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o i E M P O {Meteoroló�icol ,

.

(SlIltcS' tlu Bülefim (.l"l1lettolnln�I«(l th
A SE S NETI'O, vitida 3.té às 23,18 hs do

dia 9 de maio de 1963
FRENTE FRIA Em curso, PRESSAO ATMOSFÊRI

J CA MÉDIA: 1024.4; TEMPERATURA MÊDIA: 20J)" C;
UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 85.00/0; PLUVIOS[·

1 DADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms: Negativo --

I Grupos de nevoeiro cumular - Névoa sêca - 'rem

po Médio: zetevei.
N· 14_686

� _�_
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chega ·h�je - Estudará Concessão
ordem de: Certa Milhões de

RIO,8 (O E) - Está sendo esperada '

----------------,-,
---

tiamanhã no Rio a missão especial do Fundo E'leições na ARGENTIII'A
, �,netário Internacional, que vem' estu- I' " I
, �:t�ªrª:;:ª,�::ª Frondizi não interferirá no Processo Eleitoral]

\ com as autoridades brasileiras . Em Brasi- BUENOS AIRES 8 (O E)

lia" fonte do ministério da Fazenda reve- � d�Sc;�lá�g�l�l:ac���::�;�-
Iou que o Fundo Monetário Internacional aígente da ArllentJlna, re-

está vivamente impressionado com' o plano ��:��� ����'�� I�e;��te 01:
anti-inflacionário que vem sendo levado a uma visIta no ex-pre-adcn
efeito pelo govêrno brasileiro, o que poderá �:it�rt��o e��/r�:�;;'�;��n�e n;�facilitar as negociações. eleição disse .\;51 ndc: ''1\
._----_ ...._------'--__

r Cientista
·

Nurte·'Americanü
CDndecorado�f'pelo;' Brasil

Missão do F.M.I.
Créditos na

Em cerimõníe realizada cão do Instituto de Pesquí
na Embaixada do Brasü, �a.::i da Marinha, na 1111a U\.

em Washington, foi conde- Governador. Na foto. o

cumprimentado na ocastãa

pelo Ministro Jorge i\'laciel

(1�ue representou o Embai.
xador na cerimônia.corado pelo govêrno brast- cientista, à direita, ao SBr

leiro o cientista norte ame- \
------- _

rtcano Allen H, schoorev.
vice-diretor da Seção de

Eletrônica do Laboratório
de Pesquisas da Marmna
dos El!tados Unidos. O Sr_
Schooley foi agraciado com

a .Ordem do Mérito Naval,
no Grau de Cavaleiro, pela
sua colaboração na instala-

Conferência sôbre
Reformas de Base

Deverão chegar a esta

Capital na próxima quinta
feira. os Deputados Fede

rais Elci Dutra e Fernando

Santana. os quais deverão

proferir conferência sõbre

as reformas de base, espe-

cíarmente a da'

contrtburcão de> sr. F!:On
dizi para nr.·1 eoruce» J,'

m-cráttca na. st-naçêc nr .

gentlna é c seu sacrtríc.a
do e ubsotutc rtlêncío, que
se impôs em sua Ij-revu-

gável dectsaa «e não 1'1-

terrenr ::iI.! rnenetra algu-

ma nem d'rctu ou Inctre
tamflnte' no processo elet
torat.

INDUSlRIA DO AÇUCAR
Trabalhadores ameaçam

Entrar em greve hoje
RIO, 8 . (OE) - Termina Açucar e do Alcool, sr. no

amanhã o prazo concedido mea Maranhão, decteroe

pelos trabalhadores na ln- que a fixação dos noves

dustria do açúcar para (o preços do açucar depende
atendimento de suas reí- muda. da estudos finais de s

vindicações salariais. Porta mmístros da Fazenda e (ta

voz sindical informou que
Industria e Comercio. Acres

algumas usinas de Campos, contou que os novos preços
Pernambuco e Alagoas Já poderão ser conhecidos nas

estão paraliaando suas ati- próximas horas. permítin
vidades. Por outro lado (' q.> assim o atendimento

prestdente do Instituto d·) Çt.ns retvtndíceções.,

refórma

Uma das/ emendas 'n-i �-
,

sentadas pelo deputado Je
remias Fontes reduz !\e 2
mil e quinhentos par'! l'Ili)
e quinhentos dólares, .) sa

JárIo teto dos servidores 1,0
exterior.agrária.

6 Partido Trabalhista'
Brasileiro informará dera

lhes a respeito do progra
ma a ser cumprido por
aqueles parlamentares.

--------

Salélae:
ludo Bem Ainda a aproximação entre a

Igreja e os Comunistas
VARSQ'V!A 8 (O E) - Prrmuz V�c!liI''ik·. 're.:a

- rnro-mava-se noje ner- sido díscntldo o estado a-

ta cidade que o prnnetro tual das cencoes entre o

secretért- �:;:J ptu t !�l) ("0-

murríeta "9. Polônia en- Oovêmo '':0111un\sl;, e a

trevlstou-�e ha ,iias se,:rE'- iftreja, !lflr!,!.u�:llmente n'l
tamentel:om o �:a:'(\ea! setor do em:i!no.

WASHINGTO�1 K 'O �)

A Admmtsr r ... ·â�· de ft.

ercnauu ia ,�Espaço (.01;

Estados umoos (lis:\'lblliu
em washington. um CUllU

nicackl �.li')(n\an1:J c.uc

-,funciona bem 24 horas a

pós o �e:.l !allç:lmento o�e

Gabo Ca"'lv',�,'al, 'i l.:atr'?lte
de comlJili�:l('��') Teh;I •.Il'

2.0 Conferência do Desarmamento
Prossegue sem resultados

n'unlão �ota.t\�f'n�!i: mfru-

OENEBRA. a (O El - A tifera.

Cpnferênda d·) des<lrma
m;'llto foi mat'G�da hoje
pela h,abltnúl apr�sHl:n-

Imprensa
Ameaçada
ruo B lO I!:) - o PrrJ

sidenLe d.l '\HI. sr. H"r

bcrt Mosc<; cn·.. iou telegLI
ma ao MbJ��f/) da Ju--ri�a
!lolicitand(1 II' gu,tcs pro)v\
dcncias para garant.IO! dos

profissionais .1::1 Imprensa
elo Território de Rondonla.

ção dos ch'�!e:; d:!5 dele

gaçMs Dcl·.it>nt;·zl' e co.

munt'St.as. �n.tpfl.nrlo-�.e TllU

tuament�� p.:Io imp,lsse nns

negociaçõrs. Foi a 120,1.

Ainda o

Problema do
Café

RIO. 8 (OE) - Na ulti
ma reunIão que manteve
com membros da junta a�
ministrativa do café, O mi·
nistro da fazenda. sr. SIt_1
Thiago Dantas. afirmou que
examinará oportunamente
com seu colega Antonio

.

Balbino, da. Industria e Co
mércio, o plano de comf;lr·

cialização dfl safra �areeira.
de 6m VI

.

O""mlnlstTo

, O. f. A, dirige novo apêlo ao

Haití e a República Dominicana
WASHINl�TOi'l 8 10 r,) que faça agravar:t cr]$e

- O Conselho da On:arJ- en'tre os dois palses. A-

zação dos Esturir,<; Arned� tuando C0ffi'l orgão de c,:-n

l'eliDldo novam{,lltl�

O parlamentar fluminen
se na justiflcatlya da e-

Obras no Sul
BRASíLIA, 8 (OE)

Despachando com o minis
tro da viação, sr. Helio de
Almeida o presidente GO'_
Jart autorizou a realização
de concorrenctas publicas
para obras nas cidades de
Porto Alegre, Passo F\tn,-b
e outras. tôdas no Rto
Grande do Sul.

de
Dólares

Fuzileiros terão Porta-aviões .j

J(j e o B;spo
SANTO ANDRÉ, 8 COE)

- o bispo diocesano de
Santo André. Dom .rorgo
Marcos de Oliveira víajard
sexte.reíra para o Rio. Dom

Jorge vai conferenciar com

o presidente Goulai-t com

quem tratará me assuntos
sociais ligados às classes
traball:adoras.

Novas Agitações estão
IOcorrend,o na Síria

DAMAS(J.) ti (O E) -

Novas agü,u;ó,-,s estao o-

�:;�en��, l���i�i��ri��r�m ';��
país, houve ü.avos cüstu-.

blOs, segundo Informaram

vlajant"i cnecaoos a Bel
rut, no 'í..IQano. Os mar-i- '

festantes que reclamavam
a imediata unliio com o i;:

-gifo. entraram em lhoque
rom as fÓJ'ça:l da ordem e

ao que se a!it'm,1 há. mor
tos e teridr-.�. Em Dam-rs
roo o vire ·:;"v�rllador era
cidade OI' íbiu a circu.. ,

ção dos J'Hn.!,,; e prendeu

:��S_S�:l��"�'�l�I�:�i:' qdeT���
fendem .1 1:1:,,=�"<oção da SI
ria à Repubti'!c t.labe IIlIi
da.

E. U. A. Modernizam' Esquadrilhas
Estacionadas no Japão

TO'QUTO 8 (O E) - As esquailrilhd,' dos E,td03
autorldad"3 r . .:lrte-amc,:,:- Unidos n,) JapÃ". Trata-

se de um p!'()�";Jma de n\('

dern!znçã", da F(lrç� AfT�a.
Amerlcanil I','J Paci1:cc e

do materl.:..1 b.éli(!o em r,ú�
ral no ell:tr':!T." or:ente

HAITI:

canas em TÓqUiO anunCia

ram qu� em bra\'e 12 ca

ças a jato capa�es de tl'a�s

prrtar t;)ml::a; a:.ômi"s.
passarão ,1 fazer parte d.:.s

- O chanc(�,el' do HJi,iti
declaroó q�te n informa-:;ãlJ
de Jornais no':'te�<tmerlea
nos �'õbr - '1 �eu país, sbl)
extlgerada_ '" inveridlcas.

Ia. Semana Catarinense de
Estudos Regionais

Hoje Eleições
No (fube Naval
RIO, 8 (DEl - Serão rua

Iizadas amanhã das oito
as dezenove horas as eleí

cões para a novn díretcrm
do clube navru. Disputam a

eleição duns cbnpas encabe
cedas pelo capitão de ma r

e gl'.Grra João Marcoo:; Dia ...

����:i�a��w:��sto Rade-

�cy Braga
irá aos EUA
CURITIBA, n ICE) - Foi

fixaLin para vinte e cinco dtl
corrente a viagem do gol
,'ernador Nc�' Braga aos

EE.UU. o sr. Braga passará
vinte dias naquele Pais <.!

assirmra diw'rsos acõrdos
dént,ro do programa Allan

('fi oat'a o Progresso. patro�
dnado pelo presidente Ken

nedy.

Gre�e
Na

Belaka

De :m de abril a 4 de maio t1e::;�nrok.llt·se em Lagt:!s 'I
1'. Semanà- Catarjflt:IlSe de Estudos Regiomús, sub patro
cinio dos estudantes daquêle municzpio. com' a colaboração
do Govêrno do Estado.

No primeiro clicbê vemos o Dr. Edison Macedo, repr.,)-
�.entante das Centrais Elétricos d� Santa Catarina. ,quando BRUXE:LAS, '3 (O 8) _

pronunciava sua palestra. Na ocasião assegurou que de:)- Na próxima segun1n
tro de 14 mêses, no máximo, Lages terá sua luz própria, feira 63 mil fenoviãri<:':'
proveniente de Capivari. farão mm) gT�VP, de 21 1'.'1_•

No-segundo clichê vemos o 'Dr: Paulo Sanlos, rel>rCS�'l- ras na Blflgica, ('xlglndr) O
anrê'" cil1 SO';r.E�CA. �lRndo ap ntavQ.- uma. amplu...ce_!- 1'l1U'nprh�to dos �t:.k"
plicação sõbre os p.roblemas de energia naquela., reg:áo slIlariais firma(!o� ('ln

�:'::�:;�\: ' .,_,_,; bdl do .nli I"ss�do,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



-

Fesla de Confraternização da Sociedade Calar nense - Desfile Garotas RADAR: Graça, Beleza, Luxo e Elegância na Passarela Azul- Promoção do
mal "O ESTAD?" Organização Lázaro Barlokmeu - Pró.Campanha..do4Cimento da !10Y� Sede d=o=CL:nIJ=BE=D,c,QZ"""E======::cs:s."""",,..,
tmpr:'������������.�t;����l�O 1I0�. De,pulado Calarinense. pede Prov idêo

:":::�]i�::"�::�� leias Imed, iatas ptr parte dos ResponRedator" ...._

_,,�;,�',�'o ';:�:�:::;�,�:::��:::�e""" ,sa'vel·S pelo Mt·ru·stõrl"o lia· V.O·.P.'PloI. Bat rerros nlbo - r». Ü.'\;,o.!(1ci h.,!�rlK\lt:· "
-CulJ!A.l L;td Gonzaga -- Dr. Ah-\::Ies Ab"pu
......; P�'u1. ouro» ct Eca _ Major Hieí')J..$Q Ju- BR.\f:tLIA - (V.A.! - �I nctc-ruados a sotuetoner l:(' orêo aos Governadores, em Congresso Nacional, tud.

1'1. :.\11 �Vll t.ene nu COMa - ;JL Ru- Dcpu:ndo ORLANDO BEH f,,,t-,l:;1de" de ordem soei-v março de 1961, com o eotõo tem rctto pura aterrar O:

x�r:r (���.��:;oB:�f��\�ll:�l�t�Ill;': ������r;:Ytft���: ���a(�����e: O:lll:�;�U! �� �t���:.�;I::i;�I����mp��;U��·I��:
.

�:�:�i�e=;� ('��;��Ra��:�lr�� :;���':�oF����o��: mas ser.

Hanrtltcn SI"'lmidl-- A c'erxas i'\t'ILU stev.o gns ('"'m�lde'·::.çô(:!), na sou: du e .uemo-sut {'q,! Pnis c vernadcr de Samu Cntu-t- Firr::llizou. depois de cue
'\11 .. 1"<1" \.1'0 '\'1I": nu li. J.l.ll1UOL!U. t:do1nr do: (";:0 in,('di?l.t do problema noractu.ucnte, do 'Vale 10 na, vem ínstsundo. ele sua dadas eoucrctos. afirmand
jnJ""I�;l";,,,, "'''T,\�()I:1 Anaidr'!-i 'rn.. ...:'

, li:,.adc à eonst rucào e T):" I':;j:_i e do Htora! cctartnen. parte. r,') "COlida de que o npêlo que cn<:'uminh
- o.tucno xahas (' ;\fllln'Y Enr��i t \"i;:,e'I':';'.::lo dn Bl�·:i!l ql;' .,... .tdtautcu o deputa ...-o eneouunrto um ctcnomícta- va ao Oovérno Federnl c,

li�a a C: pito' di) Paraná I 01!f.. ,'.
. DO BERTOU {!'tC' ctor c-mum. joi que ou- IS dirigido prjndpalmen� a/

PúrLO Alc;:re. vn"�:mdo )X'l,· c... tão prevístns �'7 .billlÕI'> de menor vulto e impurtun- homens que sabiam pes
E<;lac\.") de Santa C"t:\rina, p:��'a obras roctovtértes 0'." cín vo-u sendn exe-utact-rs sua responsabütdnde dían

��;I;:!:i\�;op:o�:(�:�rn�oc�:, �.nl!���·:d:2:o�1�n�;:!:�L,:q�� da grave ,�.ua(àO que ut r

I
.

i

Rfprf'�efllalllc�
tcepresentacoe., A. ::l. Lara Lal;.

aro '.G.i3J Rua S('11:1uur DiUl;;l� 4U .l'

f'WWo\1 HtL' ti .\J1.�r.,'� .'>

I I" ·:-;,.!)!"t'J,I;l
,\.;l"IJ �.' l' ';l)rlt"l)r !l{knlt'.�· '111 ;,,,l\)�

tp, I,"" u, :-,;\u\(l l·i.I(:� 111 ••

o't",,:lI'J h ",·_'{1.;Ul't 1',11111",,1.(0 'II" (,'onl,

II].:.JI
;.d.,.1 r''''ll ... r, l'rS :" .. l[fü.L!U
'1.\ 1 Li'lA Cr' lC.UU
uli" �f' re F"",.'(,1'I11�a pr!"

,·r",,,., ,1.•.• 1'

=====

BR.\SILI."- O 110\0 j)'"f:_ \",'iOSIJ" Estados eh U.:..if· ... "

skh.�!l: tu Bom :.;,eiur:'! ';Ilrinciqatmente !"'3 (;ua':,L'
c.� UI' _U (.) 11"---:.
l�l:m:; .•. , ....': � ;pi<o'n:e ""'�

". l;Lur 1:,1'1' : l' dI' .' IUn-- A f(?iI." fert"m"üi"i<L
T'�.u'); , )�l p',,;s" �:'" p .."'r 0'1 fl!�:";rl"t1 t-..it:tr j)];:'.

1 . :11' 11,:'1 1"1 ("')l(I.i··ll,.S d'êl Irnn-i
ll) D. ().i··j I rIr' \)rl'i";H'!ci"os (' C:\'·.

:'ns dI.' !>1J<t3 :-('r;'O\"Í:�S \'iS�\l
cl l 1','" ". C, ',' '('nciu i1'l t "�.\_

f�' , ',' r,'",1 ,;:_, .g;"'(]'.:: I �l'"s
ct" 'i!' (jlH" "n�"�,:11 $("""

s·,,·,·j· 'S. A"!"'C"�nt'1!l ((U�

CHlprC<'a odotOl.i"'� !l'na poLi·
ti:�a do:; ca' egorização ,1'le
1e:e ·,'.n c::mte a C3pa�ida:Á'
'lt"! rtt'scmbols'JS dos p�5�r...
gdros.

r: r
.: rh. ,,�i:l"

I! G .. "',, """i'! r, mi :.,.

tro d, S.\t: .."· ':"" Pin:w·r.l

er.a;;_ '> (l';�' L' :-li.d:�:"L;á rl.,

rcunl'� t\ nr� :nl:·;'..·;A'.)
Muni'al dt: .<';,tiW,,: !,'ltoS ,i'

putit d:���' ("; !>l". :'"i":"lht" "

C!1E.ge"i que ..ca m!n;slerL')
r.\-::!O�:l":;;'�!": ::. c::;mpan;l:l
c:::ntr�� a mr.lr.:·i., Tifo :\1. 1
Cio eh." e o'� S 11<1('1' " ..

enc}.'['. ('; f" t 1) o inl";-

RIO - Sof�ram cume.l'

to (k �!11iH'f'Dh por cento.

t'i ·J:·.,:jllt.n.� f1Jhri'":'ct .....s !X"[l.
('omlwr.hin ,Qidel"u!"J!i!'a I\l.
C"'!'lIU! ""'!vnjJ) aIlEI!'"Ü1.r:"i: 1

(OI!; m!:'lq"{'LS ·(la· f�;relld'l,
rio\' (1n P,,:s.

Gctlla�·. lk'(l;'r'I,!:;. 'li 'N.... ·:! Ih
imud!f!lr.s ,�S'\\ " 'j :'1 Il.J Clq
problemr. Ci.) :içl'r:1r 10m -:1·

OUI!"';�!>,Ill. CL:Jn •.HliC<J 0005 a!\JnQli vrçer.rcs que
Era llm velho am'gJ, v-xô tulvéz o c::nh,,:ce" 'lJnICI0 �.u" du�vl' ",'''0 no "em.lna em curso, cberí,

.�Ó c.i; �gno pede -õc lembrar-;e .

�
(nua """'> h (.., ."'> 10 -srcue-ecioos.

Mo� ele e-a bcsrcnre ccnh rcdo 1"";1 nosso cd-d-e IVI�lh':I'{'" .nt .rmocoe- r�i Secre;lon<l du lrl:.trt,
Carr,;j'h..:u por'"uas t"u:s mais de c�n:.:(oe lta Ctn o'

..." I. ''''(0'" de .... 9 O� 'I h,1ro.� e J_s 15 .:1<; 2C l.

��'���Iin�:����: ��:�g�.fll9;j�S do C:,:s,:l. Bu,:d,; pose '1"',r :"1 O(-i(;�:�,,(nd' � �eÂtc f.o,�fl !t. 00·' sábad<ls..
Hab t.:r c: muitQ,; -:nos, hera,1c;a de pai lajeon' 1-'1,.,· "'n,')o"j· 4 de fpvefl,'lfo dl' 1963
Ele c.:.me!:jüv:í cêdl, bem ced:n:'" ó !>lIJ !i.:la A ül�E(.AU

("UI? de c:.g�rrou e nõ;)< m li,; li .... rcu·s!!
._ .. __

t;.\� �sa���r!:i�h�ad����:�ç=�r.c� esrsva n� csma; e-

COMERCIA,NTE
Â� vezes ,1té sem r· nhum::t n�ces.sidcde. por h6' Pruteja o seu CODi <lI f;liando'!'(' <10

b:,�);;e �1�O�II�(z\C:�rr �9 prçi9ido de trabalhar. ele c.m
SERVICO D� PR���6g AO' CREDITO

cor,. '1.1 el""n r�" 1 CLUBE DE DIRETORES 'lOJISTAS DE
S: �ia levt.r ccisc

. •
•••

,
FLORIA�.JOPOU�

/".5 .�s�('nl.? {.nu::; fI!nda danç�v::!, n\ln:'J. fOI::! � - J'I R:� F.e!Jp� Sr;hrnidt, 19 'sobo _ Tel. 3518
mde "em '.u em'pc ""tiu ó

e"_!to
de

Q�.I_'
m.1 ,".

_

,

__
• '_

cfiC(;I�cn:�;, l<1rgr(de orr;b���� de é�l C;
• �e·. t"1)j-A1P-SC -.. 1t

gl L_.:p�loo .. irc:.u o pê dO.".Jp::.to cheio de vlda. ,(
O' ,.

. Dcrr::l11e, dizem que provocad"-,_ por um cardo. de· Que fOI a Assemb'e�a Geral
c,Hn::trêo, c preto que lhe era prefe!�d").

(. ,",- tiios ce hc�pital, muito s2lro. €i o de::;engal"'o
i!l€vitovel. ..

Ag.:;ra éssa soud·.:.de de! oflhado. que ad�.Jr!Jva )

('perorio correto, o hemen"' educado e a espmto .';a'

dh d:; vc�ho e queridc. Ot�'lIg() Leopold"
.

•

Durcnte-'ql.larento e CInco anos ele manLve !'L:::J

Oficina de "Concerto"" d2 C:::Iç.:.dL·s'o
Era o "seu LeqpaldJ" para toda gen'e

Mansu. de coracôu, humilde por ·inclinação. jam:'li"l
cle�apontcu qUEn1 ".Iér" que fôsse·

Pc�so r('l�mb("(l li) a fumar o �·eu ch:Jruto.. �:::s
nõo po�,:o deter ás �",grimlts que me êssa1tom C"J .Im'

pulsoEd�I�� lembrança muito VIVO. ve lo de" ovell't:Jl,
sentado á sua b::nca, charuto a:> canto d� boc.o, a 1'0;

ccr"U !':.It, s e mcia'sólas com oque�e CUidado de ar'

snrviruto asstm i) seu oxtcr-

��rl��t::::��·a;��:'�C��s.:l;�)��.
via é .undàmcatn; pan 1

de, verbas cte-ttncdos ii

consroeracta pelo PI"';'
in�crt;':lLdlO (1') stste.u-ix

:,}{\f)\";;rir�� l'5.� nrl�l;tj..; c ,

(!11(');1 r(";,'II'1 r'·.:(· r(,cl,"':"
AJé!l1111,.;o. !)!"c1j)i:TI:':i mel's

\1:1\". Auun-tou
1;111'C\1::lr que

czõo'm2stre. ,

Libórk! qUê o diga.
RC'Jni,cm o:e muitas em sua Oficin::l, paro .b�tc pn

po pc I":' �.bcr f) b'.cho, poro leI" o Jornal. p::.l·O lo est."1r

simp:e.,nllrte c!hon�). "-...
.

.

Engrcçado qUI? ele nu lCa qUlZ" saber de 1.1stltUtcs

dizia
_ Sõo Pedro e 'lU!! vai me (;posentor
E apoSentou me�mJ. Lig€\ro, :-,�m i�cemodo, �c-m

barulhe sem auort"l'c'lmentos poro n·nguem. lEve.
.

país tombem muit::.âe leve ele .passc� por aqul

Sem prejudicar ning":::T1: Foi f�lrz �e;vlrd�:. !"
E ccrrdi ) Que �eu espinto .esta agcra mal:- fe".

p�mti.:...ndo sapntinhcs para os anJOs.

CINEMAS

INSnTUTO DE IDIOMAS YA'lIGI
L .1".:1 II I U I U UI; .l.l),OMA� YAZJGI comunir

o
.:

todos os irue-eesudos que Já cstôu oce .. IC'" Cc m,
tricuíos pora v CUR�O DE CO�..JVER)AÇÁO E.
'I,U ........ _, ... ...:IU '-I,-,Ob(III€1 co rrés Estcqtos, oterecxn.,
huror Iv .... Cú<:>qUC'ü0:; ncs pcno.,os d(j l11(lnhõ. tarde

do dia 4 do corrente m;�
.

A ASSEMBLEIA GERAL. qUe fOi amplamente n
t'cJRda relo imprensa e·�cri JJ e bloda da Caoital ,

ccnvc�c<:d� pelo Direto{i:J do ASPSC poro ap!ociar O�

s��nt?s do �:1is .vivo interê"'�e ca Cl05se de serv(doJ"e
publ!co>io discutiu e aprovou as SEguintes proPO.!:ilÇÕ�

1. Constituicõo de uma comissão de sócios e .j:
retor�.!:i d<l ASPSC pora, em audiência o ser previam-!õ!
te marcnda, I,.:vol" a sua Excelênó..:; o Sr. G:)vernodo
do Es ndu uma tabela de re.::JjUste de vercimento.':o !o.

prcventO>i de todos I)S servidores qo Estcd_);
.

2. C_on>i!ituição oe uma comissão paro opreci,t
r�ejCmaçoE_"; de associado�. na formo do edite.! espe.
cIa1mfnte. eXPedido para êsse fim

.. A_ AS>ioôacõo. r:esta cportunid.:lde, agraó'ce a ",.

flucnC!(l de �cus 'Jssodod,)s à A�:;embléi:1, que fez
ror ?rnamizar () espirIta de classe e unitictrr pon .os

de vJ,:ta· -----------�

A DIRETORIA EXECUTIVA TERRENOS A VENDA
Nota da Associação dos Servidorss

Públicos de Santa Catarina

Rua Tiradentes 53 - F-lorianópuli!,
VENDE'SE

Vários lote::. p!.�xim� ao Grupe.. lrincu B0rnhou
sen - .Estreito.

I _ lote 28x22 _ Jarcim AtlàntlCo - B"Jr
reiros. <Bem pr;"x me a Estrado federa!}.

I lore 12x3Q '0 zona bolneór.o JE Ccmburil)
próxln"'o à s._,dc: do; ',1te 'Clube

1 . _ late 10x30 na zona balneário cie CombG
riú pcóx mo a Sf"de marí:-ima do iate Clube.

,

i laie 15)(30 no Vila PompeIo - CUlrtil:.u.
1 Ir:ite corn a A'rec dr- 700 mts2. Junto <10 H,-,!

pltol Pr(>h.:stanle �(T1 I?klmefhJu
1 IatE" 14x30 Junto à Fundiçõo Tupy, JOlnV'III.
, ;01 ... 2.2)('31 elT' Di!orZlnho Curitiba

A _Diretoria da Ass0ciaç;n
dos Sr'lvictores Ptiblicos de
Snntn Calarina. no uso dpt.
sua� l'tribuiçõe.';, leva ;>0

f:onl·,�C"iment.o de seus aS!'0-

('iDdo� que, desejando cola·

h"Jrar <.om os r::lcmhros qll?
eOI�lpõem a Com!siio dc�h{.
nada r,ela Assembléia Gernl
E:drn,}�tlinária.· reali7.uda no
dia 4 rio cormo! •.. so]ici. <1
fi tod')'i OS se[l'; a�<;f):"'iadl)<;.
em pl-Jao goz') doo:; seus n!,
rcitos. que ti\'C'rC'm qUlli.
que" '·C'clamfl(.:ão a fazer (·Co.

JCl"cnk a nSolmtos ele qur::.
qu",;' C-"rlf''Tl fltincntes a o�

ta Emjelude, {lnr o f��'f>L'l

�i�.:�:·�·:i���:;�i�;�.clO (' FO];1
.

Desde já fica esta Ass'·.

dação pcnhorndamente fi.

gradecida pela cOlaborfW-'.l
{I"" .,Ia,.. a rc:,:eber, de SCI;�

associgdos, pura melhor d�',
'·, .. ,-,·�nno (I<' suas f\\nçfies
na alucidação de fatos d'
ik.erês'>e de ordem geral.

Uma pcqL!ena chocara com aprcximadoment�
d{'�s hectare.';, prefere'se com umà ca�a, práximo ,1 c.,

pitJI.

'Cartazes dO Dia
I;,." ,'I a IOSf

às 3 e 8 h:;.
Burt Lnncoster

Dianp:! Fo�ter
["iOI1.J L� n�1

,m

.HOMEM ATE O FIM

Cin\.:m.lS:;loe - Tetnicolor

-SAiBROS
-'- rolllql ..

COMPRA-SE

Um::1 cClsa prqx:mo ao cent� de FpoliS, ate
2500.000'00,

Um,! caso atê Cr$ 1.000000:00, próxima ao

(entfo de Fpoliso

às 7 1/2 fi 1/21101<."1

Alaln Dslun M;Hie Laferet el11

O SOL POR TESTEMUNHA
En,'tmanColor

.Cen�ur:J: a.té 18 .. nn�

á, 5 e 8 hs

Curt Jurge�s
D.:rrothv D: ndr:dqe

TAMANGO
CinelnoSeope

Censura: - até 18 Clnos •

CiDe kMPr.'IIIij
ás 8 hs.

H{'nry Vidal

Françoise Arnoul em

PAIXÃO DE ASSASSINO
Cen�i Irll' _ até 1.1 :;no<;

Impôsto OI-' Renda
AVISO

A c; Pl.-np::tnue, comunit,o qLir? mantem profls"ion�.1
.-:,.,v:,! ... ··.,"nte capacitado pera preenchimcnl0 de de,
clal"oçõe.';.

E"cri,ório � Edifício Banco rle f)""r.'nvolvimento
do Estado --' 5.° Andor 5'l.los 502 e 503 - Fone
3040 Horários: 9,30 - 1 1,30 (' 14.30 16·30CllIe .KUXY

6s 8 horas,

.0\ DmETORlA

(I!Ilt RAJI,
á>l 8 hs.

Iloria Occhinl
(;,IV Wifl·i.m<;. t' Dnn Rur.,,,tt
bs-V'ê:1<:.n r�' "-' MOf\J'c P TI/'S

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



MELHOR ALI�ENTAê.ÃO ,:
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.

PARA M
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o MARIA SILVEIi!.A
'
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DIRETORA Df>. COllNHA ROYAl- .,�_
,{If/(�Iih� 1/,

Você vai adotar êste de.
ucroso creme coberto de
glacê Gostoso e nutritivo,
faz uma sobremesa' rica e

apetitosa.

CREME uussu

1 pacote de Gelatt-m
Royal, sabor Morango
2 ovos

1/2 xrc de acucar
1 3/4 xtc. de égua rerv-n.

do

Í/4 xíc. de rum ou vtnnc
do Pôrto

1 xíc de creme de leite
Bata as gemas com I) acu

cal' até ficarem esbrunquc
çadas. Adfcione a gelatini,
preparada com a água rc..
vendo E' l,mte o rum. Delxe
amornar e junte o crenn,

batido e as claras em nC\'l'.

Coloq�le em fôrma untadô
c.om manteiga c deixe gelar
até o dia seguinte. DeSCi"
forme e cubra' ('001 os",

S8 e de grande classe. l!:'s
te Capricho de Flan, pc,'
exemplo, no qual o Plan ,;C

combina com damascos, é
uma sobremesa atraente (;

que pode figurar nas mais

exigentes mesas. A sua pre
paração é fácil, veja: Pre

pare 1 pacote de Flan .R<1Yl'l.i.
de acõrcío com as ínstru
cóes do pacote, utilizando :o!
xrc. de leite e adicionando

1/2 xtc. de açúcar. À parte,
corte 11 xic. de damasc-os
secos, apertados na medida
(50 g.j. Junte-lhes 2 xrc. de

água e leve ao fogo. Quan·
do começar ferver, abaixe o

fogo � deixe cozinhar durar
te 20 minutos, em tempera
tura branda. Junte 1 e 1/4
xíc. de açúcar. Cozinhe f>r.l

fogo lemo, durante mais 11)

minutos. Sirva frio sõbre ')

Flan. Dâ para I 1/2 ric. aI:'
calda de damascos. Se voc.P,

desejA.:· quê a consistêncio
da caIria de damascos se,I:�

f1d�
,

i l\. IC -"1'1" -},r I P"'� =rdrv:
\ • ".- Li, ,/ C v/l J 11..-1 'IU_J

_O) C_--+-\'-" '1 t � < _c..,L,_,,(__..
- --,�-- ,_." ,-------'_"_-"-

1 -

LegO"
mais no "M:.Igie Bcu i-do. Igreja .Sogrado Socrcmen.c no

Cid:),,1que" acor-receró desfile de modas, num de de 11::l!;lÍ.
_

efeqante e movimentado cooo.tel. As Fe

-horítos: Elesrcr-a Hover rcth Dulce 9 - Ctrcul ndo em nosso cid:Jde,
'\ok'lgr;Ck, 0arha Ramos. Tania Fi.I�o,(' Dlrerur .�(' Jornal "A Nocõo" �] cid

Coro-e» Raso Caldas. Iara Pedroso c C::Ir d: de ILljHt. senh .r Md,:m. RL!';;' �
men Lúcio Cruz Lima - corexentorõo

'1:���t��;:����açõe,; do "mpdc. para
a ·-nÓ 1'r.Ç� �dt�'� i��:: �r���"�:���'"ir�� .-:��o

rente, -op-tcs cio ,. cortei. a

2 - Dava entrada n� Pclóc!o l ta
.

mqrati na rei 'c de sábado, às 23,45 r.li J J - No
,-

iertccn Bar" do

Ql1�1nuros o e xmc s;[l M<lr:a Tereaa G u.o-t ênctc Pnlace, r Aderbet Ra...,c.- a

Ipar.; c .l_ n�e b"dle
d .s Drbutunte-. A S'tvc OOle,,:;tr::.v ( .1 PS senhoe : D'" U

fe-to que fui mais umn ore rn-xõo do co t.· d.r Ivo MontE" '0 Dr. Armando C
lunisto José Rodcrohc Córne-a, rcvía;e 1i1 e Dr. Raul Sch. Her i
J6" Fales e Fotos. em bCllefíciu do

ICom�c,!lha Nocn ,101 de Criunçn, foi ver 12 - Uma senhorc de .:,o:!'a s c I
:ed:i\;o ��j:r:t�8ee�;,�n���� .�t�����mb;�.�, ��d����a:���!��e��):,e���ra 1:�er�u�'1 r I
ram r. rc.r nradas por Rlucin MJrt_iI''', da roupa de mvemo.

.

{
nos sorõ«- de II0l11 .. ru.t, se.id- o l·.::�r

- �
-enrunte de'S::,l!U C t ri no bl\J) de

•

13 - O cron-sto sccte! Sob s'ja

Icrd.de do: Ihlj!\i ..... n�1 M·\rio Lo-es Ramo- ReiS; clrcujcndo pelo Rio. tnrnb: '1

.;çjpüJ da gnmde no-te ,I. g;:I,' ,LI
3 - Est o mellClco r-oro -ó-cdo os cio trcmcrcu.

dZ'ze;os€ ;' hcros n.t capeta Divina'Esp:" /

to Ser-tu, a cerimOniar�Fgi.,..a do ce.sc- 14 - Também (' Dr Pou!» :<0

mel1t:: de II lendo Nevc-, c Odscn COI j:-- der Bcrobausen num qrupo d: 0'1 i f

�U' _ ooleêrrevc cnimada-nerrte nl) "Arrs-rtcan
Bur" do Queréncia P�LCl' �

4 Pe!o c-ónico oei'.1 cc ctd ,de: • 15 - Luiz Henoque ve-tou d.' .;; t:
de

Itili<.ti,,' �st��\IS i.rf C11;::Jcs de qL".e n t(;mporc�a cc.l'ie�a_ e

C":"�I:nu�,an.m;m·llJ( vem miJI' nono (;ll'!CS Edu'rda HClnC'· do C/s nOI�O; do Samburo Bi:1

berg �,o�ra p€n"c 'cri�m::l�te em outro
.

'cmcnee 1 � ,
16 - Aco'1t�ceu ruma n:-i'e. mi': 1

tê eleg.:.nte nu "Tcp Ci�óe,·'.:l.J.:.n ,\1' '-I fj
5 - Na IgI', iiI Slo, Antôr 'i", r�"" C/'memoração ao 1° at,ivusçr1o d� c:I": �li1':'_' .? (';-"Item, o "b\'n(ã � !l"peial do Co mcnt') d(' cusol

S"ena�or
e sra. Atl,�o

F:,n.1semento de Idale e da 5:lv11 com (1 Df t:ma. AnteS d� . un:r s:us c;r.vld:-,,""I
Gcdoy A1tôniu Susin. Apl's fi Cl" imôni'l ;1n "Top"· o ccsa1 l"eCcbL'u no oport,:�
'Os noiv'Os recepcionarom em s�u siml"'�ti menta 93'dl' Anex� do Ccpac:::búna PG

cc '::tparta.01entu, seus ç,mv'lc1adcs. lace, para rdoda,· ..!."! uisque e cum:\'
mentos. A sra. Fonia.10 (Ruth, llS(l�1 b�!'i�)6 - Brevemente na "b�ite" Freçl'� simo modelo de "D�nr.<.õr" em m()� tlin' ti

Chi�a d:J Silva vai cstre,\r 110 l:lcnco r'e azul.
.

tJ"Carl0s Moch:.do -

.

fi
.

J 7 - Os co...,vidados ?o· baile d' .•j7 --'- Ontem no Clube Doze de A- NQrões Unidas que se realIZOu r,a r·

O B
1ôsto Bingo p,á c'ube Scroptimi!'ta Vo. si.dência do Emba�xador dos E�t-:t:i'

;

rlando e,r.tol'l- debate, 1;0",," p'ên"o, ,e,õn ,0n€Od", no m""'- nidó" o'g,ni<ooo ceI., Wom,o', " ,

na ment:::;do ·'Binga". do Rio de Jane'iro f..i.z"ram \ s ,!cad3 n�"

, bGite Sacha's. A naitl' Cm '·bl:1ck.- ti�·" '.

COml-S5''!l-O' de Transport""s da II' 8 - �ond,o H,u:i e Ren?,o Fhi,- 'c,,; verdadd," po" ... de beleza e "'!I
u � t 'Ylt' realizamo sun bençaa nupCial sab,"]- gar.cra· f�

Câmara, os Problemas Liga
.

dos á1BR-59 e BR··36
Câmara dos Deputados. os problemas ligados à ge providências llnediattl'>

construções e pavimentação pois o caso é alt" de calami-
dà BR-59 e BR-36. fora'n dade pública.

ISTO É VERDADE ...

Sequr.do pe5quis�s oficiais, o 8rasi! ocupa' a primeiro lugar no mundo em reservas

de minério de ferro. A$ reservas conhecidas atingem 6'5 bilhões de tcneludc s,

representando cêrcc de 35°/0 das _reservas mundiais. Segundo êsses mesmos

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

Grosso, Goi6s, Bahia e o Território do Amapó.

guin1.e gIm..-€!; mais suave, passe na penf"j. ,

ra enquanto quente.
Glacê: Não é mesmo de dar águ:,
3 tabletes (210. gl de chr,. n� boca esta maravilhos2.

colate de leite (não
.
sen'l:! �obrer!lesa?

chocolate amargo l .. A fim de 9,ue o azeHe
3 colho (sopa) de mantei;!;'� não salpique tanto, quando
6 colho (sopa) de �et;_c. � v�c�...!s��� ;rit:mJ!9._ algJ'-"
Derrete:·o -�ffoC"o�ar� e li ...,lna_·�oj&a, col(l(}ue 'la frigI.

manteiga. em banho-mar;n deh;a 1íni. pedaCinho de pão,
Junte o leite e mexI!. ràpidl- deixanrlo-o·fritar junto COp\

-=------------------------

mente para não secar. !)Ps· a carnE' etc.
peje- sóbre 11.. gehl�in9. e dei· • Ao prepa;ar um môlhv
xe gelar novamente. com massa de' tomate, jun

te uma colherinha de açt.:·
NOTA r: SUGESTÔF.!? caro O mOlho ficará com O

"Par... tirar o Kósto d�
queimaria, quand\) o feijli.)

���: ::d!�;dOH��r P:���:
processos:
1) rlluae o feijã'l para 0:1-

tra. panela, inutilizando' ')
que ficou grudadéJ no furl
do Coloque outr::r água. 1"0

feijiio e ponha rip novo I:

ferver:
21 mergulhe fi paneda nt�·

ma vasilha contendo ág-oJ'\
fria, O ��oque da 8g'J.'1
amenizada o gOsto de qupj·
mado;
3) separe um '}r,UCO d)

mesmo feijão e ponha. só·
bre a pedra-mnrmore di

pia_ Culoque a pnnflla
.

eQl,

tendo o feijão que> "pegot'"
c gire·a sôbre o :eljão e(,·

locado em cima dA. pedm
mármore durante algu:'l<;
instantes. Mude o feijão I.!a
panela.
Prove e verá que o gôsto

de queimado de.';apareceu.
4) mergulhe n,\ panel;l

uma cebola intei"'1, com ;1

casca.
.. Mesmo uma dona·de-c<l.·

sa inhperiente podern ff'
zer lima sobremesa delicio-

sabor de ter sido feito ti"!
tomates frescos e não ::l'�
Massa.

• O sal deve ser guardado
em mcipiente" de louça, vi
dro ou ninda em recipiente
esmaltado. Isto fará .com

que se conserve sempre em

bom I?btado. Quando o tem·

po e.o::tl\ úmido, é dificil con
servar o sal bem sêco. No
p.ntanto, se você colocar no

fundo do recipiente de sal
um pedaço de mata·borão
êste absorverá tôda a umi.·
dade.

• Os recipientes' em que
vem acondicionado o leite
em pó devem ser, depois l.e

abertos, guarda:1os na !l:'"
ladeirr: (na falta desta, e:n

lugar fresco). Limpe bem e

tampe a abertura com u�

pedaç·) de imperrneá\--el.
prendendo-o com uma tira·
de borracha.
Tanto o leite em pó comI}

o leite condensado, se con·

servarão em perfeito esta
do, qu..ndo guardados com
os cn�t!A.dos acima. Não ':ie

esqueça ainda de enxugúr
toda AS gôtas de leite qu'.:!
tiverem escorrido da lat:;
antes de guardá-la

------------�---------

ALUGO S:\l../\ NO CENTlm - DE PREFER1=:NCIA
Cml TEU<:FONE - TIt/\T,\R PELO TELEFONE -30,:�,
depois das 15 noras.

GRAÇA
A milagroso Slo Rito de CQ!<,;;ia. agradeço

graça alcançada
RUTE R" MELLO

----_2....__ ._._._---_._-_.-... __ ._--

"

. REX-MARCAS [ PATENTES
Agente Oficial da Propriedade Industrial
Ilegt.,tr() de marr:as, patent.es de blVoP7Ição, nomes co
"'-.tTchls fitlaQ8 ';e estabeleeh·tenlo, i'ls:gnias, tra$e,� ti.
proliluga.nda e marca.Q de exportaçáo

I:: Rua Tenente.S11;elra,29 -. 10 andar -

(,'" SALA 8 ,_'IA'.TÓS DA CASA N"AIR _ FL'ôRIANO·.
....�.'�.'�

'"

�"
--,,"".....-

uma preferénda nacional

O Deputado eatarinen,;f'

ORLANDO BÉRTOLI, Im

qualidade de Vlce-PresidelL

te da ComiSStlO de Trans·

portes, Comunicações' e Q.
bras Públicas foi, també!:l
Relator do importante pro

jét.o que visa a abrir crlf

dito especial de 1 bilhão c

quinhentos mil cmzeiras
destina.dos aquelas importan

Con!órme
.

noticiam os

principais jornais do pais,

CURSO DE PIANO
E CANTO

PrOfCSf:,flr:t. MARIA EG

LENA BATISTA FER1.,,"�
RO. diplQt11ada pelo T'1·,��

tuto de Bcl:l� Art,es da U

niversidade do Rio G 'il 1·

de do Sul Atende <liar

ment� Rlih 'Tr'\j!'!'tlà. �
!2-,'j·�:i

Dr. SANDRO

sendo �����oEND���ST'\ t
Ex-Estagiário do

UOSll!-I����:1��a���. c��gd'��:�i�S��l\
eon'i:lltórro fuLul"ama -

Cadeira eufórica _ Altn ro-

:�e d:\'��::��s�:;�s $';::il� contribuinte t��:Brigadelro SiI":l Pac� I
oli,a a ,oli,,,., p,",,''''n- n" 13 Telefon" '-.. , ii RUj;ULADOR (�STFRAelas urgentes por parte (:0

CHA('A'Rll, no RSP\:'>!In, _

�:�:���:�:J::,:i;,ti!�::: Missa de Fal'!cimento I, I
' ,

'� ""!",'a Santa Caumna, do" (�y

,�Mlrustro Vlrg'lho Távora c Vva Klrllna Demetno Lucas, Antoruo Apostolo e Fallll 1'1 � � IALI pU b I i C i d a d e
��E�a:��ela d;:����es (1:1 �n;a�:;::�r��o�z��:s :l!�:�I� �=:!��l�g;���e��he�l�� 1 M. 1." em Sta. Catarinm
Mampulando dados lrre", slblh21ll.dos as manlfestações de pesar Iecebldas por O(:j" ;

pondlvels. revelando Sltu, .sião dI') falcClmento de sua. quenda"'mãe sogrn e avo ; r é Con'eeção e conservacão de painéIs

�:�I) cO�i��:�e:c��:S'e ��: e convidam os �:����sJ��'\�g�����I��si:tirem 11 rni� �,1 ; �m todo o Ests�o

vertindo os membros de) que farão celebrar dia 12, (l.omingo, [;5 9,30 horas, nu ·Igj�. ':.
Congresc::o, o deputndo O. 1:r-sfto N1colatl (Tenente Silveira)
londo Eértoli afirmou que Por mais esse fito dc religião e amizade,
n que' se está passsndo fI":- menlfl n!iJ"aclecem .

dA. DE CIÇARll:OS SOUZA CRUZ

objeto de longos debatl-:>

nas Cfllnissões têcnicas r1:l
tes rodovías do sul do pai!:.
O projeto já lograra "'

proyação favorável na c.., .

missão de Justiça, onde f."
relatad.o pelo Deput.ado l.<,;
uoir Vargas_
Na C"missão de Tra:lSpOl

tes a proposição deu mf..!

gem a longas discussões
onde n Deputado Orlando
Bértolí, examinando a atual
situação das estradas fe·

derais, teceu consideraçõcs
que chocnram os membro.';
daquela comissão tEícnic'l
uma vez que o referido par
lamentar, revelando amplos
conhecimentos do assumo

defendE-u a tese, de que San
ta Catarina estava ficand',)
à margem das atividadf!�
admimstrativas federais no

que toca à constTllção e p.S,
vimentação das obras pr'J
gramadas. Aquele depui':ll1o

Finalmente, o parecer d;,·

quele \Jarlamentar foi apl"<)

,'ado, constitu,ndo·se num,

motivo de satisfação pOl"

pa.rte cios que agtlA.rdal1l,
há tanto tempo, medid!\s
sane9.doras para solucioT:<I �

ião mo;nentoso problema

A sonegação é

cr:me fiscal,_
Evite-a!

Seja um bom

reportou-se longamente à.s
dificuldades existentes. i::1f·

brasileiro

um bom
tonando QS A.conteclmcnt')s

\)

<oca,,',.-.
- ("" I':>

MISSA DE YO_ O VIA
A família de

SERGIO MEDEIROS Dl!: ARAúJO
r:onvida os parentes e amigos para '�sistirem a mi- 'a, C
20 difl-; que fará celebrar. dia 11, si.Dado, hs 7,20 horns. ll'

l'apc1a. do Divino Espirito Santo. Pu:' mais t!ste &.0 ele L

cristã e amizade, nntec1pndatfiente ."I�I'<1.dece.

CASADA ou SOLTF.IRA_

USE
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M(S DE MAIO
Dia J 2 � Os Brotos Dançam - das' J 6 horas às

20 heras
Dia 18 - Scírés do Odontologia

2()oD��r!? - Os Brotos Dançam - das 16 horas às

-----F"'IC".-:-:-U.-::,",,::-.-=-=.,-------Dia 2:5 - Solrée da Engenharia OPl I'l
Dia 26 - Os Brotes Dançam - dos 16 horas os

20 horas.

RUA CAETANO COSTA 155 esquina F. Neves _ Es.
treítc - Casa de madeira exam sendo banheiro de tijo-
103 - terreno 15x40

RUA CONSELHEIRO MAFRA - Duas casas n. 109 e

111 otlma oportunidade.

RUA TOBIAS BARRETO 22 - .ssrretto - Confor
tável casa de material perto da praia.

COQUEIROS - Rua São Cristóvão ao lado da Igre
ja - Casa de 4 quartos - 3 salas - cozinha - terreno
de II.550m2.

ESTREITO _ VUa Florida n. 1 fundo F. Neves com

3 quartos sala _ cozlr..ha - banh.�lro - agua e luz.

RUA 14 DE JULHO 9�3 - Estreito saída da ponte
quem segue para Coqueiros. Casa e terreno com 782 m2.

RUA FRONTINO C. PIRES N. 3:t - casa de madeira

pagamento parte à vista, resto acombjnar..

TERRENOS
LOTE na Av. RIo Branco· - Venda de ocasião.

LOTES no final da Bocaíúva e Inicio da Frei çane

ca - localização Ideal.

COQUEIROS _ Rua Juca do LOlde,' lote cem ettua-
doa. .

ESTREITO - Alto da Visão.

BARREIROS - Virios lotes.

SENHORES MJ::DICOS
NÃO ESQUEÇAM DE DECLi\ltAR O SEU

IMPÕSTO Df RENDA
A. S. PROPAGUE,

Escritório - Edificio Banco' de Desenvolvirnen.
ln do Estado - 5° Andor Salas 502 e 503 - Fone
3040 Horórios: 9.30 1,1,30 c 14,30 - 16,30

A HORA PRESBITERIANA
Ouça todos os domtngas pela .l-Y-T 25 Rádio' antta

Garibaldi de Florianópolis ..

A HORA PRESBITERIANA... Agradecemos a sua

síntr-nía.

PARTlDAC OE
FLORIANOPOUS EM
PlAt ÚTEI� AG

9horas!

I AMBRFTA 57 ITALIANA
".onde-se R visto ou porreftncnclcdo. Prêço

C'S 220 000 00
.

ver à rua. Conselheiro Mefro, 21 - sobrado.

CnntPCd(lno-s� C'/Uotquer Quantidade\ na mp.lhot
,tt;llirl..,rl .. P ....pno .. orpcfJ '

fti 7-nhil"' _
., .... andn' aoto 701 Frnw ';:.&9A

Curso Preparatório Contimmte
CURSOS ESPECIAIS

PARA PROFESSORES
DE DATILOGRA'FIA
AULAS PARA CONCURSOS

ARTIGO 91 (GINA'SIO EM UM ANOI
PPE·<;INASIAL ADMISSÃO DURANTE O ANO
DATILOGRAFIA

- Bcsead., nos mais modernos r:rQCessos
g{,gicQs.

- Dirigido pelo:
•

- PROF
1
VICTOR FERREIRA DA SILVA

- Equipl3do com máquinas novos.
HORA'RIOS, DIURNOS e NOTURNOS
Peço sua tnscrtçõo à Ruo Dr. Fúlvio Aducci

·90 24 de Moia. 148 - I. andar.
ESTREITO

GiNA'SIO EM UM ANO
A90r� com rootores probabilidades - faço o

sua Inscrição Ó Rua Dr. Fúlvio Aducct 748 CURSO

CONTINENTE.

QUA.R'lO
Com ou $€m Pensão I

ê'steves Junior. 34

Ora. IARA ODILA MOem AMMOff

ATENCAO
Lavrador

DOBRE SUAS COLHEITAS!

pede-

Transportes de mu·

danças
M'ldanças tocais OU pa·

»a outtas c)dades; êeret
!lOS de mudanças.
Ni\.o é neceesãrto o en

"radamento dos môveís.
Informações à rua FrRn

cisco T'olentlno, nP 34 _

'nnfll - 3806.

crenünccmente dosados, fornecidos em 16r
mulo� especiais poro diferentes Culturas, de
acOrdo com o octureac dos solos. Diversos
tipos de coooos poro o-neto. cone, mcnca
oca, tumo rutno, arroz, reuõc. Irlgo, pomo
.es. jvro.os. etc

-nt!

ICDOllS

Dr. Walmor Zomer
Garcia

Diplomado pela FaculdiJrie
Nacional de Medicina do.
unweretôade do Brasil

EJi:: Interno por concurso da

MaternIdade Esc�!n ',Sf',-
vi� 10 Prol. otãvro Rr'l- .�!II••"••IIII!IIII!••••��
cnguee Lima.). Ex-ln'jern' � ...

do Serviço de CirurgIa do

Hospital I.A.P.T.C. do R!o ��__ --,.,��. _

de Janeiro. MMicCl doH....,_. ,

�ital de Caridade e J. "M"U·S1CAL BA-R:r�.:;d.de Dr. C.M.

PARTOS - OP':mAcom
DOENÇAS DE SENHOn..\S
- PARTOS SEM DOR oe o

reétodo psh;o-protilatif;f)
ConsultóriO, Ru� João P-u
to n. 10 - das 18,00 às
.18,00 horas. Atende

BUSCHLE & LEPPER S/A.
··JOtNIIIUE: I!U.t. DO P�INC.P�. 123
9lUM!N_U: �UA 9QUSaUE, 115
t��llI' ... oESIMa_�G"Do� westPHAtEN.••1",

� UM MM PA88A TEMPO OOM BUA FAJln.lA - lU'.tlaIIOU 80CJADi

DAlfCANT&R COQUlTEIB - Pl!'STAB DE ANlVBRSlJUOB _ �
DANÇANTES";' ETC .

... 'y
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PENALIDADES V'ÀÁXIMAS

i� rolando de cadeira ...
�-'

,

SETOR DO; ESPORTES

R�DATOR

PE::lRO PAULO MACHAPO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE� , GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

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

.

ORILoo LISBOA - MARIO INÁCIO
COELHO - MÁNGONÁ'

PROL Dl SÁNTA CATARINA

47 ANOS DE LABUTA

---- --- - ---------------- -----====

Pe�a brilh::ml.:l "j!...rforrn:::nce" o�tida pe:o Marlin9!1i nos IV Jogos Panilll1erEcanos, Sagrando-se yice··campeão das Três Américas, o sr. Goyernador Celso
Ri:mos ellí[O� co rC$i�Emle do rubro-negro, jorn�.l:sla Lauro Sonc:ni, o $eguinle le!egrama, só agora d:vulgado: "Envio cu:mprimenlos aos ya!orosos re

mildores e �!) �.�"' '�Ft:il cr;!b� náufco I,)ela brí'harle colocação nas regillas panamericanas - Saudacões - Ce'so Ramos, Governador".

�Ol�ã�iôôi:io: iuar�ni X �ão �aulo
Sábado e (l�"'1'ngo terá andamento0'------

.

Campeonato r l'l�O de Futebol, com a ':
.

J, f .

t d· '. ".. A
.

R·���!au� ";0: c', :'��:�o ;:::de�ad�u:O��' -.. e r a e e ua Oi 110 próximo mes I no , 101
!UI���C�:r�a;!f;;':�:r'�l��;e�li�!��!�::�::�.: o I Congresso 8rasiieir'o ·de· Arb.·ttag·em A D�mLE, "UII",,'" H'

pprfpn ....p ...lp�",,,, rl('n'}Tllgo, quando o Figuei- , ju-éí!o avu x Piguclreuse

d I f
foi urna ororta d.) rr-pres.cn

rense e a oi despojado por fôrça da derrota Aos presidentes de t-i-

d F b I
nha elevada consicerncv...... Abílio F. de Almeid:l tarne as nrma f,�1)1'lc..ntu

sofrida frente ao Avaí, pela contagem de �a::� ;;���':et�� f:t.:;� •., ute O
Prestden-e em exercic-o das ro.uc-as b ., ri,! Iu

quatro tentos a um. Enfrentará o tricolor no . B. D. a circular abaixo: � ��t:l. aS;;,: ��n�� i n:�:��:t��
}is reto ar " .. ler-Mico, que divide br�iOdedel:;;'1el.rc, 25 de � -

congress- e um dia' ce- 11. Confederação Brasileira mcrr a F .pr-rttvo .t- 11'1,'j10

com o São: l
:;l (rmrta colocação, Bom IImo. Sr. Presidente pois) será por conta d·���a de Desportos- r- congros- Ontem em Wembley: Br��il1 vs G��::j��;, X'lU de .�tr !.::T,

cheque en're �,.·s I'IS quatro vencedores das Comunico a 'v. S., para ::id���t: �as P:�;��� :m�rnsileiro de Arbitra
ge'4n s':".p:·,tico do '-:-1.', H!'r-

roc1arl�" ""'
.

·-C rlevendo constituir-se �1�n!�cI��I��:. d(!�:� p�::� representadas.
Juntamente com o oedi• �ngla�erra 1. :::s ::�:ctoh\���rüJ;n��

na atração d::t ou r dada. O jôgo está marca· conreceração fará reanea- As irucriç6es serao en-: do de inscrição, rene p"Ll e que. ve'a po, 0'11:-.�, h. !:1-

do para a tarde de sábado. �ol�e��o�e::lOlO :l�S�U:�;, cerradas no dia 20/5 c a �I!�ad��n:e;:::;ra�:sem:��� peiOs,E�e:��;�ão� �:i�r��e���!��oo�:�a�:o�o��;�: �a b(�a n����,� f�t�;:l�<I(I,' �"Para (' 1
-

" completando a rodada, ccneresso Brasileiro ele Ar �::!�:m:�;Ote��:s at;l�S!::�: representantes com o seíeçõo da Inglaterra por 1 tento' Zt;o Pelé e pais
está marcado tv .,.,�t�h Guarani x São Paulo. bltragem ele Futebol.

31 de maio próximç. quan- Dijalmo Santos, ocídentodcs num .::ddente sofj-ldo er-t

que deverá �f'"
- r-senciado oor um público en��at;lra dO��l\:��:se�:���':s do deverão' ser comuruc. .. a :D��C��ebP�ãajos�::�:l��. Hamburgo aoós o erlKCu,tro com a Alemanha, não íc-

seguioso de bons lances. O "Bugre", como árbltros atuantes). Excep dos à CBD "s nomes.')s para composição do tem.. ·

d'�'
cíoualme t d

. garam, tendo o quadro brosileirc atuo o com Gítmor: /
se sabe, em su: última peleja logrou dobrar .:>e�ntesn ;o:�ú ::r o p�= repz.seneaures c da'.a' de rio do oong-ess- e oporr.r- Uma Eduardo Dias e Ríldo: Zequtohc e Mengólv'l),
O esqua?r- f'), J 1"� Ramos, impondo-lhe re�r d�rblt1"I)�Rda fillrl\h. ch;��ac��r���t(�ê����1 '��

-

n��:���a e::l�:ng�e���t� �;I��o;����n;��I���"rlldo. (Nel) e Pepe que marcrl'J

�.O 1T'ar ......... ,... ....'· :-1('> Deverá O Guaraní exi- es a no' io de Ja- re.,... ",..........utora ser enviada Sem outro motivo, rer.ovo

gir O máximo da equipe sampaulina que. em
nen-o (um cita antes uo a V. S. os protestos de mí- ��

seu úl 'm' r ,'';o, CO::ltra o Atlétic('. �_;-�-�'-�ai",-;;;""Ii:r;"""��F,������i����-�;;;-";;;;;;;;;;;;;;"t SHOROSO 1
; 'oi derrota�" ,- .. ]on-'q a jn"en�;bi"dad" H�meros do (ampt�Ii"'O 'YostoJ), Ar, e Osvaldo '(Xileticol

_

j
.< " "'I 4' Jugo, - 2 tentos _ Cabeça (Postal) No'o SÓ CAFE ZIT3'

_

1

i t>�h .... ,. .... �:":' .... .....,...... �e rl'e;xar a cancha sob Regional de F f !.AI
nha e Rcnoido (FcgUelrense), Telê e Bemclo (Atletlco) ,,_

.

_o pêso do revés, de vez que realizo� um:t
Jll eW �:��o (Gu��:�7)�o (Avoi). Valtinho.( Paula Ramos) e

• IIOLAIII.I.d PEllFETTA 00MIAIr_

grande partida, superior mesm.o ao quadro Após efetuarem os ':)Iubes quatro partidas C8(i.3 udi o
.

5° l�gaT - 1 tento _ ""'=rcio' (Paula Ramos),atléticimo. . _ ;:i.mp�on�to Citadino de ProfissionaIs apresenta os �e- AIOIr e Gilberto (A.lético.), Oscor (Avo i) Alberto Cor
. Duas boas pugna.s para deleite dcs fi":.

mntes numeras abaixo: los e �ia (Sôo PcroJ1o), Nilton. Zoriberto; Sérgio; V/ii
rionados. JOGOS REALIZADOS ��n:�g�e�i�:s��ost��I.io Pinto e Vânia (Guaroni) �

ARQUEIROS VAZADOS
12 vêzes - Géte. (Guaróni).
9 vêzes - Jaime (Tomandaré)
8 vêzes -'- Wilson (Postol).
6 vê�.s - Acácio (Avoi) e Tatú (São Paulo)
5 vêzes - Mórcio (Atlético)

linho: (�::�� Ro���ma e Joce1y (Figueirense) e Cor'

2 vêzes - Domi (Figueirense)
1 vez - Valmor (Figueirense) e Pamplona( Pau'

lo Ramos),

..

f[�X
Bola "Drib!e" no

Clássico da Riva
lidade

Com men ...s de 11m ;l!lo)

ele luta�, já o Moto C' !1')�

de FloriauópO)1s �e (>1;;rten_
ela no mundo do e!::p'): t� ci�

capital que hã muito r:H:\

eia de uma <:"ral'lni7. 'C.lO·
que viesse conl!t"e�ar (IS

.

tnümeros motodclLstas '1:;1,

met-rõpole- ba!'rlga-v�rd{'o
.

dando U!Il impulso :i') T'C

mos'), mM emocionronte ;,;3.

porte. Funda.no por 111 �

plêiade de mo'ocl"1I t·

dIa 28 de Julho de ](}), '1

novel agremiação' c '1'; -

gn a maioria. ser.ão ::t

talldade, dos n'J-:HO� n�"""J'

ciclistas. tepdo Ja pr· �

"'ido uma sen,aclonal C :1-

kana e tá se prrp< �

efet.uar OUtl'H, t n:(J L'O\'
local .g Subdistr'to do E��

tl'eito. Pr"mov<'u m"j o

Moto Clube de F:ol'lan' ::')

lis, uma excu,:,sâo à Pruta

doe C1mborlü c v(>m ('�

ri?ndo de('l�lva;1;ent

o br'!hantism- clf'

tiçr;es de ciclismo em no;:

so. cflpital. nos quais seu

papel.é preporerante para
o bom l'unclon?.mento das

perCurs ... s das corridas, Q'.ln
se �ernpre sofrendo a In

vasão dos que proCU�'&lIl
um lug:lr para melhor ,'!

são das competiçôes.
Preside o Mot� Clube ue

Florianópolis, alias com ca

pacidade e inteligência, o
.

sr. Bia,,;c Knoll, nome lUr
dema's ré'lacionad- em nr'J

c,·s m.eio,s esportivos. E,('ll

próximo objetivo segund')

;'�:ãO\�:�;�7;�;r! �:����:�
nato (la modalidade, o qll�
não representa tarefa fio
cil de vez que autenticas

cl)m�tiçõe� m ...t�:
cus só p(>dem ser mtu<!..
das cm pbtas que possuam
dim,ensões e, .segurança!, '-:

); '<ida� t*lo regulamentu
Inte:n.'lcio!lo.l.

se 4 !OS��d���1�4 Postal 3 x �uaroni 1 e Figueiren'
20 rcdada - Avaí 4 x Atlétic® 2 e. Paula Ramo..

2 x Tomandaré O.
�

vai /: ��::�?'2� Figueirense 2 x Tomandaré O e A

tlétiC:05r�d�r�i S�.o Paulo O Xl paula Ramos O e A

.4 x .i=m��é� Avai 3 x Paula Ramos 1 e Atlético

rense6� �f)�:!�a� 1S.õO Paulo 3 x Postal 1 e Figueir'e.,

�i.co. 17: r���d�a� �Uara:1i 1 x Pal:;l� Ramos O f.! Atlé

80 rodado - Postal 1 x Tomandaré O e Avaí .�
x FigUeirense 1.

fMfH - B�flrI"-� �itWO (UI1E �.
F' ODr�NóPOUS

o selec;onado d c 11

ftob
as ordens do !;r')Oll ,o.)

eparador Hnmilt']l' Pldt,
em treinantlo diádar.len

_, visando,-Ó c�:"jJ' J1l3.t.O

asile ro de Julh1 vIr. l:'u
lO em. G("ás .\ p:ti,n de

CLASSIFICAÇÃO DOS JUVENIS

Rio, 6 (Cortesia do Cruzeiro do Sul) _ Finalm2.'1
te a

.. CBD. atràvés' seu depar."l3mento resolv,�u pa
tracIonar o lO Congresso Brasileiro de Arbitragem
de Fu,'ebol. O caso era inédito e felizmente um fo'
cho de luz iluminou a cob�ço 'de'um dos co�selheiro$
fazendo realizar tão impotonte congresso. para o fu
tebol nacional. Importante sim, pois de Norte o Sul
do Brasil. nos milhares de' jogos que sôo realizados,
indispensáVel é sempre o presença do tão falado, tão'
C?mentado. órbitro da futebol. E no.'e·se, tonto no Re
Clfe. como no Rio, São Paulo ou Rio Grande, e em

nosso Estado. as leis que rr.gem o futebol são os me<;

mas, e outro não é senôo o "Internotional Board" o

Universal, o guia dos árbitros'
"

Mas. também é verdade que r.ão existl� uma pS'
dronJ.zoção. Não existe -Illeno entendimento entre ár
bitros e auxilia��s nã�' são dadas irteiros gorontil:l!:
aos mediadores, e 'certos regulamentos dos federações
mjJdom às vézes regulamentos e orndens superial'z�
deixando nos mal:; dos vêzes o árbitro r:m mós condi'
ções.

..

Conforme circular expedida pela CBD, cada fe
deverão deveró indicar dos árbitros para assistir iI

conferência devendo taRlbém, os referIdos, apresen
torem até o dia 15 �; maio sugestões que servirão Da
ra o temÓl'io do Congresso.

Não deixa de �er impotantíssima tal reuniõo de

árbitros, pOiS mui.les dúvidas serão sanados, e qbem
sabe o próprIa CBD poderá depois junto a FiFA, d

presentor sugestões úteis para corrtecões de alguma
coisa que por ventura exist:l de errado nos regras �e
futebol. 1

Pelo nôvo Código Brasileiro de Futebol, notamcs
que as penas dos at��:-; faltosos foram dimInuida:>,
dando chance o qu�.os clubes paguem multas e

o faltoso con,Jnue a jogar· Com todo o carinho qlJ�
foi feito o novo CBF não foi correto póis, para (:.s

é1rbitros,' as penas aumentaram e as' Penaldades gra
\�s q� existiam paro atletas e dirigentes foram
suavizadas.

SendO'me possível inscrever me neste congress0
apresentarei tema sôbre as garantias dados aos órb:
trcs' antes durante e depois dos pré lias, fato que
vem' se q:>nstituindo num prabl,�ma paro o futebol na

danaI, com vários a"{>rmalidades.
Deve Santo Catarina fazer-se apresentar índial'1

do o Sr. Qsni Mello, Pessoa capaz de falar e discutir
com desefnboroço. além de guardar cam facilidade
os e sinumentos r�c�s.

As arbItragens. continuam o "er. no Brasil �11' j

proble;n0, um gravíssimo prQb1.ema·

CESTOBOL MASCt:JTN'O
- Na manhã d- Pl'OXJnIO

dom'ngo no est[,.rll·j :-::: ro

ta Catarina da r. 1'1.. C.
rserá' in:c!ad') T- �r o

Walcle�r:u :,:"",,,

c'tej) C'l'b" P

VOL:!!:YBALL JUVENIL - O

campeonato Clt w:no dI':

vo:eybllll mascu.iulJ' dentro
da categoria de juvenis es

tará pJ'o�scgulna- sábéttb
t::.:d(' ('cm a 9.U'-Ul2 d!"

'.Is n�e��'<;!:.!l�es �ct"jr)g'

da�:���::l�����r�U���a:::

"�: �:r:�S;r���e�9�r�l:r: OS ARTILHEIROS

o Clube Universi�áno C Marcaram tentos no Campeonato 1: I��:; = ���tia� ���:g;�!�s�', � p.p.

��t�l��atU!��. �e�a!U;� 10 lugar - 6 tentos - More�h (Avai) 3° lugar _ Atlético, 3
•

r,�ntc p. co nr1ql flellr Po_o,�_c'olu(gAovr".-) 4 tentos - Corhnhos (560 Paulo) e 40 lugar - Tomandaré 5
f t d

... � ... ,- 50 lugar - P::ula Ramos e São Paulo 6

�:ut�!': esct�!�: !:�n�"al., C3-

1-"
BO lugar - 3 1entos·- Mano (FlgueHense), tdlO

� 6° lugar- _ GuaranI, 8 ..

P=============�'�"�==========�========sH

I - JÔ90 Atlético x Avai - Telê Converteu em
gol.

1 - Jôgo Avaí x Postal - Rogério converteu
em gol.

1 - Jôgo São Paulo x Paula Ramos _ Carlos
desperdiçou.

_

Com os resultaqos acima temos a seguinte COlO 1 - Jôgo Guarani x Atlético _ Vânia conver'teu
coça0; em gol. ,

]0 lugar -Aval. com 4 vltóllas, 8 pont,s 9:.1 � - Jôgo Paula Ramos x Avoí _ Valtinf10 con-
rhos e nenhum perdido 15 tentos a favor e 6 contrç· verteu em gol.

.

Soldo: '9 tentos.'
.

.

1 - Jôgo São Paulo x Postal _ Carlos conver'
20 lugar - Atfénco, com 3 vitórias 1 derrota +-au em gol.

6 pontos ganhos e 2 perdidos, 12 tentos a favor e .5 1 - Jôgo POMol x Tomandaré _ Bibe convel'�
contra. Soldo: 7 tentos. l�u tem gol·

3Q lugar - Figueir,-ense com 2 vitórias 1 empatj
.

7a�o�e;1�·'�à;tr������;h�:n:o�. perdidos, 1 \ tentos a EXPULSois
4: lugar - Postai Telegráfico, com 2 vitórias e Verificaram-se as seguintes:

2 derro.tas. 4 PCl,tos ganhos e 4 pontos perdidos, 7 ten Bi do Atlé.ico., no jôgo com o Avaí; Pereréca oe
tcs o favor e 8 contra. DefiÔ�·. 1 �nto Buge, no Jô.90 entre Avaí e Postal, Lalõo e Sabero, do

4° lugar - São Paulo, com 1 vit6r'ia, 2,empates Tomandare. Te1é, do. Atletlco, no encontro entre os
e 1 derroto, 4 pontos ganhos e 4 p";:·didos. 7 tent05 a dOIS t1ub,:s, J BQtlst�, do Paulo Ramos, no JÔ90 com
favor e 6 contra. Saldo: 1 '::Iento, o Guarani; Ronaldo' e Nelinho do FigLr-irense e Mi-

5° lugar - paula R,Qmos, com I vitória. 2 derro rinho e Rcgério, do Avaí. no jôgo entre os dois 'clube:;.
tos e J empate, 3 pontos ganhos e 5 perdidos, 3 ten" APITADORES
tos o favor e 4 contra. Deficit: 1 te�to. Referiram os encon�ros os seguintes apitadores:

60 lugar - Guarani. com I vittário e 3 derrotas 6 vêz� - José Carlos Bezerro.
2 pontos gnnhes e 6 perdidos, 4 tentos o favor é 12 3 vêzes - LuiJ; Gonzaga de Oliveira'
ccn.lra· Deficit. 8 tefitos.

• .

2 vêzes -- Nilo E, S9va � Gerson Demaria
7 lugar - TamCindare. Com 4 derrotas, 8 ')ont6s 1 vez - Nelson Varáglo. VIrgílIo Jcrge 'Evaldo

�<.rdldroS e rI nhum ganho 9 tentos contra e nenhum Te.xelra e Valter V!elrõ
•

f6vor. DeficIt. 9 tentos.
• ,

'"�..,yrW
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Carinhosa Recepção ao. deDo Armando CaJU: Casa Viveu
Mftmeotos de Intensa EmoçãoPelo� .Municíp.cs .

·naO=: ��s�a�i:�r;!���: ra�oon�!�,�:d::��::�r� �R:Il�Ul�a:o��S �Ul�p�r� ��r���:�tu���e P::t�;����: No· I·C Ia C'... de 1mb I tu baum dia de rara emoçl\u, vtr b. Assembléia para assts- tos outros. Afirmou que ,) se maís, Rue não ,queria �
,

com 8 posse do dt:putacl;) tlr 01 debates de partam-in UON cndOSS8\'8 IntgralmcI"!' mais nada do que a honra
Armando CaiU. Constituinte tares, quando elaboravam a te os conceitos co depntu- de ser presente aos traba
de 47, orador dos maícr,s Carta Magna, e onde apren- do Dib onerem. e se rego lhos da atual1egi.slatura, no
que passou peto legislativo deu a admirar ngures !.II' síjeve com o retõmo .to convivia de seus 'pares. p.l'
catarincn-;e, personalidade relevantes dotes cunureis Ilustre homem pobüco às ra. com eles, legislar em HOSPITAL SAO CAMIW

que enriquece o pulrimônit) que compunham a Casa, nas lides penementaees. pois favor do progresso catara-
b i cultural do Estado, todos diversas bancadas, e já que o reputava um deputa- nensc numa hora tão dr.i

r os adjetivos que stnonímem mais Julgara um dia tíder.ir do de Santa Catarina. mãrtca para a nação, quan-
bondade encontram no CI,I- exatamente essa figura que O depUtado Walmor (e do alguns queriam fazer

to representante da Laguna recepctcnava, e quanto teso Ollvelm, em nome da oae- das costes do povo um bal-

legendária. a mais rerreim o desvanecia. cada do prB, ,o;Oilf"l�ri'Z�}l'. cão sôbre o qual negociam
simbiol"e.. se com as palavras dos 11 a própria sorte do povo
gan-íado. prtn-roalmente, DEP.•·ERNA..1'IlDO VIEGA�: deres da oposição e oover- romentanco a desordem e

pe!/) !:('<:r do ucvêrno. dedu- É O "AKLAMEl'r"'TAR DE no, realçando o sign{ficado afirmam que só um banho
tado Díb Cherem, êste dtsse SANTA CAT.4.RtNA para Laguna, da permanên- de sangue pode salvar o

do jubflo de que estava cla do deputado Armenrto pais. ...
possuído, bcrn cerno t.ôda. <I O Iíder da oposição�de,,\l' talil no plenerio do Legi.·- FEST.\ D.O DlVIIIJO
bancada governista, em ato. tado Pernando Viegas, e:1J latãvo. EQUILíBRIO DE JANr..o ESPtR'TO SANTO
nier como um dos seus ii". aparte, aludia. à "perscnaü. E CELM)

regrantes o "velho e quer'- dade humana e democrart Retomando a palavru. . o

do umíeo '1 -mmpnnhcirn ca d;, deputado 'Armando sr. Dib Cherem fez sentir

Armando Calil." ceu.: de quem 'recebeu RU- que o novo parlamentar 1Ll_

las, quando a grande viiI,

NllNC \ SE OMITIU N!\:', de La�na, na ConsUtui,·\I':.
I'Ur.�AS POI,JTIC1\S de 47, duela�'a com parla

<;Ir,"'1 mentares do quilate de J. ,I

do, tt;n !agunense rC'sJrHntl(l

Fasta em Canlsvielri)s
.

Atrairá milhares de pessras
Serão renlizacl�s em Cané!�vieiras 0\'·5

dias 11 e ] 2 do corrente as tnidieionais k:;
:iv.dades de São Francisco de Paula, u:-t

droeiro de distrito, que anualmente atraem

milhares de..,j)essoas àquela belísf,'ima locali
dade.

BEM ELABORADO PROG;;'AMA
Para @ corrente ano foi organIzado �m

bem elaborado programa que será nbrilhan
tado pela presença de uma destacada bandd
de músic<1.

Bal'l'aquinhns, fógos de artifício são ou
iras das .mui�a.s atl'a,ções que anim&fão �

festividades de Canasvieiras.
PROCISSÃO

Além da tradicional procissão, que se

rá realizada as 16 horas do dia -12) os fiéJ,:;
terão oportunidade de assistir, na noite dê
sábado a novena, e na manha de donHng0 3.

missa.

FESTEIROS
São festeiros deste ano "os senhores I \Te

lV[ontenegl'o, Waldemar Viei�a e Domingc3
Fernandes de Aquino, que tudo farão p�ra
o maior brilhantismo das· festividades_

I SUCESSO
Como sempre, reina grande animaçãJ

entre os organizadores das festividades <"1t;.e

tem empregado os maiores esforços para" (1

sucesso da pl"Omoç.."ío.

PARTlCIPA'CÃO
ERNANI BENTO t�m o prazer de portiÓpor c�s

parcntes e limlgc'$ �,'u contrato de casamento com o
srta Kólio Bonalc!i

ERNANI E KATIA
NOIVOS

Flcrianópol is 5 de maio de 1963.
------- .,

Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem

1�.G Dislr:lo Rodoviário Federa!
EDITAL·

nente Adernar José Álvares do Es�ado·Maior do 5"' UI:::' Fonseca Pilho, em atend/Jr
trlto (' ao Capítão-Tanente genti'mente fi nossa NPOf'
Adernar ,José AlvAr']:; [I"

Manuel I'Iarthllt da Pcnseca Filho; titular j \

Delegacia da Capitania d",!'
Portos de Santa ccterrn«
na cidade de Laguna. E.;l
Imbiiuba, o ilustre corpo
de oficiais ioi recepcionado
na Agência da Capitania dos
Portes, relo Primeiro t,··
nente José Pinheiro II An·

t�fS "sas d � FC· ãol•••
Inaugurado recentemente,

o Hospital São Camilo des
ta cidade, entrará em nor

mais atividades, à parti:- (:0
corrente mês. O nosocômio
será llirigido pelas Peque..

nas Irmãs da Dívinn pJ"O
vidência. as quaís já se en
contram em Imbltuba.

NA:CIMENTO

:�: àq:�o;����u:�: ��;: �Q� .v�m.S �:,O CC' maio de 1?8aPO dia aprese"l
tres vtsttautes. Na- c.xirtu- t<.V, o -: n�� na véspera. Ltmpido e btm iluminado pe
nídade e na presencn dêsre lu ". J r.e .ut-no. Do roer scprcvu br.:.nda oragem re-
rádio repórter, ro-em �e�, trcscente e úmido.

•

tirados assuntos rele-nona- Elam 9 borcs quando, as ero'sso-es iniciaram O
dos com as obras etc renuu- trcnsmíttr il()tícic.s orormcn 0':5. Rússia e EUA discor
relhamento do pórto de davam se. nevamente· Temío-se uma poss.ve! 3a guer

Será cnlebTfW.a com tó-ts Imbttubu � "Sylo I\.,nu·u rc mundial
.

Realçou, no momento dl- ímponênnta 'que a tradição estão", construção 1:: sede As 9 hora:-l e 40 minutos, novns r-ottctos davam
ficU por que .utravessamos exige, (\ Festa em non-o ao própria para a Agénci>\ 1.)· o ccnhec-r 00 pc vo brasileiro que 819C1 de muito grave
o equ librid do' prestcenre Divino Espírito Sento, 'la cal da: Capitania e assuntos acabara de cconnccr. Os repórte.es rccctízodr s em di
Júlio Oourert e-do Governa Matriz de rmbínr-e. n') ul- que dizem respeito P." re- versos setcres dooueles ,p:.í:-;es, não mais noticiavam
dor Cei30 Ramós. e "qtJ" timo domingo do :oróxicn.) ziment.o intern:J da {"l.!"poru· Ne,lhum s nnl era _rcnsm"i.ido dêsses poí1<es.anta
somos muito8 os que neks mês de Junho. Será ·�ssa. a çi:io. Inquirido pld" r"�p(!r· gcnis.:::s € da'jueles n;lais proximos o êles. Nenhum si-
<:onfiaM", pois que o Chef� primeipl festa do Y;splritt' tagem, o Contra Atn\:'.ao.';..: r.al q'Je pudesse d€nunciar a pre!:ença de vida.

vivendo as h(1!"a� d\:!''lS c do G:>vêrno catarinense ;;.� Snnt(,. na puóqu!r>- d" [mbi ),{'Irillo Vasco eto Va;ie (l 2 ou 3 minutos ont:s doo; 10 hCI"':'5 começaram O
f' ... bqf\.s ri:!. terra que o vIu nn ... · (Lôa;)bra un fazer o Es.r.- tuba. Silva, adiantou a :li;lCltr·.'H.; próce�sar iiI!

...
esrronh:::s fenômzncs :1(.; Brasil. Cid.:des

ccr. He!ltlfT de par'i(,o, .\ eh prosperar e o Primeir" de vir a ser. num ú:i:tIT" situ.;..dns 00 norte, comunicavam aL:.rmadas que todo
pl(' sacrHiCOll-1;�.e dpdir'!i r,íandl.t�rir: da nllÇâc proc<.l- SUCt;SSAO J\otUNJCIf'AL prõximo, trnnslormM:;t. ·.�m O horiz{)r.te norte ap�esent.:.v.:.-s€ rubro como se gigan
se M:'·;trt' da oratória, "'.�- ro. m'lntf't· a unidade paH· Delegacia, a Agéncil1. ,00li tesco ircêndio lavrasse à :i$ :6n:io, :,ôquel"=.i direçõo.valhe��(l c parbr.1cnlar :,- ticu' � '0 9/"est1-:-io int�r�l.l· 11. mNllda aue se aproxi· da Capitania. Isto pur\}t;e Foram também as primeil'cs a legistl'or, log� apÓ'l.
�;�.:���·:s :osa:e��)P���S o��::� ci�:� 1�O�1r:�!'dê�S2- por:� ��Qe��i���:I,dO ���.::o�o ��� ; :?�r:!��t: c;::�<l�lt� froccs abalos sísm'icus_ elevação do temperatura, fcr-

s!iJes (lue o t.rat-. reque"!';l. - afirmou o orador, g"9lf�'_'_ eleito o no.._,:,o chefe 'Ía edi. pórto de Imbituba aprestln-
tes ventos,.atmosfera pes.:da ..

_

0111ro proceder. sun atu(�· nandD da forma que se vê, l1dade imbitubense, t�f\sC.(l ta .atu�mente, cre,sCt:nte impje��:��:�t�ertt;d!e;��5�ao����:fei�:â��C�s:?:����ção 1l:1 C::mstitui'111' é uma voltava. a Assembléia "com o in�.erésse do eleito:-acio.", mOVImento de estiva e de
ses ress.:::clls. Em olgum<:.s cidoGe5 lil"o: âneas o mar esp;í�ill'l de 'glória pf11"a os fé para também ajudar !> sôbre o 'qual candid·lto .'f'- '\estiva, tendo inclusive,. o - (.. d

f:-stns do Poder f.,egisla'j- dcsan"elar:l máscara do.� cairâ a vontade popul:w. hàproso título de lo' l'Grt'_,
fava too gltO o que su.:;s enormes cndas ensaiavam

\''). n'$sim ('on"to sua alua· que f'ntram no Palácio 1,\ Três candidatos. já estfio do E'r-a.sil em importância: �o��e���:)�'u�;��at:�l:�ea �::�:��nto, de er,contra aos

��: ��:��[Í»or rtir-ntC', tOlll' ���O:":;ro:��dar:s q��rt,!� :::i�������n��; ;,��riê\��; ����!:::Çã�o�����;\l��� Todo o território br9sileiro'sofria com o ag:t:ção
das casas Le�slativas �l0 Sr. M;'fwyr Orige pelo PT.B, ciuindo uma ráp'i[la jJalcstra �.��:�t�:��r�I�:O��e;�:�o;. f�n:��ta��l"�;;\l��af. ��-

����n��:��A(4{���� Pn��rOlinou por afirmar q1!'� ��n �s�:.rw�;::ad���� ��e �:I�:�:0�1:or7�: �:�: eram 10 horqs e' 18 'minutos
NUI\ DE CONDUTA voltava, ao plenário da r.�.. Silva, pela UDN. Tratam-se co, perguntamos '1ual, o Oü,s mais J.:.rce, uma cs-quodrilha brasite'ra de a

5a para .iunt'J de comll'" de cidadãos c(mseios re sell� ponto de vist'a de S .. 13::.".(;1<.:, viões a jato, contlrmou a aterradora notLcb: Rússia e

Dizendo receber e �u.ar- nhoiros c colegas bom ".. dever�, possuindo cada sôbre n atual conjl'r,:ura �ml;���� ·�:�e;:�t��n�rU.tucrr:edt', d!o!struindo i"

��� ��p�����!(lD�� ��::er;Ho�ii��'to �.e hC!!.!r��'�l_r::�:� -: :�� ��icio:�ti�O�� s:�= hemisfér:<!s crlent_1 e ccide:ltal jazi:) Gevas'ado por
Fernando Viel!'tlS, W'1lmor O deputado Arc;::mdo C;a· eleitorado. Mual do Brasil é tão con. explOSÕes nuôe.'" rf"" A 3a. guerra mt.;ndial havia per-
de Oliveira e Gentil Belani Iii, ao inicio da convocaçãr.. fusa que nem se pod'1 opi- durado por minutas ..

que também se referiu a i'l- prestou o juramento de ESTUDANTES 0.0\ CAPIT.\L r.ar sóbre o futuro. }o: sim- VeneZUelo, Guiânia�. Colômbia, Equador f!! Perú
dividunlidJ".cIe JTll).rcAnte do. praxe, sendo calorosamer.:e VISITAM IMBITUBA plesmente delicada". Aj)�:" pa;ses situed;..s nL I't:::ral norte e noroeste do América
parlamentar (llIe se cm"Oos· cumprimentado por to:'.':.. a visita. às demais inst::wN.>,; do Sul

..
foram cs {"'Ve mai� sofrerem com os eman:::;ções

sava, o sr. Armando CaiU os se'JS pares, jomalistf.l' Re<l.llzando uma visita rte da Agencia. S. Excia. re;res. rodioct;vGs oriundas des E�tadcs Unid::os
afirmaI.: que trazia. consi- da tribuna pariamont?r cortesia 80S vários g'!"êmio,> sou a Laguna seguindo poso Felizmente, o imensa floresta amazônica anular,]
go. in<tlterados, os senti- funcionários da C'\SQ, estud1\lltfs sul ......tarinenses. teriormente para a capltai os dei tos tnais fulminar. ( s di;ssas eX"JI::sões, protegen
mentos democniticos que gos e correllgionâ":-ios. estiveram nesta. cidade se. do Estado., Ao registrarmos do dêsse mc·.:b, tôdo b IEfritór;o bras leira

mana P. P'lSsada. rel")re<;en esta nota, dt>.';ejamos aj!"ra-
•

Me'!> apesar disso, tôda o atmcsfero 'estava satu
tan�es da. mrfltnriq d� TJn'iã.' decer a amabilidade do (;u- rC"d: de 1:cd.cat1vjp ..de, cujo'exces:o possivelmente tra
Catarinense dos Estudam.,s mandante do 5"� Distrito; ria epidcr,:üas e ma'es m.:io cs, aDS q\Je tll�hQm sobre
Unlver<;ltá:rios P. Di"'"etores ao Primeiro-Tenente .Tosé vivido o groflde ca4óst'rofe.

•

�'��ga'!> sábaclo a noite na

�:t����es �:��r��:��:s.�:
Pinheiro Dantas; ao (;ho(", O tel ce:rlj milênio e3t::va às portas ..

Imbituba foram ref'ehid')s
pelo ;:orpo docente e dicer.
te do Gruuo Escolar Hen
rique Lall:e e membros d,l
Grêmio E"itlldantil Ot'1vi ....
Ribeiro de Castro. Na oDor

tunidalie. foram erit:-evista_
dos ao microfone dn R".
dia DilusQra local, por �'s
te rádio rppó�t"l", (.I('asH... ·

em que. {ecp-a'l"l u,...• .'I pare;.:
trn útil e SiWlifl"�U'V.l par�
a vida eatu�l<tr.tH sul barrj
ga verde. deixando dirigen
tes transparecer, em suos

palavras. o desejo irredutí
vel da classe estudantil cu.

tarinense, em defender ga.
lhardamente e em quais
quer drcunstanclas, a ordem
a democracia e cultura de
nosso Estado.

mais se omitiu aas retvíncu

CaçÔl'.5 de Santa Cf.üfl.rino. ('

espe{';almcnte de Lagun�
Era se:npre, e antes de tI:t.

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

Tudo é Notícia
trgor'zado.s equ�V�'J que
buscam a conql: .;'.:.1 IdD:i
ma ria. eatcgorhl de \e1('y
juvenil: Clube Doze de .\

gõsto c Cruzeir0 ,:r Sal')
tlo'S Limf:il'.'. Antes ,!v·,�,s

partida" a c'llo .,(.'.;.." l)(l"

pontos g2.nh'.k' (! :, seglliu

te: 1°) � C!ub.!! UnI? ,i.�

Agôsto. Cruzeir\1 r Glubc
dos No\'e com 11 pontos 4

Sete de Sotembn CI)fJ) 3

pontos 5(1) Unive"sità�ICJ 7

p.

FOOTBAL BANCARTO

Já foram êisputadas \lU;].,;

",-dadas pelo certame b,.l'

cária da corrente têmO)!'A
da em no�sa cidade. A' ;ó!

!.uação; ainda indefinid;i,

apresenta-se �a seguin!,;02
manet"ra dentro da tãl:o\l'l
de ponlos perdida!';: R""a:.
Nacional e Noss� Banp,)
rOl � L:'lYoura e Wahll,.a[>h
r11 _ lnco I.A.P.B .. B\"
sil e Cal.xa Econômica (�

Podem(:.� t!l1l1'J·1·n 1:;;::-'
tar aos leitores que unica

mente ilS equ pc., "'. Cru
zeiro e do Clube Doze de

Agô�t{) 0 r:ue tem pCl""il'i
lidades. aindJ- de Cl,;l�{tll,··

tar o certllm� de voleyb,l\ll
masculino, cnteg .. rlas :l� .i�1
venH. Vamos. todos 110 e�-

� Desembe.nck (4)". O �er

tamc !}rossegu;'ri sábado

pi'la manhã e à tarde com

dois C'ot!!jos em cada pel"Í('�
do. Pela manhã: 9re<!Jto
Real x Lavour:\ e NaCIí)lJii!
de Minas O.eralS x Pac'wí.
Santa Catarina. 'A tar:'1c:

o �_ -alirio jamail pllgo por lua empresa li o CUSIO do Irabal"o
eficlenllAimo da uma somadora Ten K",y. E.plicamos' com as facilidad"S
of�rflCkIa. pela .Bvrrollgll., V. !�m dl1z meses pera pagar a sua Ten Key.
que nesse p8"odo cuslaril apenas Cr$ 530.00 por d,a. 00 seja,Cr$ 15.900,00 por mês. E depo,s, trab31h3ra de graç3:

Mas o custo e.traordonãriamente económico não" II única
vanlag�m da Teo Key, que soma. dlmlnu1 e mulI'J>I'ca depressa, COm r,

goro.. emtld.o, O,. após dlll, a 8ua Ten Key funCionara com aquela per.
re,çlo romptov.ca � f"br,ca alr;n,b de duros le51e3 de qualidade.

A somadora Ten Key acelerara seus trabalhos de cálculos evi
tando parti.) de tempo e ale prejuilO$.

Burroughs Ten I(ey .

II ,mica máqUina .�e somar 10a% braSileira
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Dep.� Lauro Locks e a Lei
do tnsino 'em'Sta.�Catarina

iii

UA lei que institui O siso
tema estadual de ens'no 1""'1

Santa Catarina, votada pela
Assembléia Legislativa du

rante a semana passada, é
sem duvida de máxima im

portância e atualidade. D�·

corre de determinação ex

pressa da Lei de Diret.rízes
e Bases da Educação N,l.

cíonal, que determina que
a União, os Estados e o

Distrito Federal, deverão

orgamzur seus próprios sis

temas de
4

ensino. 'rrata-so

de uma lei básica e daí a

sua grande i-npcrtãncia,
pois nela há de se inspirar

,-
necessãrtamento. '�a a le

gislação futura sôbre o en

sino em senta Cetartnc"

qualquer curso dtvcrckido
do conjunto e o sistemu,
seja ê!c federal ou esta-

II range todos os

graus de ensino, do ele-

"."hr; perfei
tamente articulados entre

si. Outro aspectos da lei,
que considero de extruor

dinério valor, é a pcrjena
equivalência de todos 03

cursos e níveis médios, on

de ''''lhor. se evídcncíu o

"'<:r;�"" ri"""f"lrr;íJir() ela no

" .. 1(>; .t; ,.1., instic- ressaí

tar que já em 1953,
.

pê�a
Lei,.. rr 18Z1, de 12 de .mar

ço daquêle ano, rês-se o

tentativa de corrigir ii. .ct
eú'ão vigente dando maior

ent-n-nr-ianto entre os dite-

Foram estas as prtmeíras ren -ee cu-s-is de nível mé-
. palavras do deputado La!)· >"li.-, ,.,,- nosso mesmo deí-

. ro Loctts, um dos batalha- xar d'::l"mencionar .a flexibi

dores 'pela causa do enSino !idade que se dá 'aos curo
o

;'em nOsso Estado. Ieferl.... riculos, permitindo 'que _-)s

_ do-se à nova legislaçüo edu- estudnntc�.Jtesdc cedo, e de

t oaciónal que ora trml').it,'l. modo eSl�iaL da úlUn!'l
"

pelas vias competentes e série do cú.i'so C9legial, 2ct-

será em breve assinada oe· quirem conhecimEftos es

lo G(Jvernador Celso I9Z�l�m V!b_"/";'�
�� - d mo upiversltário a. que p.!"C'

Declarou a seguir, ser (l tendem dedicar·se".

Estado de Santa catarina,
a unidade vanguardeira!l') Abordou a seguir a deli

Federação, quanto à orga- cada questão da Faculdade

nização de seu sistema 25- Estadual de Educação:
tadual de ensino. Acentuoll "Nã'"l se trata de uma Fa

Que, dentro do aJevant"l�o culd"!õo> de Filosofia, .cu,ifls

�spirito da Lei �2 Dir.:'lt!�i· objetivos são muito mals

zes e Bases, o ante·pro�etl ge��'irf)s. De acór.1D C0m f)

elaborado pelo Conselho sis:em-'" e,,;tadual c!e educJ,·

Estadual de Educação apre· çã:l. 'l.rtigo 173, o Instituto

senta as mesmas cara('l}'- Estad'la! de Educação mflr..

rísticas fundamentais 11' c t,,,-á a Faculdade de Edu

marcam aquêle diploma. f() �� � 1, o curso normal, o

deral: ( ;'.'lr5,) securtdário e a escola

"É· de sua essência, em de aplicação, para o ensin,)

primeiro lugar, a sistema· primário. A única novidade

tização c,ió ensino, de tol deverá ser a Faculdade de

forma que não haverá mais Educação que manterá um

Ro�ovia OH· �g: Pavimentação
fl�rlanó�olis-8iijuaçú

o::; serviços f[e pavimcn- dias. -_,�

tação qUf' estão �endo r�a� Apôs a conclusão do pri
lizados nl) trecho em C::li· meiro sub-trecho óe b�sf>,
sa. já c-:_ntam com <JS 0- serão .atacados Os serviç JS

bra!; de �rtc rorrent('s e de imprimição asfâlth:a P

sub-base conclu:das dev"C:n- em seg!lida a execuçao do

do ;;er iniciados os truv;.- revestimento asfál�ico dc

lhos da base ([.e macud,U:1f' tipo 1 concreto. betuminoso

higráulico nos próx.imes usinado q qu.entl'!.
.

PARTIDAS EM DIAS
lÍTEIS ÀS �OO Hs

ferlf"" redl.lzítla<

FLORIANÓPOLÍrJ. ITAJII( JOINVIlE.
CIJflITl/M, IlIlRlJIll1(;lJA: CIl/IITOC • RIO

curso de pedagogia em ni·
ver superior, destinado a

formar proressõres das ca
deiras especificas do en

sino normal e preparar téc
nicas educacionais. POderia
o r::�t'l.(\6. se assim o er

tendesse, criar uma Facul

dade de Folosofia ou qual
quer outra faculdade, per
feitamente dentro do stcte. \

mil, não como parte íntc

grante do Instituto de E!1u·
cação e sim como eetebe
lecímento isolado de ensi
no superior. Mas mo e

isso o que 'pretende a !e! O

que a lei quer é apenas dar

para o Estado um instru
mento para formar seus

professOres de ensino' nor.
mal e, mesmo assim, só
aquêles qUI?- se destinem :1$

cadeiras específícns da

quêle «urso. A Faculdade de
Edueaçân e uma íriíciatíva
de alcance extraordtn-t-to.

pois seus efeitos vão rene ..

tir direta e imediata!
no aprimoramento dr- ('))'i�

no primário de San 'a
tarína

Sóbre a fundaçãl'
clonai de Santa 'H. .ma,
assírn expressou-se :'i_d
tado Lauro Locks:

A seguir foi perg1.lnt'l.do o

deputado Lauro Loc:{s, se

aos alunos reprovad�.i l:1f.IS

de uma vez, em qualquer

::�:: n�;a::r�la p�������:
la em estabelecimento ofi

cial de ensino. Respond_e' t
incisivamente da segtunte
maneira:
"A lei., não estabelece

qualquer restrição a matri
I;ula em estabelecimento
de ensino primário. AO con·

trário, prevê inclusive me·'

didas de exceção pa�a 'l';C
todos os Jovens eatarinen
ses possam completr sem

maiores percalços, 'urso

primário. Q prObl(' a da

repetência do en:. '1<, pri
mário foge ao ca j (, da

lei, para restringi' '! a in

dagaÇões de ordem peda
gÓgica e didática. P_ pEll"

gunta teria razãa se se re

ferisse ao ensino médio OH

superior. Por duro quo pa

reça :l supositivo, ele é lei

federal. Desta forma, os

alunos reprovados mais de
uma vez, cm qualtlUCr série

ele nível médio e supcrio.·,
terão a sua matrícul� inter

ceptada para nova repetên·
cia. Quanto à repe�ncia no

ensino médio a lei prevê a

realização
'

de estudos para
atender às necessidades dI!

realização e readaptação
dos repetent('� em geral e

ALABAMA 8 (O E) - Violentos cho

ques poderão ocorrer hoje nas ruas da cida
de. O governador Wallace declarou ameaça

J
doramente que o espetáculo durou demais,
referindo-se as.manifestações anti-racistas,

, Ontem à noite chegaram a cidade re-

forços de tropas estaduais especialistas em

repressões de maniíestáçêes de mas. Estes
homens davam guarda nos lugares estraté
gicos da cidade, enquanto os negros centi

,
nuam reunidos nas igrejas dispostos a sai-

,
rem às.ruas e sacrificarem a própria' vida,
para lutar contra a segregação, O Pastor
Keen que comanda o movimento reiterou
que a luta não cessará enquanto os negros
não conseguirem a supressão da segregação
racial.

Os Estudantes e o
Prefeito MuniCipal

Q Sr. wakíernar vietce te ato. a pulavrn digna e
- Prefeito _Mul".;cip:ll, rp- Honrada de V. Exr.Jdl que
cebeu da . Uníà stonanó- não faltou mesmo sem do-
politana de F� ! e-ntes 10 cumento conosco 1J.-'-;:1<.-

seguinte expe do, sua palavra' ue mrt-

"Excia; gente Honrado e Honesto,
Nós. rep-e-er ,- ps dos Cerno � mais alta autori-

IEstudant':!s F o nóp-Iita- dade Municipal de nossa

n0S, viemos s: l'".�dm,'n- Capital.
te a presenr-. J� V. Exeín, lIIesta opcrtuníuade, a-

:;�ra�c�< �,)i� .�:�l�ti�t� �O:s�l���OSúu:' \j,�pe�,:!pr:
cebtd-s por V. F':f'ia. ·:"S à. V. Exç)�<l{ pára que cor-

dois. representa�... � ES.tu- �qe .(empre esta .ura ar-

dantts, quandYn1. upt;1r�:l- cue.e honrada pelo povo
nICl,ll.-Ue tr�ta::am .tu assun- nossa terra.
to de passagem 1:Js trens- Aqui fica nessa Gruti-
portes coletivos.' dão.

Notitias
da P.M:
Curso de Sargentos _

Aula lnau'gural

Pelo Major Julio T. Du

tra, foi proferida a aula

inaugural da Curso de For

mação de Sargentos, no úl
timo dia 3, na Sala de Re·

creação "Ten. Pompeu".

Sem mais par') o mo

,ment;o, despedimo-nos de
V. Excla, com :.IS melhores
e sinceras
SAUDAÇOES ESTUDANTlp

'I
AAs.Q José Manuel Soar

,

Presidente
Ricardo Gallettt _ Se�

cretárto Geral.

• •

(onstrucão de Pon,tet ,

sôbre:�\o' Rio do Peixe

Promoções
Foram promovidos a 2"

Sargento, pelo princípiO de

antiguidade, os 3"s Sar

gentos Antônio Mauricio de

Souza, Sebastião Florêncio
de Medeiros, Walmir Ma

rioel Tomaz Martins, Nilton
Domingos da Silva, Italo
José Flores, José Edeorlde

Pachecá, Aires Pereira, Lin·

dolfo João d eSouza, José

Manoel da Costa e Herm�s

Ed�ardo Amorim, e pelo
principio de merecimento

os 3"s. Sargentos José Za"

tarian, João da Costa Gon-'

çalves,' Gercino Ramos, Ar- Pode·se verificar Isso

gemiro Graciliano de Qua- através da oUras expre'i

dros, Waldemiro Antônio sivas do movimento de

Coelho, José Ezidro Vieira, contrib'1'ições no decênio

Salatier da Silva, Osvaldo que vem exposto nesse

Estanislau d? :::nva, Aldo magnifico Relatório alusivo

Martins, Izafr ves, Ed31 ao último exercicio. O total

berto Pereim, ,�. icio Pc- da receita fõra comPutado
droso, Franr '-;ouza, Jo- em 1960 na importância de

riel Manoel ,,\es, Francis- Cr$ 48.216.915,50. Subia em

co Celso da >ilva, Nicanor 1961:l Cr$ 73.621.162,00. Mas
Assonipo CardosO. João Ma- já em 1962 as cifras da ar·

noel Joaqui n. Vilson Eme-
.

recadação denunciavam um

rim, Mário Diogo de Meto, grande sôpro desenvolvi·

Vitor Ferraz de Deus e rncntista, porque acusavam

Walmir F�pindola. uma renda de contribuição
Foi promovido a Sub» de Cr$ 116.056.814,10 ou sc

nente Bombeiro, por mere- jam mais Cr$ 42.435.652,10
cimento, o 1· Sgt_ Luclo do que no ano anterior.

QuirinO Pires. Pois bem; dados assim

Foi promovido a Subte- expre'lsivos, revelados no

nente Enfermeiro, por mc:l- quadro correspondente �s

recimento, o 1" Sgt. Orlan- contribuições do decênio

do Augusto de Miranda. 1953 a 1963, discriminadas

por exercido, mostram as

imensas· possibilidades de

ampUação dos recursos cat

reados pela economia pre
vidente dos funcionários do
Estado para a 511n irt$tftu!

te os engenheiros Folix Sch- nbetros Ernaní de Abnn;

mtegolow c Mário' Marco.r- Sl\nta RUa, Diretor da 03'
des de Mattos, respectiva � ...�.� t.i;W,
mente Diretor da Divis5.o visão 'recníce do DER, in

de Execução e Diretor (h dícado pelo titular da Pasta

Divisão de Fiscalização do do vrecão: engenheiros Fe

Plano de Metas do govêmo
Celso Ramos, presentes cs -'- '- _

representantes C?'i �l'.latro

���; Yan;:r�:�te;�s r��.�
postas de concorrência ado
mímstratíva para a ccns

trução da Ponte sobre o

Rio do Peixe, no município
de torcere.

Com um vão de 120, roí

estipulado um prazo de

construção .de 8 mêses, ten
do apresentado proposta a"

seguintes firmas, que se su

jeitam às condições do G'I
binete de 'Planejamento do
PLAMEG: Alburquerque &
Takaoka, d e São Paulo;
Christiani-Nielse!l, de Curi
tiba; Empresa de Pavimen

tação e Engenharia, do RI";

expansão dos serviços do

Montepio' não haveria ape·
nas o da lamentável polUI'
zat,;ã.o, controladora e cer

ceadora de direitos de uns.

em favor de prodigalidades
liberais a outros; mas tam

bém e principalmente o

inexpli(.ávcl desinterêsse dos

goverm;.ntes, que, a despe!
to do esfOrço e dos desejos
dos Ique, à test.a do Monte

pio, tudo fa�iam para m'J

lhorar e ampliar recursos e

benefídos, se fizeram sem

pre surdos à sugestões e

apêlos no sentido de pro

ver a Insl.ituição de mais

moderno aparelhamento es

trutural, de modo a correH

ponder tanto às aspirações
dos contribuintes quanto à

..

lisura, ao dinamismo e a'

capaCIdade do pessoal per·
tencente ao quadro de seus

serviços. De que êsse pes·

soaI é eíiciente e cumpri
dor d:a seus deveres luncIo·

nais é agora
-

prova incOl�-
.

testávcl o que se verific9.,
em consequencia da nova

orientação impressa aos
serviços. Não quiS o GoJer·
nadar Celso Ramos que d:...

sua completa visão dos

problemas gerais do Esta

do de excluissem os da as·

�����:� ��� ::::t�orM;�t::
pio, agor:a Ins. Prev., córr.,g
�te;tado elOfjUohte d9�1:teço.".J� yeu:ar;��i .. )��(\,_;;.:,

A Comissão Julgadora es

tá assim oonsutuída: gn�,-

rêncía.

o ES,TAD'O
,. O JIWS Mll!(ilJ DIAllO Qt SANTA CATABUU, e

FlonanopoJis, (�uir.ta·Feira), v de Maio de 1963'

Noticias da Secretaria da A.gricullur
No expt:cHente do dia 6

do corrente. o dr. Luiz GJ

briel, Secl'et�lrio da �gri
cuHum, atendeu em SElU

Gabinete as seguintes peso
soas que trataram de as·

suntos referentes à econo

mia agropecuária do nosso

Estado:

B,sncnini, de Brusque.

cultura, atendeu em

Gabinete e trataram de

fi IlÚ.%8. rcncecao odu

cactonet, para cuja ergam
eecãc progressiva dâ a lei
ao Chefe tio Executivo,
com ,( necessária cutoríea- �

ÇãO.,
é sem duvida uma }.'no

vaç� revolucionária. �'l0
salten.ar que mesnuy sõore Não p-ôerjamcj. Exê!a,
o regime da !hmdação, o

deixar passar esta ciJortu

poder públ.t-Sô não se a'.'
'nldade sem demon�trar .....1

senta dC!'problema educa.' ccnfiança e o re·9�ito Que

cionn1:t"Ele se faz present.e temos em nossa l1\ 11.� �,Ita

atr�:Vés dos órgãos de cúpu- autoridade MUniCiPAl,

,.l?, da organização, ou sej:l quando da assjna�t1ra - aa

o Conselho Curador, Con. Lei, eqt �ue trata :'ks aT,�

seiho de Administração e o mentos dos tra.,nspcrtes co

Diretor Executivo. O Cor:.. letivos.
selho Curador será

.

o pr<Í- Mais uma vez, vem -de-

prio Conselho Estadual de monstrar V. Excia, c,'m és-

Educação, sob a Presidên
cia do Secretário de Educ9.·

ção e Cultura. O COnselh0
de Administração será no:
meadn fiel.') Governador e

seu p. psid'ente- será ,emp:re
o Diretor Ext:cutivr:. Tam

bém ('!" recursos financei
ros da educação. serão pro
venientes do pOder püblico
através do Fundo Estudual
de Educação e da apliC3-
ção dôstes recursos estará
a Fundação sujeita a :J;-(�s
tar c/'ntas perante o Tri
bunal de Contas do Estl!.uo.
É 1.1n'1 proposição arrola
da

'

e devemos. felicitar o

Governador Celso Rarao.,
por tê·la I;,_ecebido c incl!:

parado ao projeto que .en
caminhou à Assembl�b- tE'

gislati'.'a".

Tran",'fcrência para a

Reserva Remu.nerada

Çriação do IPESe revela o amparo
Que o Governador presta

ao'antigo Montepio
A dtual administração do Cr$ 116.(.1;),,1.1114,10. Como se

Instituto de Previdência d;) conclui, o que conviria à
Estado, antigo Montepio mais larga eficiência dos

d9S Funcionários Públicos, serviços do antigo Monte·
aa·nos prova, em seu Rela· pio aos seus contribuintes
tório sôbre a gestão do não era cercear a movimen

�;::cfc!o �;iC:62, o���t:ç�� �:eãO c�::�:�t�:�ur::�,$d:�
impressa aos negócios da- lhes curso, proporcionan·
quele órgão assistencial do !\OS interessados os lle

dos servidores catarinenses. tefícior:. qub constituem o!)-
Coube ao Dr. Heitor Gui· jetivos da organização e,

ruarães Filho tarefa nli.() consequentemente. ·Alargan·
suave, ao ter de. recuperar do as rendas oriundas da

para as linhas de uma efi- compensação racional que .:_ .....ciência maior a velha iru,- adiviria daquela movimen·

tituição criada há mais de tação de recursos.

meio século por Gustavo
Richard. O eQUio Montepio, Tod:wia, ao que parce,

desvirtuado nas suas fina- entre os impedimentos L'

lidades gerais, não era aces- turais levantados contra �

sível senão a certos círcu-

los - e porisso mesmo que
circunscrevia as suas ope·
rações a critério muito es·

treito, o seu desenvolvimen·

to era precário: estacioná-

Dr. Acyr Stocco, Veteri
nário ria Secretaria � Agri
cultura; Dr. Gert Fischer,
Agrônomo em Joinvillz;
Deputado Nilton Kriguer,
de Hajaí .

e Comissão ca

Associação Rural: Padrp.

Tavares; e Depl',tadO Nilo

LAJES:
Estudantes Querem

Estivernm em Floriam.- examinariam as posslb
polis, desdc o dia 29, reprc· dades de estabeleci

sentantes dos estudantes
de Lagc:s a fim de se entr�"

vista rem com o Governa

dor Celso Ramos, . quam.lQ

Ci4S Econômicas

quêle !llunicipio.

OUTRA DAS MIL
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