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S e c-r e,tá ri o da. Seguran<a
GOIANIA, 9 (OE)

"Comecei. a falar e vou 'lté

o fim. Se quízerem me

prp.ndl'Jl'. que ITiL >;-rend8II.1

São dcclaruç5u!;! .do Are�.

bispo d€ GoUif\!á, a respei-
�

to do protesto que. fez con
tra a prisão de Frei. JacIn
to, em Goiás.· Velho. D.

Fernando Gomes, es� sen

do esperado na Guanaba

ra, afim de participar de

reunião da Conterêncía
Nacional dos Bispos.'
No Palãcío do Planalto,

0- Presidente da República
entrevistou-se com o ArCe'
bispo de GOiânia D. Abel,
sôbre a crise de' Goiá.:l
entre Justiça e Polícia. O

Arcebispo se fêz acompa
nhar 'de um sacerdote que
apresenta ferimentos na

testa, revelando-se como

uma das vítimas da sé-íe

GOIANIA, 9 (OE) - A
Assessoria do Palácio das
E�1rnerf\lda". divulgou hoje
';,"n nota oficial :i 'i soguín-

rapazes detidos para averi
guações, na Cidade de
GOiás Velho ·aindsl não ti

nham sido postos em liber
c1"df', o que contrariava
front-}lnlC'nte minhas deter

l1ÜP.ilÇ(H3S (' da
.
.:rusUçn. A�

sim sendo, provídencíct n

libertação imediata dos
dois detidos. Como êsses
dois rapazes; Humberto

Pacheco Sruitana e Hugó'
Nascimento de

.

Andrãde
haviam _ sido trensportados
pa;ra a cidade de Goiatuba
a minha revelía, mandei'

buscã-los, libertando-os íme

dbbn1cnto. T:i�ntl'etanto., ve

rifi�,�mlo Que os mesmos

haviam. sírío maltratados fi

stcarnentc, determinei o

exame de corpo-delito, pa-

ra constatação oficial dos
maltratas. E:Ql consequên
ci_a dessas ccorrêncías que
j'l.mais foram por mim au

torízadas ou perrnitlcll1s,
uma \'07. que ferem minha
rorrnacão rnorul, 'lCdLei, o
l1edidq de exonernção do
Gupilão Vicente de Albu
querqus, Secretário da Se
gurança Pública, ao mesma

tempo em que solicitei o

recolhimento do Comís-
sárío Ibrnín Chedíaki,
tal' elos hme'1t.livei.s' acon

tccímentos. c a abertura
do necossãrlo inquéri t'). Fi·
nalmente, "respeito D opi
nião pública elo Estado e

do País, afirmo perempto
riamente .que fatos dessa
natureza, nunca toram

f(·<; d,e::;l'U'nçr}es do )1.;"_,',,,
eh;,.l _E!l1ilio Rodrigncs I(j ..

bas . Júnior, Governador do
Estado de Goiás: ,,_ Ao,
r-egressar de Brasília na tar
de de ontem, tomei conhe
cimento' de que dois dos

1915 - 1& �Iaio - ]jS5

LiDERANDO A.

B?A 1)}1f'RE��A, O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SARTA CATARINA
(.:ATARINENSR'" .

,

D I R E T On G E R E NTE - Domingos Fernandes de Aquino·

Herois
Festa

HOUSTON, Texas, 9 (OE)

-- Os doís cosmonautas
James Mcdivitt e :Edwal'd
White repousam hoje' a

bordo do porta avioes

\Vasp, onde estão-sob ob

servação médica, Fonte da
NASA - informou que ama

nhã os astronautas gêmeos
seguirão de avião' direta
mente para Houston, qUal'l
do serão ·festivamente re-

•

RIO, 9 (OE) O pro-
blema da 'sucessão esta·.
dual, começou hoje a ser

eqqa�ionado pelos partidos.
\ que formam opoSíçã,o na

Guanabara. O Diretório do

PSD carioca, em reunião

terminada há poucos ins

tantes, acaba de se pro
nunciar pela candidatura

Negrão de Lima. O nome

do ex-prefeito, foi es�olhi
do numa !�sta em que figu-

.

raval11 també!n os nr'mes
. dos srs. Augusto do Ama�
ral Peixoto, Gilberto Mari�

ll.ho, qonzaga da Gama Fi-

._----�----

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

do Espaq:o· terão
Nacional

superfície da lua, colocan
.do ao espaço o LUNIK
SEIS. 'A Agencia Tass ín
formou que, o LUNIK

SEIS, de várias etapas e

pesando 1.422 quilos, com

algumas centenas de apa
-rêlhos cientjfícos a bordo
está próximo da 'trajet6ria
projetada e deverá alcan

çar à lua sexta-feira à

consagração:
nos Estodos Unidos

OBSERVAÇAO ATÉ

ÀMA;NtLc\'

HOUSTON, Texas, 9 (()'8l
� ()5 ostrcnautas James

McDivitt e .Edward White,
continuarão em observa

ção médica até sexta feira.
Os

.

médicos estão satisfei

tos com seu estado de saú

de, que não foí, afetadQ. pe
lq vôo orbital de -4 dias.
No fim da semana, os n()

vos gêmeos çlo espaço se

riío i:ec�bidos pelo' 'Presi
dente J�yndQn Johns0n._

.j.'M;-GRl:JlEiR0-Ge-SI:H::TJ;/If!:UI/fJ:

o TEMPO (Meteorológico). , .

8Últese do, RnJdim Geometeorológieo ue, A. SEIX I\��

:NE1"rO válida aié às 23,2tl hs. do dia 10 de jmulO de 1965

PFtENl'I!� !:"RIA: Neg8.tivo; PRESSÃO ATMOSFÉRICA MÉ
tirA.: 1024.6 milibares; 'l'E�ERÂTURA MÉDIA: U:'5° Cl')n
tl.gXB.ç!OS; Fi\.lIDADE H,ELATIVA MEDV>: fi2.y:: PLUVIO

!3IDÁDE: 25 mnls:'Negativo _ 1:2,5 nU11.::O; NegaLivo -

c\lli11tlp,s.�- str"t�is :., ,�.Ghuya�; GSp�r.Sí}S p lla�sageir�s
em "0'; .,EstáVel.' "" ", I "! '.::.:,

��St:�;",;,�I$}';;17�::1���: ll\�· �\/��\,p:1\:t:. '\fJ:.-

passeio espacial, segundo
informou o chefe do Ser

viço de Imprensa da

NASA, 'l,Vhite' e McDivitt,
tormínaram onterri a noite

a série de exames a que
roram submetidos J;I. bordo
elo porta-aviões Wasp. Am
bos demonstraram estar em

excelente forma física.

Amanhã, os dois cosmo

nautas serio levados a

Houston, num dos aviões
do \Vasp_

'

WIUT8 AI,,!\DO NOS JOR·

':'!lUS,DO 1\w-�mO
'�'j ,'-

LºNDRf�S:- ,

"''''�1'*'' �. ·-�ft:!1� *,
. ,ll e::;hrápanl lloje -em pr1-
meira página a histõrica

fotografia d� cosmonauta

sUeiros em San Domingos,
motiV-ado pela ausência de

correspondentes junto _

a

Fôrçà Armada Interameri-
\ C'ilna Brasileira.

CO�TINA DE SILÊNCIO
Foi examinado entre ou

tros temas, uil1a forma de

Ieliminar a cortina de si

lêncio que envolve a lJ.tua-

Ic.ão da tropa brasileira na I
República Dominicana, afim I

de que a opinião pÚblica
seja esclarecida, não se

deixando influenciar por
boatos nem' sempre tran-

quilizadores.

PROPOSTA DA OEA
REJEITADA

SAN DOMINGOS, 9 (OE)
- Ó líd,er rebelde Fran-
cisco Caamafío rejeitou a

I'pl'opúsLa mediadora da

OEA, 110 sentido de esta- Ibelecer-se um Govêrno pro- I
visório na ilha. Por antro 1

I
lado, porta' voz· do ex-,pre, ,

sidente .

Juan Bosch, afir- I
,mau que haverá uma re-,!volução comunista em Sán\

Domingos, a menos que se- !
ja ! restaurada a Constituí· ,j
çfio de 6:1. d
SAN DOMINGOS, 9 (OE) !l

- Os 3 emb!lixaclores ela I
OEA que viajaram pàl'a. o I'interior dominicano, retor

nam i,oje a San Dc;m1in
gos. Fora111 observar a Iatuaçúo do _tropas imber- ,

tista�, que' segunda ,infdr-
I'mações, estavam pronden- f

do ü 111alttatandó clcmell- I

Edward White. andando

au-

jamais serão perrnitídcs
pelo meu Governo, �c'_�
sempre os reprovei: e sem

o prejuízo ela punição a

que serão submeticios 1)$

culpados... resguardando f)

. verdadeiro príncípío do 3:.:-
.

torrdade do Govêrno: con

tinuarei a. levar, avante, o

clima ele trabalho, paz 8

progresso em benefício da
terra goiana".

Chefe
-

do Departalllento Fe

deral ele Segurança, PúbL

ca, confirmou a demissão
-do Secretário de f'egnrur.·
ca Pública do Goiás, por

determinação expressa elo

Presídente da R.cpú7Jlica. O

Gal., Riogrnndino Krue',
coníerencíou hoje, com o

Presidente Cüstelo Braneo

em companhia de D. Apei,
Bispo da Cidade de Goiás
e de Frei Cândido, chefe

no espaço. O L'Observato
rc Romano, órgão oficial
do Vaticano, exaltou a no

VR .1)l'CeZCl doi'> gêmeios do

t'sp:v:;p' norte-americano. Es
tes, oontínúarn C111 repouso,
preparando-se para a "en
travista coletiva que con

cederão amanhã.

e

A AÇÃO DO PRESIDEN'fE dos

BRASÍLIA, 9 (OE). - O . síl.
domínicanos . no' Bra-

'i

(Regulamentada ê Função de. Super �

visor de Iduceçee Física
Foram estabelecidas, em

ato na SEC, as atribuições
do Supervisor Técnico de

Educação Física. São as se

guintes:
a) Cooperar com o' Ins

petor de Educação Física
em seus trabalhos técnicos
e administrativos;

b) verificar o cumpri
mento das diretrizes, ins

truções e' recomendações
da Inspetoria de Educação
Físíca nos estabelecimen
tos de ensino de grau mé
dio, oficiais e particulares:

musu-, D.\ i\'mDAl,HAS

'>\0", COS'HONAU'1;IlS

fAO. Pf\U,L0,.0 (OE)

O Instituto ;Brllsi1eiro
financiam

C) emitir pareceres nas

consultas e assuntos de or

dem técnica, estudados pe
lo setor técnjco-pedagógico
da I.E.E.:
d) promover reuniões de

professôres de ECtLlGaçilo
Física, juntamente com o

'I'écníco de Educação Físi

ca, para debatos de ter
mos .. (ljvulg<H�<.ío de

.

progr'i
mas e regulamentação de

competições:
e) ter exercícío na Inspe

toria de Educaçflo Fisica;
f) substituír o Inspetor

nos seus impedimentos.
�

vas ligadas ,·CJ ox-gO'w'rllil
dor. Acre�(!(;'lUoU o Gal.
Oscar Luiz Sflvel, que Leo
nel Brizola

-

gu::,ta mitit0
ma-[, de Ui'l1 mi.Íhílo dr criJ
zeü'os nv.. manulenç1io da
rede. "Jl:Sile � di n )l c i r () ", .

,'lcHantou, "pTovém ele CulJa
e do PC da Frúnça"_

noite, hora de Moscou. Por

outro lado, anunciou-se em

cebiclos inQlnsive com sllas _ Washington que cientistas
espô�8.S e rUlI0S. Uma resta norte-americanos it'lf'1rma
nacional está sendo preiJu- n�m P.' descoberta -d'lS qua
J'3da

.

pelo gové:mo' nôrte. 1"0 f',\C\uinas do mundo, que.
americl;tr{o para: homena. sr,.o· 05' pOlitos Jnals rItos '\.VHl'T'E EST.-\ .BEiil
gear os tr'.:rvos heróis do ��,

'

;";;nclad� ,_

-

t�rr;stl·e.. . ,

"'spr-\ço, bJ'1d\l sóbre 0..-", e�- R:;.. -'" c'...:-v.LP ..! !;}n�li.se :à'lf> ()�. 1 HOÚ-$l'éN;.��_y,�s, '7 '1:0Ei�
J'<;;}:O c6sÍ:1'J.ico a Ur�tãQ 80- 'Dilas f�\itg, :pdo satêUfê -- -O , co.süJonauta lí;dwar<:j.
viéticy, .espéra realiz_;fl', t. � -Gêll:1l/Ü (��latro: White não sofreu Quálquer
'primeira d.esc�.a suave na desorientação, durant� seu
___ .. _. '.-r.--��-��� -

�
..
-.-_.........--�-------- .. � .. -_.._---- _.'_":'�-"":'-

T-PT::PÃO DA CUNHA: ,_
'

,

DEI não 'quei' -tulelar puvo Dominicano
.

.

malõ'gro inicial - da missão ele chanceleres prevista pa- ALTO COi\'{ANDO

BRASíLIA, 9. (OE� - O _ dà OEA.
.

ra agõsto nQ Rio, disse ser TtEUNJDO
chanceler Vasto Leitão da O ministro do Extenor inverídica pois cl.ida adiar
Cunha dédarou �q1:1,e em afirmou que não se preten- menta 'provoca

.
pl'ejuizos RIO, .9 (OE) -. Hel1l?]u

muito em breve a iOBA'de- de t.utelar o povo domínio elev'ldos, nos cofres da-se' hoje 'J al to Gomando
verá conciliar os grupos ·CBIlO; 11em. impõr-lhe qual- OEA: �ri:wu que a pr6xi· militar "ob a presidénei.a
-rivais da Repti'Dlica' Doml- quer govêrno, 'mas sim de- ma reunião de ,chanceleres do Gol. Costa e Silva. Se-

nicann; promovendo 'elei- volver-1he a ;10rmalidade. é muito importante pois gunclo fontes oHciais. n

cóes livres pará a escolha Afirmou que as tropas marcará um grancíe pas- ponto principal da reunião
de um n6'vo govêrno. Disse da OF.A forari1 l'ecebid<1s so em direção ao fOl'tale- versou em tõrno do si.lên·
.110 Palácio' do Planalto com entusiasmo \leIo povo. cin1ento do sistema ameri· cio C[nc se faz sôore a si

que não deve Ser encar,ado Snhre ã l)nssibilidade de cano. tuacão dOi> soldados 11ra

como fracasso definitivo o nôvo adiament�) ela reunião

. ) "I)'mpni:'f':',;,'f10 :' b'51'do pc- pon'T'o M: F:'GTIE. D (OE I

h 111('1105
_

ai. .j quinta feiro. ._-- O COl11UndHn:_c ela P Di, =--==::;-=;:;:=-;.-.--.

;_.
p:.:tt'':l, {lHe l](j�;-...a ;3rr ('0111- \ri-::·nCI de Cfn-(� la l·ía. (�,; L

plr�tacia a, séôe d8 cx:unes O''('�Jl' L1Ü;r, �'il'i:\,' cle(�laro1)

a qUA ;:J,ml)CJ8 '!sHío sendo que' (; C;·;-tlcl'lJtíl.(b Leonel

Hubnlptidc's.
J
O rPnle sÔbrc Dt't(�q!.u, �r\nl f-'1) jrnportar

8. viug,eu1 f!�.,THtçinl (' a ti fi i.. con'1 31tH oc:onc.hGfl�) (10(\
I
Hsi·

da, do ea'{)�IlIH ,d0 ns.Lwnau- lado )')()lj1 i,tõo. l1l�mtcll1 no lA eO.'.1venc;áo !:'.1UllCipal
ta'White' 11 eshí sendo 8n- Urugu'1i uma o"ganização do PSD e C:,nuil)h�t;; 110-

00

'i; I

vindo à todos {)s países par"! i11'Omo,:õf:s de agita- mologou a candiclatU1'a do cl'2;;p:;-rludo ótimll, reeepti-
sóbrc GS (f-,ínis i)n�,sou a Góes em tenifório gaucho.

.

econcmista Acácio Pé r;::ir8 vicl::1!le uo selo do ?GVO de
G(']1ljni (�WlU-O, Frizou o militar, ((\18 com a prefeit.o nmn5.r:ilJ",1 caquc Canolllhas. /

jl_=
__

:C��=-'�-===�='��:_=_.=�-=='�:=-==='����=��:,�jt :����:'-nl:�:�::l�:�-�-�ie--rec,onlar aq llÍ lt últl na. C(�:lI I j
II

A PrÓXiITla Ccnv-enção ii lll'\;!-;f'nça do jmUl'lal e:'itadisla c chefe Nt.'rt'-u H a!Jl It:;. r
,\ p,)>:icãv tI'! p�-n

. n�f;iol1ai, frcni,l; ao panm'ama !Wjl(,D rl!:p.)is Ircs:tP;!l'l'ei,,!o. t]'�!gicimH'ntc. Nc:la, ,sth

Ipp!ítit;n C;d.:U'ÍlH'llse, J'ui mantida, com l.)etcl·tnil1��(:ão l� nl;lY·\!1t h'ê�; Of' pos1Ulalll('s à indicação conve-\lcÍo}.Jal.'
\

1'il'�wl.a.. ,ten�l'ti tIas Hn';as tle compleb �\j'J'e'lldl.'dc. ;>CJ1)' ":ir) �;c .!'{�hela.riam, llOl'ém, contra' :.lo decisão pJl'l1ál'l.t,
ri]'f'('i]Ji.L«;(Jes, 1Wll1 a!,(Qd<tlllcnto antcc.iiJéltlur. l'ixaunlo-:·>(_;' jú por CtlJ!.Cação lwlítica, já 'porque' 111\0 í�;'nomvam II
ItCrma de manifl's�a(;ao iJm·tidária em tempo derhio, ('{I(' não lllcs seria licHo divergil'cm da (lccisãü cokti·

1na dc,;ida 0111)thmidadc.
-

,'<1, nem iri31n, sob. o seu des})rendimel1to p�;;;sl)al, SI'-,

. -Não se lhe impunlm, de resto, -pnnllilleiamcn1o 111C(II' discórd.td pm,le a união se iln!JUllha como Jn!tlJ·

I•

t d I
-

t' rlamcJlío fundamental. Assim. adotaram, e()m�1 C1:·(t (II, IiljH'cssado. (Uantc 00 COllJUll o c reso uçoes que es a' -

.,
W.:ll 10m ;�l1{tamento, através de modificação ela lei dei· iiCIl p-;'QP(;sHo coerente. a atitude única. filIe lJlf'<; tli·

(i.'Itonl e (le outras providências visallllo ·ao futuro pIei' lava () :1.111')1' ii "Ila agremiação e. [Itima {1t' .tlldo. Jll�'s
1··

, in�pul1hanl os Ck1;uclos interêsses da (',Lusa - ,: �,'Oi'l-to. A tljrcção })arUdá.ria, como ,aos seus corre IglOna- " " lr
dos, não �nteressava atualizar' problema. com H'rmQ darieÍlatle fJ.ue os fumlh ao ha!o. corno demollsira·

1�!'ll, - (;ãn de desí..!!'.IllOS imjJer:--:ullaH-tadt)·,s. c.' 'Ie Sllb(j,.l",l· -

marcado para a sua solução, mna. -vez que a :hcnçao . " . L , ,..unll��·:W
ele todos se absorvia ]Jor inteiro mt jn,h�ns.1. e magnífi· tU!,?:nifkal1ora a nOl'ml�S, 1)l'inc:ílJi�s. (, ideais1 defcn·

11' l:idos.
(';1, ohra lHlJnÃ.njstrativa, ([UC assinalará como Ilt'l'lodo ,!
dos m.ais f(>eulUlos'-·para O 'desenvolvimento do l;_:st�'..c1c =:a(, ,uh'eio li I'Gn;'1 Cl'f:'SCClltl' üa atuaçií.<r llal'tid,)· I
o quinquénio que se vai completar; ,riu, se�n raJlla� (' t;t'1ll di1'crcpãnc:ias, que era a cOl1di·

1,Embora certos círculos adwrsál'ios busquem, co' C;ão jJ!'eci)Hlá do triuufo tão ganlal'dtlll�cnte reglstnulo,
I1U0 ficha de consolação, diante das IH·Ópri.as desavcn· O P�l) (·onHnilil. l1SSilll, o mesmo, dentro do l'U

CilS esfaceladoras da sua .apregoada e aU!jcute unidade, ieiro polüko quc n:m t:cbuimlo, �lll a sP't'IÜÜi1lll'
�oll1'ir a realidade ciara, flagnmtc, soJar, com boatos e que dimana da cupacida-tlc de :-scus f0ltl'pom'ntcs ('111

notidas te11{]encios�s, à maneira divcl'siol1isia, a ver· tôdas as cmcrg'êucias e que eP11CUl'l'e" !1i\ rll (I J'1)'·hllt'·
<lade que se constata é, de si, a lneJhol' e mais jnciúm dnwllto .do seu lat·:;·!) e extenso lJ1'f,�t.íti;o. l'n'st.igio,
torma (le desmentido, im�tiJizando iodos os t'i'if0l'9us- 1ft' �I'st(!, {[ue df'IlOl'I'{' do precioso m;\'!"\"il "lk sCl'Yit;lJ,�
C'JHl o objeiívo de figurar, jUllto à opini'ão pública, ao t�stado c a.o JHJYO, ela ohra inll1..'irnrrn·:i'!ol·l\ '{h'

ifLcntidade de situação, ol1tle a mc�lUa. 'Hão sub'siste, nossa "ida, soh a i.nfatigada lUla l:Úl)"truti'm 'do ,IlO.S-

lJCl11 "o1\�1'ec'c resistência ao mais nÚllhuo exame e 1t 1'0 descnvolrimcnio J'ál)íúu. com Cdso Ramos ao k.
mais' tênue olJscl'Yat,;ãu, HH' 1!'OY!' l'na1l1t' li tal, I.ÍrlllollsÜ·anuo (Júe as promessa:>

Os l:llOrllU('ntos �lcssetlistas :no nllno da �oluçiíu não rOTam "slogan:>" eldiOl'('irol-i, mas c01l1promb8os
d�·) ll.I·oolema ora uquaciol1ado níio ilham!mUlrnm a li.' tIe IHlllnt tornado:,; !wlléfit:a l'c,llitlaclc .

nha natlU�al e illtÍes"iáycl ele l'eflex�o, de trUllqümda, fÇão
.
se. Íllquktem , })(tis. os pe�c.adol·CS de C1\)JI'-

de, dc' certeza afh'nmdora da COt'são llU;t"tictál'hl. C', UlCl1ícs condenáveis. O'l caricatos "jd('ut�s t!c ]l1'n;á-
com es_ta, da, scgul'ltuça ele conthJul.dadc admi>1bLI';l· ;;'i!�s :iC:l1 c.onseYLlt'IJf.'ias. Nada l111verít que co.u:.ig·a
tiYô1,- t.:adu'lÍda cn1 ininterrupta cncI'g:ía ·coll'linilim. V('!·tUi:haT �l l1ctel'luÍllução do tI'SD dê' escolher can

com que' se marcará nova "i_tória nas urnas. ditlato quc polarize, não <lpel1US a ])r9,gramáti(�a _var
O -fato Uu. existirem nomes que aS]_lil'um à govrl" titlã.ria, mas UCllnu" de tudo e de toclos a continuidade

hança, não pode �ig!1ificar llldb;eiplinu, desentendi· (\erta, hlflcxível, da marcha pela grandeza de Santa
mentas c dissenções. Sem dúvida, nada há mais na· Catadllu.

tuntl que essa, aspiração, cvidcl1ciamlo, ao mesmo I'\ pl'óxil11a convenção será uma e\'idência: a mail:!
t;'llJpo. 11m sadio

. espírito dcmoerátlco. 'tUl1a ('um· da, coesão, da solidariedade' dus pesscdistul:! ('lU tomo
}-u:ccnsfo lle i:ram u:i.q' estimulantes, e�'o {Iue -, óh -h !c urna sollldio. lue 11;t Up t,m:n:.nl _o l)).l'!.·üuo, ' la fi)!"
11m lH1il'.imunio �le valul'e�. p_os'j,Üvo�: COlll '::_�_pacitlut1t) I'a hHT1H:h('l� JH'e�bamClll;\; :V�rque_.. ,j '11'''' �f' ;�dw. nll

-

(t<�emiHI_;!J�!),�]JIC(�lO ,úu:ilJQS �. ;iog'o, nãu ... 'ito cunYelliêllda� 011 JJl'et-ellsues -lllllhidúuL;
.

·U. I; 'e,\�' Ú· .. ··· ·L'·
.

\\;;�',Y,f't }�1'a�:,ü'-'fui!ÍJ;u -'lL� m��i3;.t:.í;eh·�r -���L
. ',', .'

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

Generais denunci.am:
Cubanos e franceses

Brizzola
R·ro. 9 (O],;) _' "Com!]- tfl,J or2.cmiz.""ão, o e-x,"'arla- "Grandc- do Sul", A afinna,AshoháutÍi.>.�l, e Ciênoias Es· ' -

� -" ""

a 1:16- nistas ca]),ú:los. e francêsé5 mental' gasta mqis de' um C50 fOi feita .;.;-peJo Coman-

de_ düo coberruJ'a Iinaue .ira ,-, milhão ele- cTL!:zeiros. pro- .�P.nt'Ç. da I Y;)i"i&�1Y dCi' Cn-

.

Ltióp('l Drp+S�8 _

pu.tá
_
ag"-" Vl.'ni�nto,<; 'r}1tE.iWlg· qü� lNt-� Vlil�l'iil Xli) nIo �,(í-l'?' C) "

*-,,J.' � -em :l�._ .etc. ,f}\l ' • [. d_!!crf 1�:;"'y1,tt'1 C'� 1"0 !j
.� Pr#6�(h.'1;'t1 �('rJ lPi\II \

qUD
1> det11Xneia � elo GeL 00- ')l0l' 1110mbros do partido . apurn Bt i ",id'-',clf'S- subnm:,j,
C�U' Lutz Si1rfl, -pTesiden1c
ela CPI que i:,,·est!ga atil1�
t1ade:� do ex-Cc]' Jcfel'i'on
CDrdin.· Di;s,,(� tr.nnbé111 q'lC
VLt.l"io.s \�on]1..nlihf t!.S que ai:l�
eh ('slõ/) . no Bras!.l. . vem

ajlJ(J.:mdo o (-'J:-depul8do fe
dcrél.L

enLregará

rlJCs.

\�:hH� PC<lO Slla vitoriosa

"la��l1l c�;ladal ele ri clias.
.II, en,tl''Pga será feitu em

Washir::gton prl'ls mprosen
I [j,nl.e:::. ela (·).1Llc1aclf'. Én
qlll1nto j",<:;�J t,'utCI'i do por
ta f1viõcé< 'Vasp informa-
r:Ul1 os ast ]'nnaut>lS

f,-ancés.

Canoinhas: PSD tern Candidato
a PrefeUn

la próspera cl�la.(ie c,darí
nense. A candi4:1tu�,1, _ tem

tos cuúnlart-istas. -Informa-

Sucessão na GB:

,Hegião candidato
�

do PSD
espera apoio petebista

ll10 e Nelson Carneiro. O tidos. Espera-se a adesão

deputadO Emani do Ama- do PTB a candidatura Ne

ral Peixoto, presidente - do grão de Lima, sabendo-se
Diretório 'Regional do PSD mesmo que a mesma não

da', . Guanabara, _,declarol1 está encontrando boa rEJ

que: ,,_ Após uma hora de ceptivi<llade dentro do PTB

reunifw, foi unânh'lemen- e· do próprio PSD. Os so

te anrovada a candid'itura cIslistas,' em l10ta oficiã1
do el111Jaixador Negrão do récentenlente divulgada, a

Lima. para ser levada a fi'l1mnTI que" sà1nente. OS

consideraciIo dos demais 81"S •. ·Hélio de- Alméida e

partidos, nfill'i. de con<:o1'- Teixeira Lott, poderão- 'unir
reI' ao GOVp.l'no do Esta- aS

.

fõréiÍs 'da- ·ó?<5sieão. 'O
do". O re<:l1tt,fldo da reu- PTB"� 'L'á . ameacado' de

-

ci

nião ues«et'!ista gUlln"l�ari- são. O 'sr; 'Lutero' Virgas,
n!-l. SAd. lev"da à rfmnião deverá submeter boje' aos'
do PTB e dos demais pur- presidentes 'dos' 64 diret6·

'"
-

rIos do part.ido, -o nome dó
___-';'ff �____

.

f,1tmadol' Gi.HYel'to Mal'inTIo,
con10 candid>1,to ca'Oaz' de
levar a agremiacão à vitó

ria. O delJutado 'Paulo Ri
beiro é contra tal indica

ção.· �llsl;etlta a
-

Cl'Iudinat,u

ra Hélio de Almeida. Idên
tica nnskão é 1'1 do' denuta

do Ru1)ens Bet'al'do, Ol1e

cem o anôio de 3� dil·et.õ·

rios, luta nor sua indica

ção. O PT estal'á rennido
am<1,nh1í, em - conve'l'�ã().
quando o inTOH.SSe de"ie1'á
se" defjnitivamenj;,� soludo-:,
''l1>1c10 l)p.fít maioria· dOi;

. �.9n:vericjO�is.• .- .'
.

.

se que ontem os. embaixa

dores da OEA, pre::>e� CiLl

manifegtaçôet>

cn J(!

POgTO JiLECrR,D, ;3 (OE)
"._- Fiel 1 Cu�tró (' o 1')<11'U·

. -,
do co rill1J1 is la:, são os que
ajudam a Leonel Bl'izola a
sustentar ''Lliua ya"ta. n�de.
clcstinncla a ii1cit'lr a b�
doma 8rn territó;'io elo Rio
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Descida na Lua
Socio/s

I
•

Izar
,IJ

meira
\

SUE1i\T1e servtr!a ,:üeil'llrt; para
indicar que lYll, VÔ') trípu
Iado à L'Xl e p.issivel des-

.'

oculta do ,1i1GSS:) satélite
até hoje não superadas.
Entretanto, cabe aos EBt a
das Unidos a prlmazia de

teâevisar primeiros prancs
da superfície ln nar . antes
do impacto fjn'a: ,"c:) "F,9.n

gz r".

MOSCOU', - O de conseguir pela primelrà vuígada pela Tafs sóbre o'

vez na História uma des- lançamento do
.

c;ai;!f>i.te
cida suave na superricie coincidiu, pràtlcamente,
lunar. A ínrormacão di- caJu' a divulgação elo "08:'2-'

I grama de felícitaçóes en-

---�-------�--------------- viado pelo Presidente Anas

tas Mikoyan no Prc.si0ede
Johnson .pela rlese'.dl :;:ê111

contratempos, L1a "G":':m
ni 4". Contudo, a notrcia
divulgada pela Ta"", não

sobre os :esr.;::;(�03 Unidos,
que até ap'(1,:�, nào tenta
ram urna alurussagem dês
se :Mpo lco:n seus fíJgul��,e3
enviados ,:, L�Ja. A df.:;:�JcíJ

6", parece ser a segunda
tentativa da União Sovié-
tica no espaço de U'TI mes, de já com rg &ax!J',o (�'J

pamento C'�{i��Lt�rL s.
Porte e Elegância, aconte

ceu sobre a, direção de Neu

sa Rodrigues de Lima, as

sistente de Helena Rubpts
tein, Durante a reunião, um
fino e esmerado serviço ele

bar e copa, foi oferecido
as Debutantes da festa of�
cial de 1965, a se realizar
dia 14 de agôsto nos salões

do Clube Doze.

",Já se encontra em nossa

cidade procedente do, Rio

de Janeiro, o Dr. Mauricio

dos Reis, que está bastante

atarefad() com o lançamen
to oficial do "Santacatari
na Country Club". A linda

e confortável residência do
. - I

Bairro Agro.nômlCa, sera o

mais 'su,festicado e luxuoso
Clube do Estqdo.

DKW 19,6·4
Vende-se um Caminhonete DW K ano

1964. Tratar Rua Trajano 43 n/ Capital.
Na. Lua, Sexta .. Feira

à Noite

ele

qualquer l'lOVO srster.ia de

treagem
.

destlnado :1 )Je1'
mítír a descida sua 1, e na

Lua, como se e::::,ElTI va C ()

�'Lunik-5", �ue s� ..":';:;,.üifol1 /

de encontro ao lE;",O �,l,'

téllte. -A série', de t?ntati,

vas soviéticas para 8 (Jl1;! Íl'
-a' Lua teve início ",:2 ele

janeiro de 1959. quando, o

'I'Lm��k-l" .esteve ri ponto
de atingi-Ia Í118:;, perdendo
o rumo, entrou e!TI órbita
'em torno do gol. '0 "Lu

nik-2" çhegou à. superfrcic
'lunar, o seguinte da sérrc
deu uma volta à' Pia e

A Tass revelou que o

r:unik-6", de vál'!a, etapas
e ele 1442 quilos d� úlso,
levando a bordo 'dgumas
centenas de aparelhos
ctsntírícos. "está próximo
da trajetória

/

proj_eLic:a" e

deve alcança!' a l.,.H. �)�)'),;
três dias e meio Gl.e via

�'eJ11. ASSj�11 . se 'J�lLl�, �corrrl.·
bem, a nave e;;;J�<:Jal 1ii0-

víétíca G8u('!'1l atinvír se u

objetivo �.; lc�í,�rG:)s llr)Yé S

ela noite 0'" sext a, fé';ra,
tempo ele !Vk:;('('l', ,N':iL <'pi
nião d03 ' ecruc IS, urna

descida ?,1<t"\'2 na ';u;;er;i, ie
lunar dará ao" rll,3'13 uma

TERRENO
OPORTUNIDADE: Vende-se um Ter

reno inicio do Asfalto' Barreiros Frente. com

3. Federal [undos, para a Praia. Negócio à

V:,sta.T ratar Rua Trajano, N. 43.
., '

-:-:- -:-:--:-:� -:. ;.:

OSVAt.DO

Em nomenág'em a. Bata

lha do Riachue-lo, sexta-fei
ra próxima nos salões do

Lira Tenis Clube, dar-se-á

movimentada noite ele .gala,
com a presença das For

cas Armadas e as mais des

tacadas personalidades do

nosso mundo social políti
co.

Debutante,deFalando
CONTINUAM' AS Om,,if.EMORArÇÕES DO CENTENA'·,

RIO DA BATALHA DO RIACHUELHO Vários oradores

civis e militares continuam comparecendo á Rádio Gua

rujá, fazendo excelentes palestras sóbre a passagem do.
Centenário, da Batalha do Riachuelo. , l-

A última palestra, ainda pela mesma EinissQra foi
reservada ao sr. Celso Ramos, Governador do -Estado que
encerrará assim, o .ciclo dessas comemorações.

"
�

,

\ \ -

Ligia Couto Oliveira tam

bém, participara d-S' "Baile

Branco", como Debutante
da" festa' Oficial de 1965.

--------------------�-----------------,----------

Em recente reunião, adis
cutida elegância de Nice

Faria, recentemente chega
da de Uma temporada' ca

rioca, era o ponto alto,

quandO usava UUl conjunto
de vestido e casaco, em te

cido Italiano na côr gêlo.

VEt�DE-SE APART/dv1ENIOUlVIA CARTA SOLICITA PRbvID:r:;NCIAS Escreve
'nos o sr. -Pedró

.

Silva, que se' diz verdadeiramente
-

alar
mado pelo que vem acontecendo todas as �oites, quando
uma turma de desordeiros composta- de dez ou mais ele·
mentes passam. pe�a rua áeneral Bit,t�ncc)Urt ,e' suas .ime

diaçõbs, em,�Q;'i:éHà's' e pl�féJ;indo palavras obsenas, io.
gando capóeíras ,e alarmando todos os' .moradores, que
não- S?b��11 ,qVal '}?ro-VJel,ênç'ia deverrí tc;lÍ.1ar. Os v.agabun·

,

dos p!1ssa.ul, -pela rua "General Bri,ttencOJJr,t, atravessam a;'
rua t1russa�ga�' spb(Jm 'a rua M;ajor Cosp!;" sempr.E�"'" na
maior algl'lzarra' e,o iq,ue pàsma é que,nã"d .ap,areoe U,lTh po�
Iicifêl siqhler r1f" zon�/

'
,

,

Pi. tlesordem cCi'ní.eça á meia noite,'e vai até alt.'l 11101'
I

A Rua Anita Gáribaldi, 83 - Preço
de' ocasião. Tratar com Adhemar Tolentino
no horario comerc.al a rua Jerónimo Coelho
1 B - Edifício Querencia - Sala, 12.'

-:-:--:-:-

':enviou' para as

Lczo mais as 10, horas, a

rua beodoro 3'.0 andar, se

rá inaúgurado o "Instituto.

de Propaganda e ,Mercado·

io"'!i.'l" c(>m cOG!_uitel patro
ci�ad� pelos "Irmãos Bit·

tencourt", répresen�antes
em nossà cidade dos pro
dutos "preher".

. Jace 1111 S2S
,--------------, -

Sn Idados' dcs EUA em

dos 'Rebe'ldes"
SÃO DOMINGOS - ,Três soldados

dos Estados Un:dos f.oram, capturados ontem

pelos rebeldes do Coronel Francisco Caama
no quando cruzaram inadvertidamente \)

território em poder' dos insurgente� domini ..
canos. Os rebeldes pT�l11et'eram devolver os

m�litares norte-americanos hoje, às 10 hora:,

ceder 4
,_--------- -_ -------- -

-.-.--.-.- :i ','

Em Brasíli'1, as Damas

da-alta Sociedade, estão em

atividades, para a comenta

,da festa 'do "Candango",
que será nos dias 27, 28 e

,

29, próximo. A senhora Te

rezinha M'1rtins Ta1harbas,
catarinense que resLde em'

Brasília, encontra-se em

nossa cidade, e comentou
-

que será um dos grandes a

contecimentos a festa do

Candango. Em atividaCles
também, está a cronist'1 N.

1 de Brasília, Ivone Miran

da, para os' retoques requin
tados nos acontechnentos
Sociais.

c!ru6acla.
-.-----'.--:-:-

WA.SHINGTON, Com eLeitoOE
Os Est.ad os· Unidos /

e o B ..

�,

sil ,aosLnaram um actll'd')
qu.e permite a'lS ráclim-8-
ma dor2s 'l,OS' �,ei� :Jaís"<: e:'

v:are,11 mensa.gcm� a tr!'('''-i
res.

Não há quem possa ter sossêgo e dOl'mir diante' de
semelhante estado de cois,as que tanto desabona uma ci·
dqde que se diz policiada. Atencios,amente, Pedro Silva.

Aqui fwa a carta e o meu testemunho que com
minha famíli,!" SÔt119S testemunl1a.s do fato, que se Vê111

repetindo há muitas noités.

fU'1C'O'1á,:ios norLe,-ameri

('<1 "c<; -, o novo acordo

118 hi]i t.a os rá r�',()s-amado

dores a rçallzarem um' se,
v�co tElefônico não-comer
cial.
:'\_°sinou v,lo Brasil o

Embaixa:ior Juracy Maga
lhaes. que disse que' o novo

açô·rào "ampliará. os Ca

nais de comunicações, en
tre os Estados Unidos e o

Pr3si) e contribuirá ,para
um melhor entendimen�o
u1tre os dois países'.

Antl1:011y Salomon,' Se
crE'tário de, Estado Assis
tente para os 'Assuntos E!

con6l11i10s, que assinou

pelos Ef'tac1os Unidos, disse
af'reditar em que o novo

acôrdo "servfrá para unir

,ainda mais as nossas pá�
trias",

'

•
<',

O sr. Lincoln. Gorcto.l,
,Embaixador elos Estados
Unidos no Brasil, assist�u
à breve cel'imônia . reali7.a
da no gabinete do sr. Solo
n10'1.

Em!:Jora as comunieações
rRdio-amadoristas sejam
nórmalment,e 'operações bi
la terais, 'o acôrdo ora assi

nado permiGe que mensa

gens de terceiros sejam
transmitidas por �'neio de
sub-eircl,i,tos, teldônicl(lS,
ou s�ja, (!ue os rádio-ama
dores rEalizem, um ,serviço
teleffini00 não-comercial.

O, Artigo 41 do Regula
mento Inter!')aciona1

-

de

Rádio proíbe semelhante

tráfego, 3, menos que os

país'::'" in teressados façam
arranjes especiais entre 0-
les,
o D-'). a,cônlo com es�a ex

ceção, os Estades Unidos

i á conelu!Íl'am :19 acôrd';;s
, ,

de' tal naturÍ':?a. prúncipal
mente r:om _ ;J<l,!,�e$ lJa' Amé
�'ica La�:na.

\

Em recente rCl,lnião das

Debutantes, Glorinha ' San

tos uma das Debutantes do

"Baile Branco", deu show

de ,riolão em bossa nova ..

-:-:-
_I-------------------------�----------�----�--------------�-

Sábado e domingo próxi
mo, o "PSD" estará elU con

venção, par'1 a escolha do

seu candidato ao governo
do Estado.

,_..>- � ---

:" :: ."

-7-:-:--:-:--
Procedente ,de Brasília,

pa�à particiuar -da conven

ção do' "PSD", che&:._ou hoje
a nossa Càpital O Senador
Atilio Fontana.

A bonita AngeJa Martins,
tem sido vista sempre a

companhada do sr_ Sergio
Éoabãicl.\

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

Cumprimentamos - a se,) ;:' Vm'jou para o Rio de Ja-,

nhora �Dr'. Hercíli� 'Luz'"Co-:,' neir0,
-

a: ,senhora Lucy

l'1ço (Mária Tereza, pelo'::, ,Bauet Ramos, uma., das

seu aniversál�O onte'm. senhoras mais' eleg'apt�s da,
cidade de Itajaí, par'-1' tr�·
tat d� confecção do' ve�'Ú
do de sua filh� Rosani, u
má' da� Debutantes do' "Bài
1e Bxanco", do Clube 'Doze
de Agosto.

"Sexteto Bossa", o aplau-'
dido cOl�junto que sábado

}lróximo estará no Clube

Blondem, na cidade de La.
uma 'eleganteI )I .

I

1Jinha'
guna, para
Soirée, •

assional ,

lMÓVEIS, CIM,O No l'f'staurante do Oscar,

Palace ,Hotel, os Agentes
de Turismo (lo Uruguai" i!"
ram homenageados, COln

um jantar oferecido 'pela
Associação Brasileira dá,
Indus.tl'ia de Hoteis Secção,
,em Santa Catarina.

No restaurante do Osca.r

-:-:-

O Dr. Luiz M01'eira Fer

ro, foi vLsto jantando na
'

;_��t;li;l'à,cap; ,àéOr-hpanhaào 'da

'bonita Madalena Cunha Vo�,
toline.

EQUILIBRADOS PELA BELE;ZAE'O FUNCIONAL

Ao fazer o lançamento sem precedente no mer

cado mobiliario"nacional, de sua maravilhosa e

inédità linha ;·5fJ/assiona! de móveis residen-
. -.....:.".....".

ciais, MÓVEIS CIMO se- congratula com ,seus

freguêses e amigos, e todos aqueles' que cpntd
buíram de alguma' forma para que fosse .possí;'
vel a conquista dessa realidade, que vem criar

uma' n oxa concepçã o d.e ra ra' beleza - a

linha (ft�/8ssional MÓVEIS CIMO.
'--,::""" '

.t\s D�hutal1teli do "Baile

Branco"" �la últinla j.er«;"a.·
fpira f�ranl l1eCe_li)cimih1.das
na bonita residência do ca

sal dr. Newton -D'Avila (d.
Ivone ), pela Debutante Re

gina. Mais uma aula de
'

'. ,

-.-_-

Será na Catedral Me.tr0po
litana o casamento/,de' Elf
zabeth Fontes, 'com (l)' dr.'
Altamiro ' Felipe, dia 3".dÓ
próximo mês de julho.

I /'

\

Tôdas as Tardes no

"OUERÊN(IA"f-rgronomandosc
Seguiu 'Yiage,m

, A Ca.,rav:ana de oestud9lm",
tes, de 'a-g,rQnomia da ,Es�

\ la Superior file AgricUltura
"Luiz de "Quei'roz" - l'ira
cica:ba, ,São Pamo., �1ii\Ve-

-

xam tem visita ·a esta d!!a
de c(!)mo hospedes da Se
cretaria da AgricuLtura,' se
guiram viag,m para Pôr
to Aiegre via Tubarão, cio

mingo dia 6.
N(j) prbgrama de sabado

dia 5 ,d(j) corrente, 0i3 mem

bl'oS da Caravana almoça
ram com O)deputado dr,
Antônio Pichetti. 'Secr'etá�
rio da Agricultura no res

taurante do Centra PráÚco,
ele Treinamento 'Dam fi
lhos de 'a�ricultor�s, depois
das palestras do urof6SSo:1:'
Theobaldo Costa Jatnun

dá, Chefe do S�to: de, �n·
formação FIa �.Aí, e enge;,
nhe,iro,-:;tg-r,onôl11o RoberLo'

A. Zag,uini, ttécico da. A.O.
/

A�JESIC: ,

I '

--

otrhá Boa música
):Js0ches Bom serfiço .

.fi_i�a}:1,Q:VOS Panorama Deslumbrante
6.0 And�r

"

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

E� q�,aiql\e.r' d'as ,lojas, CIMO, l· h fi7NJI ,. Jvá COflhecer a sua deslumbrante. ln, ':l V:!!!_1§)'18SSIOna Dr. No,tbe,rfo Czernay"
CIRURGIÃO DENTISTA:'

IMPLANTE ,E TRANSPLANTE DE DENTES

Dentiste:tia Operatória pel" sistema' ,de alta rotaçãO'
(Tratlamento Indolor)

<, ,

PRóTESE FIXA E_ ;MpYEL
EXCLUSIVAM� COM"'HOliA MARCADA

,

f�' I, '; Das, ia, d� 19 horas
'

EI:Uf'Ício JtiÍieta :conjunto de 'salas 203
, ','Rua Jei'-o:�ifllÓ' "Cae:lh0, , 325

�. \)
�
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em Su,1 Brasil
;- .'

N'O último domíngo, .com .rumou para 'O loca! da pon a i!langur:1,�1') daquela Im
a finalidade de inaugurar. te construída sõbre o. :'Rio portanto (,01' .• pejo SQl�hf)r
uma ponte de grande ím- Burro Branco, na Ioca.ída- Secretário d J fjc;;í,é'. oeã-

.

portâncía para a região; 'O de de Linha 8:'11 Br::tsll' Ali síão "em que falaram' as

Exma. Sr, Dr.. �f/.l.f.im Bcr
.

a população e .)S estudan- seguintes c.rac'i)::l':;-: _ Pe,
taso dírtgiu-se ao' muníci- tes tributaram calorosa -re Vigárto, dírrgmdo as 'écn-'
pio de Modêlo . acompanha cepção ao 8ecret:ir!o. tíe gratulaçõos da [gi',�i(t pela
da pelos srs. r.rs. JOUflUiú: Estado e f!UJ. corrÚti;va,. concretização da obra há

,
Marques de Azevedo Netto, ocasiao em que USOÚ ·',d.a muíto reclamada e momen

Pi'O X que em seu Motu Ivan B�;rtaso e Leolíno Bal palavra a pr,)f':'s��,'!r::t Iocal, tâneamente realizada: 'V','-

Próprio ensinava-nos SOl' 'O dissera, respectívamente saudándo o ilu_.�tl? ,ijsit,an reador Cassíldo M'a'7daner
o gregoriano o mais per- Chefe de Gabinete. Diretor te e seus auxHlar€s. :,lY(� em nome do Po(ler Legis
feito modelo de musica sa" de Planejamento, Projetos sentes, em nome .i.Js esco- lativo Modelense; (I Prf..!
era, 'e Obras .e Deleg'ucÍ'l.. dft lares e él0 plío. 'feIto Municipal . tecendo

Hoje, após haver .aumen 'Secretaria em São 1\�igü�l . O� -vísítantes s r)C1Ü_S to. caloroso .�plall;sq de sua

tado por diversas vezes o· do 'Oeste. A. 'comitiva, roí: maram parte ''':1 eedími1l1a: administração ao" dr. Se
número de seus cornponen recepcionada na cidade pe de' celebracáo da IVIiss'a rafím Enoss Bertaso ro

tes, o Côro S.ão Pio x: con .10' Prefeito Municipal, ·Er.· . Campal of�r.�bd;l, .pdo· ·P�. mo titular da mais impor-
t -Edwln Eng-albe.n· Berger e

. Viga-I;i'O e :1 se."!ult" deu...".""'e .

t t
'

a com 35 elementos. S.A. � ,
.. "

-"

..
'

an.·e pasta admínís: ratíva

o Prjneípe D. Bertrand de. �----.._......_-_._--�-------�. --'-'�. do govarno e frrsand raps-
.

orleans e Bragança desde sar de »ertencsr a a ""\)-

o ano de 1961 'dele faz par ' Cheicara' em COQ.ueiros miado partidária �dvPl's;i-
te ria do ',a);llal govêrri« --o i1S

Seu regente é o maestro Vende-se ótima chaeara com magnífica residência 'em' .

.rnarcantes l."f'alinçÕe3
Miguel Arqueróns. Nascid.n Coqueiros com cerca aproximádamente de 50 mil m�tr.os .. Govêrno Celso Ramos

em Barcelona (Esp,,,,nha)' . quadrados. Tratar no local com a sra. Vva. João Assis,

em 1910, desde ceda mos-

Côro São Pio X Comemora 25.
versá rio de Fundacão da

1

Basilica do Carmo
Realizou-se, em �",lo .Pau

lo, na Basilica de Nos"a

Senhora elo' 2arm'), um re

citaI . sacro, t-m cú:llemOl«'

cão do 25 l. .míversár.o de,

"f1mdação dessa paróquia.
O. Recital i'Ji executado pe
lo' oôro Sã'J I'" X, dn so

dal.ício "Vtq') 'Floc; Carme-

1i" de _V�").<;"a 1.'1 Ortern

Terceira- .ío Carmo, s,)l�. a
regência é\) Maestro

.

-guel Arqueró».
Todos (\S �,'G:)i'nulf"e�

do Côro 3.3.::: P;o.
membros üa Sociedade Era
slleíra de Detesa ·o.a Tradi

cão, Fumil; l e Prr.priedarte
cujo pres'rlerue. o Prof. Ph
nio Corrêa de Oliveira, é

ex-priQr e at.,ll;.l.l illé'stre 11e

:10viços d(\'l':� SoC:alicic). A

Sociedade tem se c!eGta(,8-
do por snu <)c:üo Hl1ti-C0-
munista c'e l'eIév... 11:) ce

nário na�:·)l'.:ll.
o Côro ��:"o FIO X é 1;111�1

afirmação, C'11 r,;)$S:1, épu
ca de inte,l''') materialismo
da fidelidarlf; 'j� nmiL01 '0.

vens brasi' e.; ;:'(;', f-t. .:, va:o:.-es

<;spiritua�:.
.

Que rara::1.eri
zam nossA. tr8.diGão c u1j ú
ra1.
Fundado em 19513, por i)

de seus a!;u::ús 1'!;�mr::)!l·JS,
teve sempJ'I� \) CAN f:;-l()
Pi'O X, a fln6li(.l.ad;� de a

brilhatal' O� :l�n (;fl"�ais
do "Sodalicl'J Virgo FIos
Carmeli" da BasIlica de
Nossa Senhora jo Carmo.
De início o· Côro ocupou

se partkularmente com 'O

estud'O do canto gregoria
n'O, seguindo a. vo:p I de . f,3B.')

Mi-

trou 'possuir Ót.Íl.'-1()� oredí ..

cados rúuslcals: ao.;; sei�-.
anos iniciou seus e.'3tudos
de canto. com o maestro
Luiz Romeo, mestre da Ca

pela da Catedral de Vich

que educolu sua excelente·
voz de soprano. Uc 1920 a

1926, na célebre "Eseolar.i;::_'
do mosteiro beneditin'J àe

Montserrat, estudou com

profit.{ssores célebres. Em

1930 fixou residêncIa no

Brasil e desde 1933 é pro ..

fesso;r e organista dI) f;o!e··

gio São Luiz.
Em 1938, foi contratado

pelo Departamento de CuI
tura da Prefeitura de São
Paulo para reger o ComI

Popula.r e, em 1940, rece

beu . convite para ass.ul'Dir
o posto de regente do Cd
Tal Paulistano, função que
exerce con1 brilho até hoje.
FU!1C'ado o Côro São Pj�

X em 1958, foi seu reger>
te- desde essa data.

..

Federação 'das Indústrias do
de Santa Catarina

EDITAL

CONSELHO DE REPRESENTANTES

Pelo presente fica convocado o Conselho de Repre
sentantes da Federação das Indústrias do Estado

sentantes da Federaçã'O das Indústrias do Estado dé
se em sua séde s'Ocial, à rua Felipe Schmidt, esquina de

7 de Setembro (Palácio da Indústria), segundo andar no

dia 24 de junho de 1965, às onze (11) horas em primeira
convocação. Não havendo quorum leg'11 fica desde já con·

vocado 'o Conselho de Representantes para a segunda
convocação, às doze (l2) horas do mesmo dia e no mes

mo local, e que' se realizará com qualquer número dt'

Conselheiros presentes, a fim de deliberar
.

sôbre a se·

guinte ORDEM DO DIA:

1.0 - Leitura; discussão e votacão da primeira reti·

ficação da proposta orçamentária para o exerClClO de

1965, com o respectivo parecer do Conselho Fiscal.

Florianóp'Olis, 9 de junho pe 1965

GUILHERME RENAUX - PresilÍentf}
• ,

I �;jt·�·��, ,..,--rr.-

-

.... .. �-:.. ..... �..•. .'

Esqueça
o resto!

(durante muitos anos você só precisará apertar o botão)

É que esta Caixa de Descarga é Brasdit - é fe:to dentroddCl mais rigo,r?S� técn�ca,
Se�g acessól'ios sõo per�eitos e inalteráveis soLJ o a<:i'r) o tem�o e. 00 agua. eu

obtu!'cdor _ cuja guia jUrl"j'amente com o one.l dE; bor.racha maCi�o lmfedem q\Jal

quer vazamento - é um dos pontos altos de qualidade. A Caixa oe D�scarga
Brasilit sai da fábrica prontiílha poro colocaçao (sem

qualquer' regulagem), É de legítimo cimento-omianto. e
troz a marca Brasilit, alem de Certificado de Garantia.

Ta'mbém à v�nda o modêlo BF (Externo) com os mesmas ca

roderístic'os do quolid,?de.

C,AIXl\ DE
DESCARGA

s. A. TUBOS BRASILIT

SEDE: Ruo Marconi, 131 - 7.0 - Tel.: 34-4127 - São Paulo (Capital)

FÁBRiCAS; S. Paulo - R. de Janeiro'· P: Aleqre ','Recife . B. Horizonte

AG�NCI'" EM BLUMEN'AU, Ruo 7 de Setembro, 1051

essencialmente <:la Se::re.

taria. dos Negócios de
Osste, oferecendo equacão
à problemas que se encra

vavam há decênios em nos

so meio, sem solur,;to prá
tica.

'tINTAS SIIER

""IN V"'I1J..IAMS
.

·.50l_Yt; DE DESCON
TO EM 'rODA LI

NHA

/

------------------�--�------------

de aviões: 14 morlos
ALCA!',TARILLA, . Espa-

s�gundo informaram 1
as

'autoridades. Os mortos,
foram os ,seIS trip'llantes

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

Federacão das Indústrias do
,

de Santa Catarina
EDITAL

Estado

CONSELHO DE REPRESENTANTES
."

Peio presente .fica c'Onvocado o Conselho de Repre-
sentantes da Federação das Indústrias do Estado de

Santa Catarina, para a reuniã'O 'Ordinárh a realizar-se er

sua séde social, à rua Felipe Schmidt, esquina de 7 de'

Setembr'O (Palácio da Industria), segundo andar n'O dia

24 de junho de 1965, às nove (9) hor51s em primeira con

v'Ocaçã'O. Não havendo alcançad'O quorum legal fica des

de já c'Onvocado o Cónselho de Representantes 'para a

segunda convocação, ás dez (lO) horas do mesmo dia e

no mesmo local, e que se realiz'1rá com qualquer mime
r'O de Conselheiros presentes, a fim de delfberar sôbre a

seguinte ORDEM DO _DIA:

1.0 - Leitura, discussão e votaçã'O da proposta orça

mentária para o exúclclO de 1966, com o respectivo pa

recer do Conselh'O Fiscal.

Florianópolis, 9 de junho pe 1965

GUILHERME RENAUX - Presidente

-------------_.--------------
-----------�----�---

"COMASA" -'

Construtora Comercial e
Industrial S. A.

EDITAL DE

Encerrando as soleniaa
des, antes do almoço, o sr.

Secretário usou da pala
vra, quando pro'!' •.'fi11 bri-
lho.-nte orac;':o. al",'.ll:l?ando

aplauscs dos prcsr;;t1.81i com

palavras de def:taq,le à. '-.

atuação do Governa.Jor

ChCelso Ramcs. () adr;1H1istr::l-

'

Gquedol' catar{nense que des, ��' fJ '

fraldou uma '.)anut:'lra de t;;,

realizações' g(lve"!)amentais
de l'ppe'rcussão uaci_or.al,
frisando a imp\wtúncia ela

cri!l'çã'O, em Chl3-pe,�:). (Ia nha - Q�latc�l.e milit.a:-e�
Secretaria do:; :-<egócius:]o morrffum quando d01S

.
o

..
fiste, verd}l.(le.ira rédenç-:tl.' .-

aVlOes "Junl�ers", da l"ôr-
para o im·t.HJ{t(�llte SQlo ça Aál'ea espannola se
0estini) e 2'llft!tl?cendo a

. chocaram no ar dll:ante
vultusa verb·'),. d;�pf:n(lida
p�l� Secreta i i4 na :-õns-. algur:s �xa-reíei0;l de ):8.: a

tf1:!.ÇÃo rla':pQr;le .ina,n�l1r[1- , 9._ued�J:lfo, q�!;_o d.-8;;;(), base
-'clt.f. ��"'I.rc_",,�_ .'--.h· - 0-

',: aél_:êit ,&[�'d\itlp d,� M'll'cia.,
Após, os pL"jSI:nte:; t')

mara'rl parte ct':\ h. utc e

sUClil�nto churrasco '�' re
cido pela· nmn:.clpaliãadE!-e
pelo povo ao :lustre 'visi- das aeronaves e oito)para-
tante e �'a c Jí!')r:;ivs. quedistas.-

CONVOCAÇãO

•

Pel'O Presente edital de convocação ficam c'Onyidados
os 8ms. CONDOMINOS DO �I;>IFICIO FLOREN COSTA

(Em C'Onstrução) para 'O fim especial de runirem-se em

ASSEMBLÉIA GERAL a ser realizada dia 18 do corrente

mês, n'Os escritori'Os do INCORPORADOR a rua FELIPE

SCHIMIDT nr. 39 1. andar as 20 horas em primeira con

v'Ocaçã'O e si não h'Ouver numero legal as 20 e 30 horas

em segunda convoc.açã'O de-acôrdo com.o que f!etermina

a ESCRITURA DE INS'I'ITUIÇAO DE CONDOMINIO' com
a seguinte ORDEM DO DIA:

1. - Tomar Conheciment'O dos Trabalhos Executa

d'Os
2. � Resolver e Deliberar Sôbre a Parte OrçaIllenta

ria Referent.e ao Exercício Seguinte
3. Assuntos Diversos de Interese Geral

Fl'Orianópolis, 8 de Junh'O de 1965.

CONSTRUTORA COMERCIAL E PifDUSTRIAL S. AT.

.

)�NCO�PO�ADORA:
.

..

Município, de Florianópolis
Secretarfa ··de Administracão.

c��,��J,._;'�S���'*' .são -

conMàllos . às i abáixôSl r·:-
laciónados par'a dentro 15

dias, à contar 'desta data,
virem a Secretaria de Ad

ministração desta Prefeitu

ra prestarem lesclarecimen
tos.
328-65 Lacy Campos Me
lo - Certidão
2590 1::5 - l!. S "cl' 1 '�le

Rád:io Guaruji Lt f:::!!a-

menta
2.237-65 Livl's.ri,'1,

.-

pelaria r:, ��"rci. --

mento
2.274-65 . - Livraria

pelaria B c'! ') 1 -

menta
2461-65 -

-

ZUll11.R C.

'Eilva Perei):ét -

e Ps-

1.��"::l5�-'1\l.:�i M. ôilvt>j":
ra - Demolicf,::;
2.190-65 Prcdntos' A

Fl€ischl11ann ]i; TI ')l

são.
4.01-65 - Prrrlu: (". A. F.

Paga-

Royal Ltdf\ .-- P\��18 F�,'l"l

recimento

l,3PS-65 - Juliano Mano

e1 Lucas .\'crés(:ü110
802-65 - Rrig\d::> Costa

c.cpstrução �c Muro.

1.2r,1-65 - Hildegarrl z.

(' PE-

Redução
de Impo.;�o
1 JJ7-65 - Leor:ádn N d,�

Souza - DeSt11.ej1.1bõ·a:r,en·

2.516-65 - ISaUrêl. Maria

Espindola - Baixa de Im

posto
2.000-65 - Ectuardina R.
de Lima -- Pü�k' Redução
de Impasto
U109-65 - Regin'-t A. BuI

r;ã'1 "fi � Fet� -;- Reduç5.':1
. d', [:1' posto
11\ ...

·

-65 Mal:ia 1". ela Si!
');), '1:ello - Redt;çál)
1. "46-65 -- Aurom I\.lmei
rI a TI o - era - Reclução
1 51 65 - rsan�<t A. Viei
ra _. Reebr,ao
1.501-6,) --- Rer,(ü.,l!(''l, 8r:I-
V::1. a' I "

-- ReduçIb
1 3:;5:"65 --- Marla D. Leit�
Gomes ... - d. �r.�!:CP.ç1ü d�

,
. Lanl_'ame:r'.o
2.481-:65 _._ Maria d'O Nasci
mel1to LO;)e'3 � C:msidera

ção
2.424-65 _ .. Laurel Pad1eCO
- LegaL: :açã �'.
2.219-65 -- Merci:des
Cabral e Outra ...- Vist0rla

2.275-'�:, -- Livraria e Pa

Pelaria Rec(lrcl Pa�1t '

menta
1.926-6':i Delcir T C da
Silveira Reforma
1.991-65 G'Onçalves &

Gonçalv:es - Pede. Consi

deracão
2.404-65

tad'O" - Pal!;amer.t�,
2.421-65 -:- Jae '1 :\-lomm
Filho - Lançanwnto
2.323 -65 - Comu'Jidade E.

!i'p'). Pllgamen

da

Dal�a,<;ia - D2moliçúo
5B'}�-64 - NatE'rcia Lemo_'

lVluller - Ba lX;t eie Impos
to
5.205-64 - 'R.lt:·l., l1e Cú,,,o,is
Nunes Pires'·..:.... BnLl'flga
de Ruas
381-65 - Z'.llm;� Bento dOI"
Santos - Pepe Prüviriên-
cia
1.323-1::5 - Fábnca (;e f;i

garras FI,orid;, - B8lx,l. de

Il11!)osto
l.1�9-65· - H(�rm;nio h... da
Silva ._ TrancL de Negó
cio
1.812.-65
H'Omem

'Zilma Martins·
Baixa de Im-

c.

pf'S,i o
1.952-65 Ulisses Freitas
r:eis - Canceiamento
1.889-65 - Edi A. cia Sil
va - Lelagização.
1.111-65 -- Manoel V. ::vr"t
clla do - Legalização
2.t120-62 - BerL'Jldo' F. �3e
Oliveira Filho -- Pede Cnn

sideração
3.512-65 � M9Rir L. Luz -

Baixa de Negocio
1.473-65 - Ai-rtlJu P. Ma
<:hado - Construção de
U,l1 Abrigo
:1.772-65 - Edson :x1avier
- Licencia

1.819-65. - Jaei R. da Sil-
va Legalização
1.660-65 - Centrais E. 'de
Sta. -Catar,ina S.A. - Cons
trucão de Depósito,
Certifico ,;i11kos"ml. que

find'O O prazo indicado,
sem que sejl:t prestado
quaisq_uer inf'Ormações por
parte do acima convoca

d'Os será o respectivo P1")
cesso arquivado. à vista no

que dli;põe o pal'ágrafo
único, do artigo 1.275 da
Lei n'O. 246 de 15 ·11-1955.

80cretaria .ele Administra
çã'O, 20 de Mai,) de'. J SÓ).

R.ufino 3'(1sé (la Si ',.

Dirp�o!' diJ. Seceão

Adm!hls.traçãi)
.•

,
.

" ... -,�
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lúMA!It'1IA O dia do es-

pcrauo B:üle, de 6-ala" em

homenagem ao' Centenário
ela, Hats.�lH ti" 'Hhchuelo,
l\co:l"ccilnúnto prngramaL!')
nO' Lira T, .C., com início
tn.:trca�:o PU;:'l' �)s 23 horas,
c;uando 3e�'j,:J 1'3CelWh)�la
dos os cor:vlt.:lf�llt)s das P8.
tronesscs l; �.. :;sociad\.l·; l'�O

Clube da d)0!'L1U: A eleco-'

ração ésLà C0:11 a rcspons::\
bUidade de' l':IID.nosl Gnbel
�ottí e (;L oql1e.�tr.::t é de ,'\1-

gà Gonzaga,' que' enS(l!(jj

)1):1ra a n,}ll: t(.1-J. que O,sH
j
'SellClo a�,')a�·"i�i,d.l '�Jnl (!r�tn

G!3 expecta t:'vn:

o BAILE de Gala de
amanhã no Lira T,e é
uma hom'eliagem da ::;0-

r;iedade catarinense à Ma

rinha
.

de
_
Guerra do Bl'a

sil, que no sUl está repre
sentada pelo Comando do

QuInto Distrito Naval. Pos
./ I

80 adiantar que a rc'ferida

promoção de. amanhã, es

tá repercutindo em todo
País.

tlERA' lêIl10rado .

an,8.

n11ã no Baile de Gala. 11 o

LirQ, T, C" os bailes que o

5. pistri!i::i Naval, ofeteC',ia
tI sóê{edade catarinens.3
por oçasião. da data de 1 i

•
• .....

�
"'t_ ",

de junho. .

A FLORIC1,JLTUR.\ com

<l rs:�p(;ns9.h1H'in.de de ',OI'
rlt:c:cr �\;; flôrcs ,lara !'l. >:,,_.

nalllenlaçiio :.:0 B(úle de'
i\,nanhií.

r

LA7AItQ UAR,'l'OLOl\lEli

,St\BAD0', .dia 13, EO Clu
be Paíneíras

'

será" reallzado
uma promoção denomina-

.

da "Noite dos Namorados",
com lnício marcado às 22
horas, Tida e. seu COlljUÓ-'
[o ,n.nhnul'á a rCl+niáo dan

ça�lte, Heservas' de l:nésas.
na Chez Moy Boutique. '

,

,

,No sábado, dla· 29 (.(0'

maio, o Embaíxador rJ().$
E{)A, Si". Líncoln Gordon,
fêz entrega de um CllOq\;,;
de, Cr$' 12 bilhóes ao ÚNER
dando cumprimento' ao <t-

, cõ,rdo firmado entre 'os'
dois paises" em novembro.
último, segunao o qual ,0$
F.:�tados Uriídos condederi-
a ru um emprstímo - a longo
praso, e cm condéíçôes 24-
tremarnente líberaís, sob a

í\[):ià�3a Aliança para o

Progresso, a fim de -rínan
ctar ns obras de duplica-

N;1 solenidade, o Diretor
.QCp1] do n -partarnento
N�l,eiell,al dE' Estradas dr.
Ro-'af('cm, Dr, Láfayette do
Pt':vlo, agradeceu ao Go"é!"
no dO$ Est,àdos Uniclo,�. e,l�l

:'Rl. d.:: .\':1101' essencial pa
r:! O :)"('12'1'es,so econômico
elo Bmsil".

Com.p?Jfcceu, tá'mbém, :1.
solenIdade o Sr. Robertq
Campos. Mil1l�tro do P!a�
neju;nento, ,que em breo ,

Y,:,s palavras. deri�)ill a 1:'n

Diversas

i; :

dor Lihcoln llbl"don as' con
d\;0e:; }jb.<-�rH.is cm f?ttl� t·f.q·\
sido o[<'n'r,ic.Í;l. a, contnbut
1.,�.nQ ,rIfL 1.\ !,ian�:.l i.-;a.ra. a SOl!.!

cão de, prob;.eír�\ � b�:s�cc,s
do desenvolvimento o.o

país,
,DisSu o Embalxàdor Gal'

don:

Éní novembro último, Li

ve. ° prazer _

de ' partícrear
-ele um acôrdo, na moldura.
da Aliança para 0_ Pro-

gresso, sobre ai duplicuçao
ela' Estrada-Rio-São Paulo.
Hoje. atingimos um mal'

'('.0 sígníficattvo: a entrega
de. um C}WqV0 110 valor :1"

pr�s� inl�� a 1{_'l1��rn D�:l,Zn, p
\

.

juros h�.>iX';)'� (-,lVlrp(Ji\lr� 1")'"'-

la '.A.r!·�'j.ifl.. pa::� () D"'\"Í�"-
,. .

vol )jiU1e!l to Ln t ('\rDaC:C"1�,;,
elo ç;ov0!'n0 ,.'("s F�s�adcs
U"':'0'l' n:.TS\U)\, No pl'L

. r\_'I�:l'n ;�'ln d!), Pevn!l.if'BO 1

T�S '\TD fir�ll('U rp8.i�c: (lp 1(;

�1)C8. r..2l'n,. O Prp�e�sso. !'Frr
)11""\'�('I e0t1.l')lieaclo da cp ..

genha1"!n. €rnp1'0:�t'1'!'0nl ('I

('O� 8Cf\f'()('t:; Y)n�:1 (1 )"lr.l�)
ela CODstrclÇfto e a rl:;q�;; '.�

.

de empr°Q'os Af'.i:'glmflS ,,-
-

,

\

�'ora 'esta f8�e. A e" '.l'eg:a

"

b,:.,;je: fel t U, �/: cu 1;;] �I ;:'j (f

p{j� o'1Ll"2g�lS 8��nJe]C\!'trr:1V'F��
,,'e Cr:;;, \) bilhôcs .<1 M;.n:;,3

Gernís. 'o-s 5,7 brihôcs 8.0

.Paraná c' Or$ 13 ' bi.lh:' 1

ao Rio Grande do ,8,)L '11

{.:1. 'proieLos
.

ro�!o�'ii:r�'""s J

pr�g:o nftI'H' '·ôs":� ",t'í ��ll·"}1.··i!-
lTS na indústr "t cf' r'.O:>

trucões, m11 10,8S

ra os nezóc'os (1"" ,·" ....�'11

",f.
I

·,.P'
J .s

1"
'"'' -

esses traba lhadorca e en-

mente e nl?l.��e:�[ll
rios, AgTaó'-l11p.
o f8+-0 d= �h -�,11'""l1�r�.(\f-;f' 68,
f.;�� rfl,;'a R\;n-S�...n. ri)," lf: S�

f"c:'-t? 1'- nl�(')c!'\�q!:l.n?n (�E!l tro

f\ ,r,�t,�[l.,.1:3 tC-l11 �}r;f)r�(ln-.'
;;0 rI"'., ... ,.,I(y ...,i ....1 j"rq�f.q1:h;Jln ....

....... !

III
\!,

" •

"
2. "

,

!

. ,

'távom; e' Dr Fl'anclsco de Coprdenadora da Atl1nça.
Assis Gríeco, ela Comissão para _0 progresso (G0CAP).

_._-.,...........__---'-�----�j.__-�--......-

'lxperfs" .Uruguaios em Iurismo,
, na Capita'l

, "

t Y"C uxt n.-1 m

_' �.... 'i :Jc.��
ir'L �r.�(8. (Í" VÚl_:�(}S. "busl
t'l' �;.;;- :1"('11 c:r�,;,rrtn:s. Eg:{
,'Cf\ fl �h3,rn�.lda inc1ústri-g.·

'S2Pl-,��l1atnj 'i1ÓS.
1\. clv�gU(lf!, prevíst« ln i

'0.1''.''.,'".''' naru às 19 hc-

verificou

.

�.'; ';1 "];1"'�t�-llTl'::ltt'.
(�:: -r?�"t�!L1.. 'Palac·e

a CO.l'8.- \

para,o
Hotel.,

co...,·

f']0'���V:,:l(}po1is esteve '�:l.

J !ea, de mlra -do, turísmo
uru-rua io, .quando da reóen
i.e ��,ta "a � aqui: do Dr . .J1:..-

1 n Dánkl Abal, do
.

Fôro

p,mÜe\i1dean�: a fim
'

de

,r[l' a r . ele I, íntcrêsses �" '!B
,"� �S:'jt,lüntes S8U,S. Na opor
i :"';.da<l�, travou mnhec,�-

-.

mente com o 'Arquiteto
. IiValmy BiLte;,eolU't, dando

lhe, entâo. parle (lc seu

partícutar 'eÍ:1t'Us';asmo quan
to às, PQ�sibiliduc1fs 1:uristi

ca,s da Ilha de Sa.nta..-' Ca

rari,,[\. Gomo ad"ogado d�

"As;':oc�aciól1 Nacionaf 1e
T":'smo ;:iel .Uruguay".' fêz

srntir :1.S emDl'�sas turisti.
.('as radi�adas' �la Capital
rT:91.15:nJ3.is,' as evenlua.is V.:ln

i;) <J;f'né\ ele Florianópolis se

constituir em f:?,�flla obd
,rah)I"!>, ela,s, e8!:avaras, de

1J1l L":stas-. \�ue den1�nc1am
Pôrt.o AJ,�;re. 8::0 pauÍo f;'
-Rio 1.1(' JaDeiro. ,B�;'l aco

l�l�da .8. tese. mànt -,"E\ o

Dr. Abal' ".-ários co',l actos
com o Arquiteto Walmy
Bittencourt, com o objeti
vo de acertar uma, próxi
ma' ,\risita de técnicos Urt!

guaics E'tÍl turismo, a Flo

riaJ:lópoHs. Por sua pàrte,
cousegui\.l_ o Sr: Bittencotl.r�
despertar o 'interesse par,a.
lO assunto, da CODEC, Pl'e

feitura MLmicipal .e Go ..

vemo do Estado, qu.e, .de

prOJito,' resolveram patroei
nar a vi11c1a dessa 'carava
L'S. à.. -Capital Barriga-ver
de. COlllO s'e' vê, i�artiu de
-,um Urtlzw:üo a· iniciativa
ele e'9'vlorar o, potenriál +:u
rístico da Ilha, :prova in

conte(>!:p de s,Has priVUeg-ia
dás condições,

.
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A SOCIEDADE. de Tub;:.

rão em preparativo '.i pa1'8.
o Baile das DC!)U��lL�'CS.

marcado 'para o� dia vi,lõe
e oito próxhllU no L.ili '>2

,"29 ele Jtllll1U",

,.

-.
,
-
•
•
,
,
� ,çi\o elas .pistas da BR-2 CEJ§

_ ,ti'ad,a RÁo-São Paulo. ou

Vift Dutra), no trecho C:ü

• '<.�tll'as,Ja(,:1,rí:'!.

•
,
-
,
_ nome elo Goven10 ·Brasi�"i

_
1"0. a (,o!1l\'r·'r;}�.�,'], ('(Pt' tem
dt':1111011'<;:""--ll'fldO �í ... +,-, o''Q .)-"l'''�_'. '., .,_J��",. "'" v,�y

• blcnws d� dp,;:;",n'/oivim�.·
fi 1'0 elo Brasil, Fri80u o Dir'e
'IJJ ter GemI elo. DNER C1UB "J

.� Alifj1'ça está realmente tor

•
,,?,,(l,) !)cssível á, execuç0.J
do ,plano rodoviário nacio

•
�
-
••
•
,
d r::::!'hin(",l ó.· .('ol!)bOt'8(·�o
IIJ llOl'j e-am€rh!l.,;'G.. POS t.ê':r
• In,s (la A-l'ftJõC'l Dfll":C o

P�"'\"r''',''.(''_'''r,
.. �. '1'

,
�z 'I' f·t'rT·ql'f!'�"'(')l,;i'(L

, 0\11 pn rh:'lJ!e r. no EmbaÍxiJ
•
•
•
,
,
•
I A ag(i�ncia,' do, BfLllcq -. �� F

Estuuo sí;r5. i\l-augurdcl!! '" \. "

(:r'lol o
1

C'lll'SO dG. Cont8.1)ilidr..de o p;'átka [Seral ele

, ) ci'H 1 �._ na eidacle. ,:"üÜnfL,' ,.r;"�'tt",,'jn.. de"leia empreg;hr-sG, InfQl'lni:leQes com o ;,,1'.

... 'l0 1 "rui
-

:.JG'ftO Lu.iz, fone 3:'66, 13:66S.
...

\ , i 11" ". '1
' "

t S(�l:u\tdo in formaçi'io. ,a,'
..'

;<. '" rópo;tfl.gcUl do deputad
,
.. �: Epl��\l?;o',· 13,®,;n('Ü'\Jt'!t;{\p�
"

J1lé':'I1110 di::!.. i'::wl, entregq.ul'
,\ ':cf::í'l'c>ca, "em" ,jdad,e '!iS('!O;'

• lar o Q.rlJ,po· "Joaquin). Ra ,1.

_ :ilÇ,8" da loealidJ.de �!:e: : Pa

• ·os L<�me, cm Imbituba,' ,�e

,I 'rst8;ac1o o diiitrito, de \[l}a
'\!()\:a. no m('s�no muaici.p.i;o,

• "ai 1'0 acont('clm'(�nto de

• T'l;JOrt[i.nc�a para Vila NO'",
\'U r('Jaclull:,!--se corri a e11""··

• .

"t�", {.ias o.bpt.,:; de, ampli--a.
• <in I1H' ('apaeldade de fot-

• 'nr:eil'H!l1t\.)' ',d'água, rBãliza
,

'�. ,tl"10 DqJ:J.rtarnel1to Au

.,' I t>"ClnO d!' Engenharia ,aO.

• ni'�·jrja IDAl!-:S).
�) 'l'.�bvc('no catarinense

, rO?11\;'J,re.ce, assim, a r�',,:

• �iflo suii,'::!. coni rüelbCln-
mentos ela -maior l'clevàn-

• cia,

,
•
•
'.
,
•
,

(;In·� ...·l·� Ui,,:] J1"�1 t'\'·1t:::·J-_) ��"5".1j
c;�,�PVf) 11.'1. i11ti:f:i'H-çãO àa
,.:' ... ··�·;�T-ltl.,��P Cn111 :1 1t�ri(It::_

,';l_ r1�1 :J.de cr")' rJ "":1·�n ....

; "'l",- �.+..., �""{ ":\3
, .... "1,t. 'T'l�

: ....

s'l"

,', .;:,(�

.'." s-t I'r,' .'::1 h,: '1 !,1- lir' "�':t"� J;y ...

k" lr:�r;jc'r-'-'!31 ;\;'�'>"'f"}R, �)fl.

a hra Fal-I ,P1rr-s r:��_\"'AseJ.� _

tant.e clo Mir\�strG' J!lafeZ
- --� --- -- - ._------�- . --�---� .. - -- ----_ - --_

··I:;a úlilm3 se;,ta-fe'm o carro que ::D::nha enco:ner'-.

::�' ele Ex,')r ,i30 P'i.lI}H'"allf:llSC JAda. p�:'rc1etl' uma caiXél
cip, C'��à \TOS ela (ia. de Ci�tnrr8S Suclam !I [(s- i;n edi::tcot;s
erD. PL'llÇ3 XV de Novu.Gbl'o. Pe"e-se a passua que ó "en'
tnntrou entrega,r no E::presso Blumenauense que será"
lJf.m gl'a tificado.

;';;'}0. a;"!uarda"T[l,
:!l!�tf--'l., cfcrecl�lo: pela

um

Ca1:31'11' eIOse

llt;

de

:;'�:s,�.,\t,:q o G'r�pe1"al l Vje.� ...

t':1 :1:1 R�JSf:l. l)r'�ft'to- :'l� CJ
. ,

l'q:-"nJi� �tó \'�taln�y '2'�,
h::1.lconrt. J.r;rnn,} .:,c;:. to') �T """",y,�

o.'l'�:;tém: UllivOl'sitúrio Od:
;°11 V'(-'1r? {�a Luz: Jor11alis
'.., �:: lemão Mattos, do D!.�

""'0 "'a.t�::inen,se; Dr. Ewal
'E) .l'vI0s:mann. Presidentf.'
do . Li.mos Clube' de F'loria

!:(1)':lis, Dom ManoLo �GJ

'lVIallet e butro,s convidados
d�retam:er.te interessados,
no 8.ESnuto.
!\ c'c]eqacão 'é presiôj'h

,':)C'lo Sr. ',T(;8é
. I\�aria Balse1

cu. da· CAMBYTUR e P�e
s1dcl1te da "Associa'ciçm Na

í�jC!1al de Turismo .,deI U

t'11.gU:.1.Y" e composta pQr
dirigentes de empreS8h'l (:e
turismo e câmbio ela R.O,

U. Integram-na, ainda, três
jornalistas: ° representan
te do matutino' "La Maüfi.;
!ia":,Plínio' �'I'orres Jean

dc Dieu, Chefe do D!:!p�l.'
lamento de Relações PÚ-
'hUc'as co jornal "EI Dia"
e Hectar. PÍriz ��acca:r:oJ ele'

";lceioé-n': e Rádio ArieI, 'to
des de ]"10ntevideu.

.VIU flJUAL

t) CLU.BE H ,ie ,i !!nilo
de Iw-'J�.l{.,,· vai

8el,l àllivt>rsúrio
.�.r>'-l,;�tJ('ir8 r
CJ:ci <' ( li -

sútUi_t�)

Cí.ltn a (1r�nl'2,:j'� !.'3 :.l�' }\':'(":)Fo:'-
1 o ,!ealdf! ui'.

o :�!i:!lf) Ja tt�.n .s2'J. ('8.:,1-

{liéfa)�o à suce�suo do ;bl'.

Ce1:oo J:;U·UllOS. L'-Ja COi.l':; ;�lj-·

Ça� {e sabkdo c qu� �a

mos t,r'f a' Cél't8Z:1, do. 110-

111C que ja -roi é�üg�i�a�lü. �.�J

(\cr::'l,lnn;r uma :ntijilica-

Egü.i1o

S.O-.- (i1l h.pr:nr :.':).:;<::'l_.1 �.

l,,}:::-\.S\83:c�11 do �,:::'·<; .. l!{·'�·�o
da j3atct.lh,l Na \,Yr\ J -:;0 :F��:�.-,
;. ilUi�io.

I

PRO;'GI.,.jO dia. (i",2:35S,j,
cm' Curit!.ba, sen illUUgU
raõa. sole�}erllente a Ave

nirln Gove:rnn,clcJ'l.:' Jorg<� La

(�e!:c!a, A Srn]lóm KVr8.na
L8.cer�' a, é convicl�,dá" de.

hot1ra para siqu,ela Cel'i:'
1110'1ia.

1:<;I.\'1 j ul110 im'lxu,t.) have�

ra eleíc�ão do Cons'?lh;) ,De
HbcraU,'o do Clube Doze
de Agosto,

\
'

SERA' inaugurado ama

nhã próximo ao as1alro ele

Hospital lvlilitu,' 0 Busto
,

do Patronó da }�l,l.rlüha -

Marques ·.de. '.1'amul.ldal'é,

i\ltas, autoridaut'�, c; VJS,
lUlU uares e cclet?-tá·s�.i:�f!_�' 5.,�.
ta;.'ú,� preS:Iltes.

�

O PTI,EFEITO P�ulo VWl

ra da Rosa, será (;;;;L�eC()"
-

mdo com a lyt8i:';.i.l);.L UI"

dom do Mérito 'I'ü.na:wa

'ré.

ROSEMAit\.- ;twJw,; ,I} J.k: \

1vli:.::s ,Par-.111G: í..Ü;,",l96t.;, !'t'-

prescn tlll� 1,0 Uu Ci\.J..a, _ � d�'

f.\..:Ju·caeana,
I

c:�eiLD. llLLlliL
bl)ni�a ,[C.,Ul r�alit.�a(,,::,� 81.11

l,lo.nG.rina, s ..Ü}:\OO'.

o SECl?ETAmq (l-J Ü�'f!-'
t e ,e 0:"3.. Dr. 2) ;::àl'i1:.1 Bc;'"

:�"��O. :\ ·�·lLrU _n-1D.U(;�!_r':l�11
!lI.) t,;u��T�'}1 i(:!iO 'p:J.la\J(;.

COll\' ,G.u::clo

H j ovem g�arfla ; .. l;lli·V""·[). ,:
f;CS8 para a SÜ�l ({�:�lD" d:·

(juln/�e :.it.�'lOS rt1�1_r��. l.;·i•.:_').
nL o dia de:;�2t;C\�" i-�:,,·.)=�j:110.
lla rua N �:r(�u. ·.H ,1"1 �C -; e '1'

mi.uncrlau

AS DEZ ;lora", d2 1;':;0'.
ser,á :118ugumclo ) I:: $;;::1-
to ele Pro:)tl63.f' :L}, c :\1 �... -

cadolGg:a: CO:ll l,:n t'c·qui
t,('l. 118 ['va D(�!-: 0:.':.1 l!}

S[llf�. cjneo,

l\.S clebu'can�e,-i cü.\

C�litJ,:; L,i..;,�c de i\.go;;":.,ü, é�

Lj�rt...... J..nl r ..... aDJc-tef.S u.... I'e-

:-;iCi.C',;,{;�U (:tO L;'\SS.t .0r. �'L.::\v-

L·.:;C ... pC.:,OIj,::1lLaS p._.l. t '\
d!':n)0�'

la .• L:" }��g�,L1a .1.Yi:.Vú:-1. - .Nn
uva_.J.�'o �� ,SC"l..l •. �·iBL:,d;�:, rt\j-

LG üe IL;lLna l:.:....;.jbLe�.l� �.tll

lLS"l'OU aul9,::J )!.1':a o ÜE'S'

Ll:3 llU2 :::)l.' \��;.J . .',�)_�l:;.n8. .

(

03 ..\�;ê,:nt:;\:) j\! ·.l�v=s�n:.5
ao Uruguaio qu,� estio fa

,zet:.do tur:::>ll1J llft "Ilha,

cap", Jicar3;,1l �lH·�.l'é-;elldi
Cos coni u 0�:;fza natural
(iI,' 11t\,l.9.. Frordt;1 �;,-aln' (:'jt._

vl.ar tUf�:�"'�� ��:iiUG.ll] Puis
8. esta Ca:)it-1l. ::'jô;,c pecf1d.f\,

x x x-
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CC'l!vênio 'fiJ:rnado pelo
PLt,MEG está possibili
t:w.c!o a reconstrução da
rodovia de Nova' -Trento à.
lo�a :iclacl.e ele Aguti. ,São'
mobilizados recursos da ot'
e1r'nl (le quarenta inilbõ8S'
ele cruZeiros .

x x x -,

TP1)do P1U ViSt,3" d0r:j�ão -.

c'Çl Conselho Roào"iá,rio,.

i!('l_) \Jrf''lidente. 0 'engenhd
1'0' Ru1 Sc6.res,' resolveu fi
:·'81' a Jnrisdiç3.n da Resi
rli'ncia, ce CriCiümtt do' De. -

�
•

-
"

.1.; ..

pa,l't étmcnto à & Estraà2 '

clr' Rodagl."lTl, ele 'acôrdo
eOll1 b f'�('3,tuto fll)teilént-a-"
do TJOr éste.

I" ,.1

x x x -

\

() (11'. HéUn MC'1cl('S ft);'
d�'f\igna(lo pelo GO'"fli.'nnr.l0r·
(;-01"0 H,a.!"os 1)3Xa ......exerCf'r
a funcfio riP eb:E1'e de Dis- ,

if'h. (1(1 D"'Xl.rtanl.011to de
Saidc P'ibii:'a, e111 slJbstí
tu 1"»0 !'lO Dr. lvn.nilclo AI-\
hur)1J0mUf.!" cicsignaclo' para
'C)10Ú) (le Divisào (Distri
tos SanitárIos), dQ D,S.P.

� x x x

J

.1 p21lO.rdado aqm' (] 0K
(1,

<' ,·j;ll,(]O. Osear Rh1drigueiS
'):1, Ni.''\'li" pff.':ildonte cio bI�
1"[ tU!"iO '(;1'f .rt!a.çabb. ehcfiB�
r�!' :J. cl(·i��t-:'tU.;tlU

DE 7

\'

SOMENTE POR.
NO

EYER�
descontos

pÇ:irtira
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tiGentenani, d� ªat�lha do' Ria.chu�lq; :': '"

" "�"
�---��-"""'''''-'�.'',-.

Paleslra'U.o ;Exrtlo� Sr. p're�i-dentl da :ft�emb!éi� lp,gis.laliYl D�p� IVI Silveira
. f\.';· C,-\Hl 'I.l""':';-; �1(}' "', .'-/.,;- ,�,�m.l·dlio. -l)i��;;, :est.es,;� l11Ui-. t��,) poderoso quanto o res- c ran .) se acírrou a- dispu- teramericana da Pai. gULW..,' .. �" .rgtmos a\ nature- ,c,. Ela. foi irH,t-i4'1ida e üísta ::�:nt:::: do 5.0 I9istrita Naval,
S:l Mar inha do .Guerra deu c,)s> mtns, apontaram; na peitá que térnos ao dos ou- ta peja /hegemonla e�ori'ô�' .

E' também dentro dêsses za .com a '�6rça .de um ide�l � na guerra. 1'1faa: é impávida .} d.igno' se�l:tJr .A;lmirmte
à conscíénoía política dei' manhã de 11 <le, jUnilO' de tros, Ensinaram que não míca dó mundo que se,� organismos,' senhores, que que nos vale o aplauso db é justa n� paz. SE;lU poderio l.. 'u-c:i Dantas Torres. S�údo
mundo a, prova �e que fo� 1.8f;5, o, caminho à. . Seb)'ll1r . 'importa a;morte para o pós o conceito das f,l',<mJ.ei- . o Brasil reafirma 'a sua * continente, bélico, que nunca apontou os corretos militares que se
criada para assegurar � e-.· ll'.l formação moraj e tívi� brasíleíro quando dela de- ras ideológicas..'

.
cação Iíbertáría e· (I' espírí-

'i
y. para -além ..do -díreito brasí- 'engrand�Qem' no respeito

xístêncía de um i�..,.ís· aeer-
.

ca da pãtt1â. • .K.Íostraram pende a vida do Brásil, Em todos os.hemisférios
.

to
'

pacírísta que ° dirige. .-Merce a. gratidão do pais leíro, está 'sempre guardado 'aos príncípíoa hierárquicos
to aos bons propósítos (:lt� q�� o B!!lpenho' de-'impedii .'Hoje -� urn século- pas- surgem I �istetnas 'del; Iljúda. Voçàç;lo' que o fê!? detêr a á Marinha que está come- por �u'n elite na qual se

"
e na sustentação da ordem

todo;\ 95 povos, �qú2Jquet '_léssâ;ó
..

�.() nossd sado de gll§riota b��alha mútua. 11; nas, Atn�r�s +. lu,jasâoi-pl\r_llg,úaJ.a, ,espirita rnorand» o centenário' �. aliam º sentido human'sta democrática"_ homens que
Tamanda ré, '. Barrozo .

e patrírnôníó \ 'tQrttt9l1i1'l' é do . RlachuEiló . .:..., çont1nuam onde. atuam, no' i>!�no pOl�; paCifista' 'que se ccmprova sua maior. batalha. Me�e, (l!� nossa cultura e li. inspf- desejam" �s bens � da ct.
Úlseparávé!s enj: 'nós a de- tíco, a Organfzaçãp dos Es; também, nu notável obra de' a por êsse e pelos

. outros rp�Íih 'n_",s ""''''1'1<'; da luta vílízação estendidos. a tódO'$
císãó de

n

manter a íntegrí- tados Américanos, e,. no engenharia que é a Ponte da "eit::Js COIU que,: no curso naval de 11 de [unho. . os oovosve consagram à;
dade, do .terrttórío nacional campo . ecoriõmíco, à Aíian. Amizade. Já nem as; águas dê sua história, vem víven- o' Presidente da Assem- ;xttrh' o favor divino que
e. o désejo de aprimorar o

.

ça para 'o Progresso � já do Rio Paranã nos sepa- do a plenitude do lema: bleía Legislativa saúdo-a, é- a vida .

convÍViQ ,

com as demais· se pensa" criar a FÔI'Ç1:Í In- ran'L..' Brasileiros e. Par� "Tudo pela Pátria". pois, na pessoa do Coman-,
nações, '.-�. _._. ,_..-.-._'_'--- _._-. "_'-,-:'__ __ o ------- -- ,-- • _

. Nenhum povo,
. senhores

ouvintes, se movimenta -

melhor do 'qüe o. nosso dén<
.

tro cj.a doutrina de Monroe.

'Indole avessa· às gue""ras
de, • conquista, jamais . pen�
samos violar 6 direito
l'llheió.. Tudo' por que luta
mós" é o estabelecimento
dé· ilorrI!as intemacicinais'

qu� .permitam ,Ia prosperi
dade a' todos.. os países·.e. a

tod�s .envolva na paz que
é· vontade de Deus. .

. Falal<-se que·.já guerreá
mos na" Itália e agora IT'an-'
temos soldados na Repú!iJli

. ca Dominic�na' não será

desmehtiN�e!.a· nossa tradi

çjiq' paçínsta. Pois .0 senti
mento .-que nos' levou à Eu

rppa é:" o mesmo que nos
tem no Caribe - o de. ga
rantir, em tempo que' os
nlóclemos' téeursos '. bélicqs
aconselham e no espllço de
onde.a a,meaç� se 'levanta, .

. a,.,soberania política e os

peps espirituais de nossa

gente.
'Está súpera,da 11 énoca
em Que a. seguranca de um

país ter-rninavá n'"
.

g'ui fron
tJirn física.

_

A ciên?ia:. atin.
giil tal hÍvel de ,progresso

__�_L.____.

_

.

Súmula Iducedonel da SEC
Passa a denominar-A

"Raul Pnnp-2\s.", 'o Grúpo'
Escolar da cidade de Oam

po Êrê, ci·h"l.do pelo Der"
to No. SE - 22-10":64 -,-,<.

1 - Presidente Pena
2 '- Semi' Chata do Tim-.

.bé· .'

"

3 . -- Oáchoeira
4 CClonh\l, (lo' Lizo..

2.074.

x x· x�'

Ficam con"ertidug '"
Grupo Esco'!ar' as Escol"
ReunIdas "Professor .Marei

Fica .ênadá �ma. Escol"..
Isolada na

.

localidade. de
Linha. Nova, município:."
S1i,Ó jóáo' r!o, 81.\1, para' fÜIl
Ci0l1:ü11ento 'a" pkrti'r. do'
corrente al1ó letfv·o.;" '.

rio Mala"; de 'Vila Gioppo,
município de Caçador.

--xxx-

Fl'cam cónveÍtic1as em Es
colas Isol::vlas Esta ";'a 's,
a partir do ano de 1965,

.

as Escolas MuniCiuais das
.

localidades abaixo' -'relac{6-
riárla-s, .

do município de
.Matos.. Costa:

.

F�cá criadá" na localida.
de de Santa' Rasá,' muni
c�!)iO ·de. i\:faranguá,' I. uma
Escola Ísoláda, pata . fuJ;l.�

,

cionâmento
.

a pattir dó
cor.nmté artb" ietivOo•.

VENDE SE
Uma ótll1la reSidência -. re�m'-:Canstnlicia ,p, rua.

São Judas Tadeu, 12 Bairro ..;_' J'O&é Mendes.; Tratar �a.
,mesma oü a Rua Conselheiro Mafra 'no 160.. '.,

.

.

�.

- 20-.6"'65
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.

.. SU:b-mx:�nte ;I{1terino
19.9.65
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E�COPlAN
Ec�.nomia é Planeja·mento, ltda

- c. r. e. p. 18 - .

'.

Pro�essos· .do fii1t;1nciamento . .?rõ�eto�. �coh(}mic0S... '

Planejame�to Econômico. Perícias"' Eco!if.ifuicas�l"irian.:'
. ceiras. ,Prõeuradoria. Legislação Fiscá1. .

'

IHorário: das 14,00 às 18,DO horá$

R�a 'J�rêni!no Coelho 326 _' Conj. iUs -. 0.&. Post'al 659
FLORIANóPOLIS . SANTA CATÀRI:NA

---...;..;...;;_-------,------:--_.,.---_ ..�-

TERRENO CfNJRO

'._ .. :-".

".

BATATA
,__ Semente à Oispaslção de QU�'n Q1P,irl C1 D)rn:

'. .

o rrojeto-Batata-SemE'nte, c::Jmo tambem que ex:stem
..

-------.� ...-.- ":'-'--.-.---.---------,-----�----------. com séde em Lages, Santa variedades de batata-semen·

Catarina, tem batata-semen- te, para prêço difer-ente da
te de variedade próprh pa- que custa. oito mil cruzei·.
ra PJantação no nosso Es- ros em caL.'Ca de ,t�inta qui�
tado. A v.enda de cai}\a de los.o i'He,y" Ynrk' Times" flaDia

u Prngresso no B{as�
NOVA . YOR�, OE ----., .,tJvimento aéompa::hou.:.se \!,a" corr.tJas do que ("m

The New York Times" elogi 'o. desaparecimento .da Psi cortejar o favor politico. E

ou o progresso no BTasiJ cCiÍogia infiacionária, que videntemente, espe>:� êle
e disse que '.'0 cenário pá- contribuiu ,para a espiral. que.o atual declínio eco

rece estar preparado para
.

\ , úôm:co. seja seg,Ú:o de um.
"Como Sê: espe.ra'Va; aun1.·a rápida' recripiraçã.o períOdo de contínuo e ;:;jli-

. contenç'ão da inflâção 'foi
'econôm:ca e um ataq�e '. do progres,so

um . processo. doloroso. Re- "C'er'·tament·e, o Br·�.sl·l esimediato ãs reformas 80- .
.

_

ciais."
tard-ou a produçãoo e au-

. tá :melhcr hoje do que
'E' editorial intitulado"

mentou
.

o désemprêg,? Os quapdo um desacreditado
que se opõem ao programa cruzeiro o inundava e ho-Momento . Decisivo para o
alfti-inflacionátio do go:-Brasii", declarou o �or-.

t
nal:

vemo , par ic�larmente a

miporia qu� prosperava na

"O BrasIl venceu o virus' inflaçâ·o, predisseraÍri uma

ítnflacicnário.· A violenta. pro'funda e. prolongar,a re-

alta' dos preços, que era.

tão crônica e" para1isante'
que chegou a' ser conheci
c'a por tiA DOença Brasi1�i
ra", foi �ontida: Este d-esell

cessão, a menós qu_e se fj.

bandó]1a�'sem -Il;s 'pressões.
Tqdavia, o Pres�dente, Ca-s
tello Branco está mais em

penhadO em ap�icar'medl-

:. BA'N-CO -OO� BRASJl·$. ·À.
. 'FIGrianopolis' ;1 (Se))

.

E·dl·tal de C.oncorreAnci.a P·u'blica·
. "

'. Fcicali2laremos ilêSte capi-\
a BANCO DO BRASIL S/A., Agênelá, em FlqriaI}ó" tulo as maIS impõrtanoos

pClliS (SC), avisa, a 'quEm " iritere§s�i' p6Ssa, que., a par.,. declsões ,sôbre aCluentes ue

tir desta· data, 9,6.1965, :está aeeltanlip, PtopéstaS:� por" transito. resUltantes de: der-
escritO, em duas. vias, para venda de' sua

. o_?;m1oº,e� râ�em.. e' .dê-' ,de�eito me- Em abono de nÚS:$!� afi� Quanto- aos ãêt'eItos me-

abaixo descrita:
� "I,.... �,...

...�.�. �câ� ..�,." ,:,:' .. \:-(�' .. ,��.. �.�:",·Il).�ções�·.quMtó.à·�p�evisibi- côrucos·'trazemós à baila o.

CAMIONETA �UR..ui JYII;�/IS}�-'_;--i (:.;';:: >, f" .. ,.: �," ',/,:. _: ;" ;.�.�;!'. -, .üq'ªiié;àà ,·aêfr�p�gtlm .p.o.de- �egtiint", cas�: :....., Üm índi-'
Àno' de j\abriCácã,ó�.: ?:.. : "';:',"Í:i)6V..

. ,;U:m)�to!;'lj� �or haver;, :mo( a'iÚçia:; '·p?10e.�r.: Aulra vidúo, guiapdo UIU automo·
Modêlo'

<, i,:
-

"
'. " .

"d, l.:ái�2· ,

qUandO dirigia um auto- decisão, de eülo têxto; 'ao- vel, atrope'loú, -qm tr:;tnseun·
Tipo

, ....�.../,�, ..<'.' ..

-' BF-16l'OO' 1'. '.

,. �od'V�1 :na Viato.Anhangue�a� léuemos .. q'bl� a c\llpa' do:�t1�, ':. ie: causanaO��ht� �erim:dntot�'. Motor .

.,.- . B.I-Q87. " . ;
":!'" J) ,ínomen· a. um ",c ....o- pa.tente pctrque conduzia'" "Visandb a ·eVl ar' o aCI en e

Série
'

;,' ... 1-:-?22-09�.663:: ';
. qúe com,. bU4'o' ve�culo; re- seu veicul'o com velocid�q�"> 'procurou frenar' o 'veículo,

'i'raçãó ,

.

- 4X:4- sultando qêsse.fato feri�e;t hnpvópria ao local, que �r.ã 'mas; os breques fauíaram,
Côr' . . . - VÉrde-�.a'rrafa . tós'e� tuna Sé�ôrá que· :areno�o.

.

'::- \ ' ·pórque aS'''pan�las'' �as fo
, ,

'o '.veiculo acima está em ,perfeitô «l6tado d�' ®�... �java . em sua oompanhià, Voltando ii. Savatier: - ,A' (\as estllv:am molPadas, por
servação,-' 'marcando seti o -'.€>Ulefrd 23.000 kb:i rodadQti; deféndeu-ge alegando que o derr�pagem hão cónstitue .' efeito de laVagem do carro.
para tari'tó: poderá ser exanl1nrudo d!àt-lament.é,· dàs 12 . acidente· se 'dera em jconse- casos fo�tuit�,. quando prCh i�vocou em 'sl.,!-a:, defesa' o
às 13 hàrás� no -terre'no, olide; filtura�·ente .. d,e\>etá: {!ler. 4ijêl,içtl'l c;1e ,uma . �er:tapa- VQcada pelo' estado' do :�<>:-: i,C�SÓ fortu.ito", Não .lhe so-

c5)ustruid? ,()' Edifício. deS� B.�j�o: aô' ia4,Q _��� f):�o '�9 gérrl,:.,�-.o�j�gà��n� nã;o:IM lo,.do qual deviá o"auto�. '.correú ;tal_ inVÚCa?ãO, _. pois
Banco·' de' Desenvolvilne.nto do Estado ·de.·Santa. Catar.- -loi:' f!!:voráv�, por" ter: .sido bil!sta desconfiar. (La, a sentença, devidamente·
na S. A., à praça XV de 'No�elhbx:O" � .' '.:. .- >",:' .', fej_eit_� ..a}ése �.Q�re ·�ca- Responsabil�té' civilé" .

,.::.;. ':. ·mentida pelo', Tribunal �e
·0 encerramentO' do acolhimento ·d� Ji,rdPost�s_, p�r.. 69', f���to ,

o� 'da -"fôrça 1/'234).
-

! .

,.'Alçada do Est�do
,
de Sao

se-à, Ílripr�terivelm(mte',-às"i7 h?r�s �o d!à;}4:6;,6�, oca:� �aior";. �e�ndo Sávatier,.
.'

' .. .:-' ';,Paulo; consid.ero� que, upa-
sião em qtn� se)."ão .Çts mesmas abertas, na presença, ,de tao repetldam�nte ..

citado Ora, se ° motorlSta nao ra, a caractenzaç�o. do ca

todos os"interessa,dQs. . . '. . . '.. .'.
córno .ãutol'idade. na maté-· _poI)hece a estrada por Oll-

� f'o fortuito" é ínist�r que
,

.0 p�gamento será. à vista, cóntin. ent-r,éfta: aO. ,'vh�t'U.; ria� as,' mâq�inas
.

e 'os ill6� d�. trànsita," devê. es�ar . Vi-
'

..�ã� interve!lh�
. nenhuma a·

rá res€rvando-se, porém. o Banco .ó dir�ito, (:ie. eapcelar trumentq� sao
.
fon,tes de gllante a todos os acidentes ,tlVldade humana na ocor�

a 'concorteIlcia se os preços àtingidô'S riãó cótt'é�pOnde� .perif5o, tais co.mo a\ltom6- e a nat�eza 40 t&r,reno,
.

'têncill. A falha dos' br�ues,
tem' ao .m,in-imo de súa's previsÕes.' 'vel, Bl1nas de .rõ�o e 'máqui-, "A derrapagem do veícu� ·resultante dá umidade n�s

Esciar'8cemos ainda que após à 'àberfúrâ 'de'.toCí�� . ria a vapor. Em relação a lo não co�titue o�o �Qr-. chamaàas "panelas" das

as ptopo&,ta�, 11 forn�a acima prevista;' Serão elas aMa.;;. Citad�S' �áq�inas. e instru- tuito,. quando invocada, pe- rodas.em virtude de lava-

l11inhadas 'â',Direção Geral dêste B<"illCO para f4tal apre';: �.ent�s, ,�s def�lflos .ou a lo estado do terreno, d.O" ',gem _d� carro pelo. réu, era
cüicão. ". .

.,..

própna forçá constituem qual devia o automobilista· perfeitamente previsível e
-

',\, "

! um caso fortuito tôdas as desconfhr" (Revista' dôá ,.portanto imputável (Folhl1
.

" . ..." -".,
.;

, . vezes que o m�r causado Tribunais· ,.:..:_ 244/387).'
.,

·d� M:ilIfuã - S:' Paúlo - 28c FlorlaÍlôpolis (SC), 8-.:d.e j'unliô ué '1965.
seja imprevisível e inevitá- Casos há, entretanto, quê

�
1.. i955).'

vel. E' o que Se dá: com um � derrapagem não é ·preiT1s-., j 'Oütra decisão interessan-
autç,mÓvel na eventuali'dáM

I

.sive�, por resultar ,do ·esta·'. te encontramos no Aéór
do estOm:o' d'os pneus'. Más

.

do eseortega<uo da pistà, 'dão n. 23.450, publicàdo. na
. é . preciso que fique prova- S'\lperando . as mMÍobnts· e" R.evista dos Tribunais
dà

.

� lftll't�visi1)ilidade, citie a perícia que 0, condutor 179/598: - "O fato de ser
se caracteriza coril o zêlo·· empregl1. Na apuraçá9 dêg..· 'responsáVel pela r�gulari
e ti c1.Íid.ado conslgnados se . evento não se há ron- zação' dbs tÚlibs o proprie
máquina ou ao instnutle� tun.ctir derrapagÉllu com fte-

.
tário' do véiculo, riãn ex

to, antes e durante 1!Ia'l' uso. nagem. A derrapagem é. o clui a culpa do motoriStll
riêsque se os Use sem co- desVio da linha .de' direção,' que; trela 'mau fúnciona";'en
niJecer-Ihes ..perfeitamente Clue pôde ocorre� tanto� qa; • to dê'es. venhà' a causar
ás eontliÇões ou sem estar fr�nte <XlIU:O ma traseira, acidenteH•
:,io. par da' eficiência: de seu por várias cauSas. A. frtná- A sent�nça de prm-teiryttrieeánismo de segurança .sem é o deslizaniertto· do lnstâncíà isentava, o moto-

'ou.. aineia, sem os devidos veículo numÍl determinada'. ril;;ta, sob fund.amento de

ctiid�dos, não se pode fa- 'linha de direção. A primei-· que o Ct)ldigo Naclon<l.l de
lar �m it1c1rllP'ábilida,de:' O ra por si só não serve part'\ ' :Ttânsíto' dispõe que.' a regu.-
àutomóvel, por exemplo, o cálculo da velocidade, en- lárização dos freios do vef�
exigê que ó seu condutor quanto a segUndo serve, iiIr.. etilo cabe 'ao seu proprietá
atén<Ía às eóndiçÕés d:a i ,tia' !iandio- a extensão da liMa, .' ·'r.io e nã.ó ao motorista. As- •

elrl .que trarisitG.. O ma'tcris
.

ó Pêso. As frenagem; são, sim não considerou a Cã-
ta

.

'deve observar o mau cs- diretamente proporcicnáis lJ:iara érimmal,. como se' de'
tado da estrada, a visi.bili- ao qUl1drado das velocida,; Rara \ do Acórdão transcri-
dade e ó leito' e da! dosar des. Por conseguirite:,

.

tp, --composta 'pelos então
a velocidadf,l dó veículo par

.

Fernagem do acidl'mte. .,
jUlzes Manoel C'lr1os, Joa-

ta e:vi'tar, oos!1aste, derrit- Velocidàde do acidente . 'qUim· de Silos Cintra ê ' J.

pagem que o pode colocar FrÊmage� da provà
'.

.

: C: . de . Azevedo l\iarqués.·
em situação de 'chocar-se Velocidade da prova ,_·,"Age com )CUIPa concar-

com butro_ Representaremos: - Vá, I'ltnte o motorista que, sa- (

';;"veloéid".rie. do acidente;, bendo do estado p-r-ecáriQ
A d· e Vp' "- velOCl'dade que se d.o veícul� q'ue dirige, do
'., cn-apagem � _

te ptevista. imprimiu pl'tJ:Q a prova; ,risco a que :se expu.nha é, a-
.

Concluif,emos o exemplo, Da = frenagem medida !'lO terceiros,' dema de fazê-lo

que·,resultou a' condenação local e ..Dp == frénagêm da
.
'(;ôm ;'redobrada cautela,

111ets.:;) do motorista' a três. meses p-rova (média de três mePJ_·' com v_e;10�idade·..: retlv-z�d)).,
.

em ,ZO:' de dét.e�1Ção, con1
-

st+f.Sis,· das de rr�nagens feitas pa-' de modo a _poder paralisá-
'residenéiaf.· Iboi1�i)calóàmento �d 'i'i-;,:b!,�do,-:, .' , ". com à segtr,inte emeli.dg,: - 1;"1 a experiênoia 'nó,;.ines'· al-'

'Tr\ltar
, (i����;:i.' f��t��":Y##t��f�':;i(;�f��iJ���,",���' ,Il�" :':';�O��ll����' .. ;�dci�.�tA�6��•.�:��d�cal��n�?r�:;iirdnios, .

'

... , :":'. __'.,,'. 1- ",.,.... ':v'··.··

1 ......

.

.

--------- ---�--------------- ......._----- .

,.

NlPlO Ü Gama Lôbo d'Eça.

Dos Acidentes' de Trânsito,
fôrça maior se êle dévia pra
ver e evitar o dano' ilícito
causado por êle a térceir.oH
CR.evista .

dos TribUnais -
173/65).

. ("Estudos e Relalizacã0 de

L�antamentos. 'das ;'Locais
de 'Acidentes ele' .'. Transito

edição Globo - 1947): ' -

Vã = Da/Úp.

. - ,

mens de negócios nac�"l1ais
e estrange:ros toma.vam
parte na fuga de capitais.
Conqu�stando. a infla:�:ão; I)

Bra,sil chega, agora '1.' um
momento decisivo. O'

'

g-o�
vêrno acelerara os �E'1Jil j-;.
vestlmentos.. As firmas' in
dustriaiS planejam aumen

tar as suas dEsnesas. E.
com as próximas

.

grandes
safras. o cenário parece .es
tar

.

preparado para uma

rápi "a recuperaç§o econô
mic:a e um a"l;aoue hnedla
ta ,às reformas sociais'.

batata-semeJlte, começ::-u no

di,à pri:"1eiro do mês, cor
rente. custando a caix8. trin
ta quilos, apem1S oito ,mil
cTuo;eÍ'::os, em Lages.
Informa o en�.o ag"." Wil

s6n José Olsen,. que tem a

disposhão dos com'oradores

,.,..._---

J As pessoas
na �quisir;ão de batata-se

mente, de"em se dirir;ir ao

Pniet"'-Batata-Sel""ente, a'Js.

cuidad'ls d'J G'in"is;n ,A�l'í,I r "'

cola ele Lages, Santa Catá-'
rina. Quando forem. pessoal�

a auanti.dade de vintR mil
caixas dê batata-sémente

mente procurem .o eng.o
agr.o Wilson José OIsen.

.

AUTO�IÓVEL VENDE-SE
j

GORDINI 63 - última série - Estado de ze:·o K'l1.

parte financiada - Telefone 3910
Único dono - Rodado no '3.sfàlto. '

Pr·ecisa-se de uma acompanhante e de'
uma cozinheira. Tratar à Rua Padre� Roma
n. 104.

9 ..6-65
1·

M!' d
("> 1-

.
aaeJã

'

e .-�O-nSíJ�çaO
m,ilis de

......:6w.... ".IIIiIootI...
·

� ,-, -"Ci9mpra-se pi-stes ús\úios' de' ÀNbAIJE� .<:om
4 ,metros d,� ,",omDrimento, em b")m e�t�do

Rua· Fernando' Machad-o,. 6.
Sidney.(Ollltcr.0II1·11 OlJ&lm .In

Di (�.An
lIuI: hlldlU 'r. ''"Il10, ... J

J '.
/"

-----------

CINEMj�S
, _:'CENTRO---

CINE SÃO JOSÉ
ás 3 e 8 hs.

John G'lvin
. Susan Ha'i'ward
Vera Milles

.. -em-

ESQUINA DO PECADO
EastmanColor

Censura at� 14 anos

CINE RITZ
ás 5 e 8 hs.

Peteir. Sellers
Ire'1e '8:"ndI

O PRISIONET�,O
BUNDO

Censura 'lté 5 anos

VAGA-

CINE Roxy
ás4e8hs .

.John Gavin
Sa.:J.dra Dee

COM AMOR NÓ CORAÇM
Tecnicolor

Censura até 5 !;tnr:s
,.

BAIRROS
(Es:reito)

CINE GLÓRIA
ás 5 'e 8 hs..

Alain ,D,lon
L�a MassarI
.- em -

TEREI O DIREITO DE
MA T.:f:.R

Ce:--sl.1ra até 18 a 10S

CINE nUPÉRIO
ás á hs .. \

António Casas'
Império Argentina

·-em

ADEUS, FILHO ;MEU
Censm:a a:é 14 anqs

CINE RAJÁ
(SAOJOSÉ

_. _ .._-'_'

Re:iid;ncia Vende.se
.

-.

.Residência de alvenarIa com 200 m2 de construcão
de la., sita em bairro r'-s.deIlciaÔ�m rua asfaltada

� .
- .' :_' \ -

.

. possuindo Llv�ng, S�la de 'Jan" !!.mrtos, 2 banhei-
ros etn côr, Colifl1i��:' e &,arag�m 'as peças amplas,
ensolaradas e· leiam' ·(jtirn'(1s, 'a:rfuM'I ·,Jtributidoa.

Dependencia de empr,gaca completa..
Fir:ancla.-se 60% o valor.
Tratar pessoalmente com o prcprietário à Pç. Pe

reira e Olive�ra 14a., todos os dias eXCé to aos sábados
domingos, das' 9 às 12 e das 15 às 18 horas

.

16-6'-6_�

Prof. Jorge l,nasfácio Ko zfas
C.B.M - 31

PrDt Ollar May Pereira'
C.R.M - 80S'

Pro[essúres da Faculdade' de Medi:�ina
·

-.-Doença;) Infecciosas e Parasi�áJ;" as-
-EXAMES DE SAÚDE-

Sala 103

....,1.,

9·

Consultório; Tenente Silveira, 15'
'- Fone 2'405

, ,
Horár:o: 15 às 1 R h'lras

PROTEJ::� SPUS

ÔLHOS
i-�)

use óculos
bem adoptados

I

otende'.nos com p.xotidôo
I suo receito de óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA
,,' ,

. ,

MODU�O lABORATORIO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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fi nat da lei 'd as lncompat b.lided s
BRASILIA, _ o Mínls

tro lVr:lt '} r:;,,:'":iOS deve

rá CO':Cll' ir (,2' a semana a

redação final da lei ordi
nária sôbre �.3 íncompatí
.íades, que s€!r., encaminha

.(! '1(15) ;�rÕ
-

·

.

(l!J:�1Dditlll.
Srta� �r�mira da Ve.igâ Soares

o mais anzigo diário de .Santa .Catarina,
registra, cem intensa satisfação, no dia que

hoje PESS2,O transcurso de mais um aniver
sário natal'cí o da srta. Maria Palmira da
Viega Se �·�c, inteligente jovem que, além
dê integrar c Coral Universitário, 'é terceira
nista da 'a':;u'dade de Filosofia. onde se

notabilr.a I :-.':) seu devotamento ao estudo. A
nata':d�l1 '" é. dileta filha do jornalista Dó
ra'écío Ser cs, nosso prezado colaborador:
e, de. S';P "'_';'0::; €spôsa dona Iná da Veiga
Soar-is, el('�" �11toS de destaque em os nossos

meios sociais.

AG :t ,"')'1�;.rr:::(los tão auspicioso aconte

cimonto, í"'--anns à Maria Palmira. assim

como 2.:::S ""-'3 d'gnos. grnitores,os. nosso�

TTlpi:- r·�f:-�:"' r,ps cumprimentos, com votos

de, V111 --é .-�- I'::}assado de felicidades.

mel'�ino LUIZ A T JT0NIO COELHO

G�OF" I �

.

,o, " ri" h0ie.. a paSS'lgem de mais um ani-

-.rerpé"io r<=l'·2'· i::J 00 2'9lante menino Luiz Coelho, filhi

nho do nr sso jl.,st:r8 a�igo sr: Ml1noel Silva Coelho �. de
sua exm? e"�.:'''!l d. Di.lma S. Coelho, residentes ,no Es

treil;c. orde [o:;''''''} de sólip.as amizades em os nossos

meios.

�') :;l'"b"'��""i"'!'te e seus f�mi1iare� O ESTADO, aI·

mej::HhC;3s pe:r()�e::; felicidades.

ment10 ]I,:IA�C"') JOSÉ
. P":õc>l"'<:'�S n t'('Oi�..."rs a p"ISi'''O'ern de md.s IP'na d'l'

ta n"j·a1í('io:, 0" 'h1:c1}rye'1te menino Marc0s José Anda.de.

'il[1;�7'o ('�' � rl· <;-. !lHomor· de Andrade e ce sua exma.

esnr.�.� rl n' '!"'d�'1de, residentes no Ec-treíto e ele

mi:m�()s d" ." '" "'f' 'l�e em os nossos meios sociais:

A') M�r,�, .José e seus genitores, os nossQs efusivos

cump:rLrnent'ls.

,.

Ht 1}") rOl de marca� patentp.s 'de lfiven

�, J . L _I ....
'3' I ;"( r "'i�: t tll,m lt' ·:st8u-e,e....J-

nento :n,í \!'lélf frases de propr.ganõa f' mar.

<-1', ·le 'r Ir! açop.s
,y). { Si"'eira 29 dndE

Floria
�012

Alt(l� rla Cas�� Nair
('. jV(l Postal Ç)7 - FOclf

�. t.. ,� nn1à rip Aoosto
.

" /1

1iW� DF JUNHO

91 01'rlU"'�·"8 "1<'r.:PP'T'I\.CUT O VJEN"t<:NS:P." de Henry
PoJr>k C0P'1 r:J 'sti?J:1P 'J<'r"'nz B?U?rin3 êiqnn<> e os muno

di8lvn0nte fpmosos Telep'3.tas: Zhaid e Ralf -IníciO' às

22 �oras.
1(1/6 "('�T CO" ?n"'esenta "SOTP.E'F.· DOe:; NAMORA

DOR" - Tn'�'� '-<; 2'2· hrm?s. _ TPATl'':: PASS'EIO.

27/6 ENCONTRO. DOS BROTINHOS. - Início às

21 ·horas.
.

Mli;S DE .J1J1HO

31 Fr�'TA, TTJN!"JA. - �nfcio às 22 horas.

9/7 0r("rs�tra "FANTASIAS DE ESPANaA".
cio às 22' h0f<;,S.

J 8/7 EI-1COIT.'PRO DOS BROTINHOS

horas.

_ Iní·

Início às 21

M�S DE M�O�TO
F,l\TC" T'T'110 DOS BR.OTINHOS Apresenta-1/8

ção d'1, NnVIl p,-;' 11,f' do Clube _ Início às 21 horas.

8/8 CHU:��RASCO DE ANIVERSARIO NA NOVA SE'

DE.
12/8 .T/I"I.TT'fn Dr.: cnl'n:"PATm-q,NIZACÃO .

14/8 BAr"E DE ANIVERSA'RIO. - Início às 23 ho-

r�s.

O�'3ji'DV � r;_- J.
- PRr8 às fei!ltas dos -1fia.s 9/6 - 3/7

_ 9/7 e J I) IR -� "'eservas de mesas na Secretaria do Clu

be (]\T(W8_ Sé--lq) -.
Ac:. im'n1"Y -)" P0r:> o baile de Aniversáti,-, d"ls Debu

tantq; tp�"ú. -.< ivrr"ll'eterivelmelJte no di'l 31 de .iulho
Li:;ÜtS Dr

.

o Churrasco e Jantar de confraternização, .

insr,ri6ío na �"!C'8t?ria (Nova Séde)' e Bar do Clube.

c O 1M!' n l\T l r. Ar. ! O

A D;'·�;'n":q t"" 1·,Tt;>.t\ TF::NTS (;T,TTBW, cOr>"un;cR aos

senh'l"''''ê, <
_

.• � - <'or "S (me. a partir do dia 15 'do corren

te. i''1'''' '" '" ." '1" Sef'rE'tf!1:,ill. do Clube. do'l Títulos pa
trilTo"ü'ÜS 205 rr'ir;i0s proprietários que, estiverem qui
tes crl1'1 ? 'T'e '1' "aria e com o cadastr.6 social em ordem.

Ptgradecemos
o M1I:� n1l' JT'T!I\'RO

p,An::8 COMEMORATIVO 'A B.A·
. "

11-

TA'.H'\ I'ü co1_!o·::;HUELHO
,

... 26.
-

P.,.;í'.�2dO
_ "ALMA.'\

/ SÃO JOAO) , .�
..

da ao Congresso nos pró
ximos dias. Por

:

determína

ção do Pre�1c;len1'! �sttlo
Branco, serão retiradas vá

rias cópias ão (l.Jcufi'fento
· e e-itregues '1 urna comis
são de revísão, da T.ú\i par
tícíparn os Iideres do Go

vêrno no CO:J.grE'$',1 e o
.

Ministro ela Justiça.
Hoje. em :1!ld!:��:�1a pre-

·

vista para
-

o P.t.,í,ric tio

Planalte, o Chefe do 00-

vê�,o deveri 'entregar
uma outra . cóp'a ao Depu-

tado Adauto Lúclo: Cardo
so, para conhecnn ento dá
liderança do Bl�') Parla
mentar Reno raJor na .câ
mara Federllf

São Muitas as
Incompatíhllídar'es .

Segundo lnform :tçí5es oti
ciosas, o antepi ojsto a

. ser encamínhado :p Gori'
gresso fíxará, d�t�'}'ha.da
mente, os noves :. !lSUS õe

inccmpatíbtlídades a .::;e-

rem adotados, com base
no preceito do artigo se

gundo, da emenda ccnstí
tucional numero eH, recen

temente aprovaria - pélo Le

gislativo.
Por capítulos. .seráo de

finidas as íncompatíbnhja
des eleítoraís para 0"8 car

gos de Presír'r-nte da R.e

pública, senador, Deputado
Fe:'áal, Go'verna.clor de

· Elltano. ,PeputadÇ) Estadual
·

Prefeit9 e Vereado)',", num
total de algumns dezenas.

çam ou tenham exercido

cargos de confiança nas

âutarquías, soeíedadês de

economia mista _. e _t'nàos os

outros êstabeleeímentos fl:il
que a União os governos

estaduais e os municípios
tenham participação dire.,.
ta. Como regra geral.' será
estabelecido o prlnciph't de

.

que o candidato pa'n, ce'7
Si!ncojllpa:tibiliza�se :leve-rá

abandçnar 0· cargo de ehe
fia de qualquer um dÊ·so:"'é"S
órgãos de 3 a fi mE:'Sf.S an

tes do pleíto,
.

contorme o

cargo eletivo que venha a

disputar.

o maior' número de no-
_____na�w_............._._•• �G,_�.r..,,�_._w.....�- vas inccmpati1-)ilida.:i'2s r�-

caírá sôbre os. eandidaLOs
a postos eletivos. qtfe exer-TÚPI:COS TfP�fOS

R. LIlHA

. T�NIA, P,AO E PEIXE

A nequenína Tânia estava com sua' mãe. Nâr era feia,
, �ú-<'tinha. mas- em poucos anos par certo es' à'rá mais

,3nC-�.rt:'ui!hada· que a mãe. As duas -sentav=m .i -ntas em
-im +equeno caixote jogado no caís de madeira Ao l'!do,
�b ,* o rríadeirame, ia sendo carregado um oamtnhão,

·
Mais taínhás para o mercado. E' a época de a rente pas
sar pelas ruas' cheirando peixe e entrar em casr- para al

mocar peixe. Flutuando, amarrado ao cais, um pesqueiro
dormitava sôbte o mar calmo enquanto os hor iens tira

V!3.lT1 ele seu ventre o produto arrancado, hofas antes, ao'
ventre do oceano.

A mulher levantou-se e trouxe consigo a !i1ha, sua

Tânia. Sem que pedisse, explicou seu gesto.
_ Vou sair daqui de perto que êles podem ficar bra-

bos se eu. atrapalhar o servico deles.
.

-

Respondi-lhe, assentindo. Ela voltou-se p'!ra uma pe

quem'! arraia atirada no sêco da madeira, entre as esca

mas espalhad�.s pelo ,chão, e. d�sse que não levava aquilo
para consertar em casa. Nunca tinha comido a-Taia mas

jUlgava que não ia gost<lr de comê-la. Falei sôb ....e peixes,
aproveitando o assunto, e cogitei a respeito' da origem
do pescado que entrava no camirÍhão _ belos eXe,."pla
res da raça, já por si estufados sem est<>rem 'ech�ados
de farofa. Garantiu-me ela que era do· sul do estado ou

talvez' do Rio Grande.
_ Em Imbituba dá muito peixe, _ afirmou. ,

De fato, a· região é pródig� em produtos :narinllos.

Lembrei-me da abundância de siris que o mar do yerão
desc:arrega nas praias de LalZuna. Difícil até c;ie tomar
ban"",-,. Concordei com a mulher de um'l tal man,eira que
me traí:

-'-.'0 sElnhor é de lá? Pois eu também sou, _ prosse-
-

guiu' após eu ter-lhe respondido. Ficou um po'� �is
pensativa: Faz nove anos que saí do sul do estado. 'En
viuvei e estou 'morando em Florianópolis, lá em Coquei
ros. Ali �:e apontou com o dedo para o outro. l'ldo da
baía a fim de me mostrar onde era. _ Trabalho para po·
der viver. Já ganhei uns peixinhos ainda há poura de um

.

,môr.o do barco que está naquele outro c!3.is. �stão embr\l
lhados ali naqueIe pano branco.· Agora, . estou rspe_ran4o
para ver' se ganho outro. �les dão para a . gente, sabe.
SeIl''Jre sobra �lguma coisa.

Pnrielerei acêrca da ajuda que isso devia re-)resentar

para ela.
_ Pois é tem dia Que a gente mal con!':egue cl'Ifé com

f.arinha prq. comer. 'As vêzes t�m um nedaco de não..4Eu

então vou trabalhando' aqui E: ali: limpo casa, lavo rou

pa ...
Não se Queixava, a nobre .mulher, Não se 1asti;;ava

d'3. 80rte. E de que adiantaria se esbr"veiasse, cho-asse

e QTitl'.sse? }\('f!hp nrÂs<l. Rn3. voz reflet.i", "ome'lte resig
nfldto, a resignarão 'dos Que enfrent.flm est.i'licaW10nte cfldfl

nossnabe�
.: - Pão.

Pegou o pacotinho com dois magros' nães e. com

assustada, s�iu correndo de volta ao c9;is, onde a mãe
sobrasse._um para. seu"altn0�O

';

�- w"":g:_"...";ww_�,...",,,,,......_....__.... _

SEQüESTRADA NA HORA
DO CASAMENTO

.
,

SÃO' LUIS DE POTOSI, México- -_.

_

Três homens. desconhecidos entraram repen
tínamcnte numa igreja e -fugiram levando
uma moça que estava para se casar, infor
mou ontem. a polícia, acrescentando que O

noivo, apesar de ter resistido, não conseguiu
evitar o seqüestro e que os bandidos estão
sendo intensamente procurados. "O pior doe'
tudo", diz o noivo, "é que _

ela. não não era

minha nd:lVa:· já tinhamos cas�do numa ceri
moma civil. Os sequestradores fugiram'
com minha €spôsa legitima';.
.•

•
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as
o p. O R T UNI. D A D E S

CÀSAS
, CONJUNTO RESlDENCIAL nA cAIXA; ECONôMICA _'
• ESTREITO. _ Rua Vereador 'Batista Pereira'- Gàsa de

• .' dr�te;��o��� 3 qu�rtos e demais dependências _ Valor:

, RUA' SÃO JOR«;iE
• ÓTIMA OPORTUNIDADE NO ESTREITO

•. Casa �e alvenaria no Estreito -:- à Rua santos Sar�iYa:
. _ :....�.

.
.' 1

, "16 _ Em frente a<f Clube 6 ce Janeiro. _ Construção ,es-

merada, contp.ndo 3 'quartos _ 2 salas _ cozinha _ ba

, nheir<;> completo - qu�rto de empregada _ gl1rhge de

, materIal ao lftd0. Pagamento à vista ou facilitado..
RUA MONSENHOR TOPp 54 ,(Centro)

,

proximo a rodoviária; casa com �mplo_Living (52m2) -
'1uartos - cozinha _ banheiro completo e área de ser

'1iços. t.\'rea totàl' da casa\'154m2. Otiip.a c:onstrução,. rua .

rrahQuil� e próXjma de tódo comércio. Terreno com

�00m2.'
.

-

.

\'JORRO DO GERALDO
'A Rua Dr. Odil�n GalloUi '- Temos duas casas gemina.
das' de madeira. _ Preço facilitado.

.

_
CONSELHEIRO MAFRA
Casa para negócio, na rU-!l Conselheiro Mafra, 132, ao la
do da antip;a redação do jor:pal A VERDADJI. Cl;lsa de
7xi8m em terreno de 7x46 m. Ponto excelente para ne·

gócio. Dependências: 3 quartos -'- 3 sal'3.s _ cozinha _

banheiro _ dispensa e 2. quartos no sótão. Preço .bási
.

co Cr$ 12.000,000.

CASA BAIRRO"SÃO JOÃO
. SALAS no Super Mercado (Mercadinho) do Estreito,
com frente à Rua CeI. Pedro Demoro. 2 salas para Or

I!PT1izacão Comercial.
BOX a venda Stlper Mercado �Rodoviári�).

- -

i" ---�
-

�
.

TERREN�s ,
Na rua Almirante Lamego n.o 252 Com 45 ll\t;tros •
de frente e flindos para o mar, com 1.040 n:;2 e equi- ,
valente a tres 'lotes espetaculares.
ESTREITO -.·Na ·Avenida Santa· Catarina, lote de ter- •
reno de 10 por' 40 metros de fundos, o melhor lote no ,
B�lneário.
ESTREITO - Rua.' Profel;ora Antonieta de Barros, •
lote ,com 207 m2: Otima loc�lização no Bairro Nossa •
Senhora de Fátima. I11III
ESTRE;rT<;> -. Lotes de terrenos a partir de Cr$ ....

...

500 ono e em até 40 prestações. Lugar de grande. valo- .•
ili��' I11III
PONTA 00 LEAL - ESTRE;rTO - Lote de esquina"
GOm 12 metros na Rua Casemiro de Abreu e 30 me

tros n"lra a Rua Tobi!,l$ Barreto :- Magnífico terreno •� Bem plano.
.

•
RUA 'SÃO CRISTÓVÃO - COQUEIROS - Um lote de

terreno com 20 metros de frente e 10,50 de fundos na •
rua São Cril)tcvão .:.- �em perto da Tôrre d� Varig.•
.:_. Oportunidade . 6tima.
BOM ABRIGO - Area de 300m2 com 10m de frente. •

•
•
•
•
•
•
•
•
•

manhã que SUr!;e. E havia um icento de 'certezp em Stlas

palpv:ras. Certeza de que? Sei lá. Dizia-me com natura.li. -.'
dade o Que fazia (limpar casa dos outros, lav'lr a rOlln!>

que outros suiaram. vir ao cais ver se consegue COT\"idR' •
:Mas eu não tive cora!;em de dizer·lhe Qlfe e�a pstudante' _
que um dia i� forrriar-me para denois trahalh"tr. Ache' ..
Que .soaria como um abuso. quase como um ·escámen II'

Pareceu-me aue se eu dissesse para a mulher que er? •
um ser superior, um homem acima' dela, parece'l·me que l1li'
se eu tivesse falado assim consaguirh· o mesmf' efeito f pi

ela' ""averia de se senÜr talvez oprimida e mais Íncorfor- _
tável ainda debaixo de sua roupa: "êle vai à esc')l!,tl", de- •certo pensari�. E a "escola" lhe traria a imagem de algo tf
sunp.rtor, quase' divino _ o fascínio das emoçõ'3s desco- li'
nhe.delas e inalcançáveis. Não, era justo que ·eu diSSesse _
que sou estudante.

'Senti apenas uma estranha vergonha da diferênça de •
situ!3.ções q.ue havia entre ambo,s. Que culpa tem sua Tâ· •
nia que a mão só lhe consiga café com farinha para en- ..
ganp.r o estômago? Por certo que devo ter um compro- III'

misso com as mães de tôdas as Tânias que andam por' .CASA NA TRINDADE
�í. Caso contrário, de aue serveria esse tempo todo que •.. Tres (3) casas novas de madeira, bem �onservadas _

a gente passa dentro das salas de aula? Para au� um pe- 'Desocupação imediata _ por apenas 6 milhões (as
daço de naneI chama.do diploma fique espalhaf<:.tosamen-. t:es). _ Aceito oferta para cad!l casa em particular. _
te pregado na parede? • Ver na Rua Antônio Carlos Ferreira 40, Bairro da Pe-

_ Que barco é êsse, môco? A gente não sabe. ler .... 1I!! nitenc.iária _ Trindade.
Era O Guarani (estava escrito n� proa). pi Casa de tijolos, terreno 20mts. de frente. Rua Max de
Deve ser o Guarani Segundo. -- Mas emer>dou-se a _ .

Souza, 740 _ Coqueiros: Preço especi'11 _ 2.200.000.
temno: Não. é o terceiro. Não sei ler, mas tem três ris- liliiii .... , ...

qUinhos ali, denois do nome. JIIII'

Ela e a filha riram contentes da sabedori'l que' ti� •
nham. Renarei mais na garotinh�; até. que ara simpática...
"Sua filha?" ...

_ E'. tenho dois. O outro é _um moço. ,
A 'llusão do irmão fêz .a garõta abraçar-se à mão . .ta

Sorriu faceira e orgulhosa. como se o mano :fôsse UP" ..

Presidente: "É o Orl:mdo!" A mulher beIjou·lhe 1"1ater!1'"

m"en+e o rosto. -\. filha. \)USSUrrou algo ao ouvid'1 da :mi'

Não. fluerida (stm. a mulher ch!l.l"1oU a filhp de (11"

rida). Não posso. Sabes que o dÍnheiro brigou com ,.

gente ...
E bei.fou-Ihe novamente O rostinho sUjo.
Que queres, Tânia?
Ela olhou-me e, encabulada, soltou apenas um mI'

Próximo ao bar da. Praia de Bom Abrigo Rua !tape-
mil _ Quadra D - Lote D.O 12. ( .

LOTE DE TERRENO NO MORRO DO GERALDO

.Lote de 2Q metros de frente por 18 de fundos. Preço
de ocasiã.o.

Lote d. terreno efn Brasília à .800 metros do Pa-

lácio Alvorada.
LOTEAMENTO na Lagoa da Conceição _ 1.000.000 em

20 pagamentos .

TERRENO com 360m2 no Bairro de Santo Antôt;io em

Barreiros, por' apenl'tS 600 mil cruzetrps,
EM SANTOS - Um 6timo terreno pr6ximo a Colô'

nia de Férias do SE$C.
NO BAIRRO TARUMA - Alto da Rua 15 de Novem- _
bro em Curitiba. - ótimo lote com 360m2. Negócio '!IIi
de -ocasião. JII'

Entre Curitiba e São José dos Pinhais, 'ótimo lote de' _
terreno com 432m2. � d
No Bairo .Bom Abrigo, um lote de l2mts. de frente ."

nor 44 de fundos. Próximo a praia. A vista ou f�cili- •
tado. _
Na Rua .J()sé Lins do Rêgo. no Bairro Bom Abrüw I11III
ótimo negócio para loteamento. prente 30 metros com III'
IOf) de fundos. Terreno limpo e já demarcado. Neg6- .:
cij) ur2'ente e de ocasião. _.

!Vi, O � I I- A R i A
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Lu d t s

Campeonato prossegue com, 'quatro lnvictos na líça
1 'fera prosseg «, • .ter.,to, es� If-amos, campeão da cída- noitada, será disputado en- Formações prováveis do

------------------------"--- .. ta. noite, o Campeonato na de.: tre líder e vípe-Iíder. Espe de s conjuntos.
la. Zona, que marca dois ra-se a reabilitação. do trí- SÃO PAULO - Carli

encontros, ambos destina- QUADROS '('ROVAVEiIS: colar da Praia de Fora que nhos: Ga,stão. Cebalos, '1-h

dos a agradar ao público não foi 'além de um empa- nem e Arnoldo: Arí e Enio

que comparecer ao estádto .AVAI - Alvaro; Hamil- te diante do Tarnandaré. Acarv, Paulinho, Mário e

da rua Boe9hlva.. ton, Bínha, Nery e MiTinho Porém, o quadro sarnpau- Osmar.

Rogérlo I e Gilson;
.

Renê lino vitorioso domingo sô- .!.""ULA. RAMOS - Már

CavailazzL Morelli e Rogé- bre o Atlético, está em C;Ol1 co: Cola, Tito, H,,'rmes
.

e

no II. dições de resistir ao PO-'A- VE:lt:,r: Eli e vadínho: Fla

TA!v'fA'N"DARE - Ja4m�: rio do campeão e conquís
PrivaJ", Abelardo, J. Mar- tal' uma bela vitoria.

Uns e 'Adílson: Hamilton e

Bira; Sabas. Sabará, Ma

chado 'e La)p').I I I
REDATOR: PEDRO PAULO M.dCHADO COLABOR.� DORES: MAURY BORGES GILBERTO

GILBEflTO PAIVA DECIO BOR'OOLLUZ'ZI - ABEL ARDO' ABRAHAM - M,ARCELUS

NABAS

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

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

A FAse

o prímsíro encontro da.
.

not-ada reunirá Avai e Ta
ma'1daré, que pode ser eon

siderado o melhor da 1'0-

da "

a número três, l4 que

estarão em ação' um dDS
líderes :e. vlce-Iíderes, por
tanto dois invictos. o Avaí

que naestréía goleouo Pos

tal Telegráfico, -por 4 x 1

deverá encontrar r·o
.

0'13€

rubro um verdadeiro õsso, -,
POl:QU3.l'to VEm o time .ío

Est�€ito· de um empate ssn

sacíonal diante do Paula

P_ATTLA 'RAMOS x

EA.o PAULO.

Completará a ro"'ada o

match "ntre Paula Bamos
S'io Paulo 0'1e deverá taro
b+m, ser emoolga-ite,

-

pois
como o match in1n'''1 A"l

um pcdercso "oito"vai organizar
Por Abeíaeâo Abrahum

� \

I,

"..:
"

IMPRESSORA

LO

A fMPRESSORA M'OÊLO. possui todo'! os recursos

e a necessário experiência poro garantir sempre o
�.

.

máximo em qualquer serviço do FOmo.

Trabolht;. idôl,leo.e perfei,o,.", que V. pode confior.

desenhos
, clic;hã

folhef.os - totÓlo'Oos
cartazes e carimbos.
imprenos em gerol

, papelaria

':
IMPRESSORA

....

l«lOÊJ:;O
f)E

ORI\'AL� STUART. ÇtA.
RU4 DEOQORO. N133-A .,

�Ni� 25!7_� F.t,.ORIANÓPOLlS
,
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· I

2'

P'
'.

""I
. nn4�' ,��\""ce �I x. ,u .• !caorL,

Jcgal1.do sábado último

em Barreiros no campo do

Ampric'a, F.C. s,s equipes da

RECEITA x CO:·;TADORB.

A primeira ·eta.·pa termi
nou com ci marcador assi":'
nalando Receita 1 x' Con
taria I, tentos marcados

pcr Andorinha para a; Re·

ceita e Adão Para a Con

'tado-ria,
Na etapa final Fidélis

pôs a Contaà()ria em van

tagem, para Felipe quasE!
no

.

final da partida dar ci

fi'à;S definitivas ao marca

dor;

As eql'li.pes alinharam:

RécéHa: 1\1).) :imann; Enyo

Vilson, Pires, Zuzu (Mano
€l� Vitor e Ivan, Barre';:o

(Baldançá') , (Fe-lipIÚ, : Da

nilo, Orivaldo e Andorinha.

Contàdoria: Içuriti, Jon

hson, Valmir, "Adilson, Enio
Neri e, Mário, Cesar, Fld6-.
�is Adilo e José Alves.

. .

.' \
. Renâux e P"r!isandú.es!'ão f.Hm�nados

Por l\larce.us

Brusq�e esportiv'l,' i>reS211
temente está revivendo

um pouco de sua "bela épo
ca" do futebol .

b Carlos Renanx :üw\l
mEnte conta. com reifular
equipe, e inc!usivf', �nfre�1;-;
ta em igUal�fiI;,e

..
�if c,mdi-';;

�ões, os gra� do futebol
· de Santa Cat,arina.

A -era de explendol" do

futebol brus-Quense é revivi

da; erilhora em �,)1'2� fra-

caso

<,,.,,

O Carlos Renaux. já re

age a.nte um r�sl'J':7!"(' 5.q
verso. Colsa, qUê. >1f,a faz.la

há anos.

Isto não' resta dúvida é

um bom prestígio. Na aber
tura do certame estadual
o Renaux era' abatld'l pelo

· Améri'ca 'em dois tent.os.

Mas em' sensacíonal �evi-
'ravolta alcançou O· l�nLpa
te. Fato inédito' ps.. t o �ri
calor brusquense .nestas' :úl
t.imas temporadas.
Em BIumenau o elenco

tJ;icolor con.seguiu empatar
com o Guarani. l\'fas o

grande feito do Carlos Re

naux, foi super!:',r a A.A.

· Tupi, quebranr!o a �onga
inv�J;1cibmdade qu·.} A . Ai.
Tupi, mantitilla. :;ôbre as

equip�s c1a" Liga' !)espDrti
va; BrusquénSf..
Tudo isto parece agouro

seguro que o Carlos Re

naux, terá opo.rtunidade de

classificar-se.
Mas os "o.ráculos de 'Del

ias" do futebol cata:rinen

se, faticillam que o R.cna-

· ux não passará dum mo

desto' 60. lugar TI"!. tercei

ra zona. Tais "advinhas"

cQllfirmam suas previsões
· baseados que o Carlc� Re

naux, sempre '!n!cia bem

os eatnpeonatos, para tom

bar rnelançolf"!f1:l11entE,' em

p'lima competição, quandO

eotãp aj;!5 ..pé���, '�.!':i.". ����*';:
. 'Xl:í!>S�R;etiâ:U�'''�

derá quebrar esta tradi-
.

ção e partir pi:lTa uma

honrosa classificaçuo.
OPaissan::iu �le;J�H:3 de'

modestíssimas �')rmuias, es

!tá fadacJo a l;ealiza:.: algu
ma coisa no pres�mte cam

poollatõ, já que nadarea

lizou ncs últimos. cPltaIPes

·catarinenses.

Armou b'oa €qhipe. Di

no e Cartola foram as

grandes aquisições ( fej;ua

das por Àrman()J :F'u;li e

Dr. Walter AicI1ing;0. L', alt·:ls

mentores p?.isa;l,:lt.�lYWs.
O Paissandu E:1":) �ua es-

. tréia no estadual, aprf's,:n-'
: tau ótima exibieão frepte
ao campeão catarínense, o

Olímpico. Foi 1errotado

por uma·· arbitragem gatu
na. dum" árbitro apaixona
do' e covarde q1la estava a,

pavora�o em climp:l �nte
f

as atItudes an;eaçadoras
do valente Nilson Kroel.
Em São Francisco, o Pais

sandú garlhava folga1io. e

comodamente, mas o árbi

tro acabou com a festa

paissanduana. expulsando
de campo vários atletas do'
"mais querido de Brusque'
O resto dá hisf;ória os se

nhores já sabem.

,'M;as- apesar CIos pesares,
o Paisandu não esn.urpceu.

Sabe que não terá. condi

ções de classifico.çã,o, mas

tem certeza ab.5"'�uta que

sua tragetória . no 'atual

campeonato catar.mense de

iut�bol, será mar.cada .com

grandes .
vitória�.

Os esforço'1 <105 m�:�']a

tários da fu�abol h;usqnen

se, Heint"-z Ludi.n, Cl"lSO

Teixeira, Jacques Brose,

Arm'ando Polli, D!'. Walter,

Ainchinger, 13 Bruno Malu

che, estilo sel1d) evrnaoc s

de êxito,· pO';; a torcida.

brusqnense e'lt-i' voltando.

�--"-'--"-'---

vi "tlalti:'" 1:0,
Beta.

Pizzollatí e

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

Por Ahê
S.egwndo me informou _o

presidente Jorge Chercln o

Fluminens,e F,C. do Rio de

Janeiro foi o primeiro clu

be a responder o ofício re

metido pela enti"ad8. O

Simi'9UcO clube das ],11'1,'1-

jetras remeteu um reir-rtc

do quadro campeão do ano

passado e' U1.TI:l rlâ.nula pá
ra ser aplíca-ra nos reser-

� vades da. .I\CE'3G.
x x x

Andam cem acta'1 tados

seleção' nos campeonatos xímo Brasileiro possamos .pouco quando o Flamengo

braséíéíros em que tema- enviar à Guanabara uma nos' visitou disse-me I) trel

'A Federação Aquática de" mos parte.
- Infc.izmenl.e, seleção que lutará palmo nador rubro-negro Buck

"

Santa Catarina pretende sempre existiu o clubísmo, a palrno com cariocas e ,No' dia em que os catari

fazer-se representar em -::�, . tirando as !lQ�Sa;3 v,.erdnctei gauchos em, busca do tít�l. .nenses revolverem ir ao

versas provas náuticas ês- ras possíbíll-Ia.tes nestes .lo de camp-eões brasileiros.
. Brasáleíro com urna sele

te ano. ,Segunda informa- .certames. Agora, .aerecrto de remo. Tudo depende da ção nos sete páreos oüm

ção que obtive do presíden que com maior compreen- boa vontade de todos. Ine picos; não sei o q ...re sera

te da entida::Je. Dr Ary Pe- são poderemos organiz.,H" gàvelment.e o nO<;I:.') P;;Pl- de nós." A oportunicla'Je
reira e Oliveira, é do inte- . um grande 'oVJ1, f '�o P:'ó- tel é fabuloso . .e a in.det 1'ê1, está chegando; é só saber

resse da Federação dispu-, aproveitá-la. A F.A.S C pre

tal' algllmas provas impor tende· armar um oito gi-
tantos em diversos Estados gante verdadeiramcnt� os

da União. Assim é quase petacular. que seja e�Tl ver

provável que a F.A.S.C. par OrEI
.

Promove Festiv�dad€s dade a fôrça máxima do re

ticipe na prova de oito gi mo em nosso Estarlo. Para

gante nas regatas que se- J I� n ·In.�s iSS8 Já COl1v'ccou ,1S me:110

rão realizadas em Pôrto A _1 ,.,. res remadores do Marti!�f'l

legre, São Paulo e Guana- li, Riàcbuelo e Aldo Luz.

bara, Mas, para isso e CASAMENTO NA ROÇA Jinicialmente dezoito r�·

p.reciso que os diretores e - DANÇA DA QUADRILHA madores . foram convoca-

_. remadores dos nossos c1.u- _ ARRASTA PE' dos. Depois de .devidaml.:'l1 não foram além de um

bes ç·ompre.endam perfeita- te lapida0os pelo pxtL�ljr-
. empate em deis tentos':

mente o interesse da, Fede'· Uma promoção da OCET em benefício aos fqrmandos dinárió remador h0je ,tér-

ração,_ procurando', colalJo- do G;rNASIO NOTURNO DR. APERBAL RAMOS' DA SIL- nico da J1'ASC Manoel B::.. A pel.'eja agradou pelo

rar smpre para S1ue 8. . . VA no Estreito. v�ira
) terá imenso traba- empel'lh? dos, 22 jogâdores

_ FASq ley_e.a bom tênl'o a A festa contará com a partiCipação especial do Gr12- lho. na escolha: ,rles '!;i:uh- em campo, sobressaindo-se

sua ·i'déia. Sem medo de po Teat.ral Pio XII e será abrilhantada pelo CONJU:;JT0 f0S; pois considerQ todos .J' o gole11',o Mosimann, ex-de-

l'l'l'lrr, temos o maior ,pIan DA MÔCIDADE. .' \.
(:01wl:çados exCeki1�eíi re-

fensor do CarIes ·Renaux

1 � remadores çlo Brasi_l. _
D.ia 26 de JU:J.bo _ com início às 20 horas.

.

. madore", -e em condieões de Brusque que deU .10S-

e �,l!j'pre tenho IlJ��\t��"" _ ...'���--§,fii!Q..,qkl�to Inc1ns��.t,:,�ç(ef.p�h��a.mç:!>.,�:cl'��.��, daí" {\__ tr��4����l!ir' ,�in,d� 12o�s

ra <tü.e a' FL\êiC faça' um:i' ela SHvà.' -." -

.

-

,.:� '.,' -- .....
'. tarefa árduà: que terá Si! qualiâaá�s como arqÓeiro.

ve.ra. Mas acre2mo 'na' sr.a . 'úrnversarem' c 's�' '€nten
cà,acWade técnic.a, pois é derem qtl.anto ao míeio do

um pi'ofundo'''' cor hecedor : rreínamento. Preeísarnos

do remo' e sabe;::t 's :>leciÓ· ínegàvelmente da colabora

nar um oito .rabulcso ca- . ,ç�o s.neera de t:;jç;,í; ·08 re

paz .de brilhar intensamen- madcres e cti:eto:;t'>" de cm

tel:is próximas, 'competi- bes, SEm o que n.��, pode
ÇÕ€s.. Para sábado o pr8si- r.emos trilhar) caminho

c'-er:t.e da FASC já conv!)- qUê- buscam:::s para o mar

cou a primeira reuEiãr) dos' ar prestígio tl-J ncss(Y re·

remadores. e técnlc,). para .... mo.

os trabalhos 't:(! repares

que est§o'''e?l{'j feitos LOS

resPl'vado.s Ja ACESC no

cam)'fó da .'1"1 Boc,üuva.

O nosso amig'c' Manera, en

carre{!ado elos ronsert'JS

não tem dO'.'lnirk n�) p'on
to. Já comecaram D1'.:�H,ive

íl (la:r a primeira mào de
tinta no fo··r.)·, e esta se

ma"a comel'Rrão a co]r1car

.pia e O1)tt'a� c;);!>as Mflis
um te...,to lavndo p2:0 Jor-

ge Cherem. E depois di
zem que o lnmem n�:lv SP,

Esforça.

'ii: X X �.

Julho é o mês de aníver

só ríc da ACESC. Sfgul1do
me ínrormou Dalmiro Ma

Ira více-presídente da en

tídade, vai haver uma fps

tança em regra. O Da.miro

afirmou que o S,1:oge. c!ga.
t)iz-a.rá urna ·fEst3. para os

assccía-tcs ,111'3 VJ� deixar

rr.:,'tr \)'Pl"t2 CÜ:n '!�;ua na

boca. S_8rá v')i':.'ac1e?

� x x --

Est<'o para
.. 0". .....�r0S iln�

fO

na

r-'!'!r.tn?l"'�l"�· (l 1"'12 s�� '" P;lj�10

r:m� a A0ESG màniou bus
c�:r s/im r\fl

r"o<O�"'8;"(\S r19
_co1cr:ar ros

ent-i(�ade no

Pt:+frHn n9 pI'4(l,ia rl� Fota.
r,r>"":ro"n'o m-2 i"f0rmr:'J o

JerP"P Chs1'pm ,re�tro de
UI'l rn"s o 111'1';; h,,·-l'lr. :Js

rí=\(,!I:Y'�'lTa,.:l0s
\
(.la AG�SC fS

t?'�P n .�rYY}Y)�I:!:·� n1p·..,t f; l"en:o

de1arlos " com no"" Pll1tuo:
ra. Por ho.i e l' só.

__........ �I:•••...'u.,... "' ...
...- . .:._�......_.......

._'_�H

'O T.J.D. e os gat��nDS dO,õpHo

Os clubes
por }\i!al'celus
catarinen::;'2S,

em Al'isembléia. Gf;ral, resnl

veram, por ll1àierfrr - ,(1\10,

para evitar "gastos", os iir

bitros serão locais. Em su'

mà, o quadro. vi.sitante a

lém de enfrent.ar o rmz� de

casa, em muitas ocasiões

terá que enfrer..tar um trio

de arbitragem facr.!oso. ga

tuna, que incluslve marca

rá "golos em ta:nlinhas":

A 'grita já comE:(�OU. Não

adianta culpa, o sp.!,i.húr
Osni Melo. E12 não tem

culpa em cartório. Fora!11

os clubes qlie sobcl'aramen

te fizeram o 8.côrdo, para

"coibir despesas". ,

Eles semearaUl '.'entos.

Q.ue colham agcra temp2s
tades.

Portanto nestas Cl:-CU1!S-

t8:1c:as as al:ga.ções fi::ma.

d? s pelo á:"cS�ro. cão � nC0n
.

t:;�.)tq,,}�,,:s- t; lnfliscl1t1.v'�ls pa

ra a justiça despoJ'Un..

Não adia':1ta os advoga
dos e es repr8.,,,utallte�
des clubes afirmarem qus

o atleta tal, não ·:tgre::l.Ju
loinguém .... que nqo ')fen'
eeu a mãe do juiz et�, I:'tc

. .. pois SIDJ. fala s�rq i:1ú

til, pois a lei esporFvP" é

ir.exorável. O juiz f?}ou ...

s�;.a derú"'cia foi apoiada
p,;J.o delegado... n�LO há
(1/",i(las o atleta está li

<'�'''ado. N1io adianta es

p�rnear.
Dentro de 40 dií),i;, �!' �

quj'1es ca.tarinevosas do in

t�rior, ficàrso CCJn! �lla3

;:1 -:iras desfa lrQr1as, pe�a
SlW1Je"S'" o de alQ'uns de

i (., "'�°l'S atletas, pelo T.J.D. ela

O paissandu e"-:'l Blume- 'F.C.F.
nau foi esbulha(10. O Almi

rante Barroi"o �l1.l11bém foÍ

vergonhosame.nte r011tiaão

em BIHl11-··�'S\1. ]i;m. s�o

Frll.:1cisco, o j lÚ,� ({LU' l'f'fe

rendou o "matp.h" !'aissan

du V€rsus Atlético lm'al,
pa.ra "salvar a pátria'·, ex
pulsou de camp,) vários a.

tletas paissan -lua.no:::. A A.

A. Tupy, perde!.l. em' Brus

que. seg-u.ndo sens !;orr.ecio

res, pela ecr�ri�j1.1iü:LO qUê)

o árbit.ro 11.':m;'1'.'.c"'se 6e\1

ao Clube de :'!1a t:>rn.

Estes para il1l5t'·91'. são

alguns dos Ji1l'.l: 'ó" cas(,s

surgidos e gerai"7- par á�
bitros desonestr: . .,

Clube da ca;.;� .,., ..,.,�

perder. O ,juiz j �'l r!l" :'. ".lo

casa, deve ser {) p,l't.tfice ria

vitória. Em :!ontra]:�artida
surgiu a lei "dent·� por (len
te ... ôlho por. 61h:)" Lei

dura, implantada em nome

da eeo:nom�a. A vingança
serâ' feita no !'eturnl). !sto
tudo acol"tece!lo futebol

bt-campeão mundial, para
apenas evitar "d�spesas".
Mas o pior virá. agora.

As súmulas dos' jogoS es

tão sendo encaminhadas
pa11.hti"'ameT'.te p�.r!l óJ Tri
bunal de Justiça Der,porti
va da Ferteração Catarinen
s.e de FUtebol.

A súmula para a justi
ça esportiva, é a ·peça. vi
tal do processo. E quandQ
as declarações do árbitro
em súmula, são. cOrrobor!t,
das pelo deleg'9.do da par

,tida, já não sãd: malS de-'

núnei��.. .dog�n�;?

Entào nosses clubes de'3�

cobriri3.o quão danosa foi

sua decisão eIP. determinai

que es árbitrcs dos jogos
serão da liga local.

Na zona três, em� três ri)

c1arlus. uma dúzia de joga
dores foi ali._iada de C'l,m

po por 2.rbit','os, em a,li:êl

1;icas patriotadas. lO
, .

Nesta' históri<t tôda,
quem não tem ct'.lpa 1.;es

mo, é o T.J.D. da F.C,F..
Mas êle será I) grande
sacrificado. Ele seri o

grande c�iticado. Sôbre êle

convergidio tod'o o clamor

dos clubes.
Fé'lizmente entre os ár,

:: ''''';s de Sant!l Catar!na,
.t� :: uitos hmnens hO!leS

tos.
E a êstes juízes hOUf'S

tos, compete :i moraliza.

ção de nosso fnt;.bo1.
Quando indkadc>1 "ara

arbitrar uma partida, nã:.
devem aceitar auxil.iares
conhecidos pela stla faccio

sidadl8. Deyem, inclUsive
denunciar ao T.J.D. as ga

tunagens de certos cole

�as menos briosos.
Acreditamos m°,5lUO, que

somente os 'Juízes hones
tos poderão lim!)a::.- nosso

futehol de cerG% bandidos
do apito.
O T.J.D. quem sabe. po

derá cooperar' pnia ti, mo�
ralização das ar�itm�ens
mas a vassoura(a saY1eQ;:to

,ra. dever.á .

ser daçl2 r.om.

vigor. pelos árlr�!,(lS hones
tos que l;lrilham em nçllsos,

de futebol.
··'t;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Ce'".'. II',
o governador Celso Rir

mos e senhora ofereceram
ontem a noi-te, no S�lão
de Deapnchos dó PaUlc.�o
do Ctovêrno, coclçtaU em'

homenagem' à Sémana Co
memcratíva -à BahIha Na
_,_1 1, Fj!:1�hue'.o. EJtavam
LJl'G,Sen':es várias auto-íea
des civis, militares e eele
síástícas. Por outro' la!l0'
ontem' ocupou uma cadeia
de emrssôras 'da capital . o

presidente -da Asse-nbléía
LB';;:islatíva., deputado Ivo
Silveira falando sobre. a

Ba1;p1ha Naval do Riachue
lo. Às 15 horas foi p�océdi-: ,

4 . A �.
ti? a entrega de prermos
aos vencedores do ooncur

so de Composícão -Orten
tado pelá' Secretaria

.

de
Educacão e Cultura. A .so

Ierr'dade foi realizada no

Salão :t{obre do, Quinto
Distrito Naval. Em .pros
seguimento à semsna da

Batalhá do Riachuelci deve
rá proferir palestra hóie,. o
desembargador Ivo Gui
lhcn Pereira de Melo, pie
sídente do Tribunal 'de
Ju<;t·�<1. amannã ocupará
cadeia de emíssôras locais
o góvernada-r Celso Ramos.

ROTARY HOMENAGEIA

nário· da B talha H�val co Riachuelo
, o Rotary Clube de Fio

ríanõpolís, comemorando o

centenário da.Batalha de

Riachuelo, bdmenagean,
hoje, ria �o-jantar que
reaJiza, c semanalmente, �o
Lira Tenls Clube.. às 19 hO
ras. a 'M'u:inhq, de' Guerra
do Brasil.

Especialmente convidado,
comparecerá' o Almirante
Dantas 'I'orres.. Dd.. Coman
dante do 5° Distrito Naval,
ao qual, na ocasião, séá
oferecido um 'cqrtão, de
prat� assínalando a pago
sagem da datar-hístôríca.

. A palestra alusiva a Ba
hlha, de Riachuelo será

proferida pelo: ilustre ho
mem

-

de letras . e historia·
dor catarínense dr. O�wal·
do Cabral, que, gentilm'-'.n
te .. atendeu ao lle�;.rl() dos

,;otarianos de Florial:\ópo
liso

PARA Al\1ANHii

8,00 horas Cerimônia
de

,
hastearnento do P-'lv�

lhão Nacional, ' Junto 80

busto' do Imueti91 Mari.',
nheiro lI4al'cUio Dias,' n�
Escola de APrend;�e� de

Marinheb:o!? de', Santa .Cata·
rina. Colocil,ção 4e corôa

HO,ie dia .10. estado em cohr "OSMA, RCUNHA",
CRn�svieiras', n:) qrupo Es' durante 'o " horário d:J.s

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

Dep. João.. Cus�ódio
Luz

,Dr,. Jà:de Mágalhães
Mini,st-i·o do 'Tribunal.
Contas
Dr.' J,org�,Ba'ct lVlirâllja,.

Expor Suas Obras
lâmpago pela Secretaria do

OeSto• Dentro <;la poucos
,dias, portánt_o; l;l, popula�
ção oestina poderá apre
Gfur, <;le mab.eira mli,is elo
qüente, . as realizações do

. Gov'êrno Célso' Ramos, no

Setor de' ativ:i,dade .da s�
cretaria de Estado' I)l1:fa, ÔS

/

Negócios do Oeste de �
til. Çatarina.

'. '. .

.;; i �Vl:.!;}t-�ir-a hrp ..h:'"'Inte CÓn10
F'

;pr�n;'1l_l?,i_',:-''"V'j''
.

de flôres pelos Oomandan
tes 'do- 5° Distrito Naval e

da Escola.
.

09,30 horas - Cerímõnía
cf:vfuo.milltar de Inaugura.
cão .do busto do Almirante
MaI'([uês .de Tamandaré,
com Q comparecímento do
E;xmo: Sr.. Governador'

.

do
Estado e demais autorida
des. Leitura da Ordem do
..

DIa do Estado Maior da
Armada. Entrega de,meda
lhas, do Mérfto Tarnanda-é
e de Temno de Servico r"fi
litar.

.
Desfile de embarra

ções nelas ímedí � oões do
local da inauguracão.

11.00 às 12,30 horas
Re"e'l)�ão - coou=el .

ofe- '

recído pelo. Qomandante do
5° Distrito Naval às -uto
rídades e pessoas g-r"das.

. 12,3'0 horas Palestra
nas emissoras Iocaís. ne'o
Exmo. 'Sr. Celso R<I�os.
Governador do' Estado en

cerrando as ccme-nereeões,
.

15,00 horas .".:_ Sessão só
Iene na Assernbléía Legis
lativa, do ,Estado' em ho
menagem ao. Centenãr+o da
Batalha Naval de Riachue·
lo.

2�.OO horos B\lUe de
, gflla. nferecido ,à 1IJt�-inha
de G"p,'r'r'l ,pela Sociedade
Catarinense.

�-.- __......----�---- \

Obrllad�:, disSE ram os aurURomos 'de Piracicaba
J. d O

Alguns acadêmicos de pasta' com informações' de
.

fi �.' .

8 II
agronomia � Caravana da Santa Cn:tarina'.

.

ii r � im ',' j IVe irã e 'O '��l���: ,,��f.:ri�' :ei:;;!: b!�e���'it:�:rê��apr:;::
,Piracicaba, São. 'Paulo, to- ma, que constaram das pa.

.

b I d
ram entrevistados pelos Iestrás realizadas pelo pro-

e
.

m .' e e Z c: a o ::�,=��;F ���:;; l?�!���;�::� r.:
Disseram que estavam trutura 4a Secretaría da

satisfeitos
.

e que O· pro- Agricultura, e sôbre a eco.
grama havía agradado. a nômía rural de Santa Ca.

todos. Fizeram referência a tarína, realízada pelo éngo.
maneira como' foram tra-,' agr>. Roberto A. Zaguini
tados pelo di-. Antônio' Pi- técnico da ACARESC.
chetti, Secretário dá Agric'
cultura, que além 'de pro-

.

mover a hospedagem os

visitou no CETRE e almo-,

I

cou com todos membros

da, referida Caravana, de
pois de oferecer-lhes uma

,

sera
A . Prefeitura Municipal

de Florianópolis pretende
embelezar tõda a área não

I ajardinada do Jardim 'Oli
veira Bello, situado à Pra

ça 15 'de Novembro, pa-
"vímentando os passeios ali

existentes, com .cacos de
marrnore ,de várias tonali
dades e colocados de ma

neira a representar dese
nhos de motivos folclóri
cos da I�.

(PLADEM) torna
o seguinte Edital

público
de Con-

terreno, bem como a repo
sição e alinhamento das la

jotas que atualmente .de
marcam as áreas ajardina
das;
4.°

.

_' O calçamento po
derá a critério do emnr"i

teiro, combinar os cacos

corrêncía:
"1.Q -' É aberta' concor

rência para serviços 'de
calçamento, com cacos de
mármore, das áreas não
ajardinadas do Jardim Oli
veira Bello, situado à Pra

ça XV de, Novembro, nesta
Capital, com .superfícíe
aproximada de 3.600,00 m2.;
.2:Q - O calçamento de
verá ser feito cem clicas
de mármore. em cores. va

riadas, com quadros apre
sentando desenhos que . re

presentem o "folclore"
ilhéu;

de mármore com '0<:1.",,:; ",e.

pedra" ferro escuro, ou gra
nito de CÔ1';

, 5.0 .,- As propostas, em

envelopes' fechados, deve
rão ser.·entregues à Secre

taria de Investimentos até

o dia 25. de junho corrente,
e dela constará:

. A respeito desse melho
ramento do nosso príncí
pal . logradouro ,público, o

Secretário de Investimen
tos da Prefeitura Munici

pql, Dr. Georges Wilc;li. Exe
cutor do plano de Desen
volvhnento Municipal

3.0 Compreender-se-á
com,o serviços de calça'
mento, o nivelamento do

a) deSCrição da obra, in

dicando qualidade' do mIa
terial empregada, e dese

MOS a'serem· compostos;
d) prêço e ccndiçõés ,de

pagamento;llistUf enIo eleitoral v[ Ir ote ·r,m Caoasvieiris
Rerificacão

,

Em' nossa edição ·de on

tem, por um lapso da re

visão, na matéria !?ob o

título Televisão sem sorte
em Florianópolis, algumas
palqvras sairarp trtlllca<!_as.
Onde se lê a Sociedade Pró
DesenvolvL'llento da Tele-

, �jsã,o, iem: .

o praz.el' I de � /

mnnicar. Leiacse· a Socie

dade P�Ó Desen�olVih1ento
da . 'relevisão

.

,tem ,ó pesar
de corl'lunicar ...

c) prazo de conclusiío
.dos trabalhos;
'd) outros esclarecimen-'
tOs' ,que julgar necessát1os.,
- 6.° - A. SecretaTia de In
vestimentos se põe a dis

posição dos Senhores inte

ressados, p'ua quaisquer
outros detalhes', que se tO,r
nem necessários.
'7 de junho de 1965

Georges W., Wilde
Secretário de Inv�stimen-'

tos"C"· 1;· d FI
. ,. ,;'

.

am�ra· un�or' e IOrl[JlüpOHS
, B.RD,E ..

Di. ,José Rêgo , a:av.al- ComHnRc�r:íoca -'ti -::: B.l't.I:').�.
• . i ,·"c , \... 'tU

�r. Armardo :íJ' <)l!"ei::� A Presidência da Câmara Júni"r de F1ori9nÓ'1olis. por
_ P�:Qcurador· Geral Já.' 'rt,errnécUo' destà, leva aó co:nhecJmenta de seu&-Ass-ciados .

(
': '·S�"?,\;"J.X', .

((Pé) 1J'Jt.ão suspensos, a partir désta data, as Sessões Ple-

Dr. 'He�riqu� I:CoLz:aJ':;· ': C(msul· da, Bélgica - �r. . míri'1S,

peputal.o Aurec ,Vidal �Úan 11': FJjinc
'

Comunica, outrossLrn, -que o reinfcio dps re�eddas Ses-

Ramos' Pr; R�nato Ramos na, sões dar-sp-á �l" data a ser pré<'iamente fixada.
.... " ... ,. I

. Dr. Luiz Gabriel - �x- Sll.va -"- Senadgr: d� ,Repú" Florianópolis, em 9 de junho de 1965.

blicâ·
. .. "

Gee'l'gc' Ri'ch.a.rd Boabaid Daux
, Depútado ,Joãó Bert0!U Presidente

. pr�;�;;:!�e ��r��ro��.��· 8,"a', r.b-.'.-a'· r-�n,:�.'-
--__,-----...,--

:.1'0
. _D�' R€�ny dOll�,�!�r,t,tA�� .�

I rDr. Otta Ernit -' r�,,, nr:t»,stra,f1Or' � .,g;'Gn�1:Hi•. cta;:

�:·_�:;:'_:�r2·���'�:"�_�_:���:�Ó��_A�����'_�'Ó:: �Evici�u .i 'p�õpria filbin:h:a' de 2
Mli.li'RA, (Oli�) " 0 jndj .cl�ndo-a 1'.:1os c<ü>elo;,;, ou costas a met,cadodn _ .IOU- do desalmado .nclivi.hw, a

yíduo 'de nome esdrúxuló então, pelas orelbas bada e que era por êle. veh Policia, tendo ?l frente o

-Castulhq Bastos - não. A pobl'e mãe t.udo prc-
.

dida em outras-riJ'éaltáz.1es. e:scrivão LeandriJ Hartrier,

ere. do trabalho, nem q,ue,- senc:ava, sem corªgem pa- Numa das vêzes procUIsn- "'ir!giu-se à casJ, de Cas

ria nada COl1i o pesado, Ô ra Ul!Ul reação em'- defesa do fugir àquel�s atos cri- tulha. Estava vazia.
.

}A:as,

"lesco-lesco". Há maneira.s da,' filhinha, tanto,tel11':-l. a minosos, _recusara-se». a- detendo-se em mais '·de

menos cansativas é, talvez' ferocIdade agressiva dt) companhá-Io. M9.<;. Castu- órada revista, foram des

mais réi1 -asas de gai'ha.l' bandido, Pouco c!epo�s, en- lho não adrniti'a dt:sobe�ii- cobrir o celerado esconc1i10

a vida: avançar 1:.0 alheio.
.

treta,'to, chegava de. \"Í1l:ta ência. Levava-'3. ::Ws. em· num guarda-rQupa, efe-

castull:lo já g,,-' aéfJstúma- uma sua irmã, res'.df.nte punóes e socos e at.é amea tu�ndo a sua p'i-isão.
r�\ a a�sirn procedet pa':a ra c.idade vizinha de Rio çava-a de 111,01',,0., com a Quanto à, mart.irizaCla

n�o quebrar o gesto à som Negro. Ven -'0 9.
. criança p01Jta da faca espetada em criança, a triste prês!;l de

.

bra e água \f-r' s;:�. '::VIas, quase es estado d'é -coma, suas costelas. um pai sem entranhas, foi
,

tartas 'vêzes vai (1 gato ao .foi posta, ao corcente do posta sob cuidados médi-

moinho ...
-,

Que se, passara, pela' espõ- Nos últimos dias, os as- cos, procedendo-se ao auto
,

Âcontece que Cn:'3tulhO� sa do' monstro. LtlC)nt,�nen' sa:tos' eram. feitos' contra de corpo-�e-delito. Seu fS-

de' 27 anos, é .!1lSa,do e tem ti, procurou a Volieiu, à' uma fábrica, de talçad0s, ·tado é deis mais 'meUnúro

unia· filhinha <ie .:lols e qual nar:t:cu o horripHante· na Vila Argentina. sos, não se pOdendo afir

melo anos de i -'3-cte Gatu- !atã.· De desse das· inf:>rma- ma.r ainda .se conseguirá
no' refinadb: forçavA' a es- 'Intimada- a 1,Ü� compare- ções da desgraçada vitima sc.bl'evTver.

p6sa a' aCol11panhá-.o e au cel', a espôsa ri? Cast.l_llho,
imà-Io ras sortidas em -amedrontada, t,C;!1t-ou .ne"

, i>u�éa' do alheio.'MaH�afa- gar ou ameny:a!' Jt Tr10-S-·

ya-a amiude, esoancan- truos:dade cometidr.. pelo
do,:a.· E forhava-se mais marfdo. Caiu: porém . .' em
feroz àiClda, quàndó' em-' coptradições e 'em pran",o.
llr!agàdo. A infeUz mulher relatando, f;intào; a tragé'-
,passpu a temê-lo, sob' úm dia de sua vida

.

i:egithe de contí'1uo terra!')·
.

Dlsse que Cas�uiho frr-'
liá

'

dias; da, semana pas:' -çava-a' a adou pa nhj-�ó

$adá,
.

Casrulho Bas'1os, ao na"
-

horas de p�'a tica -ê

e.ntrar em casa, à rua Te- roubos,' flcando de guarda
"e"te Arí Rauel1, sem mo· para av:sá-lo da auroxima

tivo nerhum, nem ri:Ü'SÍ1ÍO. ção de estranhos: (,ti sc:;"1-

uma trave<'su,ra inocente· do obr.�ada a conduzir às

'que o irruàsse, agarrou a

r1h;�i1:a e passou .a espan
-cá-la

. vjoí?nt,!lJnf'�te. S<'U8

instintos hárbaros, poré�,
nào estavam satisfeitos. E,
assim, segt'l.rou-a pel�s pcr

nir>has e virou a martelar

Sea cabeç:J" da !nfort1J�a"!a
:

nunyítlma caD t.ra as pareeles. . ;.� I, � >

Fraturando-lhe um. braçi),
. .�.

produz!u-lhe tn,mb'él11 011-
\

Viajou' .ontem para oBa_
tras ferimenk,s -'e �-t'avíd'l" neário de Cn.:mbori'u a ca-

Encerremenio do Curso de, Aperfêi�
le:' cÓljm:nfo de Professcres

.

'pr['mLr:-o�, cm'lfajaj, "

,

\,', . \ \ ,

"

"

Amanhã, na· cidade " d� pio, Q Secretário,.,de Ec;lti.
Itajaí 'se .realizará O' eacer· cação�. CUltura, Dr, Lquro
ramento do Curso de,Aper- .\Lócks, a.'SuperViso1'a-Chefe
feiçoamento de, Profes- de, Santa "Ca-tarin1.l., p,.mfes- .

s ')res Prt-nários Mu�icii- sôra Jair Simão da Silvá e

p:,is, ministr�do pelo' Ser- . os' Pro-f'esS'ôres
.

Catel1--átf..
viço de Supervisãq Es._CG-_

.

oqs do InsMtuto de Ed;'cg..
lar, �b a ori?ntaÇão . dã ção "Di.as Velho". I:Van NO.
Pro!e�sôra 'aJir simão dà . bre e Dr. Cíd Jo�é Goq-
S�lva. I . luto

: ,A� l?rofess�ras,"\GleuslJ.Roffmann Philmni e T.,vgia
May, .

d1l. . Equipe Ce�tr�!
'dos Serviços de Sunervi
são., Eséol3,r, e as Sunerv,i.
soras 'Irmã Anna G"'rv�al.
ves, Camélita V'ltS \Br'1á.
lloõ()k.. LHa. Amm'ska de,
Campos e SilVia Minis. Du·
t.'r'-! .,.e:st:1ir) rl;' 'Vl"?""h�ns 'Oe-

Tratando àe assuntos
relac:ol'a'êos com a· e�er
gia elétrfcil.; visitaram. as
Ce:-tra's Elétricas dE Sa',

ta Cata"La aS scgU:int�s
pes�cas:
Dl;puta o NeJson pedr;':,l
Dr. Füli'iO Vieira, Chefe

do Gabinete de Relações
PúbEcas do Palácio do 00-.
vêrnc.

.

)

SE creLr:o da l'LgI-icilltura
Er g. Ca tIos Alberto .;!"re

:fer:co - da CEPCAN
.

D�'p1_;_taclo Ivo Montene-

Está senda aguardadO
.

em Chapecó. um renomado
desenhista . e pubUcitário,
cuja vinda à séde da Se

cretaria, dos' Negócios dá.
,Oeste, prende"se 'ao fato do

ITlesmQ orgs,niza� . um ar

tístico. "st'l.nd" c_om a ga,le
ri:;t das obras já realiza'

das, em realizações e pre
vistas para. um: prazo re-

,.Também estiveram. pre-,
sentes ,às aulas, os' DiretO.

�

res dos Grupos Escolares
e .das, Escolas RemlJdas d�
que1<:1 cidade, bem como,

Inspeúores ,Escoiares, ,

O Curso f�i coroado de.

\
.

13,00 às 18,00 hora's,' os
funcionários da 12a. Z0!Ía
Eleitoral. !ealiz�ndo. o al's·
ta:r"'ento eleitoral volante.
, Os interessados deve"ão
comparecer aó local cih
do, munidos de 3 fotogra
riAS 3 x. 4 e documento de
ideritid'ade Que poderá ser:

eertinão cie nasciniento,
certidão de casamento, cer-

segue o alist<J.r"'ento eleito
ral n<lS -ZonAS E1eitomis da
Canit?l. A 13a. Zona tem
trabe1hRdo' intensq""en�e'

. das 12 horas às' 18 horas
atendendo qO público. ,r

tificado m1Utar ou carteira
de identid'l.de, para preen
chimento de seu requeri
m�nto.
Por outro lado, m'Os-

de
�; -

.�_ _,.. ....:....- _._-�..._--_._...� _._---_ .. _._- _ .... �. _ ... _-�
.

- ----- - ._-'--�------ --;._,---

Te1éfone5 AUIC411áficos
P�ra: Chapecó

que Inicialmente 200 _ ser1io

inaugurados. f.;P.1 primeira
fase. Essa impnrtant'} rea·

lização vem contandlJ com

o deci -idlil ap(,'o da
/
secre

taria do Oeste

Dentro do !l'_'�meiros dias

de Junho ,dpv3rà inaugu
rar-se a TejeffJmc� .

olhi
pecoense, dO�·lrd,)' a

.

cit:la
de de .500 a:Jar,lho,,·· t�l�
iônicos automátii:!ôs, sendo

-'
,

finos

'nsflufo de Propaganda e Me,f·,
cadologia: Inayguração

.

Será . inaUgü.r�dC:)· iÚi .10
horas c'ê hoje o INSTITU

TO,DE PROPAGANDA E
MER:CADOLOGIA.

à rua Deodoro 19

5, comparecerão autorida

des, jQrnalistas, púb:it;:ttá
rios 'e numerosos cOllvida-

,dos.Ao .ato, que se17Í'í. reaÜza
do na seae· da �nst;tuiçáo

Carav-ana
._-

dol T!lfismo
Camhori9para

t.arina para �ncrem\?ntâr c

turIsmo urugualo e argen
tino _à tema barriga-verde,

cebi "'os pelo·. prefeito
Cidade e serem alvos

" vá-rià,s hOl11paagflYs.
�ti":jLi'iq$S,' t'i.r�p5tjC2,� l'\'Ü'i!" d2n�Cr'1stralldú' gr;:-!nde i:1-
.'

'(

n:·9 ..i; ..��;�:·�'· .� ·;re( tf�r,êss.e .por Fll)\·i:f.l(lP�jli3,·e
, .suv;s' ;bfiJ<:iZ8.::J· Ea�
;:';' .

'\'1'.(_:_.
'

...
'.

.;"..-': '

. parte (i.e PE:;iil)[1S ligadas ao
.

em '.S'1.uta. Catari-·

Sôbre ,a visita, disseram
que foi proveitosa, como
também que o acolhi.
monto foi cativante e·, oh-

. jetívo,' dêle levaram exce

lente impressão,

Florian�}lolis, (Q�inta-F'eira), 10 de' Junho. :'de 1965
-----_. -�---------__,_-_._-�--

José Guglie,lm'i.: fa1ecilnento
Com idade· avânçada,\ 'fa

leceu, sábaçl� últirru), n9
município de Morro da'

Fumaça 9 Sr. José GugUel-
.

mi, de tradicionai familta
ligada ao su� do, Estado de
Santa Catarina.

deI)-ciara por, gestÇls de fi·

la,ntropiÇl.. .

Eintre outros.. eram . seus

filhos o industrial' Santos
Guglielrili, que realiza em·

preendimento de 'vulto na

cidade de Laguna, e o sr.
Antônio> Guglielmi. SobÍi.
nho, de destacada partici
pação na· política de . Cri·

ciuma, onde preside o Di·

retório do PSD.

Era o extinto muitci co

nhecido, e admirado por
suas atividades' pioneiras,
rios, setores· da indústrta,.
eomérci,o. e agricultura,
propagando-se, além ,de

Morro da Fumaça.' pelas, ci-
.

dades �6 Urllssangai IÇara
e Ctfcluma. Nas.J.ides po
líticas, despontav�

,

como

velho baluarte· das filei
ras do' Partiçio Social De..
mocrático. a Que ·serviu·
com adP1i,.�,vel' rlej:;v"P,lo.·
o aeomnalfuámEmto

�s r:<Imadas sociais e'
fissões, na homenagem
tulh� àqllele qüe se

prrr

pós
evi·

REPF.R(;Ti8�IO NA
ASSEMBunA

6 'qeputado Pàúlo Preiss,
q_ue

. acompanhou o .sepulta.,
.

menta, fêz o 1J,ecrológio ,do
sr.- .José Guglielmi, 'da· 'tri

buna; ,do legislativo cát8ri·
nense. TÍ'açOu,lhe o' perfil
de desbravador e· homem
que coomirou·
de caridade.'
"O ',ESTADO" endereca

-

à
família - enlutada:

-

as', eXpres
SÓBS de seu profundo· pl)o

do
féretro do...,lngo.·' Je"nl� O

adeus de: neSSÔfl-S de . tôd� s

"P�RTi�,o(; ;��t�I�i :', �kMOCRÁTICO
DirelóriJJ B��Jional·'

EDITAL DE CONVO'c � CÃO
O .PARTIDO SOCIAL DEMOCRA'J,'ICO - DiretóriO!

�onal de Sa.nta ,catárina - por seu Presiderite em

exercício, infra-assinàdo, devidamente aurorizado pelos
Estatutos do Partida, CONVOCA os m�mbros do -mes·
mo Diretório pará· uma: 're�ão �es-ta. Capital,· na séde
Partidária, no dia 12 de junho corre�te, às 8;00 b�raS,
para tratar ,da seguhtte �Ordem ® Dia":

.

.
T .:_ Elaboração de ri()�S para o ftinciOilaln,ento

da Qon�elllção R,egionaÍ, clInforme determina' a letra
"k" do artigo 18 d<"s EstatutQ&;
II - Outros assuntos de ip_terêsse do Partido ..

Fkdanópolis, 5 de junb,o r:oé 1965.

(ass�) Ad;.erbal Ramos da S,lva
Presidente do Diretólio' Regio�al, em exei.·cício

- ,PARTIDO SOClAL DEMOCRÁTICO
I I . ,

"

DirelórIo R,ãgional
EDITAL �E CONVOCACÁq

Sà!a.

O DmETõRIO 'REGIONAL· DO PARTfÍ)O SOCIAL
.D�MOORAl'WO' I)E SliNTA C4TARIN.A � por sua nte'

.

sa Diretora, tendo �m vista I á delegação d;.e póderes que
,lhe outorg<lu o respectivo ruxetótio em su,a reunião de

2 de' abril próximo passado, CONVOCA, .1.e acõh.lo coJ11
a letra. "j" ,-0 artigo 18 dos EstatuWs parti'}ánOS,}
Convenção ��gionaJ lJal'la realizar-se no� dias l� e 13,

junho cO,rrente, nesta Capital, 00tn início às (nove) b

ras da mãnhã, para deliberar sôbre ,a seguinte "OrdePI
do. Dila": "-' r-

.

."

,

I - Escolha dos candidatos do 4"artjdo a GoverJ1$'
dor e Vice;'Governador;

II - Outros aSs�ntos de lnterêsse partidário.
Flf1�iaÍiópolis, á de\ junho ��. 1965. .

.

(ass.)
(ass.)
(ass.)
<iass.)

AdeÍ-bal Rarmos ?fa. Silva
.

Presidente em e�

Renato, Ramos da 'Silva - Secretárió 6eJ1!l
Hermelino Largura. - 2. Secretário
"''_

..-
I \

RoIbert9 Oliveira - Te�Ul'eiro_

da

d� ,FLÂMULASpor
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