
, BBASíLIA" 15 '(OE) Terminou às

li horas de hoje a reunião do Conselho Na..
'

cional de Segurança: que esludou o problo8
Il!â do envio de irapas brasileiras a'Bepú

de preços até 31 de de-' hlíea Domini,cana.'zemoro.
,

A recníãe, presidida pelo Marechal
Castelo Branco" estiveram presentes Iodos
os minlslros de Eslados'e Os Chefes das Ca
sas Civil e Militar da Presidência da Re"

páhlica,
A CONEP comtssão Na- Por unânimidade o 'Conselho de Segu'"
cíonal de Estabilização de

ranca Nacional reselveu ap�rovar ii solici..Preços), a documentação '"
'" �

das índustrlas catuerliCncI)Dr',sioes tação da OEl par� o envio de tropas á 'Re ..

com recomendação - -

ridadc. 'pública dominicana.
Foi decidido 'que o conlingen�e brasi�

leíre. composto de 800 homens, será iale
grado por' fôrças das três armas ..

,

,

Amanhã, � Presidente da República
pfi,o deve adquirir o 111'Ú- enviará mensanem ao Congres�o National,Cl11W ',a Usina e nos pós- :J

Los de venda Ij�1S G ao .meio p'edind,o alliorização para O e�tV�O de Ire-
dia, após o «ue. a venda
10[>0 "l"'. nl"l:-;CSf,�·rí "ln 11i- nas'a IhmúbHca DominicanR.
1""';jn!:.-(�.?I'{11nln. n"'�'''� q!nda

.. t,

-----.- --_.--- ,.,---t..__; .;.._ .....;..__•__......:--__---....._-...,...- _

Borghoffeongrátulcl4e com Indust ias Catarinenses
,

Iíeleqede da $UNÁB toma medidas visando regularizar o fornecimentc de leite a População
o superintendente da a Federação das Industrías 80% das industrias de Brus entrega de documentação aderindo à portaria 71, que

SUNAÉ congratulou-se com de Santa Catarina, -com que por terem procedido 8, qual foi-enviada à CONEP, estabelece a estabilização

'�--_._--_._----'
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frente Dnica
o diretor-executívo

CObEC,
'

engenheiro Rui
Soares acat-a de enviar o

,

s('g-ujnte nfk;o ao Secretã-
rio da Vip.c,:Jo e Obras ,PÜ
blícas, engenheiro Haroldo
Pederneiras:
Sr. Secretário.
Vimos pelo presente

por e afinal propor o

guinte: '

Considel'';\ndo que 11 es

tr�tda L(;(�;()(� - Retl'ro
11t�:�ra d-:� ,�C,�-l.�toa,' se enco.t2;
t-a no Pj_H�lO de Realizaqões '

d.a CODEC'- (::'.E. iU .:11 j.:
'

. C-ryn.si'"!eranc;? _,�\J,.e,a
�,V.QJ�, ��1hi C_(l-'lSUt111�;1..f-;'
t-:'9cho R-E'ttl'o-B!ll'ra da La-

'

g';t1, pqt intenpédio do
D,E,R; -

Con�;iqf'r?ndo que na im

p1�171te']ãt) ,j:�!. i.�"! trecho, eUl

SQU início hü grande ÇlUEU
tldade dÇl pmlr<:;
Considerando que 05 ;:;el'

viços de mura da BelT&-M2.l"
Norte se cncclr..tl'arYl en1 fa�
SE::. nnal de w'�;�J::m'5;,r;, :

Considei"anüo '1 nccé-,ói .fa
de dt-' o D.E.R. abrh' no� a

frente c1i� .trãbMho para 03
,

�.;.

pedreiros ti serventes do

,

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

Cjnouentenár�o
•

Repercute

,

Desd," o dia 13, COl·lti.

n'uam chegando a nossa re

dação mensagens congratu-'
la1.órias pelo transcurso do

cjncoentemtrio de "0 ES

TADO". Hoje destacamos
as segilintes:
_Do Rio:
SenhOl' Domingos Aquino
Jol'fi'll �'3TADO
Florianópolis
QueIra eminente amigo et

companhc:ros ele trabalho

aceitar
.

ca1orosas felicita,

�;ões transcurso majs um

aniversário jornal ESTADO,
Flollianópo1is sob 'sua, b�'l-,
lh'mte ct. patriotica dirtr

ção 'pt Oordialmente Char

les Edgar Moritz
--x--

De Florianópolis
Diretor Jornal O ESTADO

Cons, Mafra _.- Nesta

Nome Tribunal Justiça vg,

própriO 'vg congratulo-me
com V,S. ao ensl�jo ào ju
bileu de ouro do ,jornal O,

ESTADO V'g órgão que sem

pre honrou as tl"àdições da·

ltl1pl"ensa c'l-tarinense pt Ivo
Guilhon Presidente Tribu-

. nal Justiça
-x

De JJa,ies
Cordiais con�ratuJfjcões

}Jp,ssJl"gem glorbso cinquen
hm'hio denodado campeão
imprensa cátarinense O Es

ta,do com votós continue
bl"Uha!ldó S9b beneâo divi-

Hostin Bispo de

------- ----..,.,--�---.._-�

Im,lanta�ão �o Trec�o talôa·Retiro;;
muro referído' sob Rena de essa "Cleereta,riD" auroveitan- rá- com li Iócaçâo r reeur- \�"s, ,ltDS'30S protestes do

dispensa em massa desses

operários: propomos a ela

boraeão <:'.o11iunta S:V'o.P,
CODEC da impI':ntac;ão do
trecho' Lagou-Retíro cm que

na
da

cl_., [l'- pedras rc(?ricJaf' ()

,('''''1, ----:i') de obras quo pos-
sue {?'''{-H''U! p rú o caís da
AY�n�t.l·J 13eirq Lagoa p �j

CODEC para isto coutríbuí-

.:;os monetartos até 41 im

portànci» de ()l'� j o.onu 0')0
(dp,!; milhóes (II' oruzeiros ;

Va let '";(). DOS
dude para

c dístínta

" A comurucaçâo foi rece

bida pelo delegado dn.
,SUNAB em Santa Catari

na, Dr. 'Osvaldo Meira,

Disse o senhor Guilherme

Borghoff em seu telegrama
que já foi -encamínhaoa

Por outro Iarlc. falando
a O Estado, o Dr, Osvaldo
M e i r o. afirmou que (1

SUNAB tomou medidas vi-
sando regularizar forneci
mento de leítc na capttal,
esclarecendo que n popula-

c(\tl�id('l�n(;f�o.
,

, Ji�lj SOl? res - EC

f) ,ll"("�'ari() -<"n SUNAn fH!P

n '-'__"n 0 do leite aOR bares
e cu fel' será diminuída em

5DC\,. 'la sentíõo de aume»

tar' o Iornecímento. a pouu
laçào.

A D'['('t,),',a ela Empresa um voto .de louvor ao DEn.
I, ,ei" 'Oplb�:5 l'lO,�ç'1 Senhora pejo ti'aballilJ qvo \'0)1< de-

c1!l. I'tmha, :10:' lnrerrnédío sernpenhando. na melhoria
ele' S04\ .1)ir<;rr", S�lper�nxer.J- d::l'> e!;i radas eatarüwnsos.
cient,i-, f;,t, ;4,}lt Pir'ol,1L (.'!1- P"'"f) l) r-�;'n,"llgf:m quo u

,'(If'\'('/'If,111 '11'.'�l'+":l,g\'l1J 0:0- Se· t ,'Or'-,') (ln 3)!':·'1('I1<':\ ([o ,'n-

;_�r"Lárt(l rTll>ll:)do Ph1;;m·el. i.!.eniH111'O 1"'�c]_:"'ncÍl�il� rm

n''', (Ui YL;(:[,o € U))1"15 'Pú' sro? c J"� �Ó:'Ül, -cspeeial.

,:_3IiJ..';:? Ç(_,}'1'tU1lt('_f,J d.o 'qtul menLe Df: })hrt" ci.� ('0115('1',

,,� '(�; í�·�,k'!i;;�-J:O ':V'io�';
", ,:+·tn," -t:laJ:\ 'I'L,rll)1'iu� {'f.ll �tt!�.

r" -, ;.?,: (;a«t(:;;� ..FI�n')N'�tl, .�! 'r:>(fll',<\t F:'1ur'.',a ()}X'lH.
fe i .. , n ('j'!v�r) (1(.

ex

se-

O t1a!;rántc f<-'i tvlllado em 1)()I'''ia reda(:íi.o e 1'1x<\ o m"nH'U(O cm f{llf' pa�(',>t:'a"l1j(1

I'om 1) GOV(ln!�1�!(!'i' Cds,) nmn?�, H� 7l�n.llm1�:., ,\uc1'!mJ r:.aúw� da �ünL SI ali\.,

Lao;!,l' 'f' .\:"f,ldo !'edcrneims.

Cflaçao de Colégio c�Norm,al

, . - • 1-

��-:':�::-:O--��'�Az;-,:.o:":DI'r�'N-"TA'-:':;-O'---�=- �:�!:�������::��,:s:�;;:::;�A�t:���:f--����í:}��:��:�:,���:-2-ll
I� '.JJ '\\ f_�. \,f-., qll�1' cl'Íti'�a 1I1Hllílicn. kpnta de pêu'cialismos e fiel ü II.

\f:nhnk if1<,ontl'Ustá,'cI, .1
\s 111:1.,·iJ'I' ,ÜWôc'" !,f1'rlÍI11atürias tiio l'SjIOI1Lll\le,j,meJl' Os ('l'IlS0I'('S. t'm sua maioria, alardeiam (Jualidadcs I

ti' !l,p:illn" li ,�"i(' ,i'll'll<!l, (lOm o I'alol' do-; �it'i1(hllelltp� I'C\O'UeiOlllol'hl", como l",clldo a("s seus djslates, ofcr�. I
{te "iml':llia qw.; ntiu ,'ir omitem, yilltllt" de túdn!'i as ch�s· '.,."'h, 1""1":111. (' 1}l1l]"I,íávc" espetáculo de total iguorân. I

:'('0.; s"f'i:d, {" tle Í,t)do� \IS seh,rcs de ath-hhuk. 1'01';;'111 ·:h \.1,-". i<'Ci'i" ",,(' ,'!:i]nlnÍ'l,:UJ',un o 3l de nllrrço,'e fj_lH'.
l

lh!s que retemperam :_j fmilnu, (�süllHllmn_ o c"ri}l'ÇO com fl� p(;n1]1;"Ja form:" se (,oH1patibilizanI conI o velllO ))1'0- i
fJiI.C ,,'mV�-l realll':i:nIJo, ('IH l)1t'llitud€. o HI)"iliO C!,lr,l (' .'e!!hnej1�,O. as sll]Jeradas usanças,' os rcillcillélltes yí<)ios
i;up{:!dur tleo,tino jomaHstlco, e o malahadsmo !lolHico tão contrários a um Tl'gime

Certo, CtH:l}Jktú s.eria o l�OSSO regOZiJO, maÜ\l' rcs· t[lW <;e- depura, com a prcvalência de seguras c Jegiti·
�'il;lfíllcla ll'dUHiril'ia. iS<' não_ vincasse {) nosso contenta· nws llll'!:lrizes democráticas,

11'l'lltc' "eh' {'1"!Ulli�ta do ciÍ1Cluenh-'nário cíe puh!icidade, \-r,ie kml:n·'lr. Jloi!i;, que o processo eldtol'al quc SI'

a múgG�L aiPlla suosistente da ulIsêllda para srmprc UO tenta 1'C' h ,'I', (;Ol!l o ajJrO\-eltaülcllto, ól cel'tos I'cslwj,

querjtl,-, chefe e eompllnheiro Ruhens de Arrml:t Ra- t.Ó�" da ÜW!LWS:I üitiea comunista, 'atnn'és da rralldação
PU):;, a ill'cm, �)Ol' muito q1JI� s·)me.m. :-IS hOI11Cl1!1gCllS d .. ,\('ontecimentos (' da desmoraUzaçâo de honlCn:-. dE'

de admiração l' lk "aludath> "H' fazr;ITI ainda pálida,,; e ln.Cl}llI'PI1t1íH'1s aLHudes sl!lwriorcs, ntio COUSrglúTú-, uem
lll'Sc,-oll,l!'i'-!as t !'ellte ao llll1rim.'htio dI' (üglliundc, dé ue- !.wdl"1':·1 ("H'{lllLral' acústica na I:UllseE:nda popllJal', n�'

,.,i\l}\lf'lltO. (![' .iltitlulc iII,cutal l� profissional flue 110::) !mdt.a,la j(t huJe da sua "l10bição, qU(� t:'. a um templO, {]f;

Ji't;ou. J
íestónllllha (' jllh. ilwólunw a �llge:slÕllS n:l'bai:s (� ,I

Yamus, .cnlrdantll, Sem (]ucbra do ri�mo 110 t.em- -1I1'!"('llleLlllas rllri1'i:oi:IlI1�'llk liemagógkas, fiéis, no �('11
,

-

pu, im!1011t!1j (:ulI'timüdadc aos ílkais llUlpl"Je {111!? :":-IJ P')(!Cl' l11i"I'!l1l'I'tath'o, ii t;spressl\';l_ uddêllcil1 das rea)i,

do ('f3mllnnhell'o {' amigu, fuj !11Ci"trc na fil'lncza. timo· uatles à yista,

ll�l'a, ('lll'lyueccmlH o pa,ühw'm:io de "!lnftl,i_::;t.as da boa O -anacronismo 110Jitico Tf'tch'la Clll sobr",;'wr, ('o.

iJl);}n'n�R catarillf'nse, atrayrs fIe UJua lnla incessante mo }lrm inwuto a 111l1bi�ôt,,, pCl'slInalbtas, sem ah'll(:ão
em uu-:: fil'ulJ j"dd.�\"cJ sua atullçU9 a]lO:'oiohr, ll1C!>J11(_) ,!.Os l11íllinw:::. jlltl'r!�s��� (1:. eoll'Hyidade n'b\WII,

��ci l'Qdf'nTIlOS' lb'"l101'ar a ��irnltlstfll'd1l de ((ue, S;ilTl, V"la In1\1'd", do l'1'o;;r�sso do 1-';Htado, au í!llt'rl'd
I!Plljru 1;;11 VlIllt'{). {) llU1101'arna lh' tnmriü!litlatlc ,;gTuic (�(l,'nlf'I1!ll tIa 1l1'V�H:ia lw]iiif-;\, 11(1 !.;':l1Lioo lIn1}.llu de 1>0-

sl'l'1i modificado, fI'ente à call1l'[\l111a suüe.ssól'ia do Es· HIUfi('[!ção iI;!", t"'mj111"tas (Jp liht�J'I1!u{e I' lIa?, fl,tru\�:- do

,tado, etlj orço COlljlllltll e de I.��t)�'censão não subaHl'I'Hi.zada
Não há, eotl'etl!Jlto, iIulü:io (k {Iue a luta .';;lU pl'OCI":", a {kSigHlO" olltrus tfl'l' 11;10 ms iml).)"'tus pela educarão c

SI' 1)0 sru '''míll tt'ITello, uma vez IlllC ;_t lall:ilhll,:íio {lI' pr!:t "lIlttu'lt alcaJH:ulhts ,Hub perse, cl'alltes c 1Il-'1l0tiOS

pt','sona.lidal!e ou Ü" !P'upo:> SI: "'�Ul re;;lstnmdo inlra- !�al:"itídüs,

ltucros ue (I.'kl'llumula ag.l'tlll1iat;ão· politica, 1\" mesmo S:1o ;':'>1"'''. IWIlLos esse�ldajs
tl·.mpo. l'l-'_pctl·m·i'C ,IS agressões tit: funuo -híllhidualista
(',unira. aq_u,f'lc-.: '!!!(" ii (>lIsta de deVota!lwnto. :-;a'-'l'ÍrÍl'�o'!

l' r,_,,,,g:! i.� fk ('l}n1i})'OI-n:issos d" 110111'll ('mliraillo:" "O\1J o

1"_'-'\I, OzcJ'au1 do [H'órl'io trahalho t'!h lH'Ú)}!'ía 'ida

11''111 I'!Jl!o;,1 a.rrt� ha.rmoniosa de flesprc'1dimcJ1to patrió
tico, riea de :-mllsiância momJ, sem quebra da sua ir·

rmluttyd Yocal!ão (kmoerática, Como acontcfJc com {}

H)', Celso U;tm�,,,, I'n,ia sel'l�uidadc sutlia c cujà illuife-

1'quça a insultos e ael1saC;,ÕCs gl'uhütas, tão det>.itituiltas

ó: bmn·senso ('omo de dcgâllcia, de eayallwlrismo c,

!'uhrdudo, ih' htollCst,itladc, são a tradicioual afirmação
lle ltlmwllI lJúblicu 3l1,tél1tictl,

o,"1!aur!;1J.
J,"'IYl ,·"sçr1'r:": f:. (>·rJnr:':o rj.?

1,.1--rn !?.str:b(?_�t;:)F 11tO IC ':'(1-

(I �18

,�.�' n 1,"!; :1( -? S !)ort3s f:C

U"'l �c -,;:,f�to I�_() r' "s;qo
O. df�Jnin.r1(1 T)tL1 ('h/''l'p·,.

11(", sua i;l i (,-f' "(>l'�'a jll�l�
to AO Cturf'T-'!1(]or ('tj ... ,'l

F�a�l]{iS ('f'"")t:r!.t�fl r�'(�('hpllrl)

lTlrr:f9:;Ci'S (1ae.Uf'I? :11�1:li(',

pio, f);i cju8i", l11[1)1tfe,::a.-'1

1-::--:----:

II

f: 'f'''Mnn '!VI , 1'·)ín'''J'f',:::.C ÓC;.'110n::tnl)o poó ,i """2:'i:':' " �lJl,ft�2:�r�'10jU�O,
a-,L:-<? :��\i"lalllÇ·j1nr·. �íHt�l..ltr t: '·U!!.t4:"-1 (JPt)�n«:tt'f.ro,ógico VI! \. SEIX/�,�.
OS 1')[1 ': [,'('>"-[,'S Ü:::Sj'lJ- "FTT!) \"i1lit!:t .I�'" i->.:- '��,Il! lJ!S, 00 dla 16 (k lllaio de nUii

,·0rl�D.t)t\!

(;lll"::- j.:('��'?·r,:\.i :('( '" ele A\�'r0�::)

1-'''��''U} 1-;0·,\4 \)lj �'S 8.gradn-
(::1)1:' j1c.::'l (\<1 '(�l*f-1��il":1 CIp

\-r:l:"',< çrt'.,_ \)!'Ju ::;1 n !)r::�:_
llenté.' :Ll:1iO SpnnC:leÜ'f\
em cÜ-:_�l\Jri)l]el1to à clec1oi:.o

;,;cdàrlg r. do verea.C!cl'

Vitalil' o Zn.rclo.

�__ ... - �-- ------ --�--,- �- -- . �..,�,. .,.._... -

"'7". -----.,....--..
'" -- -

Conferên.C:a em Iampcs Novos:
Universidade Fator de

Desenvolvimento
Universtdade de Santa Cu-

. A convite elo Lyons Club,
de Campos Novos, pronun-,
chní urna conrcrônc!a � ó

bre o te'11H ",� U�TVI!::RSI.
DÚrF Ô')"\IO FW1'(,)H DE
1 !8(�r::-;.,j'T{2r.\il):IF�NTO·', na ...

(111('1-2, (,j�l"::l(" (1 iOl'nf.\lí�ta
Q c�r...·dt()r Pf�-::�{·I('<:.; T'rDc1.f'.'

r'�\(� ...
.-,! iH' 11;r�)ntf' (lxeJ','c as

t·...
,

.. ":,,'" -:tl� lY"·U_.t'"l!. (1,-0 )..')::;,�_.
I); �'j;f!J'":· (;V:) .�I,.i d.!J FJducq(�ã...... í.:

�a TIc:torin da

,lmfÍllfl,
A conrerêncía será pro

nunciada dia 20, oportuní
dade em qUt� n clíte de

Campos 1"'0"\"0';. �ob o 11l3,
ll'o('inio tio tYC1':'l (:Jub, ir�
Si' lntejror do;-; j)l'o1;\I'rJ1s;;

óuas nlj5>;�õe.�. C �l1U p08i,!�[io
.çl�). �l)�i"-t: ru d '} f'(;.�lb)1 rotv�

nle�-[10 S:}('L:l. !)(Jh.tico .� eP.o·

n6mico elo Pnh,

- - -..�._--.,..- "'-��----r�--·-

fi'l':E;'-:':T: "'�TI\:·"'C'mti'·'): PRF.SSAO ATMOSFr_:H1CA 1\011':
')T \' 'I>"'-'!l �11jli(''''''I'': Ti�;\;rp}q7.."TURA 1Yf1,:nJ.'\: n,�;1" CC1-1-
rj:,,,�,j''',- lT1\-TT!� \1)1.; lWl ATIVA M�DIA: GO.O:"o; PLUVIU
Ç�Tl) ·�In�; ?, 'l1j'-j1l.;: l'Tol; .:ti��;o - 12.5 U111iS: Negutivu _._

8'li11Ulu,s - '::i�rni [JS -- N8"oeiro cUlJ1ular. -.- Chúvas ·cspar.
'·f'5- e passG;;,'jl'llS -- TClllrio LvIédjo: Estável.

_,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Conclusão da 8 pág.
ta: harmonia em «ue vive a

ramzlra de O Estado. T�-

ceu considerações elogiosas CATARINA

a Direcào, evocando, a fi- Falou o Jornalista Adão

.gura d� inesquecível Jorna- " Miranda, presidente cio

lista Rubens de Arruda Sindicato elos', Jornalist�s
Ramos, ele quem os ·G;::eo.� Profissionais de Sn.tu. Ca

rias e todos do jornnl guar tarina, dizendo da 'luta dos
dam saudosa memória. cue fazem jornal 'em San

COM, A PALAVRA O PItE- ta Catarina, ralando do
,

'

, \

SIDENTE DO SINDICATO
DOS JORNALISTAS PRO-

. FISSIONAIS DE SÀNTA

,'" -_....._--_._---_+"_
-:-:-------_

...:.__--------- .. -----

ontem foi pedi ido providências por ésta coluna, contra o
'

serviço de distríbuíção ele correspondência feita pele;' Cor,
reiu.

Devo dizer que não tenho ouvido queixas .contra esse
servira e quanto ao que me toca nada tenho a dizer; pois'
recebo cartas, jornais e telegramas regularmente.

'

Pedido, pois,' indeferido.

AINDA HA OUTRA CARTA Como, se vê, os lr'it:ll'cS

'passado de lutas do jornal
o Estado, quando por vá

rias veaes integrou o SP'l

corpo ele redação. Énalte
ceu o trabalho realízado

pela admrnístracào atU8J
na pessôa do seu Diretor
Gcren te Donrlngçs F2r!1�P1-
C,2S ele Aquino.

AGRADECI]\m�;TO DO
DIRETOH GERENTE D')

MINGOS F. DE AQU'.:NO

" Com a palavra Il Djr�-;

toA Domingos ,F'ní8.1:1dr:s.
de Aquino, agradfG=:l ,)

/

,_;.
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)contecimentos
••

Socia/s

FUHtIANÓPOLIS TERÁ
COUNTRY

SEU SANTACATARINA
CLUB

Encontra-se nesta cidade, hospedado no Querência
Palace Hotel, o Dr. jVIaurício dos Reis, que veio promover
o Ianeamentn do SANTACATARINA COUNTRY CLUB.

N;t última 3.a feira.' o conhecido advogado e seus só

., cios, ele outros empreendimentos Srs, Norberto Brami e
, 'Dr. Antônio ,GrüYo, ,jaútày:ún no, Querência Palace Hotel e

anunciavam o lançamento do SANTACATARINA
'

COUN
'l'RY CLlIB para os primeiros dias de junho.

O SANTACATARINA CONTRY CLUB', em questão se-

,'rá localizado na antiga yivl}nda da família Carvalho da A

�'g-rónõmica, ho,je de propriedade do Dr. Mauricio dos Reis.
,

Esta coluna pode informar em primeira mão à soeíe

'dade, Que
-

o SANTACATARINA COUNTRY CLUB, deverá

',flU1cio�ar dentro de'qmttro ou cinco mêses, pois já foi
,

.. concluído Ó plano geral -do empreendimento.
"

Duas pícinas, duas saunas, praia particular, cancha de

< voley, basquete e futeboJ 'de salão, boliche e apreveítamen
to da tradicional-mansão e maravilhoso besque, são os

detalhes do plano em questão.

Eng. Al'ohio I'c(í�'ú1ciraR, .1m·l\áUstá Tito Carvalli«, Dr. GunÚet·
':!1l{dtenullX C:Úéllcral' ))eira-d;l Ro..'l3,

cóes ,porque passaram ,1 S

inst?-la:ções' ,

do J.ôrna,J l)

Estado, qlle, vest�u, ,rou',JJ,

ser da sua .intenq::\o fnh.<
naquele- momentõ, el')tre-.
tanto, _dia.n·t,e, da� .palavrns

O S V A L n O .lU .E L O, ,é!�g�iosas dos' -oradores ,,- ..
y -naltecendo _.O seu trabalho

Ui'v1A CARTA: CRESVAL S. A. 'Dírígíndo-se á está Co- realizado p'eto Q Estado, '

luna, escreve-nos pelo seu diretor, 'a CRESV4L S: A. com -cábia-Ihe dízer, ,que,' a êle,
filial nésta Capital" uma carta, solícitando a publicação

.
não per,tenciá,';e Sill)' ao.

da que 'nos remeteu quando .notícíamos a, inauguração de .apôÍ'o· .que s�mpre. tem . re-
.

seus Escritórios. Não publicamos respostas de agradeci- .cebído dós>seus.._ a�lxiliares !, '

mentes às notlclas cue aqui estampamos, Vez ou outra o . e:' colaboradores:' e pri1�ci-'
,

fazemos, quando se 'trata de assuntos que .tenham larga .palmente di cúpula, tão"
repercussão na opiniã.o' pública. As notícias que estampa- c bem cit·Ç\,d}l.' l1'as," palavras
mos, são .gratis.

.

." ,', -, ',;clo jorrralístas Péri'çles .Pra->
Era o que Unhamos a dizer .acrescentando não ínte- .ue. :Ao ç'ol1chÚ' Q<lSSOll a

ressar às f111aliclaCles desta Coluna o 'final do teor de �ua '�"p�lavra ao' .Dr.. j��.o 'Bo.l1il:-'citada carta. 'sis., diretor Presidente .la
Editora ..rornal O Estado..

A CEZAR O QUE � DE CEZAR Outra carta recebida 'Dissê' o Dr: Bonassis da

nova para ,agüardar a pa.õ-
\

�}).�r , sag.em do s:eu ,cil�quentenH-
"PR;EPARr\Tivos l'ARA rio:

COMF'l\1:0RAC,AO DO O' amplo "salão

clO��
ndú:'

(" ,'_a,,�II,�QVE,«NTEN4\,RIO,' '; superior do, p�dj� tni ai1=:;'
\, ';., fó).'m�do ·e11). �1nbel�'rna r,:'�

AIJ_tes de ,encérrarmos es- dação e gabinete d ·Íl"":

ta r.epo.rtagem; 'convé� :des' ção. A:' cÍicheria teve no', a

- ta-carmos os' melhoramen'-' , instalação 'no andar té�;
.

tos e l'adicaJs; t�·an�fornla:.,',' reo, ..
bem cqm�' as lü10tipocS

r;rensp 1\íarl..h'h0 ,(1e

1'0. Foram oferf'clllás
almOçO, folhinhas' e
mul9s a primeira com

fl fr�, .. t" rl� a-'l·'1ini.stração
1"'''-'''''''\8,1 "'I C:mital Catn
r'Il8nse', Vé''11 .se' rev'elaild:J
uma elas' mais extrao!'di
náriils dos últimos tem

pos,

PO

m,
lin-

(la v!sra noturna na POlll:e
Hercíiio Luz, Duma

A

CINEMAS
P \ IHROS

F C11\Jj'" (�i�ORIA

PnscrJ
VIAGE:vr ,D"<'
Eas;,cmlnCo' 01'

Censura f,lté .5 fj;:r;s.
as 1 1 /;�. J1S� r�1 ... 'U�l;� Cal:::1ipq_l e

r? :-"_�c:)'�e t

'-;
:

....�,
Jcsé iSuarez
I.incla c�· .:.J � 1

' .....

AS

-- Ei\I

Vf'nDES B-L\NDEIRA.S
DE AL'\.H

I-:'t;_'>:rrT::T' '\ (��-C1R
:;,.� S!-\

DE

, ;

TotalScope- E::\sima"(,-::olG�' \

Censura até 5 D' ,�:;

às 3 3/4-7-') L,,� .

Paul NeWl11iLl
Claire Bl"""l

Censura até '11 8.110S

'1 CONFISsõES CIN$ IMPERIO
PanaVision

Ccnsul'a até 18 anos

, ;'l! LZ

às 2 1/2-51/2-71/2-91/2 hS
Ruddy Ebson
Lois, Nettleton

Fone 3435
às,2-4-7-'9 Íls.

'José Suarez
Linda Cristal

- EM
-AS VERDES ?ANDEIRAS

DE ALAH

Total'Scope- EastmanColor
Censura até 5 anos

Roxy

-. EM-
OS BRIGUENTOS

PanaVisiQu - MetroColor
Censura até 10 anos

'.

CINERAJ�
(SÃO JOSÉ)

às 2 hs.

Gary Cooper
Mary AldOli

- EM -

\
TAMBORES DISTANTES

Tecnicolor
Censura até 10 anos

às 4-7-9 hs.
20. filme do Festival às 8 hs.

GARBO Uma festa para os olhos
GRETA GARBO Uma delicia pa:ra os

Charles Boyer ouvidos.
-... EM· ,_, ' AMEI[ICA DE NOITE

V{:I:::A_ES!{A" i Ji:!l<StmanÇolol". " )
, "c';",'

;�:�:::;;I.����i:"t�t�'f, ,18

às 2�S.Lex Barker
Mara Corday

CARAVANA DA MORTE
, T�cn{color

Censura 'até 10 anos

0'-S', "iTACií.TARINA COUNTRY CLUB, do que esta,,'
-Coluna pôde depreender das palestras que manteve com

os lançadores, será o mais, fechado e sofisticado do Estado.

,

POS50 adiantar que o entusiasmo é geralJ em noss� so

ciedade, por se tratar de uma velha ideia e pelo f:lto de

.',,(' será. aproveitada Uma das mais belas vivendas desta

i1l11a.

Mello.

Regata do Perfm;:e: Logo
mais, na �;ede dos Veleiros
da Ilha, acontepel'á m'1vI-
mcntado ,coquite!, quando

sua: sausracào em partic:,:-"
par darníele almôco d'3

.confraterníza.cão. comemo-

_' ratívo do cínquentenárto
elo Mais Antigo Jornal ..d'3 '

'Sánü1. Cat8rina:� Diseorr en
s.óbre o seu íugres-o ':ia'
)ornalismo pelo iorual ü'

Ersa'lo., rclebrando asna'

:participàcão 1'0 corpo da

aproveitaram a chuvinha para esctever�,,1 C�l'�:,S. :;::: es:io, ' 'redaç:8.Cl, ,Disse d2;_ confia>1-
\'endCl? Recebi-as todas sem' Bj,,·�,:;o,

"

ça que a. cúpula, deposit8 vli
Esta fala sóbre a Ci.ci.nc':-; ,

..ie CSL<i. suja. O misstvista naqueles' que têm sôb,'e' os
sp.be porque êstá suja? E' devido' ,a falta de- col[).bàr'lção ,i'�'US 'om b.ro's ri. responsa:biE-'
c �ná educação' da tun'na que p-o la da sujeira. 'cade'de' ádniinistrar o Jor

Apezar de os gáris àndarem 'de v'lssoura na,mão (a�o, :paI que 'c'l'esne e e1wraú'cle-,
ra até' mêSlllO aos' tlamingos), o pessoal ,tem. gôsto, tem, ri ri' iorn'alismo, de

.

Sani-,a,
prazer ele ver as rilUf sujas� notadamebte a Praça"15 "C'
adjacências, jogando ,papéis ele' jorn:ü�, boletiris' de pi:Q
paganda por toda a parte.

.

São os inimigos da Iimpêsa pública, os lJOrcalhóes:' Ve,
ja as cascas de -pinhão n't Praça 15 e junto da ,estátua de
F'cJ;nandó' lVIacl'18do. Uma 'vergonha.

'

.

Atendo a solicitaçfi,o de F. M� S. e.�11 Slja càr,ta na ,p<u
te que 'pede diga eu alguma coisà sôbre IX sujeira da" cio

dade, mas, qmmto ao final de, se�l apejo, não" tem razão."
Vamos ficar' por aqui?

"
'

CtTI'RA C!\B.TA ÀINDA? Não. Não tem n)815.

De Brasília: A elegar:ite
�Rl1l1ora senador Atílio Fon

tr-na (Ruth), em seu 'bonito
apartamento. recebeu senha

rns da, sociedade 1O,:,ra um

ino.:tlirnC!1tftdo "(�hr; EEriba".
Particip:ll'mn da tarde d,e e·

,Iegância as senhoras: r<Tieta

Asp(�('ü, da red2e;'io dl1:,C'nt;e (} eoquitl'!l ('!�11otti" Zilda Gody, Niccia
sofrerarn nova dis])loslgã<1 nítica fotografia de Wal-' ealeias, Moema Môsco, Dó-
com iluil1i'naqfi.o frià, !11"- clémar Anacleto. Painé!.�l res Ran'f"s Gomes, Nidia A Rêde Feminina de Cóm
l'lOranÔQ-s'e �sl1as' instala- cC'11Pl1ldatlvos elo cinque;'l 'Cildas. Dor'is Maria Ramos bate ao C:âncer, promoverá

. çáes. recel}Pl1c10 P9va p1n- teniÍr,;b. fOl'l1\'1 confeceio- Carneiro. Ligia Caldas Pe.'" festa Juuina dia 13 próximo,
tura, nados pplJ. firma Wali Pu- reira. Inelgir Bcrtolli, Regi- nos salões do Lira Tenis

O novo ·lÍ.m1inoso· r'J\le en- blicidade, en� colaboração na Loyola, Maria Alice Mi- :Clube.

cima ao ..facliadà to 'p.r�- com ê,ste Jornal. ',' "

..

nl.l1da; Tereziuba', lvrartins
,

.
.

dio

cOll
o nóme d1 O ES-' ,oNa sua, eçllt:ãCjl rs?e�i:ê).i', Gosta, Ezi Pedoni, Maria A-

'.

A ctgonIj.a 'Vjsit�.?, 0" lft�:
TADc,b': �liz 'l;;crh à !l.f;1:nde,�!I � cin�u:,:w;ê!ãrio: c'õnh)o� �patr�fdft Buzzi e, Ma;rbtl" doo 'cafa� !éf,Jl0r', 'ê'..'S����ora;'�
elos me.)otamenbos 'intro- � de tres cadernos com. Sales. ' .Dr. 1"11i.!1O McyeI (M�,<la O-

(luzidos ,no' lI.1Qis Anti�:) vinte e quatro pagmas, fi)o; livra), trazendo Murilo.

Diário re Sànta Oatarina. ram focalizacl3.s aspéctos Também está n� lista. das
O ReÚatO' do Jornalista' da r-:rahdiosa obra adminis- Debutalites do Baile Ofiéial Para fest.ejar o anivel'sá-

Rubens de Arruda Raml�, trai iva da Govérno Celso de 1965,'Regina, Filha do ('a- rio de Claudio e Ricàrdo 110

inaugurado no ?abinete (la R::;IU1ns. ,Foram focalizadas, sal, senhor' e senhora d,t". Querência Paia,ce, en'l\ 'C0111-

direção, num belo ti'ab2�- tamb�m, ohras da admi- Newton D'Avila (Ivone). panhia' dos c'tsais: Pau1,0

tho a óleo foi de auto�·i<l. r,istracão do Prefeito Viei- B'l'luer Filho (MÜ'iam), Nil-

do r�'10mado pilltor Cata- 1'a [1'), ROSH. cu,io trabalho Recebeu um gr�po de se, ton Cherem CEliana), Ruy
nhoras da sociedade para Hulse (Lourd�s) e o Secre-

i.lm -cM. em sua, residência,
a' senhora Dalvà Machado

da,r-se-i a estJCl'ada "Regata
do Pedume", s'oh o alto pa·
trocú-üo de Helena Rnnins
tein, Drogaria, e FaJ'mácia
Catarinen'se e Veleiros da
Ilha. "'Espedl\lm('ute com'ida
das para lV!;1,dl'Ínhas da R'e,
?,·ata. :JS exmas, senhoras A

I'if::t Grillo, I('da Mesquita e

Wiltna Nunes. Brotos de
nossa sccicdilell'! pUl·ticipa- ,

rão da Regata e serão home

nageadas por Helena Ru
billstein.

Sônia Mari�, j'i11;q rl:, ('fl

s'RI .l\lni.sio ()� iy:ol "'; f'7_��"·/�.t �!U

o� SA11� 1:; �flr'\� ."r: :,,1.i� 13 p.
p"'-:S,_7rln. SÔDUl �'!;}ria, e U111

c1'cs bro;'inhos que também
part:lciI'a da lista das Debu
tantes do "Baile Oficial a

se realizar em agosto próxi
mo.

. Com um jantar ,em sua

residência o senhor e a se·

nhora Layre Gl)mes (Tere·
Ja), homenagearam a senho-
ra Ida Ferreira.

'

Ó Secretário do Oeste En

genheiro Serafim Bertoso,
foi h0n181I.Clgeado, com jan·
tal' L1. "Lll1üacap;', na· noite
de ;.ü.j�:�a-feira. Entre os

pre;L-:�"� notava-se o dr.
'Adel'c-:l Ramos da Silva, dr.
Renato Ramos da SJlva e

o Secretário Paulo da Costa
Ramos.

.. Com elegante coquiteI, a

Firma Carlos Hoepcke na

tarde de quinta-feira, -mau·
gurou sua luxuosa boutique,
que está sendo dirigida por
Concita Leite. A mais nova

casa de moda da cidade, ';se- '

rá o ponto de eteO',ãncia, pa
]<�ll}gantes (' cidade.

'�ir "

<Y' O Clube Doze de Agôs-
to, hoje homenageia os cu-

lares de 1965, com uma mo-,

vimentada Soirée,

Procedente do Rio de .Ta-
,_

neil'o, encontra-se em nossa

cidade o ilustre Professor
dr, Rl.'uato Barbosa.

tál'i.o Paulo Costa
,(Arletf)·

Ramos

NR iiHima semana visitou
nessa cidade, o Consul dos
"EE_ UU. A." para o Pa�.'ai1á
e ·Santa Catarina, N$ir Dou-'

glas Maclaim Jr_ '

,Em certa roda,' c�ol11enta·
.va o jovem sr, Emili.o Cerri,
que será breve a inaugura
cão do' escritório do Insti-

.

,

tuto de Prop'-lganda e Tec
nologia, de Mercado.

Foram vistes jantando no

Querência Palace, I) jorna
lista Deming-os Fernandes
de ,\f.ll.,ii'l'.> e sra. o jO;l.'{1alis-.
ta f'i>r·'i''11r.!Cl do ,i'l.m31'al d
[.;b,. p � .•�, (' c lH!)tinho Sil-

.

,.1-1 li!'
•

-;'l"�'), (J"e feste5a.
,'.. 'ir ""'1'" 1 'lo �nos, n� últi
ma, quiJ:ta·feira.

E' assunto em sociedade,
o "Sant'1catarina Country
Çlub", ponto que vai reunir
o mundo elegante do Esta
do,

o Costureiro Lenzi está as

voltas com a confecção do'
'belÍssimo vestido de baile
da ele�ante sra." Traud Za

dr<!ZIlÍ para. o baile homena

gem a Marinha dia 11 pró·
ximo.

Na lista de ,hospedes do
Querência Palace, ,procedeu
te de Brasília, chegou on

,tem a nossa cidade o sena

dor Irineu Bornhausen,

Aniversal'Í{)n ontem, a me

nina CrIsti.na fjlh!J, d!i ca

sal dr. Samuel F<lnseca, (Ja·
nete). Em Sln, re.,jf1êrnda o

Casal Fonseca, l'ecepcionon
convidados.
Na última qumta feira,

no restaurante ,do Querên
cia Palace, ° Governador do
Estado Senhor Celso Rá
mos, ,homenageou com um

jantar, ó "Consul da Holan
da:"·é senl;lQr� '1'jar;lc '�l�$��
Meut�/" ': o,:

"

:'.:,1 ,,/"':"\'1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,

e. OSâ e
,

I

\ Prob'lema Sério
:tue cooperativamente, com

o rebanho bovino do sai

muito sério, O' que ataca
dois médicos-veterinários
da Equipe Técniaa Coarde
nada da Campanha Naeío:
nal Anti-Aftosa, desenvol
veram atíyídades de vací-

-nações e orientação.
Grande' parte co", ani

mais dos rebanhos da 20-
'

na
. Fisiográfica de. Laguna'

foram atacados pela febre'
aftosa. Algumas. -díüculda-:
des ajudam o als,stramen-'
to da aftosa, essas dificul
dades . são conhecidas,

.

cc-'

.rrio falta vacina na quantí-
dade que ,é precíso; !1 du-:

ração;da vacínaçâo que
é

.

de curto prazo,
'.

exígmdo.
'unia vacinação geral ele i,�'
em 4 .meses- e também carE' .

cer de. temperatura espe-
cíal, .,'

.

Apesar de todos os ímpe
cíhos, iforma o técnico da',
Secretaria da. Agricultura.
que, p . DR: ANTONIO PI-'
CHETTL vem' determínan- : L- .;.;...;�-:...-;.__�_'_�_.,......�
dó,' corrr<todos -os meíõs ao'

.

alcance daquela Pasta,
.

'aS

.

.
;

... ,

medidas que, p08'l;bilib,11i
. " '.. ,

-acão defensiva, através.do.. �...,..,.,,...__. ----,.--.- - ----------

I{:i�;2�i���1�Jffg !Mtl'\AlrriOçô do CINQUENTENARIO
.

com médícos-vetermáríos continuacão'dà'8.�:p'àg: , ,,<ao .é meu Iettio fazer o bom senso, que se diga verdade. to _l'iunra' a imprensa de
da Campanha .Naoíonal

> Amigo� "'de"'"c> ',ESTADO" . elôg,i6s grnt\1ít.os,;,mais·: diz única 'e, exclusivamente ,a Como Presidente do Sin- Santa Catarina,
Anti-Aftosa.' Melhor e mais' é o Sindicato' dês :Giáficos, "),�;' .. -. ;,.;, =«. .:

. dioato ríos Trabalhadores E ao encerrar quero
fácÍl 'seria;

.

que tis cri'ad0-.'· por , meu
'

,ii1t.,��ínédió:-·: que'; , " 4

nas Indústrias Gráficas, mais urna vez, em nome
·

res de gado' bovino,' eco- '.
vos fe:icita:; ,de��jap(iç( <os- , ,,;'>". "., :;, .

, ,
quero dizer de viva voz e dos gl'LÍJicos de Florianó,

· parassem, .qrgf).niz-adám(,)i1�' melhores -, progn,)ssbs, ,em M', "" 'f�'" 'd" '1"
.. , I., C l

bom tom, ·.que jamais, a polis, agradecer o convite e

de, para evitar-se a: presen. vossa�, .c�pil?had�s' e) .; que' araVhuãS' .
a,; eCnJca 'e üa '. IJ tura Emprés'l 'Grúfica "o ES- permita Deus, possa aque-

ça,. da, Febre Aftosa, con·- os' espinhos, eneontrados '" �, ..

.

�.
'

,
'

'

TADO", . .críou problemas la estrêla, Que guiou os

cíuíu o .médíco-veterínárío em. vossos ca�iflhos', 'se .(C9nJ;imlaç&0�· - , São Jorge, situado numa e·
para o nosso sindicato, pois passos dos pastores a ma'

· "BEL J'UST':'
"

t' ':",'
"

'. "
....··f·l';' . XIU levação,

.

próximo 'ao 'Ros-
n"

'

.: .ransrormem em. 0r.�s, '.
. sempre nos atendeu com a gedoura de Belém, guiar os

"
.

" eheg'ám,'QS.,.:.à' pensão, . em . sío, no início da rua Augus-
- maior boa vontade e d - passos dos Diretores de "O

_-:- -_--�------'--'"--_-'--;;;- __'__-- Lisbô!i: ,ás ,'ó.n;>:e ·da·noj.te E): ta. E' tão espetacular tudo
,

" mocráticamente. E bom E:STADO", para que pos-·

"embora" .diante 'do' adíanta-" quê vemos, que as palavras
'

. . .. que se frise S1's., que o Sin- sam dirigir os destinos des·
': mente· da �l:).ófa;:' foi i.rhpos-'. não podem descrever!. Que

..
"" ..' .dieato dos Gni.ficos, vê no se Jornal, qUe vem porsívei prendei'mp-nos 'ao ho- yj.sta esplêndida de Lisboa,

, . ..... '
.' Gerente do ""0 ESTADO" anos e anos, informando.

tel� l�l.:,gain... ·os,· ,:;as, ,i-l.lãFas,nQ.·s cl9 Tejo! "Que maraviU�a o
- um anligo, por se ele amigo CO;'1 pref'isão, impul'cialicla,

,quartos;. tiv�mq'1 : í_?çque'na aspecto do castelo; tódo 1<3.-
de ,todos vocês que coti:dia- ele e l')onestidade QL'3 o CH'

. reunião' com ;0 Sm�. :Cardo� déado de amendoeiras' ,côI'
. . "

, . namente, colaboram pqra ra.c:eriza, corno. o melhor
· so Dias sôbre :nb.:ssb p' rogra- ele rosa, tôdas floriclas!

.

.

.' feitura desse' vibrante e orgão da Imprensa Barriga-
ma de ,vi.s.{tas·. em pó"tugàl, Em Portugal, - depois elo \i�er�,e' ,'"� combativo' orgão,' que mui ,,�
finda

.�'
qual pôde êle airida frio dos 'EE, U;U" encontrá-

eo.rbi- ar ,I.Jrn, pouco de"·es�. mos uma temperatura for

'('ti"éLÓ�. : ono��..o, 'indicanqo-' midável: '16 g!'aus centígra-
-� -...- - -- -,'_'_ ........�, -�.-.-,:-::- '.--'-- �

---"--

nos' 'algll11S lugáres típicos dos. Fa3 sol exuberante to·

para·a 'n6ife, e mais ,<ilgtms do o di::l, podendo ,<tté abano

instantes· Já estn"àmOs· nós don9.l'mOS o sobretudo, mes

.

em plkno ,seio\ do �fado, num mo à, noite. A descida do

dos . amblénte� mai� típicbs castelo fizemos a pé, deviqo
· -de 'Lisbôa� O' grupo separ-a, ao fato. de 9.ue ao pé do

:. �

lamelamDs farnerl!nda e mântando
, ..... ..., .' .

,'.'
.

I!quipa-
m'entps"

,
.

'para a'

E' da categoria de surta
do .Estado. Estas foram [<3

palfavras Iniciaís elo exe

cutor do Programa de De
lesa Sanitária Animal da

. Secretaria da Agricúltl'ra,
mé.dico-veterinário· "ABEI,
JUST".

Tr-l gravidade, afi:·mr.
aquêJ.e técnico, foi e é me

dida pelo grande número

,rl e animais mortos B tarn

bém inutilizàdos. Entretan
to, diz o DR: ABEL ,JUST,

-_ .-

ENGfNHEI'RÓ-'--j ----,--',
A Sociedade Termoelétrica de Capivari - SOTáEL

CA; admite ENGENHÉIRO com um mínimo de 5 (cin
co) anos de' prática profissional em aormmstracão ·o�
execução de obras civis e montagem, para residir em
Blumenau ou Itajaí, Santa Catarina

, •
,

Condições de trabalho e de remuneração compen
sadoras.

'o. Correspondência para" SOC, TERMOELETRICA DE
CA�IVARI .---: ,S.OTELCA, Caixa Postal 38.,-' TUBARÃO
Sânta Catarlna. Indíçar na' soorecarta: "ao DPA

�

,

:
_;_

ENGENHEIRO","
. .

,"1 �

.
, , 1�-'5.-65

_. -":"_-'��--;__----,.-__:_:_":":'_;...;..__;;. -_o'.

'9tim,a oportunidade para
representanles,

'INDUSTRIA PA,UlISTA DE RÓUPA�S'
.

' PROFlSSI"ÜN'�,I,'
Procura .nesta praça, representante' habilita-

.

do" para trabalhar. com roupas profissionais
de ,elevad;a qualidade; ad�tadas em imp01:w
tantes frrm�s' do país. . .

ESCl'ew�r; com detalhes sôbre a organização
área e processo em 'que op,era,�

. experiência
, ne ramo. .'

Indústria de Roupas ALVOTEX . Ltda ..
Rua 'da.'M6óca, ·884 S. P�ulo -rÓ,

Dep..is,.
pa.ra

�

o

m'
u.. .

\

Rio Curitiba Goiânia

Uberlândia Juiz de Foro Campina Grande

� -,' ;_ ,

,

....

"
-

'\,

,',
-... .

. '. ::�.:-;�_1' '\�.

=».
"

.

'-,'

"

(
... �,

. -", ...

,
_

- ", d� •

Belo Horizonte'

Londrina Vitóri,a

5, PClUlo 5, Luiz

"0 j'

,Ta·se por divBJSaS casas de

fqdo: Ci;m,;ém,lembrllr que a
nossa pri.nléira r.eUnião com

o snr, Çai-doso� ,tá foi re�'ada
com o, 'mais deHCiosó vinho.
Aqui �m: Ppftugal

.
não' -to

mamos,
.

ág1;la,-. p.oi' ' 'incrível

que pariwa., ,E�l; Betl'nha (no.
·

me f�mi'lJàr ,dtÍ espôsa', 'do'

mis_si,vist�), :�.�' t:;t-rcila .fuma
j6verh desenhista do Mblseu
Nacior{àl"" ��e'��s� aéô�p'a- .

nhava); f'Q�'l'1bs/[ro l"ÂI�. J.l.n:i
dos melhor.es,: 'restaurantes
típicos. de >ÚsbÔa. Eu sei é

que lá ficámos àté às 4· da
manhã, nó vinho 'e no faIJo
e'nos dlyertimos o _miüs pos
sível, com f1p.,�níl& 140, escu-

dos. '

,

.-.
"

, Que: maravilha' é o +ado
cantado, por "esta gente,' na
quele ambjente' formidável
que só...,o ,pottuguês sabe ter!
Eles -parecem umas crian
ças, inocentes, ·puras,. tôdas
cantand.o, tÔdas se div&lltin
do. 'Circunstancia que nos

{oi muito fávorável (;lm Por

tugal, fol,.encontramos no

hotel em,. que nos acomoda

mos, Um' e'stud�te portu
gt.tês, Otávio, .que se pronti
fleou, 'a, -O,rganíza'): tOdo, o
,nosso pfog�am�,. l1a.§ horas
f .lias vagos. in�o �onosco a

tudo. NoSso primeiro .
dia

realme�t.e. elll Portuga,l, foi
u.m domingó, livre e sem

compromissos com o, govêr- .

no, Apes�r de tôda aquela
noitada . que tivemos, às '9

;:' noras est�vamos. todos' prol)
tos, j\mtamente com Otávio,

J para percoFrermos !Lisboa.

Que' iTlal'avllha de prog:t:a
,ma! Que lind()s passeios fi

zemosJ Quanta Goisa nós

, vilnos! Tenho batido slides
de tôda parte em que tf/rnos
ida, na viagem tôda,·e à nos

sa volta daremos' uma espe-
,

t'lcular sessão de slides e·

filmes. Já os estou revelan

do; tenho mais de 100 sUdes
'e ai�a pretendo tirar'mais
'ms 2(10. Tenho um filme re

"elado spbre os EE. UU., já
a�abei outro, 'tendp urn a

g'pra la m�(juina ,e outro

p!'epar�do,' para ,<:(
Pró

• 0:".,(,

"

-:

Um sitio em Ribeirão da Ilha. Tratar com o �r,
.

José. 'PO#éla. 110 'lPEsa, antigo Mon'tep-io -- telefone

3441.
I

ECOPLAN
, ..

Economia e Planeja,menfo Uda
- " .. ,:,.

- c. r. e, 'p. UI -

ProcessoS' de financiamento. Pl'o.ietos Econômicos,

Planejamento Econômico. :Perí.ci8.s Econ6m\cas,Finau,
ceiras, Procuradoria. Legislação Fiscal.

.

.

Ho-rn.riD: das 14,00 às 18,OP horaS'

Rua Jerônimo Coelho 326 - Conj. 108 _ Cx. Postal 659
FLORIANóPOLIS SÚq."A. CATARUiÍ'A

morro fica o famoso bairro
da "Alfama'�,' Üio cantado l--------�--------------

no fado.; Mqs é verdadeira

mente, �típíco dea terra, êste
br.irró da' Alfama. E' todo
em Iadei1,a. A rua, quase' tô
da, 'nã>o tem mais que um

m?b:o de largúrà, pavimeI?-
taela ·com pedras. E nest"1

eon1prinda rUâ,' êles pendu
ràn1 :por fO'l'a das casas os

va:rais <;1e roupa,. as , quitah:
das espalham suas verdur,"ls

pel;s' 'portas: as peixarias
espalham o peixe" à, çriança
'dp. grita, chora, bri:nc,ll.; em

várias portas é o fado que

é· cantado'; as ,galinhas, os

porco(>, outros animais en·

tram e saem pelas casas, de

modo
_ que tudo isto fica

dentro de uma ,'1toarda cons

tante de·. gritoS" e, canç6es -

e nêste formidável borbo·

rin...l-}o de gentes e animais,
vivem êles todos felizes.

Não imaginam o número

de' escadarias que ali, desce·

�cs! Impressiona vive-se al

guns minutos no gozadíssi
mo bairi'o de AlfamH. Almo

çamos n6 Toni dos Bifes,
comendo eu um delicioso

cahrito constopado (O' co-

'mídiUha boa a da,qui de Por

tugal! ) ... , e vai vinho atraz

de tudo.
'A tarde fizemos um vas-

11(;0 passeio. Fomos à Torre

de Belém, ,'lO rio Tejo, onde
inauguraram agora um mo

nmnento em homenagem à

Descoberta, sendo a, soleni·

dade presidida pelo Dr.

I(ubtchek:; ao jardim do

Império, onde existe' uma

foute luminósa que 'é ,'llgo
de espetacular e onde os

canteirOS são ilnpressionan
tes, sendo cada um o dese

nho, com flôres, dos bra

sões portugueses. e onde os

pisos das çalcadas são ver

dadeiramente obras de arte,
com m,<lpas mundi, explica
çõe�, tudo gravado no chão.

.

FomoS ao Museu Nacional
.

de Coches, ao Mosteiro dos

,Jerônimos, quê é uma ver

dfldeira l'p.líguh e onde se
.

acham os' sarcófa:gos de Ca

.J11Ões. e Va(3.Co. d,<.\., qam:f1. " {:
".'" ., , .... -.,._ .. r,·,"- _', .' -_.,. ,

A. Carlos Britto Sueli_ Helena Capela - Ma

ria de Lourdes Silveira ,_.

19 NOMÉAÇÕES . DE, . Maria Helena Greenhalch
CONCURSOS P A R A O Ca.rneiro - Astrogildo Grg.
I.A.1;'.C.: - O Delegado do ciliano de Quadros :_ Afon
I,A:P.C. sr. Gualter Pei"eira BO Eugênio Wunderlich.
Baixo, recebeu da AdminiS:- Os .i.nteress,lJ.dos . devem

tráção Central ,do meneio- eomparece{ no 60 andar do
nado Institt1to" 19 P9rtari2s Edificio do �nstituto' dos
de candidatos, aprovados Corn'e�ciários, em Florianó,
em concurso· público, :par,1J. pOÍis, onde funciona a De

POSS?' imediata. Os nomea· legác�a do )'APC, devendo
dos sao os seguintes: ,apresentar, os seguintes do·

Ranúzia Santos Silva cumentos a fim de assumí-
Al.do Pellegrino � Orivaldo rem --seus póstos:
Lisbôa --: Valberto Antônio

c

Certidão de Nascimento
Domingues - José .seixas ou Casamento - Título de

Ribeiro - Pedro Fernandes E!eitor":_ Carteir,<i de Iden·
Pereira, -, Vítor 'Alexandre tidade _ Certificado de Re,

'Ge.�aerd '_ Ày,rton Acáci.ó 'servista�oti QUitaçã9 Mili

da Silveil';<l - Géther Mar- tal' '_ Fôlha. Corrida (Car
tins Brum - ldalina Maria. tório d(i'yrime) - Declara
da Silveira' _ OSni Mun.l1os ção oe ens e alares

de :paula -' IloOétt,Q " Oré- 'D�l]lal1açãd 'de' Emprego �l.lo f

'ehlialch "C:irnefro" �',.João'" Serv�ô ,1?iiblico ,,' FecLeraf,
.

", Jj�rt'6' dá'\ ..SiIvelrn. ,Lo Ai-, ��'AutáÍ-qÚiGo.:�Est,ac1.l.laí '�. Ní{1
'á."c� ,

'

dac R'Ósa�{;��", nici.pálW". �,
,

-

�'" �'" li;-
�-

� �1�........_�t.I_....�

5, Paulo Rio

Além de: TV Gazeta São Paulo, TV Cülturá, - São

Paulo, TVMariano Procópio - Juiz de Foroi"T,VeGa:ucha
- Pôrto Alegre, TV Paraná· Curitiba, TV,Brasília-Sra.,
sília, TV Rádio Nacional - Brasília, TV ltacoldmi -

8elo Horizonte, TV Vila Rica - Belo Horizonte; TV Cea
rá - Fortaleza, TV Rádio Clube de GolôníÇJ • Goias,
TV Bauru - Bauru, TV Imemb6i - SantaMaria,TV f>tcel-
sior· Campinas, TV Piratini - Pçrto�égre.

.'

E tidas esta,u
,satisfeitas..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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otelcé e �jdeturgica recebem Vlsi'tas
dos alunos do curso(CEPAl)(BNDE)

(PLAMEG)
aro Nicolau Pzím, os alu- ambas localizadas no mu- quadro geral da estupen- verno Celso ri-umos, nào
11('8 do referido curso V1Sl- nícípío de Tubarão. ela rr:ltizaç5.o E"1crgétlc3. ti)

•

maís contará com os gra-
1 aram, na última semana Tal visita, que se consu- sul do Estadd que se trans ves problemas cncrgéü-
as obras elo. Sociedade Ter tuíu em verdadeira aula. rormara, quando conclui:' coso

blemas ele Desenvolvímcn- moelétrícn e Caplvart :

e a prática aos participantes da. na espinha dorsal do
lo Económico" professor ::'" Ci.'" Bidcl'ú:rgica Nacional, do curso, teve por objetivo descnvolvnuento de 8..'1.1:ta.

oferecer aos cursistas o Catarína.

Gra�&..� aos Esforços ue

senvolvídos pelo coordena
dor do ,Cur�o la CEPAL

BNDE-PL;'!.MEG sôbre PrQ-

Prosseguindo em suas

declarações, afirmou o co

ordenador do aludido cur-
-- .... . --L _

I 80 oue além 'da \'('rificação
"ion loco" das obras, as au

nos tiveram a oportunícn
dc de ouvir palestras dl!J
pn;;e!Ül('j'''c8

-

t.irto Búrtgo p

Henrique D1':;111.>;10' C\l\-'ll-

Em declarações à repor
tagem' frisou o prof. Pedro
Nicolau Prnn a excelente
jmpressão causada aos ala.
))OS do curso eh CEPAL
BNDE-PI.AMEG, as ue

monstraçôes efetuadas pc-,
los tPcr�icos da SOTELOA �,

da Cia. Siderúrgica Nacio
nal e- que todos voltaram,
com a certeza de que San
ta Ca t arma, com o rune,o
namento inl.egral elo, oS.ü. tos que \ '�') ao

/

llARREIROS:

Agr.icu Itares Fazem referências
PC':o. primeira. Y0"':, um E:>t\2;S 6;:;'0 termc', de referido titular realizou

cantl SÔ')1"i' l)W,'lt !i\P�\ c!,_
oart '\O:_' �"'I·::,'��1.r':��(\�'�l \ t' "'H·(-

h1rtl1:1:S dtl \�'rqfrr�ia e101Jrl
(''1 P'll \'0"';0 f"sí s do c' ,JO

uma correspondência assi
naua por muitos agriculte
r08 do' dístríto de Bal'lei
rO,3, enviado ao dr. Antônio
Píchetti, sccretáno da A

gricultura. agradecendo o

contacto informal que o

ScicrekírJo ela A4r._'I;l,�UCd.,
veio até o dístrrto de !3ar
rcíros para falar CuU\ agr;
cu.t.ores sobre Pl'd\',I'.,l') '1-

aricola. Acontscc. que an

tos de vir não lJr;_,;.!le�n'.l
"mundos e tundos'

COlll êles e dcterm.uaçõ .. s

que deu através da Dil'o

torta do Fomento I:! Defesa
da Producão para. que a

agricultura pra tl(:"t';:1 f'oi I

rôssse assistida 'rucicual
mente.

T.E.L.C A. c ele outras

pelo

-,
I.� •

/'alba ,---",'-" "

microperolado

f
I

� , q� .'��s1{� 'ti\�tà.htãnea�ente. As'micro�érOlas não fic�in 00 fundo. Por issO'
i ai.:', . \,o�ê; iallá: c:'om�odo sabão, com mais sabãoou usando a mesma quanti ...
! dada a<"qYuei�está �eostumadéL o branco flca mais luminoso .. As' côr.es ressalta�
�os olh�s. E um ,=:�var com ALBA - miCl'operolado. '"

'

'"

��oJlpa$ �mais� limpa - mais roupa lim01��t�
�
I,
r'

,>

9CfNTA-F1!'lR.\. treze ele

maio, este matutq o come
rr« );'0L:r "eu cinquentenário.
Nesta ,iadl:1':0.o fol realizada
:J, .:e;l'inróni:� de i.n.�:lguta�ão
c.; :e17'<.:'0 (o saudoso Sor
ualista R'L<BE;NS DP; AREU
:; ii. HA,MOS. Descerrou com
:�,> i',_ôn�h o Dr. Aderbaí Ra-

,

'"'_;:, lh..
\ '�jl;<.I ....Antés c"js_;ur�

_ J r) (,'lC (��t'" e vereador
Do 'i:��o� !'�er:.ln!ld.es de A

q��·=)c. E��: "'-'.. ' J?.Ttpcnte 9
(10y,J'"nLcJur Ce:"11...1 Tl2rl1t :8,
ah .. <, il':�OTi:h,des Civis; Mi

YLares r' F�l'le-Jt.éLstt�2.s . .tios
�):')",,,ll',:R fui sorvido U :�,

. <i>��1.",,·1. C 'rl�.!..nua.nd.o ccrn

_:" -',: re;;tlvo, :'ll�-L�l';-
.

0 .. 2U �.1:r �lLT.iU-
... , . Hr�1:,zc.!/·ELj cí('S

":J E... .:!'·J·A
.,.,.r � .

J_' .:f

�

-�

1\:J l,:ii�3S-!1�S 0.0 'I�Bl
I

J
•

. "., p..-r1 ':Iu�l1e-ngg'.rffi,
tt� :�L:' dq (j.ller:s�!>rt:rsi-
10:.-�, 7'r:-:3., ')?s::,''::;e!11 do" Pri_
.,�>-.__,.!�.' C0::�en,-ti·t\4

'

da Balã
": 'fi ,. ,:;�:l Ó;) Rj:'J,cháe!o, e;'

!" ri'�a r�l;T);�i.��� :2a �rÓ;:ü.:"t\
te"�a ou quiIlta '�ei;',<l, n,&.' e-;
p,idál1('hl, da S3!Ül�ra. Rl/-t!l
ii:)0p:::}\:e o.q Siim pára \ú�:r�
tUGiro CGnLp.,:;tQ d�'. ?Je;;all'_1'l
1(':51& üe g'J:a q -te \se:,á r,e�:1
2Cr1�� no) 1}�·Ó!{irn.o di.!).. 11 de

,h.J,n!lo, t1:J Lira j_'"@f,':S C1U9l8.

8·
. 'x';ty�])(}', l1'IP;;,[M.."�TE

,1,'. T:J'l!1.::�P clt' ':);".T&.!"':Jen�r(",Ofil
r" in::'llg:'l['3(:;'o da Bout�que
l�::.- � C ..u·1,')S ItOtT;:)'�ke s. !t.,
( , I?I. < n Bta! .r.... l,l na tardo eh'"
�� ;'�J �\";�·C.l.:;·"''-':cn;ll u��1: v���gr n'... __ .J. Q , .......... ,..l...... l.i. '\.:.<.:-- C

'f:. �'::-;, ••-;�: '(5";-. d�tBille'--:qu<l
1: 1"l�!1 ...;.\ D tEt,"ICÜO 'C1ê�te (..O�

!

.. ll�·!:'�r� �O� au'. ns' ::.t)!ta�,S 'dus ,

[;uarda·':·Ju'!Jus,
'

que f.Ó!\·�l!l
in!1;Jortac.'as da Alem<-,hha
ií.;í l:1Ui�.0S R'nos atrss. com

p!ç,túndo a origif!.�tJ< o_!::1a:n:;m
;ac'âCJ d;.�. aC8lh3j.O!"a e?-�a
de �1.odas, flue (en-; COl1�O

Gerent-i? à efíefeu1e se:rL.�or!i
Concita,' Leite. Enfre -

O

pessoal i)'Í'e8�J?te - Jlo\av�:se
o sr. e s�'a. :dr. Aderbàl Rn
UlQS da Silva, sr. e, $�a. ,br.
Francisco ChUlo, sr. e sra.

Dr. r..ia.h�saletn Comélli, sr.
e sra. João Da,id de SO\Wl,
sra. Dr. Fúlvio Viei;rá, sra.
Dr. 05f1Í. Damiani, 5i. e sra.

Dt. João Batista BonãSsis e

filha r":;l'"1inha; sr. e �ra: Dr.
.João ,Mr)r'itz, sr. e sra. Car
los Heinz Bucheler,. sr. e

fi."8.. Dr. B.6ri.s Ter-tschitsch,
n�. Albel"timo Rodiigues
P;p,>l, Vereador Domingós
de AquinO e f,ua filha Silvia
'sr..� sra. l{e!tcr Lima, cro-

nistas soc!9.is Zury Macha
do e Celso Pamp�ona, Sr.
Gll"t:'IVO ZLtnet. e !'IlUitas
outras oessoas ligadas. à.q�e
h tredicional Firina do co

nlé[cio florianópoUtatlo.

',.

FOI recepeionado com

W'� elegante Juntar no Que-
'�ncia Palaee Hotel. ofeted
do pelo Govêrno do Estado,
:'lO Cônsul da Holandg e sra.'

'T'jarle Ausser Ments, qlle
estav,'l acompanhada tio Vi·
ce Cônsul e sra. da,,�n de
l),ifeene. 0 elegante acotlteci
n:ento foi orgamzf!do pelo
C;1efe do CérÍlnoniar. Pro
re�snr Nelson Luiz Teixeira
Nunes.

]>
ESTA' Programada p!!,ra

hoje um.a regâta ;1 v0,}s de
n(:miI:�da - Re�da. do 'ps"
funie. aue saci realiz!,da
�as ')r6:drnidades dos Véle;·
ros da Illlz., sede que mar

('31'á Ul11 cock·�Ü. l>romo
ç'ua qüe_ eOIIta QOU1, a �oJa·
bOl':::.çüo do Cronista Social
Zury }.f�.chaclo.

1 .;
,

F!érl::mópolis 16-tHi5

.\�(.t (�r�li�n�'l'�C'IA PA1.d\�

(T=;, OS I,_'if'�r[\n·(�" C�!SHlS D�.\.

,n/2ort" RlI;' fJ"ui'des) H�)l·
� , (' ,;�.... lt".iT'C;1r) ("t:.:!ri� I!c�"
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ria Soteloà,

K roa p;AJ�Ai? }�i\1 SO

1'EJ_C,�� está !Jl'f-:V-�'3tO a da

ta elo pTGximo dta ':!7 a sole

�t;�:ldIl de ir...auguraoâo da

:., iu' e: .. ; l.J·ni,lad(� de' Gera.

ebrQ" ('01" EiO m'l k\V9, que
';[mt(:lrá com a. presença do
I'r08idento Castelo - Branco,

'-'1'!�51r1G'" C,<�ll5o Rt'nnos e

'.:;_� H;lrio Thibau.
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..

I', ('••"'1']1-,0. 11f' Pedra Gran·

"- ]\ifF'!':r'!i MOÇ'\, lVfpria

Te;e7� "C5F�!U Ke\�f}S de ()

li.veir:'. D0 l)'T'lí'c;mn dia '2()

�:ai C0n1P'í1jç r�1r Ql\;qze anOb.

-r'�O a �;O;:Y rtr:nlet1.to d� �Ol!5
Drú':. sr. P, '5":;. De. VOlI19V
0,olhF:n �1(' <--;\;'re:1'f:\, nn ElIa

DOJ'hj"qg.:."f 17e"�ro� -a e�l Cn�
,

r;!).caba.n·1__, (�U[�:�Bbfl ra.

'lf', s:..

r'')1'� T]-)\1' .r.-�7TAR,.Je8r--
'ii\,,:'r'fP11 r�")";:1i"'�""'ç: !li) (�llerê1"l·
Ci� ?alal:e F..,tel ('I 5r. e o;;T·a.

l)pmingos Fe::"n::m::les (.�'.' A

·1·th') (Da. JV[qrla de Lour

rJt""ll e "�\,'! f�Pla Silyiu, �r

, <""" n-·\ '\maraI e Slhm
'T<: ry""ro Lar,� e Joaquim
• ....,.�,- :'+',". arllbos diretores
(:a A_S. Lara, de Sã.o Paulo.

Bill CURITIBA no \clia 16
d') junf.O próximo será inau
gu;ada conl cerimoml1 or

gariiz!j.da peh Prefeitura
daquela. cidade, á Avenida
Jorge Lâcefda. A �ra. Kyra
na AthêrL"1os Lacerda é con·

, vidàde de honra p,'lra aque
la solenidade em homena
gem ao saudoso ex governa
dor Jorge Lacer9-a.

GRAÇAS
-

a sensibilidade
do Dr. Guilherme Renaux.
podemos informar que o

Consel'vatório de Música de
Brusque, voltará /'l. ser dina
mizaelo -brevemente.
PARA COMEMORAR os

seus qninze anos a menina
moça Luzia Linhares, re:::ep
cionani convidadOs no pró
ximo dia 29.

FAJJANDO em comemorar

Cl'Jtnze -anos, a mcnine·nl0-
\'3 Sónia M/H'ia Oliveira,
mi: rC0U Sl1a festa ps ta o

lv·r.5;.:il':'lo dia 22. ouando a·

1):}�'Hrá quinze velinhas, na

re;;icl"l:cia ele seus pais, sr.

E' sra. Aloísio Oliveir,'l. 'Só
ni<l r.'faria aniversariou dia
tre::e prórimo passado.

EM TUBAR.AO o cas.al u
biratan (Yara) Brandão, re
cebeu !?- visit>� da "cegonha"
com o menino Marcelo, pri
n'EÜJ'O neto do sr. e l'l'a. Or
lando Fl'ímcalacci.

.,

JJOGO à noite no Clube
XII de Aj§ósto sení/realiza
dQ () "Encontro com os Bro
tinr.o". Na ocasião será apre
Sf'Dt(l(�a. a li0;;8, orq].lcstra
do re�'erido Clube.

, HoiE l1.'i Rádio ç';'qarujá
csLarei apresentando b pro·
grama Radar na Sociedade,

patrocinado
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CO:1tíl111açáo da,' H.':
lfoje ostamos s6��. J?IX";i�',,

aqui um grande . vá.i: '

pr�,enchido apep.o'E {H;�h .sa.:
riade e pelas- .t�l��J;'Vj?��: l';Oj;:�B �

�(Jue' ��le dl+l�ól.;
.

t.��,(:jüz:;dO';
"

no exe,Hlplo 'di.gnificante cl.:-",

.urna "ida," toda 61'1 ';7óltad;1
. ao' lar, ao servíço C\D S'.·H

:.-..�_ ..

•

A RAIVA
-

NAO· TEM:
'CURA

'. ���.fenda· 'seu,:' rE?báriho!

,;,..

'�

V�INA Pfizer L�Í)FI�lADA , ',"

CONTRA'
A RAIVA BOVINA

A Vacina PFIZER Contra a' Ra,iva Bo·
\li1l8 é preparada pelo processo mais

, moderno, a pa'rtir de um!') qmostra de
víms rábíco modificadó !'l.adaptado em

embrião de galinha (FltJty,H�P). A'va
ciha é sêCo-liofilizada em àlto V'áCuó,

.,
••

•
.k' . ,

<;> q,ue confere a6 prodwto perféita esta·
.» • •

.'
... f .

,

bilidadé e eficiência por:·terr:fpo maiÓr.

garantindo a.o,ânimál v�c:inaóO irnuni.
dade de titulo :elevado �ê!l)ranflU ano.

\
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o Dr. Rub
-i'

e Arruaaiamos
Aqui estã,Q o� que fa��

" os que rtJudam a f.3.ZeT l)'
jornal;

.al�
.

cOm' o� !:pti.�
Ihántísmo i' �e SU!lS

I

p�s·.
. outros' c"ní "a COl�'Q(;lra.Ç�q
resultante do oonselbe, bOm
senso' à presença incenhv�
'dom. 'Empnerá�los sería tm-'
possível, mqs: para traduzir
o nrJSSO agradecim:ento .11
esses ínestímãveis' colabora
dores e amigos, cie$tMa�o�

, O· Dr. Aderbal . Ramos: 'da.
Silva, ,ltue pelas suas qua
Iídades morais a. alto esph{
to de liderança, .bem pode
representar todos aquêles
que têm dado um pouco de,
si pará' que êste Jornal se-

. [a a realidade vigorosa qtie
honra a Í!l1prenSIiL,

t ,

cátari,

na; a vossa Iealdade ;a vos-
.

.

SR bondade: a
.....
vossa dedi,

cação a causa do .1r)1-TI�1I5
mo permanece comd fon·t.e
'le j,.":\spiração daquêles que,

. neste Períódíco, procuram
seguir-lha os passos na lon
ga 'caminhada l

e na dura
tarefa

.

de proporcíonar a
Sànta Catarina, um jornal
digno das tradições, ',' aqui
estabelecidas pelo VOSSO
trabalho e pelo vosso exem

, A Câmara de vi�gem MI pio.
seu reduto eleitora.l, �m Aqui e3tamos todos

x, - .' Campos'. Novos';' regre&8ou Dr. Ruhens '- redatoras,
o 'deputa'do Aug'uSto 13ré..;' co�àhor'ldOr�S, operários,

Está' de passagem por zola: Dépo!,s cié e!!ta-bele�er amlgos e correlil"ionál'bs
Florianópolis o sr. Agenor os contato,s Pblíticos 'ui;),-' reunidos ant.e o v;sso r;':
Vieira Côrte, pro_cer po�iti- quela.. cid:ade catar1l).e,qs�,· rrntó, na certeza' da vossa

co ná cidade
..

de Canol- o parlamentar ,aproveitou presença. comungando em

nhas. E;' ligàdo às flleinls"'" para' v'isitar
.

êuritib�.' espirita da emoção do. mo
do PaJrt�do So�jal Demp-'

.' .

mento, 8'11 que o nosso ve

crátlco. O pessedfsmo' ca- 'x x "x'� "
lho Periódi�o COmpleta o

nOinh?inse a<!uard.a a com çiz:tquentenário.
panha eleitoral _com' expec
tativa, d� vitória.

Srnfese PoHtico-Adtriinisfrativa
/ Substituin�o o . sr. 08-. zorites para. 'a terra' q.l�e Ó
l1y �Jbertp., foi nomeado viu nascer".
para as funções de delega
do de políeía .em Jaraguâ
�o SuJ o sr, Joslas C!).ya-l
cantí Sen�.

A cidade de· I\rrõio 'Tr!n
.ta,· exu-:' tau 'cOin a' erillçâo

,-_._,._ � -,

do Ginásio' No�mal.'. Pljr. .)
':sua' .i�te:,ferê�d3l, :'julito �o '. p'I' 7\ 1\TrnTOovem:.aC1<!t ,ÇelsQ R'q,l11O;l'" < �, 'Ji-:-i1 ,I 1 ;" ..

Regressou de sua ex'cUl'- o de�ut'a�do, ',Dio� Chereip', ;.e', , '. �
-

< .�'.'
�
.' . ,."

são aos municipi�s' d'a. re- ç,�beu' aplausQS 'do� Prefeito. ,'.. TODO� OS )\{: i,);;:'
glão "'e Araranguá o de:" Ú�o ';Zardo,' <U1e �çÍ.en.o.m4ià ",

putado Lec.ian Slov.Í?sJ:C.!.. "alta; ,CO:rJqu'iSt.à';c:o fünci�;
R�uniu-se B dpbat.eu CO'll ,ha!'!lt)J�t.d. ':Úri "'a' ",êste' 8,t10,
seus· corre1igio;"?"I'ios queil- d;"uele estàbelecim-e��9' ��
tões relac,iOT'adas, com. a ensinp.,

,.

'

'"

$\lcessão governamental..

x x x

enagem
•
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, :, { -.....;,,_ ,
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ni'�'.:d(l e à causa c.a ·',lh,,":'. ." .(le simpatia Ó bopdq.de,· mada; as ofidllás ·ap'ar�lh9· " fn<:i!!,t ;,,:!(1vTaS àcuele�'mie
��:���) J� <;lD d'�J.11ao�aeia·. �:.�re('(:u.p�i1dd�se O()_r'l as. ::1.1...

'

. �,' .'t',:, ,t.:J' .. en11' tiStoqlJe��
..

?CD:'I�nlla "céndo �o nc;�o.
: H(',;�'pín :(i" (':·41t;;ra.e rfe' 'f:r.r'l'!�' CCii3:iF que'. 'dts;;essen: '.11'!'. tit11 115 iti�talàçõl"5 .Pf()-· !?:u.\.�! 'e' o 11\).530 exemplo.
"II:,.lf),:;,

.

í\;.ubBn,s.' de' Atnu�:j
..

,,'(!f,\wi.'( ,s,:; "elllr; e querj. �;I.l;'(:','m),n�to o cpPforto 'ge :pr� Rubens de Ari·�da.
;':;,aJ('p�,,�"ni:i,r) e..r,.'t daqui.,les .(lO 'jomaL '

. 'c". í:'éú)Qlhn
. C1�� .:êl�·.��P�� Raínt.is ,.' , •

"

�lUf' se ericiausuram . ta !Poje, por certo, estaria deseja.ra, A vossa coragem pqUtka;
'''í',cj'')"'e' fie 'Ma'rfiri,'1 dós' .�i)_ ronosco fill,i;I,. vendo

"

"0 Permítí senhores" que' eu a vossa dignidilde' huma:-
'eiwJ\u4l\s. Ps ra todos, aqui. ES'�1iDO" tal como êle por uns. momentos. eleve (J

Huh;} um sorríso i:l:'ractian,' irnag:in�ra para, o Cínquen- meu pensamento' 'às alturas
tenár]o. A Redação' refor- do infínttô' e dir;Úa algy·

x x
.
x '---:.

Pot atos do qover1"arlor
do. Estado os drs Jeahtr
Josi do Valle e'P�ul� Vie,�
na foram d·es'g.....ados par:t
responderem peias PJ;omo
tarjas Públicas das c.o·mar
e!!.s de �Ol11 ReUro ,e'Ta�ó
l'espectiva'm,ente, enq'uanto
durar o im:;.Jedimento dos
sews ,titll�ares. ....

x

,-' .

"

'
......e).-'�iár.ió, .·O.f4i:!!a:l.... e�H*
'ça,.0>'d6 ú.lih:tw �'ia- 7, pUbli
cou 'os' estatnfo& da Ass�}
c.lação. "M· Pais e'" A.mig�s
dos. EXcepciona:s' de Blü

menau,' entid'ade.· 'r�'cém
'fundada naquela éiàarle
do Valé. do ItajaÍ:'

.,

:!C ,x

C'assificando . de, esciil,�
récido o. ato do. Govei"nà.
dor Celso. . Ramos, qu� cri'

.

ótl o COlégio -S'ectW, ",ilio
: de Crlciuma, à :'e.ntid�de
:estudantil dâquela. cidade
sulina' epdereçou· n'iens�;_
-gem'''' de agtiLdeélmenks
ao. ,primeiro .. nlàridaitá,:rÍ3
é assinadó pelo pf.e�3idefit;e
da UESC, Clayton RogériO
Netz.

...

x x X
,I
_,. -

Está sefldo arNârrf�rfo
nos próximos 'éliá.s. nesta
Canitàl o e�gf'n:helro Céra
fim Bertaso, Secretário do
Oeste. Traz . ;1genta de as

suntos do int�esse de, SU'1.

pasta.
x x. 'x -

x x
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.;X: 'x,

�ntintJam rl;S

.� ...

. ./.
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-! "'C' MILHO QJ .f}s

'.'
·

�

, ·0
.

,ceputa.do Feman·d.:>'
Viegas d.o é ma:s: o, líder '

da
. �::ca::la da UDN, jnn

ta à· Assembléia Legislatl'::
vl!o. Em. votação, secreta;.
cóm o rçsuJtado� de a . x' 6;

F'elQ c�mpeterite ' ': seMr 'es' parlamentares 'uqenisti.Ls
CO P.LAMEq, t:omm áut9�'i �0l1duziram ao. pôs'�o o .sr�
zadas àS ,:;;êgÚ.int'�s'-;· óbra.s ' Wai1i�r Zlgeli.. 'até então
através', d'à: Residência.da '

vice-lide'r. Para esta ,Iun-
.

.

_.. '.. '".'

D..O.P•. , de Oampos Novõs: ç:ão, foi esco hido o sr.

ediIiC10 do' -forum de. éam' Gentil Belan1.
ws .Nóvos � g;up�' escbü� : I

'
.

d�� 'I!,:al�á#�$,;'� ,�hn �e �:. '.' ',7, fC X 'x
céitar . ptQvidênciás " 'qu�

, I'

cU1lliinál'àói' 'nos ..deiiPá,j:llêS� .

A "Co1iÜssáo ,de Co.n$ti,tui
supri!. àJudldoS,,' e�te"e ,n��

J

ção, Leglsiacáo e-. Justiçá:
ta . Capital o àr, 1Ioon.1<1 Da r�rã presidlda, pelo depu:"
nelük., .en�:\nheito.:.ptes!q�� t�,()- 'J?,a;�10, ; ..Pr�i&S, e.}�lt,o
�,0,â D.O.�.� ..

' em· Ç�mpos \ para .'0" car;go. ,lla ,tarde' d�,
Novos, .

'.
,
...

.'

.. ,' "5a;:, f{lira..
"

,

\
.-:,

x .x � ;J..,...
.

No mesino dlfL, foram

·x: ..,..

Vem de aSS\lmi;' :uma
ca "eira. nó Legislativo, ·Bal'

riga:-Verd�1 o 8r. Prín!"(>. 1e
Nez, suplente de. dep�'ta-:la
do ·P.S.D.

.

','
,'.

x x

Do deuutado PIo Ca.:nerlo
lider da�' bgr.ca)la 0]1) 'P,<:'D De seus; respectivos colé
à Assp.mblbla Leg'ismtiva, giós ele;torais regressa·
de Minas Qerals' recebeu ram a, F'bria,Dópól!s, os' D�
o deputado Dlb Cher�m 1 e nu'a .-las' ,Abel Avila dos

lp.grama do seg'uinte teot":, Sa;'to.s e Pa,ulo �pISS, am
"Especial obsp.q�io enviar, bos do psD: Os parlamen
Ç!om maior urgê"1cia 'po<;sí- i tar'es pesserUotas' al�· esti-·
vel cópias leis dêsse Es�a-

. veram t.rá.tâ,..,.rfci' 'de assun

,do que 'eStab�lecem carga : t.(l�, "omices. c.om ;vnr.i.os ,�i
tributs.r;a relativa. impôs- ; r'!t"'rl"os de' suas Z0nl'J.S e�et
to ve,..,d-as e CO'"SlgnMóeS I torais, 'cem,vist!ts � !}rÔ'!d
e �l-�a�Quf'r outro tributo i má convenção dó PSD.
oue inc;rla sôbre' mesmO!
;a�ln"o tributo rf<':ri:'o hu l,
pôsto.".

- -t x 'X

fi O 8"t,0r. qe Vi.s{'ií,O e Q-
'x -

" t<-,s ?{,bl1�q",. ,no, 'l"h"'o .r{�
!

'1\�R'+� S ·1'O� (Jf1,r�rno. a.'lt�r.i-'
La,i."s p�lGS sf'to.res de: zon à' Rf's;0ê�cia r.1a n'.O:B

su'a vi,.1a. ma'"1j�".s��·-�e r�-l de' ""1�";f>""9". co"'sh:;'lf'
C0';'1->pcit4a pt'lo B-r.a""'de be-i um P.'ruoo e�('0l11r em pé
nefício de energia e'''trica dra, de, Amo.lar... rnlJ..,ic{p'o
que a�aba de rp.ceber.. �l np. rJhl't9. com 4 salas de

.a �e!!llj"te a' me"'saO'"." . nl\)
.

aula' :num
.

��;zo previst9
sr C1611-lIG) R'a,mO!! F1oria- d� 5 lp.P"f!S a Tl"lrtlr n',;, 8

":'0 .. nrps;r!p,.-h' fia I}O'a A- do c('.tro"t�.· 'Wm CO'" vi\1"! jé

tlét'ra . RegHí,o Sf\rranít. e(1)Y) a ·p,.<>f"ít"l:rll -lo T",-",

e,r\der,,<,a0a ao S.l'c d�l"o �rt1á tio . f!uL ''o' PLAl\.f!\'O
,,' ,,> I '

ta.v.l,,,Sni ·9nt.":,,1>;>:0\1 ,a. C;I)�'S-

t;:.�,,,;l;o ,,.fI" 'o'h;"" �;r')(llir
"P,.�f R. 1)(>l"""h·�s�'i, .. 'P'''''
4: :i"?13� fip' �.Hia·g �R/o: Mo.;.

x x

R:arnns: "Ao v!'rJ'1'nS' e Sf!n

tirlU0s ,os ·,.,ovos talos rie
,

' lu?:' 1),.Hh�t flt1l "(>��'l t"""a,
·p,.tv'·l1O";,tOg... cn�Ja. SOrn,CA,
.. cumurime"t8n'lÔS e· aO't'wle

noverna

lha'. 'mu�;�fnio

Nos OU? ass11miu ·Umat ca

deira na ú�tlma q'Jarta-fei
ra, aS�Q�ou à.�·tr,jbu�� na. Assurtos' r�i.acionados
,sessã.o :,segubÚe.:· Ao con- com o !APÍ foram a.na,U-
t<:lU1,. ,,,jm ora'çao 'declarou, sa'�os 'PeÍo �€'!Jutar!o trá-

/'l' .

textua:lmente,' ,que se'ra,' balh:s�a Haroldo Fer,relra.
1)1l,pm for (1 ':catid!rlato io'

,

.Aquile ,'u'l.:-�ament�l" 'dis..
'

PSD o' peste' inatc1i�Í"á ulli' correu' sô�r"e :n1'ê,et'ldência'
no '

.

'êco"'cmlcá ti sustértfou a"
O !,ai:-�am:entar" oes:tino 'm:a�1;lt�:�ã.ó db _�t�tutÓ..

s'1bll""hou, à'�' .roa'lz-açõt;s. da Petroi;lrás
do Go:vêri1o do Sr. :" Celso
Ra*l.os. ,elo.;"la-no as mu

dâ�cas -'e m�t(1"o 'l. rl'"li .... ig
trativo do atual quiriq:\l�-

rel:n�ei�dps os traba'ho,s '"'a

· quela . Comissão, tendo o

�eu ct"Iriger.te dis·tibuido
,cêtcã .de 20 proletos para
·

reçebimeÍ1tó de pareceres.

,.

- .x·x x-

'O deputado. Plínio

nio:
� x x X -

';". " '_,... t
. r,l3r�ll e(l"'v('�a.nrs " �-
'Y.l<\araPíl""'· ass".,.,t0 no plena,·
rio d01 lorrts'at,hro ... �!l�/arh"'!en
se os"sfs 'l\To,"U 01-,'2:0n' ·e

arma�,do Cam ambos da
·

representação. pessedista.

- x· x x -

F01:"�'''' a..,.,."uq rlac; uêla
Ass('mh16;a Leií-1s\;"hia éin
CO m;;"sa<rp�s 'ilo' (fóver'"'�.

'f!er: 8-180 'R.�·-m('s i"cl'1\r1a'S
'!"� or,l�m' d,.o rUa a reqmi.l"i
"�e';_to cio'� d�'l"t,,'rlo"

A requer!manto.
< cori!�n,. '. "� .. "_.- -_ .. _--" v_��'\....;,"�� -

""_",.".J.,,,",<>-.'

to dos deputados l?>ib Che, _vuv v ••".1. '-" .... """","" ....11 _;_ ......,S.·.v.:.... J.)L .l.l:'�.J._."'J.�.w ... J.:.._.

rem é IvO' Montenegro; li.

Assembléia Legislativã a,- i

éOlhe,u voto 'd.e l."egózÜo pe
io transcurso do éÍriquen�
tep.ariá do' Jornal "O E$'"
'l'AD9';, 'e

.

dos,·.. 22 àp,os d�·
Rádio à1;1arujá;'

hense.

!
.

:.C'. SAIGOllj": 15 .(OE).
,

. Oficiais
'

norte-americanos"

info�niaram� que f�rç'a:s' sul':'
vfetramita: :pus-eram, 'eJll
fuga um. ba,:alhãó '9:e 600

comunistas, a i�o j{ms. d�
Saig-on. Ao mesmo ,te.JllPo..
informarí).ffi que 2.15 .coma
niéas fàáhl 'nlortos e ou

tres
.

53 . capturados

êip:'os dEi· -Xanxe;ê, Dio:O>Í;,
sio cerque:ra: Y.id·e�ra:, ca-:
�a,.õ,r e ,são Joaqu.m, para
.-a. construçãÓ. de obrM 'pú- .'

b_kas.'
' , ' ,. � ...u

x' x x �

._:.xxx-

'E2q>úéan110 ':slÍa. ,posi!;ão
t ,� � I'

�

,

nos actintecimentos.. �li/" ,

'ciais de são João, do Sul,
ocupou a tribu!18. o Ii.epu":
tadq Elvidio :'e Castró ve

10so (PRP). - Relatou seu

comportamento ... à oportu
nidade em qu-e era Delega
do Reglonal de po:rcia àe

,

Criciuma.
De

-�. x x;..� "

.- ,
'

x X X - t�·

o CÔ�S'l' :'''(\l-+,:,-�metfea.
:no p";': C;'r'tiba v'sltóu t C}

preslder:te 'j"o Silveira.

- 'x x. .x -

. pn <>"1"0 ,.,()íf�ti"'r ")010 .�uJ
(i� 'F�t,3. �'o es�"('iflcàme'1te
s"a' zo."'ia e'eito':"al de Tu

bat'i3,o e f1lunicípios vizi

nh0.�, "r��r"s�o,ll o· �eputa-
do' '\lIfalde;nár:. -aIles. ,

.

, ,
� r " .

x,,?t ..X•

- ......_-----_._�.-,.-.-

NOvinho, na garautía, módica entrada - saldo

c�lÍibj.nar telefone 2832.
.

.

Escritório de Advocad·a
,tJR. I'h.AHt.U i'ALL4) JL'AH,�Ll. - .i�.IJ�;lul.Ano

�ELARDO fI. BLUl\ll!;NBERG, PKltSI ti.. ·llAllN, MARIO '

.

pI!: OLiVEIRA- e Pk:!lRü i'ALOSmn
íSolic.ií.aúol'cs

�ua Conselheiro i\'la!'ra - 48 - Sala 2

Ações; civeís Trabathrstas, oomerciats, Prevídencra

tloçial, Lei n. 4494 ··lnquilInato" - Consultas D;;\rla·
.

mente das 8,00 às 12 e das 14,00 às \.17 hs,
,

'

30/5
n �oPa�

9/6
Qoral!

,"'",-'" .

-,

, 'l\tfE;S DE Nv1IO. �' .' i' :' .

ENCON.'r.RO DO$ BROT1:,jHOS' _:.. Início às'
�\

,_

-. '.
..

\; .�

MES DE J"0NHO
Orquestra ':EjSPE.TACULO VIENE1'JSE'"

MES 'DE JULHo'
�!7 .."....Festa J1..1nina - Início às 22 hora& '

,

�/7 - Orquestra' "FA�TASIAS, DE ESPANHA:' _
lni�i9· à,s 22 boras.

, O�SERVAÇÃ;O: Para aos festas. dos. dia� 9/5.,9/6-3/7
e 9/7 - RES�'�VAS DE MESAS NA SECRETARL"

'

rio.
CLUBE..

'

�.
-,

"

;'

'----"ililAiti:ü � tJ�J0J\�.�E
':�'�-

-
,

t r : ,"". t.

"
'.-.

;
,

"

t·LA'Yh�tA�..
. \, ,

4..{Vü: ... ",�4; .. ü-.;:a.-- .. ..:J .... .. .... ....; 0.1

.

,

Sala - ,Para Escr�fórto
.

Precisa-se para alugar - info�maçÕes
fone '3081

. . .,

.,-�----,,,,,�-�-----�--- -----_."

'Loc�J1z�(l� ':a j:(v'� Clt'UltU',l;" H,0o�tft li. 74: .,.,-, f'r�<,;,·
-

'çr$' :S.a"u.�uu _. S�Hldllt 'a ,V.",La Trinai ,í:Ull: F't!rru:t\ .

'

�
• �'. \

• >-� ...

,lOlll ,,!:lei:)t>a!aClO .:10 Uuven;u

_" v' ...�i. �

� -

i

� ,,'.

H<. gl::--tn' dt (l\d'Ua� v�rç:ntA:::' de n\i':�1 :w','
..

,
' t j ,\;

I'. ,"
l_ �

"

.:

�aÓ'ncmeS' cOm(relalS: VfUiO:- la" qS\a�)l;;I'�;}l�
'�e:p.t9 insígnias frases: de I:'fopagan d� f"l f!�t· ,

�'

';01" (16 e{{portaçõeF 7

'

, •.

�l�W T{ ril'nt\ s,,',;dt'b '!9' , anrl?:-.
.sal�l, :�, --,- Altf�� ,J<I Cas,; Nair FludfJ�,

':nónol!�
"

('ni)\;·l Pn,1r11 q7 Fnnf' �()r2
-..1 ,i

.,._,.. ..�,._ _..._�--'-'-,-.--- _ .. _�-._..,-,..

'.�'
-

. .)
.

,.

CASA'·
,'>

.. '.

Vend'e-se uma casfl prb,ima à vrú, ope:ária elfl Sa,-"
eo. dos Limões.

.
' Tratar ra rua João Pin�o,.p -- sobrado, çO,m '0 sr:

ivo. . '
,

--_. ..,..-----� .._------- ......------ ----:----r-'

y

V E N D E'- S. E
'Por· motivo de viagein;'wn 'gabi.netE. ',denbário COI1J,pl,e1."

,

(inc'Usive' 'Raiá X'); p'or preço 'dê � ocasLi.o'� Fiei}.!tá",sf:,
. rratar' c/ita':_:_ Rua Tra�ano, '7' -

'

� 1 \
-�_.

:�G�l, "A' ,\l,�rH'Vf"
,- r.<.

r....

B._'.". f' t'l�ni-·""�· J..

." -',' /";�IIi;" -�. � �:rJ fr1.,_y [.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"O Decreto 915 vinha, de
h1 muito, regulando em
, �1 � n' "er+itó ro nacional,

.A.'lcs9r dcs ÊA11log daque
le ínstítuto le;';al, n cobran

- �. - ......_ ...

o Sorviço r'p T3"p.."JTcios
do IAPI em Sa"",�a (;atar:
na avisa' aos +l"a,hglha -'ores
que prete1" r'j�r"n'). spa i!1scri.
ção 1"anueJe r""'sHtrto, na,

qpalidaàe de �p?,Tn.c-1o a�1-

tÔnomo. (111'0 rl"''''-c<'io com

pflr�r."r à,!'Ju':!'e S-'r'lico, ,9..-
prps�."t9,"r'o r'0n,"."A�tos
b,sbois "'JO ('C'''''1n''n''p1TI I)

e''"°l"nÍr;n rla n-rfi��õ() l)p'TI
como .. início rla at.ivjrlade.
Outrossim. j"'forma que,

quando não p1Jfl?1' SPl" pro
varlo o mês d:> jnínjo ela
afh';�ane. Oll. SI' fAr ante
rior à 1J.o1 ()�·o·A·... i�� _'Q T),.��

vir'!ência,. Social, a vigência
-----_._-_.

o

se . contará de' ��ôstci de-'
1960. Ne�ta hip�tel'e o'; pa
'!'l;"pnto ,ela!' 'cé>---'trjoulcões:
d€"i0às Pá. dat.a r:Jo 'reque
rimp.,to sE'r$ independen
mente de correr8,o mOTletá
ria e mult.g, norp.m, com

il'rns ele mora de J % ao

m';s s� l\ ��""u�';;�.n-to t'-;r
a�""'s�.. ta.i(o �t,p '<1l'�!1)5., .

1I.,f� ior"s p!"('l::l r�r.ln1e,.,t(')s
sE'riío urpstados '1'0 Servil!o
np Brmefíci0s. . sito à Rua
Vitor M"ireP·"s. no. 11.
A1t·ajr da Silva CascaE's

Sl)pri"'ho - "hpfe do Ser
viço de B�nefjcios
"

,16-18':19/5/65

Lei 4.299 que traz em seu I':fDUSTRIAL DOS PRODU- para essas, mr.térías prí
�e:':to na forr:a de como de- TO:::; AGRíCOLAS, PECUA- mas, desístímulnndo assim ção.

ser recol' .id:J o IMPOS
-

T'-'S E EXTRATIVOS, os 'procura. O patriótico Presidente
c brsn-a dr I' "'ôéo sô- . ..) SÔDRE VE.2{DAS E -.�. dos produtores acham- Ainda em auto-defesa, os Marechal Humberto de

bre Vende s e C'J:J.,,:igna,;ões. (!':l:'BIGI-rAÇ, 'IES, declaran- -: com o direito de cobrar �stados produtcres não dei- Alencar Castelo Bra:ncó, no
" qúe C. S P2.0DUTOS -\ :1'"7C sôbre tôdas as utílí- xam sair merc.idorías de desejo sincero de encontrar

') 'corAS, PEGU.AIÚOS 'l-clós de origem vegetal, "3U território, peru mesmo uma solução para o caso
T.' �'�T---:f,Tn:")" PERTE'� "'·'i 'a] e extrativa. Os Es -n"':J.do se trats das chama- e como democrata que é,

,

-_ -"[pr) <; consumidores, por' '� '1 'T'-q.'\..NSFE'1, ':NCIAS DE ,:�nvocou uma reunião dos
.: .''1. ·'2 J

_ A·:.c.: '- H {L.f?:e3 M.\ 'a vez, achando que tendo. DEPÓSITOS, de uma mes- Senhores 'Secretários da. F,a-
as que haviam S1."· ;i-l J no r:UPATURAD')S passam a êsses produtores sofrido ma firma, da rratriz para zenda dos -Estados para
passado, já tírham sido d '. pertencer ao ESTADO ON U"'1a eleboração na índús- a filial, i sem ant es haver si- que apresentassem uma so-
rímidas pela J'..i.st;-;a 0U pe DE A 1''IER,-;ADORIA l<'OI tría. devem pagar o IVC no, . 'do pago o tribu 'o. Chegada lucão prática ao problema.
Ias ínterpreta-ões fiscais. "�'-JDIDA. le�a] de consumo. a merc=doría ',0 mercado Anesar 'da presença austera
Ocorre (.'!E� n""�"'vel1'YJ.e·J.- �sl,a IPi, t'3"'''ic''lrrien'e r:�!Y10 auto-defesa, _ertos �-n'3uf'!i::lor, eJ'Y1 outro Es, do lustre Presidente, os

te �:)m o ín+u'to +e "",elho ' -. "" 'e :lI) .n- ",ó'C;t'Js talvez' -, 10s produtores taxam '''d�. ar ser �Te' 'lide. tem Senhores Secretários da �a-
-.;"." , l,,-;C"�"ii" '1,';1-o--e o re

. ":los t!f" ,lo: ser ar; ",' ""téri::>, 'ortma bruta com �ue l),q"'ar nôvo tributo. zenda, ·talvez não medindo
ferido tributo, foi aprese'1- cada, críandc um verdade!

'

DOJ)IS IMPOSTOS, mesmo Verifica·se. a=sím, NAO a extensão dos prejuízos
tado projeto de lei. que ro cáos no seío :.da índüs quando vendidos díretamen- UM BI-TRIBUT \ÇAO, mas que essa indefinição está
após amadureeer na sua tríá e pcderé vir' a: ,tumu1- te 11e10 produtor dela ao ,sim UM

.

TETR'" -TRIBUTA- causando .a economia na
passageãi de v"r\o'3 .anos tt:ar a 'h" ....m: ní- reínante 'n tustríal e. além disso, CPO; o oue en-v rra, em si cíonal, .saíram do conclave
pelas gavetas 00 r,�nrress;' ')"';"'} ')q �'5"" '1<'.' 1<1..1'<'e" '. y"",n os produtores manu "A,T,'T'!\ DO F'1EÇO DO' sem encontrarem uma ror-
no nerí-ido nr�-re7n1_u-:iJn:í ... ''1' '"g"l"'ldos .possuem maior'· PRODU�O encnv icendo aín- mula que 'dirimisse is dú-
rio, foi tal projeto aorova Como a.' lei ,l-TÃOi DE�': v�lor,. para 'compensar' a da mais o custo d� vida. vidas existentes. _

do passando
.

a existir a NIU A CHAv.rP�DA
" FASE pcssrvel diferença, estabele-. Se êsse estadc de coisas oorno os 'Estados têm sua

I
f'"

- -

;--_
.. _-

.

.._-'., .. o

• cem PAUTAs, elevadíssimas. continuasse, maís grave' maior' fonte
.

de renda no

ns�
� - , 'l.� """"" �"'4,J. P ",- .. .-------1'1'10

e��;>���II���;��,e ensee:

Cartas da Babitonga't I) I T ,�, L AI'naldó S. Tltia�o.
)

O· aparentemente 'tão
&imples caio de Arigó. ,pa
ra

.

QS homens de. mentali
dade fortn-a�a ao sa'bor
das . correntes . ultra-materi
alistas dêste .. século, mas

qne encer.ra , para os que
tem formação cristã , uma

ql'estão social de inimagi
n,5v"is co"'sermênclas , es

tá realmente ii�suminrlo

O General Paulo Gonç!:ll
ves Weber Vieira da Rosa
rec�eu do PrGfe�t;) IAuni
cipal '�� 1\!I�c?� }.,� [} S'3�;::l nte

oficlo, que fo: e'1E'.:;reçado
ao �:>::eesi.:len�·.e eh 'l�SS -eia

ção Catarilleasú de M:unicí

pios:
"Senhor Presidente,
Apraz-me aCL::::r ° rece-,

bi�;;.ento do o"í;io, de V. S'l. ..
nO ô, c:e 2U de :::br�I.

.

�-�. C01'i:::::, s")l':;i�a::1do
\3 ...... :

"L::':::: ao

�"'ej3·
r �t � '1

..; i 1, ��.

,
�

E:' 4:818.; t0-S '''','':'l��::do
Di.:'!'In ';adns amiGOS, na

mara Federal :3 r,esl';e'to.
Re:::eba, V. S8., ao w·.:iejo,

protestps de nl';o �l'rêço e.

especial considéraçãD.
Cordialmente,
Vinícius C'l,'1sanção Filho

Prefeito"

tari.a de In'J8st.imerto'5 e

Osvaldo d�s ""ant�s . Rai
munr'lo, Chefe de Ser>nft') da

cão . .,ara 800}'l ur.esi.jê:1,�ja
do ;Jrimeiro, cr'mu,re'Y\' f'

Cooissão de Inr1UérÍt0 ''};'ira

apurar em tempo íntegral
irregnlaridadE's na �e"'reta
ria ele Finan�as da Pr<>fei
turA Municipal de Floria·

nópolis.
Pauto Gonçalves W"her

Vie�r" da 'i}('sa �

'\1U"1inin91
O prefp!tc V'!C ir3. ,.�� R.'j-

sa recebeu do 2�. S"l}as
tião de ,':art'Alwa e Silva,
Secretário Geral do Minis
tério para o Planejamen
to e Coordenacão Econô
mica o seguinte ofício: Em
'nome do' ST'2 l\ifi.,.,S' 1'0 }I�x-

Pre18"to

"ro;H'r":'h"'�:i(l :--:;r�a (' ......1av-e
�,- (1 n r"··,J.. ,'m.en

GabÜlet::, atra
eia ,da Re;o

públ'ca, do Of1Cio- no. 95/65
de 8 do ccrre ... te, pe'o
(r'al a A!'soc'ação ("atari
� ",., "'f' de Mu "!roip�08 al'��
s"

.. ta ao Govt.rno sugestões
s0bTe a criado do Fundo
Na�:c-lal de Garantia dos
Be�'s públ!cos.
A atllal arlmi;nistracão

eS�iÍ, atenta' :nara as neces
Si""" 'ps dos Mu";lcíplos e

-'-�""'�a..r" ('om a, 1êvirh
,'.. n:::r -"::1.1"'1"� S"?p.s�ã.o

que

-.'_., ..... �....,,, ..... 151 .,.pf�ri��. qne
.... �� -,., t ..f .... a" "'''·�t'''In� ... L,"o drs

-""�t:'-'" '''1�' ""'i1n! ....�1'stq;3.

x "{. x-
,

"t:; 1 ... ,...-., �"'q....,p;f-o,
_""" ·-?�{r-' ... l �ro

a

Cã-

+-.'1 ..3"s �o,.., to J'�"��l';�n� 1)O�
"�""""'l '�"'0�""'''''' ;"11�. os se
- hr,.ps ?!'''� 'lt"" ""te 'te
'-''''<'''IVV'I ","n�l�-'I1'a� 1'Q"9,rI)S
."� 'O'",-õ''>''Y'r 'tr I' a 'Cqor
"""-arQ0 �w)-cl'>mir'�. norle,
r;:; ') ,.H,'''''r_,'l0 "li·,."tH'11�T'.te
a,r Ministro Roberto cam
urso

AT""R'RO ,DA PRATNHA
A nro1:10sit.o "e "n'i:e'1rJi-

,..,,,�tr� e�tr"
1\<1"'1;"'",,,1 "lo

p (' '1\,J!"h,'ç;of .{,.';r

q Pr<>fpitu:ra
"G'l .....�:".-n1"\"��c;
"P. TTl� �8,O Q

p�,... .�C! ('\h�?�' �I"'t' t;'l+Ô:-�,., rl�,
P,!,::,·"""'I-ta. o l)l""'foi�a V;p.ir:'t

Minic;
a se-

.... fI "'0" nol�o P""'''''s
np Dn"o�o't"\+9r 1'''''

e ell.
"o.,,,�-

io "",..n';et.t" .f!o. o1�,,",n-'q�o "t\

10 p""genhplro Colombo Sal
lps

n"''''''''''r''''''s ':"'fI'S rt,,· t.r1n
tp AI,,'1 """!oI'I"""",! solicitar
<"e '\Trssa EYr.<>lpncla. al
gum psc]9rpr,il"l1en.to sôbre

mest'10
q C' ..... ' ...

;
.."'Tn.

• '"fT,..., c::.� I;) -m 'V '" o , �1,_, p. iJ 8.

,.:r ... o �.� ro 'h,.� "1'9'" 170,.", ""nõt ...
f1"" ... i.,tol-rq.,.,O.,te o na"o

rama da eitfs"le e solucio
nar um a."gllstianlle proble'
m::> rlP esna(lo.
,D<ti a "'''''1119· e-,mll,..qv"l e

Com res:Qpit·o e amizade'·
General Vieira, ;da. 'Ross;

• ',' í � _
.'

"
� 1

'

um as·necto d� crime
'm'3tido contra O mais sa

g,rado direito das criatu
ras ·huJl1an�s· o de pratio:-a
rem' a caridade!

A imprensa do país, com

I) Diário Carioca à freTlte,
esmiuçam o caso procuran
do demonstrar a urgente
l1.ecessi.dade ce uma le.gis-.
la��o em que os princípios
democráti-cos rião possam
mais ser constantemente

.
sofisticados, em nome de
um prOfissionalismo q'le

v.em estendendo seus ten
tá�ulos' sôbre tô�as' as

. '\
co�s�iênclas, srganrlO-Iheso pouco de se"'si'!:l'lirja�e

- m"lr"f � rrQe' lhes :restava,
'neste �Iima plenamente �

tE:!fsta e inaterialista.· que
resu.ltou das demasias da

. técJ.1ica e da ciêrcia de :l,

ifl'cacão; sem mais. o ne

cp.'is0,rio coptrõle da Reli
�iii.o e na Filomfia; nue f"·

ra-n, sotprra "as sob os

,'� ''''''l1-)''rs Mfl. imp,.. c;a

"",,� .... g('l �� 'nl!il'lr�n';n�
""", .. it.s ... i,.,S ''''nv(',,!\rl� pO"
rl,-",� <T'l"'r'"as nlll..,rliais

� c1- p"""a '1f1t' S1]'l, , "'7-

rp�"""!"r'""'lr'o a ""c::c:�ç;o l"I'l<:)-",:f': ...

flO

a. q""'''P�''''''''+�H'''':!' ('\ � ("I' 't"'I,',,,,l:'''n
�o Pq,.,.,oc: pyn ,..,,'0 ':tS 1'1'='-

:1'9 -ril."1osas curas ,realiza-

I"S Jl1prlicos p. os c1rurp-ir;f:'s
�o,p"'car-ar'los !}-onem com

npHi-' CO'11 os' S017S co'w"'s

"'P'1 r!'l.ro. eYorbit<lm 119.S

lm'10sir.i'íf'S essa triste con

t,i,,.,,,,l'ont"'q. firllm snipjt0S ue

las r'luriss1mas l"i� rla Vi "a
t�rrpstre. E exatam,e:nte
T'esfa disnarirla<ie de situ
acpo e1'1tre módICOS enca,;_,

,.,ar{os e des"..... c!'Il"na.t:Jos é
'cn'" está o 'CLOU na OUf>s'
tã0. : Dois quP. se os rlesen-'
,carpados tamb�m cobras-,
sem exorbita'1tement.e, não
porleriam' fazer tanta con

corrência aos que só se po
'dem manter à custa de
altas remul1f�racõpS...

, Como se conclui fàcil
me'1t.e. tudo cifra-se nê.s
se8 dolorosos tprmos do

'JrÍtar?8Se mat,,,ria:1 sarrifi
ca"o pplas ma>ra�,llh(lsus
cur"'1'1 g:rat,l1it<\S () m��nlO
acr,.,t."cf> C(ll"l1 a uprs°O'ui
(lão tiesp.nvolvirla co.... t.ra os

esnír1ta.s: torlos l'1es 1'1'('0

nhr--rem as nohr€'s ou�1i·
rla"es, os "!""I'lr'lns urouó ..

sit(ls. a hC'",pst.irlane;, m8,g

poniam fazp.r, tudo isso
dentro da igreia, sem a

prol1Jdlcar nos sel,lS inte-:
rê��os mat,"O'il'lts ....
'0 ""1.1 p. (l"'''''rl"p r,orll a ,." I'

""11-''''9,'''1' Mp Ar;·O'';. ·i� to'11
0('(''''1''''0 a mllitns out.rns
mptiiros como Tn:!ício Bit
tencoutt que foi diversas
vêz.es levado à prisão no

Rio ele Janeiro.
Ventos vpr onal a sfllu-

e'os sobe',a"ps (o Iran. E'
verdade que es' amos em va; aí está Um Carvalho
uma no'ra era fle pleno pa Pinto� .. Tantos

'

e tantos
ganismo, 'talvez mais odio- outros poderíamos citar
so do Que o d0 tempo de que se acham' à altura dos
Roma; é verdaf, que só o seus mandatos.
oue i!JtpresS'a a todo mun- os homens que nos fa":
cio é p11ra e si"'1ple'i'11ent.e 'cultaram umá radical trans
esta· rápida ex\,tência ter formação nos çostumes,
rena, com todo o s�u con. passando da leviandade. à
junto de vicissi�udes. pou- austeri-'ade com uma enor

cos e grosspiros prazeres e me révolução que se fêz Santa Catarip.a, apelamos
satisfação de ar-etites in- sem o .derramamento. de ,'3.0S senhores Prefeitos Mu

ferio'res. E' cert')' tudo is",; uma gôta de sangue. 's'ão nicipais e Câmaras :t\Iunici
sol Evidentemente, esta- homens capazes de garan- pais para que participem
mos no fim d-os tempos. til' ao Brasil· um r�gjmell, dessa campanha eIri pról de

Sobrepor-se-ão catistro-' democ'rátiéo, sem desvai- unia regulamentação justa
fe's a catást.rofes, conv!1!-. ramentos e sem sambas

-

de, e l1rp.;ente par.!:l. a lei dó IM-

I . pÔ'1;'O SoBRE VENDAS Esio1'1ame.,tos a convuJ.gio- Sa gueiro ...

�
. CONSIGNACÔES, atribuin-J"amentos, para 11,1 ';le fa-; .c0nfie.�os: �Ê.�fs �-o-;' ...

'Ça.l o �XpUl1�O "'�'l ldhrles,,- mensl, P�,..,�'.tiítémd�� . $.}'{oo.�, .E�taq(JS produtl'!::r:es
Que se acumu1'iu"',m nos co- em, tôrn(}>.,'Ci.êles ;,_:iI,ln,a' .�?i: de '·hti}idadês,.agríéolas; pe-

�
- cuarias e extrativas, o ":di-racões dos hom ns... Mas reira intransponível, :pe�os

"

�
..

que vébha um '1ovêrno de que náo- tem espírito cívl-
___.-----

Estado brasileir0 oferecer co, mas ap,enas' que.r;em )n-' �)
àc� soberanos <le outros fluir na pÕliticagem -

por
países que nos visitam, es- um· diletántisnlO que.já 'vai
petáculos d.e sar1ba, pare- atingindo' á;spectos de ,di�-'
ce-me oue é coio:;a que ja- §oluçãb dos -costumes, de
rna's e...,tra,rja: "'p cabeça de n.on,chalance ,em face da.
um. antigo pr�,'dente oe auster!dade que devem ter
Prr·lí'�c'a· 119,0 �eve por- os que gover:'lam oUtros
ta�t(l. f--t.rar �" cal:':"ca de 'homers, para que" POSSl:pl1
"." <;!,0V"1"-a--te ',"! q1J9.1(111e! &los' :permat'ece,r . PO -po"er
""S+<>00 �ps+os· + 'mpos ul- e .-lar melhores "dias à n"o5-. '

�-fl ('ivj�i7'l,élos. . . sa Pãtria.
Copso!o-me, �:lOr isso, Tenho de

'

qesabafar· ,2
lp�r'·o o T)l(Írio '�o nosso mi"ha alma - e taço-o
Imporador, o' 1agnânime coin tôda a sinceridade. de
periro II i""sert,o '10 Anúá - um homem, que' no âmb!to
r'o elo Museu 1-llperial - embora estreito de sua ati-
e onde ta-rta CO-lsa precio- vidade', nUl1{�a' faltou aos

m se e1"'cont',a "'1.ra encher deveres �e copsciência: Saí
a -osoa alma .'" eS"'lerar,- vemos o Prasil, ac::segutah:'
ças em ctias m�"10resl para· do °stabilidi:!,de à RlGVOLU
esta gra:').de Pátr:a, pois os ÇAO de abril de 1964!

seus altos mensageiros
também' não estarãô: dor
mindo, êertamente .. Esp�:"
remos!
- Francamerte, não gos

tei de haver O govêmo da
Guanabara pronovido urr,a

fragorosa e rui'losa mani

festação da esc;1la de r,a):n
ba do 'Salgueiro no palá
cio Guan'abara, em honra

co-

iria se tornando a situa-

s,eus' grfLudes homens . não
morrerm.·

,

O nosso Irnperador! O
Duque' de'.'Caxias, o con

destável dô Império!
O Brasil tem muitos ho

me";'ls de ,valor, que lhe po
dem sustentar as belas
tradições..
Aí está' o Marechal cà.s-

teIo . Branco; aí' está êsse
ínclito gene'ral Costa, e sn-

. .

COp']na' t,grópecuária
CONHEÇA

FORRAGEIRA:

Acebe
MELHOR

- Fall3.ris
'l",1u!el'OSfl.. Destac:,·se, como

um, dos mais irlpor';antes
forrageiras pere'1es de in
verno e prhnave:'a, resistin
do muito bem '1ão só o

frio como à sêc;",. Conheci
da tampém, 'pJr CAPIM

DOCE, esta g�alY'ínea
.

for
ma touceiras robustas, da
altüra de um metro, pro
duzindo pastageps e for�
ragem verde bast� nte tenra
e .altamente nu+ritlva. O

\
territóriO rio-grar'dense é
lhe muito favor::\ reI, pois
se aju'sta per"eitamente
t'l.nto às terras rnédias ou

de matos dos planaltos, co

mo às terras fres�as e umi
das de várzeas, 'Jem dosa
das de húmus. S3meia-se a

lanço, o mais rêdo pos
sivel no outono «março·
abril), na 'propor,ão _

de 10

qn2:_Jos uor hectsr�, ente r-
'f!lnc1')-se <:1s r.e)n?' i-es r1..!pe-,·

.

7kia)men�e, 1 a '] centíme
tros no máximo. Dá-se bem
com adubação fosfatada ou

nitrogenada (saIHre do Chi
le), numa base de 50' qui
los por hectare, que força
rá o desenvolvirrento

'

um

�anto lent.o da n1 �nt!:l.. Can°
'C."'1T"(lip·5e

A
Nordeste e Litoral.

CONSORCIAÇAO: . Fala
ris 10 quilos, cornichão 8

'1uilos e treve subterrâneo
8 quilos. (Do. livreto. "Plan
tar Capim é bom negócio,
publicadO pela Brazisul
Porto Alegre).

. FORRAGEIRAS DE OU
TONO: - EncomeIJ4e com

antecedência as sementes

que vai plantar. De acordo
com nos s,a experiência
aconlJ1amos a realizar suas

encomendas de sementes 'de

forrageiras com a devida
1;tnteced�ncia. Estamos na

épor.a de plantar sementes
de Falaris tube�osa, . trevo

branco, ladino, trevo ver

melho, alfafa, serradela,
aveia, azevém, l3.zevém, pe
rene, cornichão, centeio, a

veia perene, festuca, capim
canário, capim canudo, red

top, brow-top, trevo subter..

rânee:>, etc.
Muitas d'ls sementes aci

ma menci.onadas, já se en

contram à venda na As

sociação Rural de Florianó·

poli;,. O interessado po�erá
procurar, inclusive instru
ção como proceder' o plah
tio� Igualmente, a Autarquia
UBL - Gado Leiteiro, si
i:uada' à rua AraúJo Figuei·
'·edf'. rere1':reu diversas'

.

mentes' de forrageiras,
,',qas .

com ótimo pog�r

IMPôSTO SôBRE VEN- .

DAS E CONSI_GNAÇ6ES e

como . os MUNICíPIOS
.

4
TEM NO RETõRNO de'

parte dêsse '. Irnpôsto, há
necessidade premente. de

que a matéria seja regula
mentada para que cessem

os '(',"'sos da TETRA-TRIB')J- .

TAÇAO, o que fatalmente
virá desistimular a produ- .

ção e o fomento' da mesma
por parte dos poderes .pú
bli.cos diretamente ínteres
sedes (Estados e Munieí:'
oíos, que não mais. nodén
do cobrar o tributo sõbra.o

·

que produzem, irão, é lógic ------------.;;_------- ...,-� ..- .•

�-,

'co, procurar fomentar o
·

consumo interno; para ar

reeadarem mais impostos)'
o que 'virá .. agravar ainda'

, mais a economia nacional.
diminuindo, ao invés de au

mentar
.

a producãó a:gr0�'
pecuária (ALIMENTOS) de

· que tanto necessita nosso
.

país.

A solução: que' :prouomos:
.. é que forme-se, através' dé.
apêlos désta .Casa aos. se

. nhores Prefeitos Munici

"pais e C,âmaras de V'erea-

: "dores dos' E.stados prod�
tores, .aos parlament.<J.res. €i

aos municipalistas 'do Bra

sil, uma frente de defesa

do Municipalismo, procu-
.

r�ndo interessar a impren
sa escrita e falacl.--a.: os Se
cretários da Fazenda � Go

vernadores dos respectivos
Estados no sel'!tido d� que

seja feito apêlo ao Senhor

Presidente da República pa'
ra que seja reguJmnentada.
a Lei 4.299, . definindo·se o·

que sejam produto tos .agrí
colas, pecuários e exttati-

ti

n5g

vos;"
Isto 'posto, em' nome

CAMARA MUNICIPAL
CONCÓRDIA, Estado

es
reito de cobrarem êsse trí-

,

. buto em tôdas as fazes,
assegurando-lhes assim ren

das que lhes permitem in
erementarem a 'produção
dos gêneros alimentícios
contribuindo para a esta'
bi.lização �e mesmo o bara

tearnento do. custo de vida

e, dessa forma propugnar
pelo engrandecimento sem
pre crescente do Brasil.
Atenciosamente
Júlio César Ribeiro 'Neves

/.

.

Regularizam e mantêm
em equlllbrlo todo o apa
rêlho diqestivo. Ajudam
o fígado. Ativam os in
testinos. 'Facilitam a di
gestão.

Presidente

Representante'- Dis'fribuidor, .

Precisa-se: para o

.

Estado de Santa :Ca�

tarina para.artigopequeno mas de aceitação,

para venda em papelarias, casas de ace'ssó:..

r:ios piautomoveis, _ cas�s. 'de. artigos de courq,

etc. Ofertas' à' IRMAC-'Áv�Copà,cabana; -540
�.RIO.

-----'------------

.

-

EMPRESA ��ACIONAL
PRECISA j-,

da
DE

Propagan.di6tas .

Pracistas· e

Viajantes '

I
É necesáÍ'io referências e facilidades de

expressão. Tratar - sr. OSVALDO - HO
,

TEL ROYAL. \

de' 19/5/65

A V L,S O'
BANCO NACIONAL DO COME'CIO S. A., filial de Flo

rianópolis, avisa àos. seus distintos clientes e ao público
em' geral que, a partir do dia 24 do mês corrente, .funcio
nará externamente no horário das 12,15 às 16,30 hotas.

.Florianópolis, 13 de maio de 1965.

�' , : A ADMINISTRAÇÃO i
.. -

1�-8' G5

.'

< •

" '

'. ,
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Campeão de todos os pesos:'

Motor .r�/IC.lAD da G.E.
Cê,1 caça e tampas lateraiS' de ferro fundido. de grande resistência â corrosão, tendo
nervuras fundidas ao longo da base, que dão um� rigidez extra ã carcaça.
Assim são construidos os robustos Tri·Clad 55 da G.E. Estes motores são fabricados
para diversas po'tências e velocidades: em três tipos principais: o tipo K (categoria B
da ABNT) para aplicações gerais, o jipo KG (categoria C da ABNT) próprio para apli
cação em dar.gas de elevado conjugado de partida, o tipo KR (categoria D da ABNT).
que associado a úm volante apresenta grande vantagem no qcionamento de cargas
pulsativas. além de ser o mais adequado para outros tipo!\ de aplicações, como ele
vadores. Podem ser usados em diversos tipos de montagem e são oferecidos tambêm
com modificações, que os tornam adequados a .aplicações especificas.
Tri-Clad 55: mdtores para acoplamento compacto com face C ou tla1'ige D, à prova
de pingos 01:1 totalmente fechados. horizontais ou verticais, especiais para teares, bom
bas, elevadores, com uma ou dupla velocidade. Motor mesmo, ê o Tri·Clad 55 da G.E.

, Campeão de todos os pesos. Nas potências de f a 150 cavalos.

/f;.l
-

.� .

f PARA PARTIDA

i:.. E PROTEÇÃO
l' • DE MOT�S

PRElFEI'f'O VIK'Q,o\ :'lH. �O..

RA l'1:AND� lH.)"-J"''' -q IR·
RF.r:rnLA?ID'DJ<CR NA �E
CRRTARH DE FINi\N'�1\S
Eis a P�rt81'i2:
O Prefeito Mllnic1',l"1 de

. Floria.nópolis, no uso de àa R.o"a. p'·m,ln'l. ao

SU8S atribuições, re301ve: ter)' _Tna,"'�'7, T·�,vora,.
Designar: gui""t.p cal"ta.:

Os senhores Dr. We.lte-r "Prezado Chefe f e A-

T�:,..:;,·. �r.ocur''l.dor li'isçal;.;;- W;�-?fí'..W· ;�·t..:.�!ti.:'-ttfiJi,,)(.l�i.�WaÍdemar ManJeI TB.v:'lres, �l1ah o"·'1'IP.' 'S'I:'m""'v'!i>'I'da;'�"'I1
Chefe do ServiC'o da Sscre· P!'t9 f!anlf"al thlp1'110S a

G E N E R A L E L E C T R I C S. A.
São Paulo - R. Antõnio de Godói, 88 - 7.° andar.
C.F 5�7 • Tel.: 34·9131 • Curíljba - R. Andr'é de
Ban:Qs. -71ê - .c. P. 89 - Tel.· 4,1:?51 e 4-22ge� ...

Porto Aleg.r'e - Pça OtaVIO ROC'H, 25 . Te I. : 57ô"1.'-':'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Campeonato catarinense de futebol em

Contra o time do Neva- aquím, devendo se apre-" sua fase de classificação, está determinado
da, a equipe do Avaí joga sentar com todos os -sens para a tarde do próximo dia 30, quando te-
hoje, na cidade' de São ,To tulares drernos,'o esdohramento da prmeira rodadr
PERECEU A:'OGAOÕ ALBER'rO VALLF do turno.em suas respectivas zonas.

.

Segundo se informa no
'

,co:·, tra 'la a -servíço da ..

_�.3.D.. ter do ha . pouco
tempo, aflui, preparado
remadores catarínenses,

'

Rio, pereceu,
. anteontem,

v.tõría de afogamento,. o

técníco argentino de remo

d ,�_lb_er_to_v�úe:se en-

Pela zona um, quando teremos dois clu
bes classificados para a fase final. A primei...
ra rodada marca para dia 30':

Postal Telegráfico x Avaí, 'na preliminar
Tamondarê x Paula Ramos.no cotejo _

dr
fundo.
Pela' zona .dois.que 'agrupa clubes do sul de

Estado, e que classiíicará três representan
tes, apresenta os seguintes [ogos na rodada
'nicial:
l\'fc,1-ropel' x Guatá, antecipado para dia 29,'

.

. .

me�te' ho�e em [(d :m?..

REDATOR: PEmw PAULO 1\hI.CHADO
, . C.oUABORADORES: MAURY BORGES G!LEEnto NAlfAS

GILBERTO PAIVA - DECIO BORTOLLUZZI - ABEL ARDO ABRAHAM ..:_. MARCELUS
. ',

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

o encontro tnícíal entre soubemos, a exibicão < do
Figueirense e Comerciário, "ôvo quadro cricrumense.

-marcado para esta Capihtí nesta Captal' ficou para

,ELSO RAMOS FILHO:
. < ".

'

"', isso em vista elo estado 0\utl'a oportunidade, sendo

stmos Ifôbalhagdo pelo· reu.o de Santa C�tarina �:;�f.i���;§i�:�� ��t::t�:��,��;;�fiff-if�
. � '. ,ou ·01}tl'O .. ajudar o, Ria- de São Paulo e quatro ))8.1' ranças nesse : eonjumto., ,s'ôbr� a' C�pital." Ao .qU� gos .entre os dois, clubes,

'Escreveu: Abelardo chuelo .na sua .: majestosa cos do América, de Blu- Agradeci ao Celslnhoi·a a- --....'"""7""---;..._"-'-,,....,-----�.
--�___

Abraham �nterna,ciQn[).l,alguns. traba- ínenau, que "exporitânea- tenção
. díspénsada _

fazendo
Ihando nos barcos; outros mente emprestaram os seus votos para 'que õ ,Rlachue-

, la .

h'" na. construção .da suá nova.
,
barcos ao Riachuelo para lo realize' uma "sensacional

Domingo pe a manna, 'd·
"

. .

b '1' tí
.

d J RAÓ·.a·ta' l' t "1" e
1 d do.: 'd' se e,' e outros. ainda ajü-' .maior ri nan ismo o." u- "O n ernaciona '

acompanla o (). presl en-, .' '.
.'

. . ',' .

t t'
.'.

_, F A S Cd'
: dando 'aos remadores a bíleu- de' OUIO do- seu cln- ar. o vencedores como ven

te "a .. "., el um pu� 1" "

.

1
-

h' '� 'd' '.
' . :.,'

v

té 1 do R h
'

. avar os' barcos que iam be: '. Ce,sm o mostrou nos. ci, 'Os S9 conrraternísem ao
lo a e a seue o ...Iac u.e.o'· .

'

" f·
" .

'

Rit 1\.'
• D'

'. chegando. S.abem .auem· eu ,
como Iam ::>.g 0:Jr2,S da :no- ínal numa .

demonstração'
na ,I a-mafia. e 11l1C�O '.

.

-, .

1
.

f f', encontrei, lá ':nos 'galpões va sede revelando Que em C .. 81'U e ínsofísmável vde que
devo con essar qne muei .: ', .

f"
.,

'.

.

o
..,.

t· 'do
d

.

d
-

1
': ríachuellnosv., O Charl"s' Dezembro '.cara pronta remo e o €8':)01' e, os

surpreso e a mira o
..

e,TI
.. Edgard Moriti;' mais,' co._, para ·s&.tisfação de todos 0'3 ·.fo,rteS.Celslnho'disse,:Ün-:Ja,

ver toda aq '_":a. gente '1;05
�,

.

d t,·
.

nhecído em . !;lOSSOS meios' ríaohuelínos. Nâo se pode que o. �ia�huelo, oferecerá
galpões, pareceu o a e que '. ., "" 1

.

.

h
h d

como o Lico, Morltz. SÜll . n'egar o que ",0 smho te'11 11'1' a c. urr8 s<::3."la. ou. cama-
estava aven o uma re'm- . , . '.

f
.

1 1 , roaCl.·a a's' .e�_'.b'n,.iva"',as. Vl.'�I·-
t 'O clnbe Ma� a- �" sen�!Ores, estl;wa êle 'iD.� 'ei'to pe_o Se1.1 CU,)? COy;:- " " .." e, �

a I, , . -" n ocr,.
t·,

.

t·
. '"'1' <',�"',' c� ln7(' ::lDrís·· -a compe-

Eram �s diretores, remado-,
,ccn lVa'1C b os seus rema.:. fUI),] um [;'5.,_ �.C' pant' CS

dores e colaborando tam- bar'cos e tem,' trs,ba 'h:::do t.i�20. A noite ha�cl'á úmn.

bé111' na construção da' no, incansàvelme;"-te ra com'- s,..,'r�� ofo.rocida De'a dirc

ya sede náutica, Lico M:J- trur:ão da "'ova se"'e. ..Da. tr,ri'a fo' Lir� Te�is' chIoe
ritz disse nas que a sua atua<;.ão S°'l' 'ra e dirâml!õ?. às emhaiY8r1;oS ,de i'f.!1TIO
maior alegria era ver' �. de Celso R9'1,CS FUho, 1'e5- Que. nos ·y.jsi.tar.em.
velha guard::). trabalhando. surge um nôvo Riachue1;:,
nos 'galpões. Conversando

· fmbituba X Próspera
Urussánga x Hercílio Luz
J1"tauna x Br-rtl-ro Branco

Ferrov'ário x Atlético
·

Comere'ário .x ,Nacional ,
'

Pela z�na 'três, que reunirá equipes de BIu·

menau. Joinv'le, Brusuue, Jaraguá do Sul
· �_ Itajai, e que classificará três equipes é ê

· 5'('gu.iníe � .. pr:ln.�ira rocada:
Cax�as x Guarany
C�J'jcs Fp;n::tux x Amér·ca
n';:H>Dend'l ,Y Tup:v
lVI�:r�mo D;as x Palmeiras
Atlético x Barroso

.olímpico x P�lissandú.

'.

. MÂ1JRY,BORGES
"

> Digna: 'dos maiores elogios a"decisão da
diretoria do Figueirense, em trazer até FIo-

. , l'rlanopo_IS a equipe do São Paulo, para Um

am/stoso int'êI'f_sfadual, Mesmo custari�do:3
mHhões gvres . de despesas, a exibicão do
tricolOl' bandeirante será realizada. :êorrerá
ass.im o Clube alvi-negro uma séria

I

ameaça
pOIS as de,spesas com passagens aéreas e està
.dia deverão s� elevar a um milhão,totalizan-
do ,então 4 mii]hões.

.

.

.

-X.X.X-

res, torcedores que estavam"
alí apreciél nela aos treina
entos ds,s guarniçõ-es 'i,)
eu clube. Lá estavam:
Celso Ramos Filho. Rober-
to Müller, Walter Lange,
Paulo e .Joel Lange, Euge
nio Müller, os Pirath, todf's,

com o esforçado presiden

diretores do C:ube, prel'h-
te; .riachuelino.(disse�me éle'

,

d que está hastante satisf"i-'
g'?an o com as suas pré-
senças aqu�la rapazlg,da

to com a c(ilaboraçáo que
vem recebendo da direto,;,),

que treinava :;:::1ra disput8 r '

e· que tu,do fará para Quepalmo, a palmo os páreos
o Riaçhuelo v.olte a b-rilharda sensacional regata do
intensamente no cenánodift 30 dê."tes mês. Portan-
remistico de Santa Cah-to, para mim, foi ,fácil .

rÍlla ·e do Brasil. Informouconstatar o entusiasmo, e '

a vontade daqlle1a ge�lte,
atnda �lle estã.o para cne-

por
g�1r quatro barcos co Tietê

que procura um. mel')

N? soir."e serão ent.regues
os troféus e medalhas' .aos
c1,'0"s venceôores O Riu
chuelo cODseguiu o sa'<l'J
"'(l Llr8 Tô"is Dor' intermé
dio do' 'presidente. d.a�
F. A S. C., D;. Ary perei;,t
e OH'V8ira, ,que taulb6m
prontlfic'Ju-se a' colab.orar.

Todos os "ias ele compo:, ..

reca ao galpào, !ür�da e-;1.1-

teceu ao l'e]lorter a 'a tua-·
\:§,o da.. d�rptoria que n,,,;:,

m'2::'� sacrifíc'os (Om f:ju
dá-lo. No momento que ci'

tavamos batendo um )1"'.

po com o presid.ent?. 'dê""
c·eu· a raia o 9ito gi.p-'.3.'1t8
formado por Iva'1, BF-\sP,
Cordeiro. Pedro" Alfredo.
Erlson Teodoro e Er;Jesto.

A zona quz"tro classificará'apenas dois clube�

,e sua rodada inaugural marca os segu!nte�
.. }\/fesmo sorteando um aútomóve}"Dau- Jogos:

fine aos presentes ao cotejo int.erestadual
Fig-ueü'eÍlse :x São Paulo, acr.edit�mos que .os ,Sant� Cruz x Pery ..

pr�çps' e�f�bélecidos para os. _ .ingressos são Vasco da Gama x Botafogo .

€1E:vados: Ppr uma arquibancada. o torecedor Nevada..x üuara�J
pagará 3· mil cruzeiros' enquanto uma' gera] InternacIOnal x Illlranga
val<;>rá 2 mil c_ruze!tros. A é!"'oc1, especial-

.-'�� -rr(n�,-tj:m: -de'"ffiês--é desfavoráv�l::Contudo'
vamOs fàzer votos para que 0_ Figueirense
tf:Í1ha êxito neste empreendimento.

o. vice presidente do Figueirense, sr. � d' C .' I
D· 1 B

.A\, a x om'ercJa

]a.)u?
. ertoricin\ ,já deu a conhecer a Ím- .

\

P d·
.....

'rrr7e!l"O x er !gao
prensa de que o' ]figueirense dará combate "lv"....acla)( Hervalense
ao São Paulo com os elern2ntos vin:-,u�a�'o�, .'

- - ré'�(o x Guaicurús.
ao clube. Será uma medida temerária pois

. �. ".... -"

o .J:llgu21r':;nse,rp"ta cpcrtenidadc,Gstará re-

presentando o Estado dp Santa C<;ltarina.
-.X.X.X-'

O ma):;� acertado serié' o Fl�1'2�re"'s,: for-. . ...

mar 'üm C'ombinado com o' Avaí, pois poderia
sustentar um duélo mais (quilibr2do c')m' "l

trieo!m' ··.do l"'furu�by. 'Se o" Figli�irf-nse jo�
g2r com rua atual equipe, estará irremed:á-
Ufl}TIO J �

l' 1 d
- .' ,

v, � ," r., �enco ,goiea o (' nao se Y'reClsa ser
" .] \.., l'VlCi2me D2ra pre'vrr h� acon./:ecimento.

com o Riachuelo ná : S'la
mai"otr;�a ,festa' de <Ju5Heu,
de Ouro,

Deposit.am . gra�des

P-ôr SUa.. vez .a ZOm'L CU1.eO, qu,e cIass�fiear._,p
t'l1nbém do!s candidato!:: ao titulo está com

Stta primeira rodada a5:::1'::11 desdobrada:

r_-,. • n",

,.. �n "" (� .: � .""

• 'i '1

O ::l.io -- São Pí:mlo C'.e �,,,'ras, com o qt:al "in;!.,

6�) .r:oss:gll�rá na tarde dp. a v'ce:-I:dera�ça, 5.sto s;

hoje, deve:-.do serem efe- "

.

ém o São PauJo líder.

tuacos dois e,:�contros, ele n�.o foi ve:lcido pêlo Bota

cor:formidade com a tabe- fejo,. no encontro efetua�';

la. � no Maracanã.

No Mara::anã, o Flumi- Em São Paulo, serão a.-

n:m�e, que quarta-feira \J�!;sários I Portuguêsa e Vas

surpreendeu goleando c co, que estão com 4' e 5

Botafcgo pelo" escore de r" ·.:tes perdidos, respect'.-
7 x' 2, enfrentará o PaI·. vamente.

......_------,_-x.x.x-
S·2 por acaso o Figueirense formasse um

c0mbinado 'com Ava!', além dE' melhor defen
der o' prestigio do futebol barriga-verd,e, ar
rastaria. forçosamente'. ma!iOr púb1i('0. .o
combinado assim forrnad�: Joce1v; Marré
co. Nery; Adailton e Hamilton; (M!lfinho) •

VaJério e ROc.{erio; Wilson, Cavala:zzi, Luiz
Fernando e G]son. Cflm alguns treinos, po-

-X.X.X-

semanais, na tentativa 1e

resolver os prob'emas ati··

nentes a r�alização da UI

Regata Internacional.

EME - DE

O Flaplw'9'o,.que estará

particip?.D r'o {':1 III R.ega
ta Internacio"8:1 do l'róxi
mo dia �O> já C0�lfil'm(1'.l

seu embarque pum (l (lia

25 do corrente, d9V("")cl.,;. "�F.

delegação viajar' e� I-C" l')

bis especiais. E' p�n'"l'l1"n
to 'dos flemenguistas t.:...).

naram algumas vêzes l� a

raia para que tenha .,

nhecimento de suas Vil'f,U

eles e defeitos.

-l-
O Diretor Técnico ct?

Ri�chueJo, Hamilton Co:.-

deiro, continua entusias-

1'�3do com a produção de

f,vas guarnições, visando �

realização da III Regata
I�1ternacionfl.l, programada
para o dia 20.

,.

deria briJhar.
Também outros valores, o caso de Val

tinha do Paula Ramos. La1ão do Tamandaré
poderiam ser lembrados. O Figueirense deve
mudar a politica de ouerer enfrentar o São
Paulo' com a atual equine que tem. Não vai

.

dar nem prá saída e se constituilfá em cori1-

p1.eta decep:;ão.
"

'-X.X.X-

Que os diretores pensem no assunto.

�rocurem solucionar o caso da melhor ma.

neira pos8ivel. Sondem a possibilidade' de
fcnn;:-r uma se1.eção .,da cidade.

Consu]te:r:ri a diretoria· do Avaí sôbre a

cessão Mjoga:d.ores. Trat.em de movÍiIllcnttu
v .

• ,

o aml1iente de expectativa que já se nota na

capital do Estado.mas por favor não come

tam i'desatino�, � J�nrl dênr'iô. m�mdan,do PB

rp c8mDo,/a.su;I�2Qui:e, (�()m."'lt.(i=lME'':''t� rh's-,

'('�d .- ate.�� ,) �S:?
.

1
;1r . ""\ . n:."

'j,;tt"

procure umá ótica especializada
- em Florian6polis a Ótica Scus�:' \.\::
seI.

NormcdraSlnte não. Vende 6-

,culos e somente óculos.

É a v�lha �estão da aspe-

ArgoTlti1'10S e Uruguaios
embon tivessem envia-lo

('orrospo"rl.s"cia ao Ria

c1:lt:elo eClf�irma""do S'l8.S

v;n�as para a Regata In

ternacioT"al . aínda '1ão mar

caram, a data de seus en'·

barques. r

Conforme !á tivemos a

onortunidaf'le de div.ul�ar o

Flamengo da Guanabara,
estará participandO da Re,

gata Internacional, em

quatro tipos de' barco, a

saber: Dois Sem, Quatro
Com - Dois Com e' Oito

Gigante.

Agora' responda: Você' PiO

emana bananas em uma ótlaa?

Em caso' positivo, aproveHa-
_ f.'

mos o ensêjo para lembr:J.'t que

a Ótica Scussel não vend,e ba

nanas. Venq.é 6cui�s. Só.

A Ótica' Seussel 56 vendé
ÓCUlos - partanto é especializada

.
'. \' ,

(em �cu1os)•.�tendeu ?

Pois,'. é

Quarido

-- --

A diretoria do Rlaehu�!o
está aguardando comuni
cação do Botafo.go quanto $
sua narticipação na RegJl,"
tq, IT"ternaeiol"al, 1'Oi8 1,,1..
r'!,! 1"., PT'tp O clube �a est:"ê·
:' �,..,'lc!t.sr!a" estaria '.Ir

ra7el"do representar em

dois páreos.

Na delegaç'ão rubro-nt'-·
lITa. de<'tar-a-se um rema

dor Alberto F'ema que é
c:>tflr;"'f'�Sf' mas (me \'e'-n

integrando o Flamengo
desde alguns anos: Alberto
Blema que é natural de

Concordia, no oeste cata

rineI1se, estará participa .1-

do ,)10S "áreos re Quatro

Co'': ;, otto (+l?"ante.

�/.
.

prééiSar de 'óculos

r�('i..":I .� ,:".. .

�.

�
L.�._.-,�_..�,:"",, .

�
l
.'

'Ó:Tt·dA '.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



J1tna"'io"E$TADO� Ô;M;í�lA�fjg(j' Di,�rio·de Santa Catarina

esteJa onfJlgname=nfe�à seu CiÍlque'ntená
� zero hora do dia 13 RUBENS DE ARRuDA

'Rt\Mo,Sde maia, cíncoenta SSllvas,
sr:b' o silêncio da 'noite.
�\.rlun.!i�'.\'am o iníCio ,dÁs
comemo rações do Cinquen
tenário do Jornal ..o ES
tado", o Mais Antigo Dj,á
rio de Santa Oatarína.

Após êsse ato rel1gio8.),
Diretor e funCioná,ti08

.

cio
•

J�rnal· O ESTADO. íneor-.
. pOrac;!Q,II, vlsi�ram �.o tümu
lo 1 dó : saudoso Jornal:sta
Rubebs' RamQS, e numa

homenagem póstuma, ao

seu ex-diretor, deposita
ram .eorõa de flores, re

gistrando a homenagem do

seu diretor Gerente e FUll

cionários de O ESTADO.
I

MISf3A EM AÇAO DE
QRAÇAS

Às oito horas toí realtza
da na Catedral Metropoli-·
tana, :Missa em Ação de

Graç3,&, assistida pelo Dire

tor, Redatores, Ftiricioná
rios e Colaboradores do
Jornal.

NO GABINE'1;'E DOS DI

RETORES, E' INAUGURA

DO O RETRATO A óLEO
DO

.

DR. RUBENS. DE
. ARRUDA' RAMOSVISITA AO TO'MULO DE

-----------_ ...•.__,.-- .__._-----

Do EST
O JIlMS IoNT1GÚ. inAiIO út �AlnA CA1':'SIlIA

Florianópolis, (DOI;ningo). 16. de )\'Iaio de 1965

Nas modernas Ill8�a'a
ções' ::a Direção do Mais
,Antigo D�rio. de Santa
ca.anna, . inaugurou-se o

retrato a óleo, do ex-Dírs
tor Dr. Rubens 'de Arruda
Ramos,' com a presença de
S. Excla .: 8r. Governador
Celso Ramos, S. Excia. D.
joaquim Domingues de
Oliveira. Arcebispo Metro
polítano, Sr. Iv.p Silve!.r�,
presidente da Assembléia
Legislativa: Dr. Aderbal

Ramos da 81Iva, president.e
do' Diretório :Jtegiónfl d.,

P�: Gal. VieIra da::. Rosa,
PJ1!fêi1ip �uni�ipal qe Flo

rianópo�is, �p; Henrique
de Arruda Raln,os, ,Jo�
liSta Jaime de Arruqa Ra�
mos, Dr. 'Paulo, da Costa
Rambs, irmãos, e filhos do

homenageado. secrêtários
de .Estado Deputados. 'e

autorlc1àdes eívís e mílíta

·res,. colaboradores,' e per-'
sonalídades do' comércio e

indústria da Capital.

O coquítel comemorativa concelos, Sr. José Perel:!).,/ . .

da passagem do eínquente- Sr. Hernani Camisão, além
nárío do Mais Antigo Dili.- 'de outras personalidades
rio de Santa catarín«, te- que a nossa reportagem
ve lugar na ampla e. mo.- não conseguiu anotar.
'derna redação do [ornat,

.

além das' pessoas acima. ALMOÇO DE C0;"iFRA-
registradas. a nossa repor- TERNIZAÇAO
tage� anotou a presença
do Senador Renato Ramos
ea Sil;v�..

· Secretários ,dp.

Estado, Dr. Aroldo Peder
neíras, Dt. Armando Valé:
rio

.

de Assís, Deputados,
Henrique de Arruela Ra

mos, Ivo Mouteuegro, J')

ta Gonçalves, Díb CheMID,
Paulo Preís, Nilson Pedrt

ní, Fiora.vante Massolini,
Ministros do Tribuna.l de

'Contas Dr. Milton Leite da

oosta, e escritor Nerêu

'Corrêa, Dr. Fúlvio' Vieira,
Chefe do 'Gabinete de Re

Iações Públícas, do Govêr
no 'do Estado. Dr. Nelso:1

Abreu, chefe da Casa Ci

.vil, co Govêrno do Estado,
Jornalist.as, Prof. Barrei-

r�os Filho, Tito Carvalho,
.

GUstavo'Neves, Adão Mi

randa; Walter Lange, Jai

me Mendes, Osvaldó Fer

reírá de Me'o, Cap. André-
. lino Natividade dá costa,
José Simeão de Souza, Ho-
,norato Tomelim. Prof. Re

nato Barbosa, Silveira Len
ti. Doralec'o Soares, Wal

-ter Li"h'lrrs, NazareO"o

Coelho, Sr. Fpriclps Prade

Carlós A. B;rito, Alirio Bos

-lê, Raul Cak:1s Filho. Prof.

Telmo Ribeiro, poetisá He·

'(>na Caminha Borba. Orio11

Pla'tt, Marcíl'o Medeiros
F'lho Dr Pa.u1o ela Costa,
Ramos. Secretárió de Esta

do. Dr. JosP. Matusa1em
Complll. Dr. Raul Caldas,
Cel. Elv'nio ppt.t:ers, Co

ma" -'al1t_r (la Polir.ia Mili

talo, Dr' 0s'Talr1o Meira. Dr .

Ca't'me'o 'Farllr.o, Dr. H61i:1

RM....·éhpl. Prof. Amé:rJ00

NI!) ato da inauguraç�.
usou d8. 'plljlavra o Jorn·a.
lista Domingos de. AqUino,
diretor 'gerente de O 'EB
'i'ADO;- cuja. ,'oraQão pubÜ
eamós em outro iocat AO'
ccmclulr suas em�éionadas
palavras, convidou o Dr.

\ Aclerbal �amos da Si'vio,
para Inaugurar � Retrato
que o fêz sob intensa' sal
va de palma�

COQUITEL DE

COMEMORAÇAO

I· Ciclo de Cultura Tétnica
da Un ivers idad e

o l° Ciclo Técni6o-Cientí
fico, planejado pelo Depar
tamento de EC:i.Lcll..ção e Cul
tura da Reitoria. da Uníver
síríade de Santa Catarína,

I
.

1

foi instalado dia 13 de maio,
oportunidade em que foi

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

(cm 81··anos'vive em Florianó
soldado de renudos

Hlt.•• l;e LclTI;Jra",03 das f3,

çanhui> '" crimes de Antô".
nio Conselheiro 'e seus fa:
náUcos seguidores. Muit�
gente niorj;eu.

poliS
li. .;àmara Federal apro.

vou lei qu� estabelece ')

dire�to de 'pensào
.

�ós Pl1r-
.

"'--

ticipal1tes tia Campanha
de Canudos: .

0s 'le�tores est.ar:io certa-
'��. � .

- ---_... ___:_.__.�-,--,.-__,..-- --'---"'--"-.

�.�s '19 �ert.e7,a de r�U8 nqr

�in1"q ü:-"r'1 r� r:1�r!.ÚeT,+enoAi.
ri:) C0M TI?����l'<"'1r:l"l ��"'f:'.i.r:r:�•.

'1 .:;;{:) ......ri·.,:r: .(� 1, r· ....-y-r.,;. te�'ra

�.,'"" r'�1.� �, ..... 't"'r::.e d" í\:-:· ..

·····?0!.'íl
,.: .... ""}/' ..·,r·n�·:r·i� :...- .rr:.!J'211.'5 dé

.

,W �: :'1
"' '''1f·f�:? 1

E:�'.)r�·i�� -

C1.1C:

t:,�� 'n-:'ls inú-_")\T'1S ry�,<'t�'t:\'��

p('nlr.�� 'que' se en'!olvcu
.

�,..r"��""�n·;,.:1.0 03 i.(le;l}.s do

p,,�H0';" ?' rme rt'! Fi1i01l. e dr

rv!?.l foi �m Sünta Cfl1�B:ri

"1'. '-'-!'iOU màis vakroso :wl

fli'on!
CO:.:t; na Q,.o. �)ag!ra

f/feus S8:'1hJres:·
l':rcs�as p�1nvras' do ines

-,lue 'lvel e e';linente 'o::n8.
,. "t·� ner�8hemos nítid� ['

,-l're cupação .para oom W.'"

terra e o seU póvo e pu a

01:; quais

Supõe-se que atuli'.lmeni;é
,...

..

s 'áo exceda de IlleilJ.
dúzia o número' de sobre
v,,·, ,Gi_S ae Canudos. Entre
êstes se. encontra o nosso

p::e;�ado conterráneo, ·;r.

João d� Deus Machado, ho
je com 83 anos, e que vive.
em nossa capital cercad�

P({'J C'Hrinho de sÍia dedi

cada esnósa, sra. Cecília :le
,_

•

M "1
.

Sonzi1 Macha"o. com o

anos, e de seus 13 filhos:
50 netos e 31 l:. 'suetos.

'rfl c'at8 r.l0 S�1� e'n�arqlJ�
· ...

<""·1""2 �?,·""'nf'lrs tt�"ra o DOS'"

z.per,as

() "':� 'f\r�IC��lH--tO r.'\ pa.I �.l ...l
sr 0�':al"'o !>Ir" <?b"ro, ex

.pn'felto 1r. F1or'a.,,!ópolis,
G"l m'ls..� :; �rÓ':!i:las. crU

çôes publicart.'tnos entrzvis

ta com 'o vetemt;o soldario
de Cil,ljúdo�

inaugurado o .prímeíro cur-,
SO, com a duração de oito

mêses, . sôbre "B!BLIOTE
CONAMIA", a-ser ministra

.

do por prefessõres do Pa
raná e da. Facuídade. de

Filosofia! Clêuciãs e Li '

.tras..
.

:J!:ste eurso desenvolve-se
em �"colapQr�Çãó com essa'

',.,
'

Paculdade, dirigida pelo
Professor Jaldyr F. Silva.

Segundo informações a

êste 'periódico, a partir .' de
,1° de. Junho' o Ciclo de eu!'
tum Técnica, será. íntens'fí

de

to-
cado, com 'l nresenea

, grandes especíalístas de

Q() o P$.
.

QOVÊRN()" ULTTMI\ :F.STT,TDOS PARA
SANEAMENTO

Vísítando várias regiões,
o engenheíro Jõao' Maria
Siqueira,. diretor do Dépar
tamÉmtQ Estadual de Obras
de 8anéa'ment�' téyê

'

opor
tunidade de éo�st�tár in
10150 '.pl'o,blemf\s' afetos àó
órgãO que ·dirige.
Demandªndo' o Sul,' UO

Esta �o; êxaminou, pa 10-

caljdade de Pescaria Brava,
aspectós

.

de saneamento
da baira; do rio CeQ4ero,
que se·. comunica co:n a La-:

.

goa .do Imarui.
Já em TubarãQ, discutiu Por u-n lapso lamentá-

com s.:!tores 'locais questões· 'vel, por p"arte dos resp::n"'
. relativas à: barra<"em 10 ") ,,' -o' esaveus pe g

.

cumpO.,lça .

rio Çro h1ésmo nome. .revisflJ). f"J:"nteceu no �rti-
.
Noutra opoitunidade, o go

. f"t I ... 1 "No JubileulD.l ..U••..c o

rp.�i:lo,sáve1 . Pf'!.s DEns, de Otml de "O Estado", na
es�eve em J'o,l;J!vil!e, com o ed5cão P1:1;<IP,éial comemora
objetivo de ·i.lfH)t�r CO"'- tlV!" (10 c'.n(mer�"nárlo. do
tat.o� com v:slas à ca"a'i- dh', 1'� do concute. ouendo
::·a�'\o r1:) ur..r'm"'tl'cÍ "rh9."0
da' "1;ERRK' Dos PRÍNCI-15
PEB".,.

",:-r(; �11.yd�"f":,,;.o Me ..L\O'.!'o'.
";\n�k8. :.0 rir.' ,1'0;"10 .

M!l1"ia
8:,'ueim u'timou os estl�
dps t,�!!-niC(1S par3."0 lml'h
h1'f;' 'ial0 da constru�ão q,e

um canal com 4 km, que
ir�jgará área para a cul
tura do arrpz.· Qua--'do às
'demais obras me"ci.onadas,
disse-nos o Diretor do

.

DEOS, estão com seus pró';
j et.ós taínbpm em fase 3,

diaY'!tada, pára que come
cem logo.

�__�.....� '.Joo •

•

_

Fecessária

. n'i m1rte QUf' �:e referia ao

brilh:>','f' krnal!.sta, sr, AI
t·i"'tn F1 �r�:\s. f0r��.ln t-unca..

cbs inadvert!d",mentí\ as

·palfl"f'-'.s .ii r.�f!�rif.l0 n;)r :iá
b1enido, ,motivo porque a

P/�1:",,;;,} pede excusas pelo
ororrido,

'Pr:>ttps nr nl'H;HiO
Sr. Ol';'�0 'Rott S�.

A�s's
.To" "

r'lrs C"antng. .Br. Eg:iil1n.
,A . .,....,o"'m.. T1];�"os CUT'h"
Eh' P.rh"rt(' 0)'"e',-a. Sr

F';'('1 Ll'l"� 8- i1r=;;ú !,111'1; 11:>

11;,-"ilO Sr T . ."n'o FrpHás
ri;r-to," rl" ",Hfa .�r, Ah<>

larrio A.b'·a,l':>l"1. Rrs. na"rr

I·!l'"}) ,<> .Toanri111 )lF,<l1.·O'arido
0H f;r....,.,� A R T,'3. rl'l, n."

n.);�-;:'-P:l-v') ...a. .

t:l S-Q0 p�l)l-,

.

.

-
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HOEPCKf BOUT10UE·

--,.--------------

I,

No Almoéo do ,Cinouentenário
"

-

'mer,to é 1.1l.na

No Restaurante Linda
cap, teve lugar o almoço
de conrraternízação. ho

menagem do Jarnal O Es
ta ?o, 'aos seus Redatores 'e
Plu.ncionários, comparecen
do convidados especiais. No
ágape, saudou' os

.

presentes'
em nome do Mais Antigo

Diário
o :pr.
e Silva, ;jj :';.I,or de ReQa -

de O E;-;l:.l00. Após fez. u
('a :p,al::tvr:1 o Sr. Carlos

.

ví,r, pr-. sidento· do Sin'
d)cato d0S Ort.flcos,
oração publícarnos nout
local. Por delegação
operários, falou o jornal!
ta Pérícles Prade, ex-i'e
'tor do 'Jornal O ESTA

que. agradeceu surprêso
íncumbêncta, ena'tecen
o trabalho dos que faze
o Màís Antigo' Jornal
Santa Catarina e a per!
Continua n:i 2, Xlág.

_.

'

-'
-- �- .:__ ... _ .. ,.. ...

_ ..__ .

liT�� Th�;P'� ---, �-,��. .--_.:-,.;:=:._--::==---=

r'illktr����i�;';'"':;;:i�;"���:,,�;.. ,,xt,m a�ru c�" �Florianópolis c o.nt a com
ri M.M.,f. :::;XI"LüftAÇÁO DO Xlt�1'O BE1'�JNnNOSO' � M d

'

B
·

ii J FUTEBOl. NA POLmCA Est:ve em acaitod". co'; o "'. Cel,o g:.
.

O.·' .e'J n'a
.

ú u.t I quel1li
.

•

,

.

Ramos O general. rn :,1' ca�g1..1çu de M8S- �I;J
Do deputado Ivo MClUtenê,gro. (bota- quita, que em 8. n�a Catanna estuda as

... De�de quinta feira " A Hoepecke Boutique, tigos que dispõe, mas, tam

f' Ioguellse), áo encerrar a partida entre ;Jossibilid"ldes de exp�,.raQão do xisto be- JIIII mundo eleglmte de Floria- inaugurada dia i3 do cor- bém, pela be�issima deco-

� Botafogo e Flum<�1e�é:e, vencida. por êste tuminoso: através d3. PF.�TROBI1t\S, n<_�s, nópolís conta c.om nloder- rente, destacl;l.-se não só ração.
I .•.ílUmo pelO �'pl�card" ar�asador de _7 ten- jazidas, slt,ua.d�s entre L�g3S e Pente Alta!d nR .i;'.,oatioue, pela alta qua11da::e dos ar- Instalada no Magazine
I,' _'S a 2: "Gr�ças a Deus acab.l'u, ant:!s que e entre Três Barras e Pz..pan�ava. ,. � , ._ -_._ ..._--�'----------",----------- �oepéke, a nova boutique,

UI ,..ise
.

de 10". .'. � na p,Portunidade da sua

1 O de;Jutado Dib Cha,'em (tri:::olor), p:Jr PLíNIO ASSUME NA ASSEl\1BLÉI,;\ rl!t Cuaru,já: 22 (5:105 a serviço de inauguração, rec�beu á vi-
-I J ,casião do coqu�tel do c�nqueht�nário de íIiI, sita,-' de .personalidades. re-
IJ 'O ESTADO" não escondia sua s)hsfa:-;ão O sr. Plínio C.O N0Z, sup'énte dr> depu _ �

C �
. presentativas do nosso

� ;ela vitória do setí. clube. Comentando o tado est8.U·c,r.l p:olo ceste c:.t:.�r;nens�. a'" Dl' lanta a�anna mundo social, oportunidade'
:Jgo'com o �orn,:tlista Sil�'eira Lenzi (êste, sw::niu q.uiúta.feir�, ria �s�embéla.� .gtS�, A Rádio Guarujá completou 22 ano;aldia:-bon:s serviços a

em que. foi .servido aos pre-

i1 ::r�edür do BctaL!!c), d�SS'e que. o fesnl-. Uva .. No mesmo ma eSt·e-,re no P::.uaclO Qa � sentes um fino çoquitel.� Sant:;t C,-,tarina. O acontecimento co�stitu. Sl! em motivo

I) :,dJ veio lavar a alma da tri�l:\.gem na- j.gJ'(�nô11]ica,. onde roi n�cebido, pelo' Go· ,. '"' dé júbil.o parà a imprensa catarinense, pois a .tradicional
li ,ional, pois há mUlto o Flu�:n 'nse, t:z "ernador Celso Bamos.

� emisRôra, péla. atuãção destaeadt1, alcançou posição de re.
.

('1 �ravessando na :g�rganta aq'_le.e reve� .. e . (evo no radialismo barriga-verde.
i,;J '-'f 2 que, em 19;>1, o alvi-negro lhe ID1- "OQ7" • .

Nesses seús vinte e dois Imos de exL.<;tência, vem a

jl ôs, arrehat':lndO'-ihe. � títuló.
. • .

'}uarujá, proporcionand� a Sãnt'1 Catarina, um radialismo
III Enquant? isso, () .s�'cr0tári(j Sem Pas- Muito solicitado durante tôd'i a s

�
.

'üual é vibrante, fundo como diretriz que 'às emiSsôras de
� a. sr. Paule da Costa Ram'js, e o Chefe mapá que permrneceu em F on::mõp;'; JIIII rádio compete impiortallte papel na vid� em soeiedadé. não
rJ 3ahinete de Rel�ções l'úbli�às, sr; füi- � deputado Joaquim R2mos r,ã"J, c�n • só como orientadoras da opinião públic�, mas prinçipal-
I "_,uiz Vieira, nada diziam a respe't'1 do '!Uiu ir além da 29" página d.e "Go'dfi

•
.

, ,�. ·."ente como órgãos dé difusão cultural.
."', rubrcnegros que são. Tn.nquiliza· .",er", livro que n rra as aventur s de t . .

\.."O ESTADO" ao ensejo da efeméride congtatula-<>eJ " JS o fato' de o Flam:;ngo j� ter enfl'en- rivel agente "007". • .�om os funcionários da Guarujá na Pessõa dos Diretores

....:1
'. d) o "'Oó·de-HfGz", antes dêste ú tirnl), � qa,Emissõra, Carlos Bonetti, Acy Cab.ral Teive e Nazareno,;J

.

� �_"''''��� na' �t.l1"t f'se agrssiva. . C()N�JTJ-, AMFRl'CANO EM: piI
",:oelho.

<
•

) Perguntado sôbre como, 'encarav"'\ O· FLORIANóPOLIS •
c.1 'esultqd'J do "m9.tr:h", o' M;n'stro N' Ison \ �
�ll

"'....reu, Chefe _dá Casa Chil,' r::sp::ndeU Mr. Douglas �[cLairt Jr., cônsul d ..

� !Ue desde que Léônidas (o "-Dia!Dahte Na- ;:;:UA para o Pa"'pná e S"1nta C t .... r;n� e •
J :-") deixara o Fl'-men�o, em 1939; Q ruo teve Q'i quinta-feira em visi'\a à e'õ,:,F '. >.
.,tf 'lronegro perdera na sua pessOa um sinc�. Dentre os contpc+.os aue mt1n",eve, d�s'

� Discurso' .do sr. Présidente do Sin�iéato(iii ":) l'ldmirador. Desde 'então, passou a de-, -:a-se o na' Assemb'éia Legislotivfl., onde JIIII '

J õ'nteressar-se pelá �'assoc1ation". representante dip'omát;co dem-fistr-. dos Gtaf;cos, no almoço de confratermzaçã.o
.

seu conhecimento sôb.1'e a sihlll.çã') po" d' f'
. •

I b radoliQs e' """afI·cosJ 1.'LTOl\TJ)TJ7.rDO REPRESENTANTE DF tka catarinense, ··1nc'u.sive f"z-ndo p-e ..• os uneonarlOS, co a o .

'. r..;
.

6.1. •

"

Companheiros .. :' ção, onde patrão. e empre-� C:;C NO INP sões, em conversa inf�rm'll com vár;('�.
d

.

lJl ... Inicialm.en.te, quero agr'i- gados irmana as, come"Uo-

�'I" deputados das b:mcadas 'que compõ"
•

1l

decer o honroso convite, ram uma data que jamo1is
O Gr)ve�·np.':_t"r C,))."0 Rn:rlOS recond'lzi:il '1.. vela Ca�a.

t·· d'"· r

dó'
•

ryara par .lcrt)a-r esse Jan- se apagara a mem na11 sr. Harl''i,.' Korr:nml"l como repr!!sent�nte .

d 'd' d' t-". tar, festivo, qu���y� se co- an o uma emons raçao
� '':! "qn':a ,Cat",r;rl"1 1:'.0 r.n�tituto N:;J6i·.ndRl NOVO CôNStJL nos PAíSES BAIX" td ,memora o cinnüentenário .clara e insofismável, que,i" 'I') Pinho. O �e·;)re<;f"n�a:;1te·. barriqa-ver e. """

•
-

• de
.

fundac,�ão, desSe vibran-' capit'll, e trabalho estão ca·
·e·.tC.ence "., cla.sse ma�leir€ira de Join...-"!:.'le. Oqtra di1,..,Iomática:. f0i recebi:-1o. em a'· "

�
. dO. l't dn . " '" .

te orgãb da' imprE!nsiO cata- ,a vez maJs es ,reI an O' os
f1II di.ênCia esnecbl pelo GOvPrna....or e i1 n' i � ,

'" 'L JIIII ri.np.""e.·, o que mui�6 me laços de amizade: estou cpr-�li:R.TJ\SO HOMEN1\GEAnO te reeepci.Qn'1do com. um jantar, o no"
t

. ..

f'
.

, • env'lidece. o e posso a umar. por-
"i'\n:;>ul 10s .Pllís('s B�i'l{o� er1 S�nt". Cs;'ª '
,.,. D'J"':;0_' a�z�r� 'f'_C!3 ._Sc}Jhoi":�, qt!f:� C ,C_ftl,0 3..�si�to· ':"lC3te nlO�

Acima, momento en, ,que o Dr.. Aderl}al Ram'<ls
inl1.Jgurava o Retraía.do DT. Rubénz de. Arruda Ramos, v
do-se, ainda, o JOO1alistà Doming-Gs Fem2ndes de Aq
Diretor-Gej'ente de "O ESTADO". Abai'to, quadro á'
do Dr. Rubens de Arruda Ramos, e-.(e�,.t'!>,h pel� conSá,

.

pintor MartiDl\o de Haro
'

- ;. ,._

------------------------------�--------.----*�.�---

o Cônsul' e a Reação I "

(PÉRICLES PRAI,lE);,

Sempre detestei a expressão "DENUNCIA". que',
obra e graça de repetidores oficiais já ultrapassou' a :J
de seu verdadeixo scntidQ,.e veio inrelizmente� a se' co
tuir palavra de continuo uso .pelo vocabuláI'io pátriQ.,
rém, a que rejeito, é a denúncia pé de ouvido. A deu

,

A Gerente da moderna notúl'na, nos bancos dos jardins.. A_ (lenÚllCia burocr"
e bem instalada Boutique nas escrivanÚ).l\as empoeiradas de certas instituições.
Dua. ,CoT'cita Leite, falanà::> demihcia :mónima dos falso.s e' ('.Ovardes .. Nunca 'deixei"
a "O ESTADO" declaroi.l admirar. todayút .. a denúncia PúBLICA. Aquela que se

que'- o estabelecimento pos- �eia em' fa�os Iógic�s; corivh'tceiites. A denúncia �,os';
sui O que de mais atual patrioticamente sentem intervenções de qualquer/na
existe no ramo, no sentido za. Sinto-me, assim,. à vontade para Wormar. Há pO
de melhor atender as ele- sobrevoôu Santa C>ttarina um cônsul
gante::; florianopolitanas. cano, dotado de fértil ingenuidade,

.
E.ntre os presentes as n"ssos partidos nolíticos no sentido de clJlocá-Ios :eill',

inauguração.da Hoep'ecke sição nada agradável perante à.opinião pública. Não; �
Boutique ao reportagem 3-- seu nome, o que é uma pena. Sei-ó SUl"Ilreendente' c

notou: Sr. � Sra. Dr. Adet- at.itudes. Entrou em contacto com tuna Eiérie dtl Iíde
bal Ramos da Silva, Sr. e políticos e como pretenso conhecedor dos Jlrohl�mas,:/ .

.

Sr1a. Dr. FranCIsco. GrillD, te�nos dos paI·tidos, quis intent4", dalido opiniões ca

Sr. e Sra. Dr. João David ricas a resncito dêsse ou daquêIe candidato, i,nnlli1<f.o
.

de, Souza, Sr. e Sra. Dr.. mes' através ele insinuações, que no seu entender lllai!
Fúlvio Luiz Vieira, Sr. e ajustam à realidade polí�ica nacional. Felizmente', SO

Sra. Osni' Dami'ani, Sr.. e ram ohstáculos suas futenções. Homens ilust;res alert
Sra. Dr. João Baptista Bo- se, sentindo a pressão nada "diplomática". E a cris�
nassis, Sr. e, Sra. Dr. João ceU. minando as emoções. Grande parte do publico,';,
MO:�Z. Sr. e Sra. CarJos vês da imprensa falada, pôde 'se informar,' embol'3 s

Hemz Buechpler, :Sr..e Sra..
'

ficialmente. do oue aconteceu. l\'Ias respostas de des�

Dr. Bórls Tertech, Srta. não são suficientes. Ridículo dizer que a brulcadeira,
Silvia Maria Fernandes' de mau !!:õsto. Afirmar que isso não pode relletw. é P

Aqulno, alpm de gra'1de mir pnssiveis intrbmissões. É preciso criar, no dizer;
.

número de personalidades . no"o� "UM CASO NACIONAL". Isto m'nvof!arã, 'um'"

reprp,seni'ativá;> po nosso lise ser�na por :parte do govêmo brasileiro. �tt,os ,

mundo social. dos devem encontrar·se. em situação idênti�a. 'E 'u

lução deve seI' encontrada, A denúncia está feita. i..
homens de bem ocupantes de cargos representatO'
mem as d('e·sóes. Todos ficar1í,o 11� CX]l._ ,f\ � a . ,d�

'- "". '.' ,_ s
vidências. Elas serau ur(l�essauas, e (lue :;;e'11P"1 r�' "�I

seguras !lil>l'a não ser ferida novaÍllente a. di 'lI'
te ')

'" ii�is;' .'
"

, ,
"

..

Em nOf;sa próxima ediç'ão
pnbÜrareTno3 9,.!lJ.pln _ cpor-

foca1i�arlci(), cOU1
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