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IFrente Frla: Ne:;nti,"ü:. Pressão' 11.ttilOsférica Média:
lQ17.1 milibares; ](ollllleJ:atura lUédia: 26.3° Centlgra
.dr-0S; UmhJade.'. �clatha J\�édia: 137.3�o; Píuvíosidade:

I2:> 111J11s: Negativo - 12,5 rnms: Negativo - Cumulus
--, Stl'.atus'::_ Nevoeira Cumular - Tempo Médio:
Instável. .
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Concílio decidiú:

,
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Govêrno não cogita prorrogar
o Ato Institucional

. BRASíLIA, 22 (OE) tou o sr. Milton Campos,
"Não passam: de especula-" -

que em decorrência" o Pre-:

ções as notícias: de -que o" sídente da República pode
Govêrno pretenda prorrogar rá.. necessitar de .' novas
o Ato Inst;tuCional." Foram idéias para poder continuar

declarações do MiIiistro L da o trabalho iniciado a lo de

Justiça, quo áduziu estar o Abril. O Ministro da Justi

país passando. por defícil e ça .dísse mais, que: "O
. delicada situação. Argurnen- apressamento ela .conclusão

. AGUARDE'UM.PODCO MAIS!'
"

.

I

,SEU DINHEIRO VALERÁ O ;J�BI�!
OU11D01 ORDE?

NASCERAM
�

JÚNTOS
-

Em circuiação o nôvo 'número 08, h:,�\TISTA LUSO
BRASILEIRA, .a. revista da família. catarínenss. Destaca.
mos .as I

reportagens príncípaís: ATpALIDADES ESPOrv.
'fIVAS - ENTREVISTA COM; ALDO SILV/� - �IER?I&
DESCONHECIDOS -.A HISTóRIA FANTASTICA DOS
IRMAOS CHINESES QUE NASCERAM' JUNTOS' - UM
SACERDOTE coM �ULHER-' E FILHOS '- CHEGADA'
DO FOGO SIMBó!--ICO A �LORIANó'POLIS - A HIS,
TÓRIA DE UM GRANbE AMOR - Outras seccões de in
terêsse geral, cinema, rádio, poesias '0 etc. Colaboração de
José Vicente Sanches, Mário Fernandes Dias, Terezínha
Cascaes DiM, Osmar

.

Antônio. Schlindwein, Divino Má.
ríot, João Correia e Pedro Bertolino. Adquira hoje o seu

exemplar da melhor publicação da ·terra barríga-verdo,
que representa um laço de amizade entre Brasil e ·POl'tl)·
gal, e que leva Florlmiópcilis a toelo o mundo. li. ,venda n'!s
bancas da cidade.

.

Você poderáT
compr ar' múi.to
mais oaratê>

,
,

'

dos IPMs instaurados pela
Revolução em todo o país,
por determínação do Presi

_
dente da República; é pro
va de que '0 Govêrno não
pensa em prorrogar o Ato

Institucional, nem tem qual
quer projeto para conseguir
elo oongresso, legislação es-

'

pecial que substitua aquele
documento.

13.· Sa'lár�o
aro, 22 (OI;::)

.

t 1'0 (ia Fazenda
° MiJ'*'

desmenti'

rn (.!UC. a pscol.llü.. uos dlri-
gontcs lleQclf\nucos, rode
ró, Bel' um 111al em vis ta
nova lc;:_�ifla�:'1o. estúdautí;
a ser votada :--10 Congres
so. O Ministro. disse ainda
(j ue essas eleições vêm so"l-

, do dísputadas quase .�x-
. cluslvamente

.
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CIDADE DO YÀTICANO, -. 22 (OE) -- .�--,-��'-
.

.._.,..-�� / .

OPapa,�a�1o VI, cla�ilicoa d_emelllorá··Curso de A,
.'

ntropo' 1"0"g�l·a-lI·vel a declSBo lomada e�a manha pelo Con.. .

-

cílio Ecumênico, sôbre:-:o govêrno da jgre..
' ,. .

ja. Por esm·agadora màioria de valos, os ótimo.
'

'ap'
.

rOI·veitamentopadres .conciliares de.cijliràm que um cole-
,

gíado de bispos, vai �ecidir com
.

o Sumo
'.Pontífice a tereía de d�rigit os deslinos da

/

igreja.

CORONEL DANfLO KLAES,
, i

Iongos anos do nOSS0 Es-

téiçlo .

Na reunião, a que compa
receram funcíonarios e. en-'.

mêses.
Ao' término do encontro,

o En;;' Anníto 'Pctry P11'lI-<O'l
ao .Eng� Boris Tc,·tsehiCsc;J,
seu, substituto, n Dlroçào do

Departamento Autbnomo o'"'

Engenharia Sanitária, em

gurando-lhc feliz adrnlnls

tração.
Ao ensejo fizeram uso da

palavra varres oradores.
manifestando seu apôío à

.

nova, Direção e desejando
uma proveitosa viagem ao

Eng" innito Petry, que dei

xou esta Capital com des
Uno ; a Washington ontem.

darão audiências nas Cole-'
torias Federais das' referi
das cidades.' atendendo às
consultas de contribuintes
interessados,

sua viagem' pela América
CARACAS, 22 (OE)

Pelo' me-nos 60 mil pessoas
estíveram .: concentradas
nas prmcípaís artérias de

Caracas, aguardando ,".

passagem do Presidente
Charle De Goulle .. Nas' pro
xímídades do' palácío pre
sidencial, outras 50 ou 60
mil pessoas continuaram

----- ._-----_----"'""""----_."----<--.-"

Palestras Sõbre o Imposto de Renda
:Seguiram para o sul elo

Estado, a. fim de
.

realÍ�a
rem, hoje e amanhã, nas

cidades de Tubarão e Cri
ciuma, palestras sôbre a

nova 'legislação elo Impósto
de Honda, os sen110.1'es De

legado Regional e Im,p'Jtor
Fiscal do Impôsto ele Renda

.

neste Estado.
.

.

Além dêsse _trabalbo, a

quelas autoridades fiscais.

Ministro Iele Hoje
.

Sôbre a Compra
das Concessionárias

BRASI,LIA, 22 (O�) - A

comissão especial mista 111-

tegrada por senadores D

dtWUtados que estuda o

. Postos em liberdade
Presos' Polítiçós .

Na próxima semana, na

cidade de· Laj.cs, nos. elias
30 de Setelnbro, la e 2 ele

qJ,itubrQ, será levado q mes

mo programa di'l óriellt'lÇão
fiscal.

.
, '

iProjeto de lei" .�·elativo as

compras das' emprêsas
)

,

concessionanas dq grupo

1\.merican Foreil�g 'power
Con1jpany, estudou Ol1:tellL

agual'daúdo .

a chegada do

primeiro mandatário fra11-
'cês. Hoje, De·· Gaulle via-'

ja pàl'a ·Bogotã.· Na capital
cólombiana foram detidas
50 pe!lsoas como medldas

oe. precaução. Entrementes,
em Santiago do Chile, in
forma-se q�e .várJos mem

'bros
.

da orga,llização . do

-Exército Secreto da Fran

ça,f oram detidos, euquui.'l-
to que out.ros 'estão sond J

observados com rigorosa pasta de Mil'las' e' Encrgia,

·vigilà�ciUj. . fará exposição sóbi'e a nm-

Léria.

, ,

SAO PAULO, 22 (OE) :'_"� que apurou corrupçao .

na

O Juiz Tinoco Barreto da Prefeitura de Osasco. Em

lÍ:l: Auditoria Militar de consequência, foram postos
São Paulo, revogou a 01'- em liberdade 7 indiciadO;:;

"'
, dem 'de prisão . prevontiva qu/e 'se encontravam detI-

noite a� 6Q emendas e dois
que pesava contra 17 dos dos no Batalha0 de Gual',-

.substitu:tívos apresentados 4.0 indiciados pelo IPM, 'das do parque D. Pedro II.
à ll1atêrià. A comissão q,)-

• ,._-��

Ficar

enqUanto perdurarem .

(1,;:;

. investigações. Observad.:>
res esperam que a, presi
dência "deterPlil1c a .1'nedi�

da, um:;l, vez que 'o Sl< Ciro

Albuquerque prometeu prês.
tigiar até o fim aquela;

'Lará .
reunida novamenLe

amanhã, ocasião em que o

Ministro Mauro TIbl1(llL
.

\
Trucidadoresé'ParHcip,aram

, da's Invesfigaçõe·s
SAO PAU.LO, 22 (OE) vereador Jogo .Rlga e o cl-

Após dois mêses de inves- dadão Hirosl(i Shirakawa,
tigações, 'o Delegado �aulo que desferiu a primeira cu-

M
·

d
·

h' t' M'
.

f
.

f I A

b \
,

,!o'3é Azevedo Bonavides, de cetada ('lU Suidi J!'u1�tÍti, cuI-
ais

.

e qUln eo: os mortos nas - InIS ro vaI atar '50_ re' as 'Hal'Iri, conseguiu elucidar o minando C0111 o cxtemlÍnj,)

trucidamento' de uma fami- ela família. Houve uma du-

for,c.as govern'a'menfa'ls' lnvestigaçõe's SU,'márias lia de japonêse�, na locá.- �ia de prisões. Os detidos
lidade ,'de Ana Dias_ A' ,con- de Santos, deverão ser ru-

SAlGON,'22 (OE) - As Os rebeldes, apo(ier�ralll'se' RIO, 22 (OE) - O Mi� çãq. e profissionais do ftw �lusão é estarrecedoni! Co- movidos pàra Sãoipaulo. 0

f61'r.as govern�melltais do . também de grande ,q1.l'1uti.' nistrQ da Gúerra: fará nos e 18'. P:;il,llo.· Dia 25,
.

Q. Cy- - meteram' o �rise': o's 114 ju- : crirne, orlgmou-se P01" mo

Vietnam do Sul continuam dade de a1'1:na11'lento norte- dias 24 e 25,· exposição �. posição será feita, a joruli- ponêses que desde o início vtivo fútil. Ftikuti:, não qJis
a sofre1' violentos revezes americano.' Enq1,lanto as imprensa sóbre os traba- listq. s, COIU,l1.l::ltaS e co- vinham auxiliando as inve�.· ..participar da lil'llpêsa de

por parte dos viet-congs; fôrças go",crnamentais SQ- lho� das ,ÍllVestigações su.,. m,elltarist�,s dp assuntos tígações. Um' dêles, cllegou uma vala. Houve Oiscussâo,
que nas últimas horas, C011- Irel'Ulll quinhentas e seses- 111árias,p·· 'evistas DO ·art.,;�?olíticos e militares. das t :�Sl110 < ussi.stil': �l; a.}tó;), ponetadn e'11 Ftrllti, grituf
quisLaram importantes po' senta e uma baixas, o.;; vieL- 7° do Ato Institucional. Dj� >'�staçü�s de l'q_dio, telcvis3.o .. 'j';\s. O prüll:,ipal ,me:lilbro ri:1 cl;l 'família () extel'minIq.
Slcoes .anteriormente OCll- congs 260 entre mortes' e 24 el:ltarão' reunidos direto'�, 'e ue todo 0 Bras!l. de 'aSSa5$�ÚOS e .desta, iJ:1rá que,' não ficaS:

padas pelas tropas' le�ai!S.
.

�eridos. res. d� ·Ól:�.ãps·· de test��1},1f1l�iiS,.
....,;.�...;...;..;.;;....:...==�.;___;;.�_._...::...,,!L.."'""-.,;_�"--'�_�.;__��'iilli��5�..!i-li"'*flL�i;,.�i,.""'.;i•. ;,;: . .:�·:;�.:.�arié;&0����·�>�ii1��ilil�������

Depufados Paulis1as Poderão
Sem a Verba Pessoal

. SÃO PAULO, 22 (OE) -

." A
.

CPI que investiga de'-
',;, 11únclas' de mal-versação

da chamadà verba pessoal
dos çleputados estaduais

JJaulistas, sugeriu à Mesa,
a suspensão dos pagamen
Los e fundos desta rubrica,

)

comissão.

Quando? onde?
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A fim de melhor orientar buinte tiver depositado em Iaçã:o' vigente'; :CO'Ilto' per
aos interessados, transcre- moeda' a ímportancía ques- ceritagens do débito ríscal

vemos a seguir os artigos 7° tionada. serão calculados sôbre o

e 3D da: Lei nO 4.4õ7, de 16 § 3° No caso- 00 })Qrá�n·." respectivo montante .corrí

de Julho p. findo (publica- fo anterior, a .ímportãncta gido monetàriamente 110S

da no Diário diicial da do depósito que tiver de têrmos dêste artigo.
União de 17 seguinte): ser devolvida, por, ter SlC:U
"Art. 7°. Os débit,Çls, . rís- julgado procedente o recur

cais, decorrentes de não- so, reclamação ou medida

recolhimento, na data d e- judicial, será -atualízaia,
vida, de tributos adicionais monetàríamente, nos 't(�r
ou penalidades, que nao mos dêstes artígo 8 seus

forem efetivamente líquí- parágrafos.
cffidos no trimestre cívíf elo'

que deveriam ter sida pa

gos,_ terão o seu valor atu

aliza:do monetàrlamente em

função <i'ãs variacões 1'1.)

poder aquisitívo d)à �noeda
nactorral,

'

.' .

R nd

de 'débitos fisvais' )contecimentos.d\I �"--l.-;i_
Sociais

COMElVIORAÇÕES DO
ARAUJO FIGUEREOO __o ,As comemora

ções programadas peja ACADEMIA CATA
RINENSE 12E LETRAS por ocasião do cen

tenário do nascimento do poeta conterrâneo

Araújo Figuercdo, transcorrem animadas

cumprindo .. se à risca todo o' programa ela

borado.
Dia 27 do corrente com uma sessão 50.

lene pública na CASA SANTA CATARINA
encerrar-se-âo essas solenidades que prome

tem uma noitada cultural.
ANITA GARIBALDI 'EM LAGUNA.

CONJUNTO EDUCACIONÀL "ALMIRAN
TE LAMEGO" -- Subi;am a se .transformar
em um grande aco�tecimento os festejos ve

rificados em Laguna, por ocasião/das heme
'nagens prestadas à heroína "Anita Garibal
di" e inauzuracão oficial de soberbo Conjun-b � .e ••

to Educacional·' 'Almirante Lamego", impor-
tante obra que a operosidade .do 9ovêrho Cel

so Ramos ina1.1gu1!'O'u 'e� Lágu1í;ba:" aqu'ela bis

tórica catarinense· simpátká1' ac61hedp't'él e'
., .

sempre riso:ç.ha .

'.'

TERCEIKA FEIRA DO LIVRO DE, NOS-

CENTENARIO § 9" EX'c1uem-se daiS dis

posições do parágrafo an

teríor os débitos cuja co ..

branca esteja suspensa .por

medida administrativa ou,

judicial se o devedor ou ::;€;11

representante legal já tiver

depositado em moeda, a

importância questionada,
ou vier a fazê-lo dentro de

90 (noventa) dias da da

ta desta lei.

Debutantes Movimentaram a

§ 7° Os- contríbuíntes que

efetuarem, no prazo de 9')

(noventa) dià:s da vigência
desta lei, o pagamento do

seu pagamento do seu,dé
bito fiscal, gozarão de Ul�la
redução de 50% (cinquenta.
por cento) no' valor . 'das
multas aplicadas.

Ctdade de Imbilubõ

"Art. 32. As pessoas ju
rídicas, enquanto estive

rem em déi:7:m; não garan

tido, para com a União e

suas
.

autarquias de Previ

dência, e Assistência
.

So-
.

cial, por falta ele recoJh,i
menta de imposto, taxa ou

contribuição, no prazo Ie

gal, não poderão:
a) distribuir (vetado)

1 - Bastante movimen

tada aconteceu a. festa de

sábado p, passado, nos sa

Iões do Atlético Imbltuba

Clube, quando quinze "Me-

nínas-Mocas" estreavam

ern socíerta ·::t'. Apreser.ta.í-is
pela elegante Cou (!í;.;.Ç:5 o,
concei'.ua la jornalista e

pelo locutor J. Marcelo,
dísfílaram as debutar; ces,
conquistando aplausos dos

associados e convídados
'

do'

clube em ·foco.

Debutante s: Elizabeth

Peretra, Maril, L Bantos.
8elm.a: �ll·'ts. Maria oe

Lourdes G{,�ir!J.f<.S. . Va!.1cb

Lucia de ],tfa"';a, Clrmla

J.\,iaria i\ra'J'.(1 Maria J·c·::a

Guima:táps, ll/ial'imcia 3'e

rimias, Valcl\v r. Pacheeo,
Maria Mere:�d('3 Nunes. Ne
li �, Rosa, Zilá Maria Pet

tgliani Carvalho e' Lvíaria
da Graça Barrdl'os.

Glicia Riqeiro de Castro
a nova Rainha do At;é;',j('r)

§ 4° As importâncias de

positadas pelos contríbuin
tes em garantia 'da instâl'l-.
cía administrativa ou i�lfii ..
cial deverão ser devolvídaa.

veira Leite. O aconteci-

menta 'vai reunir convida
dos do casal Oliveira Leíta,
para um jantar no "S3,-� 8° A correção' monetá

ria prevista neste artigo
'apllca-se, também, a quais
quer débÍlto' '�iseais q.1!l'e· Gl'e

veriam ter sido. pagos an

,tes da vtgêr-cta desta 1;:-i,

se o devedor ou seu repre-

cha'S"
obrígatórlàmente no prazo
máximo de . 60 '(sessenta)

�. 1° O; Conselho Naciorral dias, contados da:' data. da

de' EconoflÍJa fará: pilbUcar· decísâo que houver reco-

no Dlárto Oficial," iro S'e- " nheeido .a ímprocedêncta ,"

gundo mês ele cada trírncs- parcial. ou total' da exígên- -sentante deixar de Ilqui-
.

.

d
.

dar a S1'la ob:rigac:ãotre civil, a' tabela e COC!- ela frscal. '

ficientes de atuallzacao 'a � 5° Se as ímportânoias
. .,3:) dentro de 12(i)' (ce,nt:Sl.vigorar durante Q trtmes- depositadas na [atina do .

tre civil seguinte, e' a CO!·-. ·par·Ó,gr.afO anterior. ruio, to- e vrnte) Elias da de ta des

recâo prevista n'"�té'. arti 'rem 'devolvidas no nrazo ta lei, 'se o débito fór, in

go, será feita COl1.).' base 11a., ,)lfJe,' previsto, f(earão '3'1-
.. �e'ri?r .

a <?r� �OO:?OO,OO
tabela, em vigor' na data 8""1; 'Jeita�' à permanente corr-=- .�qull1hentos !11�1 crUz.€IrO�);
ql!l1e fôr ·efetivam;."lt.e li.qui- �ã'o' monetária, 'até �l date": . fi) ,em, no 1:1ax�n:1O, 2� (Vlll

éliad>o o crédito 'fisca.f�,
.

Gla "'efetiva dcvolução, 1}0-
-te) prestaçoes mensaIs;. sn-

� 20 A correção' prCVls,ta:' d'érrgo ser ·utilizada pelo' cessivas; de valor não inÊI�-

neste artigo aplicar-se':'á COl'ítl'ibuinte, como:' COl1l- Jio� a CrS 300.000,00 (tre-
.

inclusive aos dp.bito� cu.io. pensação, no 'paga111ento de � zentos mil cn�zeiros) cal!"),

cobrança seja suspensa 'l�::ir tributos federaJis. uma, no caso Ide debitas e!.',

medida' administratiY8. C1.. § ·60'''As
.
multas e jur.os' nw.ritante superior a CrS

t'·1 ' .

tI' .600,000,00 (seiscentos D�il
judicial, -saLvo se o cor. ,r: -

.
",e mora preVIS os' na· egls-

cruzerroo), efetuando-se' I)
, paga,m:ewt0t d)a; .prilnéi:cu

. presta�(\}, I'Yl'>r�?a:t.ort.a.m:eIli
te, dewtt'o' Gl-e' 00, (no'Ve'L1.�.'. J..

4:ias elesia lei:

/

3 - Uma movimentada.
réuníão aconteceu na últi
ma sexta-feira no Amert

can Bar do Querência Pa

lace, com Neide Maria Al

do Gonzaga e conhecido
baterista Dida.

bonificações.quaisquer a

seus acionistas;

b) dar ou atribuir par

ticipação de lucros e seus

socios ou .quotístas, be"l

como a seus diretores é du

mais'· me:vnbros de Ó'l'2:'ios

dirigenv;,es, fiscais ou 'con

sul tivos;' .

c) vetado'

4 - Do Dr .. Maurício dos

Reis, recebemos, convite

para. um jantar americano

em seu' lu�uoso arJt�l't['.meh,
to na' Av. Atlântica. Infor
mou o anfitrião, que serão

cinquenta convidados qu�r

ta feira proxllra, a p8..rti
cj,par do Strogcnoff p·:er:=t

rado pela competfmte me:;:

tre josé Ferml.l'!des.

.
.

SA CAPITAL -- Anuncia-·se a presença em

Florianópclis do conhecido escritor nacional

Sr. l\:fARQUES RIBEIRO, quando
.

da re-ali

zar>ão da FEIRA DO LIVRO DE FLORIA-
:;-

NOPOLIS .mar�ada para as dias 7, 8, 10 e

11 de out�lbro Próximo. R-eina grande ent\l

siasmo .entre os componentes da Câ,mara JÚ-·

nior' de�ta Capital, tudo levando a CTD' � a

obtencâo de seguro e pJp""" b-dtc para _

essas

festivtdades dQ cúaho cninentemente cultu

ral.

Parágrafo unico. A desG
bediência ac- djspusto nr5-

te artigo Importa em m �l

ta, reajustável na forma : 1

art, 7°, que será imposta:
a) as pessoas juri:Jicas Imbituba Cluh8, rec(::])eu a

que dis,Úibuire�l ou P"o."1_
.

- "'I. faixa de sua an'Gty:c::;sr)U:,·'1..
rem (vetado) b0l1if;c. O lindo vestid'J ,le Glicia
ou remunerações, em 1110'1.-

em renda, trabalhado a pe-
tante -igual a 50% (cin- drarias melhor ;:3a�l�ou :oeu
qruenta por cento) d'3.s charme e beleza.
quantias que houverem pa- A' famosa orquestra de
go indevidamen t �; A1 do Gonzaga,d eu inicio 9,0
b) aos mretores e dem"t�s. baile das Deb:ltames do

membros da adminis'tr'1-' Atlético In:hitl:.ba Clu.be,
ção superior que houvere'l.�
recebido a& Importâncias
indevidas, em montant8s

igual a 50% Çcinriuent� por
cento) destas importância';,

5 - O senha!' Dê�T:aux

de Siqueira, GC1'(inte c�o
.

Banco NacionD.l de Minas

Gerais, recepcionou com

jantar no Querência Pala

ce, os senhores gerente",
dos Bancos em nossa dàfl-.
(k.

..
'

c) eI;n duas . pl'estaçõ�s
mensais,. igu!J.!is, i.gaais e su

cessivaso {te o n!iIor do dé
bito estiver compreendido
entre Cr 506.@01ll,00 (quinhe
tos mil cTu_zeiros) e CrS ,.

, \6 - Está sendo as:,;ullto

nos meios culturais (; inte
leetual<; de nossa cícLvle, o

Pré-Lançamento da "El1-

ciC'lopédia Britânica".

,

Jovem MariÇl de Lourdes GoeUlo as valsas que fo '"n a ,':,\ l

sa do Papai, a ';al�:l; r[o Pa

drinho e 'a va.�,�n, do N&lnO

rado. • �

Neide Maria, <,\, C,t;.l�ora

"society''', foi OV<1.c'c:qtdl1,
quando dava se'il "shov;:"

no Atlético, lr'tl:iituba 'Clu
be.
I Ep.tre q.s inllmeros aSdO

ciados do'�trétileo Imbitl.l· .

ba Clube, e convidados e,-r

peciais, destacava-se â pr�
sença do Dep1.ita{j:o e- Slr.l,

Alvaro' Cat:ão {L(!}wrcJ�)', A

elegância _ da sra.' C'atão,
usava um be-I�o vesti

do preto totalmente traba
lhado a' pedra'l"Jas no r�.es

mo tom.

(seisc·en.tos mil cruzetrO's.},
devendo a, ptimeira S':lr

paga dentro de (novent'l')

dias da data des.éa r�i.

-�_.,,-- Aniversa'riou ontem 'f jovem Maria ck
LOlu des Coelho, di1�t� filha dé no;s�. i

fun
cionário sr. Hermundino VidaI Coelho e de
sua -exma. esposa s'ra. Beniide Cqell:lO.'

.

t, Ataniversar\ante etn,bQra c;b� at:rjiZP q� .

,I • 'ilPartiçipaçãQ}<
sejamos muitas felicidades. . ,

} LAURO BÚRIGO le RUTll BÚRIGO

7 :- Casamento:

,S€:x:ta-ferra próxima às.
11,30 horas realizai.'-se-i
na capela Divino Espi:·it�
�anto, a cerimônÍ't elo i:�a

samento de Sil'Ti::t Hoepe-
cke da' SiI'9la, COl.:l ') D�.
José Matusalém C0melli.
Os noivos e dignas fami.lias
recebem·os c1l1mprtmer.to3
na S;i:ngela capela.

�

Participam aos parentes e pessoas de
suas relações o nascirnento de' sua filha. AU
DItEY

.
ocorrido dia 10.9.64, na cidade de

Criciuma.

PERDEU-SI
A carteÍ1�a \de identidqd,� pertencente

a Ferminio Vidal Coelho, Pedím OS-qUí:i1)' 2

encontrar favor entregar Desta redação.
'

8. - Logo mais em s;'!u

simpáttco apartamento, o

casill Mari-E> Corrê� (Laura,
recrebem um grupo de

cOllvidados para um jan
tar americano.

Dia 29 - TERÇA.;.FEIRA CINEMA
QUADRILHA DE SCARFACE

DRA. EVA - CUNICA INFANTfL,

A
22.9.

De parabens a Di:.�er,ccia.

dQ Atlético .Imbittlba Clu

be, que tem eoIl'L& Presi
dente o Sr. Oemar �:r�le·ha.
do, pela noite de deg<l.n":
cia Que proporei�norl a c·s

convidados e associ8;dos.

9 - No Áme:r�ca.n Bar
do Querência: Palsce, . o

a'cadem:Íico de Dil'eito Mar
cHiO'- Medeiros Fllho, acom-

pánh:a;do �a srta. Miriam
2 - An'iversarta &ãbádo" LuZ', palestrava animada-

o Dr. Teodoro 1.e16g de Olil-
mente com o :::-'!'. WaImir
Castello Branco.

Comunica a reabertura de seu consul
torio no conjunto 207, do Edifício JULIETA
Rua Jeronimo Coelho nO. 325'. - Horári(
15,30 - 18,00.

f a9�TA Df C��'É1 "
• nJTl'�H, prf:,� l)jI:E' Z!'f,�· "�;JJ'Jf;;. ,�....:,:\ 1" .•.

�._------ .._- ----...",I

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

Assembréia Geral·Extra·ordinária
PRIl\1E�RA CONVOCAÇÃO

f;!/:
Ir:'

\. Convocamos aos snrs. Acionistas da
Construtora Catarinense de Estradas, S ...à.. ..
- COCESA, para se re'!1nir�m em Assem
bléia Geral Extraordinária, ás 14 horas do
dia 1.0 d.e Outubro de 19641 na Sede Social,
á Rua Luiz Delfino nr. 30, nesta Cidade 'de
Florianópolis, afim de deliberarem sôhre á
seguinte

L ,�f.:·;7:�;ç·�·--'·_Y'"1Lc�. .
.

i:'

/

A�H�:KF:-T..

_'��-...c:� ...�
"

ORUEM DO DIA: Oportunidades Imobiliárias

APARTAMENTOS A VEND_
,;, Temos apartamentos para. pronta entrega. Pode ser ocupado amanhã -

oiltros para serem ocupaq,os em Maio.

CASAS A VERDA-

i

A) - Aumento do Capital Social, rriedian
te a correção Monetária CompuIs'ória do A··
tivo Imobilizado da Sociedade, :nos Termos
da Lei n.04357.
B) - Alteração dos Estatutos· Sociai-s, em

. , /

seu artigo 4.°, em virtude d.a Correção Mo-
netaria.
C) - Outros a'ssuntos correlativos.

/

PORQUE NÃO TEMOS O 14 BIS...

,', Rua, Santa Luzia - Magnífica propriedade de fino trato para quem de
Rej'3- boa casa e bom pomar _ ,i8,rnim bem cuidado e airida horta ampla - ven

da por motivo de viagem.
,;, Rua Tobias Barreto, .- �·�.mle casa 2 pavimentos, de 120 m2 - todo

conforto. Fácil transformar €��� ·::::i8S.
,

,;, Rua Theofilo de Almeid�. - Ampla ca&.l. vazia co:att garagem - rancho
nos fundos - preço vantajoso.

,;, Rua João Pinto - Edifício ,que faz fundos no eaes Liberdade. GI'(ande
�, .. ,ppClrt.unida.de para renda.

'

. ,. .

e', ��:;" .

"

"Rua Tenente Silveira - Casa desocupada - pn'ÇO boni - ponto resi-
dencial e comercial. ...

.

h�i' .

" Rua Maria Júlia Franc? - �asa com 3 quartos '- ótima locl3.lização com

l.inda vista.
,

\
", Grande p-ropriedade na Lagõa � com c,l3.sa boa - terreeno de 93 x 100

metros - preço de ocasião.
'

TERRENOS .1 VENDA

Não l}1ontêmos nenh\.)m museu de "relíqL1i�s aéreus": um moüvo

Fazemos questão absoluta de oferecer rapidez e contôrto: outro.
. ,I

O 14 bis noo oferecia nada disto e .nunca velO a Florionópolis.
A TaC-CrnZelr; vem todos os dias (coisa que outros não fazem)

DOS melhores horá.rios. O ç1Vião? Convair, padroo de eonfôrto e

tapidez. Contmue prefei.'indp' a Toe·Cruzeiro.

Florianópolis, 6 de Setembro de 1964. : I
.•

DR. NEWTON RAMOS, - DIRETOR
PRESIDENTE.

24·9 ..64
f

'" IS " ..� ... ,..: ......

'JAe C R U Z .E' t R o DOS U L ,. Rua AIte. Carneiro n.o' 28 na Agronômica (Vila Naval) lote de 11 x 27

l11etrGS - oportunidade com bom preço. .

o"� Rua Desembarg3dÇlr Pe,c{rp Silva. - Praia do Meio - Coqueiros .- Lote

(1'" 15-x- 4+l metros�
.

<, '" \ •

-,c:c�-'-:},tl}!'1i;,!"i:i:\i: -.-"c------�'_'_' � ..:'1�-.,-'
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LIRA TEN·IS CLUBE Sábado dia ·26/9

Noti
COMERCIO. ENTRE O

NORTE DA NORUEGA E O
DA RUS'SIA.

intercâmbio' comercial dire

to entre as regiões norte da

Noruega e da União Sovié

tica, Em janeiro deste ano

foi assinado pelas autorida

des norueguesas ,e' soviéti
cas um acôrdo de dóis anos

destinado' a reviver o "Co

mércio Pornor", praticado
há séculas entre o Norte ela

Osluo - Setembro - (SD:''l')
Durante uma reunião reali
zada em Troms, foi recente
'mente criada a Nordhandel
A/S, companhia cuja fina

, lidade será desenvolver ,o
---,--- -'_

RfX-MARCAS E PATENTES
Agente Oficial da Propriedade

"r Industrial
Registro de marcas patentes' de' .invenção
nomes comerciais; títulos de estabelecimen
to, insígnias frases, de propaganda e marcas

ne exportação
tcua Tenente Silveira, 29 - 1° andar
Sala 8 - Altos da Casa Nair - Florianó

polis -- Caixa Postal 97 - Fone 3912'

'.
""

VENDA nE VEICULOS
pelo proponente. Não im

porta que o mesmo concor

rente faça propostas pã.:a
todos os veículos, porém,
tais propostas, como se es

clarece acima, serão feitas
em envelopes separados,

,
veículo por' veículo. As pro
postas serão' abertas na

EDITAL para CONCOR
RENCIA PUBLICA DE

VEICULOS do Serviço So
cial da Indústria - Depar
tamento Regional de San
ta Catarina.
Pelo presente, levamos

I "ao conhecimento de quem
interessar possa, que se en

contram a venda, medíau
te concorrência, pública, os'

veículos abaixo especíríca-"
dos e de propriedade dêste
Departamento' Regional.

10. � Um caminhão,
marca MERCEDES-BENZ

ano 1960, côr verde cÚl.l'1J
motor no..... OM. 321-9r9
A 02477, 6 cílíndros, 120 HP . gamento à prazo. Os pa
placa 27-59�75, pelo valor gamentos deverão ser ere
mínímo de oferta de Cr$ ... \' tuados em moeda corrente
5.500.000,00. 'do país.
20. - Um JEEP marca 'Na parte externa do en-

Willys, ano 1959, côr azul velope Que contém a pro
motor no. B.803.906, 6 cílín- posta, deverá constar as

dros. 95 HP, placa no...�., características do veículo
1-'78-12, pelo valor mínimo que interessa, ao proponpn
de oferta de Cr$' 1:300:000,00.' te," porque e facultado a

- ,

Os interessados na com- todos os proponentes a re

pra dos veículos acima cs- tirada de suas .jaropostes
pecificados, deverão trazer antes da abetura das mes

sua proposta ao Núcleo R�
gional do SESI em CRICt

UMA, neste Estado" no dh
25 de setembro do corrente
ano, até às' 10 horas, hora
esta em que as propostas
serão recebidas e aprecia
das, na presença de todos
os concorrentes, pela 00-
missão-de concorrência pú
blica deste Denartamento
Reg-jonal. As propostas d�
verão vir em envelones re

chados. com o máximo :le

sigilo, trazendo com tôda
clareza e precisão o veícu
lo

.

que interessar ao pro
ponente, com o resnectívo
valor de oferta que será de
finitivo,
É indispensável as assi

naturas dos interessados
na respectiva proposta. As

propostas deverão se ref('
rir a cada veículo de per si.
Assim, cada veículo receb':!-'
rá uma tlroposta em enve

lnnp fpp.hl'!rin f' rllhrip.l'!nn

f

'presença de' todos .os con

correntes, cabendo o dírsi
'to de aquisição do veículo

, ao que maior prêco cferecer
Os 'preços de ofertas serão
absolutamente para paga
mento a vista, não sendo
apreciada propostas que
contiver a cláusula de na-

,

mas. Vencida a concorrên
cia, no mesmo dia 25 dI'
setembro do corrente ano

o veiculo será entregue ao

comprador mediante o pa
gamento integral do prece
oferecido pelo mesmo. ET
hipótese alguma se dilata
rá o prazo para o paga
menta do veículo compra
do. Os veículos de que tra
ta o presente edital, se en

.contram à dísposícão dos

interessados, para exame

e verífícaçâo, no Pôsto de
Abastecimento do SESI em

Criciúma, díàríaménte, no
horário das, 9 às 12 e das
14 às 17 horas

Denartamento Regional
do SESI-seryíco Social di'
Indústria, em Santa Cata- I

rlna, 10 de setembro c:le ....

1964.

A COMISSÃO DE CON-
CORRENCtA.

2�-Q-1\4
\

às 22 horas SOIREE DA PRIMAVERA com NANDiNHO E SEU CONJUNTO' �ELÓD!CO = Traje
. RELOJOARIA MUllER

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

da Noruega
Noruega e o Norte da Rus
sia.
A nova campanha terá o

seu escritório central em

Kirkenes, Noruega. Os con

vites para a primeira réu
'niáo de acíonístas foram pa
trocinados' pelas assoclações
.comercíaís de Klrkencs,
Hammerfest, Troms Hars

tad, Narvik e pela Federa

ção de Cooperativas Norue

guesas. Os trabalhos prepa
ratórios relacionados à crr
ação da Nordhandel A/'S .ro
ram realizados peloC onse

lho de Exportação da Noru-

,ega.
O "Comercio Pomor", ';:.;

'tinto há muitos anos, ora
.. feito por comerciantes rus

.
sos da área do Mar Branco
Todos' os verões os russos

vinham em seus navios até

./

P O N·T O

D E

ENCONTRO t

COM

ANTUNES
SEVERO

P O N T O

D E

ENCONTRO t
ÀS 11,30'
(HO�RIO
HAEJITUAL)

RÁDIO
,

. ,

GUARUJA
000 -

'.

000
000
000

I •
í

II
�

... ti
I cn

. �.

1'120 Kcs,
2YJ-:7
ZYT-L,lj

,

t�1ais Confôrto e Higiene para seu lar e

,EstabeJecimento Comercial

I

ga, a fim de tIocar madeira
e farinha por bacalhau. As
sim nasceu um "dialeto" rus
so- noruegues, no qual exis
tiam igualmente palavras
tiradasd o inglês, do holan-

, dês e do alemãop opular.

PATENTE NORUEGUESA
PARA FABRICA EM SIN
GAPURA.

Oslo Setembro
(SDN) - Em Singapura es

tá! sendo construída uma

fábrica destinada ap rodu
zir ladrilhos de vinil,. se·

gundo processo criado pela
comphanhía norueguesa"
Norsk Spra,;engstofindústri
A/S" que. vendeu os direitos
de produção à "Camel In
dústria Cerporatíon" de Sin

gapura. Técnicos nesta fir
ma serão, especialmente trei
nados na Noruega. A "No
rsk Spraengstofíndustri AIS
assistirá à instalação da fa

brica é o início da produ
ção.

NAVIO
.

T�NQUE ENCO
Finmark � Troms, na Norue

'MENJ)ADO PÉLA NORUE

,
GA.

Oslo Setembro
(SDN) - 0 'senhor Hilmar

Reksten, armador de Ber

gen, Noruega, encomendou

à Swan Hunter andwígham
Richardson; de Wallsénd-on
Tyne, a construção de mais

um navío tanque de .

85.000 toneladas brutas; que
custara f",3.250.000. Esse es

taleiro já está construindo
navio ídêntíco para o senhor

Reksten.

,

NOVO SÉRVIÇO DE BAR

CAS ENTRE, A INGLATER
RA E A ESPANHA.

Oslo -

•

Setembro
(SDN) - A Klosters Rede

ri A/S, de Oslo, está estu

dando um projeto para "1-

criação de um' serviço de

barcas (lestin�,.das ao trans

'Porte de veículos ,entre o

1(eino
.

Unido e a -Espanha
Essa firma está em negoci
ações com alguns estaleiros

para que seja construido ur

navia espeeíalízado A nova

linha e ntrará em funciona

mento em mato-de 1965 I

acôrdo com os planos em es

tudo, os, 'barcos trafegarão
en tre Southampton e Gi-

braltar, com escala em Vi-:0

Os exportadores
/

espanhóis
def rutas, J�:lÇpressaram sua

grande, sattstaçâo pela !.'L,

ciativa norueguesa, que abre
novas .possibilidades !1,:ra,

Oslo
' iSetembro

A ASSOCIAÇãO NORUE
GUESA DE OURIVES distri
buirá prêmios num total de

12.000 corôas aos 'vencedores
das competições, de desenho
de joias contemporâneas que
ora se realíza..

BRITO

ALFAIATE

RITA NUNES l\f-\CRADO

Nan(l' rlP,
,

\

REBfTES
Jtx1j& em � ('Ilr"/)

Lonl't' df! freIo.. COLADAS
_ 80% ma1� no aproveita
ment.(l das Lona.

P.ua Sant� !=I'p''''VP '''',

�TR.1IIT'T''''

I'
I

AL.LIS-CHALMERS
É NA

IMAR

e i erança, colocodo à suo disposiçõo, PC;? �lef�:a,r Ü, +rcbolho "pesodo". "Na

lavoure, no terraplenagem e na consfruçôo d� estradas, a QQy,a -Íinho ALLlS;;ÇHALMERS é

insuperóvel l Acompanhando' as mais' recentes' conquisteis 'da' t�cnica. outomotrlz, apresentam
,

. r
'.

�

. .

1'. '.. .

potência/ versatilidade e
I

economia multipllccdcs.. Désafi.o,m .compqrcçõos l ,,'
'Motoniveladoras' modo D� 'Irotores de'\ esteira HD . .6: Car-regãd�i�(;Js TL�16D. Carregadeiras
TL ..12D. Trat�res d 'esteira HD�,3.

' , ,

. .:, ' <.
, ,

'

Entrega imediata. - Fa�mdades de pagament�.· - Compl�:to estoque' de peças para

reposição - Assistênda T�'cnica cC)m, pessoal treinado p.e_la .próprici fábrica,

Conheça a NOVA L1NHA� ALLIS-CHALMERS
�

na

� 'a·' Matriz! Rua Voluntários"d�' Pátriaí 1981 • Fone 2·10·01 ,

�.- .• CaixCil ,pos.al 2020 • P. Ãleg�e � RS ·'End. Telegráfico: PATROi.,
Filial:' R�a 7 de Setembro. 1051 • �one 19·78

'

Caixa Postal �2� • Blu'menau ', 'SC • End. Te!egráfico: AGROPATROL

_.'

,IMAR

.

paSS8;O - mesas na

e.A.

•

/'

c'

De Blumenau· para
PROVIDENCIA QUE SE

IMPÕE - O P.�dre Raulino
Reitz é um cientista muito
douto, e muitõ abnegado.
Lutando com extraordiná·

ria carência de meios pecú:--'
niários, com a incomJ,Jreen
são de 'muitos e com a ig·
nOfancia' de não pequena
parte da população, êle vem

re�Üzando Uma obr'l digna
,'de todo apóio e de todo a-,

prG_ço., Botânico de renome

já internacional e' a mâiorc
autoridade 'mundial em

HBrom\eliacias", o Padre
Reitz fundou e dirige (' Her·

bário "Barbosa Rodrigues",
de Itajaí, o M1,lseu Arquidio·
ces'mo de Brusque e outras

instituições culturais e man.·
tem a revista botânica �'se
IQwia". E' esç:ritor renoma

do. Além do livro que, há

poucos, meses publicou,
"Frutos da Imigração", com
o qual traz preciosa contri·

bUição ao' estudo e ,análise
da imigração, alemã no sul

do país, o Padre Reitz tem

um'l bagagem científica; es

palhada por jornais e reviso
tas do país e do estrangeiro,
muito apreciável.' Concreti·'
zando o seu interesse pela
botânica, e pela zoologia, o

p"M�"1 Reitz consegui.u ,ado

quiTir a vasta área integre
da pelo morro do Baú e ad

jacências, no município de

Ilhota, obtendo que ames'

ma fôsse declarada,' pelOS"

"O Estado"
podêres pÚbÜCOS,1 como )Re� Hás, a Divisão de ·C·laç�.·,e Pesw

serva Florestal e de preser; ca deveria tomar �ma;medi·
vação da. fauna catarL'1.ense. dai drástica, energICa,,', no

Nesses terrenos o ,Padre sentido. de, proibir, termina·
Reitz vem exercendo, além" dame�te, pelo menos' por
de fiscalização, contínua, um, dez ànos, a caça em todo o,

trabalho verdadeirameQte território do 'Vale d,o Itaj'lí
hercúleo, com o propósito e' em 'qualquer das suas mo-

de proteger os exémplares dalida,des. Uma zona que,
da flora e fauna de ,noss� antigamente, era rica de ca

região. Além disso, - está �" tanto de pena,' como de

transform'lndo a área do' pêlot, ,está, hoje, pràtic,amen·'
Baú num ve:r;dadeiro jardim

.

te de,spovoad'l. de aves e a- '

,que, em br_eve, será \
uma' nimais silvestres: Nem mes-,

das maiores atrações tur,ls, mo Ja se ouve o mavioso·

ticas do Vale do Itajaí, já
'

saqiá que era a: delícia dos

tão procuradO pór visitantes nossos avós; as jacutingas,
vindos do Brasil e do es- -------..;,.-------.----------....,..-------

RAINHA DAS BICICLETAS
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os urus, os macucC(ls, as an

tas, as capivaras, �s pacas,
outrora .tão abundantes, ho

je mal são vistos nos jardins
zoológicos. Uma á uma as

espé�ie da fauna e flo'ra bra

sileira vão des'lparecendo
crim,)l1osamente. É tempo de

se ")ôr fim fi isso. Proteja-se
pelo menos, se as medidas

não puderem alcançar todo

o Estado, a obra do Padre
1'0;"7., o seu Parque Botâni

co, do' Bàú. "Será uma obra

pat:lótipa, sem dúvida al

gUl;na.

trangeiro. Pois bem:' apesar
de tudo isso, )ipesar da enér

gica fiscaJização que oPa·

dre Reitz e mesmo os mora· ------------,--------------------------------

" Florianópolis, a e�emplo das grandes .Capitais, já
possui um Serviço de

DEDETIZAÇAO.
" Dedetização significa mais confôrto e higiene para
o seu lar ou estabelecimentq comercia1, pois conhec,e
mos os beneficios proporcionadOS pela exterminação
de insetos.
" Nosso serviço é perfeito porque possuimos pessoal
téénico especializado 8 usamos material e equipa-
mento de primeira ordem. ,

,. O produto utilizado (liquido' de cOmprovada efici
ência) é ino

'

saúde, não mancha, nem per
\urba 1'7 arefas domés

.

as ou ç0I11erciais, pois a se,

cage
-

é ultra rápida.
" O QUE É IlVIPORTANTE: Você não precisa sair
d casa ou do est'lbelecimento ,comercial podendo ve

r' icar a eficiência do serviço.
* Marque hO,ie mesmo o dia e a hora em que dese·

ja dedetizar. Telefone para 2681. Atendemos com pra-
zero

.. Serviço especial contra l1'lôscas
,', Serviço especial contra baratas e pulgas
,;, Serviço de prévenc;ão contra cupim e traça
* Serviço de imunização contra cupim e traça
" Garanth de Seis (6) meses nos serviços contra baratas,
pulgas, traças e cupim, e de dois meses nos serviços,

dedetizadora contra môscas �

oatarinense limitada' " Preços a partir de Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros)

���---..------��-I

dores das' imediações do t

SRS PASSAGEffiOS
De Florianópolis parà Ímbihtba La

guna _ Tubarão - 'Criduma -' Ararang"�á
Turres e Pôrto'Alegre, viaje pelos ,confortá
veis ônibus da EMPRESA SANTO I ANJO
DA GUARDA LITDA

Baú exercem sôbre as matas

reservadas, ainda há indiví

cfuos pouco escrupulosos

G)ue, burlando essa vigilân- -

eia, :1.li vão .llbaterj estupida·
mente, exemp'.ares da fau·

na cuidada com tanto cario

nho. E' preciso. é urgente,
Cfl.le "'.8 autoridades, tanto as

fede'"ais como as estaduais
e mesmo as municinais. ve
nhaI"! em auxílio do Padre

CASA - VE�n)EwSE
Sita à Rua. Duarte Schutel, NO .66.

Tratar no local.
\

.

Aeeita-se parte financiada ou aparta
mento como entrada. �'

Grandé' terreno par� êÓnstr1Jçâo.
.f.' ',':1.,,-.:."

t"';

,'P.eit:> pondo-lhe à disposi·
n<io ..nl!�ntos meios de que
rl,�s,r\nham l'nTs:!: Que, de u

'na "ez nl'u·a. semure, I:l Re

"ervn Bnt8,niCfl ,'ZoológiCa
do p�d., sei"l r8sneitada em

qualquer tempo' do )ino. A-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ACABA de ser concretl-
zado, o 1ConvénIo ,dÇl. R�H;o
'ria; com a Hepública' 'De

mocrátíca 'Alemã, 11'0' valor
ele um milhão de. dolares.
oom.» material que deve
ri :cm-g�� ií bordo de cinco

navios. ,a Uhivetsldaqe de
Santa' Catarina;' será. uma
das' mais bem equipadas
do Brasíl, tnícíatíva' .do

Magnífico Reitor FClrrelra
Lima.

,·.Bfasit!mostra·rá·,:e.·m . Beirute o seu
:�.

.

"Rrog'resso: lin�u,�tri�1
';

Os . iridúsw;iais hrasireírés dispor�o
.

de,
, �' _

, J J," ,
.' '

,

UPJrâ área.' de ap�oximél.d'ànlE�Ílt�' 40�mil 111é:-; ,

tros;quacltádos 'no centro 'de Beirute para 'r-ça
.

" , "
, '

. , .' \ ',' �

liaar, em setembro q� 196'5, uma mqstJ;� l�i
dustritil·e.xelusi\réi do' Brasil. A' pedido-do Ita
·!naia:ti�: é) c�órdena.ç�o da feirá' está 'a "�atg�
ANE:BI (Associaçãó Nacional dos ,Exporta
doresde 'PJ;bd\ltos Industriais) que organiza
��, 't�J�bé�li uri� .missão comercial para pir
"correr todo, o orienie Médio numa' ampla
ofensiva ,de. venda" das manufaturas nacionais
ri�quel�' regíão. ,"

, ,.

.: Ainda nêste fim de ano, ü'Al'{EPI.' cn

vjará' Um grupo de seus diretores ,aO' Líbano
para as providências necessárias à reaH�aç�oCIRCu:LOtr em "órptta"

.

,

F'lortanopolttana,» õ tn.ius- da' feira e aos contatos qu� .serãc mantidcs
'trial Ago Tàv!tià.n, -:io Di- pela'missão comercial, da qual deverão par-
retórío Nacional � do 'BST, d
em .Sâo 1?aulo. Est,�ve em ticipar trezentos industriais e homens e V�ll

Tubarão" participando da. da'.
recepção Q.lJ casamento do Foi a ANEPI que ,oi'ganizou a partici-
Sr.,Ouido Ma,y,' com a srta, . I '-' '

, ,

MoeJn:i 'Boabaíd. pação do,Brasíl . na Feira de Berlim, '

a S�T

inaugurada J.10 próximo dia 17, dentro : du:

programa denominado "Parceiros do Progres
só". .'.:1,jl

ANA Maria do Vªlla l;iil
"<1, que re!i?�s��ti:lli, a. .�
nabara, na fesía· .da,s· �'�OC:
tas �H4d:}r rio' 'pp." ,rio' Cl�-,
be Dozl3: de., Af5,ôsto�

-

.i!j�eJ '

está 'trocando de ida10.
"

"

",')

LOGO à noite o' 81'. e
,. �f'p:RES�NTOU o

,
Co-

Sfá,; Dr. oaetano (Elab1\e) marido do CPOR,,qa 5a,

Costa" recepcíonarâo con- Regiijo :Mi1itar, nas S:');eni
vídados para um elegante <lactes de'. Inauguraçáo. ?O

jq;�tar em cómemoração Mbl1111riento Allitac Garibal
ao, -prímeíro aníversàrlo de ,�i',�, hú. '�'a:�n�'. o qap'itão
seu filho J\.1ARCET•• que. no-' Joao de C.lirvalho.

-

j� va,Í a'p�gar.o; 'sua' .prímoí- -s
'

la .'velinha.
.

'
.

'X x'x ,

Rrasi,P: Br. /I,uindo r"� ,i .

r:l C 8ra; Dr,' Artbul:" 81."-

tos, e 3m, (D�ret.or d:o C·, -

teira' ,l'c Crêr'lj'o,do p.,,"r'(�

ão 1�t8.sH. Z-l.) ; tnu?to's
Ioutros,

x X x

x X A

.

Ii; "P9R 'f \l.1ai
;
e'1'

,

I)r;·,)t o.'

'de Pr011lot;ões, o' Jorpalist�a.

Ed.djf F1"al1ciosi, do 'Ofirio
do Pa.r::,u;:lú, s�!lcH�,íl

.

ao Co

'lmilsta 'a ilidi,l,,:ação de umà

moça pl:).ra
- reprp.3ent8.l'

S:i:'nta Catarina Dr, Con:
cur::;o dc 1:I'USS. OlJJetiv'f;, ú:
ter.1'111,cJonaf, 'que aCOl:tec �- ,

rá em São Paulo,. !,róximo
mês. O ConcursQ será ldên

tiep ,ao de' �fis'" Bl'ásiL A

'� )'

xXx

TUDO ihd!,qa' .:J,i'� pr,'!xí-
.

1110 sábado eS·.nrei no Ca

pacabalia: P�ilaJe, ,p:uti :(.::
lJf1udo do Bai�! de .(:18.;2,
�rga'i1Íza(lo- . pt��O Cr� :lj:: í ,.1,

Social -- Bál':rO, 'SiqU')i':',�:
do :Oiário ·C�rj(lç;a. Q con
vite foi dó C:1F,\'l Dr, T�,I�I'-"

dóciQ (Náir) AtherÍll,;.' '-

CIRCULARAM

!'
"

"

=

/.

�io - ,20, -':Jlou'Jie 'cvi

c).cmte lll,j; r:omDrí.'f5HSà0 'lo

seütido elos c1ebat�s havj:
.dos 11:1 III Sc.ss:'io do Conc.\-
�. � "'� .. !!- �,I ,'I' � ",

>

t

,'lh ,,<:,ül'Ú:êl'ljéo 'Yb:l.fcáJin iI
'nos Último.'l dias acerca de

tMà,r,ia, da 'c'omt>osWão 'qao !�s

t.rut),lr,a visíycl, dO., J[;rejf!� e

do ,p'odcr dos, B),silOR,
.

dis-1c
"O GLOBO'" o lllongr lJf'!1f:
ditil'o D0I11' Esteviío Biti en
court,. 'U�l1 dos me!ilbros c1a

.co,n.1,lf:3§O f.J.U�' ass,'i,sora o E-

. piscopado }'r:l8H',i,·o !�2-.S

quef:tõcs do ,C01Jcí;io. Afit
lllf:l.:ndo Cpf)' l':;11 conheci

mento dos d�l.Jafes somel1\;c

pelo que foi tral1smiti,lo

'lJelas ilite fvi t,ransl11jl;i�lo
'Vem l5er en tCll::<idos sôbrc,
o �nspecto de sen.saClóilaIi.�.l
mo.

,

SOBRE, �lAR{i\.

"

I, 1..

" • .; j r ' ........;... t,;, ,

'h.:��::�Jl)·�ST�·�:t�; 'N"�� 0-":'-T:
-'

t�'I', . .. "- r �� "

_

fo�llanto à quedl;,' tam-
b�ni 't{oticíada "pel:âs ageÍl- \,

'
.

-

,� , .'

ej<lS telegrúfictlS,' :'d\'). 'Cci'n.,- Esél:eveú�
posiçiio dlJ, Igrej�". obsl'l"'.'tm

" ÚEI�SO� BHASCHEl�
Dom Estêv30 que &.€ trat:l
('O esclarecer' a C5!trut'U��1," As so,d1idades cómcmcra-

tivas da "SeÍriana 'da, J(átria"
e::;te, alló eál nossa 'cigade •

foram cercac!as:do mais' 1'lj�
no eXiLO_ Dias' a.utes·' houve

/

ela aniversarianw 8r. Al.1ibal bro teremos f.Lqui energia do'
Narciso Da. C!meeição Cap.i.varí; a rêde <:te trans·

'.' (:ollvictado ")810 Sr .. Célio .

I:rJl',<:sa-o de ei181'gl'a, ,do Ca., Leal, Narciso, recepeiona- . - •.

B:.1ti�ta' üe C!i::;tro:, Pres.�iafn" ... •
,.

pl'vari-Lages tem o s'eu te'r-• l'8.1'Jil· S0US pareDões e aruigl- -

te d'') Lio!1s Clube de LagoE:, 'rLl1as d,a mesma em suu re"i- mino previsto para 'fins de
assistimo�' dia) 'p. pa:>sago dêricia .. Nossos parabens' e. Novembro dêste ano;' fora�n
a reunião 'festiva daqUele vótos, de' omitas· feliqidades . iniciadas as obars de COllS-
Chibe de Serv,iço eru 'home-.. trução do Centro Educacio-
nage'tl1 �í "si:Hl1al1a., da l"'á-' nal "Vidàl &'111108 Junioí'" 8i-

tm1,'1. re'linião' "de' :Diretores .
' ,

' .'
.

. '.
.

.

.." . 1,' ,
• "

'

,

. E' t b 1"
�,

t
. ": d'

.

E'o ljrfà';.· Os componentes 'da: .� ES,ta., seman,.a: vis,itou.', a 'to-a Rua Frei Rogério, e do
ue "s a e ecllnen GS e: ,!�-.' . . ,

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

.

..

LIO!lS ucompan_hado ·de ·suas ;'p.�i'�cesa.· A;" ,Serra" 'o êlepu- 'Qum'tel' da Polícia> Mili·'''r esi:t)Q, ProiesS'Qfcs. Preslden--" , .: '

"

-

' ,

'. ............", "'i"

tes dos Clubes de"S�ry,iço.' f);�mf.�S, esposas, e to.d06 os: ta,�o,estadu:il iu�reo. 'Vi�l COTpo'çle BOl�p'eir6-sü;o� �ó
-ç6'Ílvidadó5 espêCiais; ,assj.s-, R·'Inos., . representante 'da Bairro' "São CristÓvão": Per.TJn'.ão Lageana .dos· Estuàan· ,. .,.." ' .

tos fUle). 'iri'lpréllS'f)' falada e.
tiram a uIT}a grande ,deulonsc' serTa.. dá Áss�mbleia Catari- guntamos sobre qual o prO-

escrita no 2.'0' Éatalhão Ro- tração de amor Pátrü,. Set,-
'

he�sJ. aS. abordado pela jetd mais importante atuàl·

do""á)'io, �ob', a' �résidêÍlcií!:
.\"iu comO Mestre d� 'c�rim(). imprens'a; 'f�Z' �s se!t\llhtes mente em trarriitaçãó na As-
ruas dA 'dita reimiã'o o s,r. declar,içõ"s sôbre os em· sembléia Legislativa,,', afirrdo sr. Cél. Samuel' Augusto "

Alves Cortela, Comt.' daque- Ten. CéL Olavo "Per:eira Es· ilTeecydime�tos do Governo mou que, 'e ó Orçamento do

ia unid�de. 'Lá toi eiáb()l·ido ti'ola, )'3ub-C\nt. dÕ 2,0 13a1. Celso Ramos em, nOS60 mu- Estado de Santa
.

CatatiIia
o programa onéial que foi

Rdv,. ,1'Jsaram 'do' palavra' '8,- niqípio.: A �nte sobre 6 pára 1965, do qual é_,relá·
, , lêm do Presidente: Gal, .10- rio Lavatudó, que U!!a os, tor e no mO,mento está .em-executadd ém �odos osS�1JlS' �

sé tjberato Souto M3i�or. Di. tmuÍfcinios' de, La2'es-S:lo,,' penhado nos estudo,s do as-itens. Conferências foram fei > ... �

Sidy ROdrigues. .
SeC!·tH,árlo Joaquuu" está' éoncluida e sunto. Pela,s declar"ções do

tas nas emisSôras Ilocais à � '"

, , do Clube; Sr.' Hugo de C'3.S· ,será iil,augu"-rada' no' início Sr. Deputado Aureo Vidal
cargo de eminentes persona- I, , .

'

tto 'Btasc�er, Tesoureiro,'e'" de mês de' Outubro pelo Sr. I R'3.mos, nosso municíp�9 relidades lageanas. Cé!. Samuel 'Augusto Alv,es 'Oóv'er�ad9r d() Estado; A ceberá brevemente grandes
, O povo lage!:tno acompa-" 'Correia, qué -fez urna confe-' Usina· 4.0 Grupo qüe e$tá' melhor-trmentos' por par.te, do
Ilhou todo o programa até o renda sôbre ,a data da 1;1'1.-:. 'sendo êonstruida no salto qovernq "Celso Rarpos;'.
grande dia 7 de Setembro' ,·:ctependência•. que foi. muitá" cip 'Rio Ca,�eiras,- tem ·sua �-'--

quando realizoú·se ó Cespe,tá-
�

aplatldida. Estavam tam- cOI;1clusão· m<ifcada para' Ii); Registramo& com satisfa-
, cuiar desfile d�l Indepencia. bém presentes Ilesta reu- fim do próxi.mo mês de oit- ção o sseg'uintes aniversá·
Desi:iJ?r.am o 2.0 Batalhão .'nião ,€lois oficiais do Exerci- tj.lbt'o o que _ vi.r,�, melhorar � rios: ...::... dia 10 p. passaçio do
Rodoviái-io - Bat!j.lhão Ron: to ,ParagUaio" ÇJ,úe ora ,fà- muito ai nossa luz; a Usina, 'jovem .Gilb.erto Sá 'Bráscher
dón, e' todos os estabeleci- zero çstágio no �.o Btv. Rd\r.. da \ SorelGa em Capivari e do 'g�rot'o Migu?l Angelo
mentos de ensino de nossa qu.e. também

"

usaraul' da pa- i?at,lgurárá' em fins d�, No· Sá Brascher, qu'e naquela
cid'3.de, que cada ai.1o s'e a- lavra saudando o i42,o ani- vembro ,em cara:cter expe- data recepcionar'3.m, seus a

presentam melhores. com vérsário de nossa iiIdepen· rimental a suá 'primeira eta.- 'migas em -sua residência.
ótimas' bandas, uniformes e dencia. ?�ossos paràbens am:"

. PI!- e no e no mês, €le Dezem- Parflhp.ns fl f"li;"ir1"�9S.
surprêsas tantas, que é im- Diretores do Lions Clube' de
possiyel se dizer qual o me· Lages, - pela óthi'li re1:lruão
1110':1:" pata não se fazer injus- qUB m'3.is U:u'la vez vem jusú- .

h«3'S. Este" ano também to- licai o slogan do,l:iplls Cru-'
ma.ram pa:rt6 'Os Cl�es de be Internacional :'''Nós �eryi-

• Sóbrc o íterÍ.i do' 'P0,1€:" do Sef\�içosLiüns e 'Soroptimis· mos".
';'

,

. I t.a1' -----

Pana e dos Bipos, 01),3'�! -.,.. ,\1 Ó, �rllo. a ordem. a orga- Realizou-se dia' 5 p. passa·
Do:n Estêvão que a do:lt,rl- d f'l f" d ,.., t d 1 D'

,

. ni;;a.,:<;u eta es J e (:)l um o na \ ..a era! , lOcesana o
11a do ptill1ado do BisPJ ,de

e1').trosfl,mento de C"Ívis e mi- enlace Ipatrimonl<.il, da Srta.
H·onm permaileee lt'lalteta,- .

, litares e que n,.aquela data CelUa! Quaili'os B'oeira fi-
·da .. DiEcute-sc no' . .col1eíliu fez rev�Nf�i' 'C vilíra1' 0111 to· lha do casaI Sr...e ,sra. Djal-
llma deSc011traliiáçãodnafolr dof', os/sm�t;iinehtos de amor mé Araujo Boeira, com o

ot' d8.8 faculdades do Pfipa ao BrasiL. Ás ruas da cidade jovem nógérlo, Wa1trick� cá,
110 Go"e�r'no da Igl'ej' á,,' e" a" -

S. ,
. ficaram inteiramente toma- ll1argo, filho do. casal • r: e

nnrmaçã0 do .poder :'oi'J!.e- cj;as .pe�o PovQ que veio em sra. Procópio Vieira de C�l
riçlo áosl3isp0s. Até fi/) (:.,n- más� prest�giar as' comemo- margo. Os 'convidados fo·,

cUia, Q��lSi:�,,' nllí-itas 'f�ul- rações do "Dia, da P�itria". ram rec�pcionados nos ;;a�

('ades estavam reserva,d,i.s 'No palan�ue' oficial, armado Iões do Clube l.o de Julho.
aI) Pana e algumas já fOnl',ll na Praça Cé!. João Cgsta, Daqui desta coluna. enVia
('()l11unicadas a.os Bi'ipos, 1'0 estavam as mais altas auto· mos os nossos parabens aos.

p,'�)11eil"a, que não, l1eee.s;sárfo r:idades militares, civis e distintos 'n1!bentes e seus -re
(In(' os BIspos estejanl re�ni'-· "eC,tesiásU�as,'A noite no .Ci-

.. li7ies páis, desejando. muitas
rendo ao Papa, para' ê�:�€s ' De-Teatro 'Tan.lOio. J'j:laliZo14- felicichldes: ",.

,
, '.

casos resetvados. '.se ,uma Sessii.o. Oívico-Íitato' ,

musical íl9�11emoratiYa a ,i cie S�tem,
fsr:mde elata. organizada pc, 1J1'o, seus 15 8.1105 a sCli.llori-
1:1 União Lagea;_w. elos Estu: ",��\��li$J�ft,;,,��� N�r9iso., da"
-,dmltes (ULE;);

··..que obteve' l::iOCleQà�cal."POlS este u·'

suce?SQ.. co.

,,.
) , ,

�..
,.

,C:iC:lip]'Ó,' }<�lssa Se'nhorà,,'àa
CB.b,{�ljn./�

\ 'Q�1t.r�s,. '�,�:-
,\ _

De ncn'llui:ll' morJ\ qm.�'�.
c!ucr dos Pi1dres tQl:i�iliarês
pCl1�a '.:.\11 'diminuir a. q.evb
ção Católicá. à Ma�

.
.:le Jesú's

visível da Ig1'rj'a. Al�u11$ pa-
• d]:E'B CQliCiliares. tel1.taJ.n (;l.

í[],st.ar a idéia de um clerica
lismo exagerado,. $egundo o

':'_!u1'ü, ós sa,rel'clQte 't;onstifÚ':'
rh1.lll essa estrutura: Coahr.
iBto, opõern.'fli,!e. a fgrej�,' se
('onstitu� de todos" os Heis
,1'11' tízados, s�cerd�te'$ e .1(;i
g'(Js. (�Õl'\) a� suas �t't!rh.}c.�a
bili.dades. Além disto, eb-:
servou. todos tis lloméns
ainçla que não b'atiZados,
sào lTlcmbros 'cm potencial
da Igreja pois' qu,c t0dos,
,:;cm exreeâo recebCrlll11 .:1.

'Voeação- divina para re<Íéll'
,

,

,ão de Cristo, inc'lusive :os

:pagãos.' Neste ponto disse
DOo f�stevão, é preciso obser
var que somente 'a De'us
,compete julgar fI." ICOl.?-sci-:
encia ele cada homelp.. A

salvação de cada, uin de-

pende da' sincerIdade de
c01�scjencta C0111 que se

PI'OCltl,"e :ii. Deus, não caben
do aos homens julgar da
salvação' de cada W1'l. dos
sens semelhantes. Evi-
dentemente, observou,' não
�e trata de inclUlt. ,iwst.e
número os que ohst1nad<1.-

(j(H18Ci-mentq recusam, em

êncla, a Cristo.
I

O POD-ER DOS 'CISPOS�

-,_'_

z-------;=

.:'_ .. --:;:�.;,
." ;.' .!!lU gra.ndes . àtivti'�\feS �-,-,�--::--I!!!III!III*"i.�_..._n��D>JII'!MII!ftIlll\l!!IiII!!II-If!i!I!II!lIti!.
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)!lO Gt�bfQ.t)i(tipanQ.:Õ·',Di- ,0'5" ;:'\eb';)te� do Concn�o Sõbre

'

Ma-rífl.
O ·PR. Adei:oa� s St.res:;;e·... ,r.�tof ª��iãr:� '!>V', Ro'6�:'C�' U u -<#"

" ,,,,�

D1t�tor d9S··p�ãri9l>' .'·,Á�1)� .(0 ��rg;t:>'*lve�.:'q;lté:pr6�h N·a-o,AIJ.,e·r;;m·.a D,evo.ra'�o do's Cato'lic",sci:i�õs do Piráilá, ":Ch�Ir"u mo 's�p'ado :VfJ.i· aIJre�ent'ar �,,", , �J

ontem. '.em �râfã,"""'párà cento" e" cincq;;. deQut�mte5, ,:' ,,'

'

�
.. ./',' " :'" .

: :.' '�.,' ;

mna tehlPorad'á, cle' desei.l- O ':eil�aiq de 's'e�qníla-'felr�, '.
.

só. durante vinte dia,. ., e.stllva muito 'mciviJt1(":j;ado
I" A . Ra:inhá,' da�' pe1Jllta;"tes

,de "f;)aIlt� ,c�tahna Ve'ra,
.GQ..tàrt, seu� pais e o .(�o-

a,.mcE;PC10NARAM ('om l.unistq.., recQb�;ra.m gen1i�
, um.' elegante �a;pt�r, o 'Sr. c'é,_�li�.���" .parà :aquc1c e�l.f{i,:·
e 'Srà.· Dr. PaUlo "Konder' l'ado acontecÜllel1to' de "ga
(Ivete)' .' �Bdffiiiáti�é.h�";' rio ln 'da ''Sociedade cUlHlbà.rüi.�
se� conf,?r�avel. a,'pzn'b,men- . \ .,."
ta, crn Copacabana, �r{a. ';;: x� � ',<

. ,( -' -

G'tianabara. ,:&.�ql.iele. 'ú('!"�
teC1ménto ést1veram: pie"
&1lntes':destâ.cadas fi.gúras
,PO"íc�s ,e, ec(!nió:",;1Ícas": do
pa:fs, eliti'e (Ües 'o Sr, e' Sr:'!..

DepJt�ç1ó Abreu' CJr;r.;tre;
Goverllar-lGl" Ca.í"10iJ, L1wcr
da. e' 8ra; Dr. Ll!:7,'l\;!o!'ais
e" Barros e Sra, CP,cH[deri-{:'
te�o Bânco' do 'B:'''l<,iI' .. D!'
�ob€rto BOrl1hausen .e· Sr.:t;
Dt: '

"

AÍ1tôiüó ' Gl111o;,.:;1., ':

Sr�; Semldot 11'1n€11 'J:«"'_
l\háhsen e si'â; Dr.' P.Hl]")
FigUeltã ,e Sra, (!Supt.:"iu
t.enéleílt� do BáflCO. �i(), Brit
sH); Dr, Oscar Glabi'l' (o

81'3/; Deputado Edi;berto
<Rolbeiro de' Cast]"o p, � ....

Casel'Íüro Ribeiro ,e $1'1.
'

(Diretor da Carteira ,!i::

Descontos elo.
"

Baw',ó (1)
,

rró;-::imo lliC:3 .. :!= l
oU1,,:.uor(l,

S\\l;:í l.'J'a�;;�a u eu:';} 11m

:rvUSS 'P,r8siJ _ ''''0,''':'T"

V;snn11CP,l'ns 3RSi"'1 "', ''..1'11� � _. J' _,...... .,.'
, .. ,

�O�,Jtt�fl1-0 cle dn� n1f1hç)�8 de

rl'C!'!f'iro" ('0'11 Helena Ru))s
I"i". )lnra "i�itar qull17e
('j-1:.H1,,<; ,ele ']:>aíR. 1'>, be',),
nUl'fl,"aCnsf" lnDcada pelo
T':�\'i'n. Clf" p.J:on;oc6es· ; fIos

• ') >

ni6rios Associados· e'o P;>

rat1á, ou, CurWllD" '''JIÚ
lllU,i(:O '-ol1tnd" de c"JTlheCN'
l\ "l;lJacv.p". -Confoi'Ele . o'

l'otei.To ,de so.us comnrolllÍs-_,
W)� ela virá com "data qt;e
Sf'rá U1ar(�ada f}r:ntro I qe
rI1;jn7.� dias. JJ'icará hQs�e- C01ll8ntaç1a a degD.neia (:a

SenhoI":} Dr. Fí'l'\Pst'J Br\l
(1:;1:d:)" na residêllch' do

C0111te. do '3. Í">iDtJ"�tf) Na-
.. no Cos8i, Que tra.java um

bonito l1lodôlo prefo,.

rão,' dando e: l�ti",�"l;q,;'J,' .l,O

CaSnll1!.l.ni.tJ de :";��!3nia Boa

buid, o casal Dl':
.
Mi:tuei

H�r.ilinio ('f<;"f'zin"i1 I l:3.lE\,.

N.<"i. nrimelr:t sel'Í1àna' elo

11 ião c1u<;
Bail0 da:; Orql,ldeas F'Os-'
ta elo Co "Íl':J.5ernizaç·j,\.\ CL1 s

De})utallte'3, (:t: Santa ():J,ê::o

riL:a. Que p,clJntecpo. S"8

ue nOVen;0l"O r o CIui,� 'D':' .

Zoe

1'eu

,'.�o

, O tem,a sô!1re i\1'aria, disse'
Dom EstÉ'Y3.0. a�ba-se in

cluirio na III S:;ssao �}o Co 1-

eilip' como iinfll elo e::;.1 ',do
"86111'0 a Igreja". const.ituin
dó o capitulo VIII. M::üia,
ln, j'IH,f) de JeSllS é n.pl'l's'�:l
tada CÓi}lO U1l1a miJ,iatl](a
da própria Igreja, isto é,
ar-uels em' quem a Igreja
mell�or se rclTata. Os ..18-

'bal,es ·susci.tados pelos di

"pdos padre% conciliares,
em Roma observou deve-

'se aó fato de es'ai" ,�'n

estudo um texto SÔ')"C
o' (111ft] 11,UR'l' cord�'l.t;'s
l�ao se most.ram totalmente'
de �côrdo. Ne11huma das
uuas poré111 - frisou -- qlFlt·_

ali j ent,a diminuir o papel
r'c Maria Da Igreja. jj, rJ:

v('rsenda limita-se ,ao fato
(lI> o.l'''m1R quer01'rlU 1'estrll1-

\[ir o pronutíçiamento do
Góncilio ao uue é estl'ita-

I
-

111cntei:�o2'lUático, ao qu� é
ele fé para os católicos. 't�
ta ppS\Ç1il)V é justificfl,da 1:·e

lo temor de, oue, turla aJ;;:;-�·

poderiam criar clificuld:1-

dG's !�a:'a os crist.ãos n�o 1.3,

t<)li,cos, Ui'!' :)]'o.I110ncia111eD
to E1emasiuclo 10:1g0, cJjZClJ�

(li ficnlt:u'Ül os (�,1tel1dil1w!1
tos 'com os i/Jl1ãos seJ?ara
rIos:

()t�f�J"0S ,Ta11rcs eoncilin,-
.'

. \
1'''8, lJO.r"l�l,. qllcrel'1 C011CC-

r1 "1'. :1':11 pémco mais à devc
c'1n nopnl::))� a Maria. A pri-

ronY-;o"�:lr'70� r'ii:?! �:(.� r'�-",;-,.

r[\m (,":1 noji.e c:e sj.bido,
l�a r�si(lél1C'.:iJ, ,lo C�); 'aI ::.,av
te (T('rr;:-a' Ga:f'H�F:&' Ps1L'.va
Os"

'

o Q"1 1.1,.- [4plb"", 'lr10
/-'

'
,. _ ._' ... ". -z-', _. .. l ...... .1 "

('1.'er0zip!1a) Ivlarques, ele

Souza. '

EM " .. ; ,

�,�f;)\1ãQ, �ão 80 111ost1-a' con

{�ntC('_ fi1.1'P se á1im�nt0m
l�1n ,,' f<1st"j:cõe,f el(' piedac1p,
l"";�as' ela'3 quais sem se:1-

tif10' ri.e l)iecln.cle. como os t.í-
I -

,

tu]()!'<\ qu" clãq e:m certos,lu-
gares a Maria, COl11Ó, ])01'

,.

I
\

r

SchuJi e· Sen1l0rJ.,', (',(11.171-
rln,I1(10 o COlu.n!3ta pura . o

cq.S::)111enl,o' (1(' 'SeH] ':!ililos

,:Marilisa c' A:tJel, que r,(õr�
l'l;alhHlo 'l)l'óximo sábado,
às dezesi'leis 0.' t!'illta 11C:

rb.s, 11D. Cape] a rlo 0ivil1.o
Espirito ":santo, üpd<;)' rece

-berão os cúillprime.nt0:S,

,.)',' j:' ,
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IMPRESSORA MOOÊL:O,
DE

ORIVALOO STUART '. elA.
RUA DEODORO N133-A ..,..

�ONf. 2517 - FLORIANÓPOLIS

,
"

IMPRESSORAl
. ,

"
,

,

.
,

,. ,

1,' \ -.

deslIllbot

clichês
�t)lhefos - tatólo90S
cartazes e carimbos
impressos e� geral

!iapel a r ia
"

) ,

A'I�PRESS()RA '",oDth_� .�.U! to�o� oS,r�cyrsQs
« Q r,!;:us�ri,1 experi�llcio pore, 9I?i�ll* �mpre q

� •
\ '. .'

I
-

mG:UfflO em qualquer serv'ço d� !!Orno.

TrQbGlh� ".idôl'leo e pe,rfeito. em qu'. V. p.cM cOftfior.

. r'

I "

__ O- <:.'

_-_ ___...------

". <"

, I

I'

,PR01EJA lU�US

OLHOS
..

.,

use óculos
bem odoptodos I

/

ótendemos com exatidõo
1 suo receito de óculos
,

ÓTICA ESPEClAlIZA.D /\

: MOOUN,O tABORATÓtL.
,� 1

FESTA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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sentído do� ph.>U?;;.�
,

$�viét:i- ,fi.p:r�ações ,'pJÍbliç�$ de Cr�'
cos, '

r chev,��:' q!it(�, q' Ç'rltll4e re$'
Assim, fl. ex., Crnchev!;llll pcm.�á:ve! pelá contiJltm cIM·

suas recentes .vísítas 'aos Es·
.

são' '/ da..'\:ÍemalÚlâ· ,6 '� exís-
tados do·Norte da Europa: 'tencia.' 90 i régiin�: �ót�litárí:o
Suécia; 'Noruega :'e' Dínamar- em solo' àJ.emão;· sem' dírní
ca, fez violenta propaganda nuír- mim esquecer 8,': cUlpa
contra a Reptlblicà Fede� tre��nd�, dq .'ie�e..; 'rtá)
e em favor da, chimadil.·'� $ti!.,' no C8:fj(O;" nà ._

esre

pública D€hl0cfát'ic'á" '. A,lQ. ra:- diplomáÜca de uma ,';i·
mã,. que é- i:J. ,Alemruu,8 co; sita protOoo.1ar ;forç�s_iunen.
munista. COÍltmwl-.: 'ÇrlIchey te: ,���r�. � r.e,nçQes: '�eg�_'
exigindo de .voz alta o reco- tiva:;\da" parte' dO, �góvêmo
nhecírnento .4ipl�n:lático d�s- da :'�pre�(é' di>, Povo.' aie:.
ta �lenianha' qQmuniSta.

'

pe.. rnãe ent 'géi'é.i;'ilàçI Pode�do
los estados octqentais,' e '6& Seio:' exciUidó�; pOrtao,to, in-

pecialmente pela' RepúbUcá cídentes
'

p.ipleinátiooS; :
' '. ':'

Federal da Alemanha:,. "Plarêçé <quê 'o 'fp�êmo ele
Quer trans{orin.'1T OrochéY . Bonn Cón�i>,�; �rn'; a vi�

a Alemanha comunísta num Irtt�'��'#á .�, ,'.'
,

estado 4lternaeiooaÚ-Qente1: > :ms'pel'a."s� lj;u., .... contato
reconhecído corno ;'t,al.� ,ál� tureto :4e,:sGru('�y 6om" Er-

,

gando' 'CUi� Se t�tàría' de'�pi Hàrd '�9Q�t'á ltitlUi� ��- tlR.q..
estado 'oorisoUctadO: r�lidâ" ,�a���t.t:i: .qô ��fe.:��ifde' lncon�stável� 'ra��õ p,OI", til., convencendo-o .dos pro
que qualquer sOlução " do posítos- páeifféóS ,e ínteíra»
problema ªlElÍnão art. sejl10 da mente ·destitl.ii:dos ' de revan
própria reunlfiGação:' <;lev� .éhís�o do: <góvêrno' alemão
ria ser resultado 'de, nego- faQe a ,União Soviética.
cíações entre O!? dois ,!testa- 2\) Cruehev, em .sua Visita,
dos" alemães.

.

constara pessoalmente. o- am-
Como podem os alemães bíénte' de pa_z, de -l;rabaJho e

e as potências ocídentaís �- de int",��os pàcíâcos -que do
tríbutr .qualídade 'de 'estado _ '��nà. 'também o po�p a�e;
independente e. sOberano"'8,' �ão.
utlJa região da Âlsm�nhà, se
Parada peia fôrçà; . 'militar,.
sovi�tica' do conJwitp._· ',' do
territóri() alem�ó? - �" •.
o conceito bcident<11 do,

estado' e mesmo a:Cái-ta M�g·
na das Nações Unidas incÍtie
o direito de: autd-detérmilla
�ão do respectivo povo, áo
qual deverá sér concedido, d
direito de eleger 'UvrêmÉmte
os seus gove'rnai).��.s· 'QU:' q:ê··
cidir .por llvre plebiscito-' o
seu futuro: Po!s autO· '·deter·
minação quer' diier: di�põr
de si mesmo. '

<;huchcv em Bonn "

rrofes�(J)t
\ "

pr. Hermunn M. Goergen

Convídado por, érnprêsas
jornaustícas da República
faderal' da Alemanha, Viajou
o 'genro do governo soviétí-

00;' Cruchev, Alexeí Adjubei,
�''--AI�manha para uma visita
aos 'jornalistas alemães,
O genro de Chuchev .não

� um Jornalista qualquer,
nem um diplomata. qual
quer. Nos últimos anos 'foi

éle o executor de tarefas di

plomáticas delicadas em vã

rtos 'países. Lembro,' p. ex.,
8' v1sir,a afamada de Adjubei
�ó Papa João XXIII, ,que
foi 'considerada verdadeira

re�olução, çt�s: costumes 'e
hábitos diplomáticos do Va

�ic!lno .. Sabe-se que a visita,
muno 'além do seu sensacío

nalísmo, em si foi considera
da como preparação da prõ
prla

.

visita de Cruchev ao
chefe do mundo, católico..
Pois o chefe comunista terá

que pagar ainda a visita do

presídente da Itália a"Mos
cou, ocasião. em que apare
cerá <) problema do proto
e.olo, quer por tradição o

briga, aos visitantes estadis
tas d,a, It'llia de fa�et uma

visita protocofar ao Papa
�inante.

;
,

f

Quando fol conhecida a

vÍ1'Igem de Adjubei à Alel11a,..
nhá, lego surgiam rurp.ores

a respeito de uma possível
Visita de Cruchev a Bonn;
que Adjubei iria' c01�binar
I;>e fato, ficou comprovada !t
verdade destes rumores pe
la. voz do próprio chefe ale

mão, o. Professor Ludwig
��hard, que publicaIlfente
declarou ter tratado com o

sr. Adjubei um encontro de \

C�chev com os chefes 'po·
líticos alemães.

,

. Há divergência de opi
niões nos' meios

'

dirigentes
da políti:ca: aleillã -a' respeito
da oportunÚi'1de desta visi·

ta. Tomando por base (o de

senr�lar de visit!J,s'feitas por
,CIilchev. a" outros paises, te-

me-se que o chefe comunis·

ta irá :i\proveit,ar' () "nirtbie:n-_
te ofi<51al e 'protocelar duma
visita: para- defender ou até

forçar a 56lução da questão
-de Be,rlim e com �sso- do pro
blema ,alemão eIf1 geral, no

"
" ".,"',

\ '

,
,

, ,.

f

(.;

LP CIMO,' Primeiro Colocado'; na .,ara:�a do, Sucesso.
.

CONJUNTOS ESTOfADOS
EM VULCAI'5PUMA- fev'es-,
tiGOS fm tecido ou plástico. 8
pa rUr 'de:

'

Cr$ 1'8.000,00 MENSAIS.

'Agora você pod� comprar a
,

tradicional qualidade CIMO
J

a LONGO PRAZO.

Note bem, ó LP CIMO tem'

15 faixas; isto é, 15 mesés
'de prazo. I

Você;já percebeu que' não'
'estamos falaMo de l.ONG
PuY, mas sim de LONGO

'

PRAZO.
'

de Florian6,olis
Lançou e o PúblÍco

Aprovou. " ,

SALAS DE JANT�R, em foro,
mic<\ ou madeira. a partir de:
Cr$, 22.000.00 MENSAIS. /_,'

CÚLGHÔES fI'EDA. C'dfa'
casal otl solteiro, a partir ..!t·'
Cr$ 4.700.00 MENSÀIS. .'

_ nÔRMITÓRIOS DE·CASAL
"

ehl caviúl1a. marfim; jaCarandá.
.

desde:
.

'?� 37.<m,OO MENSAIS.

E por falar etn LO,NGO
PRAZO, veja o que lhe
oferece o PL CIMO:

0'
-

tUM

fac!lldade como esta,'
para comprar G·E ...

nunca 'mais'

'AO,

pa',ra V9.ç� g�

-Carteira de Comárciô Exter�;or
COMUNICADO N° 153

A habilitação à franquia
do impôsto de importação
artigo 3° do Decreto !J3.967,

/dol mpôsto de importaçaç.,
de 16-6-64 (importação po."

terior de mercadoria., em

quantidade e qualidade
equivalentes à �e orige'l1
estrangeira utilizada no

produto exportado), será
feita em requerimento diri

gido ã Carteira de Comér-
,

.cio 'Exterior, acompanhado
qos s!?guintes elementos in

formativos:

1. Relativamente à

prrsa:
1.1 - nome e endereç'l:
1.2 - registrr de expor

"tador .

n� CACEX.

2'. Da mercadoria
tada:

expor-

.

peiia, pela q�a,l de�éi:'ã. le:..
rifiéar-se a Jnlp()i-taçãó;

.

, 3.6 .:_ Item tarifário:

4. Da cómposição, da mer
cadoria exportada:

NOTAS:

em-

a;)
.

sem prejuizo das . in

for�açôes constantes deste
questionário, os· Interessa

dos poderão, acrescentat 011-

tras infQrmaçõe� que c,m�
siderem pertipentes à jus:-'
tificação

.

do pedida;
b) a CAOEX ;se reser-vr. :)

direito de. solicitar p� é�
clarecimentos adicionais qUe
julgue .necessários à instru�

,

ção do pi'cicesSó;

'" :t

:(}-_'Crucfle'v, " interessadà'
em'.);b�,i' :einpré�timos �.oct� ,

àentai$;< tâlvez poderá ini
diár funa�,política:�erios du-'
'ra,da par� da AÍemá,Pha 00-

lp4nista' ti 'cúi pi'6pr� Untij,o
'

. S0vi�tic'1.· frente '8,0. proble
ma ',alemão; recebendo em
'lr&:il créditos, vtiltuosos.

.

. Níng�ém
.

a�redl:t?-, que a
visita> ge" Çrl.lchev., poder.á
trazer 'resültado's' sen�oicr
n�is, é6m� seii� p:,' é�" úm
passo' Q\3c�$jvo �m, diteÇao à

ieüniÍ(caçao d8.: Alemanhà.
pelo ,voto livre., Se p ,C�an- .

Quanto_ ao caso de Berlim d�ler �rhard cOtiseguir um
teme-se que Cruchev,'d'l mes-. 'ahrandamento vi;�ível e pal
ma 'maneira' inslstirá 'em Ílável' da guerii',fria' éntre a

Bonn na- trànsf.�rtnação 'de ,Uriião<Soviétic� '8 a Repúbli
Berlim numa cidade livre; 'o oa Federal;' lhe. serã, nlUit'o
que Significaria na realid,a- útil ta� SUCeSSO paI:a:' às ,elei:

<;le. o deslig8:m�ntb :a� :Ser· 'ções', .de- 196�; $e:, .no entil-nto
,

li�n da' R�públiéa!' ,:F��tal 'e� fi visita teFltlihà.roo,.emo °m&.l_
'.

a sua tr,<insformai;ão' nu� estani �.�SSQ; épÓ,derá pre- A 'VITRINA DE QUALJ'o"DE C'��::,',: ..... ,: ,.

terceiro estado alemão., ", jtit:iicRl' tanto 'li ::�Qa pr'ópr.ia ,'t ,.,' . '." .."!;' _'. ,,!-.

Prevendo estas .dificulda·,.. IXJSiçã,q d,�"chefe..a_o governo" . '
, .

,<
,

... , ;·r'r •

;;:��=.h�._:�::::-i�O��:.9�\�'têlas' Celêsfés"-Medem ve'locfdade de fOr·ue-
gávelmente; �m: \Tez"'de ,.m�' -t4j, e' u� ç:ri$tã-Soc,lal} e'

,

. ': .�.
','

'v

"

. :::;,

�r.;:;5:r�;<! ::{�'�.7t9�1. J�s, 'Balas, Objetos Rem�tos �m M:JvimentJ
Um novo sistema de ,ved- s�nvQlvida nos Estados Uni- gúetes" ,al'mas, . pequenas e ,outra Tela Celeste localiza

ficação de velocidàde �oi de- ·dos para ,pesquisas de fo- objetos' remotos em movi- o oojeto mail:!
I a131'_. em sru

---
- __w' mento: - OS' instrumentos, curso, ,o fútomult'plicadcr

,BAN/CO D'Q BRASil S. A'. 'cna,.'il-a, ..ws '-'Telas l.ie.esi;"'s· 'dêsse instrumento
.

aciona
cal",c-am a v��oclcia,-,e oe uma corrente para pàrar a

,OI:)Jt.u,s em movimento m� coLta.:;em de tb!apc . .t-artil1-
dinuo JÍluuaü.;as ..à '-lua.L�l- do da d:s�â�l�ia entrt! os,dois
...a4é Íi� lUZ telletlda pme ir;strumentos e o tempo gas
�,dê�es em ceiUias 10,,0- to pode ter determinada ;a

elét�icàs. Utllà te.a asseme cilmente a velocidade do /

lllá-sc 'a uú�a .éo11l'_'.tu&�J,0 Objeto. Para calcula:'" a ace

de tei�cvPlo, 'dÚ�,ár� de te- leração de um :)bjeto em

levtsa;o e ...s�.i:'U.Llt:H�O UI' a- ,movimento são necessárias
grunenl>or, masesua op�ra;.. tr2s TE:las Oe1esl;e.5. As !�n-

4· l'
..

p'
.

ti'c' n" 'a- 'n
'. çao. é compietamente, ,miíl- tes de - to'-os êsses 111stru-

. �. ar l" "ç o qua-' ,

titativa da mellcadorin 01;)-
rente aa oe qualquer um mentos precisam est'u cm

jeto de'_ "draw-back" r,a
u;;sscs 1uSLrUffit:HvuS. A lHe- ángu;os uir'etos com relaçã.)

unidade da mercadoria 'e:it- alua, que o oQJew e;h OilSd'- �o curso do objeto. Uma ;;e-

portada; vaçao. pas.,a pe.o campo.:.t! la celeste, compli:a, inclu-,
co ue a.\;auce ue u.ua' 'l'Lld, sive tr.ipé e fonte de !�ner2:1'a4.2 - subprodutos e resi- -

-

Celeste a luz, que atinge o· pesa 52 quilos. I) 1·n"'.1':t-duos, por unidade Je lller-
'ou •

d
iHs'truilie••to rnuua. 1.: [L'.a menta é fabricado �m gran-

c� Orla pro:uzida. -álvu'l'a foto m'ultl'pll'cajora d• e parte de liga de a:umí-

den\'�o do apar..:.no pro,,,uz 11io e mo IiOado num i,ripé
um,a. mUl<!lH�a lme(u.ar.a ·:te, de aço e alummlO, Proje·.
corrente. !!;Si,a mu a••ça [;'3 tado para fácil tra:1sporte
trar.sforma. num . im;lUls� e' uso em campo. o sisGt'ma
que ti CiaolO a um co••ta..10r é manufitturaQo por Opto
e inicia uma co.,tag::;m né. mecha�_ims, lnc., de P.ain
tmpo eletrônica. Quan,-,-o� view" NO;'a York.

,
.

Mó.veis'· CIMO

LP CIMO
. de 15 faixas'

2.1 espeCificação da

mercadoria segundo as nor

mas' técnicas corresponden
tes,1 acompanhad!J de catá

logo ou outra literatura;
2.2. � quantidade expor

tada, comprovada com a

respectiv,a guia de embar

que;
2.3 � pais de destino.

•. 3. Da .merc�doria.- a
portar:

Im-
"

c) no caSo 'PreVisto no �r-
. tigo 16 do �rt'� 53 sr., ,

de 16";6-64, o requerimento'
deverá

:,

ser 'apresentado
conjuntamente pelo exun:�
tador, proputor e ou b�he
fiCiárl0 do ','drawback", de':
finindo a particiPação de
càda ).lll1 dêle's na operação
comercial;
d) o interessad6 deverá

réquerer a franquia do lM
p6sto preVistó, dentt'() de
90 dias após efetivada' a

exportação, prevalecendo,
'

n,o caso,. a data 1e
'

E:'1\is- '

são da guia' de embarqUQ.

3.1 - .especificação da
merca "oria - segundo as

normas técnicas cqrrentes,
acompa:nhada de catãlogo
,ou Qutra literatura;

.

.

3.2 -' quantidade � �m

portar cqm o pra..zo 'previs-
�

Rio dei JàneirQ, 14 de se-

to; tembro'de i964
,.

3.3. - preço fOl- e 'cU, ',' '"

unitario,. ,em moeda estran-' ,: a) AJ,DO :;S; FRANCO
geira ; Diret�r ,. '"

3.4 � país de origem e a) EUCLIDES PARENTES

procedência; DE' MJiRANDA ':- 'Gerente
3."5 .;;.. re artiçãQ, ·'.�9ua�

.

;fiii. /;i�' .a9S;
t ,,7

.

,. ,1;0 �}_,�,.:t,.',�o:� ..��i�
-- ---:::r�

'I;:, ';';';",',;;"

PARA ,()RÇAM,ENTO.

_; .1

� "

,

GRATIS
I

UM_ FERRO AUTOMÁTiCO G-E
,

Náo é' sort$lo I Ao comprar aua
. Geladeira Q.·E, você ganha

de_ presente, na hora, um
ferro automático O·E.

° • ,

.1

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

PARA COMPRAR BARATO
I

HAVEIA UM SO 'PENSAMENTO!
UMA SO DIREÇÃO! '

ONDE? BUÀNDO?

CASA, OU APTO.'
,Precisa-se, de uma casa ou a""'artamentc

�as proximidades do Centro� da ê_'d�de,par'
'alugar. Informações nesta Redação,com Df

Sr�: 'Osmar e Divino.
' '

. !
-------

Escritório de Advocacia
,

.

IVO d'AQ_UINO
HUGO RAMOS FI� HO

I "

CARMELLO B.1RRE'f.0 DE ALl'dEI
'Di:.

. :

AV.ALM,?RANTE BAl:no::o,9J - 3° ano

dai"
Telefones - 4:

�

3-1 t e 12 -:095
RIO·DE·JAN.uls�O - OE,

,

',., !

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



VENDE-SE
VIVI PGNTO PARA ESTABECIMEN-

TO QUALQUER., ,

, NEGOCIO _
. AJ1MAZEM

'

PINHEIRC
CIALTDA'.

Sua utiliZJção em UsiOlslermelétricas .,

PANTANAL-· TRATAR�OLOCAL
.

Rua Conselheiro Malrà 160 TI�J 1022 _ Caiu .t.. iitaJ t:- AVOLUMAM-SE os estô- 'partindo da localidade de� seu aproveitamento -nas-ter- 4,250' calorías, 'Ainda .no Es-
- Enderece 'T'"lpp-r4fi"o 'O €S:T\JlO' ques de 'carvão brasileiro à' -riomlnada Bani Retiro; moelétrícas, o'" que não ape- tado- 'de Santa Catarina. a

DIRETOR bôca das minas localiza"as abrangendo, também, Laul;-· nas, solucionada, em, gran- . -Companhía S,iderúr.gica. r\Ta-
. ,Ruben::. l1e Arruda Ramo!; p

- \'., ".

,

.

, .,.
no Sul do 'país ar falta de ro Müller,' trrussanga; Tre- de p'arte, grave crise de nos- cional instalou uma termoGERENTE

Dorrungos Fernandes de Aquino mercado. Em decorrencía viso, Síderópotís,' Coe al, Cri- so carvão como,
' também, . elétríça "cçm ' a capacídade

REDATOR·CHEFE de Um consumo bastante in- ciuma, Içara e Ararangua. o problema da' falta de de 27 mil 'quilowates, situa�
Antônio Fernando de Amaral e Silva feriar à.produção, tornou-se Tadavia, as nossas reservas. eletricidade de que tanto se da no município carbollHe- ,',_,ItÍ'lpôsto'de Renda - Emprêstimo s->

João Frang�:aA������pr-;:fi�aDE �.,,�!�O�!.� uma ati:vidade antiec'mô-' podem ser consí Ierac'aà mo- ressente a região carboníre- . ro de Tubarão,. Utiliza. car-
', 'Com'p'ulsóri0, _.'Reavaliação 'do 'At'1'vo' .' 'dpo::!Machade mica levando os empresários destas, se forem tornadas ra brasileira.

'

vãoAin.o de 31%,.'de cínsa . o
f",\,lI, .:,�

,

- Osvaldo Melo
PUBLICIDADE a. abandonar a mineração como base as do Hamisfé-:- e: ·5.500 .

.eàlorías. ;Exiijte'n Emprêsas (L,ei 435'7) _'- Impôsto, Adicional
"Osmar Antônio Schlindwein com graves reflexos' 1a3 é·· rio Norte não se sit uam :is Reconhecendo a 'compexi- também, em 'operação '� "d" R d (L' Extraordinários \, ,.

'OEP\RT.""iTli'NTO COMERCIM' , conomías
' dos Estados sulí- .maíores jazidas do mundo. dadese il;l1portãncii do pro;" proj:etàdas" 'ter.�a:etétí-ica ",e� én, a �,cros ._'

Divino Mariot nos, principalmente Santa -'! blema., autorítíadea gover- no Rio arànde do,'SuLope;. ", :.,Escrirorio: .Rua Cons. Mafra, 57 " ,

CULABORAlJOltES . ' , ,
.

, "', ,

Prof Barreiros P.i�ho, Prof Osvaldo Rodrtgu.ss C&OI:81
Catarina e.Rio Gra-'nde do A produção brasíl iíra de namentaís decidiram incre- rando- com càrvãó nacional: : .. Caixa 'Postal, ".613 _,.' Forte 3837

Tito Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Prof, Othon , Garm .Bul, onde essa Indústria tem carvão atingiu em 1,955J â mentir, o 'aprõveitamerÍto- ,('])·ltusêrito do ",piári?:;lje ' .' (,.

Lobo 1j:!'Eça, Ministro Milton Leite da Costa, Dr" Ruben
'

.

suá 'malar concentração: A 2,348,000 toneladas, ou seja: do carvão naêíonal n� pro- Notícia" ; do ;Rio.) �
,

.

, '.,FIQ!i<;mópolis 'SC ),

Costa, Coronel rid Gonzaga, Major Ildefons i .Juvenll" situação começou a '�ê ftgra o indice mais alto, .tendo se dúção de energia elétrica. .,j_'--:-_-,-�
,

.-..0. . _._--.;..'....'

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

Walt�r Lange, Dr. Arnaldo Santiago: Doralécio , SoareF var co-n a díezetízação 'e,ele- mantido estável por um .cur O Govêrno criou a SOTEL-" ", ,',
. ••

Osmar Pizani, Dr, Francisco Escobar Filhó, Zury�Ms .' ,
-',

, ,

.

trírícação das, ferrovias hra- to período apresr ntan:lo CA, .emprêsa de economla : -.

0.';
','

.,

,.1'" '.' ,

',.chado, Lázaro Bartolomeu, Raul Caldas Fílhi, MaTCili!, � , ,
.' .,.. .

u·';'em V' :à'la ;;'�ni.olr"l·'r· -Ia' sabe .

Medeiros Filho, Luiz Henrique da Silveíra. A: Carlos Brr síleíras, suspendendo o con- tendêneía 'para redu-ião- nos' mlsta, a-:ciuem: foi' 'confiada" _ Co ,'.

'

_ ••'.� ,!li! ,
. .' �Il'"l, �, .

. '", o'.:'
to, Oswaldo Morítz. Jacob' A1'gTIstn' Nácul;' \.fajor �!(\. sumo de carvão, Todavia, a últimos fenômenos, (sse que a construcâo da Usi'na' 'Ter- " ,

'"
-c Ó:« ,

;����e�,a��o;� ����:'r� �a��:��,á"ct:::r��(�!� :act,'o,NeA�.. ·�.!, gránde . (\sperança resi;"eno passou a ser mais � �entuà- mO,�létdci no cáplvari de ,JANELAS DE.CÓRRER' É; BASCULANTES
�, ..., �eu 'a11':hveitame:'1to para do agora .Vários fatóres, BaIXO; no Estado de' Sar:ua, , " . '.' ,

' ,..... , "I'_
.'

.

','
raI e· SilVA ,felhy'p 1IIfP"1r1p<: r."Zl1mA JosP R.{"' ..rr.t' B'll;'

"

.... .' ,"".'
.

" ", \ �
"

cheler. João Josá Caldeira Bm:tos,- João Nik Linharé� ,8 produção .de energia elé- além da diminuição c;'as fon- Catarina. ,Seu potencial. .', ,".' O·"RT··A'S··
..

E·' "p'o''a"r1P':"iiS' 'D'!: ""f' .'.
'

-

RF:�R� ",F,N'I M�'T'F'"
'

. tr!ca, g,travps �o:\ nn�:;;tru('ã() tes de c011sumo, cc ltribui- lnicialmemé,' seria d,e- 100'
", ,P, ,:' .

' .id'& � ,e erro. de alia qualidadeRer�tesenta('õe:;; ;\.5 "La!'� Úd�, ruo "'(OB) -�. :;>,1';" ''lé'1'' de ushas -ter)'i:,?;"'·-""'�aq de ram para que a 'situação ,se
"

mil quilowates, produlôiclos
,

,

"

, ,,' ,,( ,', "..
'

.,dor Dantas: 40 :_ 5' 'Indar � São Paulo, -- .. .R. Ia" VitÔ;fa �rand; �orte;o que, sem dú- agravasse ressaltam'@, pé-' por
\, d,ois 'géradores de 5Ó

fl,57., ,'-- cnn..l'1.1nto ,'1.2 --. ?,"','{; '[_.��O"'l·zont.e· - 'cIP' __ · 'D4.'.a' do',,' "d" 1
"
>', "1" '1' ·t'" T d

.

f I'"
f·, -'. ·.L , lO> n.u , V'. a fi. q:uma, .re'r'Juzi:rá se!]- la importância, ,o f.ato de mI qUI owa_es.. o ,aVIa' a.-

Carljós, 5'58 - 2" andar - P"rto Alegre .,:_ pgOPAL
'

'sivelménte os' estoàues 'J'á que o único car,vão coquei-. taram recursos e até hÓjeRua CeL Vicente, 456 - 2" andar.' J. -
,-

Anl1n.�;()" rrediaôte contrato de ·aéôrdo com a', tabeh, eXistihtps, tíossibj�rtando no ficarei iPara ser qreimàcl,o as obras não, foram , corr

em vigCJl":' vo 'éIesenvolvimento,' na mi- em altos fornos é o encon-:- clujdas; aàeditando-sc !l-té
M' fIRA ANUAL Cr$ 6,000,00 - VEND� AVUJ,<:l4' Y)�raçf;ío dg, ca!vão, náciiM1al trado, em Santa C'1t�rinâ� o fim .do ,�no em curso se-

:'::O'E;,;;��;;;;����T�������, CO' ����;:e�!��fg;:·��;· ;;;;;;::;';�t�;,d�:��; ;:����5ogg1f� C·OOl'.Ii,eusa4.,d".�$:· .•·E.��.....araná: 1,Ida,. '

la usina, de Volt.a' Reno,! "Ia ma. qU,e a qualida 1e dos ral, da Companliià Siderúr- Ji . _ ,

e 'USTirrNtl�, em mistura carvÕes nacionais é medio�':' gica Nacional e ,de firmas ' ,

, ".' 'RUA:'DR�;rOLVm,�A'DUCCE; N�G 748'
.'

.
'

com () r.qrv.aQ Siderúrgico hn c,re e sua mineração sens:- particulares .. ' O atraso· na .,
. ,

, ", :
-

- ,

porta,do. ,'" velmente onerosa, além· de eonclusão das obras d'l' d. .,T'·ele.fo'n·:e.:'fJ277
'

I',
l\1:anuel Martins

\' ,:., ,.' ser bastante camp' exo
.

e termoelétrica do Baixo Ca- ;0 , ': \ " • '.' .. '.
.'

De-.acôrdo com __esthnati- dispendioso
\

o �eu benefi-' pivari, por um pêriodo tão
I' ESTBEITO '"

vas. rece,ntes:' "as r�servas ciamento,' DeStaca lue, di- dilatado, pois o govêrno
'

, ,o,

brasileiras de carvão 'de va- ante dêsses fatores ,alta- anterior descuidou do pro- CO.mpe,n.'sS.âd.os.de: Pi,nh,o:�' .'
'Imhu'iapor co:r.hecidas atingfm' a mente negatívos, a tendên- blema, serviu para agravar .. .

EsJá O Prefeito da cidade, Sr. MOACYR' 1606':. milhões dé tonelada:;, cia atual é de impnrtar
.

o a situação,: pois o carvão i, Am�n,:dobo,; Pau-Marfim.
.

'
. sendo que, desse total, I:170 produto do exterior, ao in- que deveria; de, há niulto \

'

.

.'

.' .

ORIGE, VIvamente empenhado em solucio- milhões 'de tóneladas, oti se vés de utilizar-se o naci,),. estar sendo consumido- es- Loro" ,
" " Gontàlo-Alves

nar hr:evement�, OS princirais probÍemas que" ja
.

69,'1%,' estão 10ca1izad�s. nal pata alimentar alfas tá: estacado ,à bôca da mi- , é '.'
" .

, ,,,'

I 'd
,.

�

. , . . . ,no Estado de .Santa Cata- fornos, Restaria,' então, na e seu volume será has'- Cabrêllva', :

.

� _', ftlogno:rec amam prov� .enClas, no terntono munlcI:- rina; 489' milhões de tone18," tánte elevado. Outra ter;- .'.

paI, segundo afirmou á reportagem, na cor;,. das',no É�ta��fo �aàmá, ),S
.

moelétrica foi construida. no Cedro .< :,'�. �: C",rvalho
.

' ,quaIS.' SIgnIfIcam. 1,8% do ...
-- '''.'''41''''

'-"fo1'
. munícípi�,de Cariuva EsL

"
. Fa'n''Ias.oa';:>,,:, ".·au-Ol.eorente semana.

-i.,,' t9tal.',A·faixa
.. c�l'bbn,ífe.ral' CAfr;7,i�iU.O .. NÃO! tado do Paraná,' e denol"l;- \. ",

.

"

de SaJ1ta Catarma se este!l-I I
_ _ na-se Usina,Termoelétric!.\ "

.

I
"

.

"

" '-�" ", .

ri construcão ele escolas municipais. ré de por uma érea éle qO qui- :. C � (:, L ,,, í '!' fi ! da FiQUeira.' Já entrou -em
" e os, amosos

..
, ....

.

,
,,'

I •. 'e ,.

'

•.. ,

cons�rl!ção de Jpontes e estr�das, 'aper'feçoa- lômetros de comprimento �
__� �__ �

operação, com a capacida- ,',
' -LAMBIIS' J'COlJEPLAC" . .'

mento do sistema ,de iluminação 'nâ cidade,
1(1 qUilôll,1éiros de largur;)., � 1, f' :�p�:g:�él:�arvi�i1ü:�t;�::� MADEIRAS

'

IOBRES
.

Pll1\' REVESTIMENTOS
serviço de água e ada9tação 'de ambúlatóriós rizado coiu 37% de cinza e, :.,_ -' 'c, ,,' ,", •

-'

,

'

em vários pontos. 'do Município: 'Ed'ifal de .convocac,a-o
- ��""'".. -,-".-...........,----�,--------,

. Sindicato 'dos 'Trabalhadóres nas Ih- ,,'.. ': VENDf",SE
d· t" dE'

".

H
.

.' ....
.

Óu,troca��e·por ,�ut0móvel,' uma casa

.

�s nas - e
.

nergla idrotermo, E�ew:, ,:com, 2 pavime�,fos'àrua Alves de Brito no.

,'frica de' florianóp:oHs.'
.'

5()··.,..Trata�'com<osr ..:Amaral Filho,' fone
3425�

, ".

EDITAL DE CONVOCAÇÃO' .

l

E'mprêsa EditorQ' 'O ESTADO' LIda .

- Dirmiense de Paula Ribeiro
. . .

.

.• Contabilidade _.. Econoínià'- Advocacia

..

'

.

por ,'p'r\tçG1S mais, 'ec'l11ômicosi já ..estão pronlos.·
"

:"� ".'
".�'

- ':':""'- � ',o ", ',,:-" ,�
....

�,', --, •

'

•
•

.', ....

'

","é'� sua,:dis�siç,ioj' em:
�,;,\ .-,:-

, ,

'

ADMINISTRAÇÃO' MUNICIPAL

A ligação da'BR-5'9 à cidade, ..
:e�a vari

ante de vila J\1ova, é uma das meté':> do go
vêrno municipal. Se concretizado êf;se plane
jamento, s'crá uma InotiÍvel aquisição por par
te da populaçãq ,da cidade�

. I.

\ Após longo" sófrimento motivado por\

cânçer na garganta, veio a falecer quarta fei-
ra, última, no Hospital 'São Canii1o, desta ci:
dade, o Sr. JOÃO GARGNIN, exemplar, ci
dadão desde muito r'adiçado ,nesta cidade.
Era o 'extinto , um dos mais influentes mem

bros do Diretório 1\1unicipal do Pa�tid� So
cial Dffilocráticó. Seu passamento, trouxe

grande constern�ção geral. Endereçamos, à
fam:Ua 'enlutada, sentidas condolências.

Pelo Presente Edital,. convOco todos OSi .,
','

<E ,':D.:','I- I A l.
associados do � Sindicato dos' Trabalhador�s.Á lO'>Cenfétlarjo�de Nascimento dsnas Indústrias ,de Energi� lIidr� e Termo Elé- .

_

" "." ,

trica de Fpolis., 'quites com seus, direitos s'�p�- •

'" Araujo Frguerêdodicais, para s.e reumrem em assembléa Ge'I'all ' '.: .

r cibo- competente, com o

Ordinária, no próxÍI)10 dia.' 26; do '., corrente . ',CURSOS'- DE� pseudônimo por ele adcta-

miês, ás 17;30 horas e,m .primeira.' convoca.ç·.ão,',
.

' 'MQ�otiK.MiM:s '.. 'de .

IV)' Será desclassificado ()
e não ha�end� número \ legal,

.

será: cqnvocadà' . A Aca:dêrofu 'Cata'rinense· Úabalho assinado c�m o

.outra áS,18,30 horas, com qualquer núm:er'o' de.'L�tra.s'" tO��. "público nome verdadeiro do 3,utor.
que, no .ano de .19á4� : do' Tambem não s�l'á nbjet'o

pre�ente, na sede da. União Béneficinte Hê"' CetiteI\ário' de Araujo ,,'
Fi- de julgamento e trabalho

"i Centro Mé�ko tl.e ",{he'ck-Up" .- �r5�a�:�aO�:rp��.'��"Spi�r! ���:,����!o:r:s:� :t��,:'i�:·erá
· o ?e- �'1.':,oI:=":�e de&un��::

,

. MONOGRAFIA: Prêmio por qualquer referencia
REVISÃO GERAL DA SAÚDE 'mima tirem sôbre o' seguinte: A�aujo Figuelrêdo�. cf$ .. : contida no texto.

, .

d' 1
. 1" d d'

.

ORDEM'
> 30.000,00. Um. ,estudo bio-

pratIca saU. ave e mtelIgente .. e. me 'lcma . DO DIA gráfiCO sôb�e ,ru:aújo Flgu'!- _ .V) A A�adel11ia concede-

preventiva. Sem' internação,e num s�: dia, ,.� rêdo. ,., ra tambem "MENÇãO
; I HONROSA" ao trabalho

são feitos 3� axames \ clínicos, de labotafó-' 10� _ ,Discussão e votação por eScru- , 1-) O· trabalha deverá' ser' que, não se enquadral'ldo
rio e. radiográficos por uma equipe de r'Iiédi- 'tinio secreto da proposta Orçamentária do� inédito, em .lingua' portu- em q'ftalquer das exigências

- . guêsa, 'dactÚogt:af!\do. em, contidas' neste Edital, re-
cos especializados. ;

,

exercício de 1962, bem como o
.

respectivo u� lado, em papel de for- velar, todavia, qualidades

PRAÇA OS\IVALDO CRUZ 125.J Par�cer do �onselh? �isc_al; ,

'_. �:�osce�m=r.:�!:ib)�t� de� ���r!�;:r. �preciavéiS dó

TELEFONE: 31-4354 SÃO PAULO. 2 .
'_ LeItura, dIscussao e votaçao por es-:. meia noite do, ',dIa 30-de

crutinio secreto do Relatório da Dir"etoMa 'e' abril de 1965. VI) A Acaaelllia se reser-
U

va o direito'ôe: _. a) não
do exercício de 1963, e o Parecer do Conse� rn d concorrente étitre-

lho Fiscal;_
. .

gamou' remeterá'o.seu tra-
bà1ho à Secretaria da Aca-

40. - Leitura discussão e votação por €S-' denüa, na sede socíàl' da

crutinhu' secreto do Relatório da Dh:·�toria e.
instltuic'ão 'à rua'" tenente

, SÍlveira" CASÀ DE SANTA
Balanço Geral referentes ao eXerC1C!0 de CATARINA, em tt.es 'copias'
1963, e o Parecer do Conselho Fiscal;' assinadas com. pseudôni

mo' usa !:lo. Tratando-se de
50. - L,eitura, discus�ão e votação por es- bra1)ileira naturalidade, ,de-

crutíhio secreto da Proposta Orçamentária clarar-se-á a nácionalida�'

Para exerc�lcio dê 1964, e ci ,Parecer .do Conse
de' de' viagem, com a 1ncH
cação: - nàturaliSa.d:o.

lho Fiscal ;
.

III)' - Ao entregar o

� 60. � Leitura,' disc,ussãó e votação, pO,.17.,· es:-
con{)orrente, ou 'procurador,
os ori'ginafs . de' seu trá-

crutínio secreto da ,Proposta. Orçamentária lho à Secretaria da Acade ...

'para" o �xercíCio de 1965, bem como o P�re- mia� ser-lhé-á. 'passado re-

cer do Conselho Fiscal. ---o,-.....V·�a-j--,C-,º-.J-ls-tr.�,u-i-r-o"""u-.-Re-f�o-r-m-a�-.
---

70·'_.· Assuntos diversos d� .ihteresse ' Consulte 'Nossos Preços
da classe; ,

.

' '\i1>\;�.. . [nd .. e CoIllércif' ,l\feta'úr�('a ATLAS
Florianópoli�, 21 'de S�temhro de 196·1, Rua:, Deodoro N 23

BENY: R. 'MACHADO !>';*'!4�' PRESIDENTE Filial Florian6polis

,

Pelo presente ficam, convidados os se-

Ilhor,es viajaptes, pracistas, represe ltantes
corúerciais e. depiais interessados'í 9 çompare
cem no dia 26 do COlirente mês,' às 9 horas,
na praça 15 nov,embro esquina com a rU1
Conselheiro Mafra, altos da farmácia, Vitó- .

ria: a _fim de tOll?-a:rem paJ;'te na Asss�nbléia
Gera], que será lie�lizada ,para a aprlva�ão
do� estatutos e eleição dos orgsos _ Admi-'
nlstrativos da "Associacão Catarinense' dos

.
.

�. �

Viajántes" .

" i.

. En:r,etanto, luta o sr. Prefeito, . com a

carência de verbas para levar. avaI}te tEÜS
empreendimentos. Mesmo assim,' nos aiit
nlOU, tudo fará para que as justas aspirações
dos imbitubenses, possam ser e.. breve'aLn
,didas 'plenamente.

FALECIMENTO

.

DEODATO JOSÉ GIL SECRETARIO
13-9-64

DISTRITO DE VILA'NOVA

A Câmara Municipal vem de aprovar
o Proj.eto de Resolução no. 21/64, que cria
o Distrito de Vila Nova. A' Resolução, foi en
vÍélda hoje á Assembléia Legislativa do Esta
do, para 'a devida homologação. O Ver,eador
Otávio Possenti, do ,PSD, foi o autor do refe·
rido Projeto de Resolução.

conferir o prêmio; b) divi
dir o prêmio por mais de
um autor e c) - anulàr o

DELEGACIA DE POLICIA

(
Folgamos em registrar na, data ,que hoje

transcorre, mais um aniversário do sr; Aca
cio Ouriques, de�tacado funcionario da Es
cola Industrial de Florianópolis e, figura
conhecidíssima em os nossos meios sociais.

Os no�sos cumprimentos.

cçJllcurso.
VII) Os orig'inais dos tra-

bálhos encáminhados a,

Concurso não serão devol-
vidas.

"

VIII) - Os direitos auto
rais dos premiados 'lerão

objeto de àcordQs' postel'lb-
'

res.

Florianópolis,
t�mbro 'de 1964.

15 'de se-

" t
Noticia-se à última hora, o afastamento

do atual Delegado' de Polícia desta ciçlade
sr, Osv;aldo Freifas. para sUDstitu�-lo, ·segun- Alvaro Athanázio de Freitas e sra.'parti-
do se afirma, virá um oficial da Polícia; do 'Es.. ,dpam aos parent,es e nesso?s

.
aIr\_igas <> nas- .

�Jacto�. ' Sindicâncias à' respeito' da ines;:erada cimento de 'Sua' filha Maria 'EliaTI'e de ,'Fréitas
{rÍludança, estão sendo levadas'1à efeito na ocom.oo dia 22. do corrente na Maternidade

,

ente semana. .' ...
,. .'.

':'�

..... dr. Ca:dq'
,� ....� .. ,.�-�.-- ......_--.--�""......,�.-,�_.. _--,� ...� � i�-�'

Participa�ão '.

Gustavo. Neves
10 Secretário

. 24-9S

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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cOLABOKADOKES ESPECIAIS

MAUBY BORGES - GILl:SERT0 N4.HAS
GILBERTO PAIVA

COLABORADORES
"c.:1 1.0BO _' MIL'!'ON F. A'VILA ..:, ORILDO LISBO.ll

'�MUO INACIO COELHO - DECIO BORTOLUZZJ
ABELARDO AERA�l
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Organizada,' a Comissao 'do -[,nquen
A diretoria do AvaÍ de- :porls,ncfa de ef:MO' mil esu- ;

'tenário do C� N. -r�iach[Jalo,
selando premiar seus Joga.., zeíros. Es 'Cómo está organízade '

dor�s pela vitória dIante do a CÓmissão do Cínquente -
Figueirense, no clássico' da', Tan1bém 'os jogadores que' A Pederil.ção MjneilFa, cte 're�ãoi do ch1M �tru1nense, nárío eonstttutda- pela' dtre-'
cidade, resolveu gratificar figuraram na 'regra três re-

'

Futê'Hol Já ;deu a connecev fa� a eseotha, dalijll'ielre- que toria do Clube Náutíco R\<l
seus jogadores com a ím- ceberam "biC'�". '

a lista de" três- nomes ,OOg ',terá' a mcilmbêneía de dt-, chuelo, dividida' em ,S�lb

,'apitadorE)S\ pa,ra.: que a:' dr-" ',r!-di a segl'lBt{Ta p.a1;�,1da en- Cofnfssões ;'
tre ea:t8lriÍl�ns.es �. mr..ne<i-:-

'

ros, iâl1fd'a pera, 'raça: Bra- "CO;.nSSAO. :

sito ORGAmZADORA
>

,

Avaianos receberam, "beho"

-------------------------�----���----���--�_.��'>�--_:�_'--'

---------�-----' f

_ Por Wilson L. de Medeiros- Ci!".co pelotense, três pôrtoalegrensss
e um lourencíano, O resultado dêsse
desinterêsse foi evidente: os enxadristas
de Pelotas estavam correndo UU). páreo'
como francos ravorítos, mesmo antes de

No Campeonato Gaúcho do corrente começar o torneio, e ainda COm um Mé
ano, sagrou-se campeão o menino HEN- quínho de contra pêso. Um páreo fácil, '

RIQUE ,DA COSTA MEKIN:G, - o Mó- JlO qual' conquistaram os .três primeiros
quinho das rodas enxadrístíeaa;.... , que é lugares, NãQ obstante, todos, fizeram
a revelação e sensação do enxadrismo 'muita f6rça contra o jovem campeão
gaúcho, e que certamente' repetirá o su- que se ç1esvencílhou de grandes dificuf
cesso de seu conterrâneo Antonio, Rocha, dades, perdendo apenas uma partida
que é o detentor do título brasileirO. -' outra c'ontra b hola:t:ldês Dirk' Dagbert.

O jovem> Il,ue conseguiu· reâlizar tão eutr� contra' o :h'Olandês Dík Dagbert.,
brilhal,�e Jeito, eont�, àutalmente ,doze Venceu as demais seis Ilar.tidas 'termi
anos de idade,' e,��c.:- nãriáõ o torniló co� -um'ponto na fren
to interessante que data de alguns anos. te do segundo colocado. Um resultado
Em 1958, quando a' farn.íiia MelÚng re- F brilhante vara o jovem campeão. Opor
sidia na cidade de São ,Lourenço,' o' re� 'tuJ;lámímte pUblicaremos ;mas melhores
nomado enxadríst!:J, João 'Mànuel Mt;m:!j.. partidas dêsse campeonato,
Bar�eto, descobriu o talento' -de. Méqui-'

'

nho, que então contava pouco :mais' d,8 A classifiéaçã0 final elo,. campeonato.
seis anos, de idade. gaúcho" ,de 1964" foi a seguinte:

O veterano Mena, Barreto passou, CAMPEÃO: H. da Costa Meking'

então, a orientar e melhorar o 'jôgo do (Méq,uinhol com 6,5 pontos;

garoto. Suas partidas revelavam, desde I VICE-CAMPEÃO: Dirk, Dagbert, com

iogo, ao primeiro relance da observação" 5,5 pontos.;
uma acuidade 'pro�fuIida ,e um sentido

>

3° �ugrur - Carlos Peixoto" com

agüdo de analista tático" Tinha noçÕr.s� 5,5 p�nt�s;
muito acentuadas de comblnreçát1; 'O�- 4 lug:ar - H. CI,audiu$,' com 5 pon-

nhava partidas estratégicas e posfclonais" tos;
da mesmá forma que :perdia muitás otl.-

..

5° lugar - Neri Silveira, com 4

tras, demonstranâo falhas em alguns pontos;'
princípios rudiméntares de desenvolvi- {jD lugar - Fernando 'Caldas, com ·4

mento. Cometia êrros crassos na me'3- pontos;
com 7° lugar _ Francisco Trois, com 4

pontos;
8° lugar ..... Francisco A. :Lemos, com

, 1,5 pontos;
!)p lugar ;_ F. Lutzemberg, com ze.ro

ponto.
'

'MÉQUINHO É O' NOVO CAMPEAO
GAÚCHO DE XADREZ

ma partida ,em que arrematava
brilhante sacrifício,

Méquinho melhorava dia a dia, os

adultos gostavam de jogar contra o me

nino, pois era um parceiro que dava

trabalho e que' gozava 'cada ma.te que
dava ou cada vez que ganhava � pe
ca: Enquanto isso Mena Earreto sempre
�bservava, e o menin� 'fez-se amigo) do)

veterano enxadr�sta, que queria melho

rar o seu jôgo. Jogava muito com êle.

Ganhava quase sempre ou na maioria

das partidas. Mas, na verdade não se

preocupava com o's resultados. Estudava

o jôgo do garôto com a; preocupaçãa de

o melhorar. É .f) cons�u plénamente,
envenandCil seu xadrez ÇQm malieia e

astúcia que agora: lbe deram o titulo
" máximo dd esporte ,dd ,tabuleiro gaúcho.

As culminâncias da sua. ctalrreira

chegaram ao lipUte ,máximo, há dois

mêses passados, quande ganhou invicto

o campeonato da cidade de Pelotas (on

de reside atualmente)., E. essa vitória,

'por sinal das mais brilhantes, levou o,
xadrez pelotens'e, a pleitear junto a

F.R.O.X. a realização- do Campeonato
Estadual de Xadrez d,e 1964, na cidade

de Pelotas.

----000---

PROBLEMA N° �

'Composição de DEMÉTRIO, SCEAD
1933)"

-

MATE EM DOIS

_---oflo._--

,

O CAMPEONATO GAtrmO DE 19M

------uOb,----

Esta prova. tradicionalmente mutto

animada, êste ano teve a preseIlça de

8ipenas quatro enxadriatas fora <WS pelo
tenses, que concorrE!ram com cfn'Co doS'

seus mais categorizaOO8' jogadores:. Um

desinteresse chocante que' .faVElreeeu aoo'

pelotenses.

SOLUÇA0 DO PIt6Bl.EMA N° 1

O problema de N° 1, publicado na

nossa edição do dia 17 do corrente, de
lavra e Demétrio Schead, tem como

chave o lance: !'SO.

-'-xXx--'
"

' ::' Sub-' Crnnissã:o de Fman-
O segundo encontro entre:

, Ç�8 .:' Jooé Carlos Muller

Barriga-verdes e mineiros", Adilson Amaro Alv�
pela Taça Brasil, clar,-sa-á:,' Programa e Recpeção -,
na tarde do proxímo domín- 'Celso Ramos Filho
go, no estádio dr, Adolfo" José' Antônio Santiago
Konder Como é sabido o, Osnl Damiani
Metropol perdeu a primet-. Teodoro .Rogério Vahl
ra partida e terá que vei}- ',t Promoções e Divulgação
cer ,no próximo, :l,)mingo _ Antunes Severo' - Ro

para tentar a classtttcacãc )endo "Lima _ Maury Bor
na terceira partida que s,e-;- ges-
ria então ,de�d0br[l,�a nà Equipamento e Material
noite de terça-feira, 11(0 n;-

'

_ João Leonel, de Paula _

tádio da rua Bocaiuva. Reinoldo Uésseler _ Ha-

mílton.Cordeíro
Construção Sede ,_ cr.

Celso Ramos Filho -- Ór.,--xXx--' ,,'

líneado e s�rá o seguinte:

PROQRAMA'
INTERNAbIO�AL

].0 .'Pãieo"'-:: 4 Com
2° Páreo --' �' Sem
3°' Páreo-:._ Skiff'
4° Páreo - 2 Com

5° Páreo _' 4 Sem

H)fhPáreo � 8 Gigantes

PROGRAMA
ESTADUAL

6° Páreo - Yole E�;tre.·

antes a 4 remos

7° Páreo ,_ Escaler
8° Páreo _ Yole Prlncl

piantes
9° Páreo - Double N,'

VlSS1Inq
,

'li,
Será coordenador 'dos r=s ..

tejos do cínquentenano do i

Clube Náutico Ri!}Chue'io,
I

o sr. Roberto Muller, 1',')

me sobejamente conhecida

na lídes náuticas de Santa
Paulo WendhaUS'en Catarina e um dos baíuar-

Os 'Preços, dos !r�gJle:'iSós Por, sua
.

vez o programa tes pelas côres do clube da'
para o

'

cotejo.' de' dON.1ifl[riJ, da regata também esta de- Rita Maria.
pela Taça Brasil, serão

I mantidos os mesmos Clbiier-· .••-,,.-------------------

va::los por ocasião do co'- ,

�i�. �t::l Me��:� ����= ._ ,.�antos, O adv_ersário -de,Metropo I
ba11cada ::.:'�700,0 e r;u.d_ei
ras 1.000,00. ou AUétko Mineiro

Avaí refr,bufrá a vistfa do rOJH�ba
P'arard fspol1ivo do Pa�s

,
,

,--xXx--,
, A Federáção Mineira de

sejando 9ficialmente qual
o clube que !:leveria enfren

tar o vencedor entre
'

Me

troPol e' Atlético Mineir'J,
pela Taça Brasi! !êz a CO,G

sulta . a Confederação Bo

sileira de·'Desportos.

A equipe de: Juvenis'·, (1:)
Postal Telegráfico estará·

realizando o primeiro, cole
tivo da semana, na, tarúe
de hoje. no campo do Abríg;o
de Menores, O' treinador

,pos,talista solicita o compare
A "resposta da C.B.D. fOI

eimento dos atletas' no
di�ulgada nos, diários es

Abrigo ;'-:; Menores às 15,Op,
horas daquele dia ..

--xXX--

0- arqueiro Barreira, per
tencente ao Grêmio Espor
t.;vo Olímpico e que estava
sen-:1o ;cobiçado pelo Tupy
de Joinvile, retornou ao fu�
teboi paulista. O arqueiro
fêz muitas exigênCias par",
renovar daí ter a diretoria
concedido ao jogador passe
livre.

As diretorias do Avaí e

do Coritiba do Paraná,· che
gaI;am a Ul'll acórdo para
a realização de duas 'parti
das amistosas entre, suas

equipes, sendo uma em Flo-

, VEND E- SE

no.

Uma casa de·Madeira à rua Ararangu8
35 fundos (morro-do Ceu).
Tratar com o proprietário na mesma.

ESCRJTORtO DE ADVOCACIA
ort NILTON PEREIUA

Advogado.
R. BLUMENBERG e PERSI

A.HAHN
ABELARDO

Solicitadores
AÇÕES: CíVEIS, TRABALmSTAS, CO
MEJ?,CIAIS, PREVID�NCIA SOCIAL. ETC
'lua Conselhejro Mafra. 48' - Sala 2

(/

Al:ENÇAO
Continuam em pleno funcionamento o:

serviços de Restaurante e Bar no "RESTAU·
RANTE GRANDE TSINGTAO", anexo a(

LUX Hoo:'EL, sempre ás órdens povo FIo·

rianopolitano.

ASSfSTA, DIA, 27, A �OVA CIClISTrCA "NAZA�ENO COElHO", A MAIS' fAMOSA DE O�IANTAS �'F EFETlt�M' EM SANTA CATA'RINA E �UE PROMOVF. TO
,

s' O GUARU�A. DEVE�ÃO, A EXEM)lO'DOS"A S ANTERI.ORESr CONCORRER, A, PROVA"A OS MArS, DESTACADOS ASES DO PEDAlfSMo
\( ,)� ':;i,

, i .;,
'. , �,,;,; J-(,IL;,:,l;,-

,.)i!'''''""..::...-,_.�.L..>_l__�. J �
k

pecializados do Rio e' de

SáQ Paulo no último sába

dO.

�.:

Ficou-se então conhec0.'':'
0:0 oficialmente de qu� ,,�.

rá o Santos e quadro que
dará combate ao vencedor
do jôgo Metropol e Atléti-

•

Jogam amistosamente no estádio da rua

Boeaiuva, esta noite, GS pelotões do Coritiba'
e fi.Lvaí, que não são outros senão os maiores .

papões dê' títulos n�áximos do futebol do Pa

remá e San.a Catarina, rcsnectivamente. ,

À \

E' jôgo de grande envergadura, vê-se

'ego', pcis ainda está in.ac.o (_) prestígio \ da
velha rivalidade entre catarinenses e parana
enses que constituem, aqui como lá em CUJiÍ-

.

tiba, verdadeiras forças de' bilheteria.
Como sempre quando se defrontam a

raucariancs e barriga-verdes, o interesse e

entusiasmo nos círculos futebolísticos da ci
dade chegam ao auge. E' jôgo c';; rivais e cre

mos, não será preciso di3�r mais nada.

O interêsse .porém, é redobrado, quan
do se sabe que, corno atração para esta noite

. '-2stá anunciado o lançamento das mais novas

aquisições do campeão da cidade: o cerebral
médio Ereno e o guapo go- eiro Hélio havendo

ainda, a possibilidade de vir a ser lançado ou

tro goleiro: Alvaro, que, como os dois primei
Y'l)S. são oriundos-do futebol paranaense, de

vendo, -assim, ficar de lado Acácio muito eri1�

hora êste se .eonstituisse, domingo último. no

zrande alicerce dó triunfo avaiano sôbre o' Fi
o

,

gueirensé.·
, .... tí

"
r

, AS$im�., teremos o seguinte ime azu-

,ra";:--para dar ccmba�e 'ao :or:e pelotão' corít�:.
bano esta noite: Hélio; Ronaldo, Nery, Bl-

, " C
'

nha e Mirinho; Rogério e Er.::::c.o; ReI}e, - a,

vallazzi, Reginaldo e Vaainho.
" .1

Quanto \ ao "onze" paranaiemJe l,ign6-
"ramos a sua constituição, mas ao que soube:
mos é dos mais po'derosos do vizinho Esta:.

,

do e virá com a\ sua fôrça máxima.
.

Portanto, todos no estádio praiano, esta

nóite,,�que o match é prá valer mesmo. {

co Mineiro, pelas
nais,

semi-fi .

, ,

.
, •

A ,nova d�retoria' do Esporte
Clube Juventude

rianópolis e outra em Curi
tiba.
A primeira partida dés}'1;

série será efetuada esta

noite, no estádio "Adoi�o

Konder", enquanto que a

segunda, partida dar-se-á
'

no dIa 30 ou dia 1° em C11-

ritiba,

,

/ Porque é que o João zi·

nho ri \quando se fala em

aumento de passagens? Res·

ponda a esta pergunta e

ganhe uma bicicleta novi
nha em fôlha. As cartas po
derão' ser remetidas para os

seguintes endereços: Rainha
das Bicicleta.s rua CO.J)s. Ma
fra, 154, Fili'Otl no Estreito
rua Santos' Saraiva, 37 ao

lado do Clube 6, ou para a '

Rádío Anita Garibaldi.

Recebemos e agradecém�\s
o seguinte ofício:

Paulo Vieira Junior

Certos de podermoS' ml'

reGFr as honrosas atenções
de V, S. e COlOcando nossa

agremiação ao '. 0,SO inteiro

,dispôr, aprO\·eit.am03 2. '
.. -

portunidade para epreF:en
tar nossos protestos de ale

vada estima e distinta. cnn

sidim>,gão,
Cordia,is Saudações
ÊSPORTE CLUBE

VE:t':TUDE
Jorge Nicolau Filhl

1° Secretárõo
Moacir Pereira.
Presidente

.

"Florianópolis, 24 ue ogôs
to de 1964.

I

!lmo. Sr. redator espor-·
vo de "O. Estado" _ Nesta,

Temos a grah satisfaçfw
de levar ao conhecimentQ

de V. S: que, em sessào SQ

l:me realizada no dia '.:3

de agôstÇl próxi,:no pa<;s8,�o,
foi empossada a primei::-a
Diretoriª Executiva do !,;;s

porte Clube Juventude, :jue

regerá os destinos C'l S·J

ciedade no períodO 19641(:5.'

à qual ficou assim CG:�:::t;_

tuida:
Presidente - Moacir Pe

reira
Vice-Presidente -- Eugê

nio César Beirão
1/ Secretário

Jorge Nicolau Filho

,21> Secretário
WilIy Nietsche'
1° Tesoureiro - Famto

Pamplona
20. Tesourei!"o _ Nelson

Vieira
Diretor Esportiva _ tta-

mar Domingues "

1° Conselheiro - Ereval··
do, Mello

JU

Naim

Naim

Franz

DRA. TELMA C. PEREIRa
Clínica «)rtuntnIÓ.lica ele CrI

anças e Adultos
ConsultorIo: Rua Tenemte

.

Silveira '28 - 1.0 Andar,·
Fone 3798

Exclusivamente CGm·

marcada
às IR horasConselheiro - Pedro

. -_.�

GANHE UMA BICICLETA
OUVINDO AS 18,05 HORAS A
'RADJO ANITA GARJBALDI

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"Docume
, Abel Ávilá em Cido \,de 1tUDlD�ies Técnico �Hlturais da ReUont

B:n�!:.�:��voAvn. Relaç',êe dós aprovadosdos Santos, acompanhado
-

do Dr. Fernando Oliveira,

d
'I

Ad"
.

����;�!��z ��ei��:��z: Vã'
"

e..,'-, (

m i,n istraçã,oPOli, esteve em B�necUto
Novo, para formalizar � O Depa:r.talll�to de Edq.fundação do Hospital e caç� e Cultura da ;aettonaMaternidade daauele' rico da" ,UniverSidade ' de Sentà
munícípío do V�e do Íta- Catariná. acaba' de' recebér
jai. do professor - Vlrnllto Ale:-

O atuante parlament.$.r xandríno da Sijva. ,- da Es-
pe�sedlstà foi

-

reeepeíona- cola Brasileira de 'Adminis
do e teve o apõío das au-' 't!'3Çáo P:Ubliea. á' lista dos
torldades municipais. �didat6s aprovados na

, .

Um c.tooümentál'1ó cJiíe.
rnatográflco eatarlPense. t0-
do 'êle rodado' em Flori8·
nõpelís, por uma equipe
daqui, e mostrando eoísaa
nossas e upectos da IDla,
está coneerrendo, em São
Paulo, juntamente com no

ve outros,'ao prêmio anual
instituido para premiar os VAI DOBRAR O MOVIMERTO
melhores documentários e

filmes de curta, metragem
lançados, na Capital paulis
ta.

Wen�usen. He� t.�. Tram-se de "Seu Talão
Silva Bu�lo. Orestes A,au· Vale o Progresso", realizado
jo, !'ersi 'Adio Halm, PUnia pelas �Produções Oarreí
Franci5ico

'

H� 'Rodrigo rão", desta Capital, para o

.A;ampuja, Saulo santos, Govêrno do Estf!.do, e abor
Roberto Fe�ra Filho, �y dando um tema bastante
Miguei Eataichesck. Silvio complexo, a rnelhoría de
LehInhuhl Meyer, Sinval arrecadação, e consequente
santos da Silveira; Telmo apôio popular à campanha
Marengo,' TherezinM Alves encetada pelos poderes pá-
M had T d t'o Rogér'l'o blicos. De maneira indireta,ac 0,-' eo o, ' "

Com a presença do Prof.
Vahl Ubal"_" K1ann Valdir procurando at,raír 'e, pren-, " uy ,

H�ládio Antunba, rspresenComicholi, Vânio Marcib der a atenção do especta-
tante da Comissão CentralColaço de Olíveíra Vi"�l dor, Produções Carreirão• ..., .,....,
do Censo Escolar do Brasil,AI Monteiro Whashing realizou um documentárioves , ".

-

que foi instituida pela PO�-
t L· do Vale Pereíra e de v'alares plásticos e vi-on ' UlZ '

taría Ministerial rr 501, ,
de

Zilda Rezende' Regia. suais, num entrecho de íun-

F' i Bei ã 'do' humano, e que foi rece- 20 de julho de 1964,' reuniu-Humberto ranc sco
,
r o,

se no último dia 15, na Rei-
Ivo Eckert, Ivo Selva, Jael bido com (gerais aplausos '

toría do Instituto Estadual
Pio de Souza, João José pelo público e por críticos

de' Educação, a Comissão
Caldeira Bastos João Za· e elementos) ligados à .cla�
natta, José �e�a, José Fi- se cinematográfica do" pais. Estadual para a realização

"

T lã V 1 d,o Censo Escolar no Esta,-guE,liró de Siqueira, LaUl;ici Agora, "Seu a o a e o

José Vidal, Lea Btmmissis, Progresso" foi inscrito pa,ra do.
, Esta Comissão, formada

Lenio Fortkamp, Leonia Ca- o prêmio "Saci", o mais

paverdé, Luiz Adolfo Olsen importante do gênero no pelos Srs. Orlando Ferreira

d 'V' L' A d Fi país e que anualmentê lau- de Melo, Reitor da Instituto
a elga, u� rman o -

Estadual de Educação, Cân. _ Educação, o convênio Pfragueiró Wolff, Manoel dos reia o melhor e mais 'sigo a' reali2;ação do Censo Esco-Passos' Machado, Maria Jo- nif,icativo trabalho do gêne- dido Abdon Goulart, Dire-

d D t to de lar em Santa Catarina.
sé Bonatelli, Marill José ro, levando em considera- tor o epar amen -

_

Vieira,' Mana Luiza Campos ção um!:. série de fatores., Educação da SEC, Sílvio

Coelho dos Santos, Supervi-Ferreira, Mario de Oliveira, "Produções Carreirão",
Milton Verissimo Ribeiro, pioneiri na divulgação cine- sor do Serviço de Levanta

Nereu do Vale Pereira, Ney' matografica entre nós, com mentos, Pesquisas e �Jlqué
Walmor {Iubner, Neusa mais de uma centena de ritos, do CEPE. Ivo Maes,

Mendes Guedes, Milton Wal· jornais cinematográficos e 'Estatístico-Assistente de De·

dema;r da Silva, Norb,erto documentários em seu aoer· p'1rtamento Estadual dé Es-

s�mr�iã' Oléãiâi�Oâ'P�cõni';
·

prês'entemelite
tEUl cento � noventa e dois Municípios

Revela o Departamento
Esta(iual de Geografia e

Cartografia que Santa Cata
rina conta, atualmente, com
192 municípios, dos quais
.um, ou seja o novel muni-
cípio de Schroeder, ainda

,

não, foi instalado.
.

,o. mais' antigo município
cat.arluense é o d� Lagul.1a,
criado por Alvará de 20/1/

( 1720 e o mais novo o d,6
Ponbe 'Alta que, Criado' em

22 de julho de, 1964, foi ins
, talado domingo últi�cí, dia

1*$0" te.rn prodU� e \ di·
r� d� Armando ," Carrel
rão; argumento e -texto '�e
sRlim Miguel, fotogr1j.fia de
$4séu. • FeXl13ndc�, Iecução
cle':Anlunes Revero e mon
tagem dc Máximo Barro.

todo O DOCSO _�� tem
neste dowmentário um de
seus trabalhos máis I ,Slglli.
ficativos, mostrando ,do

quanto é C'.J.pu
' d�e '

q�e'
lPe se deell) cpncUç�.

"

"Seu Talão 'Vale e Pro-na pro
Pública DA RUA CO'NSELHEIRO MAFRA! '

prova de INTRODUÇÃO À
ADMINISTRAÇãO PUBLI·

,CA, realizada no dia 15 de

agôsto do corrente ano, na

Faculdade de Direito, e q�e
são' os seguintes:
Adalberto José Ramos

Campell1, Alb,erto João da
Cunha, Aldo Bez, Alfllildo
T�ixelra Sobrinho, And;é

Pawhí�yk. AntOnio Carios
Harger, Antônio' Carlos
Quíntana Britto, AntOnio

Carlos, Vieira, Antôríío Gus
tavo Werner, Ari de Melo
Mosimann, Ari Canguçú de
Mesquita, Amon Peís, Aral
do Joaquím Carr' J, Aveli
no Jpão da Silva, Carlos Jo-

sá Gomes Faraco, CarloS
Wolowsk1 MusSi, Celio Gre
gório Esplndola. Claudio A.
Nicetti, ])alva Vieira, riarcy
B. dos Santos, Davíd oe
vaerd Pilho, Demremy Ma
galhães de Freitas, Edmon
Duarte Nader, Edson Oar
mínattí, Elezeárfo �athiJls
Sohírnítt, EU 'Fa\lstt.rlO 'da
Silva, Enio Luz, Esmeralda
Rosal; Felinto Wenceslau
Schmuller, Francisco' Bor·
ges, Francisco' Mastella,
Grescy RoseU S. Blass, Gui
da Bento Gerent, Guida
Campos Mendonça, Haroldo
da Silva, Helen Nader,
H:end Miguel, Henrique

POIOUE SERÁ?•

Istabe'ecidas as Bases para a Reali,
zação do Censo Escolar em

Santa Catarina
Tavares, Chefe da Secção de

IQquéritos da Inspetoria ae:.
gi�hal 'de E�tatí�tica� sob a

presidência do primeiro foi
designada pelo Prof. Elpí
dia Barbosa, Secretãrio de

EstadO para 0:5 negocíos de

Educação e Cultura.'
,

Na mesma data, o Prof.
Heládio Antunha, represen
tando 11 Comissão . Central
do Censo Escolar QO: Bra
sil, e Q Govêrno do Estado, '

representado pelo Prof. EI
pídib, Barbosa, assinl3,ram)
no 'Consêlho Estadual de

AD[I,,,

t

O MALS lNHGO &llAalO c, SUJA CATASUfl
Flnrianopons, (Quarta-Feira), 23 de setemb..-o de 1964

Araujo de Figue'iredo '-----_ .. _-,--,

Agradecimentos ao lidar do PoSa0.JUVl!:NCIO DE 'ARAUJO FIGUÉRÉDQ, ,ocupá como
Cruz e Souza, foi um dos altos poetas dQ. ,súa ,geraçã9.

Natural de FlorianópoJ1S� n�sCido ,]la antiga ruI!. 'dos Novas mensagens dirigi·
Artigos Belicos, hoje Vitor'Meireles, seu, livro, ni�� CD:-

das ao deputado Dib Che

nhecido e mais divulgado fo�'ASC.IilTÉlÚO
"

,rem assinalam os agradeci
Na verdáde sua obra é opulenta e," haimoniQSa� ma.tj-

. mentos de Prefeitos Muni·

sada de tons humanos e ás vezes: tU!sfico�. �,
'

" cipais à ?omuni�ção feita

Quase toda' ela, porem,: ou se" enc�ntrava' espalhada pelo lider governista sôbre

pelos nossos jornais ou' se col.1serváva inédita.
li aprovação da emenda
constitucional n� 116.,Felizmente, dentro em pouco, Será'uma' bela reali·

dade a reedição de ASCETERIO e a publicação do�tros 'Aquele parlamentàr rece-,

trabalhqs do Grande' POeta' çatarmense.' beu lhais os seguintes expe-,

Ocupou Araujo Figueredo na ÀcÍ:J,demia Catlf,rinense
dientes de governantes mu·

de Letras a cadeira que tem pOr pátron9, ,.' jus�mepte; nicip�:
DUArl:l'E SCHUTEL, um home� cuja existênéia foi: um '

-

f'onstante exercicio de amôr é de fratenlidade �Úrna�a,:! Am °go �úmero 'em de loaçabaA sua geração desabrochou 'às retumbancÍ!:tS e aos
deslumhrantes do- Genesis �iinboÜsta.' O Lións dube de Joaça- • cípio� de Joaça.ba, Herval

Mas o maí:a,vilho� poe�, t\O contráriQ dos seus cpm- ba, procedeu a um'original D'Oeste, Treze Tílias e

panheiros Cruz e Souza, Los�, Osclir Rosa!> e outros" cor-curso,P elo qual foi ,".1- Ibicaré.

conseguiu dominar a sedução que fl,uia, çlar!1-, orq�estra1 colhido o Amigo número Na última quinta-feira.,
e abunda."1te, da fonte magica que, VerlaÍne fizera brotar TTm das, Cidànes ie Joa;1.-' esteve reunidos em sessão
do flanco de um rochedo de, ouro.

'

.

'

, 15ã. e Herval D'Oeste. A �s- festiva, o Lions Clube de
Lírico por temperamento; amando, as ,paisagens cal- c'11ha, recaiu na pessoa rIo Joàçaba :ocasião em que o

lY.8.S e ",;mples e as criaturas çlesaroparMas - a poesia, industrial Francisco Lind- cidadão Franci,sco Lindner
propiciou·lhe o 'melo natural e �meno ,ein que vas.ou o·, ner, ,imigrante austríaco fQi hómenageado. Ainda
seu genio e a sua bondade; aquela dc'çura- humana, cheia radicado em· Joaçaba, ha na mesma �eunHro, foi' tam
'de sombras e de balsamo� fr1i�rnaüi

'o,
e que fa 'da S�18 mais de 30 anOI! e que, tie bém homer.ageado o depu

vida :_ 1'1"" -qiT�M rePousante pata' todas és,� e to- almplils o..-';)nmo possne tado Ne:son Pedrini, em

dos os sofriJ::nentos_
'

'/ hoje uma dàs mai3 impor� reconh'ecimento pelo mui-
, Foi uma .Ll.l!..'f-B singular pelo 'alto espiritu<:Ilismo do tantes fundições do Esta'- to que o 'jovem par'amen
seu pensamento e da sua ação nêste' vale de IMiim9.S; um do. Dedicou-se, por igual, à tar tem feito peJa �oletivl
Poeta inigualavel pela harmoniosa simplicJdn.de do seu' cotlstrução de várias usi- dade que re,'JreseJ.'lta na

verso, a cantante maciez da 'sua Forma, dos' seus Ritmos na.,s hidrelétricas, atrav5s Assembléilj.. Saudóu o de
sinfonicos. das quais procedeu a ele- putado Nelson Pedrini 'o

Vamos acompanhar est.es versos do poeta magnifico ,triflcação rural dos Muni- Dr. Lineu Bonato.
e que parecem, péla

J

de!i.c-q.da express,ão do seu lirismo e

p candura mistlcil do S�l1 Amor, sai dos do Cantibo 'd:JS
Cantfcos, do rosplandeclqn� rei Salomão. Este íncluido
entre as, NOVENAS DE MAIO.

Sr. Osvaldo Machado, de

\Florianópolis; 'Sr. Dionisio
Oselane, de Urubici; Sr.
Leopoldo Kruger, de Cqru
pá; Sr. Amo Seu, de �n
cho Queimado; Sr. Amol
do Hass, de pomerode; Sr.
'José Pereira Neves, de Ani-
ta Garibaldi; Sr. Zeno Jair

Cesar, de Irine6polis; Sr.

Wolny DeUa Rocca, de La
lies. SA,BO'ROSO �

:8Ó UA FE ZI'TD

Ba�da da
Recitál

PM dará
Galade.,..---'-------_ .._-,---,--------'---,;...

I;ei'n�:re·?e: P':c<:t;J, éunca do ano, I quando se' aprQXi.!
, .- '\

J'lHl o vt>riilé>. a desidratação se faz sC:'1tir rna.i� a�en(.lla- '

damente.' Desidratação, si�jca perda de água do (lr�
ganirmo por diversos fatôres, sendo o TJ�:i.ncipal (I suor.

E:;;ta perda, deve ser compensada com líquido. Nas uri.,
mciras man�festações tl.e desidratação, dê ao seu filho
v,�ua em qUl1ntíclnrle sufid,ente. ,Esta água deve ser fer.,
vida, af�m de ser imunizada de vermes. Lembre·se: Com
esta simpIes nro\<idência, a vid,a de seu 'filho estarão
salva rm dC'1i::h-:;ltação. PreVina antes, para depois :qão

I't")!' que 'l"emediar.
, \

.

"

\

Convite'Missa de 30. Dia,, Nos dias 17 e 13 de outu·
bro e�t".rá em festa a mÚsi
ca caturinense. Estará se

apr�scntando, no Teatro Al
varo de Carvalho, às 20,a::J

A família de
ACELON DARIO' DE SOUZA

- Por quem resas assim? - p�rgul1tas-m�, querida,
Qmmdo voH!ildo teI'Jlo 0S olhos - ao Infinito?

Reso, querida,
Pela tua vida.
Eu sei, que tens o coração aflito,
Cansado de' chorar! '

20.
horas, a traelicional Banda
de'Música, da Polícia Mili·

tar do Estado de Santa Ca·
tarina.

Ainda cOJ?sternêildai com 'se'u f�lecimeD-:
to convida aos amigos e demais parentes; 'pa
ra a missa de 30.0 dia que, manda celebrar,
na Capela do Colégio Cataririense, às 7,15)
horas ,do dia 26, do corrente (sâbado).,

Agradece as pess,oas, que comparece
rem a êste ato d,e fé, a:eligiosa.

o 'maior 1l1uniciPio cata·
rínense em' 'exteI}sãO territo-

_rial é o de L'lges " �
(7365 Km2), e o menor o ,i('
de Balneário de Caniborlú,
cuja área foi calculada éln

39 K1112.

(
Segl.indo a divÍsão fixada

pelo Conselho Nacional de

Geografia, o território- ca

tarinense compõe-se de no

ve zonas fisiográfic.'lS. Agru
panda-se, os municípios por
zonas, obsen'a·se que a Ba
cia do Itlljaí reune o 'l�aior
número, ou sejam 41 mu
nicípios, oferecendo a área
méd4a de 310 Km2 por uni
dade municipal.. Quanto à

Mostraremos a, outra Ia-'
ce ' do 'Piano 'Catarinense,
diz o Maestro Capitão KeIl.
Não aquela em que ouvimos
a. Banda nas festas popula

de do govêrn::J Celso Ra- 1'es; nos desfiles, :tJ.<.\S para
mos, e 'o dinamismo de das militares, nas recep
a.ção de Eng" Almes Gual- çqes, nas barraqúirihas!
borto, à frente do Plano p.e Mostraremos o Grande"
Met,s,s, Piano Catarinense apresen-
.o Dt'��utaào Nelson Pe- ,tando a Música Imortal de

c1.l'Íl1Í, que se enc.ontr'1. na Carlos
-

Gomes, Mozart, ,Be
região, foi alvo, c;le repeti- thooven; W,'lgner, Büot, Pon·
das homonagens de seus I chieHi, Franz Lehar e ou

concidadãos, pelo eficiente
\
tros qua fizebm vibrar as

trabalho, desenvolvido no' seletas platéias de todo o

desempenho ,de seu manda- mundo.
to popular.

Agora mesmo, aO luar
(,iue sobre o mar

É todo prata' diluida, '

Volto os olhos 'ao' azul

No dia treze qUe passou,
foi procedida a inaugl"ra
ção de mais três salas no

vas de aula, construídas pe
lo PL,A,MF.G, no lVlunícipio
de Herval D'Oeste. Foram
benefici'l,das ,as loca1idr.des
de Santo Antônio, Estação
Luzerna e Lixli1.8. Santa Te
rez1nha. A 'entrega dos n:)

vos p:rédbs escojares, reves

tiu-se de solenidades '

espe
cIais, a que compa::eceram
o Dcputado Nelson Pedrini.
,que' representou o Governq
dor do Estado, o Prefeito
de Herval D'Oeste, Sr. Jú
lio D:uiv,a, o Inspetor .'Re, I
gional de Educação Prof. IEUgênia Marchetti e o Pa- I

dre Luciano, vigário da Pa-

• r6quia, como, por igual, vá·
� rias centenas de agriculto
rEis residentes nas localida

( (les referidas.
Como não poderia deixar

. de ser, constituiu-se em' um

,
dÜt de festas p,ara a zona

rural de Herval D'Oeste. To
dos os 'oradores que se fize

ram ouvi'r nas solenidades,
'destacaram a grandiosida-

Conheces a Ermida

Resplandescente,
A mais bonita dO,"Ip.gar
Onde a minha all:na va.i quasi sempre resar.?

A CRUZ..A..DA EUCARíSTICA DO CO�
LÉGIO CATA:R,INENSE; convida' aQs paren
tes e amigbs de ACELON DARIO DE SOU

ZA, pata a rrÚssa de 30.0 dia em ir}tenção a
.

sua alma,. que será rezada na Capela do Co

légio Catarinense, às 7,15 horas do diá 26

do
l

corr,sn.te (sábadb) .

\

"

Antecípa agradecimentos.

É ela a tua
,

Alma que agóra está cheia da luz (\0 lua�,
Desse m<:tio tão lindo, ,

que em flôres V'l:\Í abrindo
Pelos longos caminnos
Perfumados,
'E orvalhosos! ... extensão territorial, verifi

ca·se qúe a: zona de Campos
de Lag'cll:} llClUla, a maior
área' (:25 (05:0, 'Km2), como

também';' 3 ,:lU�nor densida
de ;demogqUiea, pois que
não: ultJ:apassa ,- de 11 habi-

_

tallt�, �m mé,dta" ,por qui- __ ,.

'IÇnhetr-o _ quadrado. �
0, : ��rit6iià catarine�e � ,[

, 'ocupa umá área de ..... _

'

95.8�5 Km2, correspondendo,
assim, a 1,13% do BrasM.
Presentemente, a' popula
ção total'de Santa Catarina
é estimada em 2.4-26.000 ha
bitantes, o que dá a média
de 25 almas por quilômetro
quadrado,' enquanto qtle a
média brasil'eira é de, ape
nas, n o ve habitantes.
(DEGC)

Tudo p.<:trece' c0ber'to de alvos lindos!

Que linda torre de, mjitfim
Essa ermidinha tem!, É o teu belo' pescoço!
E eu, que não sou ,moçOi
Nuncá vi outrá assim!

\

Colabore 'com a Associação de Pais. e Amig'os dos
Excepcionais. assistindo as apresentações da Banda de
Músic"a da ,Políci.& Militar nos dias 17 e 18 de oútubro,
às 20,00 horas, no Teatro Alvaro de Carvalho_

FALTAVA ALGUMA COISA EM',rLO
RIANÓPOLIS?
EM BREVE SERÁ ·IHSTALADA À .UA

I '.,..

CONSELHEIBO MAFBA, 44.
O nUE SERÁ?

,

. E dessa tôrre os sinós;
Cristalinos,

,

São os teus olhos misticos, divinóli!
E que musica têin esses dois smosi
São êles que chãmatri, sem cesseS,
Para resar!
E pela tua boca em flor, porta. sagrada;
Dessa ermidll de tanta lUz baÀhada; ,

É que a minha álma desqe para rçsar;'
Cheill de desejos, ' - ,

'

Nas brancas asas fluidas dos beijos.

Sociedade Carnavalesca
Tene-ntes do Diabo

, <

, A
'

Assembléia, Geral Ex· l° - Pe'l'll),',mecer em As
sembléia Permanente;

"

II" - Enviar uma ,expo
sição de motivos 'ao Senhoi;
taovernador do Estado,' elu
cidando a situação real· da
Sociedade, aguardando do
Chefe do Poder Executivo,

.. sua intervenção, para um'1'
solução da grave crise que
atravessa os Tenentes do
Diabo.

Coral da use 'em Biguaçútraordinária 're�lizada dia
21 do corrente,' :pela unani.

midade, de seus,8ssoqiados,
deliberou o seguinte:

'

lar, c;luando ,a' crítica espe,
ciàUzada, do Paraná o colo
cou

-

'entre os melhbres co'

rais do Brasil.

Sob a regência do maes
tro José Acácia Santana, (:Js
'tará em Biguaçu, dia 26 do

corrente, apresentando-se
na Sociedade Recreativa "17

de Maio", o Coral da Uni
versidade de Santa Catari
na.
A população de Biguaçu, Sob o patrocínio do De- possue em' seu elenco ,cêrca

agradecida, aguarda .com partamento de Cultura, da de 25; a 30 figuras.
ansiedad� a apresentação Secretaria de Educação e Será ,mais Ul�a promoção '

do espetáculo que lhe será Cultura" teremos apresenta. do Departamento de Cultu
oferecido pelo Cor,al da ção, no Teatro 4,lvaro" de ,r!l., da.,SEG que irá oferéuer'
Universidade, cuja fama já Carvalho, de um' grande es- 'ao público florianopolita
ulhapassou

'

os limites do i ,petáculo \ artístico, moderno no, nos dia,s 26 e 27 do cor·
Estado de Santa Catarina, e de grande cartaz interna- rente' grandes noitadlj.s de
consubstanciada mls '

. me- cionaI. ' arte, que de há muito yi.,.,...,........_....."""',!.o.._

moráveis apresentações l!l11 t Trata-se da 2.presentacão sendo reclamadQ pelds'
.

'ba, onde recebeu ver- do conjunto de Ballet Mo· ciadores de esp*�actll�S
t

,if "

consagração popu· cl.elTl,o de Jean Val'dé, C]_1.t8 se 1ila.Ul'8Zao .

',', "�

,)

E ai fi� ajoelhadâ;
Junto ao teu córação,
Que é o florido Altar·Mór,
Onde, ellt' canta antífoÍlas ,de, eM. '

Pesqlfsas "no PlAMEG
" Um grupo de estudantes
de CiênCias Econômicas,
sob a, esforç�da e ÍIlteligen·
te coordenação do Profes
sor EDSON DUI\RTE NA

DER, está fazendo uma sé-
�' ria de pesquisas junto ao

PJ."-NO DE METAS DO GO

,VÊRNO, com {) objetivo ele
estudár sua mecânica. a9-
ministrativa. Pesquisas nes

te sentido dão ao esnírito
unive;sit::í:rio 'mais ,- L1centi:
vo, fazGl}do 'com que haja
tnais ip,tB'�Gsse por essa Es·

i.

cola de Ensino Superioi',
tão necessária ao estudo
de séÍios probl!'lmas regia
--'- " f"�A!il''''fl'1t.,,,l n.q,ra- a

aM'llse 40 contexto-sócio·
t� ..... ivmico nacional.

'�A[lET NO,toA.C.',Agóra, por exemplo, ao teu 'lado, quer'idà.; -

,

Reso - não orações sacrileg�, daninhas.
Reso ladainhas
'DQ meu amor irmão;
A Vir�em Senhora,. da 90nc�içãO!

.1
'

Eurico" Hostel'no
Presidente

\

Voltados tenho �os olhos ao Infinito ...
Ai! dos têm o çorâção �flito!.'

. ,

Arau io Figuerêdo morreu, num dia sereno, sem angus
.t·_ .. �'I/ cn�e __:to _ ��j ,'r_- '\·:d0. �HC' vivera c que por ser tod�{
el� dB0.ir:,"da ao Amôr e á Bondade, deixou na terra, a

,�X:,;,;, -imorredoura lembraúça da- sua p::i:ssugem.;<.- . .",,-:.'--- '''','." .
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