!"e, inclu:<ive constitucio'l3l.

O parlamentar adiam �tl

N: flagl"f/)'h' 1,1I·.� suaz e de"/llclÍs diretores dó lR•.tsd venuo-se 110 fundo oS ("am

ponê:;es de l:-ir(1'11cI, oeneficiados rom li rec,,'nte entreI/a de lituJos de p/'{)pril'cl l'e
de tf'rms

t'l":Il�n�('!'; Desta v('z U re

g:'âo hrlleUciada foi a de

Ibiram:!, para onde o Pr -

siden�e do rn."\sc Dr. Lt'iz

Stotz seguiu pala fazer

pesso�mt'nl(l. a entrega d�:.i
·�ll'n�llc,:es.

Registrou-se na ocasiJ.o

unH, ,.PDa comovente, qu, n

dt) H:ll ve!h� rnmponês C.1nl

l:l:1i� de 80 .RllOS. ar, rec�-

O fZbtitlllo dc ReformR (]uando) d:l sua criaçã·)
Ag:ália de Santa C:t.larinCl, prossegue na enlrega d�

dando continuidade ao titulo.; de propriedade de

vasto Pl:-'grama traçado terra� aos ngrlcultores ca-

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

Aroélia ingressará ri] R.�.U
rAIRíl Z ln F.l - A A'� gênc!a Oriellll' Médio. 1r.en

gélia e;:.tá cler:dida :l ,):t,,� Bell:l, acre!!l'('IH" li que 'IOnda dE T'fr��!sm�
no Hdid

ndc$ão não �e1"fl j]llpdÍ">t.'.

I!{'viiln eos pl.lIliema!l il'

tt>1'1l0S �UC a jf'V!;;'lU 1"(,1'11-

blica argelina Cllfrl'llla !i

tu::.lmente.

rir à Republica A'l'<lbe UI;1-

da, declarou o )reslrlem'>
Ben Béllã ·a. um semanJ.

rio egip:iu, "egundo 3 a-WAsrríNGTQN;l (O �)
_. O DeXlrtar·\ 'f1tp d� -,,-'

't"� ""','i" ._""',,,,*,
.1>; ,'o 11" ,*,'��
m '1' �}:P;('s'va no H>litt.
(' rel'e'l,u qUe exi·..:te al.lr
rr<a peb.;i InformuC_'óe,:; S,}.

bre. um I'{:lisurgimento L�I'
-orista. InfOrmou o' L(

parlamento de ERtado nu.

hoje cedr.'. um funcionár;o
ela embaix�t.:a nane �!U�-

rican" em Porto Fl"ln:)e
fO\ ()b�;gaÔQ a aflndo'1 'v
"/ii" ittf'�ó... :""...�'t:lí��.·�::�I:":;:�ltc:O;�I:._
'Clonál"f" (Iv Depart!lnH.·n.:·.)
de e�tado dissemm qu� as

"Iltlv:dad.es tenoristt1S C'l-;

tão aumentando de tor:-na

alarmante no Haiti.

fi.�*'f!lha� pr�m:o !ftletrl:lM'mía'
B1J.E...'(0S AtR1-:3 2 10 r-;) um 1:'CUJ""llh;ÍII. Ir.! pu;".,

- O MitlGo·.'o �e:'1i1 ?'l"

tadu fei 1'l"I�C:';Irn tLU g.:
nhad'll' do j)relll o run<ll�

çâo ·O\·i'íio· Rimen"z, :Ú ... -

� tuiuo .pela primeira 1rCi:

na Argent!na para laure:::r

sul-am.:"!r.canos.
O Prêmio qUI' �e"a

tregue d;1l 10 de junh" c..ln
!":lit" em 2 mil e 500 d6!:1-
., <;. medalha de ouro e um

dl,1 'ma alu�ivo a outorg

aev.:.ll· â .:;u, ta!l"lli

p is de- s1.l-a IIV,\·le.:" n

t:e lágrimas que o '\ncLio
pl"ofertu eS<:lS unia'

mov�lIôo tDdos o� qu, p:.-
senci!tram a cena.

. l)c"Jo, ..·, i"Io.Hj"II() e He;--I
III_I>. l""I(O.. u� u .:.JL,/ POl,dc
raçu<.r, Jn�::.a c c"ulew, ?U.;J

tivem'Js M�nglOi.lI J11�e)"

vençcio em ;:;(to PaulO, 1:1)
.

governo Ademar de Ba,

hse. todo frajõla e metiri.o .

Sotiturio, neto virou

a "alo;,do, havia, áe há C(;ltq�/stador, nem. se d13�

�;::'�:':e�:t;t�:?���tur��ra�� ���lt�;��i::d:.rov;��.la I. v ;ze�i,�
mitaç(�es de; idade provec- mdlsc:eteava1l� os'patms dl�
ta. . O casamenio foi a c�lumsmo soclal noivado (t

cClItllIuação dc vida :;oeia!
VIsta, mas o Pre5'ldelll,z

i1ltCIISII. brilhante, fum ��m:r;:;�diad;tal�(���:I:���:('�1)t e s ln o, presidida' pela
atraente first lady condu- :7�;I��;�(:;\:'�li ;��,:��;.t���)�
'::;��:IO�ufórico. o �sposo a Por mais (fue se ufinna.sw!

que o General Dutra ,!, (t

teleguiado pelo Professor'
Cercava-se de 71otori\.l'

Pereira Lira, "pontelda ellll

daeje !wdonal o prim.ali.,.
nencia parda elo gol"cnu'

mo do Presidellte. O More. S�a Exceiell('ia II1l1!ca. (;l'

l"hul 'leio se zangava com
diCOU da perISOllalldadt',

ü'/)o, ('["7wencldo da propr.; ( mesm� nos
•

graves cr' s

e:ci,'lIidade dos 'horizontes cometldo�. E tI/ilibem 111.0

i7ltelec;'/utis. Quintino
hOlwe .sa.lU Que, como 11

Bocaillnl. seu Correligionâ- q/tadnenlo Herme�, ali!.

rio c IUlllgO. ao discuruil'> ra:f': (I r�7II0 da 1'.lda at:l

cm UJ/I ba?U}uete ao senu- 1n�mstmtlVa e politica da

dOI" fo'ronciseo Glicério, di->�

�"jJaIS.. ,.

--. .1se que "cusaUIIII Her!lle�
Nesult,((lo/: _ IJcrme,� f(li

de f(/lla de preparo, ma.s. o Ch�te de Est(/CJo Ill'n
- Í'/. 'iflC'altdo-o - "seu ridlcularizadtl lit'sl_e prli
tio, De'laoro, lunaad�r (1a JámaJs o púuPt.;.·'W/l, .IIC .. -

ReplÍbllca. (;ra tambem sem mo depois fie lrrw.�mitir o

weparrJ. militar. de POUC'I govêrno a, PreSiànllr iVe'l
(lU nenhuma ilustração ceslau Braz. Du:,.". de In'l

mas governou o ?raSII C01)� do geral, ainda (file não t:
cO"/lciêncilL d-J patriota." ves:.:e se imlmi.:aào :í voca-

ção bCI/! bra.�ilílt. de colc-
O Presidente E!uico DlI� cttr, em tlldo, (I yai ,Iice d'l

tIa /nl. IIO/'ÓII, viuvo d': j·abo·de-papel, habiland",

Clttfo tipo Perdelldo a ri!:!- CUntO de pra.tc. o a7'/1I1€1I
dicadissimu cOlI/panheira. tado anedotário p('ljlico, -

Dona Carmela D!dra. COIII muito suave, pcnilll, em •

o meJ1!daio1 Sl'm atingir (, lação (10 do Marechal

7!'efa(fe d(l prazfl comt!-

Dois presidentes da Re

pú.blica morrer'I1IL, no Bra
sil, em p/eu" exercicio do
,mandato constitucional: _

o Conselhairo Afonso Pe112
e o Dr. Getulio Vargas. S

��!� P;;::�daenl;�SiÇ(��!.�t�.c� da1nento matrimonial pa

Maj'e/"h(ll Hermes da F07l- !��;�I/" e

d: �I::t�::e;�n(.!;.�
ser" e o General Eurico

Dutra, tendo amboJ deu:a-
J'A ú jovem Te7Lent� Mário

do o Ministério da Guerra
Hermes, a quem Pmheirú

para enfrentarem, como ��g;�:ero�:PZttba:'�ca;a lid;,:
;:;:����ltS�sasd:�c/s��;:��;";(: Buia na Cânwra e, mais

+ tarde, governador do gfan-

:!:�cs:a�e::;��:r:: f:�tau�: de Estado, sob
_ bruta�s re-.

pe"';etração nas massas, ca- c�rsos de coaçao elel�oral.
re71te3, pof completo, des�a A.o t�turo sogr�. p,.,eslde,�
capl-kidade de envolvilnelt-

c:al, o ?c.ogenano B�r�w
to pessoal. razão prepOIt.

de T�!/e,.o esperto g�uCIti)
dera�fe do sucessO politico ::d��l�: :1��Ia7�::2r��;;:d�o. dOIS homens que, nos

pe a se to' pelo

�;::�':,s se ���tsti�:��:��iVee:� A/IIa;��a.� ...

71a /"ut

verdadeira coqueluche das

mut-ldõ�s, de norte a sul Mimando o filho diléto, _
do pcus: - o C07lselhe�ro Quem meu filho beijll 111;
Ruy Barbosa e ,o Brigadeiro nha boca adóça _, e o pajEduarelo Gomes. deseja"/;Q vê-lo retomar a

casa p(tterna. e ao SOI//"(J,
. --. ' prátic"menlc dccrépito, 0'-;-
O Ma/"echal-PreS1dente, yinrlrw da.:; dis/(I7lWs 111-

com o desaparecimento de tas do Paraguai, Pi1Ihel":J
d�71a Orsina da Follsecrl,

;;;e apOderou, como coisa
nao

A

se.- conformou C01n a sua. do Preshlell. e d(l Re
viUV�.'S. Tom��-se de im- pú.blica. O noh'ado presi-

::l��e��cj:. :r;����Q1��::�eil� (1�IIt.'2al ÚllllltlOU ti Catete c

Machado, com aquele olhar o Rio Negro rte grac:a, f1o
fuzila'lte de águia em pe/"- rcí', n/egria e mÚSi('(/. Ma-

1Ila.nente- ulcatéia, govel'- demoiselle "·ní.
nando a politica brasilei- criaturinha J ,ra, :;"go,.
ra de rebenque em punho. mais ou 1ilelws bl/izaqU'�(I
sm lastro eleitoral pr.oprio na, culta e educada 11(1

escorado, prilneiro, em Ju- Europa. TocO/va bem pia;�()
lia de Castilhos; e, depois, e violão. Falava correnlt:
em Borges de Medeiros, ae me1lté o franc('s. Alem à"
perceber que o apaixonado mais, eximia éflrici<.tu/ ism.

,Marrcha.! estava ca.idinho sob o pseutlcnimo de Ria/!
pela interessante Nair de O Mrl.recllal, o rigor, mi.'.}

Te/fé, filha dos barões de govemava .. 1mava. Baba
igual 1I01lle, reso111eu recu- va-se D�lTetia-se Om�
perllr o prestigia. !ortc- tia-se na vida público. Da
mente eclipsat;to nos deu- "'Polit;ea, ·�e enC'.1rregaria o

sete meses da. 'presidência; ousado caudilhismo de P'_
NilO' Ptm"anh!'t Tfl1TI,ou-�e n'letrn ,I' ffrr "r/�.. k:..

Arinos voaollA "'Eswla de Erigenl't:ri·:I· ....'telecimentC> de en<;in') SJ_l- maIs an'lgc Dlãrio de 3dn-
Induol.rial da Univers! ')(J(! pedor,:is fe].r.it: ções li ta Catsrilla.
de Sunta Catar.na COI,\W,.. _

tou ontem o seu prlm," I"o.l

aniven;ano. Toruuda 1011-

lidade graças ao es:ol'ÇO

do Profe;-:sol' João Dav:tl

Ferreira Lima e 'a coopera

ção da Universidade do

Rio Grande do Sul, a 11015-

RENATO BAR.BOSA

RIO 2 (O E) - A 00(';8

io navio Augustus, CIH!'!�'U
Ia manhã de hoje a Gua

nabara o embaixaclor A

'fonso Arinos, chefe da de

legação brasi1�ira a C,m
ferência do desarmamelH ',.

Em sua companhia viaJtl'l
o

.

Sr. Roberto de Olive:':"
Campos, emb'aixador jo

Bras:l em Washington, qne
foi convocado pelo m:m.,

tro Santiago Dantas.

Padre será expulso do Brasil
RIO 2 (O E) O pd�L'e expulso do pais. Expedlr'l-

AIÍ!,io de Freitas, pre;;:c, .1.1

Paraiba e rerQm.·ido para. o

Rio como agitador per,;I'�
rá o título ue naturaliu
ção brasileira, e devera S'Õ!'

te l1êsse l-entldo esta 1I:�n

do pro\"idtn'ciado pejas 'lU

toriUades. uma vez que o

padre Alípio. é portugUtlS
natUralizado brasileIro.sa' escola de engenhtlfla

Prepara a primeIra tUt1"!l.3.

de engenheiros mecã:lico;l

d'A:·n�m�.:t,�:;"a E�:;::'.; Castro continua na U, R, S, S,
:���� ��SS�'ng��l���a I�� MOSCOU 2 (Q E) - Fi- sou durante muito te nuo

de! Castro visitou hoje a com ele (' seus filhos; (t.
dustrial da UnlVel"li!:iu .'2 família de Anastas M:I,Ci- nunciou a agencia TA.GS.
de Santa Catarina, e a(:.; A entrevista, realiwll-�e
alunos do modelar <:�ta- ian, vice Pre;-:idente do (.;:)1: num ambiente !raternJl e

..... '_e'_hu_s_o'_;._·ti_'o_,_._,o_n_"/.';'-.:- amistoso, tendo o hder C'l-

Jango
Hoje em

São Paulo
S. PAULO 2 (O E) _

..0

presidente d3\ Repúh!i\'a
efltá sendo esperado em

São Paulo amanha a8 FI

horas. O chefe do govêlT.o
será homenageado com

um almoço pelo Rot:lry
Clube e visitará a séd� ...ta

associação ex combatentes
participando em ou":rr.s
reuniões ue'"""a.I'ater social,

banu oferecido Nesentf''; ..I

t8do,.; O!:l membro:; tia fõ.�
mília Mikoian. Como se :·e.

�()rda. o vice Pre'sident� du
COllselho de Ministros, Pj";'
deu sua' espo'ia quando se

enCCnt(Hva em Cuba, C'J.l

ferenciando com o prlm�,-
1"0 ministro Cast.l."o.

Trezentos Milhões
o Estadopara

Conforme havl<illlog \10- !econômlcos, colocando-o.;
a par do que se está fa
zendo em Santa Catarina
nu sentido de recuperaç3,(l
das !i.ossus finanças.

ti('ladu. retornou do Esta
do d" GUl1nuba1a, na qUH"
ta feira, dia prlmelru, o

Dr. Eugênio Doln Vh!ir:l,
titulo r tIa P,lsta ela Fa:>:pl\-

!. tia do Govêrno �él!lo Ra-

t/tciollal, "crisolou-se na

.�olidã() afcU'va, a servitio

Na prOxima semana o

Dr· Dcln deverâ. voltar" fiO

Estado da Guanabara, lo!"!

de ci(l1creizarâ-l--- junto ao

Mi_uht€rio da l<'azenliã, 1ll"1
primeira cruptesqmu pEra

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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E
festa &te (onfratefnil�ã. da Xtciedade Calarlnense - Desfile Gaiolas RADAR.: .(jriÇi. lelua. Luxo c Eregância na PMSareIiA_-�ão do

ai "O mADO" Organização lázaro Barlo!cmeu -- Pró-Campanha do Cimento. �a !lOVa Sede do (LUBE DOZE
--�----------------�--�--

ElllÍlresa Edilôra "O maDO
Rtu.: (.;úDMibt\ro Maf:-... Hlíl

!".. .'XII J'oltt.l J:'I\I

U"'I,,'�("' T'lf.:'tn('ll es-r- ... no
r)!� ri".

�"'·�l" -:,. "T!"ula 1i.'I1,"

Ud;:. -A Fê cu idade de fibcfia

IO "RETORNO" DO··DIRETOR

co du E:.'ladu c sua ));1I'l:-'
('ip7l{';IQ n�" Op�'I'''r:ii.:J r:r)

:11',,1 (-<)lll a CELESC. t--r\l:l

[l":;d;iil'rl n e:x{>eu(�fi.o dn ;,
"h� rJ� j'·�!1·-mi�o:if) rle, Til
barão a Lages e Joaçaba
cxcut:l!1do mais uma d'ls

'l1lCt;J.5 g'QVernamcntais. )�

c:'1))!I"mos c�m

ls�o � queríamos m:m'fr'-

\;11' W'�<l s:ltiqf:lrD.{) à J)l

!>lIlt(c:ão ('at:uincnsc )Y.'�')
fa::) 'lo ,- nln�o lJ"dl'r ,P:H
t,kjp��' n('S.�D ll':ln�a<;5n I'

!(''':�'' ,:( II rfJlH'ur�o ii. C:.'

LESe e H\:"l Din:t(lt'ia. r/"�- ��::-�
,'Ul'Nl (.,,--(" (lU'" sr tl':lrluzl:'õl. (�����:1/
llo, r'p"!'nlll'1�_ na t'1lf'1'1'::"

e1 �{:1õ' 11:1 ';lrn '" P!',V ])1'- "lal! J..."" ,'-',,,
" '''''.' "',·'·ano'.

","',"" ..
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ll'"{ff�
() P:T,ie![,Il!f' cI'l r:l·:LESC·. .--
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O e:STADO

..�-"'" , "--Q�>\ - ""-'<'�

�' .. , PNir(' Pallk \1;1,b:l1·)

),h<P' ,,�n "I!Il ",c!:rltilr f"

mi�,!:. , �':I C"n��"fI:!:o(;ao cr»

Forlll,hr��,
B,,) lIr.�l rt'nnift" d;1 c",�

" .. (':",t1 (''''·.lI n'"''

NJ F.:�uhl:1.c1c' de Folo,,·

fi::, ínrcf.zmc nte. hn mui\"ls
h:�lórja"" r-tas e I,�qc''''

QUl' ser ctn-ta-a-.

CúlabOTador�.

PI.,r Bl:lf'I"''1', s uno VI \,)",.,,1, ;{,.e ,�u""

CS.vld Cid Gonzagu l'r·" Ir, �h,"

I' I J' !11, n d eea �";l!,,\, l',(1r! 'I!,�,) JIl-

UI \1lJ'un t.eue (li> {\·.IJ Ir lL

li r I , ...
' ,\' .• )Il" 1..:1"1-:<;: /.111 � \1". 'fifi.

",, I '�"'I.r" Rftrt"IOIl'il'U {mw r ,',jf·'>\lh·

p'"r 1"1,11" s-ornando '(oe :\raU!l' L.HW

tlalllhtofl ["k'1mldt- A, setxas �h'1\o' f<'lá"'1)

� o"rl.) rJ,· 'I.!itllrlm _ C ,1,mllll1(l:!. fn'oJr ue

h,l' '1:." 'l.Qrkl)�rl :\ \lot'

(jl,h,',t'J xabae Elo M>llll'y n\,j',f<,�,

tempo ue tiil''-'I:.1o (h, Pc.r

fc",,"r :ii\,n'l'

I! Ia começa assuu:

O Pró f:'''sl')' Jo.i!) EV�l!-

, ger�tJ Li ('"n":(["dp p,oIl
untvcrsnta.tc cíe -ara-t: I

puru le.:';)I1:1" dnrnutc :;,n

:n", n C:ul"ira <il' HL�: ,

ria de A;' 11:1 I'�p.'r"':'

d:'l"(:l.
E\':dtm"tllr>nit'. l!lll"

"d.. 11, n-a )}fl"'\ um

Repri'umtalll,',�
ftt'plellentaQÕes It. S, Lua "'J"
,:" flua S'.'n.,U!l, ['.;!Ij;h ·IU "
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I', ,P110r'.\! 1"1, .t \'l�,r

f f.' 1 SOb:'ej"ja
,t;. ,,'to .. ";' ".�\J .!.(!cnt.'.' 1'1'1 ·,'.I"�

f ,11);," d,. �:)nto C:U,lI;!I1i1
h''''li·.'U': Iflr(!.an I' ,")lltr�;":,' �Ip 1,','''1)''

ar" 'ii "!lI ,ll:l:ôr,
.. ' R' ,vnl"'l ("r':';"ifltlpn

VE·.[,� J\V':t�':;h __ c'rf. lOn,l

4 /"",,\·(jl, IIúu $I! Te�1Xt1!M,hl/lWt I'"

," ':(1),, l!\,�"
.� ..

o D:r , • C::! F:l�'\llrkl�I',

p' f".� ,r O,�1,'�IIlII Ca:J, ,:,

PI' --I",'U· 't' cnr:t:úrú,

'cl' ,1, P:" f"� "'i' P:ll';\ ::< 1-

Os bolos CRESCEM,
ficam bonitos com

'Fermento em Pó Royai

P I�tl> em \'llt3Ç�o),
f �

.. 'I:! \ 'I à �C::l

,rd;", �"'::l;w('l:"ln (' .. 1

"nl'n'l� "'::0.; "';\ \, c':n"',�-

1<1
'" �l:t'l" "

.. :11 "'.".',1 (iU(' 'I

1", t' !a! h'in .1',Qllõ1:lido \'0":': prcp:ll'. i,t,i" {'r> I �1:;\c'!1In UH

P'J Itu\'J! _ que h:kl,l! -- �'k \1'('''':'':111 uni

f,ll'n1('!U{'1l1c, t\ !ln' I fi, k\l'. j,'!inh,1. ( (1I1fi::

n,1 ;1,10 :c:;tJr;:1t, I ;.,inwlIIu ,'m, 1'" Ro\ ,I! }).Ir.l.

161, Já [<';r �a\':do !�',,'-

�'rl,'nti'i: ',·>,ill) ',' d,' P'pL

�'h+:)il�&19HY,l,. '{"r' 1_'

7!�:�r;(�:� ;1am':')��:i P,�c:.l_
tt,� �t ('specifieando ':9-

Fllr"J):1 d'l"flllIl' um il.n,·),

PI',.f. O·\'.,Jdil1a C;,l.;�' ,j

rjl11� ll'ia j)arfl Gnl1a, n:::.

��',i��� Qu" SE':h int"r2"
�alltc pal'a I FiICU,i",il'

I,�té pr, [r __ �,l', "f'pt)j� I:'

\UH ano, v, ')ta�, el m 'l11i

e'�nlH'ci11lrntr,�, I'", ;lll1,j"..,

Illrraria'n,

3 ... - \ F�Cll1dad.

f, " 1,,1.'

('.",,1"",1-,1 ;(

.to. _ (';-.-4n. ,m t_'�I' "

dirdt" ri!- ,..�' :lO 'fei�',
c, n(!lli�' lI' n"v,.s

,f, para ''-1,,1 r:lrr('!l'a,
p, lo ["t" de a CO!l'.·""

�ilr:','lr' )1,IV,"I' r"n(.u:-

d:Hi, -'n:l npl"l;ll
"" :,,:: '1;1' \U'") �l" ...

,
E.". "m,,,,

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

confund,ve! latloh., v�,m�111

Fermento em Pô

, Royãl
MJI� "fT, Proa"t" ri Q,,,I I

n', S!anóar(,Or"d ,11.·"t'!.I,·,_;

,.,.
m.:'Í d:

('1111l1'ÍI'U il'r:tadq, (' e111 i' _

t"s bréld,,�, seu rlP,;C'!!ltf',l
tnnwnt(l p('lo rocIWl'ido, d!

zendo ql�f' ('(;111 uma (,>r! ..

���l�:�.;.7" �(,l�I��:ll�-:e�:��:�� �l�
cio u F;:("�li('::\lk.(' em (; ,:',_

SCqUCll ....l,t ai>r�-"('l.tllV'·l ,I,

l11anlil", irl'ev'''!:lvd,

I' i!T',:nll.�, d:l

r'll� ,o F: ;IH' do E·

," '. "11 ;lplir:1(.'oc� tI,

(1''''IS 11.1 '1'!Titol'in tat:lll-

l'l'lls" i:i 1111 :"',pn��flll

':;1" �', l)ilhfl.O I' mdo (c

pi'l-
'

lsl'o'
/,11' ,'iúi1rl' a {'{'<ln (',1-

t:lI'inrn,,(' se !'('p,n-Il'tll f'HI

I' 'lq-ln<::I� c'llla!lY:rd"fi ,")

n�;, 111:1;' rir ll'jl bi:lüo ('

"'_ ln"'" ('r: I·nlzei,..,,:;. iJ)"c�t'

d.'" c::) l'<I'-"(', (lllC (11-

precer, exccssivalllcn

.elevada se náo leval'-

cm ('onta os val()r,',�

I'""
..

'

guo diàrialllente ;leil

I r;,>� .moed�, nacional, d.
c'

.��il(.,;.•..•

(!i f l'"r:'l! :,') ])"'1'1"1\, IH,O
dlIIO: ['PP)!' :1', ('rr:ii.IJ

i : � (]" �l r! 'I I ri !, ' • '11, I'a r:1 a

;'lI'(' '8;1"':1 e:tI,I-

"'I ,I, 1'1"''1',\:1 f-ll"ll:l ,1.'

"I" I" :I, ,""·iI:, )l1l'a il

I ,I ('. l1:{'(jia l'lllprês",
", nll(h c!f' reequlp·.-

11l!'1\: �I l) cxpnnsào dos sew!

1'l""Ill'ellvo.� parques fabris,

Voltando :l f:!Iar sôbrc ,1

trans:l,c- san a CELESI:,
t'i\l�lil;\\; prol'. .l\id(I(��
J\l)r�u:

F. r:gqn\ ,kelar,,: 1I�:cSS2tJ; ijíl[-,-

:;;>;'I� ,::��:�,:,:';�,"�i��',,'�'; 1ãifàs" �ã
-

-Cuana�ara ,�;�:����:;O�:��:��;:;::::::��
.?", Nf!o ha7ia dccl'l.t"r- _ dos por Deu!;, a,-e qu!" P.J5-

tç�:;I" n'��:IIl�o��_lr�aC','t;:','�!',';-
tlrnaldo S, Thi«{/o ��a�e�l �������i��'n�a�:�l'�(t �:�I :1:ei��;���e���: :�eg'l':�:

[l F:1('!I]cI::llie",
Indulentemente c:>rrem d,� dl' o homem cas cnvern".� s .. r tlerinltivamen:.c no SlI-

g,,��.���,(:U um,,',,".,�,.r��I�,.',,', '.-.�.,',"_\ I
��'I'���v��, (li��, :�cI�llê�:� .'j�: ��éci��,:I����::�IIC�]\�'],���:l�lSte�'��: ��:m: c. :�!:��e ::p:!����

'.,,_ ..

«,:" ,
..

_

e-n'iUmindo em niI1haria,,· (' lbl:l':. a.éia, cl':j).:niun:i, 'r,l.lll ()l:i Sspíri,o;,; PlU':;S, C:J�

t"
llOl1ad:ts P;J,' fim, Chr:g':l lnl'.ças à.: p,d!a lascada lllJ J_,..:u� _ ;.> C.isto dc OUU,t:; "'"t.''':P.s Cl'l,ÜU .. :C,_

, C�l_:,{:;: c!eli'u"sos ����I�r�:": c minuto oxtremo! Pâ!'àii- a.llHlI;es de hrunze, baione· Deu.� lll;úCr-,:<c-,..I dlL:�rl, Qll;: C,j,

d"..: nos f',I:::tU'''" cio [."u-
... " ... .J., ,-uV:nl) mecani"l!1o du t,,_; cl� :l.ç,!, e a bOi1iÚI r,x"mo!> em 11:).'.,a mer.- LlIra lHO :J.",radát'cl! l:icm,

C"'!1:'trio Pú:)lic", C,lIllé':�'-
":UIj).J �m vil'cudt: cI:l àU:(:I, ao(HI1.C;1 '011! a b mba �ü,- te rs �cus cn,;in�, os seu.; r ...mo" do,;"cJ.J de dIzer-Ih

d'l'; (),� qlpds WI1 fun" 0-
riu d�íil1i!iva d� mowr e�- lllh:ul! I \"c.·�c�ialll cngal- cxemplc.s _ e pro,�jg,mH_'� H"llS- da", g,'n;.ii aiveola-s,

n:i.l'iI" d('vcI'á ,<:E'r (lemilidll.
pil'itu�l q\le o acionava, e:,-; liI111.1(!:;.5 n:) Ill.:tis h'JJ'\'ip,- impav.c1os, pe:a exlstt':nc:,<l nha. K:"J Ih\; �,�,U\::;: as aZ;J,

E pe:·�unt.\ a Congrn:rl-
que Jlwrtal assistoiia para'- Iam,; pugilato de demôn!as terrenal afol'D., submissos à mas o\lvlm:ls-;il� o cil,Jrea,

('u'): �p ]1" alguem qu� fi �iZ: c�lr����l��ã�uS��!Uí;��,� �o:C��:�S.n��bJ'eC��'\'1�'������ ��I�:tca��: ���i�US�;:_I�c��: ��ra���������, a�:hc����.
;��:"I:�IO:Jrl1;�;Ul�e h,���:;,�':, p:�talllel1te o ,e{)nJilJrio ''-' 1101 pr: fundt%.1 d:>,'; o['canm" ChCg,_\f aa úlLilU;J .Il:;t;mtc noJr ao h,jm"':l�; HU,',I�,:tl ca

ddil"�, C;"�,, po�j!ivo <>s' 1_
jaz cm d('fjr,�lh'a p3SLUl'l (lc�ccndo E' subindo o� I'i.�', da ;;as,';agem p�l.l carne �<I. nmit, superior. :lá Ihl

r:a cI;�!., "�!J a ,,<' submel"l' ��':�m����l,' 11:��';;ze�n�o'dh= ��:����,\o jl��t:�'. ,em
CnO\'lH

�a l� :p���'�:!�,��C�:t!::�:�'.l;� �'����1�'U�L� l-;�:.����'�,;t'Í��lé
;1';(�\1�10 influériu) ,ldmi'1i__ posição dos f:ltorcs qlH! o Jú ima2.1u., i' j'Ill!'JO Ici·, vida t:''io�IÜ�till.!, que é .tI d,j anJo, Qitc�ndo a un,hel'

devCl'50 t!an-;form:l.r ,.:;--.1 to r, o inferno que �c:'i!l c..;- E�pÍl'i�o, em condi{:,lts ct,� forma, o anjo (Ie.<;a�al'ec�

novos elemcntos de vida ')1' te ml'!,d,;' srm o conClln,o pre::cindir de imedllltas \'.,_ vo:ta. p 'r(,n, m,ti,'; trtrc

.

�;n��l�j'V�':� ���an�0 i�)�I��; �;��I;,�� ;tl�:l'f�:��:��:::!te �:',', �::J���aç���, ���;�b��t�s liJ��: ;\��7.;���, �::n:�q;l����11�
��d�U:C f�:�:I1:;�����, �1:��1�� ��sa�;!Ua�:\:; 1��d��,::' �ll�ln��: :�;l'��;I,',�,'��:l�II���: �l��l�;i)'�l����r;,�. !::�\:1I;�ã�;"F. l,p(:r�n�d�\
�lll pclrte pôde cntrever f' nos, ,':ti J.m:J,11:d' "s il1lll,�- AtCl' 'á n-';[ (' fi'h'. p). 'nu

�:���:e p���,l:l��� p��I�'�I\�;t� �l��,I;;: ���t�l���n�I!S C;:��I� ��:$ 1:�t����1�2::���\q}��I��:': ��,;r.t;; "a n�t:, Pel:SU� �

��,,d�r:C��'�;�;I�lll;en�:�j:�ti:�� �:�PI:���?�n��o� �n,�l:ill��: �:���.l� ���·��,d��s art�;';�'��
fa!';tal' Dcus de sl1a� (ór'n'.!- ainda o não l'izes!e, f,U':e \ d:J n )!:,�o dCM'llvolvim"nt:)

1:1.;; �i;,elll�ticâs gOI';I, comi!; essa 1('f1cx,�o int�ll",U<l1. 11 �E'!l�ldv rj"

N(\�<;c· fa('II inslul1le, c'hei'J lcit::J\: �miEo, e r�p�'rtl n lll")' t:omp"�r\1'�tO elas 1:01::\:1,'; "

de I'c'kcnc!:l,� é o pcnS.llllt'n te e�msoh:dOl'" C;)lliO se e,' Icvad:ls e pura,';:

(O de todos qlle a�sistem n p:Cl'a.1 me,h')r da� !llã�'

iníei" de Ul11 pl'ot:(:�so d,'

transformacão pl'ol'ldcllCl:;;,

-enúncta.
NfLn m�h HpnrC"ceu

Fanl!d'l te. n vtct türe 'I'

a.,,;;:l1:u a� funçõ -:s

'Iii �'Cl)g:���'��:
se e;�'�':'��',�

cu -,; "Vicc-Diretnr l:.

ver!a t. minar o IlHlnriil�')

Ih, rC)�'lnc:al1te
P. s- ,,, .. s ,Lil' nuuve 1':1'

;:� i:;it:\fl;,'u:�,�("�l;::;��,:;,l':
trah: e-lava () !'l'"b!l 11: I

da :(\lú�yiu li" Dil'l.'t".

0n;1I n:-.u [IIi a

'." de Injo:-: quando "j

cc-D.l'ct":' que

�,,�.'in, d,'f'I,HJ que all',

t:\V;, �ub,·t:lulnü" n Di reru'

':" u- havia

1E,1 :l('il:d .. de

p:lra 10\:11\1'.'111(1 di'

D'�,'tl':lI-,'f' ')

t:=:.va ('!'l :'"

Prdil 'i (. Il1j��?Il?

p, ,::1';" I rç'llC- ;':'l'a t.

I:>' "!li' d( �a\lf\e?

C' nrU�'\1I C"lll!1!eLR,

g"., m e:';1 C:1P'<Z II' E'''"' 1-

r('�('- " C'I'I1, n,'n\ I) V:l'I'-

D
Pt' .. '1" fInal. c1fpl';� L\'

Dr'" 1'.:!::1I; , lh'b;i�(:
"

SI J:ci1 (r ao D�;�·t"" y"

(it'-(';;n'" �",c, por

di -:.�\, qre h;,v�a'

I!' � a,,�lIntl'� 9. �rl' Ir,,',;t

dn: ncvs,l1l{'Ute o C),t)

c,mfu"o d" Diretl,I',
Exptam!'ntc, neSl,e ,]�l,

,1( pl!n"Vl\1l1 o� QHin7.C- 'Ji��

ldl" 11('fll1r<l
..

!',\ra trala\;1 "1iln d" �a�l(H.', ... I

A �es�â(l comera, () V:('�

Dl,rlllr n pJ'c�'d(' l' ri. _",)

bd" c�tá I) DirC'tol',

Em ", �:lid", o Vkc-!),l'�

•• '\' pa�:<:1 a dircçãu (j,'"

trabalh(l.� plIl'a " Diret«",
!'Iãl' P..dvb r\'nunci:�:'

COlllll nS'\llll;U a dir''',;"

Mil', q\lf')n haviH aCI�-",J
d" o dirll"1'?
Ninguélll h�via [cltu l.

1")

h::� �lpOr�,�'el:��dr)]{ :::;11)::: '
lll'l!ICia, �1
E'n "('r!UIdl" paj',1 C(ll:l� U

p/r f�)' n (lHa/h, paletie I, q
�1.,l:�I�:�C (:õ'�'t;:;�!reg�:�,�,
,tr;'l1l!;imclJt", juiguf' �e d"
c1l"v('l'la (\1 lJ;\o 1'01101' rI', t
a" cant", I

VO!t'H :11, cal'g-,,� P"'_!qul'?
"

N:i" hRl'ia ":>id,, dc;,',
Nií. havJ' n:d,,',H(',

xã. apl'('�lnl'lU,·P(Jr c-,

cr.u., pc.r.oo «e renuncia.

Ap-esemou. sim LC�IWI

pcru i.atememo (1(: sau I(!

j): r qumzo. (t,m�, tl'rlll.:,

d, s l te, ter a dh'('llo a

\ oirar ao cargo.

!!.nt.i�I, l'OJ'qllc vulta ,

f�IVOr ou clnl._ra a volt{l
alguém quo nao havia

esqui :.. 6 desejo re�tabf"I'

ccr a verdade, deroml.vr

rto-a.

Prnfc;' ,r JALDYR. F,\

TINO DA SiLVA - }:1

Pncutctauo df' Fill)sofin

1>,\, da F:iC;:I: u «c ma-, o

rnt.i fuj,lrvado a,,' I'UO",;.!
r' !1l!)lfl:':Ul rue det"!'?:\t�O

(I,,?
As<tn me-smo. PO"IU I)

caso de VI'o<\',l", qnu rei

o r(�u:t.'cI(\?

:li. C(1ng\'t'gação e co.n-

pl'"W de :!:.! ]:lrote"sore" ,

(k:,� ntum-. nU,:1 )I,::'IJ ce

\'ilHe o quatl',llllfIllOlIJ",

Na "I.',�,:ll' desl - di;\

lavam ore-en-c- (I,.",'n, '.','

""i'lb,,·
VULlr.1l1 ;1 Hl.v",' .i'ci� ,

I" \1('" ,:11' pr' f,s�"res !'

V"lar,

1::l1l:"l", e,11(:I\\-fl,,:

G',l1�r,'f'<1('al;: Villl

cL is pt', ,f(',,�()I'l'S,
Prl,�l'l1tes llC dia: ,:�,:,"'-

'el' iJ\(,l_'� .. "l�

\'nIGs !�, ,OI 'r'."lorn"

,::1<. p�ofe��llrcs,

D('pl,j� (list<" glancll'.� 1')-

" ., " ",.1. t, ")111,1',

v, ,n no mlmd,! pl'lcs JOI·.
ll .. ,,, (ill�,U.'iV�' O Li'

li" H. <)1 (; POJo l"d:1.� a-

I WÓI� de radi" ill{'a:<;.

'Rr 01\':8:1 a Cl',�1 !- I

F":=lllrlaàe de Filos01h, fi

C"n:.;reó'lç5.o V(l,;I Pl'."
tllrno do Dil'et()[''',
Dá a illIPl'<';<sao ele ',!)1�;

.n:m'd:ldE'.
Terminfindll, dev\) de�J:l-

��t:;IJ,!�� �e )��I{��:�i
(I,. o cXP(J"tlJ, WIl(JS os ;,-n_
f.�SOl"'.� Pr( �ell1('� na r:

(Jda 1't'tU1:llO,
2", - Las'imo, prnJ'lil

,Ialllentt" t,)J'n,Jj' Jlubliro
;,CI,)1tceimenl(',� qlt" 111'\',."

riam ficar 0f'111'" dp 'lI'"

"Jolagem ria T"n

gOtosa cxal,dâ", D,a

feição com�,ova<i� na

�"".'''' c,�"nu, e Il'U � r _ :,1. C'_P' q, co�' "

ti 6ua T"n Ke� 'Jne,,'-3';; co�' �cu",a !le'

,,(r,,"e� d, nuros \ 'I.'� oe q"ald"de

(l�"::ough� Ten Ka,
, � ul"C� mllQU;na de som,,. IOO�(l bra" ,'" ..

� BJ,'hb�h'e d&Brasil S. A.
-

Concessiooários
LOJAl� otMltA

R.Tr_, 13- flOltAtIO'POI.lS. /

,,��\' l'xc�':(}�-:-��l
Se Obgl'i'\'''"i<s�nlOs uma r.l f:
rcariga. qWUjlWl', como ; h

é reaLncnte, p.:reCl'I'-IlO';�1

Ulll p:i.ssnro,
VIr; '::,o.,,,urocom fOl'lll'rl til

mu.,IIl;t'. o que ]la\e,ia ,I

mais eXQili�ltG! Supon..'1a'
ljl1(! o vem, K;.r pill;sal'o �-:

rá DNU('hcLIC 'VU ta.u.... :l

"o COI pJ humano não e

após Duscn<;ln pr :('ngn(l� talvt!z ma;,s do que tU}!,',.1 f<11l qu:trto:

rlificil de supoi-tar p.J.êneiu: Oculta-nos a ren pr'lxim8.-�c, :,fa"�J�"C'

Allnh�-te entre os d�fil1l- lidad, Condensa-se «J- �i\ as -"lta>; pt'na.�. per.t, ,'I ()

tivos c!'Cl1t('� na Imortalld::- Dre a 110-,,':1 luz ou 001)1'1' .l r,llJ�ln, f.:tl. lae;;, ('�pé<:ic �!"

cle: .Il'nha-tt" rntce eles .� n s�:t ,�Ol11bl"l J\ !'eal1d�'.(le dl'!!(,:l.d()$ L'u'dos

• scm (,llja ext"tência :> pian�'

I
La (>�t:ll'ia atllallmmte CI:'�

cundado de círculos inf<;>l'

nalt;, imensamente 1ll:1!�

hcrlioncto do q\1(! os ob�('\'- lêncL) ln (',P'Il" em oh"·,' .. <

I "adOS.
prl" divino Alighit'.I'i d!gn;t� dos Hlll;)s {ll' D::,u�, 1�:1ko 1'0,,1, (' :\j)?n ,s um I

na pjqnn c'pirituaL pai') que I'("timrnle na DrvIY', lllãS(':'tI"l, O \'('rdrHJ{,,"'l h

que Oi d:l telTa sei'lam trc PATERNIDADE at'rcditam mcm. e o que (;,..;h\' no int('-

lll�ndo,; montoados de caJ:- e \sabem '111(', ,mo;(rendo, 1'101' d,) homem, Se pud�-;t:-
llE' c de O''iOS, d!'vl)rados pul" eontil\ua�'â() a Viver, sem mOs vé-lo, escondido � abri-

l1irnrts famélicas e ciies ral- mais nS,unpec!lhOS do co: .. gadopordetrazdaQue1aUu- substituir-�e ao homell

• vnrJ-;, acotovelando-se cpm po ,e �il11 lIvrel11enLc flutu· sio- o que ehamamos carne, ).Ias sempre restam alguma,

H d�nM:ll:ros (' tóda, �spé�e ando nos in{lnitos espaoos h�os de -BU@�- 'mulher. CQtIlO li desel'; U

íj ,- T'Oi".'s�'�i�I:C/�, \��:II\ ;'l��;�� �n �:�ll
s (';n.I'�:le:��:��on���- ���;��iSco��'::�e v:�; ����� ��guO�,.��S,Sl'�

ti na, f.mtím, flue aló_ hoje o oe pen;;3mellto, ,para. vJ&.ital'

enlpl' .. �'l :t tWl c\l:'ta exi;- r:1·no:,; f1n:ll!l!rn�c

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DEClARANDO HONEHIiMam OS SEUS RENDIMENTOS -- AJUDE A CONSTP.UlR A GRANDEZA ECONÔMifO FlNANHlPA Di

NMÃO PAGANDO NOS PRAlGS MARCADOS O SEU IMPÔS DI R
----------------------

���;H�a�eC;��;rãiiVlsõiií,..
... "��J�", !idade era excIUslv:1mentC:l socío-econômtca da pou-lfA TE�CEIRA DO MUNDO SI a eftrmacõo fosse nos- lIIIt Prof. Dr. Hermarm cumpra- de animais. que o' penca. sem a qual' n.'io�

so seno �XCI"SSO de bairrismo. III' M. ooersen camponeses pagariam eru .r.,L. d e haver fC!1naç5:0,9uem, a�sim falou. o rec rtagem em São Pou- , maior número de preste- de caphal para ilwes,�O; �Oaln�d��Ç��Cf(�r���_��Ll:�� ::������� �� %��;�e� • m�!��0�n�;�::I�t�v8a�'ca��:� ��aels'd�o�����:��o an:���:â:'�� 1\�������s'd�S cl�oé���a�v�����-'J
li. c.ue repre�entarorn hri"lhai:'�em('n'l� a Brasil, ccrr- , eenu-ars''. dlsta-íbuídas por mediante �val dos de me- continuam os mesmos: •seg\JIn�() para nosso oa!s. a .honroso sequndo, lugIJI. , todo o terrttorto da Alernu- thor snuacão na,aldel�l. �ell a) Re-pousabtüdude 1Ii-,
que f��:au!e��t���((S�rofe��U�tj��ze:s::i neces��rio, �l�� o�rt:��:t�\o;s:e����� ��r r:�I;�r��\enet���o��c�� m�t;��t�; ;1�01����::� ne,'

�s f:;:�s r jl�;b��e� c',md'���lt�arJ�hoso mont-
II �:ise;�I�Serc�r��u�'�'a�lh�� �ii�:nm�lt��f�:rec��et�!a!�= ���:��m��I:s��c�I��!�Sti��,�'

fesrocõo na roite tie pr'meiro d) corrente
,

valor de :ui' bilhõcs de mn-- conôrctcc de sair da estas com fins especulattvos 1lI"�'
Trouxe-cm r- nr-:� :'[':-€5 g�,...rios pera o • ccs. i. e rnceade do orca- nação c da mi�é"'r.: mo leAíUIlI.;S. Emprego ex-,

��'o��tc�{�iga se a \'crd f. pr.ncipolmenre para nos r �;�;.;� r���;�I�.D�o��u��!"·� di�l��éi: ��s��to('-:���;�;�� �!;I�;�d��ã��Pital para fi'

�.
Nôc fc,i preciso q'P retirassem deis de nossos

, economtstas. cm 1(162. a v;. de milo de otn-a caon-ts el. Limitação regtonu! da,

l:emadwc>s para coloc .rem dois remadores estranhes • s!�al' as cooperativas R�i€- bem r�l�o o planejamenL� aU\'!d.:\des .da ('o�perntiva."J bomcçenea 9uarnlçào n;qrtlneliro. Ú .invenCÍV3!_' • rerseu. a f.lm _de estudai a vol�ntallo comum d: pr� :::)��s �.� .socros ua coop-.

Açcrn e I""'Õ" tran-f rm('l'p', os louros em' trr- sua »rgarueacao. :IS bases duoân (: \'e�d'l em oetenm- la�l\a se c, nltecern na �l-,
vesseírc pera dcrmirem um longo sono- • eeonónucn., e Idenlógfcas de nadas reg:oes p'quenas'" dera 0'1 pequena cídnde. n..t:>.
Mund��sim corno fizerem PS çrcnd-s do Copa do' :�d�n��I���m�;'��r:ss�.

Sl)- ��n��ol:;���'i�at��;n��I�ti��� ���;I:n��dOfl:�n:����:�.�t/,:�l:.
Agera, reeenrncs é cont.nuacôo de !l"eina/Y'en-' Destarte o fino de 106:.':. lar�: se revelou

.. �a? corno sa:J. unídns �m "caixas 1.:",:-,
tos de cuidados fí�ico�

.

de er.ter-d.roento entre t{'-' em que o povo alemão co expediente P_l"ovIsono :'> trais ele créott "

que '111'·

dos' e pará frente ,'lfim' de no róxirTlO vez as mede- memoro o 75, nntversãrtc caurtacte
..
senao como. SIS- dom a" cOOP:l"ntivas !I"ara.�.,

Ih
'.

d p..
a

. .

I 'de morte du aatrreísen, faz tema racional de orcant- d) Prestação gratuita '!e.os �eJam e 0UfO Com a conquista 0,P
rsmerro

LI, relembrer- nr história In i- r.açã� económica, compíe- servicos de adminiÜ)':H�.ão Igoro
I ' ainda há 120 anos. por êsso tada -ao- aoerretcoaoa 1:,) na arco too.u. ln!" "X. P'v�� �

.

Esta co �nÇl. levo seu.s a�louso!i m�lto calorosos .. C!illtão pr'Otestante, lllod[1 .. decurso dos séculos XIX e p�Ofes�ol""s prlmnrios � '.'<1.-"� smcer�s !l.;)S 1,1dorn�vels vlc::co�peoes Pan P:ro:1,.oe-; lo de fé e de mrral. e �e XX. até arV:lrar-i';e em f'S- I'OC S. afim ele !';ar.mtir a

ncaro,_�VlCe Sul Amel::,.no. C�m.peoes do Br<l$l e
Lama o ano da vitória ('l,o pécie de "'ideologia rJ m3.x·)l"" ('('(\!1'1mia. �

campear' d::!s ccmpetlçops reml�.lcas 90 Estodo.
coopeJ.:,Uvl::;mo agricnla. n.. s nõmica da terra. Em 19�:l, e) Nuo-dlstribllicão d '�,

-- --

�l����:;�n��n elll�58 â�;�i��(� ��_m�':'O::��eo 3�'ean:��!I�:� �,�����s �:!'}I:�I:�'l:Il�:��n��;:�'Tradiei n::"ll Frstt:l d-. 5antij Cruz o Correl(' alemão um selo Marx. Raiffeisen e Marx atlvidi.\oes co peratjvi�nI5.,

DOMrl-J�6�R�I��SMAIO :s����:��'B�:��;���e�� ��� ;i:��:smpe;:�;a!���;� ��� �:� ::�r��d�'�� �� �a/\�;,��'
manidade." pressa a marca inc',eit\;r·.'l 'na r'i" ,,('("'mp"u e v�'!"1r,a'
Qual era a idéia origin"j de .�eu gêniO p'Jssante. do� meios de produção e c1::�1

::rff��:��rl:�jO ����en�: tis����. �;�;:�o ��t�:�g;:�,: ���P;'�re�l"�l�I����1 ;:5 t;�'�tf
tQ!nOll uma bandeira na se aguda, o profeta de $\1- oJ:e aijllas. cujas ativ:t1adl:'s�
�:����t::�t:�b:�:nhvO�il;"�- ��s��.,,�el��.d: .g��������a r;�. ��:;�I����� �o�: ���a�:e al'��'
Fome e ignorância, juros rante ., Raiffeiscn � mlll dia em �eral. Em .fins d� .. ,

altos (' \)reeos elevadissim')� to menos teórico lllas dot'l- 196?, 00S sóc!os das coope-,
l����s�:ro_c e��t�r�u��nl:O h�; l��a�:. a����a��:S�e� I"::il_. rtltI'las

���s�1ll2�.5e,\alllo��·�:,�_'
DOMINGO _ Dirt 5: DIA DA FESTA: situaçio dos cnmponeses n.1 são .d2: conjUl�t� socio-eco-

.

t'mprer.mdos e funciu-'
7,30 h. Missa c Comunhôo Pascal das cri:lr.- ��g��ORa��eis�:�tt:��:1;1':� �����:ta d�'e��I!���bi�7d�5��\ �����s!�o�9i��ustr��·i�Ses:o;�.o�'ças;
930 h. Missa Solene; 120 anos " ....mo prefeito dI' Raiffaisen. sem aqllêles arl'" C�SiC!\ais livres. sendo :J�;'"

Ma:l�z,h�S��I��i�� ��Iog���'��a ����fi��chl�� S�t���, �:':��:,�:I�O�:�:!::���:o:::rt}= !�f��:n,,:,o';�:::�:�E:�::�::; �:�;;�{i�;:�:o ::
. o;��.::,; ,lonia Tirolez::J de Treze Tílias UO:Jçaba).

.

. ri: e lh
....

1630 h. Pff"d·· }.; d� �nta Cru!; • '��7e:���'a�Uf�CI�:�;nar"a"� ;:c!'��/t:n:����l �:e:·dr�:�; �i�t���'ael�e s��Siff��!� e�'n�'
21 h FOGOS DE ART!FiCIc:1

, mecanismo econÕmico. o cooperativismo. todos O" pní�e, em de�ll-, _

, di���ir��b�:ms:lll�arn����dc� to��a�: ::;l"e��sf��d�����_ ��J������:�ã��l;ae �:���oasç;�, iS; � U Choquo Ele't!;lI·CO, de lnb,'ho mm "dos ,ativismo? .,icol.s d, Mmoeos, QO" � !li II ..,.
,

seus ancestrnls. Viviam t-),) 1.) De�perta o .d!n.a�1bi- visitou in�m�ras coop�r:::-. Bomto. realmente \Jol1.b, lar da ;:,ua plataforma O;J.- xccuta o programa energé-

, ���d:::a�:�t���:ljãd: ���I� ;:�o:cZ�j����� 10 S�����l�I�� l���sd��l�:�:e;i��� s���r����:' �n��c(u���i�!��a��il��� B :�� ��;��l S��\�::�n�=��'o��ro�:;;� ��coc�����:�r�loês�e��ls�;�=
, cão. único objeto de maior canr.ad-:s dentro d� um'! nada. 1'''.1" duas Ob:<:ervaçõe.s:, nhau::-en, prometendo usin ...s SLlS d;) atual go\'ernanle no te, somar à:;; melhores ca,(-

• �:�ordOr�;��:;i�. à ;=�:;:lVi� ;�;;�i::��l:���n:lc��r::':� �·�Id:d�:·�n�:��o�:r:�ron\��=, ��ser:é��c��d�: tUO�J��L��. ��,t��I�r��1�1C���co�ir���lal�t�� ;;���� S��!:�l��l���a� e��
, qual perderam muitos a slla ta em p'ena alltonomiél.. luntárias; 2.1 as I'egras dL' suneand::: Santa Catari,u c.;mbin,1ç.;C8 ·demagjgic.ls. da;' e criar energia sufici-

• �:I;�e;:�lt:r��r�:d6�dr� ::�'ii.� m:l�t��ve�:n:o ��IO�'O:1U��= !;��;;I����� ��s;;!::��s ;.��' !�l:f��d�l�::�iia q��:CI�i��. � ��\:i�I':l. J:L11ei:�I�dO�e t����i��� ��!:j:od�e�/oI�����lo. ;��.�
• t:ll.· instl"uç5.n. mel"cad�. dade t: de co<'peração VO\\,..l- lod s os .sóclos. , calldict�IL.O de então. fOi �o- C dc UUI:I escala d� priori- nhau<;en era mesmo cons

_ organização. era (' ambien·· rúria e espontãnea. Cad:1. Eis a gr;In(\� lição d", vêmo. E o que fê nêste se- dad�s. que atendesse pur inlir usinas, deve estar com

, �9o:��esqU�1:!��:�� o�a����= ��:�C:0: ��'c:���Ó�:iC:�;���� ��::����e��d:6 h�n li�����:- • !Ol�x�:�:��e d�� .���� �i�e,:��� �!��Si��l�:� ��Cl���� �':g:��� �1�e�::ld�li�on��ca�'�a���_��s�
.. sen, allõs ter vcnrido a f')- tarO os grandes podere, ecn, que � a base e o fruto _;;i-, nõpolis _ Jaragua. E o r'.�ultado disso. são as diante da opel"Osa atuaç;lQ

, �o"n,e,mlsU""'d::.f,'ãdO" ��.,��eo:0".U, lU,�:ndi'a0:'00'pe,��.,t',�,aa" forte
den �,'o�l�����::���t,:",d,c��seps�7�=, es(,udo.; suficientes e despre soluç,f e,Q. que realmcnte se do Sr, 'Celso Ramos. M:�.".

.... ,,�... "" ,-, ., ., zr.ndo ·os conselhos ftts têc vêm r-:('lInçnndo, COlcCaJl- se ao contrário, a intençJ.o
, côes de rrcdlk", cuja (ln.l· 3\ PrO\'a a illlp�;t"tftnci'l l'ipin�. • nicus contrn essa ligação e do a erle.gia elétrica ao. bomhauseana er;! apen'ls

, .. - _ ....... - _ .. �- - .. _ .....- - _ ........ ('fã. .... "ft" que fipalmente se transfM disJ:ô,' das cLlsses pl"oduto- gerar lOtoS e nâo wolts. a

D-."ml:nu,· O Consum-.o de gasol,'- mou nu m,i, feio h'",,,,, '" no m03mo ,itmo em "lO altu,", ao inv', do
administrativa. Do mesmo que a reclamam os seus ai; choque cívico, 5.8. dcve e�-

mod- ISto e da neeessld 1- �elos de desenvrlvimen:G. tar sentindo a incomoda

na na administracão Estadual �:n��u,�n;!:;��:�,df:''':�::� :o:;,:;�:���:,:;;a����;_ vi,leneia doehoqueelól,i-

Sengundo informações do vema d� Estado. ;pesar do Secretarias de � Oe- CINEMAS Cartaze"'s' do 0--,·Eng<' Celso Ram""s Filh�l. número deles ser bem mai")l' partamentos autõnomos, tõ'
.

aS",,'''io d, Viação e O- que n" ,nao anle,'iom, A das '" D"'et,,''', Coloni.,
.

,btas Públicas, diminui SeI'M- Direto' ia de Obras Püblicfl j e Hospitais d� Estado. E'

.<õivellllente o con�umo de fornecerá do combustivel à'i intcre·'sante salientar (\ çUt,e �AQl JOsr. _ B A')J Q O �
gasOlina, em 1963. pe!0s Repartições Estaduais, SC!'- aumento do número de vei-

veí-culo$ que servem ao G'J- ve ao Fnlácio do Govem'"!, culos. em virtude da neces-

sidade de serviço e crlaç:io
ele novos órgãos, e ser o ccn
stl:no 'de ga.solina bem 111(;

nor.. poi' exemplo. que '..lll"1.

1960. (cerca de 600 litros

diarios. ou sejil, uma difl'
rênca de CrS 10.000.000.00\,
Para se ter uma idéIa 1'- \

xata eis n quadro demons

trativo. distribuido pela D
O. P .. com relação ao abtls-,
tecimento nos últimos anos:

compreendendo c prriocl.:I
que vaI de 1° de !1.!nll de .

1960 a 31 de março de

1963:

,-[pRATEWKfL!]----,

_lj'�1"-F'E!:: i,
C

I'./l_J
.__ __"0 .,HOW

_Jv> I
no próximo mês de maio. Dh 14 quando a Rádio Guarujá

f'starà romple lndo 'u 20" .nivf'!"�:1!"i:"l

-000-

PItOGRAMA.
Stxt:J fe:ra - 3 de Maio:

19 h, MISSA - BARRAQU,NHAS
Sábad" - dia 4 d� Maio

19 hs, LADAINHA - BARRAQUINHAS

-oOfJ�

EMllJrUIA VEM !I

IUI.t�lpr \ r Prutms
Agenle Oficial d� �i'Ofl .. ied.dp tnd'ls!rial
<:{(>'II)1 t, '11("('11' y(/'''/If'.� dI: 11weTlção. :101nes co
....J:rrl.'1I� li!,rln,' .'J '/(lh('I'('ll'ICrI/(). bnir/nias, ,Ta.<�e.� riA

T11fJpnçvl' rt'l I T!tnr'·fI:.' de �.Tp"rfaçlio

"andar- _.

MtS DE MAIO
Dia 4 - BaIle do Coveira
Dia 5 - Os Brotos dançam - das 16 hoi'os �s

20 hor;,s.
Din. 12 - Os Brotas Dançam _ das 16 homs C�

20 hc!'Os
-

Din 18 - Soirée do Odnntrdogio
Dia 19 - Os Brotos Dançam _ das 16 horas "s

20 horas.
Dia 25 - Soi.têe da Engenharia
Di,l 26 - Os Br(lks Dancam _ do,: 16.h:--oras ris-

20 horac;
..

1960 - 10 de abril a 31 de
dezembro (Mensal 1. 67.33')
litros

1961 _ l° de janeIro '"'
31 de dezembro IMcns:rll.
50.816i1tJ·os

1962 '_ l° de janeiro a 31
de de<:emb!'O (Mel1�al)
51.44� litl'Os
J.9í):{ -k' de fanei a. 31 d

M::\1"(\J i mrnsal 1 49.908 ,1-

ISTO É VERDADE ...

SegulJJo pesquisos oficiois, o Brasil ocupo .0 primeiro lugar no mundo em reservas

de minério de ferro. As reservas ccnhecidcs atingem 65 bilhões de tonelndns,
representondo cêrcc de 35°/0 dos reservas mundiais. Segundo êsses mesmos

estudos, as mais importantes jazidas' de ferro se situam em Minas Gerais, Mato

Grosso, Goiás, Bahia e o Territ6rio do Amapá,

ISTO TAMBÉM É VERDADE

���..�
• SOUZAClfUZ 'i

Preferido por muitos milhões de

fuv;antes em todo o Srasil, graças

à excelente qualidade de seus fu.

mos, CONTINENTAL é o cigarro
líder do país.

uma preferência naciana'! DE CIGlUtltOS SOUl'A CRUZ

às 3 hharas
Steve Reeves
Judi Meredith em

O MATADOR DE GIGANTES
FantaScope - Tecnicolor
C.:nsura: - oté 5 al10s

ás 81/2 hs . Pre Estreia
Pró BaCharelandos do Faculdade d�

Direitc. turmo 1963. -

ALAIN DELON
MARIE LAFORET em

O SOL POR TESTEMUNHA

.t(ll r.l.n!UA
ÜS 8 ho,.[!�

Ricardo tv\ontnlban
Cyd Charisse

I
MEXICO DE MEUS AMORES

T.ecnicolor

Censuro·
EasfmanColor
ate 18 0:10S

Cioe 1l1'l'1 ós 8 hs.
Kerwin Mathews

Jo Mcrrm'v.
Rock Hudson

.:;\U"1 Lol!obtigid�
Snndra Dee

As Viagens (h Gulliver

Superdynamationt"- Tecnicolor
Ce:1SUl'a: - até 14 anos.Censuro. - até 5 anos

Cll!e Hlin
ós 8 hs.

Kerwin M'Jthew,;
Judi Mercdith
O Mntsdor .de Gigont-es

FantaScope - TccniColor
Cpnsura: �- mi 1 4 ,mos

'o,

f'Nf tAl#:
Ó,; 8 hs.

Pif'l"re Tl":)boud
GiOl'lt Esposito.- em

AGUIAS INDOMÁVEIS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



RUA CAETANO COSTA 155 esquina F. Neves - E<;�'

tretto _ Casa de -uadetra 6x.l1m sendo banheiro de nío-

RUA CONSELHEIRO MAFRA - �uas casas n. 109 e

111 otima oporcunidade.

p'Iortanór.olis, 3/5/63
--------

PARA CARROS Q IBW PATROCINA
EUROPEUS
AMERICANOS
NACIONAIS
Lonas de Freios
Discos e

Revestimentos de
embreagem

Algumas palavras pelo' Sr.
Rubens Dinlz sôbre <I pinto
ra Eli Heíl, que fará uma

exposição de pinturas no

salão social do Instituto
Brasil-Estados Unidos, Ed�

neto Zahia, ao andar, com

ínnuguração à� 17 hora",
dia 11 de maio.

) EH Heil leva. pdla_ vez

,...-prlmeira,.a um público- seus
\ quadros. ccserva-se neles

uma madureza firme. prv-

gressiva e constante dn P;:1

tora, vê-se que ela sabe se

expressar e se expressa bem.

Como se observa, há nos

quadras expostos _ prtn-'
c'patmcnte os a óleo - ai

guma causa de diferente.

Cravação Gratuita
OFIqNA APARELHAD,\

Também bc-rachas e

óleos de n-eto

RUA TOBIAS BARRETO 22 - .sstreíto - cenror- .....
tável casa de material perto da praia.

R. SANTOS SARAIVA, -1'<:.3

CASA DOS FREiOS

COQUEIROS - Rua são Cristóvão ao lado da Igre
ja _ Casa de 4 quartas - 3 salas - cozinha - terreno

de 11.550m2.

ESTREITO _ Vila Florida n. 1 fundo F. Neves con�
3 quartos sala _ cozmha - banheiro - agua e luz.

-.�.._.
RUA 14 DE JULHO 9::,3 - zstreno salda da ponte

quem segue para Coqueiros. õesa � terreno com 782 ma.
I ��r ...�

RUA FRONTINO C. PIRES N. JZ - casa de madeira'

pJgamimto parte à vista, resto acomatner.

TERRENOS
LOTE na Av. Rio Branco' - Venda de ocasião.

LOTES. no final da Bocaiúva e Inicie da Frei cane

ca - localização ideal.

COQUEIROS _ Rua Juca do Loide, lote cem situa

dos.

ESTREITO - Alto da Visão.

BARREIROS - Vários lotes

FLAMUL4S
Contecctono-s- qualquer quantidade, no melhor

Qualidade e menor pr�_ço. .

Ed Zchlo - 7.0 anda.r aoto 701 Fone :;;494

RuoT���!!��3A}��'��PUI;' {
VE"IDE'SE •

VárIos -'otes pl..)ximOS ao Grupc. Irineu B0rnhau
. s-en .......... Estreito. '

I _ lar; 28x22 _ Jardim AtlântIco - Bar
relras. (Bem pr'Íx1mc Cl E!:otrada 'feder�J).

I lote 12x30 '0 znnrr balneáriO de Camburiu

próxilT'o à sede do I..,te Clube.
.

.

,

1 _ lote lOx3v 110 Lvnu balneário de Comba
riú próximo a sed� marítimo do lale Clube.

1 lote 15x30 .na Vila Pompeia - ·l,.U.,tlt.....

1 lote com a A'peo de 700 mtJi2 luntu ao Ho,,�

pltal Pt'Otestante f'm Blumenau."
'.

I ,ate 14x30 lunto à �undlção TUPr, JOlnv II"

\ iote 22x31 em Pilorzi.,ho Cu"tlbo

COMPRÁ-SE

Uma coso próx:mo ao centro de FpoliS, atê

2.500.000'00.
Uma casa até Cr$ 1,000.000.00, próximo 00

centro de Fp�lis.
��-----

----------

GINA'SIO EM UM A�O
Agoro com rrloi0res probabilidades - hço o

suo Inscriçôo Ó Rua Dr Fúlvi{\ Aducei
..

748 CURSO

CONTINENTE.

QUt4,R10
Com ou .�m Pensão

Est.eves Júnior, 34

Dra. IARA OOItA MOCETI AMMON
CIRURGIÃO - DENTIS1 A

Att'nde sros e crià;:ças
Meloca psi-::alógico moderna - esp�cializado
poro crlançfJS - ALTA ROTAÇÁO

.

Aplicação tÓpiCO do flúu \

Atende dos 10 à� 12 e dbs 15 às 18 horas
r:;!uo 'São lorq. n:o 30 \

Curso Prepa(alório Conljnfmte
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES
DE DATI LOGRA'FIA
AliLAS PARA CONCURSOS'

(\RTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANO'
• PRE-r,lNASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRAFIA

_ Baseado. mos mais modernos �roces-sos
gógicos.

_ Dirigido pele:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA
- Equipado com máquinas novas.

HORA'RIOS, DIURNOS e NOTURNOS

�

,
II
II
II
II
II
.,1
II
II
II
II
II
II

Rubens Diniz' TÕDAS O MINISTRO •
• os pl"mcções sccia.s tem dado bom Santiago Dantas, será convídodo pel{'

at:�-e�ia°S1�ã�:%:��eceni , :o,,���o�� I��:,a:. .t��r;;,é�c�0, ex�;;�ên��� ����et��� ��n�:�:��� D�,� D�;;mi�:l��t;.
de us��o maquino de [lavor roupa, Com um ano

__ ; e.sn.u o.spostc a l,azer Um levantam en- i-rscct. O Prc., ssor Rubens Gomes Ól,.'
�����r c��o 4f�n�O�1��' a vista, motivo viagem.' CHArCLARA. ./�uoa�ur�n��ert.;��e�(óG�tteecs�� ��s. p��:�;:� ;��L:'e:�g���v?;o���e ncctoncl tom'@

4/5/63. Ven.d�-se uma <_:hára.ca", OI':' �I. no.12 de àgõs.'Oo. Corno fazer já CHARMES •
____�---__ �--_--_�_.

com õtíma c�sa resrdenctat.
III Ide:.I;'4_1. e treocthcsc, mas "'�I �a,r.",. Mod,?s, com a modista Dio!.i€. est:.'

Em Rarrehos, estrada Ve "
.

.

,r : cU1fecClonando O vestido 'de baile da g<..1Ilha. n. 155. Ver oe tratar na' Rf.GRESSOU
.

ct:. R&dcr Neide Moura.
m�sm'.<t. • Ou u ... ;,n"bal'(J, o S€cl'etário dá Faze�l- .•

.III
da p,. i:.ugé�ic :qQ,in�Vieira. ,C.onie,ê�-' EM EXPOSiÇÃO ,

" c.,�u çem al�_s fIqUla� da Mlllls.r0 do �'-5 moveis KNOLL ro edifío-io "Po_1I• Fazenda. Visando:' ai_udjl financeira te'rhcn" primeiro andâl' !la r'�a Tenen'

• pw· ..... .J (I':'5So b�do .. Nd ,oportL.nidod�. r� S:;, ira. Fui çonvidodo pelo Mercàl1'
cOnvld"oI;.I () Dr. A!unso ':Imlr�. ,.p;a,a .11 e :n(;I, ..pc.l'a�.a RASE S. A. de B1u-.• partic1pcr do SemJn.,óriQ Fiscal: l:j�e 'vai menau, pafa uma visito. II, qc,ntEcel' em Junho próx:mo .,:

". '

,'- , .,._j 'lA�rAM _ II
H')MEt'-If.·G,'E.6"DC)

,

.)�F.-enas: nove dias poro a 2� Festa dt-
I o casal Dr Nelson Ab�eu, pelo� fun- -:;;c!ítruternizaçõo da Sociedade Cotari"
_ Cil, ,,,,,,,u.,, "'0, alo:.J"': .... da GO) :�? di? �rr:;€. n-j C1�be "12 de Agôsto" QU"_'
• tnntil, Quo,,:1Q o chefe do caso CIV:1, fes !To títul�s serQQ d:sputadooS' conforme'
• teJou "NI,VER"· �:,' d;-fulgcn.do. Mis:. s: R:Jdar. Sim',
• VIAJOU

.

_;-.. ,
,

�'e�'son:::llQade e D:Jçura.

, Da): o:t Guana�.:rr.r. o �:JI 'D� )L!lio _NA ..

' ....
Or. Walmor Zomer • ,íTrn,..,l·g)· Zadrcz.ny éle "hesic.en�·e" 'da N..::.-emble-i'll Legislativa próximo se"

Garcia •
fCELESC.· gunda-feilla, os' . Deputados :;,Armandc,

, CKoodl;el.,.,eo�ereu Ramos, assur.'}tão suasll
DlpJUnHl.du pela E'acuid�de, APAGOU "

N����::'til��d�e::,CI;;IlSlida _ mo��in�:rit�e!�:���, ontem, a merlinO"'--O-J-U-R-I---------..
Ex Jnl-eUlO por COIJ{'U\':;u da • .

Para o desfile das garota Rodar eS
•

Mill..el·mdil,Ue ,�8C{ila . ,�th-, ·j..S TR.EZE
,. .

tá sencn formado cuidado8am�nt.�. •
vl.,;o 10 �ruL OLav.1O itO-.III .

cas,�s do �cmerclo Ca.t':Jnnense do Uma senhcà':; ou jornalista neutro pre�,
dr\gnes Lima)

..
b.:x-Imerm " ano 1962. voo rece'�'r diplomas e me- sldirá o mesmo.' II

•

do Serviço de Cirurgia OI) • dalhos honro 06 Mérito. Três mensôes TR.tS

�eOSj���ir�:A;,!'�!;�� �� :::: ; h{.'nrosas· no. programa do Colun�,>ta. cheques de cn mil cruzeiros serõc'
pital dE" Caridade e 1!t..III LUIZ ;O:;, a�",,;. par� as Rm�sósdnu�e�od�s t�'

-

�o:��,:'jd(l.de Dr. carlos; Hc.'lrique, gravou no PHILlPS - A r7�a� p;�xT��o �i: :n:�. Gen�l�za.a ��,
Bet.ida Oiferentt." - Arranjos Luiz Éça "Seu Talão Vale Um Milhõo" prestigi-'

Agradecemos a sua' PAR·l,_"�a. - OP'.l:RAÇÓE� • (Trio Tamba) Icnçado em todo o mun° "(.ndo esta promc.ção qUe seró 'pró-cons-IIDOENÇAS DE SENHOR,�l:)
• de, _ Bossa N:WB., Suce�sOs do momen truçõo da seCl'- do Clube 12 de Agosto.

- ,PARTOS SEM D?R .�,o to. Armando PetngnionJ,' diretor do •
�:���tóri�si���r���tlf;)� • Philips. foi hospede de Luiz Henrique. A MODIS;TA

_, "11-
to n. 10·� das 1600 'as' da.g:::ro!a.8-adar Sora,Regl�a Rama-

r800 hora..,. Atend,� c,.)m' A�DO. .

Iha SJlva. e a senhora Nair Carneiro'
h�ras marcacl.a... Tele!onil, Knger. cor.hectc!a maestr,o cat.a�lnen qOe e,tá ccnfeccionondo � vestido de,
3055 ........ Re�idé11cia RUI! ;<:e da cid')�e de Bru,,�ue;.. velo reSidIr t::r.I� baile para 'P dia cnze prÓXImo'

II
O�!Derll.l Bitteneuutt' lOl "FIc.riccap A Ass.cc!oçao Coral de ' lo

__ ..__ . __

.

__ • nanópolis. de para bens" OUTRAS NOTAS: •
, COM

. ,pal� �:s�auu;;'::=fe!��, ���{oaX;o;����eu,ATENCAO "" viajem marcada para os Estados U- ta· Par? o munqe feminino,; "não use'
Transporles de mu .. , n1dos.o 9o.'nnador Celso Ramçs, qt.'e organdl suisso azul cloro no' cor �nh;,

,

. se_rá recebido j:J lo. Presidende Kennedy. ano" .,

l1li

danças � ..... -M-
-

-U--5"';-l'C--
�.,- '" '" 'a-� ..�-,. --Yl

M'ldanças locais OU pa· '. AL BAR .

. �:s o��ra�IU�����:: ServI_ .1.,
.

Nito ê necessãrlo o en- ARA UM BOM PASSA TEMPO COM SUA FAMiLlA - RFU�HOES SOCJADi
IJrad;lmento dos móveis. DJ!,t;�ANTE� COQUITEIS. - FESTAS DE ANIVERSlJUOB - OBA.
Informações à. rua Fran-' DANÇANTE!:; - ETC.

cisco Tolentino, nO a4 _

"'''''"R 'T"P.RR�n fV'I q"'....... l -r., .,,,.• ·JlI,nI"t..... l

f"ne _ 3805 .

Noticias da Secretaria da Agricultura
No expediente

.

ti ,s dias '-.",,,,,.,-,ll,v .• ",.,:piicuário d',
29 e 30 do corrente, o dr. Ml,niupio de Xaxim. Depu
Luiz Gabriel Secrctártc da ;.""dl) 1�_al.:J i<'arb que tra
Agricultura, ate-\}deu e»i t(JU de matéria referente
seu Gabinete as seguintes as atividades da Secreta-
pessoas: ria da Agricultura. Dr. Jor
Dr. Glauco ounger. Di- ge Cas telazo, que t-etcu

retor da ACARESC, que na expiota-
tratou de assunte rereren- cão de que st·.iJ.u
te as atividades que exerce ", .. "' ... ü�s «", •. t;U.lU!'.(

como ter.ütaantes e COI'-e seu relacíonaiuentn co,»

a Secretaria da Agricul
tura. Deputad- Áureo Vi
dai Ramos, que tratou de
assunto de cesenvctvím-n
tu '"" agrupecuá. la na re

gião serrana. Dr. Jou.is
Amorim, que tratou oes as
sunto especial. Sr. 'Osmar

,Conte. Pl'ef.eito Municipal
de Xaxím, e Hugo Braga

•
que trataram sôbr� deSe:1�

reuvos. Dr. Joaquim G
dinho dos Santos. técnico

.

com atuação em São Jua

quimo E Dr. Ezequiel Mah
Filho, diretor d'a Pr-ducàc
An.rna: que relatoU' a m's-

� realizou no R'c
Grande do Sul, com. rere- .

rência ao Projeto do Gado
de Corte, que foi implan
tado em Lages.

VENDE··SE

SENHORES _ Mfmrcos . ..

NÃO ESQUEÇAM DE DECLi\RAR O SEU

IMPÚnO DE RENDA
A. S, PROPAGUE, ETC.

Industrias TextlSRenàllx S. A.
CONVOCAÇÃO

de um certo ineditismo re

moto, se assim quízermos,
para não dizer, de vez, algo
ce incomum. Isto se nota

na pintura em si, como tara

:��la�oQ�:�::s�o d�r���s:e;, II
� m�nell'a, vemos EH Heil •
��O;e;toto�;\�sst:r;i�����:� II
e presncc usando pai a- 1S- •
�� u����i:�:.L;�s�ru��:::��' •
com que consegue dar ex- •
pa�sã� a,o seu espíruo j,j- •
::�����t�t::r �:I��iSa�ll�(�: •
a rodeiam dentro de UI". ,
ingenuidade nata, autén •
caQuanto à pintura em •
vê-se um conrumc U;\(,,,", •
�:d�m:mun��I�a;:c�� "8�'��:�� •
te, e audazes de cores ·P... •
�:s.(°Pcs:uex��l;;;,U.�:\) ..

L'
•

veres _ ousados, algo de,� ,
�:IO:O:�eita�i:s:e�"l��:� �.

II
procura mostrar, numa au- •

-

HOMENAGEADO O DR.I NELSON ABREU "NIVER"
lUIZ HENRIQUE GRAVOU NA PHILlPS

II
II

sia frenética, Ulll

subjetivamente novo f' 'j

ferente que sua sensibntd.,
de estética ag.tada ,,�>'

num clima Ingênu-: um

mundo habitado de aním. j,

sintetizados em seu inJ:-'
:�d�:�i�:of;:'�:ti!eS. c;'�:ê'� ,
audazes, de casas mis •. nca- •
das de aenumentcs. Só se ,
���Ii�O e:p�;�t��aa;��·tru�i� ,
va a-s trabalhos apt�senta - •
dos. e o tnsenttvo à pintora. ,

,
"::. ...�'''' """"'�, ue: ..... ,.,_-"'","" n,,,, ...

-

. Iene Rolín, que rept esentaro ° CitY! Clu
be. na festa das gar-otas Rodar.

SÕ(, c(l�v;dcdos cs senhores c.cionistas p"ro
.

urna" .IOU������I�
Assernb ·é·v· Geral Ex:rco: dinória no dia IOde moi;:..
de 1963· às 14 horas na séde do soc:edade à ruo
João Ba.>l r. nV. :>4, pàra deliberarem sôbre � seguin
te

ORDEM DO DIA
J ,0 _ Modificações Estatutárias.
2°..- As'suntos diversos.

Brusque 29 de abri! de 1963·
Guilher�e Renoux - Diretor Superintendente
Roland Renaux - Diretor P.'-=sluente
Joó" Cmks RenGUX Bauet' - D retor

Jngo Arl:ndo. Renaux "_ Diretur
Ka:_ Linder - Oire,�Jr Adjunto

A HORA PRESBITERIANA
.Ouça I.odos o::; domingo::; pela Z-Y-T 25 Rádio Anita

paribaldi de F'lol'lanópolis ..

A HORA PRESBITERIANA.
sintonia.

INSTITUTO DE IDIOMAS YA'ZIGI
o INSTITUTO DE \DIO�AS YAZIGI comunicc.

a· todos os· int""essados que jó estõo oberto'S a ma

trículas para u CURSO DE CONVERSAÇÃO� EM
lNGLtS poro quaisquer do três Estágios, oferecen":o

�o:�';:�.� adequados nos períodos da monh8. tarde e

Outro�sim,. comunica aos alunos viger,tes que. o
t'€'iniCio da!:.. aul,,$, seró no semano em curso, obede
cendo aos hora nos já estabelecidoS.

to. (.�V\����I;�{� ��:o�m%�õi� ��r�:c;e�:ial ;oà:��gt�s
heras, de ::;egunda à sexto' fel�a e aOS sábados aaj
tJ os 1 0,30 horo�.

' •

FIO!'ianópol-s, 4 _de fevéreiro de 1963
A DIREÇAO

Impôsto de Renda
AVISO

péda-

A.S Propaque, comunil:a ql.o!� mantem profissionul
dewd,-,mente capacitado pora preenchimento' de de,
clarações. • I

E.scrJ .ól'io. - Edifício Bonco de Desenvolvimento
do Estado - 5.° Andor Salas 502 e 503 - Fone
3040 Horários: 9,30 - 11,30 e 14,3t _:_16·30

DR. ALVARO DE
.cARVALHO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



NA ASSEMBltlA LEGISLATIVA

Magnifica
f.ducação

01 v Locxs,
na sessao de 24 do corrente,

wv".,.<tU lia dlscurssiio
.... _ ... w ••_<t.,"'l" ,!ue v vQvel'

nadcr (.;(:;180 Ramos envroa
-� .. "",,, oj j.HuJeto de

.et C:Slhllld0 sobre o stste
_ .",.<lUUJ.1 de ensino de

Santa Catarina.
Ouvido com tôda a -aten

çâu p_,r seus pares, o ara

nor uucrarmente se referiu
ao faL) u� que o 1'- ' •

adapwu a Lei Direu .. '-;t:<> t:

Bases à realidade .euucu ....u

nal de Santa caterm«, pe
la nextcntuace que já se
continha na primeira, com

relação ao ensino superior,
e médio com melhor apro
veitamento do aluno Que no

sr: .... .mdn grau é dirigido e

orientado" para a prúxlma
escala.

Cla
U.1l Regcnento rntern- ade
,'"' .. <..1 .... , uar a torça de' 01'i-
.l,al" c aluno.

'I!JII
OPO::;IÇAO LOUVA A ....__

ii: SEU ESPlRI'!O

Em vários apartes, os

deputados s'ernundo Vlégas
e Evlhsio ceon. líderes d 'l.

,DN e PTB respectivamen
te, realçam o projete govcr
narnenlal, citando primei
ro o fato do Governador Car

DESCENTRALIZAÇAO obrl,!afo! jedade do ensino
primário. Fixaram. -s par
lamentares. o aspecto técni
co de dípositívo, elaborado
com Inegável cuidado.
O deputado Lauro r.-cks

discorreu sôbre a colabora

ção das empresas particula
res, rarundc também sopre o

antigo tabu do ginásio aca

dêmico e que a ele só ti-

A'ud'do n ornoor a ôes
centranaacêc do ensino. e

que o sistema estadual pre
verá medidas quanto a edu

cação primária. média e so

perior isto antes. de ex

ctustv I competência recer-u

destacando-se no rato da
nôeroane do ensino

[:d,:!! P ,.DiGCaCdO
União Brasileira dos Servidores

Postais e Telegráficos
Seccão de Santa Catarina

Ccnvccc os senhores sócios quites do União Brost.
letra dos Servidores Postais e Telegráficos Seccõo -::h
Santa Cctartnc paro em Assembléia Geral Ordinó
rio a reoltr-se 'no dia 4 de maio do corren'c ano

as nove horcs- nesta capital, e;,ger o nova Diretoria
da entjdade parI') o Biênio 1963/1964, de acôrdo Cúm

os ort'igos 19.0' e 26.0 do at(l Gdic1Qnal aos Esta.utos
e Regimento inte.rno do L)BSP�, oprováoo'em �sõa
plenário do 111 CCngresSQ NacIOnal dos Servidores

,postais e T(;,!egráfic09 realisada no dia 26 de agôsto
de 1962.

.

HariarópolYs, 29 de abril de 1963
Aloisio HermeHno Ribeiro

Presidente

Fabrica de Tecidos
Carlos Renaux S. A.

CONVOCAÇÃO'
Sõo convocados os senhores ac'ionistas pora se reu_

nirem -em Assembléia Geral Extraordinório, o reali
zar-se no dia 10 de maio de 1.963· no sé(h da ${Icie.
dade à ruo 1.° de Maio n.o 1.283, a fim de tomarem

conhecimen�b e deliberarem sôbre a seguInte
ORDEM DO DIA

la _ Preenchinvnto de· cargo vago na Diretoria.
'2° _:_ Modificações estatutárias.
3.0 _ Assuntos diversos· ,

Brusque 26 de abril de 1963.
Roland Reno'ux - Diretor Superintendente
Gui'lherme Renaux - Diretor P*sidente
Erich W. Bueckmann - Diretor
Cori(ls Cid Renaux - Dire�r

3/5/63

soda cáustica,

CRISTALIZADA EM ESCAMA!

FABRICADA NO BRASIL PELA
. PRIMEIRA VEZ

CIA. ELETRO QUIMICA FLUMINENSE
. \

Embalagem Ind.ustrial:
SOCOJ muhifolh,ps (Papel e PI�stico) de 50 QuilOJ

Embalagem Dom'stica:
Coi:o:ol de papelão com 24 pacot!;.1 pl6stico$ de 1 1/2;b

Representantel para os

EslCldos d� Sentd Cotorinc! e PdronÓ

.BUSCHL'E & LEPPER S.A.
.,

Jo·M�;t,-•• Blo�nou 'I! Curjt��
.

SÁBADO - "BAILE DA CAVEIRA" -

Banco de Desenvolvimento

R E S P O S T A do Estadc Funciona como Su
porte Financeiro do Plano de

Em contacto manpitfo ceai vatdo de Oliveira, multo pode have: necessidade de C . �

dR· d
.

E�:����:Fo(�;:�:�;3:!�; [;�a��:��;�aY:!:;�:�E. :�:;���:';;;��E::��:�:� cxpenseo e icuezas o. st,
(Banco de Sangue do Esta- Arruda imprimindo dlnà- �>I pr-evia. re.encêo de feto Como ia vimos come '1- nadar Celso Ramos, 'Zum E' importante, assim,
do), tivemos a auspiciosa mico e acertado rumo às morto, Icterícias obstruti- tando, em precedentes no- vista à' sqlução de prqtJl!l- considerar quanto o B�ilC.J

noticia de qtle, numa e.s- apto:��u:,ç,ô',:todaa�ueoàlnP.< :�_�._.',
Vai. cIrrose hepática, le!l- tas, as ativida.des do Baueo blema:,: qUe impeóiam a do Estado. dentro dOji; "€1I�

peclal deferência da HAE- J..:>.l ., <O .. Ut(ji� -di" c�la. quelmad!lras. cân.!e� de Dese�volvimento 'lo Es- expanJM· TiV!." cio esfôrço obj"eh10s, esta· concc:rrendü
MODI!.RIVADOS . S. A., o vemos, 'ârites de mols 11\,- oe pl'olStata, ctc.· tado, tais quais se expõ('�n catarint..u-F.! criador de rl- para favorecer o Cl'esci-

Centro Hemcterapico já dls da, a::t empenho destas !l.lI- Por esta reiação parcial, na recente Mensagem ao quezas e est.:mulador ,j1J mento materiat e social ue

.põe de fiblinogênioblofillza- kridades em proporcionar bem sc Pide aQui lotar a Governador Celso Ramos prosperidades. Santa CaLarina. não senco

do. ao Serviço Mêdico - ho.;- imperiosidade de contarmos à Assembléia Legislativa, Identificados os pontos de esquecer as operaçõl's
Este rato reveste-se de p:talar de Santa Catarina com esse produto a dls!Y.l- foram em cinco mesf'!� de . fundamentaIs do anv"",u{ que na sua pequena fase

grande importância. por di- os m<.!ios necessários a con.. iiçáo. o. Que ag{'ra vem de funcionamento efetivo, nú el>t�angule.mento econô;:ü':ú d.e funcionamento t!feüv'J,
versas razões: cretiz.ação de suas finall- ser conseguido. exercício de 1962, elCtraor- de Santa Catarina, cll�re .acorreram à:; suas PO!l5i-

- A HEAMODERIVADOS dades. Pediu-nos ,finalmente. o dinarlamer;te ,lUspiciOsRt. os quah;, como fator pre- bilidades destinadas ao
- i\. titulo de esclar.ec:- Dr. Mirlo Kaznla Kowskl, Constituindo sólido "su�')ur- ponderallle, a insufiClên- crédito público. As opera-

ment-. devemos acrescenb.l· Que fizcssemos um apêlo (. te financeiro 'lO plan� de cla do créultp avu(lav;l ções do BOE com o Est:>-
que o fibrinogenlo ê o suos- trdos para comparecerem govêrno" - como o anun- com <l �ua seri!.' de etdk,s do e com as PreteltU\:'H
tfmcia indispensável pal',l ao Banco de Sangue na Ma ciára o honrado Govern3.-, dC!�animaelores da' inki;,ti- apresentam, em balànço, f)

para que haja coagulação ternldade "Cal'mélla Dutra", dar ao in�talá-Io em 1962. va privada, o GuvcrnpCo! saldo pe Cr$ 184.215.567,00.
a cessação de ,uma ·hemor· a QuaQuer hora do dia, P:l- o Banco tem sido. ainda Celso' Ramos realizou o o que repre..,;cnta, scm ne-
;ragia. Segundo esclareCl- ra doar sangue. pois serã:) como o previra o Chefe do que, pelas conclusões do nhuma duvida, apt:ecláve!
mentos dç Diretor do Cen- preclsts 200 doadores, até Executivo Estadual, "cata- memorá ...el Semlnârio So- movimen!.o des.'ie setor.
tro Hemoterapico nestes sexta-feira para que se Pc ..,- dor e orientador das 1l'1,J- cio-Econômico, fÔra eS(iUp- Como se sabc, par<l a
ul�lmos anos ocorreram di- sa atender as necessidades panças indiViduais, .Jrgà.,J matizado ao encontro da. cOQ,stItuição do Banco ele
versos _casas. entre nÓ5, do Centro Hemoteráplco es� de fomento das atividades solução im.ediata dêsi)('s Desenvolvimento do E.il<!-
crm perda de várias vida;; tá semnna. Maiores Infor- produtivas e pr0lnotor tio problemas. O Banco de De- do, o Governo lestadualem decorrência da falta dés mações poderão ser colhidilS desenvolvimento econOm:- senvolvlmento Econôm,:!o, subscreveu o capital tio
te p.cduto. Entre outras p.elos telefenes 2990, 2991 e co e social do Estado"'. socorrendo nos cinco meses Cr$ 153.UOO.000,OO em acêies

de vem, através de seu Se- situações clinicas em que 3177. Servindo ao pequeno e de seu funcionamento pc- :ordlnárias. SubSC�.;-oe3
cretácio, Dr. Pernando Os- mêdio ,>etores industriaL; (\ quenas e lI'.édias empresa,;: particulares completaram o

ao comêl·cio,.J Banco do rUrais 001 um mc.ata�1Ir capital com açôes no mO!l-

Estado, ruquele breve PE:- financiamento de Cr$ .... tante de Cr$ 101.096.000,00.
riodo ae operações, proce- 21.531.947,20, alcança em Já agora, ninguém dir:'!.
deu a desconto lie 2.329 cheio o alvo visado. A!- que o êxito dessa einpr��a
titulas, numa importãn-..:ia cançou-o da mesma fúrJU.'l ê apenas uma probabHlda-
global de Cr$ 705.400.72g.20. quanto aos crêditos fr<l.n- de, POrque é, na vC!C(lad�,
Os depósitos totalizaram queadJ.� a .empreendimentos e sem controvérsia PO�Si-
em 31 de dezembro d� l.ndustriais, com um total vel, uma triunfante real!-

�!:�6:.2;�:�I�s�:;:: ;�I;:
de Cl'- 687.656.704,40.

_,. dade, _.

.... .4
do, por êsses indices, a eo
li<lez <Ia confiança já l\tin
gida pelo Banco de Desen
vf'ivimento do Estado, qua
incontestavelmente con
cretiza uma das mais fe
lizeS iniciativas do GOVf'r-

nham »cess- uma çlas5e
prlvllegtadu. bem ar con

trário de agora. quando lo

dos os cursos de grau mé
dIo são ginásios.

DE/P. l"ERIIANDO VIEGAS:
V1V� UM GRANDE DIA

o �r. Fernano Viegas. a

certa «.tura do discurso do
1.,,1'" Lnr-ke, fel:

sentir que a Assemblê!a vl-

va. Orientação Educativa,
Instituições Culturais, rns-

Na mesma sessã-, foi a

provado o projeto do depu
tado Nelson Pedrtnt crian
do o município de 'rreee Tí-
lias, degmembrado dro Mu-u �.
ciplo 'de rbícaré. e cuja r\!- �.solução «ora homologada

__

•

� _

pela Câmara Municipal dês-

Osa comuna.

O dJputado Llvadârio No

brega, do PRP de Joinville,
requereu e roí aprovado PO!'
unan:m:dade, vot- de ccn

sraru.ecões' às classes pro
dutora," c1� aarnvuíe e Oani-

� , -� .... n�"1 a-stnatur.r..
de parte de> Governador CC:l

ran o os parlamentares
sovernístas quanto Os Que
íntregram os quadros da o

p�lSlçãu demonstraram e_;

pirita publico, dedicação e

ee:o plit assunto de tão

transcendental ímpcrtên
era. que e justo que se re

gfstre com o devlrl- realce.
O Poder Legislativo está dan

do. através de seus compo
nentes, um exemplo de tra
balho e de concíêncía " de
sua importância no regime
em Que vivemos.

so Ramos, do contrato dar,
",""a, c pavimentação do
trêcnc rouovrérto que liga
eque'e, dois municipio-s,. e
de transcendental ímpartán
cru para a economia do nor
n-caea tnense. :.J demnano
Nela-ri Pedrlni, do PSD de
Joaçaba e vice Hder du G.J
vêm , solicitou eôtuvo ex

tendendn as cengratulacôes
ao Governador Celso Ra
mos. o que foi 'aprovado pe
la unanimidade dos parla- ,

mentures.

S. A. é o primeiro laborató
rio da Amêrlca do Sul a:

11,rclIduzir fobrlnogênip lio
filizado e, dentro dêste pio
neIrismo, coube ao Centro
Hemoteráplco ser a primei
ra unidade do BrasU e da
América do Sul a receber o

produto em questão.
- Este fato vem confir

mar e reforçar a impreSsão
geral da população do Es-

tado, de que agçra, real
menW. a Secretaria da Saú-

SABOROSO!
SÓ CHE mo

Dr. Aloisio
Monquilhott
CLíNICA DENTARIA

lratamento das afecções
da bôca· em adultos t

. crianças pelo:. metados ci[
ni,:o e clrurg'co. Confecçao
de proteses parciais e to�
tais.
Atende de 2a a 6a feira

das 8 às 12 horas e das 15
as 19 horas aos sabados
pela manhã.
ExclUSivamente com bo

ra marcada.

,Jonsultórlo: EdIticto J'u·

A sonegação é
crime fiscal,
Evite-a!

Seja um bom
brasileiro s�ndo
um bom

.cQnlribui�!e

- NOVO MUNICIPIO:
TREZE TILIAS

LIVADARIO NOBREGA:

CONGRATULAÇOES AS
CLASSES PRODUTORAS

LAMBRETA 57 ITALIANA
Cr$ i2.����eO�.Vista. ou porte financiado. Prêço

Ver'ô ru'a. Consel�eiro Mafra, 21 - sobrado ..

EMPREGADA DOMÉSTICA
Precisa-se de uma paro cosa de pouco família .

. Exige-se r-eferêndo·. Trator CALÇADOS RAVE
NA, ruo Felipe Schmidt 34 Nesta.

, ,

? 7-5'63

Itz,z_
fl!RlAN_!:

'

I!IIR!TIBA •

1\'0;, JAAlBIO

Exposícdo do Dep. Louro Locks: Lei da
lideres oposrcíonístos realcamlimportân-
d f

... uco zstaduat de Educa-

O ato çà e da Fundação Educa

ctonaj de sente Calarlm�,
que 'I Governador poderá
organizar por proposta do

cousemc E:,tadual de Edu

C;Jç...
�a sessão noturna ext f1-

ordinâria de 25 do c-rrente

que du.ou atê às 4 horas da

madrugada de 26, ratando

d.v:::rsos oradores. entre os

quuis o sr. Adernar Glilsl .: o

projet foi aprovado c .. 1l1

�!;��a:p�::��aa;�sd:Sr��e�=
tadas pela maioria govemís
ta.

los Lacetda, quando depu- v.a um de seus t;faIll1es
"ao , ter tnpidadu a Lf:1 de dias, tal a magnltlca ex

rureu-ízes e Bases quando posição do representante
depu lado e relator da mes- . jlessedlstH. que demonstrou,
ma, e tnsptrandõ-sena teme mais uma vez, ser prorun
lação catartnense anterior do conhecedor da' matéria.
de ensino, refntívamente à O representante pessed1stá.

abordou, com segurança, e

em todos os promenores, í
Iuatrado, elucidando .e es

clarecendo, tcdr-s os capi
tulas do projeto, como FI

nalidades da Educação, O

brigatoriedade. Escolar, Or

ganização o- Ensino. Edu

cação do Grau Primário,
Médio Superior, Bducaçâo
de Excepcionais, Assistên
cia Social Escolar Educatl-

PARTIDAS EM DIAS
ÚTEIS ÀS lOOHs

farlf� lf1á{Jzida�
FLOIlIANóPoUf1_ IrAJA': JOINVILE.
CUflIT/M, PAIlANllfllJA: gAAlTlX • fllO

�fMPR[ ({Mil MA VlACEM
l;" •

A
BURROUGHS
9·10·01

� SO�A
,,/ ATE '

r·�· 999.999.999,9No!! serviços de sua contabilidade, a somadora
Burrougbs 9·10-01 c ind.spensavel pela grande ca

pacidade de soma e subtração. Absolutamente pre.
(lIsa e com notavel rapidez de operaj,lio, a Burrougbs
9-10-01 c a maquina somadora manual que se paga.
ra rApidamente pela economia que representa par

;;'-: a rapidu e exatidão em sua contabiliaade.

r.� B;;���$h,:�':e��r""�0s.A\�; �� -- "·l.it,;:� "

Dr. SANDRÕ
MASCARENHAS

CÚ�URGIAO . ,DENTISTA
EX-Estagiário do' Hosp!.

tal Naval'em Cirurgia e CI,·
nica de bôca. Modemísslm
con.�:.tltório [uturama _

Cadeira eufórica - Alta rl,r-

t�çUii.::i·�rigadeI,rro.Silvu:."pacs,
�Jl�l��fod··,5�·A .)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



47 ANOS DE LABPTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DOO EsoORTES

REDATOR

PE:>RO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE� • GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES
- RUI LOBO - MILTON F. A'VILA -

.

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO. _ MANGONA

A de'egaç�o m

teveopc(' ,

Pan-l.m .:
regala 'n'�r

':.:e::na anteontem relomoo -a estã1ãpital, tendo tido recepção das mais apoteófi:as por parte do povo florianopol1tano que, domingo
's v'brar com o feito da gUéirniçeo rubra aue tão a'lto elevou Santa Cata(na·e o Bmil, saçrende-se vice-cempeã de rema dos logos
'r :l:;m::nagens serão pres'l�as à turma da rua João Pinto que estará se con�·;tuindo na grande esperança dos bélrr�ils-verdes na
'n dia 26 nesta Capital.

> �..".fi.it(;,�,"""'_�

(
do
A G r npeonato da

J.ros� dos quais o

�� sabe, será dispu
"'0.. de vez que serão

.

onais rivais Avai e Fi-

cidade IIlr

mais impero
. fatio n� -f"'·r

'

adversários os �r

gueirense, líder e

te, com apen
.... 1

bua de col;"'a·
vem monopoli
aficionado do e

no estádio da Pr
.

.�r ler, respectivamen
') a separá-los na tá

•

'9 da rivalidade
""

.q ?�c7es do público
: "llH� domingo estará
"''1 para, ávido pelas

-

(f�iV?r3 de ofere'\'r.
'"""rá iniciada a roda

é e postal Telegráfico,
.

o p ';_blico com um em
.

rel,

z�r Ln Julho llO Rio G�an
d do Nm"te .•

x X x

T -SDEMESA-O
·ho Têcn:co de "Tcnis'

__ sa, determ nou pardo
(] <lo 16 o encerramento d�s
.1 c içõ_s para as dispu-

d 'erminarta-:; pda
F r

:li: X )\.

'D"";MO - Continuam ,18

p ,.,..:ttlve·s da diretoria dr,
C �. Aldo Luz no qu� co,"!·

De à re:arzação áa n
1- "o,.,. ta Ir:ternaclonal rle

S nta Catarina, marcada
po.::-a o dia 25 do correr.te
t (Jne devera constituir no

ar acontecimento de
S 03 tempos no se'ar

No encontro eferu-rdo
ontem e m Amsterdum,
entre ti \s seleções d 0 "

Br8sll e Ira Holanda, a \'1-.
tória conue aos "n�' ,,,.,;.:

por um tento que fr,1 obti
do. nos descontos .

o �r[!I'''G r.��
g(er d:sprtr I),

Sul-Bruil(,iín
Imerd�bes'
Porto Alegr�, 2 (V.A.' �

O Grêmio Porto Alegr">n<..8
não quer disputar o T·'f
neso suí-a-asnctro. segl.'ll'
do infolrilo,ll o direto!' fie

futebol Rudy. O.� ta-íc ,I \

res já acertaram v�:·'�!5

comp-omtssoe para n in

terior do asta.ro. Ú 'iHI
romana irupruücàvel :,

J'eallzação (lo torneia rü

momento.

vel. evidencíanae-se mais

uma . vez a superioridade
avatma que já aos 13 mi
nutos da fase flnai mar

cava -1 x O. Daí por frente,
o técnico Amorim. com

vistas 2.,0 match d edomin

gu com "f' Figueirense quan
. do em jôgo estutá a lide-

ranca, preferiu retirar (!e

campo a maiorIa dos joga
d:::res, substituindo-os· por

Futebol de Si1'�o: Itil�!:a d�bes
na liderança

QuatrO clube� OCUC\\'�l

19Ora a iideJ"anca do C[l,�,!",'f

1eonalo de futtbol de S3.

:ão {I<l cidade, graças :l,JS

'eEultad0g dos jogos de

senvolv dos na no'te de r!,,

mingo: Caravana 2 x D"z�

\ 1 e Paula Ramos 3 x Bú·

caiuvll O.

Agora f'íI.�a Ramos, D"?
xe, Bocaluva e Caravarm
âo I de:-I�s com 2 p.p. c;, �

da, surg:ndo em segun."o

pô>:to os f"ve.s do F'o<:t,1 e

Barriga Verde, ambos com

4 p.p.
No Pró1Cimo domingo n'1

FAC, o certame terá an<l'l
menta com a luta de '

lideres e os dois vice·n" ......

res. Na prelim:n!lr Pos'ai

e o.� dois vice-lideres. lIla

Pl'eliminar Postal e Bat'r!

ga Verde travarão flue!{l

para permanecer no POSl'l,

enquanto que Caravan'l Jo

Ar e· Bocaiuva jogam no

m."t��1 ele fundo, viRand'J a

rnalnutem:·ão da liderança

TORKE[O M!N!STRO LUIZGAUOTTl

o campeonato.

BLUMENAU, 2 (E,j -

Prosseguiu, na tarde ue

domingo, o Torneio M r�s

lro Luiz Oallotti.
No cotejo Princ�pal ria

·odada es!iveranl em .::.ção)
Os elenco!;.· do Pa1mcira� e

do Vasto Verde,
.

O quadro p'llme:re�'e
>urgia credenciado a n,)VQ

fl"it:.o baseando·se no �(,U

sucesSo diante da rePl'�
scntação do Olímpico, nu.

f:,emana anterior, qua:lc!,'
venceu mal" um clá;:w�(l

..4vai I ,Finup.irense monopoliza as atenções
'ico H�;:��01 vs Vi.oriofo o ftvaí no classico dm Dia do Trabalho:

,

4.' X· 2
2. s'oram aut-res dos teu-

I
'os, pela ordem:

. ;:�g[Efi I
� �ndO�:;�;J.I:.

Homenageando o traba- eterr ent s do quadre íuvc- R'""o o oura mesm- '5' � �U<V/O
hl:!'·r reto t-au-cur-o do u'I, o que provocou a rea- stm. oontmcou na cancha.

� '- .J

dia a êle c nsngradn. Ava í

ção de quadro adversârío. O jóg-o foi dtrt-tdo por �I!O
e Paua 1tamos realizaram que timbém havia feito ai- suva. r-ue se houve com :\

um amistoso na tarde de terações, resultando e.m cêrt-. Preliminar Elffa 6 x

anteontem, "Adolfo dois gols, de forma que o Sanev'a 1..

��o�'"!de;��i.s���C���n�up�é�: �a���al�u _4� _

te-...e um desenrolar aceita-

·locaL pelo marcadr de

4 x 1.

O Vasto Verde, que vem

estruturando a sua equ-pe,

aparecia com menol"tc:s

chances, emborJ. sOm?r�

.�e apresente bem contra. 03
chamado, grande� da ra

pital económica do Vale do

IOjai.
Depois de um confronto

b�m disputado o placaro
apresentava o result';\·_lo
sUrpreendente'" 2xl, favo
rável aos vastovercl!nof:,.

o São Cr:sló�ão desejss@ de
eXafrsronar a Santil ('�Iilr:nil

Segundo notic:�s qu'� 6a

Guanaban no;; envia o

nosso colaborador jOrna:
lista Onhc�fo Nahas, o

São CrIstóvão e!tá '!CJnl

vontade (1ê .excurclonar ::'0

_l1C.�so Estfldo. E:etu!iT:,a o

clube ·'cadete" '·'0" (lU

qU'ltro pa�ida.s n�.:t·\ Ca

pital e no inter:')l' 'I ... E;::
tado.

Grande r!!ter�Sie 1111 InJ1!etarra pe!n
exihição do XI brasileiro

Lnnd'�9, 2 (UPI) - Nlio lugares do e!';tádlo, C.:Im

obstante o fa.to de que a c�pacidade di' cem mil, es-

seleção de football do Bl"S- tão prát'ramente vennld')fj.
sil perdeu E:eus Primpiro., Os: londrinos 3crp.d!tam.
jogos na Europa, O {Juali- segundo as inf('f:nal�-)e:::,
co londrino busca entra:h.s que. o quadro sul-ameriC<t-

para o encontro entre os no ainda estâ em CXpCl'l-
brasllelrós e os Inglêsll9, a l!ftcia e· que terá san'lolo
sef 1"ea-l!ZadO no estádio de multa!'; de suas ta""ltss ql1lll1-

wembÍev no dia 8. do estiver l.nt Lot1dt·e�.
Foi anunclado que 60.000

NOIAS SêBRE O "(LAS�I(O
DA RIVALIDADE"

A ]lrÓx'ma rodada .-10

campeonato regional de

futebol v:11 movimentar o

publico com u -aafízuç s.o

de maio!' clássrlo tocct.

Aval e Figue'l"en�e e.,:�

-âo empcentl2.dú... em

grande dueto. Avai t F:

gue\l"ell1sl;! cncontram-st

invictos. O Aval com O

p.o. pontcamlo o cert,)me
enquant() o Fígl1cll"en'e
vice lider com 1p.p.

x X x

Avalanos le alvl-tlegl'()f:,
cleverão jõgar na tard�
de domingo enquanto "'_ue
o match da �3batina ·'-:f'rá
r�Cl'vado para Atlético c

Postal Telegrá'fico1 llum

match em qUe qualçuoer
resultado não influíra na.s

pr':melras colocaçõles.

x X x

A situação do atleta '}3Nl
tinha estã !lefin da. O jo··
gador que se revelou ll:l

representação do P"ula
Ramos Esporte Clube 11'.I\1S
fCrlu·se oficialmente- P3.I'::t

o Aval. A diretoria do
Paula Ramos conf�rmou à

reportagem que cedeu t0-

dos os di-eitcsrn que ttn'ta

sôbre o [ogarloj- ao ,.\v�l

sutcboi Clube.

x X x

Para o Clásf:,ii:o
o FI1!ue'rense nao se IJ<lO('.
se Bentinho �erá ianç:l.�.o
na equ!pe avaian�. o.s trei
namentos da seman9. ê

Que se encanegarão de r1�.
finir êstp. Particuiar. Pú·
rém acrerlita-se Que' é pr,)
vavel o aprove'tamento de
Bentinho formando dupln
de meio de C"dmpo com o��

. car enquanto Rcger'�e-
ria deslocado para.a '!:., ei
ta p3ssando Pereréca P.li·S,

!L extrema esquerda, um,\

vez que Robert.o .se tnll�.�
fe-"ju para o futebol do 111-

terior.
x X x

O sr. Nicol!no Tanctr:
do, pr,'Ô'�joente do Aval :f.i'u
teboÍ Club.. , vai edudar a

po:::slbil'dade de leva� ató
a cidade de Rio do Sul a

equipe que dil'ige. N-2�I�
�ent"do rE'(,l?b-'Ô'u convite 'I-.:
clubes daqueia cidade illt ... -
r10ran? qUE' se�ã oportuIõa
mente rl'�,ondido.

O jogarlor It.amar, um

dos jovens defentores do

Postai Telegrãtlco. d{'SC(��l
tente com a atual d;�er,:·w
técnlC9 do cluoo dos Co,·

relas e Telcgl"ilfO!l, vem '!t!

abandonar ao agremiação
com a promessa. de q'le
voltará desde que o treina
do!' deixe o cargo.

--00<>-----

TambPID o lateral
mOr, desentendf'u-se �(I'11

'o treim�dol' Chinês e levou

ao conhecimento da :iire
torla do clube que não vol
t.ará a vestir a cainisa I,n

clube POflta1tsta, ·enqU9.tlto
estiver re"pondendo tfic'"!,
camente pela a�"emiac'io
o popUlar Ch'nês, Como :,e

nota as COls9S não aniJ\.l'n
bem pelo lado do cJul'le
pOHtnlb'.a.

-000---

sampaulino nao e"teve Dr"'

sente ao match frente :l·o
AtléVco per se enconj'·J.L"
em São P<lulo, tmtan(lo rl�

assuntos funclon;:lis.

Wal·

o São Paulo perdeu l\

invf'oc'b!Jldade na {arrIe rle
d"minqo ao ser ;;l1planl ,
cI .... ut>lo Clube AtIHico"�Ç,'·
tal"inpn<:e poio Il,o-" .. r!or /Ip

1 x O. goi de G'�rtn l:a

Primeira etapa. OS' ��ti
canos com esta v'tôria h,.'

laram-se no terceirO
to.

.

.
--00<>-----

o atacante Góia, a m�'

lhor .expressa0 rio a{.llqt·e
...""---;;_....,....--."....:;;;--=--::-:- ------_._----�_ ------_-------

'ViraS: na FAC, Sensacional partida de Ba5quetebol Juvenil entre THAlIA (Carrpeão ParanaEmse) x Seleção dá Cidadk

�.;;;".�".fi. ,A:'�,���t<i:f'��;';:i,��F.I.i!o/�,tJ ;,à1'v-;;l!/ A'
'.0_
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O Medio volante Herme,;,
jogador ou·e despontou na

rel)�e'"'ntacão do Aval Fu
tebfli Cl,'be vem dfil firmaI'

compromisso com o P�ul t

Ramos Esportf! Clubf. No
próximo comPromíbso Ih)
ciube da e"Ú'êla !lolltl.lrin
Que ·."�ri ("nntra o'7'""g'1ll':
rcn.,·c, H�nr." ...; lll'\'eni ·LI-
Zer sua e'\lréifl

ccnu»

(GB - 24i4/63 Co-reato da Crua-Iro do Sul)
O selecionado canarinho Bi-comp+do do Mun"

do que enf s rtou os olhos das' Eurcpeus e das Sul amé
rtconcs cem os notaveis conquistas de ccmpecnc.oa
Mundiais, está no momento posscndo por uma ver-

çcnhose situação, mais por falhos da dtrecôo técnico
do que prápriomennte dos at�� ros de u;' momento
pera -outro, foi o selecionado brasileiro noticie mos
uma noticio desagradável poro !lÓS e alvíçaretra para

europeus que de há muito teatcvcm colocar o SIo'�1
fu', boi em evidência como o melhor do mundo. Os
atletas que compõem a serecõo são bens e sôo bons
como os das conquistas memoróveis. Falta treina
mento. hegemonia, conjunto e, justamerte como

se ob-z-rva pejos resultados, o ponto fraco é' a de+c
SO. onde. jamais, Mauro., Al.uir Cláudio e o própr!c
Gílmar conseguem cparec-r. e· pela contrario es

tão liquidando com as esperanças de consequirrnos
bons resultados· E .Q ataque' O at:Jque nõo ccmbi

na, é a verdade. Nem com Pelé Amarildo Ger"cn
e Pepe pois se noto que ali falta a end·ab"rado GaL"
rinchà, bem como falta pr�·ser.ça de Zózimo Nilt:)1l

Santos e Didi. Impera o política no ·nosso selecio,,6·
do. � comandada por Mendonça Falcão e por uma

I!raupe chamado de comissão- téCnica compast<l dI,!
5 homens. Por que Gilmar nõo sai do Ilrco e e,1tra o

no.vato Marcial?
-

Por ql�= não entra Lima? Por que manter nU equi
pe peças fundamentals que andam falhar,do con<>
tantemente Gerson jogou mal dizem êles. E foi ,;u·

bstituido pôr Meõlgólvio, qUe mais mal jogou e pe:-'
deu po1' 5 x 1. O opêlo dramático da comissão téc
nica ped:ndo· reforços à CBD é uma vergonhosa 'y!;_r

dode. Sõo capGzes d� levar elemen:os- que êies pn·
...

prios "cortaram" A derrota que Portugal nos ;(1"

pôs uma derrota qUe até não fOI vergonhosa, pOl"
que' r. "score não. disse o verdade, foi já Um aviso à
comissõo que escalo a, equiPe. Assisti ao jôgo Por·
tugal x Brasil pela telev:sõ3. e pude entõo obS2rvar
atentamente as falhos gri.-antes de nosso se'f"ciona··
do e a alta cat.egoria dos por�'ugueses. Não "houve m(l

tivo para comentár"ios face à alta categoria dos lu·
sitonos, selecionado formado. a base do Benfica q�l':
outro ·.Iime não é serão o. Bicampeão europeu. Vi' ja
godores internacinois como

- Costa Pereira, EUlébb
Coluna Yauca Vicente e IVI ndes Esbanjarem r::�:
tegorio e jogarem certinho Com tabelinhos e pas<:es
em profundidade. Chances perdidos e bolos nos 1ra·

ves �xistiram, e o árbitro foi camarada não dando
\Jm foul penalti de Mouro em Euzébio. Amarildo e

Pepe ttveram �'Ombém <oportunidades de ouro p':.!rIl
marcar e nôo o fizeram. não havia motivo pora la
murias face a uma derrota hO!1roso frente a um od

versa rio técnico que pratica o m:;:lhor futebol do Eu
rapo· Decaimos' muito depois da úlÜma copo. E as

outros .progredirom bastante. Fizeram rerovoçõfJ
em cimo de dois ou :·rês atlétos, quando a prebença
dos ·veteranos é ainda imprescindivel E a derrota �lU

milhante c'l"" 5 x 1 frente à desconhecido e a frágil
seleção Belga? Nãd há comentários. pois as man

chetes dos jornais carlocÇlS falam pelo jôgo, falam
pela comissão técnica que' agora quer folar em fo!to
de preparo físico e outros coisas mais·

Podemos ser derro.tfl-dos. Mos o cerrota amar

go por ·Iorga margem de gols, a mais feia derrota ..
de

nosso. selecionado no ElIropa no meflma Eu ropa Que

sen.'e delírio e admiração por nossos craques· Na
mesma Europa qli(: respeitá C' nosso futebol. C"m(J
será entõo contra os franCeses, Ingleses e ih,lionc�'
Da formo que vai os observadores esper-om duas
vitórias: na Cairo é em Israel. Urge que a tal comis
são técnica, qu,�· não representa o. qUe de melhor
existe em nosso futebol por várias razões, tom€'

medidas capazes de f.azêr com que o europeu qU�
agora eS�Ó desacreditando em nosso futi:j:ml, -respe
te f' f"h,lml Bicampcõo. do Mundo porque do con·

llél'� �argaremo� der:'õ'tOtas fine0..táveis e humi
lhal1tes. Nem a seleçoo er·1go, que foi arrumada à�
preflsas vencemos nós. O desastre jó vem de longn
dato. No primeiro iôgo ·da Copa Roca. os argentinos
chegaram a SãQ Paulo em cima do hora e nos vencl�

I'llm por a� x 2. existe aiguma coisa errado. por.qu�
jl'.qadcl'es capazes pos::,uimos e lá mesmo naquele
�clecionado que como diz o corieco, não é mais se·

, çãe. de ouro ê sim seleçõo du lata
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'au�: 11��tina Ilo
viço ee � ...snosccme. II Jade Magalhôes a.ürmuu relho policial.

;l comto-acão Que em oamo-no pUl'tic,-
Celso R�- para pessoalmente no fe - W. SALLES: RADIO PA-

cnamento das casas de TRULHA É SUBSTITUTI-

gos de asar, c que :I VO DO SR. MARIO BRUSA

apreendida c.a fi mesma

reeolh (la pelo govêrno an- A propósito de -ptníões
atualmente, ocasião em que t.ertor. Sübre fi pnlicta de sôt» i, Rádio Patru.h

oi 6::-- vigtláncía. seu p nto " de íemcrcu ') deputado W .:-

réncia do elemento numa- ,,'_. r} útil, e ao demar ;:j"jk!' n a "p Jrtu'l -

deputado Walmor de O i-

ROLF!'A DE CAlImORIÚ'
. A M::::S:.IA APREENDIDiI.
PELO c- ") ANTI<:-

RIOR

Respondendo a coneutm
do Jjjv: ú:). UDN, depura
d.. ;> '-n":1d') Viegas. o ii;

Sovktica - l, prime�!';'
fará «bcclecc a um c-«
,11"'-1fh de )'1, �'_ \;1, para
gL'-I);p d�Lnir.,õ(';; no

sccnom'co
c u sej.

� :U,IH do <,xt!.'r: ,I' (

m, � d"!, :] nr.�.<>. p,:' r)

qu: t� .. l ,: a ctlrtgaçu:) ',e

VE"", contestou com fi,- dade de argüir os!'. .rarre

mCZ:1 não haver autorizado Magalhães, que a. criação
mandado autorizar da Ridio Patru na rõrn

i f· ln
• ern Lagun- suos tr.uüvo d ex-depu <t�

onde. se houvesse. sena de udentsta I'�!!ri:l. Bru a

favo avol
,

petebrsta. disse que nin

guem de rcsponsabütdade
CU discernimento acobe-

tarta [r-gc do bicho. e que
nunca foi objeto da S/:?P
cercear movimentos eat-i
danti,s ou de ununnedoren

poré-n eru dever estnr

a.ente ii mruun-êo (:e

elementos de ecttacão C!

I.H�I'tUl oscâ dn v.li-

.1/). ;..i J ,ÚJ vev.-
-, -a- -s c i. as-ar armada de revolver.

nca.csc essa circunstãn-íu Respondendo a pergunta. falando na necesedeee �i

pr 'n··;uficlêncin., do ap�- do sr. Evilasi'J C"on, uuer P líall'!. M1War dísp "

vão de encontro aos dispo
t.wos oemoc.aucos. A!l'-

11. 11 '1 ce- -a altura que a

..... 'a. de vtcnãncta deve

�)eJv�d� p�la tele
h VjDI� e duas v�nas

Castro:explica a rêZ30 d e
de�I��;�r)�le� �:'ÓP;��"I�� da êI. Mo."coU

���l t�i��;l�:1 ��e�l�:>��\1c,�';�
der, em um de seus 1'0"(':1 '.

f\�d€r;l () IJLn!n mnis nu-

te � ql1f' »ortante (1,1 di�"<)J .'"l 1,

conó-mcs ! nu-e ;. u-uão

Soviútlca p () re<;;l)�� ('.'.".

(r' -l a ou seja, .t nn)J",;�!
bilithd::o ne Cub.r d '

tregnr ao bloco .�(.'.':,�

quamtdade de <:C�I(,\l'

pccif�c(hl" ('\11 <.in tr::tô'("
o.",,;nauo (';l'l eu' �llJ I) :t'

19õ1
A Cuba Comunista �UP;-

t'"n"f"rll1:::1'll1IA
�eV('lIUC:r \1:0.:' II,

t ndo, e r .ron-évcts"
uc ctarou J'''del Castro PIJl

eu discur."" de 1!J do' .�C','_
!('!1 e, '1". 11C,�) ccu a cu

h'mlel' r. que seri :iem J',
vi.: "lpmn d0 suas C;:;'.

VI 1".�<1çõe� no KrC'llllin.
S gunllo r.� obscnHJ<l

rf'� cx,r�;h" qu,' acom",';
n!1;lJl1 'le P"I'I'! .�itu .(.:-.0

-------

'"

rep):.;.

'l1r:fn1
I' ,'p'r

"

inl

Na esla!:"iü C'c' C�br. (':._
navel'al, c';:' in'.l\.;t'!l.� rl� ! ._

levi�ão ,('<'in Ji!;lav�:j.b un

videu):'J' l".�,�·nU'.ld_
<las pela ú�cl! Dllrte '!'!T,e
dcfina de TV.
A Câmara. rle peq ..l",;-<)

ângUlo :!e va�rúrli!"a. '110 . .;

trara c, J,i .. �".· :".I"p. t. f.

eu pa.ne! nt' 'n,.n",�t;-,1<,,�
, üd�, <I. .Ia ':'c. ra.

dr; Ulhl·,;�Çt.o
CJ.nclu-iv.1.

",tónc'u
H, 11('0111 r':' v:d, rve o filá, além d,·

91:<,;, i I 'ntidode de' :.:ervejo e aiç,.
g8r'� r· bom vinh" ''vou (I' ,'I

CLlC -4
c ".:pitiv()s d'vf'r'o$ "c

de fo: c�n ia..,]": rl· l'x.i s,;'v:)' l\

h'�r d, fc j [',:'r>" '!mdthpre'e1
te,; ('(",L li r:c.i' da (ll'r I,'eh'o e

And cd inf, rr((;u q\ t o e,' lC]Ue S� 0::5'

gotaro ..

GI'UpO d...., Lr':>i'''''''rrrC:1s é uma entL
ri CU'f) ( ..... n ',5, no 81' .... <;:1, ·.é ....

,

d, .. l' �""-' r :l, re'o i:: 16g(' d1 bich
Ê uma r'f'rf(" -à> dc 'trm�ndod�. ['is.':>

01:ó5. o De. Ja'_HII. �ue é a �e"organiza'
cõo mais b- m ()"1o�i:!êld'J de mund:J.

Num di'l b(l'l;'t� de s·:I . .JCO:lteC'::u

uma hlclez<1 de f·,·t"I. A" 8 horas d;c �no

'lh' 'Im ê'l;bllS c�d:d() por Aldo. R'r
ch" ja U� do ?rup:J {' m:J;,}

.'"!, o; phximid··{:les di" M:.
d' • '1' id:1, F"tonw:1'i e D,

d" qur> (,'U.11er e, prjndpolm�n
� ':J c'luip(' m:Jdl'lV'jor8m poro (',: "

'f'):: n d.... rf'lwr Fom'ls recí"<
dcs n'J J lIr('!';;' !-'Jlvi'1 R;Jm()� ou

('com :U' h� I" ppL, Per.or.'h'J atro"'"

lhod' Peh B( t ,I
,

exccut'1VO e Sa I

i:od do M..:.,,��. N\'.i; tal'::le fomes �Ut

n _enr> sr D" Pf�lrí s�'lfone-n('')
S 10 LU.' Pr Pi paro ju fific-r

'do I'flu'd::l qUe'xlvô. �

do :1' lo ('! lê' lhe d( ixor' I

rr>Rnp.'lte 11Ive.ltu,J I' A ri h

tão 0 '., EM'I O n ,')
C r' �

H J(: S ll": J. I v N· �
ld n(' j

c 1""I.�,)1 I 'ii
'.,1

a p�rsonalidilde
ineonfllndivel de um tl,�
seus mais ciilé�os filhf)s,
Vidal Rarllos Júnior. pêla
bnndade pela inte!gêncin,
pelo cara ter adamantin,.1

;�a·l:)·'�r�������s U:::ist��� .... _ --.-...-� _

da, ql�2 e<1e formoso pe
c'ar) j", �erl'a catarinense

A razão desta 11('-

;f;cad:]
Er-'-po��-d c ('

('ue [lar �('I
coo e ('hoOlJ Ih�1)
c!c'e'..I a UNA.N!MiD"
hora do "::-tm:Jad' 9 rn

o PE:ixe Vivo
huro n'...rmrJ i' t, hr Y1�n '1

..."p!raçÚ' ao s�u
p1'ópr;0 aniquilamento, As
slm, não podia e não de
'1,1 o povo lageanc-, em tra
dição b('m vi\'ida. deixar de
exalt:l:·

" i u r 1

a·.I>·"!liluta será eXP<>flLl PU

e:,;pa\'o ';1 r.'1�l· '!"'. j):'(,_
Icgic)n :l>1r',Ji ;wl(J ,·.dl Ir:\
jr' e�p:'l('b·' () !l'llj>J, C:1-
, '�'l pr (' � "Jl'('",�'l
r'z'� a "3. ci.)hl1l'l.. ?;,J.

meno� b.1�· i1t:,u fite,
Icrm;n(1 :e_ .�,I.1 ;nL:i'.,'v.. pa
I;;] c1l>lel'I''1 ,1n� I' ,,' 11

pr r'amen�') ,:.':I��� fh I,·a_
jo ('_pa"';;ll.

:'('!r,e"

rI"'�e!lh,).�

cubana, (JS qnaliücatlv,»,
de "í-responsàvois c nov.,

tos" feiram aplicados a

F_drl castre e ..eu reovmo

d:rigent€s du K: r.i-

sabendo .. "c qUE'.
lê' -eradas 0ca"iõf''', os .i

pi",.., 0t"� ri" "hl('r.(I s"v,"'t�_

CO em Havana fle Queixa-

sua

muts verbas que a BSr

para manta.rica das doer
sas de seu efetivo em per
feitas condições de aoar.

lhamento, como ór(:\'ão
coercitivo, e que o ante

projeto da reeseruturacão
d'l Pjiiolu Civil CSÜI'Jl'I. f'n\

mão, de uma comls- ao cll'

signada pelo Cave no, para

poslerJor a�l'eciação na A.,·

semoléia.

C'enllliComente dosoc:o�. fornecidos em IÓr.
mulo� e�peciois poro diferentes culturas de
acOrdo com o nOlurezo dos solos. Dive;sQs
I>PQS d<:! adubos poro b"'totc, cano, mOr'ldi,
oco, !umo. n,lho, arrOl, leijõo, trigo. porna'
res, JUfd.ins, etc

EVILABIO CAON: p'MJ
NAO FAL""IQ< o-»r

VOTO

o sr. zvnest- caon ter
m.nou sua série de' per
rtumas c-neraturendo-ee
r-m .) titular da Pasta �'l
E"''''I':'�',('a, pe'o .retc õe

vir :;" -cnvccacêo da A6-

<'�"II';�':1, ob-ervando que I)

P·13 não. tnlta 'i com S811

v ta pa-u-aprovar a icí que
-eertrutu a a SSP.

o ',:'. Nc.scn Pedrlnl de
monstrou a seguir que o

GO'll€;:'1:1, a .a-õ1vés da expc
ro· •

t: C respostas do
ttuí.rr de. S5P, admíntstra
ri!'; claras. Fizeram pergun
tas. em seguida, pela 61'
demo .05 deputados Ant)
nio PlcheU, do PRP, Paulo
Wright do PSP e Luiz

r':';,li111

ram ae quI;: plnme( . .,u,.�r. ,,;�J; .. l'!� • r. i.'!,:C. A toda.. o

bllidade no govêrno de F;- ê."e tra1ado, a l::'1�J'C'J'J.t;
sr, JJ.d� ft�agalhães re�-

dei Ca;;:tt-o e a causa ,.) anualmentl. de l'Jci'J a �ondeu, expt:ndendo sen

.'esastl'e económico de ClJ- H165, 4.860.000 tonel,tdas' do p,...nto de vista sobr.e �s

ba". prO(]Ulo ao;; pfll:{ { ,lo blo- consultas formuladas, po-

r
E,� �ut�a ,.�:\r�����;u ��;� �� :l��:é�!��:,,!�';:�l:�'i�� ,dl!� �::�3��: ;�:.\�ar d�U�C;:('rt�=

mintiu novamente a 'ex!:;·. çã() anullclR(ta 01,';':'1'1\'_"1- t:1ri:l Je 5'g'ur:lUc.",· Púbi!
ru. �:11 qual:J horas rlc

tC niv> chr�Ull \�.1 <1

q\lllnti(lades pr!)'r,��::�:1� a

RÚ�,�iJ, 't Chim, (', Il"l\1i i
la (' :.lO' '1!(eoS l�'�' 1'.'; la

órhlta M)\'letlca,
Este .llln, Com 1\111'1 .�a

frfl de u,n" 3,5 :-ni,l:õps ri,,:
tonelad, r!v ar:tlc'E!
o Heu ;n1Ctno (12 Y:;:I ln;l
!'1l1el<\(lll";" co!CtVt-.�� qL.e
() L'egimc I': r �I ,

defícit de uns 2 milho", .-le
tnneladas em ��'h C')IIl

pl'omi;;,'()'l af'uec\'·l·ír1".
Em vi la d.i Çrê:.l,:, -:_

tua,..a() '?'.nômi:,,· L'IIQU
o� obs('rVa,lorf'S eXll.llc,.:

�agrad'o, Que "ja -:: bJ1.1 r,I' r,p:nll11 Q\l, o "'cn'prllo jC- (.; "nlt cem 'lU9 se h:lUve oque cada um c,), 'PI't!tll,jl viêl:C(), GUt, ar, �I1C se sa' Secle'.áti::, da Sr�ranr:a,�uas l'e�pon."abil\'!a·i'!-; be, !iubvt:!n(ion'[ :; s�u <;a- não deixlr,ja �f'l'gunta no_a� rea:id.a(lt!<, pc rqu(' ;a !elJtf' das An:-:':l:l' ii ra-
L'"

���al���'�O.'l re\"!J:"';"'�:lr, �

��:':r;:�., 1 ,:��\�.:o ;:��,;(��,!,il.�� ��Ul�: l���, ri����'���e�l:eSs�
dl��;r�<l���'n:;�IZil'*·'J.:��\\;�� (:""(·I'CI. ll'lr c·onsi,ll'r·'1

a

��1l��t�-;anci1J3�r��'��m� ":��7��
lltá " m{tximn de' :1', S �;llIl'/�,j)J:�'�l·��\�:tlll"'!.)('r ':.1

fa;.:er a r.urlosidacle em uI-

P('s�ibiJi'lnd('s"', �'i'j.!t·'l �J<, cl'is�' FDr\.:iulie;1 d,) ]J ii.. �:I:�S �:s��n�e�i!:�e��s s��=
])re a Secl',e�al'ja noutro',;,
m'IS :..ntisfazendo, sobretu
do trjos os· parlamentares
numa eloquente demons
tração dp seu aprêço aos

i!)"p"'T'''n'.'� do Poder Le·

gislativo, Fez questão de

frisar, o or3.d�r, que fala
i'� p:b b::mcada do PSD e
G. o� partidos que
11.) .e I ludo integram a

0_ n�!tja qt:.e apoia o Go-

nos unimos aos �e'.I� co�� \'�rn 113. �semb:éia,
��;;��e;s : ;:�����Q:uec���� i I "Cí(:S E PAULO

victr$ de que os [ntos d'l ��"" �E"'lHO�;_:::���hl�'(\ri�" de.. ta terra n:10 FONTE�
�i�::�:�'oco��olegar á, POSí�: __�, �lF
fJ'!(n';" __ o mé!,���r�osab�r G, deJ,:utados Lauro Lo-

�iv�x��::�,I�nJ��a�:'o expl'�'�_ �:��,_,.��.�,��o t������i�;:�J�
de2�n�ban�:<ldor Hcnrique
F[,nte.�' pela dispOSição do
Governador Cels" Ramos
C� ho:ne!1agear, na. pessoi!
d::o ven�randD mestre. Os
rln', ";"] Santa Catarina S�

d�rJhl,'11 11. esp'nhosa tarc·
f:l C) m·''''i.c�?l'io primáriO,
CO:'1�t:f'clÍndo-�e a homenn

gem 1�1 ercãa de um mo

numen:3 a:.J renomado c

antig" p-of""'·or. Requere
ram, :la oportunidade, te

legram3. ao Governndor

Celso Ramos pela sua d:J

terminação em prestar Lüo

significativa e justa ho

menag!'m àquela perSQllll

Jid{'de. _0 deputado Paub
Preis, da tribuna, realça o

'

valor e a oportunidade du

de�reto govel'namentnl, len
do-o !la íntegra, .e o depu
tado laul'(" Locks end03sa
-as palavras de scu cole�.'I.,
tecendo' iudidosos ('(lmpn�

t" .. y_"" u� ,,, ;:wl,.e� (lit':"I:l
chldes econbmj�a$ no pa:"I,
ll1a�, �eg'.li�d() () seu CI)�H1-

me de culpul' fi' lJuttr ... ) L'
los }JlúPI'i,)-; erru� i1.-

co aó trabalho "püuc·, ti _

tURiâstico'" do� (brel1', '''.
"Teln[)� .'Iiâo mr.i.� :'!�'U'

;:ia"ta.' no tmp:.:nhar ,b

armas do que· n< •. 'j·,Dunh;\.'

os in;:t;ramvltG: �:,' tr<lll:J.'
lho" - declarl u ?L!el Cn �

trc, ao admoesta,' "': '!;t,

balhadore<: cuban')', ;lfi.·t· _

cenbudfJ. com Vl... \C! (' ,_

DILETO
nentemente culto do lhp
tre :JiJ.npatrício, E o pOVLJ
que exalta as virtude!> de
seus grandes vultos com!')

preito de a:111zarje, 'saud,<
je. )'8'lpllÍÍ:o e gl':ltidão _ Ü
I'om' Os orgnni.'i.[!'!os �ã\JS
que di.l a dia. cr�em para
a flnalid�de que lhes de,,
tinou !'. Providênc!a Divi-

l:· .... muit.o acêrto e

mprecid 'mente seus ami
gos e c:ljTel!:-ionários dia
1° de Maio que sempre foi
para Lajes WlI dia ti8
grandês festas pêlo dia ,j()
trabalhador e ,lllais II ind 1.

porque a data aS,Sinala �

pssagem do nascimento d\!

um seus m:lÍ1; dilét-os' fi
lhos .forau ao Ce.llitérlo

�ruz das Almas prestul'
slgniflcaticas e sincera ho,
menagC'l11 ao grande Ch'Õ"ie
ami�l). II-je ao Dres!' ).,.:.
e-ta luode�ta �as liinc'.t,
e expontânea h;'lmena3'c:'J

lM---FTI.H o
Dia )0 cie Maio

./

se vivo de3 ch'icas. Vid:i] 'RJ.m:)�
fesse éOmpletaria 54 an:lS Júnior, bata'h:.tdor inca,",
o nos�o .'laudos;, Vidal Ra- savel foi CC!1lO o pigmeu
mos Junnior (Tio Vida). O removendo munt�nho.s lld
p�vo que não cultua Il mais tenaclcad:,! d:l traollh
1.1-,(1 a mais �ubEme dCls diuturno e proveit)so, \.'m
virtudes - a gratidão - 6 cont. .1]'...,.:( :�c , .. )� ". !l

�ii� �;��al,fad�.I�u;�a uCrl�� ��e J:��'J�':';p�.ç:;al.�.�l]1:l:�
grã(' de areia quI" lhes i:,

tercepta o caminho: Nestes
últimos quar.entas anos
ainda lião se deu um movi�
menta de progresso morai,
social (' material nesta ter
ra e nC.'lte Estado, que não
tenha tido !l Iniciativa ou,
pelo menos, a colaboração
e o aplnuso do espirita emi-

lavrador

Use adubos,
simples ou cQmpostos.

@
OUSCHLE & lEPPER 5 IA.

>11",

.�;:, _ " II. ,':'li], ; a «e 6l1'H
th::d.I,· nO) P,"d!T Legi,::;b-
tivo,

DO ('OVtRNO:
l�E.::oPC-.3TAS II I '''DAS AS

PERGUNTAS

o deputadO Dib Ch��
"'1". líder da Óovêrn�, aJ
final âa argüicão disse cll
maneira elegante: sóbria {'
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B oco do' Est dó�_p�o'move emprésiimo"de
Um Bilhão e 16 Milhões a· (E.L.E.S.e.

Ulti1 :l'lt,l') o!' prfJpflTutivos ]Iara a importante transação: D;-, Hermelino Larguru.,
DiT("UI C,.mcrciJ).1 da CELE"t, i'ro/ .. 1,Ctdcs Abreu, Pl'e!>identc �o BDE; Dr. Jitth
Zadro;ny, l'n·sidenle da CELESC; Sr:; J. J. de Cuperttno Mede!I'CG c José Pcdeoo

Gil. Diretores do BpE

Dia ;ll'Imelr'l N'".: ....c alcançou pleno b::ito t�,.",:: merecido ':18 '11.alores elo ..

,;1'.,�
Os Pr1(1' Inais ,,;in"'m!>� tll'
Florianópolis apresenra..

Regional do SE�l pro:.on"·- llOS!;a ::::apital. q_ promr; ..
'

'leu vári� fefoltrli 1",I"� q'W ao "Dia do Trabalho' t:1!l
assinalaram a passagcúi

Domingo,. Festividades I1a

Costeira do Ribeirão
Será rcaliwado doml�g" a fllisim (organizado: Missa às

t,rad.c,ollal fc�ta de Nos:,.! 10 horas. alm('ço para as

Senlun elos Nl:vc;;un!,es c autoridades. às l2 horas,
São ::3,�'):,.:;;:i50 flllO flnllal- procls"ão marítima as 14

São os :esh'ir dest.e
ano os Senhor( Olavo
Martins Dut.rn, ';11UO Ma

noel de Siquclr I l:ln :\sll:;ras.

o Banco de nesenvorvr

mente do Estado de Santa

Catarina Concedeu à CE

LESe um empréstimo de

um bilhão e 16 milhões de

cruzeiros, o que possibilita
rá à empresa ccntratar- õ

Itnancíarnentc da linha de

transmissão de Tubarão a

Lages e Joaçaba, cujos ser

viçcs estão sendo executa

dos pela Sociedade SADE

de Eletricidade e deverão

ecn-undos em H

mêses - para Lages - e

___ ._
- para Joaçaba.

i erguntado sôbre as ra

lI�lS r.ue levaram o Banca

a J.é"eH:u O negócio, assim

ic expressou seu Presí

dea,e, Pr-L Alcides Abreu:

tíglo ao estabelecimento e

que faz, então, passar da
simples área operacional
de crédito geral, comercial,
Industrial e agrícola para
a ruee de expansão finan
ceira".

Realmente, a nova fase
representa um grande pas
so para aliviar certos pon
tos de estrangulamento do
desenvolvimento econômico
do Eüado. Sôbre êsse ns

pecto, deciarou o Prof. Al

cides Abreu:
"O.; p ...ucos bás:cos eram

eret .vemcnte a produção e

reparneê- de energia. San
La Catarina é no Brasil um
do,', .sstados de mais baixa
dispcnibilldade energética

"1';. esccnia é altamente "per cup.ta", fazendo com

van-ajo-a ao BDE. o que qu, 11 progmmaeão gover-
bem de�onstra ao .povo de namenlal nzcsse ênrase
can-a Ca.anna o acerto sobre êsee prcb.ema. A

, do Govórn- quandn Ianccu GELESC, na rtnauuede de

as bares do Banco do Es- executara riu prog:amação
t.ado. A transacâo com a governamental na energttt-
r'Ti'I·�SC tamhém dá pre'!- ''''1.dio do Estado, pretende

dumrla, elo alta admtnír

t-ecê-, e (iç� servtcore , �'J
"IESI.

Os noesoe fia!:'r�nteil to,
,am tomados cu-ente. .e.

"ntrega de I'rem'-cs, Yt'U

ao-se, no pr.meuo, o ra ..

cüalísta Dakçr Polídcrc

quando anunciava o gor

teia dos brindes, numa ces

sessões cinematOgraÍlOl._;.
Etn seguida vemos -Ina.
Lourdes Ac:utnot enca-re
«ada do núcleo quando
reata entrega de um (h,

prêmios, e, o aspecto da

numerosa s'3\iistência q'lC'
lutou c01nplctamente un�a

úg.,; vana, scssue" d·�rc(\i.
das aos -irabalnup'..'1't'3 e

seus familiures.
O núcleo regk.r.. I!.: ti.)

""ESI de Flol'ianópoiL, to.-.
• nou pÜblir;o, na o:: l,dij I. OI';

seus agradec_me\J"); a V1.I

_Ilesa cooperaçao rn,,�·<,.l e

.finan.ceira do Dep,u tanll:n-

c.a �-l,.u"trial e comerciar
de Papetac: 8te1a'no Be

cker; Serviço Nacional ce

.Aprcndiz�\8'em Industrral;
Fundição Sape: Industrta

de Ma�.(.!, as Nactoneis

(Sr. José Elias); JOrnal
"v :bSTADO"; Dr. MIL -on

F�tt; Madeireira � ..aocr

Schleichting; Fábrica de

aences e Bordados HoeIJ�
COl. .... , l' ab-tce de Gelo Hoep
cee: Fabrica de Pcnu.s
Hoepcke; .1nÜ\..��dia C ..S,l,

mar; lndustr;a 8ul ort·

s.reira de TeCidos S. A.;
F'Orianópolis Teyti1; 130-
ciedade Constl'utora 'i',:,.

ângulo S. A.; Industl'la lte

Brinquedos SAV1CO; Pa.

dadas Brasil, Brw;l1ia, Mll
rltz e Primeiro «e De;.;,)m·

bro; Fábrlca <.ie Canmal!
·Dlslir...... ; Confecçõe::; 0-

ran; IndUstria TextU Ca:'

los Renaux S. A. de Bru�
que.

OLlMPI'ADA DAS ·Pl\f.

A equip� de tiro da Po

licia Militar de r.osso E�
Udo acgba de cC'nqulstal' .)

título de vice-:!dmpea l'n-

tre St';8 co-{rmils de todo

o Br�lsll, na Olilllpl�d'l
realizau" em Belo HOfl

zonte. F'oi O Tiro ao Alvo a

única modalldade em que

a milicia catarien:óe se fo}z

represenLar.

NOVA RETRETA

Também como parte .la.\

comemorações do 128.V ,(

nivel'sârio dã PM, a Band.�

de Música da COrpor<l.çilo
levará a efe,i. uma r,�' rt)

ta, no tr&v�.Jnal ;r;c" I

(Jardim c. ....üra Be�(!).

Desta feito iuratn indu;-

:���r:�a�e���\:�o�a���e "�lj
tOria de cul:npositore.� (.J

\arln,reo!'e,4, destacando-se
o conhecido "DiU a Ce:!ltl'
o que é de Cei:iar'''.

AUTOçmADE POI.ICIA:,

ora servin{lo na séde do
3.0 BPM, em Canolnha:;;.

MOVIMENTAÇAO
DE' OFICIAiS

Foram classificados
funt:ões de TesOureiro Ge
ral e Chefe da Seção de

IInativos, l'espect1vamentú.
Os C,lpitãe:; W",'ldil' PachD
co e Inocente Xavier AL·
ves.

EXCLUSõES
DISCII'UNAUES

Furam exclultlos dis'.'I-
,Plinannente os IõOS Willter
Braz Buchle e Florisval
Pereira dos Santos.

elevar os níveís que eram

de 40 watts nab.zano para o·
....

E"-STAD'O140 watts nab.zano. ao n-

nal do qulnquênín do atual '

"Govêrno.
"A linha de transmrssão

'

r- O ".AIS AM1!lõO OIARIO DE SANTA CATARIIII, €

Con. na 2.(1 pág. FlOl'l:ln0iNlis, (Sexta-Peiraj ,
'3 de II.I,do de 1\)63

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

Flagrantes da visita de
Celso Ramos a lrnarui

Pedro Bittencourt. yendll- p!tal. I ecentemente cria:lo
se o Governador Ce!so Ra· pelo Govêrno do Estado e
mes ladeado pelo dono ,j·l que promete trazer gran
casa e pelo deputado' Epi- des benefícios a nossa ci
tácio Bittencourt; e (I dade. Primeiramente hou
o Hospital São João Ba- ve uma ses.�ão solene para
·tista, �bra que. esta sendo. efeito de posse do 'Enge-"
ccnclUlda mediante lIm nhell'o Hans Lippel, que
convcnio um convcnio Pl'(- representara a CELESe n,)
feitura-PLAMEG, '1 referido Comclho. Em se

constnlÇão a cargo da DO? guicla. rcalizou-se a sessão
da SVOP. PercOlTendo de� Ol'dinirla, a qual já api'e
moradamente tôdas as d.!- sentava na sua pIuta de

tunidade de acentuar, fd,
o eovemadcr Ce'so Ra

mos, carmhosamen e rece

bid- pelas autoridades e

pcpulaqãn de Imaruí, eua-i
do de sua visita aquele
mundpio na !:emnna fill

da. pala a in"uf':um�ãJ de

dois Grupos Escolares p'l

drão.

Nossos flagrantes de ho·
je m,c!'tram o Chde da

Executivo, tenGo ao SEU.

ladl) o deputado Epltáciv
Bittencourt, qu<.mdo, lIe
uma das janelas da prp.
feitura municipal, se diri
gia aos escolares e popn·

lação QüC o recepclonava; /

durante o almoço realiza

do na re.sidência do S!·.

pendências do hcspital,
que tantos benefícios prelo
tnra â. população da loca

lidade, o Governador Celso
Ramos, que se fazia acom

panhar de altas autorid<l
des estaduais e municipais,
mostrou-se satisfeito CO;'11

o andamento da obra, di

zendo que estaria pr.esentc
à inaltiil'uração daquela ca

sa de :;aúde.

CODEC inicia suas atividades
Efetuou-se, na última que lO:'am debatidos e dis

cutid.s pelos senhores con

selh�iros.

Comparec�t'am à sessão,
,t!ém do Presidente Rui

Soares, ,os seguintes mem

bros: Eng. Hans LJppel.
Arq. Moisés Lys, VereadlJr
Hêlio Peixoto, Sr. Rufino
Josê pa Silva EngO Anit�o

Zeno Petry, Dr. Ari Kard2C
de IVI"lo, Dr. Mário Meyer,
Sr. Milton Feit e o Secl'

tário da CODEC, Sr. Rui do
Vale Pereira, que represen
tam diverSI'S setól'es de
no.ssa vida indusLrlal, co

mel'ci.(l. econômica, social
e admillistr�tiva.

Dii do T rabal�iO:

hFestivid3des promovifa, pelo � SESI
alcançaram eAXI-to total ;;;,:, SO'f:',�:�"::n�:,�to:��; ;n�:,�:C:ln��, :�;'�e,':�

aos operanos 2 seus fa- dos seus diretores Dr

I �' míüares, sendo que, em uunne-me aeneux Sr

cada uma das -rrs se,,�õ,::s João Batlj'la dos aenu.s,
foram sOrtead<· vinte c Dr. Milton Fett .::: Dr. nc-

dois brindes. nato Ramos da Silva.

A .ent-ese d-s p-êmtos Fêz, ainda, público os

.ot imedíata, de\'endo-se a seus agradecimentos :lCS

magnifica orgun.zaçao lia" enl\p'i,gadores desta cesi-

fostiv:dades 'ao tra"oi:llhO tal pelo apóio e colacota-

lI-! encarrcg r-.a (lã nucleo ção que deram ao exito das

".:al, dna. 'Loureir., Aqui- feszvidades de pj-rmeiro
no. que cvruou com :.o co- de maio: N. V. Bittencourt,

.aecracãc -Iscidlda da la- rab-tcan.e do Café OTTO;

loteria do Estado de Sanita Catarina

-HOJE-

terça-feira, u primeira ses·

são ordinária do Consêlho
de D�senvolvimento da Ca-

Trab:l.lhos, assuntos de real

illterêsse a FlorianÔ"polis a

BOM RETIRO - 2 _ (Urgente)" Aviso pesso

me enccmendaram perdizes desde ontem euvldo má

xlmos esforços atendé�las }1t AB daqui muito (:!spc

e ariscas pt Nos.so perdigueiro Wdio verdadclro al't

ta nas caçadas o mesmo não accntecendo comigo
Manhãs e tardes continuo sem inspiração pontaria
sameando chumbo Inútil pelos campos e serras

Desconfio codornas .
c perdigões esta zona sej

.

,or�ailJ pt Guilbcl'me Tai.

, .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


