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Uru�uaios, Catarinenses e Gaúc�os os �eroiS
B:rasiUa, orgulho de uma geração

CID.�DE DE GOlAS,. 2� (VA) - "Pelas glórias :!presc�tado no Sen�do da s. as correntes partidarias,
de suas Imorredouras tradícões cama berço da cultura Repubhca pelo então se- � os seus pontos de luta.

�ês�e imenso e'rico �stado, onde, com.a �raça de Deu,s g��o�� �n�o���ro,d�aR:u��� jh��t� '����r���t� Ci:P�[�:
�:�U:I:n�1' u::e�l��:��fi�:r b��:Sít:�s�;�ru��oc����� ��ü��l S��i�iá��'fixd:gd;ad� ��OSi�:��ei�?a ��ss'goi1!de:
geração, eu me curvo respeitosamente, e me orgulho de (I?-ta da .mudança d� ca- uin dos principais respon
tão carinhosa e expressiva manífestacão de aprêço da pítal pala 21 de aorn de �aveis pela candidatura

gente vtlaboense" - disse em seu vibrante discurso o l!)��pressando a união de �'Ki, senslbili�ou os pre

ex-presidente Juscelino Kubitschek, sob os aplasos de rorcas políticas em torno ;�!lL:�'conat�o a�����r �oe���
uma-multidão de milhares de pessôas, comprimida na ce JK, fazendo com que como todos sabem, poss�
praça em frente aO ant(go Palácio do Govêmo, hoje sejam esquecidas as mais morrer nesse instante, da
prefeitura MunicipaL �md����e�;��t';��c�nde��-_ do o meu es��do �e sal_l-

f:e�;d��UgO�:gg,is� �st������ �:��!dO cai�fval (��iiad� �gi�sf,ni:��I:;�c:Oa ;�S�i� �i\ ,�a�� a���a_ ����r;:!!��!�
ler felizes comparacõcs cus há 30 anos não parti- gums de Antonio de Ra-

nessa evoc�c;_ao das mais

om torno de Brasilia, Goia- cípava OU sequer campa" mos Caiado, e Pedro Ludo- Z!'�tas tradlçoe� de minha
nta e-Cidade de Goiás, recia a qualquer ato onde vtco Teixeira, como as duas tel:a, para dizer a .Jus-
'erra-mãe de homens nus- esuvessem representantes maiOl·es., autoridades da

ectíno que o povo goiano
tres do passado e do pre- (Ias forças politicas coman- l!olitica goiana, Frisou Ó traz �a alma, acima dos

sente, flue grande influen- dadas pelo senador Pedro orado\_" Que a presente
cernais, um sentlment� �o

cía e participação têm ti- J.. udovlco, ali foi render união, considerada impos- �!re que se, chama gl'atldao,

��esna�a�����!an�� t���� ��!�to�od�e����ma.a� c�o�� ��vr� ��rp�H�:�So ���m:nJ� ��l�:� 1�?\�����S ��a����
O�. setores da 'vida orast- parectmento de "Totó junho voltando, já no dia

lias,
Jen-a. Caiado" surtiu impresslo- INo pntanque t1l'mado em nanto eleito na opinião , ,

�):·'��'�'�ua�l�ecf�l.� s!r����i�: g�?i��a do Estado de COMENTARIO' DO .DIA
nome: representantes de Numa demonstração de
[adas as correntes politi- profundo conhecimento
cas alí se encontravam, Que tem daS coisas do Es
r om um só objetivo: o de lado centrai. o sr. JK fez
prestig'iar e manifestar rererencía aos dois proje
nuhlícamente seu' apolo a los de lei, da autoria dos
JK. Caiados, sobre a mudança
O senador Antonio de da capital: um, em 1926,

Inclinado o Brasil a servir de media
dor entre Cuba e EUA

mO.27 (v. A.) - O pre
sídente Jànio Quadros
mandou chamar o ministro
Aronso Arinos para um

despache esoeciet em Bra
:-ília, na préxíma segunda
íclrn, durante o qual, se

sundc apurou a rcporta
gem serão analisadas em

oornum as conversações
entre o presidente da Re
nublica e o subsecretarlo
de Cuba, Carlos Olivares.
Embora nada se tenha

reyclado ofi'cialmente. sô
L're o teor das conversaÇões
Lntre u sr. Olivares e o Mi
nistro 'Afonso Arinos, no

Rlo de JaneÍl'o. e, depois,
\.:Jll Br�ília, com o sr. Jâ
lIÍO Quadros, sabe-se que
c Governo 'brasileiro está
procurando exercer papel
lflcdiador na crise entre os

Governos de Cuba e dos
E.�t::tdos Unidos,

Um porta-voz do minis-

1ro Afonso Arinos infor

:noll, ontem, que nada há
ainda a acrescentar ao

que o ministro das Rela
cões Exleriores declarou
,'nleontem num programa
de televisão sobre o papel
o\\e estaria exercendo o

Brasil no caso cubano,
norte-americano.
O ministro, respondendo

na televisão ii. pergunta
I>ôbrc se o Brasil poderia
(xel'cer um papel concilia
tório para a solução da

�'�:�SE', "pdoeg!�r�Uta:��:ajlr:��
teja exercendo".

Afirma-se, por outro la
tia, que a soíucãc concilia
torta a ser apresentada aos

Estados Unidos pe'o Bra
sil e por outros países la
tino-americanos que man
tém relações com Cuba,
sobretudo o Mexico e o

Equador, seria um com'

pro\11lsS0 assumido "pelo
Governo cubano de' reali
zar eleições, reintegrando
assim a revolução cubana
uo espírito da nectaracão
de Santiago e dos outros
instrumentos juridicos in
t':lramericanos, que defi
l�em a democracia ameri
cana, assegurando eleições
l\vres, liberdade de culto,
de expressão e de reunião.
Essas noticias são forta-

1ecidas por algumas decla
!'nções, inclusive a que fez
(l ministro Afonso Arinos,
durante SUa exposição na

rimara dos Deputados, de
que tinham informações
·_ie que o Governo cubano
õ'eallzaria, proximamente,

. E'leições,
O sr. Carlos Olivares es

t.eve no Mexico, com o

mesmo objetivo, e vai ao

Equador quando terminar
sua nlÍs�ão no Brasil. A

:nesma missão está sendo

realizada por dois outros

=��a�I���r�e�aE��an�sHe��
nnndes de Armas, nas de

mais paises americanos
que mantêm relações diplo
máticas com o Governo de
F'idel Cast.ro.

[xpectativa em tôrno Da visita De KenneDY
BRASíLIA, 29 (v. A.) - Alta fonte do Ministério das Relações Exterio

res adiantou a reportagem, que, r'ealmente, há, eX_ÇJectatlva quantd ii. visita do
Presidente Kennedy a Brasília, em julho prôximo, antes dE' comparecer à reu
niâo de governantes SUl-americanos, em Montevidéu. Entretanto, nada de ofi
cial foi adiantado sôbre a data da visita do Presidente dos Estados Unidos ao

Brasil.
'

Hoje, estará em Brasília (I Chanceler Afonso P,rinos, atendendo <,o cha
mado do Presidente Jãnio Quadros. Admite-se que o motivo dõsse encontro se-

ja.. a- visita.. de. Kennedy _à noss8.-- capital( '\

o esf?rço do Governador Celso Ramos' em pról do
desenvolvimento catal"inense começa a repercutir além
fromelras de nosso Estado, Antes, a imprensa do pais
J� se ocupara das medidas de saneamento administra
hv� pos!a: :m prática ,pelo Ch�fe do Executivo barriga'
velde,.Olgaos presilglOSOS, como o "Correto da Ma
nhã:', mseriram em :ma� paginas matéria de redação
que destacav� o sentido ImprImido à sua conduta pelo
governante deste Estado sulino.

.
Agora, repercute a inici�tiv,a governamental de

�l'lar O ,Banco de Desenvolvimento Econômico, que se
mstalara um

_

capital de 30b milhões de cl'uzeitos
A conceituada revista 'IPN", que se reporta em Iat-gaescala a assuntos econômicos, recebe o empreendimen
Lo :_omo capaz de vitalizar � nossa economia, A publi
caça0 da Guanabara, sob o titulo SANTA CATARINA
QUER PROGRESSO, diz que "a modéstia dos etnpre
cn.dimentos bl1n'cários em relação às atividades econô
ml�as �o Est�do e a existência de fundos públicos sem
aplicação, alem da necessidade de atender a outros re
clamos do Estado, motivaram a criecão do Banco de
Desenvol�i�ento" A seguir PN realça, o 'qu{!...{h.e p

_

l'ec� o ?bJ.ehV� supremo da >antidade õahc4ria e_m v�s '

d,: ll_l.StaJar'se� assegurar _ maior eficiência às despêsas
pubhcas do Es!ado e d� s.eus municípos, através-da prá'tlca de, ope;�çoes, banc,a:las ,adequadas e, também, procbdel' a anahse slstemahca do processo regional de de'

s�volvimento econômico; estudar os problemas que
0_ stam a uma maior ,aceleração do progresso de expan
sao ecOnômica e fixar prográfuas periópicos de investi
menta e assessorar os Poderes Executivo e Legislatvo.

O depoimento de PN vale pelo testemunho abali'
sado de um órgão prestigiado nos meíos publicitários (
financeiro-econômicos do Brasil. _

A ressonância que a mensagem do GOvernadol
Celso Ramos vai encontrando responde pelo indiscutí,
vel �cêrto de dota,r, a nossa terra de um banco que
funclOne em beneficIO de sua gente. O Estado pl'ecís'k
va, mesmo, ter a sua organização creditícia, que possa
c�m�ndar em bases racionais um programa de obras
publicas. Um banco, afinal, que acuda as necessidades
do agricultor e do industrial. Um organismo em cOndi,
ções de abrir horizontes mais amplos para os nossos
conterrâneOs.

�m b;'eve, êle estará, em plena atividade, servindo
aos .lnteresses dos catarmenses, fazendo cam que o
Governo do sr, Celso Ramos leve a têrmo o seu PLA'
.NO DE METAS.

JANTAR (}E DESPEDIDA

No Restaurante do Querência Pala.ce Hotel, foi
oferecido um jantílr de desIk'dida ao Dr. Elpídio Casta
Sousa, ex-chefe do 16,0 D,R.F. (Distrito Rodoviário
Federal). No flagr.ante vemos o GOvernador Celso Ra'
mos entre o homenageado e senhora, Dr. Abelardo Go
mes, Deputado Waldemar SaBes e Dr. TeodOro Lelis:

o primeiro páreo do prograrna da Regata Internacional, pronumuia pelo Aldo

Luz, teve como vencedor o quatro com do Barroso de PórtoAleçre, com pequena

l/taTgem de vantagem sõbre
_

o Cachoeira de Joinville, 20 colocado. É o que se

pcâe observar no clichê acima, No flagrante abaixo, ven�os o quatro sem do
AMo L1fZ, que conquistou esplendido triunfo. Ai está o 1liomento em que cru-

.";{/J)({ u lJ(t1i;:(!lne����.A;��e��;���é�1 �Agl:��i!� l�����t��� ('!!.locol1-.�r logl!

Grande I�dústria de papel
e celulose no EStadQ �

Para um primeiro con-

�to com; o meio e estu
'. nç,Q ar tQossibUi,dad.eiô de.

taTaçao, no 'Estado, 'de
luma grande industria de
papel e celulose, onde se

na invertida a apreciável
mma de quatro bilhões de
cr)lzeu'os, estiveram em

Florianópolis, tendo se
a vlstado com o Governa
c'or Celso Ramos, o Dt·.
Herculano Bueno de Livra
mento e os 81's. João Roor

c\a e Luiz MClleguzl.i, tC

presentantes de Kln})in.ll·
rflãos Cia.

COMO i; GOSTOSO
O CftFf. mo

lOS-éOU 4PUUDt R[UNIAO O[ VlfN4
MOSCOU, 29 (FP) - A radio de os homens", disse o comentarista da

Moscou e a' Agencia TASS sublinha- radio de Moscou. "Desejamos a coexis·

ram a importância do encontro Krus- tencia' pacifica - acrescentou - por

chev-Kennedy, que terá como quadro que sem ela o mundo iria para a ca
a cidade de Viena, no dia 3 de junho tastrofe· da guerra. Mas esta eventua

prÔximo. "Os povos do mundo inteiro lidade deve ser afastada. A União So

exigem que desapareça o aspecto si- vié�ica tenta solucionar 05 problemas
nistro de explosões nucleares e que internacionais mais espinhosos e entre

sejam criadas as condições que permi- vistas baseadas na igUaldade e respeito
tam a eonvivencia Pacifica .. de todos dos interesses de todos os paises".
---------------------------------------------�

Atentado Terrorista em Lisbôa Deixa
4 Feridos
J

LISBOA. 29 (UPi -

Uma bomba explodiu no

interior da estacão ferro'
viária "Cais do

-

Sodré",
na parte baix.a· de Lisbôa,
ferindo quatro pessôas,
uma das quais grave
mente, Outra bomba foi
descoberta em frente ao

Palácio de Belem, resi
dência oficial do Presi-

VAI SER ENTRE··
GUE AO PllESl
DENTE O ESTUDO
SÔBRE O CAFÉ

.SOlOVEL

dente Américo Tomás,
cinco minutos antes que
explodisse, A primeira
bOlllba; do tipo plástica
utilb:ado pelos terrol'istás
al'geinos. explodiu no 'n'
terior de uma cabina te

lefônica, perto da estação
ferroviária de Onde par
tem os trens para EstOril,
Cascais e outros subúr
bios, As vítimns foram so

corridas na Hospital São
José, onde uma delas, um
policial, ficou internada.
A explosão Ocorreu 20 mi

nutOs depois de ter parti
do para a Espanha, de
outra estacão o Chanceler
britânico LOrd Rome, que
!ie achava de visi:a em

Portugal. Não se sabe,
cOntudo,· se o atentado es

lnva vinculado à visita do
ch�eJcl' britânicO

,_ S��l����' J�r�i�' ��_
mando Frazào informou
que, no decorrer desta se

mana, entregará ao Presi
dente da República o estu
do sôbre a produção de
café solúvel, destinado a

InCI'emental" o conSU1110 do
Jlroduto nos países da Cor
tina de Ferro, de acõrdo •

,'om o plano do Govêrno
de in tenSlficar a comercia
azação de café com as na

ções não incluidas no con
vl:nio mundial do calé.
Disse que tal medida fôra
sugerida pelo Sr. Jinio

que considern o
el como um mcio
conquIstar

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ANIVERSÁBIOS
FAZEM AMOS HOJE

VANIA GRAMS RIBAS
Transcorreu em data de ontem mais um aniversá..

rio da simpática rneninaetnoça Vania Grams Ribas, a..

plicada aluna do colégio Coração de Jesus, dileta filha
do sr.-Osvaldo Ribas e de sua exrna. esposa, sra. Va..
leria Grams Ribas.

'A aniversariante nossas felicitações.

menina VANIR DEIS!
Assinala a data.' de hoje o aniversário natalícia

da menina Vanir Deíst, filha do sr. Osvaldo Ribas e

de sua esposa, sra- Valeria Grama Ribas.
Vanir na residência df' seus pais receberá smigui..

nhas nata ume festinha. .

"0 ESTADO" deseja a Venír f' seus pais Ielici ...

dades.

_ sra. Ana Cecília de Carvalho Urialte
_ viúva. Maria de Oliveira Santos

EDITAL
JutZO DE DIREITO DA 1· nesta cidade à rua Alves de

VA.RA CíVEL DE FLORIA- êrtto. construída de uíotos
.

NõPOLlS coberta de telhas, rorraee,
assoalhada e envidraçada,

Edital de praça com o prazo com diversos compattímen-

de vinte (20) dias tos, em regular estado de

O Doutor DALMO conservação e seu respectivo
BASTOS SILVA, 20 terreno. medindo seísrnétros

;ru19, Substituto da p' de frente a dila, extremando

Circunscrição Judiciá- ao Norte com propriedade ds

ria do Est.ado, no herdeiros de Procópio Borja.
exercício pleno do cato o outro lado com dita tifo

go de Juiz de Direito Emanoel Gevaerd e rundoe

da }a Vara Civel de com qul?'m de direito. Regis
Comarca de Florlanó- trado no livro 3·F, às n.

polis, Capital do Es- 122, so» têrmo nc 6622. err

tado de Santa Catarí- 12.4.47. no Cartório do 1<

na, na forma da lei, ortcro de Registro de ruiô-

V' veis desta Capital. E, para
FAZ SABER eos que o que chegue ao ccnnectmen

presente edital de praça com to de todos, mandou expedir
o praao de vinte (20) dias, o presente edital, que será

virem, ou dêle conhecimento afixado no lugar de costum"
tiverem, que, no DIA 30 DE e pubrieadu na forma d

MAIO próxírnc.vâs 15 horas, �ei.'Dado e passado nesta

o porteiro dos auditórios cidade de Florianópolis. oa

dêste Juizo, trará a público, pítat do Estado de Santa

pregio de venda e arrema- Catarina, aos. vinte dias dr

t,:l.qn.o a quem mais der 6 o mês de .revereíro do ano de

maior lanço oferecer, eõbee mn noverelltos e �s.séntn.
a avaUnqã,o-d-e 'Cri 55.000j()(l. _um. Eu, �a.':ls.)_M3I'13 Jurar

do bem abaixo descrito, pc a Silva'· �. E[screvente J'

nhorado a NIVEA MARQUES ra.menfuda, o subscrevo.

NUNES, nos autos nO 82--60 (Ass.) Dalmo Bastos Silva -

de ação executiva, que lhe
move A MODELAR S/A,;
Om doze avos (1/12) ele
um:l casa sob nO 32, situada

Juiz de Direito.
Confere com o original.
Maria -Juraci da SilvfL

Escrevente Juramentada

V E N D E·S E
Um lote - esquina com 12x30 rota. na tPraia do

Meio em Coqueiros ver e tratar com o sm, Antô

nio Peixoto no mesmo local a qvalquer hora·

neceberuos de Sua Exce-
rêncía Reverendíssima D. (_ VISlTttl'iz André Domlnicê, tio- nnntet Hostdn. Bispo de .

rlj-enageadO� rig Palácio ,Lngetl, ca['�ão .!ellelbando·1
�Tonol}licRI �10 exmo. t�!�����,,�'���i�{'md�enr:;:;�' .\LAY'O'NARA. em' HI .(FI '
Sr. Governafor e senhora Mattlt!?o. sr- \ 1, � .

Celso Ramos. .

noZia l��:;�� �I���:�em�� \ O melhor ambiente t:om a melhor nuísica.
/o:__ Sábado a ddade de "gentil "eom'daçâo pedin'l RUA ,JOAO PINTO - nRREO DO HOTEL RqYAL
."""

�'f/)���'�
I '-'"

I. (}UUOOÓOfO
pOfO poeê...

ROUP'A,
BARII
-O fOUpO do
Otuo!ir!Ode

v contecimentos Sociais

OSVALDO MELO
TUDO AZUL EM FLORIANOPOLIS - Um azul
dourado. Aí está uma coisa que fará muita gente di..
zer em estado de perplexidade: que -côr é essa?
Nem no arco-iri:;, nem nas mutações rápidas e nuan�

ces coloridos dos nossos maravilhosos ocasos desta ilha
também maravilhosa.

•

Onde já se viu azul dOurado?
A-qui meu amigo. Aqui na Capita:l'1
Si eu diseSse que as aguas das nossas baías também
estão azuis. seria pa:roa os críticos apressados uma bo.
bagem.
Agua do mar é verde ...

::I!�� �m:e!�a�ad�L:x�r�s:�::��. não toma

Tonalidade nê-ste casO não é um complexa de sons e

acordes musicais, não1deixando de ser igualmente um

centro "tonal" e harmônico e melódico da natureza.

Até ontem e com tendenci3S a continuar, o azul dou ..
rado é -a: mistura com ê-ste sol que também tem ouro a

derramar-se sôbre os morros azuis, a terra e pôr sê
bre tudo mais.
E a lua?
Essa lua em plenitude de sua j,ase cheia?
Passeiando na céu?
Não sei si sua côr é prata mesmo como afirmam os

poétas...
.

Ninguém lhes cOntesta.
E as e�trêlas, como agora nêstt'!s noites anunciando in..

verno onde elas brilham .cOm mais intensidade?

O que sei é ouf' tudo é lindo.
Tão lindo mesmo, que esqueci as sujeiras sã de baixo

Cá vem o v3tredor de ntas.

Penteando tudo. Até que está bom ..
· penteando &'I!o

calçadas ...

Mas, vassoura não é pente ..

Seja como f-or varreu, penteou, alinhavou •..
Só não varreu o sol que ficOu dourando as calçadas e

pondo ourO em tudo
.. 1

g ::���;�?é cópia do orieinal.. 1 -

AeO�CERA NOITE DE ELEGÂNCIA E CARIDADE -

O CRONISTA LANÇARÁ MODELOS EM DESFILE -

Arlete Cardoso Miss Elegante Bangú Clube 15 de Outubro.
1 _ No luxuoso lago de de- famoso Jorginho Guinle. ' Elegante Bangú.
corações Vila Rica, a

IRua Barata Ribeiro, a

conteceu movimentado

ccqultet em homenagem
a Poetisa Dirce Araujo
Ass!s, quando raein, lan

çamento de seu novo n

vro. J.G. de Araujo Jorge
também foi ponto ano da

elegante recepção que
reuniu intelectuais ca

rtçces.

6 _ Agora podemos aür

mar, jã está de volta de

Cuba, o acadêmico de Di·

rerto Emani Bayer..
(

11 _ O almoço a bordo do
Porta Avlôes Minas Ge

rais, foi realmente acon

tecimento. Ribeiro Mar·
tlns e senhora e este co

lunIsta convidados do

Clube Piraque.
7 - O Clube 15 de Outubro,
na noite de sâ.bado acon

teceu bastante movimen

tado com uma bonita sol

rée onde Vera Lucia uma

das lojas modernas da ct

dade, apresentou modelos
em desfile. Foram os mes

mos exibidos pelas srtas.:

Lucia Maria Lange, .rea

nete Dias, Ar_lete Caldo·
so, Martlda Ramos, Alce

meha Cardoso, Vilma Ma·

ria Coelho e Inah Mourn
Muller. Conforme estava

programado, foi eleita
mtss Elegante Bangu Cru
be 15 de Outubro, Que
conco-rrerá em setembro

próximo Miss Elega.nte
Bangú FlorianÓPolis ii

srta. Arlete oareoso.

12 - O Clube da Colina
(Lira T. Clube) escolhe
m s�a Mlss Elegante
Bangu.

2 -- neeueou-se no dia 25

n. passado, o casamento

da srte. Solange Di Ber
nardi com o Sr. Juan Fel'

nandez Filho - O acon

tecimento foi de grande
repercussão. reunindo o

mundo Soelal e elegante
na recepção oferecida pe
los noivos e famílias, nos
salões do Lux Hotel.

13 - No próximo dia 10,
Solrée da Chita a ooní
ta e movimentada festa
do Rutary Clube nos Sa
lões do Llra 'rente Clube.

14 - Eliseann Haverroutb

não é mais Mlss: Agora
se,rã modêlo.

15 - Amanhã comentarei
a bonita festa Noite do
Remo.

3 - Brasília. O senador e

sra. Irlneu Bornhausen

recepcrcnaram para um

jantar, Presidente Barros

Barreto, Ministro e sra.

Luiz Gallotti. Sr. e ara.

Ministro Candido Lobo,
Sr. e sra. Osvaldo Triguei
ro, Ministro Al'Y Franco
Sr. Moura Leão e Sr. Gal
lottl Filho.

8 Qu:.����a ::l�o:POe�o�� Bispo de Lajes
sul .da Argentina.

!J _ .Not�·se ° movimento \ Felicita o

��:���:: :c��et����: �� O ESTADO
próximo dia 31. Embaixa
dor da Suiça e Embalxa-4_ - Leda cctnn, muito in

sinuante acontecendo em

:!,?'lSa .�idad�,. para reno·

I ;ç;;e:�J� gúJrdfroupii da

,

5 - Sônia Dutra. com toda

aquela beleza que possui
clrcula em companhia do

A c .... "'Uh•••• do (''''01 ••• 0111
,. 10. 1I•• ,alldo".l'Idod. 37.•• 11;.
......'i. do "A M.dol.t'�

Esta é uma ocasião como pau.
cas vl!z� acontece: você com

p�a a melhor roupa do Brasil e
amda concorre a milhares de
cruzciros em prêmios. De corte

mo.derno, sóbrio e distinto, em
tecidos �a melhor qualidade, ii.

Roupa lSarki cai 110 seu corpo
e)(alamel�te como você gosta ...

como eXigem a sua elegância e
e o seu bom-g&lo. Vá conhe
cer OS novos lançamentos Barki
para &tc Inverno. na grande
venda de aniversário de "A Mo.
delar". Leve 05 de sua preferên.
ela.. e boa-sorte.

_

Distribuidor Desta Cidade I

.

)���_.: -�-:':'':'

(.
�, .:J:'

IRMANDADE DE NOSSA SENHORA DA
CORCf:IÇÂO - Ptocissão de

Corp�s Chrisli
CONVITE

De ordem do sr. Provedor desta Irmandade con
vrdo os srs. Irmãos para comparecerem à Sacristia d;
Cat�al �etropolitanar na próxima 5.11. feira, dia 1.0
de JU�O, as 15,30 horas, para, revestidos de seus ba;

�::udraus tomarem parte na Procissão de Corpus Chris: ..

l'ece���cipadamente agredece a todos que campa ..

Consis�ório da Irmandade, 20 de maio de 1961
AME RICO OLIVEIRA _ 2.° Secretàrío

Coo, 31.5.61

Ações Preferenciais da Petrobrás
PAGAMENTO DE DIVIDENDOS DE 15%

.

Petróleo Brasileiro S. A. "'T "PETROBRAS"
av:sa qu.e, a partir de 1.0 de Jullio e at 31 de
agôstc-víndouro, efetuara, aos acionistas residen..

tes neste cidade, por intermédio do Banco Indús
tria <.j Comércio de San t a Catarina SIA o
pagamento do dividendo do exercício de 1960
relativo às ações preferenciais, na base de 150/;
sôbre o velôr nominal das mesmas.

31-5..61

GARRE UM LOTE DE TERRENO
NO MAIS PRÓXIMO LOTEAMENTO

DE BRASíLIA
Sua }n.teligên�i� vale dinheiro, Responda' qual o nome

do palácio presidênclal em Brasília?
Resposta .

.. . .

e GANHE �m /.indo lote de terreno de 360 mts.2· j��t�
a N�va Capital, se V.S., for contemplado pagará apenas
pequenas despesas referentes a transação. Atendemos
pessoalmente Ou por carta para o endereço abaixo
NÃO PERCA TEMPO - Somente 20 lotes serão dis
tribuídos a titulo de propaganda. - LOteamento inser-is,
to de acôrdo Com o Decreto Lei Federal n.? 56 _

- Jardim Ah(orada de Brasília-
Caixa Postal 4.979 - São Paulo

Nome Idade

Rua N.o .. Fane ..

Cidade Bairro.

Estado Profissão..... . .

(valor do lote premia crS 50.000.00 (cin ...

coenta mil cruzeíros)
Coo, 30.1.4/6

*
RECREAÇÃO
INFORMAÇÕES

-* TURrSTICAS
'.' PREVIDÊNCIA

Petrófeo Brasileiro SIA. "Petrobrás"
ENTREGA DE OBRIGAÇÕES

Petróleo Brasileiro S A. - "Petrobrás" comunica
que. a partir de LO de Junho e até 31 de Agôsto
vindouro, por intel1nédio da Agência do Banco In_
dústria e Comércio de S:,nta Cat-a.rina SIA., fará a

entrega de obrigações ao portador correspondentes
as cont1ibuições recolhidas nesta Cidade, no exerc:...
cio de 1957, por prOprietá�ios de veículos autOmóveis

A entrega das obrigações l'efel'idas se fará nas

seguintes condições:
1. Inicialmente, somente serão atendidos os con.

tribuintes, sCus representantes legais ou ce::.

sionários, que se apresentarem com as respec
tivas guias de recolhimento.

2. Depois do 30.0 dia, a partir do início da en_

trega. e até 31 de Agôsto também serão atendi",
dos os que não possuil'em o comprovante de
reconhecimento·

3· Após êsse prazo, a entrega dos titulos, será
feita na séde da PETROBRAS, no Estado da
Guanabara·

4. As obrigações serão entregues diretamente ao

contribuinte, seu representanté"legal ou cessiO...

nário, mediante comprovação da identidade e,

quando fÔl' o caso, do intrumento do mandato
ou da cessão.

Simultâneamente com a entrega dos títulos, será
efetuado o pagamento, dos juros, a razão de 7% ao

anO e relativos .aOs semestres já vencidos, deduzipdo..
se nêsse ato, de acôrdo com a .Lei, a importância
correspondente ao impâsto de renda, na base de
21%,

31-5.. 61

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



_-_o_.._u_o_o_-_o_.._._,"_._a_Tl_,OO__D_lUl_'a.,-O_a_"_O._T_&aUI__• F_lriaonópolls, Terça.Feil'a, 30 de maio de ��

C<>:�::�:�:a�: da NdvA laVaD.Rã AUTOMÁTICA
..,t' ...... aa sr «E!. 111«"

A úni(o máquina que
LAVA. ENXlGUA com agilador
SECA por (entrifugação

Goroníio integral, sem restri
ções, abrangendo a motor
e demais peças elétricas.

•. ,''',i .. Di poio,.
que.co tml1"{:I,allto.m�t!..:o de op� :t1'0t5, <;>e'
rnicindo �brel'i�� ou re

perir quaisquer ,d.,,-.

Co••• p./, Tompg Sup ...
d••• Maior comedida
d: .. e menor e:Ôrço!
Capaci ade ue ,ar�l: at�
4 k:;.

Assistência permanente
através dos próprios
firmas concessionórias.

CONCESSIONÁRIO AUT _ RIZADO

- Rua[Trajano' 29
I

'I

ATENÇÃO
Sra. Dona' de casal

, .

VenM assistir uma �emollstra-
�ão �rática em nossa loja com

a Ins�etora 8raste��' e �aDili
te-se [: �an�ar um lin�o e - útil
avental.

di'�=
Agencia Inlerme-

N:��RA
--

� diária de Imóveis
GA'OLA

_

Rua Conselheiro'
��ªªO-:.:-- Mafra, 41

: _ T'..!"N� c�m�6�m,C_ �a�v �oSá"nco _

.. r _.. Esquina Esteves JunIO!
-

1 - BAR na Rua Francisco 'rotenuno com

Restaurante e moradia anexa.

1 - INSTITUTO DE BELEZA com instalações moder
nas.-

PARA PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES vendemos
em Capoeiras - Morro do Geraldo - Rua Odilon
Galotti

2 - LOTES DE TERREN0S com 283 m2 cada
1 - CASA DE MATERIAL - de esquina - própria

para negócio e moradia
1 - CASA DE MADEIRA.

MAIfRNIDADE (ARNfLA OUTRA
SERViÇO DE RAIOS X'

K_dfu tJ�lsta!l: ORS. A. J-, NóBREGA UE ULJ \'I-:II'A
.WALDO J. R. SCHAl:FItiI

.UIM•••• "'i..al. - VeI'lcQla UW., _ IIUn. _

Toru _ 0..0. - ID&eI;dDo, eto.

Úr. Laãro� Daura m.�rG:::'�:� a:-cU�=:·�=·trl�:�tttrlu
Clínica Geral "18PO.�:."�='::D�:U;:��'Especialista em molésti1

aDDaÇO: Rua Irmi Ben.arda ./tI OnJblU c-eo-.

�i::���r::d:'c.'{I�!s ���� ---D=-B-.-L-U-IZ-E-.-R-O-C-H,A-F-R-E-I-R-E--�cões agudas e crônicas, do

aparêlho genito-urinário em CIRURGiÃO DENTISTA
ambos os sexos. noençes do ADUI,TOS E CRIANQAS

���:êl��r�����tiVO e do sts-
seu ::��iC���s�ltS:r�� ����;:�o :O�m!�:Ol� dl;S!��:�';�,aç��

fIoririo: das 10 às 11,30 bs. e outros melhoramentos técnicos.

e d3'l 14,30 3,$ 17,00 noras. Rua Felipe schmldt, 34 - 1° andar - 5/3.

Consultório: Rua Saldanha
Mnr�nllo. 2:_ 1.0 andar.

(esq. da Rua João Pinto)
_ Fone: 3246.

flf:'sldênela: Rua Lncerda

SABOROSO!
SIi CAFE ZITO

A P R1E N D A I H G l E S
·com O Prol. Mr. Edwald Green

ii rua Tr.neRte Silveira ..12No Brasil, como no mundo inteiro, OSRAM quer dizer

lâmpada ... e sempre- a melhor lâmpada. Por isso, quando
Você precisa de lâmpadas, lembra logo a marca O$RAM!

ÕS.RAM
PARA O BEM DOS SEUS OLHOS!

MO rOCICUST-A�'
A RAIi'\HA DAS Blt:lCUnAS, avillll que
está apta a executar o ...ervtcc de 'rintur3 em
Motocicletas e Lambretas. Rna : Conselheiro

_.
Mafra, 154.

�_._--------------- -

�12DEA�
:w

PROGRAMA DO MÊS
Programa do mês de Maio

DIA 30 - Terça - Cinema - 'Sob o Comando da Morte'

o SR. QUER COMPRAR CASA!
o er, (IUeI" vender sua casa?
Enli,o procure sem demora o eséritório de venda de

il11l1,·('is. Vende também lotes no Grllpo Escolar de Bar
reb-ns : LOTEAMENTO "BAIRRO DO IP�ANGA··.

Inrormecões:
CADASTRO SOCIAL

Dr. Hélio Peixoto,

Advogado'
Escrltório \...... Rua FelipE'
SchÍnldt, 37 - 1.0 andar -

Sala 4.
Residência - Alamedil

AdoHo Konder, 27 - ontxc
Postal 406 - telefone 2432

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de
preencherem o coupon abaixo e remete-lo â nossa Reda
ção, a rtm de eomptetnrnioe. o quanto untes o nosso ca
dastro social:Oito Julio Malina

l{ulI Fchpe Schmidl, H - Sobrado, telefone 2347,
NOME

P A S C O A D O D. C. T.
J.. CONVITE-

Temos o prazer de- êonvídar os prezadas colegas e

Exma. Família para fazerem parte da Páscoa dos
Servidores do D.C.T., a realízarcse no mês de junho e

que obedecerá o seguinte programa:
Dia 2 às 10.30 horas - Conferência pelo Revmo .

....padre Francisco de Salles
Bianchini, na Alm6xari_
fado,

Dia 4 às 8 horas - Missa Com Comunhão G{' ..
Geral na Igreja de São
Francisco.

Esperamos contar com o apóio de todos, para maior
brilhantismo da solenidade, o que de antemão agra ..

decemos

RUA

MAE

PAI

Data xasctmento .

Estado Civil

Emprego ou cargo

Cargo do pai (müêJ .

PRECISA-SE IDe uma sala com uma área aproximada de 40
metros quadrados, próximo ao centro da cidade.

Solicitamos dirigir.,e ao sr. João Cardoso, pela
Caixa Postal. 432, Florianópolis. 31_5..61

Pela Comissào
EPITACIO BITrENCOURT

Cog. 1_6_61

APARTAtt1E,NTO
ALUGA_SE O"I:IMO APAR'llAMENTO COM SALA
2 DORMITORIOS. COZINHA. BANHO, E AREA
COM TANQUE, SITUADO A RUA DUARTE SCHU_
TEL, OIRIGiR-SE 'A RUA FEUPE SCHMIDT, 3'

SALA 6,
CGd. 3/6/61

4 em 1
Mude os {umas dos seus interêsses fazendo
ginasial pelo �tigo 91 em 1 ano apenas.
Multiplas possibilidades Je �xito e garantia de sa-

,-tisfll:ç,ão.
.

Exames em maio de 1962.
Infonnações à rua Nereu Ramos - 39 (Grupo Mo,
dêlo Dias Velho) das 18,30 à:-, 20,30 roras dtârtemen-,
te, execeto sábado. .

31/5/(ll

CAMPAHHA DOS COBERTORES
A Associação das Damas de Caridade, há vá ..

rios anos vem dando, ampla assistência aos doentes
fichados, COmo também aos demaispobres necessitados,
com. a distribuição de cobertores, ranchos, remédtos,
etc.

Dentro em breve dará uma sessão ctncrnatográ
fica. em beneíícto desta entidade, cuja "renda se

destinará a aquisição de cobertores;
Assim sendo pede .. se aos sempre caridosos e com_

preensívos amigos dos menos favorecidos cooperar
com esta campanha.

ASS. PEDRO FAGUNDES (Estudante)
Florianópolis 22�de maio de 1961.

31_'i-Gl
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HOJE, Á NOITE, O AVAl DEFENDERÁ A LIDERANÇA INVICTA, DANDO COMBATE AO BOCAIUVA - Em se quência ao Campeonal� de Pro
fissionais da Cidade, para a noile de hoje marca a lahela o enconlro Avai X Bocaiuva, ou seja enlre o lime líder ahsolulo e um dos "lanlernas", de
vendo o lavi-celesle levar a melho, nesla·pugna enlre o con junlo que ainda não conheceu a derrola e o que ainda não sen lia a salisfação do Iriunfo. A

peleja eslá marcada para ler in ício às 21 horas, logo após o enconlro preliminar enlre as esquadras suplenles.

Orüüüàiõs�--l1àTàríõeõses-e--Gaõ�iiõs,--õs--herois
Teve cunho allamente brilhante a I Regata Internacional de Santa Catarina que levou à baía sul vários milhares de pes soas - Assombrosos os orien

tais que levaram a melhor nos páreos de skiff e eight - O Aldo Luz colheu estrondosa vitória no "quatro sem" - O Cachoeira, de Joinville, surpre
endeu, por pouco não levando de vencida o páreo inicial que foi vencido pelo Barroso, graças ao seu impressionante ru sh - Argentions não conven

ceram � Emocionanle o duelo enlre Marlinelli e Bolalogo pela segunda colocação do pá reo de oito - Detalhes da magnífica manhã náutica de do

mingo promovida pelo Aldo Luz que, assim. lavrou o maior tento de sua existência, com o retumbante sucesso obtido - Presentes o Governador Celso
Ramos e o Prefeito \Valdemar Vieira. !::�U,°cl���:g:,ar�g:�:e��: ��;;:n�:c7��ql��:r���a:�r: :;Os�t�ll�Sn��ti��� ��� ::� �o::r�a�U��d��lma: °l!a:�

Com tinta de ouro, ela putas ou acompanhando a cheia. vivendo as emoções de maior signifIcação, gra- no panorama esportivo do tentar sério duelo com a da baia sul, ovacionou deli-
como deve ser escrito o Ca- sua transmissão pelas nos- de cada páreo com um en- ças a essa plêiade de acne- país. guarnição do Clube Náuti· rantemente os bravos re-

pítulo da I Regata Interna- sas emissoras, viu-se toma.) tusíasmo nunca visto. Já às gados do Clube de Regatas 1.0 PAREO _ BARROSO co Barroso, a qual, num madores aldlstas que pro-
clonai de Santa Catarina da de assalto pela Regata primeiras horas da manhã Aldo Luz, tendo à frente O páreo inicial foi dts- "rush" verdadeiramente clamaram e bem alto seu

que figurará no livro das que teve como' promotor começavam a afluir à baía Aldo Luz, Eurico Hosterno, putado com um atrazo de Impressionante, conseguiu grande valor técnico e nsi-
realizações mais brilhantes essa alúémi�ção repleta do sul milhares de enccíona- Moacir Iguatemy da snvet- mais de uma hora, motiva- a vitória por reduzida díre- Co.

.

e arrojadas do esporte bar- reites gloriosos pata o re- dos que superlotaram os ra, Orlando Carioni, Alcides do por deficiências na sat- rença. Perdeu o barco joln· 5.0 PAREO � MARTINELLI
rfgu-verde. Não serão pre- mo cetartnense. o Clube de céis, principalmente o do Rosa, Sady Berber e outros. da. Serrtransourso foi emo- víüense mais pela falta de O quinto páreo, disputado
cisas multas a'djetivos para Regatas Aldo Luz que. para atêrrc Que ofereceu um as- Lavrou, pois, um tento de c10nante sob tôdos os as- experiência do que pela au- entre os clubes do Estado,
dizer o que foi o êxito da essa empresa de tão gran- pécto eíreeente. só compu- feitura. magistral o querido péctos, surpreendendo a sêneía de apuro técnico. Foi foi vencido facilmente pe-
manhã remístlca de domtn- de vulto' não poupou sacrt- rever is grandes disputas clube presidido pelo dr. AI· tôdos a "performance" da um páreo renhidíssimo, lou- la guarnição rnartmeltnc
go, quando tôdn a cidade, netos. Teve o Povo norra- verificadas na Lagõa Rc- do Luz. Imitem-no os outros guarnição do Clube Náutt- "ando-se sobremaneira o constituida por EdiSon
acorrendo no local das dla- napolitano uma manhã drIgn de Freitas. no Rio e clubes de remo espalhados Co Cachoeira, de Jolnville, desempenho dos gaúchos, Schrrüdt e Rui Lopes, tendo

no euatbu. em Pôrto Ale· pelo 'Estado e teremos o es- que vinha liderando a pro- como também da.. guarní- Jaime Furtado no timão. O

cão cnchoeírense que, me- América foi o segundo co

Ihor adestrada, poderá toro locado, vindo em terceiro o

na.r-se uma das melhores Aldo Luz, em quarto o
do país. O Botafogo chegou Atlântico, de .roínvüte e nos
em segundo lugar, colocan- últimos lugares duas guaro
do-se o Aldo Luz em 4.0, o ntcões do RJachuelo.
Martinelli em 5.0, o Monte- 6.0 PA�EO _

vídéu Rowing em 6.0, o Ave- RIACHUELO
renega em 7.0, o Tietê em

8.°.
2.° PAREO � MARTINELLI
O páreo seguinte, em bar

cos a dois remos sem�
neiro, teve como dísputan
tes os três clubes da cepr
tal, vencendo a guarnição
martinelina constttutda por
Erich Passig e Walfredo dos
Santos que deixou atrás
dois barcos e Aldo Luz, vín
do mais atrás o Ríachuelo.

(;����OO[ffiJ�� I
Nova Sur�resa merece o �lHlonBI� �e fii

GOLEADO O FIGUEIRENSE PELGATLÉTICO PELO ESCORE DE4 X o,cOM TENTOS DE BÁ (2l,MA
RINHO'E eSCAR - CIRO E ANIEL, AS GRA NDES FIGURAS DO IMATCH - FIGUEIRENSE 7 X
ATLÉTICO O, NA PRELIMINAR. ;minut?�, pouco depois

de\COn"o,
Atlético 4 x

Fi-I
'e da perfia. Seu desempe-:

Experimentou, na
. t-ar�e inicial, ten�o no lance fa., � ��:v!:��� c���e���sa�Ot�� gUelr��ELHORES nho agr���b���mente.de anteontem, o Ftgue! .. lhado Gestão e �oml que; ço de fóra de área Mari_ No vencedor não houve ATLE'TICO _, Wilson;

I'en.se, um dos seus l'ev�& abandonou o arco para 50- i nho assinalou o segundo elementos que não conven Xisto, Bezerra e Ciro'
mais amargos destes últi.. correr o companheiro. Aos tento. 'tendo Sá consolidado cessem. Tod,QS bons des Culíca e Vedínho: Mari;
mos anos, ao ser goleedc �4

.

minutar, �um, corn�l o triunfo .:105 17 minutos tacacdocse, porem, � za nho. Telê, Oscar 'Ailton e

f�ag�rosam�nte pelo -ren"" ha�ldo .
p?T Eernarrdo, 3!'. AOs 33 minutos, o Atléti .. gueiro Ciro que foi ii figu .. Bá.

�1��icoPe}Otao r�o Clube A... COIS3i, �lCarrun:'pl'etas para ticc .deu_:;e ao luxo de ra maior da refrega. quer FIGUEIRENSE - Dorní;Cata mense, pela o At:etl�o. porem sem COl:_ consignar novo tento, o marcando quer apoiando. Arnoldo. Márcia e Gastão;
contagem. de quta.?,o tentos sequenclas de,nosas. pOIS último da tarde. eompl�_ Xisto, Oscar, Wilson e Bá. Fausto Nilton e AnieI,
a zero, �m�o, aSSim, sofrel Xisto. bem colocado, cabe.. tandO, assim, a goleada. foram outros nomes em Fernando, E'rico. Pereréca
sua pl'Unelra derrota

.

no ceou no momento' .prQpício, MareDt' ...? Oscar Com um evidêncit. Culiea estreou; Sérgio e Edmír.
ccrt'a.m� _de, 61 e -co�solida� evitando a e':1tl'ada da. bo.. "sen'_'::!Ulo" violento, após COnvencendo plenamente.' PRELIMINAR
.1. poSIÇ?O �o. Ava� �ue. la. �os 42 ml?utos. Wilson manobro sensacional de "X"o vencido pontificou a Foi vitorioso na partida
_Igora, e o. ume? UlVlCto, realizou nota\'€1 defesa, Marinho C!ue iôra servido íigul'a de AnieI. verdadeiro preliminar o Figueirensl'.estando .distancla�o t:& df'sviando. com um salto, por Xisto. Pouco depois, crack no Centro da c�ncha, que conservOu a vice_H ..

I)ont�s �oJS seus_dOIS J1l.al� para ercanteio um peloJaça um "shoot" falte de Mari_ �cctlndado pÔr Arnaldo, deranca do certame de aJõ ..

rc.s nV31S que sao o alVl. :le Pereráca endereçado ,ao sho obrigava Domí a difí ... Sérgio e Fel'llando. Os de ... pirallt�s, impondo...se pela
.:l:gro e o Paula Ramos, canto direito. Finalizou o cil intervenção, desviando c mais atuaram muito aquém goleada de 7xO.-
..:�te derrotado na seman� 1.0 tempo .com o AtléticO eOicante;,) que Oscar cobrou oos suas possibilidade� RENDA

i)n�a5da pelo' Tamandaré, em v3.ntag�m: 1�0.. e I) mesllío Domí aliviou de reais.
.

F�aoo a renda: cr$

po� :;. na entre o "Deca A. fase fmal fOI ma�s .�m soco. Aos 41 minutOs. {oul ARBITRAGEM 4.690,00.
"

- g
. .' .novlmentada que a IniCial. de Ciro em Pel'eréca ass;_ José Silva foi o dil'iger. ....

no e o trIcolor d.o Estrel. -:0111 o Figueirense lutando nalado oeJo iu'bill'o pL'óxi_ -------�---------

L� teve altos e bruxos, téc. denodadameste para desfa... mO ú :'meio·_lua" Bateu Filia-se o Clube do Cupido e vai "bolar
,llc�ment.e f.alando. r���' Z('-I' a dif�l'ens.a, �nq�'<IntO Sérgio que a�il'ou no tra_

Plore�n, hg�lr� supe lorld�, que. o tricolor, mais har.. l'e.5são, nl't)vocando séria banca" no juvenil de basquetebol
(C os trlCO ores estre� monioso e decisivo pl'O_ conlu.sào frf'nt<. aO arco d('\ A' }I'ederação Atlética Ca- tas, a começar pelos serviços
lcnses que cOmeçaram a

ClI1:ava ampli6 .. 1.a. no que Wilson que desviou ti bola arlnense, concedeu no últi- do Sr. Hamilton Platt, indis·

!��:,.c;�:o%?:��ç:o :d:��: foi bem sucedido. Aos 12 para longe. Finaliza o en.. .lO dia ·12, filiação ao Clube cut�velmente a malar autorl·
'0 Cupido, que vai disputar dade em técnica e

prepara-,
strio em tramas bem coor.
denéldas e com muito obje. AINDA LíDER DA TAÇA .la����x��oca��:ieo�:�e��� b�� �� ::!:�� d�es:�:.u��
t�l�iS��: �sOl;::�t��r��'oa3:: "EFlêlÊNCIAII O FIGUEIRENSE lU� 0$ rapazes do CupidO tarina.

ticanos enviaram aO redu- ,lossuem fortes equipes de A nossa reportagem nâo

la de 'Domí, mas. quanto JUVENIS
_'nfantll e juvenil, motivo foi at-:!ndlda ao rolicitar no· .

ao rcsultdo. convém frisar porque acreditam que brilha· mes de atletas que serão cha-

que não tNlduziu o anda. II'fio nos campeonatos das mados peloClube do Cupido,
1·° lugar - Guaraní e Figueirense, . O p.p.

I
duas categorias. uma vêz que seus dirigentes

��en�ocu:���g�o°ad:e���� 2.° lugar - Atlético e Bocaiuva. 3 No que se refére ao juve' desejam evitar prejulzos em

á meta guarnecida pOr !:: t�:: = ��;�l! Ramos e Tamandaré, 5 �ll�uSeÔ:e��;;: ::õ�:::�, a;� ���� l:etec�::C;e���;ta�to��:i�
��ils�:v��e)�:�e ��as :�: It••!!IIlIblllil'ffii§iO'

ASPIRANl'ES �e��d�����r, ���es��z c��� �:�:da:� �:s�uaes ��e��t�i�
�:;;a��re �:t�OI �e::� :vJ� tudo pronto para o início do do novo Clube, sera de in-

,abr das defesas que o ).0 lugar .- Paula Ramos, '0 p.p. �;:;��at� P�:ti��:a��:;dd� !:�:;ta�U:l�c:�ad�o�: ��:
ri����ad:;�� t!ic:�:r m��: i:: ��::� = !��i�ense, 2·

Cupido. como, tirar o maximo de pra-

ta!'. Uma coisa foi certa: a 4.° lugar ..... Tamandaré, 5 Entre os componentes do veito dos r,sultados que es'

vitória foi merecida· O e�.. �:: :�::.= g�:�:��' 86 �l�sbeded����;::�: :ar!�:é:a:� �;���esc�7:��:; através de

core é q�� fo����el'ado. 7.0 lugar _ -Atlético, 9 que formam sem dúvida ai· Muito 'cMo portanto, esta·
guma, um elenco com gran· remos aqui dIvulgandO resul·

des possIbilidades para en· tados e publicando clichés

grandecer mais o basquete· dos ast.ros de basquetebol
boi da nossa capital. São juvenil, do clube sensação
êles: Paulo Henrique de dos próximos Campeonatos
Mcura Ferro, Ney Claudio oficiais. AproveItamos esta

Vlégas, João Otaviano Ra- oportunidade, em que pela
mos, João Carlos de Freitas, primeira vez falamos do
José de Miranda Ramos, Clube d.o Cupido, para dese-
r..Iatcio Wendhausenn. Nlval� jar a todos os seus Integran·
do Machado Filho, Norton tes atIetas e dirigentes, os

Noreti, Oberdan Vilain, João nossos votos de sucesso, e,
Carlos Silva, Fernando Fiuza confiamos o nosso incentivo

Wichettl. Luiz Gonzaga, Aldo a esses jovens que'em bôa
Kucrten e Wilson Emanuel hora, \'!er�m ImpulsIonar o

Lobo. aristocrático esporte da ces-

Além ·desses nomes, outras ta

gr�ndes aqulSfçôes sf'rão fei·

2.° PÁREO B _ ALDO LUZ
Na prova seguinte, em

loles rranches a quatro re

mail. correram apenas Aldo
Luz e Martinelli, que era
varam um dos grandes
duelos da manhã náutica.
Venceu a guarnição aldista
por mínima diferença! Eis
como formou a guarnição:
Timoneiro � Antônio Car·
las Mafra e remaqores �

Marc03 AUl'êleo Boabaid,
Antônio Benedito Cunha,
Marcelli Rupp e Edgard
Teixeira Pint-o..

3.° PÁREO - MON
TEVIDÉU ROWING

Este o páreo que grande
interêsse despertou, por
quanto tôdos queriam co·

nhecer a classe Indiscutível
do "sculler" uruguaio Pau·
lo Carvalho. Páreo fácil
para o remador oriental
que venceu sem se empe ..

nhar multo a fundo. Re·
mau calmo e desembaraça
damente, como se estivesse
dando :im passeio pela baía
sul. Em segundo lugar che·
gou o Botafogo, vindo em

terceiro O· aldlsta Orildo
Lisboa e em último o blu·
menauense Harry Kreutez.
feld.
4.° PAREO - ALDO-LUZ
A seguir foi disputíldo o

pâreo de quatro sem timo
neiro que marcou retum·
bante vitória' da turma al
dista constituida por Hall·
ton Haertel, Manoel João
Teixeira, Enio Sônego e Os·
valdo da Sil1'eira, que che·
gQU com boa vantagem SÓ·
bre a guarnição uruguaia
do Roroeros deI Paysandú.
Colocou·se em terceiro o

O penúltimo páreo do
programa foI disputadO em

10Jes a 4 remos, entre os

clubes da Capital, veneen

do após renhido duelo com

o Aldo Luz, a guarnição do
Rlachuelo, formada por Ar
naldo Régts, Nelson Leal
Coelho, 'Osní Coelho, Saulo
José Dias e Ivan Vilain,
êste timoneiro.
7.° PÁREO � MONTE·

VIDf:U ROWING
Com o páreo principal do

programa, em barcos a oito
remos fol encerrada a ma
nhã remleuca de .domíngo.
Disputa -eletrizante entre
as várias guarnições, tendo
vencido de ponta a ponta,
como a revelar seu apuro
técnico admiravel o "eight"
do Montevidéu Rowing
Clube, constituido por Al
berto Pagani, timoneiro (l

remadores Gustavo Perez,
Norberto Delgado, Luiz

Mayer, Mariano CaUlin,
Juan Córtez, Furio Perco·

vlch, Carlos SouHer e Mi·

guel Rodrlgues. Em segun
do lugar, após sustentar rc
nhido e sensaciónal duelo
com a guarnição botafo·
guense, chegou o oito mar·

tinelino de Manoel Silveira.
O Aldo Luz colocou·se em

quarto lugar, vindo a sc·

guir o Barroso e o misto
Avelaneda . Almirante
Brown.

qOVERNADOR E PRE

FEITO paESENTES
Convidados e homena

geados especiais, presencia·
ram (e naturalmente vi
brara!'l1 � torceram pelo su'

cesso dos nossos remado
res) à Regata Internacio
nal OS srs. Celso Ramos e

Valdemar Vieira, respecti·
vamente governador do ,Es·
tado c prefeito da Capiml
Notamos, também, a pre
sença das !1guras mais re·,

presentatlvas de rodas as

camadas esportivas, sociais
c pOliticas da cidade, num�
pujante demonstração de
interesse e imtuslasmo pelu

:�:��� n::tic�onurental
PROFISSIONAIS '\

...

1',0 lugar - Avai, 1 p p
2.° lugar - Figueirense e Paula Ramos,4
3.° lugar - Atlético, 5

-

4.° lugal' - Tamandaré. 6
5.° lugar - Bocaiuva' e Guarani, 7

A partida {oi iniciad'a ás
15,35 horas, ou seja com

um minuto de arrazoo Logo
dOS 10 minutos, Oscar arre...

mesou rasteiro e· quando
lodos já gr�ta"am gol, la

bola foi de encontro ao pOs
te' lateral dil'e.to. Aos 17
minutOs. Sérgio serviu Fer.
nando qup• mesmo pilhada
Ln impedimento, atirou
às redes, �endo o tento
com acênu invalidado pe
lo árbitro. Aos 20 minutos,
m(lnobl'�ndo cam V�dinho
_ Mal'inhn. o exhema ca_-�

nl1oto Dá obteve o tento

TAÇA "EF1CIENCIA"

1.0 lugal' - Figueirense, 51 pOntos
2.° lugar - Paula Ramas, 46
3.° lugar - Tamandal'é. 37
4.° lugar - Avaí, 35
5.° lugar'- Guaraní, 25-
G.o lugar.., - Atlético, 21
7.u lugar - BOc,!;liuva, 11

NOVA VITÓBIA DO PADRE ROMA
Mais um triunfo .consegujram os rapazes do Padre

Roma. desta feita contra a equipe suplente do São
Luiz F. C·, da Agronômica. pelo marcador de 2 a O.

Os comandados de Pedra, aprcsentaram-se bem.
faltando ao seu time, apenas um pOuco mais de con ..

juntQ, o que viri!.a melhorar.em muito o time da rua

Padre Roma.
Ary assinalou o primeira tento, para Renat.o dar

cifras definitivas ao marcador num lance em que fa ...

lhou o goleiro contrário· Osmar desperdiçou uma pe_
nalidade mcUç.ima atirando pnra fOl'a, !luando àinda o

marcador era O a O.
O Padre Roma alinhou: Paim, Lauro e Luiz, Ba ..

lafo, Dida e Tico; Renato, Ary, Osmar, Bolão e La..
Jau (Zeca).
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o aconte imento que todos esperavam

I Maior Festa de aniversário
li vista em Florianópolis!

37 em brindes em cada 177de compras

e a �razo ttl�O �elo mesmo �reço �as Yen�as à vista !
, �.

� �
� ....;,.�� -f," "

37dias de festas

OS CLUBES remlstlcos de A FLORICULTURA, home

Santa Catarina estão de nageou com um bonito ra- r
parabéns pelo sucesso na malhete de rosas a Miss
l.a Regata Internacional, Sla. Catarina Carmem Neu
patrocinada pelo C. R. sa Formlghleri. A sra. Pau
"Aldo Luz".' Os srs. Eurico 10 Carvalho, entregou sim-'
Hoslerno e Aldo Luz, os In- bôlícamente. I
�:�:!:�iSosdaur�;�:i:s�: A PREFEITURA Municipal,

\
primeiro lugar e catarlnen- homenageou Miss Florianô- :
ses em segundo, na grande poJy., russé Cabral, com um

prova aquática. Parabens bonito ramalhete de Rosas. i

�:açc::::��::a.da orgn- :o���·. Ismael Gyl, a entre-I'MISS Santa Catarina Car-
mem Neusa FOrmighieri, A RAINHA do Hipismo Ya
Mlss Florianópolis Jussá ra Francalacci, foi .home

Cabral, Rainha do Hipismo r-ageada pelo Centro Cata
leram homenageadas no rinense de Hipismo, ,com
grande -cocktan'', no Lux um ramalhete de Camélia,
Hotel, com Brazlllan Club entregue pela sra. Eurico

WhiSki., patrocinado por Hosterno.
SylVio Orlando D:imiani &
Ltda, Aconteceu rnovímen
tndlsslmo. Amanhã comen

t�re!

A BONITA Tânia Del Vale
Y Araújo, foi eleita Rainha
do Remo de Santa Catari
a, na grande "aotrée'', No1-
do Remo", no oíube Doze

Oe Agosto. Participaram da.
�lII.lssã.o: Mlss S. C. car
!nem Neusa Formighierl;

�iss Fpolls. Jussá Cabral;

Pr���la��i;HI�:�I:� i:::
terno; Nagel de Melo, Mau
ro Amorim e Eliane Lins,
Ilalnha do Doze de Agasto.

A famosa perfumaria Guer

lain, ofertou um magnifico
perfume, Para a Rainha do
Remo, Tânia Araujo. Foi
entregue pelo Sr. Aldo Luz,
Presld. do C. R. "Aldo Luz"

A FABRICA de Rendas

Hoepcke, ofertou uma be

tíestmc peça de iesí, ultimo
lançamento, para Miss San

ta Catarina, Carmem Neu

sa Formlghierl. O brinde
foi entregue pela Sta. Elia
ne Lins.

AMANHA, comentarei a

grande resta. da coroação
� COLUNA cumprimenta, � ��ê��=d�a�t�a;:��r�:\�a�
:a. �ilvla Hoepcke Ramos ja!..
fII •. Silva, Miss Elegante

�>IíC() Dance do Lira T. C.I "'- ......,....
• �"'I"'-'"

,

�
ano p.p., pela data na- MUITO elegante a era. ora

�ela que transcorreu do- eíetn Reis, no ccquttet das
i,o p.p. Misses, no "Lux Hotel.

s.

MlSS SANTA CATARINA CARJIIEM NEUSA rORMI·
GRIERI MUITO APLAUDIDA - UNIA DEL VALE Y
ARAUJO ELEITA RAINHA DO REMO DE S. CATARINA
- SUCESSO NA REGATA INTERNACIONAL.

Um ACORDEON SILVERS

TONE, 80 Baixos, 1 caixa e

1 pandeiro. Preço de 'Oe!!.
sião. Tratar nesta Redação,
com Ivo Ventura.

Si f, roeê r/ueja qanhar
,

I
•

EXIJA A
'NOTA FISCAl
DE SUAS eU.PRAS ! ... E CONCOfttA A.

�ORTE'� EM JUNHO E PElEMBRO'

DE SEU TALÃO VAL�_1 MILHÀO�
TROQUE SUAS NOTAS FISCAIS POR CERTIFICADOS NUMERADOS - ATÉ O DIA 31 DÊSTE MÊS DE
MAIO, NOS SEGUINTES POSTn<;. COM FUNCIO]'JI\MENTO "L'RANTE TODO O DIA, INCLUSIVE
AOS SÁBADOS:

POSTOS NA RUA TRAJANO (RANeH O D.;\ ILHA) - 1 PÕSTO NA RUA VITOR M E Iii E L E S. �R
"l'ÕSTO NA RUA FELIPE SCHMIDT,36 - 1 PÕSTO. NA C OLETORlA ESTADUAL DO ESTREITO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Miss .�I�I - ,�éria �aD�i�ata ao Titulo �e Mis& �rasil
Os melhores Clubes do pais convocaram as mais

belas jovens de todos os Estados da Federação. Do
Amazonas ao Rio Grande, começam a surgir moças
bonitas. Seu objetivo: O cetro da beleza brasileira e

talvêz o título de Miss Universo. Os prêmios são. os

mfis sedutores: viagem a Miami, Com possibilidade de.
jóias, dólares. automóveis e o cetro da beleza interna-

o cional.
Cama os demais Estados, Santa Catarina apresen

tará sua candidata. Tem olhos verdes que parecem re

fletir o mar. A côr é morena clara. Os cabelos são qas
tanhos e a fala é meiga. Seu nome: CARMEM NKuSA
FORMIGUIERI. Uma das moças mais bonitas, entre

outras tantas que concorrerão ao título de Miss Brasil.
Estado,"
Interrogada, como rece

bera a sua escolha para

��O;I��1nta;at:rin��::,a :e� Relatada
ctarou-nos Jussá: "Fiquei
surpresa ao ser escolhida
entre tantas moças bonItaS
da sociedade ncnencpoü
tuna.'

A VISITA
Carmem Neusa, esteve

t'l'omJlanhada pelo crente
ta social Lázaro Bartolo
meu c pelas artes. Jussá
caonn. Mlss Florianópolis;
vara íerancataset, Rainha
etc ipismo Barriga-Verde e
Tinia der Vale Y Araujo
Rainha do Remo Catari
nense, em visita :1 nossa
nedacão.
Falando sobre Fl.orlanó.i

polis, disse Carmem Neu
sa: "Fiquei vivamente Im
pressionada com a nossa

RAINHA DO REMO

Tánia dei Vale y Araujo,
nome que lembra nobreza
de tempos Idos, representa
hoje uma das moças mais
bonitas da Capital aar
tíga-verde. Tânia que gos
ta de regatas, e adora o

mar é uma moça que traz
.
a alma impregnada de poe
sia. Já no nome traz poe
�ja - 't'ânía dei Vale y
Araujo, poesia com sabor
casteüano, que lembra
.ruan Pablo Neruda.
Assim são as beldades

Que nos honraram com sua

vtsrta. MoçaS inteligentes,

ximpátieas e agradáveis
que se destacam em quat
quer rugar onde surjam.
A Reportagem de "O Es

tado", acredita que a Srta.
Carmem Neusa Formiguie
ri, a maiS bela catartnense.
é eéna concorrente ao ce
Lro da beleza brasileira.

Flriaonópolis:--T�rça_Feira: 30 de maio de 1961

[cus- �a visita· �o Gov.ernaoor
ao;Oeste Catarinensea trágiéa morte do Pe.

Holer, em Roma
ao dr. Guilherme Renaux pelo Padre João [
Bosco Rocha S. J.

ror sccorrõ-to Ia em bal- �
XO, nas margens do ria
cno. Tinham-se aberto as
nuas portis do Caminhão
do coleg!o. O Irmão viaja-
va a direita, como accn
tece com os caminhões que
tem a direção à direita
aquí na Iballa. Com a
mela volta completa que
dcu o leonclno o Irmão
Bruno passando para o
lado opôsto velo cair sôbre
a ponte e o pobre padre
tez um vôo de uns cinco
metros, para baixo.
Transportado por um

carro jmrücurer revelou
bc:ldez perguntando:
"Che é sucesso"? (o

que aconteceuvi. E dizen-
do ter cnrtcutdades em

respirar. No hospital, nar
rou-me a irmã superiora.
dissera os médicos: "Não
há mais remédio", o dizia
sentir frio. Recebeu a ex

tremuncâo das mãos do
capelão do HospitaL
O corpo se transportou

na. tarde daquele dia com
e. urna de zinco já soldada.
Foi acompanhado pelo P.
Mueller. Ele e o pe. Men
ces foram de grande de'
cacacêo naquele dia bem
cerno os dois irmãos. Os
ferimentos foram graves.
Na caneca na região do
tornx, fratura de várias
r-estetas, e numa das per
nas, que mais correu. Na
turalmente grandes he
!llorragia\ internas e ex

ternas.
C'_' alunos velaram o cor-

po durante tôda a noite e

senurani multo esta morte
Lrúgfca. Depois do oficio e
missa canracta acompa
nhamos o corpo até o Ce
mttérto da Qompanhla de
Jesus, no Campo Veranú,. ..

_

�:l�SU.i.S oal���Jea�n�::A��-lOS
seminaristas são celeiros eScolhidos

I() Pe. Vlgarlo, entre ou· do Senhor.
��i:de�isi�a::m a�I��t�· a� Eles esperam de ti lima cooperação gel�e-ofício da missa. Também •

\

���t.ev�aoli:����xa���rje���� I
rosa e. compreenslva, ,

sanie do embaixador jun-
to à Itália, impedido, vá
dos padres e Irmãos dê
nossas casas. Vái-las 'reli
giosas.
Sempre admirei o Pc.

Hoter a. sua dedlcaç_ão a.1
dever, ao ofício. Um ho
mem que fõm superior
lantos anos, provincial c
Instrutor dedicava�se ao

prOSaico oficio de ecõno
l;iO com eficiência, tran
quilldade e boa vontade
únicas. E servia deveras
a quem lhe pedia favôl'es
do Brasil. Organiz.ava (ll
tllllamente all féria� do:>
alunos na Alemanh9. e, sem
a isto ser obrigado, procu
rou I'árlas bolsas de estu
aos o que permitiu au
mentar o número dos alu
nos no Colégio. Além dI::
��cônomo de Colégio de·
sempenhava o oficio de
Prefeito Geral dos Sacer
dotes que fazem estudos
t.speclalizados ("Convltto")
(Jue est.e ano era:n mais
oe quarenta, dedicando-Sc
de modo especial pelOS que
lrequell�am o Centro de
Est.udos Sociais, onde era

,) braço direito do Diretor
Pe. Gllozzo 5.J.. Dirigia
também a União das Reli
giosas Bmsllelras residen
les em Roma. Pouco antes
tie acidente dissera ao 11'
mão Bruno: "Chegando .l

rasa vou dizer lOgo a

missa'; um dos seus últi
mos pensamentos foi pois o

do Sacraficio da Missa.
Foi um exemplo de Fi

lho dn Companhia que faz

�ej�U c���IOse q���i�:reic�:
lhldo o do seu maior agra
do. Outros de sUa provin
ela poderão falar de suas
outras· virtudes e ativida
des nos vários anos que
viveu no Brasil,

Ass, Pe, João BoSCO Ro
cha - Roma - 6/5/61.

Através da imprensa, o comunicado fôra breve, la'
cônico. O Pe. Hofer, ecônomo do -Colégio Pio Brasileiro
de Roma, é bastante estimado em nosso País, especial
mente em Santa Catarina, íôra vítima de. trágico de·

bO��� :�·t,ir�lasc:� c:g��� sastre, a 180 quüômeros de Roma, Personalidade de es

Azul, e a rainha do Ipis- cói, cultura invejável, gozava o Pe. Hofer nos círculos
mo Catannense. Moça in- eclesiásticos e do magistério de grande conceito, ha
tehgente, gosta muito de vendo sido superior, provincial e instrutor por largos
ler: seus autores predile- anos. Estava organizando� últimamente, as férias de

���:todo�t��jos���têen��� alunos, na Alemanha, e era Prefeito Geral dos sacer

amazona, Yara (nome m dotes que realizavam estudos especializados (Convit
dâgena I não se hmlta a • to). Dirigia, também,....a União das. Religiosas Brasileiras
ler, pratica esportes e rnon- residentes em Roma.
I <l a r:l.valo� a ponto de O Pe. João Bosco Rocha

�;������ I�J:�re.ao mais au- B.J., em correspondência
, I

RAINHA De IPISMO

nlrlgtda ao Dr. Guilherme
rtenanx. industrial e Pre

!\iclente da Federação das
rnoúswías de santa: Cata
rtna, em data de dez do

I'ol"!"entc, faz .um relato do
desastre que enlutou o

colégio Rio Brasileiro de

Roma, e que transcrevemos
»baíxc:

Comissão de inquérito para apurar
,

responsabilidades
o secretário da viação melro. consututrem a co

(Obras Públicas, erige- missão de lnquér-ltu destt
i.hetro Annes Oualberto, nada a. apurar as respon
"em de designar os srs. ?abilldades decorrentes de

�g,t��l��r�eUJ��g:�vclfe�� �·;:gu��:��nad�eS d;e:i:����:�
de, engenheiro e o conta- menta de Estradas de no
etor Rodolfo Silveira. para, dagem de Santa Catarina,
sob a presidência do prf- no zstreno.

Srta. Carmem Neusa Formi
guier; -:..1 Mus Santa Cata.

rína NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA:

��i�E.����It;,��::!�� Na Herlin�a o IPanamá le�islatiyu
MISS FLORIANóPOLIS Mêsa deu entrada em resolução sa

neadora que demite 50 funcionários
resguardados direitos de antigos

servidores

Outra moca bonito. e

elegante é Jussá Cabral,
Miss Florianópolis. De ra
ra beleza, tem olhos e ca
belos castanhos. Traz no
rosto e na atitude a sensi
bilidade da .alma.
Falando sobre "::armem

Neusa, diz: "tia é uma

1110�a bonita e represen·
tara multo bem o nosso

Junta médica
de Tubarão

O Dr. Walmol' de Olivei
ra, Secretário da Saúde e

Assistência Social, vem de
pssinar portaria deslgnan
cio os Drs. Renato de
Patta, Nilo BeHo e Fermino
C dos Santos, para sob a

presidência do primeiro
constltuirem a Junta Mé�
dica Oficlal do Município
de Tubarão.

o assunto de maior im�
I.'ortância na Assembléia
Legislativa, ôntem, foi a

i'ntrada do projeto de Re�

:lolução que dá fim ao cha·
mado panamã. legislativo,
j6 de conhecimento de
tôda Santa Catarina e do
pais. e que foi votado nas

f{estôes anteriores, pela
então maioria governJ,sta.
O compromisso da Mesa

em ·efetivar a ação -sanea
C'Ol·a. foi caracterizado nas

palavras do \'presidente Es�
tivalet. Pires, ao ser elei'
to Presidente do Poder Le
gislativo.

DISPENSA DE 50 FUNCIO
NARIOS

o saudoso govemador Jorge Lacerda, prisioneiro
palaciano da V.D.N., para livrar'se dos "vigilantes" que
postulavam aposentadorias nos mais altos padrões de
vencimentos, acabou fechando questão em tôrno de
uma lei mONlizadOl"a.

E, de fato,_com plena apôio oposicionista, logrou
estabelecer um dispositivo legal exigindo o interstício
mínimo de dois anos para que qualquer funcionária se

aposentasse no novo .cargo. Assim, se um servidor com
vencimentos de CrS 15·000,00 fõsse nomeado para car'

go de Cr$ 45.000,00, a sua aposentadoria, antes de dob
anos de efetivo exercício· seria à base de CrS 15.000,00
e não de Cr$ 45.000,00.

Sancionada a lei, o Covel'nadar Jorge Lacerda
confessOu à pessoa dã sua intimidade a satisfação de
have:t" acabada com oa imoralidade dos trampolins e con'

seguido que muitos "vigilantes" desistissem da apo,
sentado:i-ia.

O seu sucessor no entanto, revogou essa lei mora'
lizadora. E foi o que se viu,

,

AgOra, a lei revogadora foi revogada, fazendo de'
saparecer outra vêz o avanço do trampolim.

E os "raivinhas" ficaram mais raivosos!
Se tudo, ao tempo deles, era o supra-suma da mo'

ralidade, para que moralizar?
Não é mesmo? O exempro acima não vale!

O projeto de Resolução
em q\ll!sfão, que seri de'
hatido esta semana no

plenário da Assembléia
preve a dispensa de 50
funcionarias que entraralll
naquela Ca�a pelo chama
do panamá.
Houve, todavIa .'\ preo

cupação da atual Mesa no

restl:t1l'il"do dfO t,,�os os dó.
reitos aos antigos servi
dores daquele Poder, e a

Resolucão em questão, au

que cstamos informados.
10i estudada detidamente.
e Cnm serenidade, abstrai·
da tõda e qualquer idéia
l-llbalterna. Visa. exclusi·
vamente, soerguer o pres
t.ígio do Poder Legislativo
,ttravés de uma medida que
Escolme. de uma vez por
todas. o setôr admJnistra
tivo !.Ia Assembléia da pê
cha depreciativa de pana
ma.
À medida que os debates

forem se desenvolvendo no

plenário, daremos clencla
aos leitores de seus porme·
nores.

PõSTO DO SAPS PARA
SAO FRANCISCO DO SUL

O deputado Franciscc
Machado de Souza reque·
reu um despacho telegrá·
fico da Casa ao presidente
da República, encarecendo
� ne�essldade da instala
ção de um põsto do SAPS
(.m São Francisco do Sul. O
plenário aprovou a pro
posição paI" unanimidade.

COMPETIl:NCIA EXCLUSI
VA DO EXECUTIVO

Foi rejeitado projeto do
6eputado Fernando Viegas.
que assegura direitos e

vantagens aos funcionário.s
do Tribunal de Contas, por
fel' a matéria, de "exclu
siva comp�tência do Exe
(:utivo', conforme observou
o deputado Ivo Sllveira,
líder do Governo, êm sua

declaraçao de voto.

"Na madrugada do dla

"::I de Maio, pelas duas e

t,res quartos recebo um te
lefonema do Irmão Brun

no, de Orossetto. pede:me
oue vâ logo ao Hospital
da cidade, sita a uns 180

(luilômetros de Rom8:. P.

Hofel" fora atirado fora. do
caminhãozinho do coleglo
num enéontro com �m
<'l1vrme caminhão munl9-0
ele reboque. A voz do Irmao

Bruno era firme o que me

deu a entender que êle não

:;'oirera nada no acidente.
Partimos, o Pe. Mueller,

Pe. Mendes, II. Vogel e

Marchi chauffeurs. Uns

vinte quilômetros antes de

Grossetto havia wna fila
Imorme de caminhões pa
rado,�. Fôra ali o acidente.
No fundo do leito de ria'

(;ho, caído da ponte, CUJO

parapeito alTebanta\a, �s
t ..va o nosso cammhao,
. leoncino" de capacidade
rle três toneladas e melo

de çarga útil, de rodas pa'
ra o ar, com a fre�te vi'

rada para a dlreçao de
Grossetto de onde viera.
:lntão calculamos a pro�
porção do desastre.
Ao chegar ao Hospital

��s ���:��oGr���u���U�1
pobre padre falecera umas

duas horas após o aciden·

te, pelas três e mela.
A ponte não é larga.

Dizem que no ano passado
havia acontecido alí uns

noventa desastres. Está
Iluma reta mais um tanto
cievada sôbre o resto da
estrada. o que não dá boa
visibilidade. Em todo o ca-

(�ár� ����n�:u;�aJ�oe�ê
pela frente aquele mo�
Ira de caminhão com o re

!loque. Aquele, passando
do meio da estrada, não
lhe dá lugar. Freiou, mas

deu-se o encontro fatídico.
Quando um instante de
pois voltou a si, o Innão
achou-se caido na estrada
ou na pon� e ouvindo os

gemidOS do pobre padre

Durante a sua rápida visita ao Oeste Catarinense,
foi enorme o carinho cem que era recebido o Gover
nador Celso Ramos, por onde quer que "passasse. Nos
so flagrante é um aspecto da multidão que recepcionou
o Chefe do Executivo Cetaríncnse em Curitibanos.

Logo após sua chegada foram inauguradas no edí
ílcto da Residência do DER daquêle municíp'io, fotos
do Governador Celso Ramos e do Dr. Aderbal Ramos
da Silva.

.pt--
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Em Ponte Alta do Norte foi oferecida ao GOver
nador Celso Ramos uma Churrascacla monstro, à qual
compareceram cêrca de duas mil pessôas. Damos act
ma um sugestivo flagr-ante daquela festa popular.

Nas regatas, fora das ráias Olímpi
cas, quandO o barco vitorioso entra el"

rado, pode >ser clesélassificado. Nos bar'
-tos COIll patrão, a culpa de quem é? (Co'
mentário de domingo,.

Os códigos trabalhistas
Requerem altcl'ações:
"Quançio errarem nas pistas,
POnham na rua os PATROES:'

X·X X ,

Pela "re{on11a agrária" de Fidel
Castro, milhares' de cubanos já obtive'
ram um pedaço de terra.

Cantada em prosa e Cm salmos
Essa "reforma" é de truz:'
De terra dá sete palmos
Marcados por uma t!I'UZ!

Alija�ln do podeI·, a opO<;ição uelenis'
tn é ele desaforados.

"Desafor.adlL" ela berra,
Tendo l'azão cem por cen:to,

Que o caso ai'inal enCerl'a
Simp1es "desaforamento",
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