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Experiência sem precedentes:
li

,

.'

Con;córma: 4a. Expusição
acionai· de Suínus

Nosso' aSllecto fiJoo1iz� l:un.:instàllte da visita do Clíe�e �to l�nC,-Cl: hSN'U.th'O," cm' :;::rm�
tu .ao pavilhão de �1J.in6ê, '�lldo'i'ie c' além .dQ: Govenlado!' (lc]so,·J:tulilo8; o Secrct�l"i,.j

,

'da A$'ricúitum. LUiz Ga,bl'iel 6 o Sétla(lor ALUio '1"Ollfuna, '

._._� ... _��__ ", 1,(1. ,
'

T�lolllellt('} 'Cin que o Governador Celso Ramos desatam a fit� daüdo pot lllahgu.
rada' a' IV E)..lJosição Nacio� de Su.i.llOS, na cidade de��o�c,ór(lia.

Regressou domingo atar- mentando com as a\1tol'idu- '.la' éll.tti.a'i11n, o U111' dos E,s
dEi da Concórdia o Governa- des e povo pre&entes di·. tactos que: _lTHÜg',se d,estaca
dor CelEo Ramos', 'quê' na: -Versos detalhes relaciona- no st.:;Lor J.igro-pecuário. _

que.1a cid"Lcle.
. pl�opede,u a dos com a sUInocultura,

.

Ag.radecen'd0 - üs:.
.

11ome·

inauguração da. IV _
Éxposi- Em êhui:râsco 'oferecido à nagens, o Çr�vernador Cel

ção Nac�onal' de Suinos. o cOlnitiva governarúet'ita.1, téc- 30 gamos remelllOrOll o en

Chefe db Poder Exeeutivó -e- -. niCos� e .cl'Í'lclQres, flzeram· h;osamento <;! Q pipjJEljumi,m.,
a�.t9ridades que o acomp� se ouvir várias pesso�s; des· Lo feito em conjunto ?al'� A
l1haram foram lmhI!ffi� ""'tacai1do-se as palavras. elo uma -plllt�i'orm�� ,.qu.,� Ja �.�
dos com um desfile escoo Deputado Ivo Silveira:, que agora \11118, pu�al1te reali·:�
lar, quando {lê -su� éhêgátl� 'ein�n��êrdo '.Poder Legisla- d'lc.le. C(ll1gratu�ou-se' cGmM
em Concórdia; send6 ,que tiv�'('f66hg]'atulou-se :COI11 o os orgaili:.;aclores 'da expo f
Um estudante daquele' niu" Govêl'uo elo' Estado '8 povo sição e com os criadore!'

nicipio ao saudar o Gover· de COl1cóhUa, 'pela cxce- quc ÜI'mn seus csfo.rç

rnadeir, ofereceu aquele des- cente mostra, s:úien_tando o ,páJnliauos: cOlwlaúmndo- '

.

file como prova�" de 'l-ec'&- ""Valor (hdo no aconteci- pa.l'a quc nUJ.1.cn esmOI.
_.

.

nhecimento, pelo muito que menta', .i�í que VÚl'los' S';;c;,c· 'çum, poh aquilo erá Pum
.

a atual adn1illistraçã6' tehi . 'tários'de' Estado "e nada me- .provo. c'!'traol'dinurial110D.tc
feito cm nosso EsLádo' no nos quc '10 pal'lrtm€ntarm; ,bcnénc�l pU:'u j·odos. I Salicn �
setor ecluc'lcionul. para Já se clesJ.Qéaram, dnn- tou que o gOV0l'l10_ : Iil'm.e'

"

.

,�.: -tqçlo o ,'SCU élpr)i.:J')as C<lU- ,J:;mq ;clireLriz0s hu(:adas, j'a·"
Após 11 celebração. dê',;.�- ''!UVÔl'ÚVeIS a ag'l'o·pBcUÜ�;;/'lllais dei;';::ml ele olliar para

sa campal, r.ll'Óximo - & .::::,. , ,__ ti'.·'
. .,..... fé§2e Jimportante setór da

posição, usou da palavra �ó1�S,',:; o re-pl'esent'lnte elo lVI'i- ..pn;dij,(·'ào.
Secre�ál'i� "

da A,gl'.icullUI'U,
'. nLstl'o ela Agriculturà, l'mn

_' Rerl�ZOU-SE).· . assim' com

Luiz Gabncl,' sahelltal1�<;)" niist;o: 'EKgebàucn: falou dos grande bl'll1w.Dtismo a IV
dos pi'opósitos da Feira; que o

(propóSibos federais· '. l'elati- '.Exposição Naci'onàl' ele SUi
,não 'é uma :;impIes mostra varncl1.te ao incremento da

1 nos, realizada no municipio
•

O·

I Pl'od.u��ã(), Cl.izendo C!l16 San- de Concórdia.
de 'animais ete primeira --

qualidade, . ma.s -pr�:cip,a,l·_.,_ MAG,'AlHA'� ES" P·.' INTO' E A' "RE'fOR' 'Mo"Aplente um? escola, Ja que
. L ,

_.

.

-.
.

.

aos que lá comparecem, é .' . '.' �
'. ..

dáda uma grande .visão do ·AG·RA'RI tA.
'

grau de desenvolvllllento e .. f�
,

téc�ica de cria?ão racipnal BELO. HOPIZONTE 12 ('OE) _:_ O G _

deVIdamente onentada, no �. ' O

sentido do melhor aprovei- vernd'or Magalhães Pinto enviara esta'noite
tamento da p'rodução. ao Presidente da República, €�nissa:no ql_le
Em s�guida ;;; Gqvemaq.o.r manifestará ao chere da Nação a .,opinião do

40 Estado desatou a. fita, Governador Magalhães l?into. a' !'esp_dto do'dando por inaugurada a IV

ExposiçáQ Nacional de ,sl:li: proj'eio, da efQJ,"mfl. .4\.gral'iã e dg emenda
'nos., Demoradamente o Che· '1:elativo a.o pagamento das.

"

,'o Executívo �atarinen�e"
".

"1�

'·,l�t,

futaria nente_ Quando a Au,'
rora voava sôbre Toquio.

---.......__......-_....._.,_..,...------ ....._-'-- --'---

Miss'�Q_bletiva Internacional
.. Viaja Hoje

, ''yeda.. Sitva, Rainhá ao

At�ântico de Santa Cata
rina de 1964 é Miss Obje-

lomeu, seguirá quinta-fei
ra; pu ra acompanhar e qar
assi.stência. ' a' l':'-OsSa repl'e
sentuute. cuja indicação
foi ,muito acel'tacl�,

I PAGINAS
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.

§... 8BlXA� l'fF""rn ,,,,�1Uih ,,;, ',.," '.14 1'" rI"

.
um 13 tis !?ld.UD!'U flf; lHO!

Frente Fria:'Nepltlvo: Pressarr Atmostertca l\'leili!!:
1014.B mílíbares; 'l'Cnlllel'aiura l'i'Iédja: 2!l :1° (;",.,<;,.,-".

'do:s; 'Umidade Helativa Média: 85.4%; I)luvlosidade�
25 mnis: Negativo - 12,5 111ms: Negativo - cumuius
.- Nevoeiro esparso --:- TernÍJO Méuio: ·Estável.

ram saudação aos compeli
dures dos JogoS Olímpicos.
A::; 2 e 4:') da tarde, hora ele

Moscou. n tclevísãe de 'Mos'

cou transmitín o que dis

se. ser a ·iulugem.. captada

por uma Câmara instalada

dentro cia nava cspncjal. OI'

dois jovens que apurecium .

na, transmissão, segundo se

anunciou, eram o cientista

peti:ovitch e o médico ��go-

TUDO EM Omm1f

\lOZES CJ\l)'rADAS
JAPAO

NO

MOSCOU, 12 (OE) - Em tas ostentando excelentes os 3 homens a bordo envia-

experiência sem" precedeu- ,'0r:t.cU�óes· ídsicas. Ao com

tes, a União Soviética Ian- plotar.a primeira volta, lan

('UU as primeiras horas de 'Çuram mensagens ao povo

l�ujc uma nave' espacial, russo, ao partido comünístu.
com J cosmonautas

.
a bor- () no primeiro ministro Ni

elo. Os ocupantes da gígnn-, kita I<ruschow,' As vozes

rosca nave são: engenheiro dos astronautas toram cap
Vladimir Komarow. o cíen- tadas p610 Servico ele In

tísta Constantin Petrovítch' 'vestígações Radiofónicas do
.

e o médico Boris Egorow. Japão. Eram I
vozes nítidas

Segundo a rádio de Moscou, que não ocusavarn qualquer
a nave está preparada para nervosismo . .A TV de. Mos
realizar um' v60 ele longa cou continua a transmitir .

row. ambos com seus ea

duração. As medidas téc- imagens do interior d') C81)- pacotes espuci::,ls. Em Ion

nicas anunciadas 10g0 após sulac.Os três cosmonautas, tes .autorizadas, foi informa
o íancarnento, são as se- sorriem tranquilamente. A .do que a viagem est�!','a son

gutrr es: ?I�rir.d() ele revolu-
•

nave. espacial deverá encer- do' programBda hú mêses e

cüo: 'in "dnnt0s c 1/10. Pe- rar seu v60 as primeiras que primeirrtmenjc pensava
nzou J fj;] k 11,<:;, Apogeu horas da manhã de ama- se em realizá-la no mês de
41_ig km". ;\n�u.l{) 70 graus, n116. a menos' que ocorra al- agó .. to, o que nüo ponde
F.nt1'8 as missões do SI;;- gum imprevi=to. A agência acontecer, devido as rQ;ICU-

télitc. d0stacnrr,-se: rxpcri-' TASS, indicou Gnr. 11'11 ou cõcs eosmícas dc<a-itll'á-
lllf'n!;1l' 11m-a nave ele pro dois dos ,�"í .... 1' .• ,,',,<; 'lAr'p_ veis ..

'}()]'('ÕCS gtgantescas. c::lpa·, J'Ü í

ont ar nus próximas 110-
r,irlftOc ele, trabalho ·t1f;�; 1 d-!,: ras sair da .astronavc. O po- VOO DE LONGA DU1:AÇ:\O
pulantes a bordo d\]""ml," o

.'

ve sovíétíco cO')1le11.101'11 ]1:15

v60) observacões ('.;�·n' I "o "�'lInH. seu !'v'cp�inl1nl feito, MOSCOU, .12 (OE) ,A

cus é ínvestígacõçs c:,., eal'li,' C""'l r) habitual consumo de rádio de Moscou íntorrnou
'_ler médico e hlo1Mieo. :'3\'- VtJdJ'él.·

que n nave cspaçíal "Auro-

;�ullclo o perito dinn'11f11'C!lIGS r� ", poderá realizar um vôo
:\�, f'1 Lumbeck, a n.iv« "Au- S.E�TÍ1\10·NOS nJ��T de longa duração. podendo
rora", C01110 foí cl'''10111.(ng· permanecer diversas soma-

ela, cst
á

cm éon(1Í('.õcs, de ,J MO:::;COU_ 12, (OE) A
nas no eS'Jl�,';(l cósmico.

permanecer v{iria�-r ��"S11i).:1a�_, nave cO��p!�L·t} "Aurora", dou Adiuntou n C�t1:ü:,�ora oficial
no espaço cósmíco. 1\0 com- sua lJl'j;-jJoirrl. "oU::;, n terra elo Govêrno comunista, que
p1ef·ut.' Q primeira voitn 11<1 (' OS a.,,;.Lronm!las sO\'i�ticos . dentro �s ,tUW.r;:;us fjnalida-
';rhiln nrevi,s!.[l, 0'0:; :1 ''(1',mo- a:(l, SObl'&vlY.ll' tCl'dtlÍlio niB· ti .:tlÍ dG sat('11Ce,c d( stncum .. S('

nnlitB;� �p.�;lUl'nn) /�, '��":"':!,1jP�E riO ..,

.

e�r��.HJ.'n111 li- sott:ulnte· 1;1";8-. �cguh1te�:' ICxlJC�'irnôntar

tlltlnSi,\l:CJ1l: "S&l6�"i'k'i '.['1' "ScllLimo-i10:'í ·.ucfl'a,.nuv8 do propbrçõcs gi,�
;;lv,(l,,s'ao

p.o,:o,,"';;"Áeticl1,
VlcM ,'-:;;

..

'

� t%;.Qn;s t;).li}�Widt1,f!� 'dI').
'�ho U� �:" QlM ,�,.�I). ct: f' ,-: ,pt'l;'y;;"iF..f'_ ,,'\,. J4g��l:l" ':r. � u'1);D1) dt).fi tTjl�l'hut� -(I

vt'tt; (·�<;�)tr.f<�_
.

°1\10�'rn ,,'(tÔJ �l, I, V;;"'?,·h:<j'!,l) ,

, it'1í'"!l-� l)O'Tà;:'
....

dt1T3,H(;}.�·i:i-- "J.f.). _ :pr1"''_
Q1W li tl'rpuJA,G:ãó S(' '_'nç-on· >"pln indi.{�ou qU!' o médi('(I SC,'V,I,ÔOS cj;;riUticv" r invc� ..

trn inllilo bem I:' mi" todo:, 'n:-t.I'oí1au!u Boris f;g'(lI-o-,'I! li��uções üe (:ltnitcn' l)iOlógi,
:05 u-parêll1.os t1e borr(o. iun- SUi)plctcn :-;cus dois colabo-

co,
., 'ionunl pSl'feilt1.111Cnlc. .h l'êl.duH'b u c:mmo mó..llco. O

via:.!cm :sc elesçTIvolv(' ('QI11 ()vgcnhcü:o 1:l:slrolluutl1 VIa·

,,'xú.o;· conclue' 1L .1'11e'l1sagem cllmir l�omal'O\"', conmnicou
.

'.

\0 ))01' sua p�2l'te o s(�gljintc: MOSCOU, n rrJJ:.i;'j" __ ()�
;1'Y THANSl\HTf. TMAGEN� Ui\1\ cOll.ulç;opg un. eaui,],,3 são

três tripuln,ntes' da nave ef·
':. DO,§; CO§lV!:ONAT.;lTA§ ,:: nO!'lns�Íb!' }'r�:s5ll(') ótima. oaclrtl "Aurorá", seé:;t!!lc1.u ')

.. ,

1\;1111?�yat.u-r�11n �J'D.us .. Urnl- ..�}IGnCifl �rASS,. cOll�i.�t�Ll�1'fnl!

�.;:.·.�.o'�l'�tOa:f,;,a:;.;;.p.:.;...,,�.:. ·······�.�.10:,�t.,A,�.7....�.·{..#,�.-.�.�.'-.·'I:� lbO'.;; ::'8lrrtiva 53:: c Hté 8.3 1�; 11am§ de' h�)js. [1["

�';
'0 ,li1;-. '�- �U�':HJ"'.:�IU:t',,: -,}'m:: I 1�H dê; 1\loSGou. lfHÚl'�;endL'

i;ti11a h:mtásncs, '\ �loci�àdi% 5EÇ'FNDA. '�t}L;rA 1 I1JDO) �jt:;;eHo; ,COll�'lctº (;om a Te1
á d

'. "." ",."".,.;i- ,

"'!
'. t'. " .• -

\ ."nave" B P"-ssage;!,TQS nov!o.. ( :, !tl-'7nL 1Í,,; i <f t ! �*�' ,t/.'T,;"'ti.) nd.''I<llfi1s pe"ftõi1 H
tl'c'a C]H.S 1.'0"" o .110'111.8 (1,- \

!. i,· � "

'di J ,t•. l' ' -

..: ';-'i''i::� :'.. /;1.;,�"., . fv,�
,

'. , ... oré1.�r!l'·.' Fc'li o' f!l!:l1110 111 "lI'

Vokchow, 'lm:' em russ,'. MOSCOn. n (OE) A
Ino preferido ele )J'_ll'rJp ',ri;]

Sl·g11J-.".-,·n.,., """l'r1a' Çlo qc'l" . g't' 'lel'n' ele 110tl-nl'U" '1";.;'"
1

. t'':!'.• <, 0", , � , ',i .�. ,., '." , __""" :J, "Aurora", fuito pe u r.�l:"iLl��

CO{.lfOrll)C' foi amplamente 'infunl1OC1 (j!_!e a nuve de
ta, COl1stp,Iltln PoLl'ovUeh.

noliejp,f)'o,. na C:ci,psLl1a, '011- passugeiTO:i .!lURor�A, Gon·

c'Oh-tli1l11-Se. os ã.!,itronU'lltti.s elui ú a f'w;ullda \101 t.a ao rc,

�ient'istu: ',. :&IdJ;i� 'Eg ·now_ doI' à.a d:1'l'a. r: cp IC O� cor,

Cçmstantin Betl'o\,-,itch eng'e· monau!'05 eonUllha1H clescil-.'
nheiro e ll1édi60 "Vl':tdlmír volvendo fiuas ativic.1ades.
Ka!1�arow, Ó' ci�nt:L�t�; cio- AcrOHcentou que tudo n. bar
manda as opel'açóe ' da nu- do da nave flllwion;:;, satis,�
vp, O vOo 'tr.an�cJrre nqr-

.

mal111ente,' ê01h 'os ·astronau-

do espa.ço.·
LONDRES, 12 (OE) - O

tiva, seguJra hoje' pela
Obsel.'vatório britânico de

Sadia, para, São Paulo,.
Geordembrancll:, captou cer·

acompanhada dc sua mãe dea das 12 horas, hora e
do.na Maria· de Lou::Jes.

Greenwitch, sinais proceden,Representará a beleza da
tes do satélite soviético Au·

·mulher catarinense no
rora. Trah-se não de men

Concurso de Miss Objetiva
sagem falada, mas sim de,

Internacional que será 1:C-
sinais' de identificação_alizado. prõ:;ül1l0 sábado, la

.....___.-----

. Capital �'auljsta, com :i'es-
. ta idôntica a de Miss Bra-

siL Yecla, ,c1csfilar<i de
maió_ vestido ele baile e

traje típico, Cln 'moclt;lo de

uma vera�llist.a l'p�rei:)cn ..

'talldo as prains de Santa

Catarína. O lÍosso' Repor
ter Social - Lázaro Barlo-

Oizendo .C[Lte \1eío l'ever as

belezas paisagísticas da ilha
de Santa C<1tarina, da qual
",e. l1namorOLl. esteve on�

Le1l1 cin n,05sa ;Redação él

l;lLrÍl, IR1WA 'ALVAREZ; que
em Plorinl1ópolis. pnl'tid
pou C01110 convidacla ela Cá·

RIO, 12 (OE) - Fontes' do Govêrno mara Júnior, da noite de

autógrafos durante -'1 IHa,
confirr11cu'anl que o novo Dir,etor do DASP Feira do Livro.

será o Sr. Hugo Neves de C�rvalhoj secretá= A visítantG, que ústavD,

acompanhada do oolul1isl,[l,
l'io de aclillinistruciio de Minà.s Gerais. Con� 8001111 Zuri Machado, refe--

"

t
'.

t t'
•

d
".? . i< '. f

.'
.

d I rIndo-56 ao Eài1e, realizadoVI' e nes e sen 1
-

o Ja 101 _elto, ag'uar anuo-se , ..

- sab�do no LIra Tems Clu-
apenas a resposü,_ tida cómn positiva. Substi� \,be,' d1;i qúal participou co-

tuirá O Sr. ·Wagn,er Stellita q- le foi 110meadú:, ••,im. ,tO;1vidad;� ',�e�honra,
-

._, '. _

. ��êt�clal'OU-S6 l�ttllto m!pl"B8"
l}).:1�>�,�il!�\.;;,

- ,--

'\�t',)-;ii�1�_�.�-�<·' "�!�- -'&i-

TÓQUIO, 12 (Om' As

vozes dos �� cosmo!1autz:s
11•US;;OS fOl'mn captad\is pc·
los Servlf;o ele Investigações
E 'lXtciais do ,Jaj)fio_ as .prI
meiras, horas desta 111an],ü.

O Japão, é provnvelm(,�1tp, (l
.

pTini.eil'o país a captar as
'.

vozes dos novos habitantes

lEIA,
ASSJN'E E

DIVULGUE

"'O 'ESTADO"
-----------------------------------�---------------

NOVO DIRETOR DO DASP

te Gaul.e ctte�ará hoje

ChCg';lI'<Í_ }wjc: � Presidente !la Fl'ança, (:;;_'flf'l'al (;llarJe!' }ll!
(ianUe, ,�o Brasil, onde ]lPrmancccl'á por 'h'[':-; .i'ius <I eUIf"it,·
�Io gOl'CI'110 !Jl'M,i!ciro. Um umplo e extenso jn'ogl'ama será

('uOl}lt'j'du pdt) ,�oVl'r.nlmte francês, em 110StiO 'Pais-

elf;ls .�enbora� c a uell:lzu.
das d.êüuLunl eS.
Corno se sauf'. i.I C(I!.uw-

r,ich fl i l'i? LcrmÍl1011. recell

teu1cnt8, i! fi1l11ggC!!! dt:

"1.': N (" O N 'T' n (j COM ,ri

AMOR," co-produçuo ltbu-
, bru<;ilcira,. que terá a sua

.pre�estl'éia rodada em Lib'

côa, próximamelltc.
Apõs percorre demol''1du

!nente
'

tõdas as depe!lQ.éE'
'elas de "O ESTADO", O:i':!dé
foi recebida pelos jO!!'!E!
listas DomingDs Fel'!'l!111des
de A nino. Dire'tor-Ger8nt'e e

Anl��.ral e· Sjh:[1 ..

'

Chefe: deSI\(�diu-se' dq \i'
.

ct", l::1an

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



-.

NOIVADO

Contratou casamento no .día 4-10-64., o jovem Ro
berto Villela, com a senhorita Shirley Dingêe, ele fi
lho de Alvaro Villela..« Bernadete Villela. Ela filha do
nosso particular amigo Sr. Mário Dingêe, e Alicemar
Dingêe, ,

Oracontecímanto foi realizado e festejado no Clu
be Recreativo Límoenss.

Aos felizes noivos e -digníssimos pais nossos.
votos de felicidade.

FEIRA DO' LIVRO' EM FLO'RIANO"PO'LIS UM VER

DEDEIRO SUCESSO' Foi além. a espectativa; a premo

ção da Feira do Livro nesta Capital.

Apezar do mau tempo reinante, varrido por uma lesta

da impertinente, que somente domíngo- veio passar,. roí

grande a concorrência de. interessados em dar sua presen

ça coisa tão utilíssima como, nobre expressão cultural de

nossa terra.

.

A vendagem dos livro� em' todas as barracas subiu a

milhões de cruzeiros, o que indica o sucesso, pode-se' di
zer até mesmo, inesperado, dadas as condições' adversas
e entre as quais, o mau estado do. ernpo reinante.

As livrarias e editoras da Guanabara, São Paulo, Cu

ritiba e Pôrto .Alegre aqui em Florianópolis representadas
e com agências instaladas, apresentaram excelente e com

pensador resultado.
A Câmara Junior de Plorlanópolis, na sua IILa Expp

sição deve estar compensado dé todo's os esfôrços para
levar a efeito e com verdadeiro êxito, a grande festa de-,
cultura que' alegrou toda a Cidade e sua estudiosa e culta

mocidade.

Autores catarinenses, festejados e cheios ele sadio en-:

tusiasmo, lá estivera; autografando seu') trabalhos muito

bem recebidoS" pelo povo.
De outtos Estados aqui estiveram para maior festa

do livro, escritores de outros Estados irmão, que tiveram

da proverbial fid�lguia da gente da Ilha, inequivocas pro

vas de manifesta solidariedade.
Foi mesmo um triunfo para todos, em geral, a IlIia \

FEIRA DO'· LIVRO' DE FLO'RIANO"PO'LIS.

�ende-se :m: �s: l-fabricada sit:

a Rua· Antenor Morais, antiga Arpoador
Bairro Bom Abrigo, com oito peças, insta'

]ações completas e garagem.

rROORAIllA DO DIA

. Cine SÃO JOSE'
i�_ Fone: 3636

-às 3 e 8 hs. _
-

Tab Huriter
Rossana Podesta
-em ._

.A SETA DE OURO
Cítnemaacopa .: .T,t::l(i_c,'lcr
Censurá: - até 5 an')')

Cine RITZ
Fone 3'135

- às 5 e 8 hs. -

Gordon Scott
Yoko Tani

- em-·

OS GUERRILHEIllOS
DO .GRAN-KHAN

Cínerna=cope - Tecnicolor
Censura: -ate 10 anos

Cine ROXY
Fone 3435

6a - Feira
Com moderníssímas

"PO'LTRONAS ESTOFADAS
reabertura do novo

CINE RO�Y
v: .llían Hol .en ,

Lilli Palmer'
- em·-·

O . FALSO' TRAIDOR
VistaVision Tecnicolor.

'mente, que não está cons- do possível a todos quantos
truída sÇl:bl'e a fome, nem a ísnorassem. Sabem(ls,

\ sôbre .a miséria, e m-uito tura, que muitj�bnos re-

menos sôbre os prazeres \ - Silvestre Reerdt _
ilícitos, sôbre o vício e o" Antes de deixar a terra
pecado. �Jesus Qflj.en.ou �p.s Q-p6sto"
Continua, na 3 pág. los, que continuassem a.

e aos anseio� de' tôda a. obra dizendo-lhes: f'Ide
pessoa humana, isto porque pois, fazei díscípujoa meus
esta doutrina dá aos ho- todos os povos, batlzado-o
mens o que êles ardente- em nome do Pai" e do Filho
mente procune.m e dese- e do Espírito �nto,. ensi
j am, i. é, a felicidade... ' nando-os a . 9bs�rv{tr tuc
Esta Jelicidade, natural-' quanto vos mandei." (M+-
ceberarn com agrado, es�.a 28, 195.

'

boa nova. Entusiasmaram- Para que se cumprisse es

se e abraçaram a doutrina ta ordem Jesus prometeu
do Nazareno, não por mo- lhes a assistência, todos o

tivos mesquinhos, mas por- dias, até a consumação do
que êstes ensinamentos séculos.
correspondíam à dignidade através da Ságrada Escri
que Cristo trouxe. à terra, Vimos depois os apósto
e os apóstolos, pregavam los se dfrigirem aos qua
esta mensagem, na medida tro horizontes do mund

para evangelizarem os po
vos pagãos. .

Iam êles cheios de gra

ça e do Espírito santo levar
a boa nova, que, é a meu"

sagemda CRrWade, do amcr

e' da misericórdia divina,

s I�_'.

o ft.nto·�.

-

�ract1l1t,..s

s

-

-

�
�

- p O N T O
o

D E

ENCONTRO É

COM
'''',

ANTUNES
�

- SEVERO
"-

P O N T O

..... O E
'.

tENCONTRO

s �S 11,30
(HORARIO

"

-

c.

HI\BITUAL)
.

,

1

1
RÁDIO

,

GUARUJA
•

000
"

000
000

:
000

I I

à.li...
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�

, .

'.
:

;, 1'120 Kcs.
2YJ·7
ZYT",4'1
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A CADEIRA VASIA
Pe.· Rauepp

Um sacerdote' italiano que promoveu a

vida comunitária na paróquia através do mo

'vímento chamado FAC (Fraterno Auxílio
Cristão) reunia as senhoras numa' sala para
os pobres. Sôbre unia cadeira tstava colocada
a imagem de Jesus. Sempre que surgia um

comentário maldoso a respeito do ; próximo
alguém' escondia discretamente a 'imagem
para significar que Jesus se ausentava, poi
sempre que atacavam o próximo já não esta
vam reunidas em nome de Jesus. (Onde dois
ou três estiverem reunidas em meu nome 8

estarei''':) É muito difícil fazer uma critic,
ou três, estiverem reunidas cm, meu nome a

Ao atacar, muitas vêzes reconheço qus
n20 fui capaz ou não quis fazer tal cois» e

por isso tento uma falsa compensação, ·desfê
zendo ,do próximo. Em geral, os homens que
realizam não passam o tempo criticando. Un:
bom re·médio para evitar fazer mexericos se

'rá praticar algo 'de positivo. Isto vale também

para os homens que já caem na falta. que .c(m

denam,' quando dizem que as fal�deiras sno
as mulheres.
.' .Ap�oveita)f a fôrça ,constIytiva .da p�la
vra encúraja'cl� e'·obJetiva.· �uai1tas 'vezê'2

� uma observação ami.ga e sincera qlle fa7.
um, pessosa proseguir num trabalho de valO'7'"
Tôdas esia� .normas são aceitáveis e atraep·

tes,�o difícil está em aplicá-las. Que posso fa
zer hoje neste sentido?

Cine GLORIA
(Estreito)

Fone: 6252
as 5 e 8 hs.

Lino Ventura
Sandra Míllo
Jean Paul Belmt.ndo

- em'-

COMO FERA
ENCURRALADA

Censura: - até 14 .

nos,

Cine IlVlPERTÓ
(Estreito)

Fone. 629
- às 811s.

'<;lvis Presley
Ann Margret

- em

liMOR Á TODA
VELOCIDADE

CinemaScope - Tecnicolor
Censura:' - at7 H ''11'\0:;.

1 ! ).
Cine·RÁJA'
(São José)

- às 8 hs.
- em

CORREDORES DE.
SANGUE

LP CIIO, Primeiro Colocado na Parada do Sucesso.

Agor� voc� pode comprM a

tradicional qualidade CIMO
a LONGO PRAZO,

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

.de pr.azo.

Voc� já percebeu que não
estamos falando de LONG
PLAY, mas sim de LONGO
PRAZO

Móveis C I �1 O
de Florianópolis

Lançou e O, Públka

Aprovou.

DORMllORJOS Df; CASAL.
elll caviúna. marfim. jacarandá.
desde:

Cr� 37.00:>.00 MENSAIS.

LP (IMO
de \15 faixas_

E por falar em LONGO
PRAZO, veja' o que lhe
oferece o PL CIMO:

�
-

,.�.". �iL
.00 V ."'"""\ �
� U-M IP�LA;NO' IPARA-, -

/

AGENTES FEDERAIS IRIa COM'BATER

"CHAPEU DE· COURO" .

,

....

�".

RIO, 12 (OE) -.' Autoridades Federais,
·

ddàs P
-

se am .

. -.. .

;l '. � mau � '-. � a eruçmbu® ,para venf�..

car tu�Q a·respeito da$ atividad�s dós guerrj·
Jheifos çom.andados por "Chapeu de Couro",
no mtefior daquele Éstado. Se o Govêrno Fe
dera] tmvi.ar elementos par� localizar e deter
"el... de" -'

Ih··d ,..

_ �p�u e, QUfO , serao es�o 1 os agentes
da PQliçia :r-ederal. \) Exército não·, interferirá
na o�raçãÓ'..

A Esco'la deve Educa'f para Família
e para o Casa�nfo

I •

re

(

)éontecimentos
cJ\, U(�L-,t_;

,Sociais
,/

i.

'\

Foi realmente um grande acontecimento a noite
de sábado p_ passado; quando a pjretor� 40 Clube
da Colina, (Lira Tenis), que tem como presídenteo
dínamíco sr. Antônio Apóstolo, recepcionava assocía
dos e convidados para o baile de gala, comemorati
vo ao 38.0 aniversário de sua' fundação. Trinta e duas
Meninas-Moça da sociedade catarínense, especíalmen-
te convidadas e orientadas pelo cronista Celso Pam

plona, faziam seu "Debut", sendo apresentadas péla
aplaudida cantora Neide. Maria, Debutantes: Abigail -

G. Cabral, Amélia Leonor P. Oliveira, Carmem Lúcia

Lang Santiago, CeUna Talíta Nóbrega, Cristine Budal
Aríns, Dilani Campos, Díoní Bilbau Silva, Flav;i,a Ma

ria Malbudg, Iara de Melo Kowalski, rvete Silveira,
Jane Paim da Costa, Leonor Cabral P. Oliveira, Lilian

Liberato, Mari Paim Costa, �réia Tavares Fontora

Rey, Maria Antonieta TanCl'edo, MI!-ria do Ceu Cor

rea, Maria Helena de Oliveira, l3otelho, Maria Tereza

Almeida, Maria Tereza Filomeno Machado, Maria do

Rocio ,t\theri,no, Miriam Ter�inh� Nobre�, Regipa
Lúcía .114. Carneiro, ao:m Nit�tlia Piau&... Ilándra Ban

tos Fària, Tânia Ueusi, ,;[,&m� �Íf!Jl Soares de Oljvei
ra, Vera Lúcia,' Gonçalves, 'fara l.V,fargiuet ltal;lelo da

.

Silva, Waltraute Rha;mig �eoz ."..,.. A animada. orquestra
de Waldir Calmon, movjPleFttoq Q mundo elegante de

Santa Catarina reunido no 'Lira Tenis Clube, até as

cinco e trinta da manhã.

J� está sendo comentado, o casamento de Doris

Maria Ramos Gomes, C91l'1 Q sr. Izaqro Cardoso, em

nossa 'cídade, em [aneírc do próximo ano.

.._
,
,

Festejou idade nQva, O jornalista Marcilio Medei

ros Filho. Bm sua resi<;lêncla. o ofici;ll de Gabinet� .do

Palácio do Govêrno, recebeu amigos para um coquí-
tel.

'\"'!...

,
Bastante movimentado aconteceu o coquiteI das

Debutantes do Lira "Te�s. Clube, quinta-feira, nos .sa

Iões do Querência ·Palace.

-".....___._...,.,�-_._,1'
"

1} bonita Vera Go�lart, fe.z
.

entrega da faix� de

�ainha do Lira; 'l"enis Clube, a boofta Dmnara Pmto.

Mereceu os me�llor.es elogios, 9 dec('m�dor (Ne

zmho) pela l;:Ie1ís�ima deçOfM&9. 49 L�� Tenis Clube,
na fest.a das Deb\,1tantes fU!. llptte QO wilmo sábado.

.

No Querência Palaee t). seMQr Nilson Render, pa
lestrava animadamente com Q, Depqtado Pedro Colin.

Em recente 1-"euniij,o 110 Qt.i�r�n(lil\ P�ace, era co·

mentada a bele�1'Io de Cª,rmerq $ilviA l!iantos, que acon

teceu em companhia de seu. noivo Dr. Célio' Rpgério
Ramos.

Aniversariou ontem, Claudia, filha do pasal Cesar

(Regina) Seara Júnior., �a re&'idência de seus pais
Claudia recepcionou convidados e plantaram uma ar-,

vore.

��-,--

C!')menta ,a imprensa, de. �OVl3. Yor�, que
. �

linda brasileira Adalgiza ÇjJQmp9, � o mau; perfe�to
manequim que· já c�rculQW I'W�. �stados Unidos. .

�

A elegante s�tlllorll� 4WQ <Ruth) Fonta

na, recentemellte (l�egaQa tia J.!lqwpa, eQ!llpareceu- a

um chá, usando modelo &d,qwJ/ido na "Monsieur Chis
tian Dior",

llAMBURGO� A escola não deve edu,,: .

c�� a�na� para '. pm�ssªo Plas deve, ser�'" .�,. _ . '.

,;:..

�
e' :.- ......

'.

hCltti �m. prepVAr O� Jovens para os seus pa-' -'. \Na prOXlma qU�Jlta-f�g';t, o c�\lbe_ 15 de O'ut�b�o
• .1l -�.

-

• vai festejar seu aniverságo, com movunentada SOlree

ptn� no l1latrw6niQ e na J:amiba, como pçus '

tendo como atração a aplaudida Orquestra "Casino

e mães. E�ta oplnilo foi defendida pelos en.- de Sevillá"... •

..

tendido� de 1._7 nf!!�e�, que ªe reQn4'ap,l. eIll.' �_ � �.'<
..� ��:�S;.;f�:

F _ �_.....................-r __,.

Hamlmrgo Pllma eQnferência, convocada pe.;.
10 Instituto pedagógico .da Unesco� sôbre edu

cação sanitária., �xual e familiar nas ,classês
superiores da e�cala pública.

i-I

Em opC)�ição à concepç&,o pedagógica de
repr:esentantell de pai$es sociafistas (SuéCia,
Checo�lováquia), entendidos da Holanda e

do Egito delenderal1l a tese de que a educação
sexual não pode �er- separada do conjunto da

formação do caráter e da educação em geral
O c6ooeeido psiquiatra helandês Dr. Keilson
(Bu$.wm) e � Prf)f, Q. L. Farrag da Univer
sidflde de CairQ recusaram, que se tratasse 'lla
escola e no ens'ino a educacão sexual como

.. - - ...... -. .... -- - . J.,

matéria isolada ..
.... :.

...

_.-

.. /�.�
. ..,,�- �--- - , _. .. --

,

�.
.

'''''''''
.

,�
, Da cidade c!le .Joblville, os senhor Filinto JOréIan,
Alvaro GaioS(') N:eves, Marcos Qqstavo Groasenbae:Qt;lr
o rifl'C)�y Linder, participaFam CÜ}S homenagem 1.\0 pr.
';.)�,ul0 Konder BornbatJ.sen, sexta-feira, em nossa ci-

--":'-"""":""--
',,1
'l'� �

COSJU/STOS ESTOFA [lOS
EM VU!-CAESPUMA, reVl's

ti<JO$ tji'l tecido ou plástico. a

partir de:
Cri 18.t:Y.o.00 MENSAIS.

�!\I.AS DE JAi\TAR, elll fór
mica ou madeira. a partir de:
Cr$ 2.Hm.OO MENSAIS,

COLCHÕES Ef'EQA. rm
casal ou s�ltciro. a partir J<:

Cr$ 4.700.00 ·MENSAIS.

A atriz Irma Alvares, que se encontra em n()§iS�
cidade especialmente convidada pela "Câma.ra Jqmar
,de Florianópolis" para a noite de autografo na. n.!!
Feira do Livro, foi altamente homeriageada pela "Di
retoria do Lira Teneis Clube, na Ij.oite. de sábado p.

passado.

Encontra-se em nossa ç�daãe, pala ente�dimeI!to
com· a fUr�çílo da B�da � P�Uçia- Militlj.r, os sea,heh
r�, Seb!!Stião ººª �W·B8$�s tth'�P Pl'.t:'pri�tál'ie da

Gr.
.

ora "Audio 'F,idelity" e Luiz Mocarzel, Diretor
.

Q da Ó�avador� ein q,uestão. '.

'.' . ._'
,

'. t"f��d·.:·· .. " .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Florianópolis,

Impôsto
,

.

Aviso

A Delegacia Regional
do Impôsto, de Renda nesta

Capital, tendo em vísta os

ar�gos 70. e 320. dn Lei

no. 4.357/64 ("iIi" D.O. (le

17-764) e outras dísposl-:
.ções legais, convida aos

contribuintes, com débitos

no pagamento do Impôsto
de Rencá" Adicionais e

"Empréstimos' Compulsó
rios", a efetuarem a ur

gente liquidação dos mes

mos sob pena de: correção
monetária, cobrança judi
cial, acréscimos de muitas

glosa das despesas refe

rentes, custas Judiciais e

outras sanções legais, den
tre as quais o ímpedímen
to de transar-íonar com o

Banco do Brasil, SIA e re

_partições federais, bem co

mo distribuir .vantagens
e lucros a acionistas, .

sÓ
cios e diretores de, emprê-

de Renda:
aos -contribuintes
'!débito

sas.

Consoante !J supracitado
,

artigo 70., esclarece que os

contribuintas interessados

poderão pagar suas d1v,ida.s
nas' seguintes condições:
a) até 15 de ontubro.. com

redução de 50% (cínquen
ta por cento) do %,101' dai)

multas aplicadas:
b) até 14 de novembro vín
douro, as de' valor inferi

or a ors 500.000,00 (qui
bentos n�il cruzeiros);
c) as de valor compreendi-
'do entre Cr$ 500.000,00 e

Cr$ ) 600.000,00, em duas

prestações mensais, iguais
e sucessivas, com prazos ate

15 de outubro ,e 15 de no�
vembro, respectivamente;
d) as de valor superior a

c-s 600.000.00 (seiscentos
mil cruzeírosr., em 20, (vín
te) prestações mensais e

I sucessivas, no máximo, e

EDITAL
JUIZO DE, DIREITO DA

PRIMEIRA VARA CHlEL

DA COMARCA DE FLORIA·

NOPOLIS

WALDEMIRO
Juiz de Direito

CA,SCAES"
30·10-64

de valor, não inferior cada
uma' a Cr$ 300.000,00, sen

do o pagamento da primei
ra prestação até 15 de OU

tubl:o..
Outrossim, em face do:>

parágrafo 90. do artigo 70.

, acima referido, convida. aos

contribuintes qU0 tenham

apresentado RECLAl\L\
ÇãO e RECuRso para fa

zer, se já não o fizeram, o

DEPOSITO das quantias em

.ern

litígio. até. 15 de outubro
(prazo de 90 cUas da data
'da publicação da Lei no.

4.357/64) sob pena de su

jeíeão do débito suspenso à
.

"CORREÇãO MONETARIA
ou então, a LIQUIDAR seus

débitos litigiosos nas con

dições supra índícádas, di

rigindo-se, por qualquer
meio, com 'URGENCIA, 8,

'esta Delegacia Regional.

Por. Walter Langc I a pergunta, "Há dois anos?"
_' "Nào, desça!" "Há um

N.o 364'

Um homem em Nova York

trocou duas cartas: No en·

velope para' a secretaria de

Plnanças ele colocou a caro

ta que escreveu á sua noiva,
na qual dizia entre outras

"Acabo de enviar à minha
declaração de ímpôsto de

renda- às autoridades com

petentes. Puxa, como enga
nei aquela gente!" Estas' lhe
devolveram a citada, carta'

em mãos de um agente do

ímpôsto, íncubíndo-o a pro
ceder a um exame do mes

mo.

ano?" _ "Desça mais!" _

"Meio ano?" - "Desça mais

ainda!" "Ha três meses?" -

"Até que afinal adivinhaste",
responreu o soldado. O ve�
Jho rei afastou-se rindo. Foi
então que o soldado achou
um desaróro o que se tinha

passado e exlamou: "O' ve

lhinho, escuta, quem és tu

que te metes na minha vida.
com perguntas curiosas?"

"Advinha!" responreu o mo

narca, O granadeiro come

çou a ficar inquieto e disse:
'fPor acaso és um sargento?"
- "E's 11111 tenente?"
"Suba mais!" _ "Um capi
tão?" - "Suba mais ainda!"

,-;t���::��-" -

�ALLIS.CHALMERS
"�•.vI.Ji�S�A.

na Rosa da Conceição, e me

de 110 m; a linha lateral

norte, extrema com terras

de José Souza e mede igual
mente, 110 m: o terreno na

....0 Doutor WALDEMI· base do, triângulo, tem a dí

RO CASCAES, 1.0 Juiz Subs- menção de 17 m., sendo que

tltiíto da i.a 'Circunscrição ao sul, :3 m dessa base ex

jurídica do Estado, no exer- tremam eOl11 terras de Ma

cicio pleno do cargo de noel QUj,1tillO de Souza e

Juiz de Direito da La Vara pelo lado norte, na extensão

'Cível da Capital, na forma 'de 5,5m, extrema com o

da lei, ,comprador;' a dimensão des-

FAZ SABER a todos sa base que .é de 9,5 m e

que o presente edital de pra- comum às duas figuras geo

ça com o prazo de 20 (Vín- . métricas, forma, a base me

te) dias virem, ou dêle co- nor do trapésío que possui
nhecimento tiverem, que no as confrontações seguintes:
dia 30 de outubro, do corren mede na base maior 12 m,
te ano, às 15 horas, o Por- onde faz frente com a estra
teiro dos Auditói'ios' dêste da velha, Capoeiras- Ploria
Juízo levará a público pre- nopolís, as linhas laterías,
gão de venda e arrematação medem cada uma 29 111, ex
à porta príncípal do Edifi·, tremando. ao sul com terras

cio do Fórum local (Praça de M'Hl1'Je! Quintin&' de Sou-'
Pereira Oliveira, n.o 10), a za e ao norte com ditas do

quem mais der e maior lan-:' comprador: mais 'uma ca

'ço oferecer acima da avalia- sa de construção antiga.
ção, o terreno a seguir trans caber te ele telhas, com di

críto, penhorado a ABELAR· v c r s o s compartimentos,
DO SANTOS DA SILVA, construída no térreo assim

nos autos de EXECUÇAO descrito. Transcrição 11.0' Lo
PROVISO'RIA, que lhe mo- Ofício de Itegistro de Imó

ve JOSE', ALVES DE SA', veis desta Comarca,'
.

no Li

(autos 'n.o 288-64), em curo 'no n.o 3-E, às fls. 153, .sob
so riêste, Juizo: tê1'l110 n.q 5.168. Avaliado

"Um terreno, com 11 úrea' em: Cr$ 800.000,DO?�.
de mais ou menos 1.246 m2, Em virtude elo que. expe·
situaelo no lugar Capoeiras", ele·se êste, bem 001110 outros

Estreito', 2.0'subdistrito i�s.; j • ig\k,úS; ;l!uEl sétãü; '�uôli(jàdos
te Município de Florianópo· . e �fixados ,,11a fórma' da lei.
lis, apresentando a forma Dado e passado nesta cicia·
de um triângulo 1s6ce106 e de de FlorianÓpolis, Capital

,
, .

de um' trapéziO', unidos na do Estado de Santa Cata_rl·
base 4e triângulo e base 'n,a; aos der;esséis dias, do
menor do trapesio, noslun· mês de setembro do ano de

dos, no vértico, formado mil novecentos e sessenta e

pelos dois lados iguais do, quarto. Eu, Carlos Saldanha,
t.riángulo existente um mal'· Escrivão, o subscrevo.,
co, em direção ao Rio Araú'

JO; a linha lateral sul extre
ma com terras de Dorvali-

"ln manus tuas, Domine, - "Com ,o� diabos, será, um
comendo spírítum meum", general?" _ "Suba ainda!"

(entrego às tuas mãos, Ô _ "Meu Deus, es o rei da

Senhor, a minha alma!) Prússia?" _ "Sim, adívínnas
Com estas nobres palavras te" meu filho!", respondeu
nos lábios, exalou o último benévolo o monarca. "Oh.

suspiro Cristovão Colombo. respondeu trêmulo o gru-:
- A mesma frase foi pronun nadeíro, "então segure meu

ciada também por duas per- queijo, pois. preciso aprescn

sonalídades que tiveram tal' armas." � Dizem que

grande lugar na' história e Frederico nunca achou tan

que, todavia, tiveram orí- ta graça de um dos' seus

gen�,'e n)eutr�-lidfuie. cli1:é1'.en- _,..gyànadeiro& oomo.\ctêste do, "I

te uma da outra: a infeliz 'pão c queijo.
rainha Mary .Stuart e Mar·"
t1n Luther, o fundador do

protestantismo.

A professora diz ao' aluno:"
"Para subtrair é preciso
que' as coisas sejam da

mesma especte e denomina

ção. POI' cxerilplo: �não po·
deríamos tirm' tres' n�açãs
de cinco peras." O aluno:

"Ue, prolessôra, ,eonl.O é que
a gente' pode tiral' dois ' li

trof:' dt:) leite de cinco, 'va-

cas'!",

Na cidade de �lwauke�:
a Sociedade de Senhor� -pe�
diu às suas associadas A�e,
trouxessem objetos caseiros
pura uma tômbola de bene

ficio. Para tal publicou o S8·

guinte llviso: Pensem ,bem

que também vocês devem'

ter, G0111 certeza, algum. ob·,

jeio dispensavel em c,llsa.
. Tragam os v,?ss9s maridos.

ESCRITORIO DE ADVOCACiA
DR: NILTON PEREIRA
Advogado

ABELARDQ 1I. BLUMENBERG
'

e PERSI
A.HAHij

-

Solicitad'ores
AÇÕES: ClVEIS, TRABAr_HISTAS, CO
MERCIAIS, PREVIDENCIA SOCIAL, E!e.·

Rua Col1selheiro Mafra. 48 - S'ala 2
.

"'�'--------------

OTIMA OPORTUNIDADf
.

Ven1de-se umà' pl'oprieda?e situad,a na

ru'a Santos Saraiva N°' 1269 no Estreito,
com o terreno medindo 61 metros de fn��te

deiundo e

Freguês: "Garçon, na. se·

mana passada comi aqui·um
peixe que estava excelente,
e hoje vo�ê me "traz ,êste
aue até fede de pÔd1'e. - "O

gargol1: "Veja111 s9" Pura

iHl,aginação! O peixe ,qu� es

tu' no :;leu prato provem. elo

mesmo peixe, qlle o ,Serlhor
comeu na semaúa' pasSaela
e que .tanto foi apreciado' pe· '

lo Senhor."

Muitas anedotas se conta
de F'reclerico, o Grande" r,ei
da Prússia, apelidado "Der
,'11te Fritz" 'Co velho Chiço),
Costumav,a êle passar r�vis
ta nas sentinelas elo 'pal�cio
de ,Potsdam, a i'esidfmcia
real. Um dia,' apoiado "em

su�, bengala, deparou 'q0111
Ul11 dos' seus jovens gl:'ll1[1dei
ros, em pOSlçao' eE/quis,ita,
espi:qgarda enco,stada no

pôstO clti guarda, canivete
na mão, cortando e 'comen
do um queijo; certamente
recebido de longe, talvezAa
casa. patema. 'Não· rec0l1hj:l'
ceu o rei qUe se, ap1'mÜm�lv!1.
Os olhos azus çlo .velho mor

narcu fitaram ó granadeiro
cam furiosidape. Parotl ,em

sua frente (,J o indagou, com
severidade: "Desde quando
é de soldado'?" O gràflapej·
TO 118,0, se intimidou e res·

pondeu com ar jovial: "Adi
vinlv'l!" "O velho irritou·SE:
primeÚ'o mas, depois,' achou

,ç} :!!t:so!veu', responder

Também "elas"! Meninas

�le um tíme de vollbol na cio
dade ele Arequipe, Peru, de
ram uma surra no' Juiz Es

tenlo Zuniga Del iCarpio, de

25 anos do ídadc, até deixá
lo desacordado! Realizava
se uma lJartida entre o COD

jtmLo elo Colégio São Pech'o
c do COlégio Nossa SenhorB
de FáUnla. A surra foj U111

protesio das· moças conJ),D
6 mau desempenho do juiz.

No bar .cle uma cidadcz.l'

-liha de Mu�as, Caqlbuquira,
,v.�1'6, o seguinte, aviso: .

"O

pIá'-é oc .bb, e fik dvno." Vaj
aqui a,-_.t.ra'duçãG:. "O p.i6. e
oC,ê bebê e ficá deve;no':; ou
e.m linguag�Iil élássica:' "O
pior é você. beber e .f!ca�', de·,.
vendo."

O célebre .romal1cis'ta e

dramaturgo. Thorton : Wild·

ner. contava a alguns ,ami·.
gos que

_ gostava elos peixi·
J;lhos vCl'l)lelhos e que pos
su!a uma gruI1de quantidade

• ç:l_Qs� mesmo� p,,!, banheira.
,

Um d,oê ouvintes, o 'interro·
peu p�!:guntando C01110 fazia
.tiara tomar banho. Thorton
Wildner respondeu; "Bem,
não tenho receio,· porque
m'eio que �les fecham 0$
olhqs!"',

Freguês: "Garçol1, se isto

aC(u� é café eu sou um per·
feitf) idiota. "Garçon: "E'
café."

lo'"'

�'" ",j:li�

e i erança, colocada à, sua disposição, para efetuar ° t�ábalho "pescdo". Na

lcvouro, na terraplenagem e na construção de estradas, a nova linha A�LlS-CHALMERS é

,.j,QQ{�e.ro\lel L Ac.om,p�nbl?-D-,clo as �ais, re�e�tes 'conCW'ista.s. da téí�Lca _qu��omotriz, apresentam.l
potência, versatilidade e economia multlpliccdcs. Desafiam cornporoçoes r

Motoniveladcras rncd. D. Tratores de estêira HO-6., Carregadeiras TL-16D. Carregadeiras
, TLe12D. Tratore�:.d' es'f'ei�� HD-3.

.

'

.,

,Entrega lmedleto. - Facilidades de p.agamento. Completo, estoque de peças para
.

reposição - Assistênál:� �é_cni�a �,()m '" pessoal tre�nado pela própria fábricà.
-

J
., g .

. :Conheça d NOVA f;NHkl�:c.LLlS�CHALMERS ne

'. �.
� .�j:,_:_'',:_;{!1 .�:: ,Rua VOluntáriO,

"

da p61r1,'a, 1981
• Fon,e, 2'}, �.Ol

,(t:(; "K,.rt. ostal 2020 • P; ..�legrc " ,R,S • End. Tel�gra�c�: PAJ�:ºl
I

'

� �nià'f(Ii.C! 1 de Sbte�br'o:.. ii OS1' M fohé' 19-18:, !'
i' H

Caixa P�slal ?í24 " Blumenau • se . End. Telegráfico: AGROPAJROl-
I '

De: Blúmenaupara
BR-·S9 - S'egnnclo ,noti·

ciam os j.OTllais e as emisso·

i'as -locais, estão, <:Imeaçadas
de Í1ova' paralização as 0-

bras' de asfaltamento da,1
BR-59, qlle liga Itajaí aJo·
inville e Florianópolis. A

construção dessa estrad<:l..
tão necessáúa ao désenvol
vimento elesta região, vem

se arrastando há decênios,
ll11ma morosidade enervan

te, grandemente -prejudici�l.
Fiado nas promessas de bre·

ve conclusão, tantas ,vêzes

feita, o Governo do Est<:lc[o,
por sua vez, descura a l11e

lhoria da antiga estrada que
continua: servindo as pida·
des litorâneas e que� está
em estado de verdadeira ca-'
larÍlidade. E' preciso por·se
côbro, d<'i ,uma por t.ôelas, a

êsse estado de coisas. Santa

Catarina, especialmente Blu·

menau, está sendo nluito

,pl:ejudicEl_da. tanto' no que
se refere ao lado econõmieo,
comercial, como, pJ3.rticular·
mente, no que' eliz reslisito
ao movimento turístico. Che·

ga O visitante às, c\ivísas de

'Santa Cataru1a, :venba dos

Pampas ou elo Parariá, eu·'

contra as piores estradas do
mundo. A não ser os trechos

'1sfaltados entre Blumenau 'e

Itajaí e parte do dé Joinvil-

'1e a São Francisco, e ainda

a BR-2, tôdas as demais 1'0·

dovias do Estado não pas·
sam de camulhos' esbli1raca.'
dos pelos quais é um ve1'c1<:I.·

dei1'o sacrifício passar, E'

tempo do governo federal

CARROS USADOS
Vende"se ou frocàms'e

1 - Ano Willys - 1964
1 -, Rural WÚÍys' - 1963
1 -. Aero Willys - 1961
1- Rural V\Tillys-1962'

Tôdos- os veículos encontram-se em per
'feitas condições.

Vé' e tratar com o sr. Lalau à rua Fe

lipe Schmidt, 60.

A Secretaria .da Faculdade de F11,osoha)
Ciências e Letr�s da Univ,ersicl�.dé de Santa
Catarina '�omunica, aos', c�ndidatos que se

inscreverem· aos Exame$ de Suficiência que
às provas se i'ealizarão rla prhneira quinzena
de fevel�eil;o -de 1965 ,e qúe os:�'espectjvbR p1'0-
gramas se Cllcontrm à disposição dos interes
sados na, InspetoriaSéccional;à 'Ruá Emil� Ro-
sa. n.o 121, iJ..esta Capital.

.

Florianópolis, 9 dle outulu:o dé .1964,
AURORA GOULAItT,

Secretária
Visto

NILSON PAULO,

..

�DISTRIBUIDORES
PJ:ocuramós para o �9VO.chuveiio elétri�

co b'Maza" fabricado em, 4 cores. O mais ba�

. 5ft�1 :�,5�jç��,nt�:" ,;?ffté,'. < 'IlVIPORT�P�IlA
'. 'f'A.�tda:l�e,���1!? ,R!OCA, 4D -.

'a)� T�le�o;;;"�G�l�"�:b7: o

- �

7' ,,;;-::�'"" ;,�
-

'

. ..,.,

..�-------=����������--��������:

A V JS O CONTRA ÊLE ��.

"O . Estado"
olhar pa'ra êsse estado de" 15 será a abertura da l;:;x}Jo,
coisas, Santa Catarina é o Hotelaria" nos saIões do
({narto ou quinto estado de Teatl�o "Carlos Gomcs". co

maior renda do pJ3.is. Merece meçando' a convenc;ão,' pro
que ,seja olhado com mais priamente dita, a 19. Do pro,
'carinho na sollição dos seus grama já organizado, COl1S

,problema.s ele maior impor· tarão de visitas às fábricas,
, táncül., F'azemos daqui um passeios' aos pontos pitares·
apêlo 'ao eminente senhor cos dó 'Vale do Itajaí, janta·
Júal'ez Tàvora, Ministro da res de confraterniZaç;ão, con

VÜ1(J�l6, pam que tome a 'cêrto sil1fõnieo, bailes tipi·
peito ê�se -problema. S. cos ela' região, números foI·
Exeià. é um gr811de amigo clóricos. Tanto nesla cidade,
elo nosso Estudo e ,conhece· como em Flori'll1ôpolis, vá.
lhe as neeessidades premen· das homenagens, serão' preso
tes há de acudir·nos em tão. taclas' aos cOl1voncionáis.
angustiosa situação. ' Nos dias 15 a Hl os (:onven

donais estarão retmi.dc)::; dlJ
ca:nital do Estado, oncll: es
tão sendo preparaçlos ilJlc·,
r,essantes pontos :tiara 'li' ri

progl'mmt de visiüis, (k IJH'"
seios e de estudos. O certa·
me' prome1e amplo sucesso.

Enl próxima COl')'(";]JDIldull'
cia daremo outl'O�., clr'çalh(:ii,

I'l'uncil'H COllvençãc Hotelel.·,
1'3 do Sul.

'

Entre 15 e 22 d,e 'lovem·

bl'o, próximo, estarão reu·
,

nidos nesta cidade 'os com·

ponentes da, Primeira Con·

venção Hoteleira do' Sul. A

sição dos Forl1ece.dóres da
=�------------------'-'-----'-'--

{ENTRO MÉDICO DE CHECK�UP DE
SAQ lPAU10

Praça Oswak!_o Cruz, 125"
Fone: 31-4354 e 80-4946

Revisão g�l'al da saúde num só (lIa' SeEl
internação: Prüueira clinica exclusivamenTe
de ;'C�eck..Up" org�ll1iza.da Ílo Brasi]

&
\_:��_7

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Nd MEU proIÜ·(l..Jh'a: so-

éíal ria' Rádl.ó G'ú'alt'ujá; po
.troéínado ú'eta: ImhbiFiári'a
A. Ú'ó'irza'g�,' dle idon'ling>ó',
foi'a'1I1 enfre,1'sta<1'à's' 191)'
mara Pi'ntó �a!iJiíiJ\ia: dió Ei'I'a:
T.e. - Ya'ta' Sfltva:,: Ra.m'l\!a:
d'Ó' A'ICl'ãi'I'llficlY Ide' S. e:'e' mss
(')'I}!jettl\'a ; l\1a.\Í.i�' I!l� Graça:
Pl'ri.ljjó� Ca'r.tWéWt! Fálti'a:, tá'l1'l
b�i'n' p�'r1li;é�'r d�' p\IÓg-1'a:
ma.

Mais (onfõrfo e Higiene, para seu lar e
Esfabele'C.;mento Com'ercial

..

.,\�Ji'19Fj.anópolis,' a êXemlJ]O
;; �óssui uni Serviço de

'

OEDETIZ;\ÇAO.

das grandes Capitais, já

O' r

festividades de Sa t
'1

!!!lo

111n

OFERTAS
OFERTAS
OFERTAS
OFERTAS
o F'E R-r A'S
OFERl AS
OFERTAS
OFERTAS
OFERTAS
OFERTAS
'o F E R 1 AS

�i
i·

DA.
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

o

sus
Petrel1i Netto,
Juizas as senhoras: Clo

tilde da Luz Fontes, Maria
Olívía Meyer, Inês Veiga
Haas, Carmem Oliveira e

Terezinha Damiani.
"O E�TADO" congratula

se com os promotores pelo
brilhantismo que alcança-·
ram as festividades, Í1;este
ano.

SEMANA
SEMANA
SEMANA
SEMANA
S�MA'NA'
SEMAr\lA
SE M A N ,A

SEMANA
SÉ M'A N A
SEMANA
SEMANA

ft
"

•

Invicta 1 litro
\

Cr$ 2.350,00
\

AFORMA CERTADE FAZERECONOMIA

"

,

referência, volta agora suas

atenções para (, reapare
lhamauto da Avenida ,San
ta Catarina, bem no cen

tro . da eidaél',.

equipámentos e aparelha
gens gerais.'

I'

Vereador Romeu Pires

Está vivamente' empe-
nhado; em procurar solu-

,

clonar vários problemas que

�aflig'em a população, o '!'�-,

, C i\ f t Z í N HO, �� AO! .

reador Romeu Pires.' Após
_. l't."'''' ?i!Jltf\ta reconstruçao da ponte \ lJ t� � L .;. ,t 1; ,I) •

�
de Ihiraquera, o edil em ,,_..... ....._-

REX-MARCAS E PATENTES

Agente Oficial da Propriedade
\�,)�\,

Industrial
'

.

Registro de marcas patentes de invenção
nomes comerciais; títulos de estabelecimento
insígnias frases .de propaganda e marcas de

exportações ..

Rua Tenente Silvei,ra, 29 - 1° andar
Sala 8 _. Altos da Casa Nair - Florianópolis
- Caixa Postal, 97 - Fone 3912

URGENTE PRECISA-SE

Hospital' São Camilo

De um oÍidal de alfaiataria
bem) ·Tratar no 14 Batalhão
Alfaiataria.

(paga-se
de Caçadores ..

Avaliado em um e meia

"

VENDE-SE TERRENO
-Medindo' 10 x 30 metros - sito a rua

'. nO 11/6 (trecho 'calçado d Ave-;,'
Mauro, Ramos). Tratar

�fM DOS :ADVOGADOS DO·
nA (Ir

Com redobrado - brilho S, Excia. Reverendíssima

B� '·.)tll:. '
" I transcorreram este ano, as D. Joaquim Domingues de

festividades de Santa Te- Oliveira, Arcebispo Metropo-

f..Á'.I:-'t-·- .

d �Uin�1\" ::.\:-l:ilrr'nl\: rezinha e do Menino Jesus, litano, que fêz a tradicional

plernenbos do tJ1a·Jc Cl,;� ve- ��iiO e Ju; fu ��r�'I' nu realizadas na Capela do Di- benção das rosas,

raneío. víno Espírito Santo, Este ano, a festa teve
n'01S ,hclicQiJtdóis' !b ÉÊ)TTA'L DE CONVOCAÇA'Ü K.; Cunha _ Sylyia Arné- Após as novenas," que ro- como juizes: Deputado Má-

l\1adn�la; esfíveram j'I1I:,1):\: m� "IS"'EMB'" "'-.1_'" GED'."L C D J
_ ram rezadas até. o dia 3 de rio Tavares da Cunha Mello,.dr. n. "" ,J..I!..le>: <""1 lia::; aura _ ase; Daux

(Calpi'ta:t;· com 1l1'é,�móS,' ('S� O',....-."',,"...'.a.:.,;A I' O,utubro, foi realizada mis-' prof. Othon da Gama Lobo
fiDH" C1-re., _ Mígue Herrnínio: .Días -

l)é�li'a!li'stas,· a,g'ri'a'ri'i�I)\'d'ó� Eiéiç,ã:ó' do' novo' Conselho Altamiro Silva; Digíacorno sa às oito horas do dia d'Eça, e- os meninos Sergio
qíô'i<Fq;.t'er cham1�:t'l'c' doo' (;1.'11'-- _ Miguel; Evangelista quatro, comi '1 presença de Brito' da Silva e Leonardo
z'â®'t' '�Ool.!bêrt", {l�l:e I;tm- I - De ordem' do senbor Aíexandxe Fco.; Felipe. -

-----..,.--------- ---------'-----

dlú\lia: o Presi',�f'n·. � Üe doutor Presidente dêste Paulo; Ferro - 'Hamilton
GalúHIe, qitfé nao; estava Conselho Secciónal, e nos José M.; Ferro - Pedro de

llit'SSa'n'db' bem, O'; rdé!IiMs têrmos do a'1'1. 39/I!, do �s- Mourae Fontes _ Ernanoel:
o-p'éra'dÍól'és estavam' f,1·on. tatuto da Ordem dos Advo- Fontes _ Jorge da Luz;
tos para ··q1.iall'qucl' erner- gados do' Brasü (Lei n° 4.215; Fontes '- .: José

.

A, da Luz;
O "AMERl'Sl'iN B:AR", gênéia; (I cruzador fra'J1{·(: .s de 27/4/63), convoco _ 05 se- Franzk _ Friedrich Carl;

do Q'uerência Palace Hot'c( passou' pela costa (la Hh':t nhores advogados' inscritos Fregapani _ Estevam; Gar
foi ponto de reuníão dbs na! m'adtuga;úâ d'c -sá.ba'(lfl nesta, Secção, e_ que este- belottí - Olga de M. Limá;
srs :

.

Guilherme' i Renaux, para d01'Úi'n1gó:- .' [am' 1).0 exercíéió da profis- Gaygnett - Helio; Gevaerd
, Yeda

-

Silva, a l�cjht fkn'l;?,-, Genésio' de Miraúda;' Lins, MISS Objetiva .de Sa,n(,a são', para' a reumâo de as- _ Carlos José: Gomes-
napolitana que hoje, ,);- Carlos Cid Rena'ux: �ngo Catarina 1964, 'yf:;:loi S;'_va sernbléia gera'! ordinária. a Diogenes; GOndim - Túlio
guirá para SàY Paulo, . p?- Renaux, Zulio Zadl'ljlzny, - vai desmar .corn: maiô realizar-se das nove (9) às César;' Gonzaga - Adhemar
la 'Sadia, ,.'paTa pqr:iGlpal' Jorge Konder Bornhausen, da iR'P de JOInvP.'é;, p"';- 'quinze (15) horas, do . dia

. Guilhon; Gonzaga' (fo )
do Concurso _c' Miss �O]J{e- Oscar Cardoso Filho, Fran- movido peta, 'Madellloiseile 19' de novembro vindouro, Carlos;' Gonzaga _:_. Zany;
tíva Internac:�,�i.,S,j 10;,1,

v,

, cisco 'Miranda ,Lins, O.s111a1' . Modas, Calçados trc;;; (},1- na sede da Éntidade CEdi- Goulart Clóvis Souto;
."\

Nascimento, Eds011- da- _,Si1:.. rotos, promoveu "'),:'1 b r:ü _ fício Montepio - 3u andar), Grlllo _J_ Antônio Niccoló;'
v� Jardim, Paiulo'Baúe1'/7Fi-' to par a:é càJ'Çado3 c. meto e na qual deverao ser ,elei- 'Gubert- - José C'!rlos; Rein

ltio, Milton Fett, ,�Laur({ Li da IncÍ'ustl'ia' de Óalc�,d'us tos os novos mem'l3ros do zen _ llFltônio; Hildebraúc1
MISS BRÁSIL ,- 1964 n1'13;re8 e atthur $ch1oês,;' . S'COUT,'

. "

Conselho para. o bIênio _ Hmnilton José; Hubbnel"
'

f Angela Thereia" Wasc�ncel- se:r _ partiéipaTarri:,da"reu MAItIA Ci()'ti'l'�e Ara:ú.lo; 1965/1967; - Ney Walmor; Jannis, _

los, estará 'presente no nião no PaláCIO das, Indús- eX'-Rain'ha do Lirá T. C., I! _ O voto, nos
.

têr- Ermy: J09é _ Walter Jor
Báile das Orquideas - Fi:�S trias, COm o Diretor da" C .• e seu noivo' Manrí'ci'O l\'rów, mos do' 'lrt. 46 e seu ,pará..

ge;· Ke1'.ríeck Werner;
ta de' Confl'a'ternizaçãb dU3 C. dO B.E. _ dr,-Paulo Bar teil'o; mar'cara:m �rt'�onl(:l'o gra'f6 úni:co, do Estatuto, é Klappoth (,ir) - Henrigue;
Debutantes de .Santa ,Ca- nhausel1. no altar da: j·g.reja de São' pessoaI e ohrigatório, sujei- Lacerda - Reinaldo Mun-

brina de 1964, que sefá F 'A' , '_l_ I 'tando-se o fal�oso à pena ".011,' Lacerda - Roberto
\ rand$CO� prOXlm() dia 21 v_

rea1iza�'0 no Clube DOZE A ASSOeIA:CAO - Cume}'- de d'ezem'bro. 'de multa; - ]Vh�ndel; LauTindo - Mál"io;
� ,'� -

.

DE AGOSTO, próximo. dia· cI'al e Ill',�.'-
·

·I·aI i't·c-'·. J'M'n_ III _ Só poderão exer- Lans -- M:moel Bastos; Lei·
"...."""r a ,,& ANGELA Maria; P€reir�t,

vinte e um de' novembi'Q, ,'ille,:part�ciliou da reunião vai recepcionar conVi(i.8.1�':; cel' o direito elo voto, os te - L,'do B"".ulio; Linh�res

Angela, a]?'rira. -o desWe e no 'Palácio .das 1lüT.ú'sftiá:s, no pvóxinlo dia 31. P�i.1'a advogác1'os que, 1.1 data do - Lauro LUiZ: Li.ns - Hyl
. presidirá a cOIili'ssão. julga- l'epresen'tada' peJos 8)'5: '.comemorar os seus (11:;;_2'1:\ pleito, se. encontrarem qui- tem Gouvêa; Lisb.rq - An�

data que. vai escolher a Fel'into J01:tran, :l'!,âl')' Ln'!.-
.

anos:
' . ,. tes <:0111 a .TeSO)ua'ria desta thio AdorIo; Luz _ Aldo

'Rainha
"

4�s'
.

Debutantes, dn;el', M:u·éos 'G'U's"ta"Ú)'; JÓ!'A'ÇAB:A: tem CÓ1T,�S- Secçao; - Á"iJa: Luz --' Carlos Lou-

trê.s -Princesas. e' a Rltinll,:l � , '"
. .IV - Deverão ser eleitos, reiro; Luz � Enio Carneiro

,hl'r��-;:libaeher, Alvaro p'on1u"en'te s��ial dest<t. CO"
das Ora'ul'deas de S

"

"i qí.ünze (15) membros' do da Cunha', Luz _ Laélio;
"

.

\ln";� Gayoso, Petter' Stain,. Ga,s'� l't n:a., Tl'ês jovens, asshía'tn
Ca<t" "1'11a 1964. As Patl'ol'.."S - �,,'

'
.(. Gonselho, dentre arl;vogqdos· 'I"tlZ _ Túlio Pinto da; l\1:a-

...... .� tao ,..TendeI, Ingo' DO'hiér, "LOLITN" qlie faz o "<1�- "i-

Ses "stara-o rellnl'daQ 'p
,

.

f
.

-, . {' residentes na Cap:ital e com chado -·Neusa· Santos; Ma-
..

'

,� .... ,ro-., Ad61. o Mem�Í' e ArnQ DoIr- hut", C01R as pnH\(�ir,l�. no�
xima semana, dia -21 ..

'

. , ,mai.s de cinco anos de ins- fra - Mário; Martins
ler, t�s:' Baile de :\'l:b;s- Oést(, crlc.ã0 no quadro da Or' .Sylvio E. Pira,j'á', Me110
�STN na· Ilhacap, des,; C:i_t:aclne:nsé, 5Cr-'t l'pc-t.li1,ado

, dem (vide relacão anéxâ'); João L, Ferreira; Mello
de' quinta-feira, o Dr. NU- no Clube "10 ,lê l\bio", "

.

FOI
. ,

d V - Os votos serão rece- 'Oswaldo Ferreil'a -, Migue.1
. recepclOna o com .san .Bender, biretor Gt- pró�im()' sá:bado,

-

(fl:'e te!.'i
"t P'

- bidos no dia: sUlDra indicado" _ Eglê MaJ:heiros; Mofum
um Jan ar em, al;tcio pc- rente çla Fundição Tupy, 'como atração um dest'Hé
I G d

.

e no péri'odo dê nove (9) às - João; Moreira _ Edmun-
o overna 01' Celso Ra·- acompanhado da Pepnta- ele Ga·rotas reprCSCIJt:lnt('s h

-

D' t 1 quinze (15) oras do Acácio; Moura - Anto-
mos, o Ire 01' . C a Carteira do Pedro Colin. . c-�,-- �é. Çajliri'za'l, '1\m,gar:i, Vi- .

d C'd't d
- .

, VI.":_ Os advoga,dos reSI- ni9. de Freitas; M;lller,-e. .re 1 o o" Banco
_.:.
(lo

r
YEDA SILVA �, M;l.·SS d,";:"a,

.

Ca"'arlh'l', ·Cal'n....o ''li. d
A. ,� C:-

.

_

- . "'";' , 'f "'t' "del1:Les >'nas' l'vl'i�S OmarJ, Henrique JOãD; N8PPl-
"Blasll, dl�. ,Paulo �ot,Id�_r 'ObjctivlJ, de. Sania. çat:}ri.l. No.yos, Ohapel}p,' Xanxe,rê" cas do Estado, > remeterão Naiareno; Nascimento
,
B'Ol'llhausen, que nesta .Ca.., mi; aCÓI11Pàhhaldi' d'e su':\ Concordía, ítei:{ral do�: Oesteo os. seus votos ,Gom as se- Eny Pereira; Nevesl _ Ro-_
pital, reuniu os agentes 110 nÍã:e dá. M'àl'ia' dê· lJo-Ul'd'�. -

e J'oaca:·i>. 'a. " '.

-

.'. . t 1 01"
.

• - guin'tes cau e aS: meu Sebastião; lVeHa-
Banco do Brasil e represen hoje viajará para São Pau.- . ,A moça mais elegante .c· a) _ em sobrecarta pe- Aldo Severiano; Oliveira ;-
tantes das classes produto- lo. Dela Sadia. A bônita que desfilar .....elhor l'ece,- d 1 h'" b b k

, ' c. . ..", - qu�na ---: a qua nen um. Cath'a'rina N. Ha er ec ;
ras no Paláci� das 'Indus- floiriarrop'O-Utana vai repTe-' Irerá o tíin'l'ó d� Miss O'es- sinal ou end'erêço deverá Oliveira.- Helio Sacilotti;
trias. • setltall a: belt'za � nruHrcl' te Ca:1:al'i1teÍl�. SalJ.etê constár ..,- será colocada: a Oliveira _ J'lyme

'

Carpes;
catarinense no" Con,curso Chiaradia Miss S. C. 1,964, cédula contendo quinze t15) Oliveira _ M:il3CV": Olivei- �

SABADO, o Lira T.C". co- de MISS OBJETIVA IN- estará 1,)l'esente -X- Nos només d'ltdlografados; ra Nicolau Severiano;
memorou o seu 38° anive,'- 'TERNACIQNAlt de 1!1'6·1, Sal&es de festas do Clube b) em sobrecarta Oliveira _ Saul; Oliveira -

sário çl.e fundaçào com bai na CidlÍde de São Pa!u]il, Cruzeiro, haverá um bài'le" maior, colocarão a sobrecar- Vamirê; Orle Carlos
le de gala, apresentando as próximo' sábado. No Ae- nunla; promoção da .·Uniiío ta contendo' o voto acompa- Eduardo V,; Patta - D"'n
debutantes de 1964, pelo" l'eoport{J daquela cidade, Estuda;ntil J () a c a'b e n s: e J1Il1ada de ofíeio MANUS- te De; Paz - Umbert,r) P'L

cronista social Celso Pom- sel'á recebida pelo· lJiret-ol' <UNESO'}.
' ,

CRrTO:__ COM A LETRA E magem; Peixoto - De'.fim
plona. A.· decoração umito do Conc\U'so, Jornalista. Será eleita e coroada �' FIRMA RECON:çIECIDAS � Mário Pádua - Peixot, -

bonita de autoria de Úa,;:- Selvino Gaona e por um "Brôto Estúdantil 1964" ,-oi
. remetendo o voto, e end8re- - Helio: Pereir'l,' - Francisco

belotti;' a orql1estra de Wal grupo de moças. o- éoll1� no. próximo dia 24 -X-�.: I ç�da ao Presidente desta Si:1ús; Pereira _:_ Oscar;,
dir Calmon, animou a noi- nista atendendo gentiJ eon- Um dos g1:andes sociais cO! Secçào sob registro postal: Peressoni - Denno; Philippi
tada, A apresenta·çio das vite assistirá aquela bonita ano, será o. baile das qe.. c) - o voto deverá ser ..;..; wilmar; piazza '- ,Zéíeri- ,F'estejou rpais uma data

meninasj moças foi feita festa que reunirá hdas jo- buian'tes, lH'ogramado p3Jr� postado com suficiente an- no AIlgelo; PiréS =::' :&'liDai, natalícia em sua feliz exis

por Neide Maria, da Rádio vens :oje dire1'sos pa,ísés. () prÓXftnO dia 31 110 clnhe tecedêl1'ci'l, de maneira a NuneS'; Pires .... DUarte pe-, . têricia, dia 5 p. passado, a

Diário da Manhã, com' A- ' Yeda, é alta funriollãria Cruzeiro. estar nesta Secretarial até dia; J?futes ...,; Claudio Amé- eX111a. sra Dulcem,ar Per-.

dolfo Ziguelli e Hiran Li- ,do BaI}co.Agriéola, l\'Icl'('al1� Serão ál'lresentadas vinte às quinze 1101;as do dia' Qci- rico; Praze1'tlS - Hilton; feito Goulart, esp'Ôsa elo

vr�rlf�_nto. O Presiden::.é til S. A.
'

gI'alci'óS�s. meninas nl'oça" ma indicado, Quélll - Ricciotti; Ramos Sr. Urbano Goulart. Ao re-.

Aútônio "Apóstolo, usoü ela A MODELA:R e a ;VLl,�ie cujos nomes divulgal'emos Flor'ianópo'lis, 5 de autUo .;;.:.. Ariíaury Faria:s; Ramos - gistrarmos o

-

feliz aconte-

paIavra, Eliza)Jeth"·cAt�\n Boutique, promov�ran". o opO-'ttunamente. bro de HJ64
'.

Carlos 'Zoenisch; Ramos - cimento, enviamos . à dis·

com seus famosos ped1- traje típiCO, qúe Yerb Sil- ,MAY.SE Zadrozny, filha Altan'ltro Silva Dias JQão C.arlos; Ramos - Jo� tínta aniversariante, votos

mes, presentiou magnific 1S va:, v'ai desfilar en: São do casal Arno ZadJ:01. ...�l'y.'
.

Diretor de ���tari� sé dê Miranda:; Ramos (fO). de perenes venturas, exten

estojos para as debütanLes Paulo, COl)]' traje e-:pürte Diretor da Artex de 13111- r ..........._,
.

- Nereu; 'Ram,és .;...:: Rubens' sivas à sua mui digna fa-

64, ,DUMARA Pinto, rece- representando as pr;.Jü13 de menau, pTóxlmQ sábado RELA>C/i,() DOS ADVOGA�, de ATrUda, Regis - Arnoldo mília.

b'eu a faixa da Rainha '10 Sari'ta Catarina A ')tio vai casar com o Sr, LTE'é-1; DOS ELEGíVEIS José; RegiS - Maria' Helena

Lira T.C. 1964, de VERA Modtêlo, \ patro�inou um Fritschn'eck. Os conVidq:i. ::;
CENTRO C.; Régis - Osní de Medei-

Goulart de Souza. bonito óéülos escui'o' de seda recepcionados j)f)
ros; Rezende ..... Sérgio

veraneio para um duR C.)!l1- Ta:b'ajara T, C. ,Ab'rall'lm Marlene; Uchôá de; Ribeiro - Telmo
._� . Ab'raham _ Wilson; Abreu Vieira; Rosa - Almjr José;

_ Heli:o; Al'meida - Antô, Ruhland (jr) - José; Salles
�'Ío Gomes; Ara�.io _ Hidal- - Geraldo Gama'; S. Thiago
go HOmero Soares; Assis - - Acácio Gariba:ldi P. F.;
FranciSCO; Assis - Gasifio. S. ThiJ;tggo - José Antônio;
Simone; Barreto - Ivete Santos - Helio Barreto;
�ialbach; Barreto _ Jl\hl'- Schaeffer � João Jpsé Ra- tece em todos os anos, a·
b'io ,Jupy; Basto� _- Fprn�n· mos; Schrrlidt - Roberto guarda-se pleno êxito p?r�
do Jo'sé C.: Bayer (Neto) _ Waldyr; Silva - Aderbal as festividades em refe
Jó'ão'; Beirão :_! Luiz Ell:\!'('\' Rr-lTlOS da; Silva - Emilia- rência.
uio; Bell'o _ Si�1Val; . Ben- na Cardoso; Silva (Neto) -

venutti MU;;l.cyr; Bere- Frederico M. Silva _:_ Gécio
nh'luser _ Hetifique; Bít- Souza; Silva � Nilson! El
'tencourt - Yoltdory; Bln.si pidio; Silva - Nilton Ba

� ,Maria de Nazarefh F.; Ust'!; Silva - Renato Ra

BIasi - Aluizio; BIasi mos da; Silva - Walmir

Paulo Henrique; Boabaid _ Cardoso da; Silva - W'alter
-

Antônio; Boabaid _ Elcy :i3arros; Silveira'� Alvaro

Irene; Boabáid _:_ José; Boa, Millen; Silveira _ Helio Mo

baid _ José> Felipe; Bonnas- reira (ia;
.

Slo:w�ns�y � �e-,
sis - João Baptist"l.; 'i Bor- cian; Souza - Ant'ônrd Be
ges ...:.. ,NiÍsón Vieira; ,Bote- Belarmino; Souza - Alci

lho - Valeria Torquato A,; btades V� S,; Souza - Fer

Brito· - Dilermando; Brog-
. n,'lndo Mendes de; Souza -

noli -;- Thales'; Buendgens":' Joel Vieira de; Steiner
Frederico G.; Caldas _ Raul Heitor Francisco; Tang
Pereira; Cardosó - Gercy; Günther' F. Walther; l/ba -

Carneiro - Antônio R. L., Getúlio José; Vaz'- Louri

Días; Carneiro (Filho) vaI; Veiga - Lui Olsen da;
Joaquim; Carn�iro - JOrge Vianna - Oswaldo Bulcão;
Kfautz; Carreil'ão _ Yrm Vieira - Fúlvio Luiz; Viei

Callado; Cascaes - Altair r� _ Maria de Lourdes M.;
da Silva; Cavallazzi - Ên'io; WJethorn .-'-Mário; Wolff -'

Dib _ Cherem; C11erem -- Augustó.'
Jorge; Gosta - José MiL- Aliamiro Silva Dias
xil1o, Seâa; .Couto �� Eúricº, Diretor de Secret.aria

',.';

deaetfzatlora·

" pedctizaçi:\Q sig'nifica mai,s corifôrto e higiene par'3-
o seu ,lar ou estabelecimento comercial, pois conhece
mos os beneHeios propOrcionados pela exten'niiíacão'
ele

-

insetos,
•

,;, Nosso serviço é perfeito porqtíe pos�1}imds pessoal
teêriico especia:Üiado e usamos material e equipa
mento de prlrneíra ordem.
" O pl'odut,o ut,ilizaclo (líqúidá de compróv'l.da efici
ência) é inofensivo ii. sa\lde, não mancha, nem per.
tl!l'ba as tal'efas domésticái!! ôü comel;ciais, pCiis a se

.cagem é ultra rápida.
" E O QUE É IMPoRTANTE: Vcicê�.nãó precisa 'Sair
de casá ou do esbbeIeeimtmto comercial 12oderido ve

l'i:Hcat a eficiência do serviço. ,.

�.Mài�u_e hoje, mesmo q_ �'e a 110ra em que dese-
Ja. dedetiz'ar. Telefone para 2681. Atendemos com, pra-
zer.

'

,.
-

.�erviço éSpeeial contra môseas
* Serviço eSpecial contra baiâlt\às e pUlgas
.. SerViçO de prevenção· contra éúpim e traça
.. Serviço de imunização contra cupim e traça
>J; Garantia ·de seis (6) tneses nos sérviços 'eontra baratas,
pulgas, traças e cupim, e de dOÍs meses fios serviços
contra mõscàs

.. Preços a partir de Cr$ 5.000;0.0 (cinco mil cruzeiros)
".,

Manu�l Martins

Sra. DuIcemar GolÍlart

Festa da Padroeira.

Começaram os preparati
vos para a tradicional Fes

ta da Padroeira. N. IS. !ma·
culada Conceição, a ter

lugar no próximo dia.8
de Dezenibro� como acon-

Câmara Municipall, �

I '

Está em tramitação no

Legislativo
.

Municipal, o

Projeto, do Código' Tribu"
tário. Entretanto, por moti�
vo de pedidos de vistas

nflS últimas sessões, a ma- I

téria não ponde ainda ser ,

liscutida ,e votada.

milhão de cruzeiros, o H(lS�

pital e Maternidade São

Camilo, 'vem de receber de

presente do industrial Frai1
cisco Catão, um aparelhó'

• microscópio "Beck Kassel"
adquirido na Alemanha
com mais essa· aquisiçáo, o�
Hospital São Camilo

.

pleta-se em

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Do Correspondente
,]ABES GA'RCIA'

do Estado, além de secreta

rios de Estado, deputados e

auxiliares imediatos de seu

govêrllo, ocasiao em que
os ilustres visitantes recebe

ram os cumprimentos do sr.

prefeito municipal e de ou

tras autoridades, civis, mili
tares e eclesiásticas do mu

nicípio.
Grupo Escolar "Aderbal

Ramos da Silva"

Mais Obras Inauguradas
Pelo Governador Celso

Ramos

Conforme estava progra-
mado, chegou a Tubarão,
terça feira última, Ó exmo.

sr. governador Celso Ramos,
que aqui veio pela segunda
",:,ez, em visita oficial, para
inaugurar importantes obras
de seu govêrno, e que, por
certo, ainda voltará antes do
término de" seu mandato pa
ra outras inaugurações.

o programa da visita go
vernamental teve Início com

as solenidades de inaugura
ção do G. E. "Aderbal Ra
mos da Silva", um dos mais
modernos estabelecimentos,
no gênero, em Santa Catari
na, situado no bairro do Es
porte, onde se achavam con
centrados escolares de todos
os educandários da cidade e

grande número de popula
res. Tambem se fez presen
te, para as continências de
estilo ao primeiro mandatá
rio catarinense, a La Cia de
Fuzileiros do 23.0 R. r.

Recepção em Capivarí

'As 9,30 horas, precisamen
te, chegava ao bairro de Ca
pívarí de Bz-íxo o exmo. sr.

governador Celso' Ramos, a

companhado do deputado
Ivo Silveira, presidente da
Assembléia Legislativa do

Estado, do dr. Aderbal Ra
mos da Silva, ex-governador

P/�RTICIPACÃO
,

\

Modesto Silveira ,e Sra., Izidro Pedro
Coelho e Sra., ,

participam aos seus parentes e amig.os, o CO�l
trato de casamento de seus filhos.

MOACIR E Mr'\:ROLI
ocorrido no 'dia 26 de setembro próximo

passado. Fpclis, 9.10.64.

•

Ut-�iV�RS�D�.DE DE STA. CATAR!NA
D!VISÃQ DE MATERIAL

. EDITAL N° 60/64
Co�corr�nda Pública nO 59/64
o Diretor- da Divisão do Material d�vi-,

damente autorizado pelo Magnífico Reitor da
Universidade de Santa Catarina faz ciente,

aos interessados que se acha aberta concor

rencia pública aprazada para às 14 heras do
dia 23 de outubro do ano de 1964, para aqui
sição de material eleétrico destinado à Im

prensa Universitária.
Maiores especificações poderão ser obtí

'das na Divisão do Material da Reitoria da
Universidade de Santa Catarina, nos dias
úteis,no horário das 13 às 17 horas.

Divisão de Material, em 8 de outubro
de 1964.

Josué Forthkamp
DIRETOR

4-10-64

Olhos que Muito� Viram
precisam
de atenção
constante

.

,��
FAZ BEM AOS OLHOS

arte deve ter plena libe:
dade de ação. evidente que
quando fôr usada para pro
duzir uma obra de art,e.

Mas foi com satisfação
que li que êles resolveram
fundar um grupo de cinp.-

, Na última correspondên
cia que recebi do colega
Emanuel, de Porto Alegre,
dizia-me que o Cine Clube
Anchieta havia terminado.
Êsse cine clube sendo de

pendente de um cOlégio,
Colégio Anchieta, não ti
nha o apôio devido para
voder funcionar como de
ve funcionar o colégio in
trometia-se nos assu.\t0s
estabelecidos pelos agre
miados tirando-lhes a li
berâade de 3�ão. Ora, um

cine clube que não nossui
.movimentos livres para ba-
talhar pelo cinema, mes

mo que tenr.a que C0l1tr8,�
riar certos preconceitos so

ciais ou religiosos não deve
funcionar mesmo. Cin'3:rna
é uma arte. E' com tôda

ma que se reune uma vez

em cada casa. As'S!m po
dem continuar como se ti-
vessem um cine clube �m

de podem agir C'lID plena
liberdade para desnvol'Te
rem seus conheclDlentos.
Eis um exemplo pa:::a mUl

tas que se vêem nestas
mesmas situações e, m,'s

mo os que se interessam

por cinema e não têem um

cine clube, ,como é o caso

de Fpolis, podem fazer co

mo êstes jovens de P.A.

Jorge Rob�rto Büchle:.;
---------------------------------------- ,----------

AGENTE FISCAL
De hppôsto de' Renda

I
Apostilas de acôrdo com o novo progra-

ma.

Preço da coleção c'ompleta: Cr$ 15.000,00
Atendemos por REEMBOLSO POSTAL.

\ ,

Para os Estados mais distantes enviaremos
via aérea, sem aumento de despesas

Editôra Inca - Av. Rio Brane.o, 185

:,,/1708a1711
T

EST

Apo o d,..,d1!p rmlitar e

estuuantu. o sr. governador
procedeu ao hasteameuto' do

pavilhão nacional, ao som do

hino pátria cantado por to

dos os presentes.
A aluna Marilú Rosendo,

com todo o, seu entusiasmo

cívico, fez uma saudação à

Bandeira.
Sob calorosa salva de pal

mas, a exma. sra. Ruth

Hoepcke da Silva, esposa do

patrono do estabelecimento,
recebeu d'1.S mãos da profes
ra Maria Regina de Oliveira

uma corbeile de flores natu

rais. '

Os Oradores

A primeira oradora foi a

proressôra Zulamar Koenig

que, em nome dos corpos'
docente e discente, agrade
ceu ao governador Celso Ra

mos aquela obra que tanto

veio beneficiar as crianças
do oairro do Esporte.,
Na qualidade de acessar

de Educação do PLAMEG, a

,quem cabe, executar taís o

bras, ouviu-se a palavra do

professor Osvaldo Mello Fi

lho, o qual apresentou d'a:d'os
interessantes sôbre a referi

da obra concluída pelo
PLAMEG em menos de dois

anos:

A seguir, o prefeito Dilney
Chaves Cabral saudou o go
vernador Celso Ramos com

um. primoroso discurso, exal

tando também a figura do

dr, Aderbal Ramos da Silva,
pelo muito que fez por esta

cidade, quando no governo
de /Santa Catarina, daí
- acentuou - a justiça dia

homenagem do govêrno de

Santa Catarina, daí - acen

tuou - a justiça da homena

gem do povo tubaronense
ao dar seu honrado nome a

êste modelar estabelecimen

to de ensino.

Coube ao deputado Wal

demar Salles saudar o dr.

Aderbal Ramos da Silva, o

patrono do educandário, 0-

portumdade em que fez um

retrospecto das obras reali

zadas pelo seu govêrno em

Tubarão.

Agradecendo a homena

gem que lhe estava sendo

prestada pelo povo tubaro
nense, proferiu brilhante- o

ração o dr. Aderbal Ramos

da Silva. A certa altura, te

ceu considerações em tõrno

do PLAMEG, à frente do

qual - afirmou - eneontra

se o eng. Anifles Gualberto,
com uma atividade extraor

dinária. Por fim, formulou

votos para que o G. E. "A

derbal Ramos da Silva" se

ja um celeiro de consciên
cias bem formadas para o

bem do Brasil.

Ante enorme expectativa,
discursou o chefe do Execu

tivo Catarinense, que iniciou
sua oração dizendo 'que

; _',' inaugur�ão dêsteresta1::Je1
:: menta represe�ta mais"i'i.lm
marco na históri!'t política
de Santa Catarina", pois é
do seu programa de govêr
no dar educação a tôdas as

crianças cat'=Lrinenses. Quan
do afirmou que o Ginásio

Industrial de Tubarão seria

uma realidade ainda no seu

govêrno, os presentes pror

romperam em prolongados
aplausos. Encerrando suas

palavras, disse s. exa. que

tinha sua vida ll1sp1rada em

Vidal Ramos e Nereu Ramos

que tanto ;:ize�-am p'1.ra o

bem da famína catarinense.

Visitaçi.io Pública

Ao desatar a fita simbóli

ca, o governador deu por

inaugur'ldo o G. E. "Aderbal
Ramos da S!lva". Pelo repre
sentante do sr. Bispo da

Diocese de Tubarão, monse

nhor B�rnardo Peters, foi

procedida a benção ao esta

belecimento. Entregue à vi

sitação gública, foram suas

dependênci'ils percorridas
por centenas de pessoas, ou
vindo-se aqui e aU referên-

.

cias elogiosas pela beleza ae
estilo e confôrto completo
às crianças que terão, assim,
maior prazer em estudar. O

projeto, digno dos melhores

encômios, é de autoria dCi)
eng. Adro.l1Ido Pinto Perei

ra, da Diretoria de Obras
Públicas.

Inauguração de Retrato$

No gabinete da Diretora,
teve lugar a inauguração dos
retratos de Celso Ramos e

Aderbal Ramos da Silva, u

. ando da palavra, na oca.

síão, o dr. Elpídio Barbosa,
secretário da Educação e

Cultura, o qU'=LI enalteceu as

fíguras dos ilustres homena

geados. Sob aplausos gerais,
o retrato do dr. Aderbal foi

descerrado pelo sr. Gover

nador, enquant0 que o do sr.

Celso Ramos o foi pelo dr.

Aderbal Ramos da Silva.-

Encerr'lndo as festi\lida

des, a níreeora do educan

dário, srta. Nadir Zapelliní
Schiefler, procedeu a leitu

ra da ata ínaugural de G. E.

"Adérbal Ramos da Sil'Va",
cujo doêumento passou a

receber !'ts assinaturas
_

das

autoridades e de pessoas de

destaque presentes.

Enel'm Elétrica Para 31

Zona ria Madre

I,
Velho sonho dos morado-

res da zona dia Madre vem

de ser concretizado com a

inauguração, às 12 horas, da
rêde de energiá elétrica pe
lo sr. governador Celso Ra

mos, tendo comparecido ao

ato, além da comitiva, as au

toridades do municípie e'

moradores beneficiados com \

a obra de iniciativa governa

mental.

As soíerrídades .se realíza
ram, na' localidade de maee

Al1l0, onde o governador Cel
so Ramos foi recebido .com

calorosos aplausos. ,

Em nome das famílias be

neficiadas, agradeceu ao

chefe do Poder Executivo

Catarinense tão importante
melhoramento a srta. Maria

dei Carmo Gaspar.
A oradora seguinte foi a

professôra _ Polônia, Cargnin,
da Escolas Reunidas "Ber

toldo Zimmerman", a .qual
saudou o governador, agra

elecendo também ao presi
dente da Cooperativa de E7
letrificação Ruràl pelo tra

balho desenvolvido na cons-

trução da rêde.

Interpretando o pensa

mento do presidente da Co

operativa de Eletrificação
falou o Deputado Wal

demar Salles, que disse

da itrportância do empre

endimento que veio benefi

ciar cêrca de l.2QO fa�as
residentes desde o baírzo de

Passagem -até a dívisa com

o município de Laguna, po
dendo "atender com energd-a.
elétrica abundante as 100a

!idades de Congonhas, ,MSito
Alto, Passagem e Madre.

Suas últimas palavras f.QTam

de agradecimento ao sr.

governado'r do Estalie, a.

quem elogiou a, meta de seu

govêrrro traçatia: saúde, ele
trificação e educação.
Sob o espoucar de fogue-

,tes, o sr. governador Celso

Ramos ligou a chave geral,
após o que se viu a tão al

mejada iluminação a eletri
cidade que veio dar maiores

possíbílídades, _ econômicas

aquela rica ��o vale do

RioJ'l1J;l:barão.
:.I��N
Como último orador, ou

viu-se atentamente o discur

so do chefe do Executico de

Sant'l. Catarina, que disse

da satisfação que sentia ,na

quêle instante, ao ver cum

prida mais uma promessa

que fizera quando candida

to, salientando com p'lla
vras de agradecimento pela
homenagem que lhe fôra

prestada.

Churrasco de Confraterni

zação

'As 12,30 horas, teve lugar
o churrasco de confraterni

zação oferecido pelo povo
de M'1.to Alto aos ilustres vi

sitantes, verüicando-se um

ambiente de franca cordia
l:dade entre os presentes.
Após as despedidas, a ca

ravana oficial rumou para
o município de Treze de

Maio, onde serillm inaugura
das outras obras.

Porque é que o João zi
nho ti quando se fâ1à em

aumento de :passagens? Res

ponda a esta perguntà
ga.nhe uma bicleJ.eta novi
nha em fôlha. As cartas po
derão ser remetüias para os

seguintes endereços: Rainha
das BicicIetas rua Cons. Ma>

fr�, 154, Filial no Estreito
rua Santos Saraiva, 37 aí)

lado do Clube 6, oU para a

Râdio Anita.·Garib�ldi.

-

Primeira -Ginkêlna da Fogueira
o sr. Hamilton Carneiro

Marms, gerente da Monaork
no Paraná e Santa Catarina,
o sr. P. ,N. Nascimento, as

sistente-gerente, e O sr,

.A!dauto Freitas, diretor-pro
prietário da "Rainha das

:Bicicletas", mantiveram on-

tem entendimentos cóm a

direçãa da Rádio Anita. Ga-
. ribakli, quando fiC01!1. ' as- •

sentida - a realização, em

data apropriada, da PFl:I
MEt�N QINKANIA DA FG·

,

GUElRA, competição' espor
tiva em bicicletas de pas-

IIRstiMo de Aposentadoria ePensõe
,

dOs:,Empregados �m Transpor
, '. íes e Cargas

AVIS'()
, o MPE'NJ - aVisa; a. tódas as Emprêsas vinculadas

,O ineditismo /da provar , sett�egilJtt(!-l1Ue, face ao disposto na Lei 4.357, de 16-7
que, cq,hgregará, aos pares, os seus débitos (inclusive contrtourçêes descontadas
ciclistas

_

de �m'bos os S8'- rrãoY, re'1erentes a períods anteri0t a ju,nho pp., !pO
XOS, esta destl'l'lada. ades" ;

rão s�r pagos com a reduçá0 de 50% (cínquenta
pertar �esusado m�etê�$e,

_ :.�et;itQ)' do valõr das: m'dltas aplicadas, até quinze
rresta capital, m�srno �e.m se ,óttttdn'o 'de :�9ff1. Não está-'ÍãG sujetta.s à correção mo

.
-

,
da no artigo 7. da men

seio.

�111..:'r-,
em 5 mi/w

COHfE(ClOIU-Sf OUW1UE; I1Pf
Di (I!AVI

.u\ �
- i»a: {rlJlG!l(o 19'J!lllIIo, 'no� l

�
�--.. ,.""..�

�; '�'�.í{!���-;t,(,"
i@l'es a Cr$ 500.000,00 (Qninhe

� liqUidados a.té quatorze de novembro
, ,

.,...... '\...
�

..

, ��.êfMtolt luperiores a Cr$ 500.000,,00 (Quinh
"

mil cruzeiros)' e inferiores, a Cr$ 6QO.OOO,OO (8eisc

�� i, Ihil crUzeiros)' liqUidado em duas prestações men

e ig�ais, d�de qu'e a la �eja paga até quinze de o I
bro de 1964; \

c) os débitos superiores a Cr$ 600_00j),00 (8eisce
mil cruzeiros) se liquida-dos em até 20 (vinte) pre I

çôes mensais e consecutivas Não inferiores, a- Cr$ : .. 1

300.000,00 (tre2lento���ciuzeiros) cada, desde çue a;
seja paga até quinze de outubro de 1964.

A cotreç.ão monetária abrangerá todos os

liquidadOS na forma acima, inclusive os pendentes
ações judiciais, que não estejam garantidos Clom DE

srro PR'EVIo EM DINHÉIRO.

ERquanto e1n débito COl'D. Os IAP's as pessoaS j Idroas não poderão distribui·r quaisquer bo�ificações, Iou atribuir parti�ação de lucros a seus sócios ou q

tistas, belll_, como, a Diretores e demais membros de I
gãris ditige!ites1 ,:fl$cais !ou <consultivos. Quaisquer inf

Imações sel,"fi.a p.-tadas, na..- séd� �esta DE sita à Pr

Pereira" OHveil"à" nesta cidade.
Rodolfo' F. Pinto �a Luz-Mat. 1927

,

Delegado': ·Estadual
6-7-8-11-12-13-10 i

, �

�L: 'Nada -fi"e�; '_�'":S ,;.r�.�iIi;f;;:
:'t

'- J- .../' ., � � �., ,

,J- -

.. ' -., ""-'." .detalhé� da_ atI'

petição serão d

R'EBIT"t'
' nh�cimento . púi>f

J .namel�te_

Exija em seu carro
O s:wesso d� Ginkana dai

Lona de freios COLA:QAS' Foguena .

esta aSsegurado

60°1.' 't pelo entusIasmo do proprie-
- 10 ma1S no aprove1 a- " . .

t d L
tano da Ramha Ãas Bicicle-

men o as onas. t 1- ....,--_._ daas e pe o uu.u:'UJJ.<>mo

CASA DOS .,fREIOS ::b;:�E��U;::��
a quem a Monark e a Rá-
dio Anit'=L confiam a organi.

Rua Santos Saraiva 453 zação e realiz�ção dessa
ES'IREJ:TO prova esportiv@o

�$::!lh�\������li;1� .,.�•••__IIIII!iIi.����' a:T\��\�� .'--'�""';im�
-

PROTEJA seus

OLHOS
,

,:;� �

r use 6culos "
bem adoptados

-"

•

CASA' VEN'DE:SE
Sita à 'Rua Daart� Schutel,. N°

Tratar no local
Aceita-se parte, financiada . ou -apar

mento como entrada.
Grande terrerto para construção.
JJi 11'-.--

,

atendemos com exruidõo

), suo te,càito d�.óculos

"t', QTIG� :,fiSPEC'AlIZ�DA
?.' \�Q:D,��O LAIORATotUa

VENDE-SE
Vende-se um: terreno no jardim.Flor

no Fst4'eito medindo 10 mtl frente por 35
de fuh.dôs tratar na L B,A �ont' a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Gfnásio Charles Morifz cedido pára
o Quadrangular .Paulista x '

Istarínenses
A diretoria da Fede!"lt- neíe Goverr,'ú:Io!" co.so Ra

ção Catarinense de
�

l)'ute- mos.

bol de Salão, finalmc .i':e Assim é !la'! nos' dias 17
conseguiu a cessão do 01- e' 18, as rodadas uuplas �:'?_
násío CHARLE.3 EDGARD rão desdobradas naquele
MORITZ, para as oi-putas excelente ginásio cooerto,
"os jogos e '1trp catarínen- com rapaeidr...:\c paru 3,500
ses e paulísta« pe'o Tor- pessoas.

·Basquetebol na Parada

PLACAR ESPORTIVO DO

PAIS

CAMPEONATO CARIOCA
DE PROFISSIONAIS 4a.

RODADA' DO R�TURNO
I

No Maracanã - Botafo-

go 3 x Bangu 4

Em Figueira de. ,Melo -
São Cristóvão 2 x América
3
Em Cálo Martins - Can-

to do Rio 1 x Flu�jnense 1
- Jôgo inacaba00
Em Consélheiro GaIvão --:

Madureira O 'x Bonsucesso

1
'

CAMPEONATO PAULIS
TA DA. DIVISA0' ESPE

CIAL.

No Morumbi - Santos 3

x São Paulo 2 _

Em Baurú - Noroeste 2

x Portuguêsa de Desportos
2
Na Rua Javari - Juven
tus 2 x Guarany 3
Em Araraquara - Ferro
viária <..; x 15 .de Píracíca
baO
Em são José do Rio Pre
to - América 1 x Bão Ben
to O
No Parque Antártica
Paímeiras 4 x Prul.1entir:a
1
hm Ríbeírão Preto - BJ

tafogo 7 x Esportiva de

'Guaratinguetá 1

Cl.M:PEONATO Ç' 'TTCHO

PEL
mengo O x duarany O

CAMPEONATO MINEIRO',

li;m Porto Alegre � Inter

nac,ional 2 x Cr'1lz3iro «
Em Bao Leopoldo - Aymo
ré 1 x Flamengo 1 (sábado)
Em Pelotas - Brasil 1 x

Grêmio Porto-Alegrense O'
Em Nôvo Hamburgo - Fla-

MAURY BORGES - GILbER'l'O N.é.HAS
GILBERTO PAIVA

COLABOnADORES
R'GI LOBO"":" MIL'I'ON po. A'VILA _. ORILDO LISBOA
M:ARIO INACIO COELHO"":" DÉCIO BORTOLUZZI

ABELARDO. ABRAHAM

CAMPEONATO PERNAM

_BUCANO
Em Recife - Esporte 1 x

Náutico 1
Em Belo Horizonte - Cru- Em LImoeiro -. Centro Li
zeíro 5 x Pedro Leopoldo. moirense 2 x Santa. Cruz 5
O
Em l)'l;lerlândia - Uberlân
dia 1 x Nacional 2

I
Em Sabará - Siderúrgica
2 x Democrata 2
Em Divinópolis - Guara
ny 1 x América O
Em N,ova Lima - Vila No
va 3 x Renascença 3 ,

CAMPEONATO _ PARANA
ENSE

Em Curitiba - Primavera
3 x Operário 1
Em Ponta'Gros'll:1 - G1.la
rany 2 x Ri::> Braneo o
Em Paranaguá - Seleto 2
X' Brítãníá O

Boletim do. Quadrangular
"6overnador' Celso' "Ramos"

A Fed�ração Catarinense
de Futebol ,de Salão, apôs
algun� estudos

-

resOlveu fi
xár <> preço de Crí 200,00
Para tôdas as rodadas pe-'

, lo Torneio Governador Ce!
so Ramos a. iniciar-se ama-

nna,.
.

Fia cotado para
•

Jogar .e,m
Blumenau'·

A diretoria do, Guarapy .

manteve a meses átrás
contatos com 60S mentores
do clube da Gávea para '

uma exibição em' Blume:
�1au no próximo dís 15 de

. nOvembro, o' que iicou
acerta..do inicialmente na

qU<Jh oportunldade. Agol:l.
o ci.Ibe índio V'll mand&.r
um emissário nê L�'J, afim
de C; 1(' o ·ch.'.be rubro con

e,ln

'-x X

Aquele desportista re-

tornou à Florianópolis ba:l
tanté satisfeito, pois tudo
ficou ·resolvido da melhor
maneirà entre a Federação
e o clube da Manche"ter,

A jornada do estadual
catarmense de futebol re

ferente a 19tH, termmou

para o Carlos Renaux, pai-
.

sandú e Usati. Estas �'tês
agremiações estào presen
temente se rerazenr'o das
duras batalhas travadas no

Estadual.' A "ordem" nas

hostes destas agremiações
(ta. Liga Desportiva Brus-

. quense é a pl·t)p<).l"nç�,o sé
ria e erícíente para. as dis

nUA. TELIUA L. PEREIRa. putas na Divisão -:te Honra

Clínica Odontolõt fica de CrI do campamato catarmense
anças e Adultos de .futebol de. Wô5.

Consultório:_, �\�. Tenente
SllveiT8 ''28 - 1.b Andar - x ,x x --

Fone 3798

CAMPEONATO BAIANO

\
Em Salvador - Vitória' ,3 x
Guarany 1

.

CAMPEONATO
NENSE

Em Criciúma - Comerciá
rio.2 X Hercílío Luz 1
Em Itajaí

.

- Barroso O x

Metropol O

CATARI-

Excluslvamentp com

niãrcada
às 18 boras

MlJ- ,.TABELIÃÓ
l.J� l�L)TAS
RUA CONSE
LHEIRb !VIA
:.ERA,37

PORQUE NÃO TEMOS O 14 BIS",'
•

• E.,OLIMPI
Placard� ESP,ortlvo dq País

Décio Bortoluzt era da competência' do Sr.

Meus 'amigos,' � ce se la_ Presi:lente e do Depar
mentar o aue comento a tamento de Basquetebol,
aeguir.· As opiniões' ernití- aceitar' ou não a ínscnção
das neste arti�!) S:10 mí- tardia 'do candldato I'!:'J ti

nhas, e acredito estar o tulo. Não o fêz para a en

leitor com o seu parecer quíz. Grau zero para a en

eoerente com (l meu, àpós tidade por êste seu ato. Es
se ínteírar dos ta+,,18' acon- pero que se' redima. nega

tecidos na Federação ca- nizando a contento o cam

ta.rinens� de Basq(;(�teb?l., peonato adulto. Fbi. con

Quero que vejam esta cri- descendente com os .;l,ope8
'Uea inserida no' meu co- ausentes do Torneio Início
mentárío, como eonstrutí- tàcilmente vencido:peLo

.

va. O Clube S\Jc1al Pa)nei- Paíneíras, e estiveram cer

ras entrou com o pedido de tos. Devem sempre burlar

inscrição aos campeonatos o' regulamento, -qnando �

jl,lvenil e infantil, cin�o infração - trouxer benefício

dias após o prazo determí- áo nosso esporte, Se o Cu

nado, Não. o fez. d�ptro dei, ,I?idp 'ga,nn®· ,clQi�, titul:)§
regulamento norftA6. ,�tá- tl\t "mpl�'; QQlI1Q� � di�

.cv M, 'M, BORGES - x. X.'
.

x.' ':"- ".' o dirigente Carlos FuI-
então, não �a.�!t c(.l)sa...-.. na gj�llo. o F.l\in€)imfi tJer.t\ "'� , .

,
.. ,

guido arregi.nelital<' àtJe.�Q�' que dIsputar CQUl (;) "Ga;ra.v�- ,
\' graff que havia seguido p'\-

. Finalme,nte a Fedêraçáb -' ta. Joln'VlIle, com "a mIss§.Q
, daqu�las catef,')rinS, Com a na e �Jniversitário o gah'.r- A representaçãO' da Asso-

ausência do r�!UlJe Doie dão 'máximo do bola;,.ao-ces Catarinense de Futebol tie
ciação Atlética TuPy de

de acertar tpdos os deta.-
.' ,

. ' Salão, conseguiu J'unto !lo ,lhes com os d;!"�!2:entes d')
do campeonato os rapa- to florlanopolitano. Somen- Jeinvile que estará. repre-

"

zes do Veterano, como, 'la- te porque os dois prlme:tOS direção do ,Ginasio SESC- sentando. o salonismo catlt- 'Tupy, já retornou à capi-

d
..

t d ,,' d SENAC, a permissão (para rin'ense,. J'un'taWlen.te ,"''''m
tal catariner�se.

bemos, transferiram-se .,pa� .

emons raram e",eJo. !'! � \AJ

'ra Ç) "Benjamim" da Fede7 ver "qisputas de ��;l1PO., realizar partidas p'elo: Tor- ,o clube Doze de Agõst "

ração, que logicamente, pas substituindo a� diplomati- nel0 Interestadual :sa:Ionista· nestas, disputas in�erest:l-'
. '. .' entre catar'ülenses e' pau- ' , ."

'

sou a possuir equlpes das cas', e para tal tiver�m de duais, Ideverá chegar à Flo-

categorias bãsicas do nosso ,pa!lsar .
por. cima 1:). regu- listas, naquele' ginásh:> . co- '.rianópolis amanhã· por 'v;,l�

bola-ao-cesto. Entretá,nro,. 'la�erito. Senhore;,>, não é berto, com início ,anianhã. ta das 14 horas viajandO
os. mentores da nova' en- ,sem tempo que poder,am em condução t'special.
tidade colocaram, "S;' acei- retrogar tais. decisi;e<;, e

- x X x -
"

�
tação ou. recusa do Pain.ei-- ver� o>Cupido lut"ar p-al08 .

'_ x X· x -

t-tul
'

".1
.

t t& A diretoria da: enti:!ade
rlLs, nas máos do!! diretores 1'. os; que COllflutS. �'u �o

do Clube do Cupido, úrico fàciimel1te. ' Tem· capacida.- salol1ista já t�serv,ou ácO-
>. . ,

' " Wloda"'ões no Hote.l RO.. Y·
:

-.

inscrito: regularmente.. Om,' de para isto. O único pre... ..., '.I'
" ,

d'
.

é'
.' ',,'

.

..... aJ, para as delega·ções.
.

',' do.·
..

,' s.
êsse clube, 'lião �de.sêja ca-, �ucUoa o. ,o no�so cspo+.,e

locar em jôgO.Uln;t,itulo,de, qa.:c��ta" guà.nclo�deuç<tJri��' clubes paulistas qúe éstáf40
tão f.ácil conqulsta� que há de

.. disputar certame, ha,V�ll intervindo no Q'ijadr�ng.t).�
. . ...

' ....

la.·r Celso Ramó�, con,"t.ra os
anl1s vem p.rocurarl'ldo ob- do quem Os disputem. Cul- "

d ? S i ç , • catarinenses.
tê-lo. A resposta da,queles pa e quem e I\.r1glram

dirigentes, foi um ,lacônIco o regulamento para termc'3 - x X . x -'

"não" à presen"" do, cO,n-, um campeonato . arIulto '
.

,...., O Torneio
.

está com seu

corrente. O cupido ...é um, mais disputado, por que
_ . inicio fixado "para amanhã

clube jovem e de r:lpços,' en ' ,n!l0 fIZeram o IJ:-.!S!l'O com

contrando problemas de Oi juvenil e infailtll') Nilo
tendo por local o estadio

ordem financeira" tendo pode ser a palavra de um
SANTA CATARINA. As ..

vindo a calhar a p:io rea.� representante de clube que 20,,?0. horas deverão jogar
,
.' .

d'f' ·d· t i d Pamelras e Caravana do
lização do certame O nes·"o mo 1 lCa as Ire r zes_ Çl ,:

.

'

F d
.

,-
' '. d Ar, em partlda de basque-

basquetebol fOI (' �rallde uma. e erbalç.�o, .. 10['\ e,
tebol, valida pelo certame

preJudicado, mas, pei,) mo- ,uma assem .ela g!3ra. con,-
reglonal.

.

do de pensar dos campe- vacada para' esta :finali::"a-
1

As 21,00 horas, estarão pre-
ões, receberam gwu dez. (e, como aconte:�e�, em

liando" pelo quadrangular
Espero Que repre;-;ente a Florian.ópolis. or;anto ',:l Cu-

4

d Celso Ramos as equipes do
Capital tão cC):."dig!lamente pidO, �a. ca�egoria e, jU.-

1 f -il 'P Clube Doze de .1gôsto, cam
110S j'.:,venis, como o t.em ven� e ln, a� , como '? al.-.

peão da cL:ade x' AsSocia-
feito nos infantis. A F�- neiras e Cara,vana �lo Ar

,
.

nos 'adultos,' tiveram uma ção Atlética Tupy, de Jom-
deração, e .�eseu:pe-me os

s�us diretores, errou. )\ci- gerência sôbre os' :i?máis vile.

ma de qualquer regulamcn- confrades, quan1.1o ()' certo - x X x-

to está o in;terêsse no ('�nor o' correto, é do: <liretcrla 09.

te remdo por êstp. Acho que Federa:ção Catarinellse de

_______ .......,- B�quétebol reger os' des-
tino� qo, npsso '�es'P0rte do�

c,�I·ç�r�' � �x,';!I',m�r�_, ;i��é�� i� ac�:���na��
1J II II ii . tutno niarcada' que é a

segUI}lte:

�. regisa.J.�·fl·cllJal-·...2· Dia 14 - 19:45 ..lm·as Pai-

II ne�s x Caravana do Ar.

Dia 21 - 19:45 boras Pai..

Jogando ontem a. �dé nó 'nerra!!'x Univer�tário
.

lP"ama.qo do IJ,!>i.tanga· F. C. Dia' 24 - \19:45 horas
.

Ca�'
em 'Saco dos Limões, &"eqVi- ·ray.an� x -Unive!'8Jtárlo
pe do Esporte 'Clube CAI· Espero que sejam ,cm'l;Ja

ÇARA derrotou espetacular-
.

pos de êxito OS esfor� da
mente .a equipe do IMP;REN-. Federação e dos clubes, du
SA OFICIAL F. C. pêio"ll'!ar- rànte o desenvolviméntq
cador de 3 tentos contra 2 'nôrnitil" do 'certame, Esta
- marcaram pata o <:;AlÇA- rel comentando êss�s jog('s.
RA - Juci, Wilson e O'rión, no sentido de Informar c

para o Imprensa. ZezirÍho. '

que acontece com o nos·so'
Foi a seguint� a formação J,ásQuetebol aos llleus pre-

do Caiçara: zados ,leitores., Até lá, lpeus
Aldo;· Pedrinho, Pir,g,f;a - amigos:

.

Jóão da França;' Zezinho:
Adão; .,Adilson, O'rion, 'W�l.�'

- ' ...

DonatH� e_ Jud," ", 6 U�� � Dr 'e P,� F tf Ipre)jPlinc.)' ds ,aspiran,. �

do Xmprensa Oficial fô- . PlTM-t �ln;A. C\r.C zn" i.
.

dNtõt"dQ1iij�;�I; �;:;;�]>

Não rhante�10S nenhum �JJser de "relíquias aéreàs"; um motivo'

Fazemos questão absolvia de oi:erecer rapidez e contôrto: outro,

Q 14 bis ,não oferecia nada disto e nunca veio a Florian6polis,
- .,...,

A Tae-Cruzelro vem' todos os dias (c::;oisa que outros não' fazem)
.

nos melhores ho�·Órios. O a'hpo? Conv?ir, padreIo' de contôrto e

rapidez,' Coútmue preÍei.'ÍndQ Cl' Toe-Cruzeiro,

TAe

'
.

" (.

, >

C R U Z.E I R O

..

'/-
..

DO SUL

Notícias de Blumenau informam que os

destacados jogadores Ronald ponteiro canho-
I . '\. \ 1

to do Coritiba e que também atuou no Grê-
mio e Pinga,ex atacante da Portuguêsa de
Desportos.do Vasco e qe

.

seleções cariocas,
paulistas e brasileiras, foram contratados pelo
Olímpico.

•

Ao atacante Ronald foi oferecida a Im

portância de Cr$ 500.000,00 de luvas en

quanto que pela sua transferência foi pago .•
Cr$ 1.000.00·0,00, ao Corítiba.

Quanto a PInga que vinha sendo auxiliar
técnico de Homero Opp, são desconhecidas as

bases financeiras.

borll

Em seus domínios entre,
os melhores resultados lll
cançados pelo Paísandú,
merecem destaque os se

guintes: 2 a O sôbre J Amé
rIca; 3 a 1 sõbre o Guarani
e 7 a 1 o Estrêla. O Usati
Social ;Esportivo, dentro de
suas grandes facanhas, des
tacam-se as duas vit.órias
alcançadas sôbre. o (JarI18
Renaux, o revés que imp1s --,
ao América, e o empate aJ
cançà:o em JoinviJ!e frell-
te

.

ao Cáxid,s.
Num· retrosp�cto da

campanha dos três clubes
filiados à L.D.B., vamos

v:erificar que no turno 'o
clube que I11ais arrecadou
em, seu campo' foi ") �. C.
Paisandú com i ótima quan
tia de um mi!hão· de cru:'
zeiros. O Carlos Remwx

atíngiu a casa dos 110Vt'Cen

tos mil cruzelo:-Os' e 11 t:sa'ti
passp�, do� quinLEmrqs mil
cruzeírosf" '

.• ,',

._·x �X:'x �
. "N� rtfti,ll;�O) hov!i�len�e 'o
clti�e: db dt.: \V8J�têr ,Aili
chincher

.

(qt. BHdJ Im 'o

que' mais torca·iores levou.
ao seu campo, o'P'aisanàú
desta feita arreca fC:l qua!l
tia superior a ()n:')�:entos
mil cruzeiros. O Carlos Re
naux recolheu em �eus pré
_lios travados em Brusque

, ;

IX x x

Nas· d"isputas travadás
entre OI:>, três (,�iJ:)€S da ....

'

�,D.B'1' o Usati sagrou-se!
campeão.
Co�o;i já foi salientado, o

Usa1;i dobrou o Ca�los Re�
nau�;ho turrld, e no retllr!"
110, e ,diante. do .Paisand11
oimseguitf' um empate, A

.

totc�d!t ; dó clube ,ioa· S�
nhores Tolhás Santa RÚ:a
e ,Afonso dos. Santos; CO�
memorou rU�dl)dalUen te ,es-

.

ta façanha dos rapazes ru

bros - negros.

- x X x

t
I

,..;:=:=:::::..,,_-- 'O pl"esident'3 da L D.R '

senhor Oscar Gustavo Krie
; ger; está tentando realizar

•

<
•

um -tdrneio. HEXAGUNAL
. ',- (reunil'ldo as três prmcipal�

eqUipes da L.D.B. e ma;:.,
_
o ,PalmeIras ne Blumen_1'
União' de Tünbó e Tupy ri€:
Gaspar. No hexagonal LlT

pauta, os clubes da L.D,B,
terao oportunidade de &a,

, recomporem fazendo tam.-
.l 8OI..A MAIS PfJU:EITA 00 IIRASIL bém J profeitoso no v • )

, para as uísputas da ,Divi-
F.C F.S homena- ,,:"são' de Honra do C�mpeo-.

• •
i"", nato' Catarinense de 1965.

geará GerI,
"

:, ,�.x X 1.-

.

'Se'hmi. I·d'tr
I

". 'É pensame),1to dos senho= ..
, '"res Oscar 'Oustavo Kriê,{er

IVQ Groll e Nelson Gatner
altos próceres da L.D R,
colocar ,à disposição d:;!. .•

F.C.F. um quadro de á.l'�
bitros de alto gabari,to téc ..
nico e moral, para a fase
final do estadual de 64;.
Entre os �r':J�tros cogitados
estão: Otávio Bolognini, :3

melh?r apito do Estado, que
parece disposto a reapare
cer, cdmo mediador de f'U

contras futebolísticos, a.pós
a covarde e 'vel"gonbôs�
ágressãõ d� que foi vítim'l.

A imprensa, convidada, .
em pieno estádio da F C li'.

estará presente ao acontec:
-

e o senhor Afonso dos S.1: 1-
mento social-espo�tivo." , tos, . ,cra(lü) do ,:{lassado .

Nesta mesma. oportunlda- Amb<'J& }).omenl! re�FzadO!!l
de, o sr. GERT SCHMIDT, econõmicamente e (lUe pór

, estará entregando aos certo seiãó a gar�:ritht ao

mentores do Clube Doze lado 'de ,outros ,1)01'.<> :.rbi�
de Agõsto' o trofoél1 que, le- tt,os do' Estado, par?, a
va seu nome, por te. O'içJU- '. �9-3:cl� e honeS;ifida�e
be .dozisttt,:

.

o' ,�,�. ' "c . .', '

"

No próximo :d�a' 14,'
quarta-feira, a diretoria
da Federação C�t�rinense
de Futerol de palvC', esta
rá homf'nageando' ao.' des
portista joinvilense GERT
SCHIMIf'T. , -

Nesta oportunidade sérá
o":erecido ab homenageadc
um coquitel que terá por
local os salões do 'Clube
Doze 'de' Agõsto, com i'1í
cio previsto para às 17 ho-
ras.·

'

' .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,

Â Criánca e a. FIô'r
'

,'.. , .

� .. l

( )

Se me fôsse possível' sorrir' ,-, .-'�'
,

Disse uma. nÔr à <:riança -,-,. ; -." ,

,

Somente o ·teusorriso eu imitaría.c.;:
.

Porque êle
"

traduz
.

.

o, celeste e cristalino brilho �.

, Do orvalho' que enfeita o arrebol
E a beleza radiosa

'

Das manhãs de sol!

No meu ±i6reo' sorrir'
Eu procuraria a meiguice {lo teu,

'

Para que êle possuísse a P't\fe�a . do: amor., .

E. atraísse o tíbio coração·do·homem . �
As paragens do eterno respl�ndQr!... ..'

'ir;1J
C�iança, és o símbolo da prece

. E a mimosa criatura

Que Jesus afirmou'
Ser digna do Além!

. ,

E se o coração adulto não te imitou,
Não alcançou ainda
Os rotéíros .do Bem]. ..

Contabilidade -. Economia _. -Advo-
cacia Impôsto de Rendal=-- Emprêstimo -' Por isso, meiga criancinha,
.Compulsório _ Reavaliação do Ativo das. Teu sorrir .r�flete o alvorecer
Emprêsas (Lei 4357) '-: Impôsto Adicional Que' havia em teu ser!...
de Renda (Lucros Extraordinários)

,

.

Escritório: Rua Cons. Mafra, 57
Caixa Postal, 613 - Fone 3837

Florianópolis
., SC

. E eu, pobre Horinha,
Não desejo sorrir por alégriá,.
Mas somente, para ter,
Por instantes apenas,
A imensa ventura

-, Dos sorrisos teus!

-��".{' .. U_ .. _J·.�A.n[I·� .."".,B:,�. '!�lJr�O 8,... ,
.: 0' 1',_[,1Criança, és estrefínha"clata

horas Nas manhãs da, vidal., .'
_

...

_ O díáfanc.esplendoe deteu sorríso.v-. '_'� ..--"';;',.,�,.i " .. '-

_ '. _> .'_�"' .:L�·. _
'
__ ._ .. . - � ,,� .. �. __� _ _,. _

-

ca. -í:íàí1iÍo Kiães, Se- do Trabalho; Ewêncio Elias, '

..

É a dourada ânfora da 'V'en�ra ...
-

cretário âa Segurança Pú- Delegado de Polícia de Vi- Vai Construir OU Reforma?
blíea recebeu em audiência, deira; Francisco Gil, Agente Consulte Nossos Preços'

, os senhores: Jornalista e do IBC; Paschoal Apóstolo,
I d Come'r,cio Metelúraíca ATLAS S. !\Advogado Antônio Fernl1n- Chefe de Fiscalização do n. e é'

do do Amaral e Silva, cne- IBC; Aloisio Hermelino Ri- Rua: Deodoro N� 23
fe de Redação de "O ESTA· beiro, Diretor Regional do

Filià] Florian6polis
�

DO" e Vice·PreJ3idente da., DE:T;' Nilson Neves, Chefe
Câmara Junior de Florianó-, de Linhas do DCT; Padre
polis; George Daux, .Secre-

.

Afonso Birk, Assistente da

tário da JCI; Juracy Batis- Juventude 'Universitál'ia Ca·
ta, Diretor da Secretaria tólica,

,
.

�

, .

Ótimo ponto para comereio.
Ver e tratar das 14.00 às 17.00

no mesmo· endereça ..

----_._--------.;.....----

SRS PASSAGEIROS
De Florianópolis, 'Vara' Imbituba - La- ',S '. "

,.., C'···· Ar ,. � om, crIança,
guna '_ Tu�arao - rlcl��. ara�gtia, - Porque o teu' sorriso angelical,
Torres e Porto Alegre, viaje pelos confortá-

E' d âdiva ' d. ,,' 'h d' EMP'R'ESA" SANTO ANJO a lva sagra a ... ,
veIS om us a "' .

I Á
"

.

A GUARDA,LITDA
.

nge�ua. e �ura ... ,D .

,

..

>,
. Que Joga sobre o mundo

.

, ORA. EVA .:_ CLlNICA INF!\NTIL Reflexos sinc�ros de ternqra!.. ..

. 'Emprêsa" Édlior,a'�I:Ol�IAOO'.·,;'\,.. :
..,'. a.

Rua Conselheiro l\'Ia�ra 16.1,) �. '-';elo �O2.2 -:-:; Ca,L,(3"Pestal 13
_ Endereço Telegraflw O ESTADO

. •

D� "

Rubep.§ d� Af� .�q3
"

.

q1l1RItlW� ,

DomiDgas �rnlIDP6ii \1e #\t!lyj:ae
'. ,"BEDAToK.WEFE

Antônio Fernando de Amaral e.,silva
DEPARTAMENTO DE EDITORIAL

João Francisco Vaz Sepetjba - Pedse Paule MaehaC:U
- Osvaldo' Melo
PUBLICIDAD.E

' .

Osmar Antônio SchUndwein
DEPARTAMENTO COMERCIAL'

Divino Mariot
COLABO�ORES

'

\
Prof. Barreiros Filho, Prof. Osvaído ;:Rodri�es Cabral,
Tito Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Prof. Othon Gamt

Lobo E'Eça,.Minist;ro Milton Leite. da Costa.,Dr. RubenS

Costa, Coronel Cíd Gonzaga, Major IldeXons? Juve�l.
. Walter Lange, Dr. Arnaldo Santiago, Doral�Clo Soares,
Osmar P!za:ni, Dr. Franpisco ·Escobar �l�Q" 2;Urf �
chado, Lázaro BI1rtol9meu, Raul Calda.!!I Fllhq, MarelHo
Medeiros Filho, LlÜz fIe�:rique tia :;lilvelra� A. Çal"�9S, fifi<
to ('l""T<llno 1\I[nritz. Jacob AUlNsto Nácul• lYla�,or �d,
mundo Bastos Júniõr, C. Jam.undá, Jabes Ga.rcUl., Nelspn
Blascher, Jose Ferreira. ® SUV8, Clem(me�u Qp_4mll
1'al e Silva, Jaime' Men<lelt, Cyze.lll�, J?!!I� �\lef.W, :Q�
eheler, João José Caldeuª- Btlstos, Joso NIlo LlIÜlIlJ:'�S.

.

REPltESENTANTES
Representações A.S. Lara Lt�.,RI0 (O») - llU3.�
dor Dantas 40 - 5° andar - SãO ;Paulo �,RU3 Vltórm,
657 - conj�nto, 32 - Belo 'fforiz�te - SIr ..... R-ua d�
Carij6s, 558 - 2° andar - l'orto t1egre

- PROl'AL
I

Rua CeI. Vicente, 456 - 2° a;n(tar." .

'

Anuncios mediante contrato de aeôrdo com a tabel�,

�S��r-TtmA ANUAL Cr$ �.OO�,OO - VENPA AVULSI
. TX$D�}:CÚ) NAO SE RESPON'SABIL�ZA PELOS 00:;
CEITOS EMITIDOS NOS ARTIGOS ASSINAD9S).

•

C.', R�' 'LlMOEN'SE
. CONVITE,

, DOMINGO 'PRQSSEGUE 9 'SUCESS<?
"A MOCIDADE: SE DIVERTE"

.

INICIO- _. 19 HORAS

Dumiense de' Paula Ribeiro

SALA, ALUGA-SE �

A rua Dr.. F41vio AduccÍ, n.? 710
no Estreito.

Comunica., a, reabertura. ,de seu consul
torio no conjunto 2G7; ,do-Edilício_JULIE1'A
Rua Jeronimo' 'Coelho nO, 325. '-. Horáric",
15.30 - 18.00.'

,
... Temos apartamentos par.a pronta entrega. Pode ser Qcupsdo ams,nhã �

cutros para serem ocupad(!)S em Maio.
.

'

tASAS A VEIDA'
,

",�,.,

* Rua Vereador Bati�ta pereirl:!> - c�s� çOql 3 g,4artos, sllla d(3 visitas -

'ala de jantar e dem� dependências ;._ Terrmo medindo 12,50 x 21.26 metros.'
"'Rua �anta J;.uzja .... Magnific� propr-J�de de fino acabamento para q\_lem

teseja boa casa e bOId pó� - jardilit llem cuidado e ainda horta ampla - ven·
ta por motivo de viagem.

'

* Rua Tob�as Barreto '!!!!!!' grande çasa 2 pavimel;ltos, de 120 m2 --:- todo
l'onforto. 'Fácil transfonr..ar em clq8s.

.

•
* Rua Theofilo de Almeida - Ampll:lo Cll-S,Il vazia com garagem - rancho

nos. fundos - preço van�joso.
'" Rua J'oãÇl Pinto - E;dif{çiQ' que �� fundos 'no eaes Liberdade; qnande

oportunidade para renda. -

*Rua Tene:qte Silveira - casa desocupªc;ll:!.·- preço bom - "ponto resi·
dencial e comerciaL

'.

* RUl:lo M�fia.JtUil) ,� """' p� 130m 3 quartos - ótima 10c!l,li��ão com
linda vista.

• Gfancle prQPrie�e !li laagéll. I' po", easl! \loa - terreeno de 93 x lOO
metro� ....... pr� de ",e�ião.

TERBElOS 1 VERDI .
. .,

• Rua Alte. �Plelro n.Q au M �g:FQ��ª*,ª :V�' Nav�>. 19� de, 1� ;II; 27
metros - opal'tu;nilkd., c\')m lloIl prE!Çft. .. ,

• Rua �m��, i'id1Q iUV3 -' "ª1I a�.MQlo fi"" ÇElquelr� - �te
de 15 li: 40 metros,

'" No B{l.l�o - �tmm _ ª ttneD�§ '!"'I!'Drrato�, mesmO'P\Jf J)OlWOs
I.Jl!UI o p�prietápJo �ta�á ª'fuI' """ veW!lr.

.. Lote BG ,Jaf"'itn Atlãtico .. II!4-w� - let4t n.Q·mJ � �e41IdI. �, • ;7
, ttlGtro§J.

.

c'. f.I T�renp.ª ;11q, CeI, J'u�q F, Oanzo � Lete 11,020011'). 10 X 24m. -=Oporttlpi-
,qad�,única:'no,íS1'i9Q pos, .t.llIliii�s.' ,

,'c- ,< "'.
'. _" -,

_
. -' ..

, !

S
<I!'

J

II".. :

"

,
�. ,

.-

r r ,

\

_yJ'
•

i

desen�
, cticnâs

�olhetos - católogos
cartazes e carimbos
impressos em geral

:, papelariQ
A IMPRESSORA MODÊL? possui todo"! os recursos,
e o .neeessdric experiãncig poro garantir sempre o.

méximo em 'qualquer serviço do ramo.

Trabalho idôneo e perfeito, Im que V, pode confiQr.
r.:j

C(
II:

.
- .. 0""

'II'
-

i, "":
.. II: _

a.. 0_
s- -

.,_i"l _

.

'--"-i{;l- ',-

IMPRESSORA MODÊLO""
DE "

ORIVAlOO STUART. elA.'
RUA DEOPORO Nt 33-A t.

�ONf. 2517 - F.LORIANÓPOLIS .

<;

I
,,' •

. "

Adegas de Produtos
Casa Grande SIA

iTSsembléia ,'Geral ExtraOrdinária
CONVOCAÇÃO

São convidados os sf,lnhores Acionistas da Adegas de
Produtos" C1lSS qrªnde S. A., l! se 'reunirem em Assembléia
Geral l!:Jlitraor�ria a r�lizar-�� ás, 10 (dez) horas do
próximo c:lja 13 (tr�) �e Qu�ubi',o.,__,em sua séde social, na
cidade. de Tangará, afim <le deliberarem sôbre a seguinte
/ \.' ORDEM DO DIA

. a) - Aumento do Ca,pit.al $ocial,
b) - Alteração par�ial dos Estatutos
c) � Outros assuntos, de interêsse <la SociecJ,acle.
Tangará, 20 di setembro de 1964

.

A DIRETORIA
11-10-64

Helena '. Caminha �Borba
ASILADO, .

Sl&il,R,OSO �

i8:0 C_f�.E zíT-O

,RIO, 12 (OE) _' A embaixada da Co ...

lombia "confirmou. que o advogado Padilha

S.obra�stá fi��lado nesta. embaixada há 20
.

dIas.
f. jl\_cI:���_C.fIitou q�e VaI r€qu�rer to salvo

condut<t_.á.o"'Itamarati para que o asilado pos-
sa seguir para Bogotá.

'

Mad�ireira DAL PAI SIA,
Assembléia Geral Extraordinária

CONVOCAÇA(} ,

São convidaqos os seMores aeionistas da Madeireira
Dal Pai S, A., para se reunirem em Assembléia Geral Ex
traordinári.<i, a realizar-se tlm sua séde social a Av. Irmãos
Piccoli s/o,o - Tangará - Santa Catarina, às 9,00,(nove)
hot'aii, do dia 14 (quatorze) de outubro ,pr�ximq, � fim de

,

deliberaren,1 sôbre a &eguinte

Oue., 'vai construi.. já sabe!

JANELAS DE COBRER E BASCULANTES

PORTAS E PORTÕES, De ferro, de alia qualidad,
por preços mais eCQlJônticos;, j� estão pronlos.

O�DO·DIA

a) Aup16St.o QO CapitAl Social face (lo que - estabelec;' e à sQa di$posiçio, em:

aL�;1��:?.:E::i!=,"c�.·
.' C,ompen'sado',S'

.

Pa· ,ra'na' L·.'tda.Tangará, 28 de setembro d!'l 196.4
A DIRETORIA

11·10-6.4 'RUA DR. FúLVIO ADUCCE. 1.0 748
TeleloDe.6277
ESTRIITO

Compenssados de: Pinho
Amepd.oilll
Loro
C,breqva
ç......
Fanliasia

Imhuia
'al-.adi.
a..çaló·Alves
, Mopo
Ca"alho

1)

, '81.0Ieo

I, '1-··
..

,.

..." ,

"- - JiIo.,

...._ ...

" e os IlIBosos
IDIIS " L C"

'MADE.alS .OBII�S 'ABA REVESTIMEH'TOS,
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ReIoêbido por autoridàdes
e pQpulares, na "entrQ,d.a da

.

�idade de Tubarão, ' o ao
vemador Celso' Ràmds,
zcompanhado de grande co

il11ti1!D" dsu inicio, na: últi�
:cui quinto-feira, a uma sé-
1 ie dê Inaugurações dq &i;;
nificativas obras de seu Go

verno, no. sul do Estado.

povo, tub.úonease, por mais
aQUela re8l�, Em nome
do M.AMEG lei uso da pa·

.

lavra o Professor Osv_Ido
Ferreira' de Melo,· apresen
tando dados iiüormativos
sôbre o prédio que se es

tava inaugurando e outras
iniciativas da atual admi
nistração naquele MUnicí
pio. Conforme suas íníor
mações conta o Grupo Es

colar Aderbal Ramos cl(1..
S:I:lv,a com 10 � de aula,
po&8�o uma área' cobar.
ta de

-

964 m2, �truido
em menos de dois anos,
tempO' récord para tãe
g r a n d e empreendímento,
Discursaram }linda o Pre
feito Dilney Chaves Cabral,
homenageando o Governa.
dor em nome do povo tu
baronense .e o Deputado
Waldemar Sales, represen
tante da região sulina na
Assembléía Legislativa, que
faiou também em nome do
Deputado Federal Joaquim
Ramos, impossibilitado de

comparecer, em' virtude do
estudo final do orçamento

GRUPO- ESCOLAR "GOVER
NADOR ADERB� RAMos

DA SILVA"
Afim de inaugurar o mo

demo Grupo Escola.r Go
vernador Aderbal Ram.os da

Silva, a. caravana- .governa
mental para lá se dirigiu,
sendo recebida por todos os

eseolares . de Tqb9.rão e

grande massa humana, além.
. de uma unidade do EXérci
to sediado naquele muní
cípío•.

DISCURSOS
Após o hasteamento da

bandeira nacional;
.

a mais

alta autorid�de eatarinense
fOI saudada por uma pro
fessora do estabelecímento,
.que disse da gratidão do
-.....,-----------------

da t1nIão e de' impGrt8ftttI
votações 'na,��
ralo

. ADERBAL AGRADECE

o Ex-Govel'Il!'lder Ader
bal Ramos da Silva, . que
compareceu à. inauguraçãe
do estabelecimento de' en-:

sino que, leva o seu. nomé

acompilnhado' de sua Exma.

espõsa, usou dá J;l6lavra.
em seguida, agradecendo �
hom�em e saUent� a

quaato será. útil -. popula
ção de Tubarão aquela'ol)ra
e referindo-se ainda ao

grandíoso trabalho dO' Eng"
Annes Gualberto,

.

à frente
. do PLAlVf"2G e o maznífíco
programa educacional do
Govérno atual.

A PALAVRA DE CELSO
.

"Venho inaugurando em

tôdas as partes do Estado
/

.

estabelecímentos como ês-
te", palavras iniciais do
Governador Celso Ramos,
no discurso que fez antes

Esteve 'em Florianópolis,
a fim de manter' entendi
mentos com a' Banda da

Policia Militar, o Sr. Se

bastião Bastos, Diretor da

AUDIO FIDEJ...ITY .
conhe

cida ,gravadóra .: nacional,
qtle demonstrou interêsse
em l·e�\.ízílr um disco, oonl

músicas gravadas pela tra

dicional . banda catarinen,

se..

NO ,CATARINENSE", como

é carinhosamente conheci
da pelo público, uma das
melhores bandas militares
do país,

De parabens a ,PM, por

mais êsse fato, atestado

eloquente .da fama que go
sa a tradicional banda de
música

Publicitário�Visita 11,0 Estado"
.

Esteve ontel].l em vi.�.U;;t a

nossa Redação o pUblicitá.- .

rio Luiz Paulletti, Diretor

da. PROPAL, de Porto Ale

gre.
Na oportunidade, oSegundo "O ESTADO"

põqe apurar o disco será

gravado em 110vel,l1bro' �o

corrente ano.

Hus-
---.,-.,---,-,.- ------------

Como 6e sabe, as apre-:
.serttações da :aand� da

Policia, tem aleánça.do
grande. reptn'ctlssão, conSi

derando-se hoje '''O. PIA- BRA.e';)Ir�IA, 12 (OE)
Pai" requerlmsnto,do (epu-

Ampla defesa foi 'deferi:"
da a todos os indiciados,
tendo sugerida a aplicação
de pe1;lalídade a 12 servi� nismo.

-\'·e.io, porém, Vicbl 1'::

E:"Gutou

da Jitossa
j.., .

.
.

MENSAGEM' DE ARMANDO CAlIl
Impossibilitado de com- eis tUMronenses mais pe

parecer à solenidade de. diram raiasse sôbre a terr!}
inauguraç§,o do Grupo Es- natal.

.

Galar "Adel'bal Ramos, dá O sul' foi longo tempo,' se

Silva", 11-:'1 cidade de Tlll)a- nh9re�, popUlações ress�l1�
rao, o deplltadq Armando tidas - mlmlcípios" sitiados

Calí! enviou ao seu infatigá-, por fôrças po1ífticas que

vel colega Wal4em�r
.

Sar conseguiam dêle desvhr l}

1es, para ser lid3. na(!.1Jda atenção do :Poder Centra!.

tre visitante, manteve ,cor

dial palestra com o jorna
lista Domin�gos' Fernandes
de Aquino, Gerente de . "O
ESTADO".

t.ar{o· Oliveira 'Brito,' será.
C0:!'lstit iida esta' 8emaria

na Câmara. Federal,' cci
,missao par:amentar, de

inquérito desti âtda a apu
tal' 08 reais mot:ivos . em

que se funcamentll.raín·' as
�\Utoridades Ih, révólU'ç'M,
para cassar 05 direitos ;'po
liticos de' parla.niel'l�a-res,

_.

Impediu que p produto do

labor desta regIao conti
nuasse aplicado sbmente
nas outras, E chamou para
nós a assistência da auto

ridade federal.
Vieram Nereu, Acterbal e

Celso. A ilustre' família de
governadores prosseguiu na

decisão de atender a gran
de área acordada p.!1ra 0:3
Lllterêsses nacionais.
fIo.ie, b sul aCUDa l1,lgar

de l'clêvo nos quadros eco·

'Tubarã,o
áS

Q ,_ éiomo _U�o O

OJUpo,�r A� Ra-
mos 'da lUva e.'�in
do: ,"pretende-se· proporeio- RETRATos DE CELSO E
nar educação 51 todos, aten- ADERBAL
tando-se especialménte' à D.epois de percorrerem aS
criança pObre".' Por fim ,1nstalaçães do mederne- edí
disse o Govemimte, .;, eatari· fício as autoridades dirigi
nense que vnão descerá: as

1
ram-se à sala' da Diretor,

escadas do Palácio' sem..·dar onde foram aescerrados,
. ae peva de Tubarão o Oi- ,pela, Gevernadaf Celso Rs
'oásio, Industrial. que ,êla mos' e

. Dr. AderbSlI'Ramos
muito merece� Deu �or iDa�, � SUva 08 retratos das

� ·logo 'após, ma!iI ISO 1luás
, . UuStres' atttoridadéS.'

aa a1CP�"a obra cie
e.cim1ll1á�.

o MAiS UlIGO DIA_lO OE SUJA CATARIN/.

Florianópolis. (Terça-Feira), 13 de Outubro de 1964

. Agricultura: Naya Delegado
Federal é 'CafarinenS'8

I

o novo delegado tederal
do Ministro .da Agricult;ura
em Santa Catarina, é o en

genheiro-agrônomo l"1'ancis
co Hoeltgebaum, catarí

nense,' filho de agricultor
blumenauense, rormado em

1952 Pela' Escola Nacional
de Agronõmia da, Universi
dade Rural.

, Quando foi chamado para
assumir a alta comissão de

delegado federal, estava na

chefia do Núcleo Triticola
de Curitibanos, cargo que

exerce' dêsde 1953.
Conhecido como da elite

posttíva .dos técnicos catarí
nenses, tem sido.um entu

síasmado implantador de

programas cooperativistas.
··Justament.e, ,uor esSa quali
dade, particiJX)u no Semi
nário dé Paises.· Sul Anieri
canos, realizado na Alenia.

Ma; como convidado do

gQvêrno de Bonn, é assim

foi um autentico reprezeI1-
tante brasileiro,. nessa gran
de" reuriião de nível inter
nacional 'sôbre coopel'!ltivis
mo agrícó}a.

É. alndá" presiden:te da 80-

cieda.de.'Catar41ens� de 'En
genheiros-ag�nomos taro-·

bém, mernlJro do. Conselho
Diret.or eh Sociedade :ijrasi
leu'a de Agrónomla.
Como membro da equipe

coordenad'l pelo professor
Edgar R::ilkmann, da Esco
la 'de Agrônorr.Ja Elis'eu Ma
ciel

.

....:... Pelbtàs, foi! premia-
do' rAJmó os,' CÚ�Ú1àis' mem-

Banda
.

da P M
..

vai gravar
.

em AUa . Fidelidade

CPI VAI INVESTIGAR CASSACOES NO
.. .

({}HC,wESSO
'

-=--�----=-------.....-------

Comf,s)�o Estadual, de" !nvesEgação
, Ipstituida. por Decreto. dores públicos, o.pii1::mdo ,a.
de 13 de abril do corrente Comissão pelo. arquiva-'

'ano, a Comissão Estadual. menta· dos demais i)roée� ..

de Investigação, deu, por sos, fa� a .inexistênCia de

en.cerrado 'os' seus' tl-aba- elem.el1t(Js ou provas que

lho.s. pudessem levar a Comis�

Exp!radG ,o prazo de�r- são <,a s'ugerir aplicação de. lei do 'Inqu.Pinafóminado, pelo art. 10 pará- llartçqes. ... ..

grafo 1, .dQ:Ato ,Insti,tuCio- .. , �ncer�ou a.sshh a sua BRASILIA, 12 (OE)

paI, cessaram' 'as atrit;ml-' mÍssâó .a�uêl�: ?rgão espe-. Deverá ser 'encaminh,ádà

çõ�:; daque,la,. C;omissãa..'
"

clal, c�iaao pela, Revo�ução hoje "ao 'co'Ílúesso na.cÍon\}l,
Segundo dados' colhidOS. de' alJ.rU com' base no Ato fi. mensagem do Executivb,

pela' noss� reportagem �S" InstltUci'óna:1.." . aéompanb:llda do, .. ârite�
• peéi�lizada" no-lóCa).', eUl :,

.

Todo�. ,;.os ,"com1Jo?el'ltes projeto, da nova lei: do iú';'

que, �e re1.lJ.).iam 'os, �11��-,' . d,a Ob�iss_.ao Estac1u�1 ele .q)lilina.to, Caso a lI1atéÍ'iil
bros da C. -E .. !., ti.V?ffiOS

. Investlgaçao se houveram chegue hoje às duas casas

conhe�imento,' de q1J.e,".eêr..; Com. alto espiri�� pat�iót;- do Conúesso' vão' se ren

ca de sessenta proce&SQs co, examinando com Just.- :11ir, extraordinariamente

. foram' apreCiados, regula�- ça e sere,nidàde todos os amanhã. Fontes parlalÍle,n�

+nente instruídas, ouvidas ,'��s�� levados à sua: a.pre- tares esperam que sejam

�ais de. cento e cinquenta dação,'! prestando,
.

desta encaminhados áinda esta

testemunhas 'e relacionado arte, à Santa Catarllla e. semana, os ante projetos
.

farto material info�mati- ao Brasil relevantes s�rvi- de' emendas constitUcio-
,

' .'

ços, pelo' que, fazem jús. nais do estatuto da terra
VOo

aos encômios e ao reco- e da reforma agrária.. Se-

nl1!ecimento de ,quantos . gun{'lo as mesmaS fontes,

querem ver êste país livre a materia deverá sofrer al

da corrupção e do c�mn- teraçÕes d.urante a ,süa
.

tramitação no Legislativo.

bros; pela realização do tra
balho "Regiões -Prõprías Pa
ra Cultura do Trigo no Bra

sil", que 'mereceu o grande
prêmio de dois milhões 'de
cruzeiros oferecido pelo
Moinho Fluminense.

Segundo manifestação que.
fez ao assumir 'a Delegacía
Federal do Ministério da

Agricultura
.

em 'nosso �S
tado, pretende seguir as di
retrizes traçadas pela polí
tica

J
de, produtívídade do

Ministro Hugo de Almeida
Leme, cujo objetivo do pro
grama de ação, é preparar
o Minis�ério da Agricultu
ra, para alcance das res

ponsabilidades de toda coor

denação das atividades li

gadas' à produção agrícola
do país .

E para tal é verdade, in

forma. o novo delegado fe

deral do Ministério da

Agricultura, teremos de

romper 'com as limitações
que isolaram o

.

Ministério
da .\gricultura nas suas

- próprias dependências.
O plario de ação tem um

objetivo SÓ,' que é vencer

os obstáculos localizados
anteci das soluções dos pro
blemas

.

do produtor rural.
° m.eu:

.

ponto de vista.
afirmou o engo. agro. Fran
cisco Hoeltgeb.'llUl1, é coope
rar e oferecer cooperaçao

par& somaln10S· os esforços
de toçlos os interessados no

aumento dos' indices de

produtividade nlral.

"

EsteVfic bntem em visjta a

n085'3. ied!Íç�' o 'Dr: Fernan
do da Silva Nõvaes, a,sses-·
s�i' teçil,Íço úià,< .SupennÍ!Jn
àência Nàti6nál';" ;dci. ,l\bas-'
têÇiIllentô,
, Nà' o�rhuiidààe,· ô 'lius
tr�: visital):te� �,,: foi recebIdó
péío····, jbt;tialis'ta' . DomÍI�go�
Feiçándes de Aquino, Dire
tor-Gerente' de "O ESTA:

00", com· qu�m mantevt
cordial e demorada pales
tra. ;

,

" Como, se sabe, o D:r.., Fei:
il'ando di Silvá l\!qV\les".tra
ta' em Santa' Catarina de
assuntos ligados a Confe

rênei<l Nacion�al do Abas

tecimento.
"O ESTADO" agradece .a

honrosa visita,

Autoridades do'Ministério das
ções 'Exteriores em Palácio

Est�veram .

no Palácio dos

Despachos, na. última quin
ta-feira,. em 'audiência 'com,
o Chefe :da' casa Civil,,. dO

Govêrno do· Estàdo, Pro

fessor' ·Nelson Abreu, ,auto
ridades do Millistério de

R(7lações Exteriores, objeti
vando a implantação no Es

ta.do de Santa Cat�.lrina de.
Centros de Treinamento pa-
1'0,. pessoal de nivel médio,
estando previs.tp pal'a:Jó ini
cid especialização com ele

tticista� e auxiliares de en�
ge�eiros.

Re'la-

Os referidos Centros se

rão financiados pela .Org,a-,
nizaçãp das Nações Uni

'das, Governo Federal, SE
NAI e pelo Govêrno do Es
tado. ,

Dos entendimentos maIi.ti·
dos entre as autoridades do

Ministério de Relações Ex

terio'res, chefiadas pela Con'

selheiro Deseta e o Chefe

da Cas!! Civil, ficou resolvi
do que o primeiro Centro

será instalado, possiv'elmen
te, no .município de Blume-

nau.

Orquestra Filarmonica de São Paulo
.

A diretoria da Orq'uestra
Filarmônica' de. São Paulo,
visando a constituição do
seu qUàóro 'estável de mú-

5i<:9s,. deseja ,entrl,!,r .em
contacto com os eventuais

interessadoS, músicos pro'
fissionais, �os quáis 'l>erão

prestados informações, por
carta dirigi�a à sede so

cial (Edifício da fundação
Armando )�.J.viHes Pentea
do) ii ru.a Alagoas, n. 903.

('Telefone 52-9747 das 9,30
às 11,30 horas).

-Cu' so sÔ�le Poesia· H:'asileira será �ia n
A �on�te do I)eparta- sôbre "EVOLUÇAO DA de Dirceu e o problema.

menta de Educação e Cul- POESIA' ·'BRASILEIRA". O das Edições das "Liras".

turà. ,da Reitoria da Uni- program'a versará. em tôr.. 5.'.Modernismo e Pós-Mo:

versldade de Santa CII-ta-
.

no de: 1. 'As Acádemias 'dernismo na poesia brasl-

1inlL, estará nesta capital,
'

LiterárIas do século �Vrll. lei1'a.

dia 14 de outubro, o eseri- 2. As Academias - sua ati- As il'lscriçõe,'l poderão ser

tor paulista DOMINGOS vidade, suaspraxes e sua .feitas rio Depto. de Cultu

CARVALHO DA SILVA,· li. significação. '3. O Gongo- ra com os encarregados. O
.

'rI's'mo no Brasil. 4. Maria Cu�so possivelmente �el'á
fim d� ministrar um curso

_____...,-_----...,-....,-.---- realizadp pela manhã, em

,-Atenção Senhores' Empregadores
/

����I;�adae serdemar����f:;
A contribuicão d�vida ao SESI está sujeita à; correção Ciências. e Letras.'

Prossegue, assim; o' Ciclo
mopetári,a. .

, (

Técnico Cultural da Reito-
'p<lgue seus débito(; até i5 de outubro ou ajuste o paga·

mento parcelado ,nos .têrmos da :{..ei 4.357/6�, evitando os ria, que ta,úto sucesso tem

eÚlitos da aludida correção. alcançado.

Cronistas em Livro
.

Lançamento hoje na Feira

so Estado .. Na foto aparece
também o garôto Rubens

entrega do volume, cum- Ramos Filho, caé�la
príndo acentuar que todos . Diretor de n0880 -. 'Jol;'nalj
os cronistas já co.aborà-, Dr. Rubens de Arruda Rá..
ram, ou colaboram, com o mos, que no "ato i'epreselh
Chefe do Executivo de nos- tou seu' irmão puuio!' ím

. p'ossibilitado do compare-

'/Nêstes .

últimos tempos
�ell1 aumentando sensível-.
mente o movimento edito-.
rial

.

em Florianópolis, com

o lançamento de inúmeros'
livros que bem demonstram
o crescimento de .10$sO

ambiente' cultural e as
.

PO�����d:�'��a d�iV��� a Deleqacia Fisca'l do Tesouro Nacional
edição em livro de cínco

pdos mais' sígnífícatívos P 'onerie 'N°. ·197/64'
expressivos nomes da. nos
sa imprensa, Sentimo,-nos
perreítamente à vontade
para a' êles 'n9s" referirmml,
pàrquantp. todos escreve

ram:, ou eserevem em nos

so jornal; tendo mesmo al-
. guns dêles aqui ensa.iado
os primeirós' passos ou se

afirmado 'nas liossas le-
tras.

'

Queremos nos refer'i'!" ao
, "CRA C

mo; , ,." . ...

VG.llme. uNI AS", cau- '20) que, pOJ' -essã razão, deve o ádicional ser. escritu-
tendo colab_oração ele rI- rado separadmnente na nota. fiscal, na guia de te-
mar �a.rvalho, Marcílio colhimento e no livro fisc�I' l11oqêlo 20, conforme
Medeiros filho, Paulo Cos- .. dispõe a citaela ciréular D.R.I. n° 153;
ta �amo�,. Raul Caldas fi-' '3°) que; em fa'Ce do item VII,' ela citada Portana Mi-
lho.8 Silveira Lenzi., Mais., 'r

'! ,..- " niste�ial 1'1" 342, não 'se apljcará' ao àdiciomll� em

um-ar· Mição ��TÉJlW>:.�"""�':'"
...

:�;-;i[tü:lotque"l",l:dpótes� 'a'd��iumro
.

'd,e ·q;m.,�ttatà 'o art.
contendo c.apa de G�orge

'

!iS, das N9rmas Gerais do ltegttlt\� .

do Im-
Alberto. Peh'{oto e apresen- pôsto de Consumo, cómo. ànt�s. fatia' supor o item
tação de Silveim de Sou- V da Circular D.R.I., n� 153, citada.
za, nela os autores nos dão D,F. - Florian6polis, 2 de outubro ele, 1964.
uma" síntese ..de suas apti- H�itor 'ertari,
dóes para um genêi'o. de DelegadO Fiscal.

.

1franca· aceit.àçã'o; caÇla ,qM] ... '.., I

�:::1;;:�E:.°i;:�� COfisei�o Unitcr�itário c!eg âe •

di�� .colocado à 'venda na :;,' VI C'��,' .R,e',,'''I'rfl'.1''',1:' j , J
Feira do Livro, o vOílume

.
.

' ,

t á
.

1 f
'. ) <�;�r seu ançul1lento O i-. '. ,. ,;, '" -

elaI hoje à nOJ..te, às, \tiilte '�ó ÓôllSe1h'd' ('�'VJe�a�à'" . ,ú1ttmó- Por, ser·p lAâís ido"
horas, na barraca da Li.:. rio em sua última sessão- ""50-:<. ,"

.

vraria
.

Atlas, quando lá elegeu parà o elevado car- 'Ó, prdfessor 'LuiZ' Osvái
compa_récerão os cronistas go dá Vice Rl:ütor o 'pro- do q'ACampop.. 'cuJo. ínan�
que se encontram em .Flo- feS501' Polydoro Ernani de ,dat9 está pl:estes a tei'ii1l..,

rianópoUs, participantes do São Thiago, uni dos' mais nar, exérceu por váriaS vê-.
referido volume, que jun- ilustres catedráticos da zes às altas funções de

mente com suas madrinhas Universidã,de de Santa Ca- MagnífiCO Reitor; tendQ-Sle
autografarão ó volume ·"a- tarina. 'destacado por' uma. atua-

ra os leitores florianopoli- Como se sabe, o· prof. ção digna dos maiOres en"

tanos. POlydoro foi éleito junta-
.

cõmios, secundada pela ex-

No última sexta-feira os mente Coln o prof. Luiz Os- celente administração que

autores do livJ;o ofel'eee- valdo d'Acampora, atual realiza COUlO Diretor. ;la

ram um' e�emplar ao Go-' Vice. Reitor, que na referi- Faculdade de Farmácia.
venlador

.

Celso Ramos, da .votação� obteve o mes- Por ouko lado, 'i1ão me-

vendo-"sé, no flagrante, o mo mimero de sUfrágios" nos digno é o professoit
moinento em que o' Jorh't:- dados :0,0

'1' professor São Polydoro Ernani de' San
,lista Silveira Lenzi fazia a Thiago,' sendo eleito êste Thiago, que será il).vestido

.

nas altas funções de Viée
, ·1

'� R:eitor. Catedrático de
(
r"_{

D· f d- , C rt
·

.

d' C ':d ·t·
'

nome, está intimamentel
ue ar a, ·a' eira 'e' re I o liga<to a administi'açao da

I
Universidade, da qual sem'"

pa.ra O Su pre foi um, c).ps mais' ativos
-

' "�I . coláhóradores e incentiva-E�tadual, com .represe·l1.UHí� -'", '
" ,. ,

. dores_
1, ")' .

tes das classes 'produt')ta'l •

e gerent�s da� �gê�c.ta'l. d� "
.
fiO ��TAI>Q" ao registrar

Banco d? �r�sll,. em San-: 'c9 impo!�apte acoptêeimen-
ta Catarma.

_ to, congratula-se edro os

Foi oferecido, pelo Sr.' iluatres'éàtartnen!"$ .

SU"
. \ ....._... 1"' "'0: �. ;J! .

Celso Ramos, ao' l1'.lstre fragiados pelo Egrégia
visitante, um banquete, nó Conselho Universitário e

• l" ... , ,

Palácio dos Desp�chos,' panlc.ulameme, com ti

tendo lá, comparecldo 'Se- professor POlydoro Ernahi
cretários de Estado, Depu- 'de :;Ião Thiago, que

.

vai
. Na

.

oportunidade o Dr. tados, autoridad.es civ.is e .exercer as elevadas fun
Paulo Bornhausen mante-' militares e figuras repre- çõé.'l ele Vice �eitor da
ve contatos com peri3uná- s.eptativas de n01'sa soci�- ,UnlversLdade de .Sim'ta Ca-
lidades ligadas ao Gov'�l'l10 'dade. mrina.

. "
,

CCl':

o ,DELEGADO FISCAL DO- TESOURO NACIONAL nes

te Es�a�o,. em ,�ace .

da r�cente �lt:ração do
.
impõstq .�

consumo e tendo em vlst"l o dISposto na CIrcular D.R.!.
n° 153, de 4-9·64 e Circular Ministerial nó 3'12, de 25-9·64.

-

es·

clarece' e reitera'aos senhores contribuintes o séguihte: ..
1") que o adicional de 300/0: sôbre o impôsto de �onsu

mo; instituido pela Lei n" 4.3a8, de 31-8·64, de cuja
receita decorrerá o Fundo Especial d'e Auxílio aos

, Estados, tem caráter tran.sitÓrip, exigindo -sua

imedi"lta' contahilização 'à conta própria, indepen
dente da receita .,tributária do imp6sto de 'consu-

.
\

Esteve em possa capitalj
no fim da última semana,'
o Dt. Paulo Konder Bor-

nhausen, Diretor da Car

teira de Crédito Geral pa
ra os Estados do Sul, �el1-

do recepcionado pelO Go

vernador Celso Ramos e

altas autoridades federais
e estaduais.

"nicípim; j>ulillos - gr�ças a solveu testemunhar a lem- O entusiasmo tubaronen"

obras como esta que se brança dando o nome de se não se. origina apenas

inaugura e que a gratidão Vossa Excelência ao edu- das realiz<lções' que Vossa

tti:baronen's� quis çl.enomina- candário que se abre agora Excelência faz subir dêste

ela. "Aderbàl � RamaS di! Sil- sôbre. o nosso amanhã. chão. Tubarão se entusias-

. va." I' Tinh� que SÇ1' o de uma ma, ainda, de ver que a sua

Tubarão 'está àÚnt6 ao escola o nome de quem administração se afirma nos

direito' conquistado -�êld seu nU!lcá 'se ,ocultou ao dever diversos campos da ativi'rla

govêrlilo, . sr. Aderbal Ra- perante '. ds -pais catarinén- de produtiv� e tem o ende

mos dà Sitv�:' 'N'ãó esquece' ses - nome orgQ1l10 de um rêço de todos os munici

que lbe
I

deve a iéde
,
de dôs' lnuitos', -m;t.;'ôelecimen- pios do Estado:

abastecúntinto de á�a: éssa tos> de enSilfO" em qJ.e o�
.

A solução do problema
.? realiza<;ão �' áqtielas 'oí:;tras atual "governàlite' prepara energético .e:do rodoviário,
com que esti!TIulou: antigas o futuro 'humano ,de SaI'l- o arnpal'O k agricultura e a

e cr'oui l10nts fontes de ri- ta Catarina.' protegia à saúde pÚbÚca, o

len1.r�r?-do, e.� re-
.
Sr. Celso 'pJano de que

execUta e a' humaniZação da des que ghtau1 daqui. Ad,

política ciá. terra _. tudo, miramos a abri t que' vem
Sr. Celso Ramos, lhe as- levànfando sôbre tôda a ex"

segura o mais altO respéito. teIlsão' do territ6rio esta.
dos seus coestaduanos. dual e' apla.ucUrilos· o modo
Vossa Excelência acertou responsávef como está con-

o
.

caminho do coração do duz1ndo o Estàdo no mais

povo. E dêle não será' sério momeúto' da evoíução
.

-

\"1
afastado pelos homens nos . brasilt;lira.
quais o êxito da 'sllit adtni- /

llisttação acende invejas qúe r Creia en1 fMs' a Útistre fã,.
constantemente explodem,

.

inflià �e govern�Qr€$ que
estifllaGando ofensas. nOs devolveu" à órença. 'no.
Guarde, pois, li certeza de futuro do sul. Gl:eia, em. '.,

C'

que estamos felizes" do seú
c'

a 'rfoJsá' não '.i! a ter
atendirn,ímtü às :necessida� c>. ing.rati'dgct, ;
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