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�O ESTADOl. O MAIS ANTIGO• Í!t .TA CATABJU

dehd,hes e elaborar «)

programa a ser cumprido pelo Presidenle da República em

nosSo Esiádo, deverá chegar hoje a Florianópolis a Chefe
do Cerimonial do Pal�c�(�do ,lan�llo.,.Mini$lro 'aula Pa-

,

l ,

..
. �

.$ -t I"

fanagua.
.

O Ma�echal Castelo Branco vem a Sanla Catarina
atendendo convite formulado pelo Governador Celso Ramos�

--���-------------------------------

Johns�n CORcil_ia�-Papa pedç Paz e Brasil_ Vai En.viar TropaS
, SAN DOMINGOS, . NOVA par.l:l a eondíçãe de obser- () ministro Vasco Leítão da Marinho que: _na, ocasiao E.]xel'clto e Marinha, caben- que a Aeronãutíca já opera
YORK e RIO, 17. (�E)' - vador .das �aç�s Unidas Cunha conferenciou com o apresentou um relatório sõ- do a FAB apenas a missão nas fôrças de PI;tZ no Con-
VIolenta butalrw, rot trava- em San Domingos. No Rio, embaixador' .lImar .rena bre a situação em .San Do- do. transporte, uma vez go e Suez.

'

ela à noite passada entre· mingos, Falande à ímpren-
tropas rebeldes e a Junta

R dO T b H ""0' Es't'a'do"
sa o chanceler. Vasco, Lei-

Cívico Militar que procu-
"
á 10 U á ,omenageia. tão ela Cunha índíeou quo r. O'ronel Fala HOJae So"bre

.

rarn obter posições na re- noje entregará ao presíden-' '"

gíâo norte de Sm1 Domín- ,'P.elo' transcurso do nos- projeta como 'fôrça vital
te da República o ralatórfo

'(fus, Fontes domínícanas in: so jubileu de ouro, a'Rãdio de, �nsameIito
.

bWn-iga- do representante 'do BTn: E'
'

'rl'f
·

rormaram que durante a Tubâ: da. cidade' de Tuba- verde, ·.dUunçli!ldo 'fatos . c síl junto à OEA, Ácrescen·
.

nergla l e rica
luta ocorreram grandes ·.bai-, râo, prestou-nós uma: 'ho- prembvt;lndo' éa-\üpanhas oe tou que estando a sitilaçflo A� C,011v;te do Comandante Ao.'

'

" ,'" '. ato deverão cornp:;trecer
ir""" entre os incidentes.mas menagem, 'através .do seu nível alevantado. Há POUl- ta-o .grave, talvez seja ne- do 140 BC, o Coronel Enge--,""" .' �, ,

- autoridades Civis e iHilita-
que tropas norte-ameríca- jornal. falado, levando ao co, órfão 'elo. seu então. di- cessário q�e-'os ministros, n�ejTo :E1e:;'icista Luiz Cals res, Té(!!Úcos e Estudantes
nas não íntervíram. nos ar o seguinte cómentãrío: reter, jornatísta. i:tlJ.bens americanos sigam a V{a,. de Oliveira prorerírã pa-, do 1" h' boi ,

"

_
- - ... :,n�en ana. )el� COlJlO a

combates. A Comissão 'de de Arruda' R.aI��s, . "Q ES- shíngton a fim de sxamínàr lustra sob o tema Santa Imprensa fa11Kb. e escrita
Paz da, OEA, anunciou ,que CINQUENTENARIO TAOO" 'se fazia. alvo das a situação na República Do- Cá.tuJ:ina e o 01'0b10:11a. de .da capital. A palestra está
e:;tá recebendo

. informes
.

.

DE" JORN�i\L' condolêncías mais sentidas minícana. Hoje o Congrcs- .Em'J'gia Elétl'ic:1, na sala marcada para hoje, às 15
sôbre os acontecímentos 1'6-' dos que; venerando o des- so Nacional receberá meu- d.i Instrução daquela Ur.J- horas.

gístrados na capital dorní- 'F'undado a 13 de maio tro_ e culto timon.-eiro desa- sagem elo m'arechaI Castelo r.1àcte. do Exército N.�ciona1.
.

nicana, e qu� já havia, eu" de 1915, portanto há cin- ilarecido. não deixavam de Branco s6bre o envio de .,-.-1._ --_._._. � . , .__ .. _''''' _

;;a��v��o.i���!�:11�em� ��;' ��eJ�t�;��, '�dm��;��� �:nl���: a:'<it�i��esp�� ��J���to hr.;:s�!�a�ll:a�:.V� le:�ercDte na Issem�le' lia o �1"oqDeDtena'fi't peclind? a céssação de fô-
. meio sécÚlo d�' existência. na:. E aÍ' estava, também, o

.

rá ser envi<.lclo à Uepública .'
'. '_",' . ogo .�'n!1luat!to isso; <;) -coro-

'

N/a Úll:prensa ba11:iga- aplauso à diretriz do p"ó- Domi.llicana, II

r.el Cahm.úm.o decl.",rav� a verde, a fôlha da Ilha eon prio j(',mal,' els.,que' este

irm;mlllsa que . sua$ üopàS SÔl,Ídou-se, ano a ano, con tra.-luzia, na. essência de

estão avan-:-anào 1entamen- Cluistan·dÓ. ninhares ,de leito suas colunas editoriais, o .sA� DOMINGOS, 17 LOEl I{m scssão ele 13 cio cor-

te, c assegurn. que tlomi- Ires. Desde os selÍs primei- vigor e a riqueza intelec- - 'Intenso tiroteio: de ar· r.ente, os Cll'plltados Dib

narão as forç_as contrácrias, 1'08 dio.s-, na segmída déca- tuàl -do diriflente que. se mas pesadas e metralhado· Cl1crem c' Ivo Reis Monte-

Visse Que eOUl?egUlu apri- da do' séculó vintê; CIO ElS- :e).:tinguia fÍl'3icam�nte. ras, �'oltou a emrcrl1eccr n. negro oncaminharam, com

sion....r soldados, camiQhões TADO" se-· àVidenciou ca.- Nos cinquent,a, anos que Capital d0mi'lllCana áo ama- aprova(;áü ele seus· pares, o
�4 , , , ••

t
.

t prestmte às homenagells
e· t1nques das t:rOl_JUS, do paz de ll,\'ançar;:·. sempre hoie o calendário lhe 3.ss1- nh.ecer de hoje. Enquanto segum e requcrlmcn o: Se",;

"
.

, , ,
•

t P 'd t· S 1 outros, s.ão nomes ilustres qlie, llesta data, lJ1erccida'-.
.()1)J;Onél Ambér B'arrêra ,e .mais, 11a senda' d'o 'jor'l'a-' !)-al�, reside' umá história . isso, a de1eg_açã.o" enviada (� 1110r re81 cn e c. cn 10-

, ,'. .
, "

"

re Dc' t" 1 que ar�rilhan,ta.m.m € abri- mente, são prestadas ao

'qul\ !uas tropHS rospond.,e- 118mo' sadio� .afelto às cf.\m- fulg�nte. Er p�, neste' Dia San pomingos pel,o 1'r651- s ;pu "c DS.
"O ESTA'DQ".,'. ,

.

.

, . ,

d t ! 'd
'

J 1
11lunlnm as púglnas do

l'!l.ffi no f,ô�;o " deSfy-chado' panhas 1J?erltf)'r:iás� galgan- dá Imprensa, quando f,>tll 011 e· . "yn Ol�, . CU1.iSOn,
'Esr,';' :"el·11 1est',.,'o, ,110 C',';o' 'c0l1Geitu8.p10 oi!>!!ão de im� Por tais razões,' lJcdiml's

r:j d' t
- .

t l'"
_'

1" t t
' .. ..�� f prossegue j�":n seu';! 0bJo::-çes l,,,, ......", ... '" �

\ W� p,m�a .ue 1S aSe .

n')1' e.-. C.0 POtCí3,o' �!?}, P;�� e en re todos os.. qua",;�aJ;l"",-n _se e3
".. '",,,,,,,,'G' (1,0 hOJ'e, -a imprensa da. Ca 'pr·cnsa. Sua tl'{Ú�etórj(l. [1- que o aco-ntecimento . seja. - Deputado IVO

�.!p,�'ric'a,Í,19$,_ P<:.rt..�,.. 'i:vo.Z,! ·m.)"
.

$êus, COJ.1,i!:.flp';eres�, <"""
'"

iéJa . a . nps�!l ,dita..: ,mnJor, .' �';\�,a_., l!?,".'.·;nar, ,.-: "".,,;Jl ,�v.e��o ,"�airÁs 0".''''0' to.....
_ lpO,S o· 11111a

i ._. .",' - I
" ·10 ;;;;,_fj h.. níL21J"-'ro'rnp1e>ta cinouent� '"" t· ,_"""

•. re_.g
..,i,�trado__ n.O",s.',.��..�3ts:_a:."a...�.s .. _'J':.__,�10NT�NEGRb: .��� ,:n;rz;:tl"l&t�!�:;����:�!��;:�,�:':'��'� >�tl��l:::,�:��a�.. �ib�'{)�'CU.�:1ª'lt:'LntigO dlt, "<.:'\.;�_���":::' . �__ � __ .; �_��:�_.

_,,��� �fer��i
. 3ty�16adbs -""f:eoinô.'.";ue 1�ílÍl't'.i'o"rf'5at6- Bà.lIilacãQ· _áo dé'c_àno das p:-esic11(fu f_(@,..; 'Giil: �ibé.t' 10: �o

...�'fãC!'ii:_ i'vrt:?[o :-;;"_

�
-
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' .

.

.�'rlorte-n.)1i.�ri.éal1oll� e nM "re-; tia, dos que .pret.endem 0- qiários de Sã,�ta Catarit'la,� Harrera 0
..�s i Tebl�ldct:; do � (';n�o l1n cTt, "lga�n.o ele. 1;0-' ,�,uces'Sao na uana ara:

{'[s,OU o ll'L'.'11êro ,de' baixas pllp.<'er· algó sôbre' as ocor- I A' ."0 ESTADO". cem- Cel. FranClliCO Cnl!Jamallo. tLClas: C�)i:1('ntanoi-l e mJ.�r
entre' <ilS .reNllrt,es,:Em NO:- .rê "'c I as, r e ii � t r a: d as ;p;e�ndídos seus' d�retores, A missão 1�6i'te-�ül'e.l:ka:na me.s p�l1tl'!o.s, c?n1-o. orgao

"!ii Yhrk o ,diplomata. �el;)a.- ;em -to do s os, !recantos,' :re"'atores, Mct\leos é opc-
L1e ,�m:ml?�?s.'.· ,rmmtem oplnatlvo ,: �le (!lfu�rw, ::em

�'�e1ano, JC"llé Antôt:lio M,a.i6- It)d, Sa,,:,t:a ,Cats,r1mi. rirlos. manifestai1:1os slncC'- �OJ:verr:,;aç(Jes S!.gl.lOSa3 c�lli Sido. OPQslçao .

0, gOV:rllC
bre cnni:'t!rp.t�(�i(')u com o ,8("':'

.

Ma.nt"e'l"lrJ(l:-se:· fiel' à,' ,11., 1'0 júblla, convictos 'de Qlll\, di,ngpntes �riS <;luas. faC(;b�S dentr,o .

dos n'lUlS, SiJ.,1.Ida'l'e�
c�é<Í,ri.o I?l'Íf"Jl d.ll ()�ti' rih� i'la Inflrl"'..·' ..<io "'ue III

'. r .1 t �
·

......am'
"

';., em 111ta. l'ontc3 dlpIomáti- prlllC1p'lOs t ela. niaLS apU-
'. :.' >'�'" .., ,I - aSSlln, n p",r..,� os ° uC- .i·'· , '. ,. ,

"

quando recêbeu tnstmç(les �ef"c�l�line"t,e' lhe marcou Sejo de not,4v:el jjarcela do ca�, u�clar�ram .:�uQu.é p�� raua, etlca JOl"llaltl)tieUi
l'

o

.. ' _O_,,�, pa(ssos;- atnd�. agora. se povo catril'lnense:
' apelo _lo }a,pa. Im Lüo en, HOll1enager1l das 11_",i5

__ _. _ >r-en13agem ao Núncio Apos{_ tW!cwtcs foI hoje prw'tadl1

S
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-

" r·' C t
.

�.--.--:-�-'�-'-
-_ - --,-.. .,....._._._ ....__..,._

t.úli.c;o em S�m Domingas, ao. seu saudoso Diretor, o

ucessao em·-�}anra 'a ,é)r1n�: Mom;�nhor Clarí.��io, que jornalista: Rubens de Atru-
, ; I ;' :�t,ua GOl1'lO mediad:n r�!\l- rJa, Ramos, ao ser intro-olu-

.��. -,;'li
'
.. _, .--_..... cri"e. Por outro lacio, já MI zido O seu retrato ná 'prÍl'). ....

A,'
>.' ",

C
pnCOllt"a (,?Ti NO'l'à Yórk a cipaI ssia de, redação de

-

.;, .

.

'

, II' chainac10 do t,::�·c1;ctário. ae- ilO ESTADO". .

9rava• s'e a·
.

.

" r ·1'·. S. 6," . nL�li ONUt· o 'Ct('�. llj··lrisiJct��- . Ba.ri'Cirus· Filho,' Altino

..
.

. ,; .'
.

� ��leV�t��re���:�� ni A�����l� ���ôr�:b��'Pl��;���ur, g����

UD·
"

N:" c;órilO obol'Cvadór da orbe

I n \

t e r.' n· a na.
'

.'
-

.
.

�:u����ea;:. ���:�-�::�� �i::
. raI e íl cin-ta .�e 'apresento-

'r;;ão que o credenciará cp·
rno observãdor d'l, ONU. O

Govérno brasileiro, por sua

\-êz, enviará ainda hoje ao

Congresso, a mensagem quc,
pede autorização P\lrH l)

envIo de tropas à Repúhli
ca Dominicana, já �priva
do pelo Conselho de Segu·
rança Nacional. Apesar eh

oposição contrária do PTB,
acreclitam os círculos poli·
sível que se chegue a um

acôrdo através de um Ck>

v{\rnQ de coalisão. Repre:
sentantes de outras Nações,
'il1clusi"G à Argcati1la, par
ticipalll' também 4bs enten
dimentos pata aproXÍlljar
legalistas 'e rebeldes. . No

Vaticano,
I
o Ea:pa Paulo VI,

,fez nova exortaçã.o aos do·'

• ·'miniéànos. para 'CJ.l1p recor·

'ram a todos os 111Cios, a,fim
de restabelecer a lliÚdade,
a paz . e a coopera.ção. O
·ticos que o envio, do can

tingénte di} paZ à San, Do
,t1lingos, será aprovado sem

difículd'1des no Congresso
Nacional.' Além do Bloco

. �evo�llCio�i..iO .
compõsto

de 200 parlamentares, uI

'g1l.l'l.s representantes dO,?TB
e dos pequç'llos. p31·ticl0s,
sã,o Ílworáveis a medida,
Entcudem que· aSBhn agb
do, o Barsil' pass's. a :1::;.

sumir na prática a M,deran
ça do Bloco L!1tinO"Ameri
cail0 .. A mensagem do Exo-

.,l\mIO· Sf:CTJJ.O
'UDERA!>!"DO

. A
M." IM.PR.f�NSA
Cf..TAnL�ENSE;

I "

'/

PSD aguarda nova lei Eleifo'ral e Esta'tufo dos
Partidos para Marcar a'Convenção

didatos à e�u�didato: ()

deputada federal Haroldo
Carvamo: Quanto l:}os no

mes dos senhores Diomício
Freitas e Alvaro Catão na

da se tern do" oficial, sa

bendo-se por "outro lado

'que não apoiariam 0- 'sr.

Haroldo Carvalho, como

cundid:lto do- partido, pois
também degej(}�n conco.l').'er,

Na. ,área pessocl,ista 8. sitlla-
. çáo é de -expectativa a�ar
.dando-se o Q.esfiecho d(!), pro
blema das ineHgibilidades,
Código Eleitoral" e Estatu�
� d,oli partidos, para qUe
sej.!;l; l:\presel1iadar a data'da.

c0117,enção Crl?e homologará
o candida.to uQ. PSD para q.
sucessão· dÓ sr. ,Çe!sQ Ua

mos. Quanto • ao, PTB, ,sua

.conv�:nção COl'l.tillÚo. ,11U:i.rca.

da parà ó (]j;J, �, quando
defi.nirá sua l)oSiçáQ Ç0111

respe�o âo , S d.e outubro,

Vai deeidir ' �e' ooncorrerá

no pleito p!}ra u. sucessão

�stadual C01'll .canclicláto
própriO ou dará 'apoio . ao

PSD. O PDC úgu:arda tran

quilar�1ell� Oti acontecimen·
tos para da.r apoiQ ao pur
tido sHuaciónistJ:j., O PL cpie
aJjresento� o nome cio ge-,

..'
. l1er;H Vieira dij. Rosa como

...r:m!'mi� l"R.I_A: N<:!gativo; PRESSÃO ATMOSF'ÉnICA MI<;-
,- can<lid,'lto J pi'lJ:a � 50111Ç'[io.ufA: 1022,5 mili'b3res; 'TE'rvrPERATURA M1!:DIA: 2:?,:Z° Oeu-

. cló Pfolllunà estadual vai se
,·'�fJÚIDAmi;··REÚ\TIVA,t>.iJW.TA:·ol).l3'\;: PL{JVIO-" .

,

manifestar nas. proxiums',';�. 'rnís- 'N·'P.'"q�··J -- , .. , 5 11"1'1',' 7'.:Je",ativo . ,

,�"".,,1 .� .. "',,".'-',0;' .

,,-, .,'�.• ,b
-

'.horas, quanto à adesã �e
: z_ C,hl;lJ.·i'1S _esblars� .' e j_)Gssageiras - �

.

,1;' "

.. "

' > �. ,
,'>

,
. 'olittrós particip'�. ' ..,

Agravou-se �i:nda mais" a o norue daquele que t.em

crise interna na UDN ca· prim!.lsia no seio ',do diretó

tarinense. Com·a resohIção rio regionp.l, totalmente m

tomada' pelo Diretório Re- tegrado por partidários fa

gional do Partido, impug- voraveis ao senador Bor

llllndo a convenção q_ué ho- nl1ausen. O candidato de

mologou o sr, Nilson Ben- conciliacão,. sr, Bulcão Via-

"der como candidato à. �o- na está í fÓrá de cogitações
vemador e indicando o sr, l},,:\ convenção. dH, 29 e 30,
Antônio Carlos KOlider complicando ah�da mais a

Reis para eandldato, à, cano atual si.tm::ção interna da

d'i;dato Ila COllV811Ça:O dos
r -troN, poIs O sr.- NiiS(1rl .ben·

'dias 29 e 30, prosseguêll;1 os.
.
der deverá noncorrer -'pa

ataques acirrB.dos··· eiltre·
.

convenção com o senador

udenistas conservadores e .

'

Komler 'Reis 6 se fôr der�

renovadores. Os que apoiam. 'rotad.o, vai obter apôio de

() $r. Nilson Bender, agora outro. pi3.rtido :para concor-

com ã 1idBrança no Le!;"i5. r�'r ao pleito, com adesão

lativo, não admitem as 111'1- da ala dissidente udenista.·
llobras do senador Bor- Irrlonlla-se extra-oficialmen
llhausen em relácão ao te que um �értius poderá
Pleito de 3 de outubro. Il.u·' surs;ir paro. solucionar o'

terionnellte, afirmam,' foi problema udenista, Que t{,'

escólhúio .wn candidato,' de nha,? .'.qJoio dos dois .can-

conCiliação e agora surgiu

�------------.------------------

:FAC- GR-I:Ji!.:EiRO-e0-St:H: ;';}lI/'(!-l1118-:
O TElt:PO (Meteorológico) ,.

Si'.ttese vo Boletim Geometeol'olúgIco de A: SEJXAS
, N'ETl'O váHda atê its }m,18 hs. UO uia 18 de l.naio �d6 1965
I .�. '.

/

,;...'
.

FOI·conlirmada para a 'pró:tdma ,d. VIsita..
do Presidenie Caslelo Branco a Santa CaJarina que entre'

- oulras solenidades, inaugurará
.

a Sociedade Termoelétrica
.
de Capivari - SOTE-.CA, I

. Com a finalidade de ullimar

No Congresso a Emenda das

Inelegibilidades
BRASíLIA, 17 (OE) - A

mensagem 'sôbre a emenda
constitucional dispondo sQ..'
bre as inelegibilidades, foí

lida hoje a noite, quando

Brasília. o. Presidente da

Eepítblka estará reunido
éom os ltderes do Bloco
Parlamentar Revolucionário.

para expõr as linhas gerais
do projeto de lei sôbre as

inelegtbilídades, comple-
mentando à emenda constí-

da sessão do Congresso Na

cional. Na oportunídade, o

�enàdor Auro . Soares . de

Moura Andrade, deu a co

nhecer os nomes de sena

dores e deputados que in

tegrarão a comissão mista

'Que dará parecer sôbre a

matéria. Amanhã, ainda 'em.

tucional sóbre a matéria. A

decisão presidencíal de re

velar os têrrnos da lei com,

plementar, tem em vista fa-

cilít.ar il aprovação d� ma

téría em seu conjunto. -

;'-�l
,eI

Nercu Corrêa, Renato Bar

bosa, Tito Carvalho, Gusta
vo Neves, Ildefonso Juve

nal, Osvaldo Melo e Prof.

Arnaldo S. Thiago, e tantos

pagina notáve'l na história
do jornalismo catatinense.

O Poder Legislativo de Sim

ta Catarina deve estar

dando�se c1encia cle faLu
.aos ctiretotcs, redatores e

funcionários ele "O EsLa-
do".
, Sala das Sessões, em

ele maio de 1965 .
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Deputácto DIE OHEREM

Lutero Vargas tem Encontro
Hoje com 5 o c i a J i s tas

IUO, 17 (OE:) Pum cc::;são 110. Guanabara. Quü- ces1>ório voltará fi ser de-

E:Yit�1 ,. f'i"ão l"l':l bostes <'11, E:e todos 0[' eun<iídatos a butid-o depois-de-a1J18nl1a, de

o:rO�i'JlQ, rJ �,r. },atero Varo f*mEdu.to ,!JTohdos l'lOlé1 pois da. rel1nião do Dire·

)';;13 ten1. ll.l1lm�D':'j" �U('orl· ,. l'TIJ, for-am votados polos t ário Regional da lJDN. No,

! 1'0 com dil"fgcut '8 ,elo PSn, soci.nlü4as� qU? sUmente - ,opor:tunldade, deverá. ser

O nrC?,lclCllte naeiona\ do (�onGorclaJl1 COl 1 as c:andida- marcada' a data d::j. caD'

PTU, e?:!lfi alarmado com' a tums HéliO clu Alml:�icla ou vOll(:2io 'que escolheni. {!

pO"tr]ij,o LOnl'l.(1a eom os 80· DoutGl (In Andrade. Na área candidato do partido iJ. suo

eiulbtas. '2111 l':J.laçi:io a su- eh situação, o probloma su-' cessa0 do Gov, Lacenl�\.

na e 1l\'ltflÇlllH.lO :-;ô�)I'e -:- Haití. na�:: do }J:a��fie domínio til-' ba�l:'s suhrc o arqu.iIJtÍlago das Caraíhas.

IIÉ Cl'l'tO QUC algum, juristas discordam do l'lrueedí· I
nwntu a.l1l(',·icallo, cOllsiderando a fonua YÍolcnta dI" jn- '

I

\, I

, O CASO DOMINICA,NO
['·!·\'('Il{'ão. E:-;(IVeccllI. porém, que os ineios llol'luai('i, )'e·
t(ll'(llHlurcl', sedam, neSS!.l circullstância cxccjJdol1ul,
p')(it.'nJ:.a nwtagl:"lI luc\'ativa para o ll11perjalismu soo

vidko, llUC (It�spreza j'órmula, códigos e tratartos, 41U�Il'
tlo !:'e mo"imcntà 110 rumo dos seus objetivo:,;,

r� há, auuja, (JS (lUC invocam o dirc.ito dc auto·(jp.
tL'l'mill:!.ção. debatido na COTll:t'T{'uc.ia,' de.. Bogotá. dt:s..

QUl1.mlo se estabeleceu Clil São Domingos o clima lt'm'lJl"u]os (li' 'tltll' êsse dh'eito .cstá (�ondjdollado. 11 dei-

s;,bn!rsho. os primcil'os gO]l�es predadort!s se dirigi· çóc,; delllocráticas c à manutem;':lo do sjfiü�lHa ]'{'pH'!'j['n-

.ram p.r 'dsamente contra a 15e(l9 da TCI}reSCllta�'ão di· tatiyo, CU1Jil :sub!>c'rc\'eu a ata, a�sltn:l.i.ni.lo compl'olilis·

.p!Q1llátlca .Ilort('..t\mt'ricana., como a lllllil'llr a (H�igeJll :-;08- de honra ta'\ath'os, a respeito. :'r1as, Cuoa· nü" <t

fios ah:ntatlos, i.nSll.irados lll;). $I'J!t,jdo UU dimiJl�t,;iio dt' I'''spdto!l 011 c;'ulllprJlI ll1i!llmaIlWlJh', �1.ibstU!.lilldo a

�lm'J<!,�I'). influ(>ud;l inU'fliata contra (I� desi;;llus inn!so- CtlJ\�tit1tkií.o vela diiadura f�'!'u,'l, os tri�mnah :pdo
n:s du t'Jta!itarbmo russo. ")lI!!'f'{h;Il" da:s n4";1lI�Ü.�s sU1l1árias l' üuUl:icriurin;ttb5,

Criuu.:,:;�. al>�,inJ, de súbito, uma siin,tção i1n\l !,C "biül. , t'llcade:tptlu·:;c nu totalHarJ:smo sino.russo, nJj)u(Jjantlo
*J :-iUllla gl'a".itlade, k"an(lo os gOH.'rnanÜ's llul'junais, i'IS P·I'Óf1l'hts origens c direLl'i'l,es 'lüJ-,tórh�as e crisi,i:; c

fxt'nte ;1 impossibllidatlc inaterial tl niesli,o mOJ'aI de cmlYc:rtendo,:se e111 (JllUrlel-.Ilíostrc" da� siIbycrsões co:u·

repTI'ssão, c Úl' rc.staura��ão c dcfl':s.a da orúcm, a llpe- thl('lltah. tk tl!!C o Urasll �luasc foi yHimado 1;' (;ue

Ull'l'm para a int(,n'cnção do)') E�tad.os ·llnidos. Esta se "in,la ::i'> l'j'l?;istl'ltlll na
_ Boliyia, na Colômbia c \1;1 \'em>

]lruc!,!Sl"oit. {·m. termos de ellll'l'génc:111, rio mesmo tem- \tucIa; ('m "cJldidos fru<·asso.�_

':)0 f/IH: llnH'�!lia ii; tarefa de segurança dos súdftos cs· :"Iv ('aso dOll1jJlicauo. urgi;l íJIH" �;e erit:.l.""I'. 1'0111

t.l·ullr;drm; S�'H1 g:tral.ltiás de "'-ida. f'"t·"l.nl.l e pJ'N;tl:l:il. {I 111.1B.1l'.lltO dt� fla;mão, '-'om ine\llt'!!.·'

.Mas, agindo 1�0l11 êt'sc objetivo, os 1,t1Ucl'icanos I:ín,b J.'l'dtus lnr,,('("ÍOf,IlS Ba l.'ú.\l,>úJ'flill, Wl ""'!'lli'rJllP, �'.

não' fiearam js�ntos das agl'cssõCs rebeldes, I'm aiaquesl l!êl harl1Umitl ('lll1ÍiJWJltais, I.iue dceuT)'I'm ;�!I �i:l('al cu.

'f
1\T1IlIHlos; (jue emm T:nóld�dos no ru,qucma de (',vmpn:s. J1.IUJ1} e f.l·,ÜNIlO eie ,tnJ,baUJO, {'onW1't�en",ão mÚÍl.la e dos

• _: ;;;;"0 :;o,;íd;i<-.it, ('m ('Iue a l;'inoria, (Iej;)oi:; de 10líl�'O pt·c- conmus l!Usl'ios lll.' )J11:.1 I' ]jber.daüé, Não há, nem. 11Od!,:)
� i paro t: com armamento intr.oduzidos c.luudcslimllnente 'l<1n'1' '.lt\� ,\il1':;"'<'llS amJlicllle ]Jara a ÍlllIJlu1Jtaf:ão de

r
.

lÍO pais, se HTlo�;l'a' ràlJidamentc do ]loder, como a(!Hnte· regimes nól1dos t'· tir:tnll-os. A demôcrada l1ão cI'del'ã

I 'ceu na m:l1'tiri,zada HWlgria. -e em outras nações ahlda. lugar aqui ia nefasta tlomhlação, c{JnuUlis{a, QI.mllluer
I hoje (>s{·ra'dzadas. tf:ntatha dr (·011flui.sta do ua:â.smo Y�l'lueJho terá jmc·
II Tomaildo. a kl11po, conhecimento {la. 11lJ('.. làn. CPl díato l'Cyide, s(:'gUl'a e COllSe(liif:j�tc l'ctu;ão.
1 8("U Cl'éscimf'nto c ill111licaçí}es, li OE,': ('(H'H) IItonie- Stinlur�. }\ci.rml' c!1: tu.oo.''Pda cOI'(Jjalid.aul.', 1JI'10 apoio
i {'pu' l'H' Suez, deliberou cm-iar fõr':�.i.8· )1róp�'ins I a r�dl}l'OCO nas rt'lujiô('s (lu:s l)O\'OS livres -e 11c1a. ]JrCScna·

III.
(!�,\o.�Xl·). {�I}mo Sl'mtne, l'!.ll caráter simbólicO, comp08ta ção da llll:{.. l1.ÍJ1da qHtJ à custa de l)l,)sados �a.m'ifíciQs,
de C{lIl�irlJ;f'!ltf'S !Jus Estaqos-lnembros, Para a l'el:ltau, Nossa )lal'ticipu.ção na fôrça controladora em Suez, cô·

]'a,rão da ('l'dém, posl"'jbilit;1ndo a solução do conflito mo nu Cungo, tesÍl'lllimh�,m nosso. apêgo ii. conscl'yação
" 'interno a{ra\:ê� de meios pacü!COS e f1ernQcràtif:,{l�, de d.a ]Jaz �Ht1'e as llnçiks, lu'ocu.rando evitar cxac-erba�ões

.!i sót'te ii l1ã�.1 se-r peytut'batlo o elima" de trumlüilidade nacio,nalistas, blJ<:>cal1�o t'�€io�'llir :princípios
,

de inclln'

i)' t!f'sk lU�J1ljsl'ério, u.ios cuntti1;badorcs da trumriiili.dadO intel'1ladoual, �:,
. Há gnl�" se saIJellttn:, tod3ryj.a" ((lIC :-;c não hOLWI�i!iSelU a�ilJdo d!ln�a. lJOsi\�ão huparcial, como faremotl' Aio (;a,.

ll'l�' {Js Estaill� r tidós, m�rv:ill(�Q, : llb(}�.·� a '(.';')0 I J'in-oc' " Libe, .fazer com t,rv.e ecs!:>clll as dis mtas

d,os;' w je ij1llo: f> l·itpi.tI:Ullcute, o'::cúiUl-hriSH'!o teria. e�lll'al< ,j>aLcni\�ad' i:oHe: a im1;ll!l'ul' ,eü'tí·'í:(
.

" c. . ir 'l:lÓliili{�(j ,� :álà-ig&Í. ,...., . aili'[L Cliha. . íle ·h!'
'''' ", '

" ,

., �" y. �,I "

':f,�/3f;{':��:;;�

()s aClJll!ecimenLI)S verificados ln Itt:1JúlJliea J)(lmi·

ni.cana. deram mar!.Wn1, (!ef'de lpgll, aos mais nll',iat!Ofi f','

'II .

não ,],�H'Ü. e'_!J:avagant(':!:i óomentúdos, Não fOl'll'm, P"]

sua Vf�Z, (:lJ1Üi{lo� prutestos, padidus til' ccrto"; me!tl':

cm quc auida sl!bsistem resíduos (la illliltl'llção CÕll1""

I
I

,I
II

-II
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)confecimentos· Sociais

c7\""1ue�L.-c--Ouvido pela reportagem
local, a propósito da sua
candidatura a vice-gover
nador, sugerida pelo dire
tório do Partido Líbertadnr
seção catarínense, o sr.

general Francisco 'das Ch:1

gas Melo Soares, supúir,-'
tendente da E. F. Tereza

Cristina, .rez a seguinte de

ctaracão:
-r-r- "Não levo em consíde-

- ) .

raçao tal propositura. po:s
acho que estou muito' lon
ge disso. Não sou politico
nem tenho a miníma as

piração quanto a cargos ('

letivos. Não fui consulta
do sôbre o assunto e nem

tenho o menor Interesse
em .concorrer

'

ao pleito'.
Como se pode concluir,

o ilustre militar é Indenc
ao ferráo da 111Qsca,. azul,
preoeupando-se apenas

em recolocar a ferrovia

nos seus verdadeiros . tri

lhos, através de uma, admí

nistração enérgica" reta"
operosa e altamente' erící
ente, de vez que já' conse
guiu eliminar 'o regime ele
"defícíts" da mesma, que;
se havia tornado moléstia
crônica.

trabalho funcional. referidos é ele 93 milhões e

830 mil cruzeiros.

Assim, se vai cumpeíndo
a patriótica determinação
do governador Celso Ra
mos, de "nenhuma crlança
sem escola".

- Com ,o fim de intensi
ficar o alistamento na 5a.
Zona, o juiz eleitoral dr.
Rid SilVa instituiu equíp=s
volantes elo Cartório Elei
toral, que entrarão em :1-'
tividade na semana pró
xima, visitando bairros e

as localidades do Intertor,
em qualificação de novos

eleitores: "

tra já fora de perigo, e Al

fredo foi preso em flagran
te e recolhido aó xadrez

da Delegacia de Policia.
- A fim de que não se

extinguisse o serviço ue

guarda noturna nesta' C!�

dade, o prefeito Fúlvio Vi

eira Borges decidiu C0l1C0-

der à organização um au

xílio de trezentos mil cru

zeiros mensais.
.

- N'il vizinha, cidade de
Rio Negro foi lançada q,

pedra fundamental da Ca
sa do Meoor Ana Zornil?',
que virá interessar igual
mente à cidade de Mafra.

."

MELOOSVALDO JOINVILLE··1�

um movimentado jantar.A SEMANA DO CAVALO-CHEGOU A SUA VÊZ De- Após a sua condenação
a dois anos e meio de n�

clusão;: em' consequêncía
de roubos praticados, foi

expulso das fíleíras do ],�
BC. o indivíduo, Dionísio
da Silva, sendo írnedlata
mente Internado na cadeia

pública desta cidade:

"Encontro Elegante", a

contece todas 'as tardes no

simpático restaurante do

Qlwrência PaJace.

ereto do Presidente Castelo Branco,' qu � [Ol!.:OU I) nú

mero 56.251 dêst.c mês' que logo a seguir mereceu co

méntários elcgtósos
'

do ministro Pedro Calmon, que

entre outras coisas disse que "O CAVALO SEMPRE TE�

VE PRESTíCÚO NA HISTóRIA DOS POVOS", - íneti

tui a SEMANA DO CAVALO no Brasil.'

O referido -decreto, publícado n-o' .jornal' "'O, GLO-:\

Superlotado esteve o Tea
tro Alvaro de Carvalho,
nas noite de sábado e do

mingo, com a apresentação
do "show' "Gente Nova",
promoção "spot TV Shows"

Fernanda, Filha do ca

sal Fernando Osvaldo .ue

Oliveira, (Ninfa), esta em

preparacívos para o Baile

Oficial as Debutantes de

1965.

do .seguui1eBO" do Rio, ediçao de 1'± ao correuce- e

teor:
,Q decreto tem o número.,. 56.261 .. de 5 de maio do

corrente ano. Diz. em seu artigo 1.: "Fica rhstítuída 3-

Semana do Cavalo. a ser comemorada anualmente na

primeira quinzena 'de novembro, no. Distrito Fed€'ral e

nas. capitais dos Estados e Territórios, cujas solenida

des serão regidas pelo regu'amento que com êste b':11-

xa, e que diz. em seu prímeíro" artigo. '0 seguinte: "Fi

ca instituída. no País, a Semana do Cavalo, a ser co

memorada sob a égide' da Comissão: Coordenadora da

Criação do Cavalo Nacional - ÇCCN _' na 'primeira
quinzena e novembro de cada ano, de domingo 'a domin

go, através da realização de: a) exposições de eqüídeos

palra diversos fins, de acôrdo com as funções' economícas
exploradas; b) corridas' em hipódromos; c)· concursos

hípicos em geral; e d) demoI1strações diversas.·

BRUSQUE Foi altamente festejado
na última semana o ani

versário do jornalista dr.
Carlos Alberto Lenzi.

o riôvo edifício da Pre

feitura já se acha em C01'.5

trucão. devendo abrigar as

repartições municipais es

taduaís
.

e feJerais. Contara
í

aduais e federais, eontar:'t.
o mesmo três pavimenta
e sobreloja, calculando-se
zernbro do corrente ano.

-:- Por tôda a .segunda
quinzena dêste mês, o pre
'feito Cyro Gevaerd se aV'S

tará . com a dra. Sandra

Cavalcanti, presidente· do

Banco Nacional de Habit'l

ção, 'a fim de acertar a

construção de cem a du'
zentas casas populares nos

te município. já �te:ndo rei

nido a documentação ne

cessária 'a êsse fim.
_ Em consequência (10
convênio escolar fit:'mado
entre os estabelecimento�
particulares' de ensino e 8-

SeClretaria de Educação. (l

número de alunos bene:"r:i
ados será- o seguinte: C11:'

sos - primaria 1.38,0; ginrt
sial' 1.190,' normal 200, co

legial 11l 'e excepcionais
'23. O valor' dos convênios

No último domingo, bas
tante movímentada

'

acon

teceu a sede dos "Veleiros
da Ilha", para o coquítel
que teve o patrocinio da
Firma "SilvÍo Orlando Da

mianl", quando realizou-se

a tão comentada "Regáta
do Perfume". Bonitos e

elegantes Brotos de nossa

sociedade, deram nota al

ta, fazendo dos parcos dl.
classe sharpíe, sua passa

rela. O� nossos, cumpri
mentos a Helena Rubíns-

CANOINHÀ.SMAFRA

O senhor Fernando Fa

ir�a, recebeu. para um 8.,-'
,

moço em sua residência, os

senhores: ;3enador Irinen

'Bornhausen, Senador An

tõnío Carlos K. Reis, can

didato pela UDN ao Go

verno do' Estado, Dr. Osval
do Bulcão Viana, Deputado
Alvaro Catão, Deputado
Díomísío Freitas, Deputa
do .Alvíno Zeno, Deputado
Arolde Carvalho, Deputado

J

Registrou-se violenta C0

na de sangu'e .. 'nesta .cída
de', entre José Valéria Da
niel e A�fredo Lichü;eski
ambos de 23' anos. José ,Va
léria, por .l1'lotiyO fút.i1,. a
grediu repert.ldaments a AI

fredo, que era inferi,dr em

fisico. Segunda-feira,., p:) ..

rem, depois de "ing'erk 'vfo.
rias doses: de álcool; Valê,
rio foi .ao. encontro .fle .se-,
desafeto, desferindo-lhe

repetidos bofetões, procu
ranclo mesmo utílízar-se
de um sarrafo, para tor
nar mais violenta a agres
são, Al�rl)do, ent'retantf'.
conseguiu t,irar de ob.ie!')�
seus uma faca e qua,Ilrl0
.seu de�af8to ia esbordo·:í.
lo. desferiu-lhe certeira
golpe no tornx, ao que D::l

rece . i�tpressando o Pll.�
mEio. Val';rio tOjo 'internarlo
no Hospital ::;'(j ViCf':'l_t.,

d� Paulo, onde se enCGr.-

�m ofício dirigido ao de

legado especial de Polícia
tenente Lídia João Ferrei

ra, o juiz dé' direito da Co

marca. sr. dr..Wilson Vi

dai Antunes, solicitou ri

gorosas providências, DO

sentido de, conforme' de
termina o Código Naclona]

(lo. Trânsito, ser proibida a.
direção de automóvel por
menores de 18 anos, .bern

como por indivíduos que
não possuam carteira de

ídentídade.
_:_ O nosso colega. "Bani

ga Verde" publica a SP.

guínte nota politíca.: . "e)
prefeito 'dr. João Colode!

in8iste em apaziguar a, Pi)
lítica· canoinhense, ten,tan
elo um 'candidato ú'1ico pa

1'0. a SW1. f'llCess.10. CODS'�'
gl1�j'�fi vH'tr;nso o SPU \�' i.n

tet'to'" Ti", clifí�iL l\!fas. a

gllardpD10s os acontecim"íl,
tos ... ".

RÁDIO "GUARUJÁ" Completou 22 anos de útil exis

tência a tradicional émissora catarínense, RADIO GUA

RUJA. que se situa. com, destacada atuação no; seio 'de

suas

.

co-irmãs em nosso Estado.
..

No radiaüsmo barriga-verde se' ímpoz pela maneira
, )

com que vem mantendo aquela ímpecavel linha � ,�e-

riedade e respeito que tanto sobreeleva 'a emissora R},
festas. .

Difuildinclo a verdadeira cultura por 'todo o Estado

ele Santa Catarina e principalmente' nesta Capit'al, a

GUARUJA' 'esti cumprindo um programa de festas

que tem levado 'àquela Rádio uma enorme assistência.

"r;02SA CAPITAL", ao. ensejo de tão 'auspicioso a

contecimento, congratl.lJa-se com todos os servidores e

funcionários da GUARUJA', na pessoa de seClS diligen

tes diretores, srs. Carl06 .Bonetti, Acy Cabral Telve e

Naiareno Coelho,

teín, Drogaria. Fármacía , Fernan,ào Viegas e o Dr.

Catarinense e Veleiros d�,. Volney Colaco de Oliveira.
Ilha -Ó. pela simpática -pro-

- Estiveram na cidade
na semana pasada, os srs.

tenente-coronel Romeu

Martins, chefe do Serviço
de Qbras da 50.. Regif�c)
Militar e seu assessor, S!·.,
major Gilberto Mei,rel!es
de Miranda, tratando d"
escolha de terreno para a

localizac.ão do qV'a!'tel do '

Batalhão aqui estaciona(lo.'

- O semanário "Nosso

Jornal", referindo-se "

morte por envenenamentv
'do popular José Gregór!o
elos Reis, lemb<ra a neces,�i
dade, diante dos fatos o

corridos, de contar o Esc;','
do mais de um médico 1':
gis! a, uma vez que o titu
lar elo Instituto ,Méqico
Legal não poderá" sem �u

xilia res e
. com, o n�tural

acúmulo ele, serviços, ateu·
der a todos �s municípios
em que se fdr' 1'\ecessát1a.
a sua presença, não ra:-o

com urgênCia, �para o seu

mocão.
.

Pequeno tornou-se o A

merícan Bar do QU8lrência
Palace na noite de sábado,
pará eus abituais que com

a bôa música de Antônio

Dutra e Carlinhos, tiveram
uma grande noitada. Pela

madrugada foram vistos
. jantando; o dr. E:idelbran
de Souza e Sra., Layre Go

mes e sra. Em outra mo

vimentada mesa o dr. NOi'
berto Brand e .sra., Dr..An
tonio 'Grillo e sra. o dr.

Mauricio dos Reis, a pessoa
em foco 'pelo l�1.nçamentl)
do "Santacatarina Coun

try Club" e o dr, Claudio
F. Valente.

Casamento: Dia 31 pró
ximo as ] 7 horas no altar
môr da Igreja Matriz. de

Itaja, rea-lizar-se-à a ceri
mama do casamento 'de

Ana Maria Lopes Ramos,
com o senhor, Antônio Si1-
Yest're� O senhor e a senho
ra Osny Ramos' (Irene),
recebem os c'onvidados, na.·

bonita manção no Bairro

de Cordeiros.

MAIS DESASTRES DE AUTOMOVEIS: Ti'C�--:::TO

Sábado foi um dia d<1sastroso parA. '0 Rl'b.,::J:str'':o
.

rIo

Estreito. Pela manhã, um 3"" .. - 'v:,' :.j}anhou duas

criancas -que esCapar8l11' de a:OrrE:O'·. Á tarde, uma se

nhor� foi colhida por Gutro a.uto. As vítimas estão re

colhid[\s ao Hospital. E a correria contiml'it desenfre1.

da.

___ o -
• • ----

Noticias de LAGES .·1

De Joinville:
Do Cronista Social Ra1f

Rit!'íní:;t.nr,r,
, .. recebemos o

nome ele, Eliana, filha, do
casal dr. Harro Stann (Re
gina),. para ·a inscrição na

,lista de Debutantes d:::>
Baile Ofi�ial e 1965, a se

rea.l.4far .eIp agôsto .1108 sa

lões 'o Clube Doze. Eliana

r��res�n�ra a . Socjeçlad�
Harmonia Lyra da cidadé
ele Joinville.

nense produziu. Porta.nto.,
I daqui desta colun.a felie,

tanJas o ·i1ustre 2tniversari
ante ·que foi nosso Prefei

to, Deputado Estadual, 1.)r,
putado Federal e Governa-

I dor do Estado e que tão
�
..IDe�� -J;�e89ll�r .�
sua. e nossa 'querida LajP'3.

Escreveu:: N·elson. Braschel' elétrica de ·sobra.

,------�-�---,-----' -� : USINA. DA SOTELCA -

RimE 'DE' TRA.NSJ\USSAQ
GA?IVARI _::_ 'LAGES

'JOA({ABA

BUSTO-DO'
G'OV:ERNADOR
'CELSO RAM:OSCargas, Bagagens e Encomendas

-"- �ala: T�ai{llna .:.... Tl,lbali\.o ._ CriciÚ�'l _ Araranguá -

Todo�- 8nl clü Estado - AGENCIA DE TRANSPORTES
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Paulo Roberto P.ereira
Oliveira e Marcílio Medei

rps Filho,
.

em rodadas de

. uísque no �erican . Ba�·,
na móvimentíiclá' 'noíte �.e

s.ábado, palestAl'avam serh

mentê.

<

E�á send'o\ muito aPf��
'CÜi" o trab�hu. � I c�nt�
rãnéo Marina Mal inverni

que apresentou ao pÚblieo
no· 'cafe', Carioca o bttsto
do Governador, Celso Ra

mos que {Oi esculpido peío
famoso artista lagcano.·

,I '� �t
Na construção da Usi r: ,f.'

da Sotelca·· de
.
Tubarão n

Estado' ,de: santã CatariM
contribuiu com o seguinte:
1) par'ticij11ação. 'da, Cen

trais Elétricas de Santa Ca

tarina no capital :....:,. C8J1 'o
e sessenta milhões de cnt

zelros; � 2) empréstimo el8
.

Estado de Santa Catarird

a Sotelca ·110 ano de l:96i,
cincoenta milhões de cru

zeiros:'!\. Comissão do Pls.-
[no Nacional do Carvão
part'i'cípa nas' Centrais Elé
tricas de' 'Santa Càta:rin:,
coin o capital �e quinhen
tos' vinte milhões de cru

zeiros. A Dotação Orçam!,,'n
tária do Ministério de Mi
nas e Energia para as· Cen

traIs ·Elétricas de Santa
Catal'ina é de quatrocer:.
tos e sessenta é Cinco m�

lhões d� cruzeiros' maIS

cincoenta milhÓ1)s 'de' Cl'l.!
zeiros de materjais. O C:1,;

to da Linha de Tratf:;;mi.sc
são de Tqbarão ._ Laj '::'3
-:- oJaçaba é * treis' bi·
lhões e setecentos milhões
de cruzeiros e o custo da

Subestaçjo abaixadora de

Lajes é de um bilhão qur'_
trocentos e cincoenta m�
lhões de cru?eiros. Como
todos sabem a linha .,1:;
traoomissão e Subestação,
de Lajes -é de exclusi\: a

responsabilidade do GO\rer
no do Estado através eh
CELESC. Ficam aí portar.
to os 'dados, o.ficiais aos

possas leitôres para que
tenham conhecimento do

grande'
.

empreendiniento
co�cretizado pelo Governo
Celso. Ramos.

CINQUE�TENARIO DE

CINQUENTENARIO DE

"O E'::TADO"

______ -0'__- ---'
,

_

Ieda .Silva é 'a "Namora- ..

da da Faculdade de Meeli

cina": A bonita Ieda, re

cebeu a faixa na festa de

sábado p. passado nos sa

lõe; do Lira Tenis Clube,'
quando Elesiana Haverroth

a não menos bonita, deixa
va seu reinado.

. Continua sendo assuruí}
em. sociedade,.o la.nçamento·
do "SantaCatarina Cown
try Clube", que será na

maravilhosa ,manção âa
Família) Carvalho.

Transcorreu dia 13 de

Maio p. passado, grande
'efemérj�le para a impren
sa catar�neDS'e pois aque
la ',,- J

a assiria lou o Ci11-

qucf'te'-T:1rid do mais an'd

go Diário de Santa Catari

na. Fundado no dia 13 de

Maio de 1915, 9ata que c:':

culou o seu primeiro nú

mero. Por muitos anos foi

dirigido pelo Satldoso jor
nalista Rubens de Arruda

RU'TIOS "Prícipe dos jorr..a
lis:,B'l catur'n�niies" no di

Zl'l' (1.0 vr'1nc1e' catarinense

";,�c-reu RaD10S" e verent,e

o r:-111crlh"l .ierY1�t:sta D,j

lT" ," 9 os F21'''81' :'Ies (1 e A

cuino fll1e continua mili

tando ra imprensa catari

nense com 1'a 1'0 brilho. Pe
la gi'al1C1ioSH efemóride 'o

nosso jOl'l1al e este cob-'
pista cU111l1rimcnta a d-ire

r(lo de ,"O l"STADO" e to

elo"'. n� ."""." 'funcionários.

livrc�se da lu�rifica�ão �erióoi_ca,' CLUBE 14 DE JUNHO

Ho.ie dia 16-5 teremos

e\eiçôes para nov� 'Dire,

toria do Clube 14 de Ju-·

nho. Pelo que soubemos .1-

té o momento temos' uin
ca'ncHdato 1hico qlle já foi

Presidente da aristocrática.
Sr. Ro;"eu Vieira da CDS

ta.

No próximo dia 5 de Ju
nho, Ana Dimattos, recep
cionará. convidados para
sua festa de 15 anos.

O Presidente da Associa
ção de Medicina de Santa
Catarina e a senhora dr.
Isac Lobato, na �ede d()'l
Veleiros a Ilha, Ill€cepcio
naram convidados, para

o clube Doze de Agosto,
fêz estreia de sua orques
tra, em movimentada soi
.rée, no último domingo,
sendo calorosamente a

plaudida..Volta o veterano

Doze de Agôsto nas. suas

g'randes reuniões.

CEL, ARTSTILIANO
RAMCS

001"'.1 sat�sfacão
'mas a rasc'g'r!11
lÍ')l anivf'Ts:1rio

reg'} s t ri, -

ele nu?��

oçOrri��l)
dia p. passado, do Sr. CI�:

Aristiliano Lau1'ea-no Rn,

mos, influente homem pú
. bJico de Santa Cataripi.1

que tudo fez pela ,;:u[J" t:,,·

ra.. Dis's.e llll;' lag:ca�"\o -:r:)'
. ,

tenlpos passados: "O p""C)

que 1150 Cl1ltlla a mais !)';
la e a mais sublime d"'5

virtudes _ a gra tidão
é Um povo fadado' ao cl°

clinio moral. é a �'.l�.",
das suas asp;r:c.r;'5es, ao 's!'u

próprio a·'iq'lilamento".
Assim. n'ào lJodemos e hão

. elevemos em tradi�ão bem
vi l'idá , deixar de eXaltar
a personalidade incon.fu

divel de um dos seus mais
diletos filhos, o Sr. CeI.
Aristiliano Laureano Ra-_
mos,. pela bondade, Pelo
talento, pelo caráter ada
mantino

.

do homenageado
uma das. mais proveitosas
existências que este formo
so pedaço' da tei.-ra· catal'!-

Tôdas 'as Jardes no

"QUERÊNCIA'"

EnContro E�
,

...
. egãnleJUVENTUDE DE CAXIAS

DO SUL'instare em seu
trator �e este;iras os

ROlEUS DE lU8RlflCACAO PERMAHfHJ[ I

;rfl�ulos CAlERPllUR genuíRos

Dia 9 d,e Maio p.passado
em partida amistosa rea-

,lizada no Estádio Muniei

paI "Vi4al Ramos Junior".
o Juventude de CaxiaS' do
Sul (3a.. fôrça do futebol
gaúcho 1lmpatou co o In

ter�a.eiqnal loeaJl (Vice-
Campeão �ual), ·pela
contagep) ,de 1 x 1 tentos,

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

sendo que a renda ultra

passou a casa dos seteéen
tos mil �uzeiros.

-

Boa músicq
Bom servÍlço
Panorama
Deslumbrante

6.° Andar

.Chá
.Lanches
�peritivos

A lubrificação periódica _; que torna tempo e dillheiro
é eliminada com os Roletes de Lub:-ificaçáo Permanente
Cat. Já vêm lubrificados e SLl3 carga original p-errnanece
eficiente até o reGondiciollamento dos aios e flanges.1es
'fados durante mais de 5 anos, os Holetes de Lubrificação
Permanente trazem o mais alto índice de qualidade, ga
rantido pela íradiçã9 Caterpillar.
Com o uso de Retentores Duo�Cone. a vida de lodos os

componentes do rolete é aumentada cOlisicier3velniente.

BI·CENTENARIO DE
LAGES ; " A V I S O

/
.

; �AN' ...... :C'lACIONAL DO COME'CIO S. A., filial de FIo·

riaL L.i,; avisa aos seus dist�tos clientes e ao publiCO
em g�rc:: '-iue, a partir do dia 24 do mês corrente, funcio

'nará e"ternamente no horário das 12,15 às 16,30 horas.

Florianópolis, 13 de maio de 1965.
A ADMINISTRAÇÃ(')

,

19·8 65

Em Novembro de 1966 a

Princesa da Serra comple
tará seus 200 anos de eils
tência Está na hora de

s�rem. ap:resentajdas �eis
que visem o embelezamen- A Sociedade Termoelétrica de Capiv�ri - SOTáEL
to da cidade como por e- CA, admite J!:NGENHEffiO com um minímo de 5

�

(ciu

xemplo: -- passeios que co) anos de prática profissional em administra{}ao ou

os propri,etárÍos ainda não execvº de obras civis 'e mo�tagem, para res�dir em

fizeram, muros em Iterre- Bluméf.UI.U ou ItajaÍ, Santa Catarina.
nos baldios que até hoje Cqndições de trabalho e. de remuneração compen-

não foram construidos, in sadoras.
centivo aos Srs. comercian Correspondência para SOO. TERMOELE1.1UC,A DF;

tes paTa 'que S]lbstituam ·as .,..CAPIVARI � SOTELCA, Gaixi Pos�l, 38 - TUBARAO

pJacas de SJlas casas ",co-' Garta: "ao DPA

osoo iá

----------- __..--------------------------------

....,.,.

ENG'ENHEI'RO

--------------�------------------------------------I

DECIDA-SE PELA ECONOMI�, CONSU�TANDO-NOS!

FIGUERAS S. A. ENGENHARI� E IMPORTAÇ-ÃD
Av. Assis Brasil, 164 - PÔRTO ALEGR� .:_ Rio Gr'Onde do Su
",:' filiais: 'CachoeirÇl do Su,1

. FlcH"ÍClnópolis e B,umenau

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Dspecion3
na renovação'-clas rêdes de dor Celso Ramos no setor

distribuição, as autorída- de energia elétrica, consta
des assessoras do Governa- taram o alto gabarito téc-

a,
O Engenheiro Paulo Af

fonso de Freitas, presiden
te da Comissão de Energia
Eléurlca, acompanhado dos
'engenheiros Peter Schml
thausen e Adaucto Wan
derley da Nóbrega, respec
tivamente diretores da Di-

visão Técnica e Seção de
Eletrificação Rural, reall
�aram ,viagem de inspeção
as obras que a CEE está
realizando na cidade de
Laguna. Na oportunidade o

presidenté da CEE confe
renciou longamente com O'

'Prefeito Pompílío Bento, o

ex-prefeito Dr. Paulo Car
neiro e altas autoridades
daquela comunidade sulina,
tendo na ocasião determi
nado imediatas providên
cias para a dinamização
os serviços que ali estão
sendo realizados, autorízan

do ainda o início, da' cons
trução da linha de trans
missão e rêde de Distribui
ção que atenderá a locari-:
dade de Cabeçudas.
Percorrendó os serviços

que a. CEE até agora em

preendeu na cidade de La
guna e aue se constituiu

ras e agUDa
mco ele montagem e a per so Ramos, através da CEE
feita harmonia estética a- e irão oferecer aos lagu
presentadas. nenses entro de breve pra-
Êsses serviços estão sen- zo um sistema de dístrí

elo realizados com recursos buicâo de energia elétrica
e materiais totalmente j'o�· só verificaclo nas grandes
necídos pelo Govôrno cel- ciades.

--------------------,-.--�---------,-

.------------�----------.

"ücuíerzinhe" Preso em Cri,r'iuma
----..,.----�-----� "---'--

"�'.

ECOPLAN A V I S O
CRICIUMA - As auto

ridades políciats desta cí

dade, êln sindicâncias' rea
lizadas em' conjunto com

soldados do 23. RI de Tn
barão apuraram que um

dos vigaristas autores' do
audacioso assalto ao sr.

Nelson Teixeirà dia 2 do

corrente, é Egon Bcrmélder.
conhe�ido por' "Doutorzi
nho" 'e elerirento procura
do pela '.' polícia 'do, Rio
Grande do' Sul, Santa Ca
tarina e, Palrahá, pois, é
autor de uma;. série �e
roubos à mão armada,
"Doutdrzinho"v recebeu es

ta alcunha !:i,or 'ter subme

tído iímà
..
de '. SUqS vítimas

o Banco Regional de Desenvolvimento
do Extremo Sul - BRDE, faz saber que do
dila 20 à 27 estarão abertas inscrições para
teste preenchimento de uma vaga de Conta

dor. As inscrições - poderão ser feitas' 'na

,Agência do- Banco, Praça XV de Novembro,
n.? 1 - 5.° andar - sala 504 das 14 às"17, .

horas. Idade máxima: 30 anos..

Requisitos: ,

a), Certificado Serviço Militar.

'. b) Titulo Eleitoral.

Economia P ,Planejamento ltda
.

- c. r. e. p. 18 -

Processos ele finrl1ciamGl1to,' Prol'etos Eco
' ,

I
•
.' . �,noml(�OS,

Planejamento Econômir>o Perícias Eco ómi F'
, ,J,'

., < ", n mHlas' lnan·
ceíras, procu,radona. Legislaeão Fiscal.

Horário: das 14,00 à� 18,00 horas

P"11<1 ,lpl'r,ni''Yl'' C'np'ho "2" r<n'
, �,�"" ') - '-AJn] 10R - C:X, P0stal 659

FLOR,!ANÓPOLIS SANTA CATAR.INA

',20-5:':65
, ----- -�--_,...-----------.:._...-- _ .. _'- -------

r '

: "alba I'

e

microperolado
�,

Uma rápida agitáção e a espuma cintilante logo aparece ..As mícropérolas não

ficam no fundo. Por isso você 'lava 'com todo sabão, com mais sabão ...
'

usando'

a mesma qual')tidade a que ,está acostumada. O branco fica mais lumin-os'o.. As

cô.res ressaltam aos olhO's.' E um prazer lavar com A LBA - mícroperolàdo.
'

'

_'

,

limpa � mais roupa limpa•

roupa mais
, ·ir

·1

Mais
<!fi{

um

à 2 anos' passados, a uma

intervenção cirúrgica,' fa
zendo papel de médico,
Descoberto o golpe, com c

falecimento da vítima,
"Doutorzinho" desaparece
ra, tendo surgido agora
com novo método parra as

saltar: far,.1ado com oficial
elo Exército,

Ministério do Trabalho e

Previdência Social
Serviço de t\limentacão da

,

Prevldênc'a Sodal SAPS
DÍa 26.5,65 às 12 horas -

Sardinha, palmito e ervi
lha em conserva

EDITAL DE
CONCORRÊNCIA

Pelo presente edital, f'l
ce ao que dispõe a Lei !1.

4401, de 10.9.64.. comunica-
mos 'aos interessados
a Delegacia Regional
SAPS fará reallza.r as

guíntes concorrências
ra aquisição:

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

Maravilhas' da Técnica 'e da
(Continuação)

Percorremos a estupen
da avenida da Liberdade
no Parque Edu'ardo VI;::
con:. a estátua rnagestosa
de Pombal, fomos à resí
dêncía presidencíal e pu
demos via 'ar no formicl{i-,
vel e novo subway ele Lis
boa, No Jardim do Império
');) bahrro ele Belém, fíze
IT1(1S .um lanche em Ui.1

::-ar .zpíco da regrão, eSDA

Ci'a\i�ado nos famosos P8.S
têízn. hos de Belém. Qr.c
delícia de pastéis, feitos
na hora, quentinhos f Nos
so domingo foi todo assim
G1'azendo-nos' a cada mo

men+o a surprêza forrnídá
vel ((lo tôda esta delícia
Depois de Um mês enter
rados na neve e no seio de
um povo frio e mecaniza
do, vivermos um domingo
dêstes em Lisbôa, com s'��

,�, alegria, clpu .PJlra nos ex

tasiar e nos restaurarmos
para os dias futuros.
Nosso terceiro dia em

Portugal foi programado
com uma visita ao ramoso
"Laboratório Nacional de
Engenharia Civil", ·0 mais
Importante do mundo, on

de passamos quase um

dia inteiro, sendo-nos ofe
recido um belíssimo almo
ço de pescada cosida, 'regu,
da a delicioso vinho bran-
co. Fiquei maravilhado
com o avanço da Engenha
ria Civil em Portugal. O
estudo de_ portos, ba'l'r8-
,{gens, canais, pontes, aqui
é completo. O Laboratórlo
� vastíssimo, com rep'arti
ç.'ies para modelos reduzi
dos de barragem e l'epro·
dúção' de oarragem, em es

l,�las ao natural, que nos

espanta de tanta perfei
ç?-o. Pudemos apreci'ar ali
todo o estudo feito para (.

at€lrro da Guanabara ( ...
praia do Flamengo e Bo

tafogo), o 'estudo d� bar

ragem do' Funil, na GU'ana

bal\a, como se estivéssemos
vendo tudo na realidade.
Estão agora estudando o

problema das marés , na

Guanabara (Arpoador, Co

pacabana) e reproduzem
até êste fenômeno no mDdê
lo reduzido. com ondas e

tudo. E' de impressionar!
Nêste dia sobróu-m8

ainda um tempinho à tar
de, o qual aproveitamos
para ir a'O centro da cida
de. nas ruas '''do ouro"

. "da prata", augustá", etc.
Nêste dia jantam'os, eu e

Betinha, numa taberna

portuguesa, num ambiente
todo típico, enfumaC'ado,
cheio, rBpleto de comilões
onde deliciamos sardinha
na brasa, bacalhau cosi"10
azeite à vontade e vinho
demais. Nêste dia acl:!o

qu" tomei mais de 2 litros
'Ião g6stoso que era!
N'a quarta feira tivemos

um ônibus do govêrno' ao

no:;sa disposição, estando

pr(lg;rama"'a a visita às
obo�as da estuuenda ponte
sôbre o rio Tejo. Fomos

acr-mpanhados o temp::>
torln por uma pessoa do

,

�ovêrno e pelo e11genheiro
Jhete da obra. E' uma 0-

veJl;go de perto
.

, fa�

Cultura,
mínima idéia. A ponte é
tôda pênsil, em cabos, ten
do uma extensão de 2,30J
metros, Só de aço - Vi

gamentos - possui de mil
toneladas, e o macíco de

ancoragem, nas 'margens-do
rio, tem um pêso ele 2:1O
mil toneladas de concreto,
As fundações dos dois pos
tes verticais atingem 80
metros de prdfurididada.
Irnanígem que a ohra vf\i
custar 4 bilhões de escudos
o escudo vale. 70,00, sendo
1 dólar jgual a 28 escn

dosi

Para visitarmos os blo
cos de. fundação, percorre
mos o rio Tejo, ele lado q

'ládo, de lancha, num pas
seio agradável e pitoresco.
A tarde ficamos, também
com o ônibus à nossa dis
posição. de maneira 0113

visitamos mais 'alguns ln"
_gar_es_ que .sfJ-.9 ljrrdos. Vi:
mos o Aqueduto das águas
livres; fomos ao parque
de Monsanto. que oferece
uma vista maravilhosa de
Lisboa; fomos ao bairro
residencial do Restêlo, on
de observamos que a ar

quitetura moderna portv-'
guesa é idênt.ica à nossa;
visitamos a capela da Dc�

coberta, a, praça do comer

do, o Torreira do Paço ('

ainda tiv�n�os às 6 ho;as
um programa na fundação
Kalout Gelbeckian. Nest.L
oportunidade tivemos, agr''t
dável surptêsa: fomos a

graciados com a importân
cia de 48.000 escudos (. .

1.700 dólares), como con

tribuição de Kaloust à no:;

sa viagem - isto além de
tudo que estamos receben
do do govê'rno português,
ou seja; moradia, transpcr
te e vários almoços. EJ!1

tôda a nossa- estadia em

Portuga�, g'astei apenas 1
dóla'r do meu bôlso, embo
ra tenhamos feito uma in
finidade de pl'ogramas e

compra-do 'bastante s(}uve

nir de Portugal.
Na quinta feira, já bel!!

cêdo, tinhamos aqui à po:.'
tia um formidável ônibus
que ficaria à nossa dispn
sição por 2 dias, na via
gem que fizemos a Coim
bra. Não podem fa2er
idéia da beleza que é VI}1-
jar-se por êste Portugal!
Não', existe um palmo de
terra que não seja cultivn.
da. E' só o que se vê à bei
ra da estrada. São videiras
infindáveis, oliveiras fron
dosas. A' laranja, aqui, ê

ornamentação da j})l'aç'a
pública. Em Coimbra, à.
ma'rgem da rua é tudo la
ranJeIra - e todas carre-

ga "inhas. ,Existe muita
tangerina, também. Nos
quintais menores predomi
nam as hortas, sendo que
as plantações de couve e

de nabos, são espetacula
res. Só o que se vê pela
es�rada afora, são os por
tugueses, homens e mt�

lheres, cultivando a terra.
Que estradas lindas percor
Iremos! Na ida vIsitamos a

bal'ragem do Castelo da
Bode.

'�
sua p��meira suO-

,esJacão, que é um mom.t

m'êiHo" de obra� civil,.,
"

,

,ontilr ), J
'

�

que
elo

Dia 27,5,65 às 12 horas -

Muss de frutas" abacaxi em
conserva e sabenete popu
lar sem embalagem'
Dia 28.5,65 às 12 horas .. -

Pó para pudim e gelatina
em pó

Outrossim, esclarecemos
que: "

1 - a licitação para ca

da espécie rererír'a se fa
rá .no dia e hora apraza
dos, na sala da Comissão
'de Compras do SAPS. i
1'1l'EL Francisco Tolentino r-.

10. em Florianópolis.
2 - As propostas deve

rão ser entregues à Comis
S:10 de Compras em enve-

1011CS fechados. e Iormu
ladas 0111 :3 (Lrês) vias de,

papel timbrado €10 lícítan-

se

pa-

te. devidamente datadas.

assinadas e carímbadas.
3 - As propostas serão

j;,lg3 <as pela ordem acima
clt ada, na forma ela legis
lacão específica do SAPS e

o art. 5, da Lei n. 4401.
4 - As informacões, íris

trucões e especificações TI::)

cessártas poderão ser solí-
. citadas à Comissão de

CO'(11)raS do SAPS. das 12

às 15 P das 16 'às 18 horas,
di?l'iamente

Florianópolis, 17 de maio
ele 1965,
PORFIRIO J. CATHCART

Presidente
ORLANDO RAUPP

�{. -Ser,l�et[l;rjo �

PEDRO J, DE BEM '

Chefe da Secão ele

Abastecimento

CINEMAS

São Jose
Fone

às 3 e 8 hs,
(

Paul Newman

Cbire BIoom
- E.M -

4 CONFISsõES
PanaVisioll

Censura até 18 anos

Rit?
às 5 e 8 hs.

Luiz Aguiar
LaIa Beltran em

IREVOLVER SANGRENTO
Censura: até 14 anos

Roxy
Fone 3435

I

'às 4 e 8 hs.
3. filme do festival

GA!(.BO
Greta Garbo

Melvyn Douglas
NLNOTCHKA

"Censura: até 10 anos

em

I!AIRROS
CINE GLORIA
àS 5 e 8 hs.

Alee Guiness
Valerie Hobson

em

AS 8 VITIMAS
GensUor'a: até 18 anos

CINE -IMPERJO
às 8 hs.

David Niven
Peter Sellers
Robert Wagner
Claudia Cardinal e

Ca.:puoine
- EM

PANTERA COR DE

ROSA
A

Tecnil'ama - Tecnicolor
Censura àté 14 anos

ClNE RAJA
(SÃO

às
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'o
'i'lh�ml.d Mutins

DOD.\S DE FfL\T.\

U,C IlY:Jta, ut.� i.�;Stt.�1tOS ('�.1.

sais Sr. JoS'� �,la-:�:1 de i\Ia
ria e D .Maria ele, :Mal'!i:I.
P, Sr . Manoel de Figueretio
c D. .1uHda da Ro&'\ Fi-
;.!ueredo. O feliz c duplo
acontecím nto ocorreu di'..
II do corrente Os ilustrei,
casais foram aivo de và,
rias homenagens por !}I\ ;"él:
ele úlmWa,'cs f' amigos.

C�\MARf\
'

j\lUNJr;lPAl
FOI rcalícada na p;:�n"l.

ia, terça .. ·fe:r.D- do COrrA!'�!S
r' ('S, uma rr.unhi,) (lrrlinií.
r'''l no LBgis':Jtivo !,,"ullkJ�
pal, psxa eOll.tinudCã'J tin,
"novela":, \'ot:1'f.lo do ...tcl::t-

torto de H.eeeíta e Despe
S:iS do Executivo, reteren
te ao ano de''-19I:H. compu
r8�eram à reunião _ o se

guintes vereadores: 'Otavio
,['assenti (P..:esidente) do

PSD, António Rozendo de

"F'reitas do P'TIl, Domingos
José Pamato do PTB, M�u
ro de Souza Vieira, Jair'

Cardoso e Romeu Pires, -to
cos ela um.;. No final

,

da.

votaçâo vcrtrícou-se o' se

guinte resultado: Votos, à

favor, 2; votos contra 2 c

votos em branco 2. Com o

empate, ficou marcada ou

t-a reunião para hoje,
cuo rido se espera o desern
pa te. fjfJ persistir o mesmo

rc;ultado, o !'residenl-(} da.
ocosultará a Assem-

tlL':ifl, ,Lcgislatl\o"u do Estado
pura sab;)r como proceder,

/
,-- ..,.��� ·"_�···_''''''-_·_'_'_''''''''_'_�_�_ .. �r ....__... __ .---.�_ ••• _

11m sitlO em Ribeirão da Ilha. Tratar com o sr.

José Portela no IPESC, ant.1go Montepio telefone
3441.

...-.1' __ .,__ • ...........__ • '--__

.

\
'

EMPRESA NACIONAL
\

PHECISA
I.>J.opaganâi�ta::;
Pracistas €

Viajantes,
f� necesário referéncías e facilidades d·s

expressão. Tratar _' 'sr. qsvALDO - HO
TEL ROYAL.'

,
"

"
i
\

:,
"

'.: \_ � t

19/5/65
/ '

.. _-..",."""', -_ ......-- ----

'\

,
'

'"porquantq alguns vereadrf- dades f;)-stivas estâo pro:"
rcs alegum que o empate gramadas, 'incluindo-ae baí
dá direto à aprovação au fe. de gala, Torneio,' Ama
temática. Mesmo sabendo- dorísta, Prova. Cicii[)t.H�a.
se que ;', vOÍli.l.ç,ã.o foi secre- Missa. Campal, etc. ;\ 1\S
ta, podemos adiantar qus socíaeão AtlétIca Tupy foi
OS dois veios à. favor ro- convidada, para jogar com
ram

'

surragados . pelos vo- o Imbítuba A. Club a, pat'
eeadorcs Antônlo Rozendo tida oficial da, lnauguracão
de Freítas e Domingos Jo- dín 30 á .noítc.
sê Pamato; os' dois votos

lCon�rl1." sutragados pelos, EXPEDIENTE PAR{)QUIA.J;.,
vereadores ,Mauro de SOL'�
za .

Vieira 8' Romeu Pires' c
os deis, em branco, per tea
cem aos srs.' Otávio Posse»
ti e Jair Cardoso,

fronte da Udcgacl:l (.>;
Policia local, " o T\)llC�H-:'
\t�:Ji:lio í'.taIlod ,OcHl1art, q.<.:.
Pu,ÍCta I\Li�itar: -.' l tit;J,làr
desta cspec,a.1L,.:a,da'. purJ::'l
te esse período. o Tenente
Abíliô a�u .com energia,
pCj�m' ço!p .a seren�d3;d..,
C',Jle lhe é, pcculíar, .procu
rando sempre' Impôr suà
�utoridade .dentro' dos pr.ln
efriios: cÍe' i}u-ílla;nidªd� .,' é'

•
1

� • r'
- i

GtecênciJ,., A população ím-
bítupensé é testemunho de
suas boas ações.:

ELEIÇÕES SlNDICAl{3

Segun:!o noucías . velcuia
das nesta cld,::),de., 'o �pn!s.
tro do Trabalho teria <iU·

torízudo a !'l'a1j:Ga,';::io 0.,,;

l'!I:';�ÚCS nu, slndiéak:il di)
(.'J,�'i' dcs�a cldrt,)e, C�

qli'af� ,até. agora c�tú.o 50b
,intcrven(;üo, ,I\. noticia in·
clie3 que o pleito devei'i
"cr efetuado 'em AgôsLo
Pl',1:{1U10.

�:�o CO:1': Sll:lS cbJ'D;s, no pre'
lo, a1sur:s. com milhares.

- de coleções, vendidas. ,.

•
Dsstá Maneira, Florianc-

\;Or;' - no:h ri contar com'

Com grandes preparaLi-,

SUGESSllO ESTADUAL

vos já movímentam-se os

círculos religiosos da P:1 -

,

róquia, para. 'a Festll Ü0

Espirito Santo, que $0J:J.
celebrada na Matriz, no

próximo mês de J'unho, &8
rá- a segunda" no gênero,
que se celebrá em Imbitu
ba.

Neste 1º fascículo comecanl as
"

2.880 p-áginas e 3.000 ilustracões
deABíbliaMais Bela do Munao.

.'\' exemplo .do que OC":ê

re nos demais rnunícípíos
catal'lnenses, com vistas as

próximas eleições, em Im

bituba o climo, ti de espe,�
tatil'l1. Sabe-se que oS'.
Celso Ramos e o seu puri.i
elo têm na pessoa elo in
elustrial Nilson Bendel." um

sélr10 adversário. Todavh

agunrcla-se a convencào

pesscdista quanc10 Sllrgir:'io
cntüo' os prln:eiros prog
nósticos :i l'cspelto do pos-
sível vencedor do plel�o
que antecipa como do.,;
mais renhidos. Os nornes
de Renato Ramos, e Ivo
Silveira súo os maIs. cQta
dos pelos "entcndiclo.s" da
::tla pesserJista ihlbittibensf'.

DELEGACIA
-

DE POLlIeIlI,

Co:nemora no

el1rso, :l passagem elo ');':,

meiro ano c'e atlvid'adcs :,

Bolsa do livro Vai Editar Para
"Santa Catar.ina

A Bolsa Br::sile!ra

sua filinl em Florianópo
lis, nio s6 vem enriquecer,
n cidade dando o:)o::i:unid8.
clp. a eentem1� dr' Cata�;
ncuses :l lnlJ:1,lbnre;ll. Jo

T),'o.' 30 do corren Lc' s('.r�t.l
inal1grl�[\dos (l� r:,:L'i.etot[):-)
'('O ElltúdJo 00 Trnbi!,tlba 1\

t!ético Clup. Várias solepi-

Já lIas b,ancas!

Inicie hOJe mesmo a sua coleção.
, Vá ii. banca 'ffií!-is próxima e adqu.ira
o primeiro fascículo da Bíblia Máis

, ndJ. do Mundo!

ABíblia
Mais'Bela'
do Mundo\

Um verdadeiro livro de arte!
:Michcbngdo, Leon�,rdo da Vincl,

Rafael, El Grecco - e dezenas de du

tros artistas -- darão vida às passagt:ns
da Bíblia Mais Bela do tvlundo!' Mais
de 3.000 ilustrações a córcs!
Com modt:rná tradução e linguagem

ac�ss[v(:1 !
/

1\ Bíblia e um dos maIS emocionan-
. E TOS de h i stóri,ts ! E a .níblia Maj s. '

};i'�jp 0rundo r.,,;rú li-: k'ltULJ e,:-,:t','t:UU-
�
>ii' rra.d 'l ""! .. � p t"x' O �a "ràdo C1U

';',,}:>
.W'

.• '''', _ ,-"l
�,� "

vetsão Integral - para ser usufruído
ror você, por seus filhos ...
FikiI de 'colecionar!
.você adqui;'c.; OC' fascículos semanais

da Bíblia Mais Bela do l\:fundo
,em qualq�'tr banca de íomais.
Depois �nanda encaderná-los ctl1

capa de c\ouro também vendiJa Fas
bancas. Em pouco tempo você '

t.,_-rt os· 8 volumes � um:1 GQlf·
(';�') i!;' ·,I[]', ";:"0 y·í']c)r -- 11"';,<',,"'�\_. ........ lo. ., •• � J. I"

_! ."Ij.�O

voce [c:r;:Í.LfiJ.f uir�do ,s�Il'l�S
< " /

_'-. ,

,', />

I,�-v. '\ tt{ �

,
:,.

'.1 .".
,

.
"

DEVi:.,::1.A' chegar . a

Ga_FiLul na proxíma sex

(fi -fe1:,'a o' Presidente . C:'l,S-

eS�:l

téio l�:;.-al'\ço, que a' convi-
.

,

J\�k 1 �\C:3) � --: a 11 gtlrar�w. a... 'P ri.
meíra u

...·�jtl�de de :;erado
res ,de. ci,':jcoontá ml!' k'w'l,
: \Yi,NCO' '�,mU Leões ,desfi-'
lo,ro.n1 lla" Avenlca Àtlân
tica. t'il, G,t�,anab8ra eUl he ..

n�e!iagem" b,f] �V Centená·
[';0 do Rio tie ,JeneirÓ. Pa::
�!cina.,a.m ú)legaçõe�
Lon�' (:""lbe, de, ' todo
Pais.

FUI ; Xl f.oI':llado que
iJró;-:b;.o' qUt,Gquenio q.o G(..'-

�
\'Cri.lO CaLarinense, :is :a.z-i
r(�eari8/<ô'es 'atiriglrão a e10-
'lacta. Qua!1tiú dé um tr�
lh�.o e ,::ll"do de c,uZel�os,
No primeiro a!i:o 46:-, "l

tingirÍl' ccnt,o 'e dez biÍnoes'
de cruzei'ros. Caõ,a' 3.:ho até
HJ70. 'd�..,:erá !-"'r;' 'um: lftJ
meút'O de 6ncoentn, 'pr,,·
cento baseado, c).(f mont'aÍl
te; :lÍ'l1ccadado qe allo' a

ano.

,O CLUBE' DOZE de, Agos
to, domlngo prom.oveu um

�1ovimentado" "Encontro
elos Brotinhos", 'em: hQoqJ.e
l�agem aos un1V(irsitÚios
extrea.!1do sua nov:?,. e ·óti
m� "�r;iuost!a dÚ·igId'3. por
Silvio, do pistolÍ. O u,nifor-
;ne dà' orqt�est!ra áJ;ltesen�Q.
sJ côres clouradJl.s e :pretas.
vera Maria Paladini, - a

"Rltlnb,a bra.slleim,: deli
um "shcJ'.\''' e foi apl��(,ii(ia.
p�raoel1s' a Í>iretoria· ,*0
v�téfanÕ 'pela 't>&ai' orcív.-es-
tra . quê app:�sentciy.

','

,/

_� -, ?ROXIMO 'd�a. ohze
de junhq po Ífra, T, p.� t4u
'!t':'i! ncte aool1teciJ:;q.entQ s�
r:ia!. m�il1a,.;-á .. époc:f em

f:'a.�ta cat'arin�: . .....-,. O, Ba11'3
de, Gal� enio hCim�nagen:l

..

,�
Marinha dI') quérr�, '. p�b�
passaicn1 QO �,Cen�'ellá!'to
�lá: p.q,1i�nlf� Na,val '. d� Ria

�hv.'?lú ... .

; /

'V ;,;d�"�"������'f4; ivw-
• ••

�" '.... ,� ./ ' ,'- " j )

l'e�i-!a�' t,l,LfWU !-t�!)f�f :.�..

�ra;" !iOJ€, s�r(l;, ': �om��á
gtiiuó VUr 4.ül.h ã4wÍ'1\!a
��t; 'eh.;)' é 1Ufu�ai:t�. 0Qm.-

.

...) . -,

lJ!C"anuo Oltcma �ilO.s: o:.

vuV,..,.J�lL'd.J\) em,' Bl�
mertaLl o �rs: Wesces.l"<lU
l\:'01'3oCs e .úrnald .hiàuclra,
úllic"ores oa .t'romowra 'oe

t:xpallBiW ae capl�a� pára
J,lluu:%rJ.3s. lVLOuLarao es

cl'ltono naquela cluade c

wlclarao com o lllveSti

Hléuws cj.e c'apItais, nas 1n
uilstrlas catarlÍlenses. A

compann.a';os ao S. T.

'pr. nDlJerLO Mattar.

I-lUJ C;, as vmte nora's na

Soco aos Atiraaores, e �m

uicato dos JornallStas .Pro

risslOnais de �anta. Cat�-

SUGS Jtuuoroda;>;;;J I'6A "8,-(11.1
at;",t)(;laUQÍ;; com um jantar
para co:nemor� Q seú de

c:;,mo aniversQ.Íio, de ' fuu:"

uaçao. ,O prlmeiro Pre!3l
uente foi o Jornalista �1::i.r
Unho, Callado, o· atual, JOr',
�o.ià6t;a Anão. Mira.�da.
EM BLlJ'ÍI1ENau, na.

S. O. "Cárws Gomes", pro
xi.mo. sábado será. ,lZ'e;lll,zado
(J Baile de c�rQa.��o de
Mi.ss Bantà C4,ti:l.X'inà qe
do 1965. � �rta. �illi.q. Ma':'
riá Pinho Ziwcrl.l.1'U;DfU•..A
iáixá �er� cnttcz1Íe, jior
.M!�� Biu±ueu.au, bú,�1Uar
H,fhlricll, por i.u\licâçãp' da
Gx-:Mis1i S. C., Salete Cllia

radi� ,hoje senhora Dr.

Rogérlo 8bl·U�zi.
LOGO a tur.de no Que-'

lI'êllcia Pulace lIoteI; à.'> iÍeoi
ZéSsete horas, ,Patniuesses
do BaUe de Gala que ser;].

f!;nl. hQUleiHigem li. Márlnha
'4e Guerra, nesta Cap!t'J.l,
estàrão reulúdas.

do

Florianópolis, 18-5-65

FSTA' sendo 'e,s�'erurlo
hoje nesta CapiGl o Chefe
do Ceríruoníal do' Presíden
tr: da RP1JÚplic�, Dr. Paulo

I

SEGUXRA' hoje para oPa_'
rar-agua em avião 'da, FAEl
pl1D1,ado pelo Gapitüo Í'>
duar.do Chl Silva Ramos; ó
CO:::\1undante (!o 5. Distrito

, Navn.l �. Almt. Áureo Dan
tüs, Tc<trf.s,
JAN Mason Produções

Ci?'f'ma�o?-ràficas. com ,os

:'<rs, Ea"s Relchr,,\:c1m e

t')'}me-ni�D Pen�,cchio, vão
f'ilmar um clocunlcntó,tio
em, córes ele Sant'a. catar:
nn, lnie:',lndo pch'l, "Ilha

c:ap". CÚegarum ontem ,da
Guanabara; ,

3'11";1',,\I'::1AS vencedoras
do Ba:le Municipal de Fpo
Uso 65, ",ão desfi'a.I;' na fes
ta de Mj�s S3;'\1ta. Ca!li).rll�a
65 - Sônia. P;iI).l1o Zimer-'
laana, próxÍmo sábado etn
Blumenau, no Carlos' 00-'
mes.

A SRA. TRAUTE Za.d�·Oí�- ,

n�< prÕximtl., s'exta-feira', na.
'

'�na con (OIrtav"l e elegante
residência, reunirá senho
ras da sociedade' fará os

convites' para o Baile' de
aala que será em llome
nagem a Marinha, dia 011-
ze pI:ÓXinl0 no Clube (h
'Colina:
FiJMAR cachimb,o ê pre

ciso, 8:1 bel" fumar. Nota..,se
os fumantes qúe tem. �ui- "

ta cJoasse, 0S que l)âo ,tem
.

e os que seguram no ca:"
:olml\boJ.só' para.: '�iSÍl,dbar�·.,"
:!fumar cachimbo exig� um

1)Q�cO" ,de arte.

"F�PO em, iUlnar p�
chimbo, admilro 'a cl�e do

, Sr. 'Carlos H�n�' aucheler,
p�la maiu;iro. Eile�nte" dOe
bsar um' eahfnilribd 'Com
ftlT,;'lO per!�ma.dd: ,:

'

o '�NTA C4.TA.RIN1\.
Coutry Clube, j" t�lp ti: sua

Dire�ria PÍ'C!�ór1B.r
'

conlpO§ta�' Presidente
Dr. Mauricio dos' Reis; "ré,;.
sotirei�o,/br. No�rtO 'Bta,ild
� Sécret'ário _._. Dr.' Antb
nio Ori,llo.

....;.. DOMINGO na �eSl�êu,
cia do ca.sal Tabelião tZul-

, ma) Fai:'!a, aconteceu /um.
lauto almoço prepa�Qo
por dona Zl1hna'. Etiveram
presentes o Senador Irineu,
Bornhausen, deputadas fe

derais; Diomicio Freitas,
Alvaro Catão e Aroldo Car
Ivalho; deputado estadUal,
Fernando Viégas, Dr. Os
valdo Bulcão Vianà, B1'.
José Lem:os e Sra., Verea
lior Waldemur da Silva Fi
lho, Tabcfião Edson Silva

Jardim, Dt. Volney COla<;b
) de Oliveira, Coronel Eucli
des Simões de Almeida e

Sr. Vilmar Vaz. O assÚllto
ela reunião' foi o nome do
Senador Antonio Caa-los
l�onder Reis, á SUCC5S5.0 do
::;r. Celso 'Ramo;;;.
GENTE NOVA,' fez suces�

80 no ·Teatro Alvaro de

Co,rvalho, na noIte de sá-
bada. �

�

ELEGANTE, l'cuniáo

•

c.'onteceu 113. noite de sá
bado no Americah�Bar do

Quercncia Palaçe. O 01'., e
Sra.. Dr. ldelbrando Mar

ques de Souza, o 81'. e Sr::)..
L:1,-yre Gomes. ,Bel1� próxi-
111Ó o Sr. e shi.: Dr, Nobex.;.
,to Brand, o Sr .. e Sra. Dr.
Antonio Grillo e o Dr.

Ma l].ricio. dos :ij.ets.
COORDENANDO a �e

,gata Oceànica -' Càbeçu
das à Floria110polis, o Dr .

Francisco Orillo. A prova
serâ ,realizada em junho
pr6ximo em homenatn ao

TV Centenário da Batalha
Naval do Riachuelo.

,
'

,I

a-
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Policia rende e. 8otua:,emJ: I
sua 8;:,1);)1,:,\ {iL,B (;UVÚ ;) nú, çiÚo LtL�; F;';l::liO 1�at;;uJilc1::e; 'fuírein ,; ,",' p�st'a e d,xr 1;er
(lo

.

carlJ,,�ter�stícb di; ,M·;tOT .oólsga(;;a; de Pllrtus; RóiJbo�. SégLtlçâo s,ds íadrôes, AO en-

da Cmnlóneia em movímrn- é :Defrt.ud.açÕes;>·· '. r: ",,' trarem na. Ponte' CP00Üt,'-U-
- t'u. '..'flr,n8JT puicu dá" Ci:l.n:a' 'i�()i or'�artizâd(j um .�� rarn a ç�mjo.ne.ta: 'que vínhâ

•

... ." C'.I. '. ,...- , • < '-�.o;
lem rerr.pe ct.� "lêr�à.'�m10r'<;· Ci�1'; .idelizmente; J:l,'ãO,� em díreçâo I), ��.dmed.ia.t4
ta ",,;r, ·<"�'\'l-A.) ,nr."é>''':�I· (;'�"� lrl',tfp·.,·;·". -""",'to' f·'· ..rin.r.qu·' e "'t.J..': .. k,' jnente fq,I dado VOlta ao

, ,,; ....... , " ....... 1:..1. ... --:..... \.: .... 031-':'';' � .

\ :1.,.1., , .f" J..Qo � 1:"". q,� p

tudo, identificar ''os ladrões Camionetà l-ÓübiidICJá' hllV#!. lae?, manobra nne dn;s ';9'5
Correndo, rumou p�ra.d·ce:� aicançado â dÓntí:periie.�.:'/ ladrões perceberam, passan
tro em direçáQ li. Del�gaclà

.
,I>9t voita, �:� ,e'l/2, �O;: ,'" � nersei.lirem a Càtril'Ó-

Regional de 'P0Hcia onde 1'11&.,'0 Dàlégado; Tetiel'!tb 1'� 'peta que foi ímpulsí.n- da,
en'cont .

De"l do: '",'
"

tíbí ,'" '., ruo'Ú ·,'d .... 'V'n· tio"e:ii�oh""nd'o maior ".""l"�o'·i
" ,

. "rou G" ega o, +� 9. �m co.mpa. a·,«.· Jr � • ''-'. "" , .. -v

nente Talt;ibio:' ':oelJv!iJ.ie y.. rna:t- motô�ist'à ; do'· 'cario tl.úle. �"ladi:�Gs des,�ér1úO.
Araujo. traba.llláridO' e que r�ubà,q�;,�: 4�"se�Elr �.,eff· pe-lJ1.!'U!l. Cr;m;(><).�ei.ro MáÚâ
bnediatamente 'tOJn� as� vf'l.o <1.Í.!.. Deleg�iiâ <�oo;a�; e, UQ' n-\eto da. (lW'ct1':1.' �

providêncil'J;s. necesSáTias; ter', i�uin' Jé� .. dirigitáIn-se, 'io l)'uarte Chut�l/Padre Rom�,
le.fon'llldo par� á ·onte' H�r. 'contlnétite á<{tln· de conse." não conseg-.lindo ultrapa&

'�. :' " ..
'-

�
. s�r um Canlinhão9 perde-

r!).m � tllrér;ão � após saí
rem do ·.leito da estrada rll-

ranle.
: da d.e fl,l).o: jJ'la�)'�:'I fJf1da's'

.

n.os 5-:14, pr-efixo: CEE-a, de
,\)J'Dpriedade da' Comissão
':10 'i:�ue"giâ �Pi6t;";Cl"•

'':. ..... '
� ��� ..... '-f\�

VHrn:H �0",é dos S:mios
l}uê é- o 'Motcr,\sta' cta ref'e "i·
da Camioneta e ha�!i �heg;'
do .de viagem, estava -. dor
mlndo e f�)i di'lspertado poro '.

�

iJ;;\�� .. !.L��i.a�ht.';�h:aVr \�r :.,2
.!"í);'3;' r1..I. ·m�,d'�lgS\d.!l dp diã

111 f�)i rO'll\)r!.d'-j' da rua- C:,�
rói.��'.· :,8 .� )sé .'Diu,s .. doa, J'�ttq�
t" 1.',1•. :"?,\ j,ii"I.1.('jH, dq 'fI;f" l :
r�st:l vümnr ..J'f'lsé ci�!s S�'J+'.
tGS. .�' Calr,'�cncíi IV'ülTc'1

W-100, ano :'9
.. cor 'Heik e

GélO, típó Píok-up com
..
tor-'

,

tucu os ladrões em Flagran
te Delito e ,,"gu�rda a decre
t,",::',c ,10. Prisão Preventiva
'l." ti"�S acusados.

A Delegacia Regional de
Polícia e De Seg-LlranQa Pe!!
soa!' do Estado, sob a presí-,
(dênqia do Teu. Taiublo, 2,'1

mo' ao barranco," esbarr.
rarn em um poste da CE1lese.
Após a esbarrada os la

drões fugiram em desaba:.�
da correria, cada um p3fi;l
um 'lado; Doríval Gastã,i : 'A�
rantes, o que dírígía a; C�.
míoneta, alcançou a rua Pa
dre Roma e pulando muros,
cêrcas e TeTI1fldôs,''' permr zie
DEU escondíde até às 7 hO
ras dn manhã, quando jbl
prêso: Etanager' Vieira :;e
",uares �i;ra, consegu'ram
fui,,'ü do' cêi'oo policial e ru

maram para saas ies'dêri�
das onde forlOlm prês:Js aS
8 e 9 horas, respectivamen.
te.

.'

InsHhrto te 1��;üS3n�aUQr�t1 e Pensões;
dós Indusfriárfcs
ulTAl

:;, '

_ ..._ ... �-_...... _�.......
."
_,-,

..

. . , ....

se contará de agõsto dê
1960. Nc;,\ fi hin5tese o P9.i
;alLe-· to ;:ias �ci"tribuiçÕes
devIr:'as :r a data do reque
r:m".·'to Hrá bdependen
me'-te. de correção mO'1etá.
::a e multa, porém, com

jures de mera de 1% ao

m?s. 'se o !:'8']tlerimer.to fôr

RlH'fser.taio atli 3Q/S/65•..
Mà:cr:s esdarec:mentos

s�r�o pr�stadcs 1"0 Serviço.
de Beneficios, s'to à ,Rua
V:tcr MeireHes, no. 11.
A'talr ela S'lva Casdaas

Sobrirho - Ch°f'e do Ser
viço de Beheü�;os,

16-13-19/5/65

o S-rviço de Benefícios
do LJ\Pl em Santa Catar:
na av:sa aos tra'Jalha

.

orGS

que pretenderem su.a inscri

ção r aquele IT'stituto, 1'),8-

qualidade de segurado UJ.

tõnomo, ;lue deverão com

parecer àque:e Serviço, 3,-

preser.tando documerl.tos
hábeis que comprovem I)

exercic:o da prof;ssi'ío, be:n

como" início da atividadp..

outrossim, lnforP"R' .qlle,
'

qua11do não puder ser p:::o
"ado o mês de inic'o c!1õL

at'vicla(ie, ou, s" fôr a"" te- .

riel à Lei Orgânica "a Pre

vidêncj� Social, a vigênc'a

C
" ". '.'

'

romca·
.:'

.,_.

.
-

'DESFORRA
,.

_, �.
.

-

_I. ' ,

" "

C.A S A
1

Vende-s� UlflQ casa próxirna à '11:1\ 'operária e!Jl. Sa-I

co dos. Lirpões,
' \

.

. Tratar na rua João Pinto, 9 - sobrado, com o s�

. Rati,1
.

Çálda,s, Fc.'
"

-

. �
.

�.. ....

Onze horas, çia nQlte de' uma seguhda':'felnl,. O baf
já �stá cerra:pdõ suas pórtacs q'u(m�o' entra: no f'eçint,)

\ nlais um. freguês. ',' ,

�

:'
.

�. . .

- COino é.'que é: esta po,rcarra já 'vai fechar?
--_ E', o movi�lérito hQje fói PQuci,).

'. -

:',
.

-�- HU1l1; unis -o papai.aquI que,r' coimtr, ·tá?
- Não .há, düvida, -:-" resp.')nde o garçom meio 'deso-

lado, pro�ln·anq.ó ainda:. mantet;
.

sollcituqe em SU�S pa-
lavras.

"
.

" , ..
' ':,., �, �

o' suj�ito d�rJ.ge.;se para .,upta das- mesa�� 'afro�xan
do a gravata '�, arrastando '1.>S pés, zlq·m c�lJ,linllÍl.r· ;:mt�-
pático e Pr:Ovoc�d.o,r;' :.' .!','.. .' <'

,

"

O garçom seg4e::-o e colôC.a-$e �ó· lac;iôAa mesa; ·er.
quanto o freguêl> senta-s�, �a -{l b�rba�':l,in{� ,'o's 6.clj':
los, mrra-se no espelho - duas. vê�es -;... .es�ica:-.se "nlt
cadeira' é finalmente' d�ndo .unia' funga,da:: çÓçando o A cidade estava em l'ebo-

.nariz e fazendo uIli. trejeito' com a boca pergúnta: ',. !iço. :Automóveis em tôdas

, _ Que tem áí p�à· �on1C.r? ,

' ., .:. ". '. ",' as di.reçqes, ônibus, taxis,
.

O garçoi1i. -;-' com os olÍlos' cansados, vennelhos é lotações,. pon4es, pes�dos
quase apagados, traje: em /deSalinhó -- ba:ouça lev�';

.

caminhões, h6m�ns sizudos,

mente <> c�!:'PQ'� em.�� um �Qngo 's,u�Piro,' preparanC\o-
.

atarefados, a!lq.'lndo deprs-

!'le para Qiai�, u�a v��,' d�'4e', ó ·mé!p di!J.ó.' r,e�WilnQ.er sa, �:ulr.el'es bonitas, fei"'s,
aquela pergunta:· '. '.

. , , \"""" jovens d� blue'jeans, c"�1n-
.' . '.

. '.

f'l
-

.

- ça.s. ediffcios - eqormes s-l-
- Tem pe1xe, 1 e; macarraq ...

'

_ !',ã,o, :çJ.ã.à,· não; � int�rl'ompe �brupt�me'nt,e seu plcançlo o centro ,amplo da

interlpcutor - 'estou 'fa'andô pn<. ;."--pe.risa. 1)IJl i>o.:uco Cida,de.
.. . . ,

l'
.. .

.

S�ntei-me a contemplar
coisas rápi<ias, ,?3andujches, ta . :C' ,

•
.

_ Boiu, ...,.. reinicia Q' çarçom olhal'l:'o na.r� o reto o burburinho e pedi, no bar,
.. .. que o garção !!).e trouxesse

- tem bs,ur:(i, �meJ:'icanQ, çhur.rasquiri�o, miSto ...
_ Sape de 1.pIl!! C9is�,' _:..: VQl.ta à' ca,rga , (:; �reg\1ê� uma bebida qualquer. F''luei

pondo o dedo �I!(McadoF eiu ·,riste e {btandd . (, gá,rçpm 'lU, sentado? mesa, sbzinh:l.

com ar d� quem' istivessl( çle�ven�ilh§lnçlo, :_,. iúna> gran:' e pensando cousas - p"n

'de çlúvida -: 'a;ch,o qUé :vou"l'eee.·,�r,:m.el>�o, ,um fU,é, p.u.
sando ·em quanta gen�e te1J

,. 0 }3tasil e qU(�. no fim a �en ,

q-uem sabe pe.ixe.;. g.�l1riha.s iV�'ês n'ij,o_' têm�' ".. t t bé e' t' 1
_ Na-o

.

aÚ���' inte.lzmente ..•
' , . -

!l '. ,�m,.:/m ..
'
Uma' par lC� a

� g. :
.� +

,"
- "".

: . •. daaUfi$li!- 'ma�!ia . qu�' sai pe·
_ Entao cl!nxa.. Manda .\1nl filé �esmQ.· .

.

, '1
-., .

. ....
d

'

. , ".' -".'. :' "" as . I'UJl�. ' Cl rlr'1 ., es I

O garç,om -al:viado j� vai dan.çl� mela, vo�ta quan�o:;<; tWnfta.:;"· � ,�ab,�rre��dO'
.'. - Esp�l"a .&1., O q!le a�mpanf.1a? ' '. _V";_�.i.�lí!' ,,,,,,; -a-'(,v:�o-'''e', "''''_-i \ I., \....' • ,,� �V:-W-lIA:1i� <Zf«'� �l-oI,''!(-',

..,....13�tatiIfu�, Sálfl,', IX; <j.o'p�.••
,

' .

.,.
" 'Í'«,Eie�;àI '1i�r po���. H'".

,
- NacO' �aga-. disj;ô. eu ��uer.? e � _pouco �e .pre;- ., v4a:' 'a�à,(l4o o.- dia tOdO. E

s1-mto por. çima, sabe' ,como e, pa,q Jo.rr�do e, �a.a�h� ,n��. cidades grflndes o que mesmo sbziI+ha, me p3rgun-
de. .. ervIlha. ". '., -.

.

. inais:, cansl1, é alidIl.r. S.e f! taL Vivia. só naquele apa: ta-

Er�Hha e ?rest1,nt,o,?� . g�te\saí-p.arf1. fazer três mento,lóng.e da fam'lia?
_,. VaI m� A1zer qije 1l<J.? tem. fl"Vi,lha e p+e.lHi�t() cqUS.as,< eS;3"s b�s ',c�u;;-s Seria aquê1e seu oficio?

nesta droga? "

.,
"

tios faz.em, éncr.ntrrr c"'m Enquanto' pensQ" essas
- Ter tem; mas a esta hora.; .

"

.

ui�a �por�o de' nessõas, li' COUS'1S, um pü:_m':Jo voou até
- Te vira.:

,
" -' "

,

. e��raÍ: em -,�otitacto com ou-
_

o peitorio d� janela e cJme-'
- B()m _ d�z, Q .�I!-rçom. vi�:pd9 as costas.' Vás. tantas: a ape!'tar � rr-ão çou a saltitar. Era um .p:::m-
- Escuta aquU

,

'

..
'

.

'

•. .,".' . cole mais, u�a :série dehs e a bo, cinza, cóm algumas pc-
- Um PouCo' ,a,fa�taqo o empregado.. ' pára e;mais 'ootihecei-; -piar· ÇiéÍltro, e,,!if[. quenas manchas bran a3.

uma vez agua�da' o 'nôvd· P.ionunciam�n� do ptflha:'" ., ,.dos qúe .pa�êem querer Havia.. de certQ., se disrer·
- E .pra beber?

.

'. ;, ': ," furar -iis nUvens. � Então a S'ldo 'de um bancJ.o que voa·

Que é quê 'Q s�nho� queiia_',que .tlve�er"-:- r�spo�ü:é g�mte's�' rri��te.em fUns, à �s.. va em direção ao Monroe.

o garçom,' agõra . vi8iveln1en� irritado .�. quai,se 'bufan�ó. pera de'· ele�i;ador que d"s·, O pombo ficou arrulhan·

-',- Tlim bi�, vIl!l!lÓ;' gl:la�ná;' agua, in�neraJ; á� 'p�r.. ,

ça ao ,iérú�q e' 'll�s hwe. ao: do. A mulher não se me�JU

laranjada, lilíiciMda.�. J" .' .• ,.... .

': ,- '-:,':' �>".
'

.. p2Jjv�mento� 'que' dej,;ejã,.,...ó,;, do lugar nem tão pouco le-,
-Ah! Ba:ncan, o o ,�6JenfuZitll��; heiÍl; .�. Ailj.���' r p�ra; c6p.vê�ãr aquJi:' i:ué, vantbu os olhos para olhar

VOU te dar ul�á, càguétacta' p�ra. (I,. d01l9 qUe'( -;lo ���, . prcvàve!nieÍlt�. " 'res""v"!r;f, o pombo., Naturalmente, era
p�ito e tu vais ver o .que é 110m.; '. . '

..,' "t:.. ".. um p1"oblema' ·de mqita: fui:! comum pombos pousarem

O já. atormentádo garçOm t;lncost,l);:-se no báic!ão,� portâ.ricia er às v-êzes, d�' ün· à sua janela, e o espetácu'.o
transmite' Q exasperante ·pedido aos einpregád-O$ que per portânda 'llgunla.

.

par li mL7!l cheio de lirismo.

ma,necem atentos no outro l�do.. ','
.

Recolhi-me triste ao hó· era banal para ela.

_ Isto é ckJisas que se peça - diz o'CóZInhelrO, CQ- tel. Deitei-me, mas sentL f!f1. .

Daí há pouco o pombo vo°

meçando a emitir seus primeiros protestos, - êste cre- tão, que não tinha sono. ou para outro edificio. A

tino que v� baixar em outro teIltro, pr� c!ma de mim ;Fumei alguns' cigarros, man mulher'; 'éom a carta segura

é que não. . .'. .
de( buscar 'uma �erveia.

"

na "mão, deixou' o ap'lrto.·

As coisas dai ,pará díante tomaram um. rit�o aC.ei!;' .. ,

.

Tinha comprado uma re·, mento e· foi, cdm certeza,. MES DE MAIO
rado;e após ligeir;a conspiráção p.or parte dos emprega- vista que, falava n11m rosá-. pô-la no' córreiO. Lembrei- ,I

30/5 -- ENCONTRO DOS BROTl�IHOS _ Início às
dos aconteceu .() imprevisto, 0\1 quem sabe (') inevit4vel. ho de COUS'Ols: 'pOlítica, 'fu- me"'que há muitos al'l�S nãO 21 horas

O. espírito 'de porco, que se enc0J?-tril:Va desplicénte-
. tebol, desastres, fome, seca, escrevo nem recebo cartas.

mente relaixa�o na cadeira, provàvelznente maquina:.- modas, crõnice.s. etc., e, ll't· Fiquei a bulir com a idé:a,

do outras impertinên�ias, vis�umbroú de 'súb.lto três fà- ma página, se falava num 'absurda, de re::!eber aquela

(,les ávidas e decisivas que investiam em .suá· direção, motim de inàios brasilei- carta, de ser eu, um estra-

não dando nem tempo dêle com)i)reendet o que -se pas-
ros! nho, um pobre ign:JM.do da-

'índios brasileiros, sim! I quel{t mulher, o destin,tá·
Bebi a cerveia.· e pf!.ssei 0S rio.

I

olhos' na revista, Jendo
.

o

principal'. bepqis fui à j'l.
,nela. E da'ininba janela as

sistia 'o' 'f-ormigueiró -hum'l
no tá' embabto ;·n8.5

.

,ruas e

os veiculos .. aUe iam e 'Vi
nhimi. :A mültidã0: assim

junta, sempre J,'e fascinou,
. porque fico '1 medi·la e a

estudá-la e a verificar, as·
sin). do alto, a sua imensa

fraf5ilida.de e a conjecturar,
sobretudo, que, (curi.,s;!)
éada criatura daqucl"l. leva,

, dentro da alma, uni. sonho,
'"
uma esp�raIJGa, utna Uu�ão,
quanta cousà!
, Via a b'lia, longe. o Pão
de Acucar, <) bondinho caro

_reg�do ,gente.
�

Talve�, tá
dentro rWe houvesse al

guém deslumbr'ldo com a

visão do Rio. Talvez h.,uv"ls"
se ,u!p. cas<,t:l que ·se pútrnti:
tlhn nos .iogas' 'do, amor. ê
'que s�· amava ..;É o �,�o�, e;n'
ocásiÕes-rp..ssi,m.�tem eviden

tementé;_'Olitro': sab�J:,: �.
Um r�difjcio . frQnte�ro ao

Iv6.
"\

,VENDE-SE
,

.

Por motivo de vla.gem. um gabinete: dentá.rlo compl�to
(inclusive Raio X), por preço de ocasião.' F"l.cilit·a-se.
Tratar. c/Ita' - Rua Trajano, 7

REX-MA:<CA) E PA1ENlt5
�gente OfiCiaI da Proprjeo'õde

Industrial

Agorl!-, também ,em

C�).R I.TI:BA
.

.
. '� ,A Mulher e o Pombo

que costurava à. mão, uma,
costura. 'Est\l.va viSlvelmen

sarvá-Ia durante. tem�os, ela
lhcnnade. sobre a costura,
numa atitude de quem eSoã
com o pensamento muito

. custante.. Depois, larg"u a

costura. ��r.ava vlSivJ.i.men,
te inquieta, como se, CI.e .no·

, pino, aigulna lembrança
wiuasse o seu espulto. ....e

v�ntuu-se, sem omar peia

jànelà (e se .ela o1has�, tal
vez visse que' estava II- ob

servá·la) e foi ao interiur uo

apartamento. Puxou uma.

'cadeIra p�ra peno ue Un1Gl,

mesa e cdlue,;;uu a escre. ç"
Passou alguns minutos eS

crevendo. A seguir, G0010U

o pape! e o meteu no en. e

lopé.
Súbito, desejei conhecer

aquela mUlher, 'Ü que, l.ão.
há dúvida, e:;-a uma idéia

tq!a. !v!!,s-seu�4�s�b,._,�!ip:< ,�;.l!m à rua l' crnando 1�>,);,ç:L:O, 4:.::
sei explicar por que, a_Sa 'Tratar no local.
nhou-me- a curiosid:ide, Era

(llàmiltoD Alves)
.

,
- ,:

Rt:gistro de marcas patent�s de mven�

.;ao ncmeb cuml relé:!.!!:); L tulo� de estahele'::J
�ento insígnias frases de propaganda e. mar·

cas .t1e exportações.
.

Hua T{;IH.:·ULl Silveira, 29 - L andar
Saia 3 - Alto::. da Casa Nair - F'lona

lIopoLs . - Caixd Pos!al. �7 - Fone 30'12.

BANCo,
COMÉRCIO
E, lNDtJSrralA"
de nfip.as (íer�is s�A.

'

Hua M��senh�r Ç�ls6, 219:
.

. ....�.. ,.. .

r ------.--- - ----_._._ ......- _ .. ----

CASA '- VENDE-SEl\lais uma Agência
. .,

C!t+.e s� iqtegra à ampla
r(�de nacional qQ Banco

.

qu�' c�pit�lj�{l· Q
progresso para' º arasi!.
Uma nova' casa à Slla

'. '_'l.ilisp<1SiÇ�(i ..�;. êom . os '.
.

"

,., ... ,' .. ..

ahcerçe� q� ·42, ario$ de
�

soUd��,: ,segUrança e b�m$
$ei�viq.QS prê�tªd()$ â ' ;.

.

.: •

.,'

<O

�

;

',......, \

s�üs dieútes, e " ainigos,
\ '

. ,
"

.

em todp o País.

8Ja à rua Màrtinho
cara da Espanha)

Tratar no local.

Callado, 15 (Cha·

.

� ..

Si P
ff" o,.

aia - ���-ra tscrJcr:o
.

'

informaçõ��alug2rrara
fone 3C81

Localizada à Rw: C;lemen�e Poverf li. 74 - Prêt;\·
t;r$ 3.5,qO COp ,-- •.S6p1e-nte à v:stn Tra.tar r.om Ferráz ..

�a lúcio 'do Go'vêi-!1O" j:
j
fone 3845

:;
). "

,��vttàlii.�íid.
.

:!l1j,�f�
BANco COMÉRCIO E IND'OsTIuA.
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/
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I
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:01' pantas, 40 _ 5(1. ano.e,f ;- São l'auto � aha Vit�

dia: 6�7 � c01'!.jupto, 32 � Belo :Hor�zont,e � SIP - ltua
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I\nuncios media,nte COtltl"::tt9 de �eôrtió I(Om a tabela
etn rigor." .. " .

Ni\:Fhl�� ,;'ANU,Al, Ci"$ lO,OOO -- 'ilENDA li.V;ULS�A
NAO ,SE HESPONSABILIZA PE

.

:S.� NÓ$' ;"ARTIÇtOS ASSI�
.,.:\ '., i.�. ',\ ,.' ,I

.

.
MES DE JUNHO

Orquestra 'ESPl!.TACULO VIENENSE" às 229/6
'horas

MES DE JULHO
3/7 - Festa. Ju�1iiJa - Início às 22� horas

,

9/7 - Orqu';'&tl'a 'FANTASiAS' DE ESPANH;A:''':_
llucio as' 22 horas. ,

OBSERVAÇA,O: Para as festas dos dià::;' 9/5-!)/6-:.3/.7;
e 9/7 � RESE�VA'S D� MESAS NA SECRET4HIA' DO
CLUB.�.

silva.. .

,- Que é· isto,""," ex<;lamoU entre su�preso e apavora
do, quando já estava Sendl) agarrac(b.

.

'- Fi' é com presunto é... va,mos te mostrar ol1-de

Imaginei uma resposh ca

rorosa, com frases esc � lhi·

das, e lhe confessaria, entre'
outras cousas� estar ·de�idi'
do a amá·la e '1 mudar-me.
se ela quisesse, para aquê' e.
peq)leno apartamento, onde

começarfuinos
.

os
" dois a

construir uma vida e um

mundo só para nós dOiS.
Da .manhã cêdo, ambos de

mãos em cQncha, dariamos
milho aos ,pompas que' a
corressem à nossa janela
Ela coSt.uraria ,minhas "OU·

pas; cerziria uma eamiza

que eu te!lho aue tem U':11.

pequeno furo feito pe'q bra

é que' tem. . .',
, .;

E com Uln violênto puxão ai�rancara:tl:i o cri-cn da

mesa,- enquanto êsse se debatia com tQdas as sUás for

cas demonstrando su� !n':ig,naçáo a.travé� de eStt-ondo
�os' e arrebatadOs impropérios. (Gritos, gttrrafa,s estoú
rfJ,ndo no chão .... mesas e cadeiraS tombahdo; Confusão
generalizada dominando <> amhiel'1te). ,.... ,

Contudo pouco adiantal'alp seus reclames: Os três

,empregados arra,staram-no. até, a potta. e so-lencmente
átiÍ'aram-no â rua.

. : .

'-',. :.

Ao receb'i'r o ar: nof;urno, que chçgava, aoompli.nhlldo
de �l1a ligeira g�ll'O(l.· 9:uLOIHJ.1, o ofendidó freguês 'viu

aumentada. SW1 irll;, ga.l'HntinqQ, entre . aS palavrões
proferi .'.OS' na QPo!-"tunidl1de, "que isoo não ficaria as

sim" . .. "que êres irlJ;1m pagar caro. pela afronta". e' ou�

'tras coisas' no ,gê:pero.,
'

.' .

Os rapa,ze&, entretanto, nij.o se 'pertUrbaram":'" "afi
nal de contas não h,ávia ningUém pa.ra cOluprovar o fa,
to" - e calmamente b:;tixáram a porta ..denota'1dQ si3.

tisfação e um ar de vitória em seus selnblantes ..
E o. itinerário gue o 'ga:rçcim empreendia r t;9dás 'C!

noites para éhegar à sua casa, no contfuente, nã�. Ih
pareceu tá,o, desconsolador. Pelá .contrário.. Na' a'turn

dia ponie, q,uando <llovam�nt� aiS 'esttêlas CQmeçatan� "

,parecer, 'driblanqó as escuras' nuvens .e a água.. das

,baías. irradiou inílravi,J.hQsa claridade, n.àscidô das lupes
que alô làmpa 'fl espalhavam, bservou ,entre .sutpre�o
,e spantado comn tudo aquilq..

era be:o. Sertiu7/se r�
. � """�tinal. ente feliz, O qu� nã,q��Cü�ltecia há muit� t, ';;

·lLlO.
" � .-

,'<''#,:' ,� ...,.,

.!� ,- 'I'

-.-�""_.------- ...._---
•

tscrJôrio ce 'Aldvocacia
. DR, l'EIlRO . PA['LO l'AVESJ - ADVOGADO

ABELARDO H. BLUMENBERG, PERSI A. HAHN. MARl"
DE OLIVEIRA e PEDRO PALOSCBJ

Solicitadores
,

t1:.ua CONselheiro Ma.fra - 48 - §�la 2' .

Aç�es:, Civeis Trabalhistas, Comerciais, Previd�':1.cia
�ócial Lei n. 4494 "Inquilinato" - Consultas Oi �,n�.
mente das 8.00 às 12 e das 14.00 às 17 !'Js.

VEND,-Sf
Vende-se uma casa com terreno 11.3 d€

frentt' [O.! 42 df. fundos s:to à rUá ,:\rae: Vaz
Caládõ' 981 Es:rcito. A trátar com o Sr. V�l·

OLera1 do. Esh?rtc

. SR do cigarro e pregaria um

botão que há meses faz

falta no meu casaco. Quan·
do e-�í'!esse lcno:e. via'''ndo
me endereçaria cartas

cheili.s de tern11r" e de 8-

r.V1or, ?ssim s(y"'nha, ?SSlm

soliti.rIa. e,' in::lusive', ,d'rü'l'
4")

.' 1 •

oue,
.

iie-repente"urn pomb ')

�inza. C0l11 manc�as bran-'
das. lhe pós u rtEj

.mor ft:ançozi Irnpre;'sa
.110 periodó da l'ardê ..

I.
._-�--- � -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



-"A" ;nrl� o c'fi'n',quen tenário ·
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Conclusão da 8 pág.
DE FLo.�IANÓ}?o.LI§:
Prezado Domingos de A

quino: Meus pa-abens pela
�es�;- d'O F'::;tado", flue é a

l2·,;h da l)C8. inprensa ca

tarínense.

Desejo continue este [or
nal a trabalhar l�e'') bom
no=-e de nosso Est=do.
C,ndial a'!y"'c" do
Osvaldo M,,"'i.J.�rlo

Sr n'retor <1'" Jornal O
ES7ADO

Flcrtanópol-s. S. C.,tf1rina
Ao matut'no O ESTADO

e à t'ld() seu �'ã (')'I1"ei'·o. en
vio sinceras co'wr?.t'tlações
nelo seu 5.0 aníversãrío..
Que' êle se+s defensor da

língua ín+ern-�jn!lql Espe
ran+o. a riníca 1"1", ror seu

caráter de, neutra n<Õ') v'sa
de"" de 1-1f'1-""�'"n;;" lin

lin0-'i,<;t,lC? nos pq-::;�s novos.

13/'i/65
wr'>(lesio Ee:� ::"(:l de A·

breu
Jc rnalista (:"0 ":3 .... r-nto

�r�1'1 "11". T)':1""';�""''''':
P-e18 y.;pr< <<"In - � �., ........ " 1 'n�

nbTe ....F�:;.,.ir. r1",�' ('��-·íl r"o

jorn<:ll !lO- �S�· 1. �;oJ C �'"J''1ar
tamento FSt�(l1";, <� "'<',t8)
tístj �n., associ ar') c..s hO·-1e
nagens p:

..CS·· :l<":' f r:�:;r'e
'con:'eitu'lcio .i""1'�1 �-�-e�en-

, ta cu"�nri-�cn�,�s �""" "ot-'JS
, tie fs'icidn'le�, t'-'rT1,� �x

tenslvas aJS �3r..! is col-,ba
r:;td'lTes.
Florianópolis 13-5:1S65 �

Ao sr. j0r. D�min,g�J F.

Aauino e de-'8.is í',�\ri -ná

ri;s, des"e """1"::dundo
jornal "O Estn:;l:::", '-i.;nhas

felicitações !l'lS si,'1,c'1ras,
pela passqg�'n r]J .'�Lrl"::l1en
teniriQ, de fF',[lnr-l.O - E;ão
os votos da II'i[ ±t -:rma.
Florianópolis, ;'3 de Maio

de 1965.

Ilmo Sr.
,D;r<�t.or do Jo"nal "O ES·

TADO"
Nesta. I

Il1.1�trfs",im C:<�·1h')·

nossa homena gem e os seno

timentos de gratidão, evo-,

-ados nêste era, tendo em

'lista !J.' atenção, constante
-nento dispensada à .nossa

'Bntidrde, nela díreoâo e fun .

cíonários dêste matutino, ze
losos no cumprimento dos

seus deveres, no' sentido da

defesa dos direitos e no pro

�re�"'l 'da terra catarínense,

Rendo o que se nos apre
sen+s para o momento. re

n""..,-mos 0S votos de pros

peridade contínua e subs

crevemo-nos,
!Ylni C'nrrltalrente.

lI��()(;TA�Ã'\'<) CORAL DE
"'T n�.TANO'POUS
�"",(lS Alhe,to da, Silva

'faria
nrno. Sr. ,'. /
Domingos Fernandes de

�quino
.

nn ni-re':or no Jornal "O
�Q'T"1(\r{O"

-

l'T��'T'A,
Pr"?:rdo, Renp')r.
At'<:,'lri'3ndl)-nt"8 �B . come-

rnr�,,�fip,s no ' Cin�n;nte!1á
rio rl.i') M�'lis

..!\r>tirr;o DiRrlo
de, "\':1n.ta C!i1tl1rih'l: ré:'lohreu
9, :ni��tD.ria dá 1=i'. é, 'x, ho
",�,., n:;;er ' p,sse �x-Óré<;sivo
Oro;ã,o' da rmp"'.:msa',.Catari
nenf!e, in'1t'1tu;'1à'1 I'l TR'O-i
1=i'FTT "CT1\1'QU"'''T'T'r.;:1\T à.'RIO
do .TORNAT, O BS'T'ADO". q

ser crmferido 8 mais bela
'J8rti.da jogada no próxi'11.o,
'Ca'nneon"!t'l F''lr'''l'''lno1ita
no de Xgdrez Indi'vidwH, a

ser -realiz8dn D"S' nróximos
mêses de junho e julho. �

N<:t ocasião onortuna. con

tamos com. a »'!'e'len�a de
V. S9., para efe�URr a entre

f5a do referida t.ruféu.
Sem mais para o momen

to, renovando nrss'1l'i ,rotos
e congratulações pela efeme

ride. subs�revemo-nos sem

pre gratos pelo muito que
temos recenidG dêste "11atu
tino em pró,l do enxadrísmo
cat:'lTi!'ense. e,
Cordialmente:
D-r. Luiz Addfo Olsen da

Veip;a
'D,."""iden�e
Wi]!'";)Ú J ,ibó7i.o de M;edei-

T11'Y1o sr. _ DiT �::I;(l·r.
C"-"" """,,ne '-t;f'!'''�8.'1 di

ri.i'l os l""e'Js "'''\('''','1''''' yoto,Ne �rn:CT��hl" �."i"'l ;; ir. s,
q t,:'d" fli'qn<ín "'f" i()�nal:s
t.P<, 'e' fl1,,�i�n!'i ·"'0<; a� com

nletn� c'n"'uerhl �n�" de

I'r,:
- -

; l'
-

tr'�-� !
'

'. '

Prec"f2,-se c:e um balconista que tenha
conhecimento .:; prática em materiais e ser

seTvicos de f,1,=�rin'délde, Tratar no Es�ri�;Srio
Pessoal - Idade: 20 aHoepck _' Setor de

25 anos -

(Não 1-c"r:C'
til apresentar-se)

os re(lui�itos ex�gi�os)inú-

,\,

\;f[i\��� ('�[!l'S �,,,,"J'j,...

T.errenos em 'Canasveiras - 200 me

tros balneario - com frente para k Baia
Norte.

Informações: A.Carlos, Bonetti ·fon e

28 18.

P�·t�dparão
EntieI io Pr!:lzeres e Sra. e

Vva. Olívia .F. de Faria

, .

têm o D�'Ã7�r, de partiéipar o
noivado de seus filhos

E1c!'sa e ArélraÍ
1 ,

Bi-sué'çu, 5/5/1965
Rua CeLrn.;e:xe�:ra fre Olivera,5 Rua J9ão

Horn, 2.

•

(antin ·(Im, chegando a nossa ...
fício da' formação, e cultura
do nosso povo.

Aproveito a oportunidade
de relembrar com gratidão
o apoio constante dado a 'to

das '::t obras 'de bem entre
ás quais a nossa modesta

Assistência Social São Luiz
e as obras da paroquia.
Peço a Deus uma benção

esr-ecial nesta data para
um futuro 'cada vez mais

bríthante na edifícacâo de

llrra cultura profunda e só' '

lida que leva o homem pe
lo caminho certo de moral
e de conhecimentos para a

sua felicidade eterna.

Servo e Amigo.
Pe. Antonino; Vi!iá.rio e

Presidente . da Assistência
Social S. Luiz

Florianópolis, em 12 de

maio de 1965.·'

Se; ihor Ditetor:

Apraz-nos acusar e agra
decer o' recebí-nento de um

ca�,}m1ário e de Uma flâmu

·la alusivos ao. cinquentená-
rio dêsse jornal.
Para nós, que entendemos

'ser a boa imprensa pento
alto interêsse para ,o, a

prt-noramento cultural de

mais um país, constitui a

gradável satisfação o cum:
pri"11entarmos a valo,rosa e

qUi'?e de "O ESTADO", pe
la passagem de seu dnquen
ten'irio que, numa feliz co

inci,dência, transcorre no

mesmo dia em que o Brasil
.

inteiro comemora a liberta

çãn dos escravos.

QuélT'l, aceitar, pois, Se

nhC'r Diret<pr, e transmitir

aos seus auxiliares, os nos

sos cumprimentos mais

cordi9.is, com votos de per
manente crescimento.

'

Atenciosamente,
Lauro Locks
Secretário da Educação ,e

Cultura

Florianópolis (SC), 12 de

maio de 1965.

A "O ESTADO"
C:;>;X�, PClSt'll. n.o 139
NESTA CA,PlTAL
Prezados Senhores:

CINQUENTENA'RIO
1915 -- 13 Th1aio -- 1965

1\C11.S0 e muito a<?:radeno à

genti'eza dÇl remensa de

hri'ldes comernorgtiv"1S ao

"IT�l" s�c1l10 de Iid�ranca à

boa Imprens8. de Sani'a Ca

tn.r'n·,", por na,,:te d5sse

T)"rs"O;i'1so O'rgão.
1-"r '0'7eit::> %I onortnnidnde

�')- .�,- �;r"'''�i·Y''14-n.e�''.+'l!ldo-os
r2·1·1 '111Rni.c1_."-";�'l f'at'1. B}me

'PT n Jvrs êxitos a par de

1"111't" felicidade pessoal a

todf)s os �eus dirigentes e

run�ionários.
Q""iram ?�ei.b'lt as mais

corrUflis -e atenciosas
S111da�ões
E<JTICO de Cr�dito Real de

Mip"s Gerais S. A_

O'�y Ribeiro da Cunha

TeP3s
Gerente

Fl""ianópolis, 13 de' maio

de 1965
11'.1'10S R"�, Diretores do

"O ESTADO"
Nes�a Capital
Menciosas saudacões
Valemo-nos desta para a-

presentar à di�!J. Direção e

a t(�df)s aqueles que labu

tam nesse conceituado ór

gão dg Imuren�a Cat2rinen

s\,!, nossas congmtul�çõP1;
pé:, T'aSS'lgem da dat't que
assinRla o cinauent"nário

da f,,,..,n,,�ão desse prestigio
so jornal.
Cordialmente
pp. S. A. Moinhos Rio

Grandenses -

Il'110 Sr_

D'l!Y1ingos Fernandes (le
Aau;no
M n. Diretor Gerente do

Jornal O Estado
NESTA
Com motivo da ma gn!J. da

ta em que os C",tflrim�ns�s,
Çesteil'lm o cinnuentenário
1,0 3""''1.,,1 () Ec:;tad'1, n'ls. os

rta 'T'elefônlca Cat"rinen-
, .

<;e. ('1)"1 prao:>:er n"s aSSOCl'l-

mos a esses festeios, dese

jand.o ao sr. Diretor ao cor

po de redatores' e' funcioná

rios, toda classe de felicida·
des e progresso.
CC'nrnflnhia Telefônica Ca

·",,;p"!T'se
.ToF,o C'3.r\9s. Ganzo, Fernan

dez ,):t�"

Carlos Alberto Ganzo Fer
nandez

Sr. Domingos Aquino
Jornal O ESTADO
NESTA
Nossos calorosos cumpri

mentos passagem cínquente
nário deste matv�ino eficí
en+e dirhi.do u""-,<>do amíao
Conceição GaP,' ,tti Famí

lia

Urgente Sr. Di"etor Jor

A Delegacia Re ríorial Tra

balho por seu D3legado et

demais funcíonártos apre
senta a Dlrecâo i.esse, tra-

"à.i.cionaJ. oraão 1r.mre�sa ca

ta rínense curnpr+nentos pe
lo seu cínquertenãrto l?t
sc1.s cds
Fernando José Duarte Pi

res

Delegado Regio-'1al Traba
lho

',''lrnal "O Estac1_ó"
l'T:ESTA

. COJ1.18.nnO Ger111 da Polícía
Mi.1itDr de Santa Catarina,

,
SE'l1te·se hcmr:ilcto r,m

.

cumpri
mentar a 'direçãO dêste or

gão imprensa catarinense

pelo transcurso e'e se11_ cin

ql1enter<>'rio augu::-ando mil
, felif'idades pt.

CeI Elvidin Pe�ters
Crnt Geral PM

Jornalista Dorr:tngos Fer

n:mdes de Aquino
Jornal o ESTADO -- NES

,TA
,

Flnr;.<1PÓP01is P>0.

NR 634 de 1�-5 135 em no·

me Superintendência Nacio
nal Abastecimento vg SUHS

Jurisdicionadas e meu pró
prio vg cumprimsnto ilus

tre ,iornalista e brilhante
corno de auxUia "es ' 1'Y1oti.vo

'sümificativa data cinquente
nRrio O ER'T'ADO sds.
Osv<tldo Dieil'a
Deleo'?do da SUN� em

S�mta Cs.tarina

J0:rnal
NESTA

O 'Jf.STA!iO. ;_
I

.

pela transcurso Ciquenta
an-is esse Jornal

IVo Maes

NESTA
Felicitamos 'Diretores vg

Redatores et todos funcio
nanas prestigioso Orgão
que orgulha povo catarinen
se passagem Cincoentenário
pt G. Cardoso e Cia Ltda.

postulados dignificantes de liderança na imprensa ca

fendidos saudoso I Diretor
.

tarínense minhas mais efu
Rubens Arruda Ramos vg

.

sivas felicitações -- Maria
expoente rnáxímo jomalís-. Delourdes Vaz Sipitiba.
mó catarinense sds .: Direto- -

ria Departamento Regional
'SESI Santa Catarina Gu€
lherme Renaux Diretor vg
João Batista dos Santos Di
retor Secretário vg Milton
Fet Tesoureiro.

DURETOR O ESTADO
NESTA
Associando me comemora

ções cinquentenário presti
gioso matutino. O ESTADO

vg envio-lhe minhas congra
tulações e votos crescente

prosperidade ao tradicional
orgão tanto enaltece 'impren
sa catarínense pt Deputado.
Mário Tavares da Cunha
Mello Secre�ário do Inte
rior ,e Justiça.

Domingos D'Aquino -- Re
-Ó, dação '''O ESTADO - Nesta

" Tenho máxima satísíação
-

saudar vibrB.nte orgão im-

prensa catarínense ensejo
transcurso, cinquentenário
formulando votos' cres

cente prestigio conceituado
matutino - Deputado DOl
tel de Andrade Vice GOy,nadar. t

�em o ,....r8 .... �:....,t� ? ·.j;"i_-r:p.'id� ros

de de feV'lT' ",t� Vés e V')s· Secretárlo
,sa e1.uh�e 1'3 hn(,'�112-":ios,
as sP:Rsen.J..a írn'7":).ro fio "·sso·

ciação CrraI (l,e 'Fl�ri,:,n";':)'l·
USt ('111e .n1�F'"l1 h-i4'"10 .f.'�Sti'7�)
une---n-se Fl�S fE' ...,.l..r:if)S em

co ......"e·..,',..,r... ,.,,�"""' .,,..., T1""""'I"'le�' rle
Our" d'l -"'''''q '" Cl("') diário

Florhnópnlis PC_

Dele"wda_ Regio'1al IAPC
Neste F.s�ado crngrpt1l1a-se
e<;<:e órllãõ imprensa na,tari
nsnse trnnsr:ursn Cha_uen
ten>Í�;n ""18. fur�daçã')" pt
S" 'õ?ni'\es
tn,,,::!ltcr 'Pel'eirz, Baixo

Deleg�do -

.1"ma' O P'C:;TA")O :r-TESTA

Fp0lis SC

Cll'1'1,P'l:-;1�1e'1to uass- gem
Jnhl1p.ll d.e nurn 'Ít.
Valdemar EgidiiJ da Silva

Reda.�ão
NESTA

O ESTADO

Exmo Senhor Domingos
Aquino
Diretor Jornal O Estado
NESTA
Faculdade Serviço' Social

Santa Catarina Une-se home
nagens Jubileu Aureo for:
mulando seus incansáveis
diretores et funcionários' vo�
tos perenes felicidades lon-,
ga existência.
Clementina Tonellotto
Diretora em exercício

JORNAL "O ESTADO"
NESTA

Cumprimentando Direto
res et funcionários aos Cín
coenta anos de honrosos tra
balhos vg formulamos votos
de continuados sucessos

informaçã-o catarinenses pt
Dietrich

-

Von Wangenhein
Presidente Associação Co
mercial Florianópolis

JOnNAL "O ESTAm)"
NESTA
Transcurso cinquentená-

rio presti-gioso órgão ,im-,.
premia barriga verde .Iormu
lamas' melhores votos cres

cente prosperidade
.

e contí
nua luta ,em prol letras ca

tarinenses'· pt Registica.

O ESTADO
Rua Conselheiro Mafra

NESTA
Nome 'proprro et Federa

ção Comércio Estado �anta
Catarina et conselhos Regia
"naís SESC SENAC Apresen
to Diretor Gerente et de
mais funcionários esse pres-

'

tígíoso orgão imprensa ca

tarínense vg transcurso cin
quentenarto sua fundação
vg todo de lutas defesa in

terE'l�ses democracia et cau

sas povo vg congratulações
com' votos prossiga trajeto
ri'l. ,hoI?rando memoria seus

brilhantes Diretores entre
quais Rubens Arruda Ra
mos pt SDS Aroldo Soares
Glavam
Presidente

Aos companheiros do bri
lhante -matutino v:{ pelo, sen
50 aniversário mell:S efusivos
cumprimentos
.. Oswaldo Cabral

Diretores Jornal O E�TA
DO

Cops. Mafra
NESTA

FpoliS,' 13-5-65.

(

Senhor n1":etor de o [cr
nal O ESTADO
NESTA'

DIRF.'t'OR O ESTADO
Assoéiação Pais e Amigos

Excepcionais de Florianópo
lis incorporando-se rrianifes

tacões carinho que hoje es-,

tão sendo tributados valoro
so orgão imprensa catarí
nense envia seu Diretor e

demais <servidores esse .jor
nal suas mais efusivas feli

citações
Saudações
Manoel Feijó

NESTA
Ense!o C{ncoentenário des

te Matutino ,pt Envio mi
nhas congratulações
Cavallazzi.

O ESTADO
Conselheiro Mafra
NESTA,
Gr"lnde abrace: todos tra

. balham O ESTADO solidá
rio homenagem inesquecível
JU -:- Alves Pe·drosa. '

Direção de O ESTADO
Rua ConselheLro ,Mafra,

160 Fpolis,
Pelos jubilosos 50 anos de

'

Missa de 1. Dia
Coronel Antenor Taulois de Mesquita-

- A familia do CeI. A.ntenor Tanlois de

Mesquita comovida agradece a quantos a

consolaram e confortaram no doloroso transe
, '

por 'que passaram e conviida, parentes e amí-
"

gos, para � Missa'de 7. Dia que mandam, ce
-

'lebrar em intenção a sua alma, no ptoximo
dia 2Ú, às 8 horas,naCapela do Cólegio :'ca-_
taÚnense.

Antecipadamente agradecem por ,mais
este 'ato de :fé e piedade Cristã_

o P O iR lU N I':D A D E S "

_
_ MORRO DO GERALDO _
'A,Rua Dr: Odilon Gallotti -- Temos duas casas gemina· •

; das dê madeira. -- Preço facilitado. _CONSELHEIRO MAFRA
l1li

Casa para negócio, na rua Conselheiro Mafra, 132, ao 1a- JII'
ao dá antiga redação do, jornal A VERDADE. Casa de' •
7x18m em' terreno de 7x46 m_ Ponto excelente para ne- ..
góclo. Dependências: 3 quartos - 3 sal�s - cozinha -- '!,t.
banheiro ��dispensa, e 2 quartos no sótão. Preço bási- f,JI'

,

co Cr$ 12.000.000. l1li
BEN'rO GONÇALVES (Centro) JII'

Casa no centro, ao lado da redação do Jornal ,ia ESTA- _
DO", à rua Bento Gonçalves, 12. Com 2 quartos - 2 sa- l1li
las -- cozinha e banheiro completo. -- Apenas '6.000.000. :CASA NA TRINDADE

'

JII'
Três (3) casas novas de madeira, bem conservadas - _Desocupação imediatá '- por apeqas 6 milhões (as
tres). - Aceito oferta para cadl1 casa em particular'l -- •
Ver na R:ua Antônio Carlos Ferreira 40, Bairro 'da Pe- •
nitenciária -- Trindade. \.

,

Casa de tijolos, terreno 20mts. de fre�te. Rua Max' de ,
Souza, 740' - Coqueiros. Preço �special -- 2.200.000. •
CASA BAIRRO SAO JOÃO ,.
SAJ_,AS no Super Mercado (Mercadinho) do Estreito,"
com frente à Hua CeI. Pedro Dern9ro. 2 salas para Or- •

•

�
_'
,
-
•
..

,Pelo transcurso 'i0., aniver-
s8.:rio Fundação Mfltutino O
ESTADO congratulamos
vossa senhoria. enviando
lhes efusivos pa�abens ex

tensivos todos lab'.ltam nes-

se jornal cordhlnente so

ciedade J:'ró Desenvolvimen
to Estreito - CarJof.l· F,amos

Secretário Expediente

Domingos
.

Fernr,rldes

Aquino
Jnrn.81 O ESTADO .

NES'J:'A

,Re"eo8. ure'<:ado amigo e

fetuoso ?,braço Bodas de
Ouro ESTADO que tantQ en

granoece a Impre'lsa B1uri

ga Verde pt Os C'lmp"'imen
tos a_ toda a equipe por vo
ce d�rigida pt
SDS

Deputado Waldemilr SalIes

,T()P1\T4J.J O EST,\DO
l·TR8TA

...

Peln Tr"nscurso cin'1uP

ten8rio desse c"'�lceitua[l!
orgão de Imurensn: aprese
tamos nossos efusl.vos cum

primentos Banco Agrícola
Mercantil S.A.

JORNAL "O ;ESTADO"
'NIj::STA
Câmara Municipal Floria

nópolis acolhendo proposta
Vereador Arnaldo Alfredo,
congratula-se passagem 50

Aniversário de fundação,
deste Orgão de Imprensa
vg orgulho de Santa Càtari
na congratulações estas ex

tensivas aos seus diretores
e funcionários pt Saudações
. ,Dakyr Polidora -- Presi
dente

REDAÇÃO "O ERTADO'"
Rua Conseleiro Mafra
NESTA
A todos os que trabalham

'para que esse nobre orgão
da Imprensa Cata'rinense
conseguisse completar este

Cin�()entenário des'ej.<tmos
os mais sinceros parabens
Saudações
A GONZAGA E ClA LTDA

O ESTADO -- NESTA

Na, data em que esse pres
tigioso matutino comemora

a passa!;em de seu meio sé-
'cuIa de existênci'1 vg apre
sentamos sua direção vg re

qatores e demais aúxiliares
vg nossos '-cumprimentos.".
Vg com votos para 'que, con
tinuem 'eXercitando nobili·
tant,e ipis"ão de orientar 0-

pinião PÚbhca vg
,

dentro
4' • �..

• '"'.,
•

ganização Comercial.
BOX a vénda Super Merêad'{) fRodovüíri"l),

APARTAMENTOS

�,

ótimos apartl1mentos em edifício recem-construido Alameda Adolfo Konder, 27 --

-

Próximo a Pont.e Hercí}io Lu", - Magnífica visão panorâmjca da Baia Sul -- Apar
tamÉmtos em diversos tamanhos, desde, I quarto e sala B,té apartamentos ocupando
todo o pavimento com 3 quartos -- 2 saias -- aqueci:çnento elétrico e sRcada em

todo o lado da cidade. Entmdas a partir de 4.000.000.
l<t "

CO� li/�TE P \ RA . MISSA,
Dnr,r;� l\'[t\&TTNS PERETRA

CSNV PE?"'EIRA.CONVIDA PAREN
TES E A�"'TGrc R�RA ASSIST1REM A
IVnSSp I'E � O !ff�S QUE MANDAHÁ CE
LEBRAR Pf'"'7 ALJVl:A DE SUA E'N'ESQUE-,
CIVEL ESPÔSA DULCE MARTINS PE
REIRA.NO PROXIMO'/ DIA 20,AS 19 HO-
RAS:NA CAPELA DE NOSSA SENHORA
DA 'RÔ -

P ,I; M, SACO DCS LI-
- -...

..•
.

MÕES,ANTECIPADAl\1'ENTE, ,AGRADECE
·POR ESTE ATO DE FÉ c1nstÂ:'

; .. , :'t'.;. .. .

_ .. "

JORNAL O ESTADO
NESTA

Congratulamos data aus

piciosa almejamos p.rosperi
dades pela Igre,ia Presbite
riana Independente' _.:.:. Rev.·
João dos Pa�sos FurtJ1do --'

Pastor.

.
JORNAL "O ESTADO"

.
'

.,
,

�ASAS
,

'CONJUNTO. RESIDENCIAL DA CAIX_!\' ECpNóMICA -

ÊSTEElTO - Rua Vereador Éati�ta Pere�ra -- Casa 'de
':"',aterial' com 3 qU'lrtos e demaIs dependêpcias -:- Valor:
Cr$ 7,000000.
RUA SAO JORGE .

Casa com 3 Quartos -- garage e demais dependencias :_
Preço Cr$' 9,000.000.

',. ,

" <'
-

ÓTI�1A 'OPORTUNÍDADE,-NO ESTREIl'O'
Gasa de alvenaria no Estreito -- à Rua Santos ,Sarl1iva,
46 - Em frente s,o Clube 6 de Janeiro. - Construção es

merada, contp.ndo 3 quartos - 2 salas - cozinha -- ba
pheiro completo - quarto de empregada - garage de
material ao lado. Pagamento à vista ou facilitado.
RUA VALDEMr\R OURIQUES 479 - Bairro São João

Capoeiras -- Cas!J. de madeira de Lei dupla, com frente
de pedra, contendo: 3 quartos, 2 salas, cozinha' e insta

Iação sanitária, notando-se que a cozinha e instalações
s'3nit.ári2s são de l"1aterial e revestidas.
RUA 1',10NSENHOR TOPP 54 (Centro)
Proximo a rodoviária, casa com J3.P1plo Living (52m2) -

quartos - cozL'1ha - banheiro completo e área de ser

vir.os. A':\:ea total da casa 154m2. Otima construção, rua
tranquih e próxima· de todo comércio_ Terreno com

300m2.

Domingos Aaui,no
P8"'��qO O"ESTAE>O
N C<�A,

.

U'
.

ande: a'Qra ço exten·

". ,·compa�heir(i)S

Trajano 12 Sala 7 Fone

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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REDATOR: PEDRO PAUIJO l\L�CUADO � COLABORA DORES: MAURY BORGES ",-. G!I;BERTO'
GILBERTO PAIVA DECio' BORTOLLUZZl ABEL ARDO ABRAHAM - Mi\RGEL'US
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T.J.D. deu vitória para o

Ol,:mpko por 7 x O!

EME-BE

A d)'retor�a do Cachó?ira
,de JÓinviUe, eiwiou expe:.
diente aos mentores do·

Riachuelo, comunicando,
os páreos e a, organização
de 'suas respectivas guarni
ções que {esta'rão disputari
do a lUa. Reg-ata Inter
nacionai de Santa Catar!-:
na.

- x x x -

A re)Jresentação do Ca

choeira de Joinville ai�'da

não se decidiu se particI
pará do páreo de OIto Gi

gante. A diretor;a d,o. clu

be joinvillense ficou para'
dar a resposta para breve
uma vez que deseja primei'
1'0 conhecer as condições
do ba'rco que lhe será em

prestado para correr,

x x x -

Herbert Thailaker e Wal
mor Ferréira fotJ:harão a

dupla de Dois Sem que

participará do, páreo in

ternacional da >regata 111'0
gramada para o prÓXimo
dia 30 em· nosa capital, re

presentando o Cachoeira.

perior Tribunal de Justíca
da C.B.D., dando-lhe o có

digo o prazo de 5 dias pa-

são anterior, cabendo tão

somente, agora ao Metro

paI' interpor recurso à in8

til.r{cia 'supeL"ior.
._. ..o( .......• ,,,r�. ,'"'._;•• "",,_._ ...

,
_"

._:_ 'x' x x·_·

.

..

. \.

A :dire,toria do Riachuelo'
está aguardando um pro
nunciamento das direções
do Jornal dos Sports e L\
Gazeta Esportiva para· S'it

'hei, quais os jornalistas
que', ia'rão a' cohertu.ra 6ft
IlIa. Regata Internacio'nal

de' Sant'a Catarina.

-xxx--,

Nos
.. próximos dias seg1:i

rá um 'caminhão para Jo··

invile, es�)e'ciail�lerite, para

transportar os barcos em

prestados pelo América ao

Riachuelo. A seguir" será
enviado outro veículo para

transporta'r\ de São. Paulo

os barcos' cedidos por em

préstimo ao Riachuelo pe
lo Tietê,

NAHAS'

fir, lilT'''I e1"t'revista com
sP" '1l''''s'rlerte. o dj-nâm;co
c ,,>c;. Ramo� Ftlh0. ·aliás

.nota-�e perfeitamente en

tT" 0·<:; riaCl':llpljncs uma

vibl"fll'ào incomum , todos
trabi1,lhando

.

e preõ�llnarlos'
em a"resel'tar ao núbiko
esportivo r'� Sa",ta (;a,tarl
na uma festa digná do .seu
.Tubileu de' Ouro.

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

--: X x .x

A equipe paulista do Tie,

tê, somente se fará repre

sentar no páreo de Oitp
I •

Gigantes que encerrara a

'regata patrocinada pelo
Riachuelo em honienrg-em
-ao seu cinquentenário de

fUl1dação.

Ao ensejo do transcurso

de mais um aniven:ário da

Associacão dos Cronistas

EsporÚ;os de Santa C.ata

rina, dia 24 de julho, ::J

presidente dà entidade, JC1l'

ge Cherem, apresentamí
um relatório qu resume

as ati-vidades compreendi
das no período dezembro

de 1963-julho de 1.9'65. A

fixará cópias na sede e no

reservado do campo da
, .

I ' ! � ri" r- PI'dilSr CO t<r{)-.:ao au o e agora
o P,ALMElRAS

Com os' resultados da ro

.tlada de sábado-domingo,
o Palmeiras assumiu a li

del'lança do T�rneio Ril)

São Paulo, decidindo o pos
to

I

com o Fluminense, na

tarde de domingo, no Ma

racanã. quando levou a

melhor pelo escore de 3 x

1, enquanto que em São
Paulo, Vasco era,batido pe
la Portugue�a pelo escore

mínimo. Surpreenclentes
os resultados de sábado,
quando o BotJafogo detl'ro

.
tou' o entço líder Sã.o Pau

\ lo ,pelo' escore de 5 x O e !)'

CWintlans, contra o FIa-
1!t8llg0, estabeleceu 5 1[ 1

-%0 a
.

"laTIterna" 'pa
.

,

bro",negra Cá<ri.oca,
.. ' .'. '.

, ,�, .

rua Bocaiuva.

Com- os resultados acima

ti. classificação passou a

ser esta:
10. - Palmeiras', 3 p.p.
20. - Portuguesa e São

Paulo, 4
30. Botafogo, 5
40. Fluminense e Corínti
ans, 6
50. - Flamengo � Vasco,
7.
OS JOGOS RESTANTES
Eis os jogos que faltam

para o término do, retUlr

no.:

Amanhã - Botafog� x

Vasco, no Rio, e Palmeiras

x São Pa.ulo em São Paulo.
Sábado '7 Sãd Paulo x - x X x -

Fluminerise, em são Pau-
\

lo; e FI�l).1el1'go IX' p�rlu�ue _ r,#\cio' da ACESO

,\,l)a, ;eilP, �ão, PalIIo seo" principais
.

c.lubes do
'.'

I x' ':orintiansl nó' R" .�. ::lSãc!) .

Paulo solicitam

<,;:�'�i���dt-: ,/;' "';1
.

- ,c, x x -

Na correspondência diri

gida à C.B.D., comunican

do a dilatação por mais

dois meses do concurso de

repo�:tagens "A EVOLU

çÃO 120 ESPORTE BRA

SILEIRO", a ACESC trans

mite ao sr. Edson Olivei
ra, do Departamento Admi

nistrativo, daquela entida

de, o dese'jo de remeter o

resultado no mês de Julho
que assinala o aniversário

"acesqueano" .

ff;messa de fotografias e

flâmulas, para a confec

ção 'de un'! painel da enti

dade catarinense.

- x x x

aos

Membros da ,Associação
dos Cronistas EspO'rtivos de.

'Santa Catarina recebidos

pelo engenheiro Paulo

Wendhausen, diretor da

D.O,P., gir�ndo o encontro

em tôrno d� rpparos de UT'

gê""cla nas cabines de iíp
prensa e té dio do campo
da rua Bocaiuva.
O dr. Wendhausen, de

monstrando a melhor boa
vontade. ;prometeu desig
nar auxiliar seu, para um

levantameJtto das necessi
dades da ACESC. Estive
ram presentes à audiência
de ,ontem o presidente Jor

ge rh0l:om. o l1;Ce-nrl>s!n"n

te Dalmiro Mafra, o segun
tlo-secretár.io Divino Mari

ot e o sr. Abelardo Abra

ham, que vem colaborando
estreitamen'te com a dire-
toria acesciueana. :rodemos
antecipar que os servicps
r,eferem-se princt>a:1mc:nt'é
à parte d� waior seguran
.ça dos qJS'" "fI,l:Íalhal:n

. r
" "

que�e (lr'
. ·(rI
r

Iiiti;J .

'o Paula Remos �mpa:foú' em Brus-:
que; 5a. fe�ra;' equ'. novo en -:onfro
A equipe do, Paula Ra

mos exibindo-se amistosa
mente na tarde de anteon
tem na cidade de Brusque
conseguiu bom resultado·
ao empatar por 1 x '1. com
a equipe do Paünandú.·

Na noite da próxima
quintá-feira, o Paula Ra

mos estará
-;

recepcíonando
o Paissandu, para uma

partida' re-'anche no, está
dio Adolfo Konder.

,',

o VaSf:O em Ifajaí dia 30

e Lima.

Za',guE!iros centrais � BeH

ne, Djalmà Dias e Brito.

Zagueiros esquerdos - Ril
do, Altailr

.

•

Quartos zagueiros - 'Clovis
e Robe,rto Dias

Dois nomes, especíalmen
te ncar-am de fora desta

seleç�õ'�â.e valores que can

saram' surprêsa: Ditão da

Portuguesa . de Desportes
e Abel do Santos.

Basquetebol
Pc.r Décio' Bortuluzzi

Segundo. o notícia a ím- be de S1io' Januárío dia 27

prensa carioca 0\Vasco.· da -em -�Cl"iciúma, cujos �(l.dver,.
Gama estará . se apr(!s�n-., sárros. todavfa.. não focam
do' dia 30 na. cidade de �h, ':t'ivulgadas" pela imprensa
jflÍ, estando também pre-« da. -Guanabara.
vista, uma exibição fio clu

RiaChueID,./· ,MarUne.IIF:e Rldo·:- 'Luz,·' co.• m t.ião-Jo�-J�-m��;'�-(a-r.:e;-",,--�ir�rr·-:·,:rfn�-,n,
J
" . 'e :Nevana, respe('tivame..,t"

0'8 UlhosL.oa Internacional do dia' 30 ';�:��D;::l�;J� E?;:��;�:�::::��:
Eereveu : Abelardo

'

�a�o��o �:���:,e�:st���eé��� ;:;:r dos clubes da ci-' -��ré;;m:�;s.-P����lr�I':e�-O Sa1:o a Hsla �dàs -::onvbi:,á �o'e�
Abraham .

cer .sempre cedo. para ver
.

De Início devo dizer que "te Estão procurando se ha Num total de 28' jogad6- . 'Médib �volârtes
.

-'
.'

Zito,
os treinamentos das guar- faço os meus comentáríos bítuar melhor com as pa- res, a. Comíssâo TécniCa Carllnhos e, Dudu

'

dentro da maior ímparcía- lamentas íargas que -man- da C.RD. deu a conhecer �strel1�as .-'ireitos - Garri

Iídade, para que o públí- caram buscar em Pôrto' A- Q nomes dos atletas' convo cha, Jairzirho e Gilda .....

co fique mais ou menos ao legre. Para remar com es- cados 'que defendeeâo o Meias armadores - Oer-

par do que se passa real- sas palamentas é preciso prestígio do f�ltebol brasi- so», Ademir da. Guia

mente com os clubes c'e ter muito preparo físico, leíro no próximo riro pela Centl'q ava-it.es

remo em nossa capital. As pois elas puxam um boca- Et1ropa. Eis os nomes: Servllio e Célio

sístí a descida de rala do do e1'e água, E' preciso mui Arqueiros � Gílmar. Man- Po",tas' de lança
oito gigante do Ma rtirielti to estôrço

:

para aguentar. ga e E?uli e Flfivio.
e gostei bastante do seu dois mil metros com aque- Zagueiros direitos - Dtal Extremas esquerdos - Rj.-

rendimento: Tenho dito les remos: DEl Aldo Luz ma Santos, Carlos Alberto naldo e Pepe.
sempre que êsse oito ain- observei um quatro. c-pa
da é muito bom, rema fi, trão

.

fazendo o percurso
base ,de conjunto, bem rtt 'num ritmo de' remada .m11.1
mado e tem uma chegada to bom. Aliás o quatro' do

.

espetacular: Conversei in-' Aldo é fOl'te. faltando so
clusive com o voga ela guar mente m.aio,r preparo físi

nição, o conhecido Passlg, co na guarnição. O do;s

e perguntei a êle como' se c. do A!clo, formado por o�

encontrava a Sela guarni- dilon c 'V.adieo, está ·trei-

ção. na'1'lo' há muito' temr;o.
Modesto como sempre, Poderá s11rpreef! ..ler aos

Pallslg informoll à reportn- mais entendidos. Pergunt�i
gem que o's remadores de ao Alvaro Elpo" como se.

eItg...,eneontr-e,ili:"se ··bNn..' _:'e ,,€p.<)eNm,;r:a_.·-o s..'1i.,!-. el,'l:Ioo, e-'
.

,I

que ao seu ver a guarni- Quais as suas pretensões
ção sobe de produção dia p<1ra a Internacional. Al-
a· dia. Também Ado Stei� varo resl9OJ::u1eu (me o seu

ner_ mostrou-se -si�·jsfeit0 'el�l1:)o. �5.() S" .e ....c;:ntra bem
com o te-1dimento d� S"U tégnica e {:,sl·càmen.te, ,ha;.,
oito, e disse que, "para ven:'� venclo desjnteresse, por pa,r
cê-los, �'g\i8P'nição teri"l te de aHruns' 'r_ema-dor�s,
que fazer muit'a fôrça. O mas mesmo assini. o. Aldo
qúatrq c-p8.trào do Marti- i!'''' a r8i[1, em diversos 'pá-
nelli tambérh trej'10U. r e reos eS::',:)1'ançosos em fa-

mo�trou que está ,b�m. 'E' zer uma honita f5p"lB
ao meu 'ver, o nlelho.r nua. frente afiS )::i"J;}.;s c<jj'e'?'Ori.za

to. c- do Estado. Não quero rlns a 'ivo':S"'e'os 'Rsfive no

dizer com isso que êle não valnão· do RiachlJelo' e lá,
'Possam perder, Absr�'lta
mente, apeI�HS r��� mim é
o' melhor. Do r:' achuelo vi

um quatro c-pa.t,rão tam

bém muHo bom, e que di

zem maravill1as dele. Si:J.

ceramente, ainda não ob

servei bem êsse conjunt::J.
Os ri:achuelinos desceram

a raia com o seu oito gí--
gante, remavê' firmes,

'll}'-'de-�e-� louvar, à ;fort1'a

pela qual a Federação 'CfI

tarinene de Voleibol, fará
seu camneonato êste' ano.

As rodadas . desenvolver
se-ão nas respectivas' qua
d,tas dos clubes disputan..,
tes. Assim é que, haverá

jO!1'OS nos mais' difereI1tes
setores da, cida�e, Com

Clube Atlético Catarlpense'
e 7 de Setembro "0 Estre�
to, , Cruzeiro E. C. do ·8a-.

co dos Limóps, Clube dos

Nove de São Jos'"
o Un'vers'tário do centcQ, d'],

cidade, vêse que o público
ass;stente_será bem ma"or

, . . ..\

e diversificado O interes";

S€ despertado nos adeptos'
e Simpatizantes do es]?ort.e
da rêde

- será, novamente
.

d.espertado, H'JÓS o maras

mo em 0Uf' se encont.ra ç

que preten -'e sair, DqtniTJ
go, dia 16, começou a tor

neto pré-·cJ,mneonato., Em'

�ão José, o 7 de Setembro
e n fr e n tau o dono da

ca'sa, o Clube dos Noye.
O maior benefício que' ad
virá dêste sistema

. de jo ....

gos, será o de que os Clu

bes poderão cobra'l" : mais
fàcilmente os ingressos, e

as melhorias que poderão
.

prôporcionar os lucros, nas

respectivas canchas. Cada
clube vai ter inter�sse d�
possuir a sua própria: 'qu!l-
dra. Nn setor basquetebo-
lísbi,co. sei de dirigentes'
que pensavam del'ta mes

ma manel'ra, e com 'a ná:l

eoncretizacão de su�s idéi
as. aban""oparam as lides

eI3!)ortlvas. Foi o caso do
Dr. Osny Damia'li, que
Ol"ando nirigente do Lira'

Tenls Club, tudo fêz.' uara
que o Clube da C('l,li�a
conStruísse sua qua�r::t.

Havia local, é os planps
já estavam prontos. Com

a desi�têl'lchi. da' Dfretorh
da época, de levar à frente
os planos, aquele diri'gente
abandoPo'l, seu Cfr,<,o. E

C0m 'razão, Era tempo de
o Clube Doze, de Agosto,
tent:H impulsionar para a

frente, a construção rte

sua cancha lá na sede b::1l
neária do Coemeiras Praia
Clube. O local é 'es�etacu-

é o

na, Pa'rada

.

A equipe do Avaí vai,
hoje, prosseguir nos seus

amistosos. visando os pre

.parativos para .a disputa
.
do Campeonato da la. zo-

na, cujo início está mar

cacto para o dia 30.

Vai o quadro alvíceleste
(ar combate ao poderoso
esquadrão do Mareílio Dias,
de Itajaí, estando, o prélío
marcado para a· noite de'

hoje, no "stadiuni" da. rua

Boealuva, para onde deve

rão atluír os amantes do
. esporte .das multírtões que

iii se' acosturnaram a gos

tar .do parlr§.o que apresen-
,.

ta o "onze" 'colorado, onde

as figuras de Joel l, ,�"Ji� •

II, Sombra, R'atinho e ou-
.

ros per si só valem pde
'um espetáculo.

O Avai, que êste ano

conta com dois sucessos,

quais sejam os triunfos an

te Q Barrosd e o Figuei�.
rense, está prepara:' o e lo

go ma.s espera fazer a sua
classe, conquistando, para

gaúdio de sua torcida,

\
uma vitória que o anime

sobremaneira à conquista
de outros

Um jôgo que ninguém
deve perder, este que logo
mais terá por palco o es

tádio- "Adolfo Konder".

Um detalhe que jamais
deveria passar despercebi
do por nossas autorídades

esportivas é, sem dúvida o

que rer-re-se ao setor "AH.

BITRAGEM". HOJe em dia

é difícil encor trar-se um

juiz que pelo mencs faca

impor sua .autort "ade d�

árbitro no interior das

quatro linhas da cancha.

Por melhor que sejam sem

pre fraquejam diante das

ponderações de nossos di

rígentes Que ao nosso ver

SflO os 'maiores ,resl10ns�i_
veis pelos fra';!Ü',:osos d2sen

tendimentos pl'opGrciona,
dos pela má arbitrageni.
Necessário se torna repetir
que l'OSSO$ árbitros devem

fazer valer, sempre e sem

pre, a sua autoridade den�

tro da cancha, Mas êles
se deixam levar' pelas m<f

nhas de ce'ftos .·.ioga·oDre;;:;
mais experimenta ..Jos qlJ3
sabem envolvê-los comple
tame1"'te, pasc(;'''c1o daí um

clima de confusão de."tro
do ca'l1t'o, Ho',e é muito
C01'1Un'l vermos per�arJB.s,
bbtina.rlas, bofet""s e ou

tras p.sp"cies de. "caríc'as"
em um ior!'O rp Tllhh,,'

iUf'tamente por falta ele
�'J1!'/:lf' de cer·os juízos
""�<)""'() rlir'<.;em umtt uarti

.

na, TPID0S quase a plena
ro'\"'",;r�r�?0 ,I"'I1H:\ o rna's jl1 •.

disicinlinarlo at10ta do fu
tohol hra�iloiro· só ser'Í co

locárlo à margom da pu<�
na se xi"'Q'[ll' o q,rYjitro Sr
isso não acontecer po�e!'á

Ivair,

até matar o adversárto
r'entrc da cancha que per
rnan ecerá na mema até

Esteve reunido' o Tribu
nal de Justiça Desportiva
da Federação Catarínense
de Futebol para apreciar ra o recurso

e julgar vários processos . Outro assunto também
que constam da pauta: ,g.preciaclo pelo 'I'rlhunal
Como principal assunta diz respeito ao pedido de

destaca-se o protesto ínter revisão- apresentado pejo
posto pelo Internacional Metropol em favor dO ar

de Lajes contra' o Olímpi- queirõ Rubens.- que como

·co de Blumenau. se sabe foi penalizado cora
O Colenc1o por 7 votos a a suspensão de 70 dias.

l'Ie1:0 não tomou conhecl- Apr�ciando a revisão o

menta considerando-o Ín- Trib�nal mante,ve a: deci-

tempestivó.
.

Diante dessa decisão, 7
a O, não comporta revisão
rest'a:ndo ao Internacional
se deselai:", recõl:Í'er" ãõ Su-

-----.--- \- _.� --�'--'. ., ... _.-

Na rota d.o· cinquentenár�o

para a: prática do esporte
â.e salão. Enfim.. nada
mais posso :., faJZ'er, . s-enão

tecntar levar-ta,r' a questã.:>.
·Em conversa com Gapi-

ião,' vindo reee:n.temente

da Guanrarara, onde de

fendeu 'as côres do Flumi

nElnse e Flamengo, fiq�lei.
sabe'1ci'o à que distârcia t')

po'sso has'1upte se encontra

do da Guarabara. Não é

ml,lÍta, gente a nata cio
r osso . bo�a ao cêsto e q,

mndia do gl'anabarino, Lá,
a maior diferença encon

trà-se TIOS treinamentos e

assistê!'c�a proporcio"'ada
pelo's cb"bes aos seus atle

tas .' amadores, Basta citar,

,oue to'o a.')<,1:a após. os

treil'amentos, fa2l uma re

fei'ção nas ptóDri:;ls depe'l

dên�ias do clube Capitão.--------------------------

frizou ainda, que a dife

rehça. e)1tre. o carioc:as �

, paul'sta é inf:",da, No:,;

treinos que real'zou con

tra' o selecionado brasEel-

1'0 .. ficou ercan:tado com

os, eobras' paulistas. ,No R�o

cita Sérgio, que já' este,..
ve entre nós defendendo G .

Botafogo, Paulista do Vas

co e o futuroso Tentativa,
do Flu1llinense. Aponta a

equipe do Vasco da Gam9.

como a melhor, seguida
pela tricolo''!.', rubro negra.

O que mais interessante

falou Oanitão, é de que a

turmà d� Doze de Agôsto
seni C'úvida o mail' celeirlJ

de' craques em' nosso Esta

do, em condições de treina

mentos iguais às turl113.s
cariocas, seria um dos fa

voritos E pàra reforçar
tal, idpia, frizou nominal

mente aqupIes nossOil ralla

zes que pode'riam brilhar

lá. Apontou André, -pohes
Zí, Romualdo do Doze, Ivo

e Dumas do Palmeiras' de

Joinville, Alvaro de Lajes,
E eu aponto o próprio Ca

pitão, que é um dos melho

res atletas catarinenses. se

não o 'melhor, da, atualida
de. Disse Que Tc::rado !la

ex�le:rc1or f""e sua forma

seria ,t!tU13 r em qualquer
'eQl1ipe <,ias que conheceu,

E' pena que nã,o possamos

oferecer à nosso atleta,

copdiyões propícias, para o

desenvolvimento de suas
�

(lu911�acl�s téc'1ka� em

flue o jogo se conclua.
O melhor juiz' do futebol

l.rasieiro na atualidade. é
sem dúvida alguma, o' sr.

Armando Marques. Entre
tant.o estamos a duvidar e

''111; ro, que sua senhoria
cc'ocue à margem de uma

partida de futebol o pon-
tej,�o 'G�rrj"cha ou mes

mo o endiabrado Pelé,
quando as seleções do Rio
p Srt) 'Pun10 esteiam deci
"j1"fo um título importan
te. En.1Oom seja o sr. ·A'!.'

l"'r do NJ'8 rqlles utn dos
m:1;s nrCfll'!0.0S conhecedo

rf;S d.o regulamento, será
i"ca'}uz de cometer tal :1-

t.itllfte. porque sahe 1)er1'ei
tnmn�to que a sa�da de
P-sn'j''-'cha, no c'9.so, pone
,,(., (J"c,,·,,��1" fl oel,r0Üt' do
"ser'8,trh." carioca e, por

con se\!uinte. porlpr�. impli
c.a..r 1"'0 ,SP,u af?sta'Tle"to
r"'1 :D"1')q�h'T1eYlt.o rle ál'h;,
b',..,ó' liq. FoflpraeR0 G<:\r;0�a
cb Fl'tohol' A. int"rron"i3o
"'�n ""'''''c:o�nc:: rH'_'';gAY''tc\S COli.-

tr�r'8"11 tf\(h;� as. �or"'las

e '�PO"']''''''1'''n·(1S <"o 1'-0"1

e" 1""a n"::J�fl'h9r" e R:;r
P"U1(l l'Y1<lS t.<l.mh�·"" !, •.",

sr �C'lS0'Y\ ["01'11';:"":'1 "" ''\:t

1)r"'? ft'?\.."'h<lr o""" �l'''�'t
)'1""1' b"'l1�'lo;r"� rlP futo'h('l),
si1'1l'lpsmo",tp n(l-"""ue o, sr,
.T"sii Elias GiUliare não
Quer.

o público. cJesta capital
e de SaJ'ta Cat?rina aguar

da com I"S1'Jsrt.aUva o em

bate do pcf,xin:o àt'], 27 no

Adolfo Kon 'e1', .,·,tl'e o :F'l

gueirense' e o S§o Paulo

. F.C.
Os ingressos pa ::a

sensacional amistoso in te,..·

restadual do dia 27 já f ,

ram postos à venda 1":-'1

vários pontos da capital e

cidades ·vIzinhas.

- x x x -

Como nota também se'l- \

sacional podemos infor
mar que estará sendo sor

teado, por ocasião do em:-

bate Figueirense e São
Paulo um "Daufine'. Es-:
tarão concorrendo a êsse

prêmio todos os torcedores

que comparecerem ao A
dolfo Koncer dia 27.

- ;g: x x-

Esneram os dlrige"'tes do
furaeão o com1J'arecimento
de um grande público, de-
vendo proporcionar uma

belll, v,rrecadacão e até
mesmo a qUl'b!a do reco!"d
em Sa""ta Cat·gril'l'R e:m

tras grandes equipes do

futebol brasileiro.

_:__xxx

Falando a nossa reporta
gem o presidente do :lTi

�; 'eirense Ladir. Querubini
ctedarou que a sua equipe
,;,)"tiIll1á interessada na

,�ontratação de ni.ais valo
res e que J conjunto deve
rá apresentar novidades

por c�'ls'ão do prélio celll

tra o São Paulo.

- x x x

O presidente do Taman

daré, Dr. José Flores, df'
clarou a nossa reportagem
que o vermelhinho do Es

treito, elllbO'ra esteve en

tre os chamados pequenos
clubes. estará lutando por
umá boa colocação !lO eer

Falan �o a nosa repo't'tà�
tame deste ano e que mui
ta surpteza poderá se ve

rificar:
-xxx-

Po,r . outro l�do o Dr Ci
ro Marques Nun�s, futuro
presidente do Pàula Ra

mos, falando li repo,rta.gern
r1'slSo (lue o Pall1a .RI'I"l'loS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



refeItos

obras de investimentos.
A seguir o Senhor 'Secre-

tá rio dn Fa7enua fez am

pla explanação s, respeito .

d;JS déb:ü JS Jf:::tiyados �om
o Senh�r :11õ.ni!jtro dá Ta
zanda, ohjetiv�ndo uma me

l�or di1>tribuição da, rel(lda.
Mcional, e demonstrou,' mCé
qulvooa,mente, ,que ,as ,me.
didas' . fiscalistas adotadás.
pe�a Uni.ão;. embota, " 'emi: '

_
• ,. J

n�n�emente, acretaqas; OCá::'
siOnaraI::l im p � c t o nas
arrecadações estaduais de

impostos, o que obrigavs:,'
Santa Catarina, cÔnsci.a d�
suas obrig'lções para com
os municípios a retardar'ô
pagamento' das pa:r-;e!�' dé
retõrno. constituc.ionalmeJi,
te, ' devidas.

AS PPTVll\1l)'{C!:\CõES
lUUNICIPAIS

o Senhor Cyro Gevaerd
- Prereito de Brusque,. e
Ser,ret<í.rio Geral da As
s"r.;.a�ão Cat"!.rinense de
MUPjC1Pios, por delegaçáp.
d"" �enh()res P>:efeitns' pre..
sent�s à �eu.nião, mterpri3-
,t'Ei'1rio o pensamento das
edi1.idades catarinens8s, fez

amplo relato d'\s djficulda..
(les 'l.?orque p?�salIl as Pr';'
Ie!.tu!"'lS e fez veemente
a1,êlo nara Cl.ue., o Senhor
Secretário. de JrpecUatô" 'e1l,'
ta:leler:esse um esquema de
pa'''':HY'ento das Quot'as ,d!l
Art, 20.

S[(�iel?toH, ri S'�. Cyro Oe
vaerd, qUe, as Prefe'tu:(uS,
conr,ec'endo a pontwüid.'lçl�

• lJ.o Govêrno, no saldamr,mtQ
das suas dividas para com

os municípios, efeti;varam 11

sua programação de Govê.r.·
no, com bas_6 .. no retônia,
�gora, caso demore a fôr
mulação do esque"1a "., 'de
pC"gamento, sentir-s�ão; em

dificuldades, face aos .corri- .

pr0�''''''iS adredementd·' .as
sumIdos.

UIPOSTO TERRITORIAL

A FAzv,"'rn>\. COM A
PALAVRA

erea ore� l �

CORDI".J,lnAn-.;;s DOS

DEBATES_ .

.';.

o
I '

Os debates, embora ve- mente dos problemas mag-
ementes, se desenvolveram, J1.0S porque atravessa a, Na
em' clíma de harmonía; on- ção, e deixaram claro'a
de, mais uma vez, os Se- sua fé nos altos dest'nos
nhcres Prefeitos; demons- do 'nosso Estado e de nos

traram o seu pleno conhecí- '

sa Pátria.

cum O

.'.:.'!t;.,'

r�blgma
Os Prefeitos MunicipaJ5J yereadpms daS diversas re

giões géc-economlcas do E�,�o'
. 'reuni}am.se dia 13 de

n.)��j I, com Sua Excelência o'&-.nhor Seéretário da Fazenda

p:.1·'l. d:"ct!;,;in�rem � eSCa1�ent� do �pagam.ento das

,",...J':.1 t 'r "'/. M 1a COÜIJt'ituiÇão Feder3J·
/" li REUNIAO

"

"'." Face as ponderações [us
'tas. do Sr. Secretárió, o Ge·

Em nome da Associação' 't'lerlll, PR\110 QoBçalves ' We

Cnt,..<.Lrineu.;J1 de Munícípíos, i'bar Vieira dá. Rosa, Prest

entidade coordenadora da ',:a�ntc d� ACM, consultou,
reunião, Fa10u o General ao �r, 'Secretátio' da ( víabí-

·

Paulo G,::m�ialves We.ber y�, Iídade' G.13; ,'forrnullÍêão' de

eira da Ro�a que, encic:;iv�.· .: ilro 'plano de emergência,
· mente, referiu-se a progra- até -que, a Secretarta con

mação econômica-financeira tasse com elementos' de

do. Governo da União .e convícção para 'a efetiva

mcstrou a necessídade -.ini- . -çâo do Plano defínitívo. Es-

periosa dos munícípíos tlldada a proposícão do Sr.

a. tualízarem a sua legisla- Presidente da ACM. o Sr.

ção fiscal a fim de, com re- '8ec�etário fiçou de estn-iã-

cursos próprios, manterem 18' e nos próximos dias,
9. sua mácuína burocrática etitrega� ,a Assocíãcão Cu-
e utííízareni os recursos ex- tartnense de Municípios o

terri is - Qu')tas do Art. 1'5 'esquema de emergência
§§ 4° e r-;d e Art. 20,' em ciue, em linhas geraís se

pode resumir no pazamen
to .ímed'atc de 1/12 avos

dos créditos dos munlcípíos
e, em meados de [unho à
estabeiecimento do esque

ma. deffnjt,ivo de pag9.I?en
to das quota�...

PERSONALIDES PRESEN.
TES

A reportagem do Jornal
"O ESTADO" 'anotou a pre
sença, na reunião, além de

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

PLAMEG mercha para a'tingir metaed�c�cipnal
Na sua recente Mensa

gem, Anual,
.

dando contas

das atividades .desenvolvl
das 'em todos os setores da

administração pública, o

governador Celso Ramos
teve . a oportunidade rie

comprovar plenamente o

acêrto (1.30 criação do Plano

de Metas ('O Govêrno,
PLAMEG que, por slnal,
se co+s+ltuí na v'<r�, mestra
das realizações -r-oporcío
nadas a Sa'1ta Catarina.
Para oue 'se possa ter

urna icl4ia de como o pla
'''''''':'''�o.,....t,('I 6 oVP("l1tado re-

ligiosa e ràpidaml',.,to. N�"'_
trr> elo eS"'llf'''1a idealizano
basta OU1=' c1temrs um fato

<lu" P'!'altf'�e snhrema .....1ra

aquele· importante órgão,

.�--,.._-�,. -�--_ ... ",....:._ .._�---

}tinda. O Cinquentenário:
M

.

r'· �. eh J

. ens:gsns.�onHnUãm, s'gao--,"o
Nossa Redação

ConUI)UH.m chegfmdo
nossa' redação, memmgen$

congratulatória, ,com res

peito' 1:10 r:inquentcnário dês

te Periódico.
Puh1iramos hoje mais as

seguintes:
'De Porto Alegre:
Porto Alegre, 13.5.65

Aos diretores, colegas e

trabalha.dores de. "O ESTA

DO" apre�ento, e, nome,

dos jomeJlI,t.as g,aúchos, os

melhores (:1..unl1l"imentos e

votos dj.'J felicidades e pros

periducles. �o en"eio 0<lS

cc.memord.�:óes do seu meio

século' de trll-cUcional e util

existencia.
CtJ:rdial"'"ente

Alberto ,.'\.n(!ré
President.e 'da Associr>cã?
�iogran!ienfe,

.

de Irnpreqsa
,. x x x-

1);1, firwm'lbara:
Dom irwos Arnl;lY1 - 'Re

'dação .1om�l "O EST4-DO"
- ,Fpolis.

Cumprl.mentamos P88-

saiem: cinqHenten�rh maior

matutino cntarinP,'Ise!> nt

P,enlad�te e i\",tômo :losé

'.
x X %

.

' .� Tubaraw.
_ J o rÍl.al "O

FPol!s:
ESTADO"

.X x x

De Joinville:
Domim!0S AO'�lTlo - Dire

tor "O E�TADo" Fpf'!1is
Associado·nos ao' iuhila

pelo tral;\scurso ciu'lue..,te
nario desse prestil;i0so ,or

g§o v� niOlleiro imnrens3
r,aiarinerise' vg mailif1='st1:\
mõs expressão nôsso' apre-

'

ço et hf)rnf\T1!\<rem Radio
CultUra Joinville

o ,Sr, Secretário dá> Fá-
,

:ic x x

zenda, fa.ce p.s �xposíções " Donil.!;lgcs· de' Annino.

fot;""utqdas oolos edís., fez . Diretor "O E S 'r A DO"
amnlo retrosuecto da situ� - Fpolis.
ção nacional e demonSt� Por.- motivo paSSa!!eTl'\ da

que. em razão da p'llfticl1 ta 'cincoenfun!-lrio exi.sten
de desinflação adota4a pi Cul �se concéituado' .iom"l
lo fltjvp,'ffio Fede�l. lieces- envjo PreZAdo am;�ó e t6-

sãrlRmé�te' o Estado e ,o dos Quantos 'déle partid-
p'1l.nidnio haveri"lnl de'�
til' I1S seus efe1t'ls.' a p,ri
me;ra vIsta ma1éficos. mas
ooe. cnm o côrr�r, do tem
ut" t,l"lo."s havemm de com

preender. necessá.rios ,pára
o '1�0r<"1li"'1ento da pátria.
A se<nlir l1'lostrou ·aos edIS

ó!'l M<!pl>S de Arrecad.,cãb e

nr"v01.l. eom dados inso{is-
1"""eis. (n1r fa�e a conjttn- .

t,n--�. ne��"lsària!:nent,e o es

('!,l�'1"""ento do 1'ap.;flmento .

<il�" '"11\..,t?s Ó'1 ?l't.. 20 só P0-

Lft.J'iO DEl Ei\1ERGÊl v",,"
.

,

":"i;lj�;i;��1}�f�Y;f:�";",tj,1f;",�,;

pam minhas sinderas

gra,tularfíl>.s
Geraldo Wetzêl

x·x·x
De Praia C�""b'l"u:
P"tss!\P.'em

' faust,f'lsa' nflt�

C;!""llenten�ri'\ e<;t"l m"gul

tic�rto io':O<\J dH',<:'íll n ..o·

gresso flfl,'1tfl Catarina f.ln'"e·,

sento !ôlal.lri . .,�i)e!S -, O'QVo

Card0so 'f,ri�e-Y)"'f)')i.dente Di
retório �essedi,Sta

Jom,al O Est<ldo Fpolis.
Festiva data 50 An'1s glo

riosa existência liderando

s?dio jornalismo nOSS'1 es

tad.o env-io calorosas felir:i

t,"�""e<; t('0�<; militam nosso

jornal pt Sds.

'f' ..,,_ Moacyr de Olivei�a
Conca
Delegado Esp. Polícia

x x x

De Jali';ql\runa:
F<;t.::>õo j'1Tn<tl.- Fpolis.
Eyoc�n'}.o querid�ssi.mo .Tl\

deseio maiores prosperida
des conceituado diario ca

t.'lrinense -"- T,' 'lZ Schmitz

lC x x

De JAI.�S:
mr�tor "Q �STADO"
F.m meu nome e do P?,r

tYI" Social De:'nocrático di

re' eSTio ele T...qges conr,-ratu·
Ia-me ilT!1:)rf'r's'l cataTln<i'n·

F9 ",""1!"',i-:; 1"'..-.>"\ """'l·.V "'·s:�"rj_o

"O ESTADO" Wi',ldlJ C-stil
Meu gn\nde abraço, con

(!'!'<1t1l.1","'ões !'lniversario "O
BSTADO'" orgulho da im

prensa <:atarinense pt Aureo
V. Ramos

T�-'''''II "0 ESTADO"

FpolÚl
,

1\1,811S c1.lJ11primept.,os cm·

rrp,.., ..en-lri.... pt Deputado
E\ilasio Caon

x x x

:PP, �:"(l Bento do Sul:
D"l'YI;n<rn!'; An'1ino - Jor

)'1,,1 "O :r<':8TADO"
P�10 t.rATlSCUl'<;r.l ta') fes

tiva data cínc0enten"rio
nns<;o v�loroso .lol'na:1 "O
E8TA.DO" ,rg; anresento a

todos fU!l�i"mi').rins e ;>,-,.,i

g'os ;11eus efus\"oS" cUlnurl
",�_L�" pt. Edgard Amaral
'e sn,;h.

x xx.

De Jhlr!\'"I'l,a:
, ,1"l'noH<:ti') n",""ingos Fer
nandes de Aquino

con-

Conselheiro

Fpolis
� Felicito direção et funcio
nari.cs O ESTADO pas
sqgem quinquagesimo ani".
versárío a serviço de San
ta Catarina vg na vi1:jrante
pena intelectual de jorna,
listas cataririel1ses pt Sds
Manoel Machetti Prefeito

Municipal
Jorn':tli!lta Domingos Fer

nan�s de Aquino
Cons, Mafra 160 FuoHs
Ardorosas felicitacões pas

sagem anlvers8.rio hrilhan
te colega iornada meio sé
culo de lutas produtiva na

il"""""ensa cat'ltínense pt
Fdc;. Tba Gnit.!lG"2les das Reis
Diretor Vale do Norte

superiormente dirigido pe
lo Eng. Annes Oua;b,erto.
Em nosso caderno edíca

do à admínístração Celso

Ramos, quando co lança
mento da. edição comemo

rativa à. passagem da data

que 'assinalou o 50. aníver
sárío êste matutino, no se

tor de' Edu(':ação, recorre

mos aos dados numér'cos
contidos na Mensagem 00,
vemamental, entregue em

meados de abril: ao exame

dos deputados da Assem
blé'a Legts'atrva.
Por' êsse motivo, foram

publ'f'aõf's ·os res'11.ta"'os da
atlvl"ade de cOY>strue:90 de

salas .de aula, que se refe
riam, única e exclusiva.-

- --------

mente ao ano de 1.964.
. D�zíamos então que das
Un6 salas de aula cohtra
tadas já estavam construi
das 1640,' como se os núme
I!OS estivessem a indicar a

realidade até o presente
momento. fato que não re-

flete a Terda :e.
.

É' que o PLAMEG, como
órgão atuante por excelên
cia, não para, Pelo' contrà
rio, em regime de fôrça te

tal. persiste 'na sua nobili
tante tarefá de caminhar

para atingir o mais ràpida
mente possível, a meta co

limada no plano educ,acio
nal. que é de entregar até

1.965, nada menos que no

vas 2.500 salas de aula, pro

---- ----_

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

porcíonando novas 200.000- vos dados numéricos, 6d<ie
matrículas. mos arírmar que .o �PLA,,:
Acabamos de receber a MEG, muito em' breve' es

informação daquele órgão, tará atingindo a: meta pre
de' que os números publi- conízada das 2:500 '. novas
cados j á estão amplamente

· superados, eis que até o

dia 11 do corrente a situa-

ção real era a seguinte:
2.300' salas contratadas e

1.800 concluídas, números

que' refletem com exatidão

.o empenho e o dinamismo
/
de uma admínístraeão que
realmente demonstra estar
imbuída dos verdadeiros

c'esejos de realizar e ,dar

cumprimento às promessas
formuladas. nos seus pla
nejamentos.
COlno vemos, com os no-

- ' ..-- _.,",.__.---_..._.- _ .. _�...,--_ .._-" �------�- "-----_ .•_-

Sua Excelência o Sr. João
José de Oupertíno Medei·

ros, DD. Secretádo da Fa.

zenda, e dos Srs. General
P�ulo àonçalves Weber Vi
eira c:I3. Rosa, Deputado

".\ ",'

Mafra

xxx

De Itit.Jaf:
D""1ingos Fernandes de

Aqu;no
11.-": D, Diretor

. do Jornal
O H!�1'ADO
Fnolis

llJfeus mais �i.l1ceros' êÜ'.n

pl'i'1'1entos 'mi1a
.

l)<lss"1gem

Sindicato dos Jornalistas
faz a I i y e r s á r i o hoje
Há 19 de se�embro de Povoas. Lydio Martinho Tesoureiro Adf"o Miranda.

1950, uma plêi,�de de ho- Cállado, Gumercindo Cami- A 16 de julhe. de 1955 -

mens-de-imprensa desta Ca- n11'1, J. Cardoso, Wilfredo logo após a. Carta Sindical

.
pita!, tendo' à frente os jor- CurrlLTl, Aloisio CaUado, do MT -' foi eleita· a pri
nalístas Martilmo Callado Custódid Campos, Narbal meii-a diretoria do Síndica·

Jr., José Borges Cordeiro di Villela e Waltel' Piazza to, assim' constituid"t: Mar

Silva, Adão Miranda, J"'iro cO'nstituiu a Associação dos tinho Callado Jr., presiden
CaBado, Romeu José Viei- Jomalist.<>s p�()fissionais de te; Adão Miranda, secretá

l'!l., Orion Augusto Ptatt, Os- Santa Catarina. rio e Doral�cio Soares, te-

wa!do Mello, -!oão Freiner, Era, não há dúvida, o. soureiro Sun1entes

Dora1écio Soares, Rubens primeiro passo para' a fOr- Waldir Grisard, Walter Fer

de Arruda Ramos. Gustavo mação. em Santa Cat'lrina, nandes Piazza, e Lydio Mar

Neves, Nelson Maia Macha- do a,tual Sindicato dos Jor- tinha Call.ado - Conselho

do, 'A, Seixas Neto. Herna- nalistas ProfissionaIs. ho- Fisc'll' _.;. Raul Pereira Cal

ni
.

Porto, C.:A. Re�nisch je coÍ'>1emorando dez anos das, Rubens de Arruda Ra

Coelho, Adolfo Medeiros de lut<ls. 1.r'Tla vez Que a mos e Francisco Mascare

nos Santcs. Abelardo ,S'lva, sua C"rta Sind'.cal foi ex- nhas e 'sunlentes. Ju1.ibió J.

Fr?n�jsco Sosé Pereira, AT- nerHda a. 18 de maio de Barreto, Jairo Callado e

chib'lld� Cab':al Neves., Ari 1955. Acy Cabral Teive.� 4.. posse
�if""hado, Antônio Flf!ury A prirrlelra diretot"ia da se ver1fíCbtl-·a 6 de agôs'tef
Barb')sH. Domingos Fel'nan- ent§'1 Ass"ci'>ri'if'l eS�:l'l7". in· dêsse ano.

àes de Anuino. Cissio tep.T"'d<'l, dós iorn"listas Mar

Abreu. Man0el de, Menezes, tinho Call"do Júnior, pra

Antm10r Mrr?es, Jau '(1.1'1e· sl.dente. ,J0f1é Bôrg-es Cor

çles. da Fonseca, Aribaldo d.eiro da. S�va, secretário' e
Doralécio Soares, tendo si-

�-��Q���-_.�����������-�-�

�rolifica & Destnvolvrmenfo .

4 Ássocinçã�" dos S�n1&ores Publicos �
",'

"
de Santa Catanna esteve na t'lrde de on- :

.. l\'l.M,f. tem: ,em audiênila especial com o Gover-
JII

", nad?I' Celso Ramos. Assunto: 'aumento de. ",
l1li CONFIRMADA V!�DA DE CASTEW ven4ilnentos. JII

· ._
CI Está confirmada para a próxima sexta- NOVO COMANDANTE. D.-\ GUARNIÇÃO fi
feira, dia 2J., a visita do Presid(mte Caste- MILITAR DA CAPIT,\L· ",

• lo B'ran(':o a Sant<L Catm:ina"A 'notf:::ia da "
JII

, ,wnfirmaçto Íoi dada ao Govern:J.dor CeI- ,Desde q��ta-fei�a a'Guarnição Mi1.it�r •
III

so Ramos pelo MiÍlistro Paulo Parana- de, Florv-m6polis está, sob o ,comando do ",

, guá, .Chefe do Cerimonial do Planal�o, $1 coronel Manuel. Ney �ontéiro' da SiÍva, JII

,•
ligElção, telefõnica .

de Brás 'lia. Podemos Chefé da l6i Circunscriçfto de Recruta-., �ainda adiantar que o Minl.,tro chegará mento. Na tarde de ontem, o novQ cO; .,
hoje à tarde, ou amanhã de manhã, à Fi� mandante esteve�no Palácio da Agro,nômi- ",

• rianópolis, a fim de coordenar O roteiro' ca, erp visita de cortesia ao sr. Celso, Ra;- fIIJ

", da viagem do M:lrechal ao né:SSO Estado, mos.
. _.

JII ::ujo programa já está send6 elábórado
• )e10 Govêrno catarinense. ORGA..1IJIZAÇA� JUDICIARIA •
• i, ,

-
MÉRITO DE TA.,.1VlANDARÉ AO O'PreSidente do TribuWll de Justiça, ",

• ESTANDl\.RTE DA PM Desembarg9.d,or Iv'o
rGuilhon Pereira rde' JII

• Mello, entregoil' aé Govêrn�,dor' o ante- ,
..

Fomos infonnados de que foi propoSta projeto da' Lei de Organização 'Judi�iá:tia. •
II a Ordem do Mérito Tamandaré ao Estan- Do ant&prOjeto consta a criação de nov'lS

j darte d'l Policia Militar de Santa Cata- comatc�.e novas varás, alem dos' cargos _,
_ rina. de substitlitos de desembargadr,res, que •
ff

'> deverão ser jruzes de 4' 'entt-ância. Ac,m� ",
J' l1ÁRIO PUBLICA "DISCURSOS" panha,·. a1nda, 'umá 'série: de medid�s vi� JII

• sanq.o ào aperfeiçoamento
.

dos serviços •
Iif O Secretário do Interior e Justiça, sr. Jurídicos 110 Estadó.. '1'· ...

-Orr.iais r�� P,�A., Regre�\s�m dos EI.JA
... '1:ário Tavares da Cunha Mello, acaba de JII

.. _ ....,U j oi ,_ , _ 1ublicar §eus discursrs em 1ivro �jà edi- RR'rRA'I'() DE CEJ,.,SO NA" •
de Reuública irmã do Nor- , �ão ficou pronta na 'última sem�hà. ,N!l. SECRETARIA DA' AGRICULruRA .

' 'f _
te, onde cursaT'fl,'!Jl com' brio

.

'\lanhá de ontem, derl.i�ou; 'um exemplàr ao � "

Ih t' Ad' I t • 1overnador Celso RamOS.
'

.

O Secretário Antb";.O Piehetti fna.ltlru- •?n lsmo a ca em.ta n e- .",
� � .,.

tamert�"na dtl P"llícia, sob: r�lrá às ·15' horas de hOje em 'seU' G.) iJ'f�,
. os aU;C<l'kios da Agêneia In� I\s'::r.,'n�,f/O l�{lS <;:;r.;RVIDORES! te.:o retr�to do SL,rlelso R'HUOS. el�:,:�B�)

NTTn"V1f�'1'.I\-SE COM O (1H� contatá com a presen!:;a, dO G()v�r).���,
'Ú'\::EK1\;mOlt ,dor.

""""T
'

A comissão integrada pe
lo rrOf!';>8or Pedro Basdo,
dr. Nildo So11, jornalista
Antunes' Severo e Sr. Pedro

Ri.tlJ., �steve com o prE\.feito
Vieira, da Rosa para tl'atrtr
de pormenores' da campa
nha que visa dar os pri
meiros parques infantis pa
r'1 a cidade.
Tendo' em vista a resuos

ta dada pelo prefeito Viei
ra tia Rosa ao apêlo formu,

lado. por efjSa comissã,o, in
frwm"ndo que a muni�iua
lidade

.

pão ·te'Y\ ,conri,irl)es
de cOIlstruir êsses parques
no ,'morpento. voltaram os

representantes ,dos pais. de

crianças que frequ,entam o

Jard�m de InÍ'ilnclà Murilõ
Braga do SESC, desta vez

pedindo. a déterminação, de
um local.' e o compromisSO
do prefeito' em m"!ndar fis
calizar e conservar O par
que ou parques que por
ventura vem a s'ar doados

à cidade.
Com a resposta POSiti"õl

dada pelo prefeito Vieira d'l

Rosa a comissão está
.

ten-

tando os cont.atos neces·

shios a oht,enGão do nume

rário sufic!iente pára insta
ladio de nela mellOS Um

parque prbximamente.

160

A (',onvite do bO,m�nQànte do }10 BJ3.talhão de Clf,Çado
Reeleito Jairo CalIado, foi ores, um'lphã. cUa 18, às 15' horas, e 11a, Sala de Instrução
Seu 1i1.<mdato terminanado d

.-

aqu�la U:rldade do ExérCito 'Nacional, o C9rCmel 'EI)gü-
por Gustavo Neves e, atual- uh' E'

..
.

.

eIro letqclSta Ly�\Z CALS' DE OLIVE�RA proferirá
mente, está por finalizá-lo, palestra sob o tema:

'.

.

'

.

.

.

b sr. Adão Miranda, sendo
�.' S4l9'TM qATAR.iNA�E Q:.FRo:�U,lcMA!;:·DE.i;E1\tF.;RGlA

"

secretário Hemlani Porto i C;
•

/.. �'>
' �\ ',': .:,' .J� h�, iriL�TIilcÀ ',1' 1�' �L:\ :f;"f' "i{..

, .

'tesoureiro Acy Cabral Tei·' Áo at.o. d�ver�Çl :,.c.bmpa��r A�tq>rldádes ;dyjs e Mino
ve. / tares, TécIiicQs e :Esttidilnte� de �gei1haTh.�' es:pecialmen.

, te. convidados, bem. como. a IIHp;ensa, Es�rita e,-Fãlad'l'.

As dem"lis r'.iretorias; em
épocas diferenl as: Jairo

Callado, .' Adão M�randa e

do tesoureiro, com a re

núncia do primeiro, o sr.

Waldir de Óliveira Santos.

JANTAll.

Comemorando, a e1'e'l1éri

de, realiia·se, às 20 horàs
de hoje, am jantar n"! So
ciedade dos Atiradores, à
Av. Mauro Ramos. com �
presença de jornalistas' sin
dicalizados.

ecretário �a Fazeu�a
i"�

ÉJCpJ;éssamos 1"eO:Oz,l io "':()

verno ml1.nici.nai tr,in<;cu�so

meio sér:ulo e�istp-ncja deca
no' imnrensa éotidiana ca·

tarinei:l.se ut Gloriosa tri

lha ,palmilhada toml). 'o á.lvo
O Sr. Prefeito João ColO. 'respeito e,t vener,<lp.ÍÍ,o cnloU

deI, de Canoinhas, a

seguir'à') vidade inteira pt Efemeride
demonstrou ao Sr. Secretf:' ·�riga .evocar.ao figurns es-

rio, que a si.tuação d(' '''eram su<i frente ultimos

municípios se agr·<:tVOU, e ·jnquenta an()s destanan·
face da determ,inação gó- do·se saudosos Rubens de
v8"na:mental de qüe o Im-, Arruda Ramos nt n,l11ey
põsto ,Territorial, a pa.rtir ('1m,res. Cabral Prefeito Mt:-
do corrente exercício, seria nicip�l
dGi alçada da União. Em

fa8e. pois, dess"t coniuntn

ra, e papa sobrevivência dos

municípios urgia que, O

mrêrn:1' do Estado, de in»
diato, lnlClaSse a liquid<l
çãa dos créditog dos Muni

cípios.

Â.cõrdo S.' A. Us:na do leite
Convênio assinado entre

a SecTetaria d'! A�ricultura
e a AutarcllÍia Usl'na de 13e
neficiamento de Le1te-Sp.tor
"Proleto do Gado Uliteiro",
- visa a intensíficacão e

e�pànsão do prográma do

meniommento do rebanho
leiteiro �m Sa�ta.Catarina.
É. do valor, I de 40 milhões

. de cruzeiros, que serãO
postos à disposicão da
U:B.I,. nela Secretaria da

Agricultura. -

fa1eceu O· Pr�fe�fo de' Praiª Grande
No ú.ltimo dia 15. vítim� quereu a consignação de

de grave enfermidade; fale- um voto de peS13;r.
ceu o sr. Juli\), PedrO Cle- Assumiu a Prefeiturua dàr

Izar, Prefeito do' MuniCípio .quele, MunicíPio o ·Verea
Praia Grande, no sul do Es- dor Presjdente da Câmara.

, tado. O extinto era me'11bro

Na Assemhléiâ, o Depu· influente do Partido Social
tado Lecian Slovinski, re- Democrático.

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

./ {

�'ado, ' representante
�Ulfeitô de Lagos, Paulo F'Il�
clltet; representante pó Ve.
resdor 'RÍ?�liino R05Sk�:p,
de '.JoinvHle,

'

Walter qomes, Prefeito' 01-
ro oevaer.d, Df4ley 'Chaves
C�bral, Adalgis�o PhllUppe,
João CoIOdel, VereJ.dor :Ali
rio �sle,< e Senhoré� "ntón

S,a.l8rs de aula, o que
constituíra em motivo
.maís justo orgulho para
catarínenses de todos

quadrantes•.
_ •••••••,. �..._� ...-l,.... .._. _

o ESTADO
O JIlAIS /JInGO .DlAI" fiE: �AIi1A CAlnB'IfA ,

Florianõpolis, (Terça�Fe1ra), 18'de Maio de 1965

Onde está o veranico de maio?
Rijo ,foi o' comêço dêst� conc)içõe.s· de p�gameiitoi'

inverno. Já em !!-bril se' fez E ,j� que fülamos, em

presente, coIllO um 'prenun- agasalhos, porqu� não lnen-
";, .

,

cio ameaçador. .

' cion$,l' a popularíssit'rut Orn-
Esperávamos ter um· tinha? -Nesta. hoje, Grande'

maio . compensador. Um- Orutinha, onde se encon

maio cálido. Um maio tra- . tra de tudo para o inverno
diciona,l e' gostosam�nte e onde tudo é tão acessível

quente. Mas, qU\l,I, o ·.que tão real e verqadeiramente
estamos sentindo' é ,um barâto!
frio de julho, um frio·' de '. Outro :dia OUVilll0S' \uma

pleno
. inverno, propaganda da: Grutinh�

Um frio' de deixar os ,05- Dizia ' que os seu�"- preços
sos doloridos. Um frio' que ·éonstituíam "uma mão na

faz ansiar por sobretudos, ,r�a".' � ,é mt,smo ... , São

manteaux. japonas, malhàs uma "mão na roda;" para'
e., coberto'res. Um frio qu� to(ies que não· gostam .

de
faz nensar na A M"delar, g'lstar. ,muito. Para, todos
nos seus ljndos !l.gass'llhos e que querem fazer. é�onQ
nas suas cnmaradfssimas mia.

MagniHc'a Residência
Vende-f,Í:;. Acabamepto esm0r:J.dn, .co,nstrução recent€,.

ótima localj�",,:ão em bairro resideneial. Contém ;>,' quar
tos, 2 banheil'os\ 2 sa!a.s, garagem, ampla cosinha, lavan-·
aena' com jai-mnl 'de !nve.\lló e dependências de eml'rega-'
M. Aceita-se por conta' propnedade de melV.ll· valor. ,

Tn.tar oom o sr. Sidney,' a Rua, Fern�ndo Machado, 6
- l° andar.

I '

14 BC' -, CONVITE

FLAMULAS
Confecciona�-6e Flâmulas. Informações nesta Re�

ção com OSMAR ou telp.tone _ 3022.

P::l,sgngpm jnbiletl
('i'�i;.,J Pr. ,:tliho io...ri.pli"'·"'::3
('a:t;:!ri�éi'i�·e 9presento eflls'

,�l'�:��l-
.

.

�p

"Regressaram quarta-fei
ra ,pr6xima pá,ss'lda a Psta,
C",,,,,,üaI. procedente 'de y,ra

Ec-

menta ;),)?1'R
.

li. A�11érica La·
...

r!tb W�f!. '

"

e" ".' ';,'.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




