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.":1i'ros t'ntl'$ anü1_as ..ás hc-
i'Côm 3.,JP1E.':1� corno (;''111ç5es, na',

-

noite' de .sábado
Regis, Ivo };il..-<';, H C' f.!,ü,.

'pt\�'a Q,Olll'1n<;Q, ,Pôrças" do N�I dUlr:Ú.;?;oJ pela mf.],hu 'ç_'''''� 'Jl;1)rCll ti.) muu ludo,.c-r. �Ítr},ber�'2 cillI;ill1a;,o. Pa- '�;1 \�)\"t:'rna�
láni/;l' NallÍ1'Dmt .S{tiê'c, 'está

P0l tJ_'o'O:1� do ()e1,
dr Q "f]:;J'V'êl',OO' 'r re- ...

'� fÔrça.
nt�1.n rl;-;'

, .-

�og{) ([\ii:;..
si. e1. Em e 11 rst.rfsta a im
pr'msa o S�;crctárib de' Es·
tarlo . norte-americano Dean

Rõ)sk lembrou que talvez
'hl'ia neoessvlade de rse re'l .

'li:'I!H" um plebiscito na Be ..

pública Dor0inicana", para
sclucão da críse que impe
de a forrnaoão de ,um novo

G"vêrrllJ no pais. No' Rio.
o Presidente da Comissão
de Relações Extericres da

Ci\.rnar'1 d;..s Deuutaçl.qs".
a.nunciou "wnfer:êt}ci� �or�oh1. :. f

o Presidente da
-

ReDÚbllca,
50"';).1',e o reli.tó"T'io da situa

çã,ó em �'3�17' Domine:os, fei

to pelo. CeI. Meira Matos,

AIHERICANOS CRITJCÃM -

_ SAN DOM:rNGOS - WA

S}J.INGTG� e SANTIAGp,
.31 (OE) ......., jVÚl.hares· de,pes

,

soas desfilàram' ontem por
'., San Domingos eql manifés-
ta�'ão I de -'1poio a0 gov�rno
co�stitucion:-tlista do C01'9-

nel Caamaflo. O -desfile foi
iniciado 10gB após a cele

brftcão de missa ern memó ..

l'ia 'd�s � rebeÍdes mortos

, nos
-

combates travados em

San DomiÍlf-;o3, O ministro

das Reláçóes Exteriores do

govêrno rebelde publicou
UP1'l carta que on"o'iou ao

Conselho da - OEA critícap-
.

/

do pelà n()sj(�ão ' adot.ada

p'e10 secretário geral do 01'

ga"1if:'11o na R,épúT)Uca Do

m;nir:ana, No docuinento
af1rma aue Jésê Mora não
foi fiel ao exuór a situa-

9ã0 existente no n<:tís e es ..

cender os esforp.os do no

ve d,)J'1"in.i�::>no enl ree"guer

a -qp"'níblic� ;:,b-"'''P'l' cie, um
go"rêl'no con;;titw;i.on<>1i;;ta.·
Em 'Wpshin""th1 a imm'en
sa nnrte·ameri.('''l1'l VOit0U
a �"';"i,·.., r a t'ln1íHr:lJ. elo se

cretário
�

geral d'l ONU de

-------�-------

Gun'rnatl,·J, Cd;", f.amos sendo I'nW"jliist�(':kme;,If: reecncíouado em Lajes .. na visita '

IJW' fêz aqud:{ l'ÍlJac!t' no fim ela úllima S'('manu

'Subestac:Il} Abaixadora Vidal Ramos Jl'. ulau.!:;irrlldu. jJclo Goverllucldl' Celso Ramo�
''', .

"'l,!:\ L....icS'
.

A cidade de Lajes tribu·

tou. ao Sr. Célso Ra�10s
maior llOmen",gem dos úl

timos tempos prest�da a

um dovernante catarinense.
O Governador rio Estado,

\ "indo ele São Joaquim, Orl

'ele inaugurou a importante
iJonie sôbl'G o Rio Lava Tu

d0. ded.ominada Dr. Agl'il�a
,de C'J.stro Faria, de�larou

'na ocasião em l}raça púb�i
ca que pode voltar tranqui-,
,larnente a todos os cincões
de Santa Cata,rina, na cel'

te7-f.I elo dever cumprido:
Mais tarde entregou 'ot :La-.
jés a estação abaixB,dcra
V.ld?l P"mo Jr., dotando a

cidsde de um eficiente ser

viço de iluminação.

:<,,>��

Lajes, iniciativa "'d�' �aUdO?O
estadista Vidal Ramçs,

U Ln.) Y<il1mu0r .__,ca:;u ....,a- CU l1trastando
.

CGiU a 1110-

1110:; chegou a Lajes aproxi- df>'ma ílumírÍação, que foi
J�Jac'.am011te às quatro 110- cO.IJsegmda graças aos es-

1"<"'.8 de sábado, sendo reco- '(orços de Celso Ramos,
bido ému"SlasLicameute, sob S�.uuando' o' Governador fa

intensa' vibração popular lou o Prefeito Municipal e,
do ,incontável número ele agradecendo a tôdas as )10-'
l?eSSOas postada ao longo menageüs o Governatior

da�, principais ,artérias da Celso Rc�mos,

cidade, serrana. Em cano

aberto o Governador, ao

liLd� �o. .Pl;efeito Volny' De
la Roca, agradecia. aos

ai)lallSOS d'Ot multidão, 11U

ma : demon�tru:ção"\ elGqu�J.'l· !i!l
,te" �o agrado com. que V'dl1;1
sendo recebido o atual GO
vêrno., À altura da .praça
joão Costa. o Sr, Celso Ra
mos e· as i.1utoridades que o

acompanhavam desceram
dos' automóveis afim de se

dirigil'om ao palal1ql1e ar

mado naquele local,. quando
verdadeira cllUvá de pa
pel picado cpbriu o cen

tro de Lajes; constituindo
se mai;,; uma gt>lnde maJü,

festação de carinllo ao lá-'
ieallÚ �Iue ret01:mwu à sua

, ,torr�" 'É;ntrê �$ '-�8.ixaS co I()'

A ItECEPÇÃO

-�-------
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Sj'lIese do Ro1etim Ge<flmeteornIÓ!'.'icn de' 1\,
. SEfX4S

NI�'l"l'O válida ate às 23,18 11s. do dia 10 de junhO de 19613

Ff'ENTE FEL'\': NegativO; PREiS"\ÃO AT1\ITORH'É'p',rCA MF.
DTA� 1024.0 milibares; TEI\,fPERAT( PA MÉDIA: 202°' CerJ

··�iPTlJt!OS; UI./tIDADE I�ELATt,-A 'MÉDIA: nl,90f,,: PLU"VIO",
,S7' AD�: 25 1Ins: Negativo �._' 12.5 nam; ��eg'lUvo--
e

..

t1J.s.- Nevoeiro. ,])aifi2 .,...... Tem)j<o ' mécHo:
�

'�: ... , I'r�;' ir
'

'pC' �)1'') �Y:JitlllJ ;1:? fn:.1('· S l>Ü�
br (J;�<;-, "�,l}n1 111' ,,, \ I'lF L11ü,o
�"(')

< ç.·,.;.c' i'Í c ..:;:J 'l':.::palh}1(h.
1JlU'J,

ele uma

(lf�[inicn'n. 1'}gl'� �c1:lr�!il: afir
mou estar pronto para a

lutn, e »centuo r: "meu eOD1-

Uron-!i.<;�n '.},ry:'}�.q P i'nn is. ('011:
(l f'l"hn"-, r-I ...... (1119 ti", ...., () pas
(.�r.rln,·· 'Ç" maís ?dt:"�12t<�: 1'05
catartnenses votarão livre

-nente, l'nas 1'18.0 aCl'é'ditG
(lue alguém vote contra a

instrucão, cont:'a s, energia
e éont'1'2. 'n "�e�0i1"ollTimen
t0,

-

cliret;iz�'s bál:'ic<ls ele
minha f1dmi'1ist��)('8.o." Dis·

A noite d;: domingo Ioi
. of:ere��irl() '1(1 St'. Cí1]S() H,()·
1110'S. no 1'1;�.'j:ir' R'f�rra'!.1q. um

barrquete ne18S e\as�es cano

" )fvadol'l'l" uuando ('on1.pa·
rcceram alta s J'ifEUl'"'' do
1l1L1l1GO otícínl, politíco E'

�oçj:.ll clt; T_.;t1e�. a1(1J'n de

tÔc13 "l comttíva g'oVBl'lla
m0'lt31. A h<l''''el'fI.<?,I?m foi

D1Uito c,p1<'or1'ic1n, C'()l11nro·

v?ndo mp i." illl'8 Vf'7, que a

o 11 r a afl",i'1i.C,t'·'11,iYf\ elo

atual GflV0J'l'l0 está' sendo

'(Ct}\1t, na. ím'. p:'íl-\'.)'

RIO. 31 IDE) -- .o sr. !.-1i
gucl Arrues podara. deixar
o pai" amdn cstn somara.

i�, fOJ"11101t f8tfl manhã o

chefe. (le 'Gab!pcêc do 1\E
nístro da Jl:$tjÇ� D'sse .:_,

sr. CU'io :MáriO P�r('irH. que
alnr1a !hoic úncaminha rá
eXl_)f'(lif'J'te- ao Iiamal'aty,
que p2ssnrá H .ser o (>t1(,J.l'�

rA?'ado do caso. Seglloc16
alllda o sr. Mário Pel�9[i:D..

.....
.

o ex-governador pernn...
bucano mio tom :1111:::(, ..

dentes crunínaís. que p,:-
deríam impedir sua re,:·i':��·
ela do pais;

Entrementes, porta-voz
do 'Ministério, das Rcla\,fl3s
Exteriores, acaba d� amm

dar que' Armes. (l::Vêl'�� via
jar possivelmente p'U'D. ao

Arg€lia.
'

i1j

fi .

À Margem Dum- Concltive
'.\ l\el-illcito- de ;I)guns excc';sos ue lin�p,lgcm, lIlCU)ll·

pat�\ 1·}�· rrnn a �;(th!nidaf'c do .i1to. o cn1i';"1Ta�nenLO th}
C'l!·UVC!'.[-:1rt uileHisl.a. d�)millgo, não deixou (!e ofel'{))r (IS'

lJcetos Ili.tOl'C:-COS, no tocantc ,ao entusiasmo oratório
de ';áI'ios cOI1\"cnciumiis.

SobrelenJ\l ll"tQdos, ,j)Ol'éul, aqnêk que se jJ1'etl'nde
ciH'bono l�ccnlista. dcmasiado unbuiclo de vt:<leüslllo,

. embora houyessc ;'dado os luiIneh'os passos . e as pri ..
'

mejras. falas em 1947'" (sic), tempo suficiente de treino

ll�lra a, composição de um �curso eom um míniIno de

iú'ta<;. mais uu menos substancioso, portanto, Mas, cvi·
dpn('i�tl(t ficou que preferiu dar call1lJo c corda :ws

próprios arroubos boquirro�os, de' S01;tc a. '(lualüicar i)

candidato ele "hlibido, pequeno, tímido, sim\)lcs e hu

milde", ]):,tra, em estranho paS'le de prestidibita(:ão fi

guri·lH. a st'g1liJ', como' "gigante 110 SI'l1ado", 1111ma

cOlllllara,ção literária que não há de in' JhJ{tl1J('ado o

destil1atáJ'jo il,ustl'c, fixando-o como liliputiano, p�ra

depois espichá-lo até as pl'oporções fromlmms de Go·

lhs, Contudo', é escusáv!'l, sem dúvida. o exagêl'o trio

bll.l1ício, não rÔsse a revolucionária clesco)Jm'la orográ ..

fii'3 ele planície na terra ondul,mte e truncada de coxi·

lhas de São Joa.quim... '

l\'�llS, Jlcrdoávcl o equívoco vhmal e até telúrico, o

mesmo não'se poderá dizer do l'elll'cscl1tante na Clima·

l;a ,Federal, desjgnado para saudar o enuncme Presi·

dente Ca!Stdo X,l'al\(�o,

CUn{k�l�mll{!o o pensamt:llto do conr.:.!ave slla tarefa

cl'�, 11,0 mOHlcnto, nltidamcnte Clópccificll" Vaie dizcr -

dtve)ia atcj:·se ii, personalidade do cht.'�c da Naçüo, llu
ll.liJitar dviJisla, não só 110 st'ntido biográfico, mas ainda

na. aÍ>rcdação da sua orientação }loHtil.'o·n.:\-uludollál'ia,
tio seu el'lfôn;o na recuperação cCOJlômico·[imm :,'il'l� tio

pajs, da'Mia obJ'tt a,tbl1.inistrativa l'da c fi1'Jl1t.: c da t.':!>c·

�llção üe uin progra'ma de rcfOl:mas que visa a. l'�por_ o
Ul'asH na autelltiejdade de seu destino, em atuallzaçao
da "ida nacional antes involuida.

li: foi, pw'd";ttIHt:nte. ili1sse roteiro. racional, ekgulI'
.11� (?lúbieo, que se ailmÍoti iJ1tcgra].1�!cntc, de lllO�t! lJ,

,,[tu 1lu: )lll;1'eC€1' C3!UUO e apreciação crítica, ,)WJl'tunLt c

jUi'ltti. o elevado cQJll Oliameuto tle Y,lWll pulariza a

1'l.lJlj"Ü\U;'a. ' "I',

[ade e a _<HÍ1l1ir,'(';Tu 110:-- }Jr;.I,:,jjl'i,
riJ'·

,,'

;"0 ,liesll,l:üy�é.u�.,üe ,SC;;lÚ'l!' �ell:

ESTAÇÃO ABAIXADORA
'�I.oAL RM'lOS m,

, O : Goveru,aelor Celso Ra-

11101>, presidiu depois as ce·

rimÔnias de ;inauguração da

subestucão abaixadora Vi

daI Ra�os Jl'., assim. deno
minada .em ll1emÓJ'ia do I'{nesquecível pOf�tico e 110-

merç. público, que. em tôda

!'a sua vida lutou pelo e11- .

graqdeeimcnto de Lajes.
Discursaram na oporLul1i.da· 1,.1de o Sr. Júllo Zadrosny,
Diret()l' Pl'esi�nte da CE- I'
LESC, o Pl'Of. Antônio Mar-

Iques, l'cssalt:'Ú,do J-1 impor-
Láncia da obra para o dc'-

ltlsenvolvirnento . da eidade e

da família VicJ.tll I -

érglO _ta- I
tI

.ma.is II.
','

' \i-
.

() orador tõn,iiroante-, egresso de ]JrillcÍllios éticos:
sCJ'Vtu·�c da ocmlião, vara expandir a frustração de n>

lho e Hl'J'atho candidato, não coutra a l}:çõpl'ia. sina- on\· ,

(juiJadOl':t de tôdas as róseas miragens acaletitu.úas,
mas, contru o gU1'crnaclol' Celso Ramos. a qucm, pelo
"ô:w de atribuir l'esJlolJ�ab.iUclades a qualquer ]H'opú�i,
t.\, "é'rh ('il.jJli'T, lI@' atrihuir a Clllp,1; do seu }nópl'jo [l'a
-(:,1';51.1 de lf.::al'O,

\

A:ssun, seu disCUl'SO, ressentido dc fo,!:ma e tJl'()l'nn ..
,

did.a·�!c, como de brilhantislllQ uItelect�al, resumiu,se a

uma leroz caiilinária, a que faltou ·lnesmo uma fração
ltc ol'l,,"i!1alidade, pois out�'a coisa não fêz scn::W- l'ceLU
tal' n,rbalmenle a ag'ressão que y�tn há tempos lksi'c· ,

chando at�a�'és <los seus jOl'na'iziuhos c da sua bll�i.na
e1l1issora, montada, a(:elltue·se, conl JU11I)'<I antecell('n
da, para manter 'yh"us as brasinhas-- de cantlilla!o c"ô-'
nicu e sem.pl'e )ll'etericlo à gOVCl'l!:l!lça do 'Estado. Bw'·
camlo dm1a :illclllcul'-se f(lros dé at�tol'illaúc. alÍl1ha. co·

mo prestigio, ,"croas que levou em cmendas '10 o ,'(.:a·
111ento da União. selH mencionar, c{H1tullu, em cQnl'l'on
to, o n.1,Ílnero lias que .fo:mnl efcth'umeílie }Jl'occ!>sadas
c cUstribui.(las ..

Por uu"Íl'o '_halo, sua atitude, inutilmcnte a�'l'eSSiT",
em nada (lc;sh'ói ou diminui {:) valor da giganteS{'.l Ühl'll
realizada pcl0 sr .. Celso RllI1l0S, cujos l'e"lIltauos aí es·

tãCl si!l'l1ifieath'os, positivos, não se conl'inamlo a p.:.
<iras inallglu'ais semeadas, Sem gl'l'JJ)ina�':'o.,. ,\1) l)1es·

11:'(1 tempo, não éxplieou. até agora, o tlue ['('alizou tl;,� ..
)10 de lJoh� na J1<lsta (lo EstarIo, que ucupou em bendi
cio da coletiyidade eatal'inCllSe,

J>CJ'Dl'�'l1du, nu dis('ul'sO ,C0111 que foi cIlCcrrudo (I

conclan) UlltmisLa, o CHll,didato ]lroela'mado declarou
({ue, YCm-el!())" cOIilinuará liel a dois, 1l1'illG.Ípios (llH'
adotou: amor ao trabaUlo e albciamento ao ódio, 1I'1a:.;.
sem <lúY�lla, scr,lhe-�a bcm difícil, sel.lão impossíVel, J·ra·

IiZRi' HIll gon'l'no d.e paz c coueól'dia� Sl' illllpal'U(!o OH

D.ssc:-;"'H"Klo jJelo rancor llcrSollalliita de auxmare� Im

coneJiglonál'imJ como o oradOl' canojnl�cnse, T'ol'qu(',
outra coisa não tem feito o mesmo senão eXlleliI' ódio,
conlO o fêz. c1oming'o ,na passarela do Alvaro 'fle Carva·
lho. ClJl q-ue trunsllludou uma samlação de alto. Sig'llifi
cad,o cm mero im,(1'I1111cn10 de 'odiosidade c de. ran�osuS
tir:ldas dcmagógicl1ti.

'

No fundo, o cl!m!idato da UDN, teria. mono]ogaut.,
! I ÓS Ollv�!º. '0'1):. jante � r�\1d;i .at.lvo, 'gratuito, d uh,1J"
(ia ÜIYOCil�Ü'J f�iia.:i""D111 l.Jrilho�' "i'leu '1lePI'<;, ;1 hum' 1'!ll

1'I:'Ce
"

as' ,Glftcs talareS;· de ,cilllllitla(uj y.rlci.me
u:ii·os. üessa, �s!jécie!';

, '

I

II

I
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Em Hajaí Lauro Locks: "JconfeCirnemos Socials

I ' �� U{.�l-.J-
ti' .Ana Dímattes, o brotinho Em certa roda era comen

:' que festeja 15 anos no pré- tado os nomes dos srs.: Ro

xímo dia 5, também será berto Bessa e Osmar Kohl

uma das lindas Debutantes rausch para a Presidência

suais, Instituições Auxílía- ao baile oficial, a se reali- do Rotary Clube de Fpolis.
res da Escola e Artes Ap!:- zar dia 14 de agôsto, nos 'sa

Iões do Clube Doze, deno-

AI'

(urso· para Pretessôres
.,;.

sera

hojeinidaooOSVALDO MELO

SEMANA, MOVIMENTADA EM FLORIANO'POLIS A

semana que terminou com um belissimo dia e uma noite

estrelada e céu sem nuvens, foi movímentadíssírna nesta

Capital.
Florianópolis viveu dias e noites cumprindo progra

lTI8S variados em todos os setores de atividades constan

teso
- A tão falada e' comentada convenção politíca da

UriN, que por votação escassa escolheu, o candidato sena.

dor Konder Reis á sucessão elo sr, Celso narnos, realizou'

se calmamente.

Superv1�oras Especializa
das Carmelita Laus Brod

beck, Lita Angulska de

Campos e Sylvia Maria Du

tra, ministrando: Psicoro-

rá elez dias de duracâo, €-m

regime de horário inte

gral e' abranger-i a" se

l',uin�<'S. matérias: Estudos

Social sob a orlentacão oa

Professôra C18:1�a Hof'f'

marin Philippi, Ensino Pré

Primário. oríentacão da

Professôra 'Lygia Plrll.ppr
Ma y e Língua Pátr.a ori

entação da Professôrn Irmã
A;'lia Gonçalves, tõdas es

pecializadas pelo PABAEÊ.
Também eclaboracão no

referido Curso. c) Profes
sor Ivan Nobre, Catetlra
tico do Inst.ltuto .Ie Edu-

Hoje. com a .··presença
do Senhor Sêcretário de

EduCD.çáo e Cultura Dep'1-
taclo Lauro Locks, terá mi

cio na círlàde de It.aj.u,
um Curso de Aperreico» ..

mente para Profe:,3"'H.J

Leigos Municifais que ::!2-

rá rnlnlstrar o pela equipe
técnica do Ser iir:} ',;e Su �

::: :';:: -:-:-cadas respêctivamente.
A coordenação está

cargo da Professôra
Simão da Silva.

minado "BaHe Branco". . ..

Vai ser o "Country Club

Santacatarina", uma das

mais bonitas e confortáveis
residências de nossa cidade.

No primeiros dias de junho,
será lançado a venda dos tí

tulos propríetdríos.

J::tir
::: "

-:-:-,áudio-vi-Recursosgia,

RIO: Hugo Rocha, nome

divulgado na alta costura

do Brasil, na próxima sexta

feira, apresentará uma fa

bulosa coleção, para a esta

ção que vem se aproxíman
do.

,
o - ._. _

Por QUero lado, as conversações e demarcbes elo sr.

B�nde"r, que' n2,0 se conformando com o resultado da es· pervisão Esco.ar 'in Ml:rs··
colha da Convenoâo, rebelou-se contra aquela decisão e se-, tério de Edu ..�",ç3.0 � CHi
gundo se .'l1i.rma

-

nas rodas de comentários rft}líticos, acha-
'" tura, que tem COl�·() rcpre
se em contrito com a direcão ele outros 'partidos para con-

sentante em S·3,1' ta 0<1.1'2-
correr ao pleito, á margem da UDN.

, rina, a Proressôrr ,J'1.i r Si-
- Atraídos pelas recentes propagandas turisticas da

mão -da Silva.
Ilha, esteve aqui um grupo de turistas _d'1 Argentina e Uru-

O Curso que ',121'6. lLHJL�S
guai, além de muitos outros vindos do Rio Grande do Sul, la progressista cidad>, te
Paraná, São Paulo e Rio.

- O Governador de São Paulo, passou de raspão por
esta Capital, 'mas, não deixou de responder á pergunta de

"como ia a sua candidatura".
"FiÍ'me comei o Pão ele Açúcar" - respondeu.
-- A festa programada e realizada com brilho pelo

Riachuelo, conseguindo uma Regata Internacional na nos

sa baía Sul, foi além ele todas as espectativas. A Oídade .-'RIO, 31 (OE) - O depu- A convencâo da UDN do

esteve em festas, levando aos pontos de' partida e Chegada tado Célio Borja connr- Rio será na S�gl1.,rl.,· nuín-
dos barcos uma verdadeira multidão de rans do remo, mau a:-. exrstência de um .

zena de junho.
Foi 'unia manhã: ele' luz e alegria para ,o I?ovo. movimento dentro da UDN'---

.

- �uasi onze �l�1ões. de cruzeíros, foi �. renda dOd .para que o parttdo escc

Jogo "São Paulo" - Figueirense" também verificando nc lha logo seu canelidato 3,5

fim da semana passada. eleicões para govcrn::,dqr
Foi, pois unia semana pe segunda a domingo de festas de. Estado. Em entr')vistc'_

e com um telT!pO lindíssimo. à imprensa o sécretáril) dI"

E apezar da crise e de toela � choraelei!'a, co-:-reu mui· govêrno da Guanabara re

to clmheiro. velou que tôdos os pr:';'3i-
D'nheiro com pagamento á vista. veis candidat JS da ap:re··
J%rln de fiado ou '1 prestações. miação foram c;onsuILll:ns

a respeito do assunto j e- .

sultando a orientf'.'.:? o de

que é melho{ pt:·., o for-

talecimento da l.:DN o ]0.11

çamimto. ele um st) nome

que implicaria IH :r ti ra

ela automática elc; n' uai�
candidatos. E frizOl:: "F;S'
te nome seria o rl') !õenhor

F'lexa Ribeiro, que sr�rá f'S

colhido pela conVé'c3o p"tr
Uc1 ária e np, o pe10 ".,W"1-

na('or Carlos' Lacer J;j,",

-:-�--:-:"'--

O dr. João DalIe Ore, foi
visto no "American Bar" do

Querência Palace, acampa
nhado da bonita Salete ex

Misse 'Elegante Bangú da ci�
dade de Videira.

.:' ::: ..

_!:�;- -:-:-

o Casal dr. Francisco
(Anita) Gríllo, em sua lu

XUOS!l residência, a rua Bo

caíuva, na noite de sábado

recepcionou convidados pa
ra um- jantar em, hornena

gem ao Exrnn. Senhor Go

vernador Adernar de Bar

ros.

cação "Dias Velho.' e

DIVERGENCIAS Tp.MBEM NA
UDN CA'RIOCA

«I
gência Bancária creden-

ciada pelo IAPI ou no Ban

co do Brasil. dentro dos

primeiros dias após a 'ope

ração de venda.

Frizou, ainda, o dr. Pau-

10 Felipe, do IAPI, que !J.

falta de recolhimerrto den

tro do prazo legal, deter
minará a cobrança ele ju
ros de mora. bem como

impedirá o produtor 1'u

nd de receber qualqu':!l"
�11bvcncfio ou empréstimo,
p?Tticipar de- concorrência
Dúbliru. alienar. ceder

-:-:-ESCLARECIMENTOS AO

PRODUTOR RURAL: - O

Instituto de Aponsentado
riá e Pensões dos Indus

triárics - I.A.P,I. -, que
em decorrência do Estatu

to do Trabalhador Rural,
foi cometido para a ím

plantação e a admínistrn

cão do Serviço de Previ

dência Social RuraL atny
vós da Circular 38/65. prn-
curou escla'recer ao pro-l'u
tal' ruraL os objetivos da

F.S.R. que é a de propo!'
ciOI:ar seguran<:a, saúde c

bem estar ao trabalhador
rural e �sua r"amília, atra

vés ele ]J:neficios em d;

nh"i 1'0 e �8rvi<;os, que sã,J
os s2!nlfntfs: auxilio-doe1,
r·a· a�]osentadoria por _iE
VA.!'d2Z, anosf'litadoria por

vel'�2,,; abc,�"lo-l1laternid:t
ele, p:nsão por l'lorte do

segu ra do, auxílio- funera1;
assistência médica e as

sistência à maternidade.
A fim ele fazer

-

face :;t').,

Neusa Rodrigues de Li

ma assistente de Helena Ru

binstein, . na Drogaria e Far
.

mácia Catarinense, continua
atendendo o- mundo elegan
te feminino com a distinção
que lhe é peculiar.

-:-:--:-:-

Já estão circulando' os

convites, para o casamento
de Cyro Barreto e Ecy Da

miani Lima, a se realizar

dia 8 de julhÓ próximo, as

10 horas na Igreja São

Francisco.

Deputados
Livres de IPMS

:': :!.. �

.'

Muito Simpatico, foi o

almoço na residência do sr.

e sm. Wilson Medeiros (Nfi:

,Iy), na última semana.

tem fundamento a l"lotíci?,

segundo a qual seria 2",

caminhado pedido de li

cença à Câmara Federal,

para processar vário.s (1".

putados". A cleclarl,cJ.o
desmentido. é do Cel. :\f�H

tinelli, Presidente do IPM

sôbre o grupo dos 11. aI)

desmentir ainda que �L\'ff.
ce de, qualqu�r fund8.l1' "-,

to, a informação de '1uC'
seria enviada esta sel !\ar. c,

ao Oongresso, mensa 9J:dl

fixand·o prazos para (',1l1-

el uf'ao elos IPJV[s.

_:_:-:-
benstram:ferir ou onerar

: ? :';-:-:-
ilnóvr's. nodénr1o, p,:í.nda,
t�r rer>l;sado o transporte
de Sli'1S 111e::cadorias pelas
elllpl'ê"as trapsportadoras.
Salientou que para cria.r

ma;0�'2B facilidades aos

p'o'li,tor:s rur3�s para'o
rpcolhíme"to da "TAX,\"

dEvida ao "FUNDO" de

tornar rcn]ir1aCle a Previ

dência Social Rural :10

nW"or t)'l1i'"lO passiveI. o

IAPI. V:'1 l':''1::i7.anclo con

V�_1:0S (: El as Cooperati
vas e E, prêsas ligadas às
a tivi(lad'" agropecuárias ou

1;0rtg2 rat aJfm de

,n�t\-ç:"l. e:-.climeh'ltros ('coni
os Bal'�rs - no propósito

•. la cobrança ela taxa :110 ele amnhL ::'0 máximo a

� um por cento sÔ�Jre todos reelp. ::le rrocadação - Q

os produtos p.g,ropecllal'lç'� ele .�i.'( 11'0 f r com a '_F

ou horti-grangeir('s. 'em SU'l ' 9'-,,· ("8. qu. o assunto )'t�

primeira coloC'::H'ão. opsr, a indicação de HE-'.. ·

Em nali'strà com o D:·. lJ!'�sentantes em todos {lS
"

.

Paulo Felfpe, que nest2 E.,;- mUl1.icíp�os, para melhul'

1.ar10 p o Rsp���n"h"Ú2 c'h a:::s'�t\r aes intérêsses (1.15

S ::>.3 I:c.. dis"" -��r� "Lle 1..0- contl'ihu'ntE's, seguradOS e

elo o procluio: "l-:':J.l iS obr:

gado a faz�r Sl'fj matríc11-
la no óqr20 08 P""'vidênch

Social Rl'··9.� (':;"10 contl';

bllinte do "FUNDO DE AS

SISTÊNCIA DO TRABA

LHADOR RURAL". denti'J,

Ru:y Neves Gonçah'f's, a·

presentará, oficialmente as

músicas vencedoras do 1.0

Festival Nacional da Cano

ç.ão, dia 19, próxinlo 110S sa·

Iões do Clube Doze de Agôs·
to, em movimentada soirée.

Também foram vistos no

Amerlcal1 Bar do Querên
cia Pala.ce, no noites

de sábado os senhores: Jor

ge Bornhausen, Cesar Ra

mos, Fernando Faria, Pli�o
Bueno, Osmar Nascimebto
e Gust!'lVO Adlesberg·. 1
Com � bonita e Sj�P�tic�

reforma do Bar do Lux HOr
têl, voUam os bons· tempos
do acolhedor ambiente. Es;
tá' de parabens pelo bom

./ g6SJo ni decoração o se;
- !lhor ManoJo Gil.

Participação
/trthur Appel 3ilvein1
Yvonne Olin:;er Appel Silveira

-:-:-participam o contn:to de l'n"H

hete Marli
Rua Pedro. Wc::-ner. 4;')

�IJ.tu ele seus filhos
"uÍz Hpnrique
rl.ua Frei Evüristo, 32

Florianópolis

Falando no Clube Doze

de Agôsto, sua Diretoria es

tá bRstal1te atarefada com

a escolha da nova magesta-'
de, que no dia 14 de agõsto
no "Baile OfIcial das Debu-

Brusque
eh( pco.rrentesencarg'os

�.ntes"., reç�berá a fai;,xa da

�l!ainh'l Elcnita MIranda Ra

mos .

Está bastante preoçupado
com a decor.<1ção de sua be': _

líssima residência, o casal
sr. e sra. Orlando Schreder.

No "American Bar" do

Querência Pa!ace, discuiiam
sôbre a beleza da mulher

pelotense o que não é no·

vidade para nós, os Drs; q.
1'0· Vasconcelos, Lena Cal
das e Zenonn Garcia.

-:-:- -:-:-

As senhoras Alvaro Ca·
tão (Lourdes) e Luiz Fer.
nando Secco (Sônia), nia

noite de domingo deram
nota alta no jantar do Que·
rência 'Palacl' .

d:p2r:denles.
A':'or:selhamos aos inte

ressados. especialmente aos

produtores rurais, para

melhores esclarecimento�,
dirigem süa correspondên··
cia ao 1:'r. Paulo Felipe,
Represel1tante .elo Serviço
de Pl'f'vidência Social Ru

r8,]. Praca Pereira OL'ivei

raj Edifício IPASE -
,-"o

a',rlat· - ·Sala 4.03 !__ Dele-i
!1'�ria do I.A.P.I. - Flori-:l-'
né-:'i{)l::- - Santa CatarinR..

A elegante e bonita senho·-
. ra 't'raud Zadrozny, vai, dar
nota alta no baile em 110-
memu:wm a Mflrinba, aia 11,
próximo, com lFl} belíssimo
vestielQ. em t8ddo Dior" tra

balha9-0 H pedl'Hiri.as, 'moqelo
bastante discreto, uma fe
liz confecção do Costureiro
Lenzi.

elocontadosde 30 dias,
8.t.jyidaeli.:�.illlcio d:'! suas

O 'Deputado ArmandoESSR h)):a o])l'!e'arória é" cl '

y'r1"
I

cl"'s-lo 27-1-64, e Sf.U

PH?,81T.f'pto .clevert. proceo.;-

Callil, representou o "PSD"

na. Sessão de encerr:?omento
da Convenção da "UDN",
quando o Senador Antônio
Carlos Konder Reis, faí es·
colhido parf.l candidato ao

Govêrno do Estado.

"gui�ssa f- �o. rr.1• nv-:-.jo ele

de l·ecol'linlento". [1-
___ ._ •. _1-__

--:-:- -:-:-

C I '

olUna
cer:'a 2P 8;:i�',vels cluantic1a·
de elE: feiTO' e outros n)ine·
rais in:lispensáveis à conver·

S2.ÇÜO da saúde; 4) o ÔVO é

1.1'11a cápsula de vitamena A,

D, e as elo compléxo B; e,

5) cl..:::is ovos em uma refei

('2.0 Eq�ül.Tn.len1 a urn bife,
G s' 1.2. ���61tl:�:�Q 81"'2 Uina das

r2ft:;içôes cl':írias garante
sublstancial fornecimento de

proteínas, vitaminas e sais

minerais.

VENDE-SEF,,\LA O GE:\'EHAL VEI·

GA LIMA Pr-GESIDENTE
DA FARESC: - Nossa caiu,
na tomou conhecimento a

través de palestra com o

géneral "Veiga Lima, pre
sidente da FARESC, que
em breve o SAPS SETOR A

GRICULTURA, vai instal'u

no Mercado Público Mnni·

ciprrl. um selGr d8�t11�8Cl.O

exc!usiv:".'·;-el';r' �:os produ-
tores run:is. j\C'l'(3SCI'ntou o·

nosso informf\n18 que os e11

tendimentos processados en

tre o SAPS e a Prefeitura

Municipal, abrangem t,'lm
bém a cooperação inclispen·
savel da ACARESC e da As·.

socíação Rural de Florianó·

polis. Oportunamente di·

vuigaremos novas notícias
'relativas a essa iniciativa
do SAPS.'

Terrenos em C�asveiras 200 me"

tros baJneario - com frente para a Baia
Norte.

Informações: A.Carlos Bonetti Io n e
.

28 18.

--------------------,---------------.�--�----�

propague O/5cp/02ô5

Procura-se Depósit.o
Procuramos para alugar, depósito com boa area. Q

fertas com urgência _na Rua Conselheiro Mafra, 6, fone
2358.

"! .(

\ .j��< �
NOrIDàhnente n&�� 'Vande' ó-

. ' prOcure uma ótica especializada

� ,�;m F1.orian_6polis '0 ÚtiCQ Scus-

JULIO DE CASTILHOS,
no vizinho Estado do Rio
Grande do S1JI, possui O

maior rebanho Charolês do
mundo. Sua tradição em

"brancos franceses" já uI-
.

trapassou as fronteiras. Ho

'je seus criadores têm mero

eado em todo o pais e tam·
bém no LJ.ruguai e na Argen
tina .

cuJ.:)S � sómente pçulos.,

,�. )�I .�

....
li

.,

É a velha questão da

êialiroção.

:. ..

2·6·65seI.

Agora responda:
/

li Ótica SousseJ. só vende.

,

6clJlos - pOltanto é e�pecializada
curaria bananas' ·E}m ·uma ótica ? Tôdas as Tardes no

'vwQUERÊNCIA". Em' ca�o positivo, aproveíta-
, .

mos o ensêjó para lembrar que

a Ótica Scussel não vende' ba�
.,J; -

óculos .; nanas. Vende óculos. Só.
/!J�,

VIRTUDE DO OVO A
dona-de·casa não deve es·

quecer que: 1) o ôvo deve

participar da primeira refei

ção diária, pois, enriqueci·
.

do o café com leite da ma·

nhã, todos terão novas fôr·

ça? para o trJ3.bálho e me·

lhor disposição de espírito;·
2) o ôvo é um dos raros ali·
mentos que conservam, suas'

qualidades por tempo inde:

finido, quando bem conser

vaelo sob á ação elo frio; :3)
o ôvo é_ alimento aiti-anê
mia0 por' excelência, pôs
quei:a.1Jm- de vitaminas :en
',' '"

.:"
�

, '. r
r ,--- " !

APROVEITE PARA PLAN
TAR mais forrageiras. Rb-'
centemente a Braztsul de

Pôrto Alegre l'lnçou no mer

cado a aveia Buck 152, de

abundante massa verde, rá·

pido crescimento, resistente
ao pastoreio e germinação
96% Real - variedade de

trevo branco Divino consi

der.ado como o mais resis· '

·tente à seca e excelente pro
dutora' de 111B.ssa verde. De-

nvolvicla desele 1952 foi

,mercializada nos EE. UU,

�.

(�m óculos). Entendeu?
. �. -t

Pois e .,

Quando de

Boa música
Bom, serviço
Pan,orama Deslu

.Chá
.Lanches

única
..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Professor Dr. Hermann .

M. Goergen

Está-se gEneralizando
um mal-estar, na Alema
nha, em tôrno da Iusuça.
Nos últimos meses a írn

prensa - e não apenas a

sen;;;acioüalista' -' regis
trou, cutdadosamente, er

ros judiciáirios, trans:gl'c,'l
são de

.

competência da
justiça, méto-dos duvidosos

r; Ha
Audaciosa de Juiz de S. J..F.

no tratamento dos acusa

dos: e sentenças contradi

tória�
.

e
. incompreensívC:iÍs,

.

especialmente quanto aos
criminosos de guerra
Em 1. de abril entrou 011

funcionamento, na Alema
nha, o que se pfl0.eria ena
mar ,"a. pequep.!l, retorma
do direito penal". Ainda
teremos oportunidade de
relatar em que consiste
esta reforma. l'a )'J. :J tema :

de hoje basta dizer que,
interpretando aquêle J11al
estar generalizado a re

forma está dando mais

proteção e segurança aos

acusados.
Na Academia Evangélica

de .Loccum, centro de en

contros dos intelectuais a

Iemães, reuníra.n-se re

centemente, mais ou me

nos cem juizes, procurado
res e advogados. par-i de
bater sôbre o tema: "A
função da j'.wtiça na so

ciedade moderna". O de.

bate, às vazes violento,

C O LU ..A demonstrou claramente,
" ....... que os próprios represen-

.. tántes da [usttca estão' sen
..:,

CATO" L I'CA-
.' tíndo o mal-estar, proeu-

==�: .� .

". rando ·.êncontrar os .motí-.
""

.. :-�._��:;_.. ::: (��_"'mnm__fIJ

.

�. ��� .: °c����;:i��Sri��a.��::
D. Joaquim Domingues de Oliveira � ::: f�, '���I�:;O�osd:e�::
c 1 A de' -

E' I'" gunda Guerra Mundial
.J nos 'e. onsagraçao plscopa �. grande número de JUIzes

Domingues 'de . Qliv�irâ� alemães, em consequência
r de sua conívêneía com o

nosso estímadíssímo Arce-
regime hitlerista, S6frem

híspo Metsopolttano.
Ao ensêjo de tão grata

de um. complexo de CUlpa,
por sua ação no TerceirQ

efeméride, esta Coluna de-
ReiJJch.. quando o supremosr'ja ao ilustre Prínclpe da

. poder da lei e Justiça foi
Igreja, perenes feJ:jcidad,"�, abolido com a ajuda dos

mais altos represen f,"l.ntes
desta.
Descon êl:lTI 'JS aíemâas,

hoje, de uma justiça, que

Comemornn, ontem, cin
quenta e um anos de 'sua

. s::tgraçáo episcopal o exmo.
e revno. sr. Dom J'oaqui-n

ORIGEM DA· DEVOÇÃO
AO

'

CORAÇÃO DE JESUS

No dia 16 de junho de
1675, durante uma exposi
ção da Santíssimo Sacra
mento, Nosso Senhor apa
receu a Santa Margarida
Marra .

Alacoque e, desco
brindo seu Ooracão. disse
lhe: "Eis o Coração Q1J_C
tanto tem amado aos 1lO-

tuada, ainda, pelo antíse

mitismo,. bastante difundi
do entre os júi?�s e peja
atitude negativa, para com

C I N E RONDA
Eanuel

Não falamos só em es

Medeiros Vieira tréías importantes do pGJ1
to de vista artístico.

Pequenas Notas

mens e em recompensa não
recebe, da maior parte dê- Aconselhamos a todos o"

les, senão ingratidões Pf- apreciadores da cultura, a

las irrevérências e sacri!é- .

leitura da "Revista Civiii
gios, friezas e desprezos' zação Brasileira": que saiu
Que tem por Mim neste S'l a pouco E 111 seu primeiro
cramento de Amor".

.. número.
Sem dúvida, uma revls

ta comPletíssim�' em todos

os.' sentidos, pr 'unda, co

rajosa (o que muito im

portante) e al.111 de tudo,

pa.rticipante.À �oitina de ine'nfá, t�m
a seu cargo, u 1 de nossos

melhores orít, cos: Alex

Viany, tarnbérf um elt);:;
mais lúcidos e desassombJ'�

, 1
elos defenf.()l'e., do t:!inema-
naCional.

Viany inicia sua columt
com uma conversa infor
mál com Glauber Rocha p

Nelson Pereira dos Santos

o ,M'ês de Junho é Consagrado ao Co-
ração de Jesus

.

,

,

Universidade de Santa Catarina
Divisão de Material

EDITAL N. 10/65
Concorrênci'a Pública n. 9/65

Proposta para o dia, 14 de junho de 1965

O Diretor da Divisão do Material da Universidade
de Santa Catarina, devidamente autoriZado pelo Mar;:;
nífico Reitor, faz ciente aos interessacft,s que se acha
aberta a Concorrência Pública h. 09/65, aprazada pa
ra às 15.00 horas do dia 14 de junho do corrente ano.

para aquisição de máquinas e aparêlhos destinados it
Faculdade de Medicina ,desta Universidade.
Maiores esclarecimentos poderão· ser obtidos na Di

visão elo Mater!al, Reitoria, à rua Bocaiúva n. 60, nos

dias úteis, durante o horário das 14.00 às 17,ÓO horas.
,Divisão de Material, ,em 26 de majo de 1965.

JOSOE' FORTKAMP

DIRETOR
2-6-65

sôbre Cinema NÔvo.

Para quem gosta de his

tórias superficiais, inconse

quentes e inoportunas, tive
mos a volta de Sarita Mon

tiel em "Noites de

blanca", dramalhão
Casa

com

'a .democracia de Weimar.
Assim, disse' Sclm1i'1. so

mos obrigados a constatar
o rato mais trist€ da his
tória da Justiça alemã: c

Supremo Tribunal de Leip
zig aceitou o' antiseruitís
mo. como alíb! parn o crí
me!

Mesmo hoje acha
Schmid - a Justiça ale-.
mã ainda não resneíta bas
tanta o homem C0'110 r'E s

sôa, portador de direitos
inalienáveis, conrundindo,
não raras vezes, o supremo
ínterêsse- do Estado e da,
comunidade ccni, o Interês
se do govêrno..A c')l1ferên .

cia de Schmid. sôbre [l i us
tira no Terceiro Relch 'foi

se dos juizes corno ta i. :'"

época do Terceíro Rsic;'.
tem rracassado,

Não encon trou éco

-----_-=::.-.---------

':l'INTilS SHER

\VIN 'WrLLIAMS

5.0% DE DESCON

TO EM rfODA LI

NHA

__

o

..:•• • _

Arroz, trigo e
,

. ArrOZ-semente, varieda

des Pratão Dourado PrC'

coce, Agulbão Prelcoce. e

Iguape-Agulha, faça a

Canoinhas. sua reserva' para compra,
com eng. agro Carlos. v�

;cchi, Araranguá; e n g.
agro Ingo. Jordan. Casa Ril-.

ra1 de Joinv�lle; eng. agro
Zaide Lunardon, Sub. Es

tação EXperimenta'] de Rie·

do Sul

Só não sabemos, se a l'8

vista chegará aí em Flori'1

nópolis ...
2. Depois de um período

'de vacas magras, tiveny:,s

Da semana de 12 a 1"9 de
abril um grupo de excelell.
te estréias. que contou com

"q.nza,s � Diamantes',·"
Boccaccio 70" e "Irma La
Douce" (no próximo arti

go falaremos sôbre estas

.grapdes obras),

/

/

ação,
be dinamizar histórias 'de
"Inferno nos Céus", com

direção de Walter Grau

man, é uma nova e mal

dIsfarçada propaganda bé
Eca .americana nas cosbs'

dDS nazistas. Desta vez.

uma esquadrilha america

na. recebe a incumbênc!.êl.
de destr.uir uma fábrica
nazIsta de combustíveis. �

Estas são as estréias, áfo
ra "A Grande Viagem ao

Espaço" baseado em Júlio,
Verne e "A Senhora e Seus

Maridos", o mais elogiado
de .todos os filmes citados

que t.em a presença 13,

sempre encantadora Shir

ley (com excepão dos:1

primeiros) Mav Laine, vis
ta num' soberbo desempe
nho em "Irma La Dauce·'.

.
,

./

SUA MELHOR VIAGEM
Para Pôrto Alegre, Curitiba, São Paulo e Rio a VASP lhe oferece o confõrto. o luxo

e a rapidez dos, jatos, com 20% de desconto sõbre a tarifa especial, no SERViÇO
VISCOUNT, - categoria internacional.
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eles Chapecó 'e F'rontana, e Estação Experimental ti·;

.para venr'a à disposição Caçador.
dos agricultores na ASSQ

ciação Rural de São Mi"

guel do Oeste, Gasa Rural

de Chapecó,. Estação Ex-'
Prefeitura. MuniCipal de

mesmo em questôes que

tangem
_

a própria existên
cia e o sentido da Justiça,
à vontade (lo legislador? ,

O Juiz do Supremo Tri

bunal Federal, professor
Dr. Martin Draht, tirou

uma conclusão audaciosa:

à procura da Ju'stiça 'a Lei

nunca poderá torna r-se

suprema e. única norma

para '0 juiz. Procurando a

norma, €l1contr'1rá o j uíz
algo, que vai a1t'111. Mesmo

a soberania perfeita, no

conhec.mento das leis, ::::10

pode impedir:) JUIZ de

estar constantemente à

procura
ma.

E por isto mesmo a vir

tude básica do ..;jniz, de

acôrdo -com Draht (! a !-".l

O j'.l';;;. deve- ,,8

de . 'que á democracia é "0
sistema, que réspetta

:

o .ín

divíduo 'e permite O de

senV-dlvilllentó,
.

eqllilibradn,
l1101:a( .social, e2onômlcoJ' e
intelcictuàl' da· soc:edatle.

O jqi� 'l1�O pr)Gle fi�91', pre'
so a· um shúples pens::.r
instititcional. Te' il' idéia d0

"Estado' de 'Dirê1tv", quo

�. deve
.

oI�ientar ,Esta Uéia

êle. deve vive!' no mEio do

seu . povo e fazê-Ja l'espei
'tada :e 'aceibda po� todos.

O c.ongresso de Loc:::um

tem. de.móstrado, que upe ..

sal' das teses c'lr.traditó

rias, os juizes alemães

estão compreendendo a si

tuação, submetendo-se um

rigoroso. processo ·dl' a'utD

crítica e de 'luto-purifi'caM
ção.

Em Caçador o custo tio

mco de Trigo-Semente, é
. CRS 1�.000, nos outros pon

tO!l de VEnda o custo é de

CR$ 15.000. Milho Híbrióo

Agroceres,' peneira 23, sa-·

co de 40 quilos por CP.$
12.000 o saco. Os interes

sados podel1l encontrar pa
ra cd11}1na nas Associa-

. ções Rurais de Capinz"d,
Concórdia, Fafra e J'oin

ville, e ainda, no Posto de

'(,

Os pedidos de semer:tes
devem ser feitos o qU"1lJto
antes, para evit'ar p'3!'ca
em ter para seus plan:::cs .

boas sementes seleci()(\.a
das.

"'::(],ENTRO
CINE SÃO JOSÉ
áS'3 e 8 hs.
Peter Fonda
Sandra Dee

- eIn

ARTIMANHAS DO AM(
EastmanColor

Censura até 5 8,nos

CINE RITZ
ás 5 e 8 horas.

·James Garner
, Eva Marie Saint'

Rod Taylor
-EM

36 HORAS
PamiYision.

Censura até 14 2lo·nos

.: ,_ClNE'Roxy
.

ás 4 e 8 hOl;as
Vittorio de Sir.a
Frederico Fellini

Peppino de Filippo
Sophia LOl'en

Ron1y Schneic
- EM--

1 BOÇC�tÇIO 70

PÔRTO ALEGRE - CURITIBA -

51'0 PAULO e RIO·

Segundas, Quartas e Sextas
i

,. Tecnicolqr_· J .:

Censura até lf! 'anos

�.,
;'j
.,

.j BAIRROS
,j

1 CINE GLÓRIA
.ás 5 e 8 horas
Kim ).'Tovack
Laurence Harvey

- EM

� SERVIDÃO HUMANA

" Censura até 18' ano:

(Estreito)
CINE IMPÉ;RIO
ás 8 horaS

Herbert. LÓl11
Heather Sears

� EM

FANTASMA DA OPERI
EastmanColor.

Censura até 10 anos

., E
. /

CJNl.. RAJA
(SÃO JOSf�

ás 8 horas
Jeff Ch::mdler

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DÓ HALL .do 9ueréu\!U1
Falnce IIoLe!. :lSSiStlJ1l0S na

bonita manhrl de domingo
n Hcc;a�a Inte -nacíonal que
() Riachuelo 1)J'ODlOVCU em

comemoração ao seu Cin-

. quentenarto de fundação. Ó
antltrlão foi o vencedor da

nl�).,gnífica co::npetif]üo assis
tid:l por' milha reI> ele pes

,soas CJue �ipra:-apl com a

vitória ela representação
cincoentenária. Par!],bens ao

,I�r. Celso Ramos Filbo, a

tual presidente e aos rema

dores vitoriosos.

JANTAVAM no Queréneia
Palace, o' Sr. e Sra. Dr. Luiz
Fernando Seco (Sôrii�),- .a

Sra. Deputado Alváro 'Catão

(Lourdes), Dr. Volney Cola
ra de Oliveira, Dr. Francis
co Catão e' o Dr. Miran de
Barros Latife.

ESTEVE nesta Capital o

Govenlador Ademar de Bar

ros, que jrmtou' na noite ele
sábado na residência do
Sr. e Sra. Dr. Francisco
Grillo (Anita); com o Dr.
Aderbal 'Ramos da Silva' e

Sra. D·r. José Matusalem
Comélli e Sra.

O BAILE de Gala do dia
onze 1�1'6xin'lo no' Lira T. C,
está. n'l�y��talldo p mun:
do elegante eatarinense que
Y�1i da� nota alta em beleza

elegância e em cl)arme - A

cqntecL.'lleito que está sendo

r.�ua!'dado com expectativa
;�e!a. 'soc:edade flo:rianopoli
t:ma.

SARADO a l�emna moça
LUZIA UNHARES, nli!- i"e·

sjdep(·!�l de f3t�US \ paL,,, Sr. e

Srl. Dr. Lauro Iiln:1ures, re

COlx:ionou convidados
.

com

bOJ1ita festn de q1linze anos

Lt\7,ia. dan"cu [\ nrimeim

V,.;J�:l· r;om �eu ):bi. Dr. Lau·
roo conl s:,u avô' Sr. ��:':.:'�.
::.:- 'Machado e· co,n secl

irmão o jo\;cm Jaime r,j

nlw;'" s �cj o.

,

A P4..r:r·'T{O·'\TT.l'3.�� senh0ra
IDC'''I!l� q,.1,) ,,\ 1i- ,: l�n rt�) j�ão
(LC·l !r:.�..J-,;!} 1�'1 i frpycr.� CO!1<.'j
(1�:d()� ('1 T?�0 08 :r��nt:�i.T'O nn-

1'8 o n·� "p �:"'\ r� .... l�') r'n (V01
onze pl·I�"�b ...... () jl"') T,i.,.n 'r. t�,
enl hO':l�"<'I rv�PY'\ fi � r. .....Tj� e

no:í,-iQ (11 RatLjllCt N'lval r10
niachueio.

D01\I[i'JC}O a ldC:!.Lnr1 'EI.D-
• > •

Ç:-l I\1l\.i�II;'Z::���-;-li1. ,.'\'T�·T� �:�I-

l']Oi.:'). .'l..>",C,l:;�')J !\,�;. e(;n\�Jca

tUY5 na � ro...;id(?-� �;i�;1, � d8 sua

t �"1, S:·''!'., r::"J n:n:.I, LllC:.,Ls. Fi-'
lj I'} du (>Sl �,ll Ip( .... � � JL;l\JS ArrIe
r;q(l�. (J01110";��01'(Jtl Cjujn76
a;lUb C0111 bCJ1�t t r��:�t8. (I-.H.:l.

t;'_ 0 .... :11 (�O;i1 :-' :)�V 'L,: ·��"l!."�Éo
d'1 i:.)-;-('\:', .(JUh�·:::l flor1!J./ló
lJcdjU�nD. ])��nl:\.J1' .n, -}r�rnei."�a
\ ,/· ... ; ..1 COlll ��:u ínn1'-; sr. lco-�
ll'Y}\O", com (,' pi'. Antônio
/\.1)(\"'"016, e CO"'1 seu tio dr.
T{..;,-'rl�k·;;"l ,\ therÍJ10s 8 WD1

o jo\Till 'F':::dSOll HeusL

,

D}�'VTCRA eh��g!1,r a "esta
(�:�r)ilid. tF):e n�i�� San�n
,(�:.'I:_n·;llfl drJ íf!S� $c)nf�a �\!r:l
'vn (�e At'l1�� Pinho. qlle �1:-tS'
�i'\ c'l'1'l.pnte ;�nlsnhu visjta
r,i (l Governpdor Celso Ra
mOE.

NEUSA J'1,odringuGS elc Li

ma E} Nago! de :Mello,. pireU:'
h;nd8'

.
femiJre Uco111pmll1u

das. - Pemull vistôs 'no A
l�;::;)·ic;.:T,l Eh:l' do Querência.

\

LAZ�\RO -BARTOLOMEU
•

o SI;l.. E SRA. Altamiro de

Moraes Uma, e a _ Vva. Sra

Líbia Vieira Barreto, convi

dando o Colunístu para o

casamento de seus filhos

ECY e CyRO, próximo dia

oito de julho as dez horas

na Igreja da Orelem Tercei-

: 1'0. ele São Francisco. Após o .

ato religioso os conviclaclos .

I
I serão recepcionados no clu

be Social Painei1'B.s.

\

.
'

ONTEM almoçavam no

Querência. o Sr. e Sra. Dr.

Hibelbrando Marques de

Souza, o Sr. e Sra. ' Eric

Schaeffer, o Dr. Eduardo

Dulas e o Engenheiro Na",

s'lrala. O sr. Eric, é elo

Banco Mundial, que veio a

S. C., para um estudá do

financiml1el1t(' para as rodo

,hl'; eatluinf'l1t'cs.. !\t;Ol1ll).l

nl12do do Dr. Ed.uarelo, elo,

Ministério ele Planejamento
e do Dr. Nassarala. Inspetor
Técl1tco do D N E R. O -fi
nanciamento será com o

DNER: com o DER e Pla

meg de SC.

O CASAL - Deputado Fel'

nanela Viégas, recepciolloU
altos politicas da UD.'{, com

,

. ') '\.,l�'fjupl;p.r � ap, ,rú�It�,�e ,À0-
níinso. , .... "

:I'ia n,_,Le el,,,) dia 29 DO Que
1 rêncj�i PalaC9,

. o_ SE:naclOr
AL:')-,O de U:l-, c.ra Franco,
It_'.J, 0'jen��r\�c c1l,..l U!)N Nu

(�lJ:)Dl n Cua\'en':u'o udenisLcl
u.u ;S. C.,. DCJ)uLacJcs P"roitio

Carvalho, A.rmando Calp e

/.1I-",ro Catão,

\ .

Nl.. COJ1".;ym:ão da UDN,
r��:.'Uz'.'·(.i�1 n�� "IHlaeaí)", o SG'L.
!lcd.o·· J\'1lôJlio (:U1;10s Kon-'
rloi' r:ü'-s. foi' in�Uc;H'do" c:mdi
ebto �1 sl1c8sf'ilJ do 8!'. Cel
so E'_'lmos, n2S próX[mas e

Leições. O Dr. Nil!'on Bender
1)C'rdeu por _treze votosí 142 .

129.

TERE;�.L��.J'I..:r � SpngUl1E'z
súbndo com um 8.1mo(�0 co

tneU1C'rou "Niver".

CIRCULOU na, "Ilhacap"
o Sr. o Snl,. .João Carlos
P ..C:lt:1. da soclech:c1e de Cri
�:u)na.

I
1
I
I

Com vlug�m ,programa
du p'J l'U Buenos Ayres, 0,

I )ej. 1..1 Lado Luiz Buttistótt�· e

seu í_'ül1o Benjto.

,

!
t
�

I

I

C:r,'plet�'..ndo llOJe quinze
p'l'inHl\'Cra<. o hroLb111'J 1\l1.

c·õ8. clt' Mello. u�u!1a do In:,,-

1.ituLo de }l;üucur;ilo

O .TO�;'N i\L Rs,clul' 11'1 So-
(:;Gc!uüe. i-ai ))"OIll'J,Ot' \.1'1J8
I , .

J'tfJOl',�J��m pum o terQcl:'O
nit11�C."J, U"J lrulJD!ho fúto-
·g.rl'i,�u U-:-ll Ullln tl:ls Di'aias
d�1 "r��Leu ),,. CCB) sei:s 111')

illGcjulns 0',1 traje d,� zala e

'e�J,)G·:.'�(, (h: pl()da qüf-\ se [1-
� prt/\f1"''\o... :\/Iidto.s ,novidades
\ião acontecer

o SR. E SUA. Deputafi(l
Pe�lro, Colin 1]\;[n.l'ljul e o De

]J'_ltaclfJ Feder,' I Tnlll"J 1.010

la. jr.n1n'-am 11(1 QU-OlTê11Cia
clonil1go a nOlLe.

Urge: RBtlJlJl�r o Deseuvolvimento
Declarando dos maiores índices de cres

cimento demográfico do
mundo. Anualmente, cerca
de um milhão cre jovens a

tingem a i'dade ele procura
oe trabalho. N{'1o só a indús
tria sofre as consequências
da orientação do atual Go

\-êrno; Tanibérn não sito
boas q.s· condições criadas

par$, os peeuarístas e agri
cultores, notadamente, os

qUQ, produzem gêneros de

primeira necessidade. A per-:
durar tal situação dentro

e.m breve estará agravado o

problema social. Estaremos
criando. o arnbtente propí
cio ao perigo comunista que
ronda com mu tt 2. astúcia fi

América L/,lUna. Ní.Q basta
a preocnnacão em conter a

1.11ie!almente

\
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'que,' suas reiteradas criticas
.IiL cenas medidas adotadas
pelo Govêrno são ditadas

pelo dever de representante
do povo, sem qualquer pro
pósito de defender ínteres
ses pessoals ou de grupos, o
Sr. Attilio Fontana' (PSD
SC.) voltou f' analízar a a

tuai conjuntura ecôn6mica.
Disse o parlamentar catárí

nense que ainda que não c

xercesse um mandato popu-'
lar. jamais seria, como nun

ca foi, imediatísta, Sempre
. defendeu as provídêncías de
longo alcance. . Mostrou-se
preocunpado com a situa

'ção de' desemprego, princi
palmente no setor indus
trial. O Brasíl apresenta um

______ • .,-...,...., o

Contando: com' a"preser�ça
elo tilul::lr do, Pnst� da Edu

"R�('O. D[�rl�(.8do Lama

LockS, foi festivamente CD

cerrado na manhã de s<Íb,'l.

clQ O Curso de Orie8.tad:ío

Didática, patrocinado I pelo
Plano Triel}al de Educaçü9
e Secretaria de Educação e

Cultma, SQ)J ::t coordenação
da Pro!'e:;s6rQ Mada da' G_ló'
lia Mattos.

O cil nelo Curso qU3 teve

seu início no elia 19 do co!'

l'ente, contou com a partici
pação de 20 SupervLsoras de

'várius regiões escola res. cu

i::\ a aula inaugural foi pro
fericl>l pelo Presidentp. do

'Conselho Estaelunl de Eebl'

cnção, Professor F.lpidio·
Burbosa.
Pizf'rarn l)�',rt'G elo", ('nrr�etl-

10 a� ..::f:' ....jl.;ntp.' \ P1·}t:(-\ri:'s:,
1'v!e!('1,::h1n7;" P<;,}n.r·;�,l 'de tó
das as matérias- elo Curso

C'tnu�i' Tp�jC'i��/'f'n Esr01p.y e

rtlp(;r�'!C"��' OI"', Rulfls forun1

lY'lnl"r"uda8 pe18s Profesf:ô

ra�: )).:I';;.,'i8 (In G1ó::-ifl. J\httos:
Neide AJrneicl'l, Fiori. ,Tandi

]"1. <\"nq. TTr"n10 1\'tnl1J(l"t,
E(lp,l E"l1. T 'l�ci S,..hv..,Tartz e

Lúcia Mach:tJena Feithen.,

,,! ," ;'-1 !

iO:::P' iu.. �OS
r • I

.:erV�oores
o T,::,snital dos Servido

rp� P'íhlir0S cJf" EstRdo' cn-
de fo;'-

rfv·i'Tr�,,1 n l.'lf)nt!]�J.:'1l1 e

;'-'ltp\�,r·ãn. O f':ecl't'tário ela
e Oh1'8'3 Públicas,

T,T··_l·�\ld"') Pcdf.):·n0i}>�lS.

designou' o el1�!enl1f'iro Ola
vo Arantes para u n:-;c't!i7G'

'(;ão dessa et'lpa de tl'abR'
lho.

inr1uçõ,o. Ii�� necessãrío, prín
clpaimente remover os obs
táculos do desemprego 'e d'.

�;:'C��a��eP��1:�e ad�ísJ;��:� Olhos que seduz,m SAo OLHOS BE! �.TRAfAD�S
brastleíro. Só aumentando a �produção e o consumo o

����'''�'.t, CO/vi �IGo,-(rno obtere rendas p�t :,;.�

. Ta. fazer race nos pocr r:rt)"
e despesas, TJr�e retl?:�l'1r �', ('-:�-",_1- ...�

,

.C8m, medidas sensatas e OI',
,,'., � CLAREIA E HIGIENIZA

jeti\j·a�. o dC'·SP·l,,()�,)r� ,!;')pt 0

ecoaómíco, Do (·nn�r.:t'i() !C�

remos novas emissões d� iXl

pel moeda. ('(:'11:1 conse

nuell te desvr 1"1"7['("1" do
cruzeiro no mercado inter-

d"n�fl'';(':n� 1 1'12 .I.,"'�i· n,\'(!)()n�Gt'n!n-

'..
.....: ... �-......

..--� ----� -_ .. - _....._...._ ....

, Iomunicscãe
/ '

.\ Divisão clé Oriea"'i<::{io e r�dl'cnçu{) SOC1.aJ du Deps..r-
1,,�!.d(\ ... itc 1í.e;��ü'::;HÜ do SESI de S:�l1C3 (;!Jt,aI'l}l'l� comunica

...

\ I �l:\�' t.:;.Jsutt(;sJ. qpe S�\ acr...a�n n <il!SP'�"tt:ún d ... r< UC�left
.- oíar+os e da coletividade em geral a ínscrtção p;í.l:� o Cur-

�,ú (h',: ()l·n�i'1Jl:1nr,;v;r-..o do Lar ])rot}Jo\ridô nela tH.\�isil..o d!�
" .

Asslstêncía Técnica elo Departamento Nacional dó SESI
rr \ \.;'JI�\l)onl\)ãó com o' SESI de Santa Catarina, com íní
<L' ,�;) cEcl).o dê Junho próxímo, tendo como local o Pu
'. ,.'.' el':, I ncnrstría -- 4.0 andar .

\'.:'i�'·(kl" ;nrUl'l1I,�ções, éCHl1 a Assistente Técnica das
,L. {-\"J_Jt' l'! '(l": dn 8ES1.. DO ;;;tlificio da Indú'5trÍu. 4.. 0
"',,, 9.(,1) ü::: 11,00 110m::; .

�

U:"l .-11'\', (>1"1'08' Iundarueritaís
do Govêrnn P 1 t C.lh:pncflto
c1C-> c!r)i�.�""l()n's l�O rn o cru

;-n'i t'f) 'rf"l'1�)\... ql11 �1'U?f�j l'r)
\'q ln ··:7',l()n nr""!' O� �';;;lf'rOq
?'�l\"1(lnt;fc:i0ç; f-fUP p''''aIUC'Q.
,lre:1tç\ não �!,,>frpT'pn1 'I!t·" nu

....llUnJC} :U:O: ""8 :FTI- D"'lnljt��;'O

;nll:.,lemel!Jf� dosl,'l'\1(Wt7'1d.fJ

(1m:,. tudo (P(' iJl"portarr'os'
OH (�'le fs.JJl'h'f\rn nossas in
r)Ü::·t�,·��s.' O 1\),\ :eul�()l' e (J

1)e(;�!� .,;,,:�t9 (''-;;'" '-:: r�li'n (�f' :'0

tudtl o
-�

que P�·;0.s;dta(n. pq
tret 'lUto Venc1p"l po!' pre(;o
n nJ i am 8.S OS produtos de
scu ti'rba_lho -no c1:l1'51))0. Em
seg'l ;d.a. o sr. AJ;tilio Fonta
na l!'nl trechoo:: de artigo. ela
revista "C::\)6reot ia" 'ele
'n(lll',j ]"8.[1(lo a queda de va-,

lar e'os u"ocll'tof-' 1l'!,'ro-pecuá
rire; F.'1'6'11p1if'j('flr!cln ADre.

o::nntou (lll�\(i�f' ).,é)�nJlnrati"o
,ln nn:,co (ln m;P'o cm re

lD(êão' a produtos manufatu·
rncJQS. Cada vez é preciso
1l'1gis saco:) ck milho pam
nd(l1Jiril� () n1e�n1() tratol-,
(""nlnhf�o. ".<'I\'h(''4. (\Jeo\ di8-
S>l1 etc .. r;0W:1piu o represen
t8,nte catarinense.

Vencl.e-se. Acabarlento esmerado, cons'trução recente,_
5tl"�1�" loc:a]jz.-'lc'..&O eln bf!l:"!·o resic1en('ín1 C(;nr�n1:4 qUüf
to-s. � hrlnh!:�b�(,R. 2 s::),lnc rrnrt;geH), aJY11}J;l (>QSin:\H. 1 \\"an

(leria CO:tI\
..h�,1"ctin.l de in·-pt'T10 p r'p ')pnrl�n("iHs 6(� /:'Im' rega

eh. '�e",lta-se !-Ior ccnta propriedàde de menor valor .

'r�'atar com o sr..Sicine:t a Ruo Pernando M::whNiq, (i
1 ti andrtr

, .

----------_._--------'--_---

"', ('-)l1�trl)tO!:a Fc�:r.'\z Cavakanti S. A. preeis�l 'de sol·

d,'rlc,('q 'IPP f'pnh::ml bnst(3nte exne;-iêrwi1. t>"�'\1-se bem.

"",-,?;,.b[os df>Ven1 se ')�(WeEe'êtal' 1)[>,1':'1. testes nos escritó
r'r.,,, ":> r;�1""t1'lltora n'.' Cid?de de 'ri iu�",s.
TRANSPORTES 'AÉREOS CAT�RINENSE S/A

I'
�

,

..�---�---------------------------------------------

MÓVEIS CIMa-"
E O FUNCIONAL EQUILIBRADOS PELA BELEZA,

�P fazer '0 I�nçamento sem precedente no mer�

cado mobiliário nacional, de sua maravilhosa· e
inédita li/lha rJ.��tlilssional d� mó,ve'is residen.-

'-""

ciais, MÓ V E IS C IMO/se congra,tula com seus

freguêses e amigos, e todos aqueles que co.ntri
buíram º� alguma forma para gue ,fosse possí
vel a conquista dess� reaHdade, que-.vem criar

uma n o _�,a c o n'c e p ç ã o d e r a r a
.

b e I e z a - a

liJlIu� ?!I�assional MÓVEIS CIMO,

,
, . -

, \

Em quàlquer das lojas CIMO, • ,,- 0�' · 1vá, conhecer a sua deslumbrante lln/la., '1�t�}laSSIOna
...

... � ! \ '"

N •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Nofidério do Bálneár,o de CambDr�u
.

DQ CORRESPONDENTE:
CYZM4A, '_ SERA CON-
DIGNAMENTE COMEMO
RADO' O· PRIME:':" ') I\.�'
, . -.

SAR'::O DO lVIUN:;:C r-
PIO.

mOn!a d� l:�auraçf.O di
rao a.m.;ado 1-'08.ú de S!'·
de.,

ntantar a criação de caprt-
1!CS e ovínos, visto a agên
:-::a estar indecisa em conce
der tal financislmento.
- O diretório do PSD mu-

�
..

�. fósforo caído na ga·
�uúb. ll;'b-'dma.da 110 cháo,
quBl'l�O 'dó :iéu abastecimen
tQ,' ocasionou violenta explo
'sáo da lancha. de recrekr do
sr ." E,Jrmldo'-- kaí'a-n'�<rh I'.... •

�
.

"
•• Jo�.. �. I :J.

Qual rtcou ká�jranlP.nte (les
truida

.

pelo fogo, embora a
.. �çãO do Corpo de . .I3.,muei-
. r,os local. }<"f('.>u·,m1 feridos,
,sendo recolhidos ao HQspi··
ta i, o menor Adir Buer, de
6 anos 'de idade e o operá,
ria' conhecido por "L�.gu- .

na".

João Colodel já teve apro
vação da Oomíssão de Legis
lação e Justi<,-..a, e corre a

gora os d.8rpa'i.;:; Ó.rgão� teo
nicos da edilidade.

- () vereador Clementina . dído pela !Jrr,ôrpia lacaIo fi
Píevzarka solicitou à M2S't nencíamentc '3.0S lavradores
a remesa de um telegrama e críadores dêste município,
ao presidente do Banco do bem como dos munícípíos
Btasil, a. fim de- ser conce- vizinhos, que queiram .ím-

nicipal, que deverá realizar
se .a 6 do mês'entrante, com
o fim de escolher, candidato
à sucessão do prefeito mu

nicipal.

ler- (_ i"l.L
,.,<..·L.... ,�-:.. (�LLi

Dia 20 'de' julho víndou
ro teremos o transcurso
do '10. aniversário da insta

.

tação do mun.cipío '111? is

progressista' do Estado de
Eanta Catarira, no que
diz respeíto ao setor c'e
cor. struções.
Em palestra mantida

com o dinâmico Prefeito)
Aldo Novais, ficamos ínteí
rados de que por det=rmí

nação do Chefe do Execu

tivo aqui na Praa dr. Cam
boríu. está sendo

'

elauora-
.

.

do um programa de
í

esti-

Desde nuiítos e multes
anos vimos homenagean-
do O operoso mdustrts

Luiz So�dn tcllí quando do
transcurso ce seu natali
co a transcorrer 1:.0 pró
.....me Ca 6 de juxho.

Mesmo após termos
tra'- srerído resídanc. a :l�
Rio do Sul para a Praia
de Oambor.u, não deixa
mos de ,"dar a César o que
é de César". motivo por
que através dos díâríos s, A
"ação" e "O Estado" aqui
eztamcs ma.s uma vez :'1-
1'.'U·;�a (o com o desta-me
mersu do 'ma's um aníver
sár;o do Bom Gaúcho.

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

T·· 'b'u aoticias
-

.. de rao
Do Correspondente

.

'Jabes Garcia
29-5-65:ranguá - CBCA, que explo

ra o fornecimento de luz e

fôrça há longos anos sem

melhorar convenientemente
a rêde de distribuição. A

proprésíto, transcrevemos
abaixo, por oportuno, um

artigo publicado pela "Cor
reto Sulino", edi.ção de

e outras cidades eatarínen
ses, através das usinas da
CSN e SO'l'ELCA, Tubarão·
não dispõe de energia sufi
ciente, sendo, por isso, uma
cidade mal iluminada. E a

culpa cabe' exclusivamente
à concessionária Cia. Brasí
leíra Carbonífera de Am-

abordamos a questão, sem

pre . nos ocupamos de um

paradoxo que a coletívída
de tubaronense percebe, ela
ramente, o qual se coristi
tui dà fato de sermos o

maís expressivo mercado
produtor de fôrça e luz elé-

.'

,trica e, ao mesmo tempo,
carecermos do mínímo ne

cessário às atividades roti
neiras da indústria citadina.
O passar do tempo tem

demonstrado que nenhuma
SOlução se sugere par"! que
tenha fim êsse contraste
chocante. Pelo contrário,
suas linhas mais se acen-'

tuam enquanto a "Cidade A
zul" luta por expandir os

limites' do seu desenvolvi
mento

_ econômico e sncíal.
E' isto, precisal1'lente, o

que nos t.raz, Ilmiúde', a es�
tas colunas. Perscrutamos o

ambiente em tôrno de nós· ,

é verp.os nTle não se aoresen
ta pro1;>abilidade alguma d;
nos libertarmos, agora, da
dramática esc'3.ssez de quilo
vates. 'Continuamos abra·
ços com a g-rave crise. a

qual nesse setor. hã muito
abate o ânimo dos que, de
sejosos -ae inst<ll,<lT novos

conjuntos industria-is em

-ll'1SS0 meio, são forcados .!l
.

abdicar de seus ol'lnos. pre-
,
midos pela carência da mes
ma energia elétripa aue,
desde o bairro de Caoivll";'
no corll'lão tubl'lronense. r �
distrihui em .todos os se!"" � .cnta com. a· colaboraçã.o
dos. en.rinllw'PTl"ln out,..,<; ".' fi ie Adãdio Bittencoutt, que
dades d'J. Estlldo - men" �'! :oi por muitos a�os func�o
a de Tllh.,,..1í,ri. sua princip- t ,ário da Prefeitura d.e
c"'nte produtora! l� Camboriu, on'e tamb� 11

,
,

,

,t Jom 'acêrto cumpriu ma..

'-

Não' sVá,
"

talvez,.

�tr.>1:�-
"ato' dE. .. ,Chm do E*cut'

mamente difí.cil indentüi�s ". voo
.

_

• '

se a origem do fenômeno i E'. pensamento do Pr,

�la. surge" com nitidez me

.. 1
feito Aldo Nova:s realizaI

ndlana,
.

a nossa frente .no próximq 20 de julho f2S
quando constlltamos'

uma!. tiV'�dades condig-as CO'11
r�de elétriça absoluta, t.ecn� ,: o progresso. vertiq'nrsc' d'3
ca.,."ent.e em quase tudo, ra '

ta ve'rd�deira' "nesga ds
mtiicada 'sem ordem, a ofe { céu 1"a tErra' que �. a nos
recer um arremêdo de' ener,; .. sa Praia de Calmboi:·ll.
gia elétrica à população tu, � Qllando do Ih. a·"ivors" ..

baronense. ..1 rio de emanciukc�o DCW'-
Foi t!leita e empQ$Sada Aí está, claramente defini 1:1

ca, ecor(\m;('a -�fii�mi'",,,�,.,, .

a nova Dil'etor'a do Rota- da, a_ causa verdad:ira. da:: tiva "'0 Balneá_ti-é'·<cté Cãíl'l
ry Ólu,'.be Lages-Norte, pa- situação q�e T1ihqr�·?i1�WP.e-t. boriu, teremos é'_;-tl:� "n"'s s

ce no setor enere;étIco. Ine- t·ra o perío" o 65-66 q'le f:-
xiste outra razão qualquer,!.cou aSêim co"'stituirla:

Presidente. Mauro SeU;, Vi cao'lz de �(>n'Tenc.er-nos de

Ct-PrrsIdmte, Achlles Ma que <;I prnblemll exi.�e Solr-
('1'.'1 uaHIlt.iva. E' imprescinr'a; lo.' Secretár1o, Rodolfo

S\batini; 20. Sec'retário, dível. antes de' tudn. uma

Odi Tomedi; Ciovis Albur-. reformulacão da política de
. di.strihui"ã...... ('lA ene1'o;iq elé-

quernue e Diretores de A
trica da "Cidade Azul". A

venidas, Paulo Sperb, An- conces�ão até Ill'.'ora vigen�t� 1'0 Araldi,' Antônio ·Loca-.
.

te nredsa ser revista comh'lU e Francisco Quezada
cuId"'dn e pnnnp,"",,"í.l1 U ...geSanchez.
situá-J� e'l'Yl seu cteviri.'1 ll1P.:ar ..
se.,." lho "+"ibuir poderes mi
rabolantes ...
Tenha ela o poder eme ti

ver, o certo é nue all'!,1.lma
coisa h� de ser fei�'l pó seno,

tin(io de cercar o privilégio

.

Energia Elétrica: Problema
Crônico

,Já referimos, . em incon
táveis oportunidades, o que
representa de

. negativo na

"Cidade Azul" a distribuição
de

. energia elétrica. Quando

Tubarão - Cidade mal
ilnminada

;_ Segundo um matutino
esta cidade, um indivíduo

que se' diz credenciado pela.

Feira de Amoscra de Blu

l�enau. anda vendendo es

paços para "stands" naque
le certame, não passando,
porém, de audacíoso vígarís
ta, 'procurando dar "golpes"
'nó comércio e ria industria.
- Entrevistado pela' UA

Notícia": o vereador Léo
MlÍ.rtens, do PRP, sugeriu o

nome do sr, 'Baltasar Bus
"chIe, ex-prefeito, corpo' can
didato à sucessão governa-
mental, em' contraposição
aos' demais candidatos em
perspectiva.

Apesar de partir daqui
energia elétrica, com abun
dância, para Florianópolis

.
vídades em 'regozijo
'grato evento,

ao

E' com. sat.sracão, pois
oúe podemos adianta,' acs

prezados leitores r'e :

"ANjoticias
VISITANDO NOVA E

• IMPORTANTE INDUSTRIA
RIOSULENSE

RIODO SULde Dirgante de renomada.
,�ldústria da Capital nl)'
Alto Vale do Itajaí, primei

•

ramsnte com Dante Tum.o
o natal.cíarite do próximo
dia 6 Instalou a produtora
do apreciado Café Ríosul
srnguíndo -se em fins de li:;:
a fábrica :"e. bisccitcs e bo

Nação" e "O Estado" que
o Prefeito Aldo Nova-s nos

produzindo. um macarrão
rue nada fica a dever aos

mz lhores fabricados no

Brasil.

o emblema "ROUXINOL"
surgiram com o saboroso
Café, tiveram a sua conti
nuação com as bolachas e'

biscoitos e agora atingem
ao ponto' sonhado pelo
bom gaúcho Luiz Soldatel
li com o Pastifício Ríosu]

próx'mos dias baixar-i De
ereto torrando Fel'j[1. -lo
Munlcípal .o 20 de , Julho
no Balneário de Oamborru.Escreveu ÇY�A1UA

,

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

lI.T" 'loto" obras púbit �.a::;
já no prõxímo 20 <12 íu-'de LAGESNoticiasAtendendo gentil convite

dos compadres Date TonÍio
e Luiz oEoldat.Ell1, na qua
lidade de Correspondente
de "A Nação" e "O Esta
do", estivemos em dias
passa "os visitando o Pasti
ficio Riosul, a mais nova
indústria localizada na Ca
pital do Alto Vale do Itli.-

l-ho teremos a .inauguracâo
de calçamento, maca iimi
zaçãp e abo�:·t.ura àe nJvas

lachas da mesma: marca

"e agora em 1965 co-seguiu
,aquilo que era o s.u gran
de �O�IlO, isto é, o Pastifi
cio Riosul, todos os· bo"s
predutos sob O emblem:.
Roux:nol.

do na Catedral Dio'cesana
sendo celebrante Pe. Se
verino Pontim. Dia '1'I-á',
da Srta. ODETE NUNES
MARTINS( filha do casal
Sr. Adolfo Martins. _ Da.

to Neves - Da. Albertina
Fiuza Neves ambos já fa
tecidos. Deixa a pra'Jt<'!ar
lhe a morte os seguintes
filhos: - Da, Albf:rtina
Godinho de Campo's vi(ú
va; Sr. Acacio NEves' Go
dinho, .casado com Da. EI
vira Silveira Godinho: Al
do Neves Godinh'o, casa

do com Da. Franci�ca ''''e
Carvalho' Godinho; Srta.
Alba Neves Godipho; Da.

. Maria Tereza Neves Godi

nho, casada com o Sr. l::>ão
Polli e a Srta.' Maria Apa
recitia Neves· Godinh'). Da

qui des·a Goluna envbmos
a famíFa enlutada rs nos

sos sentidos pêzames.

ruas, e ainda novas ruas

que passarão a conta, com

os
..
serviços de iluminação

pública.

Escreveu:
Nelson BrascherTUB.'\�AO

ENLACES

�TRIMONIAISResidindo há cinco meses

vindo' de Pôrto Alegre, o

ecamco .
Wilson Bauher

balhava há -cÍias na SUOl
Os servicos atinentes às

obras públicas da munic.
palidadE são dir:gi.- (JS .]:)(1;0
eficiente Fiscal Geral Ho-'

dolpho Koffke, contanélo

Ao Luiz, compadre por
duas vezes e amigo

-

certo
de todas as horas, aqui dei
xaIhos cor:signadas 'as h()

mer..agens mui sinci:ras
do 80rresptndente Cyza

ma com votos sinceros pa
ra cI-t,�e co�·�tinu� sempre
pug.nan('�o pela grandeza
de nossa imsqu:cível Rio

.do ·Sul.

Grande movimentação
notou-se semana passaml
110 "S<.ciety" Lageano pe-

A impressao que troux'}- los diversos enlltces matri

mos de tudo qua ali pre- moniais que aqui realiza

senc:amcs foi das mais ex.. ram-se, todos com grande
xa o mesmo viuva e cinco traordinárias. comr,,::imento de conv�da-
fllhinhQs.. Em dezembro de 1962 em dos e' que foram sem d

ca,mparh'a do saudoso Pre- ela um gran. e desfile de

feito Raulino João ,Rosar modas per parte das da

haviamos assistido a 'inau- mas da mais alta socieda-
E.s,tá sendo dos mais cota- d d "p' e da S""'ra"guração da manumental e a rmc sa '"

.

dó o -nome do sr. Antônio
f'h d

. PieI' ordem das datas fo-
HeU' como candidato à su-

a rica e 'BIscoitos e J3o- ,

Iachas da mesma firma ram QS segUintes: Dia 13-5cessão do prefeit_o deste. mu- D S t C!ALETE MA'RIA, Dante Tomio S/� Indústria a r ·a'; �

riic,l;pio. Exerc'1' o mesmo a·
e Comércio. CHIARÁ:[nA: i1iss S;tnta

tualll:\ente as funções de ve-
, Catari�:;1i' 19(;-4.,-,:;filha dt, CE<

reador m�niciPal.'.' Desta fEita,' o n�vo. elll- ,sal sr· ',oa�IÍdo Ch�ar-lldia
-.,. DePOIS de recebIda au-· .' Da Eola '''lul'''''l'a Cl1l"ra-•

. ".10. preendimento e :'e.lpropor- ''';. ," ..�:'

i1"
tOI;��?OO, _o PE��,�{;Q. sy.r.o . ,çº�s airi:dà-::.Jll.aJQr��ª'.·e" su� ...

,c1ia 'lOlll

..
:.O."'�'.�V..

� Dr. Rf)-
Gevâerd fez m.�ar � jie-,'.' .

'

. ...w.;.;;w: ��-�:.,>.õl'J�,�1lt4h.��'t !:'-TS
pósitQ em lt�pd9 sacas e6n�rc..� 'i'��'\" .....,,� .'

. ·�í·;'<·".

,.
. com recursos obtidos atra- SBRUZZt,; fIpO do cas'll

com 5.400 qUilDs de leIte em ". �.�. {
�,.qtte foram recolhidos ao vés �o Programa Aliança n' NU 'Bb/ .

Da M'-,'. .
. .

. . Para o Progresso. ..,,1'. ()
.
russl. .

I' a
alm(IXarüado. ,para S_!'lrem ria Martins- :Ebruzzi 'l.'leaI!-
�lstIib,uidas entre as es.co- 'Para que os leitores pós- zado � '-cate 'ral Dioeesa-
as, :em ��renda esqolar. sam melhor avaliar o qU� pa, s�ndt}' celebrante S.'

'-' 'A União . Estudantil·
nos fol dado observar, jus- Excia .. Revclmfl;.. D. Daniel"13�squêrise elegeu a sua I)� to é dealararnlOs que 6' es- Hostin. Bispo Diocesano e

Vll diretoria, tendo· ficado
tufas a ar quente, com a recepção aos 'convidados

como presidente, o �studan capacidade de .produçbo .foL;f,ei:t� no SErrano Tê
� 'Pedro �ngo :Zünmermann,

.
diária de 2. n1ii qu1io� r de nIs' 91ti'l:>e. Dia.' 15-5, da.

como Secretário.geral Mário -

de Srta. MOEMA FURTADO. . macarrao ·e con.§umo .�Y,�r e cpmo orador Cal:'
40 saccs ,de tr!go pa�ara;ro ;J{OCH1t; 'filha do c,!lilal Sr.m:Werner.
a ('ar saviçõ

.

para m�is Lupercio de Oliyeirá KOG-
,!

'

.. ,
.

40 pe�soas em Rio do' Sul. che·.- Da:.· Noemi FurtadoCA.'I'IlOINHAS
Vindo. dire.tamente de Koeche, cem o jovem THI

São Paulo, o técnico Ar- AGO PAGY E-AMOS DE'
mando Âversa ainda. está ALBURQUERQUE; filho ,:!o'
dando as últimas instru-. càsal Sr. Th:ago. de AI
ções em Rio' do ,Sul, tendo burqtierque. - Da. IsoIiTla
'3 fábrica, localizada em Ramos de AlburquErque
pr'edio próprio, as .dimen- rea1l7ado na Catedral 'Oio
sões de 10 x 40 metros. cesana, sendo célebrante o

Na ocasião, fÔmo.s alvo Revdmo. Pe. Severi�o e a

das melhores atenções por recepção a.os co'nvida "03
parte dos Diretores Dante

'

foi fEita no Clube 10. de
Tomio e Luiz Sodatelli, ba- Julho. Dia 15-5, da Srta.
luartes do progre�so in "us- MARIA SALETE GRA:t-."ZO
tr1al no Alto Vale do Ita· 'Í'TO, filha do' casal Sr.

Euclides Granzoto - Da.
Ana MarIa de Olivei.rp.
Martins GranzoUp, com 3'

jovem DR. -MARIO SEL,L
DUARTE, filho do ca�dl'
Sr. Evar;sto Duarte. D'3. ..

/Sob Arlita SeU Dua-rte, realiza

jaí.oficiha, . no Capivari, quan
do, ;:1.0. pegar um fio solto
no chão·,' foi eletrocutac1.o,
tendo .morte .instatânea. Dei

Izabel Nunes Ma..r:;Jns,
com o Jovem ffiANI ZA

NATTA, filho da viúva Da.
Catarina Zanatta, realiza
de

.

na Cat.edral Diocesana.
.s"rdo celel;>rapte o .

Rev"mo, P<:. Zanatta. Es
tes do:s últimos a recep�
ção aos convidados foi fei
ta no Serrano Tênis Cll1-
be. Pelos coy,vites que nos

foram enviados aigrader.s-
mos e mais uma vez cum-

primentamos os jOVê"1S.
pubentes e seus' ieiizes
pais.

com 001JS valor::s no que
diz respeito aos Aux:Uar<!s
que são Altam:rQ Domin
gos Castilho e Moa::!yr Cll

gnief.
.' Na Secntaria da ,mun.

cipalidade do Balneário' de '

-;ambor2u o nosso bom ami
o Prefeito Aldo Nava:s

;:, '

,BRUEQUE

")-q.()]\lf�TE INV'TLGAR
f!WLHANTi.SMO A NOS
SA FESTA DE EÃO JOAO

VISITAS

../ ':.;�.

_
.

'. ", E,_;tiveram em. visita a.

rWl'I1_:T'FP �j' "

.. ç.�:'-. ,l'_c.sssa� cidade �s seguint(s
AR��.. . .�;�. '. pt�-�ados., F."

PE'r,�Õ'\Í'S n:(\s . �(\<};i�< tadua:s Aureo 'Vidal R�-
COMERCIÁRIOS·. '.'

.

mos e, Evilasio �êry Oaon
{,

'..

e ex-Úcretãri� s-Pasta Sr.
AIVlcar�ira ,nctíc':a para Ibra�m Felipe Slmão, em

rs co .... tr'b',ln·+o� 'i.' 'a aos séus familia:res
to rle Anose .... tarloria e 'corr'êligionários e amigos.

p,!.,�.(if'S elos Comprc��r;as
(I.AP C.), é a de quI' do- 'NOVA DIRETORIA DO

,

ravs"'te a Sra. Da. Marh ROTARY CLUB LAGES-
M..K. Rech, Agent,e daque NORTE
la autarauia pm n('lssa :cf:'
clarle, está autÚr178. "a_ 1 a

. nps�acha'" 'fia dita Aga'1-
cia rs S<guj",fp" be'!ilpfÍn!n,:
auxUio na+a!lrlar{e. auxíliio
fu"'''l.'l'l1. aY)osp.,t<!rl(>,.�" ....� ..

lnvgH-""S e n.pnsão uor mo,:"
te. P'na trgtg" rl".� .�"�"'"
tr.s a.cima· psth,o"!l.m .pm

nt"s�a c1"qrlp (>s Srs 0.1",,_

!l10 A. 1I<TncpttL prr,;."",;,.i:)
,rl", n1V1f'<;O rlp Paneflc'no:;:
Jaime An<l)nas Maciel, Che
fp, nf ,tatísH�a. e �r.
.1""" '!lha"'" tig T.,,'7,. 'N'ot.tn,
Cp<>fo _'", S,ocretaria de Ser
viço Médico.

's 'r�Uf· tdc(:Ís os a-os aqlJ
'�.G ��..;.')J��.e·"!·�·�m':::'�':·I""':.a""';·

.r.::-.r "'03.0.

_ ara 1965 Lremcs' .o',ras

e inéd:tas atrações que fa.

Z2m 'prevc:r U,�1 a.'1U',,6
a� é.a 111a:or d

res rao:a compart.lhal'em
co,... os<:o de ta:s CCmE"TIOra
_ ft·
coes. ',C�

'l-""

_' .."i��: , , ..

'

.�*-i;,-g�y?Jm,r.te, Ja se to.
,,'

.,' ,;tradicão para. ti.

:pop'[ :!' catóÚca de llUS"
\,l

"

,

'

""1" ����!)
sa tt'tta', a Festa de São
Jo 3 o C1(0 programa em

1965 s2rá apresentado pa
ra conhec:mento público
dentro dos prJximos dias

prpse";�a "'o nr- r'� �tJ r.-n

vprr>a-"or Cplso Ra"nos qu�
"'possivelmeT'tte nat'luola "hl.
ta deverá presidir a cer:-

\�:�us<?u a.m�lhor impres
s� 'em todos oS' niêios lo

Cais, á noticiá' de que o ge
Jleral Canguçú de Mesqui.ta
está estudando as possibili
d!Kies de exploraçãO do xis·
to betuminoso através da
fetrobrãS em várias jazi
das do Estado, entre as

quais as de Três Barras e

l'apanduva, o que viria tr.a.
:f maios progresso ipclu
ve a'êste

.

município.
- Encamfuhado pela Pre

feito Municipal está trami·
tangO na Câmara de Verea·
dores· importante projeto,
c�ndo o Departamento de
Agua e Esgoto de Canoi
llhas. A proposição do sr.

Prof. Jorge Anastácio Ko.zras
t:J:tM -' 31

Prof. Oscar May Pereira
ITRINCHEIRA DO

PENSAMENTOFALECIMENTO
C.R.M - 8S6jai, bep1' como por part,e

do mui digno sóéio· procu
rador: Fausto Cimardi ('

" também por parte do Só-
elo procurador Hidalgo
Nascimepto..
Os produtos RiosUl.

. Proressôres da �\aculdade de MedicinaFaleceu dia 5 de !pa.io

Está sendo multo aprêcl
ado o novo lançament.o
da Rádio Difusora Cal ar!
nense que é. a pah�strn.
que tem por título "Tri.n

cheira, do PlmsamentO·, to

.
dos os. dias às 12,00 hO':'as

peto Revmo. Pe. Odilon
Hack<ahaar, Diretor Pre

sid�nte r:'aquela emissora

.'ageana.

p. passado, em São Paulo
a nossa conter;rânea Da.

Raquel reves Godinho, vi
úva do\ Sr, Juvenal Godi
nho e filha do Cél. Ern>€s-

-Dcença3 infecciosas e Parasitár -as-
-EXAMES DE SAÚDE-

.

reimmte e fazê-lo operar

e""" �,o1)efício do bem comu

nitário.

Afinal, na hora atual . já
não· se pode subQrdinar a

meros interêsses particula
res . o Que di.ret.llmente in
flui n'l·existência e, até, no
'futuro de uma nidade, qui-

._ I

çá de u:t):J.a regIao.
Tomemos consciência p9r·

feita do momento que pas
sa. Aqui' estam'lS num' cen

tro· ge0econômico de relê
vo innOl1"um. PossuÍlW)S
duas usin'1s (le .enerp.;!a e1.é
trica alIe. i<i a�"ml.. d�5põem
'cte nO+./>T'I(';R iTl'ltal"!d'" num'
total de "'7 mil ouil0va·es,
('0)"1'1 ne."'i''1p,('HTT''I. cte se ele
vpr (nf'ls"tve1,.,entp TI ..... -t:tnal
destp "no) para 127 mil qui
lovates!

Tenente Silveira, 15
- Fone'2405

lIorár�o: 15 às 18 h"lras

Sala 103..Consultó:l,'io;
1

--------

.,

.. '1", JiJ

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

DEDETIZACÃO
•

._--_._------ ,

fROTEJ·# SPU$

OLHOS
CLUBE 14 :ç>E. .JUNHO

....
: '.�'

DomiJ;lgo pas�ado dia'
16'5 ,foi ele;ta �a nova Di
retcriá do Clube 1.4, de Ju
nho pa'ra o biê'1io 1965 '1967
e que ficou. assim cemsti
tu!da: - Presidente, Ro

mm ,r�plra da Cósta:, Vi
ce�Pre.siflente, Ademar Bl('
ypr;

.

l° Socret-6'['io. Dr Jo&l
Perpira dós Ânios: 2° S�

cretário, Dr� Rogerio Sbruz

zl; 1° TpsolJr�jro, Edll'ar

Werner, 2° Teso11t'eiro, Pau

lo José Ribpirl); Rihliotpcá
rio, AiJoT'lias Fi.e:uel'rf-do;
,n"anor ni:- ROD'E'rio Carva-
1110 e Co"splho F'scal com
nesto . n.os Sr. ArITIa..,(10
Rinnrs. 'l'iJlio ·Fu;7,a "Ie Car-

'''R.TJíci: Npl'';ót{ Mau.io, Dr.
! 'Ri'!nli . (1JtJ�Jlart:' n'!<:'a>"<B·�1TeT.
'f):"C8D Líú7,':C'::lrlôi5·. C

�"f
.

usÉ! óculos
bem adaptodostONTIlA M09CII9,

8ARATAg, "UlGII�,.
(}IJPIM e TRAÇ'A�

ou

irr)T'I;q ",P";11. ;ust.n 'nue no,:;

lT'Rnf;hTés!)e'fYIf's n'l. non."Ii
cão rle tyI"..,<i;�"T'ltpc: n"l 11lZ

e r"'''('<I 'pMtr;�,,<; ..T",""p;<; i',e
C(>1'''P''''l,� <I.'!'<TJ' ....pnk>r r.n"1l

�TV't��. na 1"'0'7.(;"" P. n.." .�p." ..
�o nh",_"ol. nnp. .tn...,""'''''''''''"s
'nA-" ,.,.,.._,.,��., .. ".,. ,.,,,t:"C'!I"\ .; .....��7A..,.
�Q ",.:fo D,..,�-...,.it;l 01""'''-:....;......... foL

otende,nQs (Om p.xatidõo
o SUO receita de óculosFONE 2i81
ÓTICA ESPECIALIZADA
MODlR�O lABORATÓRi;_

·"7"":':,·r

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



humanos,
.

os complícadís- Jesus; mas regulemos a rica cídade, fruto da crvr-

"símos textos de 'legislações nossa Vida,super�or pela lízação fenícia, apesar das
convencionais, como tarn- divina legislação, que sb-' .Iágrimas de Oíptão • o afrl
bém nós agora, em plena mente esta nos dá a paz cano,' teve de ser destrui
senectude, nos sentimos' da consciência e a tran-, .da por imposição do sena

exaustos e cansados de quilidade de' espíríto. Fá- do romano - isso porque
tanto deletrear de cousas cil nos será reconhecer a a "maravilhosa cultura re

terrenas, desejará o ho- eficiência da Lei de Deus, nícía, com \ tôdas as suas

mem viver cem símplíci- em contraste com a mefí- brilhaates reahzaçóes, exis
dade e pureza, apelanco cácía das leis for]aoas pe- tíu sob 8. sombra tenebro
não mais para a aplícação . la imperfeição humana, sa .íe uma religião oasea

de leis €5cri1;%, I' forjadas plriDlcipalmente a� de na- da em sacrlfieios
_
numa

por meras convenções, tuneza consuetudl-iárla. nos. Para obter a benevo
mas para. a aphcacãc cons que são aquelas em que lência dé seu pavoroso deus
ciente dá Lei

.

ra sua essên mais se afirma essa mes- Mcloc, os cartagíneses .lan
_::;a divina, cano a estabe-

.

ma ímperreícão: çavam 'anualmente certo
Ieceu ,o ,Crifso, naquêle Desde os remotos tem- número' de' críanças num

umco Mandp'menb) . que, PO& 'históricos! 'tem-se Ieí- forno flamejante". (A Vol
nos' deixou, a crescentando to. sentir a .vulnembrlt ta- ta dO"M�r Egeu", de P8t�r
a afirmativa C) seu próprio de de tais preêeit.0s, frrja- Bam'm, págs. 193 e 194.) .

exemplo, pois que, sem, dós pelos sentimental; ain- Por sUa vêz a perversa le-
'. ê�te, . (\ualque,:,. or�enação' da inferiores ,do. homE'm. A lllislaç'ão consuetudinári'a
deixa de 'ser baseD"ja na cfvIUzaçã,o egíp�j-a, 'con- d.os romanos, J'evarJa o seu

autorida'de: "i\rnai':'\'os uns temporânea da' inJustâni- imenso império à 'tótal'
aos outros, ermo eu vos ca, sofreu-�hr. ()' efeitos, destruIção. A. Alem�nha
tEnho <tm2.do'J sendo destruld,a completa- nazista -foi reduzida a ES-

Submetg,mo-nos às lE'j� mente;!j.o r;·.tS'lO que a tn- 'combros.i' As CIVJaZ::t�ões az

huma"as g,Jfn,:ldo c gUf;.n dustâJnica, mais' próxima teca e incaica, iguaimente
te elas suas E''ÇIger'cll>s ee- do Perisamt-nto div!;}(), sub erigidas na cmrlda,de dos
rebri]'1as, a "xemplo ela s!ste até h9je, ·tendo lJorli- .:sa�rifícios hU:l�arlCJs., fo
maneira de poceder de do resistir ate 'mesmo ao ram destruiclas pela bru-

r�de imperialismo ,britâni.. talicl'ade-, ')Ilcopéla cujú. ci

c_q. Cartago, a pn.derQsa e vilizaçãó está a:nda em

nossos. dias: r.ronullC'lando
a ':5na' sentenç i de morte,
inventariada pelas' tre
mendas ri-v::tikladcs entra o

capitalismo' e o comunís-

Arnaldo S. Thiago- dido de leis; decretos, cír

culares, portazíns, [urís
pru

'

ência; essas' Imensas/
cordilheiras de punlícações
reduzidas a um pequeno '

,formu1ário contendo, em

síntese, a totalidade dos

sarnento Divino, r eduzíu a'

uma única exoressãc que
I

' \' 1.
-

resume tôda a regra dá

nossa conduta "AM:!\R'A
DEUS SOBJ�Ei TÔDAS AS

COUSAS E AO PRóXIMO
COMO A SI MESMO"!
Qualquer' transgressão a

�sse divino preceito, ím

oorta em culpa - e a cui

pa, como devem todos sa

ber, traz em si mesma a

devida puruca ').' Esta é
�l:ra legi:slft';'áo ,('2 ordem
divina. a que ninguém po
"e' escapar, conforme as

'0-- star tes 'afirmações de

rf/ms: ':Quem com .rorro
fere, com férro será fsri.

:lo"; "Pa Lei não escapa-
"á um til, uma vírgula"
"tc.

tadlstas 'brasHeiros, res ..

ponsáveís pela manuten-
. ção da. exístsncía, em paz
e prosperidade eretíva, dr;

,homem habitante da "Pá-

Muito se tem escrito sô

bre os deveres e os rhrei
tos dos homens. Cóúigcs
civis, códigos per:u!s,' Ie-

'

gislação substantivas, le

gislação aríjeüva ;" díreren
dação entre o n.reíto da

mo, ambos de origem ci- tría do Evangelho e Cora
entítíco-materralísta e 80- .ção do Mundo", persistam
bretudo at�i,'l: pena a- no bom exemplo que nos
chá-se ímplícíta na. pró- legaram com a revolução
pría culpabfl'dade', de abrrl: sem crueldad-s
'Sirva a dolorósa.: con- -" s�nguinqrias. Que procu
quanto providencial' ad- rem doravante usar da :'C8,
vertêncía,' para que' os es- xíma bravulura

princípios legais' a que o

homem deve obedecer, p,a
ra viver bem na sociedade,
prreparando-se para viver
ainda melhor na

'

comu-

. 'rhií,o. dos espíritos que pIE'
"f' carn

.'
e vida e de :'1.0-

I' 0'1 e:r te '0'1 ílímltados ps-
.

,"'-('$ .1.1'; ':rsa,'s "Clj9 :los

prímera
"O"'�""'a psp'eis: jurispru-
dência dos 1;r'bui"a��, .

sérí C' :1).1 ........ sa .,-1(-' :i'.-yos.' " de
"l1'bl'c"l."Õrs do -à 'a a na

tureza e·' choro bibll'Jtecas
I�' esta r t ss ....,r 3'::1.;1"'3' .j ....

';-+rac'""s ,�1,.. cas -�5��a3. (10'

.'rr·"a1'sta r-l� r-0"11
- -"!�'a-"",

tFS e ir ....
l�

.. J·-�B·:3 (1,: fun
cionários d.o' t;·,:,s porleres
:__ Legislativo, H:;-?rl1�'-'(\ �

Judic'ário, UrDh c8.�sf"ra

t,nrT-'lrcl. "'"lor firn. ()8_ ve-

1]1�ce. °T'1-.("1�n-'''rt:; o es

pirita e n"� do,�;;'<;'raYl'Íos
ver êsse acsrvJ ,[escome-

FlAt�UlAS.. " .-'a ma's f\u'? todos os·

1 -omeus se.·'· ccntentas: =rn
.

:"1"1 a ':I:v,1,1 corfif:cai:êo
r'cs (I"""'r,�s (!u� J pr,ó:"ria
r,:,;-i�r�arle :

l�p�-r·(1p· 9 �A')':-
�!s fa2"''1d,'-'(l' !!ravar, na

Confeéeíonam-se Flâmulas. Informações nesta Re�
iâo' com' O$MAR ou telefone - 3022.

�mprês"a, .Editora
"

O ESTADO" Uda-.A H:stór'a,. "mestra (la

tcs e que TI>� 1';;. (l' v.�r:h
(eitü i,'1tér';:n';,� '>J Peno

\1' a", o tem d�monstrad(),
mas o homem' é suroo ao

Rua Cónseiheiro.Mafra 160 - TeJ. 3022 _:_ Caixa Postal
,1;19, - Endea.-eco Tdegráfico "ESTADO"

,

. 'DIRETOR--UERENTE '

Histórü•.ensinamento da
. ..:_._- ..._--- Há 6e, porém" chegar un1.

C'19. em que, vencid0 pf'lo
cansaço de tanto m·anu·

sear os infindáveiR códigos
Domingos Fernandes de Aquino"
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Cr$ 50 (A DlREÇAO NãO SE RESPONSABILIZA PE-

LOS CONCEITOS EMITIDOS NOS ARTIGOS ASSI-

NAI?Pl?). , ,

"

Nuno da 'Ga!:na Lõbo d'Eo::a
mitiu o Minis+ro !talo Gul
li que o pa.trJ,o devia ser

condenado cr:mo co-autor
1"9 horoíCÍdiG cul1)oso, de

cu ja classificf ção esca 'Para
.

por não ter o M. P. reccrrl

do nesse sen".ido. ensejan
do que, no to�ante, recebes
se o efeito de coisa julga-'
da.
Vale observ�,r o voto ven

cido do cita io Ministro.
Para· êle deveriam ainda

persistir, e111 têrmos de .

concurso .. o crime e a con

tràvençno, - como deciài
ra o juiz de primeira ins
tância.

CONVITE
•

De ordem ·do Irmão Provedor, tenho . o prazer de
convidá):" os mEmbros desta Irmandade, às Exmas.· Au
torir:lades e o povo em geral, para as Festividades .elo
Divino Espírito Santo, a serem reaÍizadas na Capela do
Asilo de Orfãs.

E' o seguinte o programa dás festividades:
De 28 de maio. a 5 de junho, na Capela da Irman

, dade, às 19,30 horas,
.

Novenas em. honra ao Divino Es-

pírito Santo;
. '

Dia 6 de junho - às 6 ..30 horas, Missa é Comunhão
Geral dos membros da Irmanclade;

,
,

às 8 horas, Missa Solene com assistência do Exmo:
Snr. Arcebispo Metropolitano .. que se fará ouvir 'ao
Evangelho.

De 6 ?- 9 de junho, na praça fronteira ao Asilo, Úa
dicionais' barraquinhas com as costuméiras atrações. I

. ,cc!munieamos,. outrossim, aos prezados Irmãos, que
durante as festividades, no Co:nsistór�o da Irmandadé,
será, proçessada, a cobrança d�s' an{ildades do corrente

.\
'

'

,

BANCO INca S/A - Agência em A responsabilidade ctYil
por fato de terceiro não
'deixa dúvida quànto ,a a

ceitação pelo direito, _ en

quanto a criminal perterwe
ao agente-causador do de

lito, arrastando, num mes

mo 'plano punitivo, o co-

autor. Contudo, não faz

m:uito tempo, conheceu-se

d��3ão assaz interessante
e que envolveu na pena a

quele que para o fato não
concorrera 'com requisitos
impostos à co-autoria.

Vejamos, pois, os clive!
sos problemas que 0 raso

obrigoú' a equação péio Tri
bunal de Alçada CIo E.sta
do de Sã:> Paulo. através
da apelação n. 36.426. De

termina certo patrão que
seu ell:iprEi.g�do, .sEm

.
l:$.bi

litação legal para dirigir
v�eulo automotor, condu
zisse um ca>!)inhão da fir
ma até certo 10'C'al. Duran
te o percurso o citado CO,1

dutor imprudenten1Pnte a

busou do exces:!.) de ve:o
cida-'e e ai;l\Jpe]eu e ma

tou um cicli3l:.,t. Em (�om;()

.quênc:a .foram ambos. pa
trão e emprega'Í0, õe'1u""
ciadcs :� conde"'a ''os: e�te
a 1 ano e 4 IP 'St�S je d.éten

ção e a CR$ 2,00 de multa
como incurso no artigo .

1:'..1, § § 30. e 40. do Códigl)
Penal e artigo 32 da L(�i
das Contravenções Penais
e aquele, a Cr$ 200 de muI
ta', por força dada co-auto
rIa, 'quanto ao dispositivt)
contravencional.,

.

F'orianópoJis
Banco Nacional do Paraná e Santa
Catarina S/.A,
Banco de Crédito Real de Minas Gc
·rais S/A
BQPco Sul ,do Brasil S/A
Para fins de recolhimento as Guias em

modêlo p�óprio deverão ser emitidas em 3
(três vias).

.

As contribuições cOm mais de três _(3)'
meses de' atrazo .

continuarão a Sfr recolhidas
pos órgãos arrecadadores próprios dó Insti
tuto.

,-

N!io têm mzão o douto
Ministro porq·v!e em aciden
te de trânsito provocado
por quem não está legal
mente habilitado para di
rigir vclculo, �' ocdtf-endo
lesão corporal' ou morte,
não há Illah falar em con

travenção (R"'v. dos Trib.
- 172/66, 186/554, 194/478.
230/269 e 283 e 273/468).
O relator v'incielo con

clue que o patrão, agente
diretamente 'responsável
pela contrave'1çao, �e indi
retament;� rf's)'msáVE'l pe
lo horr..icídio �u]poso, deli
to suhséouentr, fiêou abso
lutampnt� imruile.

'
.

Reportam0110S agora a

casos da res Jonsabilidade
ciVil de tercei�o em aciden
te de tránsito. Iniciahnen
te traremos o de um cámi
rhão qu'e a'Jalroou lJl,m
bonde, ferindo um passa-
geiro. Este aéionou a com"
panhia de: tra nsporte cole •tivo proprietár!a do' bondp., II1II
pedindo indenização. A ré III
se defendeu, e�<culpando-se •
pelo ocorrido e atribuindo II1II
a culpa ao condutor do ca III
minhão que seria. por covo •
seguinte, fato de -terceiro. �
Julgada procedente a aO:; III

ção, houve recurso (apela- •
cão n. 70.417 � S. Paula.
"�o;�:,�:\�������d:e na.
12-6-196:1, pág;"1a '301. En- •tendeu a Câmara Julgado
ra_ que a resronsabilidade •
da r� como empresa, de'
tJ;ansporte cole.tivo de pas- II1II
sageiros, cuja função, ,por III'

fôrça da obrigação, era le- •
var o pasqgein .<;ão e sal- II1II
vo ao local do destino. era III

evidente, po�co importan- _,
, do tivesse o acidente ocor- •Tido por culpa exclusiva'
do motorista do caminhão.•
Caberia, apenas, a ré, no •
caso em tela, ação regrps lIIIII
siva contra ó proprietári'o ,.
do ve'Ículo. •

•

ano.

F'iorianópdÚs, 25 de

Wasbingt,qn Pereira

"

,F�oli:'nó:roljs, 17 de maio de 1965
A�S. EV1ALDO MOSSI�NN

DeJegadó-
25-5-65

\

d." .' l

G·(

aspat.cnI' c!1't:w

, t iS
'

t,u 1.:,)5 1e ;sie<!::;'eJ r'd,-
I 'nento i;,� íglli8:- frHsf's de' propr.r;anda E' mar

'as de <;'· ... K'or1açõP:s
R.u'J Terent{ Silveira 29 - 1. anda,"

Sa),8 � Alt.os ria Casa Nair
C';:!iXél Po:;tal 97

o P O R T UNI D ,A D E S- j
MORRO DO GERALDO -
'A Rua Dr. Oçtilon Gallotti - Temos duas casas glõmina- •
das ql;! madeira. - Preço facilitado. •CONSELHEIRO MAFRA

'

Casa para negócio, na rull Conselheiro Mafra, 132, ao la- .'
do da' antiga redação do jornal/I.. VERDADE. Casa de •
7x18m ém terreno de 7x46 m. Ponto excelente para ne

gócio. DGpendências: 3 quartos - 3 sal.as - cozinha - •
banheiro r- dispensa e 2 ,quartos. no sótão. Preço bási-' �

�

co Cr$ 12.000.000.
'

'1iIIII
� t

BENTO GONÇALVES (Centro). ...

Casa ,no centro, ao laçl.o da redação do Jornal "O ESTA- •
DO", à nm Bento Gonçalves, '12. Com 2 quartos - 2 sa- lIIIII
lllS - cozinha e banheiro cómpleto_ -"- Apenas 6.000.000. ...

CASA NA TRINDADE •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
,�
..
•

'.•
...

•

Floris
Fone 3012 CASAS

,

CONJUNTO RESIDENCIAL' DA CAIXA ECONOMI€A -'-
.

ESTREITO -'Rua' Vereador Batista Pereira - Casa' de

material com 3 ,quartos'e demais' dependências' - Valor:

Cr$ 7.000.000.
.'

RUA SÃO JOitGE
Casa com 3 quartos - garage e demais dependencias -

Preço Cr$ 9.boo.()Oo.
"

ÓTIMA OPORTUNIDADE NO ESTREITO
Casa de alvenaria no Estreito' ..:...: à Rua Santos Saraiva,
46 - Em frente ao Clube 6 Ge Jamiiro. - Construção es

merada, cont'mdo 3 quartos ..:_ 2 salas - cozinha - ba

nheiro completo -' quarto de empregada - garl.ge d!3
material ao lado.' Pagamento à vista ou facilitado.

RUA VALDEl\iAR OURIQUES 479 - Bairro São João -

. Capoeir:as - Casa de madeira de Lei qupla, com frente

� de pedra, contendo: 3 quartos, 2 salas, cozinha e insta

lação sanitária, notando·se que a cozinha e instalações
sanitárias são de material e revestidas.
RUA MONSENHOR TOPP 54 (Centro)
proxii:no a rodoviária, Casa com 8.mplo Living (52m2) -

quartos - cozinha - banhei:r.o completo e área de ser

viços. A'rmi total da casa 154m2. _Otima construção, rua
tranquila e próx.ima de todo comércio. Terreno com

300�2.

..

Na: apreciação do rec'Jr

so dos·' réus houve divP.l!"

gêl"cia entre os ilustres
membros' da Segunda-Cã

mara Criminal . O Minis
tro Manuel Peel.ro Pimen
tel, relator e o Ministro
Mendes França, preside1Úe
ponstituindo-se em maio-

. ria, dicidiram dar plrovi
mento em parte à apela
ção do empregado para ab
solvê-lo da acusação refe
rente à contravenção do ar

tigo 32 e dar total à do
patrão, para absolvê-lo.
O Ministrn Italo Galll

i
negou provimento àos dois.

__� .4_-. .. ___

PrEH'isa-se para alugar
fone 3081

informàções

Três (3) casas novas de madeira, bem conservadas -

Desocupação imediata - por apenas 6 milhq.ss (as
t:es). - Aceito oferta para cadll casa em particular .. -
Ver ria Rua Antônio Carlos Ferreira 40, Bairro da p&
nitenciária - Trindade.

Para T,aguna - TUbarão - Criciúrrut - Araranguá '
Todo o Sul .0.0 Estado - AGENCIA DE 'l:RANSPORTES
NEVES - Rua Padre Roma. 43 � Fone 2609.

Casa de tijolos, terreno 20mts. de frente. Rua Max ,de
Souza, 740 - Coqueiros. Preço especi'il - 2,200.000. '

CASA BAIRRO SÃO JOAO
'

QUARTO - ALUGA-SE recUlrsos.

Vieram, então, em l;>ene
fício do

, emprega"o aque
las de'cisões e doutrina que
falamos em cOimentários
a,nteriores. Ficou decíd!ct�
Que o crime de homicídio
culposo por êle cometido
'absorvera a. contravenção;
q�le não poderia subsistir
em forma de concurso. O
patil'ão viu-se' também be
neficiado porque a contra
'Venção que lhe fôra impu
tada, de' simples condúta
l'·áo· se enquad-rava na co
a u.rnr5a. O iuhrado contp111
Tnals: o tl.<ltrão "'era uma

C'rrlem ilegal e o ·empreg�,.
do não' estava na obriga
ção de cmnp!'Í-llt mOl'meu
te não sendo inferIor hie
ráT'luico no. sentido iUl1'írH
('fl T.lOQ'o. o !!leU nl'ocl'r1imeon
tn 1f'u !I t'esn(l�sabilir"arle
pPl'soal. até mesmo no pon

vi�ta:' pel'!aI, pelos' i�
.

os. que -

. '

SALAS no Super Mercado (Mercadinho) do Estreito,
com frente à Rua CeI. Pedro'Demorp. 2 salas para Or
ganização Comercial.
BOX a venda Super Mercado �Rodovjári3.).

Um à rua :Fernando Marhado. 42·
Tratar no local.

APARTA-MENTOS

ECOPLAt� étimos apartamentos em edifício recem·construido Alameda Adolfo Konder, 27 -

Próximo a Ponte Hercílio Luz - Magnífica visão panorâmica. da Baia Sul - Apar·
tamentos em divel'sos tamanhos, çlelld.e 1 quaito e s?la ('1té apartamentos ocupando'
'todo o pavimento 'com 3 qllartos - 2 salas _,_: aquecimento elétrico e ,saeáda' em

.

�.Qdo b lado da çfdade. Éntrádas a partir'de 4.000,600:
. ,

Temos, ainda, que, q-t\em
admite a seu serviço 'con
dutor de veículo sem per
quirir o seu passado, ou

sem certificar-se da conel'
ta profissional do mesmr

vindo êste a dR'! causa de
,

'

acidente e apu':ando-:.se te!

anttlcedentes cd�inais· ou
contravencionais. responde
por culpa "in . vigilando" e

"in ellp.;endo". <\liás. a iu

ris.nrudôl"tcia 11o'e c1om!'I'lan
é ope. culn!l'�O o ut'P"lO,'3
culnadQ o _,l'epo1"ente' ,(

!. 9.917, S. Paulo'

Economia e Planejamento Uda .

.

- c. r. e. p. 18 -

"'rOCE';�sn5 dr fimmciamenta. Proíetas Eccriômicos.

Planejamento Er;onômico. Perícias Econômicas-Finan·
ceiras. Procuradoria. Legislação Fiscal.

Tr�a'ian() 'Forte- 3450Sala.7Horá;rio: das 14,00 às 18,00 horas

...., .. 14 Tp,..i'\ni'" � r..,p1h0 :l2R

PLORIANÓPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



outriggers a 4 remos com
timoneiro 'Começou 'com

grande: atraso, 1118,S valeu'

CpU10 se esperav,a resul- a espera pelo. que de brí-.

u num sucesso retumban Ihante houve .no páreo em

a'In Regata Internaoío 'referência. Seis guarnicões
I de Santa Catarina, afe [travaram "sensacjónal luta,
ada Ui' manhã chsía de -·peJo primeiro posto" que

I de domingo, na baia 'veio a pertencer ao quarte
I que ofereceu um' aspec te: do, i,;l'lbe ele Regat�s Fia

diferente, com quase merigo, do Rio, formado

a centena de barcos de' por Edgard, Gijsen (o Bel

dos os tipos no: mar .: e ga) � Alberto .Blema, Assis

ilhares: de )pessoas
.

em Ramos. é Ji;l'l;ry Edmund:
erta v,ibrando' CO�11 uma tendo no, tirnáô o jovem AI

inte"sida'le íamais· vi�ta "".,.tn H"pnríql1es. Classe e

competições' dessa na- desenvoltura 'demonstrou
rez.a. . ,a guarnição que é a me

E não poderia ter sido Ihor' do país, tendo atin

ais deslumbrante a festa gído o ponto de chegada
moveu o Clube Náu com. nada menos de qua

o' Riachuelo em regozt-
.

tro barcos de dtrerença sô

'pelo seu Jubileu de Ou:" bre a, guarníção . do . G)r.
qlle transcorre no pró T)11iá,o" (�ê PQÍ'to Alegre,

'mo dia 11. Lavrou, as- que' também impressionou
'mo a diretoria dia clube pela magnífica, sequência
zul,-e-bra'Jco do . bairro pe remada.s. O C. N: ,lh'::m-

.

a Rita Mar'ia, çetldo à cisco' Ma'rtinelli chegou em

ente seu Íl1fatigável' ba- tercei.ro lugar com dois.
arte, dr, Celso Ramos Fi 'barcos ta frente do Riachu
.0.- um' 'tento d�' feit�rã' elo. vindo a s,,'guir o O. R.

agistral. 'Isso se deve ao Aldo Luz e eTi.1 último o

uidado....e carini10 CO;11. que GN.· Cachoeira,;
_

de' Joinvil
ram tratàdcs os deta,,: le.

Regata., 11.e
hum senão se verifi,cou o

ue importa em dizei' q�le
do" saiu conforrr1e o pla
eiamento' f(�ito' e que 1'e
lereu

lho e

Ríachuelo, "constítuldo por
Edson Pereira e Pedro Har

ns, o Flameng,o concor

reu com Blerna: e. -Assis

Ramos, tendo' deststl.lo nos

1.300 metros, .quando já o

barco gaúcho o havia 1,11-
trapassado. S'egun(10' alega
ram os caríoeas, o barco

.

parou por motivo ek .U;vá
ria' .sendo recoli1irln' a'(j

galpão ti') C� N, ma.;'hur'r
por -uma laDcha-�1'/0�'
Cachoeira foi o !.t.'·C311·(,

loca.do e o Mal"""'f�la n°
cor correu, Gllarnic;'jJ 've�
ee··'n��: .Carlc s _2Vr�Je1� I?

Verinru Tc,��S'�o. �njTl Lu5:
Laines cerno Un10l1eí1'0.

�

RIPLCrIiJ��JlO VE��Tr-:.� O:
PAREO PEINCIP i\IJ,

A III Regata Int,:)j'Y![!ciG
nal ele San ta Ca Lar ;i13, te
ve o seu desrêcho cletrízan
te com a rê2Jizaqilo d:) pá
.1':0 mRis iJ::nprtftal1f:t'.·. em
Glltriggers a DitO �'ej)lG3, o

que fêz" como é n&.tu!:'al
cOrn qi.18 C nl':'V(,.,=;s�·YÜ
.apoderasse de to;:ID3

. 'BRILHfo..M OS G.t\UCHQS
NO

.

"2
<
SEM"

quase .todos, Sete gual:ni
ções apr.eseIitann'n-se e,
dado' o sinal de largado"
para surprêsa . ele" :to (IS

:uma g'Jal'nição não sa lI:

·Marti1ielli,
.

o campeão

;:2ne;se ;l��_�:�O, õ r::��ll
, ....ou.'1(,;)I, c","l ... -,-,-,élS· no ,<",-

pão de f'i'�)lto:"'.égro, � I ,gn

após. a

.

disputá" iO'i, no en

1;e11':'e1' dos 'seus remado ','S

Pl'éjucVcado� --pór uxpa . á

nQ]J:úl, dcs1€al fies· j.ui�Y2� de
saída. A prova. a l1'iaJs re

nhi-da e s::/sádora!' ela., :',:"
'nhã uáuEca foi" com tO�C3

Vêem. a seguir o pireo de .

� ('dois S611'l!'� que,. "nào ,'. conta

cop:i a presença 'dõ Fla

mEngo. que tema'ria, _. com

os
.

f�mosos irmãos Angeli.
Más a .presença dos .m;u
guáios, ,José' Sigot e Este"

ve-
.

bri:m 'MasseÚct, .11;1 'disputa
s.·tempos: em, ql18 o nos não arrefece o' entusiasmo
eSPQrte t€�úístico ü- pelà pugna I. náutica. Na

nas gentis e simpáti raia cinco gl\arnições�' Os
s gal:'otas de então

.

o . (eis mil, mettos el'I1'golga!U gua],".ni·ç?>o' do Club8.� Niu�i
u n}aior incentivo. Ãté' paTm.{) a -palmo e no fimtl co RiachuE'!o, à tual,' nos
na Edi-th RiurlOs, primei 'os unÍonistas' suptianta{n' últini.os' à;li:'�,h,,�tc� metr,')s

dam!:i- do
.

Est·a",· o., -r'ol" -!15;::
.'.

.

-: " .' '.
....

"h _.

.

� " u ",_ os orientais por mmima corsegurram soure.puJar o

stir às regatas e viorou diferença, ficu\)c:o a' tercei oito' flamenguü,ta liderado
m as emoções que cada ra 'CQ]OC8.C.âÇl C0211 os ria- por BeJga, para atingir a

área internacional apre- chJlel�l1oS il'm fios Vahl que metá de chega c;a com boa
ntou. 'j,ateni 'os ma:'tinelincs E-- 'diferença, O ."-": Luz clle

For�lÍJ. quatro ÓS .páreos rich e Walfrcco' lior' três gqu em tere tr:J; oat(1),do
a.rcados pelo programa barco;;;' Cu· ;, �: :'.1: .lu·ga, qs gaúchos sensacionalmen.
mo de c.aráti2!r interna- chegaram ,os joinvilenses. te,' .seguindo-se o Cachoci

onal. Porénf\-tlm��;,.· foi Guarniçã«(J:,f.',� p.' NtV'n
-

':;. ra em. último os paulist'3�
terne.1ciQuàl .no ;";sb�:::"�to- v'ncedora do i)áre�'�, �o C,·R. T;e.t§. A multi-
: o páreo de "dois sem" Rodrigues -e Ernesto:>'� dão Que arom:;anhou adis

".

' 1 � .....t?
e contou com o COl1cur- 'ter, puta emoc:oDante, vib'r'Jü,

�vs uruguaios 'do Pais com'o triunfo das riachue
ndu, No,s demais páreos . NOVAMENTE OS linos qUê. 'assím, foram

orientais não puderam GAUCHOS: "2 COM'" Iproclamados os Grandes'

parte, de. vez que he'róis de III Reg'ata. F'0l'-

tnais guarnições, es- Os gal�chos do G.· N. U- mau a Guamição riachuc-

rada� para o fim da se ni&o voltau1 a brilhar ; des liDa com Ernani. Rutkoski

ana, acab,aram desistindo ta feita no páreo de "dois Til:noneiro; Alfr'edo Lino

Vir a' Santa Cata'Tina. com", efetuado a seguir, Quadros- FilJ::o, voga; Rai-
as nem· isso fêz diminu- apr0seritando uma novida noldo Uessle�': sotavogq;
o brilho da 'lII Rega(â de fm ri,ossas águas: o ti- Hamilton COl"C1riro,' contra
e foi totaL moneiro. da Quamição e;3- voga: lV::;,'l \' ;,jn, .10. CeI!

teve durante toJ.o" o per tro;' Edso'1 Altino Pereira,
curso àà prova deitado na .20. Centro; B2dro Harns

proa. Ganharam os m�io contra-prêa Teodoro Rog(§
nistas cem cerra de dez rio Vahl, sota-prôa e Er-'

barcü:-; ele luz �ôbre O se- nesto Vahl Filho, proa.
gundo c')!Jectdo que foi o

ca1']acjdade: de tri\
sacrificio sem con

feminino
.vivo à, fes

A. primeira prova do p-ro
lha, internacional. ern

',11 II.

n:�1I0e-\("cul\1,' Ycle a 4-

(�lriD ol.i/p' ades) E. double-

Outros páreos foram ef�- scull, o ,Riáchuçjo
, correu

tuadcs C01110 -complemento sõzínho e na prova de ou

da
.

regata, porém sem ca- triggers a 4, remos o ·AldD

racter interestadual. Em 'Luz Levou a. melhor sôo: e
roles a 4 remos (estrean o R'achuelo ..

te�). venceu o Ríachuelo tnteressante foi a prova

seguido �
do . Ar:".i"rica,., 'I" de C",T:G'ts a 4 remos, ver.

Blumanau, N�s páreos
.

de cida pelo Itaguacu, de Co- :::- P 20, houve 'o Congres
_ _;_ -,-. ,_"�:'_'" .:c__�---,----- .

0>,UTROS·. PAREOS queiros, ;$-e�uido pelo Ipí
rar ga de faco dos. Li
mães.

C;>j de _Abertura, . no Anü
!.i,;"ti ro do Palácio .da Indús
t�:a: dia29, Missa.l'la Ca
e: �l':al em rnemóría dos di

rtgentes e atletasvdo C, N.
Riachüelo desaparecidos 'o

à norte-um caldo de cama

rão na Lagca:
:

Domingo ia

so após: a regata, houve,
ná, Praia' ele Jurerê,' um lU

OU,TRAS NOTA�

<? programa da III Rega
ta foi cbedecído, no seu �o

do. '

.

" .

I I
REDATOR: )"EDRO PAULO I\LiCHADO - Cm",ABOR..\ DORES: MAURY BORGES - GILBERTO
GILBERTO PAIVA - DECIO BORTOLLUZZI - ABEL ARDO ABRAHAM - MARCELUS

o .
Clube Doze de Agosto

aue vir 119, liderando o'

E!camente aptos, necessi':' campeonato ao lado [:0 Pai
tardo os c'o' ·&;_dros. ,de r i)_iras, ficou isolado na pri
um treinam 't"mais efi IX'�a .§b:l'ocaç:ão, .em virtl:-.
caz, ,Dois o àPl' en�a�i c. d�l. do.�\{:mpate mespera o

ram foi um 'fi. 8'í.' dd' PaineL::::s diante do Bo
bora salvan�'o-se�i'lcai 'a, ra. r,é' H, ele sex
'.0 a.!d.' Ir e (0)nb��f.a-

. -\ '-? ú.ltín1
"

:rIa 'vertia

.-i,
de sens players. d3., e, o cor.iu·;'tn do Pai;18i

. ,fi .

ras' é bastante
. superior

O resu"lta'do ·fOI' dp 4; tP.,l-l
.

'" - - I.l. t,ê�cnicarile:.nt.é; Doréu1 acrc*-

tos a 1, favorável ao "on-

_ .. _ ..�"�._.-'_._-----

38

alI·

AVAl' D'SPARÁ COM
..

encontro0I p'r�rt\eiro
..

\
.

l'eumll f.vaI e Pos)al Telp-
gr�',fi.ê.O que de!!; ;1',jo11a-
::am bas:ahte, revélando

ét,ue ambos :não' @>Stão t28-

ze" avaia�lO que não mo

recla ganh�'t.r de tanto. Fa

lharam cs reis COt.:.jÚI:tos e

a recupet3.ç3.o do Avaí, no

segundo \""111];)0, foi lenta e

não chegou a imprEssionar
l1-1Uito. Cav�nazz;i mais
uma vez evidenciou que es

tá necessitand6 de um

'c6mpaÍlheilro para 'os "ta

belinhas". E êste, todos :la

bem, é Morelli que está à

margem dos jogos, poi.s a

inda sfnte a velha con':j-
·
são no joelho.
Marcaram os tentos, pe,

la ordem: Mirinho (pensl
't;y), na pr:rr..eira etaDa;
Cavallazzi, com um scnoot
de fora da área, após ser

servido por Renê; Na;mrU

do, numa, falha deplorável
do guardião Alvaro; R )gé
Irio II, passe de Cava1lazzi
e êste último, em grande
estilio, tornando;se, assim;
o artilhe::'u<JL,t' 10 (e�la-
./

me.

Referiu a contenda o ,....

Silvano Alvps Dias, com

desempepho fraco, te") ia

deixado passar em brancas

nuvens outro penal' a ta

� Vlór do Avaí, e permitiu
que WalC'erniro t1sa'sse. e a

busÇlise 'do jogo violento
·

.

Os· aua"'-ros: AVAI';_ Al-.
."

,. \ra:ro;;, -H�m)ltoi;_; IUrlha,. l\Te
.

!r,y- é' Mlrlnho; ,
• Rog ,�, )

{J; e Gil�()n; �,en-êk ROg��
· .tio ..U. i.di?"lall

.

.
'

,-'. '.\, ",." "(,::::
':�. l/.:. >'i.

do

NAHAS

= oço de Confraterriízação
.:erecid.o pelo dr. Aderbal
?arnos da Silva; às 20 ho

ras eretuaou-se o Congres
50 de Encerrame:-::to e logo
a' seguir no. Lira 'I'enís qu
')', anunada soirée, ocasião
m que foi feita a entrega

.

s prêmios.
O Ríachuelo

'-1, 'joP'utn'tes' trofêus: "Cu'

.míssão de ,"des-::r vol+ru "'.-
to da, (�a.'!"J·�tal" "1\N "!-l"':'1J

D�\M.('S '\..qa 6:1-''''8:.'', "�/r:: "'js
t':Q Cha.rles Edw'rc1 1\"'orilz
'r0rsplho R,".(.?'icr.p,J nC\ poq_

portos" '" "Qovernador CeI
,0 B,amos':, êste o prncí
paI.

O U�"'\f) ob+vv= as 'T'a�llS
".\os"m1:J16ja Lp,,·j,�lat'''9,'' e

"Profp'tl'1'a ])fl'tr'jr>il')al de

F-loria"'''',:,o]i,s'', o Flamen
Q'() a Cona "M'lr'nha 'de
Gl1Crra" rio R1'll'SiJ." o I\Ielo
Luz a. Taca "MiQ'l1el Danx"
e o ItaQ'uar;u, ve.'1cec1or da
nrO'Ta el,C' rR110as a Taç�
"Polí�ia Mili.t9)!'''·

TAMA'TDARE

EI\f.?ATANDO COM O (

!" i\ULA RAMOS

.. �omo partida de �un,_Jf.l
.

"'I. ontaram-s? os c<rjl.'D
cs e'o Fa"la R-árYl('>' " '1"1."

-:,andaré, que realizarf,tnl
a melhor pugrõ rla rJ ada
"'o"am noventa minutos dA.
árdua luta, com lances

'qU'ê' provocaram suspense
nas duas torcidas. O esqua

.

drà,Q,,:üunandaji'1o; CO'1sti
tuido I, pela quase totalida
cÚ� doa �;�'I, vabre, r1 upo

passado, impressionou fà-

voràvelmente ao púb.liro,
tendo revelado inclusiv�
,muita "gan:ra". Sofreram
os alvi-rubros o tento ini

cial, obtido por Beto, no

pr;meiro .tempo, após um

rusch sensa.cional de Piz-

'reagjiram
hSE- fl!lal a

lvaí nig�arou GoleaD�6 Postal e Ta,m�H�dré
�Hr�'r��mf�t�í �a9'��' �Dm Pault Rim�s
, Duas pelejas inaugura- ,(OSTAL _ V'alrror, Bagé trar Valdeiniro), Haroldo ça e ZeL:inrl?· um lado, e Nàzarildo Che

mm, na
-

tarde de' 'tlomingo Bezerr,t ,'.l!.\achucon-se u:b e Checheco; ,,1lipio e CuÜ-· Destaques para Ham.l- '.checo, Valdem!ro e .AI'ipio
o ccrtãme da lá, zona do do de cal�po e fazendo en caj O'>'1i, Nazarildo, Cabç- tor., Nery, Bir.ha, Mirinho, de outro.

�s'ta.dUai c':� FuteJ:td1 d.e, .. · IRogério ,e Gava'la.z'1;i). d"

1965, tende r:gular "pybli= __._- -- ----------------------- o

co compa.recido ao estádio f' '

óiAGo,lfo Konder".

L" I

ditamos qu·e em virtude

disso o a�"r..rs?rjo foi subs
tii�8c1o "'dJ o empate ine'5-

pera' o r;,ue fêz o clube des
.. ceI' pará a segu'lda coloéa

ção quando. poderia ter so

frido uma denota pois c

quadro do oBcaiuva loco

moveu-se muito bem e foi

um ,adversário brilhante

contra O Paineir.as . O jô
go proporcionou bons l!tn
ces para os torcedorés sen'

do que a marcha da conta

gem com alterações a ca

da momento, foi a sensa

ção da noite.
Na preliminar, o conjun

to do Caravana do kr que
vencia de maneira: até -Gel'

to ponto fácil ào Ind�stri
a� que vinha mantendo
sua invencibiW'ade, viu as

'<loisas compl�car€'m e por

pouco não conheceu a per
da de mais um ponto. 3 x

2, foi a contagem' final, fa

vorável ao conjunto da Ba
1
se Aérea.

,'\pós' a conclusift desta

rodada a ·16a. do turno,
passou

.

a ser a seguinte' a
.

classific,ação dos cIlibes:
10. lugar -

..Doze de Agos
com' O p,p.
20. lugar - Pàill(ôÍl'as com

1, p.'P.
30 .

'_'

e Li Isolado
Salonisf'a

após in,frutífEras tentações
para marcar, sendo que
uma bola atira ia por La

Ião foi de enconúro à' tra
ve, vieram a ter o pri'mio
dos seus esforcos com a

,conquista do gOOl'do empa

te, isto no derradeiro mi

nuto� através de Sabará

ç;cm um arrEmesso rastei
r(' de fora da área, indo a

bola alojar-se no canto €f
qU81rdo dO arco guarneci ..
do por l\.fárc�o.

Enquanto o quadro ('(,

E.�treitó atuava bem, o "on

ze"
.

paulaino ao contrárÍ')
decepcionava e isso se de
ve ao modo como atuou
com quatro j'Ogadores no

meio do campo e apena§
Belo' e P;zzvIlat:: avança0
dos.

.Arbitrarem correta :ie
G-erson Demaria.
Os qva0ros' TAl\/I'ANDA,.

RE -- Ja"ll": '1rival AQ

belmrdo, J. Martins e A,
dill:lon; Hami1ton e Bi!'lll.
Sabas. 'Sal-Iarf., Machado
e Lalão PAULA RM.fOS

et

o Atlético foi' suspenso PE
la Fed?yaçãó ,Catari1l2Pse'

60: ll:gar - BJ�aiuva e de Futebol de Ealão pe]o
OartcIa com 5 D.p, espaço de 1'20 dias por
70. lugar . � ·Bamif'fu.dusi' �<ã>� te,}"· comp��l.?fido ao :0

com 9 p.R _, ?f.r .'.' �'i� ê'�t$1pa�ra saldar ':."se,u:., eom-
100. lugai �- ";Íiocloviário' p�:omi�b ,diante do Painei

11 D.U,.. .

:,�&; � tr1iiter.tus. com
.:j:t

.

50. lugar - Cruzeiro com
.

4 p,p.

raso

,Tuventus x .Bamerindu.s

teremos a realiz:1-
(fão de tr 313 encont'fos, &e'.�l

do que somente doIs s2!'ê.0
desdobra·_' os uma vez qu'�

�'arão a p1'elim;-nar enqw:tn

cO &ue Doze x In<:'�ustriJJ
farão .0 match 'de encerca

méJ1to da noitada

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

Figueirense e . Avaí es

'tão inter':lssado,s em trazer

até esta capital a equi-pe
do Vasco da Gama, que
ora .excursiona por grama
dos do sul '�t'!o país. Emissá

rios dos do'.;; clu:Jes v-ia.h
ram para Cl'ic�in:;:n, ond3

.trataram eh .pc��Dmda:le
do clube cruz-maJtir�o aqlü
se exibir.

EDITAL

Tn:nsportes Aéreos Catarinens'e SIA
Assembléia Geral Ordinária

�\
Pelo presente sã':> convidados os Senhores Acionistas

da T A C TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE

SIA, a comparecerem à Assembléia Geral Ordinária, a rea"

!izar.-se nr) dia 9 de Junho de 1965, às 14:00 horas, na sede

social, à praça 15. de Novembro, Edifício do B!),nco do De�

senvolvimento do E:;;tado de Santa Catarina 4.0 andar, :?

fim ,de delilJerarem sôbre a seguinte ordem do dia:

1.0) - Exame, discussão e deliberação' sôbrel o rela�

tório da Diretoria, parecer do Consêlhó Fiscal, Balanço e

COl,tn<;. referentes >LO exercício findo em 31 de Dezembro

de 1964.

Outros, da ·SocIedade.

de 1965.
.

.:..r' Dir(ltQJ'·Pte�id�:rite-, "

• ''',' _ .

" .:"',, i'<' '"', •
�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Consoante foi amplamen
te anuncíado, O Governa
dor de São Paulo, sr. Adhe
ma � de Ikrros, presidente

__ . "Ln .. ,3o'�i.al Prcgres
síssa, esteve sábado e do
mingo nesta Capital e em

Xapecó.
N� importante cidade do

oeste catarínense o gover
nador paulísta foi cumprir
velha promessa sua:-

. construir ali 'um convento

para a Ordem das Carmeli
tas.

T:rí1prof):;ton .... n+e re�en""ã0
ir- "r;"U 8 ��1Bg"da de Adhe,
D19.';; de' E"T'-':lS ti X!>pe�'ó
senQ,,'-1.he �t)_'ibut�das várias
hOJ""!?n�gen�. ,ént�e as 'quais
uma grande chut'r'>.s(fo.<.!a,
CO)11 ,.,.,nis ôe =ril __n?ssô">s
p�f 0p.n+e'Í, 'oc""ifi,." em nue

<se fizeram .ouvír
,

varios

DE?;
("' ..""n;o ..T...." n,�
CARMELITAS

EIE.ícão de
,

Solucionou
Pertido

< ,'C�m u:na �onven7:;'ào - ca·

i:;w';q�aãa por 'inciderites,
,

(T, -3 2.s· dJas fac�ões em

Cj'_13 se di;riÍie o parEdo, a

UDN escolheu candidato 3

sucessão do Governador
Celso Ram0-s', o sénador An·
tônio Carlos K,mdsl' Reis.
ÜS inci(len�es, que envol·

ver'lm partidários do Sr.

Nilson Bendar � do sena-

der Konder Reis, tiveram

p,rf,Q alto' no início dos\
t,..; :.11hos, oportunid'lde, em

'r L' div8'_'�ênci2,s re!aciona�",
"d's 1. nã'J' hJmolrrga�âo' de
:r_ij"CtÓ:'ü')s que apoiavam o

S'_', Bender,' foram trazid�s'
l). baila, ger:mdo daí vio-

, len';r-s dis'cussões entre cnn·

�. "--;la os 'trabalhos.
f'''1t,ecedenrio a votaGão,

que se prolongou por apr�
xjy.�.2.darrente duas" horas,
usaram da pal<lvra 'oito
·convencionai.s, represent5111-
do os doís grupos em Cl'lO"
que.

1 i um clima exaltado!'l dá

..;.:r.;.,...8c�aL.lv'a 5en1 �:í'e.:;edé!'n ..

"t;"" L0Í, pr _cedido o eSCi"u,
I, t.mo, re;.:e,Jidos os resui"à·
d�3 en�re ap!ausos de uns

e lis).vel ,cuntraried.::de de

ou�r()s, exte:'nada por ex,

cl<"mações de desagrado.
Após a divulgação dos re

sultados, que deram 'ao se

n2.dor Antônio Carlos a es ..

C0.ssa vantagem de treze

v:::bsi SJbfe o seu oponen·
to, ·le.:iflc�u·se 'o incon
fe 1'.<1is1inO de defensores da

caúo.idatúra E'cnder, que

promoveram ruidosa m::tni,

festação de repúdio a e�·

colha da maioria deis con·

vencionais, numa demons

tra;.:ão inequívoca da cisão

partidária.
Na (lpurtWlidade, O Sena

dO'r Konder r:,ei�,,\ que te le

o seu nome sufr-':lgado por
142 votos contra. 129 atri
buidos ao vereador .jOi�lVil·
lense, agradeceu a' 'prefe
rência dos correligionários
,que se uniram em tôrno da
sua candidatura. A esta al
tura o Sr. Nilson Bender
já ablindonara b recinto
da convenção.
,Na noite de domingo, às

, 20 horas, no Teatro A�varo
" ct'e Carvalho, foi· realiz�da a

sessão de encerramerto da

Convenção Uderüsta.,

Ápós a abertura d� sole- '

nidade, usaram da palavra:
� entre 'outros o vereador
Norberto Unglaretti, Dr. Nil
ton Cherem, Deputado Ade
rnar Guizzi, deputado Fer·

I nando Vie>{as,
.

deputado
Aroido 'C8.rvalho 'e sena·
dor Adolfo r:ie· Oliveira

do B
d
enco

as C

,8 ("'f.o"'rl'T ,"� 1"--" 1P il '''TI''() nq
ES�uv� T\V <:! -'UTTT.I) EM

,SANTA CATARINA

do E sta
I

,I

a r m e
.

i t a

A· tardinha. vía+ando em
seu avião narti."111�r Adhe-
mar e SU')' ".,.,..,It:1vq rheo:a
''I''''m � e""'" r,<>nit"l, senrlo '

receu"jnll"ch<; crlnnlm-.".,.,...p,'1-
te

.

no Aeroporto Hercilio

Em meio á reunião socíal
na mansão da Rua Rocaiu-
va, que por sinal estendeu- ,

.

se até a altas h.,r"'s, . Ó
governador de ISão Paulo,
tornando o braco do dr.
Aderbal Ramos da Silva,
díríatn-se nara o �"i:nete
do Dr. Fr�nn;s"'l GtillQ on-
'ti,é, fi nrll;t,.,s f'e�hqde". rnan
teve r:le""'n'l'��a r(mf'erê"'ci.a
com o ex-governador cata-

Antcnio Kondt::r Reis·
o Problem"a U de n i s t a:�
beira de séria dissidência

sório, não Jlnunciando, co·

P"O se esnerav:f' sua pIa ta, ,

forma, mas pedindo a uni·
õ2,de do partido.

que

Causou
'

esnécíe a ausên

cia4"qo Sr. Bender, bem
'l,ssrm a maioria d':)s defen
seres (h sua" candidatura,

-Prosseru:m fS Fesrv�dades ,do
,_ . '

".. E.
I

"t C' ,�"flnO '�Ofr n .';:;m'ri
Prcs'sBguem os prouara

Uvas' paoa, FlS f:,stivida1:s
do Dlv:ino Es�í_r;,t.o :-::a" to.
a, s�r?m 'rraliza0l'ls 1�1l,' Ca
ppla c!rsta Irmam'a":e, clp

aC0r"'o, com o seguln�"
prrO-t'!',ma:

,
,

AtÁ 5 de ;c' !'10. às '19
horas., Novenas em honr!l.

ào Divino El::pÍrito Sa"7'to;
d!a 6, de junho, à, 6,30

'horas, misfol1 e Ccmu::hãlJ
fGral r'cs Membros 'a ir"

u1a,..rlar1e,
às S horas, M;ssa Solene"
d? fi a 9 rle iUT"ho" h!l'l'

rafJ_uinhas defro'1te a C<\
pela da Irmandade.

��
.

. .

.-::-...._N_.

Roberto' faia Hoje na Câmara

�oLt.ca�[conôm;co-Enan(elru:
RIO, 31 (OE) - É gnm·

d ea expectativa dos meios

P9líticos sôbre o pronun
ciamento do ministro Ro
berto Campos que fará
ámanhã na' Tribuna da Câ
mara Federal, sôbre políti·
ca econômico-financeirll po
govêrno federal. Falando à
imprensa o deputado Ray·
mundo Padilha disse que a

f!!la do ministro Roberto
;i1r.'1pOS trará "10S parla·
entares e à - nação novos

3Xe�nplos da política econô·'
'� .. iGa. d'o govêrno e as me
didas Que serão tomadas
nos pr6ximos dias ,r.om· li.

'dd,"l fim'D�ejra do pafs. Fa·
1;>1"..:10 ainda :sôb:-e 'o l?rojeto

das iheiigibilidades que se·

rá enviado pelo presidente
Castelo Branco ao Congres
so na próxima semana afir-

�

mO�l o parlamentar: "Isto
se impõe par'l a 'própria s�,
brevivênc.ia do regime de
mocrático� pois não é ad
missivel que pessoas imo
plicada� no processo' sub,
versivo que ar:rastava o

Brasil uara' imnosir.t')es i"""
n:-eTTisiveis, dentro de uma

, 'bstinada destruir,ão da es

sen(!ia p'Ise na forma�ão de
nesso .

povo, 'I')"ss�,1'l1 I ret"lr·
nar a adrninist'l'll"ão nacio,
",,1 p. V0It"''I' a i-nf'1uen,.i�.r O

reqime sua devastacom

marca alieriJ.gena.

Vieln?n �angrento:
.

(� '" '1"Il" -. _' B_, �
..,

I, ".1i1n n ri;<:, C1rh i ",,!,!', .• _'O

. I •

fa;"tar'a do, 'VietnC1,n.
Sul, teve pelo menos

or·os e feridos e que

Fr"nco. ' 5AIG;O'T, 31 (OE) 1"011-

Encerrando . o conclave '-�S m?litares a"u:,clarp;n

usn'l na n<'!,l'>vra. o �fmarior '10i" que um batalhão 51'.!.
. Ant')'1.i� C;�rlos K(jDtt.,.,. Rei.s '·1' f "s,míta foi completa-
�f.:·'r!Y.dece:I·:";(') {', p, ... ,�qr') dn:-:: ",,··f'l···t� .8V"'·j011;lp··'�,

60

lue não compareceram ao

encerramento da' Cónven·
qá'J, reforçqndo a qpmlao
dominante de que o parti·

.....SL>.:l. ._. ..... _.i�·rlna!-('� p8,ra.
'- "

diás 4 e 5 d<. Ju:-;ho p!:Jxi-
mo a Apresentação ia Co
ral da Universidade (�e

Santa Ca'.arina, no "('ea.�ro
Alvaro de Carvalho. O es

petáC\lJo que tenl o Patro
cinio do Departamento de

Edueaçlio e Cultura çla .Rei
toria d� use está sendo
ansio:amente esperado,
presumindo-se ma:s :'--um
gra.".d'oso sucesso dêste
�:'� ornado COD junto voc(�l.
8Gb a co�sD,grada regêr{cin.
do lvlaest.ro José. AC,áGio
Sar,tana, o Coral da Uni
ver:>!

.

ade vem se destac::m
do como um dos melhore.,
do- pais, Num trabalho :.lI'
duo de 4 ensáics semanais,
o Coral da USC cO!1st,rói
ver('a�:eira artê e pr09;nle

, 'contínuameT'te para o' pro
fundo sentido artístico.

...

nac

do oposicionista está, ag�
ra, mais do que nunca, a

beira .

de séna dissidência.

lV.a..s uma vez volta' o

Coral da -Usc a brinda ..' o

públiço ca�anrien.se ,J.QIn
noites de- ve.rda_�ei_ro v.alor

�e São"Paulo
XIem

Antes de regressar, o sr.

Adhemar de Barros comu-

nicou ,0fici!l1""'ente h1"VeT
'assinado credenciais, cons

tituindo o dr. Fran"ii;�C
Grillo seu delegado, repre
sentante e coordenador do

Partido $oci�l Progressista
em Santa Catarina.

.

Ao jovem politico, cata rí-
. nense caberá a düinil ín

cumbência dê reest-uturar
e dínamísar o partido, rea

glutinando e recompondo,
D.J:l

'

medida do possível, os

remanescentes dos antigos
diretórios socíal-progressís
tas.
Declarou

bandeirante,
o governador

, ter grandes

Adernar ,e AdEnb�1 a portas fechadas- Francisco êrillo Delegado e Coordenador do PSP em Santa Cata fina'
oradores, destacando-se a Sob entusiasticos "aplau.i Aind6 em Xapecõ, duran- Luz. rinense. ticiparem dêsse almõçó, os
oração do. Dr. Fernando sos da multidão presente, te' o seu importante pro-

'

Á noite, na resi�ncia dó Evidentemente, nada se doutores Aderbal Ramos da
13l1stos; falando em nome Adhemar de Barros lançou nunctamento, o sr. Adhemar casal Dr. Francisco Grmo, soube do que trataram os Silva e 'Francisco Grillo,
do PSP catarínense, amigos a pedra fundamental, do rie B'lrros anunciou a íns- foi oferecido um jantar ao dnis eminentes homens pü- não puderam aceitar o' con-
'e ad-níradores do governa- Convento das Carmelitas dt? talação de diversas, agên- governador paulista e pes- blícos. vite, face a compromissos
dor bandeirante. Xapecó, assinando ímedía- cias do Banco do Estado sôas que . o 'acompanha- que tinham em Florianóp�
Agradecendo, visivelmente tamente doacão de dez, mi- de São. Paulo em nosso Es·. vam, reunindo figll"as do FR"N�Jsro nnn,T,O :J'E· liso

emocionado, 'Adhemar de lhões de cruzeiros para o tado. Dentro de pou-o tem- mundo político, admínístra- PRESENTANTE nE AO'HE·
Barros teve na1<wras tie !>d- .mícío imediato das obras. po serão" instal�da's as tivo e social. MAR EM S"NTA CATA·
míração, carinho e íncen- Quarta·feira, amanhã, en- agências de Florianópolis e RINA
tivo para com a gente XR- genheiro ligado ao govêrno Blu1YlC1aU, Logo em segui- ADHEM/iR E ADERBAL
peccense. Fez questão de bandeirante deverá looomo- da, mais duas virão, poso
demonstrar seu reconhecí- ver-se para Xapecó, onde sívelr=ente no oeste e sul
mente, citando-os nomlnal- c')me"�r:i lá a construção .catarínenses.
mente. ans doutores Fran·, do convento.

'. d,s�o . r,friilo e Fernando A., dr, 1<':'''Misco Gr+llo, ADHEMAP r,'l\(J FLOllUANó·
B;:Ist,..,s +ela n"g\"ni7.�nj'ir-1 e JI,dhe""'''l' de �qr'l'f)C; r."ni'inu PO!.!S
re"Hz""'8,Q na e�",H\,.,r'I;r!,q a ,""issáo n0 suncrvtsí-mar-
festa que estava assistindo. e f:::tze'l' andar. as nh"?S dei

mosteiro em construção.

tos' com correli'don'Írios e,
amigos seus desta c�uital e

- -.- ,-, ,--- ----,------ ---------
--c----'---,.

. .. _,--,_•.,,--,_', --
diversos pontos, do Esta.

V I
·

d
',do, o sr. Adhemar de Bar-

eícu O caiuno riO matªn "J 10 pessoas ��,���E:?:'�����::��IMBITUBA, 31 (OE) -- para apurar, os fatos. D'8-, Rio D'Una <: Imbitub� ,J \L.t-', "ar-se ras ágc;as, onde

�car
com o' sr. Francis-

"10 pessoas· morreram afo se que o velculo e oe prn- ca!.'ro dfsgover!1ou�se '1POS morrel'am duas, senhoras e o Catão. Convidados pelo
gadas nas águas do 'tiO priedade do' senhor ,Ireno ter fallwc:o 0_ freio, para. -g cr}ar:ças. 'overnador paulista a par-

:::�::�:e:E�:�:;:�:F. "�!:E� t���d��:t:�:��; Na T'em�·""p��-o''··"·-r-,.-a'-""d·',-a-"',"·-'-d'-:-e--65-' 1'('. 'o"---r- �,Il v">'a;·�prec':!'l'tou-se ao funcn 2'ulu sair com vida, O Fl'r

UeOl11 tôdos seus ocupantes 37, segurdo palavra ..s .:lt

i���:t:��-�:t:pe�;;cr':na�;�� �:l,�!a��,�=g��:!����, !�� Rep!\tl·r', Sucesso's Anterl·oresfo! pI'fs·a 'a a lrnprer.sa
.

rayam as vit'mas. via�an �
pelo Delegado rle Irnbitn· do com destino ao Ca'1gl!e
ba, te .... eT'te Abillo Goulan ri," Ao tertar ertrar TIJ

que insh'turou inquérito ba;:sa que fU'!1ciona entre.
.� .

• . ..l.. _. __ .. �.__ . __ • ..,..-. ",.

esperanças no 'seu nôvo re

nresentante, máximo de
pois de haver sentido
Xanecó, a capacidade
trabalho e organização
Fr?n�isco Gríllo e sua

equipe,

REGRESSO _l)1)
NADOR

GOVER·

Denois de Vql'Íos r.onta�

i:lr�lS"lco e cultural, no de,-
s_mpenho pleno de suas

Hnalid�des dê difusão" cul-
turaI.

Sal não I vai faltar: Af'[rma ,BORGOFF
• "I •

>
�
_. • :... ,�:� l ,..",!; •

, I )' < �' •

RIO. 31 (OE). 'V Ô SÜpé-- so o InstitlJ;í�o 'NaqidIial do

Entre as peças que' ')"tâo
executadas estarão trechcl3
rer.ascénti.stas, cl{ssipcs,
românticos e folclóricos de

r_'conhecido valor artístl
co.

Habeas�Corpus
no, SIM
RIO, 31 (OE) - S,erá jul�

gJldo na, próxl.n1a· quarta
feira, o pedido de Habeas
'Corpus impetrado no Suo

perior Tribunal Militar, em
favor' do editor i:nio Silo
veira que se encontra prêso
em corporação do Ex�rcito
na Guanabara, para averi·

gIDições 5ôbre sua participa·
ção no, manüesto lanç"ldo
pelO ex-gove"r!a.dor, de Per·
nambuco sr. Miguel Arraes.
.-'---

de

fócHgo Elefforal
.

,
BRASíLIA,· ai (OE) ..:.. O

Senl!do recebe h0ie o subs
titutivo do ,pr::;<>t.o de CÔr
digo Eleitora -proriôsto pe
lo Govêrno. A matéria foi
aprovana I!jexta·fe;ra .R n.,ite
uel"l .. <;!i:rnara., e

..,adota a cé
C!,,1 "..lÍT.,; "q" v"t,) 0hriO'ootrírio

.

da .. mu1her.'*e estabe'lêce ou·'
. "'.';<i�. ,.' .

·proce&SO

rintendente' da SUNAB vol
tou a desmentir as notícias
sôbre a possível falta dé
sql nos _ �randes centros
consumidores. ,Enquanto is·

Sal anWlcia para. os primei·
ros dias de junho a chega·
da das remessas do produ·
to il�portadas pelo govêr·
no.

,
,

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

Ararão .Estaria Cego de Uma V�s;ta
RIO, 31 (OE) - Durante de Fuzileiros Nàvais, 'queo

'os mêses de' prisão a que se encontra asilado na Em

[oi, submetido, o ex·almi· baixad-"l. do Uruguai. p'rocu·
rt'nte Cândô.do Ar'3gã'l per·
d'eu uma vista, e está amea

çl1do dp perder a outra. O

ex"comandante do Corpo

ra conseguir permissão, pa·
ra internar-se em clínica
médica.

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

.

M�ssas aos Sába'dos Valem Cámo
Foss·am A'ss�stidas Dom:ngo

CIDADE DO VATICANO'
�1, (OE) � As, Missas as

sist!:das aos sábados e vês

peras de dias santos, ,de

guarda, valem como se fos
Sf'ffi aos domirgos � nos

:JI·ópr:cs dias sa!1�ificados.
'A mo 'ificação foi determi
l".aàa pelo Concílio ECULuê
ilico, realizado recentemell"

se,

te no Vaticano, e será pOS
ta em funciQ.namento :.�o

Brasil a partir do' próxi
mo sábado. Visa facilitar
aos fiéis que nos dOlnin
gos e dias sant.os, não po
d€1n cumprir o preceito
relig:ioso, de acôrdo

•

C0111 a

L:turgia Católica.
RIO, 31 (OE) � "Nio

Consagradora Recepção Pr�stou
li. jes ao Seu Governa�or
(Cont. da 1." pág.)

'ceita por tôdas.!:1s cama

:'la.s sociais, Saudando a

Mais Alta Autoridade do Es
tado usaram da palavrJl a

Dra, vilJJti' Machad0 CaI"
rilho e o lllr, Jorge Barroso
""ilho, Por último falou o

a-qre&entando
�.,." e-,:"""'es<;iva,_ nr,!>,..íin um

. "ela.t0 sucint.... ne tôr.las as

'11ici.P,t.iv?S le",'''>'I à' c<tbo'
.

"'_n sen (l.rin"1,n'1;n
""é;� }'?'r:o:='l .....1� .... ·�111.,r)

e t:lm

Il,S (�'lt'i,
,-. . ....,.-"

nessa ,vi·

torado' catarinense um na

me que signifique ii conti·
nuidade do plano desenvol

viméptista que tirou Santa
Catarin.!:1 da estagnação.

o RETôRNO
Regressando a Florianó·

poliS o Govern�dor e sua

"o ...... itiva. nassaram uor Rio
do Sul. onde o Sr. Celso Ra
mos insuer,!0nou os traba
lhos Que e..Hí'l. sendo r�ali
z"dõs wt SG,2�(

BY)j r�""8:;)a 't)í'ü�dp-lq, edicão

apec
,I

••0 despedir-se
.

de
no aeroporto,
mar de Barros, días
muito brevemente,' YO
visitar Santa Cata:·
tão para uma pe
mais demorada.

OLHOS ABERTOS .. ,

O governador paulista e o dr. Francisco G;rillo, nê

e:. gado do Partido Social Progressista em Santa
.

,-
de

----------,--�--------------------------�

o T
a MAIS· .IJITlGCI inAIIO ilt IliAUTA t,�l:.a'NA

Florianópolis, (Terça·Feira), VI de Junho

______-4 � ----------�

Arihur Re's Em �ão Paulo Fala d
'( ,

ternadonaEzatãó. do Amazon
- . 'I' ,

SÃO j?AULO, 3 (OE) - IJ

governador Arthur Rei:> es

tá sendo 'esperado nest:3.

capital amanhã. O gover·
nador amazqn!'l�se foi con

vidado pela Assemblé�a Le

gismtiva do Estado" para
discorrer naauela Cl'lsa par·
lamenta� sõb�e a pretensa
internàc,ionaUzação' da Ama·

==�==========�.�==�
i

esiáduals, ;r0cepciopil
s'r. Arthur Reis no

to de Congonhas
outras dest13,ca·se o

nador Adherm'lr de
e o general Amàury
comandante do
exército.

,;;'" '; O Di�, ,;ije Ontem ,nq'pranaJto ..

"'BRASíLIA :h :(ó'E')' ::__, o ilÚeg:i-�tes'; do Bloco
P,residente da :Rép'ú�liéa te- nientai!waevolucionárlO.

. cebeu . hoje para desnachos, 'chefe da Nação,' re

os Ministros de Minas ·e 'ainqa, o Ah11irant eL
.

Energia, Educação. e Agri- 'x!;)lra' Martini, chefe d
cultura. Também !:ecebeu 'tado Maior das Fôrc
os denutq·dos Adáuho Lúcio ln."1.das e logo
Cardoso, Teófilo de Alou· vice-u:resirlél1te,
querque � Manoel "'-Novaes, ca. José Maria

---------------------------
__,

verídicas às notíciaS
I

se referem a mon
De ordem do' Éxcelen- porvantura de.sviadO�t

tissimo Senhor Prefeito 4) tíio logo conclui
!'.1iuniciPal de Florianópo- inquérito em curso, d

Vs" o dr .. Jauro Linhares. r.esultacos se dar� e
.

Secretário de' Administra-" cimento
.

aos contrib
ção, torna público o st::' "do município.
guinte: .......--

..
-----

1)' foi, pelo Excelentís- Por sua vez, o

s:mo Senhor Prefeito Mu- de 'Finanças da pre

niclpaL l'eterminada a a- 1'a, dr. Ivan, Luiz
bertura de inquérito· ad- divulga a seguinte
ministrativo para apurar 1) são prorrogad
res�o"'sabilidades por fa- o dIa 4, de junhO P
ks delituosos ocorridos na vindouro, os prazos
Secret.aria de Finan�!ls da pagamento de qU8
Prefeitura; tributos, ,cuj.ó têrmo

2) para fins de mdhor o.corrà no dia de hO

deflnicão e lmputaç§o i-if\S de 111aio;
i�.s�o""sab�lidad('s. foram' 2) os recolhimentoS
ai'as"arlos, preventivam,en- tuados até o citadO
te, diversos f.uncionár_ios, serão pfocedicios' seIn",I não jmportf,ln('lo tal afasta qUl'r acréscimo, me:mer>to, õbv-iamento,· ,em referentes e P!lu
seJ"ltcnca de cull)ahilidn.de; moratórias;
3) a COl11is�ão"e Jn- 3) 'a SE'cretaiia·

q'!lpr't,o. até a pl'PsE'nt� da pancas, não reeçlt'l
ta. ,�,T'do info"ma�t'íf's como válid�, q�âlqll
prps ,adas nplo 'seu Pr"si- gament� ef<tl1ado
dente, c'lpsco"hcce.. 'ai,.,,'Jr., 'rpcint-o da eSOUl'lltl"
o nop.'"iante r1ps pn:',1l1OZCS nieô!,l11. 'ainefa' �u 'óp.1
Sflfl"'lrs, nela F'à?:pror'la r:jtu
l' i e; na 1 pp1. rTecQrl'ê'" ei á; dos.

".a.t,os.<,:c" el,ít:F1 .�.
":;.., :', .;. •
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