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Ra A Modelar!
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Secretário'Viaja'
o dT� António Pichettil,' gem oficial do "Sf4cl'etário

secretácio .da Agricultura; da . Agricultura.
'

Antônio
seguiu dia' 17 de dezembro' Pichetti que. irá 'até o Oes

para o, íríteríor do Estad';, te-Catartnense, -entretanto
, onde visitará serviços õa :

passará na. região do Vale
. seciet�rja :da. Agricultura' do Rio do Peixe e exaro>

e outros -onde essa pásta nará a andamento d"..,

participa, em. ajuste. e�e- preparativos da Festa dai
cutando programas de' .pro- Úva.' O regresso dó dr.

dução e pro�1.1tivi�âde 1'11- Antônío Piéhetti,' está maio
tal>. ) _ >

"

.

..

cada para dentro, de ,:apro-
Esta é· a primeira .via- .xímadamente," .dez dias.'
___.;._ ..;.......:;....._';.........� . �.' ....

-

�� I

O' 'IU'S UTIGO DIAB'IO: Dl:,SIRTA ' CATABIJfA r.

�

/: ...:. j '-' ". /;<." : ',,, ....,'
t

�*X�ig'����0i�P·�/;�:0jfi<1t< o T.e M qo·o T!Iotet!:or()I(t�i(" I

.

(l§j.����·d9 J!1i/ldil't. I''''j'''' k.....,! ••"'.,· .. ,
<I�

.. 8EIXiS�NE'J"lf(', � J> ull' it� '�:(I� Il. tI.. 1
.: dia 20 (Ie dezembro (II; 11.1", j'

1Frente ]1�i'�a: Negativo; J'l'cssii.b �t!ll()sfi:l'lI�a Méilj;,;
1.006,3 milibares: -Temperatura ,Me{ha: 34,8° Centlgr»
dos; Umidade Rela'tiva lHéd�a:;_7_�.or((i; Plnviosldade-: I25 mms: Negatdvo - 12,5 mms: ··.Estavei - Cumuíus .

-' Stratus - Nevoeiro cumular
..
r-r- Tempo Médio: Es-I-tavet - passando a. bom. ", _

. f'LOlUANÓPOLJS.,:(DOMINGO). 2O,DE'DEZEMBRO .DE 1964 ,- ;.E�IÇ!O DE H9.JE '-..:.. 8'PÃQINAS'
.

)
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•

vai recebei ,antes' do Natal
•

� 1 \

.!'

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

Realiçlade de um Gevêrno
,

- "
__ ./ "_. ..' " ..

- -'," -:" -'_'-, 1
- . t;.;. : �".' .... :." .....'. ;' _

Na homenagem, 'pl"estadà' no l�úgo (:éIso R:amós..l?;1]1,!); ,��r 'ocasiao QC
. ,.s�u .�mv�r!<v .: t

rio; ,vê.se o.Gove'rllador 'Ccl.sÕ,l'taplOS; ladeadb.-pelJ> P1,"CS�del�te da Ass�mb��lUI��s:, /
J.a.tiva., Depútalio Ivo 8�v�iraJ e -péÍ'o :uesembârtãdo� E��êl)io �rromvowi�lu, ,]t'lJ�Ç;

.

sen:tan.t� -do. Pl'êsÍl'lenté �lo" 'tiibwlal dê �ustiça, restan�.o, à sua. esquerda .o hor�l?:- '.'

. c�.·.
'

.

.')'T . nageado'
.. .

. {.

\. ,

,

.

ELEGANTES .DO ANO'
- O setor euucacionai' tem réceoioo do governo'tCelso .tvamos uma á·;sistência sem precedentes na histó-

for motivo de ordem. técnícadeíxou de ser 'inserta nes- ria político- admínístratíva de Santa Catarina, podendo .mesmo S�l' conSi<:ler�do como, unia' da_� principais
, Refrigerador Cba�piôl1' C /9 1/2 P-és

ta. edição a página do nosso consagrado crcnísta-sócíal SI... metas da atual' administração. '.� " '.. f
Zury �1achado, subordínadá ao título E�e!l'antes 'do .<\no. ....:-}" "', :��om�..;i�ão prirnáría- onstí tui, .a Mie da i'ormaçã? .do homem, 0. PLPJ\,1EG PI R.eirigerador ·G. E� -,-�Em PãgamenlosRazão 'pela qual pedimos. escusas aos ftossos. leitores. 'pro:� vem constndnclo

-

escolas em todos, os cantos do terrít o catarínense, com q objetivo de. escolarízar
metendo fazê-lo, ímpreterrvélrríénte, na próxíma-terça-feira, 200.000 crianças de 7 a 12 anos, que por falta de estabels ímentos eçueaçion!üs não podiam estudar. Mensais Desde S 22.000�OO, Na A Modelar

0,:1__-- '..:;;,,__ '" .•... jl.';;-' " .

,
.

'

,-"- f. No'município de Joínville, o Plano de Metas do � G?vênw �óncluiu em, feve�'eir� do corrente a�o um.,
"

.

E Factl Comprar '.' .J lr.Odérno estáj)éleci,m.ento de ensino, cO�f3truido no

'ba�r\o
Fl?,restai: com a denom�naçao ele Grupo Escolar �.ÍA _ .. __ ._ .� �

'<. ,."
" "'.

.

:.. 1 "1)on Pio de' Freit!}s", tendo uma capacldade �e rDaClllC la para 800' alunos apr0XlIl1:adamente. -.' S b N p"
.

t'
il

Televlsoes - Jladl.os - AUa' Fldebdadt:' ..' O refendo Grupo Escolar, cuja ioto apresentamo acima, le-hl,'llma área construida de.880 m2 e con· -
. O. ovas erspec Iva� ,

. '. ,.".. .

.

. -'( "'. d·e
.

ta além das nove salás de aula, com um'l perfeita ]Járte ,clm4üstratjvà.;�. pOSSUindo ampl?-' biblioteca, gabinete • Quando se falava no prógresso de nosso Es('Ldu. por.'Fogoes -- Maqtllnas.., e. oslura niécÚco-dentário completo, campo de educação física. pátIo cuberto é' 'outras :_ç1.epenclências . indispensáveis ao

• fÔl',r;a, de cUI_Iwçõcs .rcUl�ntes; de l�,sência. ,de p_hwcj,t-'Ua"A'
"

.Modelar bom funcionamen.to de um Grupo Escolar,
. Y. '.

.. mento, que e o roteIro fu'me da açao adllums1nlti\'a, ou.lo' L .

'

-'; _�,� ,

JJ circunstâucias de caráter aleatório" invuca \'ltril'SC ;J1'O,jl",.
. -------�-_. '. "

-

�

�'- 11
'

',,/ • tos de risonlJas per�)}ccti"as e de vantajosos d':�it()1'
.

n'l '�o'[)amo's f'!,IL..·" .� �U." '.J,�_ c'all':\r, " sa r :' O:'m'enag'em ,��I�:�
..�i.;t��l�<���:Jp��;�e:��!�e�:�������O�.,;�:,;iiil:��.\-HmeJ1� ;�:��::

....,_,_ -."-t!) 1\,. " " "n� ...CiI��� -V4- , : '
I

,

,

I, ,tel\llU�adO lutul'o, de dunenso!s. �ceamca: .. : ,. '. �
'. .,_', ., I .

r
.

". .... Nao se. pude neg'ar que, ao Jeito {las, mWla�Intí'
. PJ'! JIII

!
. Mais de 250 peES0'l& se <laQc do;'seii."�·c�.fação"...Mais I ficat1va como' afetivi1,. '�u� ,. ,.·adas,· de �{uação ;"Ietlida, cautelosa c temente a inêxi _reuniram na 'noite ele. quin- aeli�nte, assin{llava. �ue isto muito )�l.e h?llra. e Sa,llSlbI· _ tQS supern!.nicntes. a ação gO"l'el'naB1cuta.l se rest1'ill�ia

ta-feira par:;o hOJ;1}enage.f\J," ,q:, e:ra'.'devido a>��rina de con- . H�a, P01l;i ��Jo que ��1'll,l0.�:l.• confinada lU�llj quase l'Xt!J:Cíc�o lJ1,u'ocl'át\CO, Sl�m �a cla�.
engep,he.i,l'O C<"(so Ramos .Fi; �ui.Ü ·d@h.Ol'llqpag

..

eado.qUebUIO('Ol",t'eSlllonder !L- '-(J�(llc:�. "ticida.de de pl'Oymjilcias que pôssibi�tassem melhura'-

1110 po� 'Jta;�§i.�tO' _� 'l)c{." 'l'll�C� itt'e >_��(In .l'al'a'��t}'IW...;n,l&,;a:Qdem�)l.-:- ,j'llhn�ftrfin\o:1'PIí'f.::c-tl�T.su, '�n�\'d ;w,(h',;�'U·.
sagem, do sed 1Ó" "alllversá- }lratlcar o .< 'lUal' e m!l1ca .RecoIdQu,. em breves pala

'. yoldmento de tôdas as fontes prQ'dútOl'as, que criam ri '"
rio. Os dói.s 'salões da Chur· . tev{' medo' para .l\J:'aticar o vras, o tempo e1? que ex�r-. qllezas, trac!uzuldo pl'og:l'essll, e, no·is,. segUl':1 l)l'OSper;.·
rascaria Lindacap estavam bClll-. sublinhandô que "a ceu a �ecretaTla

.

da' Vl�- • diule coletiva.'
"..

'.completamente lotados
• p,e- tl'adlção ,{�o:' Jlome .-que Celso ção, e Qbl!� .f�b�lcas. dt-,.. . ':Evi<lcn'te � Ç1ue o Govêl'llo 'l�tual .destnlÍu essa (;011

.los inúmeros' m:nigos que o Ramos )11110' traz consigo, zendo ter �eD1ple ,�ontadO(_ 'cjleão normativa, a�llIndonaI�rlo padrões, e métodos ti,.. .
.

. '.

t com c5 dos anllC'Tos e ,... , , ,

..hbmenage·ado so�be razer érc a tei.ll ,I sani,d.o lllau er. o ap 10

b.,. ,1déIltaç�o OOl1Stit�lj,dos cm. tabus, pconô:llicos, <�n:wdl.�
. dentrb dos h1.�is;· diver.sos com. Jmlit3,l honra". ! � "

- . . ..
le., corajosa ousa(l!a, llara tornaro aparelho- aÜmJUlS ·U.'.

'seLor"s de s{iás i.'elac.ões so-
J -

, que, .naquela mnnifesta9ão, If!
,."

, '� '. -'

er.a tárnbém' U111a J"t1tlÍlsira" :i\,Q, lllodilicado em sua rotação ,e em seus l'ICIl1CJltO:> .

. dais. Utn dehUe êles
I

eru (;Ef,SO ,RAl"'10S
....
FILHO '. '

"'msscn.dais. um h,lstrume.llt.Q de ,re.a,.lizaçõe.s. o.b.il'th;a:oi" �,. .
. , , •

- qe .ver'. Clue scu� ésfoI,'ÇO.S 'e

,.
- II'seu 'pai;" O· Governado).' Ccl-

'

- AGRADECJ!.:,
. �_.xtm.lsa.s, Ul11ll efIcaz energIa. '�eradora, dhlal111Zantlo OU_

.

o seu trabalho haVÜJlu' sido �

50· Ramós, de· quem fôl'u,
" ,.

L'
. '.,' .'!',',' 'I', _ 'T�S:� .�1U�erpsas energias �staglladas, quando não insi�

- até. bem pouco tempo, . um 'CortH)'vic�o, e C0Í11 a el11o- por êks' rcecinh�ci'c1os. 'Ter- nifIcailvamente produtIvas. ,.,' _'dos grandes "lu�iliarcs do <:ão. a e:��)a.r��,ri��:;:,,,�:�;,r� ;'�i�P;H�' !::qi�� Ulua vez agra· _. -Não U'ra adlllissl.\'el,.q).l.�, p.ua o umnellti) da no:,;c;íJ"
Govêrno, como Secretário ())Jl,a !gtl�l� l:mpm.en,l,o�,,! '�I ,1:11,., .

deé�tJ.tlo � .... tap !n:andc com.. 'aí)uchi'afili de 'í1"iio(fi,:\tl)�1 if�l ti'i'(�o's os Và1'iafffo:;;
_ s:: LI) J'f':S �

dá. Viação
I

,'e'. Qbtas Públ�- Celso Ramos' Fllh,9 . !lg'r�lG.- párt!t<iméllfo, desejando po- -lOS .cQl1thesselllUS 110 estrc1to Circulo t'� mucl'obw ru fi·cas>,. ceu a tactos 'os lJÍ'cseutes .la der levar a cada lUlÍ, 'dos ,. I;-ina,. fiadus nos bell.efício� d� a�as.o, �l.esajudaJl�O-nos U gSgellçl'os.id;aue·:,dos sêüs :i:orá· .

que aqui estã.�: o 'mel\' Ule·� _ \�S ll:el�mo.s, como lllscnSlVCiS . .oU m(�ife�'entes li :volu,�IVO SfLVEÍRÀ:' "Ul\'l AMIGO .ções.' eJ;n IjI;�l'l0rcimull'·n�e Thor e mais' fraternal abúl'
� ;ao .rapula qge o, })anorama' da atualidade ]ll�\ha a no;,., ..

ENTRE' OS .AMIGOS uma ilO�I}enagall tão �·ígIÜ. ço de grat�dão": III "a lJ01'ta, sob nossos tllhos, nossa coml)l'eensao e 110SSl1
,

_. _ inteligência.· ....' _ .

m�:U:;I�o ,�s;�· (��e���la�l�� Leve 8- c;tiançada doming; àrlO 'horas �a I
• ;).lISC�:�:: :�!��l,E�t!:����������-l�;: '��s�:lell:��(�!�:�o deputadó' Ivo Silveira

FAC . i h d
;.

p.
.

N
.

I • ;i1)ilidades a. todos os quadros do esforço.lllunano, COIlS·JjJ
que, de ihício, afirmou que . para ver a ,e ega a ue . apal .. oe e .Jmil' OI ertificio da nússa grandeza, reintcgI'ados no ({'(os.,ali estava não como Presi-

r' l'· ri' d d" h'
,. "':;iuo límpido· e pl'óSjlCrO !lue Deus nos traçou, aI) d.otar· ttdente de un1 Poder, 111B.S ,par ltlpe 090 a"os 0, gran jOS� s nw, em! _ ·;os' de tesouros l�aturais, e�ll ya�Ol� e licle��: :'_ sobn�h' JJ

:��;'easosc�����OS"��!!(:mqi�l� frente às Casas t!oelho. Não perta. ':: .• �o, .�le rara capaculaüe de ene�'pa, ,de sacnÍlClü e .de te'
, =.

�__

.

o

_. :.,._! " .. '�cHlatle clll111'et.'luledoru, '. " 4-Celso Rpl110S FilllO jez 1)0'1' _._-'_-4. '.' .Poucos. como () sr, Celso rÜl1llQS'1 IIl�r.et',ilflenU\l <"',.
merecer com a ·grandiosi· J' \n.Jle�'�tiva exig'ên�ià dêsse. :<test��.. Seu at�t�(lid���l11�,

....

.

�
, ----.:-

- ._

le sollda formacao, umphalldo·se.. e,ll. aptloao VM,wml'_CAMPANHA ESfOR(,O RECOMPENSADO --o A • lora. pela obsei';llção e }lelo·estudo cOl�tínuos, aLI;iu·lll( .

• 10rizuiltes à execução de umà farefa Íl:a�lscéil(lcl1 "'�, !Seu..

CAMIN'HO DO? E�XITO' ABSOLUT'O I11III" tunide'l" frente a rIscos e respollsabihclmles. I!j_lll' ti: ...
.

.

.

'

,

,. "hiá 111uitos' dos antecessores;- qúamlo 11:10 os IllltmlhR p.
,10ÃO OT�VIO FURTADO GAN�\' CANETA 'DE OURO _:- ]\'{ACHADO -E elA.• 1'a no do.ce comodismQ.

'. __ .. ,
,

INCENTIVA O .ESTUDANTE \. }>al'Íl avançarmos 110 iél�l'P.O; recuperando·nos !.'adialltaildO-llO$l O .avisado governal�t.e cOl�preendeu, de!'·
""

• d� logo, tornar·se impre�cil1(Uv�r. o. 'aband.ono .ca?s pro JI!.

! eessoS'--obsoletos..O �n'oble�l1t CU�ll1lU1:� estal'�a no
_ <u.,• a�ento do jlOtellcml eltergetmo .e .a

..sequen�e: �lissc�lllna.
_ ,ção da fôrça motrIz pelos cent:ros llulustl'�alS ,

e zvm�f lIIfII

'lIIIIIl'ul'ais, como sal1g'ue nôvo -abundant� l;I tOl1lZUl' c retem_
� perar. o\·gauismo· clebilitaüo. . -,

.'
,

.'

._'. "'. A :iqaugm'ação, ontem, da ·Usula. Garcia. ('ncer'l"

• mais lllna lloderosa contribuição - acrescida à S.om,1 d<!�_
JIII' iá rêaliZadas, CQm o· sentido t'e crescimcnto de um I'n_'.tOl" beneficamente illlllUlsion'ant� d� pl'ogresso efetiVf'.'

• �narcallte de Sa�lta Çatal'Íl:a, e�ln 'forte influênd,i po;;i t;
tiva na econOllua do Brasil. . ,fIt.

. •. .

.Em seu d.isclll·so de ·al1te;01�tci11, na Câm<J.r;.1 iVluuiei �
_ (lal7 � 'vel'���dor nO�niIlgus, F:e.l·llà,l�lle: de 'Aql:h�o, ,COU1.
"Jerfelta mtIdez c lUI'!;:o-_senso.91lJebvo,_ analisou. L<mivd,• ;iuanto .lhe permitia a "oportulIidade, com dados COl)Cl't··�'

_ tos e .irrefut:in:is, em' bl'ilhall�e exposição, a 01H'i,\ 1'f'U_
1.izada ]leIo SI',' Celso Ramos: eru todºs os aSj)ec.tvs rda, fi_, ';ionallos com os pro'blemas 6l1el'g'e;'itico;- educacional., �a,P ,

• rit,\l'io e rodu\1ál'io, 11oti\tlal11eBt�' na llim; 'para a Sil"
... tis.l'ação. da' pQP.U1ação que. ,tl'a()alIm, que produz I e II lU"
� aS}lÍl:a a uemollstl'ar tt utilidatfe patriótica. e crescelltt.

• do seu' dedicado esfôrço.' .
.

.. � .. , • '

"" Tôda. essa o.bia transfol'l1l�do�:a �� au sr. Celso !til.
. ..' ..'

< " JIl mOS autêntico título de benemerencla, sobretudo por,
.

.lI.hi.s Uln premiado. João Otávio, Fur�adà" !)rimeiro c<;>locado no curso de cOn· 'isell,tando.se de; S1,lbalte:rn1dades, (:illt�r}li'etal' � 'VonLaue,
tadores da Escola Técnica de Comércio PiQ XII, ganhou uma caneta Parker de ou· .

"" e os anseil!� eol�ti"os. E llen.h�:ma af'i<rmaç�u te'l'á, Cf':,>
1'0, oferecida por Machad6 e' Cia. como parte da campanhl1 Esfôrço Recompensado, JIl

sua elolguência, diante do que tem constrwdll, 01'gUllt_
O êxito da campapha é considerado' absoluto, dada a suu' reper�ussão 110S "zou, remodelou, e infatIgadall'lellte éonstl'ói� valol' maif'

mdos e5'tudantís dê Flolianópolis, elevado e autentIco, du que a tle .1Iawl' o g'ovcI'l�anil'
: ,,�.'� . ,�9..flagt·ante, ,JoãÇl Otávio Ftu;tato ,l'éeebe ,seuPl:êplfO,()_�':i.n_âO :elO.r: cnlltp.ciilo.-ht.inruuo.· afal os. ��. 'fi€hn.cnte, .LL '! aJa �J'tL_., J

'\::."".L'lj.O.'
. ,< il1i!i: G81l'r�_,da .

..!I..S., P.�OPA??�! :á��1.1:��:_.ç��_e �o.�_ Íl�9Ul:��lO.::I_d� plh�n .

'1"· ,·t.

idatQ. '�.'. ,',
.,. ,;' "�f:8';

tOlo .xeo�!cao Oi!. t'll'esent�.·cal�n�aúh�,ql':h_!V"!"'.i,,,,l. t,;;,; .l':i.;'.....n.��:0,O. vl..;, '�_ ..
' -..:._�_�.,

·

..·.é'.....
.

., .
. , :'., "'

..

'
,"

\";" .. ,'� � " ".-
. ,-"'. "

.. ,.

,

I

'. � '1. .[. .. , ··f , 0,. . " ,: t
. .._ .'

A..speet6, g'm:a� dQ jantar 9f«:-l'e�idQ, ao �r ,. Ce1t:!.0 R�mQs Fil!t0' po(l.elldo·se olís�r�'a�' o,
" ? ,� ,o . ,gr;tii(lé n�\erb d� pessoas que c�:mparl?cell a homenagem -

,-ir,.
_

CeIS.Q: hojé : em úmenau
Atendendo convite, do ---: ,--- • M' I·'

.

Vigár�d G�ltál de ,J'Üij.�l_le,-' Polícia' Ca-pfura:�Peflgoso e lante
nau Frei Braz Reute� 'se- . \"

f.', '
. -.,", .,0', O 'Delegado de Seguran- 'comunico-nos �'ije,. .oI

'gmu_ ,esta
_ \;mal1ha. I?_Ma

ça Pessóal de Santa Ca:- 'pr.êso pelas. !'l-�toIridad�s·- ..

aqu�la. _clda�e o' ,Governa- tarh�a dr. Jucélio c�sta 'políciais da CD;llltal<IQo' Es-.
dor. Celso. l1f.l.mo(3; c.qm,· a .

,

tado o individllO Pedro de
finalid�d'e qe PTocede).7 a

�_ Oliv�ir:a, foragi�o da ca,-
....

·

'inaug:uração:;d� nov!l.s. in8- deia de Orleães.
,.

talações .

na igreja !p.qtt:iz
do impÓl'tante . município'
do, Vale " êIó Itajaí. ,

O regressQ do Chete do

Executivo ·catarirten.ile es'

prevU;to parà' a ,taré:\:�� dt
.

hoje.

SAlfQR OSO i
s O C � F f, Z I'T 3_

/

Muita' ,alegria ê ;balas â vonlad� - domina

g� às IO.boràs.na .FAC co.. a'presen�iJ dE:

Pap,Ü' ,Qe i
� . � ma: pio'moção' das ,,�/sas

� . /6(' ',.... •
It.,l,,_ .j • .(;. ��......

.CoeÃbi1!-�i�"p.é�c�. ,I.
,:',�'

� ;<,·:·!f,.��L ',.> s:l1.....2.:�._..:.::_ __ ....._,��·, _ :'.:...:..._:� - -

À diligência foi' realizada
com ê'Xito pelos Comissá
'rios: Rui AraúJo' e Nagel
Marinho, os s4,' Osnl Hono
rato Oliveira' e' a colabo--:

ração da viátul'a da RádiD
\

'Patrulha, RP-9,
'

A poliCia, efetuou ai pri
são de' Pedro de Oliveira

-quando êle acabava, ,de _de-:-
. 'predar

.

uma. r�Sid&ncia . lo,:'•.
balizada a Rua

.

t)svaldQ
'�4z� sIDo'

/

'.� .

'

i>
•

f

. be acôrdo com comunicação' fe,itá," pelo TêSOU:'O do Es-.

tado, o pagamento dos vencimentos do funcionalismo pú-.
blico estadual, referente ao mês de' dezembro corrente', .se-

'

rá efetuado consoante a seguinte' tabela:
. I Dia 22 (terça feira) - As reparttções constantes da Ta-'

bela .publicada para o pagamento :da diferença de AGOSTO
e referente eis dias 18 e 19.

Dia 23 (quarta-feira) '-;- As repartições constantes da ta-.
bela acima mencionada e referente 'aos dias 21 e 22.

Dia 24 (quíntá-feira) � As repartíções constantes do
dia 23 da tabela já. referida.

.

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

- Da ordem do Exeelentissímo Senhor Governador do
8',tado, torno público que Sua Excelência, houve por bem
considerar facultativo. o ponto Irias repartições públicas es-

. iadueís nos dias 25, 26 �'10 co.rrentev-c- Natal,.- ,

Pulúclo do Govêrno, 17/12/64 ':
.

. ,,·Nelson Abí'eu
Chefe da Cnsa Civil

''7..'
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)conteClínen10S so iais
·

c7\� U(.__.,_;�

âis- 'ê'i{1tu's,
.;

,

:

myko 'd� "Ríspido Discurso
/ de· 'Guerra fria"

r Ao dr.> Nereu Corrêa, es

critor que recentemente

lançou "O Conto d� CiSIl2

,Negro e outros Estudos",
os nossos melhores .agrarie
cimentos pela maneira que
nos distinguiu.

Nma reunião informal

.aconteeeu na residêitéia do

senhÓr, -e a senhora dr.

João Batista Bonassis (El
za), quando era' comemo

rado Bodas de _Prata. A

conteeímentos Sociais, de

seja os melhores votos de

felicitaçõês ao casal Bonas

'sís,

, ,

__;.� ;
,

com, a an1biçã&:," agressiv�.
NAçõES UNIDAS, _. li" da: ,Uni8.o' Gov'iétiea de co-

"

dlai E. S�evenpol1, Embaixa rnunízar o rmmdo,
dor dos Estádos

"

Unidos, ' "Espero 'que "êste rísp'ldo'
nas Nações Unidas, quaüü- discurso típico d .• guerra'

cou a, oração de Andreí fria seja mais -urn at» de

G(romyko na As!;mnbleia propaganda elo, que a ex

Geral de "rispído ü,:curSQ pressão de urna política e

de guerra fria" e .dísse que que a União Soviética �e

esperava qu� tais palavras diSporiha realmente ia. :m.e

representassem 'Imais pro Ihorar a-s relacões C0D1 o

paganda do que polítíca". resto do mundo e a' propí-
,Em .seu: di�cu.r�o, o '.�I�- ciar a paz e a segurança.

mstro do ExterlOr SOVBti- Em seu dísenrs r, o sr.

co reiterou muitas .das oni Gromyko 'referiu-se ft Atc-.

níões -de seu governo ::.':erc3, manha .Cuba, Vipt-Nam ..

de numerosos assuntos rm.n Congo e' Chi.!);:!!, 'at,!3.c�Jll> a.
diais. proposta' fôrt;,'t riuólear m111
Em sua 'resposta, ÔiSi"e' o tí-Iateral da OTAN, e rei

sr. 'stevenson: teróu a atitl,cl� s0viética
� "Evidentement'ó', eontinu, para com, a '�'Jexl'3�ôncif'. pa
am inalterados os, ob')eti-I (Mica e à'adí'tlfs'sao d:l: ,CJ1i

,

vos mundlaís da liú',ao 8(,- na Comunista l1:1S Nacões
víétíea, MeS�10 a .auto-dete Unídaa.

Uifelizmente, não nos
foi possivel publicar hoje
a esperada reportagem '1'0-

,togl'à:fica de "As' Mâl� 1!1ee. 'No" "Amejícan Bar" 'GO

gantes 'do Ano", con'fotriil! Q'4erência: Palace, o jovem
haviamos divUlgádo.' Na I píanísta : ROgérlei

'

Oliveira,
ppónhlà terça-feira, :t 'J'c-

'

tem Sido aplaudido pelo

�oi'tag'em estara em' pautá. "seu repertório Bossa Nova,
.

�
. \

Na residência ele praia,.
será altamente festejado'
hoje, Q aniversário da' se-:
nhora dr. Caetano, �0;:ta:
Vieira (Elayne) ,

C�sa:m-ei1to:' R�alizar',sE'- '

à terça-feita préxímu
'

as '

17' 30; hs .,' nà\<'cayjélal., ílol'Di_
vino Espirito Santo" a ee

rirhôrua 'do, 'easameiifo .

de

Maria: Coloj;il(le Araujo com

Da sociedade de' Petro- o senhor Mauriejo'Montei

}lolis� encontra-se em nossa
'

1'0'. Os' convidado� de Ma

cidade o casal, senhor : e ria 'Col�tilde' e Mauricio
senhora Lena Mauro Chnha '�erão reeepeíonados 'nos

(Ailà Maria).
'

Desej�)n�s' salões do' Lira Teriis Club�;
uma feliz estada, ao sim-,
p4tico casal.

'

sa e a ajuda l1, buty03 »aí- Disse o sr.: Orornyko'que
ses para proteger a sua �e- a Uniâo . 80viútlea era r,�',r

gurança e 'indi')peden,:ié!1ci<t - tídárí» ele uma c )Ilfel'ên.�i�
.são ilegais se "intc i'fe'rr:m mundial de ríes reman.ent.o

-�,--:----------'--
'

"

,I

Muito· elegante est1,�a ·0

jantar festivo do "Lion!�
Clube de Florianópoli5·'.
noite de sexta-feira, nG

restaurante elo QuerêneLt'
Palace Hotel.

"

Também
,
acont�c�u

'

ha:,,-
. "Corntmicado no. 25

tante moviment�do;' o 'jan- A Carteira de Câmbio do Bancá" do Bra"
tal' 'do 'Rotary 'Clube de '1 S/A

. '

b
FlmianópoÚs, r e a li z � Ll o ,

SI COmUnICa ads ancas e aos demais

qúinta-feiia no resta,uran-' esÚilH:!ec'iit1etitos �ütbfÍzâaa� a operâr' em·

�e do Lira Tenis C!J..:be, ,câmbio manual que nas comp�as de papel
quando, foram entregues
os cheques aos 'Diretores moeda, nã,o será necessária a especificaçao
das instituições: ,APAE' e

.

dos nomes dos, vencedores, consignando-se
Asilo Irmão Joae:,uim, ,renda
da festa l'ioite- das Fal1ta-

em seu lugar a _expressão "DIVERSOS". Es

sias, promoção d) Rót�iry sa faculdade n�o abrange as vendàs, sendo
Clube. '

'

neSSe caso obrigatória a disci-iminacão dos
�,

respectivos coril'pradotes. "

As compras de papel-rÍlo€:da pelo !Ball
co do ,Barsil aos estabelecimentos que 'ope

" rám em câmbio manual, serão: efetuadas 1:1.a

Um ,credenciado <CDeco- {arma do art. 90. e parpgrafo único do Decr(�
":rador" da ,capital gauch'" tc-lei no, 9.025 de 27/2/46' "�
tomará a l'esponsabilidaáe

,1

ela decoração do "Amerie:;m .Florianópolis 18 de,dezembro" de Ü}6Lj.:-
Bar" dà Qik�ência Pabee.

: BANCO' DO- BRASIL S/A - FLORIANO-'
POLIS

'

,
'.

r
José de 'Britto :N,b�lle}réb _. Gerent'e''Y"" A'- ,earmélt>'M�'F.a�IHp� .. '�

C�mbio.
\"

\·Procedente' do mo. de
Janeiro chegará amanhá a

nossa cidade, o serihur e a

senhora "dr. José/ Matusa
lem Comelli (Silvia), rec(\m

chegaíd'os de sua 'viagem de,

nu;pcias -pela EurOpá.

Moviinentada festa I<En_
coilfro 'de 'Bi'Íitinho�", acon

'tec2i'i
,

.. ;; dià' 25 próximo
1\:)S,

..

salões do clube Dc.ze
\ de Agôsto;

,

\ Na última sexta-feirol,
no salão de recepcão da
Fruculdade de OdOl1tologia,
reuniu ()s Odontolaífdos de

1964, para com um coqui
tel, recimcionar se

.. tiS co�-
" vidados.'

-

,
'

. 'o;

I

/

I' <,

Quândb' 'v�" p21ssêia nos dias �nsótarado-Si' estâ- oü não.' está

sêt'ldÕ '.AeÃRiC�AD�,. petos �nerosos' relos
'

do 'SOL '?

Mâs'�a,'\gên@ft!j$laade tem "limite, pe!ó 'mer'lb$ para o SOL

M::cv8zeê�"se:'j9�Oonde� timld�z, qllém $ãbê� bt.itras -vê:t�s

fã�"éâf'ã\feil:i;'E',�e queima. E queima 'os :Oü,tro!:? Ftlri'all'Í'lente

fâz' árdêr a·<vís.fa. Pois "'b'eríl. ·Nestês dras, qÜal"'d()'o�S0L.
eSf�'ql1'eimãhbP}�se óculos de qWEilid'a9�" Ócul�s d�' quali-

dãô§' s6: vetKt�o.,' quem �'�specialista.
'

A ÓTICA 'scUS§ÊL' ,é a' única especializàdà .. : e acába�itê
recêbÊlr url'iã mÔd@t,!â coleção de ó�u,los para' vóçê' se
dªfênél'Eh".'dbs'exagêrj:js solaros;',Outra coisa: Óculos tem

um 'toQUt9 dê efà�ância tôtla especial. Vài da,i ...
�

Sussurre caririhõsãÍ'lí�hte n� ouvido do seu namorado (noivo

ou espôso) que você adoraria t?nto um 9culos.

Apostamos como êle .,ão perderá tempo para levar-lhe até a

ÓTíC·A SCUSSEL. Escolh� com calma, j� que variedade não'

.falta, e depois díga bãlxinho:, ob�igadà, meu bem I

I
\

5,1 R V -A - 5 E o o .CFedi·�culofl

SCH1VÍIDT'
,

3081

\
'

• ,'
..

' ,f

.f
'

"

(

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

Inkr-HaE:�,onal do 'liv,ro
em' 'Frankfurt

ORi3E-PRESG Maior rações, a Feira,se c�n�e.u ----�-::-'--' -
-_......._--�-----,

ma;s V;�!l anil'':, J. ", ,S, :1-'[os, ,em um'pólit.o ,de réterêlic;a
'mais ex;)ositores est� é. o . interriaciõ'nàI para - tódlis ó's

In�an�o, I::). Fe:ra d,) Livrei que se dedicam ao llvto.
ém, Frankfurt, que se encet'

.1

�'O'l reCe!ltemelltii e que é

ooilsider.,ada 3. Feira :!Mundi

aI eni_su::t EspeciaJidade. Há

Pàrtibipa(lã (l ati \T�[ t'lií'

Brasil'

quinhentos :11103, o:; liVíGS Os livros ma i!; procurados
eram tra'lido3 em tonéis ou

'

foram os juve::J,s e '::3 de Ji

cá:xotés, t�, vap;ôf:s, possibi- teratüra amena, seguindo-'

litando uma vts;l() conjun�a se vS livros técnico::;. D!z

da, criação litjrátia. da .Ale- se J:.or vezes que a novela
,

manha e do ext,E'nor: 27.noo está 'morrendb mas a' Fei

in2, 2.31)0 eX,1íJSi,toree, ma;s ra provou que elã ainda

de 120.01iJO V'J�UlY�eS e , .. _.i tem uma g:dinde \vitll.1idade
1110,000 vi3lvmtes. Quase todos os editores �êm,

Cerca dp. 66% do.:;\ eXj)C'si uma serle delas em seus

l(,reS proc:ederam de 39 pai- catálagos, SEll1d,) surpreen

ses: entre 't�e;;' editores da dente a prbpor\,ü� de tradu

Argentina, Brasil, Espanha ções de al"tores brasileiros

Mé;dco e FOfi;l1g,,\ ;;.Jguns espee!almente (iuimarãe-;;
integrahtp,� :le exposlçÕ')S Rosa,. JOrge Arri.áâb Q' d

colletivas, (',�:,:')S exposito- nas de outros. E' iªfI
res, indr:;\)é�ll�(!Ü(,';' te o fàto de que, l!tf! ,

A ativids.dc, mi F€i,ri foi traduziram-se para -o rue

,intensa. !J'::L�U:i!-se pedido:>' miJo 3,000 obras, e do aIc

'as livrarias encomenda','" '.'1 nlão para outras linguas
ao mesmo tempo de peqw� 3.068,

nos e grandes editóres Cl)lll O pontá alto desta }t'eir'3.

oportunidades iguais para foi a co11cessão do "Prêmio

tÇldos. pevido ao fato de que da Paz" da Asso.'!i9,ção AIE:

grande parte'dos e:lq)o5ito� má do Livro, ao fÍlÕS0.foJ e

res se conh:Jccl'el11 há �,;(10S, dramàturgo francei> profes
traba:Ihando jvnt)s há ge- SOl' Gabriel Marcel.

l

� A secretaria dr, :êIuWe :Dóze ,de Agosto
I

\.

comunica aos' s�us� asSOciados que a.' reserva

de mesas parê:\ O Baile de São Silvestre, esta..

rá a dispositãQ ª partir do' dia ,22 '(vinte
dois do corrente ,no horário de 8�OO as 12,0
horas e, das 14,00 asJ8,OO Horas.

'

,

Florianópolis, 17 de dezembro de 1964
Hiram do, Livramênto - 'Diretor ,ISecretáriO

DIA 25/12,
Iníció às 21,00 horas
Encontro dos Brotinhos,

LTraje ,- Passeio

W""
>c_l

,DIA 27/12
Inícioàs 16,OO,horas

PR;CURA-:-SE'- caSá, o� apartamento
.,

pára alugar. TELEFONE _ 2490 e 2416,
dando condições .

� I
'

.___���_

.lffips p'ara" Cavalheiros e Senh
�agiizilÍe �aleriai� BrHfftio' ·-I-ftl,'.e,

L�, lift�.�,�qj'�;2
',"

"

/

DIA 31/12,
Início às 23,()O hora�
Baile de Reveillon

'Traja '_·Gala"
Reservas de mesas na ,Secretaria ao Clu

be pártt os\:Íias 25 e��l,dàs"S às12 e das-14

às�-18'b.&r�S'•. I' , J �",.I '�I.1; ,.·kit<;i.;o'_'J;'��'
,é

,

..

_

·�;·.. )úlj:��i�· ..J,,;�l&i;=--"���fe�'Jt:"�.
Ik• •
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'AINDA:SEM P�NTU,RA)'
M ',' \,

"

I

/'
.. [Ó,»

-,
"

>' /'

E nós fazemos qu:estãó, dê" apresentá-la assim
. , .

.

linha de montagem.. E a única
.

motoniveladora
no -Brasil, Mais precísamente, no Paraná: É a

esteia certo. Quem, lhe 'garante

mesmo, recém-saída
. �,

.

dó tipo :médio,. que
.

, �
-

E apenas
. .

primeira;··

de nossa
se fabrica

I

A

o começo, I

;.,'

"''-'
,e

.� .. '

"

,

e a·
_:. .... :

.. .:t4Mft ' '�'H" •.••..,.ii'&
,

,
.'

", .

,
" ,

,
.

WIDAAMAQ.
} ,'., "

- ,

l',

EQUIPAMENTOS
um ,produto da Comerci�1 Mecân'ica' Ltda.

Fábrica: Estrada Federal.. BR2 n.O 390
ex. Postal, 91 - End, -rêlégr� :."PARANATRATOR" '

CURITI.�Á.-PARANA'
'�-- \
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'-._�.--,--:: - .;
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\

E.specialmente fabricado, para
barragens e P01Q preparo do

\
<,

açudes, taipas,

ASSlST�NCIA ltCNiCA lOCAL ceM EQUIPE TREINADA RElA PRÓPRIA FÁBRICA
- ES-rOQUE OE PI:ÇAS' PARA REPOSiÇÃO - :HREGA IMEDiATA E FACILIDADES DE

PAGAMENTO,

I A-S.A.
Ru,a Voluntários da, ",,,:,j .., 19S: - fo""

•

1001 - C, Postal 2020 - PORTO ALEGRE· R$
E'nd, Telego:: !lf... T!��.l - flilial: iI"a 7 de Setembro. 1051 • Fone 1978 -

\

Cdixa Po�t", "Út ' !JIl'",,,,,,,,u . SC • End. felegr.:AGROPATROL

tfl
'

/

,
.

'_

-

TR;ATAMENT()' DAS RU-
GAS, PELA ESF'OLIAÇAO

•

_ Dr. Plres
,

Pàra o tratamento
rugas existeín vários prc
cessos e que vão desde o

uso de um simples , creme

de -uma das mais' interes
santes questões que \é >t ci
rurgia estética.
Se considerarmos' a aJ�:;j'

.'. cação de um produto de'
beleza, mesmo os que 2;:,n-'

tenham harmonias e víta-
minas na sua eomp·:st.;.iío
'verificamos que os :"c,:;u;j h
dos se apresentam nu'os.
assim coàio também são
ineficazes outros metodos

( ,

VENnF�SE
Fabrica de

�

tlçados Sola
do Articulado.
Tratar na Rainha das Bi

cicletas '_ rua ConselhtLro
Mafn _ N2STA.

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

Farmacêuticos
40 ANOS DE FORMATURA

l
A 20 de dezembx;o de 1924,

o extinto e conceituado Ins
'tituto POlit(icnico de Flori<:t
_nópolis, fundado em 1917,
pelo' saudoso Desembarga
dor José A'rtur Boiteux, es-

,

tabelecimento que manti
nha os cursos de <\grimensu-

, ra,
'

Comércio, Odontologia
e 'Farmácia, diÍJlomava os

'seus primeiros' .farmaceuti
cos, cuja turma erà campo:',
ta dos seguintes 'profissio
miis: José Augusto Ele Fa

rias, João Batista Di Ber
nardi Ildefonso Juvenal da:

, Silva, Barnabé Vieirá Dutra,
. Frederico Kaelling Sobri
nho e Iurgens !Iübbe.-
A cOla,ção de gràu que 'if'

revestiu de. grande solenida
de, realizou:se ás 20 'horás.
no Palácio da" Assemb18\S
Legislativa do Estado, com

'o comparecimento do Coro
nél Antonio ,Pereira e O�l
veirá, Governador_ do Estp-,
do e outras g,ltas autoridr.
des, exmas. famílias e nu-

I

meroso público.

A mesa d<:t Presid�cia,
ornamentadlJ, de flôres natu

rais, 'sentaram-se o' Diretor,
do Ins1tituto Dr. ACluiles
GaJJotti, hoje marechal-mé

dico da Reserva do Exét,Çi
to, o qual tinha a sua direl:
ta o Govern'ldor do Estado
e o Dr" Ulisses Costa, Secre
tário do Interior e Justiça
e à e'squerda o Dese"lbar.ga
dor José da Rrl::!m Ferreira

Bai'tos, fisr::al do Governo,
'�',t:' ,�J Instituto, éapitão
Marcelino Coelho, profes-'
sor e Secretário -do estabf,
lecimento e desembargadGr
'!\mérico SiheiTa Nunes, pro
cun,dor g'eral do Estado,
representando '

o deputado
federal Dr. Adolfo Konder,
paraninfo' do farm�cêutico
Ildefonso Jl,lVenal da Silva.
'Os diplomas foram entre

'gues aos formados pelo, Go
'vernador do Estado, sob
palmas da g'r<:tnde assistên
cia \que superlotava (' sa

Ião e galerias.
Paraninfou os seis primei

ros farmacêuticos formados
em nossa terra, o p'rofessor:

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

'i

LÁZA.tO F......,.vlOMl ...

TODOS os Deputados da
Assembléia Legislativa de
Santa Catarina, amanhã,
estarã_o reunidos p<:tra um

jantar de cOlifraternização
, promovido pelo dinámico

I;'residente- Deputado Ivo
Silveira.

cial plageou. ,E' bom saber

que o referido "Slogan" fei

idealizado, nesta capital por'
esta Coluna..

\

\ ESTIVERAM em Porto
Alegre, o sr. e sra. Almiran
te Murillo Vasco' do Valle
/Silva.

E POR falar em ].antar,
,nós primeiros dias de janei
ro, o sr. e sra. Almirante
Murillo Vasco do Valle Sil
va, ,serão homenage'ldos'
com um banquete de despe:
dida.

PRO'XIlVIO domingo no

meu program'l social, na
.

Rádio Guarujá, serão lidas
as listas ,:10 ANO 64.

PODEMOS adiantar que
no próximo ano, acontecerá
/ a primeira formatura dos
<J1outGrandos da Faculdade
de MedicÍlH de- Sr.nt"a Cata
rina, com médicos- da novp:
ge:::ação, com uma turma de
alto gab�rito.,

RADAR na Sociedade, ho-'
je, às 13,35 ,hs, na Rádio
,Guaruja, patrocinado pela
Imobiliária' A, 'Gonz,�ga. Po·
derá acontecer �Ima surpre-
sa,

-

\ ,(
BRIGITE BARDO';I',

,

che-
NOTICIAS de Curitiba, co

Illilnt'lm que amanhã, naque
la cidaqe, 'estarão re�nidos
Paraná e Santa Catarina.

1

NUM.A promoção das ca-
\

,sas "Coelho"" hOje, chega-
rá o Papai Noel, que no Es
tádio da FAC, vai distribuir
bombons para ,a petizada.

gou 'na G�lanabara e se�á

hospede dQ govêrno daque
le Estado, durante os fes

tejos do IV C·entenário.

ACONTECERA' _ dia 23
de janeiro próximo\ será e

leit'l a Raii1hà do Atlântico
C�itarinense de 1965, no Iate
Clube "Morrb dos Conven·
tos," •

o CLUBE DOZE, em ati·

vidades para o seu tradicio
nal "Reveillon, lDlcl_arã as

vendas de mesas prOXllma

terça-feira Gai'bellott�, o de-
'

,
corador contratado.

OLAVO Saidanha, Diretor'
do Tealfro de Comédia de
Pôrto 'Alegre, que derigiu a

peça "As Feiticeiras cio, Sa.
Iem", circulando na "I'Ul,a-·
cap" e comentou que em

janeiro, estará novamente
ne Teatrl!) ".AlvarO .-de Carv:a�
·lho" ,

·�I.._�
/ ,,,-

NAO estou usando o "slo'
',g.a.n" da cid�de "Linciacap",

,

orque �una firma �omer:
,

·'1

e 1964:
Dr. FJ:'éderico Lobato, facul:
>tativo muito estim'ldo no

meio florianopolitano, tendo
sido orador da turma o Far

macêutico 'Ildefonso Juve-
.

nal, cujo discursos' foram

muito" aplaudidos.
Dos seis profissionais 'da

ciência de Galéno, formados
pelo nosso primeiro estabe-
leéiÍnento de ensino supe-
rior, 'Bxistem' apen'lS dois
os _nossos estima<fos conter

râneos Farmacêuticos Ilde-'
fonso Juvenal" da Silva, que
fundou e dirigiu por mais
(1,8 20 bnos, a Farmacia da'
Polícia l'v:lilitar, e João - Di

Bc:nardi, proprietário da
Far-'nácia Homeopática, de
nos[,a Capit'1l.
Dos professores somente

três, conservam ainda, feliz

mente, suas preciosas exis
tências: Desembargador Jo

sé da Rocha Ferreira Bas- fim,:,;- e" Ul\1.a "lati!, d'aglla,
\os, Dr. Aq.uiles Gallotti" re� lhe fez comp9n:,:i>l �nll1de'
sidente nó Estado da Guana' parte de sua v'ida. Em "ua

bara e Dr. Frederico Lobato, melhor amiga' cb:�?- 'ali va-,
resÍdente no norte do país, züa, a lata brilihva ao 1:�1l
Nossos efusivos parabens parecia de pr::t.L'( --, em 'r'

aos dois estimados e d}gnos � seu b�� n:!_ais eat(J� Um Ji:=,"
a lata, furou e \: vr:lhinha

A FESTA de Natal, dos

funcionários deste matutino,
será realizada prtíxima ter

rca feira, ',às 16 hs. Hoje se

;á a ct� "A Gazet�", 'que foi

organizada pela Diretora

Proprietária Srt'1. Iná Vaz.

I

TROCOU' 'dé idade, na

sexta-feira, o sr, Esperidião
'Amin, {Jue muito ft:!licitado

,foi pelo..... acontecimen,to,

NA TV FLORIANO'POLIS
- Radar na Sociedade, 'se

rá um programa às sext'l

feira 21 horas '_ patrocina
do por M'1chado & Cia e

pela General Ele'ctric, de

São Paulo

,
,

A FAMILIA f}orianopoli
tana em preparativos para
comemorar' o Natal de 1964.
Bonitas ornamentações "

es-,

tão sendo feitas em muitas
residênci<:ts,

(,�.l< 'W (�,,.''''"W'''
.

DEVERA' chegar nesta

capital, nà ,próxima semana,
o dr. Paulo Konder Bar-

�

,

nhausen.

UM bonito cartão de Na·

tal, com votos de Feliz ano

Novo, nos enviou o sr. e,sra,

Ca,rIOS Alberto Ganzq Fer

nandes.
\

SEXTA-feira. dia 26 de fe·'
vereiro a sociedade floriano
politana, participará, do IV,'
Baile Municipal de Gala do

Carnaval, com 'concurso de

passou',a subir o morri) C')111

\ U mpote d'água. "

,Dona J'osef::1o era lavad::,' ..

ra - lavou rott]H até J 'uia
em que o reUluatisl1!(; j;OWe,l.l
conta de, si. Sem rabelos
brancos nãQ diZiam nar"a
de extTaordinário, mas

quem olhasse p:4.ra sua' fa
ce, '!€rificaria qlli� e'a est�
va marcada. pe10 so!'rimen
to.: Sua vida não tii1ha sido
boa, tubir e de[;Let :l ;,.3 d

fonte, não er2: brj1'2cadei.ra
e, ainda por c;ala, J'inh:1 a

" c�sa e seus filhos :;:wJ'a ell:

dar. Seu mar!rlo e,�a' pesc8.
dor àté o' dia ern ·.lê o

mar o levou,.,' Dené' <1(.')_
sefa chorou muito, mas não
esmorecelí na luta pela 'vi

da, ela não :)(lc:ia' parar
Como DO:1'.X -Josefa- (';;';

tem muitas ':wadet'ras. J.l�
vam as roupas dos (!OLltCl'P.S
os vestidos das rr.a,ct::lI}!eS,
mas, ninguém lhes pre?' '1
auxílios, pois não paSS<1 d-'
uma lavadeira!
Tu não se�teS'/o prob'c::':q,

tuas -- roupas são la"arla�, f5

passadas _' nunclt viste um

côcho de lavar r91!Pa.s, as

fontes coletivª,s onde um

'l1um(lo de lavadeiras Ia.vam
I

aQ mesmo tempo.
E' êste, o mundo q!,W pre

ci�as cOnhe0el' q'üe prec("as,

r'eformar ');,aral que a nossa

Pátria deixe de ser sub"íle
senvolvida, para (ib€) a 18,v'l.
deira não t'Jnha qu_e c8,n'e-
gar latas e mais latas d'a:
gua 'COlUO- Dl)n<l., J'Gsefa. 'E' Trabalhando nos mais diferent�s tipos o� solo, o Nôvo VA(MEf
o)lJ.lais' importaúte; que a-, 600-D se locomove ser:npre uniformemente - graças' ao torque
'p<l'endas co.lU, nona J'osefa do- seu nôvo motor de �O HP. ��smo nos ac.lives pr�nuntia-dos, seu desempenho nao sofre queda de ntmo. Sela qual

fôr o hnple-mento, que operei. E do comêço ao fim da iorna� \
,da asseguro s�mpre trabalho �ápido e perfeito.

profissi'onais da ciênci'l far

m<l_cêutica; bem. como aos'

ilustres professôres acima

mencionados, _ pelo trans

curso de tão grata, efeméri
de.

,b
'I �\I��
r .�������

ç

'DONA
JOSEFA

\

'Ela viveu no�'(mt:1. ,�',r,')s.

Velhinha, e"1fugad,1, e, rur
vada conl o pés') dO;j- an(,,,.

"Carregou suà ,;l'U:Z; • :1 té o

"

a sorrir e enfi'entar �t v:da
sem ,ficares vegetando fei
to um' péqueno burguês. F.:'
por issp que te contei a his
tória de DGna Josefa-
que Ina vida ;,,�rGetl'a mostrou
apesar de sua :.;impUridade,
ter uma capacic1ad2 extl'aJl'
dinária de (;loar;iio, um- eSPl"
rij;o de SaCrlflCIo, sem "baú
car" a: mártir, 8 dando aos

adolescentes U�11 maravHho
so sorriso, ed desafio à Yi-"
da�dura. dos t�mpos atuais.

��''''''''''''��J.• o4oJi.��ª,�z
(

posterior como o embrtão
de galinha, geleia real (1e..
abelhas, etc.

,

A Cirurgia. plástica tem

.seus'<adepatos mas a ques
�ão da cica.tríz apavora os

Indívlduos mesmo os maís
desejosos de, faze-la. 'o.; ;"2-

,sultad0s com 05 enxertos
de placenta, si oe111 que
anlmadores mereceu I., am

da, 1'llU certa reserva.

gar D I:.)';tO do liquldo C0:,J

um algodão. 30) Aplicar
talco nos lugares en. (lu,:
se passcu o preparado e

logo denois que os m88n,03

estíverem seco��.
'

Com J, aplicacâo' dá ror
mula nsf.)l"'3.r1cl'.'l. á pe.e fi
ca grossa marrou. Em 512-

guída cnnl''':a J, tender,
para ües-;['ma:. ünarmen: e,
no oitavo dia. }�essa. uca
SEU untar todo Q I" sto.
'com t):.!:-J ele parafina ati.n
de fa(mi1.:· a il'scamaç?Lcr

Artigos de Alio Luxo?
Exemplares Únicos e -Exclusivo,s?

Na Magie Bouliq�e.
\

AGRADECIM�NTO J

Pelo presente, venho' de públicd a• I, ,

cer ao Dr. Wilson Cidral, os serviços In.
cos e cirúrgicos prestados, quando rne
.meti a delicada intervenção, por urna'

.

dentr� de um mês hoje', estou co�pletalll.
São t',;sas, em lmha s ["e- curado da surdez que por muitos -anos In.Tais, as '�ETlTi./'33 do tra-

tormentava, Nesta oportunidade, recorntarnen-.o (1.:1:-: rugas j)(.la
esrolíaçã-i. E' '.1111 me:('i!lo, a outras pessôas que sofram deste mal e
relàtívamenre s; �lples

\
mas necessitam de serviços especializado cO'l'Y\que requer a supervisão ele .'t

um mc.Iico. Embora ha ferêncià a cirurgia da surdez, se dirijam
• mais de um s";:u;o que dS Dr, WIlson Cidral, médico e cirurgião cpreparados _ rlesttuartos '9. '

fazer cu.r ,i' pe.e fl)"5e111 petente e que a todos atende- com a maio�
" -

conheci-tçs deiS médícos, o dicação e presteza.fato é uue só modernamen- --

O Consultório' é, na Rua Wstfalen,te é '{'1,0 0,; a t,t,)l'C', nOI te
ser a;!ir,,'J; em mu'her-.,

5 Ed f" D 9 A de' bamericanos oubücaram tra- 1, i' leIO' a,_nte, o. n ar uriti ae hOI1\.:' ,,' ao cont.rárí» da \, ,
-• ,

- ••

:' 4 �,' balhos tJr'�'x'n�2:1nil) " ("J:-
círurgía que so beneficia -

prego lt. �c\!u�;,o de ac.do Paraná, .'

, ,,' «'80 se�",: �''l. )- Para or.en- fenico pa"a ü' tratamento
ri

Tijucas; 3 de dezembro de. 1964tação Jos ínteressados d;- esrolíatlvo da.s rugas. D' , S'l' \

20remos r:u; a tsfoliacão ,� Nota' 0& rjossJ leitores
aVIO, I va - .12

feita U)lQ lIma solu�ão de
- 'Podêric clirl2ir a corres-

e.oncf'n tr?- c1o poncleDCI:,� de�l-a secç�,o oi ..

retan:,;u:::- para, o Dr Pl

res,- (-" R \.1; l'vl,5xicCi �3'�,
Rio de Ju.. '\c,�,)

O i,rat8mento estouatívo,
ernbora dto produza míís -

gras t'",11, contudo. gran-,

1e aceitação entre os 111e1'-
_

cos especíalístas de escetí
ca pelo fato ele que i;õ-,)
porciona .realmente . bODS'
resultados.' nos casos de i'll
gas não �1Uito acentu'r1,chs
Alein (! :fSO promove a

11l1.lC1Hl1,''l t"t::1.: r'a nelr, fa
te esss t'l')�

...
pl',r SI <:i0, da

U111 asne .t o r r- .ivcru scedor
aos qil{� c!p:r se u t üiza m.

ainda na há acrescenta r q L,0

é um i)ry>�,,) que pode

ácido \ f '-01('0

a nov?ni �\ po:' cen�,c. dlilJ
do em á'3'l'_l disU:acl.a e .1-

dicionar.10 cle ele" pur ':en-

!

EDITORA LAR FEL,Z S.A.
Transf-e�enciá d,e sorteio

A Editorei 'Lar Feliz S.A. com sed
I

'Avenida ,Presidente /Vargas,417-A-
1.403,

.

nésta Cidade, concessionaria da C
ta Patente n.o 180, que, autori�a a distrib
ção gratuita de p'rêmios de propaganda,
saber aÇlS clientes ,da ,Panificação Pão
com sede �m Florianópolis. -.- SC, que o

teia do Plano G - s�1i'i,e Kerit-l, por m
vo de ordem técnica;, 'fica transfeddo par
extração da Lote'ria Federal do dia 27 de
vereii:-o de 19'65. Esta transferencia .esta

torÍzado pelo Fiscal do Governo -sr. Nels
Nogueira.

Rio de Janeiro, 16 de novembrQ
19�4 - J.B. Ribeiro Lf�te Diretor;' (
45.683. (transcrito do Diariõ ·Oficial).

22-12-64

As dÍ'l(."sa', ,fa�l"'s ,de a

plicação e'o D!8C,'jJ sãu as

seguintes: Nada rle
REB:tESalcoó[, 1.0) P:lr :l1e;o je um

bastã8 :;,0 v' lró ,0'1 i:\ '11a

deira ;�J ql::',� s'-! p;'?!lde
U1TI pec!;lí;J c;<; �11godúo, P<13-;
Ec,r a ,õ'JlucHO esfr,uia10ra
duram-,c' UF, Fl1m,uto�,e l;;f'io
na tpst.a (1)ri�',lf:'il',) ui3), l,a

face ctireit3. (seg,ll:Jdo cia).
n', fan ésqll,"rrb (t.ercei-
1'0 dia), Aj1,� (l 'en�lx) , �i�

Exi:a em se" carro

Lona de 'reics COLADA&
- 60% mais no apLlveita
m�nto da" i"Joas.

'7.ua flntos Sarai�'a' 453
,,��'T'RF:Tl'n

Comprar Balaio? Muito] Milito
Só N iI Gránde Gr.utinha

Ba-Ia-to?

, .'1; .'

-,-:--'_���

quando· o ,assunto'é tração
f·

"

'3,

IT 600-0

I'r
,

"

No desenraizamento,
; 'b de "empinar'.'. ,;

.

Quanto mpis fqrça o Nôvo(VAlMET 600·D fizer,
mais "plantado" fica.

o cabóélo gl!�. nda enjeit�' serviço
V�LM�r :de ,suQ.�:c.idade. Conheça o 'fr6t6r \n;bís�_,�,�t:nte d�_�"Hl c_lasse.

O'A

:
•

,_t.:,}, '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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11[,'aJt"IM'n'"o-A''m'··er''·Ica',n'"o:;' .. '::'�'��' �.
l!;m. l!ec&mie' mundial de

.;( J " '.

..

�
.

cafHitnreDto eo�seguiUi 8. hote,
I ". I, ,leil'lJ'. :.Jacines,T�l' de C,hi-

ra, porque têm, os
... mesmos .� ves, se interrompe pelo abu- tor .garantídor d9 tôdas as

, .
. eqov 4ÍJIe remi. 73 . allOS· de

..,..--......_._ comissões 11,lq,:i:'OUS de le- laços .de sanguevorígem . a sodedíreítos-sagrados que suas grandes operações" .

'1 d d d' S
.

hO
'.

j
.

des P'
,. ., - " icmde" qu,alldOi' se apresentou,

,''Í',ma.n a' e' ,.···.0' en or, esus .',' 'o·.s.'· .'a",s?.:t: ..

gísladores de 13 'nações la· . ideaIs"., .. ..' devemos vrespeítar" Deêlarou o Presidente Be-
l' .'.'

, ,

"d t" ( p' 1 d T
' , � l)éla.,Ii7a•. veZ' perante o' ju..,..

tíno-amerícarsas começaram Afirmou p Presí snte e-. ',Quanto, aOS aspectos eco- aun e erry que cnegou o

':: SO·s e'",··H'OSP':I"·.-t':a,.I,·;,'ole ','C'a'·,·r··'.'I".::da'd'·e·
'

a -estudar os meios de fo- ruano que a ínstabilxíade nômícos e financeiros da momento' de os 'países l�ti- iZ. Este resulta_do' se tor-
, "

.
o -c,

• npu aimla: mais: iílteres$\D:
'

Quando Luiz XII era
<, mentar a integração" econõ-. .política é. um gra'iBslmo integração, disse ó Presiden- no-a'mericanos' combinarem' ')

.

.

.

_ mica, política, cómerçíal;", obstacúlo, 'que detém o' de- te que :sé estudau 'a." svolu- seus mercados, a fim de SO"'
te POl'9·uê já, easeu ablco' v.e penas duque de orlea

,

EDITAL,DE·,FORNECIMENTO ' parlamentar e cultural ',ela senvolvímento 4a .Amériéa ção mo sistema 11.c:, Estados, . breporem-se' aos "pioblern�s .
zes',eoul' a sua; atual f!SP9- ,teve uma questão com ce

D'
, :. -,' 'd " .��

- , -p' -dor . América. Latiná.:" Unidos, a'::fim de' se obser- diVisóti�s"cÍúe produzem os sa,d�Jrome,Ma:óaTl1' da ql1al' to fidalgo, seu amígo ínt
, '. e com'lssao" o Irmão . r�v:e or. De-' '

.. Sã<:l essas comissões os., -!\p6s pecii� aos. delegados ""var os seus,' bons resultados diferentes .sístemas ;monetá- �'di�Q; qnàtri) .' vezes. mo, que terminou em bof

sembargadorJoão da:Silva", :Mederros Filho prínoipaís grupos ,de estu- que assístíram ao, ate: .ríe no, campo ecohômíço e, 'de- rios, as diversas, taxas de . eODlio�lai eontrailJ; m4t,.õ,hõ-' tadas.vt.ogo. que subiu
/ " "

d d !I P 1 t Latino .nauguraoão G't� Parlamento, terminar 'os erros �;havici,Q'S câmbio e 'outros ;fgtÔr,es, que 'mo rt� ,_s I� °i9li9; 1'226 furónolo um amigli) se apre

previno' aos inferessá.tf9S' qué'a:t� .0 dia 2,8 "de' A�er�cano,al'-e:Z:��C�dO ne- ..
' ',Oi; Gâm��a dos : Deput�dos" nesse sentido na ÁméricR ,impedem a íntegráção, i98rJ;,'-lM9;g' ne-vamente,:itoi' sou a; recordae-Ihe o agr

dezembro .do corrente, .às ,.12 Jlloras, recebérá "lo '(:ongNsEO do Pe,rú p�r6:
J

do
.

Perú, 'que defendessem, Latlna," Assistem 'ao' 'Parlamento', ln:-�s ,'de; l'tfÍlliÓl IJeo 01957,.
'

V'o' recebido parà. que o m

I d d 'd s" L,' 'J''''
.

"d' "p '. ,,: .ana-lisar. 06 diverso.s' asppc- ·as' instituições' tiv�es e�âe· ,"Para chegar�m �- "-sua ·L<;ttinô.Americano"lque se ',} 'narca' o ,éaStigasse. L

a. rman
I
a e', 0., enuor, ,esu;;, os", as,soS', "e 'tos 'da ini'e�raçãü' çont!l��:-i-' mwp:áticas, já; estflbelecIdas; prosper:id�de 'de hoje, os pro10nga�'á àté

,o

sexta-feirá., .

'
-

' .' x . x: 'i --' XII' responreu: "Não co

Hospital de Caridade; ',na: sua: Secretaria;' pro,,' ta!.' ,
dis,se ,0 sr. 13ela)1nq�' '1"e:r;ry· Estados. "Unidos ,nã�) qer,ru- 'delegpdos' 'da '. )

Argentina" . , 'pete ao rei da França c

t t f' h
.

d"'
"

"

iI ,.'
'

'

"0',< grande obst['"culo ;do' baram as fronteil''?,s" esta- BrasiV Colômbiâ, Costa Ri"' ':C9�O' rertO$ 'atlct,:t3! se' tigal'"as inj-6rias feitas
pOS a� em car as" ec ,;:1>,?S I?ara' o.',<orne�l�en·' , ,Ao inatlgvrar o PaTlarr.et1- Contiriente, 'a gnmCt,] trava, duais" � di;se '. c:,-. "Manti- , -ea._EI $alv'ádor,' :ChÜe, 9Ul1- 'tttn;mm "sentiniE:ntuI01";' 'po": duque 'de 'Ol·leans".
to. de todos os: artigos,:n;ecessános:ao'seu'con-",to; o P"re:�j(Ó1ente" çl0 p�ni. para' o de�en�olvirnento,de' veram-nss ,càmo)irnites' ad- };It\'lma-la, México; :'Nit:)àrágua, o ·dê..;�e' vef"co'nr O' que ,se :cleu \

sumo dúrante' O,:'semestre" cfe\: l)é�érribro' a .J·u':'" ". Fer:nando, B�lauel�_:'I'l1rry? rEl' nossos,: países!, é a jnsJabili-�' ministrativ.os
','

'ç souberam P-amtm�, ,paraguiti;' Per'tÍ e:, �Óm !
(') 'joga;dçt" de, fut&601

. '\ .

. '..'
. "

" .' "
.

' . ferm°::le a reumao como. dade. pólí.tic8., . " A -realida- fiomar e" çriar' um grande, Urugull-l,. bem . como' obsel'" .' espàD lrol; Man tieló-lTidaJé
'

nho de 1965: -

, , �.'u:m congresso inter-frater· de é que a vid9. ,institu�ional' merçadp' de ,valQJ"es,,' sGube- vàdorE.,S' dó PQôe'r 'I,egislati-' '

que': em uma afiÚna.cía parti Se :en'tTe "êles" acon
,

Florl'an'o'p""o' 'll;s, '18; d :, d"
,,'. b" ."

d 1964' paI. dos P(')V0S, QUe.l:1.quí vêm 'se
.
.interràmpe conl' dem� ram" dar carát.h. fe.cl€J.'aI'. a: '. V,0. dós Estado.s -Unidos, Ca- -', da' ·;ehtr�"Ma'd'r1.>:l é' lli"r�e�' "cem ":. estas: coisas ... :

'.
,."" ,,'. ',' er, ezem, ro;, e '

_.

. "

, "i
.... ',," " .... 'c í ,;" " ..

,

°

',' búscàr a" s!-la iriteg:;?-çãe Cui"':"siaÇla: frequênçia, em nosso suas o�l1}Iss�es, �'�uú'ber8,hi
o

'ria!:Já e ,França'
'.

e ,represeIl- '�Qp..:t;'iltord.ett e: a-rralj.<ccl,l' a 'a�o--"d:e 18'78, Ivan Turg
José 'ToI.entino"de;i'SonZa,,�.Secr.etário. ,", .. tLiraL, 'econômica, e "fimmcqi:. "Continente e, algiUlw; .vê" utiliz?f a, ui1i�:) ,comci,:o Ja:_ °tànte- de or:gatil�mos inte'T}, bpêlha;' déum:' !adversátic!J �v,'mll dos maiores

1 .: . ;." "'_ '.'\

.

/
•.

/"

,,' "< i pac,i0l1áis". c'éjrríO a Organi., �: flgota, M'a,huéo� &ofre fortes ,;, ínanCi��as russos foi
� ':.:.:..... �_'....., �_''_""'�'!'.;..',.._....._...___....._.:._�_'--_'_''-'

; , " '" "�3'ç�o:a.o�, �st��OS:Am�riea.<:'! depréSõés:":,É' ',gue:' c.f;��on-: "méac;I�. vice':presidente
t.,,, , .. ,' :,:, / �o�, )��pc� Ip.t�r;.�m�rlca.no1' ..��-::J�a,·<t"er( efig�lrda_.-·a ··ó�:elha:· ·t;ongresso_ lnternational

çle :,pesenv,oJviment\>,',' '6. Co. ,"\ (;:1:iitant�' a�'iuta;. ,pbii a\ nfes
-

':Escrlio��s :que se reali

rn'issão, ;EconQt;rÍica daS Na- ";'líla' não mais>fof f!ncbnfr:a- em Paris: Lá encont

;çõ�s, VrÚçias para a 'Améri- "

dii� ap'êSái� de';''intenS'a: Pl'O-; Viéfôr, Hugo e os dois'
ca Latina. ctlr!t�

No' Intenior da Aüstralia., - x X x

existe. uma trlbn chámada OS" senhores vereado
'''Waikas''. Possuem um ha- ,da municipalidade da ei,
bito 'extravagante e incrÍ- ,de de 'Gazeres, Haute, G
vel: Q:uando'morre, um ,dos ronne, na França,' tod
seus membros, é :J sell ca� rl;1m "serias" medidas 1,
d,aver incinerado �om :todos ra acabar com o gra�i,:�os" seus' ha.:veres e �ens. Os númexo de acidentes roll ill
ossos são sele�t)�1ados e viários, ocorridos na

RI�' I,,- J;noidos. Esta farlnha' ossea' te Nacionale 125, que Iás 2 - 4,- 7.�, 9 hs'.
'

� ,cuidadosamenfê guarcia.- tornou um �aso alarml ,

da pára Uma cC?:hnôlim (,l,ue :' 'te. Podem imaginar quaJ�� !

se 'r�aUza em homenagem providência tom?-da e I,
a memÓria, do môreo. "Nes- foi plenamente

, aprov�
ta ocasião se, faz d� mes- pelo p:refeito? Simpl,esrr�
ma uma sopa qua. é comi- te esta: a partir desta

�
I

da pelos parente� e ami- ta manter nreparaãos:
'

• -, 1;1
go$ com ba;lla;l'1as, acompa-'.· dos \

os fins-de-sema

�'ás 2 hs. nhada por --:aItos 'lamentoS' 'três ataudes, e um c

Tom, Try/en. '

e cantigas de peZ'ar! credo! de djiuntos� - Isto 'I
d

"
.

ir
I

"David Hu scm e anedota,.. I
-'em _:_,

-
' x. :x;, � ..,.-" I,ifi�

cli�e=������;rAd���XÓ -, ' ,

()J médi" ao cliente: "O
r< X x �j 1111

Censurá até 5 apo�
'.

senhor sMih, de' grav�i Iii... �· N. teatro, durante i"�ás 4 - 7 :-:- � 1/4 hs. ;. pooondria. Procurf< �er mais apr�entação de um ;ru
Vittório Gussman alegl·e. Por exemplo: por nomado pianista, um ca' '1
Annette Stroybetg

,
qué 'niõ'canta -dlltante "o lh'eiho perguntou, disfaf

"

Gerard Bl�in ts�u '1
"

.,���,,,,;\:danterite� ao ocupante:
:-:- em, -

. ,li'J,'-�S.;:" 'S;"fp.L poltrona do lado: "O r
. SE:QUZIDA

.

tA .SICILIANA·, d��'i' e�'�'ou '. nhor
'

entende de mú' , .

Censura': .l1té-' 14 anos. clássica?" "Bem, algl.
,,II

(�streito) . 1 -coisa. Por que?" "Diga;

Cine ,d::"üRIA
.. L, .,x', X x por favor, o que êle

. tocando?'· "Piano!"•

Emanuel, l\[C!lnroy,
,

,Liliam de Celis'
\, , .... em,,_

A FILHA, DE EJÓ�ES, •

EastmanColor
Censura até· 5 a.n,o"S',
ás 8 hs.1

,Jim Hutton ",!",-'

Connie, �à:i�
, ,\
Adúüte-se uma� 'ÍnfQrmáçôes 'na 'Cs

EM BUSCA' DE AMOR ria J�cquelin e·loja·6 TOURINO CLUB
�-'� :BRASIL' "'

\ )

,àito.'W :
.

'." '�,'
.

� ,_...;..;..,::,l ...........;_.....,"' • ...-il;i.. ,i}�·';l(:'i

\
'

�, ;,
\. r

.

:Prôgresso
,

I ,:'

" I.
'

, LIMA, . 19 - OE -;-;-, Cin,cQ
.)

,.;

·.CltlEMAS

. 'MATINADAás H} hs.
Tim Holt'
DESFILADEIRO

�em
FATAL

, Censura até 5 anos ,

,às lI/f- 33/4 - ,7 '- 91/4
,hs:

'

Kim N,ovack ; ,

Jack Lemmon:
, Fred '.Astaire

, -.em-

ACONTECElJ NUl\!

APARTAMENTO,
, ·Censura até 5 anos

Cine'RITZ

_Dan� Andrews '

Linda- 'Cri'sta;l
-em

:COl}'IANCHE'
CinemaScopé·Côr de, Luxo,

Censura até 10 anos

Cir..� il{(\Xf

.
as 2 e 4 hs�

Edsen Stroll
Carol Heiss

-em_,,-" ."

BRANCA DE NEVE E OS
3 J;'ATETAS

)

CinJmaScope - Côr de LuxO
Censura até 5 arÍôs
as7'e9hs.

Alain Delon Jane Fonda
Lolla Albr�ght
JAULA AMORO�
CinemaScope .

Censura até 18 anos

Cine fldPEK"O
I' ás 2 1y2 hs.
Tim Holt

.

- em

DESFILADEIRÓ FATAL
Censura até 5· anos
ás I'; 1/2 - 8 hs.
Edson Stroll
CarOl Heiss

BRANOO DE :rqEVES\ E

OS 3.BATETA
CinemaScape Car de Luxo

,Censura até 5 anos

{�ão Jos4l
Cine PAJA"

.. ' _, ..

ás 2 hs� -'�'I�

.! \ "

,
, ,

1
'

A idade média
1058. anos. Foi � perío
êoonpreendido entre o a

de . 395, com a queda.
império Romano e o a

de 1453, com a tomada

Const�tinopla pelos tur
I

eos e otomanos•

-.' :x X x-

-, x X x
'

.. -_.

x-

meçaram a conversar

bre Goethe. "Eu não g
to de Goethe, disse Vic IHugo Ger:bel·, . da cidade ,Hugo, "afirtaI, o. que é

',de Straubing;. a:tms',:tiS festi.., êle escreveu de tão 110

vi,dade'S de se!)! casa.meBto vel? Serjá 'iWaIlenstei
tomou forte sedativo pa,:a "Advertiu então
dormir., pensando, assitn; niev'; com a maxima
Quem dOrqle �ã,) I IJe�a. erIça0: "Mestre, WaUe
Quando acordou", não en- tein não. é de Guethe
controu ·mais a sua jovem·, de Schiller.

espô�a, que tinha f1Jgi�o!" 'r�spondeu apenas: "

também }>oderia·1 ser

x X x -;- Goethe".

( Orgulho, ou vergonha!
Entre', dois 'viajan'tes:. Eli

não tenhO' vergonh'3. e:n

dizer �ue cheguei em fl(1�
rianõpoliS

.

com, 'os sapatos.
completamente

I r<?tos." O
'

Joutro: E eu,:' entao, que
.

• cheguei completamente
nú!' "Mas, como?" ,"Ora.
nada mais simples:, eu nas

ci nesta cida:de".
.

,

I

O Escritor inglês W�

Scott, quando alguem
ped,ia um livro empre�
costumava mandar j
um bilhete com os se,
tes dizêres: ,"(Peço d�
,ver Tenho notado'
muito dos meus ami�os, t
malfs matemáticos, '

quase todos são excele
"guarda-livros".

I

D&,NtLTON' PEREÍRA
Ad't·oPflo: ,

ABELARDO H. SLU'MENBERG e

,A. MJIN
Selieitad:Gres

, RuaCoaselheiro� 48 _;. Sala
AÇÕES;: CMIS�, ':.VRABALHISTAS,
MEHClAlS" PREVTOEN(�A

'

sociAL,

Funcionária ·-,Inicial :60�OOO,OOf

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Cont1tlua�o da dltima. 'pág na Capital' Dio ffcuse 11" l;ovêrnO Pe*ral, O GtaAsIo ', �. Poa.W Hercilio L\1Z; re- ra� de:'pro�tos 'es�< eorubJ. ,Y&l'PID'� •

POr .êsse 'motivo, Senhor nbuma 'enaaça em' idade Industrial AderJ;Ja1 RariuHJ t1ficaçio I e �t',o do eos ele desenvol�to, ecoo lUe Vermelbo. � r:

Governador, está Casa, na escolar sem matrieula. '.E.,. da SUva, a, j4 realizados:'2,' Morro ,elo '��dó; conciU-' nôÜüco, e social, Pol'-parte-
.

Os: eentNS': '�' ,me1bo�
unanimidade dos seus 'mem- hoje, as matriculas ai es- cursos. de �Rerfei�amento ," s�o do Ca1�aDuinto da rQa. do 'l3anco, ciG J,:stado, que.' ',m�tos;� cOil. a,
bros, entendeu de aprovar tão a �pera das eríançaa

:

e tTemament6 de pro,eS- �ax ,Schram; :,: serviço . de' tem '(;Irreado' recur&0S'''pão paJ,'ÜcipiIçãc:J ,plena:doI pro- I
'a Lei n- 420, eutorgando- flqtilj.llopolitanàs. ,PaTa que sores d.e ensíno normal- '� COElcl1:Jáie:� da l'Ila Gaspar só J>8rso oFloriaaéP0Ul. como' dQ�". lette.. : ��
lhe o honroso tituld de Cio isto se coacretízasse; vosso prlmeiflo oíclo, visando : a Dutra:; 'l1'lelb0ramento da plr8: lado o Ei.t8Qo. ceqtro .� Joe8.lfp4eS0 :3

dadão Plorianopolitano, pá-' govêrno construiu: - 17 sa- transformação de. curs�, :estrada 'da Ir.ag6a; '�arpo. Aquisi�io 'da' :aédO ;pllSpria -rep�. <ie' ��'
ra que esta querida ilha las de 'aulas em Ef3e'OLAS normais regionais em giná. �9' as °estradal tronco' do Banco chi'DeSea'felviJueDó leiteira, flJze�se oali. t

�
contasse, entre os seus Cli- RURAIS; Grupo Escolar de síos normais, ,

',' ",do interior dà 'iDla ao planQ' Hospital Nereu' ',,!tamOs,_ bém, a cultura' dE, o,tQrr�géi
letos filhos, com maís um Capoeiras com 10 salas de No ensino superior 9est,a.' . rodc:'viário do ,Departamen. Abrigo -de Menores, Mater- rás;" para,

,

a cUstri,»uição.
da envergadura moral e da autas; Grupo Escolar da cam-se a. instalação -da,"fa-, :,to, de Estradas'de Rodagem; nidade

I

C8rmela Dutra, 'J)e. QuiliZenalmente 'filz;;se' 'a'

capacidade de. trabalho; que 'Prainha com mais 10 salas; cuidade EStscb&al c1e�,. PrOj�; l�o,. valas ,de pàrtsmento-�de aa\lde .

Pú- ptllverizàçâo de áltà' preso
tão cal�cteristico é ide' Veis- ampliação de duas salas de ç&�d e o 8IQjamentO' ,�� ,�18tDt porÍ�'de' cone:. bllea '. Palácici ' dos'� , sãa �pat�', banhos e, '�9�l)�
sa '�celência.

'

,
aula no Grupo EscolaJ." Sl}- alunas da 'Faculdade de ser-,

,

to aJ."madq, De). lug�r,� �: ,constr:uçáQ do. Prédio te, às pa'r:asit� � 'g�o� �i-
E,· só como recordação, veíra de Souza e mais 3 sa- viço Social.' i' rirlnado:CaiulQRglis,. concor- do LaboratóÍ'ic) Central 'dO -, teíro, 'funcionando também . .', ." . �.' \., .(.."'PL400R.-mó�ES

gostaria de lembrar algu- las de aulas no 'Grupo Esco- . '. .' ;,:-,', rêncl:a PS!'3'impJàntação 'do DER, 'em CaPoeirés; �clo' uma equipe' cie: vaÇ�ó, :rrof. ,i(anetrc>s Filha, .Prof. 1,'Osvalao Roci+igu-es Cab1'all
mas 'obras do atual govêr- lar Getúlio·Va.rgas no Saco Na Saúde Pública e A,Ssts-· treChô Clf,rianós - Alto Ri- dEl!construçãO da'oficlna'te-. que:'pontul}lmente ''ltáClna'�O' Tito Carv.albo"PrOf. Alcides Abreu, Prpt. Othon aam..

no, que trouxeram' grande dos �ÕElS; ,2 cursos de têneía Social, aspec!;Ó'!nt" pei�ij;o, na'�t� de COn- gÍ�" ® recUpe�, do' g�<lo coIitr� as cjivets�s 'ipi� , ,.(>(i\'lO,.l!l-�, Ministro Miltó� Leité da CObia, DL Ruberd

lm-pulso a nossa bela Capi- apetfeiçoamentQ e, treina- portante dó vosso �lar� ,tõrn9; çxplor�� da estl'. eqUipamento rileeãrlleo do sotiàs, 'q,úe .l;>ossam,,· gra'Çar'" ��$�rt��1J;.4��san��6� :iJ::��JoJ=
tal: . mento ; de prófe!!sores ru- do govêrrto, foram 0�1l�' p,s'. 4e Contõ�Q' no treehO DER, também· em ca�i- na ilha. 'o'

, :"
'

"

' ,

.� p�� Dr. I<"rancisco, l!1s<:oba,r Filho; Zury Ma.
No setõr ensino - pro- rais. dos em Floria1}6�lis: a oous Alto. R�béirão, Cafacanga- ras.,. ,.

\
, ',Com o objetive):

, de·.ace- '�,:��Q �JQmeu, :Raul Caldas'Fi1.po �r<lUio
blemá sempre olha4o com

'

, l trução do H()spital' IDf�ii,l' Çti. ,Cateirás.",:NaufragadQs,'
.

lel,"ár o m�lhoràmen:to" .. 'do Medeiros Filh'O, Luiz �en:rlqu� da Sllveira, A. CarJo&.:Bri-
carinho pelOS governantes . Np ensjn() médio, o Ius- com todo o aparelbameàto. Pântano do Sul .'e Árma�o;. 'A PreieitU:i:'fl Municipal rebà.Pho leiteirO'da ilha e, o 'to.,'()$.Widdo Mo#tz. Jàcob A1,lgtisto Nácul, MajOr 100·'

deste Estado - Vossa Ex-
' tituto, E8�dual de Educa- necessário, como 're(iuef ,�'a ccmc,'lPSão, cio Viadl,ito Jhón . tem recebido iri,estlm,ável rltim,o de pródução ""ácom.

'

�i?, �tos:JÜlli'or. 'e, J�un�, Jai>el3 Gar� Nel®Q
- .

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

.

:.___,/. 'H�$�f>.,r, 'J,osé Ferreira -cta Silva,. Clemenceal,l. dá A�
cel.ência deu continuidade a. ção; obra iDi�da pelo 'sau- 'moderna pediatria, h,oje já, Kennedy,' (ie, acesso à pon- apõio do Govêrno Celso Ra- p'lnP.ar as necessi�ad�s ,eres- "

iW· e Sil'va; Já!rruf,Mendes, Cyl".ama. Jose. ltol;lerta Sue.
tradição Iniciada

.

peio Hus-
'

doso GOvenlQdGr' Jorg� La- e,m plêno' funcioruuriento;, 'te' 'Hercmo. Luz; iIúcio da- fno� Atràvés de Leis e" da cefites di:> :coristUrio' o i;l� 'clie1�r�, JoãO 'José Caldeira BaStos,
.

João, Nib L1nha..�
, tre ,g01Ternador

. vidàl "Ra- cerda, enC9,ntrou nO honre- ,construção
,

do grân#,?so,,' pa�ent,l:lçãO entre' � Ponte esclarecida orientação de I jeto' de gado I l�íte�ro vem .
' .

' ,
, , . .

mos ,e também aSSinalada do govêrno de. Vossa Exce- Hmmital dos SeÍ'Vidoles Pá- Hercilio
;

Luz e', a' Avenida que outros aUXílios: aind� financi:8DQo", ào"· pe'quenp "�O ", '. • REPRESE..1Íft'&,,·W-8
de forma marr,<tnte no 'e:o- lêp.cia, um notávE!l, impul· bÜcos, acalentado sonho :40

'

��par Dutra; pro,w,t.o do- virão e a administração pú- produtor.,' matrizes:, ',léfféi- ,���es A.S. 'Lara Ltda. 'Rio (GB) -:.,Rua Sena.

vêrno' do sau.doso presiden- so, est&ndo conclui� a par· fú.."'lciona,lismo já em ,'fase Centro Admirí�rativo do bl,lca municipal, . entre'gue ras; 'teDdo 'já fmaneJadÔ' 321 .d.9r .Q�taS, 40 - 5< andar - São �a�lo - Rua Vitórta,
.-, , ,,' {l57''':':' OOOJunto, � � Belo !IoJ,"izonte - SIP - Rua cos

te Nereu Ramos., Assim, te· destin!ldB, aO Ginásio e ,final; aquisição de, equipa- Estreito, terraplanagem ini- f.t�ora a um homem da '�á- ci\�.'
. ,

'.' "''_ . G#4õs, '�� �' andar :- Porto Alegre - P,R.Ol:'AL _
Vossa' Excelência. senhar Escola primái-i-� ,(ie Aplica- mento eletro-rqMico, para, C�da J e desàoropriação; pacidade e do patriotismo . e res4W�.do

.

diS�o' é 'qu�� o ,� C4" �nte. 456 - 2° �dar. ,

.

.

Governador, ao seguir os 'ção e em e"ecução a Esco- atep.der os serviços de $Ú- alsrgamento ini,ciado da do emineÍ1td General, Vie� co,�o 'do '. leite, �ni)1'l&- �pi:p�lós med1an�e .contrato de acôi'do com a taDeIl

passos dessas eminentes ho- la No:r:mal. � No, Estreito o
de da Capital e.do Est�o:' Avemc.' Max Soul!.a; inicia-

'

CODEC, melhoramentos no' nàn,IjPPllS que 'em 1Wif �ra �:�.. \. ,., .•..
..' ,

'd relh
' . '. '.' ASS.·.. �A:,� A.NUAL Cr$ 6.000,,0.0 ...,. VE:nM,- A.-unt,!IU,.

meus públicos, det�in::t·, enctmtra;se em construção - Aquisição
.

o spa ,à� - da' a eonstrução do parque "moo OPtrnluOO enb 'tlsoa 1:1{) de' c.inCilo mil'. litros'o'.J)a.S$O).l' �'3ll;,OO." _. .

' ,
, .

• --"

�a, já no ano pál'!sa(io" que mediànte cotl'vênio. com o mento para o H6spit�� "�, de est�entoj defron·' v:ossà,Excelê�cià" o ,n��so este:3-tll> 'pll,ra 10 niil Jitio� (A.fl��O'NÃO.sE RESPON$ABILl�A PELOS CQN.,
l?olicia:Militar; aquisição'3tle" te 'ao GruPo .Escolar Frank.' rill,micípio recebeu no

.

anO e Já';.riest�· períodO ti\t.e�os �I,!OS; EMITIDOS NúS ART�OO$ AI?SINADOS).
aparelho de rádiot(3rápiá, a lin ,])e1ano Roosewelt;. alar- to do Estado. _. Constru- . prPquçãb;, , �ument�a- (/de_ '�" " ..

'

éonstruçãó de' dep\enqênc�. Ranlento da rU�' Desembsu-' ção. cilo edifício .' Séde "(ia \66�., ,,;,' . ".', <" :' .

especial, inclusive . blinda· .

gadOr �Pedro
.

Sil�; recons- de ,100g; dps cofres esta· Senhor Gove�dpr: ..
.'"

gem de chumbo para ',: sua, truçi(nio muro da Praia da duais a vultosa importâri·
. O, pO:VO � catarmenSe'e �. a

"'.._ instalação na 1futerni�e .S'auclade; ,execução do· pro- eia de 120 milhões' de crU- gente.�desta heróica 'l!)e�r
'Carmela Dutra; criaçãô 'e . j�to' e ,rétff1cacão do mUtO �leiros; em. 1964, 147 milhães

' ro têm;,!!.' cã!a.c�e�-lo�; �o-
instalação dos serviços: � da' praça Pio'xn. e para 1965, em face da m,o traç9� In,!).rcante, o rec9"

, pecializados;:dos Institutos Lei 770, a eota.!de 10% que nheç�pt-O" àquel4;ls que :lu�
�-----�-""-!'!!'.. ""..!'!' ....._ de Cardiologia; SeryÜ)o 'de' A Justiça e a Seg1.Jrança Vossa Exce�cia. aumentou tal!! pelas "grandes '. causaS.

diagn6stico precoce d� d�n- Pt}.blica/cor�b, em todo. o para' 12%, ,proporcionÚá' .a 'y�á,;, Exc�l�riC!a, .. s�ritio�'
�er e centro hemot�ráplco Estado, tal'nbém .�m Fl'oria· Prefeitura a apreciável' 'so- GQVem�dor' Celso R�os,
caU:l.Tinense; bolsas de, :es�,

o n6polis, mereceram espe-, ma de 300 milhões de cru- _ tem {éitp 'do seu "g�nilo
do fie .

especializaçij� : em cW'
.

interêsae, . 'destacando- zeiros. - �mos a certeza unia : no:t>r.e .,� gJ:�de ;êa4s�,
,',:: ':"':"'. ',;.',',."'�'" �,hf':'.',''EX,'.' --.'M·"A"'.or � C/E

t

PAT,EN'",f..ES
,

cardiólof{ia e sanitarista eI!J se os melhoramentos da ,o apóio do seu d$eto amigo nela dePQ�ito.n4o;,su�. ::me-: J{. fiYt)
.

São Paulo e Rio de Janei�;' . Políci� Militar,· tendo sido GOVernador Celso. Ramos. . ]heres," �S:,perj;l.�i!J.s .' e a, �:el.� ..

Plano imediato de ip.l�. _. ad9.'Uiri(ios unliormes, ar·
'

muito. i\rão aindà,j'pelo pro.., qêdict'!-n4o, o máxtm° .� dQs " o,�.·,� ..·;.·,�A...".'t..',.e\;:n,to) O.fic, Id··I d.a' Proprl"ed'ad'·eRe-
ção da comunidade coptrà mamentos,. viaturas,' equipa- gresso desta nossa querida. s�us, esfQ,�ços... Ca.q.a'·'hÇlxa, ' � -

.e moléstias ,infecto contagio-' mentos;de servIÇo rádiô co- Desterro.' cada)n.st�te 40:'seu"goyê�7 ' ',' .

'1 d
·

1sas; tratamento da PrO�º", múnicáção; 'central telefôni·.
N S tô d A 'cultu

rio, te��s�do -íiiarrià4� :.'�r
..

'

; " .

. n� ustfli:l
.

xia das cardiopatias ,cp�ê:; ca 'pára ó QG da poiíCia, .
o e. r e �rl ra luta:' perm.a.n:�nte,: \lls�n�.:o o.i " ,

nitas e adquiridas; 'Elrr�-" mJi.teriàl, para' o Corpo de
e Pecuária Leiteira;' o .àtual , b-elll CQP1Un1:é,' o ,ptifgilesso

'

:".';;���tJ J de:nlarcas �a�en� de invenção
çãt> daI verriü�ose M;.'� BOmbeiros, Coristrução 'de ���!�� a�:���d�S Fl��s:::t do�ES��o� y

,

"; , ',,',:.', .'.
; ,�,:,' riptn�.��n;ier,ciais; tIt�ob de. estabelecimento

�"'1r'1 \na tl:l'{I da' _nh� �e, S� �,prédio,em ,terrenc;>s, da ciós.o' 'nq s()ntido\de ap'riRio..' . ·r?r"ttl(1O'�;�!)'� :)q�e}'e��a • "." ., , ", '

. .

'( ,

" , '

Oatanna e� �o '6S8. Policia. Militar ·.e Corpo,de, r.i�e/: r.:tf8�S de�".: ���s '���áS ;fr� 'de prü,tAgánd8 e �às de
'De ordem, do .•,Sr. PreSIdente conVoco a LBA; asslstênoiá mMt�, Botij'bejros, ,construção de rrunentq df!- tecnica, pésqUi- máis legitimos represe�tªn- '."':�, ... ',"""

. ,

expo'"rtP"&_s
+ d

'

, .

d' d' C" t S: l' . fai'macêutico, às mães i�. Qútro prédio 'na ,TIinãade &l e 'experimentação rural, tés, -()S.�\1fE;re�qór(jls da$1;à' .(Jil- Y"""

,,0 OS 0,8 ,assocIa., OS. o en ro. OC,lq, ,.qUItes �ntes do inte�o� da: �� ,

dEl'stin,ado. a Escola. de Re- foram concedidas 20 bolsas x;nâ�:;..M�?�P�}'f ,o�té>� ':a :>,�� ,Terie�.:e Silveira, 29 - 10 àndar _ '

'

com a Tesouraria, paraiumé\' AssembleIa Gc- VIsando a extmçao da .�r- crutas.'
de estudo pllra fO.nna.ç§.o dé íj�" Elf�l:ência ,tJQ�aÕl' Sãl,

-

'fi·j '-, \!t." .s d:t C.as& Nair� FlbrianÓpo.',!.·_
aI .' 1: d '·d· ?2'" . t t minose e construção de:54� técnicos agticolas. de nível' celso Rii�os,' o, titulo. de

......&< Wf

r ,a serlea lZa a no la � ao. conen e, er foças secas' na zona rurál�e '" N:o Setôr de �gua e Es- médio, 60 bolsas de estudo croADi\O FLOE.IWOPOLI- �'� �"s�, t-l -.- rO'l� Z)lf,
ça-feira às 10 hóras ém sua sed� social a rua urbana..

. ,�gõto� d�stacamOs ...,.. 'projeto pàrá' a' fonn!!-ç'íl.O· prof�, T,ÀNO.,'·
.'

-

N t
.

da.s r.od�,�o�,oo· -'''',' .

e execução "

.
da dupllcação sionais, de �gtorioffiia e véte- ':O"

..

,-

: .t5NIA,) .. ,-O MADEIREIRas 'T .t'llfTrI1.',AD:·.,'.A·,
TraJ·a.no no. 14, ·,sál.'a 5 (sobrado', pa,rRla se-

o se or • ......,.
da ad' ririária, bolsa de estudb' de ""Uise:,': -W,I.,I.'.........

J pavimentação e urb,�á-'.' utç>ra �.?e �ões o ,que .'.';.!> ", " "C.ONVOC."."I",:iOguinte ordem do,dia.' ��, :

.

ção, vossa' excelêncill .

r�ti-, . r�present� so��çao do pro- aperfei.çoamento, de alto ni� .....-.......,.._---...........-....- - .Q.h'A
.

I
.'

�.c zou: asfaltamento çla �tia:.·; �le�la de I;1p�tecun�nto de 'vel '.téCnici:>.' Aq!ÍjSi��o. ··40'
'

, "i' .' 'o'.
'

�:E�qam: ()s·. ,·serili�res q�ptis4ls da' firma .

a) Eleição da Nová:Diretori�" q..{im de'.reger da do aerqporto _ �ttecho agua,' à ,Capltal e arredá· instrumeritós e materiais ":-\ ..EQJ!.fAL�, \. " ..
'

li
, . ...;.

M ':l_
.'

., .

'OS destinos d� mesma ':nó pct'Íood9 196,5/66. cidade Saco dos Lim5es;' , �es; ampliaçâo das rêàe!i de '-'destinados ao laborat6�o Juízo....4e DU-eiícfda Varltdos '" f.!làO',,·, áp.t!iré!fOS Limitàda convidados' .a

.

b,) EI'evaça-o da� m'.',en-.'::"1 l·da'.de's e'J·;"'l·as'· .' desmonte do, morr,o da-M,._� Il�a e�','�sgôto", es�l-' dle. qtiímica.. _agrl.cOla e.indus-,·.,�
. f��tos',,� �� �p®iiêà ��..�:.·.j#eun,··',·'i.r·,��'�s$eIilp4fu 'Geral., na séde da

,:sal v.
.'" mente d 6 .....n 1

'

d t 1 tê téc e .Aei.4é�,t.$ 40,'1Ta,,'-'b,�.' d� '," '

.. te Hercilio' Luz.; CQnstf4.ç� ':'. e, <>6�,� evan ,o-.a ao ,na ; ,a�SlS nCla',' ruça .�" � E;m.',P.,·.··i-.•�s,:a(à R,tia. Rui B,�.bO.,.s.'a n. 443•. 'nes,.ta
, Flo.rian,ópolis, '1,7:de Dezembro ele 1994 da Avenida Beirª Mar. Ntir:

. �tre1to" �orr.os e 1?au-ros produt?r, e. sua.. 'f� Co.��olde:-:�Fio�9po� ,
'. , •

Francisco Thomaz' Pe'res :7"'",TeS(1)ureir�'i no te' construção da::''AVeiüda' �{ast�,qo5;, re�onn1t, 'e 'ma· :f);>�ação d� fUll40' �8rB É�� ::,��Q,',ariJl.',:':�
.. Ç,;id�9�,'ªs ,9 hor�� do qi� 29 dó comhte mês

g,."
. :B�irÍI Mar" &ul;, parci�(i� ,�j�ll���t��;.'.�tI;lla��>;�� ai'i�st?�o} r,��en� ,9.et��, �,q , ,�� J ) � q��4�€�tir.Q, aíffn ;ode trátilr da' SPmi�rite ór�

jpi.pedimento 'do, ecrêtário: cuperação e' paviineP� e�ent1�;,; },��lrilção ·"·,do tepaLde'.cpes�a;'_pa���,ios:'pê�' O ,,:9pu��r ,�)Y.'.���t- , .. , . -o ...........

, , '.,
..
-.

"',' n!-l!'1lero de hgaçoes de' água cJldores proflSslQnalS;, 'COllS- ,,�,--�:�" .. JiJiz 9�:,��:�:�i�: �O). Transfonuaçã� do tipo� ju-
_------...,...-----�----'.�

•

.---.".....----
':,é':ef,gôto e e.ficien,te serviço truç?o.- 'e., :qlànu:tençij.o. 40 '. 'd:�, t»reito,�41l:V'�) i(Je �jdi.'.,·:��ô;'."da.":'��c,ie..dade, de lirrijtada pa"ra sOOie..,

\ I .

.. -
.

i" . de; assiStência técnica' ao Centro.' 'de ,Tteinariiéri:io. ',de' ';>�ll,!.'�.�.,:,!.:,'·,�d,�",,·".<,,"':�J:;:,,:•.:,';:,,�:·.'�o:· ,,' ",',',", d
_.

. "./' uSUário;'" .,'
'.

. ngrlcúltores ,e "�bnbmili m- 'W ��b� ,"!"" ...� , i;{<;l��';ân.:ônj.:r.na;. adnlissão d� nQv�. sócios;.
.

- Ftôtiànópolis. epe vivia
.

ral na' l&:alidade'
. d� It�co- ,,��tô"4â.· Vdra:- dbs': Fêítõs �ó\fáção _de. Es_tatutós;' 20) Eleitil!io.da Di..

quasi' as escuras, em pér- rubí. - No que cliz respeito da 'FÍlZéncUl. 'NbliCa. e-.Á- r--

manente regime Gel raCiona. a pecuária .

leiteira. regis- cieentes dq wàÍb(j-; dá t,êtoria e Conselho Fiscal e fixação de suás
,

,c, �lsonto'i>graças éllo govêrno
.

t�olu,se cuidado- todo espe- �:n,';6�cpai'talde ..�orianopE:���do'l). remunerações; 3°) Assuntos gerais de iríte.. _

'+"f;U'nos, < hoje uma Cla com J3._ formação do í ... \.IU"_

d' d d
"

das Clipitaisc mais bem ilu. fundo rotativo para aquisi- de� Sánta t;atanna, na' resse a, SOCIe a e.

m.inadas do país. - Agora, ção, transporte, aclimata- .
fonna da lei. etc;

I

Araranguá, 16 de dezembr� de 1964.
com a iUauguração da usi- c:ij,o e revenda de matrizes FAZ SABER a todos qUe o

na Garcia, veremos resolvi· leiteiras e aquisição de ma-
. presente edital de Cit:ação· DIRETORIA

c do em definitivo o proble- trizes da raça Hereford, da virem 01.. C\ê� conheciriiento·
'

23-12.,.64
"

ma energético da Capital: Inglaterra. .
tiverem ,qu� por parte . �e

.

� �-:---:-_..... ...... ..;_.........
Assinalamo!> no setõr as/', 'o melhoramento do reM- Jàs�' 'NlCOHAU OURI' iPARTICIPAÇAO'seliúintes realizl;tçõés: mais nho leiteiro na ilha de San� QUES E SUA MULHER,

de duzentas, ruas ilumina- ta Catariria está ení;regue btasiléiro�, cas8tdas,·. êle� a- .

das, além de melhoramen- aO ptojéto de gado leiteiro, gricultor, el!l dOméstica, re
.'tos nas rêdes de outras vias qué éxecuta' no gleio rural sidentes, e domiciliados nes

'públicas que já eram aten· da ilha, um programa glo- ta' Capital, o.em Capoêttas,
,

.
didas; fomos a· primeira, bal de melhoramento da sub-distrito do Estreito, foi

, cl:dade, no Estado a receber pecuária, leiteira que vai requeridO em qma ação; de
,a ijuminação a 'vapôr de desde o levantamento sani- _Usucapião um terreno como

" mercúrio; .foi aumenta,da; a. tárlo do rebanho, até o fi- abaixO se caracteriza: um
, .

- Casa de:tijolos' - Servidãa' v:i:ei� N.o' 46 - AgronÇ}mica _ Casa de 2 pS:- capacidáde da. sUb·estação :ni:mciamento a longo prazo terreno 'com a M,ea quadra·
vtmentos - Em ciiria: 2 qUârtos 2 sàlas _: Cozinha e banheiro completo -:- Em

"

que atende /' Florianópolis, de matrizes de alta seleção da de oito nin e rio�enta. e
'baixo: 2 quartos _ �al�' e cozinha e Wp. Pieço Cr$ 4.00Q.000,00. �.I!i coÍlciições. sendo aé,rescentado mais leiteira. Em 'números, o pto- quatro �tros (8.094m), si·

,

- CASA DE TIJOLOS ;.... AGRONÓMICA -- Rua Senridão Vieira 46 -, Casa 2 ' um transformador de cinco jeto de gado' leiteiro reali· tuado em Càpoei�. limi-

pavimentoS.:... Éill c�: 2 quartos .,;i. 2 salas � co3lnha - banheiro cóm- '-
mil e quinhenoo's KVA, ele-

'.

oou' em seus três anos de tando-�e peJa. :,ffente cobt: a
pleto, com varandão enviqraçaq.o. Ein b�: 2 q�'l1'tos.-:- sala _;, cozinha v�do a capacidade da sub- atividade' o' seguinte: .rua Prof. E�o Ferrefra,
e WC. Preço: Cr$ 4.000.000,00 - financiado:

' "

estação geral de 12 mil pa- erradicou a' brucelose e a l>610 lado direit� com�Elizeu
- Casa no �tro - Oristovão'Nunes Pkes, � 23 - aala .... 3 �rtos - ÇOZ"l. ra 17 mil e 500 KVA; cOns· tuberculose b o v tna. ,J.l8S Di Be�a!'tit páló lado es-

nha - banheiro colLpleto - dependências de �mpregada - ,t�lefone -, preço 'trução d& nova linha inter- granjas produtoras de .lei· que�o coin,. J�ob'
,

Momm' Piano de marca estrangeira, em perf'
.

ei",
Cr$ 4.000�OOO.oo.,

'

.'
" .-

,

.

. mediária de transpoSição te; desta fomla 103 anunais Filho e p�los: fundós com

- CAsA DE' 'J:IJoL'ós 'h.) ESTREITO � (RUA BAL�jA'RIO - Ó.UA�E Jt:i"N ,da Ponte Hercíl10 Luz e ilu· reagentes à tuberClUose e . herdeira qe WnlY.' Feita 'a . to e51adQ de conservaçãó. Tratar, à rua Bo",;,'
, TO A PRA!A. COM GAiAGl.!ll'l'J)� FAOlLITA�.\ ' IUil),ação de mercúrio da re- brucelose pertencentes !!. justüica!;ã9 à� posse foi a caiuva n. 107

. qúartos e �ependôncias sanitária{;!:. I�";, . fefld3 ob:r;a. de a·rte; eletri- pequenos proprietários fa,. mesma julgada' proceden-
•

- PalaCete nà _ ua. ViscÓn� 9-e (;. 'l"O Pf�to ...... ;J.11in& l'p,sidêiloia, 61fl curo tenl· ficação do norte da ilha ram eliminados ,e substitui- te:por s�tepçn. E par� que
4 salas ..... 4 q'l',.artos � lunbc!to �� � �arot1dãQ. Em baixo 4 �alas f' nas OOguintes .localidades: dos por outi'a,s matriZes de chegue 30 co.nheciniento de

_
/ � quartos e dependimcia$ sariÍtáriás.

'

- A
. :". • o' " '. LàgÔa da.Conceição. Caco- estirpe leiteira. A estas me- tpdos. lllandou' exPeàir o

:_ NA P�IA DO PEREQtJ:e -.- �,:tqoyA f.,l\IfAIS LI��.:lA DO,LOOAL ...!.... , �, Santo �tôrrlo, Samba- didas ,foram �rescen:tadas presente eliÜtàl, que' serã
2 PAVIMENTOS, COM 6 QuARtos __ 2 S4LAS ,-�l'lHA - BANHE1=- qUi, Jurerê e Canas Vieiras; outra� de ordem técnica, publicado na forma da lei

,ROS, - AINDÁ NÃO FOI HABITAPA.. PREÇO COM,II'AClLIDADES. início da instalação da rê- como a vacinaç!ío contra a' e flxád0 no 'll1-gar ,de,cQstu-
_ Sóórado na rua JO�o PintO e .funddS' no ,mar no Caes Ljberdade.

., .
J

'

de de energia, elétrica nas brucelose e o perfeito cano me. Daçlo, e passado nesta

"" _ Para o vel-ão cas� �. Lag,oo cOlA grande' terreno ._ Oportunidadel. localidades de Morro das trôle sanitário. das gran- cidade de' FlOrianÓpOlis, sos
_ Nos Coqueiros - Pra13 'da Sa�d. - Na servidão ao 1000 do Hotel -

.'

,Pedras, Armação, ,Pântano . jas. A' euadicação da bru- dois dias do mês de dezem-

Casa dé madeira n.o 42 ..... Pequena entr::da - Aceitá' Ofel:ta. .

. ",' do Sul e no, trech9 Ribeirão celose e tuberculose, além bro do an� de mU novecen-

_ TERRENO POR AUTOMO'VEI,. tl4ÇIQNAT, P�QUENO NO BALNE�'RIO da Ilh�.;_ Cai�angaçú e de proporcionar 'a passibi- tos e. sessenU!. e qUatro. Eu
_ 2' LOTES ES,TimA-SEOFli!Í!t'fA.' ainda a notável ilúminação lidada' do melhoramento do . �on de,' Mâ� Ferro,

,_ Lote Jbrdim Atlântico - íneta4� pr�� 498 m'eços correntes ...:.. tt�"rena
.

natalina que anuáhnente a rebanh,o,' foí, sem' dúvici:a Escrivão vitallc�o, subscre-

muito 'bem ioca�l';dó.. '.
'

�

.

CELE'SC, setôr Florian6po.· um'i medida de saúde pú� vi:-

. _"'.,. ,lj éV �eadol' Batista Pereira - c,aSt\ .mm 3 quartos 4i!"I!' 2 !)alas. e d_emais lis realiza em nossa cida-' blica.� Foram, ainda, insta-'
:d.epenctê�cias - Terreno l�edindb 12,50 z ;�? 'l\'Uet1·,CUi.;;;,:-.•'

' de. lados na ilha' quatro ce11- ARY, PEIiEIRÁ E OLI-
". " , ,fi tros de melhoramento do VEIRA, JtiTz de Di,reitoi, e111

.

PUBLlCDlADE
Osmar Antônio ... chlindwr.n

"

AiitGll Antonio Pereim

:' f
�

,

. DEPQTUmNl'O l:iOMEllOlAL
.. ,. D1v� MariGt '

listem Bem, ,Pagaitdo Co,� Fa·ci·li..da�de
,

Os HomeÍl$ e 'Meninos ,

"

Quem Vestem Ma A Modelar

�-
.

.

:':� ::Cli�ita Infantil
. ,:Cp'���t.·ório: rua.JerÔnimo',Coelho'�o. 325
mC0J1'lU.J2o.'Z--,Ed.'Julieta Fone: 2495 -'lio
ráriofdas'14,39.'as,18 hs.

...�- . ",', '"
" .

"c.,._ .,__� , .___

Centro Social' dos· Aposentados
forinados ,de Santa catarma'

(";.
,

'

�
I , ,

"

IMOV'EIS A VENDA. "

."
. . ..

. , :.;.,:.

, ,

Jôão Francisco de Andrade e Maria Rioe de
4ndrade _. Orlaíldo Gra�iosa e Maria da
,LuZ Graciosa; tem o prazer v de participar
aos parentes e pessoas de suas

.

relações 0,
contrato de. casamntÇ) de seus filhos

.

MERE E ONÉDIO
Florianópolis, 14-12-64.

.

.

,

SANTh CATARINA PRECISA DA -BR 5i
.

.

{ t, '" .";
•.

20.12

VENDE-SE

�Parficipaçao,
Sr. JOÃO HAROLD BERTELLI e

SRA.' MARLENE ABRAHAM' BERTELLI
Participam o nascimento de s� filha MONI
Q� na Beneficiência Portuguêsa enl Ri�i..

·

tão Prêto� 14(12/64.·
.

22.12.64

i
! .

_rii,os Finos·

Magazine Ealer'ja
• 'Ed��i.ci� ,!açqúe�,�e

.
� •. -:_ " ':: ·.t',.,.·.... 40-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Pedts Paulo Maehadó

í

�

'í J�

�-
'�

• '@ melhor plrito de corte dó' Blàsil.! Camp�oníssil'Í1a n� PêltsilÜtli,ê'cn.j� �,
.. '

,. .

.

'
"

'

e
.

no Brasil '

h" . 1. CmiTISf.:S8UbHHdllÍoÍt1s téCnicos., ,�A ill
. ....

:�.;... lAdquira nos:ses\Ji.nto,Plod�,s A-utoriõ!:ados: �':'
ja.... " r\'�}.U."""" SANTA�éÂTA'lNA
,.. \ ,. .'

CONCÓRDrA , .j
. {,e. ""S/A INDOSTRfA E'e�rq � SAcrA � ex: Postal 11/12 '

�j
, v.� '� 6 Sõm8ntt'·_ CROSS CORTE,'PARKS'GB (1070) ) .

-

1

,-I\a ;,,'0_1<0.�;�p",�.1I<IfIiroeet- Cllfle P8rifl_ (I07ll�•.i(O';tib.a.,� ,

,�(Park, OS Iforam adqalrld•• ; na,., GtanJ.-, BNnca - Parks. .. C.P., 0078 ,
.

•
.'

'

"

'

� RIo de Janeiro .. (iS.' .' . .

-

i
.

DE SANTA CATARINA, �ABORADlfBES' .

RUI'LC!)BO·.:....;;. MIt:r'ON l-,\A'lr'lIiíi. _. esnzo LISBOA
MAlUU'mAOf", êOELHO � D:I!:CIO BOBToLt1ZZ1

ABELARDQ AMARAM•. NO SETOR DOS EsP6RTEft
\

,,_, .

'"

)

R�curso do Ria.huet. '" "

.;

lomonto .. B' 1lI9iãw: " drn. e.IiU" ';de'
. ·

JnllaOlentu� li' Fil
Decidido:. 'J';I'·liI,mtif'· \. 9�adl·'a·rá .·i '0- Esfâlt,al: '.' Sid,�(D,nisto ��ut;:�1E��;:r��:!:�:!:!�1191 lti :0

se de Remo anulando o -�áreo de "dois sem"
chaves eliminatórias, a 'ta- . deraçâo Paulista de F'ü- .

'
.'

,

1bela
-

de [ogos. q'lle' será ob- . tebol de satão, vendido pelo clube presidido pelo 'dr, Ce so

servada durante, '',O .tl;an�,." .'A .díretorta, da. Associa- Ramos F'ilho, O -que fêz com ..,que o.título má..
curso do' camneona to r "0' cão dos Cronistas. Espol't:-

.

.

d d' d. '. . . <.0 'J. -

- ximo do ano ficasse para ser eci i o entre
príamente dit�.· ,�

..

,

". ,. 'v.oS .de' Santa catarína; es-
..

P Guarany,. a!']�ctfY . por' . tá' estudando <;L fórmula de. O alviceleste e .o . Martinelli, ..não .

pode ser

ser. o campeão
.

a�te.l�i(Jr:., convidar seus " ass.ociad03 _. apreciado pelo Conselho .. daJulgamento da
,s.er,a cabeca de chave, .,

p�ra a escolha dos melho-. . .' .' . , .' :.....
.

,.

Ficou 'e-stab�le,ci,cto aiud:,('; res '(lo esporte de 1964,: em .' entidade controladora. do -esporte do remo,
------------'--�--....--,..---...--- -,

•
na. reunião qne. serão con- : reül1!ão que � deverá . ser, anteontem em vista. da ausência, ,por motivo..

��dr�dOsT;S�;���l:e�it}���.�! l�;��:d:ss��or�u�b�;�n:�_. de forçci'W:aidr, 'd� um dos s�s membros, o

arbitra,g�ns tnh-€�: 1);; quais tidade �e cl�S3e, procucan- dr, Eros" Clôvi�" Mê�liu', licandó a sessão
o, conhecido Ad\b Nassar do "movimentar-se. . agora· '. I

.

_'

dp '

Paraná; Dias' da .

Liga com a escolha dos nomes -transferídà para amanha.
. _

l

de
.

Blumenau, Benedito H.i-
. dos desportistas' ::ue mais

Paulistabeiro de Campos se destacaram nos certa-
,de Johiyille e ainda um mes regionais e provável ..
outro nome ligado a Fe- mente estaduais.

'1
'.>

o campeonato catarínen- dente. da entidade 8a10.ni5-
se de futebol de salão 11a- ta capítão . Milton Lemos
via sido deterfnínado (·pa- do Prado, .rescíveu trans
-ra a cidade de Blumena u,

.

ferir a
.

sede" ,ia' 'certame de
todavia, .

na época da rea-" Blumenau Dan. Joínvílle
lízação do mesmo, 'a Liga' atriliuindo' � díversos fato
Atlética Blumenausnse 'co- res. ,

muníeou a enttdade saio':' '. Assím, ficou decidido
nista catarineU5::!' d� 'que _ que .O campeonato estadual
não dispunha de meios .pa- de. futebol de salão, será
ra alojar as delegaeôes "i- ; desdobrado; lia 'Nlai.;chester
sítantes, resultando daí o

'

nos' ptóxi:n10iJ dtás 16 e 17

cancelamento 'do. certame
.

de' Janeiro, de 1965,! Sf:-r-'
que ficou transrerído si- vindo' conio loca! o Palá-
ne-die. cio dos Esportes.
Agora, após uma reunião O sistema de disputa se-

que manteve em J oinville rá elímínatórío, entre as

....

a,.....; ...

com dtrígentes, o) presí- . seis ,cid�des que' esta!�ã.) se

fazendo . representar. . ficação.
Assim sendo, Florianó": Os clubes. de, Joinville, o

polis x Itajaí, B�ume·'i,.tu x Guarany, e o Cruzelro, .0

Éruscfue e São Fr?tnciscd. x primeiro �por -ser campeão
Jaraguá do 8',l1,. estarão de ·1963, e o· Cruzeiro eam-

anteriormente medindo peão. regional ,de·. 1964;
torças em m-elhor de- três comporão Juntamente com

partidas visando a' classi-' os três vencedores das

Performances dos 'princ'ipais" � dtíVês··
de futebol da Cao:i'têJkenr19M;

I _. FIGUEIRENSE

Como se sabe, fazem parte do aludido
Conselho os drs. Hélio Sacillotti, Silvio .80n
CIm, Eros Clovis Mérlin, Jorge Cherem e

Paulo Martins da Silva

'Em Nota Ofki;ll que nas

próximas -horas será dívul

'gada 'pela iin,!,>re,1s� -da:':ca:..
pital, a diretoria da Associa O dr. Jorge ofiererc, apôs
cão dos Cronisbas'J1sporti'los um período de' Iícenca, vo)
de

.

santa Catarina estará tou' a assumêr' o' \cargo de
convócalido' sellsassociados presidente qa' A�sociaçáo
para a� eleição da .nr>va di-

. dos Crónistàs Esport;1vos de'
IPtoria da entidaqf) o q�� Sap.ta' Catarina, tendo ,ii

, a'contecerá ',dia 29. proximo. detel.!minado·a '&ecretari'1 a

FigueirenSe Ix' América 1 ,o. dr. Jorge· Che�·ém, cmi10 expédiç�o 'da' Nota Oficial

F"
. '. já' noticiamos, é cannídato de, con'yocaçã,.J para as E;Jei�19ueirense 2x ',MardUo Ditls 2 único a reeleição,' ç5es do próXimo 'lia 2�) Rio ___: O regulamente dós

Fjgueiri�e 2x� earIos;'-Renau�.l campeonatos e tOrneIOS da

Figueirense 3x Olfuipie(rl . .

.' - X' X v .- �- A. X 'z - FCF prevê em seu Artigo 17
.

.

"
. _ '. ,.. "": �. ..;',

e pal'ágrafos , tôd'as as hi.-

Figueirense 'Ix caxiàS.i; .�,

o ·colega de, "\mpl:ensa � A represental?ão dCl'. Ipi- poteses para a decis§,o do

Figueirens;e Ix A,VaI.' 2. /'.'1 Gilberto Nahas, que f:mpre .rapga, de 'Saeo .dos Lil11õeE: título 'máximo da cicl..ude.
, .,

.

1. eride um longo "glL"O pcb es.tatá se .exIbindo ·na tarde 'emp�tado entre o Flunü-
Figue.irense" 3x -Pa�eil-aS 2. país, encontra-se atua'men de hoje,- na' çidade' ue Blu- rtense é o Bangu. Po:" c!Osa

Figueirense Ix P y;' and'
.

O te no . Est,ado de P:1rá, de �en_au, contra. a eql1ipe ela regulamentação se. 6 titulo
";-�'" . ,""-- "�", :<a.'� �..,." ,� --

"'-;'.�' ,:""", ..-�e-ro:-ever.á�.·',' l' a Gtia.•..�,.trJjl�pór.·tiva -e 'ilt.;�-n*.:o fo.;r(!-et!.iiitdo nos 'tl6i�'"
·.rlgueme:pSe _2x-nat'lroso 3· .

"
'.'

..�.íi-' '. m'Blira e'e�"";�;_�Id:3, à Flo- creati"a,Hõr;'�lg. ps in1;et'es- prlmelroS-logoS, nem na "

Figueirense Ix CdrIus'�Rmntlx"-Oc" rianópolis, onde . pas8?,rá sados que desejar€!m neom negra" ou sua ptorl'ogação

Figueire.nse ''4x<Atléti.�(J.�,�rário<' 2 -' sus··férias. panhar a' delegação ipir:JlJ de 30,minutos, haverá o es-

v� __ , X X x guista deverão prOllurar, '1 calonamento para a: defini-

Figuekense \Ox,Barro§o ·2
.

diretoria ,·do club,e· e sollci- ção pelo ::;aldo de "goais" só,

Figueirense Ox ·Hêr....C.íI.·io Luz 2'i
. A diretoria:. do Caxw.s c,m tar a res'péctiva resp.rv!i de ·;na competição-de�el11pate

. ta" com dois, convites para lugar·es,:
'.

pelo salo.o. de "goals" em t.o

Figueiriense 2x Imbifuba '1· \, se exibir na -sem·l" Um par- - x· X x __ do o campeonato e, para a-

Figueiirense 2x MinerasiJ 2' \_ tiu dO: OperáriJ 'áe Mafra . cabar, por séries de p�nalti- cões obtidas llitli ,referidas
e outro do 'Santa Cruz' th� A dirétoria do ·Ipiranga de ,es (três em cada uma ).. al.é �otnpet!ções, Esse dJ.!'iPositi-

Figueirense 1x éomerciãrió 1- Canoinhas. Par absol,uta Saco dos Liríiú()3. infcrma a apuraç'io de um yencedcll' vo define a sitl.Htção (''t� Ban

Fjgueirens� 4x FerrO\1iáto 3 . fàlta de. da'tas, a, cEretoria ainda' aos seu;; �"iloeiÀ, 'ÇJeito�f�1 p���?,�com referencia' ao tor- Rio - Em reunião da tecando solidiriedade ao que
. '. do Caxias vai ag.üardar uína que a: rifa de' vários e valio- empataram em colocação nelo Rio-São Pau!8, tornan- assembléia ger!j.l da enti- ficasse resolvidd pela Assem

Figueirense 2� MétrópOl.l., "

. oportunidade pa1.'2, S0 exiuir sos obietôs' corh:'rá mesmo as associações apena" co:: do claro que S2 o clube al- dade carioca de futebol com bléia. O memorial dos ad-

FigueIrense Ix Marcilio:Dias· I r· naquelas cidade,s pr.rral1as. no dh marcado li", c:l'ijte:a, mo é o caso do cert3mc de vi-rubro não levant;1,: o tí.,. a participação dos represen vogados dos' clubes apres�n

F'. 1 T"
.

l'
-- ----:- _ _,........._. 1964, é o seguint,:): tuJo de camper.o. est.ará tantes do Fluminense, B"- ta sete itens, todos em defe-i 19uerrense x upy - -

. _/
. "Sempre que, terminado fora do "T6rnp,Í0 H. )betto tafogo, Vasco d'a Gama, O": sa do TJD, citartdo incluslve'

Figuei'rénse ..2�, duat� 1· um campeen9.to o:u' �ofnc.ic Pedrosa", pois (lu:: ficando 'laria; São Crlstóvão,'Bon- que as improprieda'des e a

Figueirense.Ox União' (Tirllbil) ".1' ���.'.' ç,�:1i�.,,�� ,_� l�l.st�, . .piaç6t�s oficialmente C:J1"110 se�unlo
. sucesso,·' C�*tol�? �ili.�. }ri1perfeiç,ão do a�ual ,Có.di-

.'
, Wl'i f1l;:" e�lata�m,' "i'el �::. 1'p�a,C;}9 '" c�locado elo, campe.)nat� e B:ngu" foi' aprovlfda ;a;,

.. ::irf!:'':'.: 19o B

...t��.irO _ d� . ?JisclplmaFigueirense Ix Postal' f Meus amigos, o campe:)- ze,ndo soinb�ai úio 1 � ,q'l' necesslt�sep: de:l.'lmrl;:t, :nao consegumdo superar\<, _ .çao de desagravo aQ .�\lD!;·, pe f_'90t�p,.o:.l,.�ao as: causas

Figue�ense.lx_ Umssaliga I nato' "fantasma" dd ba8- Fluminens'ê;'FlameDQ,(J,. >

s-��i��ealiz9,j� u� c:$Fe� f\mérica n� arrel:l1,daçó6) apoiando o memorial 'àssi';;' maiores �dmf tlescontenta.-
quetebol da cidade, n:1o co e Botafog0 _pstüo em tlçao dt� dese TJpa'lre� (ii:J. se- (já que as remia::; ja' "me- úàdo pelos advogados de to mentos ,nos julgamentos, do

Figu�irense 3x·Avai �r -

, ,,' aparece:u mais' pata a3S()i1�- igualdadé de condie5"s o güint� forrr:a: .

lhor de três" nio "dràCl com dos 'os élúbes 'auSentes, o pre que se aproveitam crEicos

Figueirense li AH�ti�ô 'Operári() 2
f brar ninguém� E'lta COí'il- que fará r a' c'lispÚra se a- 1) - Quan'rJ0 S2 \'t)1'(f\�3.r putadas para·) Rio-São s'tderite:V01nei Bi'aune, pelo mal informados ou mal in-

p�tamente esqueeido'.. Pu: centuar e como C'lt!5e-' apenas entre :1U3,'; aSlOúeia- 'Paulo) -l'l8.Q terá direit0 a América, justificou-se pelo tencionados para 'atingir osFigueirense Ix Barroso' O·
.

rece qt,e a Federncão Ca- quência lógica, um pro- ções serão dispJt'1cló3 cloi3 'participaf C(1 l1l�;';n.o, telefone com o president.e membros do poder de justi-
Figueh'eris;e Ix Hercílio lfuz'O' tarinetiSe de . Basql1eti�bol gresso técnieo qm� Sl: <:\'i- jog'')s nb mhir'lo ou trê3 no Arttõnio do Passo, ma,.s Mipo ça da FCF.

.. não deseja nem iJlUis,oüvir' denciará nas futuras a- máximo, ob,::;e.rvaàas as �:e· ,FigueÍJ)}el1Se 5x Imbituba 0., _
. fala_i' do mesmo. E)8, tem presentaçõis, )!; 'iUa!'to a guil'ltes dispOSições: a) -.

Figueirensé Ix Minerasil I mêdo dêl::!. �/ras por fIije? nós, priJ'tclpn.lmcptc na associação que vencer os

F" C'" -1 Já é certa 3. a,H�ei)rlb (1,' Capital, sucede o:aiameJ.'lte 'ch)is primeiros logos será'.

Jguerrense 3x 0.merCIaTIO C�ube Univ�1.'sitár!o C::1Ja- o contrário, nosso atleta proclainada vencedora da

Figueirense Ox Ferroviário O rinense, que h�. ll'lais !ie não joga mais 'I'J Ç1f'7: ,ê-
.

com�etição. b) - se após

Figueirense 2'x- Marcilio Dias 1 dois meses pediu um adi-' ZeS durante 11m ano e �lão os dois primeiros Jogos não
amento do certame -afim encontra esth:tUlo para as se verific3.r ii. hipótese da

Figueir.ense Ix Ouatá O ele poder orgunJZH:' mu" difíceis fase;:; cle treina- alínea antetirJr, será dJspu-

Figu((ÍJre:nse 2x ,Po�tal í
.

equipe. Agora i.lir:í. c;úr os meritos. COU10 já. �'s':rL,i, tado um novo jôg? , sendo
. estudan.tes rstf'o (lm fé- Nelsinho que a hu>Jmer>.te proclamada yelll'edora da

Figueirense Ix UrusSanga 2 rias Que- SI' 1'<'.'1"'" i�oo a defende o Vas"o, ,j';ou a �Ortlpetiçií:o!t !l.s:�"ciaçã(; que
Figuei:cense Ox Avaí l/partida de'císi':'� ('-·:tl'"�-"Pai- maior difel':m'�n. en.ire os nos 'três jogc;s tiVer obtido'

neiras e CaravarEt do Ar, l11:\toclos no;:;�r)c.; e elos' gr,a- O maior i1u.ulerc' de I'0ntos
v. - Figueirense lx Metropol 4 L (Fi- para que possamo; v'�r nabaripos, na ime-àsictade .;:).� se, 9,p5s o término te

gueirense recorreu e gmthou os pontos) 'reaJllizado o ca-mpeonato dos treinos,;;';' por isto gulamentar rif) �rrcejro jo-
estadual. O iÚterior já' tt'm que não pogeremm; nunca go as duas 'ass ;I'iaci}-?s dls-Figueirense 7x Postal 2 os seus campeões e esperà nos avantajarmos t.écnlca- putantes tiverem obtidO) o

Figueirense 2:x Topy 1)' ansioso o da Capital. Não mente, e por isto também ltlesmo nÍ!�ne"l de pon�)s,
Fio.l1�irense· Ox Tüpy.l' podem ficar ao bel prazer que o nosso interior come- ser a êle prorrogado por 30

e....,... da federação, .para gasta- ça 'a nos, sobrepujar,. enmo n'inutos, ,,;'m mudança de.
Figueirense 3x Guaraní '(J. Noite)3 rem material em' treina-

-

aconteeeu nos últhnos ;;0.. helo,' ciep�,\s de decorridos

Figueir�nse Ox Márcüo Dias 1 :t;hentos e não verem nun- gos Abertos, em que os .5 minuteiS de jogo, di -
ca o certame realiza,do. Joinvilerises.nuüs. bem pl'e- "ir. collt1..ular o enlpate 1",)

Fjgueirense 4x Ferrro-nário 1 Aqui, os atletas :l·á· perde- parados' derr�aram-nos' tér�ino ô:,{ propoll'rogação

Figueire(nse" 3.X ·MarclD
..

•• Dias O '\.
ram a vorttade de jogar, quase .que fàcll,mente, ri.rada, seri pr.da,:t:A..la ven

após· tão �atlde period()·. 8e,..,houver jOg€lS,. tellho cedora a ass��hç�O que ,ti ...Figueírense·Ux .Olimid.:o 3 de inatividade. E!pero que a certeza abs'.>luta. 'de que vet t> mai'll'. saldo. de. "gQ.als.

Figueirense �x OUiaS.1
'

o ca:mpeonato seja logo estaremos,� aptos "a. nf)Õ. a.. empate - será_" próelamada
terminado, e que na, ano' presentarinos� em qualquer vencedora, a .. associação queFi�eirense O:x Metropol 3

, vindouro,
.

tudo se inicie' centro onde: se pl'atim'e' tiYer_maior saldo 1e "gl'aJs'
...-3' 1;1 '.. 'I �"".

- i corretamente, sem esperar um. bom ,ba$(luetebel; Se· a em. todo o campeonato. in-)

Em resumo, (, Fion.. eirense djs'lft�u em
por ninguém e fazendo .sô.. _Feder.tção está 3endo ·inca.. cluindo-se os jogos. da �om

5.... .I:"'!'&�V mertte o que mandar OI te.. paz �por'"enoontmr difimil.. ·. petição desempate
I
(N, da

64, 48 pelejas, veneendo��", ,em�tamlO' 13.:,e eilto, .... , •• '.' •• ,
dad."ds" Pfontover' jogol" R .-nesta hipótese o Flu ...

perdet1d613. Teve ·7&" téfttós a 'fàvnr e,,6S ' �ha:10P1illão, o bo.. há llecessidad� d� '9ue.- os'.: mine�e será I�ampt'ão pois
,

" 1� t,.,. �sto carioca come. -' prllPt'iO'. clllbilitf:' pmcutem' tem 28 i'g&alS" de saldo no

contia, com um sald.&,.�, .718 tentés ça; $ Sf!.at'riJ:ld211ar do ptlU"· faRr�intemmdJtbp Pltnt�que eampe.onato, enctuantQ o

Classifiéoú-se p3l'a as senii"!'fIt�· .. do� �;�.• àSêtgutatl'e� de�i'F����bAia&ti e.é�-, B�gui;'t'ê� �Pt!�a�: 25\, Se. l1ltlVtl "a;·segnnãa colbeaçao . vem-�bem·,alto as suas co-, alUda ·P!?fS1S:lf o emp;tte,:ca
fJstad.uul 'de 64.

. .__ ,_.� ........'-'.,_,•._"..u -'--""'-...J..'C' �Q' cenário _ h&!ci�n�l/ ultra.. " res;
..

,

'.

_ ,
da :::1.Ull. ,�os�-"g�a.é!ro$c:dispu,,,,

. ... ,'. . '.. .'!O' _ ....�._._.-,.-�_.,...-._�. - . '. ,
,

- ......._ ..-;.. ----- x -X x _o'

S�"do de '60'S e P'enatt5 poderão; de� \

cidir. o ·Campeonato Carioca
de Futebol

·"..•"Wh•• ·j
.

' t

RIACHUELINOS' CONFIANTES
.

Na .ocasião conv.ersamos com o esportis
. ta João Leonel de Paula ,considerado como

tantes terá o .direito de. ba-.
ter três p�a]tiJg, �\endo cnn O bráço direito do presidente Celso Ramos Fi
siderada vencedora. a asso-, lho. Revelou-nos De Páula; como é mais co
ciação que conquistar o maL .

-

or número de "gl)!l.IS'�, No' nhecido, confiar nos homens que vão decidir
l'aso de ainda persistir o

..

'

O rumoroso caso desfazendo a decisão que
empate serão batidos nova- ,

.'

'

'b' G l' d· 'Rmente três penalties para' conSIdera absurda, do Ar Itro .

era a e-

càda quadro e :l.ss!m suces ,gata, e consequentemente homologando a vi-'
siva e altern;;J.d9.mente,. tan . tá" d C N R' h el'

.

rta· disputatâ'S seri:es ctt:rtrntas "fOre:21 lie' I!la - o· ..'- . l�C U o Jno ..ce me· .

eessárias". do dia, ;29 na baia sul. �

-"- Diz aind'l textualmen
te o parágrafo 40. ·1::> Ar,;, f

tigo 17: :__ -Uma vez de-
---.-----------.-

finitivamente terminaja, u
ma competição de ctesem.pa
te, ·as associaçõ�s terão .co
mo nova ordem as colo;�u-

Imperfeições do atua·1 :C�igo, Bf8Si�
I�i�(rdê Discipf1tra de Futebol,

I •

as ma lo,res causas·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



lAo',:tiÉ)veriwtor",�., e. reso fj�" que ora �bo$
-p�r, 'l'ÍlaiS que�lhe fale,a ,me. ' de' Cid&dã. F1orianopoU�,
mór�',clGs" pagos., não·telh Do'que, tUdo"faréi'por'man�
fllltado., metcê' de Deus.' te.- ter-me. cUgad, 'dessa ' distin·

o mercê duma 'i retilfnea ;fer- ,�, pot,juma, ,politica' de
� maçi(t ,politica; -. .CGDSC!:Iên+, cada vez) mais

.

estreita 'co

cia do devér -'de'-Mbreper-A oper8i;Ao'� a - Prefeltur�
a todo _senU1:DeDto �, regtoDát' llílWlicipal;- tendo ' por meta
liSta, para que 'seus atos;'., elevar PlorlaDópolis à posí
�em'�:�és � çio>,salieílte,"que de há muí
no��, do\Es�,. abraD to, merece _ no} quadro i das
'g� -: Oi', I8DtWQ, ' '� demB1s capittiis ' brasileiras.
(l$ -p1"Ob�',:: eatafuieh.' ,�;ào nobre Veres.-
1Ie'�; issO,! aliás,.· asSmalando d�r

:D<)�es .

qe Aq�o;
cP�tamente �',critério digno �iatér:pr.ete, desta: au

de_ ,��Vêrpo, : está 'exPressO gÍI$ta�, as palavras'
�o,:PLAMEG..

' ,

que PrOferiu,'" alusivas
-'

à
". ' zninba� atUa®o de Govetn�

A :C�lnara Municipal._4e d�)r ,e à)r�itü1a,�õa. :B' a,
Flórianópólis, quis, 'porém. todo,� às, .emínentes Verea
aéentuat, a. atuáÇãô - do: Go.., dores, a. ruja: fidalgwa me

ve�r )ace a POlitica'-�de re�do,'e,�rlici, a minha gra-,
ass1$tência adtIlinistrativa '- à tídão.' e . as' homenagens do

Cap,iU!i}.' 'ii:itegrada ': naq4e�e meu ' apr�ça:�,..L concluiu O

amj;)lo'.esquétiia,' de';rééu� Gov�,nador' Celso Ramos,
o r"a:Ção.�es�L

.

>.
I�

•

I:� . .. x lc x .

, Na' vetdâde;- Florw.nópó- o vere'ildor Domj,ngos
lis�:-s'ede'do 'GOvêmó do Es- Fe�eS: de 'Aquino. ,fa
tado, não' : tem acusaQO','O l�do em'nome dos Veres
desenvolvimento que';.lhe ' qiies, ,pronunciou o se

,correspondesse
'

à' ptodigaú- gUfute',-�éurso:
dade ·'da 'Na�reza,' ,�que':àe 'Reune-se. na, noite de ho

taptàs:'8 taniânhaS -� a je., a�' Cãrilara
.

de - VereadO.
cWnulQ� como -um desafio réS,' et�lsessão_ sol�ne, para,'
à '-lDtUição dós, 'adtmnístrit· conferir" o mais 'honroso ti

do��.. 'N�o :, virá a' piopós,i- tuJo,' dÓ ,qual' se' podem ór
to 'o. exame dàs"rázóes' do gtilpar "os' ,que' tiveram a

lentÓ-';p�ogressó obtido., pe- ventura. de nSlScer nesta be
la:.à,api� ,:catarineIÍse, en-' la e heróica cidade., '

tre as' quais :'talvez tenha, in-
-

Os PovOs;- como os ho

n,úênciã..,.dÉlcisiva a 'sua Po- mens, ,têm s.ensibilidade, I
e

sição' 'geográfidt,� Mas' se, amam nos seus líderes a

:i.ri$ula�
-

gOOgráfieamen�e" im'agens :dos· seus ideais..0

destino'yingrato ,-lhe�trárla,
I pOVoo desta terra"ao_:conçe

��o c�rtseq.uência'disso _e' derl�B'. sua,mais � hOIU'lr

de-,-m�tras\ cau,s�. o. ü;i!!ll1;a- ria. �o' ilustre Governador
n'lent.9 '. �nômico, noo fôta CelsO Ramos",o; fáz, ,não só

jústQ"�" .. GOvérn.á.t1tki "q4e � fetri'btilçâo'laQS rel�an·

,iriaU�!l-va\uma·P,Ol;íti,çQ.�· teS"servj.çbs ,"-pres5ad.0S ,a
llli.tlistrativll,· obedierite' ,a ,es4lo cidade; 'mas" principal
pbt:riejame�to p�via:' 'esque- mente, ,p�lá identül.CIl� de
cer-'os problemas' da'Capi· àSpiraçóes' e ideais, existen-

- brs ,130,00; linha Samba.. tâi" deiXan<:i<>-a. - abanc;lónllda tes entre, o governante ,e os Após a cerimônia reaUzada na Câmara MuÍliéipal: onde foi conferido o Título de

qui (Domingos e Feriaàoa) às.�'mjÚhçõéS·'"de' :v�r�a� esP� habitantes, dEiste munici- Cidadão Florianopolltano ao Governador Celso Ramos, o Prefe�to Vieira da Rosa

St9. Antônio Cr$ 150;00; cU} 'que ,�e ,ell;lpeciám o' de-_ pip" t�d.uzida's no ca�inho ' homenageou, em seu,Gabinet�, o'Govern�nte �t�rmense, que a�versariava na oca.

Art. 10 _ Ficam' estabe- linha SaIlilbaqui (DomingGs senvÓl$l1en�o.: ,',,' ,e 'amor 'Votàdo à causa do s,ião. o flag�rantc regis_tra o momento em que o Sr: Celso Ràmos, tendo ao lado sua
le,cidas as seguintes tarifas: e Fe,riados) Finàl C�.�., ��Ó' de- ,6?tnpre�?�,�r. pois, ,;Irogrê;>so, e' desenw,)lvim�n· Exma;,.�sPô�a, cortava o-bôlo; queilhe ofer�eu o Prefcito

180,00. , I '"
os .��':18, j� agora. -cQ.Q�r,· ., ;,d�- F1or�ópblis. . , "

"
"

.. ','

.

, -:"�-.:..;_,

�TRANSP,��S ',�QL;:'� ��;��rré�ct;-�;��ts �::':�;�t��: e o

P:; - O·tI,O n t,O� I-o:g""I·:a' ,d 'e' n- t, f#O'
-

de ..rlO' u·c'··0'",
L�nl�a. Circular A e fi v.�, _�O: c�m' ·que incid�m·: 'àS p.r.ov;. me1hor,càracterizar a gra·. l\l-

,

" ",'..,:, ,t',
,�{�n:�O�r�in�;'o��i����: Linha �orro:'do Qer�po ::�!�!o��e·:��:�tf!��·P�. �:�����r�a��p�!�;o�

"

t� m" ,p" '0'-; "�'a' T rl�'n" 'da'·d'e
-

'

Mauro Ramo's Cr$ '40,00; Cr$ 40,00; li.nha Capoejras }:llem� .eri�rgétitti\. O primei-' fOi, mv�, p_��:i coin�idir .��
,

I"" I � I:' ,

.' ,o?
,;

linha �gronômica C'$ 40,00 'Cr$ 45,00; li.nlla Vila São . rq:, �,mugo', dq progresso oom o' amv.ersano do 1111S',
' -

• ,,r'
" 'citadIDo, estava bem a, vistg,: tre hómenageádo. _:. ISto o professor Pedro PaUlO ."- w _

João C�$ 45,Qo. a)�1t�,'de-·,�n�!,�?-. I:llétrica. p�rque a velha Desterro ad- Sarai'Va, que \ elabora _o I;,
� 0.. Ra�al Mais Fácil?/"/'

. TRA.�SPORTES ,:,COLE'fI- ÉJs' que; dentrq ",do ,\esque· mlia -no' góvernailte a ,sua projeto -, da í'�a(,uldade' de ,!

C N G d �_
,'. '

,VOS :LIMOEN�E- 't#� '&,erai :dé-_ �t;>ltl�� ,?i� fí�'\ii'a{ profundan\ente, hu· Odontolqg�, c,lI.J�s " paV1-, " ompi'e� a', ran e:,.;�alinha
_, " 'p.i,za,aâs 'para ".t�do o'ES� m�a. ',e, entre ás'alegri�s �hÕes' $er�ó �onstrüidós no - '

,-----

)Lin�a Saco ,dos Limões dt>-:,;�,,;;ç�Píti�f,�tai,�éi1se é '���ta"fesu{ quer "tf1ldtizit· o Con3unto Unlversitãrió, fê� ll"ndo"s:' Pre'se'n'f-e"'s' ,de7N·�,a�,'t-a.I ..,',
C $: 4000 r 'h Costeira. agpr;:t, ,�\lprida: 'I!-bun�tl� s�u, aféto-.e·a �ua gratidão QIltem�,e�trega a01 Magní- .

'C�$ / 50 od.� ��: Aero x- ri:\��te qg energia elét�c�, - 'aq�ele, púe tanto tem feito fico: Reit�r Ferreira. l.ima, .' Tempos houve nos qU.3,lS com Um mundo' de cousas
'

\

t (S' t' )"C. 7000-"lPD:i·h . e'n�o'p1!'lis:s!=l lclliá que)",o pel� seu ,progresso e desen- dos estudos 'prelL-rnjnares ,as nes�<?as ,d,ª bom gôsto de a,lta,classe._ Um �til1do
o ea rq ,na '-'" ',', -,

FI
' •.

_

r

, t' (f' 1)' '.n••�'�", problem� energétlco:'de ?" �olvimento.' :\
.

, visando"a execuç��o do re- ,enc,9ntr,avam, dif�éuld�d�. mesn.l,�. Si êst,e.,al1;o alguém •

.'1. Aeropor o ma:, V"���A... "H ,'lM��",nA ..l",-- li."e"s ""e'nhores' �"d' :. -t� ", 'j.
à

- rl'
.

'100 O
/ -, �·���'t[.�,�;;;'!�:-'0F;',:wo; ��;:. � :r�, ,:f,-,�,"". ,.' '.' �en o ,proJe 0.;'1: ':-:'��: "�o ;,-l;

,

p
_ ;l!a,j!��c�trar'·-C!s�_,.attii5t!Js� frqaf' €01 difi'culdá1des 'de

, EMPRiSA, TRrNDADmSÉ
,o

" -

.

.
,_ s�y�lv.�m!'l\l�. '-1.'7'1.', - ,,"f"� ;!,.-;<-�� /_':u_lutll �p,etJ.r- o Ao �ato ,estavam' 'pte'le.n� "-allieCiúâdos nara presentes" p�er, 'E;sêolhef iiln < pre-

) t,.inha- TrincÍadé Cr$ ...,' "

'. .

..'��'bU�,,;����e��! :;�Sjj t�m ��to em todo: o �es/ �léni', �,fj '�rofIil'ShQr,·'Sa:".-' Pa,ra presenres
-

de lilta sefite para p�ssaa/ ::1'ê, fino,-

59JOO; linha Fà:nt3!rúit Cr$
�R®SA n:�EJRON��E o'·:flasàf�C?t,;que c')l� N.��u�1 .t�í§, ,Ji, fe�pelto, das r�l+.Za- "ForlSe��' Di�ct�or . da classe: llore ; as' dificulQa,- ,gl'l,baritÇ>, s�rá, pela �i'ficul-

50;00; l}nhª C6�ego");rrall-
':. <', r l.���à:I(L?�,1'i��e�l�J���-,�"t,:e ���;'q,?i_gQvern�' .C,elso, � 'tJ1#àde:;d�_()dçnt610�1,��._' ,d�s São ôpo�tag. ,S�o d�cQr- dáde da .e�colha, e "jamais

(le:. Cr$ 50,0,0,; ItacoroQl ((ii. :5����h�tu::���r::rig�cr$ .e!-!,.��ia�il1��te, I��.,:a�� .p!l�S. /:;;":<?a��na ,o�.\- ,q�e �8 pts.·Aloisi? B,ll:J,si;'·:S,é�", re'ntéS da. quantidaç1e e ela pela 'ausência 'de comas
•

l;laD C,r$ 50,QÕ;,,'-lip.ha,;, Eq- 'especiai _ dirêtá com 'pa.- t�a:dor; -:f �r��'f&-��" ,.�� �'e. Olf,yem na en�meraça:o cre,táfii;> Gerál da USO..,: beleza dos artfgos: 'A es;:o"-
'

originais e belas, !

trada d'o Morro .. da La2io'""
-

' dtaI',lte· conVe01Q 'com a �e- ;d;as cen�np.s de obr�s que Murilo Martins Óire�o:' do . lha é que é difícil-em 111810 'Houve, na ,comp':a d,ês.
'J'" rada nos .pontos· �Capela. f "t

'

M'"" 1 .. ult· li m 1 t ·tó '
" •

Cr$
, '. el, �ta UlllClp'8., promo- se m ,lP' ca pe o ern -

Departamento de 'E\!uf:aci\o de tanta cousa linda c fl-� ses artigos, um grande �a-

:70,00'; lin,ha $aco_Gra,u", � -Praia do M-elO e Bpm - ver ,a cooperação do 'Esta- rio catarinense, - Ni).o po-
.

l' '

.. ..,., I,:':
' . ,"

de fmal da lmha Cr$ 50,00; , Abri o Cr$ 5000' linha ',_ :
'

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

d
e Cu tura e mlglle, ES)))".la na. pricho de seleção: Mas,

li, Sa,mbaquí-Santo AQ-' ,g
, ." '- dO�;:��lS, dirçta,mente, na .der�, a�da: na eXl�da e Em Deus Mal1ganellí Oro- Na denominada "CACU- -agora pode-Se ' dizer

nha Pântano do Sul Cr$ 250,00· soluça0 doS'prcblemSls' ::-da do tempo, discorrer sobre o f' C t d 't" d 'ta LINHA-'" de A "'Iol'�"lar-
"que

tônio Cr$ 100,OQ; linha. linh
•

ta 'cf Sul <:O<> ..
'

"

,
. .

-

'00'
'

. mo, a e ra ICO a tI - .l' tl em Flórianópolis existem

sa b
.

.

a Pan no ,o,
- Ca�)lt�l. E �nou-se à I?E�. valor p�ra' San�a. CatSlrma da - Faéuldadé. (TraJ'ano, 29) . deparamos maravilhosos ,artl'gos 'para

m aqUl :fina� _-da linhEj. �ungog e Fenados> Cr$ ,Desde' então, sempre adstr17 do governo planificado, O ' I

-------------------- 300,00; linha Anhaç,ãb Cr$ to a9, critêrjo do planeja· prirpeiro. entre nós, e g'Ue -'L---------d--d-'----__;,-..l.--l-O=----r-'..:.'�·
_._' , presentes de Nat.al. Estão

T o, '.. 230,.00; linha, 'Armação J7,lent({ técnipo, FlQrianópo- Se ,não. pivesse outros má- ev�, _a criaJ(ça a omingo ,às ,bor.as 'na' na A Modelar de utiliçlades

UD PARA O HOMEM ELEGANTE ,I

(Dom�ngos e Feriados) lis: v!J;i enoontraIido, na 'ritos, teria o (le trazer ao FAC
'

,

h" d d P �
N I

,domésticas. Nç meSnt0 eg-

, j

Or$ 280,00; linha Morro cOOp�ração do, 'Govêrno' do nosso - Estado, �oS seus, 'cos- para ver a C, �a a ,tr . apal' oe' e" t�belecimento, que era -es-

ED�FICwjo das Pedras C1:$ 200;00; ·li- Està.do, soluções palia - os tumes políticos, aquele do pa,dicipe, logo ap'ós do grandiosô 'show em

'

tá ��nsaciónalisàpdo à opi-

I 11 nha Mo�ro das Pedras (DO- �étls problemas, vis�i{do à candidato - apresentar uma.
nião públ!Ç!a cOln,:;!os Co1n-'

ll1ingos' e Feriado�) Cr$.. ,:própri� modernização' urbs- platafonna, de govêrno bá- 'frenle às Casa's' Coelho. Não ,perta.. d�ções facilitadlssimas, na

�50,00; linha Ribeirão (se- ,nistica, ao'mesmo tempo seada em eS,tudos' sérios' e
ven�a de refrigeràdores .

:l�d�r$C�OO��,��nhau::� ,��r��:::o v=::a�tr� ap!;f;=�:io Sócio Eco- 'Ginasiana prem_i-ada COm uma cáneia- de oúro-�
Alto do Ri�irão Cr$ 180,00 m}ircha_ ,p3tl'a o :progrel:iso nômico e o Plano de Meta. PROSSEGUE A C�iPANfIA "ESF_ÕRÇO RECOMPENSADo" - S'ILVIA

ib
. - '" ômico do Govêrno '00,nstitUem m,a1'

'

linha Costeira do R euao �...n .

;
,

LEHNKUHL A �OVA CONTEIUPLADA .,
-

ér$ 280,00.
. ::Est{j; " _solenidade,

,

a. cue co na história ,politica dO
! não falta um sentido - cfvico &l.nta CatariIÍa.

'AUTO VIAÇÃO I, ,:predomiÍl�te, " represe�ta, 1l;sse . pÚl.Oejainento, nas-

CANÂSVIEmAS s'êhl_dúvida, um testemunho cido de �eniorados estudos

�uspiCioso, d.a' Câmara. - Mu- das necessjdades das v,á-

Linha- Saco, Grande tfi-' Ilicipã:l acêrca do êxit�_ d,as rias regiões ,geo-econômicas

nal Cr$ 70,00;" linha. San- dirêttize,s. que me- parece- em que se. divide o territ&
ram ,:propícias a me]hór 'as· rio, catann�nse, tem serVi�

to Antônio Cr$. 120,00; ,-lj- -,
-

,do-- de mod'e"lQ aos de outros
llha Ratlme8 Ci'� 170,00 ,'�i- sistência do Estado, ao Mu-

� ,vargem p�uêna' Cr$ .nicípio ,secl:e do. Góvêmo E5- EstSdos brasileiros e seus

mento da órdem de serviÇQ /
,

Cachoeira'" t�d�al. E J) �to-�� defe�ên- ' resultados :são hbje realida-

existente, passando a l'8S-' 200,00; linha -

Ola que me mclUl entre os des' palpáveis; ,.- Aí estão a
, Cr$ ,250,00; linha Canas-'

' ,-' '
,

I�onsabmdad� da ,eOl1ser. - cidadãos florianopolitanos 'atestá-lo ,as, usinas, as esco-
...

,

' vieiras' Or$ 23'0,00; linha :,. ."
'

vação, ao téénico ua, Atlas, m�is
"

m� çapacita de que : las, as estra!ias e os hospi. /

uma vez que ,este é o t'U-
Canas:vieirilS (Domingos· e 'estou' certo' e sou compreeh· tª,Ís, surgindo cada dia aos,

carre:gado 'pelo /fúl1ci ma,. -Feriados) Cr$t 280,00; linha I dido_,nas::l1').inhas içÕe�. " ólhos .. dQs céticos, dem0ns-

mento de todQ,> os' a-aare.. In.gleses Cr$ 280,00. 'trando a pUjança do nosso

lhós de ascençj,Q cios' pré- Art. 2<> :_:_ Os estudan- "Tái1w me basta pata que pOVO.8 a oof>acidad� de rea

dios públiCOS es�adU:lis.,
- tes gozarlj.o do desconto- de mê -sinta compensado' faro 'lizsÇão: 'do, gQvêrno Celso

Ca,so até janeiro os eleva.. vinte por cento, (20%> ,na t���il,te -<tis horas de sâcri- Ramos.,
dores co Palácio tias Se ..

' venda de passes.
"

\
{fc�o m�i�r,. �ue oponh� a'- Nesse quaÇ1ro geral, de

cretarias não 'atisÍf.LG'lnl as
'

.' ,�,Qdo o pes,smllsmo" quando reb.lizáÇõés· ',-vamos, enr.on-

exigências d/�er;iç;, �,.", ru:. 3° -. :íl:ste decre�o en Ia injhstiça" inténCion8.l < de . trar a' 'antes. . tão esquecida

titular da Pasl;a. _ <la.' VO.p'
trara em VIgor a par_tlr �� algul}s ou' à incompreenSão Destêrro, que, com 'o (adven

determinará. a abel'tura de d,ia 20 do cor�ente �es, • e- �dê :oiiti-os 'me sóllcitam " ao
\ tO do -atual ( govêrno :reen

'concorrência ,públic'l." para vogad.a� as dlSppsiçoes 13m 'de�ânimo. Poi' isso� dêve�(ie. , 'co:n:trou o seu caminho, de

a substituição dos apare...
contrarIO. <?lárat ksta oportunidade. progresso e' desehvolvimiln',J,

lhos. J f , ,éom,o :. um ,compromiSsQ �.. ,

",
I '

-,..... ---.J FlorianópÓlis, 18 de 'de- pie�t,ado para com (> hon- Continua na 6a. página-
zembrQ de 1964. """

" Dand0 .pI·os�eguimentó a louváv�l c!)-m'panha instituída para premiar os es·)

aW::IAS, GRA'A.:1S; AiftiiflS FIRQS" ,tudant,es que,ma.i('i sed�staca,:"am no ano g.ue,se) finda, Machado e,Cia. o#ereçeu
.,Wéber ',,' f ' ,<,

, � ',' uma caneta Parkêl' de ouro 'à Srta. Silvia Lehnkull1, primeira'colocada no curso Gi-

MAG'AIINE ,GALERIA -...:..: EDlrtCIO �... :n��,iài, (lO Çqlég!o_Çora,�ão �d0 Jésus, Segundo declaração dos' prqm?toy�s' da Cml1): {
�i�n�bE'Y'\'�' '. 'Q'J.... iI)

'.

c' "

panha, a neSElh lJ1G,:,s.:.guilá pra:nÜÓi.i:: JJ maii, .d.ô;uütc"ü j �w3 CU1'20S �J::)cun(!lJ.·;

'�'A"Q'l/I' ";HU;l»�s'!I n"'�' -�" .' '< , .,"; t�O.,j�::1 çt;,;'.k�.:.
•

:;.ti;
'ihIo .'$""1' �IS �'6V 1

I
'.. >. �.'.

� ...

-

�"'� ..
"

,.. �t<&>t· j'�', ,]'j. .�jol.,c-'":;';\�;'�'L, "
;

�
� �� ''i,J'�.-..>�� ,:�%' �"

, ,'�" . )
�

'". '

Na noite de sexta·feira a res,." o _vereador Domingos sinal de gratldAoílMllU"mul"
Câmara de 'Vereadores este-' ,Fernandes de Aqúino. , tipla&- atenções que tem (di&'.
ve reunida em. sessão SO° Em seguida, o presic!iente 'PelUlado a' Prefeitut8..; ,

Iene, oportunidade em' que Dakyr Polidoro fêz 8l?-trega
'

.'

fni ccn�'e!'i(1o ao Governa- ao Governador CelSo Ra- �a Câm,ara MuniCIpal
dor Celso "Zf;',\XlOS o titulo 'de mos do honroso titulo de G?yernador, pronunciou

cldadão Floríanopolítano. cidadão rloríanopolítano, seguinte oração: '

Compareceram a Câmara Após o discurso do go- S nh V
além do Presidente da As, vernador, agradecendo a al-' -

e ores ereadores:

sembléza Legislativa, Depu, ta honraria, e 'finda a ses- _' ,_Cotnpre� o gestQ de

tado Ivo Silveh'a; -do PI'e; são, o Prefeito Vieira. da fl�guia.-com q� ,V�
sídente do Tribunal de Jus- &os, convidou o'Govern�- �Cf:l.ênc�as '

�' confjmt'ID : O

tíça, Desembargador- Ivo' dor e as autoridades pre- �t�Q, q1:le,.taD.�,� �ta,
Guilhou Pereira de M�llo, 'do sentes para comparecerem d� �� Plonaaop,o;Ji�·

.

arcebispo metropolitano 'D. I ao 'seu Gabinete, onde os �e, � Intenção :: da home
,

Joaquim Domingues de Oli- fUllcionáhos da munícípalí- l)a�em,· elegantemente dão

veíra, altas autoridades, cí- dade prestaram sígnírícatí- re�evo· à pessoa do Gov:erllA
vis militares e eclesíastícas. va homenagem ao 'Gcverna- do�, pelo que tenha feito If.

Na' oportunidade, ,saudou dor' Celso Ramos.' presen-
bem do deê�m!()lvime!lto

, ° ilustre homenageado" 'ia-, teand� com uma. caneta [Iaéu, concomitantemente

lando em nomé dos seus pa- pelo seu aniversário e ell� - vinculam: a tão nobr,e preí-
" _ L ,_ _ _ _ �o ,o espíríto da nobre gente

: M'l'iãH;, ale"ria e ba,,Ia.s à' vonlade � domil'l- [lhoa , à galhard,ia da ',oPElr.«>-
l:íI sa gente -das serras, a

'

cujo
g@ às I I) hora� na FAC, com, a presença,de' solQ 1lle' radiquei pelo nas

chneqto e por l'ônga asc�p-'
P�pai 'Noel- Uma _ promoção das Casas' . dência. E se aSsim interPr�

,
. to o ato que, em,nome dá

�,· ....nh!l� l!ii® perca� Câmara- MUnicipal . de FIo-

_�

' r:�anóP.olis, sobremodo' me
envaidece, é 'Iue :me' apraz
-�thpre � v.oltar o p(msame�
to 'ao .rincãa natál, faZendO.

.

I
". .'

Q ',compartilhar ' �s 'e,minhas
alegrias a�te a

'

conse�ência.
,de não o estar .. ', dep:reCilÍll
do, nem lhe deslustrando as

, tl'adiçées de civismo., com
que . tão . estréitam�nte'

.,

se

entrelaçam -as rclnhas tr�.
, ' diçôes de farm1ia.

"

III" I"'

O'
. ..

_Florianópolis, (Domingó),,20 de Dezembro de 1964
-

-_....' --
\

- �---' ----

�u�:�do Pensar Em C@mpiar Baralo
Pense Na Grande Grulinha.

,
'

ransporte Col�tivo::
Em vigor . a partir de ·

h lje'
as -novas tárif'âs

,

A partir de hoje est�,o
em vigor as novas t;lrifas
dos transportes coletivos

çl'a Capital. Nesse sentido

'o Prefeito baixou decr.eto

do �eguinte' teor: '

" ;

, ' .

.

,
�

..

DECRETO N. 235

o Prefeito Munic:!ptl! àe
, \

Florianópolis, no uso - de

suas atribuições, con�r!d'ls
pela Lei Federal n. 2.553,
de 13 de abril de 1956, e '

CONSIDERANDO o que

fp! 'requerido'- pelas, Emprê-
sas concessionárias d'e

Úa"'sporte coI'etiv0 no :rvlu
lllClplO de, Flórial1ói,')�lis,
abaixo ..mencionadas; ,

,

. CpNSIDERANDO ? pa-'
l'acer d;a. Com)ssãó especial,
ment� constituídà para es

tudar o pedido de aumento

formulado pelas Emprêsas
em causa;

CONSIDERANDO ' como

justa uma revisão d�s ti}
rifas atuais, ,tendo em: Vis
ta os aumentos verifi�aq9s
nos últimos meses nos pre
ços de combustível, peças,
acessórios e out.ros gastos
e despesas que i,nddem di
retamente no cust.o op,�r,t
cional das Emprêsas;'

, "

,

DECRETA:

VIAÇÃO TANER

( -:EMPRESA'

'F�OR�NÓ:POLlS S", A•.

Linh� Canto Cr$ 40,00;
linha Bâ,irro

-

de FátimiJ.
Cr$ 45,00; linha Escola
Cr$ 45,00; linha �alneátlo
Cr$ 45;00; linha Araci Va:z;
Cailado Cr$ 45,00.

lVj�GA/}!IKE GALERIA

. JAC!lUELIME - LOJA 2
-'----------.,.----,-----

Elevadores das Secretarias
'.Deverão Funci,onar

o engenheiro 'Haroldo,
Pederneiras, Secretário da,

,

Viação e Obras Públicas na

acertada orienta�áo que
vem imPt:!mindo em ,:"dos

os setôres sob a sua res

ponsabilidade, t�m t,Eiter
�jnado uma série de me

didas para a melhoria dos

serviços, que 110 setor ro

doviário, e de outras cons

truções, bem como na sim- ,

pIes conservação 'dos pré
çiios de serviços' públicos
'!staduais: Nêste último
sc.,ti-'o, o Secretário da
VOP determinou providên
<.:ias imediatas para resta

belecer o funcionamento

dos 'elevadói'� do Edifício
das Secretarias, Que 4',s-'

- de a inauguração do 1:')'i:é-
dio funciol"'anl precária
mente, com longos 'periocios
de " interrupção.
Para que os elevadores

v

venham a funcionar regu
larmente e garantam a fa
cilidade de ac.�ss') aos ór
g/áõs estaduàis, q!lC funcio
nam naquele pré -'io, o se

cretário Haroldo Pe0,ernei

rll:,s determinou o capcela..

,
. .,' :), -',' '\ -,' ,� _ .• '; 'd'·· I·�"::-;·: -, '''I<. '/;'i -,:._

.O.GOv�rn_a.dor Cel�o �Illos recebeda,smáos ':do �e:r_eador pa�,f:;�"ld),r�:'õ,�n�o
Clda�ãO FlOrian,?,politano, ho�aria com que foí distinguido o q1j�f�',�o :1)1��c#ti�o

,
cat�l'meIi�ê, na última sex1a·feil:à, pela Câmara MUlÚcipal de Ji'rQ.iiiàn�P'6Iis:�''Na: foto
aparece também o Arcebispo 'M;et�opolitano� D.' Joa.quim D(j'mi�g�e�?'de:,6li�eira.

, '
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