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o TEM P O (MeteoroI6�i.co'
(Síntese do Boletim Geometeordlóyico, de
A. SEIXAS NETTO, váli(la (té às 23,/8 IIs. cio

dia 7 e maio de 963
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO AThWSFtRI·

I CA M�DIA: lÔ2of.2 mb; TEMPERATURA MEDIA:
21.8"C; UMIDADE RELATIVA, MÉDIA: 84.6010; PLU

J VIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms: Nega

I t���lio�r:uPOS de nevoeiro - Tempo Médio: E_;.

A iniciativa é das mais

Conferência do Desarmamento

nÔ[Õ�� D�utrBli�tB� BI�iam Im�o�[a �o ir��iI �ara a ���Du[I�BriIB[ão
da "rnór.I·[H· l�tl·n� OEA' e��mina ameaça de g"u�rra entre
U II � u U ' Haiti e República Dominicana

GENEBRA, 6 (OE) - A que 3· criação de uma zcm metra atitude de aprovação
SAN DOMINGOS, 6 (OE) sua vez, toma precauções seção de emergência em

União scvíeuce e as nações desnucíearízada, é deseja- sem reservas por parte dos
_ Grande movimento de enviando tropas para.a zo- Washington, para estudar

�:u����:�:�C�ed:a��:�;: ���i�:' A�:C�e�����: e�: �;�:������' d�a��:éria� ��: tropas foi notado hoje" nas :dO,r:n�e��;�hO P�; �:. :Xis�:���e �eHg�;rea a �
menta em Genebra, apoia. Europa, pois romperia v pôs a desnuclearização da fronteiras entre c Haiti �

a

ntzaçüo dos Estados AmE'. pública Dominicana.
ram hoje cntustesucama-. atual equilíbrio de forças :���C:�is�a PO::�ãO a��o�!��� =Pú�::�� ��ir:������· par� ricanos, reuniu·se hoje em

�ehile� ir.�C;:;:;,tll E:�ad�}�aSi� GENEBRA,6 (OE) - J irrestrita, com votos de as rrontetras .tenques "te-

Nnl�s Govarnamenlal.s Fi�r��:;I���nen�:S�;I��edi:!�. ��re;�:���o �aco:�::�i��BoUvia, para desnuclea-Iaa posições essenciais foram que a medida se estenda a ves e médios, �anhões mrl: presentante de Concórdia e telegramas ao Ministro dação da América Latina, ta- adotadas hoje na conrerên- ��:�ca:, A:i:i�esEU:�;)sa,c��� :�!e;:m;.�· q:eo��::ce,a: :1. municlpios._yislnhos, conu- Viação e Ouras Públicas e

�:::b:�A�;'o:��l:�::��: ;:�,�::;,���::���:�:��"t�� �::m�::';i'::'''�;�d.:'�i�: �:;�g':2:�:::;"�:�:��;: INST"I.�;��IC'�:� NOVO

;:���:!::,��o�:c��!:;���� ���':��::�:��i�:' '�::;i;:�:�� :::;�Ot�i���t�:d�O �C;;:
,��·'I'�·�UI�o:�:ia�c�:��:�ta� �i:e��:�t:u��:��:a ��jeCO�� �:vor�I::!lcaa L������m;�:��� que o president�dOJTIhi�: re��� �x��satJ:��012 :� ���� ttcular i}dventistu, ele FIo· ���i�� ��Il;:ti����lt��,�rtii:�;� "Tenho ri honra de solidoiniciativa. O representante apreciação da conferência com restrícões no que di", n.�, est�ad�sP� Hai: ror :�:!i�ca d:e �::;a��:ins�r�:� ri�i���:�s;Marista, de Cri. vtstta do procmmn de San. ter vossencte se digne de-da

GDrã.Be�etas"ha"· s'Ubtllnhr"cU pelOeBmraSil
e

MéHxiCO'aA mPri. breSuPei1r' g"Eouro:." Jog_aç�doresl-. ;�:����:����E�:I:� ::E����,it�:t:, T",,'- ��7�����:�i��:::� ;��:'"���: �����:i, �:t�=:�I:��:���
......,.. pelo povernedcr Celso Ra. Região de dlf[eU nccsso e :0 I���(TU;l�,�'���alct::s:e�r;treinador Aymoré More:ra. mos, será o sr. Ivo Nerci de penca conumicnçâo, me- ..

BraSI"lelOros 1°1-505 e o cronista esr)"rti�·') ce- Hartménn. receu pedido de provídên- netra usuuas cidades Seara

escaparam "; ratão Josê de AlJ;neK!::l.: so-
x x x das no sent kto ele ncrmn- e!tá onde :1 industria ';g•

rrera-n ferimentos sem NOMEADO O DIRETOR DO nzar o u-areuo t.elegráli.·o comercio e agricultura
Santos, eseapurarn ilesos

gravidade. e foram icteml:'."' D.E.O.S. etc tõce a regíúu, Seara e apresentam progresso acen-
do ucidente ocorrido hoje dos no hospital S. Jorge. 0 I1.i. sem coruunioacâo tere- tuado � vivem isolados ee
em Hamburgo. quando -O

mesmo telegrama, confirma O engenheiro João Jl.f:1. gráfica, ourtgum os mora-

qç;;�apl,� li e r teíccomuntc ,.
automóvel em que viaia-

que os jogadores ctnda h,,: ria Siqueira foi escolhido dores h viagem de 5(1 kno- ......

vam, se chocou contra um
je seguirão para Londres. para exercer o cargo de metros para u cxnedicác de

ónibus; porém, outros dois
com o resto da del�'t:1çã", Diretor Geral do Departa- , um simples telegrama.

passageiros do carro, o
;viajandO por via aérea. 'menta Estadual de Obras e Para a S9)UÇUu do prcbte-

ma, o deputado Fioravante

JIAM!;Uf:(;O, fi (OEI - gadorcs do sclecinflad'J tio
E:;::i (.onflrmad) que os jc- Brasil, Pelé. Zit'J e Djalrnu

Embaixadores reslizem
Reunião Secreta

WASHINGTON. Ô (Oli:) mente, para evitar U'l1U

•
- Os embaixadores da O"· reunião oficial di) Conselho
ganização nos Estados ame- da Organtcacêo dos rtsta

rícanos, se -reunem hoje dos do Attünuco em que (,

em sessão secreta, para Haiti e a República Domí-
nlcana estariam presente".

ccnstderar" tj. crise entre 1B e.lli:-o.i.tadores e �is ete
HIl.hi l> R�pu!)I(c>a Inmini· �n. cMIlelhi_:.r:.W \ f.:.S�� pre-.

Reunem·se informal· sentes â reullI&Q.

Estrangulador da lapa
Continua Foragido

RIO, 6 (OE) - Toda a evadiu do manicômio judio
polícia carioca continua ciário da rua Frei Caneca.
mobilizada em diligências Em companhia do cstran.
para recapturar o bandido gl.l!ndOl fugiu, tambem, um

��dO�oS d�a��;�,,' ���tr�: :!�;o!��iVí�UO igualmente

Aviões chocaram-se onlem
em pleno vôo

ROMA, 6 (OE) - Afirma· monstração de acrobacia.
se nesta Capital que a Um dos pilotos conseguhl
"bruxa" "aInda está solta. saltar de para·quedas, sal·
Desta feita dois aparêlhos vando·se. O outro não teve
a jato da Força Aérea Ita- a mesma sorte.. caiu em

liana chocaram·se em plé- cima de uma casa, e te·ie
no vôo, durante uma de· morte instantânea.
-+----,:-------------

Ministro da Agricultura virá ao I Sul
BRASíLIA, 6 (OE) - Lo· sil, con1erenciarã com cs

go apôs a assinatura do produtores de milho no Pa.
decreto que regulamenta ii. ranã para debates da e:�l.'

política do trigo, o Minis· cução politica de preços
tro da Agricultura irá aO minimos c.êsse cereal. O ga.
Rio Grande do Sul e ao Pa· vêrno' recebeu queixas de
raná, para conferenciar que no Paraná os atraves·
com os produtores do 'c<!.
real, estabelecendo medidas
visando ao auménto da
área plantada.. Posterior·

munl.e, o sr. José Hermirio
d� MOI ais, acompanhado de
tm:!11JOti da l-'u,sla da Agr"·
cult.ura e do Banco do Bra

sadores estão provocando
a deterioração dos preços
estabelecidos pelo govêrno
Federal, afim de comprar o

n-Iilho por muito menos

(!.'I\� o seu custo de produ·
ção, _.

Contrabandistas de Minerais
Atômicos serão presos

BRARILI�, U (OE) - Cristiano Silva Dantas, Je·
Trazendo mandtiáü de pri· de Simão Luiz, Pedro Bor·
são para 10 implicados no ba da Silva, Ilário Carlos
contrabando de areia mo· dos Santos, Loreno Gonçal·
naziticn, chq,oll a Brasilia ves, Manoel Carvalho e
o del03gudo Pais Leme, tltu· Bernardo Cunha Gonçalves.
lar da Divisão de Polinter Todos com "responsabilida·
Interpol do Departamento des, já apuradas no contra·
Federal de Segurança Pú· -

bandO de areia monazítica.
blica. O policial esteve no Não ob1"tantil a solução d'Js·
Maranhão em deligênclas te caso, o Departamento
para completa elucidaç:lo
do caso, trabalhando em Federal de Segurança Pú.
conjunto com RS autorida· bllca; prossegue ativament;'!

.

des locais. Os elementos em uma série de diligên.
cuja prisão foi decretada
sa: lhlr Bar oa (le M

cias, poi;, existe a suspeita
"Qnãdr11hn� �

Novos aqradecmentcs
ao Governador

lfocebl"u o Çi-Cl'.("r.;�(.:..r M\lIÜ<.'\J.'f':;'",·!>Ii.l);'<)J.���
Cel-;o Ramos agr.l{lo,)clll�e:;· mara de 'vereaflo'·�J,�;tt-
tos do ")1'. Daniel Br"nn!j:;· feq do Município, l�O!" m·
Pl"ef('ito ti':! São Ludp,el·l.' terméd'o seu !'iC adcnte.

em n' me da PC9\1!·1�;�) ria- Sr. Ma:·tlnho So::!:.he� e a-

quêle· Município, em vi"�to través proposiçã') VerEõi'J,·

das provi<.�énc!as t.Jmadas dOr Cletus Sch.:>.�clmu'lnn.

pelo Govêrno. yJ.: �.a I'f>- agradece também BO G(l-

constn;,;?o da ponte e do vernador <l contr,lt.i1;ii.o ô;:!

levantamento d� Encl·g;:\ J.evantamf'rito de energia
Elétrica. Manife"ta-sf_ &.in
da O Prefeltr acêrca de re- elétrica e�(\ São Ludger0,
cente Convênio Escolar as- e p:lr PI\">p.:Jsiçâo de Veff'a-

sinõldo pm favol" daquela dor Is:d 1"0 Depiel"i l.�r<!
localidade c por todos ')s dece 9ro'lidência,; t{';llI.ld,t5

�:�ci���te:t!�e�:;,����", �')��
;;ovo de São Luui(l'1\) l J..)�

no senti'lo da e(),.1.i·�· u�i.I.J
dos 9il!1,·C8 da !.)lm:,', I:&.

'quela Cidade.
.�----

.s,'<!"'<.I.II<.;II,v (l).O.E.S.l, cria
etc peta lei n'' 3.092, de 18 de
Set8.lIlH·O ele 1.9132. O ato rle
sua .1 .rmeação pelo GOVC!l"·
nadar catartnense saiu pu
blicado na edição de 3 do

corr!yte, do órgão. cnctcr
(:1.0 "IM"';r x x

•

RECOl\.t.t';CiMENTO
CONSULAR

Dp. llcórdo com solicit'l·
ção do Ministério das Reb·

çôes Exteriores, o Gov;;r

nadar Celso Ramos vem de
reconhecer Jacques Char·

reyro�1, COnsul Geral da

França, em POrto Alegre,
com .1Urisd.ição sObre o Es·
tado de Santa Catarina, por
hll.ver sirlo concedido o

"exequatur" à sua nomea·

ção.
'x x x

CHEFE 00 ." IllSTRfTO
SANITARIO

O Médico Wilson Reblin
foi designado para a Chefia
do 2" Distrito Sanitârjo,
com sede na cidade de Ita·

ja!. A designação do gover
nante estadual atendeu ao

artigo 199, da lei n° 198, de
18 de dezembro de 1.954,

x x x

ESCOl.AS ADQUIREM
UTILIDADE '>OBLICA
Leis recém·sancionadas pe

lo Ci1efe do Executivo :::a·

tarinense declaram de uti·

Do prefeito
ao lide r

Por sua ativa particip.'·
ção em projetos do" int.erês·
se do municlplo de Rio das

Antas. vem o Deputado Dih
Cherem de receber os agra·
decimentos do Prefeito An·

tônio Luiz Sella. O expi'·
dlente acentua "o empenho
e boa vontade na solução
dos assuntos" daquela
muna catarinense.

Ainda o plano
Trienal
BRASíLIA, 6

Procedente do Rio, chegou
II. Brasil!a o sr. Evandro

Lins e Silva, chefe da Casa
Civil da presidência da Re·

pública. No Rio, tratou de
assuntos ligados a admini."·
tração federal, entre os

quais, os relacionados com

a aplicação do plano trie·
nal de govêrno. O sr. Evan·
dro Lins, conferencia caril
o Presidente João Goulart,
sendo Jiebatidos o�problp.
IlI<lS_.çia.§Cg5o norte do

pais,
..._....- ...

l":.IU - .!i:;;l,i sendo prepa
rúda no Rio a agenda
das conversações econômí
cas que o ministro au .. I

dúst.na e Comercio sr. Au-,
toaíc Balbtno manterá na

Europa. e (ia p.os.ij.;ão que O

B1f-tSU llmo·TIn'"lr'.'·� reumdU
do G.'\C, que cOr.1�r� di�
16 em Genebra. FOi incum·

bido de elaborar a agenda
da comissão intermlniste·
rial, U1:n grupo de �lt�s f�n.
ciOnânos dos mmlSté�ios
da" Fazenda, Industria e

Comércio e Relaçóes Ex�tl-
riores.

SANTIAGO DO CMl

RIO - Entrou em sua :;.,

hora a reunião entre o "li

nistro da Fazenda sr. San·

tiago Dantas, com o mi·

nistro da Indústria e Co·

mércio, dirigentes da. In·

dústria Siderúrgica no pais.
Estão sendo debatidos pro·
blemas relacionados com a

refOl"lllu!açi"to no preço uO

aço.

COPENHAGUE
sobrou ao norte da ilha di·

namarquesa, Borhaum. um

barco pesqueiro soviético.
Outra embarcação do. mes·

IM bandeira. recolheu os

tripulantes

RIO - A Cofap iniciará
hoje efetivamente a inter·

venção nas cooperativas
produt('l"as e distribuidoraS
de leite.

(OE) -

-

RIO - Terminbu (l. gre·
ve d:Js traballlJdores da

Fâbrica Nacional de Mola·
res. Finalnwnte surglu\ a
fórmula que possibilitou a

solução do impasse.
Neste momento ainda en·

contra·se reunidOs com re·

presentantes da industria

siderúrgica os ministros
Antônio Balbino e Santiaro
Danta,>. ;

Deputado defende
'Oeste Catarinense

acertadas, restante O atou
dímento pelas autoridades
federais competentes .

Genilora de "CHE"
Presa na Argenlina'

BUENOS A;I'R�S,. lê -<OE'f Ar�lltltja, .desde o inst.an'e
_. A sra. Célia Guevara, N em que fOi (:Illhada em flol·
nHora de Ernesto Ch.e Gul,· grante, exercendo ativi:l'l'

vara, resOlveu pedir asilo

no Uruguai. Ela se enco,}·

tra detida em Concepcio:l·

Indica�se veladamente que
o· purpurado apl'es�l1taria
ao Papa João 23, U;11 planJ
tendente a melhorar as

relações entre a Igreja e 'J

govel'no comunista pol,j·
nês. \

des consideradas altamcJll.o.l
subverSivas.

que se encontra asUado na

embaixada norte·americana
em Budapeste.
Crescem rumores de que

o purpurado magiar serIa
nomeado para impo:-tallte
função na Santa Sé.

....l S'1s.

Aprovação de novos convênios
Dois recentes decreto:,; Nossa Senhora dos Anjos p

do Governador do Estado Ginásio Santa Filomena, de
aprovaram convênios escoo Rio das Antas .

(on!:nua
fllragido

BUENOS AIRES, fi COE)
- InfOrma·se no Depar�a·
menta Central de Polida
Argentltla, que continua fo

ragido o dirigente pcronis
ta Alberto Hiturbi, contra
quem hã urtla orelem ofl·
ei,ll de detençã:). A ordem
Coi dada pelo r.Iinistérlo dJ
Interior, por con;;iderar
que Hiturlli, i.nfdn�iu as

norm.lS legais \'i!�entes.

Argé'ia:
Lufo Oficia!

GArRO, fi <OE) - O pri·
meiro ministro argelino
Ahmed Ben BeBa e o pre'Jl.
ti�nte Gamai Abdel Nasser,
suspenderam hoje os pro-
2"ramas oficiais, em virtude
da morte do ex·premier ar·

gelino Mohamed Kemiss. O

ex·premier argelino. faleceu
em consequéncia dos feri·
mentos reccbidos durante
um pt 1\l1I1e nerlJPrnu;io p,>r
terrol"lstas, quando deixu\'J.
a Assembleia Nacional. Bsn
Bella-, decretou lu acIo
nai.

Estação Experimental
Vem de ser r.Ur. .•;tltl!i�I,) Santa Catanna. ti\ll'am de-

um Grupo de Tr '!)õJl:lp a�

tendendo de�.9J(' e:-cprE'Zso
do Governador Cd.>,,; Ra·

mo!-\, P<lI"U procerier a l'.1-

calização delim!.�vl.�. n)

planaltu �en·anp, dl\ Esta�

çã� EXgerimemal ,I:. A�

grlcultura e PP.�i1a..I&., on�

ele. de· futt!ro, ;),l:l�:) ser

implanuida a Esco:,1 d..a A

gronomia e Vet!i' ll':la ü�

s:gnados p;:ra 'Il'WWt-l.!
Os srs. Lu!z Gai>(\�l, Se
cretário e'a Agri"ul�u::l, e

presidente; Glallr.,-? \�[in··

ger, Felix Schaeffer. C!O\:s
da C�sta Ribein f: <':.\ri03
Roberto Meyer. S'1a ln�t:'.

[ação ocorrera nl,; 'pl")x!�
mas semanas, com 1'1"8_0
de 15 di 1$ para ,\pl'€�eiltll
ção do :-elatario.

Canoinhas Confia no

Secretário da Saúde
Registrando a visita feita "Além disso, dentro ·do pro.

a 'cidade de Canolnhns pe!o grama do Govêmo. atra·
Secretário da Saude, Dr. vés da Secretaria da Saúd,),
Fernando Oliveira,! "Barrigdo o relerido Hospital pa:>·
Verde", órgão da imprensa sará a ser base regional eOl

local acentua: "FERNANDO (·serviços sanitáriOS" com o

OLIVEIRA NiI:O ESQUE(:g 5'· Distrito Sanitário, o qt!t)'
CANOINHAS". Mais adla'l· equivale dizer que servirá
te, consigna {Jue o alto au·

xiliar do govêrno Celso Ra·
mos (,etermlnou a entreqa
ao Hospital Santa Cruz, dp.
seis camu.s para a enferm<;.·
ria de crianças, além de do-
tar aquele nosocõmio de
um aparelho de Raios X.

de base para determinados

serviços assistenciais não

apenas de Canoinhas, mas

também dos demais mun:'·

cipios, como Põrto União,
Mafra e' outros, sob juris·
dição do citado Distrito.

Iniciativa de Deputado repercute
T(.'Vfl ampla ressonânc:a Presidente da República e

na cidade litorânea de Ita· ao Ministro da Fazenda,
jai a intervenção do repre·
sentante daquele municípi,),
Sr. !'JUton Kucker, no que

respeita a continuação das

obras da Alfândega, local;

apelando no sentido do

prOS�êguimento dos servi·

ços, interro�idos há mala
de três anos. A mensagem
assinala que, a par das imo

plicações de ordem adull.·

neira, n paralização trouxe

consequências sociais, co·

mo a formaQâo de uma. �.

quendo Iavela, no local d,l

Alfâl\dega que se constúl(:.

Ocup!\fldo a tribuna da
Assembléia Legislativa do

tm.ta, pt01'O , com asS6fJ·

timenLo
nânoJ

unânime do p!<.;.
olie lelegrafasse UQ

Possivel melhora nas relações entre
a Igreja e os Comunistas

Um tubo de oxigênio ex·
CIDADE DLJ V .... � .....rl.l'<V, Na mesma oportunidad�,plodiu no hospital Centrcll

6 (OE) _ Depois de ama. serão devidamente analil.o.I.de Santiago do Chile, ma·
nhã chegam a. Roma, pro. das as possibilidades J.1t.undo dois médiCOS e dois
cedentt,) liIe Varsóvia, o C.l.. chegada ao Vaticano aiml.}

�:,�i;::ad��en:s��:::�o.sen.. �:�l ��r;��ill�:k�a Polônia S .,�. :��:k��;i:l��ca�:e�un�.:�:

Escola Normal e Ginásio
Madre Regina, de Araran·

guã; Escola Normal Mad,:,e
Tereza Michel e Curso Pri·

mário, anexo, dc (.:;l'iciuma;
Ginásio Municipal, àe Um',·

• sanga; Grupu .h:J;colul' P'I:··

ticulur DU(jlle de Caxias ãe
Palmitos; E;J;cola Particular
Nossa Similoru du RosárJol,
Escol-l Evung-tilica e Grupo
E_scolül' São José, de Lage..;;
GinásIO Allmntllló, de Ri;)

d'Oestc; Ginrisiu Induial, de
lndaial: AssoC'inçáo de E't· ....-----.........

sino, de Tilll�Ü: Escola Pro
fissional Mao!"e Zavêria, (1",

Sombrio; Glu:isio SalesL�,·
no, de Itaj:lÍ; Ginâsio São
Jose, de Riu Negrínhd; Gi·
misio Joaçahen!iC, de ,Toa·

,;nba; Escola Normal Sã·)

I,uiz, de Bl'lIs'lue; Escola
Santissimu Trindade, de

Joaçaba; Glnâsio MateI'

Salvatorls, de Tangarâ; Gi·

násio Imaculada Conceiçã0
e Escola Normal ImacuJa.·
da Conceição, de Videira;
Ginásio e Grupo Escola.r

Cristo Rei, de Joaçaba; E<;·

Como Se" sab!:!, o grupo cola Normal Nossa Senho'·
1IUO atômico ti integrado ra, de Fatima, de Flcriano

pólo Br"ãsil, Méxictr. Bo�í·' po)fs; Gmásfo D. Orfane, rie

via, Equador e C1»le SiderÓl)olis; Escola ·Norm:\J.

GE.!".,lEBRA - Importan·
tes facções ocidentais e

orientrus da conferencia de

desarmamento, anunciaram
que o cauteloso apõio a

proposta tendente a cria·
ção de um blóco de naçõt's
latinv·americanas . desnn·
clearizadas.

lares com mais os seguin
tes estabelecimentos ri" cn· .

sino:
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Coi4bor4dorn
l-'rtlf HIIJ' erres FUbn - Dr. Ui1"ALd" .">lnlW.'
Ctr.l;;a! Cid GOIlzaga - nr I\lrJ!jr$ Ir.\)I'4'H

I'�' I ouion dEea - M�liur Iid,'fm,S(! Ju
""',:01 ur !yI1)'.m Leite cI� costa -;s, Ru-
1 ... ·1.· (1,.'10 - WallE.'_r L�(Ij1:.(' - �I:ft" Ui.".e&·
Ih. "f.,;,)1�:;'i��,_,B;�;;�I:��y �I� :�!:�:Ir,o f:��n!J�
ü .H.!!t<�!! �;"'l!nidt-- A. SeÍX,3.3 1\1'1\0 o.' P1A':iO
I\"I"rl<. (I<- I\morim __ C. Jamundn l�d.\oJ" r, ...
4<" r", ',,",ti; A'!riroh _._ 1\ !'<llcI" S TII'a!:"

I ;il!Jrrl>1 Nahas e Maury Borgr-s

Rep"�l'nta':tl'�
ltl:i)ff'-sentaçl;le� A. S. 1,.• 1";, J f\\1oI

!Iio '(iH BlJ<l fil'lliu1úr n:1!)liJ� <\tI .l"

'lf-l f:-<5'J-,2t
1'.,:1.0 nua \;llórt" «,.-.4'
:"H","�'
�. :.)'. f'RQt'.\L Hu:, d' 'I.!)'M ,L,

I , � J • .' , r d ll'C j I' I II
... ',':JH·_, � ""ni1'�pt,)f.d(-'n,I'.', ,'111 I",I,,� ".'

IO"IU;"'. ri ... Sa,tHo C:Ua;lIla
)l1'I!U,':II� .r'u·{i!;in:fl (-0111'1;,;" '! .. l"'" No, ;, t·

1""J('I" I'UI l'i!!Or .

M:it'-iIN ... 'JURA .... Nl.l.'"L
'

'·I.S :.,1111:1'1)
,I:"!r,", AVJll.BA (;rS II' 011
A nl/f'(·lJ() flGil Y,fe,'pollSllhi/i.Wf "I'

t:"t"i."'�'�":.�... ",��_ '.='__,H .• 'I)'

.�.

Olhos que �duzem sAo OlHOS " •. ""ADOS

�\ '\�l CC' ,,;.01I (�., CLAREIA E HIGIENIZA

o conüul'..o
.,,,,.,. ,.1 ." •• 1);".:,;.cauloÇáo de
um "'I;J<\;I". IJriginal e iné
(jJffl '''m iun mínimo de 4(1
Iq 18l'>:'r,1". p.,g,nas tUIllQn.

('h-j" dalJhlhtalatias cal'
;fJllSÇú d,,!�, .suJ)l'e DRL,I'
�'.;'\II

'

SI..Jld.tL E l"o.
TIC.\ l3ItASlLEIRA, AR

'ES /N1Ji]SYHIAIS NO EN
�ldO �;f':C()NDARIO, TÉS.

r.:�,�f) C���l{����iAI��J;-
F'R4'flr.J\R F.DUC.').TIVAS

:lo N(lMF.HO DJ!; EXEM.
J,ARF-q O trabalho G3-
<'ui .�" aprcsentado em

rtUIl" th$

*. ��1����;�;n�tT.:;�,::�.
• d'J Concurso scrâ ('Ql�'i

iadf'prOfC-<;Sól'(,S
\1';

�J.deli da Filosolin e

.estabelecimentos oli·
de ensino médio tI�
dC'I:'I pelo Sr. Direldr d�)

�d:1.rio.

.�Jt:Rros DE JUlr

�1O ; lIll "r d" 1 r: I !';\
!lU! ·In-."ilk:l(\,' ")ll 2
�:\r, ·\l..:ntre lodos m: upr",
�'''lt:\M(',�_ IIIll !ln:'mJO dto \ i.1

�-_r': I' 'l'l '1\:11\1'-:1"\n ri,,: .;

rli:l� l',n \,l111;J elas capll<!is
(1" l;';'�'il. '\[" (',"'(liJI;l <lU

":tnl!' 1;'10;

oi,

l!� ) ,:I.I�li;ri(-:I(jO I'lll:; h!.!':"f
,!-'111!\' l:Jdo:--' 0.." nil:'C':<f:'\ltl'
ll<'i!;, pr{;m{',i:o: cll: \'i;I\!('llI
[J('f!ll:lnhv:ia ele ]I) (li,'" (''''1

Ilmoi 0:'S (':lpilH!S do nr:ts�i.
�:l 0<;"nHm eh C''l!1clicl<1ln
'I. :\ Dl

('1":11 Pln, ,\OI' :1I!:�nr ('cJ:l

':'1 rtm; lrnll"lllO-S pr",
nll:.,ll�. illch'jll'ndf'nIPilll'nlc
tlt' (JU:Ilql,lcr remuneração.
lO. Os casos omissos sr·

Tão T�solvidos pelo Diretor
dll Eo!'ino Secundário.

ml,DA�1O AMADO
irdor. .40 Ensino

'1:('nlllJ de cUluJ.n,I.(n ele

l"""il(;ão ClJirl' {1 'Li,
nist':·riIJ da Edu('aç'i,
l' (;y.llwa t- a SI'a.
• ,,.!i;f\·<\ n:n:rmp
OO:'\\I'-:H, para a lu,

t'n�,Jiw Ih' K (I.iluJ s"·

la ... silt(..l(lo.I-� 1),0 edj:·i·
,h �aüz:\� � ItIU
1�1MH- flf>t;a. fi Elo. tU

\;101"'" .f't."ri.it"l.�II.

adquirente fique obrlgado
fi mo 1; or u rocacõo. obrl
�R,\(b <;,� ainda " Iocadorn :-,

re:.li':tl·�l!' o presente tórm-r
da ('r·,It"ato no Re�islr ..
P:i]),:c,) para o fim pr.wts
to no PI'ligo 1.l!17 do Códi;:-,)
·r:_;:·;�1 );I.r<,>ileiro � artfgo t-.

� ,)u � " du ):_,PÍ 1.31)0, de '�:1

ucro de !'jjH:

('alllrina, d�!'Ulladl\!; ii

�o.:,l,Ll· II;! Jnslll'j'J'j'

:;::�;�:��!'w i:c �:"Ilf::!;;:
·,l':'IJllj".

,\).ti -; o.::,'_�) d:�· _rt) 1�1"S
dt' :�-;J 1 :tu 11':)') 'J1:i! n ',.

,.{".{',,"',., '.' ��"�(nla (' tr'�,'
n', sc,le ela Inspetoria 81.'('·
('j-)n�! li, J;,lSl,J I :-,;),;11:1
,'in fl' ;:'1')"j:"111 jpolis. D·

.. ·

"Dia do Profesm":
CADES inslrtui Úlncurso com p!êm�os

.

de até Cr$ 100.000,00.
1:\ ....TltI (u,. /",\,,_\ o . ,l :-4<1 H.:)rtY:�., .I:n, r', profis,�"1O cbmést.ic:'l.

f:lJ'''CI J�SO "/)1,\ no l.:Utl dl.-S trn1)::llhos. .,eno resk. 1" n r\.t.1 Vi!.icon·l\)
1·ltfU·ES$OR" c:)n.<;:�I('rJlda-S t.anto o va!or de Ou.·(J Preto n 54, na el

, :::�,,�i:,;,';:���;'Õ:��;�;;�:;�, �'.��:,d�, � ;2��,�OI�����,��mt:I\!;Ól';;' ;tpllClil'l;l-$ 1I\iI ç:o. '

� IJ. "J4·\ &Q.!:ls sit:1,., ..
l'in', eh rC1;.!){"·I!\,1l mnttlrh,l. �t E6'.fl(W da rua Em:('
f'.J1l1O o CO!1'CÚ(lO, n form··..

·

nosn, I: 121, na. cidade I.:e
',\ ai)l·c.�ea!a(:ü(J did:í.rkn e f! l'ivl'l�,nt);', j,!,\. ESIfIQ.o �\"
ar!0qm"·:I.{) i1s ('Ç)l1(ll,:ti(>l; ��l �.mt3 C:,\�,�I'in8, median.·
('sco!:t h�n",ilt'ira. E C'xigir;a n-; sC�(linrt;s cláu<;ulas:
fi cOl"rda incljrnçflO {hs for,· CL,}I."'l,t_,.\ J'HnJEIR_'\
tes hi<JliognifiC'Rs lItíljza<l�". - ii. Locadora (ti ('r., 1m"·

ç;io :10 )\.-liniSLério WI Edu
a. PRI::),fIOS .,..- Scri'!o caç[w c CII!t\l!'a, 8 (oit,])

t:()IW��;(I,',S. cll'sele que se'3 salas :-ituuclns no euifício.
cO!lsidercdo de mérito (mi· com 1�3 metros q\ladmdo.�.
!limo rie Ui') pomos CI�l l(J)) n.a rua Emir Rosn. fl' P!
P(":l üWli<;s;-\o .JlIh:'ad{ll':I, n... cidade ele P:orÍfmõpoll�.
"o; se'�l:in(t�S �l'êmios: E.st:?,do dt' Santa CatHl"in:.,

nu Uul(,r (lO rnelh'Jl' c11� Sl;<t. prnprieda,lc, li"rc (1,'
t rl'blll!K l'OI ('nela, mnlér:",' Cjualqw'r Onus )\1 ('mbnro
1\111 ]l'-&mio dt' C"S jtIO.OOO!'O C;o, pqra nelas :;er hs,-:1lada
(I·t·m J"i] ('nl/eiros): a Ir)'õp('!ru'ia S('cciflu:,:,/ dn

I! J ao 11't(or do lra1)�, Ensino !o'1't'ttndiírw (I(> Fl.,.
Ih!) ('!:1<-',:(iC{hio em 1 lu�r rianrip.,lls;
(1"Il'r·' �od{ls os trnln!hos
pl'Omlados:

um3�óba n:1 talor tOt:"
dt: ,í, ;1)') l'r;U1COS novos para
I'''' �"+,,jn Oll1';"'�,!ório t:le
4 mêses, no minimo,
Cf'II!!'O I1l1crn,�cional d{' E.<;·
(lidos l'l'cl-lg:(\!!'ko;; de ;':õc
ITe� I �cnd() a,;mn J'nuw ,s
nn':()., q,n"('clid':ls lW!H El:1'
l",ix::r�h da t�r::lll('!\ t' 2. !OO

.fr;I11.coS nO\'(lS. pela CA�
DES 1 {' I'in'!cm de iria e

v'-'I'a a PHri$: 1!i('IKlo II !--'::].
conce:ii<W. pela CAPES (:'.

I:�t� .. ;.;d:t Embai;o,.:;l<hl '):J.

oe Caslro Brandebur!!;0
lÜl

',•. � '1:1,l 1'('"'>''<':;' n·;-;-,te I")
�o':l:n:,'(-i(' ,d" Edl.�;1I";:;') "

ru!t,lt:', clevidamenLe crr.

(l("lci:ldjl por Dele;�açüo �'l
,,:!Ipe!_cn.::io. do sr, Min!s·
tro ct::t EducaJ�<1. e CU:tlL',·,
c:mfon,lC PorLaria n' .40, de

•. '" de març'O ele 1!)6;J pub I'

C:!:'J \ no V.O. dt> 5 ele n]):,'1
do:: .'<16-1, neste ilto de:lom'.
!llH'� Locntüria e a sra. l11·
sim. Uonncr. �;;l·�-..<;ilçir:t, v.' .

, ,CL.llJSl'Ltt, SECI '11.-1.: __

4--.� r.::iel'i(las s::;r.s. em p"';,
leito (,:tl�ci.:l de c"n<;erVaç[:�l
e :Iss'.'io, são arrendad9.S
pelo prazo de um ano (um
ano) Cinaneeeiro, digo fi-
nnn('eiro, a partir da �n"1
ele seu l'('r�jstro pelo Tri
bunal de Contu$ àll Uni fEl.
pelo pl"8CO .ctt' Cr$ ::.15.000,00)
4 Trim;> e cinco mil (Tuz�i.
ros· mensais), pagos· Ixh
Delegad,) Fiscal do Tesou
ro Na"iOll,al ele SAnla C·'�·

��3� ...

êm S"';''''�
,

.1 '(CIIII(r.OII,!llUllOUU:I�
• !li' (rJ�4

tuf!tllt!lt,�.....·it

: ::'!l'!-: "_" .:,.::ds,ob�:.o d�",·
f' cou' ,.<":.,) ern nerrc.rc l �

nd'. ,ie

c,:.;, ;'1,,(',1;(.", V<,!)l !wL�
.H· .1 fn·,;.:e m;'" S·�
(I, En .!ll $€'::ln1l-

. bt:J li. (!�11 .,�l"fe;",
cio;;: COll-""!"\'a"[lo l'

h.;,,;C;,;; li' - c,'n;;t.:�\·ar (;.!1

ou i<1'

l. , •. �U,.\ !-jI-:YLl:
A-.;, ,1�;,}Jt:);;a;; com r, Invl'.�

�1l::J.. ',ubtica�âo. re:,iistr.:l (.

('n10ilu:cniOS e out.-as c\-::
CJ.·,· ... fl:es do pmscnLe V�,·
lllG dt' C0:ürato corrcr;jQ

por C0nl3 cx('l':!siva ctn lo

etlG9rr:;
CL.\lJ�a;L.\ jiET1..,1,\·

O !>;�,;,l!l�ento do alaguel :;;e

r1 f(..ilo por mêli venCldJ,
por imermédio da Delei�u
cia Fiscal do Te:;ouro Nn
ciemal de Santa CatarlI!_"1
(F'lol'i�'nól)oliq), pnra o qu··
a l()C"IC'.O.I; a]Jr�len�t

con·

ta l l\ Irls:petcll'9't Se l'!1i:_,J
do Eusmo Sccund;;).. rle

FI(>:'i�llÓpolis, cm 5 f(..1nc�·!
vi-as; ;

\--'-'-.\\.lSUf .. \ OIT/\\' ..l: -

O pn'seute c::mtl1lto. co'"

rer:i nt;ste exercício I)<;r
contfl I)a verba 1.0.00 -

CU�TEro: Consi:;:-naçflo
1.5.clO - SERVIÇOS' DE

TEHC!':raOS; Su;)consigm;
\_!iio 1.3.12 - ALUGUEL OU
AR,�E!':DAMENTO DE Il\1C).
"EI<): FOROS OU DESPl-.
5,\S D� CONDOMINIO; (')

tll'camenlo do Mi· f
da Edut-;l(;Ü� e Ct.:.l·

tura - 19 - Diretoria no)
Ensino Se::ll!-ld:,rio lnspót.:>.
ria Secciona! do Ensino S,�·
cund,;riO Je rjon:.lllópoli�.
e·lIos cxel'cicio� futuros por
com a dos recursos que p:)..

.

ra tal fim forem incluldqs
nos respectivos orçamen
tos, ficando empenhadn e

ueci,lll'\tl da escl'itunicRoJ

��Sí�:P��:�dJSr��CiO�:���
ri::mõpolis a imporUlIleia ciú
Cl'.'; 35.IJnO,OO {trinta e cin�lJ
mil cruzeiros) conforme
empenho n" 4/63 desta 1.,·

�1i1rla (Ia (;Jória til' (::l.o;jm
Branctcburg:o de (Jlh'�'ira

Inispetora Seccional
AJ�bu.. Teixeira. Donncr

Locadora
Flávio Alberto de Antnrbl

(Testemunha )
'solde M4wlkr

1Tc<;l.emunhnJ

Surgiu a idéia de se Iun-
der, cm nossa cidade, urun

associação de profísaíonais
.' cc.aboradcres da 1:11pr.o,'1-
� e r:h�jo. Essa asso-tacá 'J

se ruudadin inict.ih .UI. -c

aqui, estenoendo.s r 1.1,1:5
tente seu âmlJilo de m;'I,I·
ênr-Ia para os mun(CI1,,1:>

vi:dJ);I('� do norte cata. :1)\';']'
se. 4pe�;'I' di: não se: UJ'.'3
11 Il,;r 'idn trtl�ad:l
co;n tL'�Il!; ud IS PL'WX' ntn-

11l:\ct -rr-s, o .jue re- t0:1'�

r:�:'"O s.:nd'l atirados �I�

ln.lllf'frI.\S rc �:l,'.'OS 'i1<1S IV
..H",; J� ,\b�l; J:" (.I.(l ,santa C,
la�'ll\a, (jue s:: rO,llizarilO em

J Ji::r ;Hfo, nos próximos n1<'

ses. A:côm d.)S jogo!>, havC'r�,
t:U1.:bJ:�l a E:':posiç,b ele O�··
qllidc3S. Agro,PeouàTia.
c1u!>h·..l .de Api(�lil,ura, bem
ê.llIJ'J _E'};pos\r:flO FHatôlicH
e nu.Plsm:itica e oulrns 11'0

dalid:\des. Aos 17 ·"I."ncedores
d'js jogos nbertos, serã.:l

9C�J'tados troféus pela PU'l'
diçuo Tupy S.A.

t:)."!2; l'ftl'\l.\ltlO
Pl,,,.' <\"a�,.\� .,

Ire li '!)(Ipulaçüo de ,Join\";:·
lo. prr:.dpn!m6ntc cnlre os

pais (!as r;riunqas em ida(l('
escoh" do distrito de B(.a

é em !;.U.El maioria cOJ:1pO�
ta de opcrurios, a negative
do Banco rio Desenvol .. I·

to Econcmíco do Esta,-',"
de Santa cararmn à $OJj., "

ração de- empréstímn (:1,,\

'flop:'. para U �)n.'il;·uçii,o :';�
escore prnnária para 7:;')

Ci·Í<Hl<:<!S. Aposar disso ,1

F·undi<f;f� 'J1u!}y Jli .deu ni,dlJ
às onrns do futuro pl'cáh
da E�,:(}I.a. f'l't:liláf'la l'u�

f!(�t'O I,N� \'1':1\'11.4. D.'\
O.-wU$AT"· ... Tt.'fl'

Ko
,j'ltn'/il!é inall�raQ.o a

1 de lin.i,! ll\o{wl'no t'ós."
(:e V,,:>.d.l. tipo "�gue �

Pa;;ue·.
O 'l!!on(O'_:b-nltlo"lto re?el'cu,

til! pC.llimclfl:neotc entre '.\

clHSli<: ",j}t·l';�rja de Join\'i'k,
),njnC;jJa!mcntc entrc os IJ)' :

l'[,rlOs da F\mdiçiio Tur':
K' A., b�neficiad,_,s djret�'·.
lbr:orda.·lie qHe h:i 1 :'\,1-1

rti !m·t;;,l:1d:J. a C:,o:):l€":J-lr�ll
dc CIl'1SlImo clo.� Emnn" ',I

U'IS üo; fU!1(lir;-;lo '!'uJ)y, CUJo
n�I.�'I..'(·lll." "J,ln0 :1.l)fI."",
c0rc:a de tiOO :llil cru�,eirN"

'

,Além
. ct.as vanta�ens dos

préços, cnda eclaboract ... �

reCeb2l'n, mensalmente, ria

]Jl'opria Tupy um vale dl'
CrS L)O,OO por dependenl'p<;,
isto sem fnlar no 1<aláJ:io·f�
milia de Cr$ 1.000,00 por lj
lho, j<i \-íg:ol'am(:' hri mais r.,'
um ano.

DEMOCRATIZi\ÇAO EM
"',\I'i'l'.\L

Numa rlemonstração in;·

quu:O( l d(J ci1.l'ir810 ela. flll,
diçáo Tup;.-- S.A. pdos sel'S

antigos cG.!a4Qf'actores, Co
nllll di�lrihu;das, �ia l' d"
Maio, a 16 de seus fUllCic
n:irios com m:lis dc 2.'i anc�

DI:HIZ UI\WUHllm\, \I:\t OrElI\r\O
\0'11 '1'11\1'\\11.\10 Hl U\\\II ,\

111111 I \(JO I: .un I \ \ Im!l!

'�;�,�':n�,.ç,�:�:� ,�:',l:[�l:�,�:::' , ":1:'
;1;;:�'I�n'<��;)�I�::t'�:;ll�::Il�;r.,;:��:

r,")!" .11'-'10 d� d"r '�'n

)',." ;�,.

o "'''! .ur'''��1l.1."t�. ,'r"'n. �

"tr ('" ."�Ih,,r, ,. nUn:',·'·' �1l1

,,,,, .. " <.ju� .' "''',''''d':''<' n�·

lin' SI' Drnlnn� .. r'm )}<'r 1ll1ltt,,,,

u� to",. os rf<"lu<I". Inram cio
'n'r, "ll�' '''-'� .. ,,�c'''lIr�' ,"'�

r�'" ,"1""" '._, �"m" �,.;,( ,\,
h�" ."·,;,,i .. , '.' ,,�, .• .;" 1\"" "I'"

bl",,'J'

""m ... " 'd:,!;!< !',denl"
I'<>n,"I<,r�, ll.· n'<» çr',mc� ,

�"m d( '0' ,,, ,,,''s.

I t:d" ''''' ..... �, " liSO d(, n,rc'<',
'�.". '''�" q.,. "" .,J�trm:;�I1te'

.;� q"" ,,�. ,"", ,',� II ,e;;r<-llo
""" nU"I. ,,,,,, ,w"l':in.·\, ':I<:�'

"'"';l''' ,1"."�j-h{l'·r'ce,,,elll"n·
(�d.-«·.�n'-rl ,.,'- um, 1IlS!I'Uh;io
de I-'<'SOU!" I1w"(h,ln, ..n,,, !amo
". �"l 1:11..1' 1<, 'SIO ",no.!., "r�.·
,,,.-lHe <1lI1>r(,:�d" nH,,'_' Çl':,õU;'
Hnt .i,_" 11'{;,Jo. elll l!u.õI<.jUcr
p'rte no C"rJ>O

Aru" esl.l II'W, sub�"nci, CiCio
"i�Jn(( � ai" , .. nl�,l .. tlll pnma_
d... sup"\lI,ir,�.. 50!,'9 I\O"l� de
"'''j ... , .. I·, li.

hn "',<1,, ;u b.rndcl!.. ",,�atn
1""/""'''/'' II P""",,/.. em

,,.p ,!,Iic�d"r ,·", .. ,;·,1 0\1

"'''lHO' """ "",,,,�i'f"ri...
"m' �.;n.h", c,lI1' IC unld,deJI
"mh 1;;1' ·n,!i,·iolu.tI,,,,·mr.

PRECISA·SE
Rapnz�s paro muntagem de ródia que �cnhCJ-,)

cGnr. :;inwntl" do as"unto Tr3tor à Trave5s:J Abi!io
de Pliyeira. 2 (RU3 'Beco'luva) inclusive à noite,

'

I
,

C'fACA
A milagn'sa Sta Rito de c:::,."ia. agradeço umo

grcça o!�ançad::J j
RUTE R. MELLO

tras bomenneens eSI)CCÍ'!:3
toram prestadas a 111 co,a

boractcros de 20, 23 e �(S

gurou um amplo e moderno
eucurõno, que se rtesr innr i

anos de serviços. que aere-

a ccnreronctas. cínemns 0

para cotettvtdcde. Tem c,,·

pncidarte para :140 pessoas
comooeiacure sentadash�.J!1.:'· prata C ouro. )'(�.'-.

pcctívemente.

IN.UiHIB,\Ç.;. ,-;'��.L{;.'
D,\ �i\(:A Df;; ,�I'iP(..,'t: ...

•
Denr ro (l._l1.S festh·jL:act.l'.i

que lJ�rC"r;lll: c pa.;S�'!l
de d.il ;l de �io, C<)IlS�:"
tutu p-uno nlto, a tnnugu
l':ll-;ão 1>i):lhõ!icn ela praça .1')
espertos ces iJl.uc!a !PS -SÓ
d,;.:, II, A:S .."iOc-la·.io A,I.E'!J.-:!.
Tupy,

CO'lSI'R\".t\Ç�"o DlS m-vs
I�:: .I')J'\'II.I.J:-:

AJ_;US1'I).RIO IJ.\, E"élM. \
'f�A\.ct\ 'J'lrpt

,L: h,:n satisfação que r-e

';;:';.:,·":::.I�':'S a nca vontade ,�

o e-rcrcc que vem. de.no-is
tmndo o Sr. Cnetuuo ;,;, J'

ra dJ. sncerra. pres'dcnte
da Cjmam de Y('I·.(:'!dfWk�,
que: (I'-a :;,u]};;tituj o J"l.'iCü.o
!y_l.un.tj':u.J. C'Jm a ('Gll.-,(�'·I'.l·
cã'J Lias runs n;;'o (·:lJçn.cl-'s
da {';:':.;,,{e. :--!,);a-se 4:�e cu
sr_>J�rt!(!enl:n os "nbh;)s �,

g;(Jnh I" q"c ('x:,_.... Ij;:::l e .('��('
l:m'as ;�:.lru:me.ies suv'!'-f>

A IMAGEM SONHADA

M.M.,/
Hoje elu velo c..té mim em forma de .senha mi! �

n;,l. enquQn u pel:J janel-a cberta entravo um venta
brando que me fazia lembrar uma manhõ p':'!ish.da hó
muito tempo quand.:l na proio de sol ela olhava o mar
que ia e vinha. --....

E no sonho el,j '. h e b-:;:-,u'me !lindn 'Uma ve:--:.
Pedillme �ue ficaSSf! m9.3 eu (insensillez!) quiz' s..,lr
sàzir{1.:l ar.dGnc\c ,10,)' !>ei par;:] c 1G-2( CJm vontcde o:)
mesmo tempo dE permanecer ali juntd dei::! por3 sair·
mos juntes, de mà:,::s d�das i: l'�minho( hmbém nGO
sei por:! co(.(

.
d€:xh.nd;.. de "!ado tóda$ as coisa:;; quevi€sse.m o mog,:,ol'nos Ou entristecer',lQs. E nos s�p:ln

Agora que �,udo acabou e rada m-ais nos dó a
certeza de volter um imenso vazie, v<ti tom:Jndo con
to do doloroso es"tadD de saudade que oriento es�a se
m.:.na fria 'o melancólico, triste companheiro da mirha
-"olidõe. As �1.15açôeS é verdade, sõo bem outrns'-q'.J·�
os qUe e'J sentia há dias atrás· A.lé ló tudo csto·"o
certo. Agcl"i.l dcu em des.::ndor e é essà' saudade c!'sa
(.u;;ência, cad:) vez mais amargurados e I=u nao sei ")
té quando vai durar. Quizera que nôo ho.uv�ssc nad:J
disso. Quizera mesmo poder dizer o tJdos que tudo
noo pas�ou de incunS€Que:lte b-.lbagem C', assim ccm0
exis(iu poss.:::'J ;:em deixar marcas OU l,:-Cordacôe.-;· A..,
verd_d�s se tornariam mentiras e âs mentira� lTIoi.s
men.inls e l1€.m mesmo �u me acreditaria. Haveró ain
da muit.:; coisa por fazer? Certamen�c estó tud,) porfazer principalmente esquecer. �.squccer de Qualquei'mane'iro violent .:.mente esquecer, :.-m olhar paro trÓ.,.
sem seqller pensar em olhar paro trós.

Que os dias POS"em rapidos € que os noites em
ba!em meus sor.hos ;.�m a sua imagem, 'ornondo-�'i
mais amenos e de,;cuid�dos Que o saUdade se perc�
e o .solidão se puvoe. O �empu - e s6

. tempo --- é
quem deveró fazer com que alguma coisa aconteç::J.

C�ôNIC'" E5QUIZOFRENICA
(E a::,s;1l1 ele fic(�u maTuco)

.(
RC.F.

....-
.

Tempo e eternidade Lugar e e�paço' Sugestõ,'J,
Sugerir algo dize-r uma c:)i"o de um":) fT\:1neira pes
�ocl e !� l" f'1;tendido. Bem prótieo!

Possam os dias p�afT\ o� <ln;]!;; n86 ruas pes"oas
par::J lá e pnr.) có· -jnd� VÕ.:l� Cada um tem um ilin':!
rório, sobe que vai pura algum lugar e enc.:mtra-,:e
com outros que voo em ser,tida contrório. E doí' uns
võo e outros vêm cruzam'se, cumprrmcn 'Cm,:--� ___

quando se c�nh�('.:m
Ass'm é:a vida; �I hGmcm cO!lt1nu<l andando a

traves dos ano� e confermO'se, Os mementos durar:l
um instcnte $o <l.s vêz.eti uma exisrb- :;i::l. Ninguén1 dó
imporlónci::.; 00 m�mt'nto vi_yidu. Estumos ali parad,'s
e nôo stibeõmos -(n" hor;l)- que aquela POS';Qg�rn
jamais repetir-�.=-ó jomnls e :;'cme,; felizes OU jnbl�
MS pol' circunstàncias,' nunca par CCLlSO dis.'O. A h·. ..
mcnidode aceito rurmalme.lte (') tempo, os ano.� a v(!

Ihice; d'_vcria hnver uma revclt::J. Como recebe; 1õ:)
plàc; .'omente (... correr dos ocont.2cilT'€ntl)s� Ficom()s
ve!hc�. ncs�a e"rne tmnsfigvl'<t-,ie o pensamento -em
brutece e nus openas ;-,'mom()� conhec:ment(;.

A,,' l"U:JS r:mtinuam cheio" de gente - ind3 e vi.,
do - ,�m 19150 talvez esliv&S.�t·mcs parados na me�
mo Jugar parem eram outrc� pr:.Jblema!;, outras c:on":
v�rs� oJtro.s essunt� O discutir, preocupações e dI'-)
IT\® diferentes prO\(õvelmente pi2nsavamos de oulra
moneirQ, todos eram mais jovens, todos- qUantos nQO

:�;e��vi��q�g�a é�r�����aa c1:q3;tn���n�:�to�a�z�·
nos simp!.e,;m('nte. nao not<l(110-". Loucul"o completa!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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HÓNESTAMENTE OS SEUS RENDI MIJEIA fCONÔM!CO',fl·

NAÇÃO PAG'ANDO NOS PUZOS MARCAOOS O SEUlMPÓSm llE RENDA.
==---=--

/)� S!��!��i��_ - .de' Edu(a<ã,�� í_Reunido�Hoj,e em

:;; --:J :::�o';.r�E.'!::i:O ':u� Não peço caridade, quero ape�as ser como 'você, Desejo estudar, trabalhar, ser útil.

A �.:' .:':.':'d:mp!,':!��: Com a ajuda que me deram, já sei dar alguns passos, aprendi a ler e escrever. Mas ainda

� , OIIfAJJJU.""" :'�rasded:"';;'�:::'O.�':;:: posso melhorar rnuito, eu e milhares de outras crianças defeituosas que queremos ape-

l;�c...A� MAGAZINE Dcmingo de sol, As cinco pôrtcs do em tste sua execução id d d bili C 1 b
.

d C h

se ab�lr��ó;.x�t�:e�:�ll;;;.o':':n�oar��:�r��, 7�;:�os �: =lr!�:U:e�:o 9 ��:;i�
nas uma oportllnl a e e rea I1tação. o a ore com a. gente, aJu. e" a nossa ampan a,

fixando balcões e prateleiras modermssimas estilo dos ho ensino em todo f)

Idos Casas paulistas das grandes firmas, i'noug'uravo-S'� pais, somente êsse ano. O Campanha Pró-Criança Defeituosa -- Associação Brasil\ira Diretor-Executivo •••••••••••...•......•.•.Jayme Torres

o eteqcnta e espaçoso "OSCPfR MAGANIZE" ua ave sr. TeotôOnio Monteiro d� da CriançaDefeituosa- A.a.c.D. COMISSÃO
EXECllI'lVA N.-\CION,"L Secretário •••.. ,

••••••......

Luiz Philipc Rezende Cincra

ntdc Hercílio Luz,' esquina com o rua Anito"Goribal' Barros, falando à'lmprensa '..
Tesoureiros Alberto Figueredo c CamilJo Ansarah

���t:�I�t����ç: I������<l um belo luminoso ó 'néon E: :�::t';';;e�.��:��lia!n��� Presidente de Honra••••••••.••.••••••••Amador Aguiar:" Presidente da A.A.C.D Renato da Costa Bomfim

om e!)l"' ....1:.eClmento que hcnra o comércio flerta mau que a preocupação do
Presidente da Campanha ••••••••••••••••••. Laudo Natd Coordenador •• '•.•••••••...•••••. Ulysses Martins Ferreira

onopolit�nll, dv proprtedao do dinâmico copt.cüsto govêrm está voltada par.r

sr. Oscar Cardos a, hcmem Que tem vlv.do sua longo e
a Inl,..nstncacão do en..too,

útil existên�'b entregue ao trabalho honesto e rede e!s �i��a:�a�:�a �oB�;litlbC-
dedíccdo 00 orcqresso de suo terra nato I e já ceda

vez m'lo\is :..I:lrg",ndu pc.r todo o Estodo e cem uma fi·

liot de suas lojas em São Poulo.

Falou r-(\ 0:0 inaugural q s r Ernilio do Silvo Jll'

nle/', olto funci.n-ór-io da firmo que I�,J Um substan

cioso discurso pondo em relevo' a r-er-ooat'deae de

Oscar Cardoso' desde que ingressou no. comérc!o até a

dato pl'('!;ente como um veod.oor cutenucc de- .nu.re

ras e espet-os bc talhas utravez sua' romagem per cn

minhas que sã o ccrnçem e 'Um csptnrc pertinaz pode
rio vencer

Oscor Mogazir.C', tnsteredo no largo espaço do em

der serreo do O.�cor Peteca H:tel dcminqo inauquro

d- f" -<l'� .'� OF, "Ir'. o·?t'1des 'vitó'j-<;, E está tada

do a obter franco sucesso. "Nosso Coluna" cpresen

L.:t·_ ,-","u' I... ... 'L·"SO' nuihores 'lotos pr.ra que o !\V�

g:.zine oro-r- 1'€ cadn vez moi!';

POliCIA MILITAR Comemorar-do o Seu 128 anos de

existêocto. vivido tudu ela cr-iconstante beneficio ele

progr€sso GO Est cdn fei o ccontccrmcnto
"

lembrado

com um prf'�r::mu de tes-os que culminaram coro

urna ret-ere do P'ercc Caru'ne.ise. como é ccntiscíde a

excelênte bando de músico daquela Corpcracõo

Durcou o dia apó, o mcvimentcdo Tameio de

Tiro no Pe-que do 'Estande "Capitão Palva". houve

um suculento churrasco 00 Qu::1 cornporecgu um gron

de número C. ccnvídodos. Ao bravo e honrado CeI. C:;

mondar-te Gere! da Pcücta Mil:tar do n-sso Es.ad

seu!' brlosc-, oftcia.s e a rode digna e esttmcdo Corpo
rocôo, fiél sentinela da nessa defêsa e ma:,tenedor.l.

do Lei Esta Coluna cnvrc seu granch e sempre since

ro obraco
E muito cgrodecidc pelo convite com que forno

distir,guiclc.�

MARUNARIA
Vende-se <I Morô,oria "SANTO ANJO DA

GUARD.A." cem restdêr.c:c anexo. Situado ó rua Dr

Fúlvio, Aducct. 777 no Estreito, enfren I 00 SAMOIj·

PREFEITO tE SkUiE MOVIMENTA-SE
F<ll:l.ndo à reportage'u:

acentuou o empehho CI m

que espera ver ccncret'a.i

das a, scrucôes. assíru 1'1"

m" :1 convirçno dt' :'J.lIc. � .

Edu.cat;ão. aiwcultur�- e

energia ejétrtr-a são. no

moment-. entre outros. ,"�I

asRuntos Que, pr+onra-te

mente, 11 SI'. Guilh"."m:'

Dalrl, Pr"rcilo Muni! ip:!1
de Snlctco. elLl'.:\m'nha Ju"t,)

ils nufor!<l:\(]f" eslndll,l;

rlrm<lrrhf'.�.

EMIUNHA VEM !I

/

f
I

cantará

para SE:U, fã di., 14' .,0 Tt':lhll Alvaro d� Carvalho no

h<lrorio til' 18,30 e 20 30 horas· A Prúmoc;õo é da PiV
neir I

•

l1tc!- n' to doto cumpletaró 20

anos �2 fundação.

Dep. Ruy Hulse
realça esfôrço
do ..

'

(Cont. da últ, pág.)

ha um aRO· quando os .1-

parelhOS já se encont:'iI"!

inStalados. Citou que r]d

maneira em que lIe eneOíl

tram as referidas Unhns,----�:""�=----_....
""""""=====''''====''','=============n.''====�===

...=U

�,7,";��:�;::�;I:t",�:;:;:. C a r tas da (j.'UANAB-ARA-
que o encarnlOha ao munl- .

ciplo da Penha, Indo de (}-

ni!Jus ela!l para Luiz AI.,!',';. Arnaldo S. Thiago José Müller a confiarem Souci". para mostrar.me I de.

ASSUMEM JOSÉ EUG�NIO MUL- �::e::�r::ss::nig�O u�ri:��. :er:�� :�����idO�u:rit�:::t fO�o:=:� a.:si�Sé �ti�:r =����:tó�cor:tr:s'Ge:��
PARLAMENTARES LER - Fui ontem à r:a mente apêlo para que ronl· apropriado, no alto de Ut':l caro amigo. que tanto sou ficos, as Academias de Le-

Por licença· por mc'!::vO pela de Santa Terezlnha de pesse os laços que até o outeiro que se galgava por be pNstar culto à verlh tras de todo o Brasil, entJ �

dco saÍlde, dos deputado;; Menino Jesus, em Botafogo, moment.o o ligaram ao seu escadaria de pedra, edif� delra arnisade, o mais belo' as quais a de Santa C:\t3'

Edmon(j Sallba. Henriq!Je prestar ao meu grande aml· corpo de carne, re'Stltuindo- cio que êle conseguir:\ atributo de nossa alma, qno rlna, cujo delegado I;p'�

de Ar:'uda Ramofi, Ne"j')l1 go José )4UlIer as últimas se assim, à vida livre dos transformar. de premedita é a fonte da �eUcic!.art�!, sentou um trabalho con" .•_

Pe(!rini. Luiz BlnnChl'li. homenágens. e !l. sua angus, livres espaços, fruindo a 110 cassino, em magnifico tant.o na terra como no �:211. nente ao desenvolvim,�nto

hão Bertoll. vem ,1,,�n': Uada' [amilla levar o con- relicidnde a que fazia jU':l Colégio. dizendo-me então: Por is!'\o é que diziam t)s da arte teatral em n J�':ll)

mil' suas C<"ldeir.as no L.::· fõrto de uma palavra de ('$. pelos :o-eus dotes morais "l _ "Quero que venhas diri· antigos: "Mais vale Ul�la Estado, para t!sse fim �l!i1I.

g!slati)'o C:-l pill'lamenbr:'!� pcranço, que somente 11':\ pelo bem que s6ubera pru· gir t) estabelecimento de boa amisade do que di- zando-se de conirlb\lkõ-"�

��ft�lI�aLU�::,di. �:�b��:� ::::aés :!�oc�:����ã:m ;:;.� ���:li=;;a�m
sua passagem �i�:�:" qU:u;�!e::�d!:� �h�;� ;�I�:,iX:,;'� s�lr,,��:' �;n::,tl!!:s�t�:t�� ��.����

Machado· Nereu Oh!z 'IIi. da Morle. Acr3ditamos tenha éle 1)�- de chôfre com esse hOT!Tr,. onde entra o dinheiro dC-i·,I. lhos c:ue se acham pubht:l'

PUnia de Nez. que s()l1cj1.�u Repousava o corpo em dido ouvir o comovido so convite, a que não pude parece a 'amlsade e [j.>" o dos no \'oh:me I dos A", i"

licença, sen/lo substltu do que se obrigara aquela almn apelo e sentir o calor da atend"lr pelo fatalismo dI) i!\tere!'l<;e. ra�ão !)or '-Iue 1.10 IX Congresso Braslieil'O

pela qeputado Armando .de escol, num caixão todo "erdadeira amisade ql:1j meu destino que me prend., Jesus preconizava a P)'lI')· de Ge.")grafia (oraç-.1o de

Ca1ll. Na Messão de 6 do preto circundado de f1ôre�. sempre lhe consagramos 110 Rio de Janeiro, quando,:: Z;l c.'lmo font� da fellcld:cc'.e AlUno Flores em nomo da

corrent(' . ., rcpre:>enta.'ve Os seus traços fisionômicos José. MUller, por diversas certo Que 'de todo coração e São Frnar:isco de A<t<;is. Academift Catarinense de-

do PSD de Laguna prof�- rf'velam a tranquilidade de vézes. esforçou.se por me desejaria viver na term na· despojimdo-se de tudo 111an Letras) ou na História "3

riu um dl!lcurso· em n· .. -

(l'I"'''1 pode exalar o último' tirar do ostracismo a quI" tal onde, "se não canta á to possuis. aNJat'a a �'\r Lit.erAtura Catnrlner.,,·.l e

posta à, po.i"vras dos d';; suspiro com a consciência me relegaram os catarlnen· jandaia nas frondes da caro re-tos pobres. em algumas outras fll-ms

Dlb Che!em. Fernand·) tranquila - e isso ao meu ses, procurando·me, além naúb3", porque a único. pa\ Não levei n':'!nhuma f1cr que pôde consultar.

Viegas. Walmor de OUv�:- coração de amIgo trouxe disso, por duas dessas ve meiru desse gênero, que o ao túmulo de :QSP M'ja,:,!'; PROBLEMA RODOVIA·

ra � Oentll Belani, ,:ulo um grande confOrto. zes, para investir·me ���n Dr. Gualberto plantara n? mas com ele <.ontinunrei RTà no ESTADO - t:1I'1�"\'

PrOllun-;:!amento Illvulcra- As 17 horas saia o fére· sérias funções educavi(l· campo da matriz. de lá Cc. a com'iver. porquanto (l.'; ram ótimo impress_no "k' S

l·t'mOS la próxima ediÇ?,o tro da citac:'a capela, com nals. Planejou crip.r uma arrancada ao reformarem (I amigos jamais sc separ:\'n meios catRrinenses do Rio,

desta fõlhll. \Im �rande acompanhamen- assoclnção Que deveria cn· jardim existente. pelo m"· na ter-ra e muito meno:o- �m as infonnacões prec;tí'das

t.o de carros. entre os qua�;: carregar-se de fundar esl-a· nos ,linda canta r,lgum su· céu. pelo dr. Eugênio Doin "iei-

dois onibus' vindos exp�',. belecimentos de ensino '10· biâ p,'(lto nas lindas rrO�l· ra, secretário 011 Fazenda

samente de Nova Friburg:t\ cundl\rio em muitas ('ida· des da nativa gissara PRIMEIRO ""()NGRES.'::lO do �ovêrno empreendedor'

com Vl,t1toso númpro d� pe<;- des do Brasil .• tendó por Também vive fora dess!!. DE HISTÓRIA 00 TL\ de Celso Ramos, s6bre o

soas de tõdas as classes sMe a cidade do Rio de J<). nosso. "ibiporangn", que � TRO BRASILEmO _ t'.':lia surto rodoviário que se �

sociais. (lHe "iemm preste r neiro. Encarre�ou·me de a terra bonita dos carijór., nhü, domingo, üs 10 lJ.ora'· tá veril'icando no Es'Y.c!9 e

homenagem ao homem pt1- elabor:>r os estatutos. o QU" morto de saudades por ela. haverá sessão preparatória no qual se contêm B lillt"

blico Que tanto se esforca· fiz, obtendo a inteira apr(\· o meu mano Marcilio, c�n dêste Congres;') e às 17 çi\o Joinville·São Francl50..':t,

rR oBl0 progres!'!O daqueh vacão de José MUller, � Santo André da Bôcn di) sessão solene nu abert!JI'�, por estrada asfaltada.

cicl<loit>. quem. entretanto. r�zõe.,; Mato pncurraladn. eXT'ian· no p;úlciO da r:l1ltura. 'ta- que resultará maior a9[....

NQ I'em,itérlo de Slln .1')'1) nue dp'>!:onheeo. l'11nedlram do talvez O� J>f'(·l1.doS dto 0::;"1 I'hRmart() n (-rlifi('1.:'1 ;to veltamento das exce

'R<otld'l. ti orAdor do Genl"o de rpfl1izar o SI"1 hf'ln idf','l .• '6'" l1"rr."lhn Mlnl<!t�rlo da Brlll<'acfi-:. C'''lndlÇ('es portuárias

Carorinense. (lue par sin:'l Tt'moos deools, levou-me Mistérios que só a grano Parth;iparoo do mft.• :no melhor pórto do sul

ê o autor destas cartas, a Nova Friburgo, ondEI En· de lei das reencamaçt)e-i certame as . prir.clpo.i8 "n· pais, depois de Santos.

exortou os famillarel! de tão mnntinha o hotel "San<;· incoerciveis explicar po· tld�"ieo,;' cultur.us do pai...;.. Rio 5/6/9õJ

PARA CARROS
EL'ROPEUS

AMERICANOS

NACIONAIS

Lonas de Freios
Dis{'o:< e

:pn""'�I'mt'ntn" de
embreagem

Cravação Grarp�;I
OFICIN.,\ APARFI.l-f�

Também borr:lchn" e

óleo" dr ne!o

CASA DOS FREIOS
R. SANTOS SARAIVA. 4� 1
-'-----

A sonegar.ão é

cr:me fiscal,

Evite-a!

Seja um bom

brasileiro sendo

um bom

contribuinte

ENVIE SUA CONTRIBUlçln PARA A CAMPANHA PRÓ-CRIANÇA DEFEITUOSA, À ENTIDADE FILIADA DE SUA CIDADE:

Associação de: Assistência à Criança Defeituosa - A,A,C.O. -Av. Prof.

A5cendino Reis, esq. Pedro de Toledo, - São Paul9.
Associação Pernambucana de Assist�ncia. ;_ Crian!;a. D:(eituou. -

Rua do Espinheiro, 730 - Recife. �

Associação Sanatô.iu Infantil Cruz VerJe-A\·,]anJi'r:l.l002-São
Paulo

Associação Casa da Esperan.;a-Rua lmpcratriz Leopoldina, 9-Santos.
Associação Sanu Catarina deRcabilitação- Rua Gal. Bincncourt. 102 -

Florianópolis.

�:ti�t�a�:i:;� de Fisi�terapia F Reumarolugia - Av. Getulio "rgas.
Sociedade Campineira de RecuperaSio d.a Criança P,ualítie;l.-Rua Lusitana.

369 - Campinas.

Associação Nossa Senhora de Lourdes • .anexa. à Sra. Casa de Miseri

córdia - A\-', Clã'<ldio Ruis Costa, 50 - Santos_

Associação Mineira de Reabilitação - A. M. R. - Avenida Afonso

Pena, 2698 -;- Belo Horizonte.

.Associação P�l-ranaensede�eabilitaçio-A.P.R.-R. Iguaç'u,8II-Curitiba,

\ U%
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CIRURGIÁO _ DENTIS"tA ....êtQdo Plllco-pronlatjf;i}.
Atende Bros e crior-.ços consultório, Rua João P fi

Métoco psicológico moderno _ especializado to n. 10 - 'das 16,00 às
poro <:rianç"}s,- ALTA OTAÇAO 18� horas. Atende Mm JARA UM fV')M PAS8I\'rEMPO COM SUA P'ANillA -�U�JlO�..BOOJAlEAplícoção tópIca do fl':'l'r horas ml:lrcar1a� Telrlor.oJ DI\HÇANTER COQUITEIS _ FESTAS DE: ANIVERS.llUOS _ eRAAtende dos 10 às 12 e das 15 as 18 horas 3055 - Resld&ncla, Rua DANÇA....�TEB _ E'fC.

,-__'_'...'; ..." ",-_",�"""<"","-,",-,:;,,,�q;>::,,,,,,,,,,",';"'�C:"""::..' ��_-".':�,,-'(-,':",,,�_2"J",�,--;-"t(,--I',--'\;--,_�,,,,;'i,,,}�,,,,;�,,,:�,,,,�,,,·�,,,·U,,,,·�...,:",,-,,,?�,,,.:�,,,,�.,,,:g,,,:r,";;�",·.�".t�"';";�C'i·'·��j�1&i;r:�-�t�t���7�:C.::.�� ...,���':"�',,:...':!2";�i!*�8,�,+�L�f��&1;;:TUIUO�\�....�;��,,��:::�r;��;�i'f����:�t;�'."��Y�;�.�{j�-�T'�!.�������!:�:!.

RUA CAETANO COSTA 155 esquina F. Neves _ E�
tretto - Casa de madetra exam sendo banheiro de tijo
lo! - terreno 15x40

RUA CONSELHEIRo' MÃFRA _ D�us casas n. 109 e
111 otima oportunidade.

.

RUA TOBIAS BARRETO 22 _ earreítc - oonror
tivel casa de material perto da prata.

COQUEIROS - Rua São Cristóvão ao lado da Igre
Ja - Casa de 4 quartos - 3 salas ..:__ cozinha - terreno
de ll.550m2.

ESTREITO - Vila Florida n. 1 fundo F. Neves com
3 quartos sala - cozlr..ha - banh�lro - agua e luz.

RUA 14 DE JULHO 9::.3 - Estreito salda da ponte
quem segue para Coqueiros. Casa e terreno com 782 'ma.

RUA FRONTINO C, PIRES N. 3:': - casa de madeira
pugamento parte à vista, resto eccmbtnar.

TERRENOS
LOTE na Av. Rio Branco ._ venda de ocasião.

#IfI'
LOTES 1"1:0 final da BocaJúva e ímcrc da Frei cane-

ea - loeal1zação Ideal.
.

COQUEIROS - Rua Juca do Lolde, lote })em situa·
dos.

ESTREITO - Alto da Visão.

BARREIROS - Várias lotes

SENHORES MÊDlCOS
NAO ESQUEÇAM DE DECLARAR O SEU

IMPÔSTO Df RENDA
A. S. PROPAGUE,

Escritório � Edifício Banco de Oesenvolvimen
to do Estado - 5Q Andor Sulos 502 e 503 - Fo(\�
3040 Ho.rários-: 9.30 11,30 e 14,30 - 16,30

MES DE MAIO
Dia 12 - Os Brotos Dançam - das 16 h,xas

20 horas
Dia 18 - Soirée do Odontu.lugio
Dia 19 - Os Brotes Donçom - das 16 hsros os-

20 horas,
0'0 4,:) - Soil'éé da Engenharia
Dia 26 - Os Brotes Dançam - das 16 haros às

20 horas.

A HORA PRESBITEP.!/�A
Ouça Lodos os doming:Js pela Z·Y-T 25 Radio Ani:a

GaribaldJ de �lorlanÔRolis ..

A HORA PRESBITERIANA. Agradec"mos a ,'ua
"'nt, n'ia.

\

PARTlDAe OE
fLORIANOPOUS EM'
OlAg ÚTEI� AG

9horas!

�r. 6hl sio
l Noticias da,Secretaria da Agriculturi;

NO expediente do dia 30 wn\ ao.) Projeto de Gado t ,:'.';IQij!holt
de abril próximo passado, de Corte que foi ímplan'ie- ,UtNICA DENTARIA
o dr. Luiz Gabriel, secreta xuotemente 'litamento eras afecções
rio da Agricultura. atendeu deputado Dr, Eugidio L:.I- '.;, tJ,ka em adultos r

em seu I Gabinete as seguin- L fie mme- �. n�nl'. pelos metodos cli-
tes pessoas: Dr. Joaquim ria relacionada com o de- Di - e eírurg.co. ocnrecce.
Godinho dos Santos, técm- , aeropecua- � .. próteses parctet, e to-
co 'em São Joaquim; Dr. rio de Xaxim e o Deputada tais. t
Exequiel Maia Filho, da Pro- <ler, que tratou vtende d" 2fl a 6R feira

ducâo Animal que relatou a de matéria relacionada com das R às 12 h -ms e das l�

missã.o que rJalizou no RIO Lh tia zonu ru- as HI horas aos sabados
Grande do Sul, COIU rerc- ruí de Itajaí.

.

pela Yl)anhã
.Exdusivflmentt' "'om h,'

r'l mareada.
'::onsultõrlo: Edlficlo Ju

- A Secretaria do Conselho THANSFERIOA
de Desenvolvimento do Ex·

tremo-Sul e o BRDE, estão A reunião da .runrc se
tratando da sua coordenação Admírustraçâo do Banco Re
com o Ministério de Plane- gional de Desenvolvimento
jamento. do Extremo-Sul, que seria
Para tanto, o Secretário realizada, dia 6 do corrente

Executivo do CODESUL. em Curitiba, foi treesreríca
pro!. Emani Reichmann, já para outra oportunidade.
entrou em entendimentos No entanto -. segundo 10

preliminares com o Minis- formação prestada pelo Di
ero Celso Furtado, esperan- reter-Presidente do BRDE,
do-se que dara a proxnua professor Ary Burger -r- dia
reunião daquele Conselho '8, nesta Capital, estará reu

regional o assunto possa nída a Diretoria 'do ':BRDE',
.

ser considerado em termos com a presença dós 'rep!'".!-·
concretos. sentantes dos Estados eo

Rio Grande do Sul, Santa

JJlSTlTUTO DE IDIOMAS YA'ZlGI
O INS.._TITUTO DE IDIOMAS YÃZIGI comlJnlCc:.

o todos o", Int"·e::'::'hdoS qlJt- 10 ,:oslôo obe' tc.-; 0< ma·

triculos para' <.) CURSO DE CONVERSAÇÃO EM
INGL�S poro quaisquer do tres Estágll.)ll, I,kreCen";c
h('l'(, ''',' .odequod1l5 '1,1:- OI'" ifl<ln� rJH mnnhi- tHrde (>

:J nQ'ite.
' '

üutn_.'ssH'r"_ corn,_miCII aos ollJn� "'ger,tes quI:' �

reinicio das ou'as St"rô no semana em curse, úbefle
Ct-'n(J" 'I,'S h"'Cll\úS la estabelecidoS

fv\elhnrec: inf"rrn"cõe� r:r Secretaria d.) Inst'hl'

.0 o,_ �l'(óri,) do!'� às 11 h"ro.� e d-s 1 S -)< 2C 4':.

�l"rns de �eoundo à "t>;(IO fej·a e aOS sóbados dos
Q r1' 1 (' ,,, '� .. ",

•

A DIREÇÃO

EDITAL
lralSpertes AértotWiafillelH8t-S A

Assembléia Chal Ordinária
r� !{' C'l"esente �Ô{) cenvidados os Senhores Aci

cn;str.s da TAC - TRAI'JSPORTES A.tREOS CATA�

RINENSE S/A. fi. comparecerem à Assembléia GI:
réll Ord;nário, o' reclizar.se no dià 20 de maio de 63,
às 14:00 h�pl.s na sede Social, à Praça 15 de No
vembro Edifício de Banco de Desenvolvi!'1"'(nto ..d?
Estado de S.:.nta ta rrina 4° andar, o fim de' delibe
rarem s6bre o se�uinte ordem do dic:

10) _ Exame, discurssão e delih�ração sôbre
'::s o' relatàrio da Diretcr·ia. parecer. do Cú!lse:ho Fiscal.

Relanço e Crlnta!-i., fefer�l'1tes ao exercício findo E'm

31 c.o: dezembro de 1962·
20) --; Outros ossuntes de interêsse da Socie�

dode.
Flnr,ianó"',olis 29 de abri'! de 1963.

Dr. João David' Ferre;ra Uma
.

Dll'E:tor - Presidente
8/5/63

Curso Preparatório Continf'nle
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES
DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 IGINA'SIO EM UM ANOI
PRI:-'ÍINASIAL ,ADMISSÃO DURANTE O ANO'
DATILOGRAI=IA

_ BQseado.) nos mais modeornas rroces-sos pedo.
9ó9ic()S

_ Dirig'ido pele
_ PROF VICTOR FERREIRA DA SILVA
- Equipado com máquinas novos.

HORA'RIOS DIURNOS e NOTURNOS
Faça sua lnsuição à Ruo Dr. Fúlvio Aducci "nti

ga 24 de Moia. 748 - ,. andar.
::STRt:lTQ C:POLlS

GiNA 'SIO EM UM ANO
Agora com Mcli0res probabilidades - Faço o

suo �nscriçõo á Rua Dr. Fúlvi0 Aducci. 748 CURSO

CONTINENTE.

QUAR10
CIJIlI ou sem Pen.<;ào

P.s!eves Júnior. 34

Dra. IARA ODIU HOCETI AMMON

trallsporles de mu·

dallças
M 'lQançaS locais oU pa·

.a outras cidades;. serVJ.
�I)S de mudanças. '1Ial"�

Nij_o ê necessário o en. PAIXÃO DE ASSASSINO
gradilmen�o dos móveiS. Censura: - at� 14 anos

Informaçôes à wa f'r<,.n-
CISCO 1'úJelltlllO, n" Jot _

f"ne _ 3805

stêo. serão tratados pelos
Diretores assuntos de Vit,ll

importância para o organis
mo de credito "ínter-esta
dual.

Dr. SANDIW
MASCARENHA�
t.:1HUROIAO DENTISTA
Ex-Estnglano do tlu::.P

tal Naval em Clrurgta e c..
nica de oôca. Modi!rnissim\
con-cnonc

.

tuturama -

Cadeira eurórtce - Alta ro

teçao.
RIJ:l Brigactelrl' Silva Pee

.

n. Jj -r-rerone: 3�fi:)
CHACARA 00 ERPANH.\

IU�::�-:�nl
C�,,·� �1�ln!" i
'__'---

(Hr'UPA
com ótima casa res'denc\aJ.
Em Rarreiros, estrada IJp

lha. n. 155. Ver e trata: na

DR. ALVARO DE
.cARVALHO
c�ca,_,aOSS(lUII cli

entes, a mudan("J do

consultori". a p3rtir de 1.'

de abril, para li. 'u� Nl.mrs
Machado n, 12 (c>;'1.t..,n:
c.m ii. r�q Tlrad�ntes' -

1.0 andar sala?

Atenderá nos me�ml'S no

rál'io:; - isto é das H' a

12 e da' lE h"r"� em dl-ln

t.e, diariamente.

ATENeAO

lIr. Walmor Zomer
Garcia

Diplomado pela Faculd3r1a
Nacional de MedicinA d:l
Universidade 11' Bra.sli

Ex Interno pOr concur",o d'i

Mal;ernidade E�cela Se,

vl.;o ia Prof. Otado Ro

dr'gues LimaI, E:x-ln!.el'n'

do Serviço de Cirurgia elo

Hospital I.A.P.T.G. do R!o
de Jar.eiro. Médj("(l do f-i!>'"
pltal de Caridade e \.!�
MatE..-nidade Dr. Catios
Corrêa.
PARTOS - OP'!:RAÇOFS
DOENÇAS DE SENHOR\:i
- PARTOS SEM DOR � o

Jane e Danilo marcaram encontro no Altar
Sabado no r: 12 de Agôsto" Fe:ila desêerotas RADAR
COM J_ C. .',;','1'lte niz ccôo do Scc.edace Cota-
um almoço ontem em Palácio o ínense. Serô hT:enog.eado·

G":;ve" ,_cor '--el,,�: rcamos recepctonau
o GE:.' rei PCilh-, Bcas.l. o General Ma�- ESTOU
ter s Mernbl'� JG M.ssá,:, MI.i,ar, B ;:�il- m.ntendo cntcndtroeracs com

Esrc dc.s Un'�i ::;, 6cumpa' hoõos de 0:'.0 diretor al'ti,;�ic:o da Rádio G\I'Jrujá, Jor
f.c aís.

•

nof'sta Acy Cabral Tetve, poro muda:
.

horário do meu p« .grama ecctol das se>

as-Ietro paro us domtnqos às 13.30 hESTAMOS
na samuna d; espere da e ccman-

tadc Peste dos G rotes R ...dar próxín-c MARIA
c'x cc. no (,1[': '-1'1. de g�st./', ccen l+eler ; Batista Ferrarr, no mel

I r -jrorna da sexto-feiro próximo na Ró
G ..._rujá, às 23,05 hs. serô entrevts
;111 pi.o-o voi tecer e c: n . r a mel

1 il·,Ii;m: _ "Mús'ca Proibida d

G staldcn".

NO LIR .. ,'. C.
f' i !eal::<:c:.dJ o "Bctle da Ca\:�iro".

;�', v du pelos acadêm'ícos de mediei,
!._, re I .... ,_:( .\;1 ,if;U�jJ o c.Ltcr

Tito M:di. A i-'ASSARELA
d i Clube "12 (', AgC',slc" vai

A JOVEM crmado om:-,nhõ - prcparotivos por

, qcurdo fi, nanllrol't"no, .eml.r-s, .est d .. sábado com." desfile das G'

[�br.GLo
nc Oscar i . ic cc HO.-E:I, come-r-c ctes Redor.

.

'.Jlo '0, "ANi" de Nbocir Benvenu! J
i.ho

. O ALMIRANTE
� Murij,O do VCl12 Silva 1'1�, 5° Ois

MUITA
í r.tc Naval recebeu a visitó du Género!

. ç',,,-.nte'
ICstá perdendo .bôas- opc.rt,mi

r'e"ha Br.:::;sil e do'Genelal amerIcano,
_de", zm he'4uentor a Sauna. oI, na M;.t'ers.
'ii T .;.janC'. A�ós um bcilc ou p::ra per

Cler P€S'J. Um bl\lho. é uma báa receita. J.-\NE
Ghizo e Oanilo Schm dt, morC'1rRm

COMO . ncr,ntrc \'1'1 Altar da Igreja N. Sro

u�"" ubserv.:;ram que ':Jqui na "Fio . I--I-�E"'�". prôxim:J di:! �eis dr

r:acep" �éb::du, fez uma maravilhos:1- julho em Ararongua· A recepção ao

�. ,J(' ',n\ c�IQrido sem palav:-as pu convidados oco.ntecerá no H-lei "Alv"

ra des'c'l'vE"lo rad,:/' Quatrocentos convidados figuram
na lis�a, Vai ser um CJsamenião.

(l DR- RODOLFO
" nur,d:, Pintt.;, d _; Luz, está mo."

tcnJ,:j um rn,;d3 no e�cri.ório de udvoga
cio. Com seis coleg::.s assistentes.

o MUSICAL
B.:Jr no dc.rn'ingo e�teve movimep

tadn D,ê ores \ Atletas do.. Metfopo!.
I participaram da reuniã'J comemo.rondc

O Tri Campecnato Com a vitória con

tra o "Marcílio Dio5>". em Itojai
ENCONTRA-SE
e:1' Br ...�illo lo, Se::rét-Srü) de E::Ju

caç6u e Cu turo. 'Dr· Elpídio Barbma à

,erviç'J de sua posta. DIMAS
no QllIerênci::J, no violão cantou oa

ra os preS€'ltes "Chão de Estrelas e "B)
d'Js de prato"

-

A RADIO
e TV Ex', Icicr, enviou preposto

para o ,'adia1ist;, Adolfo Zeguzlli, o fim I

de contrate. '10, A oter li é tentadora. O NO

I
mesPlO feZ cem LaLjl"O Sonôni e Antu- Samburô - S':)r, LuIz Hendque e

nes Sev€TQ
.

-

'

Aldo G:mzaga, deram "Shaw" de "bos
sa novo"

LVIZ I

Hl.nrique que gravou "bossa nc- POLITICOS
va" n::; �'h:lips próx,mo sób�do Esla'ô dos ,,_quenos pcrtidos estôo "lO

no Clube "12 ( ... Ago.sto·', cntando (;S eXf)ec.otiva do, que vai ccoJ1teCer el\1 65

�sceu�s�s�uc,eiss�c�s_�o�u="c'h__�ani!�"nQd���o��O�����ta�ca�vcou�a�di�v'sn�ho�,�·S"EC�� �

ás 3,e 8 hs.
Alain Deion Marie Laforet em

8 horas.

o SOL IPO� -TESTEMUNHA

êensur��g:�éa������s
Rock Buds!)n

CiDe Ini

.:;111'1. Lollobrigida

SlIlIdruL_"c em _

QUANDO SETEM8RO VIER
_ PanllVIsion _ Tccni�(),,,r-

Censuro: - até 5 anos

ás5e8hs.
IIaria Occhinl

Guv WIlLam!' e Dnn .Burnptt

Os Valentes DAMON e PITIAS

C4nsu;;:st��n��I��s
ás 8 hs.

Steve Reeves
Judi Meredith em_

O MATADOR DE GIGANTES
FantaScope - Tecnicolor

ClJle '.011
'IIli&: ' lIftt ItAJI

ás 8 hs.
Ricardo Montalbon

Cyd Cha�jsse
em

MEXICO DE MEUS AMORES
Tecnicolor

ÔS 8 horas.
Henry Vidal
Françoise_ Arnoul

.,
"

MUSICALBÁR

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



I 1
do Estado na câma ra - Está artlcuiando
visita 'do�Presidente ·ao Vale.de ltajaíJ

víncto de Brasília, passou 10 PSD. afim d,e q...,..,. se pos

por Ploríanõpotís, com das- S8 erecívar a reforlmo. agra-
uno no Vale do Itajaí, o ria. ccnnnve dizendo que

deputado federal Pedro zt- o PSD 'prega uma, linha de

mermann. Naquela região, o moderação, nem o dtreitis-
parlamentar pessedista man mo da U:ON nem .o esquer

têrá demorados contactos dis�o exacebado 'de CCI';;i.s

��;as l��::::����:��od�eV�l� :��:ià����;s:��n::.:
para a Câmara Federal 0<,; Incres resultados na resolu-

.

problemas do Estado e mais çao dos grandes problemas
especialmente os daquela nacionais.

arca goa-económica de. San- 5 - Brevemente, na Ca-

ta Catarina. mara, fará uma análise d.i

Da »eiestre que manteve situação econômica de SRn-
com !\ nossa reportagem, e �4 '-',I.arina, face ao orça-
que bem demonstra os tre- menta federal, Entendo .que

bulhas que vem desenvol- ou o Govêmo Federal ater:

vendo aquêle parlamentar de nosso Estado, auxilían
sempre preocupado com os do-o nêste esfôrço gigantes
destinos de SUIl terra e sua co a que se entrega o gc

gente, exrruímcs os seguín- vémo Celso Ramos para a

tes signlficativos tópicos: recuperação e desenvolvi-
1 _ Em Itajaí reunirá menta da terra catarinense,

os srncrcctce locais, para ou o ;rstado ficará h mar-

__ .__ . . i�:tituit�te����or;;al ��n!�n:��. / !�:OJ���san����o;��ed::

i �!�u���o� 'Moderna I

Durante sua passagem por Florianópolis, o deputado fedc
raí Pedro ztmmermann manteve contacto com as autort.
úades estaduais. No flagrante quando da visita que' fez ao

Dr. Fúlvio Luiz Vieira, Chefe do Gabinete de Relaçõe:i
Publicas do Govêrno do Estado

UMA 'HISTÓRIA TRISTE!
Sinto uma estranha vontade de contar a histô-ra

<,. Mariano. Uma triste história qUe deveria Ser con

todo o todos cs que pensam que não existe tristeza.
Mariano nasceu, cresceu e viveu no morro: Era

um pobre preto desempregado barbado, esfome;JdC'.
Sen lado à soleira do barroco, êle viu e apa;x ..r

nau-se pe.o mulctc Nair.
O sujeito apaixonado senha demais ..

' Mari�n_)

sonhou com uma casa grande e bonito paredes a

ZUIS, jardim ftcrido (como à do Doutor no sopé da fa
vela), certe bonito (como o do Deputcdo que lhe pn
meteu e roo deu emprego) crtz.ncínhas sedies que
iriam estudar nos melhores' escolas, e muitos coisas
mols ..

Quando o prêto ac-ordou
.
.viu o contros.e entre

otindo sonho e a triste e cruente realidaoa . E Maria
no chorou!

Cem os- lóqrtmas corr-endo" pelo rosto, sujo, des
ceu o morro c deixou-se atropelar pelo carro de luxo,
que veloz- procurava prozeres morertots.

.

Marluno rncnju-se porque: - era pobre e' não
tinha tido oporcurtldade para estudor! . '. estava sem

pre esfarrapado e não conseguia emprêgo!. nóo ti

jnha padrinhos políticos"! ... nãa tinha o 'direito de
amar Nair pvrque não podia s-ustentá-Ia!

Todo o morro viu o corpo l.�� Mariano. ser jógP..'
do, num buraco cavadô coma qualquer cachorro, ali
mesmo no Morro!

-

LAMBRETA 57 ITALIANA
.Cr$ ��n���eO� visto. 0l! parte financiado. Prêço'

.

Ver'à ru'a, Conselheiro Mafra, 21 - sobrado.

EMPREGADA DOMESTICA
Precii:la-se de uma paro cosa de pouco famíl.kl.

Exige"se referêncià. Trator CALÇADOS RAVE

NA, ruo F�lipe Schmidt. 34, N�sta. 7-5-63

fLAMULAJ
Contf:'Cciona-se qualquer Quantidade, na me1hor

Qualidade e I""'enor preço.
Ed Zahia - 7.0 andor aoto 701 Fone �49.4

TERRENOS A YENDA
Ruo Tiradentes 53 _ t-Joflonópulis

VENDE"SE
VórIos 'ates pljximOS ao Grupv Irineu B�rnhau

sen - Estreito.
I _ lote 28x22 -'- Jardim"'AtlântiCO - Bar.

reiras. (Bem prlÍx,mc a Estrado �ederal).
I lote 12x30 ."10 zona balneór:o dE Camburiú

pr6xin"0 à �de cio l ..lte Clube.
I -' lote IOx30 no zona balneária oe Comba

riú prÓXimo a sede marítimo do lote Clube.
I lote 15x30 no Vila Pompeio - (.u'rtiJ;"..,.
I lote J;:am 8 A'reo de 700 mts2. junto ao HuI!'

pltal Protestante em Blumen.au,
1 lote J4x30 junto à Fundição Tupy, Joinvul..
\ lote 22x31 em Pilarzinha. CUfltibO.

COMPIlA·SE

Uma cosa próximo 00 centro çte Fpolis, até

2.500.000'00.
Uma caso até Cr$ 1.000.000_00, prôximo 00

centro de FpoHs.

Impôslo de Renda
AVISO

A.S. Propaque, comunico ql."� mantem proflssionul
devidamente capacitado para preenchimento de de.

claraçães.
Escr.f;'Óz:io _. Edifício Banco de Desenvolvimento
E:>lado _ 5.0 Andar Sah, 502 e- 503 - Fone

Horórios: 9·30 _ 11,30 e 14,30 -16·30

6 - Apresentará projeto
restabelecendo, através do
Ministério da Agricultura, :l.

comissão de revenda ue

máqumas agrícolas a serem

feitas diretamente aes agr;
cultores, com um Çi�anci1!'

2 _ No .eie do Itajai
......"".... ruínuno de tr,;'" anos.

manterá contactos com as
�'ia audiência que teve CO"1

classes produtoras, sindica-
o titular do Ministério da

tos operuríos, assçctações ��������r�e �����:uaoV�i-de classe, etc., afim de se

mtegrarem \la movímentn ��r:a ����tadOd�ta�Sid:�::-
:�;���e p�: ��:a;: Fe�:. da Repúbttca em primeiro

��I, �l�:�:�oaVt���� :�. �;�:: de? j��'firma que integra,

truções da BRs., príncípsn- �� (��'1�:�agu��:�a!, d�n:��:
�::teve': qJ!e a �;�tr�:��: nado de Ala Moça do PSD

nzn, para o norte e para o
e .que tem, entre outro ..,;

sul, o escoamento da pro.
objetivos, a finali4ade d.c

dução que vem ro oeste e
dínnnrívacão da campanha ••

·

-.,:::_,-=-.�-�:------=::_�------------
que deveria se canalizar i��3.1evará JK ao roter em

rllfn
.

·I.ill T E A T R O::r��().:r::t:ri=::i� 8 - Por último d_tP1.I .... '�1'"nnsSla;:,�or __......: �,'
.�_

da nossa economia.
entender que. o aurrMf'Ít.o- do =IlU ....

3 - Em Blurnenau, trata-
funcionalismo deve' ser au- nutrl"tl"VO �

rã da visita que o Prestden.
mentarto de 40 para 60°0. ,

te João Goulart fará àque- :�fr:�::-se s=n:�a �::.:��: •

�:::,u��:dOn�e���ál·ina':: te do custo de vida C-onté*m V�!IIZ����� ���l�se�a�:i:o����l���are ��;�i:�
gurar a torre da Igreja Ma- qu.. nti(.a�es ,insi9n'i-q.óint€s. Entretanto, .cor.�m (1

tnz.
,... -'-__ cafeín", um aHóide estimulante, Q,:,e tem o faculda

P-'.,-o zAI,·mi'.�annO dq·uP.U:"od,O... S � fi O R O S O 1 de de atirar o sistema nervosa, est'lmular a circula-
t:U "" ... ção, facilitar o

'

..'f'abalho intelectual e prcduzir uma

si�era u reform.s constit,:- S O C A r E Z I T ti sensação c'1� calàr agradóvel.
Clonai necessárla. dentro tio O café é digestivo. e tônico· Dev-e ser, P9is, to-

pensamento preconizado· pe- mado após as refeições-.
_________:. --+__::_:___:__--- _. --- _.-_-�

no sentido de que não seja
revogada a portaria que
atribuí a Santa Catarina a

cota de 63% da exportação
da madeira, criando, censo

quenternente, para os trab.. ·

lhndores e para o Estava
uma situação difícil.

estados vizinhos.

\,:;,. �iC:��i�:,��à��O ui!:"�::a��a P;:ns�:/����,�a�:: ���Oa,d�a:'I�::���
ofcrnC,das pela Burroughs. V. tem dez meses para pagar a sua Ten Key,

��: I���,b�': ��:.Ia�a d:::':�s tr;��h;.!crd�09ra=! d'a, Ou seja,

Mas o cuslo e.!raordinar'amente económ,CO não é a unoca'
vantagam'da Tan Key, que soma, dlm,nu, e mulliplica depressa, com roo

9�'osa e.alldAo. Ola ap�s d,a. a Sua Ten Key funcionara com aquala per
fa,çAo comP<'o�aia na )abroca alraves da duros lesles de qualidade.

A somado.a Tan Kay acelerara seus trabalhos de calculos av,-
lando p8r� de tampo a ate prejuizos. .

8urroughs Tan Kay
- .. unica maquiOa de somar 100% braSileira

Burroughs do Bra§il S.A.
Concessionários

LOJAS PEREIRA OLIVEIRA
R. TrajaRo, 23 _ FtO IAMO'POLlS

você prepara

Pãezinhos do TIo Fernando
Gostosura mesmo! Experimente êstea gostosos
pãezinhos. Vão ficar deliciosos porque você na ..

turalmente usará o Fermento Sêco Fleischmann.

�
.

Metodo .. Meça a água morna numa vasilha, leve-a para uma superfície enfarinhada. Divida

'Junte 1 colherl (chá) de .açúcar. Polvilhe com a massa em pedaços pequenos. Dê a cada um

o fermento. Deixe descansar 10 minutos, de- o formato de bola. Passe o rôlo ligeiramente
pois mexa bem. Misture com o restante do sôbre elas. Coloque-as separadas em tabulei.

açúcar, sal, óleo e a farinha. Acrescente 8 ros untados, Pincele a parte superior com

cebola verde picada. Bata bem até obter u'a manteiga derretida. Cubra. Deixe crescer em

massa macia e elástica. Co1oque em vasilha lugar quente, livre de correntes de ar, até

untada; engordure também a parte superior. dobrar de tamanho (aprox. 45 minutos). Asse
Cubra. 'Deixe crescer em lugar quente, livre em forno quent.e, durante 10 a 15 minutos,

de correntes de ar, até dobrar de tamanho Ao retirar, pincele com manteiga derretida.

(eprox. 2 horas). Retire a massa da vasilha; Sirva-os quentinhos.

Grátis. J Peçll à dona MaTia I
:Mais um Produto de Qualidaae ela Standard BIands of Brazi!, InC.

Si!u<!irn-Ctlixu POSlaII179-ZC-OO FERMENTO SaCO
FLEISCHMANN

-DCjJLV,. FSD·5!li3, KiQ de Janeiro-

o folhelv "çO!lSI!!hD� Úteis" sõore

O Fermento SiJc:u Fteischmann.

,

Há olguns djcs, -Ffcnanópolis teve oportunida
de (r. conhecer à dois Centros Populares de Cultura
o de Porto Alegre e de Curitiba ambos fazendo só':
tires 00 imperialismo americana- de maneira popu
lar.

.. �....O prImeiro. apresentou no U.C.E. um muitD
bem repII.sentodo Shaw intitulado "A Cirando Bra
sileiro" e um fraquíssimo grupo de jograis; o. segun-
do levcu em cena no Teatro Alvaro de Carvalho "O
Auto dos 99%" que foi, po.r assim dizer um ensaio'
Os dois mos�ram 00. povo flor1anópolitan6 >IA Con�
ção do Sub-des��wo!vido" I� o.utros números musica
IS criticando 01 'sltuúção brasileira átual. ,

Programa
Escolar do

Plameg
Acham-se construidcis ou

em fa 3e de cf nstrução, no

s-etor escclar do Plano 6e

de Metas do Govêrno. n�dn

meno:; de 36 Grupos EscO

lares, no Estado de Sallt"1
Catariâ-a, perfazendO um

total de 154 novas salas de

aula. Tais prêdio� escolnn�3

têm seu têrmino previsto
para '0 corrente ano.

Vai. assii'rl, o Governg r.,,

tarinense atingindo \Ima

de suas metas p;:ioritárial',
ou seja. amparar a popula
ção infantil em idade es

colar que se acháva á 11',",1'

gem dos estudos.

E�isti' em Florianópo.lis um movImento para o
fundaçao de .um CP.C" paro ter uma idéia do que
realmente seja um centro cultural cuvimos o pe"
rUGna, radicado 110 Paraná, Berthà e I-:J!>rrrero do
Centro Popular de Ct.II.ura do visinho Estado disse�
nos elo que o centro tem Por filial idade levo: cultu
l'� .ao povo, despertandOl a !:lua conSCiênCia, Está d:
VI�I�O nos setores de T.eatro. Teatro. de Fantoche
MusIca ale� de p.romover conferênC1as e exposições
em geral. e c;o�p!etamen\e .sem_p.,.bobilidades no
se.or cmematograflco.. O resUltado tem sido relativa
mente bom pois foI inaugurado hó um ono sàmen·
t�; é' filiado. .à União Paranaen�,� de Estudantes e es·

ta.� ��pondmdo pelo interior do Estado, -pois, Lon ..

drma )0 cont? co:n �m" c.P·c. .e outro em formaçõl)
-c.m .Paranagua, n�o e SO de unIversitório que.é cana
tl�Uldo mos- t'lmbelT) de �estudantes secundários/e o
pOVQl em geral. Apresentam suas peças nos Diret6r+.
os Acadêmicos, nas praças públiCOS e' no

. Sindicato
dos Trabalhadores já tend� levado "A, Prostituta.
Res��t�sa" cf� So'rtre e poucos peças do-nível uni
versl�ano e do trabQlhado.r� escritas pelos prÓp(I�S
compcnentes do grupo. Ate o presente momento fo
ra,m � Paronaguá, Londrina. PoMo Grosso e FI�ria
nopolls obtendo em todas as cidades visitantl=S ver
dadeiro sucesso, Por enquanto tem que en.ror em
contacto �om -o �ovo de o.tld� tirarõo futuras peças,
Se� preslden�l: e RobertOl Mikio Ogata e O artista
principal é Romão Silva.

EiS-ai em linhos gerais o que é um c.P.C grl,]-
ças a�:s��OSos de B.erttla Herrer�,

.

'Auxílio a

�oycs
Finalmente o TÜ.S.C- resolveu acordor-s e

.�az,er algo:, pois há- mu.ito ·dor�la· sôbre os lourose de
O Auto aa Compadeóda"; remontem "O Tempo e

Os Conwoys" d� Pr:sthy já levado em cena Pelo. mes
mo grupo. A dlreçao é de Odilio -Carreirão Ortiga
n.o el,e�co .a.inda incoplfZ:to estão loro Pedrosa, Mo:
1'1� J?se Vieira, Ma�c�lia Santos, Edelm1ro

... Rodrigues,Hllano Bruxei, Rogerio Cance1ier e os no.vdtas Edy
Sache!. Mario Lucy.Bo��toth"e Mlrtl!'s .Riga.. , ..

Tambem Os Jograis. da Univ.ersidade de Santo Cata

:ina iniciC?fam st=;_us ,ensaias essa semana, o direçõo
e de Muolo Pirojá' Martins e Jair Hames, fazem ocr
te do. grupq. Gorge, �Ib�rt� P,ProfO 8eneqi10 Cunho
Perlcles _ Proç!e1,. Lui� _ljenl'!((ue Tai1çr�do.. MÇlrcUi�
Medeiros Filho e Raul Caldas Filho;· dirõo' poemas
de 0igLlél Bâl1deira, Jorge de Uma, Lindo.lf Bell cn
tre outros .• ''-' Q �Ienco 1 de "O .Edipo Rei'� .es�
quase comple:'o, faltando. apenas duas garotinh(Ái
segundo di�em o inícIo 40s ensaios seró ainda em
semana quI". entr(l,

/
';

, Municípios.
Oito milhões de cruzeir.)s

é o· montante 'do J credilo

],1 especial aberto pelo GO'lH:
nador Celso Ramos, a tim
de fazer face 'a.� despa;;Ra
de �e trat'am <f!, 'leis NO"
3.004, de 29 de de-zembl'o 1e
1961 e 3.077. de 12;� JulhO
de 1962, que conrieram au�
xílio aos nov('s munlclpi,,�
e fixaram os subsídios d'ls
respectivos Prefcitt;s PlJ
v,l8órl9.f.

l._:__� ..__

.

_._�_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



REDATOR

PE:JRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGES, GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

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

ORILDO LISBOA - MARIO INACIO
COELHO' - MANGONA

LABUTA

"

PROL O� SANTA CATARINA NO

SETOR DOó ESPORTES

mente favor-i 'e!

qual, mercê de u

técnico not>'1:"1 o '0

vontade índoa-c- �l
diato entregou a Morelli que
bem colocado se encontra-

va. O atacante, com classe

e desenvoltura, burlou o

cer, levou u

nos juvenis
Ilssionats vízneccte dos zagueiros (J.,'llir, entra e vai servir n4

iaterai direita, passando .cli.

ma pera a lateral esquerda. '

J 5e.3. no lugar detxazjo

>jI l'VErinho. ,Quem saiu
...i ,Ha!Jerto •. o que quer C!.._
zer que no ataque rtcarcm

.Ji;lel1as três homens: Monol

li, vacnono e Perereco

arremessou forte no canto

esquerdo. Era o 'último gol
da tarde. A seguir verifica.
ram-se dois ataques perigo
SC3 contra a meta de Dom!

que por dnas veZE'3 foi anc- .

gid..l por Perereca, que, era

amuas as oportunidades
usou da deslealdade. Aos 3<1

-nínutos, Helinho derruba

Rogério. tendo o arbitro.
acusado a falta. Hélinho

segura a 001a e' atira-a no

rosto do player evaíeno que
contínuas-e caido. Decide G

árbitro Expulsão para o'>

dois jogadores, para espano
to de todos, de vez apenas

H!!,linho colocava-se sem

condirão para continuar

pícíanrtc ,.

glfio ln �

r-s :j' i
.,. � . .,. ... fl.,�,- �" .....h:'...., f'li

;.,..,,,it .... ernhnrl1. se

":'"''�''' "f!";fin"rI" 1\""" f'l"-.

h, ""''''''''''''' n" E'\�""""'rI:"!i()
�_1.";'''-<1+'''' ""f' e"'_ atcnm-s
" ...........tll..,;c! ... rl�o; I" ..... ,.. ... ,....,u o

'\'t.i!'Y1n ,.('!rl'l+'" ".d,,� ...o;.5"i�J.
,..."�,, .., "''''''+'''1' ". "'l""�"'i -L
-'1�.-v. -1..., Frl",. """<l.<; ,-1 ;<;
'm,��" .. " .......;,."....,. "m"(l;;
c"'n",,,...-n'''ino; n.,r I\�orel:i
""'A "\".,.�,,,.te. i".,' ....o-se na

liderança dos arfílheiros.

Ver(" 1 Aos 38 minutos, receben

.. ) de Morelli, Perereca u

ançou com resolução, ío:

çando a saída de Josely que
correu ao encontro do ex

tre-na, sendo, porém passe

do para trás pelo plnyar
avateno que a seguir, com

o arco à sua mercê, não he

sitou em marcar o tento q"l'
colocou o Avet em vente

gemo Dois minutos ap6.o
Domi entra em substituição
a Jocely que no lance d')

gol acima descrito conte

diu-se ligeiramente. 'I'ermtn.i
O período inicial, com (J

Avaí levando a melhor p-'

lo es�ore de- 2 x L

Aos 12 minutos da etapa

���::��t:i�Ó;;a� ;�sec���
to de Vadinho da extrem<l,

esquerda para Morelli, o

qual, ajudado por Pererec�

que deixou confuso Carlit:)

e Édio, cabeceou para Q

íundo das redes. Aos 22 mi·

nutos, MOfelli perdia uma

oportunidade de ouro para
marcar nõvo tento, arre

mess.-.ndo [ora.

.;;-n:i:-.:-J de-epctoncu
,L,:'� .ente, CO.11 ir-i ataque
ímprcdutivo . e uma reta

jua.xla atuando dentro" ele
suas

.

pcssilrilídades. En

juanto iS5:), o Postal 'ret..

l;Tá1i.cJ também pecava em

seu ataque que mostrava-s.

talho, enquanto � deíensíva
pr-rtava-se num plano rc

gufur, jogando o suncíence
para barar. a improdutiva
vanguarda do clube do Es
treito que até o presente
momento não conseguiu as

stnatar um único .tento.

-

) c-nheceu o sabor de vetra.

no menos um empate, \.
A Ptimetr� etapa trar-s

.'!r,11�0 mais uma vttorts. correu equüíar-tda, conror

P:)r seu turno, o grêmio me hem demonstra o cieca

postahsta havia conquisto- em branco.
-cdo uma vitória contra o As euee esquadras, embo-

TE!. se es�or-:;assem multo

não conseguiram acertar,
transcorrendo os quarenta
e cinco minutos sem que o

reduzido público pudesse
.asststtr a urna partida 1e

alguns lances de boa técnt..

A oitava r"õ "'"

DETALHES TECNICOS:

,lOÕ::;3 Postal 'reiegrãnco
1 x 'ramandaré O
lo. tempo: O x O - 'FInal

w-stat 1 x Tamandaré O, gol
- �,' de penalidade mé

_e,

JS:" POSTAL: Wil

son Bngé, Haroldo, Deodato
e Waimor; Bíbi e Alípi.o.
Carlínhc, Breda, Édio e

Airton. TA\1ANDARÊ: .Iai

me, Ortval. Abelardo, J. M9J'
tins e AdiJson; Sabará e }h'.

linho; Sabinha, Rato, Fícla e

Lr,lão.

pecneto de P7""'I ; :1'1" z-x
CIdade foi aberta 1'1.

.

tn• 'c

de saceão com o cc+oto

que protag-vnt-ou as esq.m
dras do Postal Telegr,\fico e

do T�mandaré.
O resultado do

influiria nas

OS TENTOS

Guarany na rodada do cer

-'�.n teme em que fêz sua estréia.
Com estas perspectivas

c: ....""., ,;";"",,,,. 1'1",.."",.".,s

""1\he !lo P-'1n"lr1" a i'luto,.j·'l
d., p'nl ·inÍf'.h>l_ jd.'l i'I,OS 1(1
,..,.,in'tt._".o;. eve"nt.<>no" a Cl)
h,."nn;> rlé '1"'''::1. f::l.lt" til'! fn'·'1..
d", J'ir"',, 1<''11 um "n<>+,,"r:l0"
v;"l ....,tic";mn o'lHe ..vi"'i'l H�ll

s<>1t/) ri .... p'ç.1r';"'n ,A"'''''io. PQ
r""'_ infru�.i-ff'1"n_ ooie; a vh,

lênc:h e pre"i"';>,_o dn rh"te

prev<>.1�e11.. nnis n,innt .. ,,;

a'll.e!':. n�'l'·"""'''.m rlr\i� l<l.n_

c",..,·

não muito animadoras, os

dois conjuntos .'" .etteram
no estádio da rua nocetu

ve, sou as ordens do apíte
dor Luta Gonzaga de 01\-

cacões d:) cert�HI'f"i "e

��ta�:�ascu:'uj���i.ru��::
"perf-irmances" 1"'" a�'r-d

temporada. e: r -:i' o l' O

clube do Estr['!:h C:'.!A ai"j�

em campo.

APRECIAÇAO
INDIVIDUAL

AC.>\.CIO - Esteve fínne

nas poucas vezes em que

foi cnamado a intervir. }l;'o

gol unico elos contrárj>jf,

foi surpreendida peja alt:L

potência do "shoot". Grau 'I.

H-F. tem curso de aDerfeico�m3nlo
A contagem foi aberta aos

35 minuto.s da etapa com·

plementar através ctn vo·

l� Bíbi, ao cobrar uma

penalidade máxima,' bem
l',ssim..lada pelo apitador.
Dai em diante o Tama�')

daré t.entou esboçar uma

reaç:ão, mas tal não acoIt:
teceu. pois o quadro não
teve forças para suclantar
este revés que começou ·a

se desenhar a partir dos 15
'--tlíinutos.

a árbitros já. formados em

OU�l'as .federações, ou de

epitadores da G-uana'Jal'a
que pertenciam a divisõt�
inferiores.
Assim sendo por (\11 P"_S

"aram eunápio, Armarvio

Marquf'S, José Gomes S"'

bri_nb."1 e os. I"1f\is dee;�.acados
e:n divisões infA"i';ore_5 {''''''''_o

Rui d'l.. Ccnceir.ão e Wrudir

Roch.).. Lima. at'u..L.'llénte em

grande evidêncin TI") .f'lt8'r.--,j
�rtr"�a Dor su"o; p."a/'5�s.
W....lrl'- �",..11.., T',......., r50 'S"-'

p'e"t ....
·

"'., �Jf"_,.,,.� " -' .... ('''1� ...

ent_r" "lI '" ," ..._---.-

arhit........flT}!; �� ''''", "'e
bq,,,,.,!�p.�p. f! ,'!� ., .; f-;trm"_
d., e l!1tq_ H.,�", pI;';.., �e
tf''' ,. ....,n n ...��l��;; .... n... 1IA'I'l,.

RIO. 5 (S. Nahas - Cor·

tesin.. da Cruzeiro do Sul

�. �:��:oco:��:� Cj�:�
li.sta i'lI.,t�e. diretor do co·

1<'>«;j') de árbitro da F,C.F.,
•

. ..,.,.,.,ei r,nDhe"imento de q_11e,
�""El'a ent,idf1.de, existe o

�"M".i7') de á,rl)itros, com a

f'rc<1,l;,,<>ne ne formar apita·

oi'1rp'S (ctlrsf') de, 1 ano -

t"''''\'I'i'�o. nr<Í,t,ico e psieológi
�..,) e t<1�'l)'in'l ClU'SO (le

".�erf(>i.�oar.:tento, destina'lo

ArbitrJ.)!:enr de L..liz Gon·

r.aga de O!i_veira,· auxiliaoo
nas wJerais por Valter Vi·
eira � Hamilton Ferreira.

Anormalidades: não hou·

ve.

Na preliminar, entre .ill
','enis, também o Postal le
vou a melhor: 3:r0. vindo :l

isolar·se na ponta vinte e

quatrri horas depais, qua'IJ.·

"da p Figueire�se foi derro·

tt!.do. Deto Aval por 1 ii: O

('es np�i.,.,..,,,'1" "'''''''''. �!': "',,"s
..... "t<l,,, tf!nrl'l l?nO'",.i., ".t..irfl..

�:....,n;",..�l:�t:. p:;:�;:"::J;�
Vi"'l n"'" l\T" ......nh<l.. :;!tinC"il't

u....,_ rt"" n"do" �" 'l.rco 50!)

a guarda de Acácio.

BINHA - Destacou·se en·

tre os za!;Ueiros, quer llJ,

lateral direita (lU na esquer
da. Cumpriu uma das mt·

Ihores atuações de sua caro

reira. Gflm 10.

NERY - Insuperável n�s

bolas altas, teve oportunidf,'
Continua IIIl·Se11mn [l1lJ<.

Aos 31 minutos, domin"n'

do semJ?re, o Avai desman·

chava a diferença. Num"

ofensiva poderosa - sõbre ('

A-s-P�O-lt-Q-s-d-o-'!Tri." O Méfropal:
2 X 1 em Itojé:i 218�plugll" Guarnny. com

rosa, com 10 p.p. PRóXIMA RODÂDA
lhor jOgo chegando ao mar 30. lugar: Atlético Operrí.
cador oe 3.xL 'Gols de DeLa rio, com 12 p.p.

2, aos 18 e 25 e Mima aos
40. lugar: Marcílio"l>ias e

. 40 para o Almirante Barro. Hercllio Luz, com 13 p.p

80 e Pilila, para O Bugre 50. lugar: América, com

da. Serra. 14 p.p.
60. lugar: Carlos Renau',

com 15 p.'P.
70. lugar: Caxias,

16 p.p.

E":.:'� .,� ,�.
(PS 1� Jogos

!'Tc"';9'i'�!fOS
Com o clássl�o Marc{1io

DiAs x M.etro'1ol. ° C<..rnO>'lQ·
n.pJn Catarinense de Fut-e
hol t.eve �et'll1ên"ill.! DI'!. t<\r·
à.e rte r1 .....""iD'!:'). !lli("'_ de ou·

trns t.'I'es cl)te.1'''IS dos m"'-:s
intere ...s�tes: Que ch<tma
ram 1'1.<; p.t.eT1�nes do m"nd?
esn .....M.j',o bR.rricR-Ve1"de.
Nfl �"�eio or-ln"in"l da ro

d!J.d<l. tivemos o duélo en.

tre M'l.1"�í1in Di<l.s e M'etro·
poI. em It.!'lia[,· nllJl'l<l. "'1.:ma
cah result.R.n.o tl"deri<r, ln •.

fluir na de�io;ão do tit'110
COMO re.'l,lme"te Af'ln'l'l.tecell.
u('Iis com a vl�ó"-;R rlo 11.1\&
tro-o'1l, o c}'""'e cricillm"TISe
um 0"''',,'1 A r"'1<\�e; nllrl\' a

crmrmio::;ll\ do Tri('''''l1neona.
tn. P'1.. l"1"i·... "11""" e�".,.,a o

J\1f"rf!i1jn D�"" .-f.,i """1" "o'l"1-
nq e n....," 1'1��" l')r'r.,..-1')··"1
01l(� rOH,. ...�P.. o lIif"'h ..... .,.,.,1 f7')i
01t>'ln'l flhrin fi. ,. ...."t.,"'e'TI a

.... "n",,,..,..,';tt fl"..,nlh·b. C"·Ca.

?··Ii..."....,o"q...-." , ......"il,,,t"s
1'V'11"P.""'<"""'" +.i�",. .,.';r" rlo
nl"f'�l'. 1'1 ... "�,,nn fin"ll o

lI"'�r"ni., Di",� �"-;11 de 0"'0'

d'l ....<;,t) ""'n"F'O'.. i..,rio acon<ts

riir"i-.",ir ". riifc"'e>"I�1'1 p"'l'a

2 x 1. nl"".",. """1'1 nHe t"l'
mi::lOU a partida, dando CO.l-

Foram ence""'''d0s. ont& grand� 'brilhantismo

ont.em, tlf')r vn1tct '(j .. s 1'1,110 cenas de raro esplenaor.
horas, 05 IV JO'l;OS ;P"m.· Ne�es jOgOS, o Bngil

T'i..,h'l. n curso de e1uc'lção
fisica:

sistas encontramdicões ao Metropol de. p",i.
tical'l'\,)Ute. ser chamado· de
TriCamneão Catarinense.
O Metropol alinhou com

Rubens: ArDlno. Flãzio. Luiz
Carlos e Temmte: Snbili. e

'PP.rtrlnho: Hélio H"-milton,
Nilzo e M::trr:io. H"-milt'ln
aos 2f1 e Hélio 80S 44 mf>.rl
caram para os visitantes
!,!nquanto Idésio aos 42 di·
rninuiu cara 08 nort,l1ários.
Arbrtt.Acem corret.a de Vir.
p'ili_n .T"1"e;e e renda de CrS
340.5'7.100.

- O B<l.n.......o rle'A"rleu o.

sef!U"d" coloCRr.ão atuftnrto
"'...., V,ll'!"I ('rot..r!'!, o nu"rnnv
"""·e�nl Chlhe. Venr-:enrto o

rt'1",lo cnnt.r::l. os AA1"r<>n"S.

os h"-,. .....,i".<L" conservaram

Em Criciuma - Metropolconquistou três medalhas de

ouro e cinc6 de prata. te'1'

do participado 23 países.

merlcanos Que se rea.lj�'l. Djss'�·me T'veNl "lo Lopes
que há 3 anos vem dirigjn·
do o Departamento de Ar·
bitro .. Que durante O curso
de 3"er(eicoamento, os ár·
bitros terão amistosos para
referir para se conhecer a3

qualidades de cada um.

Tanto faz, referir profis
sional, asoirantes e juvenis,
são todos da primeira cate

goria, havendo contudo �·o

x Almirante Barr.oso, clássi'
co da rodada
Em ltajai - Maremo Dias

x Atlético Operário
Em Brusque - Carla,>Renin!.1�1 r" F"'�!'(ll.. rolo'cação

Anri"! ... a r('l(l<><'I" ri" ,,:''''R,lf) 'P!'l.ulO,6
e do,..,.,inI!O. a �it,,"";;n (ln<_; 70. - Guarani, 8

Jair de Souza foi o árbi·
Renaux x Caxiastro e a renda não foi fome.·

cida.
- Em Joinville, o Herd·

lio Luz, que vinha de esta

penda vitórias, caiu irreme

diàvelmente diante do CH"

xias pdo marcador de 3ltO.
Na primeira fase já ven

cia o Caxias por lxO, gracas
a um tento conquistado por
De Lucas, contra suas r.�.
des. Na fase finad, oCa·
xias engrenou e conquistou
mais dois pontos . atravps'

de Erasmo aos 5 e Noberto

Hoppe aos 14 minutos. A-:·

bitragem de Adelcio Mellf')·

zes e renda .}le ers 104.660,00.
Finalmente em Brusque o

Carlos Renaux foi surprf!'
endido pelo valente América

pela contAgem de 2xL
A vitória americana te ,'e I

uma H'sonância das m�lho,
ras nfl.. cidade joinvilense
atentando-se para o fato de

que o Carlos Renaux quan·
do joga em seus domip.ios
dificilmente deixa-se abJ.

ter.
• Após a realização desta

rodada que apresentou os

resu.1tados de Metropol 2 x

l\It().rcUio Dias 1. AlmirSl'te
Barroso 3 x. Guamny 1,

América 2 x Carlos· Reu'ltL"
1 e C!txias 3 x RereHio Luz

O. fic.m sendo a seguinte a

clp$sificnç:ão (I'1S clubes:

lo. lugar: M2trOpol, com

5 ��P'lUgftr:' Almirante BH ...." ..k,
- ", • ilumenou • Curitiba

Em JOinville - América x

Guamnv

PROFISSIONAIS

'soda cáusticaln. _ ]\"n; n n,o.

'''.,. _ ,Atót;�". 2 inicio que, na oninião do

:1"). _ ']1';""\lei"e�'1t;!. 3 diretor, fazem juz a n:feJ'lr
-f"l. - Postal e São Pau· prétin "r"tais innnrt,antes.

1,,_ 4 São bem remuner�dos, (JS

r;., _ p ... "J<> P",.,., ....s. 5 )l1"hHr""s dr>. ({"":r><th"ru. 1"e·

1' ..... __ f'!"., ... ",.,í I) - ceh<':ndn os d"'l n,.;"""ei,."l. di-

10. - -Fost."l T.....1,,"'r·Hj.

3,.,. _ II�F;',.,,,.,

40. - T""""""�?-" 5

60. - Pral"- 'R.,,,,.,,,'I '" <',;;.,

vi"i'in 1- mil e M."'io; U""'� n�,

c.ent�f""T'I') e 00:; (ie �'Sni,.,,'l'
tes l3 mil, 'l',,-"!.,is _4 "l'ljl e

auvili<>.rf.)l> !'I...,..,;' 1'1 4- mil ""5

pe�i-ivP""'ente. 17""'e"', d''''',s
V8'7.eS por se ..... Ao'.1. flf"i,,'l. na
E'S""'n Nar-:i0n!\1 de F.dl1f',a_
ção F;"i�a e tp'1'l rel'_'1i"ios

sem�nais na sede da enti·
dade.
E' nosc;ivel alie. pam o

fut,l1ro. sei::!, �1";Rdl\ fi. Al>"O'

cia<'ãn Brpo;;leira. de Ár�i·
tros de Fure}) .....1. oue foi 1<1n·

c�da em Hl'i7 ·.nor MlÍ.rio
Viana e outros velho", .... "i':'.1__

dnre,o;;, mas que não ,foi
a.til",.,.�. C"""I1"'''+'' 'loiRo n�

('"'I,,,�"q_ t.", ..........I',,� ..... '(I ....�'3

s" .....<1nf'" 11m; rif"-;".,O\ntfl!CJ rla

70 .. ::::- Tr..mand3,re, 8

Na primeira etap'l. o!': it,""
;";"n�", t.i'�"1r"m. prpnde rij.
f;""'r1o�1'! ,.,,,rll. ,.h""'O'''r às
r,s"\et;; �'lnt,-áril\ nois o ,",u:1,'

rrnv. ",tllnu )'1"'1'1 mp.�"",o

1'11 .. "_,, rle prmiH'hri<'l "''''I hem
111-<• .,.", ::I. ......."'t.,"'",." 0'I1'! 1-.:\.

Na et�pa final os barro-

1'1',1',1'" " r!" ..�r' f"" M"II'A\'

parl��a. fl",."..��"".,!'" "I A'��€mhil
''''M'''� CRISTALIZADA EM ESCAMA'

FA'RICADA NO BRASIL PELA
PRIMEIRA VEZ

CIA. <LETRO QUiMICA FLUMINENSE

'Embalagem Industrial:
Socos multiFolhos (Popel e Pl6sticol de 50 ouilos

Embalagem Doméstica:
Coi�as de papelao co", 24 POCOIU pláslica� de 1 1/2 :b

Cnrn um 9'f')1 ;1,.., r0l1ti,.,'hn P ('ll1tr'" ,.,1", Polf�

a c:'..1 :::,.., ...1", p ... ,,<:,.;l """""<:''''''''''';11 <:Pll rnAl'Jnf' I'�-

Slt1t .l-n nQ("!-� "1l::l ".,�-r')t .......... � nor pr.,. .......... ..:I .....�
.

do 'lTpl'ho ,Mm,rl() ::to �'1Y'Il!ant�f'. n$'l t�.,.t1", rl�

dom'n...,.') a sel('r�o nHci6naI da Alemanh�

pdr?vL
.

SpI'11,lnrTn (\<": r-rH-;"'1)1:: nroco"'''''+OCl' .,'" � ...""h,_

----

COMERCIANTE
P�,...t"io o SPII r ........ i",,1 fi!õanc!n-sp ::10

SERViÇO DE PPI"'Tcr.,.,. AO ÇR'OITO
tCe'DDl'lel

CLUBe DE=' I"'\tl)t:'TI"\I)CC\ I f'IJISTAS DE'
1=1 ('IPIA"ll'll)('I"IS

_.".�u" Feline Schmidt, 19 sobo _ Te1· 3518

RfU.UDrU F DATFNTF�-
1I!1P'"Ie l'If;rj�l d� P.n"r;."�". ',,"ndrhll
'C>l'(lhfrn "" m(f.""".'. '(t"t"",t,.� dI> '''-'1f!111'''''(I. nnmes �p
"",,,,�,,4...,h H+"ln<t':'p PJ'tahe'��t1't"nt!'1: fn.'{{anias. "'asf!1I II"

n· ... ..,"'·II1"",, ..........,..",!fi> 1>T"T'"...,qr.n"

rin\D."fn n C'r'.1" �,.".., .... ...1,.. (>�T1";!ll";""l-.,.. fA .... Cl'll!:l ,....,o_ A"" ....d.. "A<'l �.. 'hl'lrll\ r'l;.... lto

Jhor �-nrtOC'l:ll"l+" ;_;n �t_; -:.:1C1'nr�. i('H"�l".ln mOll2ml') ..:am�:"_,;;�:r oe�",;�; :r::
aS'!ó:lm 5no;;., fO,..-'t:ll"ltp (In nl1t:!1 1"1",:10 � tJp'_re. A tas seriam aut6nomos, sem

rendi3 @tJnC<;'l'''' r8S8 c1n� 1 f10 mill"l(\P!õ: rlp �Cl'l1- ;:-:;:�n:;t�d:ein����p�u:
1pi,.,..C' n r'� ':.,. ;, ...� n f'f\n'\"',."...... -iO::Qn rI"CI' 1,;_ ....!:'''1... brAve."wnte f;ft.......... ...,s est.a

õP� )"'l1Jn..:l�o:'l!," CO", • .; �rn�'t"I'h::; 1'10""" U'T.,.""",'h1ey 9P�.--&.n' "n 'II:�.n 11! t',l

�1. () �,,1 { qi, ·:j"l.C'O naCional dà IMlahrn' �� ttt�:o r=�
, �,;

Representpntes poro os

filados de Sanra Cotarmo e Poron,ó

BUSCHLE & LEPPER S.A.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"'����••••••••,I."tl:,�I"'''''LI'',hm;\�;,,�,/..:!���_!!�t���i�?ff't1l7f.�����
fi

dos atos cívicos do DiJ. da presença do R"j GUSt3';C

Bandeira Sueca no Skn- AdolfQ.
scn. que contarão com a

zscnndtnãvía. situado' em

nstocotm i, apresentara -o

prinoipe de Hambuagu' de

Heinrieh" vcn Klplst. O ;:>1'0:"
dutor e -construtor das

mQl'iOnete,s é 0 flrtJ!;ta ,1Il_I

chael Meschke. -nascid,., !l,(
•

Alemanha, e a s vozes ser.to

ns de renomado:" :Il·t'�:' I·;

de teatro.

Os turistas C;UI' -a,,<'i'�: ..

rem ,10 r'esuvai de E�'· '".
CC']m- terão a o;>rtur1i'�[I
de. ai"! h. de pa-t.etpr .. ·

Igor Markevitch.
Para a c-memoracéo ,I')

150.() rmversé rio do na-c

ctmcn-o oe Rica-do \'.-�I�';
uer have-r. uni-r rr-pres vn

tacão '�:e('i:J1 de, suà-, {J

peras dL\l'11tP o F0stinl
O prcgruutn Incluu-á i, i

V;a!qllír' v-", "TannlulusP"
e "Parstf'al', estn última em

SU<J VCI'SflO ',i·l�.n!l1 ("'l ,,

Jemâo.

. O unt-o tent-o
.

ncutc dr ::11:l.J'1 nctes

gust gtrtndberg, c "0 Mer

cad-r de; Veneza", de 51':'1-

kespeare. Um ballet espa

nhcl L;1t'â brilho e co!' uo

F�'�tjv,d de Estocolmo. F:,

to b,,;lIet sem aj-resentudo
.'
no Tea: 1:0 da ÇiduQ.c, o

mar.;; rr-vo ela CilpitaL E1l

tre os ;I.ti.sta,:; cstrtlngci-
1'[,S pcdemns citar " cé;c
tire míantsta amcrtc ruo

Van Cttunru. que dará

concêl'to sinfônico (fe

eh Stockholm F,'Snval s'o

unda tíon. sobre () pntr-ecr
n.o do -eí oustevo ;.doil�.

Entre IIS ',rar')('- do r'os

uvnt. po.tom ser 1 '"i ,

canas :1\ apre -entacões i.'"

ramo-o- ,e,·trelas suecas dn

Mr-t.r p"jibln de' NOv,; Yo�·;;:

B:rgit nnsson. Nicolul Or-r
da P \(l"'stin M0yrr, S�..,-\,)

no pulco. tamberu.
otn-as de pl'iml'Íl'/t ii

nha do Real T(':\lro DJ';U,·,;l

Estocolmo Autoridades do Lt1. I.
Virão em Junho

BRASfLIA, 6 (OE) - ms- ures.ue. Afirmou o mesmo

tá marcada em pr-íncipí iaror nante. que as -a�t.�i-
pura 11 d ejunho, fi vinda dades do F1\H, mostraram-

:,),0 l3!'!�sjl de u ln m.L;-;", se nnpresslonadas com as

do Fundo Monet!l,rio Inte '. acívíc...ces do gcvêrnc bj'a

naclonal. A informação foi sncrrc no campo Itnanceí
dada por um porta-voa do 10, contro.anoc a ínnecêo
Ministério da Pusenda e>:l ";_�l C.l!l;é) j.i aso.

E40lcomo - O Fest.vnl

de astocotmo dêste ano,

oue será de n

de maio n do junho, L".'ll

rarn CI,Dl vari,·.� filmes de

jngnuu- Ilel'gmai1 l' rres

))J,lct-" suecos. alóm dr ":011

certe, das orquestras Hul

lê sóorc a lÍ�cçã cI Sir khn

Bnrbu-olü. e da C:J

lonians!s, de

A orgnni:t:<l!.;D." «estes r'cs

ttvat. que- é I) 11° em .m-c

c' ncecutivos. esta a c a ruo 'Jco. -rtustavo TIL", de "\:1- sita rUSsa, sob :1

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

CClminbcs Sem Fim 'mpos-se o-teâo ...
Cc n ..

� .. <>1.'''' li �w·il1" n-u-to, mas não é :> mesmo

de ctt' rc:'jiz;J.r t\ ,1.1\ atua(�?o l'abr aue pontificava 1.;0

COl"·h'\c'.onte. G"a:1 9. fF:llc. R2.!'''!O$. Gral;. 7.

GEHCINO - O 1:;:1,,";: , S.t. ,,(.,10 - COlU\1ÇOU hem,

zagueiro se houve co•• _ c::m(i:{'p.nd:' até se trarsr.(;i".

.......ouli.lO.l infatit"- mar nwna ligur,a apa�ad'l
velnlOr.tt!. Gráu 8.

.

L IdU

MIRlNHO ....,... Enqmm!,o • JN - Bem mnrcu·

aluou nada de':<0u li. de.:·�· c:- ,r a pidE' Í8.zcr. G1:v.n 6.

,ar, 1:.): ... ·:))11 S_I in�;,tst.:lm.:n RO·'1:.:r�DO - Enq1,..,jHlO
te da cancha. ,Grau 3. j'lgQu.. "';Jell:,$ um ménto

.!:lONGA....,... ;8U:l'OU- n3 R t.)l'�: ().la cO'1(illi::;tn do

�:m ':'�/.><; ._, -s ,hl .,,� a lI':mt,,)"l· g;)l f:'1;JO d,"! F':".l:"irensE'.
t.o, Gnm 8. r-.:(.l).1 ,(t e ,jJulsão:

(.� {�nbul"tó"i(js. c mnle

tos em suas aôci,,d ':'11 �LI.S

so�a��r uutm« .:jUl' � Elf:n

ilumine mfl'c("'J t1'II';O

j' l'ó:m. "'Jrqt!� �'-' '2 '''IH'

x;o. E' um <ies:'for;J ç 'ünr:ll.

r,ao ter ft'iio.

E srnho:·�'s· ;·i:'ren:\cr"i.

Esta é uma crcntca em filh·'1 cu-r-ece-ero: .vottc-

b",�S:\ nO"3, pa-a mim, ua- e-mela eS"'1TJ.I) [1 out-os !JO-

Ta os tottores não ser. r- rtzomes 'os.. oc!o o (101"-

dai o $' r CHI_asi meio .:l:i- �-_.;-.,,,,,' P;us t<i,

rn,(. p:l.1'1 mLn. J:,ar3, os �c,-
.

GOherbo '('nl .'õ'..!a aspil';'_r;JO
tl:Jre!, nã" seI. de arral1c<1t!a ;,0 prog:"'-,;.

J3"'s :1 !l va faz-�l' ".,- l!"� ... ,ut'lt') no� pare�e o

5:m' <,utl'O d-� �H;: II Sul nl'

N�<,d á rua c_;
• ...._ •. ",.').. E tE'tl!" n' "lo-j'.1

fIa, nl'. :�5. n1'\1\a C"�.l f(i dc' .;>11 ,,;:,�',:-.hã. \'21il

.I=",L,�rl1te:l_,la :1 J'lI\ni1:t t!a

til) 1(1'·}'ll. \1:11 l:.':'.

j,:lll:l. qUto .:ln'·h

Al'�uu;, : q\�, s cour.e '1-

d-� 5:\0 ,T ,.... r. ; queles que
aind i nao r:'I.l a blvlt·-';,l·
Ihl dI) Sr. K,,�! Max

que lrm. _,11 rlll'y-am H h·).
(·"ade.r- � I '�. enncn

tr:lndl) I ,:'" :�" o se\]· j,

s3"tl'ad0 � .-clal:�!llO,

Para a su�, mamãe querida fC'ça um b510 d�H-
6oso no Dia do� �ães! t. um presen.'e tã:J bC{\ito, ..

tã� pe�� ..al.. !'ua mamãe f;cciró ir.crnLdo!

riolebl'f" '[, [J")')fias: "iú,' ,�(_' ar!"U:r>"ll qt'(' p2di P,)C-
nal de ("'s J'" pU')I.- ('o. "1' C) ;Jll.r',,··:,'.'.ll' lll-

I'. rb;n(',;e�.
lüa, ql''' ,s

)1' b�mj' ".

t','} nP' 1.1

H'I )

O� U'�

1, I'

Al1! q1l'1li-dl:J
.

:\('I'llt"rP:r T ['ue i'O t ,r 'Jill

"FUCK". ��it;,. i�irhinh') !-;.:-

o D.,��unlo I,Ci,)'\��:

lTlE'�;mr'J ClorQl1" :-.'J Bn,,'t ('

pro,b'r\') ,'" '<:;"'tl,'II\

os' ;iolnp.ores de ;-Y"�-:fJ I)

C\I.'1P:\. Esbojou c1. soo
fibra Grau lO,d(' !üZN:

Clnof' XV. {' pOl' [lí :lj"I��.

Sr t:oba.::1r) & hor.

si'Tprp t"l'mru-mr ])1 T

s· 11:,1""
i ll::J�M

nOG�!UO _ Dom (,.. l� 1";, �o.·e n ,j�" ch�gnn:.io
se' ('"p("�h 'lo -ÇJ�·O. 'I' (' .: s �'fa!'ldes('h�Z:'d'h (' ))11'�1:-'�'

Xh'1.03 c'J ::;.f:, '::'id, �

('ue ';p!' r.1' fp l;_i'.'nil.l P ;';)

1:) "-_ roi o ÚL'tl..:;t;J ("1tJ ':, ',� "'U na f

.f!n� 'i f'"I{9'11�'; ;, d.@ (' trI)',

il);1f'Tliwj.;li1'm'!1t.('. (""··I�.

.R013E�l'() - Al)enrs �.

gu!�r <i('U d�sem .. :.),
to tUtf,dol' C'Jl�) ;;e.ai) '('.

Gráu 6.
M6J;tELLl - confirmol:

-suas �ptl(lões de aJ'.tilhei!'o,
as�nnI2:ldo os dois tent .

5

que fi�0� d1&ip:lt.-> (\

t:mM e",n�'Jlnças d') "". '1 'j

l'(»'l-M. G-rSlJ, 9.

VAOrNHO - -;-poi o p�'"
lf"1tO "',' !'f'f!V''":a, rotn um'

"p(>rf(\r��" )'),"1'" e<I\,tp!"nd't,
MfHCOIj 1\dQ gol (> r>oop,_'fr'l

pllra a feitura de doi�, Gr'�,'

10.

r �'u a f'X'p,ll-. �..,'-
I�F\'.� ,) {'ilr'C :'

El11b r"'_ '''l'l ,ll"i'" l": tI';e�.' 1

1;1 um '�"]l,'J-J 'nrad ,-') '"

f)eJY,i� 11m 1<.:"111

1'1 _<1(", ,., .. '''(1'' '''l, f'

dade imool"l'lnt{' q�1C

nha! foi Blu.n"ll.lU·

I, ,<las )".

,F. ,I" T�) rX"ll':', (,�I_, (',ei

n" ,nlci). R 1 d.f'IJ algum
Em K •. Y'<lY f' f'.\1'l"'! fu' 1::1 '" J''!'asil-1,:. _ fr 0<> i1 >-..JUtOS a\'atll-

nr. N, S Q tempo teve

jcgadf'_s infLntis. Grau 6

C. n i, �<a r' T)

nJ:m�rrl. n"j,·,.j r. caiie� (.. -,j)� ... En: '1,,:'1.' i�so ,;,.1, r.lc:h'JI",' ': aC'1 nte (,il
nematoP'ráfkam!'n',> n') guém s' (�r '''"pere :li'). e:r. ?'o:'c�,' York t."" 1111, p __

prazo de sel.� mesp,.;, P'l- P 'rnue "l3:';:'j' venc.'!-a ra!s� onde os ânj'l� 1C1z<;m

l'é!l1 tU(!1 d·reit:nl'o. .E,,;, tuc'o' I�,o o'le ai e3 fila P�"'l 'nt!·al'·

tando eu ,I ;! nho. mais o .i�l:' ..,;.']' ab, 'i'''l'll,

-,Illl chegue'. \'i E' um [>,,: t·o fl!', • o 1)'" ·,''\U\;'JO

'Ó 1110 fiquei p'1r- qu, t!·� ..: ''';rí�''J�" e,," 11' V':O:. ))"1",1' :'

E saib"·:1. de aU>�Il1·lO.

que n5.o F��OU �:,'<:.'L1.} ;;0-

bagen·'; l:?çse P�í':, sE. P)
bre nâo _ ·sou',,· tli ,jp .•

'-

A;:1BITR.'l.GEt.f

BelO DIA DAS MÃES
.'/4 xíc �. c'?rej�s em calda
) xí ... dr' .j:-dnl,a <fe trigo
.".1 ... .-,'� 1"';""'11 df.!. Ferme:1to. em Pó R0yol
1 I? ('(llh� (.-hó) de
?I,3 xil:. d" JT'rl'1t€iaa (lU maro::rino
1 1/4 xíc, 2 colh.'(sopa) de acucm

2 ovos (cloro e gemo separadas)
1 xic. de kile
1 r, ('rlh (chá) -de eflsénci'J ce baunilha
1/4 )(;(' ,-tI (':"Ido: da� c-e'I"ja<;
2 c·"l,·--r.'"D.<I) cl.., -(1('ucor
2 c('!I,. (�oao) de óoua
2 r�.lh. (chá) de- M(1)�I''�
1 1/4 xíc', de creme de Ie,;te, b:Jtido e bem esn��

.CO'1-rlCSO o trE.h!llho de .ln
s� C r':.>s BI ·rra q'l..e C,?-
b" ,p- 0,; el nloroso�.

com prE'juizo para O Av::,.:,
IS(lC'S deVe'

_f,,,: J u;�,a: Helinl'o,
f Ji ai !ngldo por

, ',"vll) os dois
''', "';),> <,,� U'!""d1dO lnu-

,�

t"'{I�nj_o, SUll

r>n'lC> �) ,�'h,iu �o mn.r.

"uor (lHe e' ,:Jt'essou fiel
... 'mte o desenroÍ'Br do prp.·
iio.

Foi s',':hando 'i�!e t:1:lnl"I'�

Dnmlnt

�') "",l;_; nZ11<.· 1111'
b: )'1 ')' I'l"n( I!l'u'nfll,::I'

mel/),,: (ji' id\l�_� .(' ,"1: ) 1':)<;

rlllhet( S. ;:,a�:,-'I:es co",')
H,'mem ii P,-riquito; n-

gora d�'·a::J. II te para lU'

rneiclica ;:<'j:'fll o que qu,'r
diz"l' oue fic�lllao

d:Jlil'lr:,.+ 'lt C',l'

elo G"l't'_LC. Fed;')';\, o )l)'P
�"ntr> õ'm Co rej� 11l'IIS
alinh�(')' olle 11�.�,,, drl'
(':"'-do ,"."; I"!:! 11'11" Daje�:J.T:'l.
ll'lVn· (,", p" i,' 1\01"1

g'-:t(; ri (J' b,

lifctórif1 P,'lb'j!',1 (]'1"
InsLtut S {\ll'r. I:', 1,1 "

lll('rl"io";,l:l!lI i 1

]1l'OIll"",n ,'.' :1O

Fiz-me ", _l:tllt('.
Sul e o Nane r:o Estnd-::; U:n sonl:o qUq e,�"u�t.:)1l

o Mundo n�,o 0-r;_; D'õ'l1l

de' tO:IU.� 'Sbem o PE;'tEl'!BÇA....,... .cUil.'J)l i I

1;UO, me,;'lu,' aI ll' �{\u 1.'

qt1le m!;rêssou no Avir,. A'·
liI�ou um gol de l'eitui-;\

brilhante () cooperou p;:.m (,

üQnsignll.�ilo ri ') Y ,] d.e f'-n

'3el'rall, ·nto. CrQU 8.
-

J()(;i".Lol u·; ...• -A'.,
bos Opef;.l.I'Stll bem e.l1··I;i:�
CEl$ varios, poré:n achamos

que o prim.. jra h�UOU me

lhor. Grau 8 para o primei·
ro e 7 para o segundo.
Mt"\R2ECO - Apenas e<\

!off)adO o lateral direitr] q"c
�eye gn,'.!ldc trabalho na ",,,to

setor,'Orau B. •

ZlL'I(}'1j � Não oon ...en

ccu ctesta ver. o elj:·aefens�r
r'') -s�lec10nado, Acusou f:l-

lhas. Grau li. I

b;';>.�il(''.rf)s
C:ônL;:><- (,m bOs�a !'!dff

é a.'lSÜ:1. dleia �j, :'ltl'O!n r

Buoqü"j (:It�·:,� te:, '�",.
Cllrit b�, p, '') ••\' ,.

São Pau' � (;i'p�l'!-1n1:l',
/ldjet.il" s: ' 'r:'I'C'i �n�l:.I"

faftO do :'��:·�'f.".

F;nqud '1 _''':ldeira

Af!!'L-1.l nr �� tod S ,,5 ('.1.

munist"s· .-:\') bm�if�L"'"
amer!cal1ns. pC'la{'os, POI'
tllgU('"SE'S lIl,) (":"nfirmo

('sperQnc:<J.,,- o ,iUl:'.' n:,s.p

com PRELn.UNAR
-,p"zar da I 1'_d·1. vem a "'UJlill110.

'\ '�fi'lj -;.,�,.. h'm"l"'u f,)j \

,,-'....�: h nr,,)o Av<>i. '.J..!lo P.;'

CC?8 !"; ... ; ... ·O. iS01<l"lrlo. R+

.sim o Por' ,1 nn liderança.

��-------------------------- ) ou 3 ootos de anqino vermelho
Peneire juntc� o for'i.1ho o fermenb e o sal 8a

ta o m�,nt€'o'J com o ocucor até f"'l'mor um cremp..

Ju�te o:: oe-mos uma o �m:'l batendo �;�mDre Adicio

ne a e!-'�(. lcia, Jurte ')s innredientes sec,r,>s oltel'nando

cpm o lp·te. Junte rs cloros em neve e mis!'J"e :!udO

sem b,"1' r, Unt� a tnrmo ('m fei�io de c"'r"ôío � for'"
re-a c()m pc>nel impprme<Ível untCloo, />-"l':Irr1,e os ce-

r('io-�, ,rnrtadns OI'. m;:'io, sAbre: ,.., p'�Del. (olf)('Jl)e (':] m;JS

Sé) c\iid:lO'1q;jmpnl", !,'hre elns' Ac,s&. eM forno mndf'ro·

d:1 dUl'('In�· 1 Iwr'1. ne'xe esfrior na fArmo, '0 mil"tl�

tf'S (int('� dr' virnr, D'o!soSr'lfnrme (' :,i,re ,.., l"[l!')el CUid,._

dOSClmelltt'. R2",I'l""'" no lunar a>\ c.ere:ac; ,pie qrlJl':i,._�
rem n" I"II" .... r.1. De"(�<; dp frio (:rl'te o nAto""O n102';0

h()ri70nt'<>lrr�'rtr' c",,,or('lnr!(1 8<; 2 cort�s N' '111'" C'1CS

rela m:<;t'lr�?: cclh. (�("Iro) de ('curor, o M"ize{}a, o

caldo do,,> ,('�e;C'�_ o Ô'1ua € o an'ilin') Deixe ferv('l1'
oté fict"r IIJT'O cold� d-::ra e O1'OS<;O. Deixe e-�f"�fn' e co

I-c-oue .�A:-"'" os cE'''ei,..,�. Pllnha 1/3 do cre"'(- s�re o

(", ,n'"" rr '1"..J., ..J,., F,;"I" Dora servil' dB recheio. Uno :'l�

2 rr" ,..-,..,.., ,.., rreme reg-bnte.
NOT" c:; F St lO:STõES

Tribunal de Justica
Jorrlelin'l Fedrizzi e

mulher
él�l"pnd ': T:bfol"O s{{'(� N.o 5_008 R'o d" f-u:
l:.o 5!H - Griciúnn apt'lant\": Irma05 Pnm� -

ag:ravan�r: Instituto di' na Limi ,.da apel- 1 ':

Aposen'adori.a � Pene,),·, Relnold,) S(nw�n(l<.".1.
dos EnU:Il'('gados em Tr::d,5 N.o 51!5 _. Rio cl., S'll __

Se�são da :! I. Cãm \1',\

Civil. rcalizad:1 C1I1 l�

4 - 61.

nENDA

;,�:��;:;:,��;�:}e�::bP;:O
OrUz e sua mulher. l{""I- J

1..01: DES. MAltCI'LIO MF-

DElROS -

DI'.';. Hernnm ,

mos de Farias, Mario d,U
Andrade Lemos, walter '1

nól'\o Cavalcanti e J,)�e

\\ dlington Mach�de Cü

valc�nli, Decisa'.,': R2jei
t.adaR :;.s pl'�liminarefl, 11.)

mérito negaram p'tovlmrn

toa o recurso· por' un<ll;-.
midade.

N.::> 5.291 _ Tub:m\

anelantes: Eli�eu Joao Na

n;'� e outros _ apelad.),,;:
],:.1,'\ Tertuliano ClaudL'1o

(' �u t mulh"'r. Rehtc,:',

D-.S. BELISA RIO COSTA

Advogadas: D:_s Ped.ro Iva

Mira Oome.� . Gilsi Luz.

necisão: Ul'.nnimemf'!l; P,

negaram çroviment'l
. pelação

Cr� 111'),4101)() a TPncfu, Te-

p?e�f' .t"lT'<lf) rf'co�r\e
Aprírd':l"s r' nf('.�dos p,)l'f('� I' Can'.'i.s

S�wl TIíl"t.ri" cI_:l
?: apelanc(': Tnlllsportn/J: 1 I

.8:1IIIÓ Limilada a�lf)l;I.
eb: Indú�tl'l:ls Geral!; LfI-JUl'lsdh':l'):

Apel:H�õrs dr dcsqU"" rf'n.� S. A

No 5.112 - Sil., Jo'';-
N . ., 2.CO!l - Lajes _..,- apdD_nte: Agenol' Ludi�iall

p('lante.< o dr. Juiz de_D'- S'mres ;}TJclac!o: J"f,u
da la. V:ll'a. f'x-ofp· Ban'Os lI:l Silva
- a�elados: O"v�"."::J JULGA:-VfENTo.c:;:

elE' Oli"";�fl F:gul?ü'edo e Apelações C1Vf'is:
slln mulher. V'

-- �

N.o 2_0!3 - Florifllló;1' - N.o 4_9!l4 _ Cr�(!hlma ....,...

1!� 'lnc!ante: o dr. J!.;!7, ap�bnt'-: Estevâo Mkh 's
{1e- Direit.o d:l Vum da F�- apela,j Primo Ma!'all��,,-
milb e Sucessõe,:;. eX-rr-r:- ni e Antoni Furl:m ou A,;-
pio" - apl"larlm: A:be"is.t·(J,:l tônio T"m·I7,1. Relrt!. Ir:
r1a Luz !'\1"drade I" sua ,TIl'- nJ<:S, f..-f'\RC!'LlO MF.Dr.::-
Ih, r. ROS, A,r,., !",d n r,;u
N,o 2.010 - São Bento lo A. �;: '1J1\l'" F!'ho f' : ' .. -

elo I)ul - flpdal11�: o dr. rr:n dI' S u;�n Nunrs. O�-
Juiz (1� Direito. "ex-..-W- cisãa: rnanimernente. {I,,

rum .!1"�)·'inlf'llto cm PJ. 'r

ã ap/o'laço<l.
N,o 5.103 - CmHH)'ln,·;;

N.o 20 _ Xunx�'ri! '�IS

citantes: Vicen'.t� Dal p, II

e outros _ sll�dtnc\l:J: u dr

Jllíz de Direito (la CIJ!l';;"

ca de X:<nxnê.

Ag!'il'I.!S de !n.tb'ument').

CARfJ-TO � Esteve oem

.em. m'<itos lanc&s, f ..llj.aac�

porém em aIgu,ns, justaml;')").· \
te os que oferOOeJ'am pt

'

rigG OJ,ra a meta alvin,1�ra
t}rau e.
ÉDIO - Com altos e hni

xos Grau 7.

VALÊRIO - E<;forç,;'l ':� .. I:� ...... p.:iYEfTA 00 !1tAI1I.

N,o 174 - Campas N1-

vos - agravame; 1?:'Jl'na
Reis Cordl'lro - gran:.J<I:
F1crentino Arg�nta.
N,o 185 - Tijucas - :l

gravau'e: Snid3 M[I!F,j\\�',

agravac!()s: E!"sl)5,;,l F,' -

rentin" Nune:< (: sua

* As fôlhas de c('uve-f1or são maí� ricos em gubs
tôncios nutritivas do QUG �. i'1flélt'Fscênr:ia (lU !,E'io ':l

parte comestíVel. No entcn+c, c't-� hlhas sà,) '1 ....r")·

mente desore:tadcs· Eis OlgUllS c�riselhc� Da�O atJ.e v',-

cê tire o. máximo de sabor do· suo couv"'flor: antes ,j., �.cozinhá lo, deixe-a eh niô1ho sem os f.')lhas e com o�
-

- / \talos poro cima durOl'lte meia homo Cozinhe·a, entôo.
1-

D [APl O
Com a parte florido para cimo. Não o deix'l'cozinhor .�

�AnA- �dema�o��ufe°;I��efi�a d����r��b��'��� :..
-

�':'��ntarmcs __
� f..?';/ ç

à. áQuO em ql'i"" es�� ,,:o:inhondol primeiro uma colher

S�;.�./�� '"
'>j; CONVA1R I

zlnhaN�� �����l'f�r.���o��,uo:et�f�o�eo���elado ou emur
4,,=

�__
._ ,,-,,=��_ri7";:

checido. Elo se torn"rá ck� e bon'ta 'se, c� ferver,

����::��. Uma colhe, de 'e'te • oçuca, a agua do

('

lher.

Agra'/OS de p{,tiçao:
(';0" :>nelado:s: Ant ói
SZAbun"1 e sua mulher
N." 2.0� - La.ie�·- I'!pi".

1anl(': (l dr Juiz de D'!'(,
to (l.a ln,' V"l'll. "ex-of"\
(':0" - l.l!)p!ad .. s: Jorge L
mo� Ile OIi,,�ir3. (: 8U'l' I: .1

N.o 577 - Fl,'ria.�o;}"1i
- agrCl,\'ante: C�I'ar p

lTi,'a _ :lRl'av:ldo: F "I:p�'
Josué d� .1l.ndr8.'
N.o 590 � Tilll!l)

g!,[lvlln�(l':" Alidcr_Peiritcl,

<I d" . .Tuir, d" i'i

,Ia 1 '. V '1':1. "'rx· ""li
""I'lndo" Or'''11d-,

Arr'-a"os de

N.) 5!!7-
o In�titutO de

Pen�Ges

dr.s Er:lp�'{'gad.Js .em -rr::ms

p rte" p CargaS - agravj'

do: Al'ino O) ávio M.-igU(.l.
Rplalor: DES. VITOR LI·

MA _ Advogado: Dr. A:1-

tânio S. B: Carneiro, De

cisão: Ummimemente, 1:"'.

garam prOVimento ao re

CUrSO.
N.o 601 - Criciúma -

agravante: Q Instituto de

Aposentadoria e Pel1si.Jes

dos Empregados em TI\u\

portes e CUl',!as - agr.'
vadr: Nonne lo Martil"l'o
BHencourl. Relator: ')

VITOR LlMA _ Ac!vOR';:l «

dr. Antônio S. B. Cal'n�· ',i

_
Decisão

_. t:'Ml)llmeml'n:r
deram }JrPvlmento a,)

cllrsO'
Confere com o ol'lgi'l11�:

rio"

lavrador

DOBRE SUAS COLHEITAS!

Cien1iticome,�te dOSOr::JOS, �crnecidos em 16.·

muto, eSDec:oi� po�o dito rentes cuI1[/ra�. 0'"

acbrao com o �Q\lJrela dos solos. O'\'(;,'�'-s

l.pOS de cd'rbOS poro b·'iOtO. cr:na. :;;C,.1·

oca, lumo nllho, o/roz, tp�;r'ia, 'f;('<')_ :)0

res,juroms,

,��À
.� • I �I
''í,i\<t&

BUSCHtE & lEPPER 5 IA.

Visto: L· "n Gonzapa

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"A Reitoria não está alheia aos interesses dos estu dantes, mormente no que diz respeitoe súa allmen taçêo" - Fala a "O Estado" o Dr. Emancel Campos
"'A Reitoria d-l trmvcr S!- trocentos mil cruzeiros, uníverstnrto, quan-to pc- te a importância r'�kren- Os estudantes sempre torta ao mesmo kmpo cm sentes com o p�ns<m�en�,1

.

dade de Santa caeartna 1--)l1 destinada no restaurante derta ter pago tão sémen- te aos meses de aanei-o. ,foram e coaunuerãa son- que serão repelidas a�\tll- e a tradição untversrtá ,:I.

____________'_____ fevereiro, março 'o' abril, cu dj) bem recebidos pel;l. Rel-· des aleivosas e não condi- de nossa t�rra.
seja, quatro münões c oi-

• •

meadca de a.ir.I {}, evrr en

te uno já havia enercccc
80S dirigentes as uca ::' ElFFA leva posteação a

mais distritos da Ilha
quarrt.a de seis .mlhj�� Q.

cruaetroe. corre-r 'nr1C':"J1.,\

a cinco duod6cill.l('S de
uma dotcçao globu: oe

quatorze rnnnõea E quu-

como se sabe, o Oovêmo
do Estado executa um pro-

grama de conduzir ao norte
da uno de Santa Catarina.

��étri�:�e����:a.�1: ������
sa de Luz e Fôrça de Plc

rtanópolis SIA, com os tra

balhos na fase de coíoce
ção dos postes. Ap6s Intro

duzi-los na Lagõa. a Elifa
leva-os eoá distritos de San
to Antônio de Lisboa e C'\

nasvrenas. OUtras locali

dades interioranas serão

atingidas, em 'breve, con

soante as determinações
emanadas do diretor da

emprêsa, Sr. Lucia Freitas
da Silva.

Assembléia aplaude
Alo Governamental

O Presidente em exerci
cio da Assem-r':';"" Legisla·
tiva, Deputada Lecian S1o

winski, enviou ao Governa

dor Celso Ramos a seguinte
mensagem, telegráfica:

r ....cks, aplaude recente de

creto vossêncía determí

nando ereção monumen-c

nomo-iégcm Magistério C'l

tarínense, através exponen

cial, abnegada e marcan.e

figura Professor Henrione

Fontes. Cardiais gaudacô-s
- Lecian Slowinski - Pre

sídente em exercido",

"Assembléia Legislativa
Estau'l, I)Or proposta Depu
tados Paulo Preis e I:.aur.)

Secretário da Fazenda reuo � - le C9 'n

Represp-nlaBtes Ma�eir��ras

Manteve o Sr. Eugênio
Dom Vieira. Secretário da
Fazenda, demorado encor.·

tro, na tarde de onte�ll,
com representantes madei
reiros de Santa Catarinn,
quando foram dehatidos e

. discutidos questões relacio

nadas a exportação de m',

deira do hemisfério nor!,.J,

ligada a interesses eatari·
nenses. Compareceram '\

reuni:io, presidida pelo Se
cretário da Fazenda, as se·

gu:nteg pessoas:
De Florian6polis: Dr, Na!·

son Amim, Presidente da

Associãção Cometeial; Sr.
!van Luiz de Mattos, Dire
tor d':) Serviço de Fiscali·

tocentos mil cr�:�e ...cos:�;:
disse.. ontem a O ES

DO" o. 'Dr. Emano",l Cam

pos,
•

Chefe de Gabinetf! da

Reitoria, quandO concedeu

antrevtsts- ao m�l.s ant.·go

diário de Santa Catarl�3.
focalizando as ncusaçoeS

segunda as quais. '), res�
t urante tlniVer)nt.ar,1J ea

t:r1a ameaçado ée f�Ch�
menta. uma vez qua {. Re -

t
. dificultava'o. ent'{e�,\

d_':l:erbas que a UC,E nnna

direito, para. a manuten

ção do citado restauran1.e.

QUEREM JUNHO B JU

LHO ADIANTADO

Interrogada sôbN a p,',.,

sibilida,-,e do fechamento
do restJu�antE' nniVl!.fi>i

tãrir, declarou-no!; I_) Dr.

umanoei campos: -- "A

ReitOria não !)oderã.
responsabilizada oeto P(:<;

sivel fech'i.mento do res

taurante, uma vez qu> tem

atendid.) sempre as :;r,,1,ici

tacões d>;:s atuais '(I�-rtgen

tes da UCE. tant r assim é

��e d�� {�:u.; �n�.;;���
ao Reitol', so'�d' cl o �t'c

s�dente .d�quel" entidade.
adiantamento das dcta

ções' referE'l I, s ar',", me,�s

de junho e jlLh"J 1estina

das ao referido re"taurar.

te, Ora, ao so1icit:l(?m os

duod�cimos de jlJr'ho e iu

Ih,:, �s Dr:íprics Ç;_lflg{:I:��S
da UCE cí'n":eSS'l.-m t.er re

cebido ') quantitativo re

ferente ao' mc.� d� m ...io.

Não estão, portanto, CUll;J

a'Urrp.am em spa neta ofi·

cial. m,"ndigand�, muito

pelo cont�ãrIQ, es�§.'J ,,:.Im

procurando rece,beL o qu':
aInda não tazePl jUl:, para
cobrir áesp{sas. seg\lm'"
êles IDesnlos decl,m:.m· rt

latitas a re"l.liza�ão .ie dOlS

seminári07:'"
ADMINISTRADDR AlJXI

LIARIA O RESTAURANtE

1\.""
R"poncendo o.t,. '"",_

gunfa do r�orte� disse o

chefe cie �abinf't� da Rei
teria: - "O Com�Uio Uni
versitário, em se",:;ão rea"

lizada no dia 13 l�' j.mtl
ro, deliber,'IU qtl� f-jssem

indicados pela ReitOrla um

contador e um ,!dmj�li<;
trador a fim de Il,lelhor (l,

tender as. necessij"de,; :�o
restaurante univ·!i":\itárl".
O contador deveria ('f'�(;Uflr
o levantamento uJll:ahil
da s:tuação daqui!;� orga'}
fixando-:�e as np-ces,sld:l

des economico-fin::tncelras.
P r outro lado, ') 3.dminls
trador. dellicado exclus:vll
mente a êsse trabalho. te
ria melhores cond;çõl's �a
ra gerir ('1; inter.es'ie-; do·

restaU1t nte, como scjall".,
promovendo ges�õp.s para

c('mpra de genêrns dIreta
mente nas fontes da Pro

'dução, por preços mais a:-:

cessiveis oe que viriam con

sultar mais de perl.o �...s ne

cessidades daquêl3 .lrgfm.
"Para dar cumpriment'J

â decisão do Egre�\,) Cr-n

selha, o Reitor ,:onvoGOu os

dirigentes Lia UIliãl) Cata

rinense de Estudantes e

da Federação dos Estud:m
tes da' Universi(\�úe de
Santa Catarina, �S qUilis
não ac�it,aram a dccls5.J

do Conselho ale,: 'n(b q'le
seria "intervençno" ndS

negóciOS da UCE"

CONTINUARA' 1I.UXI-

LlANDO

AO finalizar sua entrevi:;

ta, declarou-Ilos <) Dr E
manoel CJmpos: - "A

Reitoria nao está·

NA ASSEMBltlA LEGISlAlLVA�

O ,leJ:utado Ruy H'lls':!,
na o!l:">rtunldade, trouxe

para o legislativo lmpr:l
tante dep imento. qual Sê

ja o eSfórço do Governa
dor Celso Ramos no s.e'!1t,-

mental' cilado, sem o OHe

as obras da termcelétrh\\
não ,:e er!Contrariam 1;).<,.1
ponto em que e!itào",

TELE'GRAFO ENTi�l!.'

D ESTADO
� a IU.IS AN1!GO 01&110 DE SANU CArUI/U. €

Florian6polis, ('l'erça·FeiraJ, 7 de Maio de 1963

A Reforma' Agrária em

Santa Catarina
A oolitlca de ren"var;a"J

estru�'Jr.II dos órgán::; admi

nlstra';iJ'13 áo Estado. (,;:t'

preennida pejo G·)'IHr.�dcr

Celso RnntQs, nãc permf
tiu qu,� ,H tf'rr:.� que 1.1'

destas f�Inilii:3 de lav"a

dcn:.s 'lC'1 �<tvam e tX)JI )

raVai'::l :"m,: inLrusoS con

tinuasse ,\ â margem' da

legalldade. enq�la'.�' (, os

processos de cO"Lc"�)'\são de

áreas mais ou lllenúS I'OP

�ide,rávell:1 se ,'H·,).<tilv,,�n

oela
.

antlg:l. Dir"�"J.':il e'e

Terras e Colonização ao

sabor de interéssE's OU de

desinteresses não esclarE

cidos. A reform&. tl.g�·ã:·ia
p.omovlc.!"\ pala atua! Go·

�:r���\��r��:a��g:�.�ncP��t
���!ne:���� !�r��;�l.;:�d�m:
princlpalmkmte humani

zando _. como o .!cen'ua
a. 3a. Mensagem Gover-.1a

mental ü') Legislltiv,) --

as conl:f'Ssões
catarlnenses.

j>! terras

Dep, Ruy Hülse realça Esforço do
Govêrno: Construcào da SOTELC

,
.

Recuperação, do Telégrafo entre llhot
e Luiz Alves: Deputado Paulo Fari

Na ses,jião de 2 do ccr- do de dar à Sotetea todos lLHOT� E LUIZ ALVES rearértcos de Ilhota e Lu

rente, sob a p-esídncfa do os meios cara que HS obras Alves, Da tribuna da Cal;

k��P�t���u�e:�a�u�IO;�:� ��e!:�orst�71��(J u�i:ac���;: Ch� :��i�ta!�U:iae�o a �:� �C(�::���e��ar di��l��ll��
uborduu. Jcngamente," ma- nutcíadó. Disse, mesmo, qoe .!!U tctegrama para o dne- que essa interrupção ve

terra relacionada com o fazia o depoimento de p.r- Cor d-a Correios e 'I'eté- causando a tôdus as euv,
setor de energja do sceco, bt'co, realçando também cs grafos da Capital, encare- dades daquelas, ccmunata

quando criticou dívnlga- esr-rços do dcputat!91 :�- cendo a necesstdaoe «e _ des.;» que esta ocerreaao
ção Incorreta de dado:" derul Joaquim Ramos que recuperaçâo das ltshas te- "Eont .na 3.' plÍg.)
detendo-se nu aná�lse de tanto tem trabalhado juu --_,-------------

:�ee�"�;�;o!:''':;a;t�:"SO� ::sa�� �;�ã�S E'���i�";':: ,falecimento - José Eugênio Muller
Hder \governista. deputa-in ra o a>::eleramento doS tra Na cidade do Rio de .ja- por te!' sido eleito Deputa
Dlb Cherem, respondidos bulhes de construção da- netro, onde resídia, faleceu no Federal pelo Estado do
na próxima sessão. quere empneendimcnto. O _na madrugada ao dia 3 elo Rio.

varla'inenrar udenísta :,':1 corrente, o nOf030 conter-
GOVRNAOOR CELSO rr'sar "o esrôrco ineontes- raneo José" Eugenio Muller. Terminado o seu manda·

RAMOS E A SOTELCA te e insofl"mável do CJu,:

fe do Govêrnt. e ,ia pai h-

Tal a função dr:> .1�ASC
_ Instituto de Ref,)1'ma

Agrária de Santa Cat!\lll',a
_ que. I'l.ado cmbcrfl por
lei dr� lO!31, tr;!ve o im:b de

suas atl"ldades a contar de.
�lbril de 1962, 1I.traves do
que. no momentoso docu

mento oficial a qUl) ::Ln)S
aludimos, se pode verifi
car, o IRASC re:1lizoJu. em

l!J62· serviços de imenr.o
alcance, dent!:o ,1:1,'.; suas

flnalldad�s �oclal,: e eCG

nômlcas, prollloOv.en.1) a

completa roestruturac,:ao
deis )jc)'vlros e �;�t:1belecen
do rltmr seg\lro e .eg:Jl à

dis�ribuição das te:''I'aS cio
Estado.
lVlsando 6Obretudo à e

fetiva pt'oduLjvida:l� d,) so
lo por aqueles que nele �e
flxam e dêle esocra�n e)(-

se interpretariam ::os pab
vras com que o G'}V"�'nl
dor Celso Ramos, por oca

s:ão da entrega uo milêsl

mo titul- de terr:l.; lle'/'llu
tas, p-onunciou para as.:.i

nalar a sirnificaç;!!J do ::

·conteci!TI!'r.tc: "O Estad::l
não consi:iera 11l1:U.""··C

nem aceita e�ta r·>.I:rc".-ã ...

_ o brusile:ro Que �esr'

joso de !lrodur.ir, bUH'U

un} ped,l':O ,..de t.e�r1 :mli\'(l
dutiva .m_-{0 possa rl�IUI.�' U

semente ('\le fecun'!-l, .;rIa

riqueza e 3.1�menta:t r.1-

çã,o",

de tmcilCwm\l lamHia cata·

rinense. Seu pai. Eugemo
Mullf1(, irmão de l,nur-J

Mulcr, foi nasso represen
tan:.e na Cumara Feder!!.1

durante muitos anos. Jm;ü

Eugenio Mu)1er também foi

Deputado Federal por SfO.n

ta Catarina, tendo depois
se transferido pllra o Rio,
qnde !.iossuia um cartório.

Mais tarde foi residir er.l

Nova Friburgo, Estado dn

Rio, de cuja cidade foi pr,;:
feito. Deixou a pre{zitur�
daquela cidade fluminense,

Rio.

to, retirou·se da vida pu
blu.:;.•. F:ra o extinto l:usado
com Maria Amaral Muller,
da cidlltle de ltujai, tendo o

cd$U1 os seguiiltes filhos:
Drs. José Eugénio, Oscar "

Carlos Muller, com escrit�
ri,) cle ndvogacia e duas fi

lhas: Alice, c!1sada com

João Chaves Neto e Hilda,
já falecida, casaela com Dr,
.Cezar ViUela, médico tam

bém residente na cidade do

A família enlutada apre
sentamos nossos pêzames

ti" Sr te inteirou- atlw..ês oe

pormenor:zad >!Áfj,,,;.;r',,,a(;
que lhe r�i feita) .r') Littõ

lar uaquelf' órgão, d:. anal
esllt.'ura e tunciouilffier,
to ,lo sistema rel;'ional de

estatlstica em Salll'1 ('('.

tar:na, bt'm como dcs a

tuais processos de \:.t>:p.t.a.
crítica e sistematização tll.'l'

daclios estat�.;tico . ..;· refC'r·e:l
tes a ('stimativa da� Si)-

-:::ação da 'FaZenda; Dr. MiL
ton F'ett, Presidente do
liimdicato dos M!ldeireiro,;
�., .........mluo;:ues uumes, do
I;:;mUlCato (lUS Madeireiros e

Sr. Adolfo Camilli, tam
bém do mesmo Sindica�v.
De Itajai: Sr. João Pery

Brand�o, Vive·Presidente da

Assoc.:L(,·ão Cowerclal; Sr'.
Bertoldo Michels,' ill'retor
Comercial da. Comiss5.o
Coordenadora da Exporta
çfm d,1 Madeira. e Pn:siden
te cio. Sindiealo dus Ma

deireiTos; I;:;r. Hilário Ruch,
Delogado classista, na jun�
deliberativa e Sr. Ivilásio
Seara Hoige, Secretário De
_liberativo.

De Joinville: Dr. R\luens
Pereira da Silva, Presia�n�e
,do Smdlcato qo.s Ma ......:-irci

ros; Sr. Baús Pelei ....:in,
Presidente da As_; ação
Comercial; Sr. Har Kur

mann, Delegado de. Jvêr

no, nu Junta -e Dr. Ale

xandà�. Diretor C01!lcrcial
da C.C.E.M.
De 'Lages: Sr. O�cnr Sch-

wartz Filho, 'Presidl'nt� da nunca e.:;teve, all)'õ!;õ a(J�

As:;ociar:ão Comercial. lntet'essf!s dos fl,;tuclant"s tl'air meks de !lublevi"t;'n- gures, como se denL.o dali BOM RJ:;TIRO - 5 (Pelo Correio) Hoje et dnlem
Na edição de amanhã, universitáluoS, mórment-e cla e �ros,erldadp. 'J mais exatos post'lla 1:;:; d�- comemos produto caçada anteont.em pt Esloque C!l-

P'11,lk1remos report,f\-gem, quando diz resp�lt(> it--Slla IRASC vem favorecendo os ma democraúi:l l1â,l seja fé vg farinha et engradados esgotadO'pt Hora. almoço
destacando outros detalhes alhncntaçiiQ.

'

que. antes vítlma.� d� .('X'-
.

po�sivel I'realizar (Jb:'a. lie muitas saudades lar pt Descobrimos sôpa 'de gratha.

SUL
tia reunião. "E!a -te'll auxl!!'�(lo ..ri ploração do !)OdN ec')nô- justlçp soc�al. A re("'r!l\ I <\- muito saborosa pt Hoje partiremos para Restaurant

I Ta,C - �Ru.�Er�� do
.

Nas lotos aspectos do en· tôdas as húras e continua- mico Inst2!ado n,:s centros grária em Sant:1. Crltarlna Napbles em Lages pt Caçadas ontem suspensas virtude
IH i9 MKU contra, podendo.se obsej. rá fazendo mas, nãl !'l::lôe / urb�,nos. !'lnssam a�r)l'fI a que se processa '1t.s,veo! das companheiros estarem vendo perus WlS nos outros pt

�" I, �t/t..qt:(1H varam ue- diutl� ceita1"i-n1ustt�l"l ·._.,ué gOl!arfl�t!gTHI.(' pC!hi\a- "ativl{\ai:le�' OIR"C,prc-

&'-")/t:l.'.�/'''
('
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Ce,to, mi:: crre ;;.')11 cm

pecilhs as provid:':llClUS q\le

o IRASC vem 8.:btando,
sem violências e !>e'l1 ex

cessos, p:J�� a so!uçl.') cl�

problema�, que dg:Lam p.or
tôda partf'. no o,{is· a ,'r,.i-

:�ã�o�:r���e:. i�.��,C�;:\l� PárfidoDemocrãtã- Cristão--
prudênc!a que ,;â�.)!a;nt':J-
te in,u'''U a n"" :,"is- DIRETO'RIO REGIONALlação '�óbre a reform,l a-

grária. em Sanb Catrml, (\...0 N V O· C A ç Ã O·nunca sua neces.lil.liO eva- lo
I

dir-se à -ordem c6nstltul- Drr acôrdo com a solicitação do Diretório Nacional (1')
da para arnoaral', crntO;!c Partjelo Democrata Cristão, em telegrama do corrente ,m{!�,
Gj_reito. o, homem r\l cam- ficam eonvocados os membros do Diretoria Regional de

po e sua família, Antes de Santa Cala.rina, para uma reunião no dia 13 do corrente.
mais nada, o IR.'\SC'lnrm�1 . às 10 horas, na. séde �visôria do PartidC4à rua Almirante
um<l con�ciência ar,\'uril. Lamego n" 57, afim de tratar· da restruturação .dêste Dim·

para que :1aja O u'ohJcnte t6rio.
psicológico indispe'lsll.vel Florian6polis, 6 de maio de 1963.
aO melh,'l' ent�ú.d'ment'J (a). Martinho <.:aliado Junior
sõbre os probJcm<ls ..... e$�e Presidente do DR

propósito. é tranf!u\l;<;�,rlO'
° que se lê na Mcnsng' I'!I
do Governador, J;t s� \';\Q

sentindo <;.S efei�as dê,,:;�

trabalho de persua"ã'l e :iS

r.esistêD�a5 Uimlrmem pro

gressivame:lte.
Sabemos quanto c'] pre

caução � exige lnra que

se 'obtenham exil.01S em

reformas comp e:,_�<!. cuj o
_penUdo te'm sido calcub.
damente desvIrtuado �al-

Acompanharia
EuricO Hn�terno, r�p,�;;en
tante do USIS e do Dr. R')

berto Pe!e!';rinl. En',!. _'I,.'�r.
do ETA. e.>tr ve em � :_;,:,'. 3.0

r"partamenlo Er.::\.�-':'''' d�

EstaUsticá. seman", f'm'::..,
Mr. Paul L. Koenir::. tt:Cl!:
co estatistlco do D,�:Hl't'l
mrnto 'Je Agricultura dçs
Estados Unidos.
O Ilustre cspe-:::-llls'3. r.a

.sua excursão poh Br<lsil,

mantend,) d'it<laç)

com vários órgãos f:,;talis
Ucos b.a.sileir-s. in�0�i'''

sando-se, sob�etut!o. em

conhecer autuai meLo(I{

logia de trabalh') adJ�!i.J,�
nos levantamen�.,.;:.:' esLl

t1sticús d!). prOd!H;h agn
cola e pastoril,
No DEE, o lIustre viSitEa

fra)) agrícolas .

A presença de lI.1a·, P�"l

Koenig ;l:J DEE cfmstill.l.�'.i·
sem dúvida, m')',iv0 de
honra �al'a a a�\lf,.1 a.:llm

nistração catamn' U.3e, .'s

pecialmente pelo �.-:.�.) "e

que Sua Senho!'(:l . .;e�"�!c!
nau, ;'Jara vlsna. :J.penus
alguns ól'gãos e..;��tL;ticoS
brasileiros,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


