
° Governador Celso Ra-
mos estará amanhã 1);1 Cl

"dade de Lages, com n: fi
'nalídade de participar das
.solenídades de in�ugura
çâo elo trecho '. rerrovíãrío
do ti'Q11CO Sul, (que ' ligará
:rquêle mUnicípio do 'pla�
huno .serrano à Ma.J1t:.a,· ',li:
reGérida üiauguração Cóu-'
tará com à presença . do
Mibist,ro da, Vl�çao 'e obras

. Públicas, Marechal Juarez

Távora que seguirá do Rio
para Lages por avião da

l"órça Aérea ,BtasiJel:Fll.
. Após as alu.didas sçlent
dades, o Ch<;f€ do glxeouti·
:';'0, Oatarinense ,tlajará Píl- \

ra a Ca.pital ll'eElexal., à
hm' de assínar J o contrate
.de tínancíamento "uo. BI4.:

J

às Oentraís E1Ctri�a$ de'
San:ta Catarina S; t:-,'

:rrabalhadorés, €atarinensesf '

_'

. . ,.
"

,Não é sern justifica.do con:Çen'ti\mNlto'- flm: YIlS trago. ,

. neste
..'(!ia universal dignÜ'ica�ãio do \ 'J'J'an;;!ll!()-, ,as. samla.

ções do Ootêrno dn B�tado. ·Sinto·me au fazi�.. lo-, 8,li,� U9
panuramà sod:d .hrasíleiro, magní,fwo I?x�nlpio de eivísmo
e de a\'áo, phl'(!Íl:a., a l1'fol,do w!Scn'olvim(luto integral dQ
-"ossa terra. De hã. mu1to,. tendes' a 'cQnsdimcia áJertad<t
contra os 'lUC pr-e.lcnd('''s�m C�iJyl'l'l·l?r·\·ol:i. em ill5.L-,:umf>n.
to de de!Si.:'rtl'·m, para q1!c se)hes propiciassf<nl :as· inelll"
sões dotltrinárias oJ)Ost1\8 aO" 8entil.[o cristão da sodé11ade
brclsilc'h'a. Somente a ordem,

' 3Hs"ntc. nu�na ,LS()jarc.Q.<la"
cOl1fianC;l\ lYfl8 d,t:J;tin"S' da 'Pátri,i\ vos "xwJta a s�idal'icd�l'
dé, par;l a 1>'f1J1strll.Çáo dO'" j1J'l}gr{"");;I� éOmRfll, �... ,�. !!<:<;hn,.
i;1i\f!i.OIi d:;1'; ;lw.lí:Wllag€n�' (fli�, Yil'(l:�I'O à g�{' rifi{:�l<:f.;;l' llti
'1"1'a6an1O, cmkrh�l'éll1 as ...i':fudf'S (1,.1 l,,)�.:r\lidr'''',,�, ','

� "

• � "#:. ... � • j. ,

"

. �) ,trao;\lno nao' C: :>.Illpl�·�;

�
'�lfl�'n", ti!' (·O\IIQl'lJ. t'

'VJ�d.a. Uníti) m,eúos SI!!'ia imt "\_ ), 1::" :HltcS: !{mll,l'.rif·
mlH'�f1 <[ l d1gn,kla(I.I'-h�mll�a.. ·Y..i,,:�\ 't�"'!w>At'�t) ."d.I·i:tle1·I. _, 1 ( - ., .... ,

,
" � , ,c ni6 ��Wl" • pt'!i! jl'ih1.�Wll( ,i'� 3't , " �li'''!'' {.�'i.�« l',"O-

b1'; (;�' (n:;Hai�. se.,llã� ,}lehI )'\',UJ.I'íf:J.o �_w). , "tn40 ênfase
. i:\�rilelf' valnr n�or-,!), :-;hc scnir·'it peJa COIl
.' �ribtllçá(; de 'seu csfórço inteligl'l1tl'

'

.t"l.P:U:.·{). 'trál}lllha,

'dor é. sentlu!', um tlris fatores PO!SH)�'HS da 'dvm�ação. A
:ma pC,r!l{ll!aHáadc não se acentúa c�o�o (IUantid.v.de, no

(:IillcêrtII d�\lml clê!:sse, mas se áfirm3 'nas ati:Odades cons·

dencio:.;as e I'm fUllÇiio da prospe;·;.dadé r,f)I";"J. Ná:;;' "cri,
dicas dt'nw(,1'Il('Ía1', ('vmo a: qm' cS6nnns llTC':>CJ·YlJ.ndo no
Brasil Jior" ÚllperaLivo � até de llOS<;;:;' fOTníaçiío !'odal, o

traba.lhador 11i10 " tl'n ,Jad.r�(. :l llártf' da (,J"�aniZH";;f) i'S,

ta,tál' muitQ. 1"�"lW:5 Sf' t��t��t'mk' ,1dh>lHar 1") fimh;to (te

lIJni c1a,,�t> u{Juilv tj�" ilão !oc· suborlíiJia a intel'êsse cnJl'

finados, mas se ampUu como' direitO' .comuni e illalicllá.�!
\'f:l de fudus.. ' -

i';:: i,'�
Cidadâo DI) dCl:llruü: 'lt;gíHmo das }lrerrugahm:s gf �

mis o traballl�or br",�Hd\Oo não rermite 'se ·file afu'a a

JJes�la, 3cnão pHa llróprm �x-grcs:Sã'o COÚlj) "f'-J{,ilWll�'} po,
�itiv�, liQ p:xercício dc"';unm função sOéia.t, fly-e' blHtü dm:e·
rcg de Civismo COlllUB'1 a todos 'o� dem}lis c-OlU3idadãos.

.So��, !lot iS80, trahalhadores l:aiariuI)HSeS, flignos' in
{Uces do pa.h-iotislllo·, COIl1. quc a vossa clasSt" à ,·.(Jssa fa

milia, ,fs VOssãs' 'v�ganiza.ções se integram ho pensamehto
nacional.

-

Saml-o·vos, pm'tanto, como, a çoJal}oradores do' esfõl"

�o lia.rional lle8sa ,cauSa qu.e é' t.ambé� dos' tr-abalhâdores
do Brasil. E gratu me ·smto ao verificar que, em Santa

Catarina, (JS homens dO' Trabalho, llas oficinas, nos c.am

pos ou 'nas cidades, aliam ao cwnJ.lrunento
. dos d,e4"cres

p:rofissio�ais o mais elevado acatamento aos ditames do

espirito cívico.
CEl.SO RAJ'VIOS

JK pode,ã, r�gr�ssar áo Brasil
Qu�ndojOqi�er

SÃO PAULO, 29 <OE)' -
o Gal. Carlos Luiz GUédêS.'
manifestou-:le contnúio .

a;'

revogação dó ato que caso

sou os direitos polIticos do
ex-presidente Jânio Qua
dros, e O responsabiliza por

todas as dLficuldadffi .;'Jue
rltrQvessa hoje d' Hnlsil. Ibe·
forindo,s8 ao ex-presiGlénte.
:ruscc-li.ao Kubitschek, d;sse'
que JE., poderá regressar
ao Brasil quando q1,1i'set.
que r:ada lhe ·aContecerá.

f'·8.[I('("" 1)f) r OU_t1'0 .lado,.
tun'lh::l1l ""fo'_"·\('JI. rnfil'ar Oe-,
f�;]l1 r)ll""1'íl"�(.'�= �U\-n:; (�Oj)) ...

J1r�·triq�l'�' ('om" <."\1 'finalj·,
(lade. 1'11",'(111 1"""'1 a Ç('.pi.
tfJl Ônnlilljl·�.11;), .U'1) c�r�
R'j{j-r'l. ();; til[ imos, despa·
cher, c1fío f'on1a CPlf' ::lg\unas
em}1[<jx:)(J,j, l"j inn-amCl'iea-

(I!I� ,l:'!

n:_í�1.:(·o:,;,. J\ P1f�,�!;'J\D. font�J i11
'fOrn1C>11 '111<' li C1l1ís:,ora ,COH

l.'·olad'l ,QO" ·WC:!Sll1. lJa'irj"
ndiFl11hl/rlU fjllf:' (;'!i I"u:'[11aircs
Il')-tn;,,, If J,i, .. lPC,.... 11;' \'lanl

!"'�·Hlí�r}Jr� ',}nnt npQl;i.lrlo 4)

,(>lL (::Q)lnnn. rlç(�nl(\nthl t!:d
j1-Lf()1�nlEI'5D. ç1jc:rf.'rQ·lfl ql)�� as

. t1'upa,> c)."3 .11'::SL"(\i>o; UlridlJl'l

nus. eót:.� reunido
.'- A SHUH-;-fio na .r�Ol1úblicl1, -.J,l1inar. H. grave :;lttn';iio na

Dominíeanu poutínua tunsf!.:' ·lI'·p;._ blic:} iJomin-í.':éH111,

.registrarfLto se l�tat� nos di� u gl1HÍl',1 4,'JJ'Orll1:1çÕe,-:l dívuíga
'V8:>&O;',i' pontos (Ü� zuna Gel} (las '"ll1 'W'),ihlngtun, J Cruz·
j ra'l f.!e StQl <Dcmingcs. A '�'GT'Jnplllg douunícaua calcu-
Cruz VCJ11J1:>.1l1H acredita que la cm l.::!t!U i')rlU05 e 400
'l.trJ o ;11lpmel'1td o' saldo de mortos o numero de víti-

mprtos IS de' 45U C o <1e .fo- 1'1.HS_ dos ('1'c)qUQS militares
,1'idrJ� j:1.u,tingo a 1.800. 1'.1: flU:Y ::'" "Ç{.;i5trum ein Siio
duas raccõcs estilo tl':1vando J)cH-lJinso� dt, ·dc· o último
in(.('n",as 'lUI as, 'TIros' d(� fu- rim de semanu, Durarite a

� 7,i'l' c metralhadoras são rf�'Ii1üfiu l1o' (;oÍllsdlJO em
ouvídos e111 toda, a' cldad\!, 01".(\, U 1'( prosení anir' �Q::;

. .� pa.1"fidútlo5 de .1u'j,lJ 'J.E"t.'�tl(J·�, Unidos, explíca, 03;0--,;
,

, 'gURCh Ch(·�!tl� cá�rr ,Ul."lli!!$ - '§ltlUVÇi� do envio. (,w Í"UZI-
.

i)o�dãs, Joram 13()�S np,'l1l·, . l-éims : nc;'t�-UJ t}�rj.(J&nq." ii.

'.r�ig4 ))Olas Ü'ópa15 cortmpda-" 1'\(:,n, 11M] ingosl ']�$Jse:; �UY.l"
,..c�a� 'pBlo Gal, wossín, espa-, lç;l'oS Iom f) (1b}?:tvo de ga-

. . lhãáas peJà. cidade, ;flti.ran-: t!\rittn '.n- evaCtHt1,'tlO file chia·

cj.U·"OJl� fràn!l6-at'ixl,\dol'CS,' tÚC� nOl'tf)·mn:61'icatl0S I;)

r'os:b;tcrn ainda 5 ,�l. ctvi�. o11t'rôS: ,l�i:.tnt!l.gclrol'l da fÃl-'
em .1Ufl l'\1aiori.'iJ. comunistas, pitf\l _c'omk1ica11ll, 'ErH i){IOl'·
que. mrm,l HTJJ1{ldos pelas.'. eQU, '1 União SOVlf;t.j.<!�\ cl�.f6rrins p·r(�·,Jllaft BOl;lcl): ".c':'i

.

f'lfr('nu rle Ílltf'1''if'1.1t;ilC' o en-
i ;re1'>;t)ct<':-;.,. \)(A�H(lo�� n(l;�

.

�!, yirj"-t1o T'-11,'iY'iJ'�)S ll"':1e.amf'
tofi- f' junv1.t).Il. diJiC'.lltiu/\ (.-'trf l';e1;lnl)�., t\CJ {'fP'�h< AI'. úl!,t.- .

'll"i�'lit,o" :1. ;�,\;:'j() I ti�s içn'Ç?� '-ct11:iB iilfoh;lLie61�.,· l)\'f'ceckm.
, '·"U';\l�." As 1.l.J;CéS ÚÕ)t'!M' ék tes ele Suo V�ülinq(.)', üldl,

, n".j·1iõr Vulto,' e:;t.ao 8��.' do- fl"�n,
io';á'j}olv�lldo a 1:.1 ktl}�, de

: ',fS�ll Don1ingDs. l'!><tlldílllC1o'
B' sJ.J:uaeuo do)nillk�oil ..1;81.'"

('-'!n .�('}jsht)

se limí1 avnrn à 'protegHI' e

Etnbora sn estendendo
por tudo o mapa de Santa
Catarina, cuustnundo e. so
lucionando vellios', proble
mas de tôdas 'as regiões do
F�stallo, o Gov�mo C-Iso
Jtamos pa�snrii ii, história
dá capital, como uma das
administrações

.

qu� lllais
l)jmdidos pl"Opôrcionou ii
sua gente. A -foto aérea aci.
ma, por exemplo; fru duas
das mais impo'rtantes locali.
zações do atua. Govê-llO'.'
São oluas que definem, a
visão admÍllÍ.stratÍlltt de �n1!
goveruante perfeitamente
idell�ificado com os proble.
mas de Florianópolis. Ao
centro, majestoso e de li-

nn,>. f("l;.'11"l 'l'_OJf'ij'Jclt1S pUJ" f'·,'B.t:118r �'lS G0111patrío.
)JI"Uulm;"'-" ('111 h11f'CU de tu5. �IEJuonl·o i .,�(I. }l�os,
'nf'ilo ]Jolí�ir'(). l�Ollt(, oJgnfl �� ;;11''::11 o

.

aiDS. dI] viu',m-
de Gl"(\c1itn: flc!ffJnta que po- CÍ8. 11'), (1apíü]! dOlllinie,m!'!"
lirifJiF (' :iJ;;J!J1" I:ivis forám CA1'U\CAS, 29 (OE) - 15

. "1'1)S llc"l'i,)�, .1(' ()olabomf 11111·;i. 'JlI'<:"H�ll�'a - lltua'ntç e ))1;111lPc(05 cOlltm un!a pare- mil homeus estão em p.8 dG
llfl�a !) deSl·m·,)!y!m.ento e hún:'!'1l11lC <Ie ,u.mr� adluiJ�is. (l,� 110 ccntl'p de> Son Do- guerra, clefen-lendo oCo-
]:U'ogresl"lJ da ·!:i!lmlf'. I\mbus tl'ação iltlh sem demal:'ogja, mingof',. e fuzilnclos sob '0"-" ,C1'110 constitucional da Uc;-são mais' l4ua� !.I1:H'�ts mar- tf'1l1 Iladl! e:xtl'aorrÚnária gritos de "Pal'CdOll" 11ú1l1i<:�1 Dl'lllÍ1J1canU; flJi f)('a.Jltl'�, dentre' ol,trfl.S in�- df·mmÍ1't.mçãU' (Ie carinho' que clcclu1'0U um do:-< ll'mo!"
lllUnl'i �'fcHnl(las na ('idade "(Ia1'u com a capital e sua WASHH'OTON,�!l (OE) t-ros durante o GOVeIIlO de
r. 110 município ,(I. 'uetermi. g"'llt(·�.

,

- O 'Con:wlho d.:1 Or�llni:;;11-
'

Ju;;,n Bosch.
--------_--'-n_�_�_��_�-_������--.
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Ilhas 11l'<luitctihúell,s nwdcr.
nas . e harnio!li{lsll�, c -118.,
'trl�ido dCllt;·O, da mál� 3Vi'm.
�\uda té<mlea 110spiilllal'; 110'

ta-se o lUOlUltlll'utnI IJoslli.
tal dos Senioul'es do Es.
tado. Empreendimento de
vulto c de fôlcg'o, reflete u'
carinho do gOl'eruador ceI. _

,
•
•
,.

DATA FESTIVA {t,l': 11 'YOlJta,::lr, tlct:ib'JJin<�o·llIC os sentimentos' a ftJti; i)§,
par=> a !!'ill-rha J'qn't'ssi.va à tirania, e à opressão.

.\ Il,aioria .sl}lllJ.�. f'ut:retallto, ',r-cagir sobranceir�l'.
Jl''''J1I(� ao ,IYUlWO alidador, (llH� se havia lllcsmo firmado
lJu"'i·l;ão 1W t!uatin1 gOYl'rnamental, tcclJassando d.ecidi_.,
d:!Hlfmtl' as kntatiyus n:tl.llillas. cnlilcirumlo.sc ao Jado
Ilu'l d ..rellsOJ·CS de nossa soberallia, da nossa JiI]C\'(};uJ.-,
r.'-as IH'<;sas g-lon9:sas h'adjçõcs � do impt'ratiyo ele con,
Un!lidH{!� tIo nosso teo.!' de �jdil, profundo. flllldau1l'1�
1alnwnk !;rp!'!;!!'ij·o. scm tutel.,_s de riiJlguéJn. I' 111\:110:;
de tiIWl"'1l1al'ia... exóticas.

50 Ramos l'ara cum a ca

pUal do 1<:81;ado, .'\ csque"da,
dando um colorido �stético

• " 'btta Oe :.unan]ll'l. PJlcerra um lIU.J si;;rJJj(j';ado pa.
l'il I) hr,\(:u 1rabalh�itl"r, pt'la dcdi('lUln f' n\l,i'K,a i'.fJ!ltri·
hukão 'HH' km rll',tlo :1(1 rlt'scnvoh'i:me111u tla Pútl'j;l, "

o lU:t (';n1WllH),'u!iyO do seu esfôr\:'J C' (1<\ sua jllldi��'ün'
da tlC h.mwm livre, com wn destino cliadQr elu rean�a,
I;ão. sf:.guro chi l't'sl,,)nsahilitlade que lhe toca lia Ohl'U
1'111l1U1U da llrosperidade coletiva.

VuhrmJo ,rL'itas ao tempo derorrido. fi upcr.ü·Ío
hra�U!'h'o llá de COllstatar, com justi1'icadu or;uUlO, qUIl
80ulw eüml'tistar, atntyés do lal�or })I'onuth'o c bOlll'a
do, UO;'; oIeito.s :rrhi!1meadores 11acificos, do sentimen
to nath ista !!'Utliarnclltc orientado, do apégo ii ordem t
às il1stituirõe.l' dC111ocrátieas, mIl. que as aspirações se

i\J�'I1t}fif?a}1;' sn!1 dCSl1íú�is su:balter!lizador�§, uma posi.
\fifu r.14; justo e atuante relêvo.

Pelos camillho8 dO' passado foram fiea!Hlo c tillmn·
do-se as éarac1-ens{iclfs de meili��"'d.lismo que PfollJuga.
nu!! fronteiras de separação, fixando casta.§ e inferio,
rffamlo set01.'e§ de trabalho, sob o desígnio c!ue� da ex

Plüráção {lo llnmem pelo bomem.
.\0 com�,l1do rIa evoh_ção unh-er!lallmda. porem, sob

11 l'el'lJ!ll�ã!J tnlJ'üE!f!! pelo!, postul;.'dc8 l}l.",nocra.!as e bml:� c!J!!qu.L"ta5 no ph.'.l!!l (1'1:5 TsaEdaUt3 l'O",!EE!.3 e

(Tistão8, formou-se a con�ciêl!ci.a dO .próprio l--a.lor, fi. SUil m:mlÍnl:!, il 'm' hmipn ,1/;;01'Oli'J ': trH1lt}'W,i! '1P..:; dr!!.
implantar,i!o de ilireítoli\ e deveres connm�, !'18m :>obl'e· do!mnnentos da ,-id", nacional. sobretudo !l{!S dU!!111110$
yh eu{'la. de prIvilégios. desmanchando·se lÍ!!lu�;;; seg:re- econoonice:'; e CC!!st!"'uth U8, �,ú!harãn mahn, ago, €or!�.
gadcral'i. !ml.l'c!!ll. T'1ímü�il 5t'r1a!:i.r.1!!1te, ,de !1W!!') a. comitruÍr e pl1r

De 1930 ,1 esta llarte, graças ii. !Jre-.,idente tisij;o 01'- tll!W! emn j'lsta cr!ui!1nde dos 1,ncllefícios alcançados,
[;'a!ll2:adora de Li.'ldo!fo Co!!or, o operari...ado brrts!!einl em benefíciu tIe c,,[Jl], mn 6 tia colethi!lM.e.
�:'11t!'ou, a,i.:raléB de m211dameutoll leg'!!l'l que lhe fitaram Cahe·U!�; !'!(P! d.ú\--!'Ia, oportu!!!) louvor ao se!!..�o �e
direItos antes 'B01]�l\'ados, evoluindo para a, plerdtude mw !'e�po!!5[!hilidade, 2 5elt)1údad.e com 'lU!! fie � 13m

, l'o!'integradora, 2. §ul!fiM.r uma pÓfjir.áo de Í!lq!le?1�i.'í!, !l�3 '!I,)J'!e�!!d,o !WS b�tn e nos mqmetantel'l momentos. t;:n

.. mais legitimas e lnenos obscqras, !'.1! politica 0;!2!,tm'Z;1· [PH; :'!TI'! fêrça oph!atha. e de i!.Ção �E cou!lenrari seU'!,
I!!' dor",!lu

>

misso prOg!'eSBi1, ombro e ombro com ''4-3 d!;;· pre il SC!'l i,;o da e1!U5f! éulnililí!n'te. qu.e 6 a da. tra!!sfo!'•
• mais dasse:s, como peçi!. do !!lesmo e eficiente aparêllio mação do l!ílfu' na lJoteuc1à que tem de �€o!". atran;o§l da.
fi propulsor do fo!1alec.b.mmt() da' u;rudade naClop.al. pl'os_pe!'iihde t;rgu!di1. e ein!(:;!!tad2, rElo suo!' e ydov Nãó !he faltaram. contudo, '!lo �nlbit;!1te ll{l!!l}.!lS0!l.!." �mo!' de smw f!l!105.'Ta,n1bém 110 &6U eÀ""'eW61'!- ..,.t"
i" os 'a�M!t!)l' de ftilJ1JsteÍl'c$ ·d� 'Uma\ política untvh de ,,," Neste "dia, poiB. de i!!!11J!O rego'!:!:Jo, s!!udâmos !lOte dQ dia. de qntêm, o pn- I!!!l sm.m!�ões m!tlp)jao;'élic!!s; al'� dt l'udllJ!'io no ·!!t-4-no, operário c�tltri..lle!15e e b!'IM!ilei!'o, nw a. l'!'Qme$$�jrneiro ma:nda.táHo ê!1tfi1'Í-, � !:J.!:'�"''I!l!J, 1)1t!'IJ.. () f-x,it�, 40 1151.1 pl'o':lelitis!l'lo, I!ce!!2!ldc llre- rua� a, ee!te2:� de li!! an!:<u!'!1.!'e!:!!lo e�:p:mto de co!!!.{!reéU'!ler>.se re(;ebeu. em, audiên., !11S5E:!!3 de f!ctidó' pafabo. com Ilo t"mali lade, !1!stõrlca· $2C, de W!l de'.:'�t�me;!t!) 12ete!!e, de u!!! hab'" ho fé>.ma �c Prefeito de Preside!!·
� 3!'ovaà'a.1If .i'le :!!":ii3tMo ,à. 'iÔ 'I) e C.U!1r'!1,' E. de \n1!� fj�el!dl1.rle l;!_!d�§tn!tf"eT. i'l. &!!!!!lc!'?!çfu,,,te .Getúlio, sr, EiilVlO

..
" F�a- .

de 'e§crav!zaçãli�" .; :ah�hn'do�llle 'o no Cml�lJrlinel!tc' do, Seu ,deve!' d� cfuada!!!a e de l!lalle-ana JU taménte cop' o d " r,., -, ,- _� .

--

.
. ". c'.,' .�,' '" '",

.

,
'

"'c.
.

'" ,r." _ '.,,,-, .'" "," '--'1 "f!' '" .,':1.1"."6 8-l'b'ftrio," U:Lndo'll!e' ao petffo!!àlfda:de, 8ubjugaJ!!dõ. !!ái'l-e! !la:triQt!smc, • .

,,>
\ ,! I' ,

.

,

0.eputac!fo·' Joao'i:lBtjrtol�, � .

._,
' :;

.ee�e��e��ee�e�ee�ee��e����=�����e�",' ,-

'Mensagem ao np rário
. Na Ollortunidade do transcurso de inais uma dAta 4lu trabalhador" f,) Presi.

dente d� Federação' das litdústdas, dos Conselhos Regionab dº S};SI � do S�NAI
e Diretor do Depártamento Regional do SESI de Sánta <::atati,na, cOllgratv}a.S€ com

'I o honesto e laborioso operário da I�ldústr:!a, pe!a. gloriosa eleuu§!ide.
No dia do traballw; OpOl'tUllO é ressaltar o elevaâe Vadi-ão de condutá. do

op8fário da ir\dústrla catarinense, conciente obsenLa4or das leis e sólido sustentiír
culo da ordcm, o qual �;eln mantendo sempre essa, coudlJ,ta �ell�/l.ta. e dignificante
exteIimisada numa. atitude de couípreellsão e a��tainento, sem que isso 'importe
em ausência de ativa \igilância e defesa de suas ma.� lídimas rehilulicações. Essa
atitude serena f> dJgua te�n conquIstado para a classe o al'fêço de todO'S e faz com

!IQe estejamos à Hll1tade
'

!lo exprcssan.'lJos o I!O!!!SO regofiijo, o que fizemos tomll'
dos de alta c pura sinceridade !lois certos estamos de q\l� é um. ju�to e merecido
��h

, .

.

AssLlll, :1·0 ensejo do I grande dia, 11 Federaçã.o d.as �ftdústri-4s, o SESI e o

�ENAI do Estado de 'Santa Catarina, prestam bomeuagelll aos que servem à II!"
ffústri31 cat.ar'.n{�ns�, émpregaJ.Qs e '�ml1rega.dore§, cyj� \l��(ll_,,?entº r�cíp!,0::O 6..

.�:
-

mútua �()lOfi<;,nça, tanto têm conkib!l!-do para., o oh,wtivo CO!lll.;lJ.1'1,,� o, p!'og.:re��o e

Qngl'arWeclll1't;niio 'fIá' .

H}ÚStrll1' ue 110390 Estad' 4e � ambientt? .:�e _!!anno<':'.; � ,.
", ,' ... ': ',.

"
.

";'-b..":E.§OCla' "

,t<',;t2' ,: ",« ......
"'..ll '" !E R .!VX

mais apurado à orla 111l1ri.
Uma, venws a AYClÚda Hei.
l'a Mar Norte, outra ).·cali. _,
zação magnífica ,efetivada. l1li
pclo ell1p�nho do atual Go. !li
vêruo Kstadual, numa de-_
lllonstra�ão ,c!ofluente dos.

.,
.

"

,Alto Vale nas Demarches da Capital,
"

'
.

.
-
,
•
•
•
•
•
•
,
•

Afina, al":>ill1, li T1enSall1cntll do (I1)('ral'iat:!n IV' 1l!"�F
JIl{l �l!elO dos .quc, a poder de sacrifícios e até ctt;) !'C�
Jtli11('i_rü;, Jlromon�1ll 3- marc1!lt lmn:nrmiosa e lllitltcrruu .

ia dI' 1'lX'lmeraf:ão' do país, sem e,'ltnhelerer côrts �u
classifÍcnei)i.'s'a t'�foJ:'ços t1ul!1�i:J '1ll!l'1l, o mesmo e suue,
dor objcth-oo

'
-

�fal1t�in o proletário brasileira ao 'convicção de que
l1ão' ,é wn valol' neutro ou nega.tivo. 1111 grande tar�fa que
a .tOU01\l lJa11e ltldistintamellte, COD! resultado!,! 8 de'to�
opimos. de Qur: .. era. também usUfrutUárl'J, cóm idénttca
autenticidade de ação, de vez Qu.e se marcou !'W§c de�t!"
nos pátrios atitude de nobre dedicaçá.(l, .

,Comissão do· muruc!píe
da Tai6 está visitando a.

Capital do Estado, Em com.

panhia .do, Prefeito Mo�i!'

l:3értol!, • aqui chegaram o

vereador H�rcílüj) Anderle,
presidel'íte da Câmara, e o

sr. Vital yalentirü, presi.
dente dD. A!;'isociação Rural:.
Ontem, aCOlupanhado dos

detnais membros do grupo
executivo para a comercia

: lização. de safras ágrfcolas,
,
o Prefeito Mo.'lCir Bé ...toli

,.col11p�receu ao, Palacio da
, o;'igrol1ôrnica. - Aquela co-

m�ssão fêz_ chegar à� mãos
:do ,Gqv6:t:llador Celso Ra..-
mos .&. conclnsão sôbre os

estudos realizádos, ares
reito de màtéria atinente ao

i!1C€l!1ti\'o d'3. produção.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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aõoslanva
WASHINGTON, (O E.) - cana declarou o Senhor

O programa da Aliança pa- William �roxmire.
ra o Progresso transforma- Palando no Senado dlisse
se ràpidamente num nov« o sr. ,Proxmire que a Ali
e grande triunfo da polítí- anca promete agora rivalí
ca estrangeira norte-amerí- zar-se .com outro grande'

na América Latina:
,

'''Nove países já introduzi
ram importantes reformas

tributárias e outros, três

modernizaram seus progra
mas administrativos.

emprêsas .norte-amerícanas.

)conteciínentos' Sociais

·�IW�

Acrescentou o .senador
que "a Aliança ajudou a

aumentar em 3, por cento
a renda per eapita na Amé-
rica do. Sul, no ÇlDO passa- "Bancos de Desenvolvi-

.

do, e críou melhores condi- mento privados ou oficiais
ções para os investimentos foras estabelecidos em tres
estrangeiros ... " países. Esses bancos assen-

,"O ingrediente básico pa- tarão os oas.es 'para um

ra o êxito de qualquer es- ''f''lflior crescimento eoonômí
fôrço de desenvolvimento é
a auto-ajuda - o desejo do

povo de introduzir as. re

formas vitais exigidas "pelo
desenvolvimento, o que

.

é, I.
muitas vêzes, política e so

cialmente difícil" - afirmou
o Senado!'. "Há provas que
demonstram cada vez mais

que a América- Latina, país
após país, está. cumprindo
seus comprorníssos para
com .'1 Aliança."
. Em .seguida, o Senador
Proxmíre citou os�seguintes
exemplos dosvmaís ímpor-:
tantes progressos. já feitos

.

"As outras

conquistas d";t
cluem: .

importantes
Aliança in-

caram 50 milhões
res e cêrca de 14 milhões
furam financiadas por es

sas instituições de créditos
e empréstimos. '''Programas de .merendas

escolares, que fornecem dià

riamente comida quente a

12 milhões de críaneas.
'RAINHA DA PAZ! "A Aliança tem igualmen

mente promovido maior co

operação entre as nações,
Desde a formação do Mer

cado Comum Centro-Ameri

cano, em 1960, as barreiras •

alfandegárias sofreram urna

redução 1e 95 por cento e

o comércio dentro da -Amé

,rica Central duplicou-se,
passando de .30 milhões pa-

,

ra 60 milhões de dólares.

Os Céus Te aclamam Virgem Poderosa!
Soberana dos Anjos e da Luz!
Das criaturas predileta rosa!

Mãe excelsa e bendita de Jesus!

. Será no próximo dia 30, bém lançaram a moda dos
em nossa cidade, a "Regata cabelos curtos.
do Perfume", uma promo- ....:-:-" ., ':' -:-:-

ção do Clube de Regatas Viajou ontem para o Rio
"Veleiros da Hha", Droga- de Janeiro e' Brasília; a ele
ria e Farmácia Catarinense gante Nice Faria.
e Helena Rubinstein.

•

-:-:._," .:' ':'
-.-.�

"Aprovação da lei de re

forma agrária em 12 paí
ses,

co. /

"Dez países têm agora
leis para o estabeEcimento
de associações de crédito e

empréstimos - uma índús

tría vital para a construção
de moradias adequadas. Cêr
ca de .80 dessas associações
em' oito dêsses países têm

atualmente 215.000 clientes

com depósitos no'
.

rnontan
"té de 75. milhõe' de dólares:

"Construção de quase 5

mil km de rodovias.

"Adestramento de mais
de 75 mil professôres e' for,
necimento de maís de 10

milhões de livros escolares.

Como estrêla, cintilas majestosa! ...
Santo farol-que à Pátrià nos condur !
E se exaustos na via dolorosa,
N os auxilias 'a levar a cruz! ... O "Lions Clube. de Flo

rianópolis", na última quar
t,o'.-feira, reuniu associados
n s Churrascari<:j. Riosulense,
para um jantar' informal.

-:-:-

O advogado Hermínio
Daux Boabaid, um dos me

lhores partidos do Estado,
está completamente desapa
recido das reuniões sociais.

Com a doçura ideal de Teu- olhar,
'Encaminhas .a podre humanidade,

.

Dando-lhe abrigo em Teu coração!
E's cântaro de paz a derramar
flúvios sacrossantos de bondade
Em ternuras maternas de perdão! ...

Helena Caminha Borba:

"Os cinco governos cen

tro-amertcanos concorda
ram, recentemente; em par-

·

tícipar c elo financiamento
Estão agora empenhados
"de importantes projetos re

.gíonais, ,conlo, por exemplo,
,q. construção de rodovias.
num programa -para criar
um sistema uníversítarío
regional.

"Êsse programa fortale
ceu nossos laços com os

nossos vizinhos latino-ame,
.ricanos. No Brasil, Venezue

la e Chile, as fôrças parti
dárias do govêrno democrá
tico adquiriram mais vigor.

-;-:-
::: ::: ::: -:-:-

Falando no Lions Clube
de Florianópolis, foi eleito

novo Presidente, que substí
"

tuirá o senhor Evaldo Mos

símann, o senhor Aldo Mar

con..

* :::

"O estabelecímento da in

clús�ria' d� crédito e 'emprés
.tímos no 'Chile,

-

com a aju-

Fomos informados que o

Clube Soroptimista de Flo

rianópolis, que tem como

Presidente a Exma. Sra.
Kirana Lacerda, está em a

ti.vidades para uma promo
ção' que movimentará a so

ciedade.'

•. . -------_ •._---_,....------.--,---'--------

-:-:_:_"O objetivo da Aliança pa
ra o Progresso é uma Amé

rica Latiria próspera.. está
vel e livre. A tarefa que rea

'lizamos para alcançar ês-

se objetivo é formidável. O

caminho a percorrer é Íon
go, mas estamos avançan
do ... "

, '.

Chá: Logo mais a senhora
Ruth Lenzi, em seu. simpá
tico apartamento, recebeu

.senhora de nossa sociedade

para um chá.

"Êsse tipo de auto aju
da animou os' investidores"
norte-americanos e euro

peus a aplicar seu capital.
naqueles países. Nos últi
mos anos, pelo menos 50

Certo grupo comentava,
a tão comentada exposição
de "Fotografías", promovi
da pelo conceituado "Foto

Anacleto", ficou somente na

divulgação ..

_:_:_
:ll >:� ::�

. _:_:_

No Qu_erência Palace, o

·Ministro Estivalete Pires,
palestrava, com o Senador
Atílio Fontána.,sem entrada

sem juros' ,

..

pelo preço de tabela'\
, .

. .
"

.1
.

::: * ::<"-:-!- -:-:--�-.-

Comentário de um políti
co catarínense no Rio de
Janeiro. A Radio '3)iário
da Manhã", provavelmente,
será concorrente da "TV

Ftcríanópolís",

A Diretoria do Clube Dó-'
ze de Agôsto, vai promover
movimentado soírée, para a

apresentação de sua nova

·orquestra.

�!o Plenário da Democracia
Arna 'do S. I'Iriag'o

orgulho humano pôde rc

conquistar os seus i níelí

zes direitos - e a conse

quência foi que j a ,"111 194P

diz o citado bnletlm. "11m3

mudança de opíníã (l se fez

sentir entre o PO'iC! alemão
oferecendo Adenauer, em

dezembro dêsse ''\110, .12 -di
visões alemães d0� am"n

canos para a def:';:.], él j O ..

este, oferecimentJ ([ue os

Esfados Unidos e, " 1r.i

Br\tanr:a aceitaram eon:.

re�'
nhecime�1to. Est,'l. lY'_U-,

da! ca de

p�tica pr,)'IG<.:O:!
�i' �nta rea, o., O pr. fHi
nel �nn, paei;:5ta, ldcml�iu
se COIll, ostentação. N'l P:'l'

lamento, Er:ch OlI':nhauer
decl:nou em nO�1Je do SPD
em 16 dr dezembro de 1949

"O .partido democrata,-so
cialista recusa-se mesmo a

conceber o rearmament::>
alemão. E acrescenta o bo
letim: "bois' acontccino.en
tcs 'FavofeCoro.!11 êss� d0��n
vclv;;'1p1"to: de uma Ja�'·�0.
a g'uerra da Coréa, 'Je ou

tra parte um discm:,,·') pro
nunciado pelo Cardeal
Fring's 110 Congresso C�I,Ll
lico de Bonn, a 23 de �u
ll10 de 1950 e no qua� ex

primiu a opinião de que o

Estado tinha não SàU1C1t,�
o direito, mas aind,l, o) (Ie

ver d2 restabelecer:l or

dem divh'3 pela fÔ1V1. ::las
arr�111.f" e ('ue uma objeção
(le consciencia absoluta era

inciompatível com �) cusina
cristão. Esse 'serm�il) susci
tou l!ma revirav',)).;-,1 !:0mpl<::
ta na' atitu-:le da Igre:ia Ca
t6lica".

, v

O reccblm 2:1tO, TU: ir-im
do último n{'.:'�erQ da re

vista ·'RESI'.>TE:\,Jr:L'\ A

GULRRA", que seupre me

remetem, ele Lnnrl tcs. ora

em Inglês. 01'8 "c trances
se-i-to Q de 1:-' �\ nf:'>t�l. úl
tim'a lingu�. rOl1cidiu corn

a !')ubli(,fl(�ão 1" 101'n8 is

·

do d�R, da '1:f-'�,�:�l"e'r�f, l1(��·i

cia, nrQ('edeni .. � dil� K,1.r:ô,-!ó
UJlid,;i$, rel.l:j',;'n.<'nl�:1

Ü�'�l1�'�'Ss!.':rObi
':1

+,('.r;�.
CC5;

''1;' "E'- idade L. l'r:l,tt 'n" l,
e ,1� .

;'a iY'-6rl, olla r do"
· c.}e te" em qJ; •. se I. ('<'n

° traral
'.

reuJ;1!c1r!, '1'1 E"-ra

j -dos', �n'ê�lbro�
J

':"!.5 Ya(:õ"s
Unicl8.s, pa1"a é;;2:minar o

'problema do dcun".narner:
to.

.... -:-:--:-:-

Com lanche· aperitivos e

bôa música o Querência Pa

lace, inicia amanhã em seus

salões, "Encontro Elegante"

:;:
----:-:_:

Também custará alguns
milhões de cruzeiros, o lin
do vestido de noiva de Ana
Maria Lopes Ramos, da
sociedade de Itajaí, que es

tá sendo confeccionado pe
lo costureiro Guilherme
Guimarães.

Certamente 'dará-:f��e-
líssima recepção, a

.

a

Beatriz . Battistotti,
mês, de. mai<f'quand

\fest�j'l�� s��.,a�iVf\r.:
Um moderno.

lado escritório de " ublici:
dades", muito brcv{ sel:á'
inau�urado em 110S8à- cida
de. Sel'áo "Corretorcs de
PublÍcidades: Emílio' Ceri,
George Alberto Peixoto,
Mauro Amorin e Newton
Vasconcellos.

* ::::;e _:_:_

- Amanhã, 'na sede Aquáti
ca da Sociedade Esportiva
Bandeirante, l'ealizar-se-á !'l.

rnovimentada "Festa do
Balão" _ Estará reunicfo

paza abrilhantar o aconte
cimento o "society': da vizi
nha cidade de Brusque.
-:-:- * *:!: -:-:-

Pelos jorna,is Cariocas
fomos informad.os que o ir

riquieto Costureiro "Den

ner", está de casamento mar

cado para' o próxi,mo. mes
ele Ju]ho_ Disse o Costurei
ro a imprensa carioca e

paulista, que sua lua-de-mel,
será na India_

"Por inirjati:18� c1s, 1:·n18.0
S0viética _ d:z ;:, nota pu
blicada no Jornal do Co
m,é-rcio . de 21 ,10 C,Jl'n: nte,
b assunto foi (;l".O("'ldo à.
Com-issã-o de desarmamen
to, que não se reunia. des
de 1960.. com:.! rrelimt"l::t:: ''1.'
mh possível �·�\n).:';o das' D,'
gociaçõ,es' de Genebra _l\

Comissão -::0 DeS::l.rl'18nje!�
to de G�n(!·;)n., p\';r ,CÍn'lc!o

,

," pela ci�rú, 'entrr:!I 0;" 1'?U';;

'so no ·'.no pau't.;o. afim de

perrllitir .que. 8. Qssé�)�bjL'i<l
geral c1iscu·I;jS3'� _0 assunto
ma's, em virt.l!;1,' cp. cri.""
financeira e: (·"1l'iti:;1�:cii.l;:'·11,
O: prDb.1rn18 :1':-1') en �_:_'(:ll (')11

-

pauta fOT'�.e::í dipl,)l11áth:u
li)ra i!) çIeclarn.m <pe a reu

nião, ela comissão está a

meaçada, uma vez que nãr,
houve acôrdo SÔ')':'c ii f8C0

1:11a . de seu p;e�l" 'TI:�. ;\ tç;

* *.:1: _:_:_

Na Igreja grega-Ortodoxa,
amanhã as 11 horas, reali
zar .. se-á a cerimônia do ca

S!lmento de Vera Bonassis,
com o senhor Nicolau Após
tolo. Após a cerimôrllit os
noivos recebem os convida
dos na bonita residência'de

.
seus pais senhor e senhora.
dr. João Batista Bonassis.
(Elza).

-:-:- -:-:-

Festejou idade nova no

dia 26 p. passadio, a $rt'1.
Ecy Damirmi Lirna. O acon

tecimento foi altamente co

memorado.
.

* :;: �::-:-:- -:'-:-,

Aliás, a moda não está so
mente para os "Costurei
ros". Os "CabeleJeiros" tam

Q mDmento, >');',> )J':, I··',:·''l.i Desde êsse momc'l1'Go, con

pade ele :lrf\::r]r, hlr,'e os' side:-ac1a tôda e qll�lquer
o ,8 V Á L DOM E L O

t'an1�10� C(l�1111-�1:-:t,IS e ,['cj
cll"l1tal em �ôr::o ·i0 a.s�lIl1-

to, dissera'Jll a3 !1l(sm,t

fontes, 'e há necesslchde
de mais tempo antes que
aquele órgão possa fazer

O·INVE.:?l'!O SE FAZ ANUNCIAR COM RIGOR
Estamos no f1m de abril e o inverno já se fazanunciar
com a prome.:;sa nada agradável de que vai ser rigo
roso.

Os dias deste fim de mês são escuros, com chu
viscos impertinentes, céu inteiramente totalmente en

coberto, enquanto sopra o vento sul sem intermitên
cias.

Todo o mundo buscando os seus capotes, os pulo
veres (aportuguesemos a palavra) e as ruas vazias'
sem os seus grupinhos de batedores de. papos, que 'se
fmfileiram à rua Felippe Schmidt, de costas coladas às
paredes de algumas casas comerciàis, sim, porque a

Praça 15 é uma geladeira e o aprazível MIRAMAR, en
tão; é boca escancarada para receber de cheio o sul. rei-

-

nante e' os burrifos gelados da agua do ma:r.
Na banca de jornais que não chegam) de quando

em vêz .chega um ou outro para a pergunta ele todos
00 (n.!,f); ."já chegaram"?

.

(., ;,,,"tur apena.s sacode com. a cabeça e resnon1e
�c�',"e _.'eutes, monossilaoos curt&, desanimando mais os

It:�_:,,, "',
:�';O momento em que estou escrevendo dez horas

do dia 29), o sol faz fôrça, espremendo-se entre nuvens
.

que passam baixas, enoveladas.
Apenas eonsegue mandar uma pálida claridade co

mo uma esperança que logo se esvae.

As notícias são escassas, mas, há ull1a que vale por
muitas, preenchendo o espaço vazio do noticiário.

A USINA DA SOTELCA JA ESTA OPERANDO. -

Esta, é a notícia-a Usina da SoteLaa está operando de
. finitivamenté.

Uma grande vitória pará: toda o Estado de Sarita
.'

Catariná.
.

Um motivo de alegria' pár'a o povo e gnverno do Es-
, .'

\IA
-

to, nâ Alemanha
voz da rua"', toelJl c" ].)1'0':
l1unciamentos em 1·o.\'Or c10

desarmamento, in-:lesivp.. ')
. dos 18 sábios Je encrgj�.
atômi('a que oeeiararamiSl.l,a prime-ira l'Cl.ll� i á,:. ,.

.

A\1'ora veh-'''' (1 <r�f' foi em Gottingen, a 1� 1e a�

bril de 1957: ';�ue E'r�\m
�

,- 3. ele parecer que' um peCi.ue�
'.' :1,':··.. no país como a Repúb!ica

SW' r'·, ( f , "J I1ma Federal, poderia 'mpn"lOI� se
Iguerra mundia1. "A 30 de' defender renunciando vo
deúmbro ele 1945. informa lutàrlâmente às arrnas atõ
o último boletim da WAR micas de todo �ênero", fQ
RESISTANCE, '1, que fiz re- ram considerados coma hn
ferência no inicio dêste r,r� patrióticos e a Alemanh�a
tigo, o -Sn1'. Adella.uer de- retomou o seu aqtigo rumo

clarou, em nome dos De- de país essencialmente a

ulocratas crist�.os: "Esta- guerrido . .os -dema's palses
bros de acôrdo com o d€sar continuaram a sIm iitf'�rq

·
mamento total, a destrui- nal tarefa, prepara.ndo -'Se

- �ão' de nossa indústria ,de todos para a guerra, (
guerra e Um contrôl� llro- Nestas cOndi!iões, não
longado nêsses dois domí- nos iludamos,' a-- gl1eõl"a, cu

nios. Irei mesmo mais 10'1- jo estopim ainda aees:> lá
ge: cr.eio que a ma.ioria do pela Asia, e até na ulT-ra
povo alemão esf;:.nia de a- pacifista India de Gi'tndhi,
côrdo que sejamcs net:tra- a guerra se esten(:erá peJo
lizados como a Suí.,.,a,".. mundo todo, 1l0\T�_mf:nte .. _

.
Era a voz do sof!'imentd Triste � ter 'de diú-lo, !üas

que se pronuncia.va. 'rodo a não ser uma int�: °t:y'.r-io
o horror do recente desas- de ordem divina, I) homem
tre alemão, induzia 0:5 seus fará a guerra,' pOc'cjuo" dt se
,clirigent:e.s :à paz,' ansiosa- ja a guerra. Orem(ls l)oi,:�:;:r
niênte, prCicurada. Mas, vigiemos, btasileiros,

. :J�?�e\.lou:..3:.. vir rapida. núe de nós nã,o pal'�1.
't 11'

" ...

".� .

1oP'" ENDIDOS
NO LANCAMENTO!

oroort:anr'1n

CONHECER

MOMENTO

VENHA DEPRESSA

NEGÓCIO DO

O SEU AUTOMÓVEL
PARAMELHOR

ADQUIRIR
INSCRIÇÕES E INFORMACÕES

'(._M_E_Y_ER......: I

o
,

COMPROMIS�OSEM
. �$c .,.!,.

!i>�.,v.:�Ir�'� '�*fr,�"., ,i-�'

Rua Felipe Schmidt.
Fones: 31-'09 e 25-76
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programa da vislt;t c.ficL"t:
da Rainha da Grã-Breta
nha à Alemanha foi publí
cado ontem nessa ca.pital,
do qual damos a "'2'4'uir os

ítens principais:
A Ra.inha Elizabeth II e

o Duque de Edímbura che
garão a Bonn na tarde do
dia 18 de lT�aio,. on'}' resí-

a VIsita
senhora e receberá a

prensa, à noitinha na "Re
sidência Petersberg".
No segundo' dia de 2119,

visita a Rainha Elisabeth
fará uma visita .à P'1'-

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

rograma
BON;;, Orue-Press -- o dirão no "Palacete Pcters-,

berg", em Koenígswlnter.
No mesmo dia 'a Rainha vi
-sitará o' Presidente alemão,
Dr. Heinrich Luebke e sua

Maravilhas da Técnica
e da 'Cultura

(Con.tinuação)

v

o passeio de carros foi

espetacular. 'A noite, depois'
do -círcuíto pela cidade; ti
vemos o delicioso jantar,
que foi esplêndido, até com

carnaval. Os discos do car-:

naval que trouxemos fun
cionaram. Domingo, dia 24,
·nosso último dia em WOas-'

hingeton, foi, também, dos

mais movimentados e agra
dáveis. Logo pela' manhã
saímos p'ara o capitólio, pu
démos visitar integralmen
te, nos seus interiorés, acom
panhados do

.

secretário

Martins, da embaixada. A

cúpula do capitólio, por

dentro,. e sua sala de assem

bléia, com seus túneis de

comunicação, é algo de es

tarrecer.
Visitámos depois o Was

hington Monument, indo de

elev-"1dor até o seu tôpo, a

i)reciando uma formidável
vista aérea da cidade tôda.

O monumento tem úma al

tura de 600 pés, 'pesando 100

toneladas e sua construção
custou um milhão de dóla

res. A seguir fomos ao "Lin

colne Memorial", seguindo
a reta formidável que 'exis
te em sua frente, o que é

um imenso lago gelado, to

do branquinho. O monu

mento impressiona, e apare
'ce bem a fisionomia de Lin

coln: Sua pôse é magestosa
e respeitável. O discurso de

Lincoln, insculpjdci na pare

de, é fantástico. Tirámos. óti
mas fotografias nêstes 11.1-

g"l.res, 'embora tenha sido,
grande o frio que suporta-,
mos em tôdas estaS cami

nhadas.
Nêste dia visitámos,' ain

da, os "The National Archi- .'

ves, que é uma construção
tipo grego que impressiona;
a "The National Gallery of

Art'!; ,o "The Smitnsonian
Instituteon, com seus mu

s'eus de História e Tecnole

gia, e o Museu de História

Natural, que é algo de des
lumbrante. -Só presenciando
a exposiqao dêste n1Í.lseu
pode-se fazer uma idéia <)0
que seja.
Com todo êste domingo

tão movimentado, terminá
mos nossa estadia em Was

hington, cidade que -"1chá-
".

mos impressioriante' nos

. seus '9arques, seus n10nu

mentos,' suas avenidas lar

gas e compridas, sua arbo

rização, má'" um pouco mar

ta, com pouca gente nas

ruas e um povo um tanto

c'1nqado e velho.

Viajamos para Baltin10re
'de ônibus, domingo à noite,
numa viagem que levou' 2

horas, durante a qual o frio
aume!1tou bastante. A nos

sa estadia em Baltimore, co-

mo foi programada pela
OSNSA, foi tôda em casa'
de família. Ficamos hospe
dados na residência de um

casal americano, Dr. John
e Sra. Looked, uma- ótima

casa, num bairro residencial

maravilhoso, todo no, meio

de um bosque de árvores

completamente despidas" e

tudo atapetado de branco,
de neve, Todos nos aguarda
vam ne. residência, e foi um
contentamento geral. Os . .'3.

mericanos dão a vida e se

desdobram ao máxi�o, pa
ra hospedarem e agradarem
alguém. Eles, geraJmente,
não têm filhos mais em

casa, de modo que o movi

mento os ,alegra e os torna

felizes. O nosso quarto, na

, residência dêles, 'estava.

cheio de bombons, aquece

dores, com tôda a comodida

de. Bem se pode imaginar
como a mínima e os gestos
nos valem aqui! Sofre:rnos
um bocado com o inglês,
rr:ilS o qlje eu sei é que a

gente, de regr,8.., se entende.

Nosso programa em Bal

timore foi pequeno, quase
não' dando oportunidade de

conhecer _à cidade, somente

de passagem, a não ser as

senhoras, que .saíam dias in

teiros com a Sra. Looked,
pela cidade, de carro, sendo

que ela é uma d!lma de des·
taque na sociedade' daqui,
pelas fung,ões sociais que o

cupa e pelo trabalho que de

senvolve volutàriamente_' A

mulher americana vive mais'

t;emno fora do 18.,1' do que
l

-

nêle. E' uma vida completa-
mente diferente a da mu

lher ameficanà. A' famíIía,
aquí, é pequena, no máximo

. dois filhos, e bem cedo

êles, seja homem ou mulher,
saem de casa, indo residir

n.a faculdade, ou num apar
tamento que compram só

.para êles, ou com' amigos.
.

As senhoras daquí ocupam

quase todo o seu tempo em

atividades sociais fora do

lar. Não sei ainda se isto é

o correto. Prefiro a nos-

sa vida brasileira, pacata,
trabalhosa, mas mais dig
na. Aquí nem se faz mais a

refeição no 18.1'. Sai-se pela
manhã e volta-se à noite.
Passámos aqui apenas dois

dias e tivemos duas impor
tantes visitas. A primeirà,
dia 25, foi à "American Ra
diator C.o" do gr\1po da
"Ideal Standart", poderosa
fábrica de aparêlhos sanitó
rios e porcelana em geral,
piàs" banheiras, lavl1tórios,
etc. E' impressionante a fá·

brica, e como tudo é auto·

matizado; a parte da fundi

ção, ·de ferro fundido, que
é também junto à da porce
lana de modelagem, é qual
quer 'causa de impressionan
te,

(Continua)

IAP dos Ferroviários e Empre,gados
em Servkos Públicos

DELEGACIA ESTADUAL EM SANTA
CATARINA'

"NOMEAÇÃO DE ESCRITUÁRIOS CON
CURSADOS"

EDITAL
Pelo presente, ficam, cienüricadas as pes··

t:': ,soas �bai�o relac10nadas de q�e devem có�,(t
parecer, prazo de dez (10) dlas, ao SerVIço
de

.

Administração desta Deleg�.cia, à Rua'
Lacerda Coutinho, -8, Nesta Cidade, a fim
de tratarem de suas nomeações para o car

go de Escrituário, N:,vel 8-A, em face ,de
aprovação no concurso C_:-580, realizado pe
lo DASP:' Maria de Lourdes Vilela, Jane
Maria da 011iveira e João Rômulo Bitencourt

Flor;anópolis, em 27 de AlJ.ril de 196�
ASS. NAYLOR AMORIM BOND
-DELEGADO ESTADUAL

315-6:5

1}'Y1_

versidade de, Bonní 'seguiu
do-se um .almoço oferecido
'pelo chanceler Ludwig Er
hard em homenagem a i-
lustre visitante. A noite,

terá lugar uina recepção
na "Residência Petersberg".
No dia 20 de maio a 'lai-

. . i ,

nha fara um passeio 'e

barco Reno, partindo de
.

Coblenqa até Kaub, em ele

será recebida pelo príme 10

ministro do Estado R?' \

ia-Palatinado, Altrneier A

tarde o "premie1''' elo Es:,p.
do de Hessen, dr. Zinn �

ferecerá uma recepção 81:1

homenagem. à Rainha. 'No'
dia seguinte será o prün :

ro ministro da Baviera, Co

ppel a receber Sua Majesta
de e o Duque, em Muni

que. Estão previstas uma

'visita ao' Palácio Nymphen
burg e uma apresentação
da ópera "O Cavaleiro <'h.s
Rosas" no Teatro Nacio
nal.

Kiésinger apresentará . :1,
Rainha da, Grã-Bretanha,
no PaláCio; em Stuttga1't,'
os membros da Assembléia.
Estadual.; para à tarde es

tá prevista uma visita ao

Museu Nacionc i Scníüer e,

.dade, ,A. rióil:.e Ui' ,viii'tantep
tomarão" .. úm 'aviâo vara

.

Hannover:, onde '�';crà,) 'U;:0-
'

Ihídos pelo pl'iní:eiT") - minis
'tro '(Já 'Baixa-Saxônia em

no

parco à vela no Alstcr. Pa
'1'a a tarde dêsh;) d.a Está
prevista uma votta ;.:>",10
pôrto ele Hamburgo, A

noite, a R:tinha Elisabeth
II oferecerá, � bordo' C::,

"Brttârmià", um banque+e

A visita oficial e�l(;er f:1,
s-e 110 dia 28 de .ua io cvm

urna vísí!a a Hamburgo. O

Prefeito da ci l:ld� � pl'Ê'ser1
tará os- membros ao Sena

do à Sua Majestade, seguín
do-se depois um passeio de

0111 homenagem ao

dente Luebke e sua

ra. Cêrca das 21 horas

"Britê,nnia" deixará Ham

burgo rumo a mgtaterrarecepção 'a. se rea lízar
p'alácio He_trenY'ausen.'

à r-asa onde ILL'i;!�"l o gran

de escritor, O di:1 25 foi 1'e
,

._. � �� �_. _

servado "para uma visita' F'·
.

'- t['

N' t A·' � II

�:�,�';�:,���b:.��-:,.�,t: ..

'

Irma� ar e.. mencanat10rerece a

fi:�:��r:;i;::��!:;i�América Latina 750 Relógios BraillE
dr. Meyers oferecerá um 'WASHINGTON, ORBE- . Os relógios, Ide bôlso e mericanos (OEA) e Presí- ga de relógios braille a Fui

almoce à Rav.iha Elisabet;'l PRESS - Uma firma norte-. pulso, para homem e mu- dente da Junta da Funda- dação declinou o sr. Líphv
-

americana doou 750 relógios Iher serão distribuídos en- ção Pan-Amerícana para o "Nossa experiência pass,
A tarde o programa ..

preve
' braille aos cegos da Améri. tre os cegos latíno-ameríca- Desenvolvimento, a fim de da, nesse programa de doa

uma visita à" fábrica Man-. ca Latina. nos que exercem atividades lhe dizer quanto significou ção de relógios, foi muit
. ,

em' que é nocessaríó saber para o seu trabalho o dona- bem acolhida. A inclusão '-nesmann, em Duisburg.· As, Os -relõgíos foram entre-
tropas britânícas 'e' cana-v. .

"
. ,\

A
a hora. . tivo da Companhia. Zale. Se Amésíca, Latina no prog:- �'g'uEÍs à Fundacão Pap- me-'

, - -

aundo 'o sr Mora d Dori ma de 1964 demonstrou Q\denses sstacíonadas r na �A- ·ri�illla." pará .o zDesenvolví-: _ IV' ",.
-

,
"

-

, No ano passado, a mes- na lhe dissera. então: "Esta a ernurêsa privada pode m,Iernanha, serão. revístas pe mento pelo .sr. Benjamin .
_

la Rainha no dia··26!- No' ,i. ,LitJshy, Presidente 'da 'fir- ,ma firma doou 500 relógios é uma das prí-nelras expe- lhorar materialmente a C()11

dia' seguinte, a' soberaua- ,',

J ld C
.

- braille à Fvndação. Naquela riências tangfveis que tive preensão mútua nas Amé:
ma;"Z:üe ewen Y ·ompa.- .-

D ína NO l' P ·Cf'S".'d� Jngiaterl."a estará :

com. 1 TA' .oensiao.. a sra, ar,' -

com a A ianca para o _ 1'0- "

.

"'Br)J'n1.
ny";. de" Dal HS, exas., will, Presidente da Federa- fTT8Sf'n. 'P,�ra 'elevar () E'<:r>í-sua QO�11itiva' em..- Fund�cão um ÓrO'ãQ priv8,,� .

- ",. ,-

Fito do cego no Brasil, fez'Unia recepçãO' ém ·,Berl1�1.' do sem .fins lucr:;ttivos, foi cão de. SODierlades Ilr�sihi- "':i'�çp f) 1';1'. Mora que o nr'
.

f
- .

,

C" mai,s do que f�ria qua!('l"er f' tOharlottenbu:-g o erecida ,crtadá para fomentar a aitl' ras de Assistência l'J,n,: e- r]crJ'l"t;vo 'aZIa Dar ,e
.

,
.

..

_, .

t '·t J
-' A outra coisa qlle elJ pml,css�pelo . prefe:w-governuuor '

'da, de:. orga.nizações· par iCll- �os. vIsl ou o sr. os\'! '

.

Ll'P'1ginar:'.B'rançi- e pelo ,SenaElo" Pl"'< lares à Alianqa para o Pro- Mora. Secretrírio Geral d<t ,

cederá um ·.l'el,�,:;Ei,) peja éi- gress'Q.
.

: Organiz"lção dos Estados. A

II

Durante o fim ele sen-,a-,

na a- Rainba e: seu m�r'do

descânsarão em Salem. No
dia· 24. o primeiro minis

tro de Baden-Wuerttem-

�o ref!e1')er reles: )os

rq'y.np!1'1()rn(lnl?r.; do 75.0 8"

"P'l''lH-rIr')- ("11' f11Y10Q..,ão do

j',ema inf·er,::tmeric::mo.

!

,
,

"
,

CARN�T BANCÁRIO
.

_'_.1

" . �'

O,C)N\Í,S"NT;O"S.
ZONA NOVA

.' '.', '-
< ,-'

O melhor negócio do ano é a compra de' um CARNET BANCARIO MORRO DOS CONVENTOS
Zona Nova

VOGê adqu_ire um terreno na Praia Morro dos Conventos, a melhor e mais bélá 'zona da'orl.o
ma;ítima, pagá apenas 3. O O O cruzeiros -mensais e concorre todos os meseS";- p�l� Loteri-d
Federal, ti fabulosos prêmios triplicados.

Adquira o seu CARNET BANCARIO MOk'RO DOS CONVENTOS - Zona Novo
- e çoncorra mensalmente, aos seguintés prêmios' triplos;

MORRO

1,° PRÊMIO: GORDINI DA COPAGRA
UMA CASA TÔDA MOBILIADA
E UM TERRENO -

2.° PREMIO: UM, TELEVISOR ALBANY.
UM ARMÁRIO DESéOBAR ,E
UM COLCHÃO DE MOLAS
COSMOS

4.0 PREMIO: UM
-

FOGÃO A GAS FlAMEX
UMA CaSINHA _AMERICANA
SANTA CECILIA - UM TERNO
PARA S,ALA COSMOS

3.° PREMIO: UM
.

ARMÁRIO DESCOSAR
UM COLCHÃO DE MOLAS
COSMOS E UM TERNO PARA
SALA COSMOS,

5.° PR�MIO : UM FOGÃO A GAS FlAMEX.
UM TERNO PARA SALA COS
MOS - UMA COSINHA AME
RICANA SANTA CECILIA Carta Patente N o 329

Documentação de
acôrdo cóm li lei

..
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iIa oe T�sou os' e e a u- assa o 111 iri�• I' �
\ •

,

.

:. ff
� '\ Pol ':'. '

tàlv�z tenha, I, sido" tlsada" o'
-

Dr. ,J01111 Mann, eblÚe-' sistema ;de frOrltel�'à!s�'. éib;
por' Ulll ',SQl4iiáido romano rencíseu do: Departamento 1111QC\do" ,<Oll�Ó' 'a M1it�lh4
�aPl'o��niepte '. J.900 d�' Arquíología da U1UV�r.; de Adriano: ,

'� ; "

âiló'&'" ,

'-

.
,

sídade :de Durham, que ,9t- Cqn$trlJ.iqà, velo Iuipep�.:-
DfÍ,tando 'de, período en- 'ganiza escavações anuais dor Adr!.ano,',t:f�TIj.nt-e .sua

tre o, Iljuo ·80 'e -o a110 '100 em Corbrídge,' j,üra grupos visita a dra-Brettuiha: ,à
d� fera, cristã, a. �rmadúra formados', por Indivíduos de ,ano 1��2' da era.;' cr;lstãl :"1
tol tlesCQbetta. em um' gran tô�às, aS procedencías, as- Muralha s�' estende de :w�.;
de- caixotede madeira, .du- sim corno 'para estudantes. llsend, perto: do cstuiifÓ' 40
nnté, escavações arqueolé- Explicou 'êle que antes de rio, TYn,e;, no leste, .até
I!icas nas ruínas de 'um ror- descoberta da caíxa de, Cor Bowness oh:' the WO��Ji'te romano' em' Oorbrírlge, pridge, a .prtncípal

.

fonte Flrth, no,' ,oe.rt�.
'

"

"a:' oeste de- Neweaslle. '

'

ele ínrormações sõbre ar- }is,'?inala.�;,�, a, fro';ltéir'<l 'SI')' ,
'Particlparam' das, esca- maduras romanas flexlvels tentrional- d� proyiuu:a' rn- •vaçôes ,

éêrca- de �O estu- era. o Coluna: de- Trajano; mana da Grã-Bretanha.
dantes de Uníversldades em Roma. Trajano foi 'Im-. !>8.-.rl0 usada '�ara comuní- •
b<�itri.nicas, e estrangeiras. perador de 96 'a 117 da -era cações aS,sim.: corno: !l!l.ra"Além da armadura, a cUJ- crístâ. e n Coluna que )0- ataque.� d�,fe�a ;,c�ntr::!;, .tS

•xa continha", multos pre- \'3. o seu nome é ornamen- tríbus meücõsas , çh:l. ,.r,'>' ,

goS', 'alguns exemplares de tada com, relêvos mostran- gíão. , ,', """ ,
de ferro trabalhado, -uma do soldados romanos, em, �rt,��'3 d�,�ural��'",:i�.._..�a ,bainha de bronze, pontas ação. estão intatas e tl.l-tL._,,,, v ....m

de
c

lança, uma 'chave ,CP. Depois de estar, sob .1. tp- ,-1(' lJ'1JHi3!: .�11'Úf;ps .do "llU'�., ,
. fE",rro e !)eças de jôgo . de _ r,l dUl'á!ltt' �éel1105. a, ar'" do ))ara ad.:mi�á" 1�; _.

" .'
,

Vi���to, �uídadO foi toma- ������a�o�S:l�ut����b!�}�:,
.

qi-���r:��:,�, r�f��:àm�it J
do para, remover a en.ix:l: ."am �nferruia -'as. Agor.r r, fl? t.rês ,::éc�:.t(�� _e tneh.- (d'� •
em c;3tad,o p�rfeitó, depois !ws,f1n 1 (1,0' Museu em' N,�:_ 4�:1 4,1 (\

.

ç'n: eta 'c.rists') :�.
de tei.: sido 'cnco,,,j,"rla, f,-- :wc�;sj.)"',· (.liV P,·','J.:/er-"'1,d; "," 110 �;'1Hl ;-_ªf;�f) :o��io(io Co;:"
ba,ixo,do niv'el. do ,chão . d� ;"n ,r7!, ' �l,,: -!r'"J',M n,' ';� /'i .

bt,\dg:p. 'ao f?ui 'da ,�q,ra!)�, •,uin cômOdo:"
-

-

..

","'" 111'" p'0ssam il��r, ,,�x- to�ur..rH-�� ':';onte rIr. nbar.+" ..A, armadura,. _:_ do tipo n()�t0s' pub,Hc9,lr�3nt�.' \�!menfo: ;�rvinclo, ('8 r�)r'�, .

'flf"ldvet, usado para. c.obdr .t,,� s��l1a'clQs ào lôngo', d:J.'
os 'ombro:;,; peito, e ,estô- A �.n"H'.I1J\ DI� mesma: .

"

_mago c1'� um soldado'� �ÜRU,NO," .I',rte�jófmr,nt,t', �l�edas;; ,4
.. es.tax'a; . envolvida em pan'l. (,",.·:,,!,�;'rn i�'te!lH�8 '�ó;nà.,na'3 ..
qÍi.2 ;f; ,'tof}iara -extrem'::l. E�!"l "'�9;' a p:'ll�(,!::,l r:1-!':-"'J_�' {iDc'),ntr�d�:-s

'

.. e.� •
m')nt� frglLá v,t'z e\1\ C'ne l'f'�l "f' �"l:"�' '."" ('o,�rk?p'n: '�.fns �{;, prir.W,ipal "'crám escavado sp.ni. Cor- i'ln,9'lid::J,df':,;�as 'esoi:\-'a,ç,õÚ: ,

bridge, cu, na vf.r,4�.de, em é re,:Cll:odui;�. o
. :If;'senvolv�.,. •

, m.uj.t,�& outras'
,

regÜí�s
.

do !l:,efito l')JsJQric,Q- 'eh. ,r:��a�e, ..
T�():1,e dá I1.1.g1P.terrà.. p'}j,g F.: �mJ' P!'OC�S$O .lenta � tra- �
fei,

.

aH que' �q rot'la r,"" I)f) lb(',�:�;, ,:' e":�'�;�tado . c'�m "

cnl:sUt,pir�'�!ll �"'n ��:;1'1'i..� ...._l .... ",-,., ... k:�'�. fi. ���..s:,n·;,�·;, �:l �a- í

Q)NDH.Ei'5-, (Orll-Press W V;b!-1- trabalhando em tare
Peritos ,do' !\11.tsca de lI.n:'�" 'fa das mas difíceis e delí
guldades de Newastícupon- . cadas: a _lil'l;lpé\\a e restau
Tyne, no nordoste" ir.g[�s;· ração, de' armadura "que

'-

-"'-;'_ -

....
- .. !'" ....-=-.-,."" •..•".-_..-_.�.� .... ,._-,-----: _-..,--_.�-

Cantares' da Senecfude
(Poesia filosófica)

I r 1
�naldo S. Thía�o

TANTALQ.,

Ao alcance da mão Ler o pomo dourado
Que à fome d'alrna excita e não poder fruí-lo!

.

'I'c+ o fruto sonnado e dever destrní-Io,
,

Para que não o tenha [j.' viGa rnalsínado í, .
.

que h')1'r1Y('.1 posa�k:o, êste �o'r,l�o acordado,
Di) Cle0prltra (1 barco ao ver na, água do NUa,
CÕP,\() J'"nt-fil1!(" querer bem clr,� perto segui-lo"
TI: o meu barc-u s�ntír 4?' borco, naufragado! � ..

1)-03 st3c\llos o curso há de se ver o,a História.,
,

Para bem se ,él1,tender como � precária a g16da.! \: •
,

De .ser· conquisiaclor feliz, apaixonado ...

Tudo a1Jag-a: da ll'lentc, a ,,€.,,"pon,ia do passadol
O que .flca em nos!Ja alma. é ,o cla.rão da amizade,
t'llue vor vúzes se nubla lfo pranto da saudade.

Nota. Esle. sérÚ)' de sonetos (f1le' o a'ufor vem publi
cando '11� "O' $STAPO", �aqo (:) título 'geral' de' "CiÚita
ies da senectúcte'\ sob o quQJ se inscr�vem, CÓÍlstú,ui
a" obra "de arte, emÓldu�dD de filosofia, com que pre

te_ride·· ultinlur a sua ativida(ie RubUcitária _ �o Estad0
NaJa!. ' T�WOR:1'ANTE .

DÉSCOB�RTA ...

CASA - VENDE·,SE
. 1�

uJca�l�ad:i!- ii. R;1,)'l,'Cle;p.ente �v�re n:,H _, l-1ú�
cr$ 3,GOO.OOQ,� Sômente i\ vistq" .Tr.atar COltl :lPf)!!rúi -.'
Pal:âC'lo dó Gm;êrno .,.,.. -foJ,?c 3e<{�>

' ,

A' deseábp.rto é da i11áx;
mil JmpOl'tã.iiéYa:· i":gun:h

.. � � .... r.<· T)llC�a.(!as.l ·e. egf�t'j��·.3 e;,h"f.ll�ilS', �;f� � > trj},l:!.Ú'lO .'"l]')o.'S "",'Eca(jo: ' '

,

.

·0 --,
•

, '
.

"'" '.',.,
.{

_--'
"

'.,.",'

";--�'*'�''''l'''
('�'

,
<,E A S A, ,

Aluga-�c: ,·U!.ll, _i.f:Il,pío' '&<1- .,
jw situ��G ,"1'--a, tua 'Tir.4- •dentes n. :1' (s(.,bra:J:·J), Tra..,
tar na. . ruli 'Nunes' �kt�l1�- •
do n. UI: ':'

. :,.'
. ..

•
,. 3Q,�4 '

---���.����-�_.._�� "

" -: � CI�NE-M�& " 'I'
__: ,�, ""_' ';��O, :,_� � ,

, Snc J IVI:!lii:: ,,:'" ',-' ,�" , I'
" "" 'II.., , � ,,', I.

I ","',' pone' 3636' • '!
, ,

its 3' e g--'liOtla5.. 'j
,

. Stev? McQueen· IIl1ebby' ,Dari:n' '" ,'"

Fess '" pl'!-rH.:rf ! •.

0111 .

.

.

� IN'Fl!'R!liÚ E' UM" •
,� ��.'HE�Ó�S

-

,
cc-nuia,: até 10 anO;5,': ,

,'.
'i43t ,
•
.'
..
,
•
•
•
•
..
•
,
•
•
•
•
•
•

n:!i1 _
•

Total,S/cope .,. Teeriitolor' l1li
Censura: até 5 à110S ...

�, ' " ..
C1NE 'tMPERIÓ • I

"

.

'i p' h'
Fi"j1f< ów. ..

,
' <!,':; "u • oS',

iIlI,'"Kcm'1eth, Moore •

< Sblriey ��l.:!.eld _." ! '_

.

..O' �Ól\lE�. N.\ y;'UA :�
l ,.censura até li l!-nos, •. ", IIP

'! ,C-tNE liAJA •
, t '

)
; i�A6' J6sl!!) ,

às 5 - 71/2 ,,j. 9 h-s. •
Sçssóes Patrócil1a.d� pelo l1li
"POSTAL'l TELEOl'l4�. IJ

l"IGO F.' C.",
.

'.
Q filme 'Í'erda,del. .. ,

GARRINCHÀ.
' ALEGRIA - "

DÓ pOVÓ
. •

Os maiores feitcs dó Fu;' "t.e\J6! t'lraf]le1to, dos ,q�at!S '

',.

, ;-" ?ai"t1c�p0U:" Ó farrios� ,
õ ,'.'�a�é'�.." "."t,

A.. :-idá, d� l1ia!bt- pomel� III
" rb dIreito eto h1Uqdo" I!J!'

Produéão: ,HERBERT
'RlCHERS .

,

�t',":--�':

Escriióriô de- Advocacia.
11l1( P.�PP.fl '�At1,.Ç) 1'.�n,'..il, \''''';''i:�''",'

A !fl�IAB;:lO ' t;I ..
'

�I, tm�EHJp, tOl"�t�l , _;\: .. H � ,,'" ,
�l" l' I f )

:, !,' :' n� o'try�,IR,') t' �'��DRf! 'P,\J.(Jsm-n,
" t'-;I}Uclt.àdl)h�

�l.uU t(!�:-,-eIh�ho �iafm '-:' ,!� _- fialã ';!.
, �(·. .l")'::'S

-

C7fVéLs 'T·rabáJhtBta��;.- l�oJ.'·npr'�lai$l· !·-tf-;vid�"'I.. ;\;:�a

&:é.oêt:){ t- i'�·
\

r. 4:1t�&: lq·1-:fl�1117rat-,'·; _. r.{��$};j}f,�� nj.,��{;.{..

U :!.. - ••

: '., :'-: .,.
__

�
-

�
'- \, "

•

__ .:' ,�. ....... _ .•

fl:\""Ü(", r"a� B O{J !I� I" fl d:.J.B P no .''{� l'i h;;.
" ..-:!,....

� ,.' -,

: �<'i. '��",' ",. :::' � ." ��,_.�:I.:. .

Vendé':'se Uma càs� bom tetteno,-11,3 àt
. frente p�:r- 42' de. fupqos sit()' à i'ua' Ara�i VUI
Calado 981 Estrçito. 'Â 'tratar eo�n o 'Sr'. 'VaI.
mor .Françozi' '·Imprensa· • ()fí�ial ,do Estado
no' �Q�O" da, tarde..

'

.'

.',
1 .. !' •

.

�.. .' .; .

.:' ','. :�. ,�:',.', ·:I�·�ntf
llS ; 5::e fi 'L1S ..

p(\t�r. ,8ene!� ,

,

' ."
,',

Mal Zetterllng' ; em

O PFtÉço Dó í>EcAbó
'U-ensui::i: tlté 14 :ü.1dS

" -

'às 4 'e 8 hs.
Ulthno Dia

Jean Mar.lÚS'
Jeanne Ótalti,
Basil Ràthbdb:e

-cm�

fONCIO 'PILATOs
Cineula-Soopte . '_ E�stl'nan
Cqh�r
C(:iuó"ul"<l'.até 5 anos

CINr� GLORIA
i:\s 5 f) 8hi;

George Nade,r
Magali Ntlel
Musshno 'Serato

A :MARCA SECRETA
. rYARTAO�TAt� .

"

:....

_.

plOpCJQU8 O/5dp/02f!5

Normalmente' não. Vende Ó ...

cul�";' �, són:tente óculOSe

,'<-f�a���1ha queStâo da aspe ..

procure uma ótica especializàda
e em FÍorianópolis a Otica ScUs
sst·'

cialização.
A Ótica

. '�gorCl responda: Você pro

curaria bananas am uma ótica?SCussel só vende
·oouk}s ' paxtcmto ,6 especializada
(em óculos). Entendeu?

I
I

, r

,

Em caso positivo, aproveita-
mos o ensêio para lemtm:ll' que
a Ótica Scussel não vende

\

-ba�
\

Pois

Quando precÍ8m de óculos .- ncmas. V�llde óculos. S6,

·ÓTICA
,\
'"_ i

, ,

j,_ ,

h'·
.. -r .

. '

, .

"

,NA Ciclad<:' . .de 'l'uJJarãO
f!)j r:éa,lz:1.(�i.1';6 ��tI:!nlo'pJa\
(J_n s::!;", ).,-,8 �'."'ár�9 �,guja�.
,";;.:';1' 0, .3]', Waldji R�SS!), n€1

�'",- ':;;1�':" F1s:!8' bor:?s. qüàn
-' ".' " n'/v'�' C!1f:-OÚ n3, cate,
, , '�" --, 'r', ""'.', ,

'

n, " ',"1'(,' '_"',>,".j_1·� I, :"' '.' • -

_

.... ,p..(

que O Coótel vai dar á pi,o,

ríanópoüs.

1':'",11))e S�bmi.dt. n,o '32, I)

F.;s(1.17itórig dos Municipiós,
(Jus vem auxiliando as "�(}
�iini.8b:-aei')p,s dos Prp.fe;_tos
(.., tarine;nes, H exemplo, do
,(lU� ocorre em outros Esta
.

t<;Õ''lS da' Feder:,!r.á0, O�gã,o'
Vr rt'i�ulat�. indeuend.ente e

�l)ol1tbo que edita _. sema

nalmeIite Uli1 Infon!le, éOJ11

p'1t[cias municip.<ilistãs.

t");l'(l�:··l�. fi vestido crq S�

t;� dia'!" 'lnm.�o
' bordadg

"',"Wl ,n,tr!'e� f" ped.:r<is' em to,

·n�:�d<;-,.1(-\. 1�rrT\�:�" :e'
.

tQS?;:
,�;ós. ,', éy�"':'-:ónh\ religiosa
h··:t!�'le 'P�1�. 't'ec(�l:�ão :me:" re
";;�len�'::l, (1,:'-\ d'·.i_)': da n0h:H,
';0\:0=. 11;'11 0'eP.'�:r:.te·

. ianta:.
-t;;nt:"e 0S J)Tes'e':lt.es: Dr>No

.�:�;C�';��'��li:�H�n�
'Dr.: fe-:-7'i1ir:ó, "'CO'!"ctHi.rO 'oe'
:�"à;:

.

'Roberto,' Zumblic e '

. ��a .. ,:\rnô: Hu�e e Sra .. ,;Pe--
.

r-i�
.

(;q.m!sã.o 'E) S:r�:.· Paulo
Qua.r8'llmo e :8ra." MS110el
Ú�rÜns· e Srf;L., ValcÍc; êeio,.

�'�g: ,,�4�t.I�n�"1 �Ti�m�( .B'prrt-.s��,
�5� ""�e;i;p':-::" eS�;a... W<;lt�:r:
Te�Ye:�-;l ',,,. �F-i::�' 'o Amiltoú

.

. A:g.qia.r',� '$ra:1 ROherto·' Á
fz:,.lía.r -e $1'3:, C(or.i'l�lil1> V�ei1"�
NeveS c sra,. oríarilio C�4�

.

. �;1'l e Sra.,,' Hilioliri.o Rósso.
"r'- S;".. Üanóe! LObio de
-

Pueiro� � Sr� .• i,Ja�e� Ge,r-
Í"iQ.. e S1.''cl .. J::ven�: �ulio C!?

$'30' J-Itl-�se, :Niltôn. C8n1�sã(),
Ma�o' Gà,rbel_lQtto, 'Nort.on
'Cámisãt'l 'Cló,,'i�' Cabral.· Ró-,
herto Cah·T.'al. 'Mário' prudên
do. Arlei Na�Rrio.

.

Ta"ci�1-
i7i.e B�l"h-li. Gilherto Cabral.
�uc:1ó cl'l!?êa,·. Ailt,oniQ Avi
!A

'

Claudio· "CRbral: . lv�• •

�'. J..
•

• '.
•

Cnnzl,?oni' e ,W�ldi:r. yi<J.na.
'

__

,/'

C01\.fENTAN ane algo de
e::-'tranho está eí.t'�ulando. na

,"Ilhacfj.p". Cuidlldo ,com

De$SÔaS desconhecidas que
vém de fora pedir axUip
i!n:m�eiro 8PIoveJtando-se
da bôa fé d"'s floIi:'1.n"poli,
f'-mOf3.' Acrer!.it-o oue, prmri:
dênct!!s estão sendo toma"

'd,98.
-

Ontell; ouando enç(-) r

r'�' �stá, coiu;la l1ada. tinha
""<'(,lTl.tecido, ·m?$ •• a 'sl)�neita.
est�;v�, quasi cQl:1cretizad�,

"

,. . �� :::; j,'

,EM São ,Paulo' no' .Museu
de Arte, Modeml-'J., ,próxima
ml:i vitltê e, seiS' 'será inaubi�
clrla à ltx�si�ãó "is. àn6s
de Ptnturá de Vega.

NIL:ro:N' Santos, d(_>,-_;tacaélo
'atiéia. '.irt�inàCi:onal � 'Bi
C�

.

MuridÍa1
.
de Fute-,

boi re'éeberã . án'lànhã', db

pn;�d�Ílte Castelo Brà.Ílco;
ÍlledaUüt. C01'ilQ, um!;l<' sigru'
fi6.lJhw' e'- justa homenagem.ÚOl'ICIAS d� duánálb�f-a

cóment>lnl que' o' Deputado
D0utel de Andrade será can

didato à' Sucessã'ó do Sr.

Carlos Lacerda.
LOGO a noi�e o caSál Dr.

João Gerk. recepcionará 'em
. sua residência par.a,: um ele

.

. gante', Jan.t�ró
•

r .',

o CONCURSO de' Miss
Paraná, deste anó �erá, rea
lizado na cidade qe Londri
na. '

,

A NOI'rE
-

d�' quarta-feira.
'. na Sociedade dos AtiradO
,

res, um' grupo' de àmigos
ele Michel 'Curi, 'promove
ram um jantar, marc!indo
a despedida da Vida dós sol

• teiro�. Amanhã reóeberá a

Benção de' Deus, na C'ilpela,
do DiVino Í!Jspfritb.' ,S<>nto,
com Sua n�iva-' s.rtã.,'Maria

.. Luii.� Btan_demburI?;O', de O
:, -

liveità.
'

,

A Ir- FENAC de Nnvo

'TJamburgo, vai eleger ,má

gest.<léle no próximo· diá de,
zesseis.

l!oje . em Sã,b·' l<'Tanci$co
do Sül, O .Sr. Franklin de

Oli'çeira, será homenageadó
com Um jantar l,>rólnoVido·
pelo Rotary Clube. O casal
pomandahte Djauro' OlLv:_ei.-
1;-'a, . participará,' do ' evento:

. ..
" ..

,
'

, ,

-COM viagem marcada 1>11:
ia o Rio de Janei.ro o Co- "

m'àndanté' Amlando Gonzó,
'ga.

--

• � ,

• '7

.

, �EGúIRl\' ho.ie: \:latI}, São
, 'Paulo. o· acadêm�có � j�tba
lista PéliéleS Prade, p,elo
CCl1váir da TAO- ctuzeü'o

o JOVEM Sétltio costa

_- 'Ramais, vái extre"r um.'i 'c().,
luha neste mat1Jtinç, pr<5xi
mo mês.

,
.

\.

40 Sul.
, .ó LtONS éLUBll':: -- Dis

.

trito L-IO. amanhã em Joi

\filiu, estará. reuriidó para f1
Ii CÓlivençijo Distrital.

.

E�60.NnJ:,sÉ 11a 41tlha
cáp"; (> $r.� Aiall Pie, dos

,J biário5 Associados' dE) CUn-
J ':�h�. aue com -o biretet ti,a
Tt7-t:ai� 6 4: si.' cáHt>;3
áunhenne Ador. trataf4 de

aS$untos, iie-ad0s a c�n�ot
i'endâ ..4e Cap�' de \

'f'J. ',� :"
..

. , :

,
.

. .',,�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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:{ MAGNIFlfA RESfDENCJA',

..

\
'..'," _ �-.,��i: ii.t

.

.
Y_

Sállaijo: Dia 8de Maio, no Clube tulturijl e Recr�ll�iv911MOENS�·.. Solr�· �erecida 'AS Mamaes. � �Q���iji�;ta·'! Início:"l3 Horas
..

.. ,...

"0-=1::STAoo"N-0 s�Ti\tlU:nlc�fp-lO50?" ;i��·,'�m6f�: jhniord�fioriâh6PQlls:�"
!rUbll-r�o

"

'.

'

"

'

.'.', '...., .
.,:<,. :.. '. ',:�':'::.< /'

.

";: '; ,<"" Comunlceçao
' ,

que o crlmlnoso :

seja, con- J�guar.una., Apmazélll, Lau mor: struoso .mtento.' o ta- coma, Q operar,o Hdüi .. .n
' .

.

vení te'
.

\
.".. '..

. .' .,
+ li' Presidência .da Câmara Júnior de Florlariópçus

'. len� mep,te' pu.nt;i.d.o, (;'-, {O "MüÍ:er ·e. ·$ão· J.oaquim, to' Ioí narrado" à inlp'tensa Ehre�atm, das
.

Indús- c'_"b'
.

. ,;
.. ,

-:

vltar d
"

.
. .

y.
.

.
. ,

......, .. ou· re ·a· s�·".U· 'ÇQ"'.uníca ij,OS 'prezados Comparihatros Júniors que:
�' � o-se que, (!) acontecí- 'apresentando ,'"credenciaIs ,pl.'lá. -víuva Ma

... .ria.. lI'ilT.J".'.é1�· t.·r.ia.ifi 4um,sto KJi'ma.lr S.A_,,'
.. ., .. "J" ...

d
.

. .' -'. . ... .. � r· Q,- e;.. a n nícípgl. ah,�· �i9' • ',.IIo� , r.i À sede da Càrna ra '.J·i':'íO� de Florianópolis pa-

d��::.. r�p'ito ou ',et�? .ímíta- faJ-sifica das. Sabedora c.a rédo, tendo-se . v,e�fiCa:do 8e.�� reçó1hidtJ pe'ó' Inspe . níreetou o.: P8P,:i'(p;.�' .#e� ra. 'Ses.:l0b Plenártas, de oorntesões e do 'ocrseno Oi-,
.

.
. audàci��a:' vigartce, a díre- �::rClsa:mente, .na ;,quinta'': tor de ql;:ateirão Pedro Mo manteado: a ;d",""-�.·'t'·�.· �a'·:t:.�·� . .'

. .,,' ..' ""'.,,_.. ," .ret9.'r: passará a' serra partir do dia 1-5-65: na Faculda-
.... toría do Grémio telegra- feiI.'a; santa -.

'

reíra, que O internou no t d' d ..'Ito "', r-c " ,,' .

_ João Al.berto.. N",ne"',
-;

uae : o '"ti c()matiftO·::', ': (;1e Estadual de Educação (a'!iltigo Instituto Esta":URI
...... � . tou à autoridade pollchl

,

" nospital Sagrada FamUia, J� da pl;\rte da:. U'P.�1 sue- fie ÊduÇ'B.ção) sita à rua Saldanha Marinho n. 47.
vlndo da \�plt�l.' gaúcha, 2o,cal,,! que proví "encíou a São Bento o' deie,g.ado de' Polícía. 51'. gIram doís ndíd 1-;""', : .

andou'firmand(), em.no- detenção do malandra,
.

:,l.othárto Hoffmt-u.:real·l·-
" os ca",!'a�' ,e- 2.) Para O.tnPll de maio 11Q1 elaborado o seguinte

," v!d€nc'à�do ,oUê' a:: ·modi1'· ·C.al.endl.rl.o de S'€S!:0es: •
me do Grém!o' Pôrto-Ale- pondo-o em' corretívo "off- Foi erseont.rs ...o' nas, pro- zou lnvestiga".Õ€s 'a res- .

' . , r
,

.....,. co,

, .. •.
.

,'. "
-

q 'C1l!,>U a. pegou,
e !3�ó;:�le�" S�ssõ�s Plén:iri.as: Dias 3 (três) e 24 (Vh'.te e qus

:gi"ensp., cQntl�to de' joga- 8!de'�. xírníríades <la". estação .d.e Pfltto, CÚ;'.S�gtll:)(Jo ápl)::a.l' V'Gt't;a::1ol' Darcy" M(?IJ�' tro,);
,.

çlore� ,da.q�éla.' ent14ade 1"1- ' Serra Aita,' éin, elÚado rue, q,u-e o ·tllfelÍZ artfsão 11a- nh"ue t
'.'

.

t \ . \ . <;_ Depois de seviciar re- .

. ..
,

Q, r, ue em o apoi'Q 'd'fl, , Reuniões, .de Comiss}es: Dias 10 (dez) e i)"1 (trin'a
el)ol�stica; Coll�. 'élll.t>es· de.. VIa "ido cspa�cad b'" "II

'

petidamente seu f11hinho
."

"
- .

< o <1,;':'1a- -"Aesa 'Diretora,' a qual. de.. e :um>;
·.de.: sete anos, Valéria d'!

..:.:...:...--.-----,,-.\.-- rameJ1t.e por' Herbert Has- claq.· n·ão aceitar'�Ubst1:..'· . .

ire,ite.·r,: de péi's','mos a
. ...,·t�-

..', .;Reuni&o �o' Cori.selho Diretor: D!a 17 (dezessete)
Tal, residente na Caixa j'

.

',' -
-

- tllição do' .seu cai)didáto ' .", - .,.

�
- ,

A 1 f' 1 \t-�;:'�··,'.�•. ' lfiIL"'r"'!"�Z\,',·�:,..,[i..�",.".,:,,'
.

ce':entes, au_x:Warc por _lVIa o sr, Os��ith Bollma�n: 'ê;"ó
,As r.eumoes lrIC,Jar- e-ao as 2030 horas .

.
gua., reso veu en orca- o.

'

-= ,__ . ,

. rhiho :PS.CflPidt. Foi l'eq'l�-
..

. > '. ·Ao fazermos estas comunicaç'êr:s, el1carecemos aos

Para lSso.,· amarrou-o a.
' . que, por sinal, já,.' el1,troÚ:,··· '1'1 t' C·

.

1
"

t··
-

d 'd'.
"
.' �_. ,i. III' �ifi'�; rf0a a prJS!Í;Ó t.JreVel',.t,,)·"a .

. .', ',,'us res Olnpan 1e1rcs sua par lClpaçao nas eVl as

Wlll'a árvorE:, 'p8Ssandl" ·lhe J �.
......... "". 7�1p:�, dos dois criminosos'"

'. em pr?f'a�l\�da ati��,:': i" 's,�ões.
'\.

o laço ao pescoço. Mas,' os I ,�íi' '�oi!C�'I ,au�illlliÚiIJo' sores:
e.gre.i!- ..

. Florianópolis, .27 qe abr:ll de 1965.
vizil�hos acúl'iiram. em tem"· � ,.' Oi (iUVl "

.
�oiil,"Úfe,

.

..'.'...',_.,-- . ._�.:..._ �

poi evitando' que a .mãe de' . ',. t.U;. i� 1< ,';'�' ... ii }
.

Sá1lnada '0' I.' a
.

.
. '. :r(,ea�!zou-se flesde o.' tli. .i,'

.

l ,( r. ·no �!!" � il'" ' -

-' c nsum sse seu:
__ �4, o Encontro' do Mov)�� ':: �' :( 1.\' D t' ;

..V ã:

·c·'. BOU�I, ."i)A·
tne?1t{j Fàmili�r,d:::risfãQ .ie'··� . óti

.

1 L ,\i-�' d " Est ....a"'a '0era" de Barreires
.
.'

ma Sa"'ta C t
. ''''.' _mo o:e S.l a, o ra

""C'" I
;

"

,

.

d
' '

•. -a a!'l�a, cpm o!i� .'(ASf!,>'l-n) com f'l'-''''rs <l,O 'i-par "'To:TIj,..,o urge::te e c'iro-
'.

"

a'
"

HIDRÁ�U(AS . e por 'ªlll. contato' dlr,!{!�'n� 'i:: to. ,Teiefone 2648 ó'ú Rua Vitor Konder €4.
"'.

.

I" Ur·., '.:. o m6l1imo de eficiên.-:io
tes das diversas 'ciqad.tl!)'· ti ,:. .,.'

45.

V· 1,1.:. ' d'ocese:s estaduals; já '. ej�'
•

�tu4adâ rep�ra.ção ao',;>tm .
número'de 15�' Dom�go fi,,,,'

• � d' d d S
. .' a.t�o." timo, �tn ç�prirueJlto 10'

,

, trman a e o enhor Jesu;� dos' SEl\I .. CQMPRAR' BRIGA c!"urtay;to, o 'cqnsell?ô e 41- programa" foi o meSmO eU":'
;;) clusive a vontacj,e' qe'.qúe }j;i],-

.

DANeOR S.A.,lndôstria Mecânica cerl1tdo >com' várlos :",J.lt9s

tpassos H 'f' d'
'

C' "d' d' Q aplicado e e,studiosf) a- ja ;�m�· troca. ; qa 'qpiIiii?es cx.PO�1i!15090_h4.teIog.OANCOR.Rio
. .sobreRsaindo entre êi!.!t,éS'

:' e' OSpl, a e' a ri
,

,a
. e,. cadêmico José GtiÍlnerme entre Os tlois a; fespei-tÇ>" dO RepÍ'eslilltante em Biumen�u': Ul;!l1l pate�tra '. iéita ' ::;Pélg

I, i'

E '.D, '1 'T A.'[
dE<SouZl-l: illlciou em 27 do assunto. ,,: ", ,'�' "o Ru�}5d��a�����I���s�� 592

Bispo Pioce,sap,o: D. "Pr�g�
<:orren�e, 'neste jornal, uma ,À1ém ,de tudo;' a. Sugestão I.·. lÍnd!ir .. Caixa Postâl, 4(7. S, C. rio Warm.elin�· ,.,;' '. .\

' ;'

J ?, série- de artigOs sõl;)re· "A de 'ler o "livrinho" ,:,\�, "À .' >

· .,

1 De COI'lforrn.idde com o cOmpromisáq d��,ta. 'Ir- .

CRISE NO VIETNAM". VERD,AD:J!;' �BRE '0 'VrET ' '�.
, manda,de, e de comissão ,do Irmão Provedor,' Des, 00-

, ,F.ico cOIltente pelo' Jato, NAM" � chegou � ,p,ot1CO
. .' ,',. ,;

���ador João da Silva Medeiros Filho� tenho ti. h0�1" tendo em vista'dois' fato" furdé, potqu'e�:\ivretp· 'fol Clube. Recreativo 1. ·de··· M'·a·:I'h:·;':::,.:.,:·'··· ;t� d,e covidar aos prezados Irmãos 'e Itmãs; l'arn: 'reve6� re�; primeirO',' porque' José' lido e reUdo pOf tUiZ'PhiliP::' . . V,.
tIdos d� suas insignias, (balandraus e fItas), c�pare- GlÍÚherme" demonstra" 'ine- pi; juntam,úite"com uma: &- BARREIROS' :.�:: .. \

. ce�em a missa festiva- em comemoraç�Q da Vem CrUl gáveis qu,"l.lidades- ,de jorna- 'qtüpe de estudantes 'que 'se A ", ; ':'_
t :; Uma :pergunta CI':Ie pairá na mente dos obsérvadr.-

a .real'zal'-se "'a' capela do Menino' De'üs, dorllingo ·pr�-. lista que 'lhe 'mostram' um dá ao' trabálho de 'ei>iqdar . ,:\ 'r.e�: �!Bpenhados em faz,er � r�trospecto sereno ctn:;

ximo às 8,30 horas, '. ....." ".
. '.

.

futuro promissor;" 'Mtnis, uni·pouco �o MtJPtl'0 ,:q�� n6s E D I TAL �conte'c�ment:ps que culminarlj.m ·com ao revol»'ção anti-

, ConsillMrio em Florianópo'is. 28 çle. anl."U de"19f;,\ porque é 'bom conhecer á ·'cerca. .... .',,' .,i"
. -'. ;, 'Bomunista' de '31' de marco e:à"de'saber porClue !j. as-

, Orlon, A: Platt·� Mordomo do <:iuitp, ::. 'i Q�i.Iiiãó de um estudIoso da ' - .M.<lS, e .é�� o pOJ,'l.to possi�! O clube t,ecreativo 1. de 'Maio� de Barrel.r�,pQf�,,: �{�':c�Jl1.ada "terc�ira' fÔ'rç� cà�ólica;; "déu �JilÔjo ao re'-

matéFia concernente ao ca�' vo, o' artigp - '�Iit€i; �m termédi� de ,seu, rrésiden,te,' conv(;cti tód�s .� ·'.seus i;��_ t#rie "i:l� ,$Ubver�ã:o' Janguista, e r!:)cebeu em troca co-

so do irietnain�
,

escrito, diga--se . Jl�epk socl�dos, para lj. realiz�,çáo 4a eleicii.o da Diretoria;' qÚe he}tura dô mesmo.··· .. ,

�sté' c�so" aliás .. é por - do distinto" (&te .4' '6 irá-
"

:dé ac.9rdQ: cpn� os estatutQs �ocíal�, '!fev�r� pc�ê:� �9
" "

6PQrt�ti� . co�tribuição p'ara a resposta a ser dad,\

.ln�it·os co,in,éntaq.os', .
e por. �m..:tQ USaaq 'por �..a..s.) dJa. 1. de Ma,lQ, na séde do referido. C\lllie; o'P��,· ��t�p. !;t' • el!�� . ;questão é fornecida. p,el(> attlgo "'Í'orce1ra fôr-

pouco�'entencj.i�o .. ·Pci�t)to,:, cOl�a,.v�rn, a· :púbu��fm�- seal�oto,S.os DiretQre�, CQmo também c:eVid!p:ne,���.,·e�.pçl'." c
,ç�:ç�toH�:eseu esotérico pr_incíplo de .se • ,:Zação" de

OS' .m�Mtos do !'l-rtlgo são to- traT qU.�l· v�rda�eiI1!l1leI).t,e, '-4 . �utpria do Sr. Gioconde Mário Vita, ,Publicaclo 1"0 n:;

dos. s�us. O, EJ&tudante 'câtárin�nS!3 eotl A votação terá. inicio às 14 hol'RS e imprete,nvel.. ISs, de ,setembro de 1964 do mensár'o "Cá'tolicisn'lo,i,
"Forém. é precis6' dizer tilluà conscfente de �u,a plf$., 'mente enéerrada às 18 hoí-a&.

.

,'. .' N�s.'ie, trabalho é posta em foco a ip.co:0s1stêncin.
'�eu' artigO' sur�u 'em ;,,-;rtu-

. são na vida, pr8;sUetfa,' e qa '. �rrei;roS, '2Q ele al;)r�I de 11)65.
.

' . de' �ma' das t�ses ma.is confusa:s maI'ljpulailas !leIa "Ter

:cie 'de' um outro comentário'· nec€lssidadé' que tê.rii 'êle de O?ILON OME�O OLINa� (, ceir'a, Fôrca Católica", a saber, que a aceitação 'd� ·"So-

�"resneiÍo da m�s� maté-· se 'forma.i: cl:i.da.>ve� 'nkis pa \ PR�IPENTE " ,� "i' c�a.!izaçãG', pre'tensamente atr!.buifla, à E"cíclica "]I,1'a-

Vende-se. Acabamento' esme�do, cQ�tr�i.ção, �cen riiL, ·publicado .

em· :rOLHA ra no, futuro :dàr conta de C�IDO AMARO' DAMASSIO' " ,;'. ter ;et Magi'Stra", do Papa. João XXHI,_ abre camin'hCJ

te, ótima _localizll�ão' em ba:rro t\eslden�1al. Contém 3 ApADEMICA de lp.arçO-A� suá�', �spo�sabilidades .. à VICE:..PRESIDENTE o , kpara.' um!!; terce;ra via, ein. face do entl'e-choql;le entre

qua}..'tos, 2 baqheiros. 2 salas, ;::ar- gemI iúuplá, eózinh� . ,bI;il, .o a'utor foi o a�adêmi-;, frente' d?s' ·d��i.riOs � ue$- \;�>,�õ_rr..�s ,dit�s ça,pttalistas"..,e':'Jl'$, eJ:lm,u';-;·lê•.:;.;��:�.
lav�'l1derla com 'a,rdilp,' dé luver'" ."-e de�"'qêricl�s ..

,:
. ���- tllmbém de 'T),rei�') � " SO. querido B�§i!.\��. ..;�;.,. :,;,·".lit� I

: � :r.1õstra"s'�"à n:I�rcha 'do :pérsamer.��'liA:��;t?·s:rrf.'-
:empft>gada:

.

Tratar com 'b '.�' st e)' . l;L '�á .':F�n�.!,".,::' t-olJ.�
.

��� <tI:ü1.prll, ;' p 'f;� "'I':;
,
f' ':,.

"

� i<é ,�1..: 'pres.�>:lta.-ntes da ... 'tercelra .pà$lçáo"." cóiho;",b��5;, ',��ceu
Maohado, 6, 1. andar.

. '

',; t!tul"':·. hlilst.!;>n,te S�T<Test. vo, " rolOTI!CIA&.· ,� .' (' :. f ,

. ';., . "', ''_. " . ,"
.

'. de Am()ro�o LIma. t'4')s<'ult8.l"do-se como, a: ?f!.rtfr.,
' do

'--, ._ .:'_ "-'<?UECENDO' 'GUERRA.
..

T. r"I:';Ur:'.n",';;,'1: 1f.,e·.;J\ I;�S'�.;_·ç�a:', dO; , Estado'. da:'��,.'i1.','n·.:,' .�<'. '�êrmQ ,,�oc:a117ação,'! pretensamente CQlhido-�:�o cÍo-

PJ,·
" - FRIA". . .

. I.' § - O CAXIF reuruu-se � \.li U,
"

4 S: .

-

..

-.' ,Ju • c.

" çtÍm'�,.,t.o ponttfíç!o SU":11'a:'-ctt�do, t'a!1'1'l�hóu-se ·�para n-

,,: . ?n' ri p,
...

c a,�O .

"

. '.'." It·.�.· i')rog'ramando, dive:"";"'';;:.
.

"'ti- . .

C '(7
..... .'

,

• , ,- d "i' 1 'a' ., 1'1 -"
I. ,

\� .-
......, .. ,..." 'A' J � t·

"

...onnu. açao . El .um pr nClp o e ··SQc:a za�ao, : e",. mes ..

��car Meira e. senh0ra e HF:iebrar-d� A�bobi '

.

O fato de ser eu :Diret-r;: . ;;?,8des
.

cUlturais � ? 08 �ã F erl rl_:" ,?r,"rn!o' ';'�efre,� �,iVO' '. mo. "pãrà· urna. "jdeoJogia c.omúl.liMl:!n-s()Hri.à::ris�a": 'du-

part'ç1!.'llT.n aos parertes e pessoas de súas relaçÕes ri de' FOLHA- . ACADÊM; fit "'róXilnos meSMo As. prom�
,

' ',' .' tarte <.1� 'liqJ.a. esi:ra"ha .cs;paéidadé, dê sintOli:iá:;conl··�".
contrato de cllsamef!to'õc set�S,fnhos ."

envolve-me,·mesmo que �'.'tm parec0.tn·serinteres�an . R ,;..l�:'''e'''''''mL ..�
;. .esquerdas.··, .

' .

, , dÍretamente,' na·· polêmic . ttS.
.

'. \,1) (r, p
')" • 'r. I, tH V .

,

,t<:ugênia l\fatia e i\lcli� .'�'>;"" '.
.' .

.. ", -','. ,',. f" ,,' 'Ref11ta1"OO essa c01"struc;ão eer�br!!'a '. ,o' .trab!:l,�h{)
'11 10 4 65

"

p' ta
' ....M.; ;'que podel'á - e deve - Sl'r- "§ - nia 8' pióXim·o;:eJei· Rer:ébe�os p. "�l"Sd��rrps. ." ·co�tra<-"'."'''. a ela o nr'mC'1ro .s·i,·nl. rli> alar.. m�. rla"'.o\:n,)

J?lnV,l e, "
- -

.

, o'" ''''u.,,,,,!la . ..',' ." :. i '-"., '

'<. ;�� 'A.ugjt�tO Fredericó reI-
." .., ", .. '-

30:-4�6fõ
- glr .entre doiS �tuantes sea ··ç�s o�ra b DCESC, Tanti- '

o.segilinté pfício:
'

'", '''Prá�.n so�tra ao: P"':1)'�o!'a�fi>� 'i!s;tie��'lsta's';,,"fI'l :t�:"'o,;i!")
dÊff'r'1�os da Faculd�de de ga'·rnusc>.· A Micà' oh(lnG .; te,:

'

�'.,' 1 ;' .
,

, '1 j-"" l' \',

.

\
. ..-� têtmo "·sú�lal;na:,c._', co,...s ....];U '1',·.0 pp o prcl}u... ct'ame.,n-

�itó..
'

'exil?tent�) é.à .en:ca.h.e<'ada. 'dfH,Q �,4,7/�r/
.'

, ,�,
.

'to. ('lo. 'ProL P15n'o Crr,,�a ,:II" 'Oí;.;o'r13. r.'ó,'f<�JI>.r'S"·"d"·
..LUiz· Gonzaga !'hil1tnpi.· nelo 'Bcadêí:nicil '··de 'Pi"eitd .. F1'o.riari..tp·olis, ·.23/A/1965 ... , 6omis.'·são Téchl�' > .:".. .. ','..' "".' ".r,

. , '. .' jJ" tt1(>"sti-a" CjtrP. tal 11fllaV"g �?in ,,:!"srhl ",(''i,t�,·+" ,..,f'''''�.,
Ioi, coo.''l,·dado· uela Direção Cados Roberto Rib<>'''' Sàn- ;- , <" .

..... " '. ,...... ,�. lati.T'o da "Matpr ef: 1V1'<lO'jska" A"'1uz ta"Uh�m recente
dó 'ibtnal estud"ntil para tià.go, .' ,; Pr.é·�do S'êph'ór' '

Por. 'M:l<"11el. AT'hp.rt.O' �,N""�!+ '.
-. ,",

•
"

'. " "'''', c'" . ,. ,,' ,,- inà.N!pgta"ªo fa. P,a�ta S'" ""0 mas--no se.,t.:-'fo. ,

escrever acêrr.à da Cru9 n'1 § - Alcanl'()u r�'ttercti.si;ão. "

...
'J- '. " ' ',': • '.,

mento: 8;t;. i!"iJ�. '��r!QS,,� t>ox' fl'm' o ·"'rt.",o esclarece o11e' as' tps"s da' tere'elra
viétnaÍn. 'Acel.tP't".r,cnVll;e o:t>;t'tigo'dp 'âéádêmicb Sr. 'Te!ilioa'honrà,cl.elevar-"o r",e�: �r>$h'nõBmgh:�'Sr; A •• , .,,/!" '.

'. �" " "

.

e- :es'�r,eveu a 'S,TI'_ opiniá'" a En'J.ílio da Silva .,Ti:-i'or· '8
'. .,'.."

.

Nadir'Tei"e'l'm.
.' .fô�"à rplaH"l1s ?l:"sor1a!i:>an§o "st?O '1',?'ac"� a �p1'-a de-

'"U conhecímentn (ia V. Sa:".I:A . _,,' _, _,. t'
-

t "'�di 'cl" .. "

·reSpeito. Opinifi,o ,re.spelt3- Tesepeito. do RhPREM;Q que e':" $e<;.são' é�tra"'''di'�á.
sar.re:"lta,.a pIS I"C30 e"'.r� ,1',. V! 110 e. '!)Pssoa.

vel. Cl'le deve cert....""ente 1''R,JBT:JNAL .Iry<JDERAL. PU' ria' re1'l.17."rla e� t'!"'t" de Conselho.. Físcal ' , . -yuig�r17aga pelo 1Jensarlor ,Ja eqvl's Marita '''', E a.poT'ta
.,

as 'iravÚisimas copseqúê�ciâs que." r-esüifui:'am r!:'l ,ài)!i·
ter sido ela1:>orad'l '21')6<; aI· b1icado no· ú!ti.m.o númerO' ont.e�. foi e1p;t,p p- e"1'Y)oss�-

�

.

t' '+ d d F'"lh' A' 'ad" i' Sã �. Pl'·e ..·;_',p':'.. te '':'_, S .... ·Me.'.·.q.. l"'-
'

caç;;o: .cl.PSt'llS jp(\r'a�' a, h'npt+l'C'f'a .-las pstr"�ubl � cr,a-
gum éS .U<An ,R re�ne�"o '.I e' o a, 'e em ea. .0 .da.!a seguln,e Diretoria o"e .,_ '1 -' 'l .

..._. .
.. .

'.

matéri.a 'Post.e ést,',do. insi- tdéi.<ls nnv?s rf"e' rtlerêcem' diJ.1i.p.;i.'r�. ,0 dié:.tln",· d'l :G:R:i!l. d�c; 'Rr?P-'ll'.'
. :,'

> niar:a,; eomuni�ár'as, r:'
..
o dfml.1'1:)"t�n.1,P,..to :'c1as lna"j!o.s-

n;lF. ') dn"t,or (em Vletra--n.)
,

',)"lh:ld'J e atknção.··
.

..

]l.ttT'I T':-ri-:�"'�ATT.,ro "8 DE )\-"':e�bro ..:_"., Sr. -Lauro Bar � tações ela ativlçiade prlva"a, 'R?s"Ha;'!o ('ort1Jlr�e�síveJ-

JoSé Gu:lhern"\e não f�i § - A n�'!a D;-;"t,?ri3 do
. irP�.�;BRO". Ó'rib{u'l'il de h,..",'l,

. '" "mente. festejadõ' pe'as fôrças córnuro':1Jriiolis�a:s
CoMnle�.o. mI to'�!ez não n�.�t"!r. (ant,iç;p Tr��)" . ini� Jí.tS+;i�R..).·. l'J!e-"'brQ - S�. M8Poer'Ve

..., .�-

. houve�'lp. sid,., feito. ciou. logp após )ma' p:-sse P""�'�ent,"l<;' rl� l'-!rnra - l'issimo
.,...__..__,--.- ...--.-

" A ! n1,in'1","iin "'<i() ",..<lbe, 'mM f't,ini<:Í.?-0PS 'Ii)' ""TI!!' e'ui Dr .. 'paülo :O:':'.!\'7,<:)P'ª,,· :MSlI+'ns
pnrt1ue de!'nl'psj:; ...1a· U"1 �s... ne '(l11e n�1"'er:e dis.",rj.,tll ,a d� �i:i"a; ''sr. '-Osvaldo' ,F.;;r·
t11.clvnte ope l'l.'p'"", de "oh· t·t:>�"'J-,I'l" e '.""'1)1' ·t,ndd. ��r

,

� �uiz Pasold
I

Um nUl.garefe· desta ati�'
cuírru a' .ro�l), Zef�rlú.o. em .

Aratin'ga,:(Lb;:;., um boi ata ..

caco �d{) p-es�;e" 1)\)1;' ,
60 .

rp�j
cruzeíros. Abateu-o no 10-
c�, transportando a car
Il€ para o seu açougue, ou

de.,foi vendld� aos consu-
·

inldor�s. Um semário ena
l1'1,+" para o fato u. a,1.en"',80
das autoridades, a' fim 'de

IrmáfldRde 'doSenho'r Jesús dos"
.

" PnSSO.S e Hospital de Carrdade .

D�. çom!�ão do Irmão Pr�vedol:' D�s.· J.Oã� �dk ;�llva
Mé,d_lros Filho, convido os senhores· Irmãos Mesa.rios. p

.

e!e!tol'e�, para. cqm�arecere�n no dJa .2 ge' �tJ.?i'; ,p�ÓXim:6'v1n.do,�ro, as 11 horas, DO Cons!st6rio, qe�t3. Inttandade
.af1:n de se proc:eder. fi eleiçã-o para. os cà.rg� q, COs-
St:LT('RES, referente 1\0 Biênio de 198$' à. 'l�'t <

..

'.

FlorianópOlIs, 28 ,de abl;i! dE" 1965'
.". ,

...
.

O .secretário -: José Tolentino de' 8""'- ;
, ': ,âOl4-65 ��""'-"'-"'--"'�__

�"U-"I.__-'__"",-"""" ,'I

·

Comentando.
�

,-
Por, Unh'ersitários da SBDTFl'

·'T�RCEiR� �ORÇA. CATOLicA'.' E SOCIALIZAÇAO
.; !

EDWALDO MARQUES

.. �---'---��._ .. __.. ;.-.._� .... -., .... -

VEMDE .. tE ali TDO'" A
_ CE.�, �'�.' � _" � r:;� l�#.J <),

'. ,;
. Uma casa .:le.madeira. eom' 0, respectivo .te..�io 'de

.0,; x 32 mts. sita à .'rua. Dr. Fúlvio 'AdU�éltlo: .1m (8�r
�1io ao lado da Farmácia Doris) no PJí:ltrd;,;o' pç.;: 'U;"·ltl
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SUQ ;eceito de. �vlós
.Suplentes ' 'Publicida'jk �..d, o ano,' l'agando uma

. �-á:gateta,
'você CO.i.segue cóm ca,;end" rios e folhinhas Schêliga;�
, .

, LinHos CrolíiOs - Maral'itnosas ��tam.pas: rl:tàgnífi-
co' l\:IostruJ.rio .
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a'l"1''''''r->r.t.l''Í; q' V. C:;'l, ... os m�llS'
pr"lt.e<:t:""· .t'lp. ..",t,l'rna e .ei'evà- "

da CÔlílstci�taçãó., ,,"

Edison Pinto - 'Presieiéiltie

': .y E ·N D' E �. S E
por- 'mativ� de viagem" um gabinete dé�.tAt:io:compl�to
(inclUsive Raio X), pór preço de ocasião. F.acilita-se.
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vio, Be;"�ijq B�ltnas.sis
, 2 ('I "Sf,�:Í:�ti1i(l ..- 1;1'., Ar·

. m1>",d'" ,T)I,�ni,<;�� Ve,i.�s'�o
.
:l.p',Te.I:i"Íurei:r....� Dr. Mau

'ro, �n�:"es de Oliveira
.

" 2,0 Tes01.i;ej.z:o - Sr. G1ts.

, b

"

. .' .. 4' ,'. ... .'
'........ _ ..........._-----_ ..._-,.__ ....... _,_ .. ---

,

. "". (.-, . .

.
'.

.

"

.'

ENI
Entrega Em Outubr·o de: 1965
Prê(os;� F"ixos sem Reajuste·��'

, MI

Imforma ôes: Bta a 15 de 0'1
;

� >
• ,

IVO BIANCHINI;r,·" ....

.;:
' "

; , �;;L&��,�\"I;:t���i '

IR
,

.

I'

,
'

J
•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



r a s partículas de poeí �<"),

espacial, a sO�lda norte- l'l.-
Declarou o sr. Sloan, que ce

a despeito de a sonda ter

sorrioo o ;·1.nactJ de g�
m.cro-met . '�";r." a produ
ção atual de energia . (o

"Mariner" é de 360-370 wat
. ts, bem acima do nível de

340 9::��,JS",), tstc e. uma

boa 1ll.:11� uacão de que "

poeira eSP�;C'Íal não está

destrui :l:-1 ') 'l. <; celulas sola

res, que r8�l�". n .energia ,iO

Sai - dL'l'�3 ainda c sr ;S ..

loan, , acrescérn ande 4UP
"a lr..tf�1·f'�:l1.:10� I J� s.ru, is

de rádio 'JreVl,,·,a em', Mar-

WASH:: G�':;N, Orbs-
Presa _ P_ d �_ eíto da cres

cente tustí- aç
-

o nas pequ e

mericana "Mariner IV" con

tínua em excelente forma.
p í-up" do planeta Marte, em

julho vindouro.
"Essa notícia foi dada pe

los cientistas, na sessão J

naugural da XLVLReunião
Anual da União Geofistca
Norte-Amerícana Disseram

,
os cíenttstas q uc o "Marí
ner', que já percorreo mars
de 2/3 d� seu caminho
vem transmítíndo para a

T�rn valiosa Ihf.ürmaç6.�s

continuando a sua viagem
para a tomada das prímeí
ras fotografias em "clise-

cíenciríca S.
"

Rl::h:1rd Sloa!� ..!,J Lab v

ra,ó�'1.o de Pr lp�:sio a Ja

to da 'Ca :fL�n:.l • um d03

part,iclp,tntt'3 do 0, c ·pto

·'?-.1:c ::E' � . disse q:« c-ão

boas ns _,,·,·slbi·l"l::l.'!es ae

êxito �J.iJ. 1.:!&"3�t''' COI e (lL.=. à
sou 1,],. Í) Lab';rat \'ir, -cons

tru.u � "�A,l:·;ller·'. e Está

agora "controlando o seu

vôo.

'�e 1) acima doest:1
nímo".
o ":'>,1 iriner " hoje

seu' 1'11'1. dia de vôo,
percorreu maís de 355

(;!n

Já
mí-

ru os computadores
ra�ufões Perfeífíls

, LONIDRES (23 OE� libras esterli (as, akjs.rá
. ._- -- - ----_----_. Lord Snow, Senrei;ar:o Par um grupo de téeníoos '1ue

lamentar do Ml.,":tér:0 da trabalharão e.n �rablemas
'Tecnologi9. da Grã-Breta- relacíonados com a ínte
nha, 'Inaugurou recenternen ligência artífíc al e as má-

Ihões de J:.llJ-"::'c'·'rs Em

sua jornada ele �2t' mí.hc es

:.:1 1,., ') nc Chl 28 de .1('

"venoro ele 1!J6�. ° 1\1ari·
De:'" ,k'.';r,l. ":1�n:' p=la s

p.:');{Í'" 'iaJ(�., :le 1,1ar' I- "

U
'co depc.s das � rrra� GMT
do dla ,5 de ]lilho \ nicou-
ro

CURIOS�UlDES
•

!\'[anuel Mar�inste no I. .ibora: crio Naciul1",1
de 'Físi�a (h: Teddingtcn,
nas pro'q:l:1;d,)s de 'LI'l!

dres, 'um novo' edifício on

de talvez ,-O< seja construído,
entre .outras . coisas, um

'computádor eapà2' de fa
zer UIPa tradue io p"!rf8ita
de q'ualquer Iíugua para o;L 1 -nt, Pr .etos E :110 ,0 l:> -

Ô. uco Feríci�l:o Ec,"n6 C vFinanct· lo' " ingl,ê,s.:,'
,

O .nôvo, -edlfíeíó,' construí
.,

do a', um préço de 430.0GO
"',' ,

"

quinas auto-n gi.la-ías. In

forma-se que se truta do

primeiro centro -do mundo

especialmente construído
para essa tar- fa.
No centro s-rão estuda

dos espeeíalm-nte o' dese
nho e a provramação 'de
compu+adores, linguística e

psícología e '�3llroHslOlogia
da percepção f' da aprendi
zagem.

/,

Dias comemorativos no mês de Abril:
7 de Abril - Diá da Saúde Mundial. '

11 de Abril _' Domingo de Ramos
18 de' Abril - Domingo de Páscoa
19 de Abril - Dia 'do Indio'
21 de Abril - Tiradentes e Inauguração de Brasília
23 de Abril - Dia do Escoteiro
25 de Abril - Dia do Contabilista
29 de Abril - Dia do Encarcerado'

---XXXX-
Em 1856, Darwin .atualízou a teoria bíológíca sôbre:o
mono (macado). No mesmo ano, abria-se o Cabal de'

Suez, no Egito. No Brasil, José de' Alencar alcancava
extraordínárío êxito, com o seu romance "O ,Guaran('_
obra que' inspirou Carlos Gomes na- composição de sua

mais bela ópera.

·-c r ep 'ti-"

PI .ice

�';,'lne
I j tif:q, d

L' ,

C"" Ir «ãc Fiscal
,

,

Horário. das 14,00 às lS;OO horas·'
, '

-- Iíepartameníe Estadual .je
(aca e Pesca

,

325 - Conj lOIl' "alXH J-'c I�I li J ;!i!-l

"SA!'JT<A CATARINA
Rl<l:l JE o I' ( :re 11('

FLO�IA l'TOP')LIS MES DE 1\1-"\::0
. DIA -- lo. às 23,00 horas

BAILE DA ENGRENAGEM
DIA - 8 às 23,00 horas

DANÇA DA CZARDAS
DIA _ 15 às 23,00 horas

BAILE DA CAVEIR.A

-x x X X

Superfície da terra:
Superfície do Globo , . , , .. 510.100.000 Km2
Superfície líquida . ,

'
, , . .. 361.50.000 Km2

Superfície sólida , ,.. ., .. 148.956.000 Km2

Circun�erência Equatorial ., , , 40,075 Km.
Circunferência Meridional , ;, 40.007 Km.
Diâmetro Equatorial , . , , .12,756 Km.
Diâmetro Polar ." ,., .. ,., 12,713,5 Km.

-x X X X

ARARANGUA

O mumClplO de Araranguá foi fundado em ],.823, por
emigrantes açorianos, provenientes dai colonizacão de
Laguna. Na mesma época,. alí se. o�nisitaram ah!�ns fo
ragidos da "Guerra dos Farrapos". O povoado de Ara
ranguá chamava-se prime�ramente, "Campina' do Sul"
O municãpio foi criado pela Lei Provincial no. 272.
Nossa Senhora Mãe dos Homens é a ,padroeira do mu

nicípio. Em 25 de Jimhó de 1890, passou à categoria de
Comarca.

díspostoDiretor: Sr. Baldicero Fí

lomeno
a) Cumprir o

r ..
\nêste Regulamento;

.
b) Colaborar com as che

fias de Secções ou Setores

110 sentido do "bom anda·

mento dos tn''oalhos;
c) Ze],'lr pelo patrimônio

da Autarquia, bem como

responder por todo < mate

rial sob sua responsabilida
de;

Redator: Jorn. Ângelo Ri

beirof
Regulamento do Departa.

mento Estadual de Caça e

Pesca ,Emprêsa Editora "0 ESTADO" - Ltda.
Rc�.i�tro de marcas patentes de inven

ção LOlr cc InerCIalS; ftulos (de estabel�ci
menta i �' .:;::ia's frases de propaganda e mar

cas de e '�Oi't2çoes,

,

Rua Cons'elheiro Mafra 160 - Tel. -3022 - Caixa Postal 139
.

.

Endereço Telegráfico "ESTADO"
,

'

.

GERENTE
Domingos 'Fernandes ele Aquino

, REDATOR·CHEFE
Antônio Fernando do Amaral e Silva
DEPARTAMENTO DE EDITORIAL

roão Francisco Vaz Sapetiba _ Pedro Paulo Machado
Osvaldo Melo _ Divino Mariot

PUBLICIDADE
,

Osm,'lr Antônio Schlindwein
:DEPARTAÍ\'IENTO COMERCIAL

Divino Mar;iot
COLABORADORES

Próf. Barreiros Filho, Prof. Osvaldo Rodrigues Cabra., Tito
Carvalho, Prof. Alcides Abreü, Ministro l\/[ilton_ Le�te da
Costa, Dr. Ruben Costa, Coronel Cid Gonzaga, Walter L!}n
ge, Dr. Arnaldo antiago, Dor.alécio Soares, Osmar Pizani,
Dr, Francisco E 'obar Filho, Zury Machado" Lázaro Barto
lomeu

.

Raul Cal as Filho, Marcílio Medeiros F.ilho, A. Car
los Brito, Oswal o Moritz, Jacob Augusto Nácul, Major Ed·
mundo Bastos Júnior, C. Jamundá, Ja:bes Garcia, Nelson
Brdscher, José erreira da Silva, Clemenceau do Amaral e

Silva, Jaime ',ndes, Cyzama, José Roberto Buecheler,
Beatriz MOIftenégro D'Acampora, Manuel Martins.

Continuação:

d) Quando na chefia de

Seccão apresentar ao Chefe

do Setor o rfspectivo rela

tório periódico do and'l

mento dos tr'1balhos que

lhe estão afet'is bem como

planos de t'raralho;
e) Participar de todas as

reuniões para que fôr con

voc!ldo, nrest>'ndo todas as

inf"l'l',.na<'f'es que lhe forem

solicitadas;

nt infór�ar os processos
que' lhe forerr encami�1ha

dos observado:> os' prdzo§; '.

g) Dar ciência \ ao Chefe

de Secção,' e êste, ao Chefe

de Setor a que estiver .subor

din'ldo, de tod3.S as ocorrên

cias havidas;
h) Os funcicnários moto

ristas, salvo as exceçõesf fi
carão subordirl1dos ao Che

fe do Setor d3 Administra

ção.

(japÍtulo IV

Art. 12 _ Compete aos de

m'lis funcionários do D. E.

C. P., quaisquer que seiam
as suas categorias ou fun

ções:

.

',snente Silveira, 29 - 1. andar
3 - Altos da, Casa Nair - Floria

Caixa Postal. 97 - FQne .3012.

D,

-XXXX�
Os cil1cO maiores vulcões do Globo:
Vesúvio e Etna, na Itália; Kilimandjaro na Africa; A
concágua no Chile e Fôgo, na .América Central.

�� -XXXX-
Os maiores rios do fnundo: \!..

10/ .....

M!sslssi;oni-Missouri (EEln:n .'. , 6,8�3 Kmf •
.'

Nilo (Africa) "." �' 6.750 Km.
Amazonas (Brasil), : ,6.437 Km.
Obi (Sibpria) - UR�SS '

'

,. 5',lfiO 'Km.
'Yang-tse-Kiang (China) ,. 4,989 Km.
. Amur (Sibpria) - U�SS :.......... 4,667 Km.
Con�o (Africa)' ' 4.6W7 Km.
O Rio. Paraná, 'no Bras.il: possue 3.943 Km.

-X X X,X-
Ooop�re com os bombeiros', Antes de sair de casa. des
ligue a chave' Q'eral ,da. luz. DeDais de ter. utilizado o

ferro elétrico ou fogareiro. coloque-os fora do alcance
(la tO'J'Yl",rg f"00pere com os bombeiros e com 'sua pró
pria felicidade.
/

REPRESENTANTES,

Representações A.S. L<ua Ltda. Rio (GB) _ Rua Sénador
!)antas, 40 - 5° andar - São Paulo _ Rua Vitória, 657
�oninnto, 32 - Belo Horizonte - SIP _ Rua dos Garij6s,
i58 - 2° andar - Porto Alegre - PROPAL -- Rua CeL Vi-
�ente, 456 - 2° andar. .

'nuncios mediante contrato- de acôrdo com a ta'oe_la em

"igor. -

IS8TNATURA ANUAL Cr$ 10.000 - VENDA AVULSA Cr$ 50
A DIREÇÃO NÃO C:;E RESPONSABILIZA PELOS"CON
-�E1T()S EMITIDOS NOS AETIGOS ASSINADOS)

Capítulo Quinto
Das, funções gratificadas

Art: 13 - Consideram-se

funções gratifõc'ldas:
a) Chefias de Setores;

1» Encarreg:tdos de, Se�
cões
-

Parágrafo Unico - Alérr

das ,funções gratificad"'f
previstas nêste artigo e dr

comum acôrdo com o Dire

tor, qualque!" funcionárir

poderá receber gratificaçõ"
pel'l prestação de trabar�('

extraordinário ou pela exr

cução de servir.o que reque
ra horas extras na Sua exe

. cúção.

Capítulo' Sexto
Do Horário

Art. 14 .::.. O horário nor

mal de trabalho será fixado

pelo Diretor, respeitada o

número de horas seman<lÍs
fixado pelo F,st'ltuto dos
Funcionl'irios .P'íblicos Civis

do Est,ado, Os Chefes' de Se·
tores não fica'U suieit�fl ao
"nonto" déve'1do, l)o�ém,
observar o horário i'ixado.

Continua ...

(
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•

APARTAMENTOS\! • pouqulsslma m.io-de-obra (um s6 carpinteiro) •
• • material mais barato que existe :
: • decorativo (plaquetas de diversos desenhos) :
: • recebe' qualquer pintul'a :
• •

......................•........ � .
,

'\
Se o problema é forrar sua construção com um máximo
de economia apl'�ue as Plaquetas Populares (PP).
Em três tempos �e forra a obra inteira, com uma apa_
rência bonita a um custo realmente insignificante (bem'
mais barato que o fõrro de pinho). As Pla,qu,etas Po_
putares de Chapas Duras DUl'atex não empenam e as.

seguram vedação completa ,da poeira e calor Irradiado
do telhado.

..

Amda restam os 3 últimos apartamenhtos no Solar DOl1a Eugênia - Almirante

Lamego, 45.

Apartamentos todos d"l frente, cOllstand:J: 30 quartos - amplo living - b�nheiro
em côr _ cozi:1ha azulejada até o teto - quarto empre-gada com bap.l1eiro _

urea de serviço com tanque - parque de recreação, p'lra crianças _ TUDO MUI·

,

Não apenas aos pescado
res e cac::1doreq cabe a nreo

cunacão da pre!'enm,cão, de
noss'l :Wtuna tBrrestre ou

aamitj�a. Seno') os animais

que vIvem sôb"'e .a terrll, ou

sob as :::;O'W1S um::J rio"e><:a
(lue nertence a todos nós,
nad'l, mais jnsto à tod"-.'
nós calha a preocupação I:
sua protecão. i
FARl':�; 'DA

..

LUA:' _ 1":'
f

1.0 de maio, ocorrera a :E?<'
da r�tla _Nova: no dia @. ?!
3h. ?Om. o�orre"ã'''a f,"l,se dr

tQ"lv·t,n Crp<l�p.�t.e., Pa� � il
np."'''''' r'l� 1i"l'l1� "'u (Õo:r�;'l)�:;:i&.ol
r.n n tpm'l'''' decorre «Il� ltMll11

1 PLAQUETAS POPULARES (PP) • FEITAS DE CHAPA. DURA DURATEX NORMAL 1/8"
TO FACILITADO EM 4D MESES.DiSPONHA

, .....

/DE NOSSA
ORIENT t,çÀO

TÉCNICA .� .

R�TEX

Sala ,7 Forte12 -
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Postal Fa·rão o Jogo ln
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...,_ ;z;:� • __________

I I
REDATOR: PEDRO PAULO MACHADO - COLABORA Paiva - Decio BortoHu·zzi - 'Abelardo Abrah,ún -- )la

rcelus

---------------------------�----�-----------

O C.N. Almirante 3an-o
so

.

experimentou nová der
rota no ..estádio "Adolfo
Konder", anteontem, dian
te do Avaí, pela' contagem
de 2'x 1, contagem f,'f<1

que traduziu fielm8'1te o

que foram os noventi1. mi
nutos' da sensacionaI e e

quilibr·ada. porfia efet.uada
dehaixo da chuva e Cl.tn o

vento sul soprando forte.
Muita gente. não espera

va, a julgar pelas condJç,Ses

atmosféricas que o encon-

que ser realizado, '�)OIS ,já
à tarde se encontr'1.F:-t na.

ilha o clube itajaienB2. Re
s:lltado:

.
fráeasso fi{lâ l:Gêl

ro, .pois p? ssaram pelas bi

_._------.;,---,.;....___ - --�--

O feIto do Grêmio
.

portivo Olímpico teve gra'l

'de .repercussão nos mei;.\s
eSPCirtiv,os catSl.rin.en§��, 11.
Associação dos Croríist.fLS
Esportivos de Eanta Cata
rina dirigiu mensagem tele

gráfica à diretoria daq'l')l,�
clube blumeríanense, c�nn

primentando· a pelo. t.ítu;:)'
conquistado ri!:). tarde je.
domingo.

-- x x x

De passagem por Orleães
° sC6'úndo secretário -la

ACE8C, Divino .Mariot, f'S

teve com o cronist3, €S)Jor

tivo José Lourival Pi;·'f·j·ca
da Rádio Guarujá, d2J).\le!a
cid,àde. Foi info:·mado. que

Es-
o cronista crlean.e,se rece

beu as instrucões t S'.' pJ ,,

para para

'r;cail1il'hat.
seu

pedido de inSCf?çà'J no

.qua.droS', da êntic1a.úé.'

- x x x

CorrespondêncIa da As

sociação dos - Cri.lniste.s Es

portivos está à canlir��lo da

Guanabara. Informa à C.'
B. D. sôbre a dilataçib por
rnais dois meses :ia �cncur

so de reportagens ,. Pi EVO·

LUCÁO DO ESPORTE BRA

SILEIRO. De' outra
o associado Alcebíadeô SúU

za Jút'ior deu conIY�c1a:en
to à presidê'1cia ",g2�'J!lf
an�" de estar elnDorando o

seu trabalho, para concr);:

reI' àquele certame.

- <":.:

-----------_;_.�---- _----I_-r---.�

Os jogadores Ad,lE� ex

;americano e Osmar, ex-ca

�iense., depositaram na Li

ga... Joinvilense de Feitehol
as importàl1cias de 2QO e

500 mil cruzeiros, 'co,:re8-

pondente aOS seus at�',;-a
dos liberatórios. Os' d.Jis a_o
tletas ingressaram UCl 'l'u
PY.

- x x x

No próximo dia 10. r:1,

lllaio, o público joinviJ�"

'se terá a oporturüdacl.e I�':C

\ asiit>tir ao cote'o' ht!,I·-·es
taàí.;al amistosa (1')'0 'jl";";_
�'()l'jz8.rá a� "_"(!'"'In�·�l·"'� CD

Tup'Y e da POctugu:'s', l'�-

rioca que realj7a Jm 6ic.o
elo. sul do país.

- x x x

. za!;!'ueiro central Cc. ta
rin�nse Oberdan, que i.J
gOu pelo. Santos contra 9.

Portuguesa Santista, foi
disnensado p'<!10 treinador
santista. Oberdan fazia
tnals uma tentativl1 p�ra

�:1n'essar no fut.ebol pan
. is�a alJ"is fraca!;sar ao; ne

gocl".'!õ,,'l com Flu.mnem,e
e América.

.
- x x x

t
O centro avante Norber

o· :aopne, do .Caxias, des

�eJltiu (lue o IntertJ8ci0nJ.I

b;te P�rt.d .Alegre êsti\'p-sse
t""'!8f'''rJo . em seu CO'1-

• �RCl'. O pr/) do ioqanoÍ", a-
1t''I110U ';;}que'" _desdonhecé"
,

.alQl1el'''Jip(er:essir ',do ��t{·
e gaucho ��ro

",

sêt:i�j�iet�,i;''''

Com. urr

x x
.

ntlil.r entre

presidente da Fcrlemo8,') eH,

tarinense de I�asC1u��ebol,
sr. João Pedro NllneS e o

representante (lu C;ube Df)

"e de Agôsto, desportista,
Rubens LaI!ge. S?l.·vindo co

mo testemunha \1 sr. 'Ody
Varella.. Federação e Clu

be, cheg9ram � u!'n acôr-.
do após rneses de

I

litígio.
x x x

o sr. João P�dl'o Nunes

atual' presidente da F8de

ração Catarinense de BlJ.s
quetebol foi indicado pelo
sr. Prefeito Municipal pa
ra presLdir a Comi.ssãa :VIu

nicipal de Esportes, visan
do os Jogos Abe�tos de San
ta Catarina O ate sera pu
blicado nos .pC 'lx·mo:.; Idias.

I

- x x x

No próxhn,::> :-Ua 10, de

maio, a repr.esfmt.açãlJ do
Guarani de Laie�, Estará .re

tribuindo a vil;it't (i li f; ih!?
fêz o Figu�irens·3 no últi
mo· domingo.

-- x x x

Continuam os l?rEparati
v.os das gUfl.rn:çõ�s do Ria

chuelo. Martinelli e Alc'o.
Luz. v!sa"cC'

.

as dis'Outa�

cIro- itaiaiens�' que ,\tr�we,,
sa períoC:o ele recup�ra(�;j,)
Reginaldo, elllbora . ,'�fol'

çado, não apresei11�.' 1 :çr -

gressos no seu novo C1pl;3
atuando agora na ;,Fia di

reita.
O primeiro gol surgla

aos 44 1/2 minute::;. da eta
. pa inicial, marcando-o

Maique, na cobrança de
uma falta. tendo no lance
de defesa falhado deplof9.
veln�.er'te o g'uardião .Jp:ime.

Meus anligos hoje
falar de um h,:)'úem

be. não tem inclusive pre
tersões a ser um diretor
de clube de 1'e'1lO, mas em

compensação, é um dos
mais ente'lt1icJI)� ::onh�ce-
dores d.o es,oI" � lias fort·es
e devid.o à sua modr"ha,
\Tive' .a!la�·acl.o ou fjfIa,st es
Quecido daqueles aue s50

. os do1'1oS do remo em San

o

ta Catarina. Du'rniugo p.p.
mais ou menes :�s nove 110
ras da ma"hJ., ::1.;)" che"'ar
ao Mira Msl', ali eslava
êle, clebn1cado p[) muro

que circl)Y)da ;) 1\1'(I1'a M'::r;
observando cuidac!.osan:len
te os treil'J,íls dHS [!llarnições
dos clubes da cap1t[).1 Jus
tamente no rn::mwnto que
eu .ia chegando. pasaVlj,m
em frente [I!) lI.i�::-f:. lV[ar
num pega ir't(�l'essante, am

Serviu no apito o sr.

lo Silva, com regular
sempenho e os qua.·).r;Jg
mararn assim:

.

AVAI - Acácio; Hamil
ton, Binha Nery e Miriunc

R')gério I � Gilson; HOi?;üio
II (Hen ê), Caetano, Cnv;:tl
lazzi e Maiql, é.
BARFOSO ..:_ Jain1e; Sai

bnitz): J. Batista, Arcy, ZI
to e Adão; Alvacir e Ho·. o
lVlfl r.�f!, R�g'h'aldà,
dre e Osvaldo.

Iornela Rio
o Rio-São Paulo pros

s sguíu 'na noite de ante

ontem, quando foram efe
tuados mais encontros.
No Rio jogaram F:"l.men-

---- --�-----

·s�o p-·.!n.\.�
.

uLHv
go e Fluminense que não

coriseguíram abrir o l/ c-;:

re, e em .'?i'o Pau'o, c 8':0
P::lU]O derrotou a '�o:l;u

.gu �S3. pór 4 x 2.

�a rota do CinauenJeJáft:o

Comtínua ma �·r.i 'i:=t para
o próximo :lia :lO. ele 'mz i(..,
a Reg'1, ',\ Intvrnaçi-ma..
promovlda pe.o Clube Náu
tíeo Riachuelo, na pI1S'�l,
gem rt� se-i cinquentenário
de fl!nr'!,\ e'-, ).

'Segue para a G:�ún:lf.\]iara
e 8§0 Paulo o remador '1'2-
adoro Vahl. co J 'a incum
bência de couseauír à em

préstimo .-1., jt;i's· barcos a

oito, COD'! v]�.;ta.3 RS
tas 'd�s u,ol'a� d�

-r.spu
(lia :�O

x x , x

F,1"quant.° iSs:),.) Fla-

mengo que foi eonvras.do
de honra do l:irQgra,rna, es

tará se tazendo reoresén
tar em qua cro �.ipo::; le b:l r

co.

P'2corda -se i1l'C foi o Fla

merigo o camoeão da re

ga+a d'eY'obrati;'t dorumgo
no Estado da Guanabara.

-,

x x

O'Eota"o'rQ ele Futehol e

Re·g!J.tás, também estará

presente. '0 ClUDA da estrê
la solrtár.a, deverá se fa
zer representar pelo menos

em doia tipos de barco.

x x x

Reabilitou-se o Aval
Batendo li Barro o por 211

lheterias apenas Cr$ 37.I."iO Um "frango" em:: alto estí

tro, que foi em pagamento A' equipe avaíana togou lo. Lego no primeiro ataq.t �

do, passe do atacante Reg l- melhor que seu antagcnís- da fase final, o Barroso em.'

naldo .. viesse a ser etetua- ta. Houve entendímento patou através de Alcxan
do. Acontece qU,e não 1'0- perfeito entre os 381.113 jo- dre, servido por Maciel, tsn
ram tomadas da parte do gadores

:

que além 'f.5s,), se do Caetano, de caneça, ser

Avaí as necessárias medi- viram possuídos de nota- vido por Rog�rio 'II r-btido'

das para a sua transferên- vel ardor combátivo,' cois� (') go.l da vitória.' jsto aos

cia e o match teve 111.8Sm,) que não se deu com .) t!\;,a 24 minutos.

Um hfmem nKe'
>

"TrãIãJIiã-pelu>Rem ir
F.screveu: Atelarilo A- quatro c/timolleiro, U)11

brlaham.· dois sem patrao, um dois

c-patrão, e ':lm dGuble to
dos pertencentes :='0 C. N.
Riachuelo. Aproveitei a 0-

portunic'ade e' oatí 11m bom
papo com J mell

-

am,2:O

.J030 Flôres, mais co ....hnei
do nos meios nutico'i comó
Miquicrr. ,E' J'}Sf.amente dês
te !1oil"81n q�'(e :cu hoje vou
faJp" um POl1Cc1 . Lembro-
n',"

.

,!1êrfeitamente. uem
aWl'"do lá pelos ln,;S j�. 60
M�quira deixava C' Alo::> LUZ
, rumava com ':1, sua baga
tem de cap hei�e[l(,r profup.. •

do dos s':!gTedos dos barcos

VO'2

que
cl\1-

-x x x

A representar.ão do Ca-

Ni
de

ful'

A diretoria do Clube Náu
tíco Ríachuelo está ng-uar
dando à remessa de 6 pa
res de remo que' :11aDdc.u
encomendar nos estate!ros
do Rio Gr�nd2 do Sul. O:;
remos estão dentro das
'mais moderníSS.Il13,S técni
cas, oferecend'J lJás largas.

choeira, continua treil1an
do assiduampnte segundo
port.a voz da ciriade, de ,To

invile. O Cachoeira de"('rá
se fazer rpp�"feJ1l'lr ,,1'.1 C:i
versos páre;s do programa

_·x x x

A dire::'1t.a do Riachuelo

emlerpçou expediente' 90

América de Blumenfl.U. 80-

licita"d.o 8 o cluhe ameri.
cano o e:nuréstimo dE' al

guns de Si'm: �}�rcG:; A ::€s

posta Si,['j' positiva .

quatro c-patr8,\), um dl1u
ble e um deis .. ·�el1l pat.rão
e ,fêz um yole' para prir"Ci
plantes. Cem o seu traba

lho; LlS remar'ore� foram a,-

parecel1"'o � com S1la er:.me

ra da la1:>if'a.�?o foram da.s

90-- ta" rlo -'a lêrres l:ositf�;os
cemo FasE' Aérea, Iream,

"ua"a JI./uitas v,wps eu o Oll"r�s f'!; a no mO··l'''-t.j
ass'sth a patroB.llcl') as '10 Perro. Alf'ndinho. e muitos
lps do R'achuel0 C(l'll arue não me rerorC:o. Ho'e o Ri
113. rap3:?iada .'ova. esperart . achuelo (1esponta como

dn 'na:t.ur�lme"te 00\' U'Tta uma fôrç" de nri:,.1eirú.

o'1ortu"idaàe. Njnf'u';m da- grandeza '!1') cen6rio :re
va· cr"cl'to ao H,'f!':hllFlr: e' r"míst'co, do Fsta10. .:reá:)

Flôres t'2YF a sl:a parcela

·para trabalh:u a",b'ima
me�'te "os galpões do clu
be atl''1lmente pres:cii.clo pe
10. clinámico f's1Jc,rtist::t Dr.
C.elso Ramos I';ilhO. t

Na

que'a oportunldad� l' :;;.ia':'
chue'o atraves."8.v8. uma

péssima fase e s) se fala
va em Mar1;jf'.elli· e Alde

Lu�. que era'In os majorais
do remo em Santa Catari
na.

theJ1j rli2'c,:,em . (f1,I' () Rif'. V�':9-'C'�" G R:'1,·11·1J.(;:O
cruplo f'sh"a J�abq"Q. JliTi.- t:o',-c "-�,,'''� ,,'''r:1l ,!'-,-.s fll,e

o";ca conj·.it'ua'.ra lá trab'l pa'S?::'8.'-- :-:1". ao "��] h
!ba"r1o nrs b3.r<::0;; (' nos roo domjng') "'o. M'r:�' I1/iar

r"rnarlc,1."es. Aos nonCJS foi dizia assim: Abe'ar!'10 an

'lr'lquirindo a confii\tlGl dos tes nós ficpvamos a::>rec:all

'\
di1."etores e remadore'; rill- do o Marti:.1elli e o' Aldo
chuelinos. .' Luz treinar, hoje ôles é
Renovou. úm barco ;l'=! ai- que ficam a no's ver trei

to aue era cOl"siderado aca nar, e olha. eles '1ÍnrJa vão
bado nara o remo �� botou ter muitas surprêsas com

em ótimas condições um (o Riachuelo A César o que
é de César.

-x x x

A Argentiu'a ainda; Dão
se pronunciou f.1llanto à
sua vinda até Flo::-i.anójJolis
para tomar pal:';,e na Rega
ta Internacional de J'J1aio
próximo.

Miquica foi trabalhando

devagarirho , sem {�enhu!U

estardalhaço. No r gaJ)Jà{�
t,·atava. de consert�,:: vS Ílar
cos que estavaill rm r;üres
condicões e nera ç;a ,'aro si

quer nara. treina" O ü'm'::
po fOi pesando f: o .[.raba
lho dp. .Toiín F1Qr�s C(1"1ti-

sr, se o'lvia a"�'[l"'� (j,)'P'o
rps rio A 'elo Lu'?, e jo Ma.r·

Já foi ela "ol'ada a ":at 1::' '.a ZC�::l, C�l> (1:: Ô :Ssta. ..

dual de Futebo! de .l9G5, 6 .e . .<n'í·-:r· .�o G0�"O j!Jl'i.' �:'ro

jôgo Postal Telegr" ficn e f.. a i """-'lst .. r: a o '1':1 Iv

(Tam_and:.:u.:5 x Ya��'fa R�H.ilC'; j 2� �t:':{) � H._ .. 'o li fAt�' 8·0)

� 22 (Filmei!.'ense x G�ara:à)
.

Cerno se o::·s-e:t�:ou, 5��'2('_; L" ·a"_i-2·.;l�O-; ti ��<")''Js por se

n-ana, às tf!r:;as, q:jJj:,... tas) s;: sfcs e ãor_:_j-· -�Ü'S. �"in--tUi.

véI��adcil'a marator a, (J fl�-l!, ;1", (1:�:':: lO ccr+ar= � S�i8. en ..··

cerrando no tUa' 22 de ag,'s·o.

MAURY lBvRGES

Diretores de Avaí e F4,-neb.'eTIse se a::"e�'al'am na

tradição de que são ,c'uh?s grandes ,!"lr;1 €s:'çskh.arem
os chamados pl;q.',er'cs. Na "�Tjai!:,:, nâo existe clube

.

grande aqui na capitlal. fi_y:d e ·Figueb-en.<;,e) os+entam

maior hadição pelos seus f31t6S na his-:;ól!'ia do futebol

eatartnense, épocas em que realmente eram gra.ndes.

Agorà". todos os clubes recnlâos não rórmacn um que
possa ser realmente grande.

x x x x-

�-----------------------------=------------------------�---�--------------------------,----------------..,'

lni.dalmente falta para o n ::50 lU .ebol dinheiro e

técnicos. Isso vem de longa data. JE",'J}!!dalmente, agora
os nossos clubes vivem ve ....(,acdr;n drama, Aval: e Fi
gueirense anresentlando-sa hisol'1n2.mei'te ao público
querem im':}ingil' em has+� 10�es aoue'r-s cO""'lb�es que
'conseguiram através dos tempos, com especial no d'o
amadorismo. ...

x x x x -

Inida1me'nte, . Figllai.rc:;,se e Avaí deram o golpe
nos demais clubes, p:ro'!']ondo a :l'o:»a ""1 para Florianó
polis. Pensavam. :nTaia!'os e al"1-]r!"i"rcs ('11€ o cam'iJeo
nato que os class'ficari.a ",�ra Ia fe-se final, era fados
contad()s.� ]lIras o� c!l)'!1"',adcs Uf'rlt-�rGS, haseados num

p'riDci�lo muHo lõ"'ico, a9�ovd�'::,.rz. eH a CU:l"1Cll e vota
riam pelo método de disJ:ll'ta de !'o'lal1as dmJlas. AT'aí e

Fig'ueirense reb,elaram-se contra tal decisão, senÜndo
se prejudicados'.

- x x x x-

maior
assis'cênc:i:a aos esi'>ilios. To"&via o,s (tJq1l-;es cha'""'l,dos
p,=oue:nos ta"TIbém têm SfU c:ia de m.i""�·au ]!i; esceJ.he

.

r\ar<\ a" melhor fÓl�n'lU�a� a0l7.-;;-::!'?I, r\Ín� �� ...,:I''-l r �"1Pr,::; 2: D"ll�f".._

daro�:.: O.fz"o i'us a-!'Vi-Y"el"�� a�""- �,-� "'ri> (" C?" '1eo

nato da.t·:i d'�:fidt e que co",l-a"'1 co:" t"�.",. i'f'P-a .iI�' na

gamento. muito alta, é asn,""to :intcr!"o. Ca.:'a um vive
como pode. Essa, a re[ra g·�T2i.1.

- x x, x x --

SlI!"G'iu. {ila na�:te eles �(Tl'!!:� c" .. ",]h("',c::- 3, ry�"""�- �'-i·�"', ..."'I�"lf!
de di:nlUtarem o cn·.j;a1l1:1e· vw' "',z""'a :,o""a 1'(s"'1, >'üSS;11i

'ir'(a!l� se vi�r a se cfjl�e-,\�,1ft �r-o�� S""""-�� 1"; �oQ s�w"'rl!,4.�"r"1 �a
ra. as �.'''�s � O"1t'eT:")i� �,<)f"Is " ....?

�
� ;:;� --., ...�-� .... - ...

�..,.� �,'1�""fn. de

�oe !' F,d(l:l',....,,,-ü� �ão �.o.-'!� ,

lha -,!1e. ;:aganl�r�t'?
x

o tCr'SC> � se 1""'ão' ��s�';rrpm f�-··�-" C(?lr-'l ....,.Ri1 .... �7'_:ja <;'0p r-,""-t- ,

... �

do� l't>��'J'[\'If1Ü'� p�t�if1I .('l'i�,<':'I FIf:'
"!"" -- -;�T-'"\ ""'1

- � .,.- ,- ,..

R3:"�a, T-ra P0��� � etl!"�"·r·A �! .. rr::. ":l·.,.""· .... � ��, ...�::'o._, ....,� _",,_AOo_.

�a'" ""'\11'11'''' �9.0 _"'T"9'1"�IP:S p F.1]:S..,.", ... ,.· ..... - ... F', .....:..... ,.../·?l ........,e ,p:� iP",p n:o

as?Ji�..a.:-e� p',(;!11o�!'>s �f!a-s o ':7'P ae�:i:1'�1 . .; .!·"Ils�o �o .. -

Ç"-·,":ts

'3'''''';'''''ias c!o c ..�"'a)"'>e. N?� ��"",S"m a::,,,p"e� '" aI'':; �"'.:.

2081

'DEI1ETIZ
tONTIlA M09CIIg,
BARATAg, PUlGA� �

(}(JPIM e TRA(!A�

FONE

�";'�S 2�Hs':;nci:--s. Ser.. tir.!', é ,,;;-,o�'7�2"".e� nnJas c�.f'lli.,.,.l�a,.rá

t(·�':_��"':"�:I,�'l.�nte' COMO a�� �'''''r� _'_�r.:1. ��.-1l0. Tv."a,]s r.ec�nt.e

mô;rte f:1u-gin a 'h51"'ctI'S<'l {l_� s�r [li.s·nut,�ito o ndmr>'h.'o

tun'o C!l� -h:t1cs os cô"c0rl'('-t�s, e'� tO'�a�:>f' <11"111"''''. e
ren(1a dhj:ij�a. e o SlW"l'!{1.0 {;l!""no co'''' s�me",t-e qV.atro
.equi??s, f.·,.r��·i1o gll� s':rá a�r0senta�a na Pi·ó:dmlJ. reu
nião do f',,·ti,""al. Agua:;::"a:l".oa!

.... ""'1'/

;) r7:�''-:'-'- :-.�
�: � 'i

. Amanhã, o Guara!!], (1",- .,.,� >."'s,. �e1:r:i"u.irii, a visita,
que domingo lhe fêz o Fi"'u+:·?"s�. V,a� o {l112<1-'0 smT;:'

no �xibir-se Dela priF.!'e�nt <,,-7' .,r",t<t !1;:>",íJ:o.J, h::l,vp.-"do,
assim, :em to�no do ·nl:'lJch .. o ,�,�.,�., �n""'res<'e, abda

mais' s:;;'bendo-se (lue 1'I0 jÔI!'!} e
...·""· .. � '-" ',,, ie...�, de Ne

reu F:amos, o "Bugre" l�v{)u a. t:1{'C.c�· :'r>:' 2 y. 1.

Aguardemos.

P 'dA.
·

d R ?� Po"
.

" .'

'reSt encm a \.ep;E�C UfG p� 3S: Zl

'menagem pósr�"mj. fJ ML'"r�mo
...

Mart�neIH� MedA!h.a do Mér;to
•

. o Exmo s·· Frpsicic"t.p da

Rpnú,b'lic 1., lü':av�s do. Co"'\

selho N.lcjc(rl�tl dI, Dfspnr
tos, .ven cll" :h"'merlagear vá

rios d,:, 3 )m:tisra� I ('o rn a Me

daJhá (�P. He.,nra a.o Mértt-.

pe!o tr:�bf1' ;1r;

'0(,1'

rnnjt0S' ,1 "O" F:XE'! efU 0 :dtn

c?rO-Q -l,!.' T,If'SlrJcntc da

ConfNlenc';;"1 Sllbmcrka�
df'n�
Bra·

na de H� w:, f' 0utrcs

tro da ()c'r:fer!era(;ão
"1 c'ra ·t.;: Despllrks •

"r�"'l ;n.� ," ) ,r"l/ 'r'l li'

-'�t�;t;i)t��:d�'1t 0IV
;ol_;i.�1.t ,J;lIé:' secte'�da '".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, O Pevo �o "�u às. da Ustna� em. Tu'ba.rlAl, o

'. 'a'': :'p'.:.·;'I'.·.�,';'!�.�.;.:�:,I,;.·",:..·�,; d.,·;....', �Ca''r' 'v'a",:.0','
t

:�� �=;t�}�����:: ::!� à�:=��S:� �.:-
�'O .av iaS mànltÜ�s de :júbi- &Tl& co.' lat.eanoa.

, ,. ,'>'.;' '" ,'.
. lei um �.'to '�gularment. O deputado Áureo "l1dlll

'.

" r:

•
� i·

h"
" ,

.

. r'

c'
..

I
..

,
.

espr�ssivo ,pata o desen- Ramos, \ qqe tn.nmutlu tl
'

.. '.S::".a·,·n·,·:·'.�." .:' ·"I',a,:.'.", :',,:
.. _. .c ,é,g"o �lV���...�':�;�;:� ::,c���"à;��ré!:

.

v, vêmo ca�l1or1ne11le' .ter cons . o 'Governa,dor Oélio �m(,18
truldo a. uIiha de trans- receberá aa bomenagens

",r-, com o mai;r' entusías- míssão e!3. ;subes�':.�o � de sua. terra, pelo cumpri-
�no que a mocidade est,tr. baíxadora Iocal :

a cidarie mente de sua palavrâ, de
diosa do Crícíuma recebe o serrana' capacitou-se. a re- que realízaría a 'Unha de
ato do G:wemaft::;T' .: Cels"" ceccr a eneráía gerada r;� tranmtss ...

·

b'" t" _ ,.- • 0.0 e a SU -estacão
Ramos, de criar, alí, Ó Co- la SOTELCA," antes do. térmíno de seu
'légio, Secundário"; .

.
.

. Coiu a' Iígação definitiva: . govêrno..
.
O· deputada Paulo Pr"'iss. '--.-- ,-- --- - -.- ----.�_...._._--

assim fabmdo, referia-se '�o' �
,
;---," ,-

_.,..._.

decreto baixado na .secre- :

O'
.

E T't'1�j.a da EC;:.lcaqáo: .e, pUlt�
"

"',
�

,

.

ra e aue tomou o 'numero '

'

28...,1-'652'.709.
. .

'. .'

'0 IIJ.i\f3 ,M-"1I1i1J IlIAnr:; �t SANa tA'lMllMlt
'

O -estabelecín-ento fun-
cíonará .

"

'o'. f'loriariópo1i3, (Sexta.PcÍra); 30 de Abril de 11)85
ü em 1.9(;6. 'CQm'

Curao 'Ci"-mtÍfico,
,_

Por outro lado, a pasta :
competente adotará, no cor

, rente' ano, todos oS atos, Íte
cessáríos à instal�ção àa-

qú�la.'�la..
.Ó: :

:
•

·

. �PrOv1dências d�s.Il." na

tu.!'�za, coritinuon:' 'o paria-
· .,', ': ".

.

';
�

. 1"-

�ile���r' ·su�.U,1o" : l��uJti�li�<l:m
$e em., Saritíl- Catarfua: 'e dão

.

Comb re'suftaàó' ,:prátÍco ;�
�rej'ável ,postGão ''- q�� <;>s
tell�ámos, nacionalmente; �Q
setor ensino".' '.

"

'U'm' 'Coraç'a-o Soll'farl'o' A G' d N
(.omo uéspernua, a J!'�cuUlatle de Serviço Saciai prestou �igni(icath;a liomena�e� a ",\

.
. . ... _. .

'.

- ran e o- D, Felício da Cunha Vasconcelos, ll� U,ltima.qua,rfa.fclXa, no seu salão dê fest:--súeu� ,

..v'.·.e'.la·.,··. n.,\u'-.·e.. :Exfrea.. rá,.2.• ·F.e·lr'a' a's '1.3"·,' h ·15
.nlndo alunos, professores c a���:idades. Após a celebraçãé !fé Missa; ofiCi�d� p�lo<',J

,.'
_
'1 �omenag_e�iJ, o ProfessQr .\lcides Abreu .

sa�dou'o ilustre p�elado, . em ,�)orqei pa.'
, "

' , '
. CODgrega�.aO daq,ue1íl Faculdadc•. tC(ndo a alQUa Salete Andt:ade ,Usado a l'l,aJavra, eilt"

'.

·

.. ·ná.'·Rad,in' Diário da ,M!a''nh·.a-· ,110me dos aluuos. D., Feli�io, em cQmovidó improViso ....fey: seu agtadeciméntó,.con� ;�

.' ..

"

,
' '

palavras. que ecoaram forlemênte,�os 'pÍ!eselltesO:- '_A-'toto- Ínostr�,úW flagra:q.� da :{
Àos fans.' ,de nov�la _ rida pela sempre lembra- h�m��.�em. f!b5c;�vando-se !l: FeliClo,la�eado �elos .s�ore!i, �!: A��ndo.'AS$is,

�ue são .i:nUhares _ temos .da' "O Direito de Nascer": Secr�tarIo �a Sa��e, Gal. Vlell'a da R�sa; Pref�lto �Ul1lclpal e Jo� (''úpertinef de
uma grata.· ··notíciá 3,' dar:

.

'''UM CORAÇAb SOUTA-' Meden-qs, Se�l'f.:tarltl da Fazenda, alé.m de outras peI:Son�lidádes 'do"muil(l� óÍ'ic�l.
o inicio ,de >iF�àdiaçã:o, 2'1. RIO" co�ta .com o alto pa

.
. ..

' --. -- ,- '"

,�:�:al::��;iárioàsd;3���: ;�,:;�i�m:��Ici��d��d;�- fidm'l·n·lsl'-ra··ç'a
....

o· -Pa'la" r'l-oe'n'S'I:\hª"
.

êa sens�ctonal novelJ. lar" S, ..).., Qra empenhada, .':, :.;'. .

'

... '
..
,....

,.';' '. '"
'... ';, -.,

.

.

. . -'.
,.de Cícero' Acaiaba,' coni o' numa nlQvimentadí,ssima U.

.

títlf1q ",�. Ó�RAy4Q sq- quâ0 'rt�8:1,. bàtalÍla d� bqJ�' ,,-,
' ,

L!TAR�O". '. ,v
. xa de preços.. enquadra:da

.

:c'(mpa r'e'c ta a'
'

'V'"
.

" .�....

,

Num' lev,an�milnto feit-ó nO grande movimento nl!,� ',',' _

. ,".' ,
" ,

'_',", r.4� , ",afI'ea"u'por e�pj;esa esp_ecial1sa1a' dopaI de combate a infla- .....
em pesqul$ss da' Opltll�O' \ ção; da 'qual 'partictpa:m,
p�b;'lca, 'fol ®ustata.da-· igualmente., a Magie Bou- A pres_uça do gv • .;tno

'

l,.1ma 8t�diênçia espetaculs,l.' tique e a popularissima e do Est?,de,�ssi�ala-se, do-'

para eSsa.n�vela; só ,supf!- barateira.,Grutinh,�", mingo; na cidade oestina

-:-- �. __ . de' Var�ft.ão" cOJU ·a entb-
-,; ga., de .vários e' important·:!s

.. " . melhorat.��ntósJ cOr..10 se-

I ,

.

�.'
.

',,' .
\

Ja: 'a' i{;auguraç.áo ,da rêde

,�", de ,ên�r.g!a .e�étrica,' cadela

f.( l�!ll�� ,
pública e- instalação do -Gi-

:q, f-i,1i't! nJ:!!-1 � .

nnsio Normal. "Deputado

:�:..-� ':;��J;"� .

-

il'flORA
Fi01ava,rü-e Massolini". To,ll1

,�0' ·�:);-�::_�n.�.

. � ," ,bém. se: in�ugura, l1�quel�
. c,_1<-(. ;c:'�, ç: , ,.. ," "

, _

•

�
mUnlCiplO, a nova BeUe da

",�...- -X".;L'-J� .. t'> "'�
•

t
,

''. ,.,.�", "

'Orefeitura,
.

Po�n:LLIÚ)E8'
_

'.'.' Dois Secret':'r:os de Est'l,-

:.. do prestigiarão 'os' acont,e-,
, O prefeito, Vleira da' Ro- RA'VIPAS

'cimf'ntos do pró:Kimo dO-

.sa � et,!tmjnbl� prov:idêí1- m'n",o 'em Val·ge.ão, o en-

das ;para ·a. s�bstií..ulçáo dó O 'mmpamento dos 'pa,,,- ��(lnhe'ro ,'Serafim" Bertasp.

ponii;��ã,o : (fe ml-de�ra io� '$�tos é cibrigatórL9' '.�ernI)i�(J cU"'a, pasta 'urls"'lclo"a '!l,ti

.

.,;a••zaao 11a. e�.trada de Ra.- (J,ue tiver.' lugar a 'entràtlil
vida "es adl�inisttat.jvas em

toneS. O· riô'Vo pontÍlhúo de veículós nos terr�nos: ':�'l que se localiza' aque�a" co-'
será feito" de' concreto. Fm prédios corn tr-à;vessia do muna,.e Ó sr. La1Jro' L;j:.

autor.l·zado'· ta'Ir'be',m �a CO'lS" d 1
'cks" . titúlar da Secretaria

, . .• .pâ,sseio o ognWouro, sen-
t.ru,c.',à6 dn -d"O'lS'

"
1"on.vl'lho-cs d 'b' I 1

- . da Educação e Cultura,
'_'1' o prOl lQa"& co,qcaçao. ��,

àe madei{u'" para acésclrls cunhas ou' rampas. d,e' ma
tambi';m d.e marca"te com

as '1"O;'.J;11··c·'n.lC·b de. Tapera:' ..
" ;pi:m�éim.en.i1.o; ·a,ij",l,nh.':,lstr.·it.ii-, "'-'-" '" .. deira ou ,.o1)tro

.

ll).àyet:til, .

fixas ou moveis� nas' sar--
vo. Figura entre 6$: liónle-

j.�tâs b� sÔbr-e Õ i:>as�eio. ,11ageados < o deputàdo '�lA',,
t'à:val1te Mussolini, que em'·

junto às soleiras :'0' allrthà·' .

,
. "

.

r prr-sta 0, seu hoinê' ao edu:"
menta para veiculas. (ar

candário que o Goverl'lador
tigo 524, do OMF}. CelSO' Ramos criou.

,..-
'

.�'

_._-_._ �--��----"---------.
, -

"

. , ,.

·

flasheslegislalivJs
T� ..e a-:OHlL.,e"LO na as- _� Ll�eU"d.ge.:;u guvernamen- r

sem1>.éi.a Legis .atíva O· pr(>.: tal, reíátíva às
- ativid.wes .

jotc que cria a Córnpanhia
.

dó. RJ;lO de' 1.9f)4, encan:ânha'.
C'ltarÍll011'38 de Telecomllni- d,_� 'ao legislativo catar nen

eações, nos têrmcs dr. rnen-' se 'em ú; do' corrente, fGl
�a?;cn proposta àquele l,",C), çÍ)m.entada da- tribuna l_elo
der pelo Executivo. ria -ti'i- sr. Jota' Gonçalves. o repre-
buna, o líder governísta. sentante de Joínvílle mos

pib Cherem defendeu a. trq�' os aspectos altamente

pn"'�si�5,-, L�;JVernilmenta� pcsíttvos daquele' documéri-
aftnal aprovada t;n�e-

.

tÔ;:
'

mente pelo nleáaríe..

·" -',
t . • • Ilo.

A �nt�dade fUnciónará Centra o voto da' banca-
com o cauital inicial de 150 'da' da ti'DN •.

'

/-. ul�nário da

r�!1hó�$ de cru.,Zel,rOs, ,cb�il· ,&:semMéia �egi;latiVa apro.
Onf'ater 'ç!e ,s9�iedade' :d� <yqh t:! irlser,ião:, ém�·�ta'; 'dã'

'

economia !)'11.stà.·" \'. ,: <
"c: �" ;"" �n�t,e�i.st� ·oànc���.:.. , pelQ

* ,!:.,O ",:; ,,', :-.:.: . :,IIÍJ!:reçha,l "I'eiXei.,ra r.iOtt.: im
Na condição de. pá�lameri-

-

jOWal ; "«or.reio da ..�a.nM".
w,r mai$ i�osb �. b�ca4$�: . da' Guárlab'

, . .. -. "

o. sr. 'Augusto Br$zQla�, "r� ': itequéréu��� ii�e� t�ba.·
presentapte de 'çâm�s, �9-:

..

!Pista ,�vUp.,i" 'Neli Caon.

yos, comunicou MS seus .

.

• • •.

.pares a' reconduçâo
.

do .. :
. �pjetos que declaram do

deputado Nel�on pedrini, 4,� • Jltllidade 'públiçà o Kennel '�O ESTA"',Q' ':'.1�der�mça da bançad� e
..

'

.�� , ç!l�llé. '� O' Tea�rQ Allw40r IJ
eseolra do sr. Ab�}.���. ;4�" Ao�ópol� lorat'n
dos Sallt9s �';:"'1 .l;ic&�4e!� : ,: '�V�s'(��8do$' '�lO,Sr. i:>q; . Transcorre. am�! ir- ci.�'

... ••
..

..Cherer.ll.· ta consagraqa ' ao trab��
.
\�

.�.
- dor. Notificamos 'aos nóssós

Violentoft,emor de·. :i:�::�?r:.-L:
". " ::. '_ ).<

'

'�".' -,,"
-

t� em' nossa redação e�ofi.

terra: nos· EUA . ::t.::.:o.::::;:, .:�
• ',' .

. ,. -

"' .. : '. "t "'.;,;. '. <., _' tán�ô ,a; iazê-lo; nor.mabÍ_\fiQ:.
"
SEATL�' )!:�ta�ós,;;Y�O��;� i.f>itófip,_ ",elll �l�p�, Ca.Pi- te,' � :\Jartfr. rui::px-óXiínã

J9 (OE) - VIO;lento );rfl�qr .. : tal :dll) m�tad().,' .', . .- . ter�a.fci.ra.'·:' 'i .' ,'o ,
• ;:�,

de terra a.balou· hO�'r� ·a (te-5'-:. l ".� '·:'_-�r:. _:�N��'-�'" �
,

� .'-.
... ,� .:�

glão de Seatle

nOS'Efoltádós·t"
>.'�..

",

f; ',.
'

,

-,
.

�.

�:����t: ;����;ú��'e�;'.�· .':; ';.\ ··-àie'cim."'e�t"'�:ta QCS prejmzos .cáus�aos. .' -', -"" ... '�I�, �
• _

_

•

: • ." .. -: .�' .•
" i-. .-' � ; \ � ,.... "S' ,'(:,16;

Des.:!nnhece-se 19Ualme:nte., ;: .' " :' .. ', , . ': " ... , '.' '.' '7',' 'I' 1" I '.' 'Jr .:.!'

se o tér;emct; 'Qúe _M·,tou: . ;;'. ··stA� vruvA·DEZOLINA 1\fARIOT' " .:

cle:::lt:.a área elo Est?/lo',' d�'>: ,:, .. ;f��Çp "ontéryj .. ,- i13,' 9,30 panhe'i.r:o d�: tr:;lb.�ll'l.o· ,:.: sr.
YY8Snmo-ton. causou .:preia,1�", hQ.rn�(,n'1 HosVi_lal,. de,: Tu- Div:i.Íl-o· }/i:!!'.riot. "

.. deü�3,hdÓ
2,:]5 de lm;.)ol"tância: rio ed.i-·,i; :,.l.:?�8.Ô;'� fi flrmboí:a ipéso'ina a.�nda. 'os 'se[zl'ip_t,e�. >'f1.1hoS!
nC.�o onde se lc-cal�a ?p�,�"l!tár!.�t, �míie:, 40 'n�,iso co!U' �ri1sc:n. ,NHç('Yll. �'s�Ura, .�l-

--,- - ----- .... -:-:-::i"·�-:i}'.: "---'.-"-':-"'---.-.'_""�',
. ba e· lima, C'dsaU"ll com:·.Q

·

. Cfihj;,nt,r:(iJ : c{}.�rlAfiA .. ," sr. "valmir ,,;Moisés' ��.
, ,

. .< ,l'rr" ,"(" ,': "'·1· ",,'.. ';; . RepercUtiu. em' todo';o· :sül
-

A. ff.' ':;;.1!ff do CeL'CID·.GONZAGA,. "faiecldo -):)."26 . do do Est�d 'J o seu falecL"11�n.-
- :oltS p .. �Ddo:.'qGftvid� as:, pessoas d3S suas .r�laçÕes P3t: to uma veZ que' a' extiiità

1''1 "ssis+i-em a mis:-:a de',"'" .Sif\ Clue, m,!!nat'lr,1 ré1ebr<lr na dada,s as qíullid?des dó �u
Ct>.tedral Metronolitaq.a, .d!� 3 (�tt maio, às' 7 horas da 1113· CQracão desfhit.'i'Va· da'

.

aIl'il-
nhã, pela <:lima do extintó- ,': _. , zad�' de fodo�.' Setl irlu�à.

. Antecipadllm�ht� ,agradec�m a quantos,' conipareée: ínefito d3r-s&8.. hoje, na :ci-
rem a êsse ato'� fé cnstã:. _ .', clgd'e, de -Orleães,
�-----"....---.o:- -----;----.:..--'-----.. - -_ ..._ À fl;1mf1ig en1ntáda, (> >'0

1-:::;TADO" expresi;a o séu

n:ais profilndo. voio de Pe
$a,:

I)O't\!�� 551(" . ' "APQ'CT"l'O'lI"'i.. l« �\ '\ - � "U
� .� I � ,_ _ .

.,

.
- ., SÚl\1lJLA ','

EDlT\CACIQNAL
CA'l1ARIN7I\NSE

'

Realiza·se amanha em nossa capital p enhce matri·
·

men'al do Sr. Nicnlau. APóstolo com a senhorita Vera

·Bsnassis.
O acontecimento; reveste·se' de transcendent.al impor,

tância ent-re os meios soc1'l.is,· pera que ·reD.resenta a' união

·
de di,las d::l� mais tradl<:ionals' fa�ílias d�tarine�se;;.

A noiva, é filha do Dt. J0ão Batista BOr11J.ssis, concei·
tuado e brilharlt.e aclvo�él.do e, de sua' eXl1.la. eRD'6sn. Dnn,

E;za B0m\S�J.s" família q'ue desfruta de fa;;,tigi;'so pr�sti.
gi� e d') apr�çQ d3, sociedade florianopnlita,na.

O ato civil se!'á rén'i';:ado, as dez l-l·Jri).� ,na r-esi·iência
d:-s pais da noiva, tenC:d lugar,"O at.o l'�ligioso" as' onze

·
heras, na igreja. Ortodoxa.

. ,

Apó� a cerimônia religicsa os convidados �êrã.o Te

ccpciorJ'lctos na residên'cía da nÓiva� ;

• "O ESTADÓ" ao noticiar"o impottànte aconoc-clll.lelito
sociall congra.tula-s� com o sr. Nicolau' A:póstoló 'E! ·Sua. eP.,s
tinta conSorte, áugur�ndo·lhes ,�elicidâdes. exteÍlsiv�;s às
suas ilustres fanllllas. '.,'

" '.
.

,�,Foi fixada em ,60 alunos
a lll'l,trici,\la do Clfrso' Not
mal de Educação Física� de

l;'lbrlanÓpolis. .
A distribui-

·

çiio é em turmas de _.30 '-alt�
. :..

.

.

-
'

, ..

O Governadar, Celso -Ra·

mos acaba de criár� mais

duas escolas de ensino se

cundário: o Gin':1sib NOlmai
"Angelo Sc.arpo,"; de jllra
g'l.I.á do, Sul, e o CQlégio' Se-'

c1,jndário . de CriciUil18.
.

De oütra parte" funcio
narão, ainda nó c6rrente
ano letivo, as escolas i.�ta
ci� instituidas rio Pôstó de

StlrÍnoculfura, em Joaqaba.
ba localidade_ de .Rio HipÓ
lito Baixo. em' ótleãÉls, e
de São Camilo. em Grão
Pará. '.

Fotam contratadas ,para construção,
daqul' â 12Q €iras; hlàis, ,4 e�las Nráis nàs
lócàlidades de Ri�it�� Cipó, Capela São
Pedró e Ribéirão

.

Neide (1. BraÇO); tôda$
nó

�distrito 'de' Apiun.ai.��tlnicipiÓ d� tnd�ial
e,

.

�:tida.. llq' loc�ii4ad� ,de.Platnadte Segun",
dó, eui R6deio�' '. .'

.

_"

Dá,
.

assi!n, . (j ,Gove;no do' Estad'; prós-
·

seguimento ao súi plano eduéáeional.;' l'l'o+
;gramado ,e ex;eéutádo em ,1646 b Wtitór:o
c:atarinense. Sobre o assulltó', o deputado
Abel Avi,la QOs �antos' de� cóni4niea.ção ao

· vereador Vitor Petéts, de lndãiái� ,e fió' sr..
� .

, EsM s;itmizMif> .0 fllrtMo.
.. C�1�0 Beri. presidente dQ ditetõrio 'úitiruCll!> ",":;:;"entt'l dr. <1"""'<;10 ;.lij;-nta
"" l"d PS'D" d Ró"d ."

'6' "-4;1;11.1 dó 'RMh,,"'�" tlJ S;dêrÓ....tiiil'l. o
l-.a .o:�. "E' 'elO. C iigràt'U ãh' -se, ,

, ,.
"

. .

, .

, i\t.o as!,f'!'l<>di'l ,",'1. Sert<;',t."'rla
cem, as pópu\açõts claque:,,: ,>.tilª- "P;duc�c�R. e,! �liltl�rlI,,· ..�,

".-1.

PassÓu a denomiháT-.f;O
'São Lu\z" o cOléliió N�t
tual d� cidade de XáXhri.
cj1adà pela léi nO 3.434. de

H de maio de 1.964.
� .

•'l'eve sua ttari$f6iwíÀA�ó
concrétizSlda 'Pái:a GinásiO
Secllhr14rió O Ginásio. Nbr
tó�i "Ouárte. Schui'l:ilH; de

l'alBóça.

,

ESTRADAS .

DA ILHA

A Prefeitura Municipal'
iniciará denl.ro de alguns
tUas, serviços. de

.
reparos

Da f'�:lra "a de 'Ratones, co

ma tambem procederá ó

a.largamento da estrada de.
Sambàqui.

TERRENOS BALbí(.'fl
Nos terre.noe de ZOllas

comel'da.is, . residenciais P.

indvstrjai,�, o::de não hott-
ver con,struções, os proprie
'laTins' deve_nl prbvl'denc1ar
a feitura dê muros, con

forme o art�go 534, do Cô�
digo !v!l1!1ÍcliJ'ilJ. Caso Ilão
atendam, os proo:.iet.ários'
dos terre"lOS, a PreJ;elt;ilra
fará o sefviço, cobrando
mais 20% sôbre a despesa.
decorrente ..

'I<

.

_r.,mLTAS PARA
IÜF'RATORÉ8

.'

o Serviço 'de Limnesa d�t
Prpfeitura torna público !�

.seí!'uil,te nota:.
"Compete aos proprlet.á

rio� ou
I inquilinos a rel'nrl

ç§o .
de detri'tJos out.ros .. qhé

,não' o lixo: dás residêl1ciil",
tais COlllé) galhÓS de arV0'"
res ou' fôlhas resuit.a..,t,ea
dá: poda e àsseio de }ar:"
d!pS' 'OU quintaIs .e outr<'l$
i'esiqu9s. de f4hricàs e ofl
clnas (artigO 82. 00 C""'Hgo
Muhlél'Ral de P"c)ttanllj:>õ"l
11s). As infrac(í",s' serão pu,;.
tür>iü;_ cj)tp fuUl.tas de 5%
do M16fio mfT"lm.o. e1eva.!ia,
a.ó "ôl.'ro "'bs élfSi"S de ;_'''in
éirlêl"cia (9"tie:1l 8R. dil C��
dt� Mluili6tpal dê iribtia
hópol1s).

P À fiA l.,f�.NTb DOS'
SF�.VID0RE.s
MUNíCIPA1S'

, .

A TesoUraria di!. Prefei
tura Mú�iduát' lntidu

.

�I')
dia 2'9 o pagamentó, dÓs
sel"VI�_MI'S, lnielaná� pélõ
pessoai itltétno. 613 t"..tivo,;
teceberãõ s�'Us 'l7ertéimentós
'n'O "ia dê ho1e. os peT'l�;id
histlJ.B l\O dia -3 de Uiaid,
67bpssoa! do í ... t,"Tihy ho
dI!'! 4 e.' os 6tt'lff>sso'l;éS e

zeláldpres no dia 5 de ina.io

VOlKSWAGEN
Ven"'e-sÍ'l. Tratar e6rn sr, MedeirOs·à tuà l<'iéI ta-

"eca.·152. �

n�8ta. Re"-!t

.. :.

VidaI Ramos Júnior, se fós�e vivo, completsl'lá,
nhá; maiS um ano de, vi&t. pesap::>rec'eu (:(,>(10, viÚma
fatálida"de. Foi' um líder .fie· nlto gàliarito:, Foi um

d� indiscu.tiver autori&cte:-e préstlgio..
'

" C<>llheci-o de�de ,p(lqueno . pOT,qtl6 unido' a ele por
.ços de. p.'ll-ent.cSco é fX)r cprí:vivcnchi . na mesma oi
embora ele.. f088-P, ur.n pouco n1f1is velho.

.

.

Nossos destinos políticos se crüzararu nas lutas

peras trav.adas na dd.!Íde d� !..ages 'e nas regiões visi
.Ali é que tive oportUnidade de aquilatar suas qualida
de' lideúmça. Não .era prepotente' com seus oorreligi
rios, nem desumanos com. os

; adversário;>. Tratava a

dos dentro de alto espírito de justIçá.
Dois episódios' nos quais estíve envolvido l'eafi

est.a alegação: QtJando cxerciá a profissão de jorn
em Lages, dirigindo vigorosa folha oposicioÍJ.ista. tive
rio atrüo com: a polícia, ao ser' assassinado' um enri;l
1'0 do Bat'.l.ll].ão Rodoviário. Pedi imediatas providêIl
a Vidal e ele não .teve diívidas - acOlnpanhou-se. jun
al.Ítori�e '�oliclal () ofe.r'�eu·!ne· todas. as· gar.lintias
ra qup eu pudeSse continuar no exerciÚío 'pleno e 'livre
min1ià. missão.

.

',.\' .

OUtro fato' 'que corrÔbóra o' qué 'afilino desaura!
Sé -no' mo�ento , qUj;) júntós n�mos . para. �I'ci

,.

Atistiliano dei Nereu. VidaI em.pregou ,todo seu. tino
.

bom político para que as'gestões' tivessem éXito,
,W�SHINGTON, 29'(OE) •

parecia favoravel'qUllndo a :falt� de compreensão Me
- A NASA laneou hoje um' ..

�

cos, levou ao' malogró .. nÓ5S0S e�Ol'ç05.
{ogUé,te. portador de tini . 'Vidalsinho possuifl> rara córàgelll' pessoal. Ao se
satélite, que se destina a cuUr a. competência da, fi:.wção dos ponto's de. esttã.ciO
meçlidas geo.técnicas da mento 'de cal"'.ro� de aluguel, s:urgiu grave: atrito entr
terra.. 86 estações em ter� Estado e· a Prefeitura 'de Lages. VidaI ' com ..a raião,
ra, distr.\buid'ls entre 36 .

países, participarão con'uu. époc:J,l,não abritt mão de seus direito�i como Prefeitq:

tatrlente para tÓ111arem m.e. ,m,a.ncla.çl.0·. parít a' e�d�e sertana' .oontingenu" �1

êlidas da densidade elettô-
. annado de LnetràUlaCi_oras,' afim de 'Çlbrigar' a. mU

do, c'àrros . do· pontó de estaéionaU}ento.. Vidal -Elnn
nicá da hionoSfera, me-

quase s6zinho 8" forçí!-' e esta foi obrigada a. ceder. '

diante ajuda q,êste satéU- 'tiros e correrias 'Pl1seranl à,m. fuga, muita ,.gente bóa,
te. ele � atred.ou·o pá. -. "

r

;;: 'Nos éOmprómissos elettorais, e. p�rtidádos era

r d
.

laveI. Muitas vezes. sendO .seu ir.mão· Juaqpim can

··.Oil· 'CllfSO e
' , '

• .-� a .deputado, ele desencorajava ·os que pretendiam d
.

votos, em det�n�ntó d�' eá.Udida!o apoiado pe�o
'

Orafaria. rio làgeano:- Le�qt��; mesmo - ·qualldo.o( CeI ,Arff
110 foi !",pdhdo pelQ, PSD à. Cârn'lQ,ra 'FedtU'�, , alguns

Á 'S�ciedà.de Oriüór1a tidários rnais exaítados;, se: rectU;av:à-ll� ',� �bCcdecer f
Estreitense" convida os ee- cisão a resposta. dele ��u,.éisi'va:, :Então .. nãô
f.udànt�s e o povo eih ge� sa votat no \Jarttdo". !tesuita4c;>, ,Aristiliat'lq,· te:v�.:IJ,·
ral, �arà o "Co�c-urBo d,e !idade ,dos \Totos _pesse4istaª- ç-e. :t�.e'i
Óratôr'a", �ue será: reaii-' Nesta data que serrl.j< d� jubilo s�. ele

zJ.do dia 1. de Mhio às moo
. (�uO é. d0.,'5<ill.dade�;�10mN·a:rtQS, Se\;\ lJ.om�. "13·

pa�bquial 9-a cóftlQ .yll�a .ho,mBllagem. .

-

à >..":�ti.: � _

J,.'�
., , •. " . {

Noticias nrocedel1 t·ps de

Vargeão adian tam sôbre os

prel1arativos dn, comissão
Orfla1"lzar1ora e do P1"<>fpl<:o
Pruno Henriq"" Bl·acht,
Visando dar o maior brilho
às fpst·ivi"ades. A'em do
programa de 'inaugura"õe'3,
haverá missa na Igreja
Matrlz. com solene prncis-
1>80 Ptúr2ica. pelos cornos

doc,<;nte e. discente do Oi
tlás'O .)'iOl·ma.'1,· ch"l'rascar'la

, à nnnu1ncij,0 e baile de en

cenamel1to.
-----o----- .----__

NASA'lança
Foguete

.

'�ã9 Espere 'Para Amanhã.
� ,I ... I'

T�nh,�, ,em', ménte �ma:
.' vérda:d�,

'animald�· valôr" Cachorro: Boi 'Vaca r

, , .. ,
,,' ,

tem 'vaJói' segur:o' qu��o está" 'as,seg\lral
E,o meloo,r .seguro�d.e; Unl anímal é' a su!:t·

-_ r: I
�

• '., Vt

Cín�çãb�'.��ntra .raiv� Não' €�pete para a:
nha, _va.. ,e hOJe. . , ,,' _. ,

'

�. ..' f , �
"

.

Tomé, ,suà' j�forma-Ç�o ,no telefoll
2'605, e�creya ,bu',',vá', p.�'Ssoalmente;: pe
ins(tú çõ:e�s'· eom,' o ,::irié(Hc�ve'ter:inát:Í<) , da :

,fesa $anhária Anlin'àl :'da, S�crdaria da'
gricultllI;a. Antes de tud6>.c�nsidere, .ele
um tééni�b� 'que: o 'GóvelTIO do Estado' coI
a' sua·dísposlcão.' ','.'

_,_,_--...�_� -� ----�.�
..

--=r�
i

:. � � . '

·�irfu;�;plju:co de' Hi�to:rii�e 'de 'Polltica:
� ... 4··t""'·�.·........... . .

. .;' .)
, .

1)0.1\ �SÉBASTIÃ,O NÊVES .

.. ;r- "
.
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