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Dólar e da Libra
rependerão, pais será
rantida a ,êstabilidade
mercado. Na realidade, os

trancêses 'alertaram os pos,
suidores de divisas para
um, fato: A� .reservas de
ouro dos Estados Unidos,
são insuficientes para ga
rantir todos os dólares co

locados em círculacão no

mundo inteiro.

I\ França desfechou rude

golpe contra a estabilidade
do dólar e da libra. O Gal.
De Gaulle anunciou que
trocará por ouro seus 150-
milhões de dólares em di

visas, por considerar fictí�
cios os valores atribuídos à
moeda norte-americana nos

mercados inte;rnacionais. (.�e
câmbio. Em consequência.
verificou-se corrida de de
t-el1tores de dólares e libras
/9S mercados de, metaís
preciosos, de Londres e de
Nova York. O Banco da In,

glaterra colocou suas reser

vas a disposição dos deten
tores de divisas. O Departa
mento do Tesouro dos Es

tados Unidos, por sua vez.

distribuiu comunicado pro
curando acalmar os meias
econômicos e financeiros. A
nota 'oficial adquire' totn
ameacador, quando diz que
os especuladores se ar,

"

" Deputado Ivo,Sil.veir.a Apresenta Re ..

latório das Atividades"
Parlamentares de ,64

Consubstanciando num homens públicos para ser--

amplo relat6rÍo as atívída- vir Santa Catarina".
dés de 1.964.da Assembléia

_
O RESÚLT,ADO

, 'Legislativa, o Dep. Ivo Síl- Para o .reporter, o volu-

veíra, seu Presidente, mos- rnoso relatório apresentado
trá aos catarínenses o tra- pela Mesa, seria de agradá
balho

.

realizado pe1.0 Poder vel tarefa' transrnítí-lo ínte

Legislativo' em 149 sessões' gralmente 'ao. leitor. Enhe
do período Ordinário com- tanto, há o espaço no

-

j01'
preendído entre 15 de Abril, nal delírnítado, e nós nos
.a 15 de Novembro do ano ateremos aquilo que mais

próximo findo: de perto possa dar urna
Depois de dizer em seu idéia do 'que" fêz a Asserri

díscurso de encerramento bléia Legislativa
.

l{O decor

que o "Poder Legislativo de rer do SIlO 1)FI.i5Sado.,O es

Santa Catarina, certo da píríto crítíco do 'povo, atra-
.J sua participação nas res-

J
vés da fala do eleitor, tem

ponS:".I.bilidadeá' de &1- ao' gerado, no exame MS atíví

povo leis e providências ca- dades parlamentares urna
,

,pqzes de auxiliá-lo na suá espécie • de pessimismo cole
.

luta pelo: desenvolvimento", tívo, ao, qual, nós mesmos,
-afirmou que os parlamenta- algumas vezes, t i vem o s

; -res "souberam desempe- oportunidade de sentir nes

nhar a sua missão com' os se desânimo as dúvídás da

olhos voltados para a gran- sua' írnproceãêncta, Mas, se

deza � terra catarínense, "quíaermos analisar, sem es

sem perder
'

nos debates e" ta prevenção, Q' que'é' e 0

nas manifestações de ídéías que, fez o Poder Legisl'lti�:o,
pertídãrtas heterogêneas, o ,chegaremos à conclusão do

senso da unidade patrlótíca que Ô seu trabalho 'é proff-'
que tem sido a tônica ,d0s AUo,' é árduo � �ecessáT'jo.

q1:le tepresentam .

a çoletiV'!.- ,
Pal'�, 'isso

.

temos que partir, _,
'

{!ade ,e, a; pro��:}jii*,:,(���r,!�pio:\ e " ,., -, ,

'ment� com o�{dthiai.�!�tte:"�lit�'Q: !.'qgo, 1Y..:rt1�

'res-r.para a, paz, para 'a,',m ai o r, SéU'· ',fUiídamen't'o
justiça e

-

par,a' o préjg];'e�� Pl'ÍllCjp�Ü, sua ca..:néteristica
. so". institucional I; é "iaiN'" 1t�is.

,

:, Po�� b�m. 'Em, H9 seS$OOS
PODER ItOLtTICO reaJj�ad&$; algumaS' entran-

'do pel� nojt�s afora,' �
Multa gente não 'entende noss& lI,ssefiwléiá áprbvou

porque os Deputados, pe'r- 1?5 leis. ,p'rom�ou 29, vO

tencentes 'a tantos ; Parti- tQu 4 emendàs à' Constitui
.' dos, divergi;mtés em tantos' "Glâ'o C1 lja tramitação, 'é

.

cÍe
debates, divididos em, t::m�' ,�a 'e' de ritual esp�ial

t�s pontos, (�e v�stu,; man� ,�',alé� ,dê . c�pto:nó;s '�.' 'p+�
. tem uma ,��ltude de. en�en- i , Siçq_� ,ou;���: nt ��� ,

.' dimento, de conéórdia, de que'
" �lf,raPas�9.

solidarieda"de .,,�; alfo ,�l� i,:�r��, �,�s�ã��rç!J
'tiv,!:t cordialida:âe.lldl'>"e1,@}'iifj.4� %tfJ WS�fc8ffi. "Ps.
'ti prm'ciparment� o velho li:' nicas:, cômpl1ados
dador elo- Partidõ "A'" ou sas Comissões onde os de- /

"B", o SQfrido" "cabo eleito· bates, as teses e as inter

tàl" quandO assiste umá pretaçÕ€s .legais Somam um

, sessão da nossa Assembléia, tempo enorme. CE 'note-se
-,

parece sair daU, "desconfia- que dentre ns leis aprova

do", em dúvida quanto à fi- das, estavam o Orçamçmto,
delidade pB.rtidári.a do seu o aumento do funcionalis

repres,entante. Dissemos is- mo, a reesthltura(;ão de vá

so ,a um dos mais atuantes rias Secretarias de Estado,
. deputaâo's dt> 'nosso LeIPsla,. além de outras cuja noces

tivo. E êle nos 'respondeu: sidade na estrutura buro
. ";'_ Todos rios temos o nos- crática e administrativa do

:so Partido; as nossas idé'as, Estado, era de reconhecida
o bosso"pónto de vista. Pa: urgência.' : t/� •

•
.

1'a isso, representamos um
,

- Poder eminentemente. polí
tico. Entretanto, ' a nenhum
'de nós seria líc1tó Viver· es-
se. nossa pesição' 'p�ssoal

f
em razãà das responsabili
dades' que terilos'pà� com

Santa Catarina" _ 'E, 'térml

nau, depois de uma" séÍ'ie ,de
�. ,consider(.tções sôbre Os mag

níficos exemplos que re

gistra a história parlamen
tar barriga-verde: ,,_ ,So

mos Govêrno, OBosição, ou

Independentes. Somos dês

te ou daquele Partido. Na
'maioriá das vezes, porém, e

quando i8S9 convém aos su

periores ..,interesses do Es

wdo, somos tão sbmente

iReaHdade de um govêrno:
Mage:s_fosa Ponte Sõbre o' "lfapOfú"

Partiram
O jovem e ilustre casal

sr .• João Batista Ramos Ri
bas e sua exma. esposa,
Alice .Ma ria Sepetiba Ri
bas, após permanecer al
guns (lias. em lua- ele mel.'

.

no Balneário (_�e Cambo ...

nu, regressou à ex-capíta!
federal, uma vez que li
irá fixar residên ela.

__ ..._1 -
, '"'-

�'

Vem 0. Plano ,de ,'tetas do;' Govêru.o Celso Ramos dedícando um' nol�l'e'l esrôrco no se tld 1

11 bl
., -

.

' ... -\ >. "V 11·1 o (,e nIC-
lotar o pro, ema rodovmno de Santa Catarina, cortando estradas nele interíor do E' °t' d .

.

-,

. , t íb
- • ...' ..

- "ir .,

s a 0, o que muito
t.�n r,l u,? para. o desenvolvímento da."e(·ol1omHt call1ofwen ��, .. �,1J t"

,

,
"

' ,

Numerosas obras de arte são construídas nas rodiJvros de nosso Estado,' como o e'
'- I'. r-

"-
.

, .- '_,. '

_

"I", XCIllJl o fllW n:a-

mos .aeuna, �ontc .s�b-rc o 1"10 It�p�t.1V no centro da,'c�d;lllc de Jarnguá do Sul,. cOJU uma' 'extensão d�:.OO"7:i l�e-
1.10s, concluída 110 final �o exercuau de 1.964. " "", 1," }, L -I"

'
' "

.�

No 'momento estão sendo ultfmadns acesses à l'ef�ritla :, obra. estando previsto para 'os

(' "", -" t '" da 1 d- 1 t
.

próximos
r.1..,d, �...

C11 rega ' a u u a pon e para o trafego nermal: de veículus.
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o '1l1verno spere seus
Por Víctor Boichenk,

presidente da sociedade a

nênima soviética INTU-

foram recebidos muitos pe
didos para a caça ao urso

e à cabra monte,",
A INTURIST p'Y1E' propor

o inverno é a estação
mais adequada para a ca

ça. De setembro a revereiro
a INTURJ�T, vende TOURS

para a cara do cervo t: (Ia

,'L'l'<�a lJOS montes da, Crt
,11(1,1. lf:t uns meses ,':':::,:':1

cacar <'.11 dois grupes :.p t u
'

RIST.
.:

clonar ::':3

d,,�pj3.r.
q:l',!ll

ORBE-PRESS - A visi

ta
-

à URSS é ínteressante
-

em qualquer estação do a

no. O iuyerno, especíalrnen
te, oíerece singular atrati
VOo A�; viagens no Inverno
são al "[,1 disso, 'vantajosas)
já que aos I turistas estran-
1,;eiro, süo rettos 'lesc »itos
de 15 a 25 %.

Prevllégios

a seu país com .ríccs 14'0';'
feus: "cada qual ·';1,UOU. um

cervo. Este ano ii geQgr�Úia
da caça vai, se l.rl.lpl:ar muí
to. Vendern-ss TOURS pa
ra os montes Pami r e par a
a zona do lago Balkal. Já

O, Inverno 'ó a te.npora
da das negociações e ela
conclusão dê contratos. ('0-
merciais. A' Uni ão S.)VH';.
tíca mantém relações eco-

r

Ú�.'

/>,

c.') ;',seis rublos dláxios. Se; ': O turísmq é )11U\êO popu
rá dado aos pac.entes "

'1 lar, príncípàlmeirte r:o', e

possibilídade de visitar lu- rão. Os que temem o n ío

gares notável.s r;�os balnE:!'t-· podem, porém vísitar ':lu
reos e seus 8.r':0�!o::es, -rante o inverno o sul. , da

Os- TOURS \,le tratamen URSS onde o elímn é sún
to compreenderâo to-ío um ve e não há quase gêle. Os
conjunto de' servtcis ass is- que gostam da» r eve s rus

tência 'médica, rcaüzação sas podem descansar nos

.de análíses '

e pesquisas de arredores de .lVI.)ii�r.a .e Le

laboratório, radíopra [ia!'. cu' níngrado \)U em outras l'f�

ras, alimentação, die�;éti C:1 giões do país
por prescrição facultativa.

Não é preciso f'cntL' j do

nômicas cO:.n mals (L� 80.' no inverno.

países. Cada ano, ch(��;:111l
cj1e�0,n�,
estada

----�---------------------------------. a URSS mill!::w,'s J? í�trfl,n

geiros C0111 a', fin:: !:cb, lc de
fazer negód03.
A partir rl..J ' il.l: ,), 1', JY')

que a INTURIST rf;(lu;3irá'
o preço ,do "toúr3 de negó
cios" quase 'em 2U% e hoje

. custa nove rub.ios dúír20s.
,Está ficand,o muito ))0-

pular a :passagem" peh .,.

URSS para' as 'vi2,g'en� da

Europa �os países cl'J E�;
tremo Oriente e J:lje�L(;, da
A-.:;';t

OSVALDO MELO·

ESTRADAS DA ILHA. Enquanto todos se quei,,-am do

?stado em que se cnco;'tram as estl'adas que dã'O acesso

" e"ta, C:>nitaL vindo do norte do Estado, principaTmente
de Joinville até ésta Capital, por onde deve passar a BR

i:)�), do Govêrno Federal,' até hoje largada. ao mals crimino

so desprezó, começa-se a tratar, das estradas ,de .nossa Ilha,
me!horamlo-as, consi(leravelmente, como está fazendo o en·

genheiro Haroldo Pederneiras, tomaDl'_o providências jun
to ao Departamento de Estradas de Rodagem, para que

aquele orgão 'promova a recomposição dQ leito da estra·

ela que vai para a 'Lagoa da Conceição, na qual e'stá sendo

aplicadO material de revestimento capaz de permitir aces

sr. muito mais fácil e de. inteira segurança áque]e magní·
flco recanto de nossa ilha e lugar da predileção da gen-

1e fIodano}1r:lii'apa como p_onto de atração turistica.

Com ésta provitlêticia, já posta em ill'ática, 'Outros re

cantos de nossas majestosas pra.ias receberão . igualmen·
te o mesmo tràtamel1to.

li: de se louvar a atitmie do ,ilustre Secretário de Via·

ção e Obràs Públicas, lJela atenção com que está d:11Y10 ..
a êsse setor de sua administração, como ·seja f' r'c. \:'(!l' as

estradas da ilha que conduzem os h'ristas ;t ;'<"IS iJ:::sseios,
providências que coloquem a ,..' ... ,

" ,,':, Estado em COIl

dicões de oferecer' aos (!_t1C, 1.,,; v;'sitam, principalmente
l1{>�ta epoca, o confór1:o de que necessitam e vejllm bem

compensados suas preferêndas ]}elo nosso Estado.

Os florianopolitanos estão de parabens.
,

A viagém
,.

at �':LV:',': ela ".

URSS of.erece··r'àtút.:,�; van

tagens e,:i "pr\nclpi.! (.elas

Aos 1 úristas
à URSS para ')m�,

de pelo menos b di93 é f'"[

to um abatimentl' de ,45'?ó
nas· viagens pejo 1)a1l:,.

"O Inverno Russo"

O inverno e :-. !;·'n>p')l'[·,:la
teatral. Os turist'E tl:itrc::m

geiros poderão conhecer fiS

:nelhores obras' e seus in

térpretes. São oferecidas

Hóspedes·
�Sf ,esp�cial, teatral. no-, trchkova. Ivan Petrov, Iri
demos dar exemplo de um . na Arhipova, G:d]�], Vi:.;h

dêles. E' por dez dia" (' corri níevskaía. Os hó spedes es�

preende visita a Moscou, trangeíros verão (J corijun
Leningrado I:! Klev. Custa to Mciseiev o COl'l'Ji'11'r,,) Be-

1'10 rublos e no preqo· es- ríezka e o conjunte de

tão íncluídas
'

.-:1W13 ídás ao Canto ,e Dançus do Exerci-

teatro, em cal'!" H!1Ht das

três cidades.
Este ano C"lT:cc:arall1 na'

URSS festivais dd arte. nes

'pertararn granrie
entre os hospedei'

interesse

estran-

to Soviético, a 3�i;1l corno es
'

petáculos de circo com a

participação .do '210wn Oleg
Popov e do domado- V"len'
tín Filatov. O::; s:iiceioua::i'Js

da 'l'úsíca sinf ôr.: L::L' pcd E'
rào ouvrr concer-or :Ia'S or

questras ela Filar;;nônic::t .de

Moscou e da Orquestra t3'n
dos 0<; I:'nos e já ,s torn3.-

.

fOllica da URSS, a3sim ('.0-

ram tr:JCiicionais. ' mo concertos de S8;Üt'3.'i a

Dé:':5 de dezembro a ;>
_ C1:'t�O de Sviatoslav Ri�,',r;:r.

de janeiro ser,i realizado :)avid Oistrah, e ,1'.liros ta

SABOROS01

80 C�FE ZITO

geíros Mais ele :�c mil assts
tiram r�' êles, E,Ü'3 fu,UI-ais

ele ar:» são rea lizados to-

aos turistas viagem espp:" em Moscou o [estiva! O IN· --------

ciais pela URSS,· com TOU
.

VERNO RUSSO. O� que fJ
'rem assistí-lo podeci v,�r P.S

petácu"'s no G.�i1.l1d� Tea

tro' no Palácio dp:" C(m

gressos do 'Kremlin, l1Q

,Grande Sala do C') as('!l'V'l

tório, no Teatro �lo' Kremlin
'no Teatro de Variet1r..ies r�

rio Circo. Verib 6!_J(mts e

ballés de fam0S0S C.Jr,l;,;O!')-·
tores ·],"!:.SO$ e soviéticos, Gn

de a,t:ílrm ai't'.st'l�: f::t1l10."OS
Maya Plisetskai 1, llai�f:� s-FAZEM ANO� HOJE srta. 11'?rUi Conceição de

'Sr/ta_ Aldaney J f'll' V M
é o baixo preço. ,.lOl· exen1-

esus, 1 1a a.a. sra._ va.
.

a-

A data de hoje assinala a
. ria de Lourdes de Jesus. Den

plo, a 'viagen1 :10 J:1pãJ é
da metade a dois tl-'l \os
mais barata Llck �� f .�. fti
ta pelos países .:ir) sel cu'

pelo ,Palo NOi'�.e.·

Cure-seh ,com jJ],Ol'eito

A part,ir do lU10 :'àvo a

INTURIST inCre'n{l,e'I'?, :lS

viagens à URSS, (',),)1 finali
dades:' de trn1.',:,':',ent'l. 'JS
turistas estmn'i;cirm; IY'
derão restabe1eéGr Sl:a �aú
de nos melhores bal:wa !'fns
do país: Soch!, Mat",,-,sta.
Mineralini Vod; ia ::::;auca
soo Yalta, 'Tslultub:). 1\ QU
rarão da est"lci:- s�·.!i' ,le �10
a 26 dias e 's ..,� 'p"f.'r;;J ;no:-' i-

'-

S()L �

I I

._)

��\

Il'1Ssagem ele mais um ani·

versário, natalício ela gentil
srta. Aldaney Alves, niha do

nosso prezado amlgo sr, AI,

berto Alves e de" Slja exma.

espõsa d. Eulália Alves, pes
soas de destaque em os nos

sos meios sociais.
A aniversariante, assim

bem como 8.0S seus família"

res, O ESTADO cuprimenta
os GoiU,votos de perenes' fe
licidades'.

,STta. Maria Conceição

. Embora com atraso, regis
.

tramas ceim prazer o 'trans-,
curso 'ele mais um anivers�i,
rio. natalício da graciosa

.

Quar:do V. (Jasseia nos dias ensolarados, está ou não

sendo «ACARICIADA., pelos gener,osos raios do. SOL '?

Ma5 a generosidade tem limite, pelo menos para o SOL.
Às vêzes se escond.9, timidez, quem' sabe .. Outras vêzes

faz cara feia. E se queima. E queima OS outros. Finalmente

faz arder a vista. Pois bem. Nestes dias, quando o SOL
está qu�imanbQ,use óculos de qualidade. Óculos de q�ali-

•

dada só vende quem é espeCialista.
A ÓTICA SCUSSEL é a única"especializada. .. e acaba de

receber uma moderna coiação de óculos para você se

defender dos exager�s -solart?s. Outra' coisa:' Óculos tem

um toque de .e'egância tOda especial. \/ai. da� ...

"

P. S. Sussurre car hosamen!te no ouvido do seu narnOíaoo (noivo
ou espOso) que você adoraria\ tanto um ÓCl,.liOS.
Apostamos como êle /'\âa perderá tempo para levar-lhe até a

ÓTICA SCUSSEL. Escolhe com cal.ma, já que variedade não

,falta. e depois diga .baixinho; obrigada, meu bem I

SIRVA··SE DO credi-óculos

t1'e às muitas manifestações
ele que será alvo no dia de

hoje, por, tão grata efeméri

de, nós de O ESTADO nos

associamos com votos ele

múitas felicidades.

Sr. Walter Delfino de Sou

.
Z1

S:-ta. Altair Rosa
l\Iénina Fátima

bert Filizola

Delam·

Jor. e Radialista José

Nazareno Coelho

E' para nós motivo de

grande, satisfação registrar
pu 1''1 a efeméride de ama

nhã, o transcurso de Inais

um aniversário natalício do
,

'. nosso' eminente amigo Jr!l'
.

nalista e.Raelinlista José Na
, zareno Coelho, pessoa por

t·
demais oonheciela em os

,.. ,P.os�?I:i._ tJ?€i,9,S sOfiais f CU1�
turalS.. .

1 I

,

N8.zareno Coelho é um no

me que se firma no radialis

mo barriga-verde, como um

dos 111.ais déstacados. Há

)11,ais de quinze. ,anos, vem

,lJ,restando inestimáveis ser

vícos à Rádio Gúarujá e a

radi�fonia catarinense, pois
há vários anos, vem obten-

. do o título ele melhor rádio

reporteI' do E�taô.o.
N8.zareno- Coelho, na Há

dia Guaruja, onde já exer·

ceu vanas funções, atual

mente Diretor do Depar' a

n'lento de Notícias da m"is

$ popular' e poderqsa emisso-'
')'4 ra de Santa Catarina·, onde.

dia q dia vem se destacando

com raro 'brilhantismO pelo
seu trabalho e dedicação. A-'

lé;n da função que e;xerc'),

Nazareno .coelho é o pror'll
tor e aprésentador ,do pro

grama "AS DOZE MAIS:',

sem' dúvida, o mais ouvido

elo rádio de nossa terra .

Dinâmico e inteligente,
José Nazareno Coelho

.

SOLj'

be c8.tivar a admiraçã.o e Q

respeito de seus cOle,g:Js, ra,

zão pela qual, não temos

dúvida, será a data ele a�a·

nh8. par' àaueles qlle têm

o privilégio de desfrutar d�
amizade do ilustre nfltall

ciante UlU signific<:ldo todo

eSj;ecial. Dentre as inúme-

meras niariifestações que
lhe serão tributadas, nós

que o temos no rol dos bons

amigos, nos associamos com

votos .de ürescim�es prospe

ridades.

(

NadCl de
REBiTES

Exí!a em. se,,; ça.fro_
Lona ,de l�eios COLADAl1
-::- 60% 'mais no aproveita
merifd 'das- 1..<11185.

-
,

/.'

CASA DOS JRE:Jj
• "lua &mtos Saraiva 453

Ef''.l'REITO
l·�·-:---· -�-":'

CINEMAS
CENTRO

São José
ás 10 hs. - MATINADA -

Milton Ribeiro
Ca.rlos Miranca
Lola Brah
Tuca e' Làbo

em

O VIGILANTE CONTRA

'0 CRIME
f Cem:ura: até 5 anos

�s'11� hs. .

I\ Hurnl>hrêy BogaJ.1t
Audrey Hepburn
wilíiam Holden

em

SABRINA

,
Censura: 'até 5 anos

ás 3 3'4 - 7 - ,9 hs.

San Cmmery
Daniela Bianchi

-em -

l\oIOSCOU CONTRA 007
TE'C'!1icolor

Cel1sura atê 18 anos

Ritz
. ás 2 -:- 4 - 7 - 9 hs.

Rossano Brazzi
Rhonela Fleming
Odete Lara

-.em -

P1\O DE AÇUCAR
tastmanColor

Censu.a até 5 anos

Roxy
ás 2 11s.

Outra j'nar<'lVilha do genial
Walt msney:

- em ;:_

A GUERRA. DOS DALMATAS
'Tecnicolor

Censura até 5 anos

. ás 4 e S hs.
Kim Novack'
James Stewart

em

UM ÇORPO QUE CAI

TecI'licolo:::,
Censura: até 14 �,nos.

BAIRROS

·Glória
ás 2 - 4·- 7 - 9 hs:
Maria Gracia em

O �RRlSO DA VIRGEM
EsstmanColor

Censura até 5 anos

Império
ás 21\2 - 5112 - 7112-

9112 hs.
Milton Ribeiro
Carlos, Mjranda
LaIa Brah

Tuca e LÔbO
-em-

. O VIGILANTE CONTRA.
.... O CRIME -, _.�

·Censúra: até 5 anos

Rajá
ás 2 e'S hs'.

Jame& Garner
Leo Remick

fll11

SL'\!P4TICO, Rl'O
E FEt":rZ

yª,naVisio�
.

troCólbr
Cen:sul'a a

mosissimos 'músicos sovíétí-
I.C2 ) .

TOURS para os Icsti-

durações' áe !) a 'lO

" Os

dü:s, (lando direi�0, a alo

jamentos em hotéis , .três
refeições díárías, conducâó .

para o teatro .. .;) revetllon

nos melhores restaurantes
e cafés.
PJd<'�se ir ao Fe-:' íval por

um., dr.ís :

ou três díus .

?a"a O INVEHNi) RUS-

SO já recebemos

de ciJadãos, dos
pedidos
Estados

Unidos, Canadá, ' Burgáría
Hungria, RDA, Franç<� ('

Z".n!ândia: de 16 pa1Sf,'!�·;. E

éstes :.. (·.didos CG!1t�o.Uf(:'1

nllél1,.a1!00

)contecimentos
r--Y-

.

�_//',\�
Noivado:' Com a ·srta. Helói- tas de Momo, qu� se apl'oxi
sa Hoeschl, marcou ca-sa- 'mamo Como já divulgamos
mento o jovem senhi:n: Ju-' anteriormente, neste ano l:l.

lio Cesar Gonçalves :-' Na .

-

cidade terá. uma belíssima
'residência do De!!:embarga· ,decOl'ação.
dor e senhora Arno Hoeschl
(Hilda), o acontecimento
foi altamente comemorado.

Vem ai o Carnaval: O Li

ra Tenis Clube, no próximo
dia 16 abrirá seus s"!lões pa
ra o primeiro grito de Car

naval, que terá como atra

çãQ o fabuloso Jamelão.

Passando férias na linda

praia de Piçarras, os Ele·
.

gantes casais: Oz�rio Fur·

11m (Lucy) e Anselmo Fon

tana (ltalia).

Circulou em nossa cidade
, d::mdo nota alta 'o senhor

Pedro Doria, da cidade de

Joinville, um dos. melhores
partidos ele S"!nta Catarina.

O casal Oscar' Cardoso,
recepcionoll 'O Ministro e a

.

sen�\ra Luiz Gallotti, com
,

: um {"almoço no resjáurante
do "Oscar Palace Hotel".

Acabamos de· receber a

participação do contrato de

casamento de Ivo Raul Sil

vE!ira, com a suave . :Rosita
Mosimann.

E 1101' falarmos em melh.o·
.

res partidos, esta; C.oluna"
como tod.oS os. anos; al1onta
rá os melhores, lançará os

mesmos na l1róxima sema

na.

Um novo voo: A SADIA

inaugurou, recentemente um

novo voa direto, Florianó

polis, São Paulo .� Rio de

Janeiro, as terças, quintas
e sübados as 17 horqs.

Casf!mento: Na Igreja E-..

vangélica Lllterana, realizar-
.

se··a as 10 horas do próxi
mo dia quatro, a ccri{noma
do casamento da srta., Nt'l·
za Mafra, com o. dr. I\.laus

lIuedep.ohl. Após' a cerimô

Jlia' es noivos e familiares

,ece'bem cumprimentos no

salão de. festa da Ig;reja.

c· .. ,'��,..:;OC/a�)

Com prazer, registramos
o aniversário do ilustre se·

nhor Desembargador Arno

Hoeschl, ocorrido onteIT\.

Notícia do Rio: Estamos

sendo informados, que a

. Cegonha -acaba de visitar 'O

apartamento do casal dr. '

Armando (Mari,.. Augusta)
Silva, trazendo Armando

Filho. Ao casal amigo os nos

'sos melhores vOtos de feli
cidades.

Na última sexta-feira,."!,
diretoria do Clube dos Lo

gistas de Florianópolis, 'reu-"
niu para um jantar infor-"

mal, no restaurante do Que
rência. Palace.

_Também jantava rio Que
rência Palace, o senhor e a.

senhora Antônio Càrlos da·
Now e sf'ta. Jo...êa Schmidt.

Na próxima quarta feira,
o Governador do Estado e

senhor."!, Celso Ramos, re

cebem para um jantar n?
Palácio -cj.e Despachos, em

homenagem ao Almirante
.

e sehhora Murilo do Valle e
Silva.

Aniversariou no dia seis
próximo passado, a e..'l:ma.

senhora d. Coralia Luz. "A

contecnnentos Sociais"� de

seja·lhe as melhores felicidà
des.,

.:volta a r,eceber p mundo

'elegante, o "American Bar"
do Querência Palace, agora'
com sua nova decoracão.
Arlindo no piano e Carli
nhos na bateria, movimen

tam as noitadas no "Ameri
can Bar".

Divulgamos h.oje, .o que a

soCiedade aplaudiu, e ele

geu como .os melhores n.o

"anQ de 64: Cant.ora e Can
tor: Neide Maria e José Ri·
beiro e .o Pianista Aldo Gon�,

zaga.Jantando no - Querência
Pall1ce ·os senhores: Dr_ O
Iávo Rigon, dr. Luiz Acas- Pór um grupo de senha
tro . Gonçalves, sr. Airton ras de nossa sociedade, foi
Salgado e sr. João Gónçal-', homenageada com um chá
ves. nos salões do Oscar Palace

Hotel, a exma. senhora Ri!"
Moviment.ou-se as "Esco- da do Valle e Silva,

las de Samba"" para as fé�

l:JROTEJA SeUS

IOLHOS(
..

,.

\ use Óculos II

bem 9d9p'todos
, f

otende.nos com exatidõo
I suo receita de óculos

\

ÓTICA ESPEOALlZt"DP,

MODERNO lABORATÓRiU

.... ,

-_.......a ,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



edição ranssima, 240 anos,

pois, -tinha o volume, em

encadernação da época, em

marroquim antigo. Um con-

Uma história complicada junto de 5 volumes do "De-
se deu em Roma, com uma cameron", de Boccacío,
séria briga entre os chefps também em ,: marroquim an-

de. uma famlia. É que a es-- tigo, ilustrado, edição de WASHINGTON, 9 .�- OE. provocou dívergêncías cO'J1.

_
,- Em relatórío que '," caba alguma' companf ias de

posa encontrou na manga 1761, muito raro, adjudicou-
Uv"'�' ti .' .. ",:" ,.

do sobretudo do marido se por 10 mil francos, por
de divulgar ,a Comtssão r,avegal;i.�r); estl;'an'��.,' ;;

.

uma carta de' amor.' Come. Cr$ 2.500.000;00. Obras de Conjunta do, Congresso '1\'or S� us q��·:)eet.i.vos :�O:',r nes.

çava com "Meu único" e La Fontaine e de Milíere,
te-Amerrcano para GS As- Dlz o ".eJàtóri� 'qtC d.s

terminava; "Tua futura", também' do século 18, re-
suntos Econõmicos diz. que crhnanação que se obser

-Ora as mulheres .casadas gistraram mais de dois .mí- os fretes marítímos .nter-. va contra n;1' exp.')rt.agê,cs
não gostam disto, está ela- lhões cada .uma, Volumes' nacíona.s 'foram calculados norte ...americanas 'p.ocl� ser

1'0. E a senhora' recebeu o mais novos, como "La Le- com' PL'é; l.ll2U ;,t�na 95 Esta em parte, c:,)l).se'quê:r..cia do

esposo, que de nada descon- gende des síéclee", de Vh dos UnidQ�. fato Üi� ns nroprtetarlos de

fiava, com uma chuva de tal', Hugo, edição de 1877,
navio" dL outros países 'dc)-.

palavras malcriadas e objé- bem mais moderna, pois, Ó, .relatórío 'mantem as. minarem a maíoría .das 'C,I;:}

tos jogados! O, "signore", venderam-se por 12.600 rran-. queixas" anteíroménte "for- i'erênc,las em ''l'Ue ,se ríxam

assim imprevistamente as- 'cós, ou'3 milhões e 150 mtl. mulada .por alguns' mem- -as tat�!:"J .dt;:,frete�� p:ro�·, ...Ie

'saltado, -sem suspeitar de cruzeiros. Os 10 volumes dó bróil :da::Comissão ',� -outras
.

táríos ês::'t'S,,"qHe, :g�ra�';i1el1
nada," ficou. de -bõca aber- "Teatro",. de CorneilIe,. edí- ,peI>SQi!;s, i:�gI..lIl(lo O�'�Í)úis' o' te

.. :.s� lI'E1tn1 yara,:'superar.'
ta, quando Ciulia,' a filha ção de 1776 e com 'as armas sist'é..tlJil ,dísdinün',itÓ;iJ lltÍ' a, vOc::'t"ilr: �t,., membros ,D'_'r

,

do casal, de 19 anos ...de ida- da Condessa de Provence.' liz�dó:; it,à deterlriina�ã(' �Ú� te-am,eriCRIl}';.. '"
'

de, entrou cabisbaixa, ver- mudou de dono por 2: m�" taiífas')';stá cUlltàh�o . aos' . ASreséen,tf:1. o :_,r;"�tltóril)
melha ,e confessou ser au- lhões e 275 mil cniéeíros; .

Estatios :Dni5i�s;' mi�h�'·'s ·de'-, ', que', os p':'o,eçtátios' de i-la·-·
tôra daquela 'carta de amor. ,9.l00 francos. Valem "ouroc. dólares .'8_nua�s,,-d�:· _P,b ",;jh'Ís ", víos '1<", oH,n.·OS" paí.s'€ts 't''1,J-

. Jádesde algum tempo cor- o�, boris�livl'OS antigqs. 'Se, vel,1:cla,s �<l ,ext:ettor::iE�f;O::S," :Yez,:"p�:,,'::n�e:JÍl1., de', J.,cjtiando'
respondia-se 'COln' Gioval'lni, tem algum .•. cuide bem!' quejx�:?. j;t 'l,eVi\r);Clo·a Ci;)-, �in qU�'ndo';c niant�.l;, o lJ1J-

seu namoraélo;. que traba- mj:ssã� ,�({arí�im�: ,1'"ed8ull·. pór��': 4(5s }�éte'S.', él<is 'e-X�lOF- .

lhava�.rio, escritório' do pai. .. Quando, dev&se c-';sàr?
.

dos,,' �.'itaqos: U!).ldn;�>, a, se:" ',taç�,:s,�r!:')rte. .- 'á.niédc.r:;�·as
Os ddls, 'se. utiÜzàvam da .Diogeries,,' indàgà,do,' cert;,' "eSforç�i'" maJ.,;, ati1<:amenteo:', �m" ,!\vi�l �j�ls,' aít�<cio >:ql:Íe

.

mang!1
.

do :;::?i.-,retudo do ,v(i)z sôbre a época; m�is pro- n.a:'r�'gulà,rrenta,oç�q :j�s ta-
,

fI)
.

d{(s :1arifacs das,.eJ,j:J�!ul-
velho :comb. :"caixa dê ·pícia .,ao matrtmôniq, res� rlfa:s;':o:'qu,e, -por,�'�fia ,vez,' ç,õe<,�dC:'St'a\JlR_;:';1l�;' ii 'f!!y
correio ".' ; ppndeq: "Na juvent1.ide é

muito ced0; na velhice' é, ---'
..........;..

. .;..�-....__;,.,;.---�------,_...:....___:.;;;.,....,....__.---
muito tarde., .. "

Alguns pensamentos: A

primeira parte de Ilossa vi-·
da é dirigida pelos nossos

pais e a segund'l, pelos nos

sos filhos.' '(Clarence Dar-'
.

. .

. \

·rov/.) - "Os homens fazefll

Com tôda a calma!' ,Um as leis; as mulheres a mo

cidadão bateu no ombro Tal.". - '''O
-

q{le, rião é Ilvre

de um outro 'nQ, cinema mente 'co:p.'lenti�o,. não pode

que estava sentado" ao

'

se� � "durar' ,muito.!""' ': (Riva'rol).

lado, e pe:r:guntou:
"Conserva teu. rosto, de

"Se alguem se sentas.
frente para a. luz � nã0. pc-'

se em cl-ma do h' derás ver a so·mbra." '(,He-
seu c apeu, '

que' lhe diria o senhor?" leIl Kell�r.)

"Chamàr-Ihe-ia desastrado,

Por WALTER LANGE
N° 377

° Ipiloto Sebastião
dll Ilha de Monarca,
há 12 anos, sofreu

Serra
c'llvo

graves
qu.eimaduras na cabeça, em

consequência de uma explo
são de benzina, que ocorreu

a bordo de seu navio. Vaga
rosamente n3sceu um novo

couro na cabeça de Seba·

siano, repleto de' cabelos!
Ele recomenda êste :meto
do de cura de calvície . aos

carecas! � "Ul'h pouco de
benzina na cabeça calva,
'bot'lr fogo e,., 'esperar o

resultado:" (Lá em casa

também há um careca ,e

um quase-careca. Que t�l?!)

imbecil, idiota, estúpido ... "

"É bas,tapte. O st'inhor .está
sentado em cima do meu.".

Estava certo aquêle va-

gabundo quandQ respondeu
à uma senhora 'que o man:
dar!1 trabalpari' di�endo:
"Eu, trabalhar! Para quê?'
Para sustentar Um vaga-
bunda ... como et.\?".

. Livros que valem ouro ...

por serem velhos! No lei

lão de livros,. reàlizado em

Paris, .

em Março de 1963,
venderam cem livros, ':;tnti
g.os de uma bibliotec'l

.
par

ticular, que alcançaram um

total de 466 mil francos .. Ao

dólar de 1.250 c,ruzeiros, na

qReÍa época, são uns 116

milhõe,s ' e 50Q mil . cruzei:
ros em nossa·moéda. ,Uma
média de um milhã:o de cr\l'
zeiros para cad'l livro! Seis
milhões de cruzeiros regis
trou � ,"martelo" do leilão
para os dois volt.Jmes das
"Cartas Persas", de Montes
-"'�"'11_ eàkãfl' rie 1721. Uma

\

"

II

escoo eu e .i 8
Cong. dos EUA com GS frete�
maritinios Internacionais

I'.

de :(1, orecer os lornet.:ec1u
res 'lS seus países

(,J''(�',;'' a::;SDrla,;àc df' t�a':�

gaç.i» -,é ll!;tfi.
�

t,;''I::-�anl�?çá�)
de emprêsns flue e"b�lY,
um" rota r;;f�rJtmla lill'rciill
te parti-�;ú�c j\lgll'\!S ,(!(�

se�G !llq�11brus. _:.1�). com :."4"

nhtas fIE, na \·e.;;:8 ,:;'t<l cip ,j.ii:"
prie.k 1'2 prrvara e ",':tl"2.S

de II ·(.prie(lacle l'arf'wl: cu
total "de· g.t\vr_;rl11<s

; f�iT{fGA IMEolatil . PLANOS DE
. F,�:��eIAMENTO r tl.C ILlTAl)O ' AS.

SI:��:N�lA. HC��iCÀ COM EOU!PE)
JtJ,I.,M.l)A W:.. ;>-;:,gí1l<:A,' OFICINAS
ESFeÓI\!.J1:.!i.OAS li P\OÇAS PARA RE

J'()SiçAú,

. / I_A,R .. o
Rua Voluntárto$ da pp'lia.ltt' • fone·�-1Q01 ' c, PO�lal 2Q20 •. .aORTO A.lEGI'E . I

�nd; Tel�9r,: PATRO� • ,Fillql., Rqt;1 '1 li!) Se�"!,IIbr". 1051 • Fone 1918 '

eaix.a. Post<:ll. ��4'. Bll!men!:'lu<'� Se .' Ei1it.,.T�I;e�r., AGi\\OÍ'ATlfOl
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··.�,}..;,'·t'.o·re"aJlrlQqué,a "
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Cômi3\:í.G""�,�f,:'ít;]1ii1 li l.df;� '.

- A aS'h: n�l v',; l�;,n i �1' .�; l!1,l'ri:' por' S()P;1.1::ld'Í,: EF'a,'." l1lf uift' mais· lHi. ".' l:E Ill.ptl:-,:j2 (

"devi� :ll'n�als�IDnl.:·e·e rà- caÍlct �l'v;�·;'�e., I':i'.·�;i,:l�(;I��"· deseerá: '!] 'fl:i:: ',:i1:,JüÚ:;);:," fl1o:w;,[, i_ll1,Ú,,�lil r ',':m,'

pi:i:' r"1.eAe. i1lJ, ,eSNll��ieci- correu m.�!� de
.

l:J[' .m�. ;·:;'.é? " por
.,

segil' ,<'ih;,. ::1.) fia ;-::, de ta de "''iI; l.l').)· "J:l j, \1' é :.::;' ,
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,,' f' t
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" " di"ecà0 de ··M'lr'"'" " "
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'. cresce -

e Á; 'Ul'l';" ,<;t·, ;, .

:�, 'PANORAMA DA 'CULTURA
a staxfi,;;, elos irNcs (' r::l cl"- .,

,

.

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

.,l�. y." .' ü,L l"ce.H ( pro;pr":' I .,mCJ';'; r:,:';,

tenn.!t\r,�.i) (�I'�ti1C SP UII'"
A soncta··er;"):lci.\1" r.én.lp1-C· " 'veiculo esp:aei81 e,,�:<Tr'l .. ílans':�1.C,"" ele ,'"cL, fr.t,

A saborosa mayoÍlaise"
, .'

'

Jl R A S 1- L �E· I R 'A
'

asstci íÇ;i_, clf:' n:\':�>.cfi(' s� tau .li7 ele ."e�l �.() c:1e:: 250. flL;'O, ";"ri"l :', ,( c ceV','l'rl l:'j'- geafia.

tE)m quase 200 3.TIOS; a"sua" ne?'·l". a frrnecc't.::l ::V'f.S-
milhõesce km·ern ..perfejbs "v1a1' Ú 'I\�t-·"·2;"·t':,.r()·Q,1',,'r:as

orige� da�a de _l756. 'Quá��, >O'RBE�PRE'SS p'RAGA...·_- 'N'o MIolll','.,
sária irifOl'l'l;'lrf,L' O:U :1 .'(,r CO_l1(�i?ões_- 9,Nl'ÜliC,iGU"'.2>K1.,7-,-.

.

------'------- __-o

do Rlcheheu sltava Port--' .

"

'fim !l SUGS' pr:�1 ,ras cll<:l:ri- m1l11S"raçao, "':1,'�if)\1:11 dE' "
"

M'oho� seu _eozinheiro-�hefe, 'ié.rio· da Educacão e. Cul,tur.a,' realizOU-SE ;mim. r.L··,"�, ri ('n-i1ú�i:( ';''''e A(NerAoS��)u.tica 0.'.'Ésr,'j,ç'6,'.,' '. /.
"

:,' . ,4 {ONCUR',SO .POSTAlISTA
lhe auresentou um n5vo ".,' ',...,�, ,l'� 0�lÓ'r�!,r1('.l'i n.' n:pl: ]',df'

- _"1.'
-

acomp�nhamento para"sala," u�u�,.retmlaQemquesetrataramtemasrela; da';1Eso,iar''i.,;'('�n;):1.:J-I!l às A astromi�e '!,:H,;a,J:ct':n:); .

NÔvo'Qrctenado: c'r$ 210.000,{)O -' A-
ela, feito com. aze.it� e genlas:, : ciQn�d{)�. co_m .a'()rganização. da,' Seman� df lei:,' Cl,)rt;(',-:'.;iH-:':("ll)�S (0.1- d,i,a 2E de �r�cvhif',br.,q. ".ó,e.:v._b<" P,,OSTIL.A,S de acôrclo com o nÔvo pr02:rama
de ovos. FOI batlZada de 'C' lt' B' '11' \. ,tra c,s in /:. ,',)>,), !('�'.' "

<J

. ,
.Y: U m.·a raSlJie""a para o

.

sect1;;:nd ra Dassa� pelas _proxtrt'Hwt" .' '.' L'· o ".' .

R d L d
.

"mahonnaise'! e rna:is tarde:' ',.". .."'''' ,
'.. b'u.:. .. o) semes- A GO'1llBfi,O Co:':unta �- 'eles de -lVÍarti). á' 14 dê ':lu''':'', '. f�::r��Ia ecor . t a, ,- rua .FelIpe

slleal'set�,anSfOrinOU em '�mayo� ÍFe do ano 'vindouro.
'

, cqnômir:a reC81liP-ndou. tam lho do prÓXirr�D .31.).O, q'-u1n-
<

,Schmi��, �14 - Fpolis.
, "Pa t"

'

d d h··:t' S· 'J' k
" bém que" se éSl':nd2 :1' ("011

.,.' ','. '

':', r lClparam o ;e. à: e ara•.
' It a Pt do tentará ol;':er. aS ';'9aIs E�x'a,n'''es _'- .J·l·nl,'1o ,de 19'��

vocação de 'üll1a (,9nfrrêu-
,'"

. 1 , �, Uu

sov�, cb.efé departamental,., o' E�baixador "T,r cla inte:,im�i'''n:\l P"F:C' tr"-
pormt'norizaQ�;.s .

.füi.ng'liD.fhls. ,.

A' t'en'lle:' .

>1
,. i N' I J r:Jus-i.J -'.. _ até hoje cOr:seg.l!i'1:)",>, : (,b. : ", ' p.e O !-.,erVlço oe eeUl00 SO

r:slav,K;uchyáleJ_i, repres,entante. ,d�···Ministé-, tar dOi; po.,o}en:'1s de na- planeta, {1ue .-::-; .segül1dO. 03,' ·,:_toI,-.-· Pl'CC:.'() Cr.$ !).üOO,(H) ,

..

. v�gação, . a [Jl<al as<:ç,�;,é'.2,m d J
'

rio de R.\el.at>ões','Extm·iores .·,e '0' s'.en,....e,ta'rl·o de""
cienti3-!;,'i.S .-:-. pc. G :e� 8. gLl�'

'"
, �-----------,--------

� LU.' as pr'.l,:·jJ�liS 'nnci"�'s inàrí- í ,. (1
'

"I'C'
,

.

.

E b"
..

-' . ma O_i,ia, f; , ,::lo

;l,11 ai�àda,doBl'asíl, Leonardo'� Cavalcanti Umas". S:U;l11d,) a Comis- Em ,;e'l: prin:reiro: :�ê� �·V.Ei,�Jnr._s_r. rAS�Na'" p'. t "d d'- ',_.1" ','" Se-.... i.. .. C são, ::!essa (:'lnfpl.'(,ncü)
-

se o "Ma�·iner. iv" t.n�r:�mlLiu à'iUl- -r L ti

. ,o or unI a e, lu:tormOu-se' ao
'.

Iluor r . t "", t' ,
.

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

"

'. '. ' .

, ,', '.
.

,."
. t:_Ies U,l_" 1 ",ias. as l.lfd- para a T<)!·tfL' 'luase rrdllOes De

.

.

valcahtI ' ,�, '..].", T h I'
.

f
�

.
. material com teJ..'·r,eno medl'nd'o ?0

,

'

que governo lUa
.

c ecos ovaq'tna 'a- l1-;-açoes l1f;r:e��l;tl:bs'!" F" de de dados <;,)Í?�'e J.im&mclios
- ,-,�,

pá,�l�-colaboráçã& com a' múnicip1didaiel ���1.,,������d,",�>\�i';\c,��� 1.-J?��1\i���,.·�· '0,11 ,·1 ( ·jJ\."rJBl> "P
.

Q 111�,trQS�,,,, ili
,,-""'.;.,.. :�.' > fit ..• - .

.

.

. ":'..,'.' ,

...." ;..)ntt:JW:t_9'!íe::�"�;':�SltFr';'1·Cl'"s''' cB;' ""'sein,:penlf0�\ .," .. .,J ';-;-"J.. ',;;ti'. :o
- ,

:E) I
. «<;

_.

-"

Pra�ã, uma, hõmenagem'a cidade':do Rio d€-:encoriü';!r'tÍmaSI);u5;�� �:;:n".'� o r!l\;[ar{uer c 'iI ô'..�''-:'·'" ,1taa0.�4t\�L�iJ·�'.H,.��1,'·3Q �-.·khtrtéios

Jane�:ro-'<iue_, em'lÔ'65, celebr�rá"s�u IV Ceh,::.· ji.ln�a' p-��·n. tai� pro:'leu'?<: .
lho el�f��ii:,j: Úfl��m�llt� '. 'rra��r. ..tio local.' ',�':', .-.

".'

tenárlo d 'r, '�:i
'

,_

,

,
'

.

DIZ) ,1E'LttúrI' que a ,cuJ- pl'êso; à e-��,..:e:a gl:ia 8a:" ,�;_.'
.

10 1 t:,1
.

\ e }.unp,açao. _. .' .

'

. ". pa pelas elevarlâ" ta�: ,s,' 0$; noptÍs, 'e'l�:JIitra.-'s!,)' ná ped' ',: .

- O.-V'7

, '"
. ','A ,pwidio ;q�' Praga inclui�á:·éfit suàS" au;" :retés �J.� expori��::cs nor cão exàta ;t·a;:a.'o seú his.,.: :,' M"• ':'. ": � .•

'

d'
-

E
I :';" �

.

'C'
,'.'

•• , __
,

' ,'. o""'
-

, • , ,.' '" �1 ", "e-am�r-" '11,,-; "1'001 rJ:lm a t" :ti' ,'.'.
"

" IAJsfeflO a dl�cac(lo '8 ultura
dIço�s, 'de,dIcadas a mUS,Ica .sena' () ljo�ular: tribuil"c';fJ, 8"'; "Y);),rLc, a" er,'n

"orl��,e '�\mtn ��9!1, :'·5;;r1€;... ,

" ". �_
�, '� ..

"

,

. ,l

�
J.' .

" NennUln,ajl1steem:'seu,cur··�·:,-"E"'I"I'd>' ;"Id '1'·' 7,' "

em cicIo de obi�s 'ido comp(jsitohcs': brasilei�. diç.ão· de (i!.' 'e, Í'ws r:;r�c_n 80 ou, po"h�an ser'ú>m)'cc'ssti'-" , .... :, sco a': nI, u�tr�� C F orIallopohs

ro§,,'�l1tre, .'<iuais� �iguram H�it()r ."�ila�L�.�os�,: �:��!dn'�:,3p��P��;i��h� ��� . rio, até, o mmllento (!111 'qÍJe
-

',_'

.

.
c R D, I 'T A' L

Cladlo Sant�rô .�. Radamés 'GuatâIi, ·,para d7 vem 'ser trni)sporlada� em '����\12',:�l:,I�/,r���r,�; I':'���' De' ordem: do Sr.'Dir'etor-Exec�tivo toro

t.ar..citá F.sO".,m,eri,te os m.,àis" import.an.t.e.s� .. '.�.. '

n\tvios :r� prüpl.'i-::d'ldf' ThJ�'- vizinh9,n�1�'
<

(�,; ;�;f��,rt;lJ, "�.
>

nó ,público que as inscrições aos exames dr

,
J;'ara � :co�ct��izar a' iniciativà, que' pef:.

�e:'a.��':;lN. m�i���:';�����"�::�� tl��:� élctmÍssão 'ao Ginásio Industrial estarãõ abel

t�nce � Erntlaixà-da. '.00 ' Brasil )em Praga, .c· -tas, �est�'_Escola, ele 11 á. 20' dê'ja1;lf:\iro; no h(

'secretário,�aessa'-nussão;" Le(ulijrdo . CaVal.: ' SEN'TINElA
rário:·de, 8, ;às 11 horas eJeClusivamente par0

�éanti',.-entr�vist9u-,se ,com .as senhÓras ofere-
. (ámdidatos do sexó �1áscuIiilO, 9s quais deve

·c.en,'.do':'Íhes"j.ú.m,··a."� cO,lepão d"e dISCOos' ' 'b··rasil'e��"o'!" guiam. maravilhados, por- ,r,ão 8P'tisfaz,er aS se'gumtes �xigências:
,:!;' .ll _

. Manuel Martins
.

que segundo a Bíblia e as ' '

. '. -'

. eséolhldes ',com:'composiçãô. que àbragem o�': sagradas tradicões, o 1\I1:es· .�,a): idaq� rnínilna de lI, anos completos Cf

sécUloS: XIX e'XX.
'

. De autoria: do ,estudante tre .tinha o d6� de' Nlat
. '.<;l,cql,Ilpletar riq'decorrer; dq presente ano

. ....
, ..

, João '\ Géraldó: . Speck, do às multidões, c@riSta.-a eX'or- . . " "
.'

"

,O:, alU:dido"'c�do será cOlnêntando e' di- CÓlégio. S�nto Antonio de tação à persev�.i'a�ç9i;'
" máxi1tÍ� 'dê,l6' a�os; c0mpr'Ova:das por cert

'flUididQ elÍl_'horário �especiais:à 'p'artir do
A Blumenau, transcrevemos Em quaisquer ideolo!!Hl.s,' dão de idade;

me� abaiXo, um téma de, certa sempre hl:lUve e haverá per-

de dezembro.'
-

Ímportânbia para a vida hu.- son�liriades que tragam em b) atesÚido de sanidade física' é ment'

� '''-;
'. mana:'.

-

" . .-� ·seus ',estandarte!i. aS letras e vaCinação ,pass.ados pelo Depàrtamento E'
A Esperança d,a p3.lav'l"a "esperança", era· tad'u·aI·.de Sa·u'de. "

'

- ......-:-"-:-"----�-.,....,._----�---� -'-----. .,....._....,.,.. O. éonhecido ,provérrio vejadas do. mais"puto ouro,

, , ; popular: '«Ágúa, mole. em do mais reluzente· diaman· ,

. e} e�rtificado de conClusão \:.10 curso pr

Artigos para CavaI.heiras ev Senhoras, pedra dura, t3.nto bat� que, te
"

,. d d f
.

ate- 'fura", nos dlZ� algo de '·s· t
.

. marlO OU .atc"sta O ,e su iciente instrução 1)-

M
"

" 'G 1
"

Ed f -J
lp.;a:rnos .

a as eIra, por
-

" ag�zlil� a eria i ício acq.lie� muito signifi,cativo. onde pai<;ou um número mária;
.

II"ne �,LoJ·a 2'
.

Qu,!:�m nãQ aninha �m si u1contesb'i,vel de brilh<>ntes d) 6 f.otografias 3�Ll',
raios _de esp�:rança, é um almas, QRe mira consel!:ui-

ser 'morto,
.

inj'lrte. Vive. co- rem seRS objetivos,'espirii,
.

e) os 'documentos devem ter as firn:
mo as dunas, ao sª,bor dai tuais e materi<:lis, nunca reconhecidad.

.

ventos, ora aqui, 'ora lá. deixaram se �xtinguir, a I

.... N71nca devemos desesper'l.r' �hA.n1a àrdente da esperan- Os t)XéUlles serão realizadBs dentro
•

nbm pevder a calmà e a-;co- ça.
..' ". • :. __

, seguinte horário:
ragem. Lembr.emo-nos que: Os lmort:ns� g�11l0S da �

d'
",

"
/\

"Depois da tempestade vem 'música: .Rubistein, Lizt, Ia 1-2-:-6.5, as 8 horas Portugues (elin1in
a bonança". Sejamos, em Tch)'li.kowskv,. BeethovEÍ'r'l, ria)

.

pr�lneito lugar, sinceros Mozart. Chnpm, Carlos Go-
d' 4 2 65

para com n.�s m.esm0S, ,a mes. l-Teitor Vila Lonas,
' la :- - ,às 8 horas Matemática (elilT '

fin1 de que possamos sê-lo
.

SchumA.nn. . . os grandes tótia)
ao nosso próximo. Tenha-' gener",is: AJexanrlre "Maa110, d

.
,

,

mos confiança no "Deus de juljo Cf'Sflr. Na�o]pão 'Rnna .

ia 6-2-65, às 8 Loras Conhecimentos Ce
infinita bondade e miseri- parte. AnihRI, Carlos M"g- 'Florianópolis, 4 de' janeiro de 196�
córdi.à, que tudo vê, que no os mas!Uos filó,>ofns: Gl
compreende até, os mínimos D' t ..,'

.

S' t
auco Rodrigues·Corrêa - 'Secretário

p.sC'l.r es. ",!'Icon. ... OC"!! ,es,

problemas, os íntimos re- . PIM.ã,o, Arisf;nte1es, S"nto 'Vjsto:' FREDERICO GUILHERME
calques da aÚna :hUlhana. Tomaz de Aauinn� "H"g"el.

Jesu� Cristo, em �ma .vida I{eiiip'p'p,"er .. , QS ·p.f:p.rnns es-
BUENDGENS -- Diretúr

terrena, não se desesperou critl)res: T,11i7. Vl1Z de Ca- D.D,
com lOS pecadores e até rones. Mi'O"l1el Ce"vl")'n+es,
nos' doridos e angustiosos Fnl'l"lp'ro. n""te Alia"';eri,
momentos' em que pendia WHl;<I111 F(hnlrpqnp.R.re, Vitor,
no duro .lenho da cruz, .in- El1f'lÚ!ps ,da Cunha...

"

.NO' SUoB SOLO DO ,EDIFICIO ZAHIA
vocava:

•
":Pai, ,perdoai-lhes Todns. em 'tudo ' e- UOT '

porque não, sábetn . o que tudo. forA.m a eSl'ler:mca
- ,"O CHAFA.,RIS

:fãzer". " SerÍf,lmbs - capazes perl':o"lf;I'>lIda. Meqmo nos .:--.-.----......;._�---..;....-----------

de, com o coração voltada trs,nses 11'U11S amaTlrOs. Jil-
aos céus, .perdoàr aos que roR.is dp.�<!l':\'lerll]'",m. -m por

-

nos 9fendem, aos. que nos iSto, W\nf'erA,m na v;rll\ e

ca,�uriiQm, 30S' que nos per- to'rn!'l"",m-l':� sel'e� imO'l"tais.

seguem? ';!'J;;r> (>Q('!"(>""mns dp, o"e:

. ,Entre os ensinamentos phlt6veJ.TY1p.rot.e. ,

' a �qÓ�
do: Divi,nó, Mestre, aO$ àj:>6s- ", n�ve' 'ser' � -(tlttma fi

• r "
•

tQIÓ�� às,� turbas'

,

1

..
DUM .. PTofeci<:j,s,...

·

'que
não se, ,real�zaram: 'Um pa
tricio, de 'Thomas

.

Edison
,lhe dis�e' certa vez: �'O se-

"

..
r "

•

Mor é .uma exqelente 'pes-
soa, mas não, tem, expedien
te pára naà.t. Falta-lhe ini

cüitiva."'� Um ',empresário
te!õltral viepense. a um jo
vem compos�tor: ",4 sua Pj:!
ça vai ser um fracá'sso e um

fiasco
. �edonho_!

. O lebreto

ainda escapa, mas· a, musi

.ca é um. desastre." O com

positor era Frahz Le'har e a

peç'1 a "Viúva .Aleg-re.".
__

"�o

, O Manoel ácompaTIh(1,va o

corte.io fúnebre .de suá mu

lher, . quando, passando, por
perto, de t!ln .prédio, '.em
construção, recébe I .uma ti

jolada' mi cabeça. E êlé,
coçando a c'lbeça, exclama:

"Já estás no céu, Margari-
da?"_

°
. M�nueie 'e, o Juaquim.

O Manuele: "Oh, Juaqufrn,
qual' é o passada do Iberpob
"Dispertare"? O Juaquim:
Durmire, . ' ".

'/

60NTIlII M09ClIg,
911RIITIIg, "UlGIl� �

(}IJPIM e, TRAÇA�l
12.1.6!

��-..-..,_---_......_,-----------

FONE 2681 .

-,
.

�

,/ •
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Florianópolis, 10/1/65

c o D- S 8 b O s de 8 e I

_ EM nossa capitalj, V Si:.
e Sra. Dr. José (Zair.a) 'HliJ
se, hospedaclos na, resjdôr.- O ER. 'Oscar Cai_�!)}J, ;)-

-

cia do Sr c Sra Ht�l'it)ei'ta., ré'ceu 'ulm0;,,�,1 �" "

R�O��V������i�na c;;.�� , �:�:� Dc::�oZ�::;�::� d��:" "�a�i: ��t�fi�,Pl)'O·':.os':a:- Pa- A
\

família' de 'Sálvio de Sá Gonzaga COl1- ,F',,','", A,'�,',' 'T,,0",',5 .,xima quarta-feira uj.n ial,?-'"', lJl,g4, nesta colun�._, ';,1 í ',,'- '�::,'; --:'J",<' ""',' .

vidél seus pi:ll"Cnte:i c 3mtgrp para ('l, missa ,qu.t:tal' de despe.-lid;t ao AI n,1.i,., ,

: !!:'I ' ):íECE&T uma b(.l�i,t�,' '\0- .. f:> ,- 1 b' " .,... ,1 d', 11'
'

','

rante Murillo Va"Cll do, VaI DEVE ter chegado ofl- lhi,,'h'u do Banco ao'" E�h�l,1.1 ...,I ao cc e I a,L por sua, a nla no la .... segun--
Je Silva. O c:l;�fe dc' ceri- tem em ImbitlJba o elegan- do p.iri"G'i�n�(i� d6 S;;r'�i;, � .da-feil;a, âs 7,30 horas; na Catedr.all\1etropü<monial - D: . .--\h"km Leiz t� casal DeputaM fo.',V::'.;ii�_ Jl:-rfeit�'. �,:)��;,�l'�,., 'l: ,�'�'j litnna. \ .' 'I i,'"" ",_'.",...,' 1".1. •

,

",,'Teixeira NUlll;S, está, orga- (Loúrdes) Catão, Parn p::ti5- Y:!l;O (Iç, rf�lar:oes, ,P'hhh('as '� .

' • \' �!,!<v '��" l' ,4
nizándo. sar temporada de veraneio Alegre.

"

' AnteCIpa agradeCimentos ,,' ,
'

..

UZA�O '��LOML"

"lUNCH" NO,OSCAR PALACE �OTEL
HOMENAGEADO O ALTE. MORlllO VALESilVA
BAJlE MUNICIPAL DIA 26/2 NO tlUBE DOZE

dadão F'lorianopolitano ao'
Almirante MuriJlo \Tas')') do

'

Valle Silva. O Vereador
Valdemar da Silva FIlho.
autor do Projeto, foi o Ora
dor. Em seguida ;) homena
do. Alte. Murtllo, fez' um

bonito discurso.

Admar Gonzaga e. Sra. par
tici'pando o noivado de ·scus

filhos Maria. Helen!\ e .1,\!.....
tônio Lui�.

SENHORAS da socíeda
lic Ilorinnopcütana, premo
veram um clogantisslmo
lunch" no Oscar Palace Ho

tel, ern h'l;lf-:!1agem as s�

nnoras. EdEth Gama Ra",

mos, Hilda do Vall'5 �)ilva
Ruth Fontana, Sizete Ra-

FOI noticiado que as des
. ',"

tacadas sociedades carne-

valescas', (Tenentes do :);<1'
bo" e "Graradeiros da }

lha", estarão presentes no

carnaval que !"f aprox'rr,s..

mos, Doris Ramos Gumes
Nini SOn4()!1i, Stplá S:t!'.r��l
ra Villas Bja�, Nelíba j_,�o

rítz, Ilma Ak',JJ.';les, O\](!i
na Símorii. ivIar,;2, Olimj ia
Ferreira, Ya!.·�· FU1·;,Hdo. J'c\
míle ,Guerreirü Ca Fonseca
e Tereza Rarncs E:ZZ0.'

O!\TEl\-1 o Amerjcnn-Bar
do Querência Patace, lnau
gurou modernas lnstaíacêes

O PREFEIT\.) Paulo Viei
ra da Rosa, em grades ati
vít'ades 'para o II congresso
eatarínense de Municípios,
que iniciará. próxímo" Ciit
16.

E POR falar em C:JJ:P.�',"

val, dia 26, de fevereiro. sex

ta-feira, no Cluhe Doze de

'Agôsto na, !"tua João 1'1hto
'será realizado o IV Bane;

�unicipal de Fpolfs, eom

desfil� de fantasias t es

colha da Rainha, do Car
naval de 1965, que recebe
ri a fa,bca -da Soberana ti'.t
Vera Cardoso

PROXIMA cuarta-feira,
o Vic(�-Almh-:m4;�,! . Mmiilo
Vasco 'do Valle Silva, l)<lssa
rá às funções d� Coman
flante do 50. Disr.rit.:,' Naval
ao Contra-Almirautc

\.
Au

reo Dantas Tt)lTC'.

DESFILE de penteádos
próxima sexta-feira na TV

Florianópolis,' às 21 Isoras
no Pl'ograma Radar na SQ
ciedade. Hojl_1:, dia do 'P.i)- O ALTE. ,Muri�lo \iasco·

VàÍle Silva. fel hom �11� }'C-[\

(lo na TV-F)_o:l�nópülh ::iLt3,

hIografia foi lida, ,)<" J Dr.
Neri Rosa - Super;n:en
'dente da TV

A SRA. ;Senador! AJ;iiio grama "Gt!nte Nossa"
(Rnt.h) Fontana, f')i cntre- Walter Souza.

de

vistada' no prograuu R<1-
dar na Sociedad8, I!a TV

Florianópolis � Cana! On
ze.

O DESEMBARGL\DO!]'
Arno Hoesch, trocou de i
dade dia sfte e foi' h0!l1e
nageado pelos s�us' fa:-n"l, -

ares e amigos.
o I.IRA TC, 9"j;:!:!'a :t�};l

para o próximo sábado (l .
E POR, falar em I!r()gnt

ma hoje, na H:irtio Guatujá
estarei aprescntn.mlo as
13,35, patrocinad.'), pt'l:. Imo
biliária .-\. GOU'{.\tg-�,

primeiro Grito ,de C�H',l1a-

"al, com J:nuelflo.

o CASAI.. Antôni.a ,1pos
tolo, na terça-f(�ira, come

JllOrml aniversário de st"u
filho Miguel 111\Wnio, 'lue
a;nag'ou sl'Ís :eli.nha�;. Aos
COXlyj,'ados foi servúlo mll

jantar "amer'c:-1.llo".

A FAMILIA Deputat1'-,
Fe.1"nrundo Yie:,ras, _a'maui1:i
seguirá para o, Bal!wirio
"]\'101'1'0 dos, Con"e�,tl)<;·'.
onde pasará dei dia ::;.

.

VEH�, Ji'?r;8, il rW1 ;');,,� c.le
\Al'a l\.rária do Va1l2 Si>,.::1.,
I)ráx-ima, Quir.ía-feirJ. :''''.:U:

�R pa-ra o Riof'flc J?..lit�!ir-I.

,

,

ELISAEETH nau.x �V!I.!S�;· F"oHf", en1;iar', �""wij;<} ao

circulando' aeompanllH �la Prl'sidente Cflst.elIo Bra�li"o
do ProfessOl'u Edman Nsclsl'.' pa'ra S"I' homenageado

rmn o t.Í1ulo de Chla(l'io
]\'lOACUt PaYan'� /�,.a FIOl'janopolitatlO,

NA CÉtmun lvTlI'.1Í.clpal
foi l'ealizad:1 [1,' Cerimónia
de f,ntrc[;\'a do tiill:r; d'e 8i-

....,_ �-...,.,,-------,_ ...........--.._------ --�_., ,_-----:--------o:--""'-�- -- .._--' - _,_ '_'_

I,

PODQ' l'fr,'1\. ...J
'\
;J

'j I ' 1', ,,' ".t' CIo llKtnlemos r:eni1u:n lllU::SU <18 rell\_1uiuS ue�'eus : U'[� ,1lel! ,l)

FQ�elliOS queslúo ab:::oluro de OlereCel' ropiúez e CC:,jr.:,rto, ,�ul,\.{

'O 14 bis riao oíerecio .nada disto e nUDCU "v$iC.' u Flo�10n:(1)olis,
A Toc-Cruzelro vem k)dos os àios 'CcCiiso que O-Gli'CS noo l'OZ8iI1J

nos melhores, hOfo.rios, O, aviôo?, Convoir, ,padlpc de. conj(;v e

Jopidez, CcntlDue preIei'in'do o Toe-Cruzeiro,

!

I
I

, II,"

..,"""'""""..............., _ ... I ... :' ',' "'..L��,

T A ..C SULC R U Zi I'RG DO

2) Calcula-se que 400 mi
- lhões de _pes::;ôas 11,0 mundo
'inteiro - especialmenb.� nas

" regiões :tropicais - sofre de
," trac.6tn,a:', O

.

trac9ma, que ce

especuilj, ga e ál,eja ,SW1S vítimas, per-

ta. especializado e sob' as,
vistas de utll ro(\(1ico. çuso:
se trate apenas da um 4-0-'
pósito de gordura, a 'massa-'
gern pode ser: praticada pe-

A nuca ou regíào pOSLt,'- la própria peSsoa' todos OS
ríor do pescoço merece ser dias e durante uns quatro. fi
cuzcaua cieucuicamence co- .cínco minutos. Basta pren
mo a pele, �ouro caoe.udo der entre o polegar 'e.stén�
ou quaiquer outra pane ao dído e os outros dedos do
corpo, brados (·como se, fosse', um

AS duas desgraciosídades beliscão) as ,partes ating�
mais comuns que nela se gídas, Uma' escova dura pas
vêm sao constítuidas por sada va.ri� veses sobre o

uma protuoerancía e que local, também pode ajudar,
pude ser causada por um assírn como o uso de 'Um: 1'.0-
deposito de' gordura ou por 10 de borracha,

' ,,',

um processo de celulite. Os casos mais sérios
,
se:

No primeiro caso o local rão tratados com as massa
não, se apresenta dolorido, gens elétricas e existem 'um
enquanto que na segunda meros' aparelhos para esse

hípotese trata-se dê uma le- fim,' Nessa hipótese ha 1D

gíão onde qualquer trauma- cessídade de recorrer aos

tísmo ( um simples belis- institutos especializados.
cão) será capaz Cio originar (',3 .tos preparados 'de uso

dor. Como todos , sabem, D. externo e citado' 'como ten
celulite é uma inflamação d;) , propriedades emagrece
do tecido conjuntivo" tum-' r douras e existentes .. sob a

hem chamado de susten.a- Iorma de :cremes ,ou' Jíqi.i
ção e de ligação. Esse teci- dos, não' têm dado resulta
elo é muito conhecido dos dos satisfatórios.
nossos leitores pois foi o A cirurgia plastica "e '(In::

ponto de partída para o alguns especialistas " préco ..

tão falado soro da [uventu- rnsum para fazer desapare
de descoberto por Bogomo- cor rapidamente esse acu
lets.

-'

mula ele gordura ántí-esten-
Para tratar essa protube- ca da nuca só 'deverá S .r

rancía que- se forma na nu- -tentada em casos absoluta
ca, em volta ela pr ímeí- a mente excepcíonais,
vertebr-'1 dorsal. rec�)rre-�:e Nota: Os nossos leiüm'ls
ao emprego das m\'issagens l)"lderi'lo dirigir' a corre�pon
manuais ou el,etricas. Se dência nesta secçtw dú'éta
fôr um caso de eelul't0 é ""cr.te' \')8_ra o Dr, PiTes, é
neeessári.o que 0 ,t':atfliren 11.'a' Méx,_ioo, 3), ___: ,Rio' ps
to seja feito por ;nris5ar�is ,J-'1ueiro.

Tratamento da Nuca

DESEMBARGADOR SALVIO DE SA
GONIAGA

l\HSSA,.DE 1° CENT.�NÁRIO DE SEL'
NASCflUENTO

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

DRA.
.

,

C.lilll<.:a infantil - -' ....
, ..

CorisultÚl'io� :l'ua Jerónimo Coelho no. '325
mconju. 207 �- Ed. Julieta Fo�p: 249'5 - h�'
1',H'jn das 14,�W às 18 hs

'

---_ -�.. _, ...._-- ............

KEX-MAPCA S t PA:ENTES '

AQent) Oficia', �a Propriedade,
,Inrlustríai

f-{Pgistl ) d_ marcas natente-'" àe inven�ã6
Domes ,,:oInerciais� tít...1o::, de estabelecimehtt>

e m�rcas deInsígnias fr,-J(�s de prl.i-dgand?
I

export[-lçõ�s
F�ua Tt::nenLe Silveira,' 29 - l° andar

Sala, 3,'- \1.1,. S d!'l :asá Nair - Florianópoli�
C ' r. ' ( 7 T" � )'1"--.: aLo(" r'lS1c,J, � -;- l 0'1.(:.,j, ,'-

-.....,------- 1

Clính:a Úciontopediatrica
j ·Ura. Iara Odila Noceti Ammon
lVlétodo psicológico, úlOderno

Làdo yara cria!lças�
Alta rotaçâü,
Aplicação tópica de flúor {para preven

çac da carie dentária} ,

Atenile também 1:lr"\s.

Sim'enLe '011"" hora marcada -- dru3
>--\ :�(I <l:) 12 ( da:::: 148" 18 hor.8�

i ,

-
,

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

Dumie�s€ de �aula Ribeiro
CUHtaolHdade . - b:cono.l.ma - Advo

\:aóa lmpôsto d� Renda - Empréstirr.to
Com: ulsól'k - Rea'Ydhaçào do Ativo da:,
f�mpl'esu_.; (Lei 4:357) ..:._ lmpôsto Adiciona
elE-' ReLida (Lucros Extraordinários)

E�Sel'Jtol'H;: Huu Cons. Mafra, 57
Calx<�,· Postal.1 G];3 F'nrw' :18:��

�, ..

,!nd t'

�r"çu�
i\TLAS S

.'''"",
...

leia, ,Assine e

Divulgue'
"0 ES1ADO�'

)

dffP1
OfE:::TAS

,v:::

n F r " i A S; o 'A

OFEHT/S 'DA
·s EMANA

li F E R 'T 11 'S

nF.ERTp,S,
OfEHTAS
OFERT'rs
OFERTAS
or E R 1 AS

,(} f : R r A S

DA
DA
DA

,n A-
DÁ
lA

nA

SEMAN�
SEMAMA
SEMAr\!t�
C"fMANA
SEMAtJA
�EMAI\JrJ.
SEMANA
SEM A�' A

'i
,,'

j-

-

"

A FORMA C:3RT" . DE FAZER ECONOMIA

_'._------- ---- -- -----------,-==--�-

'.
":,

"

. ele apenas pata o ��sfriado IMo Médico do Exército dos

qomu� 'em índice d€( 'inéi� Estados Umdos, fOl enviado
1) O Hollywood Bcw, de dência. A Unidade Naval di para descobrir �- causa e a

Lo:; ângeles. Calüórnia, é }?esquisas Médicas dos Esta. cura da'moléstia. Como os

ô maior anfiteatro natural. dqs Uniras em Taipe!, For- 'animais não, são suscetíveis
d� múmio. Tem acústica tão mosa, dispõe dEi uma vac!-. à febre: às experiências tive
maravilhosa que os artistas nà em lase fínlil de apenei·

'

ram de' ser feitas com seres

1'�l�amebte precisam de mi- coamento que . se acredita numanos., Acreditando ser.0
,

., /" .) •

crófónes para. que se façam' capaz de criar imunidade à o mosquito o portador,
'ouvir' nos assentos mais ,a- terrlvel doença'- Esse labo- 'Ree(i ideou uma série' de
fastados. Esse anfitreatro ratório também está trab'l.- testes possivelmente perigo·
de 48 hectares tem assentos Ihando no combate à cóle- sos. Somente Os voluntár.os
para 20 mil espeqtadOl'Bs. ra, à doença elo sono e a' pIcados pelos mosquitos a- ,

Durante,40 !J.ros, a, chuva só muitas outras moléstias. presenwram os �intomas
conseguiu provocar o adia- da doença. Felizmente ne·
menta de três concertos. 3) No vl3rão de 1900, as nhum deles mbrreu. Com

fôrças dos Estados Unidos 'base em tais testes, o Exer
em Cuba, então reéentemen· cito dos Estados Unidos li
te libei·tada; for,;lln vitima V'rou a região do mos:j_uitos
das pOr uma, ópidemia de e a incidência da febre ama
febre amarela.' Um, griíPo de rela em Cuba baixott de . �
médicos, lide,�a�b. pelo, ma- 1400 casos em 1900 para ze

jor Walter ,.Reed, do ,Bata-' 1'0 C!:\sos em 1'902,

..

Bil Wilson

- OE cleterg0nJ;es sinl,é
ticos ganharam mUlta lliJ
rmlaridAde após' il Segun
da Guerra Mundial C':llllO

elementos pata:l 1im 'pza,

.ndust':!.uI e dCme3L\ca, Po-,
,

dem "'lsso1ver o s1.Jio e a

g'ord'-1.l'a mais resistentes,
mas criaram: un' pr'(luluna
- a 1:' iluição .j t'l agua", As

instala;: ões' ben�n;:�entR.� l,\O
1.;,' f,:írar ,o �"';aÇ; CQn�um

- u Dr. Coope1" H" Way
man ,� um gl'Ufo)'), de ,cien
tistas 'lHe traba1}-j_",vn!11 80b
sua oriertação a Lm 'de s,;- •

'!uciomi: êsse tJrobl�l1la pa

l�!'lo o Serviç.o de Levanta ..

menta Geo�ógiL:) ',�G� Est"a
dos Unidos de,coorira:T. u

ma wiução que talvez rc

sr"bn, '1 (mestn�. E;s,5es cien
".:-. .. ", «e�cob"'i";" I "--IP Ó.. , "(.' Co

..
' .l. �. � J

,

•

,

(�(-ü:i, nH,mentt� (lL' t�m I':_::,ll-I
I)esto d0 l�rodutos (L� cana'

- Ninguem sabi! dizer
com exatidão ,J_uam':l o 1:'10-
mem aprendeu c. Iao 'icar

sabão, mas sabe ,se Que já
::;e fa�iá uso de's Da Roma

Antiga. Antes de conhecer
,

,o so,�àci as c:çi-iturag ..,e l'm

"pa\ram' çom óleos,' terra QU
Cill:6üS. Os pionsi"o3 nort8- {i'·! �

�"'" uÍl1ericanos fa1)rieava:n ;f'U- ",1', :�'l:; do ,P3Ú"C;Ct' que
bão com gOl'dUr,l animal e [Jiw ��L elestc,',r!i1;-' ',,,'n,')

1i�dvia.
;"�ir�

... +, "-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ica ped�
Cub�nâ

Confederação exame
.

'__ Jn

Justiça
COLUNA
CATÓLI,"C.'

-rIO, está subornado às 9.Q.
,

'

torídades polítícas' e q'l� o;
trí.ou.úf:L..S revoíuclonúr.os
rião ofereceram, até à'�' .ra

garantias de uma j ustlça
ira-revon.ct -nurras' r- ois

'

:" I mande, ;1,,,, ,;�I -' v.n- real e ímparcíal,
,',;j,,;r11 tartes. c.a c.', .... ._;... crôle do z, jV'�"')) ::U:1anu SÔ' A C QOL t' ,

_
v ,,' .L i:) , qve e!::1 sun,

"Temos r é:t'l� para pr0- 1)!0 os "m��Cc.L(''''''''' ,

sede .em B:'1,},�jas, cvnta 5..
sumir" -' )!' .ma o "r. Be .1\ carta 'iI "r. pp -u re-
1..1. em sua cu ··,a - "q '1", (. � ;i.e-se

.

tallbé:n a' \lI:l� ui
encarcerar-tento dêsses li-

o pedido da qtl')�L será
apresentado ao

.

cQ.itlil� de

Liberdade �!f.; A5.3');:iaçá:> (Ia

OrT,. que pretende reunir

se nesta cídade, :1. 18 de re
voreíro 'do prox.mo ftlJ

O Conutê reprcsenta
:

go

vérncs, empresas e traí.a

lhadores.
. .

A CIOS.!.. f,)rt�e(t'u no '1

110rse os nom 3 f- ,h ,il<'s
�:)s líderc s / smdíc ... is cuba
,0& preso,

I.
as sentencas

que lhes' j y:�m :mP:')stas'
��lguns lfi� hr,l;n f��

•.melados <i penas quP. vn-

1 'am dI" 1 '� :�U anos !�,; prr
.,ic, fre..!,i�lteme· te OCIÍl:J' �__. '_ •

resultado te' acusacóes '

'.'1-

gas de '·!l.;;i,,;iaadcs·� C'''l··

J - oI!:}'ENEBR.�
1). Conleder'1 ;"Í0 fIl ..er nacro

nal de 0:g:lLiz3(;J0 Sindi

cais Liv�'9S 'c.; :ruBi, I pe.uu
,à Orgaí�,t-:,1,l:f:() L1LernaclO

na: do Trt"',l't�) ,dT� '�,ie
ín\�psti2'ue ;1 s.cuacãc dcs

lid��rcs srnuícius c: ::�UICS

. que se a..:'.n::. pr�:sJ..)'3
A OIT, uru a orauru. acào

fililiada il,..; N;lC:,je� Unl�l.s,
(...J�!nrmO�l ,':',H,'('1 �l"�rtia;it.·

Gáal, (),Ú'( ,1 Morse. re-e

ht!�a urr a ':':t\t,),.:b se{";'êtá
'''c Gera; :', crosi., omcr

.
necu, em : � SE p(:(::� à

(IIT que \'11'::�' g.r- <I' as mé

todos util17,' !',; PfI:':l
. "n

'rer na pr1,;..;' ;'dl'l,( 1"·<;0'<: Ii-
''toI.'res s:ndica,!" cuban:'s

. ,,> ': L'á: vai são Francisco

.
Pelo caminho

',','i ': De pé descalço
,

; 1:ão' pobrezinho .

.' , fpó:rr11indO à noite
.

·

Junto ao moinho
'Bebendo' água

'

De ríbeírínho

", ..

Elelrolas

25 Me�es

lia iiodelar! '.

Rádiosvrstígaçao ia: (\)m:�,.rlv In

ternacíonal l:r' Jar:-t .. " sú
bre a' administração 'li .JUD
�l,�a e os .,�-�:):' .. t,j . .5 !"f'\:;lu

(: onáríos �m Cu:i.Ja
Tal in/:"'.I··'·"'·j ,·'i.'!llOnS

trou que' "o Toder Judici
.

,

_'

dEres .sínd- "'h) r um mei»

(Ip prívar ._)S trr.bu. ,:; r:,

cubanos �I � suus líderes e

de impor 3" s raesrr-s �be
,ps slndíc L 3 que seguem
� política ,ti) regime, 'r"a

"

BANCO DO BRASIL S. A .

CARTEIRA DE COMERCIO: EXTERIOR
Lá vaí

'

São FranCISCo

De pé no chão
Levando nada

.No seu surrão
Dizendo ao vento

Bom dia, amigo
Dizendo ao fogo
Saúde, irmão

VENDE-SE
, d) - os "têrlfios de res.-

,

que, mesmO na' hipótese Coe
veÍ1da parceh),(i�, as cam-'

biais respectiV'as devem se!;'
ner.;ociadas para pi:onta' e�
''trega'' ,!'

, "

ponsabilidade" , consignarão,
ainda, que, rião' ocorrenqo

.

venda, li expórtaaora solici
t'lrá licença de importaç�o,
independentemente de 'co

bertura cambial, para', ,o 'ré'
tôrno da mercadoria, no's

�O dias qu�' se seguirem à

expiraç�o do prazo fipal -p, e
visto na alinea anterior; i

.

e) � em raZ$O .'das' p"rW
cularidades de. co�erc!a,U
zação de alguns' dos p�Oqti"
tos e da incumbência de' ze..
lar pela boa liquidaçãO das

operações, . a 'Ca,rteira de

Comércio Exterior • exi�irá, '

sempre que c,On,veniente 0,U
necessário, garantia <,ie pr�.
ço míni!no para à, consip,nf;l

ção; quanÇlo nãQ' fpr o ca.so;
nas, licenças constarií-o" co-

; mo valor de referência, os

preços' vigentes nQ merCllr
dO atacadista interna;
f) - examinadfls e aceit;as

.

as contas �la C!j.rteira· de
Comércio Exterior, o. pro
cesso corresporidente se-á.
ecaminhado à Carteir�

"

de
Câmbio

'. Fiscaliz�ção
Bancária para I1S' providên
cias relacionadas cOm a'�
gulariz�cão �a. ',part,� t ��-

f bial da transação;
,

g) - � h,l!.?ca 'dos "termós
de res!)Onsabilid�de" s0-.....:.�n

-

�tJe' -ocorrerá -ap'ós -negocbdo.
entregúe e efetivan;ente . li

quidado o câmbio apur"ào;
h) - li Carteira, de C "mér�

cio Exterior recusará pedi.
dos de licenctaniento' em
''''ns;mt>�ão a firmas q-q,
não tenham liquidado, �-'l.
tisf.atÓ'riatnénte

.
seus C9In'

promissos' a.fiteriore�:'
Í' ,

Rio' de Janeh'o, 28. de de·
zembro . dé· 1964
(a) Aldo B. Frapco � bi:

retor
(a) Euélides P?,l'entes 4é

Miranda - Gerente�
,

COMUNICA,DO N.o 156�.�------------------------------------_'--

,;.-
/,

·

Lá vai São Francisco
Pelo caminho
Levando ao colo

·

Jesuscristinho
Fazendo festa

No menininho

Contando histórias

Pro,; passRrirÍho,;PLANEJANDO' NA· VENEZUELA UM

no da' Venezuela ar..uncia

ram plano;; pa:,,3. U['1 cur

so de 11 S�l.!Lanas d�stinfl.-

,Que"Il\ aprender :\ ler.

Sua !3..1�l.ia f.'r:\
. �111: rn

mà� 1':1. � n 1 j \ te eswiar, o

inenh�.f: F.>,., �oal c!C\'i:l ,; 'i

dar d,:: _,ai ::eban}H dI ',ve·

l,has. 'J.n ll.rlnhc II' .... atra:ia
ll, sten:á ; era o pC:.junno
ofício do:l Nc-/;,. SC'lllJ.,!·a Ti

nha mel'llfJ l�vcl; nc (1'1',"1

o sabia 1e� Cc'nnpl eel,r1�· Sf

!sto, p\J" o gare,tln11O era

er.paQ.Q. l" em "." t('t':l, )tq

ria S·a':".rÍ3-s.n.:\ era 'l�n

apaixot'� :&.I11E'nte, 1:.1'(" 1"

tl,'O\l o livdnho' no baú .da

família, Fir-:IV<;l, ()!hando :\

quêlas-Ie�:" .na," C'L'l,�a,' (:!I:'

tan.t.as ;:L 'S b6'11�:" 'd"

!dade Lf'! " t ,I'i', H n
•.
i , 1'1

l�onselhàv<l (, que :"!;}./fra :l'lC'

Já mo ..�i . i", qar � ti". FI��l

,ção n"�' !l.),' )i: .; r: ,',' �a f"1

bater à. PO' 'a elE' um con·

vento fr:·,·.'·_." ,_.
"

Não . ,'l,c(;llamm

mércio, ou pela converuen

Glia de um esfôrço maior pa
ra sua colaboração, possam
merecer idêntico tratamenr

tição Sar,t·;"·f·,. Pan '\rJipri t
'

o, observadas, além das
Ao anuYlciar" a p.ssinatu- C'�na e ')I·.�<UI17nl'tj: S ,�'.'f'h' norm'lS gerais em vigor, as

tJ do ac""'ll. a Repartição Institut" d·) ME'-:ll�ll,a FI- 'seguintes estipulações bási.
Sanitária obs�rvcu que são �ica de ft.'!babilitação 'lla cas:

os segu',nr-cd O� objetivos tlniversldad�, de �,N:"':i y- a) .....,.. as opérações da e!).

Pril"cipais, do' cnrsu': ::l'k, a S.')úl!-ia.c1e, '1.nterr.,a· '

. 7
• pécie someJ:1,te podem ser

Divulg�çil') dng técn.lcas .'ional par'1- " Rl' 11U" "'lJlt,:l-, d_
- I' , eferidas'a firmas de· com-
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LOURIVAL H. SCHMIDT e ANNA'
KERSTEN SCHMIDT

Da tJ,il.li.a n:on"(!,lillrl. , bres, cnv 'l'sulil.;,d s :. '''_
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\ Sã 1 Pa"loEDIÇÃO 1965
BASTANTE CURIOSO O OUE DilEMaS. PORtM CONTÉM U�V\ �l<?RESSIVA SfGNi.

fICAÇÃ�I'
,

PRESTIGE -:É A .MAIS ATUAl1ZADA LINHA DE MOVEiS C I M o PARA 'ESCRlTORIO.
'LqGO;,sIGNIFICA PRESTIGiO AINDA MAIOR PARA SUA ORGANIZAÇÃO,

É CURiOSO SABER TAMBÉM aUE A LINHA PRESTIGE t COMPOSTA POR APENÃS 18'

ELEMENTOS, OS aUAIS PERMiTEM OUE vod FORME, A SEU GOSTO. 160 CONJUN- '

TOS DIFERENTES.

\

7 INSTITUTO BRASILEIRO- DI
FILOSOF,IA

-

.. SECÇAO DE STA..CATAR�NA-
D·� ordem do Sr. Presidente Prof. Joãc

i)Hredo Medcircs Yieira, convcco os snlioreE
membros do I.B.F. pata a !reunião a' realizár,,:
se no rróximo dia 'J 3,.quaita fe�a, às '20 ho

ras,
.

na Casa Santa Catarina.

I - Rigorosamente de acôrdo com c

NaYa PROGRAMA
II - A ÚNICA que con+ém:

1) O Regulamento dos S"'rviços Postaif
e de Telecomunicações (Dcc. 29.151).

2) .organog�ama complet� do DCT

3) Explicações, em linguagem clara., dr
t9dos os pontos

.

CrO 4.000,00

'.

\
, ,

UM GABI"IETE PRfSTlGE RE\"ELA BOM GOSTO, MODERNISMO E .. '. ALTA PUALIDADEI
vÁ VER A LINHA PRESTlGE E ot NOVO IMPULSO' It. SEU PRESTIGIO.

{AÇ;� \ P_?OP_,,<. vDM-TNDO ACA'CTO� ,,JU.
/ .

_ _

/
J!,�.' J. _ J.:' j_

1\10a,EIRf\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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mpôsto
desconto

en
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de
I'

RIO, 19 - As �eclar"lções
.

de rendimentos referentes a

64 podem ser, desde agora,
apresentadas terminando o

prazo no último dia útil de
abril. Se entretanto, apre.
sentadas e pago o tributo
durante o mês' de janeiro,
haverá desconto de 8%, tan
to para as pessoas físicas
(particulares), como' para
as pessoas jurídicas (firmas
e companhias). Esse descon
to será de 6% em fevereiro
de' 4% em março' e de 2%

em abril. A partir de maio
haverá o acréscimo de 1%
ao mês. Essas informações
foram fornecidas

.

pelo sr.

Moacir José Tavares, dele
gado regional 'do' Impôsto
de Renda na Guanabara.

rendas. Entretanto, dentro
dêsse teto mesmo que.
houver rendimentos outros,
desde que não ultrapassem
de 3% aos do trabalho, não.
haverá necessidade de decla
ração.

ree e autores, o Impôsto de . Cr$ .100 mil não se somam

Renda só tem a ver com os para efeito do desconto dos
rendimentos recebidos por 10%.
êsses 'proríssíonaís a partir
de agôsto de 64, quando a Depósito, no Exterior
isenção de pagamento do
tributo. pelos mesmos caiu
em virtude de emenda cons

titucional, send6 a cobran

ça regulada pela Lei, ...
4.80164, publicada no "Diário'

Oficial" da União de 171,11164..

Adiantou que, quando êles
tiverem outras fontes de re

ceitá, ultrapassando no con-

· junto, o teto dos Cr$ 6 mí-.
lhões anuais,embora cada

uma das fanfes haja efetua

do o 'desconto,
.

persistirá .a

obrigatoriedade' da declara

ção.
professôres que exercem a

tividades em vários estabe
cimentos. Em cada .Iocal de Tabela. Para Pessoas

· trabalho há o desconto na J'urlditas."
_

rente. .�, se o rendimento _; ilpelá escala se observa

globat superar o teto dá dís- _ Fínalízou, apresentando a que, as sociedades anônimas
pensa da: declaração, terão. escala organízada de acôr- conforme a data do balan

apresenta-la. Se"ão, entretan do com as Leis 4.503 e ..... co. podem apresentar decla-
·

to, deduzidas <ia tributo. a 4.506164, que disciplina os' ;ação até 7 de maío' de 65.

pagar, as parcelas já des- prazos para entrega de de-. �nt.-"n dêsse escalonae-en".
-contadas, clarações .' de rendimentos e.· to, será evitado o tumulto

de vencimento Qas prímeí-. dos anos' anteriores. no

ras 'cotas .do tributo, em 65.' "corre-corre" dos' últimos

pessoas jurídicas - firmas . dias do prazo".

individuais, coletivas e 'limi
tadas e sociedades anôni
mas.

Acentuou que a legisla
çãb em vigor confere à re

partição lançadora a facul-

Falando ainda sôbre ou- dade de escalonar os . dias
tros aspectos da nova legis- em que deverão' ser apresen
lação disse-nos o de}"gl'tdo tadas as declarações "por
regional que, pela art. 82 da que do contrário seria au

Lei 24.506/64, houve anistia tomático uma rírma que da

fiscal ampla para as pes- tasse seu balança de setem

soas físicas, (tsencão de bro, por exemplo, ter.' de

qualquer penalidade), po- trazer sua declaração até 31 .

dendo, -portanto, o capital de janeiro"; tumultuando,"
deposítado �o exterior in- pela enorme .afluencía, o tra

gressar no pais, pacífícamen balho do dia.
te. Para tanto, foi estabele-' A outra inovação que a le

cída a retificação de' decla- gísíacão fez é que a firma

ração. de .bens, que poderá. no ato da .apreseqtação, se

ser efetuada até' 30 de abril [a notificada para o paga
deste ano. m�mto' da primeira cota, cu

ja' quitação sempre ocorre

'no mês seguinte.
.

I.
, Pl.TBJ...ICIDADE

Osmar Antônio ;.' chlindwein

DEPART40l\IEN'l'O IiOMERCIAL
Divino Mariot .

Isentos Os que não pagavam
,

COLABORADORES
Prof. Barreires 1!'J.lho, Prof, Osvaldo Rodrigues Cabra,J
Tito. Oarvalho, Prof. Alcides Abreu. Prof. Othon G
Lobo E'Eça, Ministro Milton Leite da: Costa, Dr: Ru.

c.osta, Qorariel Clid Gonzaga. Major Ildefonso Juve
Walter Lange, Dr.· Arnaldo Santi.ago, Doralécío SOI\1'

.

Osmar Pízaní, Dr. Francisco ,Escobar Filho, Zu'ry
ehadó, Lázaro Bartolomeu, Raul Caldas Filho, Marci
Medeiros Filho, Luiz H!.'!nrique da Silveira,. Ao Cilrlos ,H
to. Oswaldo Moritz, J?cob Augusto Nácul. Major •

'"nundo Ba,stos Júnior, C. Jamundá, J!1hes Garcia, Nels
lraSl-;1er, José Ferreira da Silva, Clemenceau do A

�a�· P. SiJ'Va, Jaime 'Mendes Cvzama, Jose Roberto Bu
�heJf''' .TnÃ.n .TO!<l� �aldejr� Bastos ..Tono Nilo Unha:

AlfredoBllva, Beatriz Montenegro D'Aeámpora
..

Esclareceu estarem isen
tos de. declarações os que
auferirem até. Cr$ 6 milhões
de .rendíménto de. trabalho

Ainda sôbre o problema
das isenções, o sr, Moacir
José Tavares explicou a a

t-ual 'situação dos jornalis
tas, magístradós, professô-possuam outrassem que

----------- ------------------------. �--------------

\. .

REPRESENTAl'.. 'fFS
Represe:pta,çõeS A.S� Lara Ltda. R�o '(GB) ,o,: Rua Se

, dor' Dantas. sõ - 5° 'andar :_ Sâo'P:3.ulQ __.::. �':tua V�tó
6.'>7 -. conjunto, 3� - Belo Rorizonte - SIP - Rua a

Carijõs, 558·,- 2" andar - Porto Alegre - PROPAL
Rua CeI. Vicente. "'56 - 2" andar.
Anuncias' medíance �ontrato de acõrdo com a tan
"''1'11 'Tip'�""
AS�T1\J'A'l'URA ANUAL. o-s 10:000,00 - VENDA AVUL

Cr$ 50',00.
.

.

'
'

.' ,

'A P.TR.ECÁO 'NAO SE RESPONSABILi.lA PEl,OS CO
,CEITOS EMITIDOS NOS ARTIGOS ASRINADOS)

(

Dentre os a-rterlormente

isentos do tributo, somente

para os magistrados. foram
beneficiados com· a limita

ção do impôsto que "não

pode ser superior a dois me '

ses de vencimentos". Tam

bem podem os magi.strados
descontar em fôlha, em 12

prestações, a incidência.
.

Para os demais profissio
nais o tratar-tento será

idêntico ao dísnensado às

pessoas físicas em geral.

,

IMOVEIS A VENDA PROCURA-SE -. casa ou apartamen
para alugar. TELEFONE - �490 e 241
dando condições :

_'___.

Comprar MuUo Baralo?
Só Na Grande Grulinha:

.- CASA DE TIJOLOS - AGRONÔMICA - Rua Servidão Vieira 46 - Casa 2

pavimentos -e- Em cima: 2 quartos, - 2 saias - cczínha -- banheiro com

píeto, com varandào enwdraçado, Em baixo: 2 quartos - sala - cozínha
e WC. Preço; -"_;r� 4:.UOI).OUU,OO - rínancíado. ;

..

Perficipeção
'-

VENDE-SE
Piano de marca estrangeira,

to estado de conservação. Trata�
caiuva n. 107.'

- liasa uü centro - .oristovao Nunes .t'l.n'lS, 23 - ldla --' ii quartos - CC31·

nha - [lanneIrO con.pleto - dependencíaa de empregada - telefone - preço
';r$ 4.0UO.OOU,OIJ.

- LoAi:)1!. DE '.dJOLOS 1'\.) E:::;TREITO - RuA BAL!-,""':A'RIO - QUASE JUi-1
TO A PRA':'A. COM GARAGEM-. p.a.....ço FACILITAD. '.

quartos e re_,)endôncÍas,sanitárias.
- Palacete na ._ ua Visconde dt! l. .IO Preto -. Fina l"p.sidênda, em cima tem

4 salas - 4 qv..artos - l_abeiro - (;ozinna e v:ar8-11dão . .Elm h<tlXO 4 salas
- -:t quartos e' dependências sanitárias.

..-

- NA PRÀIA DO PEREQUE - CAbA NqVA � !\(TAIS Ll�.')A DO LOCAL -

2 PAVIMENTOS COM 6 QuARTOS � - 2 S,A4AS - nOZh"HA - BANHEI·

ROS - AINDA NÃO FOI HABITADÁ. PREÇO COM FAULIDADES.
- Sobrado na rua João Pinto e .furidos 1+0 �at no Caes Liberdade.
- P3.>:'a '0 verão casa na Lagôa bom gl'ande t�rreno - Oportunidade!
- Nos Coqueiros - Praia da Saudade - Na servidão ao lado do �otel

Casa de madeira n.o <l2 - Pequena I'lntr�da - Aceita Oferta..
- TERRENO pO,& ,.\UTOMO'VE_L .NACION.4_'· PEQUENO NO BALNEA'RIO

,.
- 2 LGTES ESTUDA,SE OFERTA.

- Lote Jordini Atlântico - metade pifÇO d,os preços correntes - tel'reno
muito bem localiz?do.

- Rua VeVread�r Batista Pereira - c,asa com 3 quartos - .2 sàlas e demais

dependências - Terrenol medindo 1.2,50 li' 2.,26 �et,ros.

VICENTE DE SANT'ANNA Ê' 'SENHORA
SANGORO MORIGUTI E SENHORA

à rua

Mm vinculo de emprêgo

loja Rádio Peças
mesma rua� novo endereço - Fulvio Aduc
.867 - Estreito.

Apro-veite as vantagens de filn de An
COMPRE A SUA TELEVISÃO

participam o contràto de casamento, de

filhos CARMEM LUCIA e .ROBERTO
Florianópolis, Natal de 1964

----------'----_, ��.------.---------

Participação

Concluindo os seus escla

recimentos sôbre as pessoas

físicas, o sr. J.V"oacir . José

Tavares aludiu ao caso das

pesso.as sem vir.culo àe em

prego, como as que perce
bem "pro-lobol'e", comis.

.

sões etc., para f.',S quais não

su1::siste aquêle teto anual o

brigatória a dedaração e o

deseónto de 10% na fp:p.te.
desde 'que o. rendh1'1ento

mensal, ou apen'\s de um ou

mais' meses ultr!ipasse Cr$
100 mil (Art. 12 da Lei

i'"
4.506164).
Frisou, porém que as par

celas mensais. inferiores a
p

-------

V E N' D 'E - S E IJosé Jeremias Fernandes Vva' Eurico

e Senhora Soares de Oliveira

Tem a satisfação de participar, aos �eus
parentes e pessoas de suas relações o contr�
to de casamento de seu.s fillios

Scheila Maria e .

(Com ou sem telefone)
Por motivo de transferência,

Ó sektiinte grup�:
� . prédio de alvenaria de 2 pavimento.

com 3 lojas no terreo e ampla moradia e es

eritórios no andar superior. Instalações �co

pletas inclusive teIéfone.
1 casa de alvenaria com 7 peças
1 «aragem de alv,enaria 3,5 x 10
Tudo com frente para o porto maríti

Ver e tratar na rua 14 de Julho no" ,595

Euriço
Tubarão Florianópolis
Tubarão, 15 ,de-dezembro de 1964
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SANTA CATA.H.lr�i\ Y:H�ClSA DA. Bit [>9

.......------

OITO GOtS D.�O A PELE
(Continuação da 7a pag.) c de Brás. do Sã:) Cr:stf;vão

na primeira, segunda ou que também, fêz 9, contra

terceira ressoa. '.'Os aposto, (, mesmo l\1:angueira., P., ••

los eS�,V:3ram cOr.1 Ele no 927 e Fri"'denrich outros tr.eito
Monte �as Oliveiras". O Pú

.

7-7 de novembro do "�()�:'no

blico foi saullado por �le a- sno. O recorde :nundial é

pós o jcgo de onte'1l 110 Ma .::'10 escocês John Petl'lr do

racanã". Arbroarth, ·com '1 zols,
Chamado

. de Divino na cuandO" ( 8eu club,� derro

rança, agora no Bra.;;il, tau o Bocaccord por 36-0

recebe I) mesmo tú�<tmen I�O em, 1913 ..

que se dá a Deus>uas refe- (Do mirlo de Notícia!i"

rências .escritas, p·')is l) pr0- do Rio.)

nome Êle agora é o seu no .4o ,

me e, por isso, vai na ml.i- .------.-----:----.--------- ... ,. ... ---- ...-

úscula, c:)mo se foss� um' .' .

Deus.
. • Ouem constroi" já sabe

Depois ce marcaI' ::>8 oi- II1II
to gols �t 21 de nc 'e'nqrc III'

últimô, o desabafo de Pc- •
lé tamhém teve a h'lmilrla •de ·d':! Devs: "os numll"'eo:;
também têm a a sua veze" •
- disse.' Antes do jôg.l fa •
lou: "ti >" ,,' ('nrrer O ris,'')

do'mai'lr esfê,l'C;() para' tilar-'
o pé :ia lodc' 01.4 p:!�der fie •
uma veio ,..1an o Flávl,' . II1II
Artilh"!" G rIo r:umpeor :1t,() III'

de São P't'llJ deSfIe 1!l5q.
l!:le, bah'·.! 9" o: ...· g�:s ;'lUC ..
ubalant'11, G 1:1�ndr. o recol' ...de pauh-%d. ue gol!" nu.,I,I .. 1
partida, (: 'lue perf;enrla a •Odair. do Sant '.' lI> era a

madorista. O rec,) ,'d� h:'asi- •
,leiro é de Gilber do Bo':àfo.- ,
go, com 9 gols, contra o II1II
Mangueir'1' (24-0), em 1909 �

NOTICrAS :
,DA ACESC :(,Continuação da 7a pag.)
eleições na, A�s lciação dl)!;'
Cronistas Es,1:)r�,ivos jmpor,
tar,á .em .:nulta .. a partir. do II1II
prmoma pl·Y>o A ITlP1Icl� III'

será prop:Jst-a àquela enti- •
dade peI:> seu presidente, I11III
já que é um desestlml,l.)'"
ac;� cronistas que, todos (,� •
anos, compa-rf!cem as pu;;- _
:�:ê:��!t(';��, ;��i��arpon� , • LAMBIIS "CCS»EPLAC"
:-ã:;:8Ó��O c:�e��:�s �� '.' ....

MAIJEIPlS IOBRES
.

PARA R�1��!I�ER1pS
. ,9rt.â:�ei8; paD.':�tldáde. 1_:,�,,....�.����,�)�.'�:�·.•"����i1;

,

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

( •

Artip,s Finos
M;1n'8zine Ealeria
Edi(ícip Jacqueline

. i

Ldja 2.

I

Tacos e Paquels
Rodapés Forras
Porias de Ferro e Madeira
Janelas de Ferro, de Correr ,e Basculantes
Porlões de 'erro
Para 'pronla entrega e por prrço ruais economicos

ltada�3raná
.

Compensados'"

ELO BUA,DR. FÚLVIO ADUCCE, 1.0 748
-T�lefone 6277,
·ESTIIEITO,

, .

desenhos
� clicl-Jis

folhetos - católogos
,

cartazes e carimbos
impressos em geral

popelaria

""

Imbuia
Pa1l·Marfim
Gonçalo-Alves
Mo�no
C�rvalho
Pau-Oleo

C:ompenssados de: Finho
Amendoim
Loro
Cahrellva
Cedro

A IMPRE$SORA MODÊLO possui todo"! os recurs.os

e o necessório experiincia paro voranti, sempre o
, .

.

.

Wl-alumo em qualqlltr servIço do ramo.

Trobalh<. íctõneo • perfeito,.", que. V. pode confior.

, �I
e os la��os

'�
.

�

_'---jB-
í :tMPRESSORA

'

"'OQi�"
IJE \-

ORI-vA.L;)1) STUAR,"<;,' tlA.
.... ·

RUA DEODORO NR 33-A 4-

FON� 2517 - F.LORIANÓPOLI$
� �

_..._,
I ·�.I_(. .;

Fanlasia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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_
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•
� ._ ..

T .i.

ptDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGES _: GILBERTO NAHAS

GILBERTO PAIVA

_.

,

r�

'f -:�;�. : -

-,�::. :�3��; I

::_:-�:";':;"':7-�'�;};"f:'-::::':-:":=; ...,•••
- -

.

.....�-� .-

II COLABORADORES
RUI LOBO - J.,�_� � � ... , ,:, .'" J L_'. J.

-- J••ILDO LISBOA

_ MARIO INACIO COELHO - DÉCIO BORTor,UZZI
.

ABELARDO ABRAHAM
..

-, .

,

..-_ ........--_ ....- ..--W_ ..._ .. :.__ .. -:,. ..__� .... ,.__ .. ..... _.�,. .. , O Certameda zona litorânea, ontem rei,

�
.-, Na baía sul. estam:snhã,

.'

._ níeíado, após ,ÇlS í�stas, vai pr:.:ssegupir na: tatr-

M ,• I
'"

r r f

h-
.

• de'de:boje,com vários enconrros. ara estr

ar IDe l correra SOZID· o para sagrâr-se. : :�;:;��f;::���::;::�::�v�
te t r·�. ra •.m· :p·e.a- .0· Riachllélo iiberOlrSeus rem�ores e o certame 'baHj!l�;�erd�I�uil : :::::?'�:'::�d;�::de"�:�:;;�:��

O páre�e�� sem" do último Cam-
diz (lOe nãcOo"miema' ·F�Ao:SmCp.·.·(omisso ",��,���P:��i��,���;Jfr2��;:�::·�"oso'é o: =e:r::::':!�t:á![:�S,�:�":tu:!�:�r�

peonato Catarinense de Remo, que foi anula-
zona lítorãneá -e :

serrana terceiro colocatío 'com 2' duelos onde presente se Iazem a técnica f.

d I C' 11.. S
.

d FASC
Muita coisa se tem tala- tíca iiever,i.,l1;lg1.r l�' ;J!'n- vai ter seguimento noje, pontos perdídos f:'nqu".nto� ardor combativo,

-

característico que jamais
o pe o

..
onse nO

.

uperIor a
.

. que .as- do a respeito da. disputa cesses intc"nu<;;·,),;. n-Iu !!OS . com a realização de mais que o Figueireme surge 10.:11f

sim tornou S',�m efeito a vitória do C, N, Ria- extra do _ título cl€) campeão sa
_ agremiacão,

.

') flue não oito encontros, sendo) c.n- go abaixo cora 4 pOP!c)S no' deixaram de persegui-los neste eertame em

eh el t t título x
o catarlnense de remo, sôbre deixa de ser 1�'ln,)';;�l um. ;�'" co pela zona 1 e 2 e qua- passivo. "" disputa do título máximo,

u o e consequen emen e o I o conqms· a partícíoacão do C'ube cord (O Hiae"1l12Ío, (lifitil· tro pela zona 3 e 4. J6GO N. 4· Nesta cír [l1li
'f"

t d J I b-
.

idid I'
- -

-

. . '

t"·· t'
. _ O Barroso começou esta fase semi ma

R o pe o c U te presi 1 o p·e o dr, Celso Ra- Náutico H>,l'lleIG .q'\e. h:i- ele ser �ft.l;1;'t10 V�.iS 0. ;·,'n:' Vejamos. alguns aspectes cunstancia es ..a ') ]og(.
<) 1

mos Filho,' será corrido .na manhã de hoje "ia consegu'cio o tí.t,,')) filá tos os. assuntes -jl;e' nos b't dêstes jogos' Guarany x Caxias � J'.n'é-. batendo o América, em Itaiai, por,)x para
. ximo . da ·C8,ioogem, l"t re- seamos p'l·f'1. discOlÔ':1'.11ê:'l· ZONA LJTORA't-TEA. rica x Marcílio Dias.

II!I em,.. sezuida empatar em Blumenau, com.(
por determinaçânda FASC, conforme já de- g::àn. des":úLr�lca em nove:n da atin.id0 ,,;. sr. arbitro J6GO N. 1: Dos cinco Ouarany x oaxtas, ]oga'JII -, � .

mOS notícia, devendo ser vencido pelo C, N 1):.'0. geral ió' c::llpaoP3t0 '; .rta- jogos que serão desd:)brt- rão em Itoupava Norte, en, Guarani por 2x2 � com o Tupy, em Itajai, por
. Assim, com .R. nna�idfde FASC. dos nesta zona, destae'a- Blumerau contando o Eu. OxO, Logo, está invicto o cou.junto agora ori-

Francisco ·MartineHi, com a dupla Passig - (:� esclar-xxrmos 1'1(;;'; ucs- Sôbre.;, '[,ã,,) P1.i.;tÍC;Jpa(,�J mos'o prélio a ser travado gre com os ratores c��mp('

Walfredo, que correrá sozinha, uma vez qUE vutistas, mantivernus r.m- da gl1a:;:nl,�:iJ r]:) Ria,hue:'o em Joinville como -� .nú- e torcida qU8 11'1 l118ioria. entado pOr Hélio Rosa, porém colocado en"'

Cachoeira, Alíl.o 'Luz o, RiachUP'IQ'
.

decidI)';'arr :cttc com (' sr. J"�,.) l.F'OllC, na pro'.r[, extra qUI.' O·:(I'Jl- mero um da rodada 8m que �a;o��e�Ei:::�����ell1. • 3,0 Iuga,r já que a lideranç3 es.t-á C3m o Herd·
\I .... - '1e Paula, secrct{, rio -:1,) r:lH rá o ('a:nl�(�,�'!lat.o, mar<::é'.c'a ECstarào sendo pI'c1;g,gorüs- , M tr pol

não comparecer, o-último em sinal de protes- c:> da RitJ. MaT;�l para ,1!O�c nf'-,·3. cavit;i:. a- tas os elencos d-) T:IDy, O certame estadu!ll . 1"1" l�{\ Luz, em.O .p.p, e a vu�e com o ,e o

•
. . (..011sul,;�) I '( [H L, i": 'l':·L8.- '�liantou ::õ.i.n l,a

.

'1 sr João atual quarto coJ,(�eidí) com futebol nesta zona, tl'l--;' OI'
. .

com 1 p Pto, pOIS ainda esr,�rava confirmada a sua vi·
y-'lll afn;:' ';',' aq:lde (](!SlVl' Leonel -lÊ: ;)'1 "a de que 'J' ,4 pontos perdidos 3 o 1\1e- bém vaI ter

. andament;0"J'
- lm:plCO, ' ,

.

d
tória: na regata do dia 29 de novelnbro� kia que \1 iH, '!1l1'!ln, d('- clube' C:5pem )'1 �s 3(,\1S :1- ·tropol, att1alrnen�;;� ocupan- com mais 4 jOO'f)S, envol.· Quanto ao Figueirense, estt,eou per eu

AssI.'m, " hOJ'e,' o' ·M'3t.tineIlI' dev'e'ra' .saoY.'ar-
p:is de se remli!.· re:..-.lVL11 tletas. elo a: segunda Golocaçã,) vendo todos os seus parti-� d� em BLumenau para o Olímpico, para a se·

"" bIL 1 �. 't'
, . E f

.•··".:L 1:; .IU c -kSl)(\I'tls!.a com ltpenas mll ponto per- cipantes. .

,
II1II

., . C· q' aloU frent'e ac( f: lJl1·1 1va�.e c; E: .1Oc1'-.;· " t.. er o '::lXla's a UI e c .

.

s,e �etracampea""o do, Estadó, .

1 I e11",,1.0. JO-GO N. 1'., 1<','_','.'" ·:',·p.ter- guIn .(>,,� venc u,', ,
1-' • seus rema·jo{;�$ poiS para o. li:,radc 10 R1J C"]11l(' .. ,: O (' li - , - -

til! f
clube o �Jíhüo aincl3. . Jhe i:>e dis).;."L;SI)'L 'JS -cus rC'lla Será esta a prhteira, vez rniIÍa�o para [l ci:lade de!jl l\'letropol, Cln\Criciúma, Logo, en rentou o�

ve-rr,P.!l! P. e il1esm') pC'�·(Fle dores,' t { C À ,Cf' é:es dhe-, em que os dois clubes rni- canOl::ha_�,_. � .�ot�]_�, ,q�le,4.. _

-
, -d � g, 1 ê - 2-e-o -vic,�canipeã(

. - "",' ....
-

� -;' -' 'Jarem'
-

l-la.:::l';:t·C�I·�'· da pr··o'.:a-·"'Yi10-1iá�lo',s· do fu·tebol 'cat,a': reunirá as esmw.dras dsi; campeoe's as zona
,

.

nao conr.o:·ú.� cm hiç,otr·Qe � P·A. ,

•. - d
h 1

-

o eh_:::)>' :'à,j ri J('('�uá ('b� rinens::! 'estarão em lllt::t, Santa Cruz � do Sájia. d,�sta (dtima, de .formas que fia0 ·esmenece-
nen '!lma Ct;F�l a anu.a(:�o ... 1do páreo de �;o's Sún. ra- ·l{tculcs. iniciando um nôvo capítu- quan�o estará C,ll jôg�) alJll' d. rotas sôbre O::ímp;co e Metropo

lo na histo'ria- do' 1'utebol co-hderanca jo certarnG,1IIII ram suas er
'. �

.zão porq�e ::>. en!;idad'! :aáu- v...

JII b t
- d ua

,..._.....__ ,,_. � _ ....�"':----:- catarinense. JôgO equili- ocupada pelo Sar:i;a Cru>'
1 Esp.era-se uma, oa

_

a raçao a esJq
-

brado em que a vitórm po- que .conta COl1�. 4. ponl. !O
.. dra alv!negra que deverá formar com oce-

Gil B'ERTO' CAlVA CO�1E�iTA ilerá surgir para qualquer perdIdos e o ,_,adm, atua.t,j'; - '-r.% I' VaI" (
• i

_

II 11
-

.." das equipeS. vice líder com 5 pontos, f,y; l\'laneco, Edio, SergIO e lvJ.anOle ; erI!)'

Ai está -) lH.;"O ano! <Ci-Iü nhecemos o aa:';"éi�;O, I) seu J6GO N. 2: O mat\'!1 �le negativos,
. 17eúnho' 'V'!ilson. !tO, FéIinho e Ronaldo,

alegre, enTusiasma<b e Jl:_ preparador e. ft. sua vol'm- número dóis, dentro dl)nos - Por ser desdol)1'aeb e�-� J
- ,

Q'
,

ti'· b
.

ta poderá sal
posto a n)s pnf'(i!""jf,nftl' tariosa rap?\!i:v!:1., Sabem'}s sos prognósticos, aprmta a Canoinhas o Sa'.l�:a r�n;c - ,uanfo ao me arrosrs' " '"

.

maiores pl'J,,)�rida,dó's no que o alviprd0 8streitt.'nse cidade de Tuba�ão como conta com maiores chan-'
VO alteraçé';es, ser êste: Dir�,eu; Batista, Ante

setor dos ·.'�:Dft:e:3. Lt hoje .
vem se rec1clr.:�;�(1.r�:Ii) aos _local da disputa. Serão pro ces de vitória, •. N r n Alemão' P1'pê e Zito' Hélk

será rein\ch.b. ft f:1se semi- poucos de uma crise ;nter- tagonistas dêste aconteci- J6GO N. 2: Intrl'llaciona. ''lf1lr, ,e Inl o e - ,I� . ,

final do f,xt<;.��,o e �a!1�;1t;- na' qne o at:SoJOv in ccm mento os quadr0s ·10 Her- e Cruzeiro, OC1)pa1H�.O Mima Péreirinha e GoG,eberto.
vo certame 'es�'dual, qU!l.n':' pouco tempo. cílio Luz e co O:hnv!co. primeira e a qUóLrt.:_j, colo.' '

do Ó i'�ig\"'/"Il�;-: .!�lltel)ol O alvlpreto jogar1. cai ca Recentemente as duas CaÇa0, farão o) coteJo. cle-.
,Clube, (m�c) re)ú'psentante sa, incentivado' peío 'calor esquadras estivl"ram jo- número dois desta etalJa.

-.... \

da capital l:O ·: .•��.dl] ce;·ta- de sua torcir.h qu� a êss3. gando amistosament.c. No O Internaci0nal 10ga�1 �1
ine, estará recej:;d�)!landc ao' <, "'�!:' não pod8la S'-;" ".'- ,jÔg0 desenrolado em Blu- em. ca�a: deverLí. consegull'

.'

I
' r·

poderosissimo conjunto do 1. 'i1Uta: Futeçol (' f"�('t::l! menau os hercilistas ',1811- maIS o.OIS �o:.:,,)s. e.m seu1 Deverá ser sensacional a pe eJa pre lml-

Clube Náutico . Aimirante ':.tU!> a:n:liggs. enão :1cdf' ceram por 1 x O em U:'lPjO que o Cnlzelro jlflct'.mente
nar qUe reunirá os profissionais do. Paula ,R�.

B
. 1 'I 'd'

.

J dos ma'
.

t d podrrá surpr.eender. liJ.
d tr

-

arraso, agora, T,ecr.lCal11En heI:' Ir 1 P1<i3 . :U)SU'( '1S IS movlll1en a I)S e !\1 l�' d
.

ca�o e lun-
J'l'O"S'" m.os .9,... At ebco, e vez que, em;)

,

·

te dirigido pe�o I.'onhecirlís- j\.1::\S acr,:'!:itaõ'\1l';'. Oi m dú- na revanche desenvolvida JôGO N. 3: Ne·5ta -

"'�
-

simo preparado1' Hél:o Ro- ';1G�'t alguma, (';l. vüór,él i' no estádio dr. Anib:ll Cns- análi�e, Gu�rany ,e ?O�'t" fo, O tricolar .da P.raia de Fora terá o cetro CI

sa. Será difícil <t tarefa u 1ir":- eapitam,,.,: � p,); Va- tl::, e Hercílio Luz voltou a �ercml farao o cro,eJ'J!í Qt� '.l' 1
� I

t
. .,

ue se encontra um
ser desempenhada pElos al- I�'fio. Os pupll' '5 :> .J )<:(' r.- conf'rmar a vitória ante- n. três da fodada... , _ taullllO {la C9 egonal Ja. q, .

'

·

vipretos, pri.n�i:)almente r,J(Irim sc purtam '1� ma- rior agora 'marcando :2 x 1,' O clube bUgr��<) lajea�511111 pQnto à frent.e do Gua�anl, e sem maiS co�·
quando se tl'�üa üe tl'n8. a- !.lcJra brava f. Cor'-"êta (I�'L:r após estar perder.ido por ocupa atualmen,� a ter"

", "'ld r a nao ser O) desta tardr
. -

d 1 d"
" '.'

1 O cel'1,'a cn.locaç.".n. "om
t! "}orlllll prom1.SS0S ,a Se,· a. '

,L
,

•gremmçao .. 0 Il;i. f�teô e a: '!ogam en� ("Ej.,� e o x. ,. . .. , v "'.. II'
Baseado nesta façanha tos no passlV<') enquantc. com a eqUIpe -do EstreIto, .

é de se espérar que () Her- que () I omerch.. : de .JoaçH� 1'- ..........._ ........... '-. .....� .........
,

cílio Luz venha q, se man- ba, soma em S·J'l negativo'
'

ter invicto nesta quarta· 8 pontos.
rodada embora o O!ír.nplco Cotejo que s'Jrg:! com f!a-

apareça como . adversário racterísticas de equilíbrio
cr,edenciado também a· con mas que podera haver sur�

quistar uma estupenda vi- prêsa.
tória. 'L. .

JôGO N, 4, Finalmente

o Hercílio Luz é :íder in no jôgo n. ·4, vamos en-,

;OI'·tO 'gols' da':o a Pele' honras dl'vl'n.a.s victo corri o .p. p. enquanto contrar o préIi,') AtIético e
- .' que o O]ímpico aparece Caçadorense, com o clube

CONSIDER1\DO uma elas sua' arte ,de fazer gols.. E log� abaixo como vice lí- atileticano colocado em �.
maiores personalidades do bastou que Flávio liderasse der, contando em seu IJas-. luga com 10 pont::>s perdi.,.

.

murid0 .atuJ:l, Pelé não ti- o pelotão dos artilheiros do 'sivo com 1 p. p. dos enquanto que 'o Caça
nha o direito de se deixar Campe(mata de' São Paulo JOGO N. 3: Figueirense e dorense ocupa G últÍl�no

Alfredo Silva superar por ningutim em com uma diferenç� de qua Barroso aparecem em des- pôsto com 12 pontos ue-

......---.-- .....--------------- tro gols sôbre Pelé, para taque como protagonistas gàtivoS

No't.·'IC·la's ·da ACESC os corintlànos levantarem do terceiro prélin de im- Será e cotejo em ql,e
a crista e insinuar que Pe· portância nesta volta do Caçadorense e Atlético.

rem, seu dirigent.e" óissr lé, não. era mais Peré, e sim campeonato. procurarão fugir da Ian-

àquele fal�·lHntlv.) rIo irr.en um jogadorzinho 'gll"!l a ou O _Figueirense jogando terna,
so prestígio '�jll,? ,1;07,8. no tr08. MaS Pe1é esperou a em casa deverá dentro de
.seio da c!a.s�e. '1 II' IA'o oportunidade e, nnma. só, suas possibilidades, difi-
Xavier alg'i.'adeceu, s:l!J;i- partida, contra n B9tafogo cultando desta forma as Associação dos'Cronistas \

.

nhando a sil.ki! lção ror de Ribeirão Prêto, fez 8 desejos dos barrosistas de
v,�:.. seu 110nl8 tão bem a- gols, do� 11 que o seu ti-. levarem um triunfo que E t"

.

colhido e_lt],'3 os militantes me marcara. Pass\)'l' a. ser lhe significará doi3 precio- snor IVOS
d,l. crônicl:1. especiaÜzada. o artilheiro e mais tio que sos pontos. Sera um ma1;ch A diretoria da ACESC Esclarece-se, ainda, quC!

llunca fol comentol.;lo e e:xal de boas perspectivas para solicita aos' senhores só- há necessidade da �!'trega
tado no mUndQ int�in,

.
o público ilhéu que .f'stá cios gue entreguem, dentro de uma fotografiíl. 3 x !:

A imprenlla de -" �.,) Pau,. desejoso de volta;.- a vibrar d� 15 dias, as çarteiras de .

sem a qual não será. possí
lo, qtJE) já. admiti� C fraca;> com as' peripécias êJ.os jo: identidade, a fim de que vel confeccionar a cartei
so de Pelé, não eQrnet.�

.

.l co g08. em sequênCia ao cam- 'sejam renovadas para o ra do
-

corrente ano.

meQ_imentos. Pfllé ;].eix.:Jl.l de ano de 1965. � . :,só serão renovadas· as

ser Pelé- para ser, simples- Comunica, também,' que carteiras dos associados
_ .........__ ....

mente, ELE. Toninho, Cou' . as mesmas poderão ser em dia com tôdas as suas

tjnh,o, Ele ti l'epe. :perdia

I C À f � Z iN U O., N A O! encaminhadas ao presi- Qbri-g:acões ,estatutárias.
o nome e ganhava I) n1'ono

f dente da Associação, i!1a FlorianópO}i,s, de janei-
me, com letra . maius.caI8" C i\ j:' t ? i '!' O ! Rádio Guarujá, ou à sede ro de 1965

"

.

A. f�lta 1l1justifkada' . às . tal amo se esçr'}v� peus, �__,... ...;,,_" da fJnticl.actc, altos do .Edl- JORGE CHER,EM

(C()nt�nult;·hàf/:6a.: pa.i':) , ;..
"(Coll\ilJua,:na. fW,'p.a.g;) "

-

. ,

'.,

' ...
, '. ffeiQ "Ch!quinllo1• , , .�, PJ;esidente'

,��',�.;.:;' '.'_·'\:_�':e.",: -:';\'_'0�: '·�l.<.,.,,:�\' -'�:;., L'{::�';���';� ...:;:i. \___ .•�:··tJ;. .J;��;_�>�·ü4.�g����4*.<:��.,.�;;ii�;:�... ,-

;._."&:��" o_' \,' ,,:,",�i;,t�.'��jf,*Wri<,#L��:;·:�;d ·ift��j�:f�\;;��ií:�::.�á�J�"

Trabalho ·com cuidado. e equilíbrio
Com a devida p�rmiçãQ

do prezado colega Macha
do, diret.or de Esportell
chego até os pr:eza:dos .lei
tores pa�'a incentivo nes';€

novo ano que ora se Ini
cia. Vem cheiq de esperan
,ça para o desportõ -da Ca

pital e do Estado. Que noS
sos clubes de futebol ama-
dor ou profissional,. voltem
a encarar com- serfe:1ade
a sua missão de engran:..
decimento do desporto Ca

tarinens�., Não há' quem
não saiba, desde a (ipoca
de Creta, com a civiliza
ção egéia que

..
o esporte é

aprimoramento físico, mas

também, é cultura e ne-
cessário. ,E' 'verdade que·
em Imuitos setores está
profissionalizado, ma-s' :um

valor nãô desmerece o OU-

--------�------------

Ouçam domingo a pv..
til' das 15 horas direta..
_mente do Estádio, --nr.
Adolfo Konder", FIGUl:I..
RENSE x BARROSO pelO!
Campeonato Catarinense
de Futebol :péIa onda M9'"
dia da. Rádio Anita. Gvi
baldi 1.110 Kc, "_a palavra
de Cyro Visalli e' Moaeyr
Pereira CoDtentári� de
Artur Sulivan Trabalhos,
de Campo Ariel Filho, Fer
nalllIto Areas e Rógério an

tonio, flantão Esportivo
Divino Mariot

,
.

--""":"--,
,
, .

troo O que precisamos é de
certo cuidado e equi1.ibrio.
Vejamos

.

com.O termina-
rá o campeonato catari-
nense 'de 64.

Que os quadros finalis
tas possam se· apresentar
a altura de' suas tradições,
Cada toroicla deposita tô
da que esperança na sua

equJJpe..A da Ilha, está I

voltada para o Figueirense.
Vejamos como será ra

tificado o Campeonato. de
Remo.
Dizem do Hirrchuelo que

o clube voltará com

brios reedifIcados e a ,mes

ma disposiçà� de ratificar
os feitos anteriores.

Agora aqui de ca:;!},

cumpr'imentcs' a nova, di

retoria da Assdciação dos
Cronistas E;;portivos de

Santa CatÇirina.
Presidente, Jorge Che-

rem, 'Vice, Dahniro Mafrá,
1. secretário, Aqi .Brigido
da Silva. Segundo, Divin:J

Mariot. 1. Tesoureiro Mil
ton Filomeno Avila, 2.,
Luiz Gonzaga Filomeno.

CONSELHO. FISCAL: Elea
zar Nascimento, Pedro Pa.u

10 Machado e Hl1jnberto
Mendonça. Para nos ou

tros que atuames no es

porte em l"lQl'Íanópo!is :por
apro,omadamente dez anos'
e que a todos conhecemos
ê facil dtzer e pela impren
�a �pe'cializada. catari
nense,

o F;sllQrt9 <:'lI,loe Mttro

PaI, da cida1e :ie Cticiúma
ofe:receu-::le pu,fa j(}g�r fo!n

Florlanópo1.is, (::1�1 )c:I::n�na
gem à A�sociação dos Cro

nistas ES;:lCl"tlVOS de Sanh

CatMina, liem quaisquer
ônus para esta. - Em sua

:resposta, (l. ACEsa irá P!O
pôr a .la�,a de 24 tla JUlho
ou outra. que 111e st'ja apro
xima'h, j;':. que des'JBo co-

.

memCl'.l!". np.quele .:!ta. f-ell

90. ,mi 'ersárl0 de fundar,f.o
•

- x X x-

!te.1 ·vandQ o convite 'P'l
ra QU!3 o dr. I,eo Xavier ("IH
tinue à fre'lh) do setn mê
dicv AssociaçfL(I

rtlvo�

I
I

PRELIMINAR

um .Almirante Barroso que
tantas vitórias 1:"m dado
aos s.eus in('I)1:Li.veís ::!.(iép
tos. Mas 'ap!��a:' de tU((;:'

· ainda nã.o i'SL::"m(,.:; ,wrpdi
tando nas pO<l�'bi1�darles rJe
uma v:tória b::'.r�csiilta! Co-

(vw <:l.contece.:.'. -!ri�UI fpjl,['

('n.,,') f1o.ri3r'.·;Y 1 (1')<'

somos, vamos agllJ..:,h" =1':16
o Figqeirense faco.. esti'éia

auspiciosa neste 05.

Avante, alvipretcsl

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

Foi fundada nesta Ca

pital a Federação Catári

nense de Iates de Oceano,

tendo sido eleito seu pri
meiro presidente o sr.

Francisco Grj).o,

hando e Anita ..

A dliretoria da Associação
dos Cronistas Esportivos
de Santa Catarina, atra

vés de sua secretaril1 deu

início a expedição de ofí

f:lios, comunicando a enti

dádes
.

e clubes esportivos,
a. eleição de' sua _Dava di

retoria.

Deverá ser realizada. ho

je mais uma prova a vêla

para ia.tes de oceano, qCle
contará com.a particlpação
dos veleg-os Iara, San Fer-

O Jornalista Rui Lobo

após' longo periodo dp. afas

tamento do p.sporte, voltou
ao nosso conVlClO, tendo
iniciando seu trabalho de

cOlaboração com â direto
ria da ACESC,

------.-----------�----------.--------

_. x X �_ Através do ofício 11. 1/65
a diretoria .do Clube de

Caça e Tiro Couto d. Ma

galhães está comunlean40
a posse de sua neva dire
toria que conta como flre
si.dente com O sr . Carlos
Moritz, Izaias Ulissé:<t na.

Spcretaria . e Agenor M.'
. Alves !la tE'GOl.lrarh,
seus pr\incipais

Será, p't'Màve!�pnte ti,
.17 çlo corrente a-la. reunião
dO ano de 1965, da (hratoria
da entipade nos altos do E
difício' "àhiqUiQho"�

--.Y. X;Jt-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o Governa "or Celso Ra

mos sancionou lei que .dis�
põe sôbre correção' mone
t,i,ria, estabelecendo,' em

seu artrgo primeiro, que
"Os contribuintes efetua

rem, no prazo de noventa

dias, a partir' de 3Q .íe de

zembro últímo I) pagamen
to do seu débito fi'l�;'â,

.

go-
. zarão de díscontos 50%' no'
valor das multas e adl(·jo
nais aplicados". Mais àd�
ante, a lei 3.607 preceítua:
"A correção m :mctáÍ-d
prevista na lei 3.514. de' 24
de setembro de 196�, artí
go de 79, aplica-se il: quais
quer débitos fis(!ais que de
.veríám ter sido pagos

'

an

tes da vigência da .eí 3.607,
se o devedor ou seu repre
sB"ta'" te legal dfixar' de

llquidar sua obrigacão, em

20 prestações me-isa.s. su

cessivas, do va k.r nào infe

rior a cem mil cvuzelros

caca uma, ,efehlard� o pa

game+to da prímeíra pres
.

tar.'1o, neeessá-iarnente
dentro -de noventa dias da

data da lei sancionada pe
lo Chefe "O Pode r Executi

v,o oatarínense.
Ve+cída 'uma prestação

que hão paga até o ven

c'rne+to da nrestacâo 80.

guí+te, co+slderar-se-à ven
eída a dívida global" sujeí-"
tando-se o. devedor as san

ções legais. Está disper-sa
da a exígêncís de adíclo
r-ais e multas devidos pelo
não rE'co'l1im,epto do j1n-

. pôsto de €y.prrtaç:j,,),

Com a presença.:ll') M8.

jor E 'mundo Zosé dé Ras"

'" tos Jr., Chefe da Casa Mi
litar, representando Sua'

Excelênc2a o Sr. Goven:a

-dor cio Estado, de' SUl:<. I
Ex-'

cia Revereridíssinú D. Joa

quim Domingues de Oli

veira, Arcebispo :!vletrG'l)Q
lHano, do Exmo,. Sr. Pre

$idente do l'ribunal RiOgio
r::aI Eleitcral, do Sr. J:k

presentante do Exmo Sr.
Prefeito Municipal, do Re

pl'é'seDtà�te do Magnifieo
Rritor cla Universida 'i.e d'·:
fa'ota Cai-aripa, das Exmas
Autori "ades ,Mntare:5,' Ci
vis e Eclesiásticas, do, CEil:
Antêrio de Lara ��ibacj.
Criador da Capelama. de

mumeros convidados, de
Oficia's e praças qa Cor�
poração, o Coronel Elvíd),o
Pettérs instalou ofiriaT e

solenemente a Capelania
da Polícia Militar de S.9.n
ta Catarina, hoje ài-; 8,30
'horas, PO Ql1artel General
da polícif! Militar.
A Capelania Milita: ... , nas

exportações de p'·odut.os montande de seus .1ébltos.· ---------------------------------------------.............-�------------...,..._

��nEr�:§��f:� �;��El:]Em FlgrianõpaUs afamlada
.

médico do· Instituto
::�-----���·_�·s�"·".:;._A&ri�DaU.....o..... ". �E Cardiologia 'de São Paulo

t;. I I.� A convite da equipe médica de Florian(,...
• If' o JlAIS unGO 0••"16 DE SUlA çrrARm� '. ,; polis, encontra-se nesta Capital o Dr. J.osé"

.

Florianópolis, (Domingo), 10 de Jàneiio de 1965
.

Eduardo Rêgc de Souza, do Instituto de Car-
díología do Estado de São Paulo.

,

.

O referido médico, grande autoridade
em. cardiologia, fêil estágio na 'Uaiversídade
de Harvard, em Boston, possuindo diversos
trabalhos publicados em revistas nacionais.e

.

estrangeiras,
.

.

Abordado rpela reportagem sôbre os mo

tivos de sua visita à �ossa Capital, .declaroú o

Dr. José Eduardo de Souza: "Os motivos

principais de minha vinda a: Florianópolis,
foram devidos a criação' de um moderno Ins-
tituto de Cardiologia pelo atual Govêrno do F�agr",me tomado no Instituto �e Cardiologia" quaauo o Dr. José Eduardo de Sou'.

Estado, através' da Secretariá da Saúde". za fazia um estudo com a aparelhagem adqtóiid... pelo Estado, aparecendo também

o Secretário da Saúde, Dr. Armando V�léri� de Assis e o Dr. Isaac' Lobato,.,

� cardtologia de' Santa Ca- ..

tarína, permitiu-me realí- de f!J,lar nêste assunto, que

zar o' estudo das cavídades ro destacar a boa ímpr esv .

direita e esquerda do cora- são que me causou o .apro

cão, sendo que o estudo dás 'veitamento de elemento

cávídades esquerdas repre- Jovem, . em Florianópo·�is,

senta um avanço �ui'�o que me faz crer ,\um dos

recente da medícína, só principais ratores- psra . o

senr'o possível realizá-lo progresso e <lesellvolvimen··

em centros bem equipa-tos, to da' ciência: Assim é .que
o Dr. Isaac Lobato 0v:viou

como' é o caso de FIQr�an6- •.

polis, qúe é a sétima dqn.- a São Paulo ti Dr. Cehó

de do Bfasil a possuir' apa-
. Acácio Moreira, que dnr<l'n

relhagem t.ã'o completa te dois l:j,nos se espeG;ali

Com a instalação do labo- zbu ell1 lab0rH,tório e 110)

ratório reqém .a<;!qui .-.pc ll?-0dinâmica ,e CO.11 fi. habi.,.

pelo Govêrno Celso i
• ita,:. lid�de .

e p'l7�paro adqu::i :ia,
mos; será, possível a re"lli-· será um elemento' !'lltn.

záção ,em F'orianóp01is, Je Inente indicado, junUtl':tEn

qualol1er tipo de c'qlrgia te com a pRl'ticipaç.·iCt dns

cardíar.a." .
laboratorist,Rs Élcio Mard
ra .,da Silvei':n e José Fili

pe, para cO'1tinuar o t1'i1.

b.alho, inicia,':�:) nesta se-

, Vestidos de 'Verão '..,_'MaiUols
.

Lindos Modelos.'
Ra A Modelar.

Os preços da Grande Grutinha Conti�/
S d U ""M- R de"nuem en o ma ao na o· a '

.

margem pequena de lucro
. sôbre preços de mercado
rias bem compradas
sempre à vista. - 'per1ll1te
a venda per preços- reduzi-
-dos,

.

Urna verdadeira "mão'
na roda" continuam sendo
0S preços da Grande Cru
tinha. �ssps preços que san- ,

Sr\�"oraljset'am "a popnla
çâo em pêso e que tanto

contribuiu para um Natal
mais sU!-l.7e,' em Florianó
polis, permanecem inalte-
rados.

,.E' justo também que se

diga .ter o nosso' povo equí
latada da t ealídade, do
verdadeiro' sígníftcado do

"s�ogan'" f'êsse .estabelecí-
_

\

mente comercial: "A G:ran
de' Grutírha es�á aí nara

servir".. Um lucro, insigni
ficante, já satisfaz. Uma

l1r.s

Pelo que estamos infor
mados, a Grande Grutihha
prepara uma surpresa a

gradável pará o prÓ:iciplp'
Inverno, Não só surpresa
de preços comc' também na

grande variedade dà:s mer-
, cadorías.

.

.

No
I inverno a Grap,dE:

Grutfnha vai dar lugar � a
muitos comentáríos Co

mentáríos altamente sim
páticos ...

" .!

mãos do Capitão C"'pe:á'J
Vargas' Neves, está destina
da a conduzir e orienl,'lt' ,'is
c'estinoS dá Gloriosa MiJi
cia Barr:iga-Verde no ra.m-

. po m0ral, eívico e r!� 'j.gi-J.'
soo

E aí está mais mr,a gran
de conquista do :vUkim!Q
Catarinepse: ; a !n"tala'�id

. - ,. , . ,,'"

de sim" Capelan;:r MUita,r

que nas rn,áos dês,;r- i0vem
.

Sacerdote, Frei. Alb€r�o d.e

Jaraguá, só opns frutos te':
rá a colher,

" .

A Missa Sólene 1'01 can-
,

,

tadá pelo notável e trad,i-
c:tol1al Coral Sànt.:i Cw:.ili",
boje sob a Regênc;a do

Maestro Sa'va.dor Boi1�
t�lli, que mais uma V'«z
conduziu o Gora:· da C:l.te

dra] ao suceSSQ, l

O Serviço de Heh<;õell
Públicas da P. M. (;xtema

o seu agradecimenta ii.
Imprensa da Capitl:tl pf;]a
brilhárite coberturá

.

dos

àJco:ntecimentos, de hoje
na P: M.

I

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

t,stê'lada solenemente ontem

e tan-ia da PoUciaMilftar

I '

Ternós
.

- Calças - Camisas'
�ral!uHoso SorHmenlo

N'� A, Mt�dejar�

festa
:,<) ·c·\e li;'(,�. .)',.. '. .

. , ____,_. -._-----�-----------

J .

APARE�HAGE1'1[
'ADQUIRlDA
PELO'GOVÊRNO

Mais adiante, ressalton o

aludido médico: «A exce

Iente qualí:' ade do equipa
mento hemodinâmico en-

t d t·+ ... '

con ra o no 1ns IvU,O ;ne

.

:tiii.i -118Irol••: - Televisnres
), Coa asslstincia I,écnica

., I
�',

Ma A MoteJar
,

',.: ,

:Rendeu 300 m:'1 para o Asil'o dos' Or
·fãos - O bingo de m'arcado�ias doa,"

. das pela
fi:A. MODELAR" Comemoramos 1965 com a m�sma;' dis-

Entre as muitas comemorações que. assin<>l"ram o ,poêiÇão de trabalho, ifibuidos do de�ejo. de
transcurso do 4.0° aniversário dos Estabelec.lm�ntns A Mo- continuar! .-oferece.ndo ao Governador Celso
delar, destaca-se a doação; a várjas instituições filantrópi-'
caso e de cunho social. de mercadorias beirando o valor de 'J;ia�os os meios necessários. ao prqs�eguimep-
.()itocent�s mil cruzeiros.

, to de: suas metas 'di: visível progresso para o
\ . Coube ao b�neméritó Asilo dos órfãos, . desta Capital,. E' 'd' d sr., "C·

'.. ".1· 'E
' .

um graride lote de mercadorias tôdas de primeirísshna oro
' "sta, O' oe anta/ ". atantra. m. prOnUnCIa....

dem e alta qualidàde q�e, ,tifacÍas num b1n7.o, �os s�IÕ�s nientC' a. reportagem, o, depútado Dib €herem
do v.eterano Clube 12 de agôsto, nos últimos dias de de- d'

. ". (,� ., d'· tI S t'C t
.

.

zembro pI'ó�imo findo; renderaxrt a bela importânqia dé lsse; maiS a mn '8 que. an a, a arma sacu-

Cr1 300,.0.00,.00 (trezentos mil cruzei.ros). .. dida, em todos os setis
.

quâdrantes, 'por um
.

.

É· ma,is um �os muitos atos de' filantropia dOS concei· tremor desenvqhtimentista ,te 'pois abaixo as
tU'iQOS estabeleClment.os. . ..," T

barreiras que obstFlvam o seú" progresso.' O
test.e�unho do povo 1 catarine1.1S�" jã manifes
tadõ em diversas ocasiões, (quando' a entrega
de novas obras públicas; � é P' ,Íl1e1hor' julga
m,€nto a que um govêrno pOde aspirar.

. � I

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

ol'igin'hias, que· formll,ram' recimento 'ê elevada compe· 'teve, de deslocar para I}', O ,Tnbunal (te Justica,
o nosso dire;to, devotado tênda.' contestado, etn plena ln+�,. a,través', -do sep Presidellté,

,

aos principios fundame�� Pi'õ'curadQr Geral' do E,,· arrt"�:l.ndo a vida contra «;Is_ Desçmba:.:gador. h;o.· Gn�·
taIs 'do Direito 'Romano, tado, exerceu I o cargo em fanáticos. lholl Pereii"a de Mello, preso
resumid.ós no Hl)ner.:tae· 'vi· êpocá' difícil. valendo 'IJIlrll Juiz, foi m"dêlo �"f;re Os ta·lhe 11m3 hqmenao:etl1.
ver,e, aIter'ün non laedere, Ó �ovêmo de ent�o, os

.

e.,.;· sens pares, I exereendo o mandando rez'tr um'l, missa

e sum cui que tribuere. 'celentes parece"es que pro· carg'o' com 'cor�iem, inte· 110 dia 11 do corren�.' às
feria' em, defesa do p�t"i. gl'idade, inilependêw�h, v.i, sete e meia da manhã,: eo·

Pernaml>uCRnO de nasci.- monlo "do E<;i!q.do, que d",· vendo e s6Rt'ndo o direito, locando :u:má corô;i,.de fi ... •

cime<\to, fêz spa c�rreira de fendia com ardôl'. em 'tôda a sua grande"a: res no seu t(Ímn1o,
r'1."'J�i5t.nH:l.o, em Santa Ca· Che.fe fIe PO'lÍch, no !';o, Advngado, a �ua banca mil'ação � respeito

I;'l'a das ml!Ís Ilrocuradas Jun,:

\

Antônio, São José; Ideal Es·
porte Clttbc" de Criciu�a;
localidade de. R,orquilhinha;
COlégio COlrler.cial, . de Ca

'noinhas; Comunidade. Ev�n
géliva, rp,unicipio de M"l·a.

vilha; Acaderpi'1 de Comél'

ci<;> Santa Catarina, de FIo·
. rian6polis.

�r

... '

ra, deixando-a em condi
. ções dé' receber o imenso

tráfego que precegerá .3-

Festa (a Uva.
, O tttular da Viação a

Obras Públicas, limediata

mente, determinou à Dire

ção-Geral do Dep�rtamel1-
to de Estradas de Rodagem
:as. providências sugerida�'
velo Sr: Dib Cherem." ,

nharam o seu pesar p�10
seu desap".recimento, .e não

esquecem os seus ens'.na·

da Uva.: deputado
ta úlHm JS detalb,es'

.

''\
(j 'mtmicípio de Videil'ft" a 'Festa da Uva se consti-

.

da emprêsa de economia
realizara nos diãs' 6, 1) 8. e 'tu!1 num" grande ê�ito. miStll.
9 de- fevereiro' a la: Festa .!linda ontem, ,o deputado Em contato, com o ' 'dli.
Estadual da Uva, que .re'1- Dib' Cherem· manteve en'" Ha·roldo Pederneiras, 'Se

p.ir� r�pre�e!1tações de to- tendimentos eo�' o Gover- cretário da viàção' e Obras

do� o,s municípios :'0 Alto nadar ·Celso Ramos e cóm Púb'licas, o parlamentar
,'Vale do Rio do PeiXe� os diretores da CELESC, a que representa Videira .na

•
AI IC\)m:ssi3:o Orga.nizado- respeito da iluminação do Asempléia Legislativa

_

ape.
" ra po referido certàme es- Parque, . ressaltando-se: a' 10u aquela autoridade para

tâ envidando os máximos·' boa vontade do prÚneii:o uma revisão completa nl).

eSforços no sentiClo de 'que magistrado catarinense e rodovia Curitibanos-VideL-'

per(�ehida para quaii+os \ o

conhecimento e o a (J.nura.
ra'l1 'veJas qualidades nml"

......
'

cllntes de magistrado e"
, qe. mentos que. le'I'l,'"Il,m . lJa"-a li

rd"! 1.,.", ,S�". 1 �I • í d f\ _..)

,�',�m0n(H 10 oe l��ascunenHO Q ue- pois a<lvo�ado; ÇOpl, a qTlal carreil'a da magistralura e

, encerl'�u a car"err:.& jutírfi. da adv:ocacia' conI os quais'

sembrro�dor' �R,JV�O d.e :Sá Gonzan.a 'ça, frab!llb�ndo ser,tlJfe até- triunfaram. 'j

� quando )h� começatalli, Ia Mestre do Dire:to Civil,
Se "i,iiJ fôssc o Desem· Essa dah que é 11111'\ 're· fartar. as fô�ças.

'
�

que ensinava, com m;.tes<r;a,
bar��,dor �á�\'io de Si Gon· �.,td?'�ão lJ.ikra a s"a H"" ....c � .. ::mde h"mem, !?'rarde l'0b a base

• do l�ti1Yl. 'me

',"t(;.�, ..;,;�:.;.:r· .. (;v�ní).ld.a.':ndo l'a�ihl. dj�o 1l.a�a t"d s
•.

t 't <l -'I. n·13"c;a.Va. C'O'III
'

d
.

,
'nns a. J'e'''l�.el a . o e a mI. facüi

.

"üe, .

(,.;.,,;} )",n' .." dr' f'T,istênt;!ll. )lO ar'�liele:'; que "ult"am <i ti'· I;}Hl�) l't'Jas �("'s (�ole"'l1S de iúr"lfrr.l:Ú) na "COl'i1US
'.J

..

� . 'l:Ua. 11 de íarú:OÜ'o: rc.·�tn, �.�.o. jjimIfl,.,.
.. .P. :1",,Sã., I:. dt;$, ni�g1sf!'aju;J;[,a �illC iestSl11l1- ris"� �mi�e tirava as l'f:

-·".l .:?�" ,-;:�}� ;,';;• .:...
.,

_. � ..;_,� ..,� _-o=.=
"lt

lI'O-Wà =
.. �L ���""'.,;,.;,���..:....,=-�.._....."",":�j;:�<;. :;-�-<,,)./ ','."'"':' ,:'--':--;_�1;J'-',:.�>." ."<i ,,,,,),,,-., >" :-::-"':'/,-" >:):�I--';<-'"

2.ssim se uronunci.ou o >:e- 1' Terminanqo süas dec_a-
n"m�d.o médico" D e ri t,r o - .

e" J"�S'O"raçoes, aSSI:1:1, se AI < C," ...

G C
de uma semana. con!lf-.gui- ,

. "

'I"R
. o Dr. José Eduardo de 8,)U

'" 'OV'erno.·.· . e ��'o ,:,mo's na DIaS rf'alizar s�te .e��Uti03, .
.

l'J U za: "Quero fazer um e.ogio
.. ','

.

'., .

que re-prespl'ltam exanle� especial' ao Gôvê�'nQl de
'i'

..

'mp,�e'nsa Ca' r�·oca' Cf>S rda1s !lfllicados, só sen '. .

, .' .; ..

, Sa.nta Cata�·ina.,; que por
.,
'I ,', ..'. ,.' do ]i)QsslV'el suas rea':13R- il1tflrmpdio (la Se�retaria

"RADAR?',·· da. revista "Fatos e Fatos". ÇÕf'S fim, centros altament;e '

da Saúde bem crJmmeen-

da Guanabara, 'infórm,a . sôhre o Govêrno dt equipadQs."
..

!
deuJa becessidade df:' equi-

S 't" C't .. "A' ..
'

".

d par.·o .Estado com s:oare-
an,.a a al'IIU�:

-

o assumJ..r .(:) governo (. EQUIPE DO ICE Íhagem de D�imeira ordem.
Santa Catm';na, o 'sr. ,Cdso Ramns encontrol

� , i: 1. :�; i ofereceml0 toí:Ü:Úcões úài�

instalados. no' Estado 4 ginásios. Passados 4 . 'S�bre a, �rl"h)e (Jll�. ?,ôi'h� �pte:,te idE;ais para o tr.a-.,
.

,
. , ,po"'!·· o I .....Sht.lltO de'>.darrf.lc- � palha a ser " dese'1Vnlv.do

�l1qS, êsse, núm�ro elevou-se a 10'3 (cento t "'\"0'1<1 ,.ln H'" .."rlo, P(l·· s�+,Ol" lf�e1Ó··;J5r's.út{lt;tr.\.tÍ.�,\,Cltl:.'!\'l;lo:
três) ; de lah""9:t0riO e catetp.i;is- gJa em cateterismo intra_'
___, ....lom=_. _ .........� __._._ •• _

mo. af;rJJ10u o Dr. José cE+rdiáco e láboratório de
1

,.
,

• " E<;l.uardo. de Sopza: "Antes ,hemodinâmica,'"

,Novas· Entidades Consideradas de
.

, Utilidàde Publica.
Utilidade

.
pública� no âm

bito .e\3tadual, é o que 'Vem

de conferii' diversas �eis as

seguintes entidades:. As

sociaçã0 d'" Servidores da
" E�cola Industrial,.. da capto,
tal do" estado; A,g:p::lIl.liaçáo
Lítero ES,ttipantil "4par1cio,
Ri.beiro", 'de c''l.pinzal; ,so'
'ciedade AhxUiadora Santo

·EXPER.TF.NCIA
REALTZADA
.sõbre as exp�riê.J1c:,jas i.lue

realizou no Instit'ltq de

Carr1io1.f.1gia nQ setor de 113,

bora�Ório e catetel'ismo.,

mana." ,

EJ.;JOGIO.

\
.

r�áquinas de.coslura ....:.,. rogões Cristais -
.

Porcelanas -

Facílimas' mensalldades
'

Ba A .,delar.
'\

----------�...._----- .....---'--.-

'141:1.1$1 G�AYATAS,
.

ABTliiOS FIH�OS
'MAGAZINE GALERIA - EDIFICIO
'JACOUELIRE � LOJA '2.

.

'

"O ESTADO" com prazer
. registra a formatura do

. '.

sempre se' distinguiu 'nos es·

tudos desde :o curso prímã
rio é filho' do casal Dr. Pe-'nosso .prezado conterrâneo

Dr, Nilton Camisão, que
cursou com raro brílhantis-

ri Camisão e. Dná. Iolanda
, " ,

.

Alasio Camisão.
'

mo o cursa .de Engenhal'i'l.
Eletrich.lta, �la Faculdade de

Engenharia. da URGS.
O l'ecem forma.do que

Ao
'

novo" engenheiro e

sua ilustre' hmília ;,;;'0 {Es.
TADO" apres(;)r:rta congratu--,
lações.

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

Deputado' Ivo Silveira Apresenta ....:
(COIJ,t. da v pág.)' gincuo ou o "velho e histó·

.

cais, algumas tão, sentid:1s rico lugarejo"... '

quanto as que mais o se, Daí a importânçia dessa
jam' para o conjunto das

.

atividade parlemantar, que
-populações catarinenres. Às ,é.o pulso_do própriO Poder,
vezes é o velh0 lugarejo, aI· na convivênCia íntima ,e ,dn-'
gnns com fatós de relevâ')� mocratica com os s�us re·

cia histórica, deselando ser pr&sentados.
<;iistrito ou municíJ;?ip. Ou· No decorrer de 1.964, no

tras, a const:mção d� uma períOdO a que nos refel'i
ponte, a aberturl1' de uma

. mos, e conforme. dados co·

estr&da, a cl:isç:'io de uma lhidos .

no relatÓrio d,.<.l Pre-'
eGcola Ou a .simplés mudan· sidênCla,' a; Assemb'll!\ia ,ati
ça do 'De'legado, Quem' vi\'e viu 491 ,discursos', dos qUÍ>is
no interior, sabe o que ieso foram proÍl\mciados por aI

representa para as peaue· tas personalidades, d�ntre
nas coletividades: Já !3ssis· elas o Embaixador dos, Es
timas festas que tiveram tados U.nj.dos Sr. Linc.oJn
mUSIca, desfile, e b'>l'lque· Gordon, Almirante SílviÇ>
te, tão somente porque o Heck e o ArcebiSp0 Metro·
deputado da região conse- politano D. JOAquim Do

guiu
.

criar uma esc'" linha mingues c;le Oliveira.
primária, ou remodelou o

seu velho :t3TédiO, Ou t&nou

d�.{�U,j;i�,rle .
pública lo anti:

11;0 ;:"ê ,tí·adi.cioll%}l .clube es- Form-'1l1dú um sisternÍl ,de
portivo de tantas e tão glo· trabalho

. 'qUe ,se estende,
:dosas jornadas; como as· 'desde" a Pórtatia à Dite.-,ão
,sinahím as pomposa,5

.

e, ,1:;0' úé�ai! à Asselh}jieia;·;;""'i�giS.
'loric'tás fáixas�'�'dEtr'êCepção"" "'Iat'iVâ-:reí1'�sso Estailo C'IUl

ao benfElitor. mais de dez mil expedien·
.

Ol'a, para cO,nseguir solu- tos registrando as suas: ati�
ção para êsses' pequenos yidades nos anaiS e com
problemas, o qeputa:do dis· um� organizaçao ad.nunis·
põe de uma arma: a' tr.ibu-· trativa que mostra à

.

�fÍ!•

n'i. Através. dela, não só tra·
.

ciência do seu corpb de .;fI.tn
ça o pensamento ideológi· cionários a�te� de 8er,1 um
co e progi'amático do ' seu. órgão' legisferante e. um ",,), ,

PiÜ'tido e nem apenás 'f�a _conjunto de atividades, que
a sua posição por esta ou régistra a própria história

a�uela te.se.{ Usa·a, também, (la vida Elconômica, sedaI,
para, defendt;lr a sua peque· 'pClítica e human-'1 de Santa

l
n'i cidade, o mUNiq�pio lon· Ca�arina..

1\'lAIS: TRABALHO 1.

�r_

Santa Cafàrina e Seu Grande
.

-Desenvolv[lmento

t"y,",}, sem. nl'oté()�O. ·(;on· vêruQ Vid'.l Ra'no�, ('1I1't.'('n·

qu.i�ümdo o posto, .p l' me· túu dias (Üfíceis,
�,�.�'�;en",?,,=,' : '�#' ...-'.�;'?,:�'=:r�����007��"""''"'70�!0����rr?��f,8�����'."",./1 _,di .,.,'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




