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Que significam as palavras "Der blaue R.eiter"·? Tam
bém, depois de traduzir para o vernáculo, fica a mesma
pergunta, pois que quer dizer "O Cavaieiro Azul"?

,

Foi simplesmente o nome de uma' associação de pin
tores que viviam, mais de cínquenta anos atrás, na Alema
nha do Su1, na cidade de Munich. É também o nome' de
uma revista que êstes artistas editaram. '

Reuniram-se não somente alemães, mas russos, fran
ceses e austríacos. Reuniu-se a juventude européia como

avantgarde contra ,perfeiçã,Q ,e' manírísmo, procurando ca

minhos novos.

-

Levantaram-se como profetas e 'revolucionarios, como,

filósofos e pioneiros. Díscutíram problemas da religião, da
música, do, teatro' e da literatura, comovidos pela velha per
gunta de Pôncie Pilatos: ,Que é a' verdade?

Viam mi sua: frente um futuro' -perígoso;' mas foram
decidÍdos do assumir tôda a' responsabüídadc. ,

No seu mundo ainda reinava ,a paz, ninguém' peU,SOU'.. •
, J. , .

em guerra. Mas àe'Qaixo da súperf�cie
'

já, ferveu 'um vul-
cão. E as suas pinÚuas 'são um espelho, das erupções.

Kandinsky criou as primeiras obras abstratas, Paul
KIee as suàs COll'lPQsiç6es . quase matemáticaS, Gabriele
Muenter as slías expr�ssões 'em cõres. vivas, Franz Marc
clli amor fran'ctscano ós seus cavalos vérmelhos, zmarelos
e azuis, ailldá Iláo '�abendO que enl u�, futuro breve tinl1a

Çie éonfinmtI a sua t.esponsabiliçlade, danqQ, bem com'o o

seu amigo Aügust' Macke, a sua "ida' para a páti:ia� " I,

Assim viviam, àn�'�s de' 1914, 'em Mun ieh os 'artistas de,

",Der blaue Reitcx",' óhtrOra re\IIÓluci�húrjos e ll:oje já os

classicos da:' pil1t\�ra atual.
,

'
,

Seja T<;)colll1ecido 06ni gratidão que na n?ssá cidade de
Florianópolis, 9 lV;[useu, de Arte Mogerna ,e'o Im3�itllto de
CuUurR Gel'mânica organizaraxp uma eXl>osi�ão dõ 54 qes-
ms pinturas; e�n fépíoduçqcs perleitas. ' .,'

'

"

E isto é,o sentido' da. exposiÇão 'que mostra U�l1a época
inteira em .Sua� ób-ras', mais important�s. '

. /

Pum v,er Cls origináis 'dêstes qu�dros, cuâà um no \'a-
, • I �

.

.

1 \

101' de milhare's, de' dÓ'ta,re!$, seria, :g,ecessá tia,' urna viage�
para, ullia, dúzia,'de ,1'nÍlse.us no velhó 'e: no )10\'{} mundp, ;

. Por, issef,'sonlbs 'gratos que pÓdemus "YI'I ,estas "epro

duçõ'es ,equtyalentes �os originais,: o.stiisÜnp.,Q ao paSCimCl'l-
to qà':pintur'a ll1c)dema, �tu':lj.. ".'

,

. ,,' , ",
.

,

Como ouvi'rtl.QS, ,ª . �KpOI;\�ção "Der :blau� R�ft(:'(· '!}llY!a, ,
.estará abertâ_ãte �1lâje.�ra:.->Qja 2�',(}o, ç�Úfnte, ú;:t Casa ele

santa catarinii-�)�uir:J'fi�ên.tc::M.Y'�'Í'!.' �', ,..·é::; '::
.

�-...
'

··
...... 4/P�!�l�t: .1.. ,,··..... :.... ,..;;!f:-4'.i·�. -
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o E�g" Pet'Cl' Scbmithause�, Diret�r Técnico da CE'E, eJ..-põc
perante os novos engenheÍl'os de Jtajub:í o PIaDO Qilinqiic"

11al de Eletrificação. tTEXTO NA 8.' PAGINA)

General RUi ,Portinho Môraes
Esteve em visita a nDssa ,sitante, nlanteve cordial pa

redação . o Gen.eral-�'lédicd ]�13tra: com ;1.0SS08 redatores.

Dr. Rui Portin110 Moraes" "O ESTADO", agradece a

que se 'achava, acompanha-
o'

honrosa visita; fo'rmulanclo
do de sua ex,ma., sra. Dona lhe vo�os de 'uma feliz c

Angela Rotulo de Moraes, proveitosa perrnQ-l1éncia em

Na ocasião, o ilustre vi- nosso meio.

Você poderá
comprar,llluito
maiS·· barato

JIJ,ORIANóPÓLIS,. (QUDttAftnu.,. 24 nB's�,

RIO, 23 (OE)
cio Guanabara, ínrormo,
que estão sendo ,- ultimado....
os preparatlvqs para o' prí
melro .fest.ival' das praias

.

a

ser J'�z�t,do ern .novembró
próximo. O fei;t�v,al faz 'par
te do programa comemora
tivo ,do 4° cen�enário de

hmtlação da cid'3.de.

De Gaul'le na"

Colornbia
,�OGOTÁ, 23,(O'f<;)

Congl'é�to çnlOinbi::\l1.O vai

se yC:Jnil: hoje em sC>8são
solem) para receber' Q pre
sidenle DegaulIe. Da Co

lambia. o governante [Tan'
cás seguirá pára.. .o Equa
dOlo em prosseguimento, a
sua visHa aos p!lisQs lat ine ..

,

'

americanos.
---------,---�,�

ACORDO,

.,...........-,__---...... ...,,' ...
' -...,-�

Aum'ento' Ja, Ma�·
� gistrafura

BRAmLIA, 23 WZ)
A Cã.ma�a Fedet'al reulli-_
0(1, llojo em 'se�são \l?"traol'
,d�nál'ia aprovpu· o ,subs'd
tütlvo !W pWJl1td que :.2':,
menta os, venclll1ehfu:; üp,
1iagiiitratüra, Uina:' das

sub-emendaI! al)rovadái rk
termÍtlQ. o' pn:gamenLo '(.ias

Jobradinhas
"

as belona:ves mediante eon-

,. ....

- _.0 D8 B� - • PAGINAS
( ,

'

PIQUJJlTE (�;st. de Hao

Paulo), 23 (OE). - Grup';s.
de, socorro continuam V:l�'-:

culhando os escombros da
fábrica ele munições Gctú- I

lia Vargas em Piquete 0.1·

de, ocorreu nova' explos io
na madrugada de hoje. A'

víolêncía da explosão oro-

'l _._-� �'--,
.

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

• � ·I).....�

"J.\spcc�o' (lo�CoJ)jiUlto Bducad.)tlai' õ.llljlr;l1lte LU'l;ll'í;'1J 'ina.ug�lrado .no úit:.mO du
l }:l_ín;,o ,íia:'ciàadc üc L�i�Wla pelo, (_}61't;rllàdor, (iÇl:"o ltamos,' cluàml'o I�i 't'iI��l(la

.

a
, [ôto achua 'qll� destaclt tll'Jlbi:ll1'tiniá,,'(�nÚrml; àssistcncia flue- (·lJmr"H�C'::.'U no I,u-

: �í;ai, ,n�claApl�;S��o: 1�11J sq,"',i.d*,' u" f;�on�.rn.adur <;;\'lso' f�m,(l!-:' dHII�lo -1IO'!' j� ..iúgtJ.\
!'ado ó'·'modêl'llQ és,Ü,bp!m�imt'lltq d�" e.IJsrnó,' \'(�lldo":-:I� awda: outra;,; a'uful'jüaues

.

','orll'Q o'�se�barg�dor 1;'0 GiJilbol1 J'l'rúi'�l (II; �1l,lo" ·l'I·I�fcitority-l() Carni·tl'� 1',,'1
.Itere da Casa �IDital', ,Major EdmuJJ{hr Bastos Jr. (T'F.X;TO NA 8:', I'�\(il:'\.
�, .

'
,

�
l' ",., .•

'. '.

-,""--'·Iref'mil pess,üas ,iI�aoas ��Io "Glaôis"
.

troo!! b:ot_iir�o�,:��o' flPse�r�- lJ,llld:::. hOJ e em diteçao ,lO

tório Ideal pl'eviu c�ntlIdo. oeeallO�

lJue O· Gladis :se deslOGo.rá

KII-HóIL, (AS) O.!l'úU-
,

, '.,j ,

na do Norte, 23 COE)" --

Ti'Ô�( mil pcSsóas '; "estão
ilhadas �o 1�llgÓ do .litOl'J..1

ela êarohna;. 6'Í1� ·Co�1S(,
cl'ii.êilc,ilÍ' di1.s. e;-,' " CS ,A\)-

.

vocildu,s pero', f0hl.cUO G 1 ',:1 •

dis, que assolou,' ri . r'9!�'"t J

;eOlp :ventpsde. 13? kil.)ljl,-
-..,...-_._----------,.....--:--'_--,' _,._._

. �fL!í'lil�.1i.�

fôrça-,Tarefa. NucteaL no Ri'� ,

RIO, 23 COE), - À for- vitcs especillis disti'i!juidoS'
9ft �arefa nucl.ear dos Es-' ,Pelca, En1.ba�a�a Am:ri�a: ,.

tado$ ,Unidos chegou ao na. Ta,mbén'). aP')llnhu'. ()'

Rio, permã,necendo' ao lar:- cb�l1d�nte· da Força Ta,-'

go da Baía de 'Guanab�tQ,. refa' co�cederá entreVistc'l
.

Amanhã haverá .. visitaçâo à (ihlprensa�' : I

Inauérito na, Sudene·�
Nove Presos

RECI,fE, 23 (OE) - Aten
dendo requerimento do en

carregado do· ,Ínquéfito p:o
lieial,inilitar 1111 SUDENE, o

Conselho Perina�lel.lt6 da

Justiça da 7· Região Mili-
, tal' com sede em Pernam-

buca decretQu a pri�;lo, l)1'e
vêntiva . d� 9 pessoas.' Sete
d(>'s a�sados já foram de;
tidos e re�mcinderão' a' pro
cesso� em �irtude, das ir,

reglflaridaâe§ nq desviO de
verbas,

mo - o Superior Trlbu"
nul Militar julgá hoje mais

70, lpedidos, do habeas-cur·

pus em favor ele. ptêsos po
·liticós.

REClFE� - 0, General
l\101iTão Filho entrega ama'

'nhã �lS io horas o comando
�lú IV Exéro1to ao general
Antonio'Garlos Muricj, Em,
sqglli.da Yinjar;i para a Gua

'nabnhJ,

•

drt!s, o Presidente do IDe,
sr. Júlio Avelari. Ao de
sembarcar '110 Galeão, as

severou quc a politica ca

fceira do Brasil está me

recendo o a,poio dos . illl

portado,res· eu.ropeus,

SAo" PAULO '_'- O �over·
na<;l.or ,Adhemar de al'frroi'
recepwonar$. _l1a pittJ�nu;!
-s�gU11da feira o chefe d�

delegaçáo alen}ã' na ONG

e o inventor da bomba atõ:"
d� 'micl'L

Saúde estú scnqo espe.rado
na . o,mnabara 4c'pois ele

a!:nanhil, de regresso dos Es

t8.,d�s th�dos. 0.81:. Hainmn-
.

do de·Dri'to seguirá imedia

tamente 11a1'a Brasi1ia onde

confeteneiará· ÇO!Tl o Presi·

aente'Cà.stelo Branco, sóbre
,

os 'resultados de suas COll"

RIO ,-- ° Ministro

NITER."OI· - O Tribunal
de J'l1Jlti�à dó', JEstado· do
Rio julgou-se imco!!lpen�,
ltente para decidir SObre o

pedü�o de '"'):1abeas�corpus"
de ü:resos político&. em

con8�quêilCia, '

50 tpedido<>
foi"am arquivados.

I

·Pt\:RIS - Toda a pohcb
{rancésa . continua l110pili�

, zada ua-ra encol1trf1-f Of:>

· iÍlftO)'e'p' 4,0 rapto c0141etido
o!1_te;m, cwas vitima$ "S�l()'

, tr�s çri�nças de 5 <illOS >.l.e

idarie,

BRASILIA .

- O Min,lstrn
dá J\grlcú.ltura fez hoje
uma visita de inspeção a

Lodo,s os orgãos qe �'tia
· past!l" s3dj�dos em Brasi�

lia, incluit}.do uma ' visita
·

as ;fazendas modêlo,' e
.

as

e�c.olas 40 Ministério,

. ANKARA - o' ministro
turc�' 'das relações' ex'terio,
reS 'desmentiu as lllfol'ma"

ções ,.procedentes de ,Athe

na,s, seg1Índo as quais aviões
..._.i' • '

turcdaf 'Íliolaram '

o 8spiço -pii_�_",".IIÍI_"_-'�
aéreo grego' sobrevÇlanQO
Crác1fL

SeDg�8r· �eleD�e' maior' a�rolila�ão �P�:í a�ões 'fricaDas COOl a jlBérica taUaa
,

!ID\'E·R BlAUE REIT,E"R"

·

Isco'e Seneual E=:�:::ta �'q::E;=: �r::;:;'=��:j��� p1il.qu'e'le" e"xP':;I'o"dl·u' ." no'v'a'm'ent'e', RIO, 23 (OE) ;_ O presí- menos de uma horª",e' pt& c no Palácio da Alvorada.'., '

dente Senghor. estará pr�- sidente Leopoki SeÍÍ�ôt ele- lJRASt,LIA, 23 (OE) - Pe-
.

,

. .

'.

.

'sente .as solenidades de, fendeu a maiOr apto�a" acõtdo comercial assina- -'",

ínauguração da escola Sene- 7;ãQ daS,.'tláçõe$ QltiCdn�, hoje no Palácio do Pla- ·C' I-n.C'o rnortos ,e doze feridosgal, do Eng�nho Nóvo. A com�PaIseS lat1n�lltne,h- no roí prevista a criação
informação 1'01 dada pelo canos,. rin,ClpaImeniê com C: uma comissão mista:

Pàlácío Guanabara. Por ou- o B�i •.Te�(j_ O en- 13 asíl-Senogal qu,c se rou-

tro if.LC!o foi adiada para o contra ,C0
..

a. imprensa.r 1!10 I;á
.

Uma, vez POlI', ano ,em
dia 29 à Inauguração da es- qual

.
par çíparam "tiOs ,ar ou em Brasília. Na

'cola construída na Vila jornalistas, presideb� '�"""_ o rtunidade da assinatura

Kennedy. negalês rumo
,

N- comunicado conjunto, o

lúcio elo' planalto, o
' lo: tesidente -Leopold Senghor

F
.

I d P' go' 01'n seguida assinou entregou ao Marechal Cas-
. estiva . e ralas claração

"

conjunta com 0" 'elo Branco um volume de
O Pala- presidente Castelo ' Branco. s õbras : completas.

CELESC:

'Engenneir9s Fundam, Se� CI�b
'f,e!1,t16 coma 'tinia da3 téçhle<,s 'p!).ra, J, el1genhar.tf!,

"SU.fUl ,fi�a.lidades at!vM "os erétto';'mec�Ülica_ '

)

�stt,idó!3 e ,p�sqU:i�as SÔbP:l Após a. t�alizaçi3.o da: 1:: s-

Pl'QblémalS energétlços em.' sembléia ge fu1idação, a
nosso E�tado", foi' fundado reportagel,li potld'3 ouvir
110 dia 15 do corrente o alguns dqs, seus, � pà.rtic�
Clubé dós Engenheiros da ;pailtes e -aquil�(':E do iu-
Centràis Êlétttcàs de Eiant·a,

.

terêsse da classe em in

Q�t�rim3. S. A. COn;lpo�ldo a. centivat os estudos sôbre

delegação executlva 'com os energia eletriéa
\
e 'ap!úfun'"

Drs. Mauro Jo�é !Remar" Qar c,emheéimentüs que !a
Hélio Piàzzarolli é Eçlis011' ,cilitem, no ctimpr!,'mento da

Fl.áv:io de :M3icl;'do, ânovri �ua missã,o. 'profiss1onal, 6

enti4ade c,eiesqttiana se encontro de mel-hores ,ca

propõe â desenvolve.r não. minrios' pára soluciona!:'
'Problemas de natutez2.\

versações naquelE' pl:tÍs.

,BRAS1LIA - Em campa,
n!üa de.' alguns elén.lentos
da 'CIESC e FlESC chegou
hOjé, � Brasllia o sr. NtldJr

Figt1eired0. < Com !·elaç.ão ao

der;mtlpr�gQ· em São P�úlo
disse: ":t�xistem 'desempre-
,gados, poréni não em nú
meros que cb,eg1iem, a cau

sar preocupações",

,T-AC-� CR!dI:f:FKJv·[;0,�SHl::.;,71!jb·ill{-({-:=�·,� r
u t I!; !ti .r. o (lUetro 'li!O ,Jeu)

(sm_ 'do :UO�qtu (..oomet6QroJ�\g!"Á), ti ..
&. SE� N'J!!'rft) '9J3JJI'lP, fIfI> i,... ��·U A h.. , 11"

.

dia :'!l tk sdt'm1.l'O de l!;11H
Frente Fria:' Negativo: Pressão Atmosrérlca média:
1017.8 milibares; 'I'emperntura Wréd.in: 2G,2" Centigra
dos: Umidade I:telatim MéUia: 87.1%; Pluviosidade.
25 nuns: Negativo -0-.12,5 m015: Negativo - Cumulas
.- Stratus - Nevoeiro - 'Tempo Méd�o: Estável..

vocou o .estílhaçamento de

vidraças na' cidade de Lo-
,

\ '

rena, 'o, mesmo ocorre.ac'o

11!:j- delegacia policial de
Piquête, -que -ríca p, 4 CJ'!i
lómetros .da fábrica,

-No RIO, o Ministério Q3 .

determínar -a causa da ex

plosão que se .fez
'

seguir de
vtolento incêndio.

'

Infor
ma-se que cinco, pessoas

Guerra dístníbuíu a, .segum
te.· nota oficial: '''Ocorreu

morreram e que outras 10
,estão desaparecíoas ">UDO'l
do�sé cuc também est;jam
mortas. Seis, blocos ;la fá

, 'brica foram totalme '1L'�

destruídos.hoje as 4 horas e 40 111\1,1,)
tos uma explosao numa das
instalações da fábrica em PIQU,1�TE I.SUO P,w!O)
Plquãte. Há ·1 mortos e ul- -- Quatro mortos e l'!' 'c
zuns feridos; além de da- rielos 'é o· bni.mto du.' ex-

,
nos imateriaís. As autortca- Yplosiio- ocorríca na' mxdr.r
des milltares acham-se 1 D' ,g�c1a elc hoje" na fábr'i<;,J
local,· para as providên��laô ele munições Pre5idcn�e
necessárias. A cxplo;[t<:: 02 ·vargas, em Piquete. t) YI:J

hoje'a scgúncla que_sc'l"- léncia ,da é�losiio 1'01. Lc'I.
. gistra em Piqué!;� n0 cspa:- que. foi senLiçla eilJ. Apalc-
ço de, mn- mês. clda, Guara (;jngllC,�a, 'H;l-
LqRENA, Silo Pau!() ::3: juba, lio sul 'de lVIin'.1d, CIt-
'Continuam impred':ft� i chocira Pauli.sHl- c CrUZGI-

RS in1'ormac6cs a resoeito roo Fb'ram dQBtn:iciús ':i)(�jad� éXl)losão:' - ocorrido· às e::'1)10s5.0, o sa:,.10 do 'rElei
prinJ01ras horas de hoje' '1;<1 tório" o alll1oxa�'lJ:lH,0;' a t(;
fabrica de material bé}rco souraria la' cn r:;�I.t8.r'i<t e a,
Pre:;;fdentc Vargas, cru Pi.. ga.nigem da, j'{tb);ie�L lVfcr-
quete.' TOda a área da, ft.:- 1'81'3.111 ;no locai: I,llÍ,! TIl-
brica foi interditada pelas 111as, Jorge Pe,"dra, Bem'
autorida.des militares, C1t- dito Fausto 106 Sa>ltO>:i e

quanto· se tomam as-·· ljr�- Eugenio C'aUlpoli_ Us feri
mciras ])l'Ov:idencias, �)àra" ":doI'· estôo hoapj�a:i�adoo.
',_

-�'GWnaba'i�-vai fri>car·
'--.-�-_.�

,I-otações pbr. ônibus

'....,,---.,.-----,�-�"----_-----,- \

I . \
.

AGUARDE UM pouco MAIS!
- ,

"

I

SEU DINHEIRO YALEBÁ o DOBRO!
QUANDO? ONDE?

'

•

Pa!:estra na EScola 'de Ençienharia,·
. -,

,Industrial'
, ,

Eng" Eletroiécnico' Edy Ped{''l'l1eiras. (T.EX"'T.[) X,\ !:l." '['M."

voeE só Ati�:::'"i,�A QUANDO
'ER COM SEUS PBÕPRIOS OI�HOS! I

-

o QUE SERÁ? '.

I

Desapro-priaci
das re finarias

1?RASfLIA, 23 tOE) - o
.Presidente da ReuÍíblica de"

, ' ,,' ,-. . \

signou, Q. professo!' , Iberê
Gilson, o Cél. 'Ariei da FQn

',,��eca, p8.ra f�rn.1arern :':1. co::

,111issuo 8spectal que '\i'.!i rc

suntO$ rel::wiGllllidos
; encam����o , ga;�?
.�):�\�_.: ;":i:�.ló_:.«.t:,)I��.�.

: ... ,,',.-.

;final,"ia:s particu!!u'es dec�ç·
tªçl,a� . pelo Go�ênio Jóão
GQ�ia'rt. O góv'ê'tno deseja ,o

reexame par!.1 qUe possa. jtn-
ü-penas o esp:í!'ito associa
tivo como promQ,\7er um, tfl�

, tercâmbio profission_a! ,que
\�.

resulte. em
-

�cé)nhecilllel;lto�.
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



como amJga. "

Em homen8!gem ,ao '8"1',
. '

"

É 'nó's como não pO,,'deria deixar de f:e"
I-Governador do Estado,' Go-

, '. , missão Executiva do Monu-'

nos associamos a, êste a'contecimento ende:-
r.eçando à ·Norma' o \ nosso mais afetLlos�:

abraç0-,. 'extensivo 'à sua dignissima fami[i:a'.

jovem PLINIO CESAR
No mesmo ""dia, deu-se a '

Assin'ala o calenda'rio o transcurs,o ce
iIr'tUguração do Monumento

a Anita Garibaldi, na praca mais um aniversário natalício, hoje, do nosso

que lhe empresta o nome. E'" -

:t.

efetivamente, uma obra dig pr.ezado amigo jovem Plínio Cesar Bar.uosa,
na de ser admirada não só filho da exma. Vva. Odete do Espírito Santo
Pelos ,1ag.u.'l'lênSeS_ coiino tam-

B bA ar osa. : I.,
n b� pclo Brasil �tciro. E�

���������--�����������������������

culpiu-a, no bronze, o COFlS'1- Ao Plínio Cesar e seus famaIiares "O,ES
gra<!lo escultor gaúcho An-

TADO, deseJ'a-Ihes muitas felicidades.tânio Catlngi.
Como Primeir� oraGlor,

discursou o gal. Paulo Viei. SR'.HUGO FELIPE
ra da Rosa, que disse da Ocorre na data d� hoje a passagem 'de
sua satisfação em ver aquê- '

lo semho de tantos <mos a- mais um aniver$ário -nataJi"lcio do sr. Hu.go
Convocamos aos snrs. Ad-O'Jilistas ·da gora te"1l.lizado,

.

narraJ.}do Felipe, totóg:rafo' dos mais conoeituados de
Constrútora eata.rinense ,de iEsb.·ada's' S ,A '. fatos hist0T4cos lig�Glos à

'dd' "O ESTADO"
.

, .:'l.
vida da la:g1:meFlse Anrta, nossa Cl a e a quem,· , enVla-

COCESA, para se reilluaitem em AsSel'll- AplauGl,idíssima feli .a poe-

.

lhe seus respeitosõs cumprimentos:
bléia Geral :.e:xtraordinária, ás' 14 noras do tisa Maura de Senna Perei-

ra, qmmdo declarou "Retra- Sra CARMEM NAHAS
dia 1. o de Outubro de 11964., lJ.l1à Sede' Social. to de Anita".

.

'.. .L

á Rua Luiz Delfino nr. '30" nesta Ciô,ac:il.e de o orador oficial foi a cap. F'esiieja mais uma data natalícià na
,Ayres Melchiades Ulyséa, o

Florianópolis, afim de deliberarem.' sôbre' á qual hi�t;oriou como surg,iu efeméride d.2 hoJe, a exma. sra. d. Carmem
a -idéia ':cta campanha pró NaJhas; viúva do saudoso poeta Patrício NJpo
Monumento a Anita Garibal-

di, que .'1 princípio não 10-- lau Naha$ ,e progenitora do nosso colega de
grau, êxito. Com a campa- trabadh0 §.0r. G.i�herto �ahas.
'nha reencetada em 1963 -

afirmou __:_ é que foi posaí- A aniversaTÍ-an te e seus familiares os

vel ,chegar-se ao fim alme- nossos parabens.·
'J'ado, graças à valio,sa cola A1' L- -

- sr.
.

!lcmo
'

uz
boração do sr, Governador

Celso Ramos, ''1 quem agra- - sr. Rúbens Geraldd Dal Grand,e
deceu, em nome da Comis- J;ão Pró Mol1tunento a Ani-

sr. oaquim. Lúcio de Souza
ta Garibaldi.

.

Sr. Odair Fu�Útd9 '

o conhecido historiador R d' d
catarinense e professor ca cap. eque' e Oliveira Men .es

tedrático Oswaldo Cabral, sr. José Geraldo do Livramento CarvaUllo
;,.<.

com uma eloquência de in- dr. Silvio,Noronha.
disc1ttível mérito, proferiu
bn1hantes palavras de eX'lI- - sr. Mário Melquiades Ulisses
tação à �'Hel'oina dos Dois

_ sra. Maria da ,Gra.ça, MachadoMundos".

Logo após, ouviu-se a pa- - sra Bêtinha Cherem Barbato
lavra do jovem advogado Ro

_ srta. LiUian Terezinha Horn.
, nalGlo Pinto Carneiro que
em nOl_ne' -de se�s conterrâ- -.srta. Aliete Sil'{:eira

" ,
{Reos, e colaboradores, que, M

.

L" M {

�.;.,�.��
,,' .Je� ,tlaLavras de q.�ísmo�;4ê,

-, sra. ana " Jglé� amm "

,:,;.,"p<ttlti0,is�o:�a�a �om �,:fi" ,.-,,,-'menino Marcos Kimmel
IIiiiíI_MiIlliIliáillj_1íII :<;/

.

<':'�':�.. l,,:':

.<"

'�;::r-ú,i-�,:' "'1 •

Do C�esJ.1l0mdlemte
Jabes Garcia

gUil1a ,<!le Anita 'G8Iribaldi, e

relembrou- a satisfação, com
que reoebeu, em -seu gabi
nete. no Palácio da Agronô-

OSVALD(I) :l\'IELO-

CENTENÁRIO ·DE NASCIMtNTO

Governador Celso Ramos
.

Inaugura Obras em Laguna •

A se-
.

Laguna, engalanada, tríbu- 'tIIL�·
,.,'

'.",
-.

mana comemorativa"do primeiro centenário -

tou, domingo último, a

do nascimento do poeta' conterrâneo ARAU- .mai0<r e a 'mais justa hotne-

Jo. FIGUEREDO tem corrido com todo o bri- nagem de que se tem notícia •
a um governante 'catarinen f'-
se, com a chegada do Exmo.

't
FAZEM \ANOS HOJE

Seor. Celso Ramos, Governa-

cl(j)fT do Estado, que .se fazia SRA. IRACEM1\. LESSJ).. POltro
27 do corrente.. encerrará as ,comemorações, aoompanhaT'de"luzi<tlÍia 'co_v, ,';.

'

com uma .sessão solene, pública, aguardan- mitiva.. ,_
Transcorre hoje] o aniversário natalíc:o

'Desde a entrada da cidade ti S I L P t di
do-se completo êxito. ' até o centro comercial, viam-

' a exma. ra. racerpa essa or o, wna
A F d

-

E
. 'ta' C·atarinense dia se vistosas faixas co� -dístí- ,', espôsa do Sr. Hélio D.ortc>, aàto funcionário'

e eraçao s[ll\l:"a. "

... e>la., ......
"

1
'U\LC �� L)

cos 'alusíves- à visita gover- da. Preíeitura Mnnicloal de Florianópofis.22 dêste, com' seu salão-de coo��c'ias re- riamentaí, rium'à ..homeÍ'la-, .II'"

pleto contando-se mais (te' p,OO pés'soas, á A- gem do comercio e da 'indús- A ;an'Íveifsariantt<f: que fui .wngo:s a1n0S .é
tria ao 'ilustre visitante que alta funcionária doi Estâbelecimentos "�

venida Mauro Ramos, nO 3(j)5, realizou .uma viera inaugurar obras do seu,

ltocante hom:en�gem ao .po�ta c'�.tru;ine�sc. govêrno. ,MODELAR", é pe: lôa muit@. tI'el�ad3
d f· 1 'f' em nossos meios soc';:üs � comerciais.)Falando como 'ora 01' o icia � o pro essor 2CoJ1jjunttl ili)d�caciol'1al

Elpidio Barbosa, que hi_st.Qd� 'a vida e a '(j)- "Almirante ,LamegfJ" ,':,0 ESTADO" ifJ : \ gistr-ar .a e�eméride,
F' "d

.

d .ho 'i apresenta votos ',de f;, iJl idades a �tna .sra.
bra do Araujo igurê o, tel} o :as sen orstas .Com f1 presença .etc{

,

Sr. '

'�T 1 C P"
'

.Maríade T "':"".J �� G ernador do 'r.'>co'ta"'o 'se dna. Iràcema Lessa 1: , 1 to, €folsiv:os a. sua
e.1.ma. a:scaes 'eirel'ra e, '

_

,'\li .... iU;Y ....'>;'UI!I.:,� ov ","''''', 'P" c,;
-

,
,

, •

' �
•

'

r-Ó,
,.

iI?" 1 "c�etál'ios -de Estada; prefeí- ' família.
recitado poesias do vato eataríriense. < or' ú' "

tos dos ,i;m.lunicíplos -vtzirinos,

timo, fal�u o pr,esídente. :cÍa::_f€de�a,çãQ; �on- ,auto;r.idàdes .civis.e rnilita- ,

"

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

nO' 'res, .escolares, .além ríe. grqn-
tando os casos· de C'U'ras' e-xtté!0r'Ul:narl�s. r�C!I-

de: massa popular, .teve ini-

lizada's pelo "Seu ARAUJD":," nÓ,_seu: r/etiro cio, às 10 Ihoris-" a soly'nida-
, .

,:
.'

"

. de de inauguração t�o;Ü:Hl-

dos Coqueiros. ,
.

'.1·
.. ",'.. junto Educadon'll "Almi

Todos os Centros dâ Càpitail ,'prestarão railte Lamego".
-

'

Ao som do Hino Nacional, '

suas homen.agens ao iembmdo poeta; foi hasteado o pavilhão -au-

,rPverde pelo,Governador_

SOCIEDA;T\E C. TENENTES DO DIABO ' Celso Ramos.,
t:LI Em seguida, a estndrtn e

.

A resolução tOluada pela 'diretoria -dos 're- Dulce Michels apresentou a

,

d"" biografia do Almirante L'l-

nentes realizada ·dia 21 este mes, em .a�sem:-
mega., patron? do estabele-

bléia g.eral, trouxe c0mo res\:lttado, lll.il:'lila ,de- cimemto. ,

d 1 d' t
. .

. Vários oradores enaltece:
liberação, unanime ' aqueia . Ire OTIa com as

ram.. aquela obra realj,Zaq.a

seguintes providências, _;l,O} iPerman:ecer em' em pouco. mais �de un'l- ano;

"'.ssembléia permanente. ,,20) -,
- Envi8r um,a e que veio ao enoontro' de

c,_ uma velha ,'1s).'}-iTaçã0, do pô-

,exposição do motivo / :.ao ,sr. G0'V'e�··ria,cil�T �o .:'0 h�g"mense.

ESt'8.c10, esclarecendo a �: nação real d,a 'SOC'l-
Ao cortar a fita simbólica,

edade, aguardancl,o do Che�e do Goverl':.(,l, sób estrepitosa salva de .\)al-

�ua l·nt.?rvenc"ão pai'a sól'l1ciona-r a grave cr,1- mas, o Sr. Governador Ç_el
;:. -

- so Ralnos de�\ pór inaugura" .,.
Com inúsitada satisfação, regisltifamm

se que atravessa aq1,lela antiga sociedade do· o qonjuntó Educacional na ,data, qu,e.ho�e de,corr.e a nássag,em da 14a.
"Almitnnte Lqmego", o qual J !I:'.

carnavalesca. -

, f�i, a -seguu-, entregue à vi- primaveia da grac[-0sa 'e gentil sen.horita Ma-

Como se sabe. o galpão daquela socie:" sitaçã? puoUca: Trbata-se de,' ria -ÂJp�!l·eê!d.a LéÚlS.,. dHeta fÚha Ido 'l'1JJOSSO' ill'Us-
, 'uma lmport&:I_:l-te· pra, em., _ ,;. . ,', .'. I '

,

daçle onde eram confecionados os carros d� e'stilo inodetn�, execlltacL'l_' tJ;7..�.rn;(&,e sz:-. �A.gOs:tl�lho Laus e de sua exma.

mut,ação e alebaorias devido os �ra�s e,J,D�
pelo 'p.LAMGEGe"--:- p\anQ de.- es·n@sa .��'''' �l�y_ :a0sá['�o La:us, e�emen-

- , ,""'I'-' Metas do, Ov rno.· .. '-1, :-'�� .
\

I .

'

. '.

cutados no desmônte do morro '<lo OelI'ni1ftéri(} Duas lembranças chega- tos de destaques .em os meIOS SOCIaIS.

encontra-se em precárias .condiçõ,es:,
. 'ram às mãos do Chefe do 'A 11;�taliciante, aplicada aluna do C()�

Executivo Cat'3.rinens't, por

({' intermédio do .professor Ru- légio' Coraç.ão.,de Jesus, onde desfruta merc-

'i'" t"-r"\�"'�}'�>'_'-�� ., , bens Ulisséa,. eÍn nOme 'do cidámente, dê sólidas e grandes amizades quecorp'ü docente, daquele edu-

candário, e ,çlo 'est_udante JUa- .t:la efeméride de hoje, esJamos certos,· can·-

réz Medeiros, em nome do isrir-lhe--ão_ as hO'menagens qt;le ela. faz mere

corp0 disoente, CGmo prova

de reconhecimento pelo in- cedora por sua simpatia e generosidade, às
terêsse ,sempre cteiÍlonstrado quais, prazeros?ment.e ,se associam os de "O
por S. Exa. sôbre os proble- '

mas da terra juliana,
' ESTADO", levando-ihe, bem como aos seus

familiares os ,seus· afetuosos cumprimentes.

lhantismo.
A Academia Catarinense de Letras, día

SRTA. NORMA MUSSI
. l� ,

_

.

O "O EST�C?, ,c�yr�nde ' satisfac·�.
regls,ta na efem:en&e quellho]e 'passa, .matE

tUm 'aniversano natéilicio 'Cla, simpática srü'\
Norma Mussi, de nossa melhor sociedade.

Em, \li<ll2'íciío, desse acoptecimentQ Norn::l3,
estará N�ce!p)donando seu vasto ,drculo df

amiÍzades; em sua r�sidência, oportunidadr
em que '. ver-se-à. cercada ,do .caril1l.bto 'e .<}(
�feto daquêles que têm o privilégio de te-la

si['ta. MARIA APARECIDA LAUS

Monumento a Aniia

Garibaldi

Assembléia Geral ,Extraordinária·
PRIMEIRA 'CONVocAÇÃO

seguinte

ORDEM nd DIA.:

A) - Aumento do Capital Social, median
te a correção Monetária COInpUlsória do A-·
tivo ImobÜizadó da Sociedade; nos Termos
da Lei n.o4357.
B) - Alteração dos Estatutos Sociais, em

seu attigo/4.(1), em viltude da Cozrreçã� '-Mo
netária.
C) - Gutvós assuntos, <!orrelativos.

, I

Florianópolis, 6 de Setem(bro· de 1964.
) -

"

I �.t.II'�' Y;
DR. NEWTON RAMOS -- DIRETOR

,rRESIDENTE.
.·24 ..9-64'

u RAINHA DAS BICICLETAS
TELEFONE ,3137

rníca, a Comissão que �ôra

tratar da construção do, Mo- ,

':lflUl1.ll).ertllCD em, Laguna, passan
do a: ler a justificação ao

projeto. de lei, ,de origem

gcrve1'lumre1'l'tal, -que i-ria pa

ra a Assembléia Legislativa
a fim de que fôsse aprovada
a abertura de crédito espe

cial, resultando daí o per

petuar-se no bronze, em so

lenidaGle tão brilhante, --9
'V'llIlto de Anita Garibaldi.

• i

..

tltelli:ca(Jo de Celso Ramos

No M\<lseu "Â!�ita Ga,ribal

di", realãzcu-se, às 11,40 ho

ras a inalllglJir.ação do netra

to do sr. Govocroador, na sa

la que passou a denominar-

I se "Gouernador ,Celso Ra

mos". Descerrou o retrato ,.,...,

sua exma. espôsa d� Edith ,; :.;
G.'1naa Ramos, sob aplausos .�

genaís.
Discursaram, na ocasião,

dr. João Marcondes de Mat

tos e o homenageado

\

Destile. ,Escolar.

Diante -das autortdaâes

postadas no palanque .ofi

ci'll,' nas proximidades do

Clube Congresso Lagunense,
desfilaram os grupamentos

,

do Ginásio "Stela Maris", "AI
mirante Lamego", Grupos
"Comendador Rocha", "Je

ronllno ,Cóelho" e "Ana

Gondin", bem como as ban

das musicais "União dos

Artistas" e "Carlos Gomes",
Que também '3.briJhahtwram

tôdas as festividades.

O, Banquete,

menta, autoridades e convi·

dados especiais, teve lugar
às 13 hora�! no Clube -Elon-

!

fdin, o banquete com tlm ex-

celente cardápio. ,

Durante o ág'lpe, apresen
taram-se o Grupo Fo]clórico

-

Italiano, do Paraná, e Cen

tro de Tradições Gaúchas

"35", de Pôrto Alegre, Que
vieram especialmente de

seus E�tados para participa
rem <!tos' festejos. Pelos ma

gnífio@s mottvÇJs folclóres

apre�el'lhdos t\ seleta., assis

tência; \arrarteararlJl' amoos,
prolongados '3.plaüsos.
O dr. Paulo Carneiro� Pre

feito· Municipal, saudou o

Governante Catarinense com

um primoroso discurso, ao

mesmo tempo em que agr'1·
deceu a visita honrosa das
autoridades e de todos aquê
les que de uma maneira ou

'de outra contribuiram para:
o sucesso da :f)esta.

.

Por .último, visivelmente

emocionado, diante de t!:tn

tas provas ele carinho e a·

mizade à sua I'lessoa, naque-
le dia festivo para o povo

lagunense, o Sr, Governador'
Celso Raa:nos agradecehl a

homen8,gem e prometeu- a

reQclizaçr,o de .mais outros

EXTERMINIO FULMINANTE DE BARATAS, PULGAS.
THAÇAS. MOSCAS, FORMIGAS E CUPIM

Processo M(lderno com Garantia de 6 Meses

DEDETIZADORA CATARINENSE LIMITADA

Peç;t informaçÕes pelo tel�fon'e zmn

Seu Problemà é Venqas?
. Podemos colocar inteiram,ente' sua : pr.o-·

dução inclflJl.st['lÍal'!
I

, ,

Estamos instáJaclos na parte mais cen-
,

traI de São Paulo e � liml.d:!I'edlUlzidos no '00-

empreendimeútos
guna.

mévcio palUiÍstmo, oom ramàf�càÇões por '00-

,do :0' [nlt,erioír d,'o EstacllÜ, em,' Beio Horimníe
Salvadl.{!)ir ·e Rec-iilie. P-odlemos' resoU,ver seu

proMema ,dLe v:en,das o�eirecem.,(»s-lh€ lilOSSOS,

serviços i1llllllm " �er<cado de DEZ MILHÕES
DE CONSUMIDORES!

ALBERTO CON'fA� - Av. Ipiranga
1284 ,oonj. lOS - rei. 369702 -' lEndo Teel-
gráfitOo ACONTAR - São Pa'Ullo.

para La-

Oportunidades Imobiliárias

APARTAMER1'OS A VERDA
':' Temos :r-partamentos par,a pronta entrega. Pode ser ocupado amanhã -

-

o'ltros para serem ocupados em Maio.

CASAS A VERDA
':' Rua ,Santa Luzia � Magnífica propriedade de fino trato para que)n de

Rej,!], ·boa casa e ,bom pomar .... ja,:r:dim bem cuidado e ainda horta ampla - ven-

da por motivo de viagem.
'

':' Rua Tobias Barreto � Gl'.� __ "::3 casa. 2 pavimentos, de 120 m2 - todo
conforto. Fácil transform,ar er..J é;""dS.

':' Rua Theofilo ,de Almeiun -- Ampla ea�>3, vazia com garagem - rancho

nos fundos - preço vantajoso.
c:' Rua .João Pinto --: Edifício que faz fundos no caes Liberdade. Gnande

oportunid,ade para renda.
"

•

"Rua Tenente Silveira - Casa desocupaâa - pTeQo bom - poilto resi-

dencial e comercial.
'

'" Rua Maria. Júlia Franco - casa com 3 quartos - ótima localização (;OlD

linda vista.
..

. Grande pro;prledade na Lagôa - com C'lsa boa - terreeho de 93 x 100

metros - preço de ocasião.
'

KlREIIG,S A VERDA
_

• 'Rua. Alte. Carneiro n.o 28 na 'Agronômica :Vila Naval) lote de 11 x 27

metros - oportunidade com bom preço."

. . _: ,

*

R:ua D��elP1iàr�8.� P1�'TR<.SilvR ::-:-:- ,:rraia do Meio ---- Coqueiros - Lote
_

d� III x 40 metro$,

��-;W';�í�,Jirj�j(;, ,', --�:_:--'-:-;;-0--·--':7-----c_--���7--W-.'
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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LIRA TEN'IS CLUBE Sábado dia 26/9 às 22 h01'aS

TERCELHA Pi\.GINA
;

'f.,·,:.5.'\.t.,__�__� � � .• �_ ..•._w .• _,_,... , ......,� .

, ,.::;(Ql

SOIRÉE DA PRIMAVERA com NANDINHO E SEU CONJUNTO MELODICO
RflQJOARIA MUlbER'.�

Traje passeio - mesas na

(Lido pelo Cal:iitão' Mel�
chiades Ulyss€a; pm' oca- .

sião do hionumeúto a Ani
ta Garibaldi,. na cidade de

Laguna, no dia 20 do COi'
rente).

. Mistér se' torna fazermos,
'

nêste momento, 'um rápida
retrospecto dos ,principáis
atividades da campanha
pró-nomumento a ,ANIT:I\.
GARIBALDI
Esta magnífica cruzada

cívica na realidade,
-Ó;
deve

ser devidida em duas fazes

perfeitamente distintas;
a primeira; de âmbito t'�

deral;
a segunda; de ambito .;S':'
tadual ;

".1'

Dando íníeío a -prímeíra
fase, realizava-se a 6 .de
agôsto de 1955, na sede só'':'

ciai do Clube",12 de Agôsto,
eJIl Florianóp,olis'l uma ses
são .solene em comemora-.

ção ,á passagem do 106°
aniv�rsário 'de. morte da

.

" ,

imortal ANITA' "GARIBAL,,:
DI. Naquela .oportunidade;
movido pela maís, pura das

intenções tive,', a suprema
ventura de àj)resentar afls'"
presentes' a sugestão de ser
promovida uma campanha
popular, de âmbitõ nacional;
com '0 objetivo de fazer-se
construir um .monumento 'a,

ANITA GARIBALDI, argii
em sua terra natal.
Essa feliz sugest,ão contoLi

com o apôio e a simpath'

________......
1
..'_--- _

HiglóJgo �a '�am�BU�� �ró monú8Ieofo a l.G.

I c A f E Z í,N ti �': _'. N Ã,O !

I C l �. D r) .í .�' o !. \ ,

..

BRITO

_;�ALFAIATE

RUA

',.-'

p·O'N·T o

D E

ENCONTHO É

,COM

ANTUNES
SEVERO

P o N T o

DE

ENCONTRO

]\s 11,30
(HORÁRIO
HABITUAL)

RÁDIO
.. ,

GUARUJA
000
000
000
000

1'tZO ·Kcs.
ZYJ:'7
ZYT�4Lt

.

de todos, e, h�ó �nha de- tinha sido injustificável
corrido ainda o curto pra- mente arquivado naquela
zo de uma semana, quando Diretoria e o seu crédíto .

um grupo de bons catarí- correspondente classifícade

nenses norteado pelo' nobre \'como restos a pagar de

desejo de homenagear esse 1958".
grande vulto da His'tórÍ'J.-· Em vista disto, recorremos

\

Pátría, organizava' na casa =a algumas dezerias de

de Santa Catarina, da ca- deputados senadores e ou

pítal .do Estado, uma co- 'tros homens pUOllCOS, no

missão, presidida pelo De- aram de conseguirmos a .í

sembargador Henrique na beração daquela verba. Mas,
:Silva Fontes, que deveria infelizmente, foi tudo em

angariar fundos para a ere- vão.

ção dêste monumento.
No ano seguinte. com' o

afastamento' de nosso ve

nerando e estimado .Mestté.
Desembargador Fontes,

devido li motivo de ordem
particular plenamente jus:"
Wlcáveis, escólhía-se em

reverelro unia nova direto
ria para reger os. destinos
da comissão,' ciue passava .a

ter' a seguinte constituição:
Presidente: GaJ. Paul?

Gonçalves' '\V\:)rher Vieira
da Rosa; !

.4·'c

1° Vice Presrdente:
'Oswaldo' Rodrigues
bral:

2° Vice .Presídente: Luiz
Oscar de Carvalho..
Secretárib Geral: Teu.

AY1;es Melchíades Ulyssêa; .

1° Secretário: Aroldo JO::J:

quím Camfllo ;
'2° Secretário: Otávio Re",

nê Lebarbenchon;'
Tesoureiro Geral: Rober

to Bessa;
1° T�soi1reiro: Cap. An

gelo Grema;
2° Tesoureiro: Acary Sil

va;
Orador: Dr. Oswaldo Bu�

cão Viarta.

'Dur.ante, 'aquela fa·se
..

�_ ..�

,', iniqial, ó saudoso' Deputa
do Federal por Santa Ca"

tarina Dr. Afons:o Wander
ley Júnior, atendendo com

, grande simpatia o nos>q
apêlQ.,. apresentava em ja
neiro .de 1956; na Câma,ra

NUNES M"t�nAno Federal, o projeto-leI 111:;'
�mero 935. q�{)"ahril1- um

crédito especiaV destinado, �

criação dêste .monumento.
.

I, Em fevereiro do ano sé-

, guinte, era o aludido .pro,:"
'
.. '.

jeto transformado em. le1

federal, que atualizava a
,'. abertura" pelo "Mirtistêriô

da Fazenda de um crédito
de Cr$ 1.000,00, para êste

'J'
'

mesmo fim.
"

"

Em face disso, a Comis:;
são'houve ,por· bem susper.
der\ a sua campa'nhr:t de. al1-
gariação de fundos, contan-
do, naquela. ocasrao, com

um 'saldo de/Cr$ 60.603,�.1),
depositado mi: Agência c:lQ
Banéb Nacional ,do Comer

,cio de Floriàriópolis, e um

saldo de Cr$ 39.825,80, na
Caixa Econômica Federal de A segunda. e última fase�
,Santa Cat.arina, num +'0- teve início no dia 5 de Sfl- ,

tal qe Cr$ 100A29,00. . tembro de 1963, quando o

Êste montante, ·fruto ex- General Paulo Vieir.a �la
clusivo de contribuiçÕéS po- Rosa, o. Dr. Aroldo JoaquIm
pulares, de festas SOClaiS, Camillo e Eu, todos co

bing,os, 'etc·., de acôrdo com
.

mungando dos mesmos
)

a acertada deliberação f;él-, ide(tis, recorremos ao S1'.

'rnacta peIa 'Comissão, em' Governador
.

Celso Ramos

sessão, realizada no dia �O 13ara que nos ajudasse a

de março' de 1957, na Se- saldar tão importante com

cretari-a do Clube 12 Je promisso para com o pr:;;

Agôsto, ,deveria ser destina- cioso paiiimônio hist,ól'!co
do a atender a parte Il.dmt- barriga-Vflrde.
'nistrativa da campanha, e, Sua Excia, que hoje r.o:!

constituiria, por sua vez honra com sua presencr1,
{lma reserva financeira d3. norteado por seu espírIto,
tomissãó, visando atend'2r cuÍto e patriótico soIucio-'
'futuras eventualidades, co- nou em alguns minutos um

mO viria a ser o caso do problema que já vinha se·

pagamento dos prêmios po arrastando por mais de oi-.
valor de Cr$ 80.000,00, cO:"1.- to anos. bom a siniplicidadé
feridos aos: I'scultores cla'3- e a'i)óa vontade que lhe sào
si ficados em primeiro e ,Se- peculiares, Sua Exda. ma

gundo lugares, no concurs') niféstáva-nos, naquela '0-'
para a const�ução do mo- tlórtunidade, de uma ma
num-ema 'que ora se inau- n,eira cordial e, amIga, o seu

gura.
\

sincéro e ardenw uesejo de
, Em 19 de. agôsto de 1959, que fosse erigido, com o

após um andamento
.

nor- máximo de brevidade êste
mal e rápidO nas . reparti- monumento de autoria do

,çôes do Ministério da Fa- renomado escultor e pro-
zendà, dava estrada. na fessor gaúcho Antônio Ca
Dirétoria Geral' da Desposa ringi.
Pública daquêl'e -órgão Fe- Poucos dias depois, Sua

deral, o processo n. 243.0l'7, EXêia, sem alarde e sem

correlaciO!1ado
.

C0111 a lei demagogia encaminhava ao

acima citada. Legislativo Catarinense um

Acabavamos assim de per- projeto. de lei, no qual au
correr com êxito todos o,:; torizava a abertura de um

estágios do Legislativo e crédito especial le Cr$ .. ,

mesmo' da" Executivo Fed,e- 2.000.000,00, para a confec-
. raI. ção da estátua e frisos ctê3-

Lamentàvebnente, porém 'te, monumento. Postei"ior

surgiram bos imPorderáveis. mente, determinava a aber
Em breve, erámos suÍ'pre- tura de um crédito,: suple
endidos com a notícia. de mentar de Cr$ 1.695.200,00,
que o �á aludido proc�, destinado a cobrir as de3-

,

Assim, não tivemos outra
,alternatIva senão aceitar
involuntariamente urna tre

gua naquela titânica luta
de alguns anos:

" ": ,. E�quanto que países'

Depois disso, as atívída- 'como �a Itália, a França, a

des da
.
Comissao prática- Argentina, e o Uruguai, er

mente se encarraram, 'ape- .guem impgrtantes, monu
nas um pequeno grupo per-

'

mentes .que. perpetuam o

manecêu na linha d':l 1're11,-
. no��; e os cfeitos desta no

te, em vigília perinaneni-,fl,. tável. Heroina, combatente
,d<i,.Überdad�, não é justotentando, à todo custo, atí- ',,', .

t

vai- com a centelha pura de ' que .esqueçamos ,que : ela
. ..' .

.

i também' é uma glória -do
seu Ideal as .chamas-amorte- "

.

. ..� .,' �
.'

. ;', . .
.

ld d 1 f
. h'" Brasil.'. Engmdo um monu-

C1 as aqueia Ogu.e1rac.C'a,'·� 't" ",:'" A',
. ,

'. .' , . .'-meQ ,O ,;em r:p.emona, ue J t:m-de patríotísmo, acesa, n1s:. t ';""". ·.·b·' ldi ' 'd de d
.

'1" t dí
v r a, ""a1'1 a ,na ci a e

'I�OS �e 19�5, a nO.8 ra,l-: Lag.ú�a,'sua:-Têrra" natal; es-'
cionais salões do Veterano ,

t
'.-

..

':'G'·" -r'n''o e Po Q Cata'

""
,

" ,
'" ar:a0:--,' "ve . ,"I'v i."�-

12" de Agosto de Florianó-
, 'ri��i1St;s;' contríbuíndo para .-'

polis. �., 'rep'aTar,:um. esquecímento" in
justifícavel." J

D'"

Ca-.

Justo é recordárrnos, nês
te instante solene, apre·
cíosa participação do Bus':'
tre e sau.doso Dep1:ltado C .i
tarinense Dr. Afonso Wan

derley Júnior, nesta .�. nobi
litante campanha.

'

Graças'
ao seu interêsse e a S�Ia

extraordinária. aLlvidade '

a
.

.' \

Câmara Federal dE'vemos •

aprovação de uma lei que
visava' saldar uma antiga
dívida C1V1ca para .cO:!1

aquela que foi com espe
cial carinho, cognominada
a "I1eroina dos Dois Mun
Cios". Necessãr'1'iY sê tOl;na
citarnlos . também os nomes

dos saudoSos congressistas
c'atarinenses Dr. Nerêu Ra

mos Dr. Deoberto' Leal e

Dr. Francisco Benjamim
Gallótti, que não mecdiJ;a!11
�s'for-ços 'nO sentidõ:-*,ctê·'éiúe'
fôsse, ,com' o . máximo' de

brevidade,' levada ca efei:o

estarnotáveI obra."

Gratissimo 'nos é' regis
trar igualmente a impor:
tante e, desinter�ess,ad3:' co
operação que �tivemos do ,Dr, '

·tuiz de Souza, ex-Procura>·
dor Geral de Santa. Cat�rl-
na, residente no Rio, de Ja
neiro. E; aqui no Estado, a

,expontânea e preciosa (,con
, tribuição 'do; Povo Ca�âri-
nensei que com os seus do
nativos '. au�iliou ,e nós, hf
centivou, moral e material-
mente. a' prosseguIrmos.
'nesta cruzada cívica,

Ao finalizar; cumprindo
um dever de gratidão e de ------------...."..........,.,._---.;...,;.......�--__-..;.-'-'.......__-;.....:.. _.:_..;_"..l...:.:.:.;"";lC.,_;:....', _;.:;."''--,.-�-----_..:....---------

��Ig';i�:����:� " 'N-to,111, •.
'

lJ It�.I'. ,,;D',': A.' II.�O'H'·U IiI! "Gonçalves Weber Vieira da
_ .•··1, ,li1). ti II IJU II

Rosa, -que,,� presidindo <:iS ã- ;' , I ,," "
.

"

.

-

-.oividades "desta comissão Sllcessc, da; Exped�C;ão> N!l�sS nal de Erripr�stimos " à Jq, �(Ú·'éa de lJ::bOd �ôr.oasc.,AOS �s·
com 'desprEmdimento e eleva: ao. Íli1naliiia'

.'

.V'&'l1tude 'Estudan'�il -'dá" NU·, '(SDN). '�� .No,�di�, .,1"10 deste'
do' s�nso d� responsabilida-, . " .

i . [Uega enrpr'est01!l �8\2: m�: ,.�êS', o-g":Cort;�ío{ da Norue-
de, prestigia com o seu no- i

Oslo
-

- ':Set�ilibr'Ó .. �.,' lhórs de', coroas para 2�:322., gà,'lariç�r:}t}Í"t1ovO sêlo "EU

me ,'hOIirado de Cidadão e,l (SDN) - 'No' Cita 2S" de ,J'li- .. estudantes ,d-e 'todos os tlÍ�' itÓPA" iio ."a.Ó:}; de' 96e. O

de Sàldado.
,

lho, dots memb�os .-da,expe' veis;, durante 1963-. à :;"olu- s�lo;'é di:i�é.� ª�ui' e tem as

dição noruegüesâ hÓ ,1Íima-: lne tótal ,de empréstimos' dilnensões .dei,3,7: 'X:21\iúm. '

laia, ,Ra]ph Htl'ipakk' e:.:An-, 'concedido� it� <;tgo'r� , ãtjn-
�

t).1dantes 'n,orúegt1e��s ,no .es-)
I

ciers -Opdal,,' ccmseg1.liram
'

giu 400,6 milhões: Além, dis�< 'trange�to'coubé"mais de
g�lgar O pico ,'oritmtal do so.,-o FtÜido' concedeU bOlsf,1;s ' 5.000 cqro'as.

"

Hindu Kush, no maCiço mbn" de .estudos,'}lo: valoi" de '?9
t::inhoso ào "Noroest� do' .Pt!::, milhõEls a mais ,de 42 :':'�i1'
quistão, o qual tem 7:692 mé: canC1idatos. NQs últimos 5

tros de altitude:.Á I "expe,di�, atlos, oS erriprestimos anuaÚ;,'
ção foi chefiada. por 'Ai'ne

,

'

qúase' 'dupliêarárr;r; pais: M
Naess que," em 'l950', úCi,éra� 40;5 rniihões: ultrapa$?aran:
v.a a expedição .norueguesa.' 88'"milnões; No #les,mo pec

que escalou o picà"oCidepta� -'riodo, 'o 'número .·';de esbl
ANITA GAnIBALDI. do me�mo maçico.'

.

dantes: behefiçia90s ,pelo
E' preciso, porém, que 098'

' .'

FUndo de' Empréstimos B;u�
triunfos dêsta lu1<1 gigantes-

"

Nascido e�- Í912, Arne' mentou'"de 30.500 pafa 4_3.000.
'

ca que se arrastou por !paÚ; Naess é, desde 1939, Brofes' Do. total 'de empréstimos
de nove anos, e que se en:" SOl' de Filosofia d<:i Universi- concedidos no ano' passado;
cerra no dia em que ó- IÚ0 'dade� de Oslo.

�

. 46,4 milhões ou 52;6% se

Grande do Sul e o Bra�il· déstinaram a estudantes de

festeja mais um ani1'ersárjo várias' escolas de comércio,
da gloriosa Revolução Far- 'enquanto 40,2 . milhões ou

ropilha, não seja pass<:igeiro; .Exposição de Munch' no' 47,4% foram utilizados pe-

Que p.ste exemplo de tenaci Festival de Edimburgo �os' estudàntes de universi,

dade e de otimismo persista dades de outras instituições'
sempre e seja um estímulo Oslo - Setembro (SDN) de ensino superior, no país
à sociedade de 'Laguna para - Uma expos�ção de traba- e no estnmgeiro. No ano a

que encente muita" outras lhos grá.ficos do artista' no- cadêmico de 1962-63, a. mé

campanhas de caráter cívi- rueguês, Edvard' Munch .
está dia dos empréstimos a estu·

co cllltural, hum'mitário e sElndo'exibida na Gal�ria Ná- dantes na Noruega 'alcançou
::>' 'SOLA "'AlS PE"FEITA 008RASll

progressista, em benefício cional de ,A.r.te MooElrna Es- ,
, ,

(

dêsta histórica Cidade julia- cocêsa, em Edimburgo. A
n,a e de se.u povo hospitalei-, exposição tem mais de um<:L

1'0 que não se cansa de bor- centena de trabalhos çle
bulhar orgulhoso em suas Munch; foi recebida c()m Vende-se unia casa pré�fabricada siti
rHas ,estreitas e seculares a grande entusiasmo -pelos crí

história, repleta de civismo, ticos que a classificaram a Rua Antenor Morais, antiga ArpoadoT
\,

de seus muitos heróis á ser- como um dos pontos altos Bairro Bom 'Abrigo,'., com oito :peçàSí, inst8.
viço ti"!. Pátria Brasileira. do Festival. Os mesmos' críti

cos asseguraram que 'com Jações completas e.garagem.
c.

essa exposição, o artist� re- Tratar com -p .• �pn b ciro, AlHO Novo no
cecerá na naquele país, as � .'

d
'

d Ed"f"" d 1)" t'
"

homenagenS- a que faz júz. sexto an ar o' 1 ICIO as(' Ire orlas.
\ .

.

" 30-9-64 .

•

pesa-s' relacíonadas COm ,a
"

;'

construção do I)edestl;ih em

granito, confecção da . pla- \.

ca em bronze e o 'transpor
te da estátua e frisos de
S. Paulo para Laguna, e

das pedras que constitue-n-
o pedestal, da cidade de

Curitiba para cá. "

Oportuno se torna, trazer·'
mos ao conhecimento públi;.'
co, trecho da bela e inspira
da, justificativa que acom- ,

panhou a mensagem de Sua
Exci"!.. ao. Legislativo Cata

rínense, quando com muita

felicidade, dizia:
.

I '

'1Désta forma, graças ao a-

"pôio integral. dado-nos � pelo
.Sr, Governador Celso Ra·

mos, Santa. Cát13.rina pres
ta hojé, com muito orgu
Ího e alegri'a,' sua homena

gem 'sinoera a esta "Musa
da Liberdade", expressão
glorificadora da, mulher ca·

tárinense.
I

-

Queir"!., pois, Sr: Governa

dor,'aceitar o nosso reconhe

cimento, 'o noss.o muito obri�
gado,. e a ,certeza de .que o

Povo Catarinense, em' espe
�ial o de Laguna, haverá ele

aplaúdir:e fazer justiça a V.

Excia, por esta obra expres
siv"!. en�re: as mais expressi-

. vas e dignas de seu 'govêr
no.

Graças, principalment�,' ao
seu dinamismo, ao seu pres
tígio pessmÚ e à! stla experi
ênCia forJ"!.cta através de nu-.

merosQs empreendimentos
e campanhas epl- favor da

famí1ia e da ,sociedade bar�

.,-
'

. ,UnlverSi�áde ,.' Nórdica, 'de'
'.' .

'Verã:óriga-verde, foi, possível per

pertua7mos no broIize a fi-,
gu!a da ,im0rtal lagunense

,
'

.

'Oslo, �' � S��inbro
CSDN') -'-, Fimdhd'3. em 1950,
a, Universidade . Nórdica de:

Verão ,?stá �ul1cibhando" ê_s
te 'ano' em' B.dgen" Ndrueg�,
:com perto, de 3qO fretlllenta·

CASA

Que esta obra grandiosa\
ofereça à contemplação e ao

culto de nossa gente, exem- .

pIo de alta e sã brasilidade,
servindo igualmente para,
re!J,vivar na memória dos jo-,
vens de noss� Terra, nesta

época tão conturmbada por
que passa a HUmanidade,
que as traições de um povo
e ó culto de seus legitimo
e dignos heróis, constituem
Ulna das formas mais subli
mes ,de fortalec.imento mo·

ral numa nação progressis
t"!. e moderna pomo o nosso

f. querid.o,;'Br�Sijl.
',." ;-:

Depois de Edimburgo, a

expOSlçao segUIra para di-'
versas galerias de arte' na
Gtan Bret'lnha. SALA, ALUGA-SE

, ,

t_,,I,,W"'" '&"""""'''''''r:,.��·."'�·
.

..... !'
À rua

no Estreito.
Aducci, n.o 7JO -,

_: ,�! "." 'I}
....

Ótimo ponto para comércio._ .

Ver e,'tratar das 14.00 às 1TOO; hora� .

ende��q.

Dr. Fúlvio·,
"

Duplicação dos.�mpréstini()s
Para EstudlÍnies Noruegue·
I

��
.

, "

•

I

" ,
"

,

.�

dores, entre .os quais estão

5 islandeses, além de fin

landeses,
; dinamarqueses e

suécoS.
.

:� -.'
.

:r-�cvos'
.

_Sêlos Noruegues�s
Oslo Setembro

CINEMAS
PROGRAMA DO DIA

Clne SAO JOSE'
Fone: 3636

.

às 3 e S hs.
David Nivon

Shirley Mao Laine

em

- ELAS QUEREM É tAf,!IR
Cinex:naScope '

�;[etroColor.
'- ,Gensúra: até 14 anos.

Cme RITZ
Fone 3435

às 5 e 8 ru.
Mazzaropi

. O LAMPAREH
,em

Censura: até 5 anos.

Cine ROXY
Fone 3435

Fechado para. ::e.fúl"Ums
é instalação de

POLTRONAS ESTOFADAS'

Cine GLORIA
Fone. 6252

às 5 e 8 hs ....

. Jack Warden
Vera.MiUes
CONTRA A LEI

Censura: àté 18 anos

Censura: 'até 18 an03

Cine, IMPERIO
(Estreit.o)

Fone.
às 81/2 hs.

Jack Warden
- Vera·Mules rn...

CONTaA. A LEI

·Cine RAJA'
.

(São José)
às ·.8 hs.
'Jan'e Fonda em

. GONTÍtA.,MAROHll"
-;-'';

. ,·",7.1_� ,\>!
".". .:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



BINGO EM BENEFICIO DA CASA DO PEQUENO JORN�LElRO � DIA 30 o 9 � 64 =�� AS 20,00 HORAS, . __ '

.
�

______�__�_�.d
"

�'�.
'InsUtuto . de' Aposenta,dori� e.

)

Pensães' dos Sane�rios.,
Setor 4e Fb�a.ção c

Arrecada9io

AVISO

O INSTr.rt)":TO DE APO·

SENTADORIA E PENSOJi:S
DOS BANCA�RIOS' AVISA

AOS BANCOS e E$TA'Br'::LE·
éI�NTÓS a'lHe vinculados
que, nos

.. têrl,pos da.' Lei 0.0
4.35-7�; de :16". de julhe �e .. :

1964:' '.'
'.'

'., .

novo
•

o MARECHAL De Oaul- SON Ubaldo, vai ser o eonle, que chegará' no Rir), sultor
'

Jurídico, das:�rmas,!próximo di� treze ficará Comércio e Indüstrta An
. hOBPe�ado' no Palácio cl:,o.p gusto Breaola fi Ind: e Com.

de ·�apeHi.ó; I�icu1 S •. A;, .. em
C:iJwos No';os; na 'o vaga
tI,eixaqa . pelo Dr.: J'os,á ��!�
tusalóm Comélli. ..

'

,I' :1 I

CHEqARA': a esta.. é�J?��
tal, próxpno dia �oYE? q,e
outubro "O Dr. Pall�o );on"
der Bornhausen; Pil'�.t.:.\r

.

da Carteira:' de Crôdito do
Banco do Brasil' (setor 8;;1).
que reunirá todos os" ge
rentes de D,anCOEi dê' Santa.
catarina; ·na AS'lOClaeão
.Atlética: Ba1tCO (lo.'., E1rar<Ü;
logo após a' reunião, ofere--
cerã u� CO��ité� ,a�s �)!.'e- Regísl.l:U de Hl.6trca�· paú!üte::;,de'.' Jn:Y�iiç.àt.sentes, . a nO!t.e . sera ;--ho-

. ". ... .·'1.' .

" .:, ..

rrlepa..g�ªªo, -'i\(l,.l,!_l':�'!ill1:.J;tã.!.�?,,_� npn�es .ctJlner�lé.U:3; tltulos de es(abelecllll�
que�!l..�t� :.Qitq,. é:�tarãoe1}:,."J��F irisígniat) Íl'wiés de propaganda. e l11a�::;. ".
Porto Alegre corn'i"ll'lesrria

. ,

"�,'I \("''''''''-':';�''l' V1UI;.�1-oa:·�'" .'J;;'�;;'.C;"''"}:'iJ'·,;·,'':'··':.· '<
•

•
•

",
.

-t ;t ..... , "'l.b\ "i.t"'l"'�"'"Q� ..
- i" , ..

" ..

'"
.

.. final'idaqe·.dlil"SUll', vLltà I • " "l"f�'::<\';'1f.,
'.
'., ..

' '. :';;;;':'.. ,", ':"'.'� . t!.f;
,

.

aqui na "Ilh�c,ap". �ua �etl�ÍH:ê"/,�}i:,:eir�,2U''';��·'.,1' �;__. ·/�::·'tfj
.

'.'..·,L..�.c.·.�... e·.'I.;.rh. 'I'r�' Br··a'··.. ·s'l't.pc··1·lh··o��.S·'jA., .Sala b Alto::; da Casa, Nair -:-:; ,'rlonaJ:l,o"' �',;,J [!l�U ,
I � U "

. pohs,--- C�)l;Ó� Pó�'tcl! 9';' . --; Fónt:- 3.9t�'," Fjç:�,·convi(hidos.,os ';eIlJ.�Ol:e;:adonlstas:. �:����� r��'if�1)'oe Doze de Agôsto; progrn,,... �;' , ., deSta
... sôç.·,�e.. d�âe· anonímir, pa,ra, .

co.inparece-.·, '.
�,\ �,��.;;;�_..?�'mO\1 ,patá o .pr0xÍn;!o:" 'clb-' '-'-'1-.-,-,

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

�i�;1�it�s> 2;��7[J�i��,b�:,i:, ", é '.� .� ..
'

.•

'.

':,,', ;CA,:'fA.·. V E"N:"D··.. E_S.Ei':,< :',-: .'
."'-

'.-

I�� "�·.�A�sd'���21g�i(aa Gei;al °b·;')�dind·,�r�al' :6F4;eaÜ-:, ,���·�ç,;!��r�E'. J _ 7...'ar,-se.. ';.II.·d.. :.'.""
la

.

-

.

,e.
"

..S.e tem." 1'0,' e
..

' ti
.

.' na
.

'..' .... '.,'./.,,,,' �,�.""-.,'�."_�'_=_'�,:-,�,':"."-.NHOS. Hoje, fta::"I;Hi; LJ1L.. ". .

'

"
"

I
,

�

r.
.e,
___.

,.. ,. ..

"
.' . sede tioclal da 0111p:l'eSa Slt,O a Av€mda Pl'C" .(,. j-<-J. !,I��;';:> �;,\ "'-O'�=·1�7r.:· ,co DAN.CE, à l:l_ótce.," " ,Sitiei ,Ú' nti�L -Dum�.te 'SchuteL'N0 (Ja. �.

.
. 1· i '-

-

. l' _. . .'1

�!f�\\I".i.'f�:'=2:';): @r�
O' BALLET Mudcr:,.�,)"iie, Tl��tar 11,0' 1'QCàl.

..

,:�idellte"1(�nnédy,;�m ..?ão Jo�é; afim d� deli- �;tR��t�-��q:(;f��--_§... --§·-:'_§'--�-::�§1�
Jeân Vatdé, ts1íal"'á se ex1- A., c,eitá-s€

'

p.atte financie.d,à çni. apartt'J
I beratem

..
sobre a �egull1te ora.eln. do. dIa: ;" -.:' i c'

.

- ._ ./.' .

" ,-:;-�bindb no Té�tro ; ;'Aivato Ir Eleiçào da . dÂretoi-iu pata o triêniO.: .;,';;JiA;P,c:tifS�f\tJRA. I��U�- Desejo chamar a aten"
d'e Carv·alll0'.'J ..

·

'''·�.;'á·cio " Itll'nto \'ulno entl'ada. '

.

. .

"R,T'T'O' SôBRE LICEN
_

d
.

t
'

.
"-� c

J.965/}9'6'7'� \,
.'

.

.

';,L''', .: ,':-' ...
• ÇA çao os In eressa_os que ::ja, ,

domingo' pró:{ir:._OEl. . ruinw ';,::' '. (;l';:Il?�f ii'h'pf)f) 1)(l1"F1,�r'11ni.;f}�.1.CÚ�) "

' '., '. ." l\1:,eDWA:.-:. Lemos· no "O confórmidade do artigo 460
9W1l1oção ..$eerekl�Lt .. , cle .... �._=-�.� 2) E.1e�ção do cons.elho Fiscal G,i�bé\q:ué Ó�PiesideIite do 'do Regulamento· G�ral dã,
Educàç;lo e 2ult:.u:'"

:\ .'

'

•

3) Assuntos 'gel-ais,'
.

; ��) :��tet�:tn_o� :,a a�êrtú- Previdênóia Social;'. apro:"
,

.I l .' ".' ,

"

•
.

.. it'� 'de)nqu;el''ltq .admims.tra- vado pelo Decreto ntj.mêrO"
,í ,

.\ .
�� , .,-:, .,,: ..

: ,',
'

:
.

',. .

' :: :);;: th:o co�trá ti,m ·inédic.ó que 48.959-A, :<!Íe ·í9:'.9':'60, Si, dá-'
t�

'.Sã9; J,bsé; ·15 de' setembtô de ':1:'.:!;S:;f, cQl1cé'qeu l�cen�a. pára. tb..,- ta, da pullicaç!io da� 'd;eci--'
l

�., I>
. t&�e�t9 de saúde a segura, SÕES das Turmàs do Co.u:'.

r ..,

0-. fato se deu com uma sel110 Sifpel'iOr dá. Previ� _

Lêdio João 1\1attins funCionária 'da Càsa 13a1'- dência, no Diário Ofidal",
bos�. Ft�itàs, qu� dffsejandO marca o. fnício do prazo d�
cnttà.r, de licença recorreu 30 (trinta) dias para à -re-

-

ao .médico dos C0111erclários vi�ão por ,parte do Exmo{
. e. obteve urQ.. "atestado agó-" Sr. Ministro das referidas
ta jlilgado gracioso. decis&;ls.
.
O- Sr; Ca,rlos '. Marcoildes Ém face do que. er;tabe-'

.. Ferraz, ao tornar" conheci., Ieee' a Portaria MinisteÍ'iaJ.\.
i:riento dO fato, determino!J, n. 7�; publicada n'o DiÍi�io"
110' lneslÍlo dia. a abertura ,Oficial l.e 16-3-62, os. pe';
d,e' inquérito à&irmando ,qt\C didos dê revisão dirigidos
ocõ::rências cODio essas de ,aQ.' S),', Ministro, poderão ser

cl'esl'espeito a ét;.ca médie:t apresentados diretamellte,
e aos próprios regulamento., ao Presidente do Conselh�,
'da: Previdênciu. . Soe,ial, ",i- Superior

.

da Previdência
nha.m; Í11felismente,,:se re- SociaL Por intermédio pe

.

peti.ndo,; Inotivo por qqe 3:';- sua Secret.aria" Ílíd{lp�nden
para que as vítimu3 de temente da publicação das;
,tàis uUH,Íobras apresente)'.l decisões das Turmas, ain-

'

súàs qúeixas ,para a -Imniçã:) da, os intel'essados ter vis:' \
dos seus'

. autores com a
.

tas dos respectivos proçes-'"
maio� sevd-!dadade. sos, no .mencioY'ado órgão,

.. ,

localizado no 9a andat do·

Laranjeiras..
CAUSOU' profunda cone

ternação nos meios poln i
cos e 'sociais do Rio' Grau
de do Sul, o falecimento "clv
conceituado Engenheiro,
DI'. Jeão Magalhães I!'ilho,
que era· o Secretário -de
V. e O. P., no Govêrno da

quele ,vislnhq Estado.

ATE' @ día trinta de ou

tubro, estárüo abertas as

inscrições para o· 'Concur
so de '��dicos' para o Cor-

po de' Saúde da Marinha. '

M1SS Brasil 1964, Ange
la .wasconceuoe, foi à São
,Bento do Sul, para parti
cipar .de mais um' aruver
sárío daquele Município;
de onde seu pai CeL' OI:iJli
WasconceÚds é filho. U
Jornalista David Nasser e

o Corone1 Domingos :l3oa
ventura, nomes cogitados,
nas festividades de Sá)
Bento do SuL

ROMA, Madtid, Par� c

Berna, são CidaLes� d.a Ita-
11a,' Espanha,. Frànça
Suigsa,. a!t)111 de outras que
figuram 110 roteiro da. via
gem de núpcias na ·.elega.,-,
te Silvia .11oepcke da .Sil7a
e José Matusàlém. Comélli,
que amanhã receberão a

'beBÇão
.

nupcial, às onze ú

trinta. horas no altar ,da

Capela. do Divino EspÍl'l!;O
Santo.

�) ':i

ONTEM, o Coronel u''i, .1-
.

lo Rlaes, Secretário 08

Segurança Públlcá. ,:r;e�e
beu . muitos cumprlm;;ntos

pelo seti "niver".

NO CLUBE

Agosto, p.0xlmo di:. '(J' ..

zessete de outubro, "D0i.l

ce Franc�", é a fe.s';a ql,C
o êronisia social. t· '1.:0

Pamplol1a, está pr'.)lr,Oiien-
do.

n ACADEMIA G&�ê1Yinl'n·
se ue Letras, Convidando .o

Golui}ista para 'J.. Sessilo
Solene comemol':i..Ll \':1.. elo

1 Centenário de �'j8.scln,(;titJ
'le Araújo F-içue\:e (J, "'.1.>(.;
11COlltecení proxhJ.' I

. Li.:;·i_ �7,
;],S 20 1101':13, na C;l.�2.

"Santa Co:tadna'

I - os débitos. dessas emnúmero da ReVista;·lSul. l).-

presentando Uma i magnífi- prêsas, anteriores à vígên-

cu. reportagem. da' m Fes- eta-dessa lei, poderão ser

ta de,conrraterní»ação.da pagos; até, o di� 15 de

OUTUBRO próximo futuro,Sociedade
.

Catarínense cani. ieduçio.' de 500/0
réalízada no" Clube :DOze
de .Agôsto. A càpa apresen-,

.

(eíncoenta por cento) do

Val!i>J' das multas aplicadas:ta um bonito"'colorido:'Seu .

.
. II -' todos os débítos, in..

-Diretor Proprletári», Dr. clusíve juros de mora e
OZl(;lS.Guimarães, encontra .. multas, sofrerão a

: correção
se nesta Capital, hosoeda- monetária prevista no art.
do no Luz'Boti.<;i. <i,!l'�nhã, 7.0 da Lei supracitada, se

Viajará para Blunienau. do forem liquidadOS den..

Informou oue em', Porto tro dos seguintes prazos:
Alegre, a Revísta St�, tem

. 3) até o d�;:J. 14 de novem

agora um 'ls�rit,s·rio· com bro próxlmó futuro 0S de
correspondente. valor 'inferior a Cr$· .. ,.:.

500,000,00;
b) cm duns prestações

mensais, iguais a sucessivas',
se o valor do débito. estiver
compreendido entre -é;rS ..

.500,000.00 e CiS 600.000,00, de
verido a primeil'à ser pnga
até 15 de outubro e a se ..

guÍldá até 15 de· novembro
de 1964;
c) 'em:, no má2timo, 20,pres-

. "
, � .

tações mensais 'é sticessivas,

. .

CIRCULaNDO .. 'o

FALANDO 011 Revtlta.
regressou. de' Lages, ó Di':'
retor-Propietátio

.

da Re
vista '.'IC", Jonlalista Nar-
buL Vilélà. Com vú::,gem
marcada . para o oeste ca

tarinense;

o DEPTO. soda. �í0 Cln-'

o t'LI:JEbl ÜJ. :.:;)l;�'.a,
l)l'úxirno sábac10 " ,"amove

rá Festa' da Ptium 'i"l'�: .

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

Escritório de Advocacia
Iro trAQUINO
I HIGO ItAMOS FE '110

.C.\R1UELiA) H.\RRET I o UE ALMEI
DA·

\ \. \ � iI) , "T' 11' '

.. il.LH.' .. , ),1" i r',

dár
T".kfon,(·..... -- 1 :l' 1 t C �2 :109.)
!!H) DE JAN: I;�O �.- Gn..

--....,.·.,.....,.".-_� ..._."",.....,-- .....-=•• c......_,._"T"""'"-.- .... �._ _.;... ....._ ,_

•

f; .,; .

, J,,.�

\ ,

,

COlllU11.lCtlmOS aos senIl-" l' ,'S a�:wq(:iad5:"S
(,11,1€, ÓS m�BaE' pt.ü·a .0 Eai1c de Ani\'et::�úr�o,
estão U \�c'nda: 'na �C�l;etar�a do Clube, d'2sde
o dla 21. do c'01'l',�ntc.

.. I

de valor não inferior a'Cr$
300:000,00

.'

cada t+raa,,'� .prí
meíra até 15 de .outubro de

1964, e as demais. até igual'
data dos. mêses subseqüen
�; no caso de -débt't9 su
penor a C'rS 600.000,00;. y'

'

,

ln - as ernprêsas qúe não
-rccotnerern nas épocas pró
príss, as .ccntrtbuíções a que
'estão oorígadás, se sujeita
rão à correção monotaria
'dos respectivos débítos.ia..

16m das penalidades em que
incorrerem, na forma, .do
art. 7.0 daquela disposição
legal;

.

/
.

IV· __:_ as pessoas . jurídics:s,
enquanto estiverem em de-

. bito com o 'I. A.. �. D. por
r'alt-'l, de recolhimento de

suas contrib�ições. no prázo
/

legal, não poderão,' sob as

penas da lei: ',"/ I

a) disL,ribuir quaisquer bo-
nificações 'ia seus ácíonístas.. .

:' 1.11
.

"
•

Ib) dar ou atríbuír partíci-
�

l ?�.;t : te- :
l;ii � �

pação de lucros a seus só-

cios ou quotistas, bem COH10 300 ·�':k:t__ ::;

a seus díretores é., demais :)'����; ;,: J-� N

membros de órgãos dírigen- \-
tos, fiscais ou constiltívos. 61 ÍC'!Í .. ;' � . ,

,'-'
�

V - as Delegacias do.

.llqI:)M·�·'[]--:r. A. P. B. estão Cl11 i condi- r�<l .

"

..

çóes de executar. as-medidas ,,!:l.b :
..

necessãrías a facilitit a ob-·· ,1(',,, '."
.

tenção çh. vantagem: IÍ1encio.. ,,' (;\ � "., :,' :. �It'-',,-- _

..

---l.na'dâ 'no item:· r.
..

,

_

� ,j
. Florianópolis 17' de', setem..

.' "'; ',', -::-
.. '.

.� _ .. \
bro de 1964.. .

:; .' . \

Roberto Müller, :FiÍl1Q ',�
.

. .'.:,,;:, ..
�.,", J-:' : -.�\ .

DelegadO R � g i o.fi � 1 . do . < t
..

l.•A'i I?; B. •
• ;

•

:-: ;';'�;S4! :: ::�,�� ':�/ t.--, :.: '.�a',: :.J'\1 .. A IMPRESSOO' MO"''''; �.:r ��...�, .,.iH,.,
,

e .0 ntlce.ilsóri�l upfiriencia pal"Cl go·r.antii·HfIIt';"· o
," t· _- ..� .1 Il'iÓJ(íl!lÍ�' eml Q�alque, seni��.o rómó�: <

.,' .

iV .'.

�'._; -
;; -,,1 Trabalho idôneo e perfeílo, em "ijt· v..� PÓde..' .c:o.'nf.io.Í'.� " �

�
< 1 ..,

"1-
. g: ::1

'. ,_.-��: �'�-l'
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\
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-

-
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REX.MARCAS E. PA lENlf5
Agente· .00!Cfaf da. Próprteg'ade,.",

industnal
� -�., ,,' "

t ....�. � "

,

'.

l:�
.....�

. ,'_.."." ; ,

IOtormoçoo' H·t'erar.ia ; .

�.� '_ ".=,

CENTgNMnO DE ARAU
,TO FJGUEIRJLDO ... - Não,;.í
da gera;:';" - 1;311' 111

ll'lÜ!2.:t fê ('o:upan))ejl'o coml

tfLvte ·ue Cruz e SClllza., V:l1-
elo particIpado (Ias lides t
,lcrh.ri:ls e com Ullla at.uai;iio
efotl-l.'u cm detGrminada ;':'no
<:a do nosso moviJll(,l.1to
cuituraJ. C poeta catarinC!l
se Araújo Fi.gueiredo, de

qúcm atualmente se coúw-
l)'orn o cen\,(;'I,l1l'io de násd
)1.10nto, perm!UliCj� ma no

!lle qut'se ÍI.lteiramen te os':'
quccj(1o nas nnssas iotr::t!3;
E se é v(,l'clade que nas lc
traR naciOllais (el11bora PO:J
co dele conheçamos, acre.

d�tal1l0s poder adjanl:a:.'.
::-:!l1 ·i1](3d.o e'e êtro, L&.l anr
mati':a \ elo pCl'nl!1110C(',(,.í.
pomo fi'St'l'a de pl:1l'O :"0-

cundúrio, r.. nrciàde e (rie
''',,8,'0' cs>ado 1100 tt'io tico
11831.1'11' em

.

vültos li.tcl'.ál'ios

de aspectos de sua vida, ')9,-
'I .1:'

Fa que o ,conhecimento do

,que realizou cheque até to- 1-,:'..,)..J� ....v_·------i'------__,..;......_-{ .

dos, para qU'e a sua meml<:t-' ,

gel11 J�ão fiQll.1;) perdida...�· :'l:I.'

sctmwa de festejos,' 6ra em

,

"

,
�

. . .

• ....; � .' r

I

.' .�. t· to
...,

(1lara' remessa ·de. publi-;: ,-' '.' \'.

iuiormacões': 'EM
.

.. � .. ;_--.
/

-

el)r;�o, se eompõe de rápidtÚ,
pale�ttas através de ÍloSS:.:.5

elllisoras, . onde cm.'thecedo-
res da obra clõ poeta di",,,:
eorreJl:]. a respeito ele sua

obra, de sua vida e do .sig
nificado de sua poésia, d,�-

" 'A cãrteira de iden�jdé�d" pf;;rten:c\2nte
Ve'íldó pro::;segúir até ó pr6-

.

a Fetm.inio ,Vldal C0elho, Pedimo os quem tlximo dómingo. dIa: :27 pri)-
f

.'
.

'solene, a se realizar no Í)rp- encontrar avor entregar n.esta redação. .

j ",.,::,.

:xi,mod o!uingo-, dia 27 pro- ---
...........----------------------...--

movida pela Academia Q:i ..
tnrinellse de Letras,. quan,,:'
elo as corp.emoraçõ?s se!.';!;)
8ill.'e·rmdas �

e onue faJar.âü
eJ1tro oútros, o Prcllidm\'tc
ela 1\.01., es'critor othon 'Oi..:;
ma D'Eça' 0. o AlnlJrant�
Carlos dá Silve1ra Carneiro:·
de págl.nJ8

'

de:cI�c�das SQ
113,l"lL' '�IJr-; 1;;::; dê fI LiberrÚirl(-!, poebi,' 'nos jornais da c�pt-
.de, .eSCI',lfCer e, n;legaL' .'\1':1;1. tal;' d9 lançán,iento ,de �um
�o f:';:'·��i,l·srJo. Cel'tfIl11Gll!e (�O.llC'(ll'SO. :'de monogi"af1às,
mfllW:1C.'ar.o \)01' Cruz e 80rl itlstit11ido pela ACL;': �()�n
711. Pl:'S !�l1111)óm coÍn uma U11) pl'i:;mio de· t�inta: 11111
p�n:so':1l!.;i.(]ade poética P)'ó� l·I'U7.:clros; e' tl.à ediçâo �diis
!)l'ltl. 'li',," o raractf'l'i:?f\. e 1n- obJ'tlE' cOl1'í.pletas: <10' ,�Qctj. '.

..

rlJvlcluaJi7a e,n cleter),11ilH- edição
\

já aütoi"izadà
-

'pela.
dos as�)cei'r:s, Arauio Fi9;1J"!" Se('l:etaria d'e' Educaea,o··e ,/

r�l:o ):1·"C1.;33 SI'I' maiS. diyu]- Cu1111l'a,' Clm�tàhdo de" doi�
i6.;:�o c f!elnlwrf,fo - � di,�ell-' VO'1l11''}S, 'O!1dc·:·siéio'.!;'�cá::·

que: as.me:-:ild l" .,. ., .",. '. :. "

'.J:\
.

r o ),'\,,0 f1.Ci1lJ csüimos )1Um,;\; l.lllr.l(l�' t1..'abu.lhos· ::nV.,.,ol·. .
, ,

Celso
. Pümp�ona 'e�v(\cl.;� .de- "{r!�a culpa.": Fs� meJolte publiéudos, '��hdt��: ' ,.

tas COl.H.c�110rà.ções' . elo lo. e ineditos. " "
._

" '�.. �;
.

cen.tenário' de' nasQimento

-
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IMPRESSORA
"

•

.. �.- \

'
..

�

',1',
'

,
,

desenbO$
, clichis

folhetos - totÔlogo$
cartazes e carimbos
impressos en;'l .geral

papelaria

, "

,;

j IS. n:

i' .
- ,

j MPRESSORA MODEl,;O
DE

ORIVALDO STUART. elA.
RU'A OEÕOORO N'33-A ..,..

�ONf': 2�17 - FLORIANÓPOLIS
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. DiretOl' Secn::tário
,_j .,

27/9/64

RAINHA DAS BICl{�LE'fAS,
TEI�'EFONE 3137

, .,

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

PROTE:/A RPUS

:,"OLHOS
. PROCESSOS DE. SANTA
CCATARINA JULGADOS
'PELO' CONSELHO SUPFE
RIOa . DA PREVID�NCIA
sOCIAL: ,Tiveram seus pro
cessos jUlgádos, pelo COI1-
sellro' S\l.periot da P�·e'1i-
dência . Social; os seguintes
segutidos: Itudolf Michel,
DuSrielda da Silva, Luiza
Mendes 'Silv-eira, / Antel0
Schrtlidt, ,Maria Iria Cervi
BittellCOl1rt: Laura Mp.lo e

AUguStS. Mati:1' LourênClo,
tOdos' segurados pertellce'1-
tes 'ao'eIbsti,tuto dos Ind.us
triãl'iQs, Ós proces$os m�""

.

, ei�nàdos:: tI.verâm o segl,1in
j"

.

te- çlê�:pa�·h9: Resolv;e à Pri
,

�dra: :�tt:Íla d.q ponçp.lhO
.

' .

e,uperior .

-

da. PÍ'ev1dêncli
.. �éiàl,. por" .ÜrtânÚnidade,
neg 'proVimento rio recm

. 8,0 ..

' 'acqrGio coill o�; ,Pa
l'ec.er, s técnicos contidos

Palácio do Trabalho, na ci-.
dade do Rió de Ja"eiro, Es

. tado da Guanabara.

..

US\? ócúlos
bern OdCiptúdos.

\ '

---x---
. PERMANECERÃO OS

À'FJAIS MEMBROS DaS,
JUNTAS !):!!;' JULGAMENTO
É REVISÃO DOS IAFs:" -,-"
Por determinação do Mi-'
nistro do Trabalho e PJ:"',
vidência Social, foram pror�
rogados os Inandados dos
atuais integrant.es das Jun
tas de .Julg'amento e RevÍ
são dos' Institutos de p,i-e ..
vidência. A prorl'oQ'ac'§o rla-

. rá. a condição de interven�,
toi'es' aos componentes das
J,.1R, QUe aguardarão nos
carges�a' elei'çã,o de seus su

bstitutos, no início do pró
ximo ano,

Pelo que se 'deduz,
tuais meniQl'os
rão. tler r

atendemos caIU exotidóo
, !j�O receita de' óculOs'

:
'" I

·OTICA ESPECIALIZA0"·'

MO,bUNO, lA�ORAiÓf, :'.
'I

.',

.1
'j

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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M�llu�l, ��fthl� pert�n�e1.1ie '�q 1'4ul�icil)lo' 9�ci; dOS. Cqlon1z�óiW

rJ.�"
,:mente �.50q h'l��tallte8, �S1!:

d�Hrp:pJtup� �. a"PQrta.r�� todo o terptório catq,�ille .

,
suíndo �ba.li:?ada fonte ae

Apao i Assen1�� Le- ' �e5dà.doFés . �. cO�(lnJiàdores: Sq, ,po� "pos;S��' li :ptp�reis arrecadações de Impostos,
gislatíva do Esta:do' , a'çorianqs, li!. pelo� .ídos tem- síva vila,'·o primeira te�', vus t-lova pleiteia novamen

pos
.

de '1'700} quando, éramos pIo .relígroso da regíao bar-' te' suá emancipação distrt
amd.� domínado;" pelo jÓjo riga-verde.' Outros, eoloní- t: tal. Assim, a Oãmara M'li-
1,üsltâno. ,l?as p�iúielrai; pro- zádores ali aportaram' e a nicipal de Imbítuba, vem

v.ld�nCia cps �'coioQlzadores �a,iest�hdia-se dia' a dia. etc àpr�var,o Projeto de Re':

f�', a. l:rp;Plant,açáQ. de um
,.

..

soluçao no. 21-64, de auto";
teiriPlo" erígído: por escra- às te�P9s,' passaram�' Vi- ria co Vereador+Otávío Pos
v�, todil ,coilstrlÚdo de' pe- '�(,va paswV a ser l.l1�i�, .�a��� S,enti,?a bancada do 'PSD e., " '. '.' " ,�rà. '

,A 'pillneira.· Jrq'ag1m �e, co�u�ldade '·.lagur,uwsl:f \�U?S\!rItOt. pelos vereadores",
'I '�'t t ! A e'nta" 'do' fl"a"'e" '". ,'.', l)oje .padroe,lra,(·fÓl' a, de �- 'Passou .a categoria de ,Dls- ,&lmeu Pires, Antônío Rozen .

, nSil 'U O 'oe POS.'
'

,

.' .', '
"

" ,;. -:; ',nh(>ra S�,lWAna: 'oonstru*':' 'tirito; para' a�guus . anos,'.1e.> meu, Pires, Antônio Rozen-.

I
'

.
.

,

da: de ma�eir.á:, env1àdá·. pé- POiS peroer ,á sua em�� {io de Freitas e João Nogueí-
Pensões dos Industri.ánQs, 10 'Réi de 'pórtugru Assim pação distritaL ,Então. �i.. ta que cria o Distrito de

NCIA do estabelecído neste artígo. 'l1��NoVt.. éofuêÇoh '0. cres";'_ la Nova cóntínuou :q:uirc;lb- �,Vila Nova, com sede na lo--
FUNDO DE ASSISTE

Decreto 53.154/63 ...,

cei.: Tornoti ...se ,'conh'eCi:kl;' �o passos., I�,bJtuba ei:
<'i

� calídade do mesmo nome.E PREVIDENCIA 00 TRA·
Art. 55 _:_ Os produtos' a. �entre . as' d�ls coiõÍliâS cípou-se ,.: e Vila Nova�.f')V Esse Projeto, transforma-

,l
BALHADOR RURAL

gropecuários só poderão ser dórEstado. Suas,festividades regredíndo.,
'

;;:} do em RESOLUÇ�O No..•
1

transportad,os, por ·quàlqu.er re
..
JJg1.•. �.as. )a�..1�(,),m.·�," a,s",".aten... ,Hoje;, com apro,ximá.,.

'

'.tia� 2i-:-64,{ vem de ser enviado
Aviso às ,Emprêsas de �ra�s- éT I ernprêsa pública. ou ,·.priva- ._. ::._:"'.

ao sr.rPr sidente da Assem-,
porte em Geral e a o� os

_
'

. .

,

", ria, depois. de ef.etu.a.do.. o,.r.e- ',' -Óc Ó "
•• , "

, bléía Legtslatíva do Esta-
os Proprietários ou Arren· '1 . ",.,

O D'ASP'
.

b'
·

'
"

.

, . ,

.. colhimento da Taxa-d� pre- ',' .;.,.:.,�, ....,

.,' ..
'''' .a· .rru caneur'so .

' do, 'Deputado,'Ivo Sllvei�adatários. de Veículos de
vidência social ,rurai devida: , .. ., I, ' ,

à f�m ,de sofrer,' l"a:�u<! àCarga
9 '.LO -"- .q, produtor:entr.e-. ,

' l.'.'

" >., .. ,; i

':f"'
'

I' ;J ,:' d'
� .

Casa, a devi�a homologação
O Instituto de Aposentado gará, para 'êssi:l, 'fiin,,' �o .; ::'; ,:' �,-: .p�Ja... Isca ue, ren � ,

' "

Eis porque,' lançamos �,ll
ria e Perisões dos Industriá- transportador, uma· vi� da

,: '. »ERASlLIA 22' _' O "Diãrío' Oficial;' apêlo aos srs. deputados, pa-
tios, ·no exercício da incum- guia de reco�him�lltOC9ril a "é. .,., .. ,. ",' .. ', ,.' , '

.

.'
ra que,.se mantenham .uni-

bência q).Íe lhe, foi cometida qUitação dada �pelQ órg&o, a�· p'U:b1jcCi �:-�d'ital,da Divisão. d� 8.e1eção e Aper... :dos d�anté deatá, justa r"lin·

·pel!:!. Lei ;n.o 4.214, de 2:3,63, recada,dor, da "preyid&heia Í�içoamento do',DASP, àbrindo ' às insc:riç:Õ2S Vindicaçao do honrado e· L:1-

cumpre o dever, de· chamar social rurs,l. "

'. "

, borioso ,povo de Vila N'wa' ,�

a atenção das" emprêsas de O eonc�ito . de Empiésa, 'em. i qua�e: ti>do' o Pajg'; pára 6. concurso déstt- homologando a sua ema-:l�
transporte em geraJ, para o para cumpriiPe1iltQ�' ".'dà Le,' 'riàctb' a 'pT'oV,imeilto' dé Càl�gOS nà 'carreira' de cipação d i s �,r it a l' . Nilo

disposto nos a,rtigos 158 (pa- .
em aptê�o,,' ,abraó�é;, ,qe: . .:, .'. �. /' "�

. � .'.', ..

'

", :' _ .',

.

'

.. , ,', ,�" '. acr:ed�t�m�s. que o sonhl?
rágrafo.2,o) da 'Lei n.o' ,'". igual modo;

.

as a,u�rquÍl:ú! ,agepte,.,f,lscaf. do Imposto d;� ,rendél, do )VI�m.�.s,<}! dos cI·.adaçs· de Vila Nova.
4.214: de '2·�,63 e 55 do Dec.re- transportadóras' v41cúlad,às tér'io :,:dà' F:azerída. 'ÀS lllscrições', aber:as' nos1 venha' a 'ruir na hora',fi'1l:il.
to n.� 53.154, d�' 1O�12-63, a· aos' govêrnQ�' �ed�rel: t�ta- ... "

.
" .- .. ' " .' .... "

. ,
, ," _ .' .: O povo da VILA Já consi·1era

dÚmte reproduzidos"objeti· .

duais ou, Munisp'ais, as Or� ,Estaqos do�,A:qlazonas, Para, MaTanha:o, ,PI- o seu sonho'umà fagueira
v�o alertá·las para ares· ganiz!l-ções, yarti�ula�s çle, áu�:,'.Ceár.á;' Rio'.,Gr�md:e 'elo Nbrte, Paraíba, realidade"por' saberem" '1e

poudabilldade . que' a 'lhe tra�sporte _c. tedo. e .q_ualq�e: " ,,'
. <.'.' ,

. ;'," " • .', • a. Assembléia Leg.lslativa d:>
também lhes atribui, no to- �rbP{iefjá?o de' �t110: '\ltl� , P.7�:n�m.�u:��, Ala�o�s' SergIr� .Ba?Ia_ :MIn�s �;ta "0; é' formada, p,�r ]e
'cante à arrecadação· da Ta· lIzado na remo o .dê" ,er GeraIS: ESplFl'to 'Santo Guanabara Sao Pau o gítilnos defensores <las ;,,�

XII. 'devida', ao FUndo· ,de ·As- cad0rias sújeita ' "".
" , .., '

',,'
..

'
- 'ul"

d' . Paraná' Santa Catarina· -Rio Grande do Sul '�s ,reiyindI�açoes p�p ar:es
sic::tfinni<l··'e Previdência }lo de;o.:ida ij,O ,�.o" .

,

" "

'. '. ';"."" '," '. ,
.. ," .' , ]f de justiça, pois. que Vila

TiibaÍhador Rural: :a����r���·;�i�n,����d�.Tra' "lVI�t? Grosso� G.bj�S e, Di�tJ;íto Fe�2:r�1� ,eilcer- N�� poss� cie�tre de qre·-
�;

Lei 4.214/63'
'

.'
. ", l�l:ú��se-ão '.no rlià' 30' de otitubro' vin:louro.

.

ves qias, festeJar a su� e-

út. 158 .,.: : dOosd��ei::��.o��b:�en�� ",' 'Par��(ln�iição, ;é�ige-se' uin dos segum .�;nc!�:�='in:�!:albe���
" � 12�0 .� 'Nenhuma formações' nas' riélégiid.as e t€S ,dipl()ma�: de bachare!' em c�ênciás contá-

-". '

empresa pública ou .privada,. Agências"do IAPI.,. '.'.'. beis'j de :'cohtaddr ou de técnic� 'em conÚlbi�
rodbviária, ferroviária, ma" a) José Neves. - PresIden- ,

. .. " '

','
"

, '

.

.' ,

rftima �u aérea,' poderá ,te' do Gnipó de· T�aqalho ).':' 'o' lidade equipà:rado a� contador '.

/ transpÓrtar qualquer produ- �ovrtl'Satrol�.· N.O, 8�·.035��3, 'e ..•
,

'< A élas��flc.ação .. firial 'do ..concu�so será
to' agropecuárIo, sem que d P'comprove, mediante apre- as) Dar.cy 'pereifà:,: �lveS ' \:ini�á em. to' o '0:. aIS'. .,'

sentação . de guia de rec'ej. b'hefe'�d();' GabineW\'.,dã.:' P�e:. ' '

lhim�nto, o cumprimento sidência do" IAPI
'

,

" " ,

;
. ..

.

'

,>':25-9,.64"" ..
'

."" ;; .
'. �'�. ',.: :rq>;

DRA .. �� - CLlN,Jf�J���]!�2�:=;::=:'�,r;��;:;;�;��.;�-�'L2t_�.
..Cõ�mi���a a ,reaQ��\lra. �� .��u,���., , �.:gúp1,l t,:��ar�o. .. , Crle��? '� ����� .

,. ��oMo;�
tono n.o conJunto 207, do ,Eqlf1ClO;.�ULlET;?\ . ,:,'I�o:rr,e§ ,e: P�rt� .�egre, .,vIaJe pe.1os" confo�tá�

,

, '.

...'U t.,,� .....,ItU,' c deficitárj�,
Rua J.����itrio-;: Có�lÍio ,n�; ��25/':>":.)iotár�t,; , ,,' '�eiS':"�r;aJbüS; ',&1] �MPRESi\ . SANTO' ANJO' "

,)' '."'.
em melOS ue prouu�:(). q.a

..

'

.

Üi,:3�:/í8:00,,� " .,' , •.
'

....•..•.• ;: :�), ;';;_:. ',� :< f'�:�?���4;'�J\ ,;
, ; " .,., . ,TóPlPo: tcoN��

'.

:�:E�;�?6:�
.....--_...----...,....... .:.._..;_

.

, '"
" :, 'O ,Con�elho Deliberativo' te lEspírito SantO,' rue;> , ete.

d,a SUDENE .a,provou,· ,re- JaneIro, üua._aIJara e Sao
centemente projeto c4f.s Pau.o)' apresenta dispOJ.1ioi
Máquirias Plrs,tininga· S. 1\. Jid.ade de cêrca de 6.138 to
para construçti,o de, sUbSi-' neladas _e cârga. '

diária em' Redfe" Pérna'm- As. POsSli...�....ades de pro
. �Ü�. 'A MáqUinas .. Plra,��- dução 'de pescaeto na Re

nj,ngá S; A. prodtíZil"ã eqíit'- gião IJul aumelitanam" sl
: pamento$ .

-,Qlle a. empresà fosse, substituida a tonela-
i:y.e'm fór.nécend6 'à:s' .trad'i'" geto disponívél atual. por

.

A habilitação à franquIa
·ci�n�ls,.J'nd.úst�ias' ne;>t:dciiú:. equiv'a.ente em barcos de ,-"do ·impÔsto de Importaçáo

' .

,4.·Da oomposição da mer-
." ;p:as, � ent�e el,a:�, ",açuç8.r�ica p.esca frigorLficos daS ca- -artigo 3�, dp peçreto ��.957. > cálloria exportada:

têxtil,- oe-benefiCiamentd·de racterísticas, do bar.co .. cla.s;.o
.

doi 'mp,õsto de. importaçyú, ' \

"�lgÓdão e, de óleos '��getais. ' Se "Brasil", :ê:ste 'tiP6 oe' M, 16�6::'64 (importar;ãq p6,<�
.'

,4,1 - particit_)!:l,ção quan
,.A Piratininga do Nordesté embarcação pesqueira, pos- terior

.

de mercadoria" em titativa da merlla"or a ..jJ-

terá 50 mil m2 de área e sul capaci. ade par� conge- quantidade e qual�dade Jeto de "draw-back" L

3.200 m2 ce 'área construi- lar 2 toneladas por dia e equivalentes' à e (_lrigc,n ul"liilade da mercadoria ex

da. O total do investiment.o estoc!Lr em seu porão-fri'.. estrangeira utilizada no' portada;
será da ordem de 600 mi- gorífico, 30,tonela.das. Além produto exportado), s('rá

lhões de crl;lzeiros., Côm o disso, tiHn 'Pos.3lbílidade de feita em r�querimento diri- 4.2 - SUbprodutos e resi
fu!!çjot1;tmento da subsidiá- beneficiar, a bordo, sua giâo ã Carteira de Comér- duas, por 'unidadp.' ,Je lIi€r-
ria pernambucana à Pira- produção, chegando assim cio, ExterIor, . acompa"hado cadoria pro :uzida, ,I
tininga , pàulista poderá (i.- ao põrto com ó produto ela- dos seo'uintes elem�ntlJs in� ,

proveitar a capacidade de boraç:lo. formativos:

produção, então liberada, A cidade do Rio Grande
de suas fábricas em São - tem ;possibilidade de ser a) sem preju:izu das lll'

'Pamo para a introdu�9o Je centro porecainoal de 1.00", ,1. Relativamente à em- formações constantes tlesfl
novas llr>has .de produr,ão 'parcos:e pesca da classe prêsa: questionário, os interessa-

_. e ó suprimento, com mais
.

"Brasi!". Os pertos de Pa- 1.1 - nome e endereç'l: dos poderão acresce:ltat 011-

eficiência, das necessi�ád'('s ranaguá, Florianópolis, São 1.2 � registrf' de ex};or- tràs informações que CJr,s-

do mercàdo de exportação. Francisco e Itajaí, pOderiil.m tador na CACEX. •

siderem pertinentes à jus-
ser, também sede de frota tificaç,ão do pedido;.
de cêrca de 500 barcos 'le 2. Da mercadoria expor- b) a CACEX se reserVf. :)

pesca da 'mesma clásse. tada: direito de solicitar oc; e�'-

._' o' .Es.t.:>� e� �leno vil!:or 'o ,Assim,'a Região Sul terh clarecimentos adicionais que
. reP'Ula....e.. to do "drn,w- capacidade para prodUZir

" . ".' -- :la'�ulgue'neeessãrios à instn:-

back" tirlf:'rio, nue consis. diàriamente, peséado suft-
2.1 - especifica,çao ção do processo;.. mercadoria segundo as noi'-

,

te 1'a de�olu{lã,o do im"'Ôs- ,ciente para consumo L.'lter- mas técnicas córrespondétl-,
" '

c};,no caso pi'evjsto no Rr- .

.to sôbre' a :tnat#l!r�.a nrlm.á.· no do país e, abastecer I.) 'tes, a,companhada de.·catá:-" tigo 16 do DecrE'to . 53'!}�7,'�Ít lU��as, il"TlCV+a"as e u4i- mércadó internac�onal de logo ou outra fiteratura; de 16-6-64, o requerim�r..to
.li2'.adas �� fabricação' de pescado dos países da 2.2. '_ 'quantida-de .. expor· deverá ser apresentado
p..of'n�K)" 1!""""'''I!<'l,,� 9. A",,,:, ALALC.· tada, comprovada ,co.m a-. conjuntamente pelo exp:1;::'
portac�o. 'Parn a utilização

"
-,-.-x-,--, réspéptivá gula de embar.. tador, proputor e ou benp.-

: do "<'1"'l1:w-llaá'�, ltá: ,três . ,que;
,

ficiárl0 do '''dra�báck''', de.,.,

altemati"as: ,'; .A pontuallda""e' nos pa- 2.3 - pais tle' destino. fil'indo a participa-:ão de
.
- .,u�':��sií,O /do i...,"'''st.ó ' P.'amentos de du-plicatas ni'o cada um dêles na operaç�o

de·rj-to, e:rlr>"''''ó 1>lano pré� é caracteris4'ica marcante
.. 3./,Da mercailoria a lm- comercial;

..
Vió de é�orla9âó. dos, com.erciantes de peças pertar: d) O interessado deverá

franÓtl;a ';:'0 i�"'Õgf.o do inte.rior. Ésta situação é
requerer a franquia do im-

incide... t.e
.

sÔ�r.ê o uro'duto agravada; pela circunstân- 3.1. -:- especificação ,da pôsto previsto, denti"!) de (

imnor+adõ, posteriormelite cia de que os banco� reVm, meréa "'oria _ segundo 'às 90 di�s após efetivada a
à 'exnort.�,.�o. "is"�"�."�o· ta1"tb�m, o tlu"ler<'i.rlo, a'll"s normas técnicas côrr�"tes.<· �Xportação, preyalecenrlo.
o "'Iano: p�vio de e"lWrta-:- � fl U�uida��o: das dUl)I�catàs.,

'

acompa .....harla c,le -catál0g�' 'no caso, a data 1e e��'is-
ção.., por �erior!os o:"e medl"ir>"'1. ou, outra literatura···· .. ,são da guia 'de embarqUe.'restituição de) i1DiP'ôSto p.ntre à: se:tnan� ,e o ,D�ês. ' 3j _ qJla�tid�d� ,� �m,.
pa,go. :' :,.t Portanto, : acarretam .para portar <:.om o' ptltzo prev1S-

,�X--- a.s ,e"";"rês�s" deq)esas: fi-
'

(: ,',

nancei'ras' sUTfI�entares..'"
k Cl"st.a . S111 dó Prasil, Pa�

.

as e�';rpsas' nec�ssifa-

Nada oe

, ,fiXlj� e41 k ...

��a. �e tr2'I.'.-1
..". t1P% ll1iil ,: L

�t:'tJ" ,�"", �- .•,

".(1".'

Uma das ioca'liq�des, rnaís
tradícíonaís '<lo ES�do 'd,e
Santa. Ca:tar1na�,é sem som

bra 'ete ; (1ú:Viáa, :Vj.a Nova,

,-'

" '

','

T
.

'" '

}

','
.'

"
'

I •

.

," � I'
.

,

LP CIMO, Primeiro' Coloc'ado, Dà Parada' do Sucesso.
\ ". �.' . /

. ,CONJUNTOS ES+OFADOS
EM VULCAESPUMA�. �ev'es
ti�o� CIIl tecido ou· plás.tico. a·

. párttr de:'.
Cri 18.00},OO MÉN5AIS.

,

Móveis' CIMO,Agora você pode comprar a

tradicional qualidade CIMO
a l-ONGO PRAZO.

Note bem, o LP CIMO tem
15 faixas, isto é; 15 meses

de prazo.

de Florianópolis

Lançou, e, 0, Púb!Ícó
-/

SALAS'Df J,ÂNTAR,em foi•.
í1Ifca óú niadel'ra. 8 .partir de)
eis 22.W:>.OO MENSJ\IS.

'Você já peréebeu que '�ão
,.�stamôs �ala�do de L�Nd

. J>LAY, mas sim de Ji.ONpO
PRAZO.

.

" 'ÇOLCHÕES .. �PE.ÓA" Pêra
,\.. Casal :oU 'Solteiro, 'á )'pàr�ir I.ú:

.

Cri 4.100,00 MeNsAi5� ,"
'

... !' .._ t "

'

, 'OORMiTÓRIÓS..OE CASAL � :
cru' ':avíún� marfiiu, jaCàràndá. .

déltet.
"

',.
'

.

tn .ri.ti1:J:oo M�SÁIS.

\
. ,Aprovou.',,.,

l.P,' CIMO
,

de '15' 'faixas'lhe

. Rio, '24 '-.'0 Dir€tor da Divisão' 'do
Iinpôsto�d�'Ren�:-tel1do'êm vist� as con:r'o-

I""'� ,'.\,:.f.. !
••

-

t
>:,_•• ,.. -_ :",-� -

"

versias"'s�t;gidas sôhre 'ti "'a-ssunto,,' baixou o:r:�...

d�m de �Viç�. determin�do aos deiegadOs
regionais e 'secciónais / 'inspetores do Imposto
de' Renda a· observância das normas para,

PORQUE NÃO TEMOS, O'. 14 BIS .. ,I
!

.

/ .+'

Não mantemos nenhum museu de "relíquias' aél:eOS":' um motivo

Faz_emos questão Qbsol�ta de oterec�r r:opidez', e confôrto: outro
6, 14 bis não ofereci6'�àda, di�to ,e nunca veio a Fl; :-ia�6poris..

. '. .

';. A:Tac,Cru;élro vem' todos os pias ·(·c�isa que "outros não fazem)'
, ," ,

.

nos inelhores hqrários. o avião? Convair, padrao de Qon!6rtE:> e

rapidez. Contmue prefe.'indo a Ta6-Cruzeiro.

.'

,

'.'"

'S,ULc � U z.� I R O O O

(orrecão de ativos
, "

,
.

"0

aplicação d.a correção monetária' do Çl.tivo
imóbilizado das empres,as ,(pesso:ls jurídie;;ts)

t. I •

------�---.__---------

BAN'CO DO BRASil S. A.
, .

Cart,e'ira de ComÉrcio Exfer�ar
.

neira 'pe:a qúa\. dev�rá If'-

CO�NIl'3�no! �,O 15� ;,,: rffica r-se a ill1pertaç��\i\'
3.6 - Item tarifário.

NOTAS:

-'_',X--.'

< 'Rlo de .T,,�Qi1:"O, 14 de se

'te1;l1Qro de 1964'

cO'n,<tif.uicla tlplos

"

'a') ALDO B. FRANCO ,_

?

•

Esl.arios ..... ,q·ás d�:"nu...,er>rio �ara e'X

de paT't�,/',.a,t;arjT'n. �fl"'Plá
e Rio :G�,· ,p�tl, do,. �ul é, e��, '

t," l'
"
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Emprê a
�

díio ii
.

/'

Rua ConseUteiro Mafra 160 - Tel. 3022 _ (1a.t.Q� '"
- Endereço Tele�ráfiCf\ �O ESTADO"
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Rubens, de Arruda Ramos
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REDATOR-CHEFE
Antônio Fernando de Amaral e Silva
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toão Francíseo Vaz Sepetiba .- Pedro Pauio '\IacbI4I
- Osvaldo Melo

.

PUBi,ICIDADE
Osmar Antônio SchUndwein
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Divino Mariot
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Tito Carvalho, Prof. Alcides Abreu, 'Prof, Clthoil Oàmr
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.
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" 'REPRESENTANTFS' ,).' '+;:�;r�'s�r:';;:.' .

Rq-P1'p,sentacões A.S. Lara Uda. 1:tlo (GB);;:::':':';R:;!J::;�';\
:lor Dantas. 40 - 5° andar - São Paulo -'Rm'�"·l .

6fi7 � conjunto. 32 - B"lc "'tori7.0ntl' - 'srp - :-R.11â �ddir,'
.

0ariiós 5'58 - 2' andar - Porto Alegre ��"'PR(:�·A;T:.' "':';:'1 .:
Rua Cel VicentE). 456 - 2" anda", '. ,<,; r. S .'V

Anun�;r)': mediante contrato dr- \icõ,rdo, '''� �"',��).\'! ;

� ...." viquT.
.

-

�.
� '�-".::. -,.� '.'::{.: tj �L�

·ASSTNATtJRA ANUN>. o-s 6.000.00 . VE:N',rM .}yr�.",r�
Cr$ �Q.OO.· .. ',

,," �I·.:, .:,:)",.;��;;,
'

(4 .,..T"""(�' () "T 1in C:'P' p,�c:pn1\TqARTF,f.Z I\.,�! .(�·'CON>:�
CEITOS EMITTD08 NO� AF?'l'mO� ARR'T1'J"AOOR'�<'<:":;:':"

..-_ __-=- _
,,' _',', ". s:. . ._�,. ,;-: \ '._ ,

·1·':�"'·
.' -j." ,'.,.. -

\ VENDE��E·· , .,' ·::},�f<}�\,;::,{i,;,.
Ou tr()�:-1-se Dor auto'n1�véi:.·< li'tb��,,:'�h�

("oro ?, navirrle-ntos à rua Alves :d.�;:B�tQ�:�;;;hb.�.
50 - 'rratar ('om o sr. Am�ral ;F�íhó��fónê::?::�:.
�425.

.

.

",::' �'>;.,
:

or' "'�,. "

... �:, ><:.:::��> :'. .

." .
'" :..,.•.. ', l\(� )ljt' _ ',I"} ':"-"

GANHE UMA BICICLETA' .:;: �::>:';,\ .:::

OUVINDO AS 18,05 HORÁS �'.A:(,/}::.::.,�,
'

RADIO ANITA GARIBALDI:�·��,�(.>';� .. ,
�.

'. f/�,� 0,.' �., .,.,< _' ".' �:
. .-:...:: ...:f.

CURSOS DE

MONOGRAFIAS

•

I) O traha,lh0 dev�rá '3er

inédito, em língua .

portu
. guésa, dactiiografado' em

um lado, em papel de for
mato comum (oficio) e de
verá ser �ntregue até à
meia noite do dia 30 de
'''\bril de 1965.

TI) O concorrente entre

gará ou remeterá o seu tra
balho à Secretaria da Aca

demia, na sede . social da

mstituição à rua tenente
Silveira CASA DE SANTA
CATARINA, em tres copias
assinadas com pseudôni
mo usado. Tratando-se de
brasileira naturalidade, de
clarar-se-á a nacionalida
de de viagem, com a indi

cação: - naturalisado.
TIl) - Ao entregar °

concorrente" ou procurador,
,

os originais de seu tra
lho à Secretaria da Acade

mia, ser-Ihe-á passado' re··
,
..

Ind.

V3i Construir ou Reforma?
Consulte Nossos Preço�

., t·

e éompl"l"lo MpfAhlrl!irà L\.Tl.JAS S. \
Rua· DpO(J01'O N 2�

Centro M·�diro de "Chetk�llo'l!
R.F:VJSfto GER. t\T J DA SAfJD� . numa

prática saudável e intelip:ente de· mediciT\q
preventiva. Sem internarão e num só' dia

, .
,

são feitos 32 axames clínicos. de laborató",·
rio e 'radiográficos por uma equipe 'de' médi.
cos especializados.

PRAÇA OSWALDO CRUZ 125."
TELEFONE: 31-4354 SÃO PAULO.

Participação.

�lmpQsto de Renda
REDUÇÃO .

DE 50% nas multas até

15 de ,outubro.
Rio, - A Divisão do Imposto de Renda

visando a escla:recer .

alguns pormenores da

Lei no. 4.357, relativamente -à redução de

multàs' impostas aos contribuintes em debito
McKay, de 91

. MOS de ida
.

.

de

-

COm o imposto de renda, ou que desejam eie-
Da�do início no hístõríco . tuar O pagamento de seus débitos em presta-

Cabernáculo Mórmon em . . - �
d

_

t h itid d 1
Salt Lak City, a Conrerêncía çoes, OU' am a, que en am orm 1 o a ec a-

incluirá müsíca do mundial ração de qualquer bem, nas' declarações de
mente famoso ·Côto· do Ta- '. '196'3' 1964 di ibuiuâ

. .

t
_

bernáculo, e mensagens con- .

. e
.

, ístril um.a lmpr,ensa a segum e

tendo conselhos. e. inspíra- . nota:
cões da� '�utoridades gerais'.

.

"('c'A . it
.

d : .. t publicada hOJ' e porda IgreJ'il.. . .'.. . propps� Q e no a, .
.

Durante a Conferência. Oe-: . upl matutino e relacionada coqya aplicação
ral, apenas um pequeno nü- da' Lei no 4.357 na qual se acusa injusta-
mero de membros . podem .-

. .... '
,

ser acomodados .no
.
r!3C�tQ' mente os agentes fiscais do imposto de renda

do Tabernácu�o �oinposto de estarem dando interpretações erróneas ou
de 8;000 assentos.; em· SaIt " �. .

'
. .'. .

City. Todayia"a �Te�e�is�'e : incoerentes ..
do citado diploma legal; a Divisão

alto-falantes ,tr:'il.nsmitirão· o dô'lÍnposf6 de Renda; esclarece o seguinte:
programa a milhares de.pes-. .'

.

': ";" , .:', _.'
.soas, incluindo as do "AIS-' ." ""10 ..

_._'
..

' Sera concedida reduçao da meta
semb1y Hl;LIi" contigue. e' as :" dé: da"multa: ao coritribuinte que liquidar o

- .��. ��p;?��l�a���e, c����t ��u· débito até 15 de �utubro próximo não
em uma ��adr'il. ,de·'.lO acres,": hav�n,do .dístínção, inclusive," da multa de
no coraçao da. CIdade de " . . .

_ \

Salt Lake:Óity. Áinda assim, moia.
a audiência da ·Conferência' , � .

n�o fica a�enas: a' ;Rraç'il.· �o:' -;/·, ..··."20.· -.--;
',

O pagamento até aquela data é
Templo. 'Com a-cooperacaoc., ""'d' ,.

,. ", -i .

'1"
.

'" .. :
bs

.

f" did d
de mais' dl:i"zori' estaçõés 'd�

.

lI) ,lspens�ve , nao o stante az�r o'pe 1 O' ._a
. .' .,..

.

.
_

.
.....

. .1'

g.�dio � Televisã�, _-.as.: .reu: reduçâp da multa.
moes sao transmltldHs a to-. '�3'"

'.

O" d ;b'
.

- -

f 1"
.,

,
'dos os Estaç!oS da União·e :'. o', -. ;:; e !tos que nao oram lqmoa-
Canad�. A Conferência ain- dós até 0. dia 17 de julho deste ano estão. sujei·
'da é irradiada aos povos 'do' 1 1
mundo inteiro. por emlS-

tO.S· à correção do seu valor, mu tip icados pe-
sões radiofônicas em onda& los coeíicipntes a'provados pelo Conselho de
�rtu. _

.

f'Economia especialmente para êste im,

A Conferência será óuvi-.

'

... '�40.. ,-' Esses debitos poderão ser liquida
d� em 109' países nos. (lias 3

.

à.os ·s.�rri a .correção, de uma só vez, até o dia
e 4 ·de Outubro, através .da .'

d
Estação. lnte,madonal de 1:4 de novembro, ou. em prestações, sen o a

, Rádio - R. WRUL 7 Rádio pÍ'Íni�ira até .·15 de outubr.o, quando o débito

N�:r:O!\:���c7�d�terna fôr.'igual ou sup·edor a Cr$ 500,000,00
'cional as. sessões da confe:· .' "'50. -,

I ,O contribúinte que tenha omi
rência serão' transmitidas

tido. " em suas deClarações nós exercícios . d\::
em Português, Dómingo, . 4
de Outubro às 19:00 horas, 1963 e 1964, bens' adquiridos com rendimeü-
local, nas frequências de tO. de. 'q·.uaIQ..

uer �s.pécie,. deverá solici_tar à rc
15.385 e 11.855 megaciclos.'
fícios referentes ao prog�es' partição, das delclarações até 15 de' outubro.

.

��d�a tradicional coletivi.,. prO-xhno, para pagar' a diferença do imposto
com O. acréscimo da multa de 10r;;�, ,

\. .' ,
.

Reunião· ,O'lobJI

P; t
�

"I 'd"'
. " .' ·ébD.t�bilidàde -""Econdmia - Advocaci::t

'. rQmo or quer o mpe . Imento .' .,

\' ;Imp9sto de Rtmda - Emprêstimo �

de ADHEM'AR '

Compulsório -. :Rêávaliacão do. Ativo. das
. .'

\ ;.��Pl!ê_sas .. (Lei 435.7) -"Impôsto Adicional
SÃO PAULO, 22 (OE) . ___: Desta. forma, opina pelo"(:n�·.· .

..
0 Promotor ítalo Busta- via dos -autos -à Assembléi'il. -::

..

' d�;'R�nda--(Luétos. Exttaoroihário's)
para décretaçã'q. do ;'itri-, ""EscrItório: Rúa Cons. Mafra, 57
peach'ment",.e posterior j'\ll-

.

:., éaiXa.·.·.'POSta!, ' 613 _ Foine 3837garnênto do réu .pelo TribiF
nal de Justiça. .

.

Florian6polis s'C

, ".�:,
..

-: .:.� :: VEND E SE" . ';'
- .

:.;-

,'. . -..
-

\-

.�
t <':;: t.1#i� c�á de Madeira à rua Araranglía

líQ:;' ;3�':f!úidos (morro do Ceu).
:,:}..: Tra�rJ�Qm o próprietário na mesma.

t·

ESCRJTOR'O DE ADVOCAC!A
DR. NlLTON PEREIRA

Advo�ado
ABÉLÀRDO·· E. BLUMENBERG e PERSI

A.(HÁHN
Solicitadores

ACOF,S: ,CfVEJS, TRABALHJSTAS, CO·
MERCIAIS. 'PREVlD�NCIA SOCIAL. ETC

'Ftua Conselheiro Mafra. 4R �:-11a 2
-_.......------

E D I T, A l' \.�. ,.-
,

,,·'{:;·'.:::,;r:�,
1° Centenário de NasdmenfG';d�i·

.

·Araujo Figuerêd� ,�,<
•. � ,.;:>::.-

ci.bo cornpeten�. -<�til(>o
pseudônimÇ> ··llQr., �ê>!,i;1.�Il; .

do.
.

'.' .;., j,;:.:;:'.:
IV) SerádeSe�lêi;jd o .'

A Academia Catarinen�e trabalho' aSsbiâ�o ,�.·�Ôfu: O i.

de Letra-s torna público nome verruúlêlro do'�·a�r..
que, no ano de 1964, do Tambem ,não: :.I;lei.ã;'-;Pb'i.to
Centenário de Araujo Fi- de julgameptO.:e-:"ba.1bo
gueredo, concederá o ::-e- cujo autor, se:·;<ifttJ��;
gUlnte prêmio:. . inteneion�ftte.· "o:;i� ....

'

MONOGRAFIA: Prêmio� por quaI<luér';, �.• teté,�ê�ti3 :<:::.:::;:���� )tc?· Tabe,_.nacq].o Moi'mon durarite uma Conferê.,ncia geral da Ig�ela' de
Araujo Figueirê"o. Cr$ ... contida no: teXto. '.:;: �';�': . ';:.'�: Jf.,sus.�isto dos Santos dos Ultimos Dias. Cidade de Lago Salgado, Utah, EE. UU.

'30.000,00. Um estudo bio- , '. '';''.: '.>"";] :';. . ·'i'f/.{
.

:. i_.,
.

,

gráfico sôbre Araújo Figue-. V) A Aca.neri;lia··ccmç� '00'.:":;: SALT:," LAKE éITY City, utah, no oeste dos Es- bril de 1830. No dia 2 de Ou-

rêdo. !á. . também ',� .�·�,Ê:lfç;.íu) ,:(S�S}; De'�Qngrégações de tados Unidos, para assisti- t1.l'''''·''' 'f�ó"d""" t.e"á .início
.

a

HONROSÃ" '

.. ao�· :':tta.pâtno rc�:'9·tnundo,.lideres lai- rem a Conferência Garal da centéssiina'trig�simà quarta
que/não \,.se1:.�quáprá�p co�'� .fu�brÔ$ dai' Igreja Igreja� � (134.0) Conferência Semi A-

em qualqu:��'��·,:e�g�,*s de"'J&!ius ·Cristo, dos Santos nuai, que �prossegui�á até o

contidas né.Bte" Edit'M.F:i:,<r1!": dos'r:trlti�;Dia$ ____; a "Igre- Essas tradlcionah 'reu- dia 4, O líder 'espiritual de

velar; todaVia�.,�:qbalíli��� ja c:,�Ql'lh�nH- � éonvergem niõe� retrocedilm a najs. de mais 'de dois milhões de ans�os, ao clamor de seu

literárias . apreêiav:et$<; ido d�'{y�s:; cada. ano Praça cem .i:tnos, des le que 'a Igre- membros de todo o mundo
.

honradop ovo.
,

..

seu autor."
...

-:. �/".>,' . do ii'.e�plo; -em. '6�t .' Lake ja foi organizada em 5 de A- é o Presidente David O. CO,m,a palavra, <)s ·srs. de-
" ..,..'

__"'_'...... . __ putados..·
VI) A Acaqe�i�'sé!t�!(�··· ,;

".

-,.
va o' 5lireito· .fje:'·:�;�f,Uão >:.

'.

! .. >:., . :.' ,

.

conferir o pfêiílió: 't$h.alffo;· "�o :',; ;;/'GA,NllE UMA BICICLETA
dir o· prêmiO�i>ói. i��,:� .� .�<'·'()t:lvlNDo AS '18 05 HORAS A J"

um autor .e'·cy:.�,�·;o· "'���;:' <:,RADIO ANITA GARIBALDI _,
concurso. .

.... (:.;. \ .. �"J ':,' /. .. . <
... '

Vil) Os Ort�ís:'���, ':' ;.',;�'.. '",� .

ba;lhos encamlhhadGS�\.·.··a

:F;�*4;E
objeto de Acordos\' �teriQ;'!

.
res.

.

.

':,: ;':':'i... -"i'·�';;':>.:�::
Florianóp()lis;:;.\ 1�; d.�:'�:.;;.

tembro de ;l�:"�'," '�.:.;;(:j,•.

. 'GUSta��" NeVe1r
. ;' l° 'Secretário

.. ��..9S

ATENCÁO·.
.

' .
.

Continuam em pleno funciol1::1mento o'

servi�nR (lp. Rp�+�l1rnntp p. H�-r no "FER'T'AÚ
RANTE GHANDE TSINGTAO". án�xo a(

LUX HOTEL. sempre ás ordens PO.vo FIo
rianopolitano.

" Participação
LAURO�BÚRIGO � RUTH BúRIG{) '-

, ..

Senhores Deputados, Vila
Nova aguarda confiante'�
vosso ·pronunciamento e m.-

o
berá sempre ser grata àque
les que por e�à lutaram:' �.
- Vlla·,Nova merece .passar
à categoria distrital. O sei!

.

'
.. UM . PONTO 'pARA ESTABECIMEN -.

,passado d: bo.ns. ,s:rvi9()S : ·'TO '�QUÁLQ'UE'R'prestados a co omzaçao.:d '.
.

..•

região sul do Estado,. por '.. NEGOCIO' _.. '
.

-.

ARMAZEM PINHEIRC
sí so, expressa como testé� �éIAETDA. . , ,,.
munho, uma !palavra .. de .

•
,

..

.
.

gratidão ao� seus, .. at1iais' PA.NTANAL- TRATAR NO LOCAL.

._ '- r", ,VENDE-SE

,� ( I

v.
I

Iv.
. ,

Alvaro Atha�azio de Freitas e �. pàrij. partieipam . aos, parentes·e pesso� de
cipam aos parentes € pessoas amigas o n... : suas relaç0es O nascimento de sua' filha AU

ci�.�nt<t de ?UéI filha Maria Eliane d� Freit�s' DREY' ocorrido dia.·..;�p.9.64, na cid�de de
oeorrt'dó dia 22 do corrente na Maremidl/áe

_

Cticiuma�
..�.

'. .

'\,"
.

,.\ª�� C-�!"lo�;:
.

-+-"-_,_.•__�_�_.�:.j�.� l.�k-J!· ." .;(�,
'

. ment� em parecer no pro
. cesso sôbre

.

irregularidades
na CMTe, sugeriu ao Juiz
da 5' Var'il. Criminal, a re

messa dos autos à' Assem
bléia Legislativa. Entendo
o representante d0 Ministé
rio Público,.. que a 'Justiça
em .primeira 'instância, é in

competente para· julgar o

caso, pois o relatQrio do
IPM aponta como principal
responsável péias irregula
ridades ocorridas na ClvlTC,
no períódo objetivado pela
sindicância, o atual governa
dor Adhema� de Barros.

DRA. TELMA C. PEREIRA
Clínica Odontolóf/ica de Cri

anças e Adu) tos
Consultorio: Rua' Tenente
Silveira 28 - 1.0 ATldar -

Fone 37911

l!jxclusivamente .com

nlarcada
às 18 horas

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

te!·

..

.

,Quem '.vai construir já
.

sabe!

JANELAS DE CORREU E BASCULANTES

,

.

PORTAS E PORTOES, De' ferro, de alia qualidade
por preços mais econômicos. já eslão pronlos.

e,à sua disposição, em:

Compensados Paraná lida
RUA DR. FÚLVIO ADUeCE, N.o 748

Telefone 6277
ESTREITO

hor.

Imbuia
Pau-Marfim
Gonçalo-Alves
Mogno
Ca"alho
PClu-Oleo

Comp�nssados de: Piaho
Amendoim
Loro
Càhreuva
Cedro·
Fanlasia

e os famosos
. LAMBIIS "CODEPLAC"

'., ·."ADElRAS 1I0BJlIS. PARA REVEST��J;NTOS.
�-.q�,'

.

. "'�' <

• �"�: �"t ,-
t;·-,_..., i

......_._......�.,
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Departamento Legal:
Vice Presidente - Dr. J03,O
de Borba
Diretores: _ Dr EmígCilio

Geraldo Sll!da, Dr. Werner

B· bolnaPeràde
Greuel, Augusto José de

eseuete 01 na Parade Vice - Presidente Silvio Jo- Souza iFLi·ho.e dr. Aldo Mace
sé do Valle Pereira do.

de 'Agôsto. A recep-tividade Díretores: _ iliilámio Tes- . mínense,: com 5 tentos

PO
.

. 10. Tesoureiro _ Hià-ado Ata"".ue mais positivo Bo-r' R DECIO BORTOLUZZI dentro do quadro social toni, Ivo Garcia .. Os'Vr Testoni
...

do 'Paln:eirRs roí a melhor' , . tafog9 cqm 22 goals.
�Bublitz e Jl.!p.}son Mueller ,e 20. :Tes0:l!1..:reiro � Ivo <G�'rcia '

Pela primeira vez, nos úl- possível. Mas, . voltando a Nílton Vargas.
.

J" 'V" Ata���s menos positivo. .

10. Secretário _. ase rei-
timos anos, ficará o CLUBE àusêncía do Doze, explicaria Oanto . d� Jlio' e Madureira

, rn��. r
DOZE DE AGOSTO fora do que acontece o seguinte. : ,co�, 7 tentos. '. .,

'

.
. Departamento �ocial:. 20. :Secretálrio ._:,. Egon ,iPei- Goile'l'ro 'maís vasado _ B"'-campeonato regional de bo- os Diretores .do Veterano �

la ao cesto. 03 esforços en- resolveram miar-se à nova.
ter. tistá. do canto do Rio 6'om PROXIMA RODADA - 10.

Vice Pr=stdente - R0clcilfo ' . í
.

-

vidados por seus dirigentes Fedeliação de basquetebol 31 �goals . do returno . ,

"foi enormé, mas .infeli?- I desmembrada da FAC, :a.s- ,Go�a1'lD QuHherme .. ,Scl:J.uermann,. Arti'lheiros 'do cer�ame -.'\,-' JQgO,po. 1 - ·Bon�uce\ss�. x
t

-

f"
•

I
.

t f' '1' I
Diretores: - 'Dl' Mi1>ton' Guil'herine Z�ndron,. Alifl1eào .

m·o.""so "�e· ·�l"."'" .l·""':e"",se,· Q,ua F
.. l"meng'o d·om1·'Ug.o Maraca·men e r '.0 ar Po�s�v.e CO:1.- .sIm,que es a ar recon lecida P.· Ribeiro, Ad01fó F.<;Q,,,,r

. ,",v lU ...... '••" �, "

tornarem os problemas cau- pela Confederação Brasnei- Carh19os,' '1:'nco aZGlrQ0l!1Y, -d.!". .rerltinlÍia do �BotaÍ(!)go, Ma.:., ,. nã ',,,'
. Cap. 'Osmar Jacooesen, Má- Bern8;rdo .Wolf.ga'Thd. 'Werner ,r1'0 "do V",sno .da .G'ama e a;,. 'J'o"oao "".O .. 2 _,','""'-. �.'sadores dêsse lamentável ra· de Bola ao cesto, o <que

'
, .. v �........ """<"U

fato que veio se concretiz.ar n�o aconteceu até O" presen-
rio M��strini, '!'ertl Fernan- e dr. LiU1Z ,procóplo G01\'!ll'�s. ton �b Flá�ngo' oqm 8. te)j), x ''F.l�m,ir;,�·�t

cOI'forme era esperado por te. Após .filiado, será' .publi-
do Krueg:er, Alllotfmio Ped>rCl Comissão "Conclusao' Obra tos dA maior r.enda é d0 FIa" racanã. ··,..··f··.,. '�';>'

alg�ms dos que militam no cada o acórdão que suspen-
Nunes e. :Arthllr ·Stammer. Churrascal'Ía: _.. Evilãsio niengo;K ':'m)tafOgo na' ta<rcle jõgo no. ;r i.:: .'\1i:re

nosso esporte amador. d·eu. o Clube por 'cem dias, Vieira, .�r: Hélio �eVq, :!l.:���íe· '.CI08Ii�_' "
..-.";' .

:'-. '-.' ;,.

A 'importância aa não ,.,<1,.: . .na:;;,......�-'ha ·';ó"'i:nI.ão i""usta-
iDep�t���}:ltQ",d€_f.!.ubli,," 6r1s,1,do�Gôí'.tre�e- .�m) 39.620.12;9.,00. ptevá'vel para 5a. feira

....- ..,.......... -J ·cida·de. B th' ,

ticipação do Doze no cam-

.

mente, quando então haVerá .. '_,
en len. Me.u.or .renGla ,é do .õogo

.

j&go no. 4. P-or'liuguesa x

P'eonató que se inicia ,sába- o recurs,o
.

a ser 1m,,pet.rado Valemo-rios .

�o e��ejo pa MS,(!l'bl,teita x "Canto do ;Rio Ba't'lgu deminge em Alvaro
--------

Vice Presidente - 'Evílá-' 't· 'l'h .

s s
do, é patente, principal·. ao Supremo'·..Ttib'unal sôbre ra 9inresen ar- e ·nos o

Mm Cr$ �6.7im)'O(i) O Total Oha,ves. . \

me nte (pelo prestígio e for- taL penalidaéle. Issô entre-
sio Vieira protestos de 'el'evad,o 'apre'ço gera}"' �e ar1'6C�@aGã.o atin'- jõge no. 90. 'Olaria x Bota- VAI DO.BRA� O ImVIMENTO

ça Que o Veterano pessui. tanto de!liol'ará, 'e não 'Q'll'i.
Diretores: Virgilio, Dias com nossas. ge 'ti sif,ta ,(\ie Cr$

_

,. f('<<!;O domingo na Rua Bari ';T.

Rubens yahldieck e José . ,i ....._ ... L.�

Basta citar os títulos, que' 2!e,ram os dozistas que seus 'Guimarães: SAUDAQóE� ESPOR'TIVAS 381.568.192,60' ri . I

DA D1W�' '''!1t,,��r'� '!1.!fi:'IlI'RO MAFRA'
vem conseguindo nos últi- atletas ficasstim'sem',jp'gat ..,..._�__� �� ..,.,..._�

EIS A COI,.OCA<;:AO DOS j&gCl l'l0. -6 - Sâ0 Cristóv8,0 '.
,nUH �����IW...:sül�lW.!l. •

mos anos, ou seja, hexacam' por uma teIIlJ>ora1fa, resul- CONC()R'R�"'T�S x Ma:dl.uteirá' domil'lgo em

'peão juvenil da cidade e tando daí a ·liberação dos

A d·
·

d [ C
PROFISS:rONAIS Figl'leira de Melo

I'"
.tr-icampeão do Estado, pen- mesll1oS.'Louvo t.al atitude nova· Iretona 0.-1:.'. lo. lugar • Fluminense com Nestat odada folga. o Cau-

taçampeão adulto pa cidad.e A repercursão da ausência .. , 5 :p;p. to do Rjo .

•e campeão do Estadó nos do Doze ,nas disputas ..e.star;,. , ,Fernando'RaüHno 20.1uP'ar. - Flamengo e 4- ---------.....

{ll0s de 61 e 62. Is,sO por si receu aos Clubes .dÓ interi0;l' mérica com 6

SÓ, já dá !;to leitor' que não que sabem a 'fôrça <�ue � o Recebemos ti) agradecemos 10. Tesoureiro :__ Sr.· Sami'1-- 30. lugar - Bonsucesso \com
acompanha o nosso bola a.o Doze.·As cipades anele S.A:'ÍS o seguinte ofício. .t0n SHvéira

.

8.
'.

cesto, uma visão do que po rapazes, se·
.

apresental."a-m
.

20. Tesour�irO' - 'Sr; Enio 40. lug,ar - Botafogo com

'derá advir da ausência, de não os· eSGluecerão' jámaiis: Prezado 8eOOor: l�il'Veira 9.'
tão grande fôrça do esporte Ê pensamento dos setis Di':' CDmissão 'Fiscal .:..,_

.

50. 11lP'ar - Pa1"'p:u com 10

dá.cêsta. Sem dúvid?- algu- retores, voltar ano q�ue ve.m Temos a honra. de co- Presidente _:_ Sr. Lino Séve- 60. IUP'ar - Campo Grande

ma, é o Dàze o clube que com tecia o seuPordel'i0, nã0' ·municar.à esse Departamen ro. Cunha. com 11..

possui o maior número de restando cJ'Úvida que 0S a·tIe to Esportivo, a eleição e pos' 10. Membro _ Sr. �ey dos 70.lug.ar - Vasco da Gama

"cobras" do basquetebol ca- tas que hoje d�ixam' o· Clube se. da .Dire,toria do E.C.F. Santos. com '12

tarinel'1se: Perguntará o lei':' amanhã' retornarão incon- ,Raulino, que dev:erá reger 20· Membro _ Sr. José He- 80. lugar - Portl.:e;uesa com

tor para onde Irao êss�s tinentes. Torço para que -is OS destines do mesm0 no le()doro Ferreira 13'
cobras? Abandonarão a prá- so ve:Q,ha a acontecer, pois bienio 64�66, e' que fioou Aproveitamos o momento 90. lugar _ Olaria com 15

tica, do bola ao cesto. Fe- estive sempre intimameliÚie' assim constituida: para desejar-lhes felicida- . l!Oo. lugar - Sao Cristóv\"to
li21emente não. Em reuR,ião ligado com .as �ivid.ades Do Presidente: - Sr. Odemir des e para subscrever-rios, rom 16

da Diretoria do Clube Doze zistas e sei 'CE)r,DO, e por =1ue 'l"aisca. atenciosamente: no. lugar - Madureira com

com os atletas, 'ficaram o.s hã irmanda.'de é ntre os ra- Vice Presidente _ Sr. Gil 21

mesmos liberados para po- pazes q_ defendem a>cami· dos Santos Odemir Faisca Presiden':' 120� lugar - Cant.o ,da Rio

derem ingressar na equi'Oe zeta vermelha e' branca. Ex 10. Secretário - Sr. Fran- te com 22 pont,os perdidos
que melhor lhes convier. De cursões a que estive com cisco Rafael Rodrigues
'tal' decisão, resultou que a. êles, senti que sempre esti-'

.

20. Secr,etário: - Sr. Arival

totalidade dos rapazes, 1'800 veram cônscios -do nome que do Siridakis
solveram defender as....eor8S defendiam. Jam.a� houve
do Clube Social' Painei;rI\8-, queixa de quem <tUe).' que
que pela primeira �ea tomã> fôsse eontra ó Clubé Doze Batt'do na10 ,Ab

.

J f dparte de' campeonato espor- de Agõsto, Sei ·que não :'!e

..' !)d� A ngo O UVenue, 30 .' lugar. Bota{og0 com 8

tivo. Sem dúvida, é o Painel conseguira reduzir ·a esta- Apó� a realiza ção de sua t8lrde viria a ser o de hon- 4,0. )ugar :_ América e Por

']ras o CI'llbe com mais pro- ca zero -as atividades do Ds- décima sftin'a competição ra. Ainda na etapa CO:l1ple tu'guêsa co� .9
balidades de vitória no cer. parta'me:nto Esporliivo do esportiva, o E.C. Jm'entttde mem.tar, . o PINDORAMA 50. lugar _;_ Bangu e S§,a

tame dêsse ano. Assim é Q"le Doze e' fico CODtente �m veio' a conbecer sua quarta 'consignc:)U ma1s um tento, Cristóvào com 13
.,

André, Zi, Romualdo, Adll sab�lo. Espero que ano vin- derrota, sendo derrotado da aumeD;tando o placar p(l.ra 60. luga'r - Campo Graneie

san e Dobes da equipe adul douro, volte com a iPujan- mingo, peld- PINDORAMA:' 4 a 1, resultado êste que se- com 14

to do Clube Doze transfe- ça que lhe 'é peculiar, e 'tor 4a. TuRMA DO ABRIG0 DE ,ria o ola f,inal de partida. 70. lugar - Bonsucesso com'

rir-se-ão para o novo clube ne a honrar o nome de no;;;;- MENORES pela contagem. Os 4 gea1g assinalarios pe- 15,
acontecendo o mesmo com so Estado como o 'tem feito ele 4. tentos a 1.', la 4a. TURMA DO ABR1:G() 80. 1ugar - Olaria com 17
os juvenis e infantis. Feliz- até aqui, cofomiê o com- Os jovens atletas <!le 11'- foram 'de autorià de Jaci'll- 90. lugar - Canto do Rio
mente com tal medida to- pr.vam as divenas ivit@rias mão Vli,t0J.". oatiatl1l1 com. fa- to, Caorrul, Caubi e Amauri. ',com 21 I ,
màrla por êsses rapazes, o de seus �zes no cená'do cilidade· o Juvntude, já no A eGjuipe v,encedora jogou 100. lugar\- Madureira com

bola ao cêsto da Capital não esportivo naciona:l. Sei que !primeiro tempo por 3 a '0. cum Ara'Ujo, Mário, Adilson 22 pontos perdidos,
decairá, como seria bem como eu, 'pensttm ttlui'tt>s 0'1- Na segunda etá.pa, após Llllizinho, Jacinta, Geraldo ,�

j'provável se tomassem dife- tros dElsportistas, e princi- modificações feitas na in- . Toraeio, Caubi, Ca-bral, Ter TAÇA EFlOIENCIA
rentes rtimos. Serão ames- pallllente os· Senhores Dr. . termediária ,pelo técnico dIlo e.Iteinaldo.....-

-

-'·1

ma equipe poderosa que há Jatitro 'Limhares Vice-Pre9i- Humberto Beirão do .Javen- O J'uN'entude, :vemciG1a, 10. lugar - Flamengo 196
muito tempo não perde den dente de Doze, e lWbew; tude, a partida veio a equi com Pedrinho, Nelson, (Eu pontos ,ganhos
tro da Capital, com a dife- Langa, um .dos maiores in- U-"ar-se, quando' aos 10 mi- gênio). Henrique, Moacir e. 20. 'lugar _ Fluminense com

. rença de defenderem as CO ce.n.tivador.es do dificil p.s- nutos Frlillnz c0lilsignou o lo. Nalm, João e Luiz Beitór, 195
...res de outra sociedade tão porte .da.'.cêsta. em nosso Es- tento El0 A.lva Celeste ,Cila Frei !Erefildo, itamar, FaustQ e 30. lugar
(boa quanto ó ê o Club� Doze tacto. • I Caneca, goal êste que mais Franz. 190

-�
.")
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CONSTA� Ea PROL
\

DE SANTA' 'CAT.ARINA

NO SETOR DOS ESPORTE�

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

A· vitória ou nada '." -

:111ISD
'�--------------------------��--------------�----�----------------�-------------m�--��--------�--------------�--��--

'.A':'ncvd organização do-Pât�:eitã� de BbJ��I1'aU
Recebemos e agradecemos Assembléia Geral ExtraOl'di

o seguinte ofício: ,nária do Conselho Delíbe-

ratívo; realízada em 2 do

corrente; 'foi elerta e -errrpos
sada .u nova Dtretoria do

. Patmeíras ESpCll"te Clube,
ILMO SR. . que regerá os destinos desta
Redator esportivo do Jornal agremiação durante o pe-

O ESTADO \ ríodo de ,2 de. setembro de

1.9�4. a 2 de .setembro de

1.966, estando r.ssím cons
títuída ;

tos .Amadores:: Departaraenbo. de .
!l?àtl1lmõ-

n16:. Ô. -'
•

Valr!("::- Anthe:.<o 'da' Silva> . José Vieira Certe'

'PRÉSIDENTE 10.' f?ECRETARIO
Vice Pl.'r::,dC' .

Joag:er...
De1;!Ilr<tiltmen'tó' dos "ESiPa:rnes
Prefíssíoriaís.; ,

,
.

t..Blumenau, 12 de Beternbro
de 1964.

.' . / ,

Vicé Presídenbe � !Dr. A... '�
.

res Tríridade 'Ber,lto'
Diretores: ·lrosé. 'Pflei'f�,

.

,'" I
Osw�ldb -'Ç)lin&er, I .Ineo i"a-

daratz, .

Teu. ,Z(l.ca'Tias 'Se

b0íYls'j{y,,�·Dr. 'Tibério Andre

atta, Erlco 'J;iedúschi e A1írio

Pícolí."

: �fafi$t;Ci: d.G,'�.ampeolato
"

.

-da" .(;uan·abaia ' ,e

Luiz 'G(I)'l!lzag'�
.

Laníle�!,'�"� 40. itigar' _ .

América com

,.

. '162) ,

A' sittlaçãci' do certame .da " 50. lugar - vãsce ,da <Gàim.a
.

GÚána:bara,. após coneluída com' [60
a última rodada do turno é 60. lugar � <Bangu C'Ol1l1 1J.3ã

à seguinte. 70. 'lugaT - Pertuguesa com
Jogê)s realizados - 78. 123

Tentos 'consignados' - 193 80. 'lugar � Bensueesso '00t1l

Defesa mais vasada - Can- 12'1

to do Rio com /40 goals. \ 90. llUgar � 'Campo Graflll.de.
Defesa menos vasada - Flu com 118

F,LORIANOPOIS

Vice "Presidente - Tenente·
Céls�. Oâmara:

.

, .',

Diretores:"
.

Getú1io "
. Viei

ra Braga, Miuro. Kréibsch
Ferm:ino C .. Demarchi,. Ar
naldo Veiga, \ Renê Garcia,
Frenar L. Pereira e He, a ,�_
Jensen.

Prezado Senhor \

Presidente - Walmor An
thero da ·Silva._
Departamento dos Despor-

Servimo-nos da presente
para comunicar-lhe que, em

Departamento de Finanças:

100. lugar _ São· orístê
vão com 1:66
Úo. lugar _ Madureira com

38 :
.

130. -lugar _ capto' 'do Rio
com 9· pontos 'ganhos

'

.

(ED.-\ lÜi."

P�dro Paulo 11adut_

()OlAtiUJLAOORES GSPOCIAlS

MsAlUR1i BORGES - GILBERTO NAliIAS
GILBERTO PAIVA

COLABORADORES
,

"(,lJl. L..OBO - MILTON F. A'VILA _. ORILDO LISBO,
MARIO INAClO COELHO - DÉCIO BORTOLUZZJ

ABELARDO ABRAHAM

. .

O Metropol, perdendo a partida inicial
da série para o forte onze do Atléãoo Mineiro.
que marcou um tento contra nenhum <ilo Te":'

�

presentante de Santa Catarina, terá que 1e-·
var a melhor no SEgundo combate, marcadr
para domingo; no estádio "Adolfo Konder", .

-i • uim ce forçar um terceiro .e decisivo encon-'
tro

',

que levará o seu venc dor a -enfrentar a'
equipe cio S.anto's, nas finais da 'Taça .Brasil
de 6:i.

\

Numca, Em dis=uta da Taça B asii.: ia-:'
mos tão .longc. Batentes os ara- aenses e os

gaúchos é eis-nos diante cos ra a es dos A
terosas

. que não parecem disp stos a ter c

mesmo destino de araucarianos e g .úchos,

Vai''iÍogar o Metropol a sua maior Car

-tada, domingo' próximo, es e' ando empolgar
como empolgou nas duas vêzes quando ·.>eVf

pela frente os nossos dois vizinhos q -e tive

ram que reconhecer a superioridade do qua
dro de Criciuma.

o 'público, uma vez mais, incentivará
trIcampeão Catarinense à vLória. E ê e terr
c:na�c€s . de, triunfo�,. tudo de�-�ndenclo df'
c���á,'�.:aH� '�:s'pirito_ de-luta do quadro mai

a�' hem.:-cõrlstituK1o· que um clube de SaI1ta. CP,'" __
�

fãrín'ãlá'feve:"'4'
.. _ .,..... -, .'

".- "i_N-r- ·.lIi �

PORGUE SERÁ?
•

OFERTAS
OFERTAS
OFE'RTAS
O FE R T A,S
OFERTAS
OFERTAS
OFE'RTAS
O FE R'r A S
O F E R TA'S
OFERTAS
OfERTAS

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

SEMANA
SEMANA
SEM AN A

S EM A N'A
SEMANA
SEMAr'JA
SE M A N A
SEMANA
SEMA,N A
SEMANA
SEMANA

Francisco Rafael Rodrigues
10. Secretário.

ASPIRANTES
co 0a Gama com 4 P.P.
cad a Gama com 4 plp.
20. lugar � Fluminense com.

7.

MEYER 'i

,

i
.Pinho Sol Desodorante

/

I

liquido Cr$·.� 5QO"OO

.�
.
'"'.

Botafogo com

I

AFOBMA CERTADEFA'ZERECONOMIA

ASSISTA,' DIA 17, A PROVA tlUfSTICA "NA1A�ENO (OElHorrr A MAIS fAMOSA DE QUANTAS S'F"EFETtl«\M ,EM SANTA CATARINA E QUE PROMOVE 'TO'
O.J A RADIO GUARUJ;A."fVfRAO, A EXEM1tO DOS ANOS ANlERIORIS, 'CO�:eORRER A P:ROV� liA OS� M'AIS Dtl��CAD IS A�ÉS. DO PEDAtl;SMO··

\(1 NAt· .. 't, , C�_', _,_

.' . .

-t
,I'

.

.1.

.

<;; /,'�

,

'

v
•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



c, tril!n�:�K AO P�JÇO
DAS FABDIC1S.

,

OUÀliDO? OH'DE?

Conjunto Educacional Almiranfe' Lamego - Solenidade·. de inaugúraçãn
Ua pI'elieaça de Soot:8� te, '�� çor.n o

�;!;�1§ :i�� m�.�C$O.:1�i!{� Enu',enheirandos ,', �d'e, '•.. ··lIaJ·ubá·pais, além de grande mas- d.e' auíe,, àn$·
'

funeioD8.l'ão
.

dido no momento em 'que em nome do CGlrpo ppn· .

�§çfd]�"����� ª:::�4o� ª��ª "-- aplaodem f'lano, Ue Eletrificaçãoguna, do moderno estabe- o edüício ocupa' uma' área govêmo. O Diretor e pro- munidade. Repr�sentando O 'Sob a assistência da Co- ções e sistemas de trans-. vem realizando no setor .de programa administrativo
lecimento de ensino, deno- coberta de 1.81'7 m2', sendo 'fessores do moderno esta- PLAMEG usou -da palavra
minado Conjunto Educa-, que os .gastos efetuados belecimento receberama' " ,�ãp de EnerSia, Elétrica missão e distribuição, bem energia elétrica. no Estado que o Governador C�LS9

.

�.'" o ,Professor OsvaldG, Fer- estiv,ram. em, Santa Catari· como no setor específico de de Santa Catarina" que no R.AMOS vem realizando em-éíonal Almirante Lamego. com a sua construção atín .maís alta autoridade, do ,reira ,de Mello, ,apreSenta,n., 'Da' .nada mf;lllos de 57 enge- eletrificação rural e os ele- entender dos mesmos se I Santa Catarína
:

e cx�erna.,giram um montante. de Estado, que procedeu /0 do urn retrospecto do, muí-. nlJei.l'andós do famoso tns- vades íridíces que' Santa ou- constitue um: dos maís per- ram,. nos contactos rnantí-
Cr$ 37.557.390,00.

"

hasteamento da barideíra, to que o Govêmo Celso,Ra· "tituto, Eletrotécnico de Ita- tarina alcançará no final feitos' planos elaborada por d08, seu entusiasmo
'

p�la
ao som do híno nacional mos fêz no setor de educa- - "

'

,

jubá (Mm, acompanhados dêste qüínqüênlo, o orador um Estado brasileiro. 'brilhante administração queção e cultura, já quase ui- de; dois professores. foi.vivamente aplaudido. Sentiram, por', observa- hoje' Impulsiona o progres-trapassando .

o ,que tinha' �' d da-:.Os novos rorman os "'" ções próprias, ,b' grande so catarínense.
sido previsto para o atual quela instituição do ensino INTERLIGAÇAO
quínqnênío. , '"superior, de onde têm saido

os mais respeitáveis técní- Nesta 'mesma coníerên
cos .·,nacionais na especíalí- cía, o Eng' Pedro Holter�
dade de eletricidade, estive- mann que chefia o escrítõ

Prosseguíndc, acentuou. o �l!l em nosso Estado com rio da Servix� Engenha
representante do PLAM]l:Q-:. ,811inalidade de estudar o ria SIA junto a Comissão
'�O que se está verífícando lociU da usina do Rafael, no de Energia, Elétrica, fêz brí
no Estado de Santa Cata- "rrH�ni�)pio' de Ibirama, cujo Ihante exposição técnica do
rina é algo grandioso, que mOjet?'" deverão realizar, sistema de interligação pla
pode servir de exemplo a

<}9roo/tese ,final de curso, o nejado dentro das mais ele-
, quase todo o Brasil. Com

, qu� representa valiosa cola- vadas técnicas e que será:

Paiestra n a' ,Esc'o I.· 3 de �:c�����i;��asetai�:��:�:� ,��:a��q ��t:;k��ã:����� ad�!�:O���e!�tad��m' como
vêm sendo '. perseguidos com rado pela CEE, para o Go- finalidade fazer· com que

E h I' d I
tenacidade e Vigilância, e

""e'rn,o CE'LSO·' RAMO·S. ' .

b O 'Magnífico Reitor "da carinhosa ct cativante aeo-, -'

t
· ., uma potência ase, que .se-

n9em :'3, r I a n u,is r I ,1 queP�:ti�SOSé:�� ;::::;:a� m��:��:e: ::e ct;:�:;r:: �:r!���eCi�: S6;;L;��fg�: ������:O�i�� !��Zbe�av�; , :id:u::o fOin!:�rc:��
mente atin�idos. Basta lem-

<J cbnstrulda a. nova usina hí- distribua por tode o ,Esta- professor Paulo Pinto Cha- sua progressista uníversí-
Petrônío Vieira trotécníco de· Jtajúbá; to de F�sica. Em uma uí- b:a� que cerca .de c�m, ,gi�

I ,drpelétrica, eis novos erige- do, interligando-se .eo .rnes- gas, telegrama em que
.

o dade de cujo eficiente tra-
Atendendo, gentítmente, Naquela opertunída �é o vísáo muito' pes» Ja· .. o Pi:O.. nasios, entre normais; se; nhéíros de, lta: iubá desloca- mo tempo com as demais

,'" .. (balho proveito, descllvolyi�
O convite que lhe !�,i for- insigne ,mestre a:'bordou de .fessor·. de Fil'!!r:a ;la �;sco'- cJndári?S e industriais, .. io-·

,( ��-se para 'l"lO;ianÓPoli<;, fontes de energia hidráulica,
.

ilust:re professor ag,'adece 111;"""00 -cultm-a� pardo
mulada pelo Diretóri.o A,;a- . impto.viso o tem� "A Físj':' tnal ,da Univei:sl�de de ram cnados p�lo atual do-

onde foram recebidos pe- o que permitirá gar�ritlr. o a acolhida proporei ,1l'ldJ. m�is vim imp'ressõ�s",
dêmico de 'Engenh::p:h" ti- ca. na Formag:"w, tio Enge- Saú�a CaLan•• ::t., .........üu o vêrno, o· que repre�enta um ,los dirigentes, da Comissão atendimento dos mé)."caà,os pela USC, quando' de sua

.
�D� Paulo 'Pinto Dire+or

vemos a honrosa satisfa-
. nTiêiro"; sa!�(;'ntanr!o, d� Estudo da Fi$lca ('m oit;:J esfôrço que, em t,ermos re- ,de Energia Elétrica e sua consumidores me�mó nos esta .-� em Florianópo�is.' O FXl'onômicas 'Ulllivc,rsidadC!

ção de ou�ir: a ,ma.grllflca Início" que o' CUL'SO de· en- divisões.!!, ,saóec: ME.·tr.o!o- lativos,' não encontra para- 'E)qUipe. de técnicos.
, périodos de estiagem." Arém telegrama está assim ,te- . Ceara."

pal�stra profpr;r'a �'o gen1l!,\rla.· está .., aliçerçado g.a, }j·.�lca' Mo,ecuJ.ar, :Me- leio em nenhum outro� Es-· disso, inc1ue-se o fator �cQ- iigido "Muito agra.f:,eço
abalizado cated.r{ltIco', de na proporç�'Ü.: �€� Y'-n;" !?�r ,cân�ca,. Termoi"\gla" :,Ele- ; tado '�� F�eraçãó.'" Ence,r-., r ,

.
nômico, uma vez que a erier- ------------ --------'-------

Eletrô'1ica da Escoia de
'

' ,. ,trecldade, ACblSCl,<l., .6tlCa. ; 'ra,!cl.o, suas pal�vras, ref� PLANO QüINQüENAL FOI gia hidráulica adicional re-

'

oeSTE EM FO"COEngenharia da Pcntífic1à cen,td na Fisict�i .�ontra:" .e .t' .sJ.�a Modem", ct-rn SUM üu,s� ainda ;à im_portãnCla/;I .' E�ôS'1'O ,-' (luzirá o p�êço .do kwh tér-
' I:

'
'

Upi:verSidàde Cató!�ca do, riando· o ' prjr�cipi·::> ' 'que respecüvas SUfl<l!V1sues gue daquela inaugur�çao .
para

'

r mIco, d� pI�odução' mais Numa promoção da Se- renço D'Oeste é pàlCQ do
"Rio Grande do Sul, ,1';ciy ,mtPtos' pretendem �dotar, ,em, ,conseqüencia "Ifatural .

o apr�monll11�;nt�· da , �U\tu: , Nesta' ocasião, o Eng<:' Pe: onerosa. Cl'etaria do ,Oeste, com a �'eferido' cu'rso. Anlanhã' se-
,

h
'

'1 d
.

'�'1 nesse c""np" F'�i ·,'·u r'" ,da J·,uvent.1lde", ,ql.).e, Irá
t S' h 'th D' t �/

" , ' ,

Pederneiras, ,omepa_gea11- propa al1 'o qu'�" �pge.:Q., �a- ocorre
, .', -""', ... • I>v..., er c mI . ausen, Ire o",. 'Estll ínterliJação dos 8is-', supervisãQ elo Projet0 de rá .inici"tdo o çurso em

d t i t
'

j
,

ri"', e' 0'1'+'en"- ,
.. ·'or 'CC·llt .... , <le o professor Edy, 1?ederáei- ,ofere,ce'r sua, cp.ntribuição Tecn,ico, ,da, CEE" no Audi- t'

"

lé't
,"

d E t dA' lt d S
.'.

d C h P
-

d' 27 It
'

o os quar .a� s as, <. e' en-.. """ ... J

"as r\llC real'm"n+n,' ,o 'q].le "to' progresso de 'nosso' 'Es:- emas e rICOS" o ,s a o pICU ura a ecretana a uh a" ora e la em a-

genharia do Instttutó ,E:e-· bom sen�o e Vll�te'}�fJr· cell- � "< ... "" tório ,do Edificjo' das 'Dire- _já f0ram analizados nos la- Agricultura, estão sendo rea-) bérapa.
existe de téCDlItO dentro da tado."

,

,toria's, discorreu sôbre as boratórios de circuitos de liza:ios 'Cursos de Iniciação
ellgennarl8. sao basea ..ios grande� .realizações que o São Paulo Ligth SIA e os Apícola em vanos mUtllCl-

na FlSlcà. ,Escfareceu, ain- PALAVRAS DO <!OVER,.� 'Govêrno do Estado vem fa- resulta:clos foram, plenamen- pios. do Oeste, visando o

,da, que Engenharia IIw é ;;..lll zendo no set0r ,de energia te satisfatórios, superando incremento d"t Apicultura
Desenlm' nem, Matemá.tica, NADOR

s
' elétrica, estruturado no PI"t- mesmo as 'expect<Ítivas dos

�

na região. Referidos cursos
mas, sim, "F1SWU. O Dese- no Qüinqüenal de Eletrifi- técnicos, o que desde já fi· são ministrados por técni-

Iniciando suas palavras, -

E 1 d s:l inho na Engenharia, � sim-, ,caça0. :>'''P ícan o e mane - ca assegurado o seu perfei- cos da Secretaria da Agri-
,

'

dl'sse' o G'overnado,r de
.

sua' �

plismellte u'a :nal1elra ue ra, cpncisa (:) panorama ener- to funcionamento: cultura; encontrando gran-

COlnurlicaçao "para, qu�,' o alegria· por' encon,trar·se.. no- gético do, Estàdo. em 1960; Ao firial das exposlçoes, de ressonância ápós 'serem
," , v'amente' na velhà' LagunÍ:J," e

ellvenheiro c,ó1�slgá·,. rece- ,os resultados até agora ob· os novos técnicos demons- efetivado.s em Chapecó":P ' mais ainda por saber' que 'd t t
-

'

* .. >ii. per na lip,,"uagz:,Jl1
.

conVe- tl os, 'anto na cons ruçao traram-se grandemente 1m- Mondai e São.: Miguel D'Oes-
,

" "

' li' , su'as Obras eS,tão ali ,sendo d' b
. '

O senador Renato .R"tllloS dâ.· !'.!ilva,' que S...... "'U· ontem n,lente o.s dados que ne- e nov'lS usinas, su esta- pr�ssionaâos com, o, que se te, ano. momento São Lou-
t"

.
"""- reconhecidas, o que pb1,ldé _:___.____ -

Plira Brasília, esteve complementando. ént",?ndim'9fltos an-' eessita e uma vez elg,b:ml.- verifiCar através d� grande

M Steriores relacionados ao.s ioterêsses administrativos de San- dos serilo' aevolvidGs aos
maniféstação de aprêço> com, uni-C'IpJ.O ',' u' 1,-n:) m 0.-.V -Im.en_,ta Catarina em tramitação ..,., .. ésferas. federais.

<

encarregados, da elabora-
que foi recebido ,Jna. }?Ístó. .

"

* <I< •
'

ção dei serviço 3m questão'. riéá' cidade. Citou depois
O deputado Ivo Mont,enegro; Juntamente com o pre- . Aludiu o :rro.f�s�l:;r eft:tivo diversos empreendimentos t'

·

t'feito de Angelina, sr. QSll1ar Koel�ich, e os vereadores da-, d�· Instituto TecíioJógi�o de sua -<.ldministração per- .. . 'a ' s·e U'_S I·n e r,es'sasquela Câmara Municipal, srs. Miguel Souza 'e Valdemi,l"o do Est:Ú.1O dp .r-tiQ Granue tencentes· ao setor educa-
Goedert, mantiver.am entendimeritOs s{>bre as ()bras 'do Go-,. 'dó ISul', (lue o"Dc;:;e,�nljo !là0 Cl'O'nal, ('11'zen'do �am"'be'm'.",'que '

,

, -" 'Escobs, 'pontes, eletrifi-
vêrno que se dese'nvolvem nó' Ir!ttnicípio e .apresentaram, é f",túr l'llCll'Sppn, ,�';"el )',a

' ;',' .
,

, a. _u.' hoje não hã mais lugar '-pa- caçãp rural e outros pontos,
ao Go··ern.a.rl.or re,ivindicações qu,e deverão 'ser atendidas 'vida 'úrofisslonal 'e técnica ra obras, 11'nprovI'sa""s' . em,"" ........ formam· a agenda da comis-
no próximo ano.

'

do Engenheir'J. Êste ptec1- nosso Estado,,' desde que s,e>p. são 'do município de 01". . � ,

sa saber el8:brjj:ar ó "Cra- inauf,'Urou em 1-.961 a fas� 'léães, que se encontra na
Acompanhando urna ·comissão· de Orleães composta .

" cl hi t'
.

qUls , para qu� o esen ,,- de planejamen o, prop�c!,,:m- capital do Estado, gestio-
Pelo p' residente da Câmara, ver. Const'intino Zonimer, vt:.... t' ", '1

.

t'
�

a p exeCll�e un\� vez l',H� do b desenvo vu:p.en o' ' ,eco- : n!illQo junto aos set.ores es-
reactores Roberto Vo.lpato,. Jacy Carrer, Lui� C. Eorghesan:, o desenho é. ':)e('mlrh�l"iÓ.

.
.nômico e ,.o ,c9J:?sequente 'pecificos do, GOvêrno' Esta-

e lo prof. Juci Arau.jo Melo, ci:"r8t,'or 'do GlnRsia e.st�.dl,lai da-
'

I'
, Aduzindo a Matemática,

.

bem estl1r. soci�1. "; dual. '.

'quê1e município,'o députado VV:�,i,den:\aT' Sallt\s, levou ao sr.
o profes,or ii:dy Pe '')r''''!-

"'i� A aluJlda
.

ComIssão é '.ARA'UJO, FIG,'.;',',U,'H�",;,I",R:,E'lO''O.':,Celsn R?ffiOS os '3.gradêcimento,s do p.()Vt'l ' d8qV,da, regi fia
.

O OSIÇ-O'
'

'ras extcrnou G s,�gui.:1te p., �",\" ' " , cOIllposta dos vereadores,

n,,''1S rea,lizações que o Govêmo do 'E/3tnçló 'lá tem' p,m-
t d ,.,,'

'

, ,
' , , ' •

-' . . , ;nou ,o 'e V1S�8.: "flUZ a, l\l.a-
"

,�I , _, Constantino Zomer, Jacy F' . C' S O
'"

I R'
.

b' -", ·ta-'
I, ',',

-:Jceendido e ainda solic!.tou peq'.len.us. pr:jY',r,lênC13s ndmlnis' ''''',,' ". '01, c,om l'UZ e , ouza" scar,· osap;'Lios" ua'�'-o pU<'
• tf:'má tiGfl: não f: <í0 secUD- C0E!,jn\l91ict0' aS.'linalou' o AdoÜo ,Carrer, Roberto VoI- tros, um' dos maióres poetas de Santa, Catarliu'l,.trativas que irãp aurnentar-ain·ç:i.� t.:1�jS,O op:n�f,f;}"t''i::.iw'';-j,�, '. J h G

.

d '''O·t··' 1�1[(l "

,

. . 1 ri à:u:a QWJ,n'ÍV.l·· c.' Desen. o, �Gverna o_r: ' ,avlO . ,.n- ,patto e Luís Crozetta, -além Su� o'r)ra va"ada no' 111a'IS' puro II'n'smo e' na "ua1'sment'ó'l no sul do ES,tado, Os pedidO:';, foram ,0.1:;': 'I :l1.nlF,,,,OS' 'll
.

d
.

",." h '

"
' ,'_", ;>,c. •

,

,

.
, .. '

1
-

o"
,

. , ,uma vez ela � 6lllDregada ga eira; gran e.,p01Io;lCQ "ra- dp .Diretor do ginásio da- bela emo.ção humana � honram qualquer literatura.às respectivas .$ecretari.as �,":\i� a&; ,$,o ,uçoes\Ga �;VC)�; "

': C0í110 ,� "férrall1i.ht;),". iJà;'a si1ei1'-� diS,se certa vw" qüe qnela cidade sulina, Prof.
'

Sua bondade não encontrava limites, perfumandó a
soluçáo dos proiJlo:nas fí- fazer oposi.ção é t3,?�bém' Jucy Araujo Mello,

sua vida e dandó·lhe as mais ."tltas expressões de fra-
S1C08, porque os problemas goveI'n"Lr. Muitas vezes me Entre as r�ivindicações ternidade.

Firmado pelo Jornalista

8-8,0 físicos. A Matemalj.'a recordo dessas palavras, 8.9 encaminl'l"tdas por aquela Waldyr Grisard, president.e� . Por isso traduziu em versos serenos e harmOlúosos
ocupa, assI'm, ':lUl' s"gundo tomar 'conhecimento.�� d� comissão podemos destacar .

d
-

êl b' d
da Grande Loja de Santa

_'
• �

_ os ntmos o seu coraçao - que ' e a rIU a t9 os os

est,a'gI·O..

" crit,lcas, feitas à minh.,a, pe.s: com"o princip'ais a criação �A;;'�..1 Catarina, o Departamento
, desesperos e a todas as frustr�,

Continuando súa a)ocu- soa e' ao n18U govêrno. ,Itl-' de uma escola normal na- Estadual de Geografia e

O sr. Celso Ramos cohcordc'ni com a data de 6,de cu- ,.

felizmente, chego à é�nci»- quela cidade, ��onstrução da •.------ Cartografia acaba' de rece-

tubro,p'lra a realiza�ão de umà Viagem ;10 '61,. qtúmdo �
. �!�:r�1�a�0:ge�..,::'::;:ã� �;� são de que o. preceituReJo •. Ron�e sôbre o' rio Laranjei- 'A'ca:d'eml'a Cafar"lne' n's'e' de le'tras �'TerenOhoOfiCaiO sqaUtl�sfaseça-osegudee:r5.o inauguratl.as várias, obras do, Go�êrnp. programa. e . pelo eminente homenl );ni.bl;- ra:>, na 'loc'1lidade ,�e Brus-

, , t· l'
. -

d'" Go er'"'ador bf3r: 'Ci'vil, IElet 'ote(:nica, .

Í: "aUf!tx-a�ões 'fOI .su,)me 1(,0 a a\)I'ecmçao ou V u, .

'

co brasileiI;o. não 5e, n�ri.fi· <'lue do Sul, área coberta' ." '
'.

transm}tir a V Sa os agra
pelos deputados' Lauro Lc'�k'<: ""Waldemar Sa}les. Eletrônica, Mecânlca, 1\.1e-

ca em Santa, CatariQ':Í, pois, junto ao Grm,,,10 Escolar de Cent'e,na" rio de Arau,I"O' .d,e ' fl"guet",redo decimentos de�t�
.

éntid'l��
. , talurgia, :Mi�as e Qm:nica, > ' i_'" '" '" .

o pequeno grupo Qlje" me Pindob'ba e a rêde de ele- '
' pela sua valiosa cooperação,

t 1 I:.T· d Arrud" .o-am'o's-' edve "com o ci,tando suas. clivcrS!:',1 upli-'1 O Pr'esl'nent,e da Acade- FI'gueredo, reall·saI·-"',e ..a' :"8, a' ,'re'all'za'ça-o' da X"Ia. M'esa() àenll oLO J.ennque e <> LW "" .. comb,ate, não ei faz i'l� uma trifkaçfto rural" também .. "', �
,

t· l' d á 'càÇÕ�8 e dando ,exenipIClSi· .

C t -"I d L t
.

t h I d d
.

Governador tratando de assuntos de 1'0 ma, Iga os aos 'v -

fOrma, construti,va, EIÚ; �i!l1, em Pindotiba. nua a � .. , el1se e e r13!) vm e .. oras li oll].mgo, '

Redonda ,da Maçonaria Sim- r
•

G ê t.écnicos profU'lc1n:5,' l' 27" t C'rios setores administrativos do' ov mo. someando calúnias
. fi iI)fâ- As demarches caminham tem O prazer ue comunicJ.r ( Ia l. o cornm ·e, na, . .,,- b6H� 'do Br�sll, 'recém efe-

.. * " Concluindô sn:i. e1oqüen- 1uias' e procurf:lndo . 'disvi�'- -

Para Uffi>l solução satisfató- aos Se:.1):lOres Acadêmicos SA 'DE' SAN:'TA. CAl'ARINA,' tWlda: �lesta
-

capital, bem
,

,

d C d O f t'o f"
.

"I'r te u_alestra, aHúnnu O· Pr,()- ,
' ,., "�d d

.

t·t'
-

iin'
-

Será construido o forum' e aça or:' a 01 con, -

tuar o pen�,à,mento..) dá, Qpi-' ria, no que tange aos inte- que a sessac solene co. "e e· a, ms 1 ulçao., J a� a t®QS quantos, sob

mado pelo sr . .celso Ramos ao prefeito daquêl�: município, fessor Edy Pederneíú\s ao nião' pública· de meu .-J,t;s- rêsses da população dé Or- morativa do 1. Centenário
J

ar,sua ,. �scla�ecida . clireção,
sr. José Kurtz. Na oC'isião él 'Governador autpnzou o PLA- En":geríhelrandos, do, Insti- tadei. E saliente outra' y§z:'" leães. de Nascimento de Arn,ljjo Estende tamhém ,e!'ta-, contri'&uiràln, de qualquer
MEG a reCeber o �rreno on('lp se.i"á erguidd o ediÍ'icio. ,

tufu Eletrotécnico iie na-
Um pequeno' grupo, porftue "--__-----:-- .,._. � - comunicação aos 8enhures , f�ma, .:para .0 brilho, claque-

•
.. .. ,... ".' '"

'..
.

jubá; "m-eus amigos" fi�ço 'na verdade a ''granaé 'i'D,%Q-' /I Sócios dú Instituto, Histo-, la., cert�m.e .. , \

Em contacto tele:r6nico com o ehgO Paulo WendhalJ,sen, votos ,OU3 eu tenha c':>i:'sn- ,ria d� povo '.ca6uinens�. e,�-_' C"t M' d 30 D·
I rico de �anta· Ca.tarina e ,Ao fazê.;lO, ,interpreto os

" r� ,.. ..1"" :P�t""os a�ertou que a ref�rli1a de.{iro. grujwes-' guldo' Ó meu obietivo· que: tá a Il'leu fíldO, recophe�e�-( onVi e Issa e "Ia ct;>nvida os pareljltes, �amI.j·· stj)ntimentos, não s6 dos

oolar em ImaurtlÍ seria fei� ilaS iéri�: para:óã'9' prej\ldi�' 'er$. exatamerite êsse ta- do os ,benefícios que te!.!\!J,se gos .. aumlraaçn:es do ,goran , m8{llbros desta Grande Lo·

cal' o Dom andamento dO. fim do atUal perlodo létivo. A so- zer 'com que os se"l,nres procurado fazer em prQl:pe; A Jamília de de Poeta para �ssa sóleni- ,.ja, <mas ,igUalmente os de
..

licitação p'irtiti do depqtado Epitácio Bittencotirt.' . sintam· que estuóar Física Santa Catarina. E. enq�llt<>, ACELON DARIO DE SOUZA dade.· tqdos os' maçons quê aqui
.. '" >ii'. é uma necessida�e, 'tma êles semeiam calunias,.. '1��I.)." ,Ainda consternada com seu falecimen- elStiver;ám .co11+o participan-

Ar.ompanhando os' vereadores Brasil ,Alves F!gunpes, necesslrlane para os s,:-nn.>- semeio realizações';.,. in,,' ' , _ tl'l� qa<l_uele copclave.
José Reva, otávio'Pechebela, da' Câmará Municipal de ra- res poderi"m exercer com

j ,.,;�' ·to convida aos amigos e demais,parentes, p'a- \ Apl"Ov.eito. a opqrtullid'3.de
d odepJoa-o'Í:>e'rtoll'tratoucomoGovemadordo's s'eg'uranl''''-, com cot".>cc!en- INAUGUR"L";{O' .

d �Ood' d" SABOROSO" pararenovaraV Sa pro,

�:�b�:�S '3.d.�ini�tra�vos do �úniqípio,dentrb do es�ue- cla·a P;Ófissão que <}">:MJ.- "
.'. ,: �71 ;',�tJ�' era armssa e;). ,i� q�e I?� � ce!ebrar .'

.

j
� te:êt��'da mii� alt� e,sÚma'e

ma de ação ddGovêrq'o do F:�tado t}lll-,I965. raro, e nã.o uma necrssida- Após seU discur�o, Q'í�\G.o· ·.pa CapeJa do ColegIO Catarmense, as 7,15. ,SO, C'�.FE ZITt) el,evadp ap,ç9. fràterp,ª,l-
j
,.......' de)uóra.ue é ul?� o�dga(;ão vernadof:Ce1s6 �mo.jfi�pi·R"<',horàs"do dia: 26 do corrente (sábadú).. ,mente, Wal1yr.Grisard -

• O dep. Ivo Siiveira� .p�eSiq�llt� da Assém�iéia: Legisla- curricular, pOl,'que a V'!\ cedeu a' maugura,c;,ao !l1o. 1>e--., ' , '. � ,

'

.

" . ,

" Pi-esiqeitte." -' �
,

.

tlva, foi apresentar seUs c�primentos aQ sr. Çelsó R!l'mos: mànda ti vamos fazer: n?io, .lo' edifíciQ:' '_'péiçqrré,pge" '.'

..

Agradeçe :HS pessoq:s i ,q.ue, Gompareç�';'
pois regressara na véspera do .'�io. de<Jan,e�f?,' ond� .fOl n'ãh' ve�àro dessa forma' com �s den:ai� a.\ltQ:i�des, rem a êste ato 'de fé religiosa.

' .'.,

p'lrticipar do CongreSso .Legisla�iv0; . �mó /�present�nte não à ve'·a.m par obrigacão. as an;1plas 'im�t�ç()�s2 ·,ç:t9
.

de Santa Catarina;
.'

1<'acam 1;>50 ';or gõst.". i>or éonjJ.ipto Educacional AI-
.. ,� ,. �;' �,:,",;, ,'" "'-- -,,'

vO!'tade, porque 'a Flslca é ,mira�te'·Lamego:,"�.
"

..

A CRUZADA EucARíSTICA DO CO-
o major Jeffe,rson .Santh,ia�PJ �nr. rápid� -e,n,tr�vista, realmente maravilhosa. "

'

,

'agradeceu ao Governaçlor as obras que o G�yêmo, �o Es, __ ,� .� "

-- LEGIO CATARINENSE, convida aos pa1�el1-
"tado vem há te'lmos eX,erutandQ'f'nn liosoitI;Jl M�l!t�r, da ;-..,. ,

,i;;
"

"

. EM" .

"

tes e amigos de ACELON DARÍO DE SOU-
GuarnrC'ão de Flodanóp01is. O agradEiciíneJ:'!.to

.

.fOi extensivO FALTAVA AL�'UMA COISA . '
.. FLO- ( .

.
,

, '.

ao Secretário Celso Ràí�õs. F1rl0. " ':.:',,'� ,j ',"
'

. � •

"

�'. ,u. .

'
"

:" .' " ,ZA, para a missa de 30.0 diâ em intenção' a
.

, .. ,. ,*
"

. ,
, '. '

"o RIAIIOPOLIS?: '

.

,..' ..
'

.�. �::�' " ',' sua alma, :que será rezada na Capela do Co-
Ainda dentro do exaustivo di"" de\rabaJ.?b, ó sr. Celso

'B
'. "

' '�.. ,

F,RmOS recebeu em aU{li�n�ia' º y.er.. tôco', � #fred� Wag- EM B 'EVE S�RA INSTALADA,"A 'RUA légio Catarinense, às 7,15 horas do dia 26
iWi.'. o UlUd.l1lico ciliT 11l:0b"row�� elltusiãtnll'ido Gb111;eb, �nrn· "Q'l'S,E,LH"".,·,DotM '1"F8AI 44.

. '

do corr,erite (sábado) •

de a,cêrvo de obr8,s que a adr-p.i1-.1lstraç,ã.o . estadual executa, '" A�. �,1i,ü .ti

e:n -Wdas a�!'e�iõE's do, Estado. Ass,+ntos reh-1�i,,/)$ .ao 11111- ,t&,: �";�W;,E,.S�·
.

Antecipa agradecimentos.
ic1J:);10 ' edo.Wa.ghe.r tambelll el,:;tive�'alll :em,.pl:),).1tií1,. ,�IUU,

... -': "
• • .' '. >

�

•• '" •• ', ";' � i,: 1,'.
" '

";>:�:>;llfr��>

A OBRA

"

'cantado. pelos alunos e -pes
soas presentes. Precedendo
30 ponto culmi-nante da so-

Ienídade, 'fizeram-se ouvir
vários oradores. Inicial-

'

(l I'IAJS lHIl 'GO i)I.H'!)� CE' SApÍlJI CII1I1':llH"

Florianópolis, (Quinta·Feira), 24 de Setembro de 1964

rante Lamego. A seguir, o

aluno
.

Juarez Medeiros,' que
em, nome do corpo' díscen-

PARA' COMPRAR BARATO'
RAVERA UM SÓ PENSAMENto!

UMA SÓ DIREÇÃQ!
ON,DE? OUANDO?

,

Diretor do I.'P. EI' da Universidade do
Ceará Agradece ao Re'itorda·USC

o,

,

mente ratou uma represeu-'
tanta do Colégio, agrade
cendo ao

.
Governador Cata

rinense e tecendo comentá
rios sôbre a vida de Alm!-'

TENACIDADE

XXX

Com grandes festivida
. des, domingo foram inau·
guradas mais duas escolas
Rurais no murucrplo de

Chapecó, nàs 10c'3.lida,des de
Càchoeira 'e Linha São. Pe
dro. �sses prédios estão na

Irela!{ão dos setenta e seis,
a serem construidos pelo
PLAMEG e a' Secreta'ria do

Oeste, nos 1nuruClplos da
área de açao da referida Se
cretaria..

Govêrno Ora a' Dia'
Numa movimentada' tarde de despachos; na última reI:::

ça·feira, o Governador Celso Ramos 'perínahec�u em au

diências até quase as' 20 !;loras, no P;l.láciO -da 'Praça )""V.

Apesar de ser dia exclusivo de des;pachós ,com Qeputactos,
várias outras pes�oas foram receb�da:s pelo Çhefe, do Ex&-

.

cutivo cata1inense.,

Canr/Paranrnfo
'O Dr. Armanclo Calil,'llpós

ás homenagens prestadas
ao Governador Celso R,a
,mos, na cidade de �!1;guna,

• foi viSitado pelos forman
dos do' Ginásio· "Stella Ma·V.OCÊ SABE O QUE SERÁ

O ENDEREÇO
CONSELHEIRO MAFRA. 44?

ris", OS quais comunic<.lram
ha'ler' sido -Sua Excelência \

escolhldQ· paraninfo PI!- tur...,-,
naa de 1964.

.

O, Deputado Amlando, Ca- lt

l�' ,d��l,ar.o?'��"hç)l1rado com

11 ( escolha, ' ciQe ..:Ms reputa-;r
ltlÓS }uS4ssitiui. "

-� -
;.."

r '/ .

O deputado La-qro Locks, aco�panhado, pelo sr. David

Crispim Corrêa e ver. Arlind Córrêà, de BiguaçU; tr�tar!lm
de assuntos' relacionados ao setor, educacional :do -di'sirito

de Sorocaba, daquêle município� .

M.açonaJia
Agradece

* * �

; Ministro.r Cóngra,ura�'s�' 'com' ,:Cel'so,
O. Mini!'jtro da Educação, '

dva que o' Minlstério de

profes�or Flávio Suplicy .de E;d�C!t�ã9· e Cultura deverá
Lacerda, endereçou telegra- exe�cer neste Estado.
ma ao Governador Celso Ra-

f;

mos, congratulando-se com' 10 referido ' éonvêi-liO .

foi ,

o Govêrno de SJ3,nta Catari- '3.5sinado r�o último dia 15
na ,p�Io convênio efetuado p�io professor' HelácUo' Ali
para a realizQ,ção dei Censo

'

tunha, representante da 00'·
Esco.lar nêste Estado. Tal, missão Central do Censo
medida 'vis'<t promover maior Escolar do Bràsil e pelo �e
significada llão sà pum o c�·etárjo dé Euucação:e CUl�'<
planejamento do sistema. tum, Prof. Elpídio Barbo;l1;t:;"
estadupJ dé'. ensino, '-como represet:Ítando' o Gov

d
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