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,', dia 26.de, janeiro de HiG;j"
'

Frente Fria: Negativo; Pressão Atmosfélica l)'Iédia:,
100�.6 :tn�libares; Te.mperàt��� Média: 35.7° Centígra
dos, Umidade Relativa MeUIa: 69.1%; Pluviosidade:
25 rnms: Negativo:- 12,,5,mms: Negativo - Cumuius
- Stratus - Chuvas esparsas e passageiras - Tem-

, po Médio:, Estáve! passando a pomo
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&t,'ill'i�, o instante' em que o G.ove�dorC�lso' Ramos, cortando á fita 'iorim,bóliéa"
realizava o Velho'�ollbo da gente n9rte�ca:tai:'iriense; entregando ofic'iálmehte' 'o ,Úe-.

'

eho asfaltado tlà soai, entre 'Campo Alegre ê Rio NegTinho� Vê-se ,à,. esquerda, o,' ,

d�puta�10 Ivo Sih:ei,ta, Presidente da<Asse�bléi;i LegiSlatIva, o' prefçitQ NImiiclplll
dj.! Campo Alcg.í:e" D.eputa,cl.o Federal AntôlJio �omes de Almeida (encoberto), ()
Coletor Federal)':ugênio Herbst, o Em; A,mÍes Gualberto,

-

Secretápio' Exécu'tivo
do PLAMEG e f, Min.· Olavo,Erig,' Presidente, do Tribunal de' Contas. Aba:i'\:o' uma

vista de um i:rêcho da pista as(altada da SQ�21,' de grande importânci� p�rà a ....

ecoll�l�a de nosso Est�.do. ('REPORTi\GEM; NA 8". PAGiN;).)
,

"

";,'

Ínaugurar a. -nova sede do

'Executivo" estadual no Mo

"Hoje estamos eomemoran rumbí, como parte dos res

do o amversárío de ,-Sàa Ite,jOS: comemorativos do

Paulo, 'livres dos' perigcs quadu:i-centesimo: décimo
que nos ,:rond'avan1. o ano prímetro:' aniversário de

passado, rep,reseHtados pe- fundação- de" São Pàulo. E

la desenfreada. ação subver prossegUiu, o Governador

,s�va estimulada pelos even pau�ista.: "f?ã<,> Paulo ,conp
'tüais' ocupantes do' Govêr- I um ,só homem, tornou po-

110 Federal." Isto foi o que sição na, lu�a: em defesa. ie

\ disse hoje o 'Gov'ernador nossas instituições demo-.
Adl,1emar 'de ',B!).rros, ao �rática:s, 'em defesa do' 'di-

SAO PAULO, 25 (OE)
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·do (ardiato

"

t r OSVALDO MELO

QUE Ê QUE HÁ COM A LUZ?

Venho desde ha muito tempo dando. uma

completa c,obertura sôbre os trabalho". da
/ ,TE'RIO DA FAZENDA

CEItESC, elogiando sua, ação, enfim, acom� Iriicia�se em 5 de abril a se

panhando todo ,o seu progresso, principal- mana do Cardíaco, patrocí
�ád� pela Sociedade Brasí-

mente no que tem realizado .no setor F�ol'la� <Ieira de Cardir-logta com a

colaboração do Ministério

ORBE-PRÉSS' MINIS-' pamento dos hospitais,,

A' Cardíología Brasileira é

hoje a primeira 'da América

do .sul - sendo; o desejo dos

cardiologistas a sua eleva

ção para os primeiros luga
res elo Mundu.
O Ministér'jo ela Saúde es-"

�
I I I

l � I Tem sido vista sempre I
,JIiI I acompanhado jPelo dr. I

,

I Luiz Augusto Moura I
I Ferro, ar boní a srta. I
I Maria Macla!en"l Cunha I
I Voltonini. \ I
,1- I

I "Aquela Rosa Amare- I
I la": Em São Paulo no

simpático e luxuoso

bar, "Aquela Rosa Ama

rela", o elegante e ,bo
nito brotinho Maria

da Graça: Ne,,�s, -res

tejou Idade nova.

Rodrig'o de l:br, famoso

da Saúde.
pela suas telas !_1cl Estado da'

Agora, por'e'm, alguma' coisa tem; atou_, tá, prestante colaboração e
Guanabara, e mfo em ou-

, ORBE PR'ESS HUNGIRA #tr�s capitais llo' aís, está
,bl' A finalidade principal . ela ajuda financeira à promo-

' :

tecido prinCipalmente na iluminação pu i- Semana do ,Cnrdíaco é do ção da Semana do Cardíaco, Cento e sessenta exposiçõ ôb dif t
com a responsabíãdade do

ca , que deixa muito a desejar. esclarecímento público,' da e o Ministro Raimundo de .'
' ",' , es so re 1 er�n'es retrato da simpática senhor-

A Cidade tem ficado quasi todaS as ma-
elevada íncídêncíe' das ,do·, Brite), estái sendo empenha- ·t,eriras .foram. inauguradas na Hungria,,' no ra, Sara -Abreu, "I, I

enças . cardiQTj.:iscula�es," a do;"pessoalmente para o êxí- "inês de outubro próximo passado d ti d I Também aconteceu na r

drugadas e manhãs co� a lu� dos, postes" pri�oipaJ. �a�lS"l, de morte', e ,tá ela Campanha. ,\'
':', ' "

" , en, ro '

,

o I noite de sábado no "A I

"

'h nd bém
.

t 'cõeQ' de .ínvalidez em a9-�lto;; das ,yárt% orgánizaçôés já se 'J)ro�r��a do ','mê� d,os 'museus", que foi, or- Comenta-se eis lindos e I merican Bar'" do Que-' 1
, apagadas, aven o tam em., ln errupç ,

�

possibilídades de': profilaxia, prontificaram a 'co�a-borar ,ganI,z,.a,clp pel,a 'te,rc.eir,a, vez. Pôsto que os da-
'. valiosos presentes que I, rência Palace.: o dr,'Ma- 'I

durante O' dia e ii. noite, na, iluminação' par-:' dÓs 'recur-sos t2r�pêutiC,os e, fijifrrie'eirar.nente, já, ·tendo
Tania Helena, hoje se- I rio Mussi,' acompanha- I

'ti 1
' ., dos meio� de reç�per,aç�!J.. 'sido-oferecidas várias -bolsas 'dos definitivos ainda não estejam ' 'prontos nhora dr, Hamilton I, :do de sua' 'bonIta noiva I

leu ar. '.'
'

"A, Semana de Cardíaco de de. est,udos, 'já é certo 'q�e:.:o número de visitantes-ultra-
Schaefer, recebeu no I, ,aeariocaVera Lúcia

;, I

Afinal, .que é: que há? '

'

, "<" '

verá ser 'i:riiciflda' com 'urna ",
di,<:1' de seu casamento'. I I

' I
'

A TV FL'Q,RIANO'POLIS'" V'AI rFICAP-' p�le�tr� do" ry��iaent'e:'::dá .o Presidente' da �o('ieda-
'

,I?ass�u ao do ano anterior. -� 1

,

' ," � ; ,ü, Repubhca;'�:segmêl::ts _peja do d<i!','Brasileira do Cardiologia
Sábado próximo no Bal-

.. ','Chafariz;': No sfmpâtíco.

ALGUNS DIAS- FORA,DO AR '-,- Assim .foi :'J'ylíplstério:, �da,' Sàüde
- G9yer: " 01;, ,ÇlaudicÍ' de Paula' PenM, Se�ndo-'infat�:qções'��ec-ebidas, -, O "'inês neárío Cambcriú, o cronista restaurante "Chafariz", jan·

,

.'

d 'd' .
, l' d" .. ;,,:_ -:

'

d! .. '{'" nadares cío'E�taqo. seereta- 'cÜrige um 'ap'elo á todos Os /)1' !

",:50_, an'o
.:'

d
" ',' sóCial Sebasti1ifl Reis, promo ,tava',UTIl gr�lpo do Clube

anunCIa o ommgo, pe a ,'lreçao· aqqe,él\ ,riQ� :de Saú�; :'últói'idÚles, 'ó,r,gã'os da irrip'�ens�' escrita ,_.UOS ,museus· li
_' pa:ssa o

' contou,' çmn verá, nos salões do magesto- ,dos· Logistas de Florianõpo·

Emprêsa.
'

"" ' ,;'" J
, 'ça:rcliolOgíst�s: )T�teiect\iais J. f�l�dà e

- t�levis�o��da para �,'mãis 'de,:'seisce,ntbs, ..mil 'fiSilantes. "
.,

so "Hotel Ma,rambaia", ,a, 'liso

, Repa'ros de ordem técnicà . ,n:ece:s'sa:i.ios c' .iornàli�tas.,,-, ,-' '::"" EÍ�oiàrem 'íntegra�ménte a'�','
, '

,
'

,';';' ,:
-

,

"
' ',: '�' ,

,

," 'f�ta, ,'para a escolha, da �� -:.

"

" "o" ,
,., 'Espera-se' p:randes resulta-' "s,em,':1na dI)' Cardlaco" de ",

" '
'

'

Mais Bela Veranista. 'I� 1 ..
,.

serão �eitos, que nos priva de �ss�stirmos du-
'

dos, da CaI)�p"mha, àleiÚm-· 5 a '12 de abril.
'

I o
I. Tem sido notada a fal- I

rante uns quatro dias o utalvez mai; os pró-, 'do-se o_ públko e os. homens
\', "I I ta, da bonita Terezinha. I

, , , ',de gov:erno c!a f!:ravldade do ' _,
I ' Foi bastan�e movimen· I I Amin, em no�sas reu- I

aramas daquela TV ól Ih 1
' I: taqa a noite'de sábado, I I

-- , .

I
b

• :,pro ema, co enc o-se reo\tr
nloes SOClaIS, ,

DIA DO CARTEIRO - Merece reO'Ís-; sos'fin<:1nceiros para o pro-, .4"

�3ll1' � Mini�f6rr'o' da Educac''a-o e Cultura' I' no' "Ameri,can Bar" do I, I I

" .

b" grfJ.m:;t de "Fundo Esoe�ial. (�"" ' , k, ,.:', ;;� I ,IJ I 'u
, ,',

'

�
, ,,( Querência PaIac�, e pe- I

tro especial nesta Coluna, a data do dIa,' pas- ;' de' �esquizas e
'

Apeifei(.'Úa- \fJ��'-;V
"

-- -J� . .' I', queno tornou-se o mes- I "Samambaia" ,promove o

sado ontem dando' á classe laboriosa, dos, mentos da Sóded�cle', Brasi- ;\,\" im ,;j �:"P� .'

-

r 'mo para' o múndo el�- I seg1mdo grito de Carnaval,

.

"

"

'" ,leira de, Cartiiqlogia. ,para" \\1! :(OtlffWOflJ,IJ.&QU�IQUBlllPO
' 'Unive,rs, idade de Sàn,ta'Ca' 't:ar_I'n"a' I 'gantE;l que lá se reuniu. I sábado ,proximo, nos salões

CarteIros um lugar de destaque no calenda- 'serem empregados ,na" ,ele- J,' "I/l ,Oi'(r,lVí "

"
" ,

,U I
' ,',

. J, I ·dO' Lira Tenis Clube.

rio,

O carteiro é aquele amigo, que eSDera�3=a�: �;;;,;!':;'�C�q�� .. '��", ,�•. '" 'Faculdade de Medicina ��:::.t�:;�:::!: AI::';: I" An;v,,,,,,iou o�t,m, a :
.

t' .c
....

-....

�'
domingo, comentou o· a.- I Srta Le-1a 'Rosa Em' I

mQs sempre com slmpa �a e que nos LnlZ ,a .
-_._--.'-"

;�.' -
'

.-

•
�' ,... cO,ntecimerito 110 "American ! sua residência recepcio- 'I,

boa nova de' nossa corrE'spondê:::cia, opisto-' EDITAL NO ,1/65 Bar." do Querência Palace. I nóu pessoas de suas a- I

lar, colaborgndo com o roteiro de nossa vida O Melhor �ono .. Os M:el�otes Sonhos ., I ,mízades, para comemo- I
'.. I I I rar, o ,acontecimento, 1

no seio da sociedade o 'PROPORCIONAM . De ord�m, do Senhor Diretor, em ex,er- I Em modelo, confeccio- ! I I

A todos q-uanto fazem parte <da ,Cla5s(� O' F C I h" P" D cício, da F;' ld (l d M-
-

'dO o

d U·' I nado em mos!elina ver· I
S amosos Ó C ões ",robel e ivino .

,acu a e e e lema a mver-' I melho. que trazifl a eti· I MOvimenta·se a. sociedade

consignamos aqu inossa admiração sincera·, A�o,râ tm�,,25'Me,n�aií,:J'ad�s Na
sIda&�' de $é:mta,Catariná, 'Professor, Doutor' queta "Lenzi", deu nota·1 de ltajaí.·para o casamento

com desejos 'de paz no 'des�mpenho: de S�U:1':1 '�' Ayrton,: ,Roberto de .oliveira ,e de co,nfàrmi-
alta em recente. reunião ,I da' � elegante" Ana, Helena

mI'ssa-o.' r,'·
.

A MODEIiAR d d
a elegante spnhora Lay-

'

I ' Baue':, com o dr. Pa:ulo Ro-

l �
'. "

a e com o Regílllento Interno dsta FacúT-· Te ,Gome,,; (Tereza)'. .1 ' 'berto Cabral, ,no proxnno
• �', -,I ,

\
'I \'. r, ,,', �a4e,r tor�o pú,blito" �ã� co;tl�ecú;neJtto aos .II I. '

:'._ � _ l
1

_: �. �a::�O�nho::
mteressaaos, os horarIosJ- local e instruções o pinanista "Arlindo" ,que convidados, nos salões da

finais' (lo ConcursO' de Habilitação à 1aSÉ'rle -mov�enta a"s noites do ,,�. Soê�edade Guarani .

do Cur�o' Médico: ;:�::: !�:'s· ::S!d��S�S� l
pianista em que.stão já está t Circulando em nossa

.
"

·com co,mpromiss�, assumido I· cidade, o senhor 'e se-

h, na, c.i�ade,'de: ',La��s, e na I hora dr. �ucio MedeI

,

'

:', ,,' pr"xnn� semana passa a .r� . ! .

ros, da sociedade de Tu-

D 'd f'
,

'h �, ;;<-�sidif na ,Princesa da- Serra:, .

I barão
'ia 5 e evereiro, -'-7. às 20 or�s r� ,,;\

#r t,' 1_---'-�---o-"---

Português_ ' '
'

Dia 8 de fevereiro -, às 20 horas ----.,---;:--A-p-ro-ve�,ü-e-:------
Química '

D
'

-

f Adquira A"'ra Seu Colchão de ·m.olasia 9 de ' evereiro" - às 20 horas -

, =-;- ,

Físicà .

•. '� E Paf!u��o
Dia 10 'de fevereiro.- às 20 'horas --, E�'Z5 Pre'slaçoes Di A' Modelar

Biologia . :
" '

"

nópolis.

')
. .

�ais de seiscentas mil pessoas vi-
ltam cento e sessenta exposições' Noivado: Com a bonita Lo

reta Olinger, marcou easa

mento, o acadfunico de Me

dicina Odilon ,Borine.

.. .-�.,. '_."...
.

. . ...w.,.........., ...

I _' HORARIOS:

II -LOCAL,
,

, METROPOLE MOTRIZ'

'BASTANTE CURIOSO o QUE DIZEMOS _ POR�M CONTEM UMA EXPRESSIVA SIGNI-

"

FICAÇÃO! , \
PRESTIGE - É A MAIS ATUALlZ,ADA LINHA DE MÓVEIS C I M o PARA ESCRIT\QRIO,
LOGO, SIGNIFICA PRESTí'GIO AINDA MAIOR 'PARA SUA OR�ANIZAÇÃO.
� CURIOSO SABER TAMBÉM QUE A LINHA PRESTlGE t COMPOSr.Á POR APE�S
ELEMENTOS, OS QUAIS PERMITEM QUE VOcE FORM'E, A SEU GOSTO, 160 CONJUN- ,

TOS DIFERENTES.

Tôdas as provas s,erão realizadas em sa

làs, ,dp. ,Escola Industrial de Florianópolis" si

ta à Avenida Mq_uro Ramos' nO 154, nesti:l'
cidade: I .

'�

entrega mais um carro nacional

III INSTRUÇÕES FINAIS:

SIGNIFICA PRESTíGIO!

vaso

UM GABINETE PRESTIGE REVELA BOM GOSTO, MODERNISMÇ> E", ALTA QUALIDADE I
'

vA VER A LlNH A PRESTlGE E' DÊ NOVO IMPULSO A SEU ?RESTIGIO.
it

CARRO DESEJADO: (marca) (mod-I
POSSO DAB DE ENTRADA C"'"
POSSO DAR POfi' MÊS,'

"

NO.me ,," '" ",', ",'-. ,

Res)d� , , ..•. '. ".:":,"
Lo,,*�f;a't1o -' ,

�t�'i;iWJ;f? cr:)I'"esrr��ilê��i�
.
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Os ' saltadores soviéticos
"

'

�.L'{)'k'!' r- , 10,COmípgllira.::i em

}J,)ntos para <ua ey::ípe' (Ta
mara Fedosova Elpna: Ano

hína, Boris Populíah tram-

polim' - e Victor. p,q,!l'lgúin

C Ialavanca) e Galina Alexeeva Mi;nisfério da Ed�fcac,._ão e ,ulÍluaconquistou a, medalha' de
•

<.bronze, apesar da má atua- llniversidade nü �anta Catarina'cão no começo das compe- U
Úções: (depois' do primeiro A V T S O
salto cra1in'1 !tcou em décí-

1mo quarto lugar). Mas exe- De ordem do Senhor Diretor da Facu -

cutou ':cciinO ninguém seu dade de, Santa Catarina, comunico aOS inte
salto chave, três .voltas e

ressados q'ue" a partir de, hoie,'dia 21 de Ja-meia pára frente em medu- J

sa, que, foi altamente valori- neiro de 1965, encontram-se abertas as ins-
zado, 19,24 'pontos. 'C' d H bilit -

'(
.

_ Que pode dizer de nos- cricões ao oncurso, e a I I açao a pr1-
Fonf,l' 3�35 sos adversários? meira) , série, do Curso de, Contador antigoàs- 4 e a.ns.

''"'7_ QlÍero, destacar a famo
C 'â C'"

.
'

C ábeis) S +'
(a Inesquecível POLLYAN- sa desportista alemã Ingred 'urso

"

e: lenClaS ,onta eIS ,na .ecreLan�t

NA)'
'

Engel, Kremer. Embora não da Faculdade, na Trindade, nps dias úteis,
tenhá' um traietõ muito al-

das' (oito horas da.manhã).às 12 (doze) ho-
to, entra na água com as-:

sombrosa perfeicão. Ou cO-, ras, até o dia 5 de fevereiro próximo,
TEM mo' dizem os saltadores, .

Secretaria da' Faculdade dé Ciência:
"põem uma linha. ideal". Por
isso o salto em seu con+un- Econômicas da Universidade' de Santa Cata
to d�ixà à melhor imnres-

21 d J
'

d 1965t·, d rina, ' e anelro e'
,
..são. Os traços do eS.1 o e

Kremer são caracteristicos Léa
. Marl-ene D. E. Del Prá Netto

para a maioria dos sattsdo- SecretáriaFone 6252 res alemães mie. díga-s=. a
__....:...-"- --, -"-- .. � _

',,! tuaram com muito acêrto

'(n'l classificacão geral por I

equipes, a equipe uníftcada
da Alemanha ocupou o se-

gundo lugar com a condi

ção .que ar maior parte dos

Fone' 6295 pontos foram conquistados
pelos desportãstas da RDA).
Agora os desporttstas nor-

te-americanos vencedores
na Olipíadas. Tndos se dis·

tinguem peja t.é(mica em seu

movimento, Deve ser rosul·

tado de seu treinàmento a·

crobático e em' pa-rtk1l1at
do ";�;uorte de bllt.llk. ,To! in�

'teressante que nos �stlldos.

Flol'ianópolis, 26-1-65

AlimentosAssimilamAssim
I'

"se'
:' .'

a dístâncía : entre o ciclo é
tão pequena que não per
mite, a passagem dos mi

cróorganísmos. Se a desa

gregação' dos alimentos em

moléculas de glucose arní
rro-ácídose outras sabstân
elas úteis ocorresse na 00-

vidade do intestino seriam

A, descoberta de Um, .·fi- ,guel 'Kapfín.
síologo soviético, por' Mi-

Certificado, Exfra,viédo

CINE,MAs:
:CENTRO'

São José-:
. ás, 3, e., 8,.hs,.-. ',,' =:: ',',
Laurence ·Harvey .'

Franeê - NUYEm ,- �em
UMA GARb't� "CHAM.ÃiDA

c.TÀMrKOl
. T�ehicôl'Qr

. - ,�','

Censura até 14 .anos,

Ritz

ás 5 e 8 os: "

ErraI �ri' ," .

Ol�via de. 'Havilland
.EM·"

CAPIT.A:O .

BLOOD
Censura

.

até 10, anos.

Roxy
"

- e

Alan Bates
. ---" EM -

TAMBEM O VENTO
SEGREpOS

Censura: até '-,14 anos
. i.

BAffiROS
Glória

ás 5 e 8 hs.
.

càntinflas - EM
O BOMBEIRO 'ÁTOMICO
Censura ,até 5 'anos

.""

feitos um para o outro... Suas aftrudades

e predileções �� tr-aduzem pelos 'mesmos gosto� ... P'810
�

.rnesmo entusiasmo pela- vida ... pelo mesmo. cigarro. dei

fumos s�ie�ionados, suaves, cuidadoaamentie comb,ín_ados; "I"mpério
cigarros' ás 8 hs.

Jacques MoreI
Anouk Aimee,

woo
-em-

o RAPTO
Censura até ia anos

Rajá
àS 8 11 ,

de bóm gestol.lma tradição
,

'.
.

elA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ
-.

Curd .Jurgens
Victoria Sh::rw �

,'" '

Ih< 'l'i,;T-U 'EmA PA G iNA
---_._-------__---------------- ' _ ... __ '
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,A' Secretaria Municipal de Finanças comunica aos S:
nhores 'Co�tl'i,buinte's do Imposto sôbre Indústrias e P
fissões qu\w- o prazo para 'e�"'-1-)imento das parcelas rr'

rentes ao primeiro trimestre j-e 1,,965, encerrar-se-á no c

31 .río mês corrente.

vencido mencionado pr-zo," a. Fiscalização Munici

fa.rá, quando cabíveis, "os lancamentos de ofício, acresc

do. ao tributo' as penalídades conrínadas na lei vigente.
"

F'lortanépolis, aos' 21 de janeiro de 1965.
(ass.) Ivan Luiz de Mattos,'Secretário de Finanç

27-1-65.

MUNICIPIO DE fLORIAN'ÓPOUS
Secr'efari� �Q Iinancas

.
, ,

EDT'1'I\L
A Secretaria' Municipal til'! Finanças adverte ,8.0S �

nhores Contribuintes em débito para com 2. Fazenda

Florlanónolts, que determinou a tnscrícão em dívida' l'
.

va de todos os crédltos fiscais refere;ntes a sítuacões verit;
eadas ou fatos ocorridos -at.P at. de desembro de 1964.

Esclareco' mais, que não s'l,tisfeit.os referirias créditc\;,

iá l'Igora a�rescidos das !Ylllltas .regulamentares e atu«
'

Zll.dos nos têrmos do, dispôs+o no parágrafo 1.0,. do arti

'27. 'da_1ei n.o 654, de 23' de r'l!�zembro de 1.964, no prr
m�ximo de' trinta' dias" oC(l" ...�dos': e,�,êIesta

\
data, conta0.,

!'\erã'o' as respec'tivas certià"'ps eI).éaminhadas :;t p�cu
rlnrià·· Fiscal.' para, prom'1('<,r "as 11'ledid'1s iudiciais, g3;l��:

.. tidoras dos direitos da PF'"-':um·Municlufl.l..' '/" .

,

Flori:móPolis, 21 dr' "�'�eil;o' clt) l,'9G5 ...
.

' (ass.) Ivan L1J1z d,e
"

s,- �ecte.!Al;�Ç!'. ',: "". �!.' �>;'::{�;.,:'�' ':ql.��,:",�,,�;,,),::., :.,
<{10vj}: , ",.;)"""-'"
.� 'c'.f�<';!�:{W/Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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LÁZAiO ��LOMLJ

.. _".

Sábado, será. escolhida a: rainha' do At_I�nf.ico Ieíari,
k

J

\
.

mos e Maria. Ines
.

Ca:.:dosa
·da Silva.,-·No· momento em

qu� o's ;loivos s,aiam .'<;la I�
gre,ja, il16,meras pétalas. de

rosas brancas cáiram' sôbre 'PROCJtDÉNTF.S de São,
êle�. Os pais da noiva>. Sr.. Pauló,. passandO ·temporada'
e' ·Sra. João ·Estef�no,. ·Kót-· de veranl!io mi "Ilhacap", a

�ias (Catlna') e. o St.,�� Sra.. ��a; ·D:c., A.ujor Lili e ,mIlos

l\fimstro lImar' Corrêá _ír(Li> Roberto é �Ia·l'g-ot .. São hos·

lá) '� Evang�li� \ '}{()tt-ms, e pecies'-'dó .•
' eàsal' Sebastião

Carlos' Hun1:beJ:�o Coú'êw (os Neves:' ':.
"

. noivos), no Liri' T. ç; Í'eç�. ..' .
.

,
".

beram os cUúlprimel'itos' dps; .. ,FI1\):; tJ.e' SemarÍa, um bpm
convidados;. que; ',: fQtan{: r��' ··'Pto.gi'iü:n�i �lte. pstá sendo a·

cepCÍQrtados. coin u\l1 ·',iran�". préseüíado, por, Emf'i'l ·Cer·
de jlu�t.ar "�mericano",' bem· ri, :.l1.à

.

TV' Fp'o!is� Sabado
oigaliiz3do e. apre'sentadô. com' a. colaboração' do colu·

pelo Sr. Eduardo Rosa. Ap,rá .nis�a, parti�ipàr;t�n 'brôtos e

ximádamente oitocentos COD: \ Casais': ela Sociedade Floria·
vidados estiveram presenté.s. ') ll,o·poHta'lÍa. '.'

.

. , ;

O ve$tido da noiva,. múito '.:':' .

bonito, em .organdi slliço e • f_, .FA1\ÜLU' Deputadll A,

de relIda cbantily, ';. c(/llfec. roIdo; Carva1110, em férias _na
ção: do costureiro �Lenii.. ' "IÚiacap".'··

NO IATE; pube
�.

"MorrI)
be �4. d� janeiro",' lhll;"ca�l"
do, '·Um ·grande acontecim.en'

. '. .' . '--'.

tO' llaquçla ,cidade,' .

dos Conventos", próximo sa

:bado será realizada a V Fes·

ta da Rainha do Atlâtico

catarinense, promoção des�
,

ta COIUll<t, que há cinco
anos v.eIn promovendo os

1l1'iflcil1ais balneár.ios do li·
toraI ele Sant.a: Catarina, ini·
ciado no 'balneãrio de Cam

boriú. N�ste ano o· do Mor·
ro dos Conventos, elegerá a

Majestade' do ';'v.eraneio '

65,'
num patrocúüo dá Agua Mi·
neral da Guarda. Os Srs.

HiláriO, Dite!' e· Dilor Frei·

tas, estão tomando providên
cias para reecucl' os vera·'

nistas catarincnses, gau�hos
e visitantes de ontl'<lS E..ta·

10s que parEciparão elo e

vento que está sendo a'

'guardado
-

com muita expec
.tati\ra. Haver{� uma' regata
à vela com b:':u'cos - 'cJasse
snipes, coni clubes

\

gau�b(ls,
Outros Estados participa·
rão.

O MUNDO,chora a lll'\rte .. VAX, j;ie��. p�o�;};amado um

de SIR WINSTON' ,�CHUR, jani�r festivo ('m hemclla

CHILL., o gr:\;nlc' lider :de· g'cm as Fil1,l11us 'Comerciais
mocrático . (la II Guerra ,do Ano (14 :i�h� FIlOlis, numa
Mundial, que teve

.

noventa' promoção de�tg : Coluna. A

anos' de
.

vida. A bandeil'a da Federação dá\!,COl,llérdó de

IngIa'te�ra, 'está 'l,�steada' a' Santa Catarinà'� h)�,menagea.
ineio pau, nl!; to�re .de· .São

'

.I.·a c!.Ím medalhas· "Honm ao

Sebastião, ,sôbl)e o Pi1ác10'. Mçríto"''7 Dinl{>mas sel'ão
do Parlamento. {> �orpo s.e. ;., entregllês '.'fiOS dh'�j;o,res d}�s
rá velado, na: Gafe(!ral: 'de'> HrQ,lat:;' �ijll'e pal'nch-1al'ão do

Westniiúst�ei e"-08
. fúne:,�,is,. efêido; ,�'. (, \

terão l�pr na', C�tedral' 'de,
"

.

r,.' \ .

<.

São Paulo, em Londres st}· OS. Balneários da .Jut-e� e

bado. de' Callal'vieirl.l.s, estive-am
IlloYilllentadii':simos neste

CIRCULOU em . ;'órbita" fim di> scm�I;:t. Os Pol'iullÔ'
f�orial1opolitana o ,casal De· '}lol,tanos ,esti\.'1 prl)(,'l1'am�o
putado Arno Enkel; da .cida.,· ,fi'equentat aqueles 'duis llOI1·

de de Jóinville, que. e;'teve, tos ll-';'�l:avilhosüs de· ver�

em Criciúma:- w�o, Muitas "constrllções se·

dto' h1iciàdas em breve dias

SARADO, Evangelia Kot·

zias e Carlos Humberto Per·

deneiras Corrêa, receberam

a Benção de Deus na Igreja
Ortodoxa "São Nicolau� co/:n
uma bonita cetimôma reli

giosa, oficiada pelo padre
Miguel Michalopulos,. em

greg'o e portuguêS'.' "\ mar·
cha nupcial' e, Ave 'Maria, exe·
cutallas por David Mendou·

ça, no ,orgão e ljor Hélio RO'
sa, no �iolino, acompanha·
dos elo côro da Igreja,. Os

noivos beberam, o vinho no

mesmo' ca}ice - Cerimônia

identica a do casamento do

Rei Constantino - da' Grécia ElU São X<'l'rmds�o n,\),Slll,
- Acompanharam '0. cor�ejo pró��l1o sáhadl'l, será reaU,
da noira, levando a cQJ;ôa zado o c�sai.irei<to' de' Nobet;
-'as· /illCl1Ínas: Mascopiá to Robaioa, com· a .Srta. Ed·

I(otúas; Ana Maria Daínia na Ra.n�os Netto; às, 19 h()···
ni Kotzias,,..{::atari;ua MíclIa- ras, na. Matriz ,N. S�·a. da8

ImlU�os, Lilian Spirides Boa· Graças. Os eOiwicl"dos "se·

baid, Crist'l1:t Avóst?IQ l{os� rã.o· recepcionadós 'no Clu-.
.

. � __..

}�r,.,·

naqueles hal'lcários. . ...

, '.

--.-,---

nÀ.riAit . lia. Sodeda<le, lllt

Rádio' .Guarujíi, aós domino
gos

.

das. 'i3,35 às: Í4,oo hs,,'
esta",senilo ap�'es�ntado '}l(,
II) 'Colunl�ta, �tmn pab:ocinio
!{.é

,. rilACHAOb & ClA.
\.

.;

, I

-----�,--�-,. _,...�. _- •• --------- --- __ o
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OFERTAS
OfERTIS

o A' S'E MA NA
'D'4 SEM À, N A

DA �S·EM·ANA·'
DA gfMAN A"
O A' S, E M A NA·

S'E M A r\j A"
C::.f M A 'N A

S E M-�. NA
S E-M'A N /::('

SE. 'M A N A

nAS E M A �'. A·

r .

. ;

�L.:f E R TAS:
OfERTAS/DA
O F E R T A' S' O A
(I'(E RI r S
�jFERTllS

,.

\

.

.
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.

( t' E R T A
�
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Forh),a ,:Utilidade PI.·
"RtX' Para' Forno 'Cáda

� .

I :_Crl1.190.
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Florianópolis,
--_,_,.- ...------ ..--,- --""-�-�==p===9'===�=_r�""""'.�;.+-='=._-�

;1tst;raçÕes. Ex-D,eputado
<Federal raquela .cass.

defendeu com m.lli.to ,,i.r(loJt . Em visita aos seu;" r:l'úi' I , .. '
.• ,

�,

p patriottsmo os �l1teresse::> iiares é lanligos encontl:ai�
"

Ha ·mais 'de :·;x,:n mês e��·,

do Estado. e do País.'
.

se ém' Làjes, os' seguintes cOht�a;m-�e' "a�amad(;· np .

Atualplex).te é Presidente visitant.es: Sr. l\-r�uro l:'ta- h�6sprfa'I 'Nossá' S'ell.hói-a dOd ,.'

.

V l B· L . O K
do Part,i.do' Socia) Demo- mos, P1'esidente da _C1a, Pr��éfei;' o 'Yig�{Lrio ' dá;l .

t,' -

-

.crático, cargo' Q.lle vem ',,� Siderurgiéa' Nàcibnal�'e Sr. çla"DibÚse '1)e: h�i' BerlJ.�r
.. .}!,- �� . Voc�; .file ':\Úmhec� '?

�el11JJenhancJo. com . gran.l·� Ósmar Burger e eXUla . .fa- q'ino BQrtelotti. A 'S: 'Rév- .

S
' '.

,. .

.

d' .

.
.

,. m'a·�.,I.··de'se:iam' ;...s· P·I!',o.p,·.ti". '·r-,....;.-,� ·O,U.·, . umà. maqun. .1a (lUe aJu a a cons-
efic:ência' e brilho é a:!l- milia, ambQs residentes. no, J '" v.,-"

da Diretor do Bal1co rra-' ��io de 'Janeiro;' Sr:' AL-{É-il ku'belédmento.":.
.

truir ·.�uá
.,

cása, éorp. barw' e uma pitada de
cional (lo Paraná e S[l�1t" Goulart, resident� e� '�Sâo .'.-

'"'

'.' -

.

.

. ,Cimento Q!11.;'�.éJ' a:, 10 lata.s de imITO e uma de
Catarina S, A. \Nosso Paulo� A todQs deseja''11(s'' ·:Theg'tstra:hJ.as 'com b' i-i:ú,'-
Banc?). Daqui desta coJu- feliz Mnuanê,l1cia .na· ,Pr; .l- 01:-', satisfªção' 'elu nossa co- . cimento.
na enviamos a.o ilüstre i.ni' 'cesa d!). se�ra»,. ,ii. _ !t1fia: Iii. ;p��sà'g�m �fa,.,2"O }.',

'

i'i;,,�·)pre:Pis .... 'qu-eimél'r e t-ão _pouco rebo-
/

\'ersariante os' 'n!jlSSOs pa- \ passado.; dos;'55 aBaS 'de' Vl- ,
,

.

.

.", .

.' .

,.' , .'
..

.

rabens com vO,tos de '111J;' �e�l�o.u·,:.se .:;,iw,..14" 'p., �d'a Ir�U.�.iOSal,:· 'de� '�._ �Xf.ià. ;car" ,melhor�es '. esdarec��;r;te�tos .pI'OCUre O a-'

tas felicidades, tiO', '", ,�.t;.�;'t.H!',i; ,�,:,;:{;2'i-"'" ". ,�E7�d.IJ!il: p. � R:�l1�,��;;:���'I.�� ,: :).g.;:;� �yt(}t;1�ad..;9" .� e.x.(PUS?-\4� ..nesta., praça-----�-,----'----j . -�- 'o • dtg.FllSSlU10. BlsnQ' ·Dioces:O.:..� "
.

B
'

G'l 4�,' \, !"",�"" '.' ,-·\·"'t'··, .",'.; '.;.,; ....
'

.. �" '"'�.-"''''''.:!''' o:. """',11:11"0 a' Rua ento "nc'" ves 1.

no. >.0.' DanIel. fez seus'·vo--
.

� .� ,u.'" v, �o; ., ..' I

rps ':,n:�' 'oia'em -

.

fr�úi�is�alli .:,
.

r; \,.....__�............-"'�_......--
. ...;.�__..__

�ràtamento da celulite

N9ticras/ de Lages.
. Escre,v'eu: ' p�ssa:_do: -n� .Igreja de. S>u:.

NELSON llRASCn�R Na capital do Estado ;,é-- ;ta. 'l:erezinha. 'CRu!1, .M:ata'�
ve início -a partir' do cna,' 16 ntlão, 617. na . c(!pil;a,l ,paú-

, Aniversariou ellD. 18 ]J. p. passad� e com término l,is�a,. o' .enlace ma.trimonial.
passado o Sr. Dr. f�clel'bal p're\isto, para o. dia lS-1-G5 qo. j.ovenl Nel;;on Hà:nilton

Ramos da $ilva; destaca- tiyell1Qs o' 20. COl'\l�reSGo Fais ,Aluara},. filhp do ca

da petsonalidadé s\)cia_1 I: Catarinense .de Municíplo, l;lal 'Sr: e Sra. Nelson �jél.
política de nosso Estado e com a presença de tojús

. ra' do. ".A:mara·l corri' a' dis

figUr� de - primeira
.'
linha os edis das cOlÍluilas 'ca- �int�, -�enh;;r�ta Mari_a' Lui

nos 'meios ffnanceir:os 'do tarin:enses. Pro'cedente' da.. za SiIva�·' filha' 'do casal
sul do País./ENerceu .. '.CO:;1 quele impo.rtallte ,ca'nchve Sr e·,Sra.'·Luiz 'Viamla Sil-.

grande tirocil'l.�o e bi'lJ,lic' jit regress�l1'fi Princesa: da' vai, 'Daqui désta coluna "ai-
'as anas fu'llções de GL'Vel' Serra o Sr. Dr. Wálny Del-' gradéc�mos 'o .corhrite q\:,e
'nador 'd0 Es�ado, réalizan- la Roc'ca, Prefeito MU,nic:-: J,i68 fbi' envi.a:dó 'e' envia
do·'!!' em Santa Catarina 1.:- paI, que tOlpOU parte ,ati- mos:&: 'uõ�so' .a'bra�o aos' dis
mas admiraveis adJ.1'l,1- I,'a no. impOl;tante Congr8s 'tintos' :iJ.c.ii.vos é :-;', us feliz0s

..
. .""

pais. '.'
.

;1, .• '. . •

so,
"

.

'\1
.• : .

." ,--
�

c 'O D S' e 01 b 'o: S" d,6
'

.

Be·� I'" c' z a:'
'.

"'.� ,!
.".

��' (
','

� f '/��� i� ::.
\ ':"",�

ços.: 'nas coxas, nuca., apno-' xícante. ,preferi! carpe m1:,,'. "s�b�ta�Ci� _ fX1.g1,nidas -capa- que são difíceis.

men, 'face. l?�ses lt+g;;tr�. se gra, ,pt!i,xe; �i"g).flfl�·S,. �;OI"çl.1t. .

zes 4e�.�gi,. sobnl,Ç)$ tecidos __ É' preciso ter sempre em

D�. rnU;:� <apresellta�ll 'dQIQrpsó�' e lias, frlJ,ta,s, Ieíté, ço,al,paqa.
'

�tq,('�d.0�., � Incorporadas .',

a vista que a celulite não se

quando '.apalpadoS: t�li.1·Sé->i· Vj.�· 'e$�ort.�vd e ,éjesPFço?lJ.· çrellle'�: fllf- ofeos.� Vl,n�Jii�e:ri. limita somente .as pretos su-

Numa coluna destinada. a ímpresão:da exístenciá . de da: E,.m' s eguída . corrigir te • temos a.
.

eletrícidade, sob. perrícíaís cio corpo e pode
assuntos de 'beleza a. celuli- índurações e nodosidàp.es.' q�!J.isquer disturbios glaildu·· . ás tormas deioni.sac;i1o, corren 0xi;stir .também interm.men-.
te QCUP.íl um, iugar de, 'des- Quand9 se

.

olha um inai· lares" -I?Qbretl,ido tíroídej }lj., tes ritmadas. 'ch�tGrmÜl e 'on . te, sobre 98 planos regionaís
taque. ,Trata·se de uma. -r�á: 'vid:uo celudítíeo pensa-se '1;1 póüsé e ·OV;&ii0'S. i'

' .

',iaS' curtas,' Esses:: Sá0 os tné- do' coração, abdomern, etc.'
Çã� i�fI,'lmatorià ag-qda: 'ou .. prímeírá; .vísta tr�tar'l3e de ;

Os t-iat'll!ÍleptOI:\ ,�ocais são.. tactos classísos' e_,qquqé dão NOTA: Os nossos leitores
croníca do tecido celular ou, gorctma deposítada '��ste 01.1- d�nrrà.nde �m'portancia e en- bons resultados. para .. '0 .tra- poderão dirigir a correspon

conjuntivo. Esse tec�do,' que naquele lugar e. daí' muito tre efes 'a, il1assãg�lD ·O,C1Ípa, tamente �a' celulite- no iro dêncía, desta secçãp direta
existe sob, a pele ou em tor- confundiram.· um caso de um I 11Jg�.L preponderante. cio a.opíníã» de um médico, mente para p Dr. Pires, á,

.. no das vísceras '€:lgloba, aín- adiposidade, com çelulíte. A �od,el!l ser manuais c' feitas pois corno -h� casos. . tacéís 'Rua. Mexico,31 ...:.... -Rio de Ja-

da" arterías, veias e nervos, existência da .dor
,
e a pre- eorn suavid.ad�·.sóbre '0� nu- também eX:Ú,tenl' mintos: neíro.

representando um, verdadeí- sença de' endurecímentos .c!eo:?". .celulíticos, . :' visando -

1'0 papel de agente de susten. perceptíveis .entre .os. dedos drena-los P'àI"l c meío exte- " ,."

tacão e de conexão., levam a; diagnosticar '. f�c1J. ríor 011' então P)l1 íntermé-
,A celulite pode se Iocali- mente um caso de celulite, " dio de !ipá�'elhoR'.de rôlo ,,ou

zar I em
.

diversas partes do '. Vejam;s' .

o trataxPentoo de vibradores. r. • '.' .

'

corpo mas COlIl' preferêneíe '. �m primeiro lugar um regi- Há cuem acrecente ao e

na .face posterior tios brÁ·- me alírnentar leve e desínto- feito' das, "';l3.SSq,gCt),S e de'
,

.

_'.�:"'_._-'_:_., --......�._.:.
�

. :' -� ..�--- _'_._':..----_:____...:.-:-- .
_,,:._._-�� .. ..._',_-�'-

..
\ .'

...

São Francisco do Sul

.

I

_
aia 20 ;aé. jiméi.i:p de 1911,
rê. em: 25 :(le ";anelrô de i914

"
'\

'{�� ;.
VO�dS s�Ú�ries" sendo' s�:' �

Estão ·neste porto, os seguint�s" navios gradQ ',sacehlot,e'. çrJ. :30 C1l�
Nôvenibl'o M' 191 7, � Tdd� a

mercantes, em oporações de 'c.arga e .descar- "
". ., , .

sua" vida.·· tem Sido dedica-
i. l dá,' a cura 'das alma's 'e �;eu

. ," abe�çoid;;' apóstoladb tel'ri.·
"LOIDE . AMER�C:A�' - nacional' '-'._ ..tita�i.do ,.grahdes· beneficios

, . p�r�, .to.: çi�o .seu � i�ensci ,rE;ca.rr:2ga:�do pàl� ÉortQs da America do N,:)r"; ba,I'lho. tudo, isso
•

com a

te ,'/.. '

. �ltiai.o�: '.per�everança: e ca-
, .

",: .

.

" .
..

",
. iinhQ,� :Destâ� 'coluna' .' e;l-"SANTÔ,Á'NDRÉ" � nacionál .des- ,';, ..�'" .' ,':' ,

'
.. ,., '

, .

. �. '\I " , Via�(j.s ,II '�" �*cla.· .. Riwfl:
.cruregaIido ti1igo da Argentina �a,. ';,� nossos' ,v�t?S " :â�

"LUIZ AFONSO" '-' nacional idem ll'1ui�as feli'cit'à:des na sagra
dá. 'rhi�são qU,e' foi' outbt-

.

gàda pelo âítíSsimb.

...
'

idem' ,-"

"ALMIRANTE. .L.úcn5�1 MEiRA:'
,

.

'1
.•

!.

E�, 'Curitiba, 9Ude s� eh

n'acio�al ,-.- desóarregarid6 ':'càrga dos pottos eentrava etn ttatamentc
.

do' nor.te do p�.Ís
.

de saúde,' faleceu' .dia 13 p.
, passadô." o Sro Moisés da, siÍ"

"A'RABELLA"'" 1.1·b,orl·ano - Car_·l"."'.-
' • .

_

"" ... va . Furta'do,� benquisto . ci-

gando madeira' para', portos do cmiti'neilte tla.cliãQ lageano, chefe do
.. tradiciQnàl família' da �ri�l

curopeli!
"MISSIONES"

,da Argentina' ,

cesa da Serra., O trespasse

descarregando trigo do. Sr. Moisés da 'Silva Fur
tado .causou grande pesar
nó seio da' {amília lageana

. l� • �
.

metcê jdos predicados que

PREFERiR 'O PORTO DE SÃO FRAN- possuia; desfrutava de am-

,
- .

pIo. círcuillo .
de amizades

'CISCO DO ,SUL rARA OS SEUS EMBAR- ertl Lajes e em, outràs 1'e-

QUES É COOPERAR
.

'COM' O MELHOR giÕes do" 'Estado1 ,Casado
.

'
, , ,

S· ASIL' coní Da, Virgínia Furtado,
PORTO NATURAL DO . UL DO BR .'. c�m eJa deixa a ptantea-. '

'

,,"Ii"
rem-U'ie a morte, seus fi-'
lhós: Dt: otiy Furtado, ca'

sado com Da. Nlsia Lopes
Furtado;

. i CeI . Sebastião

Furtado, casado co� Dã,
Gettrudes

.

FuÍtado; Dra.
Maria' de Lo'!rdes Ramos

N� l\1elhor Local '_. Belá Zona Resi.! Furtada,' casà::'a cõm o Dr,
, .

'. ...'. Belisário Ramos "N e t éI,
- dcncial _:- Luz Elétrica - Ruas Rev,estidus Prof Erasmo 'Furtaaó� ca-

Pal a TransÚo de;V�íeulos. "

sado com Da. Sulamita A:" \
• tàide Furt.ado; Da. Ada'

Tratar com Heitor.- Bittencourt, aos sá-· E�ilia 'Furtado Arruda, ca-

bados' e domingos no local e outros dias -- s.ada -com o Sr. Ary Arru-

Rilla' li"r'!111cisc'o TdientiIlü, 'v2i Fone' 3950 da; Da. Ilma Furtado Reu
" .(.... " tet" casada eoill o Sr. Hen

riéIu� Reuter; Dr, Jucundi-
..no Furtado, éasado com

bâ. Cil'ce Furtado; ArlLn-'
cio FUrtado; Enio 'Fúrtádo;
ca;,a'do '.caiu Da. Neide Pur

com Da. Zilda Furtado
"

e

... tado; Da, Maily casadú

.

e PEItSJ
.

Di1, . Levy Furtado. .As' i"cé-'
J.i 'rimônias funebres 'f,c(ram'

r

PRAIA '� 'CANASVIEIRAS
LOTES

\
- -.,..--'--- ,- .-_----------.-

EscR:rl'ORIO DE 'ADVOC.,I\CIA

DIL NH}fON PEREIRA
. Advogado

AUELi\RlJU
.,

II. BLÚlVIENBERG
A. HAHN.'

'

'.

.". l'e\J,lizad,as cqm numeroso

acômpanhâ'ment6: tendo

se processado a inuma-

no Cemitério "Cruz

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

)

,

,
.

. ,

,;('U.�
;. f'V .',

, "
./

\- (l�)O;:j'iGJos
.

- I.
,

'

:>nCA ESF[Ü.AUZAO '

l'

,MODl:kNO 'lABORArÓI',
"

�

-'

_.

. ;

.. \

.;P. '.

J

J A N E I R O�
c.

DIA 36 �'2�.·GRITO DE CARNAVAL
• � .' : \'. (-

.

.
-

':1
. -

,

.:
, ,F E 'V E:,R E I R "O.

UIA 13 �. 3a. GRITO BE CARNAVAL
nIAS'� 27 C 28/2 e 1 213 -r:- CARNAVAI

� N O· .� O·G O

./

-'

.;-'

Comunicamos ·:aos' se�'rl1ci-:- ,5> Não será pm;mitida a

res �&SOCla;�os qúe fOl �sti':' entrada. de menores de 16

pUla<;lo para lQalOr co
..rúor-, (dez�ss-eis)' anos, nas "festas

to dos á�SQÇ�übs e, .. g��ali ... · notu,Tn�.
'

tia de s.eu� dIreitos, . em "', 6) Os membros , de idà

qual(!ue'r ':�est�vidaàl,' o 'se- .de cqmpreendida entre 16·
guinté regÜlámento: , .

(dezesseis) e 18 (dezoito)
1) Os' çonvites 'somente'· anos, somente poderão en-

serão' �eqi:dos 'a {pessoas trar ilas fes'tividades no-

não>resi'dçj;ltes em Flona:- turl1as, acompanhados de

nqpoli,s, apresentacl.os -

!?,or ,seus paIs.'
assomados, pessoa�J.'Í1e'n.te, Obs: Avisamos também"
110 ,ato ,I.da, aq\lisiç�o,. ni.u..:

, .QlJe,. o' pai, l'e5ponsáve,i, "fqe'
nidos de. identidade (o con verá permanecer no Clube
viúado) e a carteira SOCIal enquanto o sei, filho ali
(o sócio).

• e3tiver�
j

2) Não será permitida, a 7) O não cmtlprimento
eiltrada ·.de "l1abás'" nas fes 'dest� regulamentaçãó - }m":
tividades' çlo Clube, ,plicata em penalidade de
3) A Secretaria não aten acôrdó CO'Ú,l as' normas es-

derá, em hipótesse a,lguma ,tatutã,r;ias. .

",

fora do '110rár10 de expedl-
.

li) As expediçõps de car

,8l.1de,
.

somente. em dia� de teira, pira I os sócios, 'so-
festa. .'

"

men te serão' efetuadas, a:
4) O horár�o. de' expecli- aprese!1tação do talão de

enda da Secretaria,' <;Js ai�s niensaUdacte ou anuída le.
de' festas �" d!'!;s. 14 .(ql19,- ,Florianópolis, ,21 de ja-
tQrze,) às �7,30 (de�ss'!te neiro ele 1965,

i.Iora.s e,. trinta' ini.jll�tàs)., A. Diretoria

I·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



VOCÊ'TERÁ QUE IR-APARIS (pELA PANAIR). E AINDA FH!JAR 10 DIAS
'POR LÁ, ESPERANDO GARDIN APRONTAR O SEU VESTIDO,-SOB MEDIDA.
MAlS:�VOC� PODERÁ LEVAR UM ACOMPANEANTE. TUDO, MAS TUDO

. . , .

.

MESMO, SEllÁ pAGO PELA SINGER. CQMPRE AGORA A SUA MÁQUINA DE.

COSTURA SINGER, potÚ�UE ESTA OFEJ_)TA É VALmA POR pouco TEMPO.*

n'��
r

,&
..

mentos para �, indústriá quí
. Seu ttàQO càracte:'f�t,icó ,üc�. equipam9nt s para
contiriua:rá sendó o les(ôrço a indústria têxtil de couro
para apresep.tar produ�os da de borracha. Uma. g ande
indústria dé maq:uinai ia do exposição será feita com
'mais àlto nível t�cniG0. máquinas agríco:as.

A sociedade cientí�icotéc
nica d,'l TChecc)slováquia em

cooperação corn a adm�is
tração, da Feira. organ'zará

Alfredo Silva cam uma fáculdade de fi-
/losófia para aqueles q�

Esteve em visita a Çapi- decididamente não pod�m L'
,I

A
•

tal neste fim de semana, Q fr_equentar a. USC . Quer '�@; s's�ne· e·
jornalista Silveirà jr. au-' uma faculdade de Direito 'r',tor' do Livro Vulg-aridades pelos mesmos motivos.' pa_! '� O" 'I

�

e Coisas Sérias, sobre os ra lrea,fi'rmarroos 'a just:'ça.;: ,IVU gue
Estados. "Cf idos. Acorilpa- e a c!!-ridade do'�eu plarlO, .'

'

nhamos sua empolgante en· basta que mensionemos
"O EC'TA,D"O"trev�ta concedida 'a TV um dado' estatístiCo, apto- J

sex1la-.felra a noite' e dela. }$:imado. T�os c1inda 50% Pelo present.e, convidamos a todos O�
destacamos dQis. pontos de de analfa.betOll neste pais senhores �rvidores da sede do Banco

'

d,
fo��s�enó�i.�lficação para ��!�;m:�rt!�� :�t�ti��:a s�� MemBros Mórmons Constroem desenvolvimen�o ,do Estado de Santa Catari.
o primeiro SU? homertD.- água que dese1a, oreClpÍpi:".

" Ca'. nelas .

na s. A:;. iittere�sad��' na. fundàça''''o da COOIV'
gem áo saudoso Rubens de tar:-se neste oceano. lU

r'"

.

"

Arruda Ram·os, ,que tão re "'A'LT 'LAKE CI'TY, UTA'H ,

rativa Halt.��.'".c.,jopaI dos.· Se.rv,'i.d6res do Banet
Metrópole Motriz erltregou a chave de u, .

Q .�;;, i>
Vemaguet, zero km, ao Sr. Henrique Jc, �entemente \partira, mas ..;_ x X X I EUA (8IS);(... �oi declara "Construtores da Igreja" e': de 'De�,enl;õlfiménto do Estado�tle Santa Ca.
Gasparini Vacca, residE/nte em S. Pªulo, Sf que, da espiritualidade 'e

do ho�e, q!le, durailte o a., os "Supervisores de Cons-"C- t· dR' , bil·d -d'
. •

sorteio ou C0ncurso ..
.'

'

.. '
.

".'
num mundo. de Paz, pod�- CURSQS DE

no de 1964, um total de trução" os quais servem� arma, e, esponsa· I a e LImItada, parr
Seja V. também l!rr1 ,feli'z possuid.or pe,-, .,. ,

, ':J d
.

automóvel nácimial, à sl!a �côlna,. par rá sentir a nossa vibração APERFEIÇOAMENTO 567 _ capetas. foram ,eomple-' sem receber remuneração,'.�cmp�?cer�ril a SéuR, O' r,e{er'do Estabeled.
pando do Plano Nacional de .,Increm. sincera p. permutar Sa,Ud8.-.·

'

tadas ou �.stàvam senelo. estão fazendo .t,\!dQ, p'pssíve� 'me' t $ >'L.p ,.' . ,xv,;a "N" , 'b ..
'.

'l.
�

<

J.\utomobilistico. . de. Dois ·cursos de aperfei- �onstruídas pelos membros nara prover capela�" ,p�r�� .."n��� �.,' ,·ra.ç:3, .,' �,�� �pvem.1.,o. no." .. ne.

Preencha apenas o ·cúpom apaixçl:
,

",. d �. t f'
-;;

b d I _"fa cldad"" :.l._ FI .

I d 10 d fO "egun o, ,em ImpOr., çoamen o par� prq essores da (Igreja de. Jesus Cristo ·odos os .lllem ros
.

a gre-
"

'

c.' ,�,,� '9'rl�opOlS "no la e e·

,----------�-.�--�-----"------------/�----..:---�-"i ;:�i��mri!:��� ������ d:i:�i�l� �;:i�tl::i�ã:Ó:��� �� Santos dos Ultimos,D�- ;:��� i��o:oa�:s�:ai.atiza. verekô de 19,65, ,;ãS;'l:S,O'O ,�oras. afim de· �o.
,-O-----�-- , éado espe,cial para o Esta- , .. desde os primeiros dias de Muitos. rápazes' de 18 a- O gran�� prQgrama de mar�m pal"te na Assemb!em Geral que dls,,:
:' M E- T R Ó P O L E M O T R I Z s. A.,

.

�o e pa�a � País. Quer o
.. jlj.neiro. Ambos com' grar.de )'10S 'Para cimà recébem cha c6nstrução da Igreja está. i, cutirá O arite-projeto dos E�tatutos �iais t

: '

R. Xavier de Toledo, 316, - 2.° arid{� conj. 212 S. P. - Capital. '
llustre SIlveIra, com' um aproveitaí:nento, ministra-

. mado!,! para servir- .como custando à Igreja milhares
d" d

"
.

. ......r;..
dfi

Desejando particípar do PLANO NACIONAL DE mCR�- l grupo de abnegados .mes-·, dQs que são' por 'professo- "Construtores da Ig-reja" de dól�res cada ano. Amai proce era: aos emais atos constitutivos .' r
,l Mó,no AUTOMOBILíSTICO, eçvio êste cl,1pom têrmo ,. tres da ciçia "e praiana' res de rec.onhecida :.capaci durante .dois a�os, com o or parte disto é dado �e10s', Cooperarva.!

ele seleção devid'lmente p,reenchido s�Hcitando. a remessa, r mais luz para os seus con' ciade. Mas de trezentos 'pro nronÓsU.o;de COr'struir edi- memoras e o restante e na ...',. ••
'

! sem compromisso de maiores esclareCimentoS. ! terrâneos. Quer. tanto, por- fessore�' levarão nQvas \nE)ri fíd� ve a"'oração, par� os go pela mão de obra flos Flcr]l1nGpohs�, ,22 de Janel�o: de 1965
I CARRO DESEJADO: {marca) (moctêlci) .: '.' �. ': que des,eja tão pouco. Quer ságens' para, as lJ.Jais diver- membros' ela Igrp�a.• Estes ;.o�strutpres e supervisor !ASS' "C(},miss�o Organizadora:

,'i posso DAR DE EN1_RADA Cr$ ',""". ! que as' autoridades 'do enSI sas regiões, do Estado.' O '�.apazes ,sa€'(u de· ci3,sa e, do prog,rama de co-s+ru-
·Ur. José Carlos Guhert

posso DAR POR MES Cr$ .:: :� '" I Ji'O neste 'País permitam-a curso de Ape·rfeiçoame-nto-.seb a nireQão dp, Ul'l1 super"" ção' da Igreja .na Am�ric:{ ,

Nome ,".. , .. , ' � título precãrio. qU& eles' ini' patr.géinado. pelo. Govern'o vIsor. qlJe, 'JUnt0 C()lU sua elo Sul, diz que, nas m;s- Ozinaldo' ,

Carneiro de M�squ�ta
"

R'3Sidêllcia I ciem às atividades de en- Federal funciona nas de- famíl;a. ,foi chRmado por -i)ps ,la Tgr�ja na. Améric� . Agenor Krohel: sinar aos que querem apren pendências da' Escola Il!- t.rês ftY'os tr,ahal.':1�.m e a- ,1"\0 �ul. .est.ão sendo co",;s:':',;

L �l.�l" . Niío pede dinhe\l'o, truj�as 41,' pelos "Mhrio .Card
, ãb . solicita

I ;
� < ,

MuI

Q'(.Y1NT'A
".--..---"=------�..,..,_.,.,....,.r-=.._..�,...,..._"_...� -._�-..,-"*""....-=�=Q�44""·�--",,..,.,-=�=,.

..o .ST� ..... .._. MArie .. anta �t:adlU
. F.' . o'A- -'�f4!�� ;'1'--- .. ·.wdf "'''''''.-- ," 4 ... °f

ellhum,esotâb'eléêimento:de Ensino Olh
cial pudera re,cüsái malrítu,) eOl·65 ...

'

o
"

Secf�ti'l;rio de �$d»car te (7), anos até o íníeío: do o fato será OOml'oi.:ado 'no, ' MAQUINA DE GOSTlJRÀ SINGER, �,'...
� -'_'_'-...,..--- -- .ção

' �. Culturá.; 'Deptit,i�6· ano letivo;' .i :dí.a· seguinte
.

a( .' .......r,úrá- v. HECEBE NA HORA 3 BELOS CORTES:
,

. . Laur.ó Lolts, ,'determinQu :,�s
.

'Nephum estabelecímento menta 'ao Inspt:tri:t Régio� _,
.

DE' TEcmo � AiIÉ,RICA:, FABRIL
"

" :1
Orçameníu �\\,\t?ri9á,�éa '�sc;:pil\!��' 'rO" d,e, ensíno 'oficial po�«tJ;'á i'ç n_lü de. �d\l�9� .';� tils� '.

.

,

I, tal 9b$en-â.tIci� Í!,(!}' (l�l'!e�O cusar �atr�cu1a d�, cr�an"l tor E�l,Qr' que :ç.o·; Rmt;P. ':�. PODE GÁNH,Aá YM YES'i1bQ 'f$ro

t'
.

'''JU· ,<)1 .: �üe', q·iS:P�:;��bre?1a' 'i�!,!��� � 'e� �d�je' esColà:r. Ou'� de ciÍlép� ��')""cl,\a'r .t�ará: ,EM PAlUS, SOB MEIH1i>À, �ELO FAMOSO
" .

, bL· eula no' ano ',d� .1965';" nós' caminhar para .outro . es-: as seguintes provídênçlás: lO! Co-.J.

ijUl1) montante" de cento P.' estatielecÍ1nenÚis de·' �rtSí" 'tàbelecimento, � qualquer-" a)' encammhavá. os éxce-. ,GÚSTUREIRO .- leITe nlln.
sessenta €i seis milhões. e no p+im,áiio:

' .\
.

candidato 'à f'requência es- dentes' aos ('<::t.a'belecfmerl-· '> � '.MAS, HÁ,UMÃ CONDIÇÃO...
.

cento e' onze mil' cruzeiros A máttiéula nós, estabele
.

cola�: no respectívo, estaóe- tos de ensino prÓ}dm� que
é o orçamento da Usina 'de' cimento� -de ensjno .pri�á.- iecimento. os possam absolver; : ...
Beneficiamento

.

de Leite rio oficiais s�r�, inlciàd!lr a': 'Independente da ordem b) criará classes de
'.,

e·

(U.�.L.), pata o corrente 8 de. fevel'�rro -epcerrando- cronológica dó
_

pedido de mergêncía, aproveitando o

exercício de 1.965.'
_

Têm 'as se nÇJ. dia '14,- e s�rá, pr�ce:- mateícula, -terão prererên- período ocíoso dos prédios
dida de, e�p�içãh 'de edí- ela para frequentar o es- escolares;

.

taIs oe eon'v,PNI,(>,",O r-!scS cri. tabelecímento de ensino os c) promoverá I
a, -çríaçâo

anças Cl�e. e�Wlll�tl!,r�in se- candídatos 'que rrequenta-
.

de escolas de emergêneías
,

'. ' ,', .

.

'. ram 'no 'ano anteríor. d) adotará outras medí-
}Javendo matriculas ex- das julgaqas necessárias ,

cedentes a capacidaàe 90 para .evítar a perda �do a-

estabelecímento
.

de ensíno, '00 escolar; ,.

. r;' S. I AN.G E R*
. .

.

-o, NOMIf GARi\N1:;E; O PROmJTO!

COMPR{\Í'-mo �ºOJl,1: A SUA

mesmas eírras receita e des
. 'pesa do .

orçamento re�é'm
aprovado pelo Governador
Oelso Ramos,

.'
.

.

Ministério da EdLlcação ,e ColtJjra:.
Escola Industrial de FJorianóJ)!llis Em vigor orç1Hn�nlo de Ponte. Alta'.

E D 'I :r:A.[ ',
..

i <,�,' : , , "

De ordem do Sr..Dire'��r;"·i�rno,�pt'ipli� ca��: :0 ���e:�ár��ciaib�:, ���iP����� g�u�J�::����-
co que, entre 22 e 30 do corrente mês, "'das, �tado, .. já se .enéontra em e que teve s·ua.lei de-meto- '

8.' 11 h tram-i . b "'00+' .

..

sta VIgor o' orçamento do mu-, aprovada pela 'Assembléia
.

as
.' oras, .:ncon: rarr:""se .

a e" ,,�" pes a. nícípío de Ponte Alta;. que Le�Üsi!!-tiva.
. I' .'

.Escola; as seguintes matrículas:
'.,

..

1. -.-: la. 'série giriasiál�·.: e�çlus.iv�l.en�
.

----...,.,-.-.,.......---..---------

para os alunos .da -��c�l�, '';�p�9.v�4�� ;p�Ia, Pref.eifo .de· M.orro.·..: da ·,Fu.ma,','ça,
."

c"·",_,.",, ".

primeira vez nét'réktid; sér.i��'.. ,:"'·�'·' ';,

'. c" .,�.
.

2._ - la. sérl({dQs', :ql!fS6�:\�r4,çniç?,s·, ,;de' '.'

"

e.rn Flor�an:6poHs, ',.
..'

Màquinas e Motores' e �De�enh:9; 'l1§cqic� fi?;
,

"." ..' .

•• , > ,. , -. '
,

.

'''E�tra.das', foi' o ; o,bletivo. pital do E:stado; par-a-: ffr:cicIo do Ensino . MédiQ), 'cüjQS''';,.eandld�lto.S fundamental de
i minha' pas már convênió <�on1" o PER

d(veÍ'ãb satisfazer às $egUint�s� .:e�ig�nci�s: sag�m,' poi Fl�rÍanópolis". que possi·bi1it� .. 8. .cóp,stttiÇã,1 .

a) Cer,tifica.dc).'de. concilu.s"ão
...
do �Gu,"ric Com essa:,'declara,çã,o� o de, uma pónte, em súa. te:r

. Prefeito Jorge' silyà, do ra.
, Ginasial ou equivalente;,' .,,;- ".,:" ,�- ',� f.., ': n'l.unicip,io;,sul��(') 4e Morr9

.

, , " ..�

, b)' Currf,cu�b escolar. (FiCha "1$) {� ',<. ,. da
. Fu!naç�, escl�rece� .

a ,.0 s�: 'J�r��; :Sil�a:, r��S·��. � :

c) Atestados 'de Sanidadç: Física·e. ,Men-:- respeito, de -sua vinda '_à .Ca nau anteo.ontem.

tal e de vacin'ação, pass?do,s p.elo :.D.E�S,;'f� -- ._ -�

d) Certificado. de AlistaÍnentó, .Mi�Üal .

.

ou de Reservista, se màio'i de'ir. ários;" .

,
:. Em Rfo Ver.melho:

I e) A"téstado de boa "condl�ta� ,passado �'n .' � A" t' d'
.

Ga'd.o. 'leite'l" (O
.

PQr au�oridade es(�olar; ;", ',',',' .:. rnme�ra mos ra ,e ..
,

f) 3 fotografias'3'x 4 ,,'
',: .,' - .�� ,": r ,.,I�oi. ré�nzaá'a. ';Ollt��b'o-m\'i:;eítéiro, ··c.hefi'atlo peII> dr.�'.

Todos os' doctimentos deVenr:itrr" as :fi.t.J :�+OrÍlpa,téci.trteJ;>.tb de Jn,ce- "'�'oao uemaria' üa;\'RJ.j.ll.ZZ-i: D�rta:l'l!tent. S!I8)

mas n�conheqid�. .

< <�:,.,j,: : �_�'i ";',��; ': '; t:sad:s':ri2:�:Hr�eg�l�:('::':�l-o:�àr:�f=:s-'�::��:�'
'".

FJorianój:m1is . .19 dej��eiro:; de· 196.5. "rr.', :arO" V�rri1('lh),' irit,>rbr Jercey ,e h�ian�ês. >, N.esta

CLAUCO RODRIGUES CORlttA .de Flo:i�nópqlis. . ,me,sma o�ortuniC1�de f?ra;:n
,.

. - .

.

"

.

'

.. Pre�lJgI�l;am. '''. azolltecl- ap�esentaaos OS duimaIS oe

Sccl'etano
'. '7:�.' : ' J;l1ellt9, preseb.,tes'- 'pe��ol� _��J.s raças lei�eü·a;;,. r:ven-

_ men�e;,. o I Govér,p..aclt)r .

Gel- .dlqor sob fmaüclamen�·
SÓ .' Ramos,' O .dr. t\.l1tQ�1io' patrocinado 'pelc) Pr0íétd
Pichetti, � SecreÜrió ,ja; Á- Gado Leiteiró e 'qti� estão

irricult,ura, o Sei1ador A,tllio' ná proprieda"e Je jovens
montana,

.

o
.

deputado' Dib sódos de. cIube 43. ."

P
'.

.

.

�,

Oherem, General Vt;ig�\' Li� 'CQnforme" decrr�r3.ç:,io "uo' .
'.. '.'

'.

t
ii'

.

'

.

:m:a'; presi�ente da F�l=t�30,
'

ci�.,. Cav�iia:zzl, de:�.t'hi yé- :, r i� P' ;::; r .i:' �V.

grande l'!-ume=o ce te('UlCOS mco. da Autarq�la. lJBl!'-'"
. �, � g �

.6ndé e�ta:vám.',!) doutor Projeto
.

Gado lieitelrQ, a '

. '. '.

'. .

Gla,uco Olinguer Dlrefor dá .Amostra de Rt'::>' vermelhó,
'

.. ORBE.·PBESS' .,...: �RAGA
ACARESC, à'i.nd'â �stivel'am ria' jurisdição do ::::.en trQ" de -:- A '�étima Feira Inte;-nacio

,'presentes .criadores �-e· Ga- Reproducá:o, nO 3 visou es�' nal-- de :Brnb s81'4 organiZa:
cio Leiteir� doutras zonas p�cia:me�te, os' fins de' d�, eq.tr� 12 e �ti de"seteni·
rurá.!o; de Flóri;t,lÓpolis.

-
. 'unia avaliação ou' sej.à;

.

() 'bro de 1965:' .

A Amostra- foi' implanta-' i'qué se faz, c,ome;) se fe�;:..r- __ c

d.!1 pela e.quipe técnica, da para ,que _.s� f:;ti·.o que já,
autaquia tn3L�Prpjeto Ga\,lo foi alcançado.

\; ,

.

.

, } \
�

,,'. . ,

s

i '"No 0.(0 da compra exija o cupom que lhe dam'
direito a concorrer a esta fabuiosa viagem I

.

,�

'"

'\/, ....

.�,

-

",.1
.... ::.

----_---

.

Visto:

ARLINDe.GmMAR.i�s:::� .:'1
Diretor.:;Substituto ", ,,:

...�7�j��·5� ,

- \. /,

I ,.

.\

,J!.s r«ais Belas Ccnfeccõe� ...
'",: -

"

De P�$'��i� ESl1lltrle e 'J:1'ra�,ã�' .; ",

�m '15' F""Ir.i';I��i�shpos p��'am,eri'�s
.'

," ".'
M.a A MODELAR E MAGIE, .BQ;utl-rrUE.

;'/ '

po uma revish dos êxitos
dos trabalhos de 20 anos

Divididos f'Íll 12 grupos,
os produtos exibidos, .' do'

.' país e do estrangeiro, po
rão em relêvó, antes de tu

,do, os 'prihcip'�is setores �.a
indústria de maquinari'3..

. Na mostra figur,�rão, en

tre outras, máquinas 'fErra
menteira e moÍdad'Jras, ins
tpla�ões e1etrôtécnkas, de

alta e·baixa tE'nsãô, equipa-

8 A BO:R 080'
SÔ C'[FE, 'ZITO

}' I • .f'

-_.....-.... -- ,_.__ _.._----- --�--'" ,

. r�IETRÓPOLE"MOTRIZ
um cªrro nacional

de construçãq de ;máquinas
na . TchecoslÓváquia.

Silverra. Jr. 'em Florianópolis,

J _.

,",: ".7

:, .i

,,':.1(", ; ,

..
, ( .. '�.

.
'

•

\.

" s:.-'o.pôsios· cjentíl'icos e 17
dias dedicacl.::' s a estl1nl,('). e

")"'1'1 :'e-�ên:;ia
técnica.

sôb,\e a 'neva

� t .'
r .

,.

111 ti'"
t � J;

..•'-._-----

AfiADORES' TABU
�.
Para lâminas de.barliéar (60 'barbm

com uma lâmina)
Reprefentante n/praça· .......

· I. Ramo�
Ltda - Cx.. Postal 467 -, Pedidos pelo Re
embolso.

--,-- - __ o • _ --_._--

.
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Arnaldo: S. Thiago igual número de pessoas, e

volui ràpidamente na pista
do Galeão e' levanta arroja
damente o vôo com destino
a Washington, com escalas

Lima, no Peru e Miami, en

tão já em território ameríca
no.

De bordei, inúmeras mãos

'�
,

VIAGEM MARAVILHO
SA! Quatro horas da madru

gada .de domingo; dia 17 de

janeiro de 1965 Um enorme

avião a jacto "CORONADO",
com cêrca de 150 poltronas,
podendo assim transportar

EXCEPCIONAL OPORTUNIDADE'

EXCEPCIONAL OPORTUNIDADE'
'

,

, VENDE-SE UMA PROPRIEDADE, NA
RUA SANTOS SARAIVA, No. 1269, 'NO

ESTREITO, COM O TERRENO MEDI�DO
61, METROS' DE FRENTE POR, 90 DE
FUNDOS E CASA RECEM CONSTRUIDA
COM 11 PEÇAS, GAl�AG$M E PORÃO
HABITAVEL. TRATAR NO LOCAL OU

PELO FONE 6231. ..

----'..,.._---.,---:--- ---...---

nRA,
Clínica Infantil

EVA ".
'

'.

Consultório' rua Jerônimo Coelho no. 325.

.

mcon;u, 2Ó7 '- Ed JuJieta Fonf': .2495 - h0
rário da� 14.�() 8S 18 hs

---,---.-, -

Oumier1�f d� �aula Ribeiro,
Coütabilidade, EconOlnía -. Advo·

cacia Jmnôsto d� Renda -: Emorêsthnp
Comruls6riL - Reavallação do Ativo das
Emprêsm (Le�·!::J 57') - Impôsto -\diciona
de R&1da (Lucros Extraordinários 'J

Escritóric: Rua Cons, Mafra. 57
Caixa Posta], 613 - FOTIf' m:�3':1

. ,

------�- -- ._,----

pam, na Espanha, com o�
serviço� públicos de t.rans-

portes e hDteis. sabe que
não haverá "ntenupções de

serviços'· aereos, marítimos

nern ferroviários. S a b e.
que 'o bonde, o ta,xi e os'

"emais serviços púb�i<:)s
.' funcionam regularmente.

Depois de elogwr a ama'
nulidade e J,S at'.'r,c:ôe<:, \.!is.
r�ensadas ao' turista na Es'
�l'lnha" Vizenzo Terese ter-.
Irmo� seu art.igo assim:
,� d' d�L; ao pos')') ej�mr E: p"n-,
�àr que n::t ltali".. Sp devl'
ti:: ter seíllo,:, e bem pre3en
:10 o que a\!Jntece Jom (Js

j;'�' ises que nas fazem e:)D-
Rua Santos Saraiv.!l. 453

• .
- ESTREITO'�,I rrencm, ';; fazer todr> o

'y,ssível pa r'l c0ntenta,r ú '

.'
'

.

tll>i�ta ital:an".e .

fstr::ln-_-----,.-------,-----,.-w.--.. -JI!leIrO, esO�-:lal·r'1('nte u·�.)- � . ,
'

'�\.� quand; se CO!l.' td�ra • I
' � ; Quem conslroi, já sabe •

':Ill'e está di,�i�\uindo ? t�! - .. '. •
rl�mo na I';'l, la e qUE' se � T p �
in põ� a ne�'ssictacl€ de to JII', acos e ' aquels •

'�/;��esr;;_edic!':; sérias e 11::" Rodapés Forras •
CRQUESTn. �\

" Pcrlas de F.erro.e Madeira
,

,�FTIARMONTC'A TCHECA ...

.• Jinelas de Ferro, de Correr ( Basculantes .•ORBE-PRESS - ,:RAGA ..
- De uma excursaQ de"

I

Pnrlões de Ferro •

g:a:e�::�asa p;��g:r��:.�· ,

Fara prénla entrega e por prpço lhais econortticos �
seus dIretores, Karc! An- III ...

�ri:!st:��1;���::;�:s�;: COmHenSaUOs·�araná Ltada .' :
país, doze concertos, exe-' II •

cas e focloricrs, ao. qual cutando obras de Stravi ...."k • ..
se junta uma perfeita or- Musorgsky, Beeth,oven, RUA DR .. FÚLVIO ADUCCE, H.o 748 ;-.-

• T�leloee 6277
ASSOtlf�(lO DE PAIS E AMJGOS .. ESTIIEITO :'.

00 EXCEPCIONAIS .: r.ompeDSSados de,: Pinho Imbuia �
EDITAL DE CONVOCAÇAO ...

Feij�e c6���: ��d;:n��rs:c��:id��t�s:a��!�;::rdê ��oe� � Amendoim Paq�Marfim
. �

Amigos dos E;'cepcionais, - APAEF�, quites com a Te� " Loro Gonçalo-Alves JII
souraria, para f;t .,Asse'11bléia Geral a ser rea1iz<!da sábado, • •
dia 30, às 19 hor,as, tendo localização no Oolégio Catari- • 1:ahrenva Mo;;no �
nense.

C d C Ih
JII

A Assembléia Geral terá a seguinte ordem do dia:' • e ro arva o , �
1 - Aprovação dos Estatutos; , FaDtada . Pau-Oleo _2 - Assuntos, Gerais.

Obser.vaçãc:>: em cas@ de não' haver número legal no ,
'e .os lamosos _

prazo estipulado, ,a sessão iniciará em s'egunda convoca· • ,çã0, às 1t�h _3<1min., cap ,tlUf.llquer número. , ,
Florian6pol:s, 21 de janeiro de 1965. _

Luiz Pasold � Secl'. Ge1'al,APA�F; 22�6�:",fi_.jX\

batem nos vidro MS jane
las hermeticamente fecha

dàs, mal sendo os seus ges
tos de despedida lobrigados
-pelos que, de terra, lhes ace

nam com os lenços, alguns
dos quais molhados de lágri
mas que a saudade começa
fi fazer deslisar pelas faces
dos pais, dos irmãos, da noí
vas dos que tão celeremente

partiram, ..
Quem' são os heróis dessa

maravilhosa façanha aéro

geográfica, hoje tão comum

em quase todos os p';ísp,<; ci
vilizados e com a qual nem
sequer sonhár�rnos nós

últimos. abencerraeens, gra-
.cas a uma -longevíâade que
vai se tornando também ha

bitual nos tempos ' hodier

nos, daquela éoooa de tran

quilidade e comodismo, com
que' nos acostumamos?
São dôze jovens engenhei

ros. recerri-rormados nela

Fs('')la Nacional de Enge
nharia da Universidade do

Brpsil, um dos quais não

pôde vii,iar sozinho e se fez

acomp311:har de sua' jovem
",' .

espôsa, levando esta em sua

comp,'mhia uma colega. tam
bem formada em Filos"fia e

a cujo elevado discernimen
to artístico irá prestar essa

longa viagem dE, seis mêses,
at!"av,és das cidades mais
famosas da. . América e da
Europa, inestimável serviço,
pois que lhe aguçará ainda
mais o profuI'.Go senso de

,observação'; em que reside
todo o ascendente cultural
dos que Se consagram às
Belas Artes.

Como progride a humani
dade! ,Como procurfi o ho
mem bn'.sileiro acompanhar
êsse rápido progresso das

ciências, da técnica, em to
dos os setores da atividade
construtiva!

,E quanto ao nosso ânimo

P,!1triótiG.o sabem' comunicar
entusiasmo re'C1lizações dês
S8 gênero: da nossa juventu
de escolar!
Para sermos fra't1r;os. em

tx:etanto, devemos desde 10-

.
go dizer' que souhemos do
notável ,aconterimento cultu-

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

SANTA CATARINA PRECISA DA BR 59

Opnrtllnid8des em Imóveis
CASA NOVINHA DE' ALVENARIA PRONTA PARA MORAR Bem funcio-

nal _ Com 3 qL!.artos e demais dependências.
Pode ser visitada de 2_<:\ a sábado no horário comercial.
Com entrada de Cr� 2.000.000 e saldo em 20 meses.

Rua Santos Sa.raiva esquina da Odilon Gallotti no Morro do Geraldo _' Es-
t.reito

.

Q
(

!

das - Tôda de tijolos.

- Na Rua Vereador Batista Pereira casa com 3 quartos e demais depende·

� Na Agronômica casa de alvenaria ·com 2 residências: Na parte de cima
2 quartos - '2 salas _ cozinha e b,anheiro; Na parte de 'baixo _ '2 q"J.13ortm: _ sala
-€ozinha e sanitário.

... No centre -:- Rua Cristovão Nunes 'Pires 23 - casa cam 3 quartos e demais
dependêndas (' telefone- - Freço de o�asião /é

- Estreite - Rua Balneário - Gasa de material com garagem. Terreno freno
te para o ma:r:' e fundos para a Rua Balneário' medindo lC,40 de frente por 54,80
de fundos. Preço facilitado. Entrada minima.

','
-- Fina i'e�idência a Rua Visconde de Ouro Preto ..,.... 2 pavimentos em cima 4

.

qUll'l'tos - 4 821:>8 -' banheiro - cozmha, e varandão: em baixo 4 salas - 4 quar
í;us e dependências sanitárias.

- Cas� nn r'p,nh'n - Otimo ponto comercial - Rua João Pinto cOln fundos
para o Caes Liberdade. ""i

•

"-�'''_'''''''''_''�''''''"'''m����RI
:- Praia 'Pereque - Casa nova sem ser baüitada - 2 pavimentos preçó

cilítado.
'

,- Praia - Lagoa da Conceição -- Casa com um grande terreno. Boa opor-
tunidade para loteamento.

'

- No Jardim. Atlâtico - Terreno bem localizado - metade dos preços �or

rentes.
,

- Praia Coauejros - casa de ma:deira de lei"na praia da Saudade. Aceita o-

fertas. Bom preço. . .-

- Casa no eentl·o � Rúa Consei,heiro' Mà:fra'- Otimo tlonto' pára comercio
.- Casa com 3 quartos - 3 salas ,-

>
côzinba ..;.. b�eiro é· dispensa.

,

- Soorado Comercial e Residenctal"bem no,'pentro',-- Rua \rcipreste Paiva.
Na frente do "Jl'C Ritz No terreo Loja cOll1ercial e escritório: no alto' ámpla re·

sidência. Possue ainda pmplo porão para depósito.

,
\

ral, pela círcunstâncía de do os seus avós, debulhados possa 'ser encontrado .em

ter.mos entre aqueles jovens em, lágrimas, acompanha templo antigo' .' e' é precí
que partiram, cusados, para vam o lentro emurchecer so acompanhar a marcha
uma viagem tão longa, dois do mais dileto rebento da ascencional do espírito hu
dos nossos netos... e é aín- família, roubado à vida aos mano, sob pena de ficarmos
da esta partícul ir círcunstãn dezessete anos de idade; a- adstritos ao cortejado ma

cias que nos faculta ultili- quele menino que nascera nejo das canelas, que hoje
zarmos a coluna, bondosa poeta, corno o pai e como o erige em reis aos seus dan
mente posto .ao nosso dís- próprio avô. agora inteira- tescos manejadores ...
por, como jorralista ama- mente contaminado pelo es- Vão, meus, queridos netos:
dor que somos: por um dos perito do' século - 'esta ver- acompanhem o progresso].
mais prestigiosos diários M tígínosa ânsie de evoluir, de Visitem os centros' índus
Brasil, para' r'.iscretearmos prosperar, de progredir, par .tríaís .da , América e da Eu
sôbre um nove périplo de tia, com uma chispa de luz "ropa; acompanhem com en
modernos Hanc-ns e de mui- nos olhos, para uma viagem tüsíasmo de' jovens cultos a

to mais vastas proporções, encantada, em busca não de
'

execução de', obras que á cí
utilizando-se os víatores de bd'à'S em seus castelos me-" ência planeja

-

e 'o' braço fir
todos os atuai') meios de, 'cllevais, mas de filhos dile-

.

me dos
' heróis 'do' trabalho

transnorte: ar êeo, mariti . tos de Plutão, em' suas 'for- realiza: a contento. Inebriem
mo, fluvial, rod iviário e fer- [as cíclónícas, em

'

instala 'se das glória»�' terrenas :e
roviárío, como :í natural.' cões' eletrônícas, para se a-

'. ímedíatas dêsté vertígínoso
, Aquela meriír a que veio costumar ao' fnigqr das tur- ',sécul'o da, desintegra'Ç'ãà, a-_

ao mundo na rradrugada de binas, para se aperfeiço,ar' atômica, já-' sorihada por 1:>e
14 de maio de 1940, na pa-' no manejo da fôrçá elétrí- ,mócrfto; vejarn . tudo, exa

cata cidadesinh i de São ca, pois+que tudo -ísso é fei- minem tudo::' Más apsnas

Francisco, outr- ra tão cheia to para servir ao Brasil, cu: ,admitam que seu .avô lhes
de 'seduções nr' arais, à mar- jo povo, em parte; . ainda faça um pedidor o de' .tra
gem d:', limpid '. Bazitonga morre ele fome mas gam- .

zer me, da Grécfa, um ramo
elevava-se ao ar celeremente boas; nos estivados; nss so- .. do velho carvalho a cuja
num grande R ião a jacto, turnas praias do mar e à

:'
sobra: o divina 'Platão" gra

numa outra J'lmiJ')osa ma beira 'doS' rio::;, más' cujas ci-
,-

vou em: caracteres gregos o
drugada, 24 aT' 1S após. tê-la

.

dadãos não podem, perder. pensá"lTIénto dif :Sór;r�té� sô-
a cegonha ,tt'1Z do das nú- o seu tempo, desc1e:q�e cul-, 'bre (a' Imort�ll'd�e (ia, Ahria
vens aos m'ternos bra- turalmente especialIzados' e, de' preferenGla, se forem

ços, " Como �(' fez tudo is- em qualquer atividade cien à Palestina, uma pequena
so tão ràpidan ente! Como tífica, 'porque as' indústrias fôlha que seja daquelas, an-
se produziram tais transfor- os requisitam, ,<:\fanosamen- tiguíssimas' oliveiras 'que. di

ma.ções à mar�ira daqueles
.

te" para os seus labôres sem zem ainda, existir sôbre,
_

o

contos de fad2 S em que há treguas,.. O século está a Monte a que Jesus subiu e

toqlles de vans mágicas, find,ar. O homem quer subs- na hora da
'

tramlfigtiração
,par$) deslumh"amento dos tituír·se a, Deus. afronta os mostrou-se ao,s seus· discí
infantes 'que f'�avam ouvi- nÇlvos .tempos com. os seus' pulos em, tôd<t, a sua grór�a,
do, horas mortas da; noite, escudos ,de nava têmpera .... para implorar ao Pai,' na

as histórias da tia' Luiza, Já" co'gita em chegar, muito' véspera do' grande crime
concertando os peixes que o breve, à luz, já óbjetiva Ir', qllle á humaniciáde ia prati'
velho pescador trazià, sob a

. mais longe a Marte, a Ve-, caio, de lesa-div!JJ.ldáde, 'pelo
luz da candei",! nus, .. Qualquer dia dêstes crucifixamento de Cristo:

Aquele menho que nascia quererá apagar o sol com "PAI, SE E· POSSI'VEL, A
em 15 de jane'ro do mesmo algum velho apagador de an FÀSTA DE MIM EST� CA

ano, na ents.b esburacada tigas lâmpadas, que ainda' LICE". E volta.i com Jesus
ruela de Paul::>, Brito, quan- sob as bênção!: de Deus!

atidai Internacionais
A RAU PAr(:i'IUIP!� DO
ESTABELEC :MENTO DAS
BASES DAS!' NEGOCIA
ÇõES DO PROJETO
KENNEDY .

gánizaéão turÍ'31 'ca de c 'l.i o'
de���lvimento e aperfeI-0- ") •

ç6arnento se oct';pam com

seriedade e ampla visão do

futuro, alguns orgãos d0

Martinu, Smetane e Dvo
rak. Os músicos tchecas a

tuaram ,em. Paris, Auxerre,
Dijon, Marselha, Lille e �u

tras cidades, obtendo ex-

ORBE-F_RESS -. RAU
governo". traordinário êxito confír..
"O 'turista - continua,
'. . mado pelo .'p'úbHco e pela. -

dizendo - não se preocu:-.
,
imprens·a.

RAU

ria.organizaçf'o do GATT
declarou que os Estadcs
em via de c esenvolvimen
to decidiram corntituir u

ma comissão de trê" E::ta

do.:;, a RAU alndia e o

Brasil, para ').stabelecar os

pr�ncípios . qu': sE':át) apli
ca "OS no deccrrer das nego
ciações do pll'jei·) K,�nne'_
dy.
0, represen a�1�e átabe
acres'centoH -!L18 esta co

missão se reu "1,r;J, em bre-

Ex1,�a· em sel' carr0
Lona de Preics··· COLADAS
� 60%, mais no apf.Jveita
'l'14'nto da." Lv.oas,

ve para
pios.

os princí-
CASA DOS 'FRE:J:

A ORGAN1LA':';Ãll
TURISTICA F:SPA�THOL
E' EXElVrpLO FARA O
MUNDO

ORBE-PRESS ESPA-
NHA - "Co '�a�j'<:\, ::o.úl7ra ..

dez, limpeza -- são os mo

tivos pelos quais os turis
t.as afluem' a Espanha , ca

da VEZ mais em. mai.Qr nú
l11E'rO"', afirma Vizenzo g'e
rese em "La Voce di N'i1'-
poli".

O autor do f1rtigo, que
assistiu na Es )anha ao re�

cento Congres10. da Asso
ção internacional de Exper
tos Científicos .de Turismo

.

assinala que "a Espanha
põe à disposi�'io da turista
internacional )um imenso
patrimônio de. belezas ,:1-

turais, histórkas, artísti-
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NO SETOR DOS ESPORTES

Na· penúltima' rodada do turno

Go!eados
I

'FI!I
�reabilit ndo-

Numa tarde decepcíonan
te onde apenas: Sérgio se

salvou, o Ftgueirense após
, realizar bôas exíbíções,
veio a cair galeado perante
o Marcílio Dias.. penúltímo

; colocado do atual certame,
pela contagem de 4 x O.
A vitória,marcilista, ba

seou-se especialmente. nos
avantes Renê e Ratinho
que- a base de 'estocadas
rápidas, acabaram por com,

\_llicar todo o sistema de
fensivo do' Figueirense que
na .primeíra . etapa dedi
cou-se totalmente para
que não tôsse derrotado

cíalmente, uma vez que Q

Marcilío :Dias, nesta eta

pa, já vencia, por 1 x O, e

Jogava trem melhor.
Na segunda.. etapa, o

]\{arçilio Pias' apertou 'J

cêrco e assim ,foi fácil co

lher a:' Vitória de 4 x 0,
placard que ninguém po
deria admitir pois o alvi
negro da ilha vinha, em

balado e com possíbílída
eles de bisar suas últimas

'

atuações.
Tal 'não aconteceu, por

que os jogadores do .Fi

gueírenss, estiveram írre

conhecíveís propícíanoo a

que Renê e Ratinho, doispor contagem maio!" 'par-,
-------.,._----------_..�__"....._,-....._.......

... ,.

./

""',.

ces a que o Barroso 'pud'e;;
se contar com 8. chance de

conquistar nôvo triunfo
. fóra de seu reduto.

VENCE () GUARANI

Em Blumenau" o Guara-
ny conseg'uiu vencer ao

Tupy, pela contag'em de
2' x 1, após terminar o pri
meiro período com vanta
gem no marcador por 1xO,
gol conquistà:do por Gai vo
go e Schelo; Nilo e Chico:
da Silva, Gaivota, Ivo P.

Joel. O Tupy com: Larl;
Joel, barcy Faria. ArÃI e ('o
ronel; Alcino e Pédrinl1o;

Finalmente, em Joinvil�
le, o Amérii!a, após estar
vencendo parcialmente ao

OlímpiCO por 1 x O, quan
do teve chances de mar�

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

G. E. Guarujá pede revanche ao qua
dro de Arbitras e ho'menageia o pre

sidente OSNI M'ELO
Enc.ontra-se em estudos adverso de 5' x 2, quando

o pedido de revanche que Virgilio Jorge foi o arti:"
se formulado pelos compo- lheiro da ,partida com 2
nentes do ,Grêmio Esporti- gols, os rapazes da Rádio
vo : Guarujá contra 'o qua- Guarüjá solicitarão reva
dro de árbitros da Fedeta� che para o próximo dia 31,
cão Cátarinense de Fute- quando todos os ·árbitrJs
boI, estarao na capital, san/n-
Fundamenta o pedido. do assim o problema rie

dos guaTujeanos de que -JS reforços por falta de joga
árbitros atuaram reforça- dores.
dos por elementos com

pletamente estranhos àque
1e départamento especiali
zado, cn"'st,ituindo:-se �stes
a base da vitória' a1('!'
c1a contra os Vermelhi-

Áproveitando esta 01"01'-:
tunidade, à equipe da Rá
dio GuaTujá, estará )pres-.
tando sua homenagem ao

presidente 08ni Melo.
O jôgo servirá de preli

mi\}at do clássico Avaí x

Figueirense,. .

nhos".

REDATOR

PEDRO PAutO MACHADO
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COLABORADORES'
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ABELARDO ABRAHAM
'

"

cal' mais tentos, cedeu ao

empat�.�na etapa ',decisi 'a
da partrda. Tit.e abriu '1

contagem .acs.. 3ª, minuto .s

.� J '.'
..

.."

tende tão cedo abandonar
a prática I

do esporte que o

consagra como um dai>
mais completos, senão o

mais completo em sua po

sição no Estado. Daí o con

e .(...,
.

•

I 'lS /

1.1 I

íO'\,

,
j

�"
7("::\

-Ó::

e Ronald �mpatou para o

Olímpico .. O Ol implco for
mou com: Barreira, Zézl
nho, Nilson, Roberto e Or
lando ; . Mauro e Pararia:
Lila, Jóca, Quatorze; e R')
nad. '

o Tupy com: :'l'orberto;
Waldemar, Adael, Ney e

Antônio Carlos; Valdir e

Mlltinhos: Osvaldinho, p�:"
dro Ivo, Naninho e Mura
ra (Tlte Arbitragem

'

de
Arno Boos.

--_. , .."r-�_-�__�-----

Bresilelro é S8JJO' em C:mpeonato
Internacional d,j Xadrez

HASTING, INGLATERRÁ
(BNS), _ o russo Paul Ke

o resultado final do tor
reio foi o seguinte:
Keres, 8 pontos; Gligoric

e Gheorghiu, 6 pontos· e

meio cada uni: Pfleger, 6
pontos, Óaprindashvili, 5
pontos; Hindle, 4 e meio;
Antônío Rocha (brasileiro)
3 pontos e meio: Litblewo
od e Lee . 2 pontos cada
um; e Mardle, 1 ponto. ';

cluír-se que Ameríca, Ca- res, de 48 anos de idade"
xías. cu 'I'upy deverão lutar g a n 11 o u o campeonato
pelai posse dei player de ca- principal do Congresso 111-

. belos' brancos que repre-, ternacíonal de Xadrez, ce-
senta um dos esteios do lebrada nessa ci +ade.

.

nosso futebol.

Quem vencerá?

pre-

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

Mais recordes caem sob as rodas
:-.

.

,voia'ntes britânicos
AUCKíLAND '-,.- (BNS) 'o re.corde anterior era

O ex-campeão mundüiJ de de 1 minuto e 25.2 segun
automobW&nw "...Grae.b<.l11 dos, ,estabe:l-ecidQ

.
'no - "aflO

Hill, da Grã-Bretanha, ba- passado, também durante
teu o recorde de uma' VOl- treinamento, pelo neozelan
ta durante uma sessão :1e
treinaniento final, com vi.s
tas ao. Grande 'Prêmio d:l
Nova Zelândia, que ser:1-
disputadO sábado próxi-

dês Bruce McLaree,
um "Coouer" '

Outro �x-c�mpeão mun

dial, Jim Clarck" da Grã
Bretanha, ao volante de
um "Lotus" de 2.5 litros,
registrou. marca de meio
segundo a mais que HilJ.
,Bruce McLaren fica as.,.

sim em terceiro lugar, à

luz. rless"l.g marcás agora eg

tabelecidas.

atacantes apenas, cons- voltou a: marcar' aos 22

truíssern o placar desmora-
.

minutos, placar' com que,
Iízarítede 4 x O, .: terminou .a primeJra"fase,··
O' Figueirense roí: ,:'uma··

. Na etapa-' complementar
caricatura do último Fi-, ..o HercíÜ9"· L�u'i C' 'procurpu
gueírense que atuou: 'cbn-, faz.et· CO!):1,. ',(lue. 'ó>tempo s,"

tra.» Guarany.: apresentan' . esd.oàsse' seTh ,i;e';.enlpregár"
d9��e c�mo um amontoado ,nás. 'Joog_ad�s mai; rísPida�".
de jogadores, ! sem.' qU8,1� Mesmo assim';' Luiz. Ca<
quer inspiração e sem los marcou o: ·q�arto·' ponto ..

maiores possibilidades uma hercilísta para- Osmar aos Em conversa com, a re
vez .que o sistema ernpre- 34 minutos th;ar"o zéro do portagem, o' zagueiro Sér
gado pelo onze marctlís+a marcador, ao concluir cem gio' confirmOu os' rumores
deixou o Figueirense cOu'.-· êxito uma eobranca . de um que corriam pela cidade,
pletamente . perdido e sem esc:;nteio por'ÁdÍlson. segundo os quais pretende
forças para· sair do em." - deí

' .•'

t C ít I L- 1""

O Hercílio Luz; formou eixar es a uapna tao
:

0-'
ranhado, , . ." .

I go termine os compromis-com: 'Vll.nde.rJey .(Rau); P I

O Marcílio Dias abriu> Elrrrar , Perírínho, Walmir· e -sos do F'ígueírense rias Se

contagem aos 44 minutos Pedroca; ,'I'rl·imfp e Luiz míünaís, para radicar-fie
ela primeira fase através' Carlos; Mareio," Rudímar, em Joinville. O "crack" de

ele Renê. Ratinho, a 1 mi- Ivan e Waltínho "(Gonza-. 1964 do futebol' florianopo-
nutos num bélisstmo tento

. ga). "Iítano está com. 27 anos,
de cabeça marcou 2 x D. mas em sua 'melhor forma

Ratinho, novamente, i,)S
.

Caxias: 'iAma:ury; Luízí- técnica e física, não

12 minutos numa [ogaãa nho, Caruca, Orlando e Bi

individual elêyo�l p a � q bi ; Dinbo (Antônio Paulo)
3 x O e Renê, encerrou a é Osmar; Adilson, Dídf ,

contagem escorando de Genúlio e Zézinho ..
:

Impressões de Viagem i'dul.S � rOlíti·'.'J.'·,. para a Es cabeça um centro da di- '. Arbitfag·em. nOl;inaJ de
G I B R A L'T A d p;�nh::\ reita, aos '29 minutos. O Zó�li. ThoHlé e a' renda náJ

Marcíliq Diljl.s fonnou com: foi fornecida.
Quem, pelo mar, eJ;ltra . lv.fEDITJ::RRA:SEO Zé Carlos; Djalma,' Edi).",

no Mar Mediterrâneo, pas-
' Joel e A.lexandre; 'Somb!"? METRQP.OL R,EAB,ILITA-

sará primeiro pelos iUl);>01,.,;:, .,.Logo que se passa }leio �� 7ile�'S; m.ti_"-:.ino',· Rê'ii2; �':, .SE AMP�AMEN'J!:E ,-

�tantes rochedos do Estrei- Éstreito, de Gibralt<'J r entre Armando e n,ro. Figueiren�
'., to' de Gibraltar, que há vá os importantes rochedos, e l:ie: Jocely; Márreco, Ser- Em CriciUlna, o Metro

'"
rios séculos Ise encontram ceuta: Ina Afnca, -penetra- gio, Edio e 'Manoel; Val<\- paI conseguiu complE't:1
nas mãos dos Ingleses, <lu: se terra; ora cm. 'lnar aber rio e Bélinho; Wilson, Ito reabilitação de seus insu-
ali construiram uma for- to sob um sol inclemento, (Zézinho)" Ronaldo e Cal'- ce�sos· ànt'eriores ao S,(

taleza.. inexpugnável, um com' ventos 'quentes orhm- 1�I\l1os. Arbitragem de :>\�il- plartar com méritos á re

pont!o fortificado, entre a dos da Airica, :l'.l suaves ton° Chagas e renda ele ,Presentação do 'Ahnirante
Europa e a Africa. brisas sooradas desde. as Cr$ 372.300,00. Barroso, pela, contagem de
o Estreito, de Gibraltar, ,·'costas, da Espanha, França, Anormalidades: Arman- 3 x O, após trmnfo parcial

as chamadas "Cohma dr Itália- ou gré.cia. do e Manoel �oram expu'- na primeira .fase por 1 x' 0,
Hercules", nome do heroi E' um :,ráfego incesl>ant(: sos do gramado por agres- .

O Metropol voltou, a cum

Mit01ogico' que apartou í)S de navios mercantes e de são, aos 8 minutos da fase prir (excelente. exibiçã'o de
montes Calpe e Abilia. 'g'lerra, 88n:ici o Jvi:':.r lHe·. final. -

futebol, não dando chen-
All o continente europeú diterrâneo de' 'l!l1a impor- O HercíIio' Luz defendeu

se s�para do afrjcano e b tância sem' pal' 'i)ara � na- a posição de líder do certa
oceano atlântico comunica: vegação' é 11m ponto estra me, ao receber a visita do
se com o mar mediter.ci),:" tégico par::t f);;CI';1ÇÕ'-"S na- Caxias Que vem despon-
neo. vais. tando com altr e baixe,s
Mesmo de bordo avista- nesta fase do c�.B,1peonato.

se o rochedo foni:ficado Algéria, TunisÜ't,
.

Líbia O clube herciIísta fazen-
da peninsula de Gibraltar e' Egito na parte. da AÜ·:'::a do uma excelente exibicãb
de aproximadamente

..
5 km e a pequenil!B. 'Chi:pr8 1'0- ,de futebol, acabou por

de comprimento, 1 km de ram ficando Di:':;, ':rás, en- ,rharca'l' 4 x 1, numa vitóri::t
largura e cerca de 40Q m. quanto mal::; �l.�� in te f;(;a.., fácil, quando jogou des
de altura, emergindo no vam as ';''l.��cnare� ,�Iamo·· IPreocupadamente na i se
mar. Um farol .iIumil:a a sas praias da Espanha, gunda etapa após marcar

,

iPonta, sul do; estreito e França, H�',:ia, pa:;;sandc-. 3 x O na fase inicial nos

mostra aos navegantes a' se por 'Sardenha ·Sir.llm e primeiros 25 .n1inutos de
passagem e a Zona Militar Greta ao sul da GréCIa. luta.
do pôrto de guerra.'

.

l<'oram "eIS dias clc vi�,- O Caxias, diante de um

Gfbraltar, .0 ponto mais ge.'.n pelo lmwl';,) "{lar, Clt.;," adversário versátil e objt:-
próxilno da, Africa, d embora erisp�J,c1� pelos ven tivo teve que se curvar em"

apenas' 20 I,{m de Ceuta. Es tos.' aprese'1t3,-se sempre bora lutasse bravamenre PeráciO, Tantcs, Carlinhos
ta praça fCirte é separada calmo, até eheg�,rmos a para desmanchar a gran- e Bastinbcs.

.

zona, tendo possivelmen",e' Portugal. de d.iferença de gols.
da Espanha pela zona rL�U E' o Mt3dl'h·l's.neo um i- ,Log'o aos 8 minutos. Ivan EMPATE. EM JOINVILLE
tra' ._ "LALINFA" abriu a CO'1t,a,',,·".·.n.,l apo)>: :-,_,menso m(u, _luaS8 Sf'l.lr�·e _

_ '"

Para o viajante que pe- calmo e :3eff:n,), mas, e(l:1S- proful1ctar-�" p"la área g,:!
la primeira vez ali p8..ssa, \tantemen�,e sacudido por versária é ficar livre; iren-
ê uma sensação sabe .... -se violentos ventos., te a fre'lte rom o arqueiro.
tão próximo d:� Africa e Embora nãJ se sinta a Rudima", :1"S ]'7 minutos
da: Europa ao mesmo tei:n· presença de tern� !la todo elevou para 2 x O e IV'3.n

,
po, Espanha, ":"isboa, Fn..... momento, sabp.-se q'.1e de
ça; pelo lado europl:lu, a- .ambos os ladils existe ter�

'parecendo iluminada. a cio ra próxima, seja ..ia. 'Afrj�
dade' de Cadiz na Espanha ca, seja .da �ul'Gpa, tal o

enquanto no outro lado, número de passaros, esvoa

Tanger e Ceuta a:oar�eia:m çando pelo umpidQ céu.
no continente afri�ano. Constantemente os pei'"
Certos vestígio� deseobér xes voadores passavam le�

tos pelos geologos !evam a pidos pelo navio
crer que o cont.inente Euro No Mediterrâneo, os pan
peu e o African·J estavam .teiros. dos relógios ,ie nosso

ainda. em tempos ná·) mui navio, foram adiantados,
zona tendo possivelmente guiando-nos peios fusos no
to remotos, ,ligados nessa rários interna·cionais,. pri-

"
havido um. terremoto 'Ou meiro com o aumento de 5
cataclima que prodUZiU a. ho!'as a mais do Bra�il e

ruptura onde irromperam. depois 6 horas,
as àguas, Deixàmos êste mar pE'la
Existe projeto para ligar última vêz e.m nl)ssa via�

Cis dois continentes por um gem, de regreHI) quanto to
túnel que vái passar pelo' camos em Mal's�lha" !,!l,tig·
""streito de Gibraltar, cons� feitos de termos rj,esCober,.

.

truído lia sua rocba ou no to o que por certo tem sí
e no do o mais famoso tios ma

res, pela sua importância·
comercial, . pela, S11a hristó
ria em difer�l1tet<

mo

Graham Hill, ao volante
de um "Bta.bham" de 2.5 li

tros, fêz, a y-olta completa
da pista de 3.25 quilôme
tros hor.ãrios.·.

:.� • • 1

ULTIMAS DO ESPORTt:

o extrema esquerda Jo- 'por falta de chance. Agora
el, pertenéerite ,ao elew';o o elemento cohiçado é Ltfdo Gua"rani de Blumenan. nardo" do Guar::ini.
_vem de renovar compro
misso com o 'bngre por a

penas dois mêses,'
- x x' x-

M[l"iS um jogador gaucho
acaba de chegar para rea

lizar testes no América.
A diretoria do Vastl' Ver Trata-se de Haroldo que

de de Blumenau, conti.nua atua com desembaraço em

interessada em diversos .ia- qualquer posição de zaguei
gadores que estão" encosta- ro,�
dos em outras agremIações

_ x x x _

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

Em nove partidas, canse

guíu, oito pontos. Na final
derrotou o alemão ociden

tal. Hemelt Pfleger, de 20

anos.

com . A Liga Jaraguaensé ve111
de telegrafar a Federa..:ào
Catarinense de Futebol de

Salão, solicitando. eschre
cimentos a respeite das' dis

putas do próximo campeo
nato catari,r.enQ8._ saJonista

_ x x x

A equipe ,do Clube Doze
de Agôsto, conti�ua se Pl0

vimeI1tando; visando as dis

putas do campepnato f3:10'
nista de -futebol de �"ião

.

Os clozistas vêm sendn C .•TI

penhad08 8.:1"1 puxatiod tr-el
namentos.

_ x X x -

Está em cogitações para.
o proxlmo domingo mais
uma disputa de veleiros de

oceano, participando Vara
I

San, Fernando e Aníta, (''S
)primeiros contatos já. fo,

ram mantidos

-xX x _

A equipe da R.ádio G,'::t-

ru,iá foi derrotada lJelr)
conjunto dôs árbitros ::ia

Federação Catarinense c,'"

Futebol, pela contagem de
5 x 2 ,na prelimi'''lar do co

tejo 'em que o Figueirens�
venceu ao Guarani por 3 x

2.

o Grêmio da Rádio Gua

rujá vai pedir rev:1�lche ba
seado no fato. de que o qua
.dro de árbitros atuou bás
tante \reforçado por Joga
dores alheios aquele depar
tamento especializado da
F.C.F.

x X x-

O jogador Alegria, que
defendeu a seleção catari
nense de amft"dwes, e que
se encontra radicado no fu
tebol de São Fn:mcisco, es

tá realizando t,pstes na e

quipe da Tupy.

_ x X x

O Jogador Le,mardo, a

tualmente 'vinculado ,ao

Guarani, de Itoupava Nor
te, encontra-se treinando
D,O Vasto Verdl� �endo a di
.t"P<>,§,o vastoverdina Ir.anUes
t'H10 �inteTesse no concur-

.

EO
. do jogador.

\
eONTflA M09ClIg,
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festiva it1�uguraç.ão de importan,tes obras em Ca,mpo Alegre, Rio Nepr;nho� São R,p-nto,'e Corupá. ;,

. . J .".,' , "
,

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

.

'
'

- . - -

, Consagrador9s, !,OO .todo::, se, com a entrega'de rnagni·

{ " nl :nu -# ft":' as ma lafe s t ....lço'" 'e' s'
'

d e' pe ar
:e:a�:�: d:u:1st:� ���!: !!::.��� ��stI:a-

, '- i a. I j
"

n;, g' ,5 �::rt!o,c��:�!�gr;� �� ra: !���n:sg�:
'

ci��er!�'

f'
"

"� Corupá, prestaram ao co- dor- do, Estado; bem reve-

I I,·' t
.

d D · vernador Celso Ramos nês- Iam o aplauso com que a

Pe O a ri':> C'Ime'n o o n0',,$So Ire to·r·· te fim de semana, quando gente catarínense vem rece-

.' �.' I
'

" esteve 'visitando aquela re- bendo a obra empreendida
,

" gíãó, para presidir a ínau- pelo seu' inegável descortí-

Os 'familiares' do, Dr. Ru. do-' pesar" "Campeie Teresi. ;X, x x . guração de i�portante�" nío de administrador e 'rea-

.bens de Arruda Ramos 8 nha e FUhos Deus de a todos coragem obras de seu, govêrno. Iizador e que se afirmam a

nossa,' redação continuam x x x resignação para' suportar Em todas as solenidades, cada nova obra inauguradá,

recebendo novas manifesta- Ciente falecimento üus- tão rude golpe 'Maria Jos· a paisagem humana esteve em todos os recàntos do

ções de' pesar pelo falecí-: tre conterràneo Rubens Ar· quím Ramos presente, engalanando as ce- Bstado.

menta. <lo saudoso [ornaíís- rude Rainos envio os sen- x li: x rímônías das maugurações, Dignos de realce, tam-

ta. Hoje destacamos mais tidos pesames a toda f,'lmi- Aos prezamos i rmão s o povo, desde as ]:rúirs� bém, o carinho e as aten-

as seguintes mensagens: lia enlutada OcUlon cordova meu abraço pes�i" Oelecína humildes às' mais '. e[ié,va4�1? cões com que foram dis-

Nossos pesames João Da-: x x x x x x classes e condições, se !��,�\ tínguídos os demais mem-

niel e Família . Sinceros pesames indio Aos 'prezados tios nossos 'presente' ao diversos ato§' bras da comitiva governa-

x x x
'

elusa pesames - Armando 'Julia festivos, dando um teque' mental, especíalmente no
• Jú não morreu - viverá x x x .todo especial que fez res.· que se refere ao Deputado

sempre no coração .dos seus x x-x Nossos sentidos pesames sáltar os profundos senti- Fed�ral Antônio Gomes .de

e dos amigos. que pelá sua Bínceramente abalados ra- Julia Alqo mentos de gratidão e re-
Almeida e no Eng" Annes

bondade soube conquistar lecimento Ju juntamos tios- x x x conhecimento daquela .gen- Gualberto, Secretário �xe-

- Da sempre amiga Maria so pezar toda família Arnol- Nossos vot�s pesar Hory te ao 9dvernador Celso Ra. cutivo do PLAMEG. Justas,

Gonzaga Pirajá Martins do Aleida Filhos
.

'Família mos, pelos grandes e ines- as manifestações que igual-

x X! x x x x X Y. x timáveis benefícios que con-
mente foram, snderecadas

O Denartamento Esta- Nossos sentidos pesames Consternado' 'abraço todos cedeu àquela proare=sista pelo povo aos referidos' ho-

dual de EstatJstica, ainda Angelica Mario Filhos voces José Arruda região do norte catarínen- mens públicos, eis que va-

consternado com o inf'"us- !iosas tem sido ,suas atua-

to acontecimento çla p�rda E 'L·
ções na máquina governa·

de seu ext.remoso fPh." en- m a Je� · mental, no sentido de aten-

via a famil_ia e-nlutada sin.. , ,..::J. dei" aos reclamos e reivindi-

ceras condolências. Olga cações
'

dos homens, ct'lqu�

Goigt

umax x x
H { me·'na9e'm,,- po'·stum'_

.�... a la,:seg�:��entrações' popula-
\.i ":.4 res oue foram nhc:e ..."anas

Domingos Valente e Sra

R b 'It d R
em tôdas as solenidades, de

����amf;l:��i!�t� ,�e::��i, u' ens' '- (e ,_' r r u a a n:'loS '::U:U::���' d:����� c:�
.filho.

fian�a ,e ,'ilto sentido de

<Palestra próferida n9 Rã·
, çã:o para servir ao povo e à não obstante as limitl:lções !lratidão e reconhecimento

dia Clu�e, de Lages pe'lo dembcracia. evidenciadas pela emoç�o :io povo cata�inense ao seu

Des. Dr. Mrrio Tei"eira Cidadão probo. foi um que nos vai na alma, a tare- Governante.
Carrilho

,

ém ·,h0>:>en"e-em· ,exemplo que bem refletiu o fa pungente de mani.festar,
póstuma ao Dr. Rubens de caráter, a honr'a e a digni- em nome da imprensa ' da· Os vários intérpretes das'

Arruda -Ramos'). 'dade;: justo orgUlho de Vi· su,<:t e· nossa terra. t"do
1
o populações do locais em

O Partido Social D-mo- dàl Ramos Net0, seu Elueri- pesar, t.oda a angústia e to- aue se pror.eqsaram fec:tivi

ciático, Diretório Munici- do genitor e cujes reflexos do o sentir que nos envolve dAdes. traduziram suas ora-"

p,'ll de Lajes, enlutado com iluminarão, 'por certa, I) ca" a trágica verdade. da sua çõe� dent.ro. de um climn de

o desaparecimento do Hus- minho daqueles que. lhe� partida para a Eté�nidade. a fetivid,<1de e de respeito,
tre correligionário RUBENS devem a vida. 'A terrível moléstia que exaltando tod'lc; êles o sio-ni·
DE ARRUDA RAMOS cuja te havia de ceifar a vida; f'icado patriótico que vem

morte ocorreu dia 16 últi- O P,'1rtido Social Demo- caro Ju. 'Oor lono'a P, 'd-rno· sendo imprimido à ar1mi�

mo na Capital do E"tftdo, cr::ítico, Diretório ,Mun,ici� rada, deveria ter-nos', 'pre- ni.stracão do senhor Celso
· qüer nesta oportunidade paI de Lajes, chora a perdâ' narado o espirita para? iJ.1l- Famas, e ressaltando o alto

ren.der just& e me"'e�ida irreparável de tão nuorido I
de golpe. .. esnírito público que nÓr-

'I1omena.g;em 'à memória' de companheiro mas confortar \.:
':'. teia seus' atos, despido de

tão denodado comp�nheiro, se em' sabê-Io um h mem Devia, por antec�'03ção, inclinacões p0lítico-uartidá-
· prem2,turamente levad'l �pe- cujo passado na vida ter- dar-nos I'J. con"ir:!r.ão 'rle aue rias. dirigidos unica e ex

lo destino p,�ra, O outro Ja- rena lhe é çi;�0e:qçial, para a f,at.ll.lt�ade �q;,a_ in1.?l"cqvel .- "l.usivamente no sentido

dó da vida. enfrentar com sere....-i-1,l1rle 'e ,'e prestes deixar-nos-ia pà�· da:S-1ír.óm; em.!maõ",'s do se:-

E para faz'ê-Jo, não neces- confiança a JUSTIÇA, DI- tindo P8rQ o 8,'ém, p-l.inário sóCio-ecOIlômico, sob

sita senão de invocar ?qui- VIN'A.· E, deviamos, por tudo r.u.ia insniracíio orientou os

lo que é notório, a integri- isso assim nreven;rlo" e rumos de Stl·?.8 realizaçj)es
dade moral, o equilibrio no Paz à sua alma. fu�estamente'

.

adver''idos, nos diversos set.ores.
'

nrocedimento, a s-n-atêz

'ias atit{J.des, a prud"ncia
dos pronósitos, o c"medi

mento, discreção e tempe
ranca que �Q, ,co�,,-i-<>m
sempre nas lid�s·· políticas
ou profissionais

J

0- ES�fADO
,

- e MAIS A}nICO ilIAI[t; CE SUll CUAJlINA,' •

Florianópolis, (Terça-Feira), 26 de Janeu,. de 193:5'

Csríszes da Festa da Uva
Começaram a surgir em

Flórianópolis Os primeiros
cartazes da "Festa da üva"

promoção com que acida
de de Videira pretende nãc
só repercussão estadual, co

tTl" n'l,<:'1"nl'm�ia em t--:d 1 o

país. NoticIas- precedentes

da R,egião do Vale do Rio
do Peixe adiantam, sô'vre a

celeridade dos' preparativos,
para o maior .brílh=ntismo
do marcante a-ente í-r-en

to da prímeíra quinzena de
fevereiro.

Hospital de Imaruí' -,Convên�o

-C�LC,.163S uP'RTIrBÊI/' "DIVIIfO:'
I�iJ!fjUA�, E CJ1EAVELLE '

AG:fB.A
EM 25 PAGI�ME1{TnS?,
I�A A 1V1DDELAR

A Ordem das IrmãS

Divino Salvador "S,-,l--ator
canas", da cid:c.de de Ima-

ruI, vem de assumIr os ser

viços de administração in

terna do "Hospital de Ima

rui", por fôrça dQ convê

nio r.e'p-"wn"l- com o G_vêr

no do Estado.

- /

do São ,atribuições conferi
'das aquell'J.· Ordêm o cuida
c J dos' doente�; a fis':)�liza
ção do' serviço de co--:iriha;
dispensa; rcuparia; cC'stu

ra; lavanderia; exer-endo

ainda; a vig�lância m, ma"

. n'L\tenção dê econom�'l e or·

demo

-_._.�-----'_ .._---- -----

E�lrp·rif:1S �e NOVif� Veneza
1

-

1"
Em meu \U0rne pessoal

as "SO.U"oes ca )l"e1.." fiOS
lJBSameS fale.-:imento Dr.

problem<3s do seta!; nw- efi-' ." (. '.

p.ubens AlexanÇire Lara
cientemente vem diri!�i"'do,
o p:fefeit'J Aquilino Ci-im·

belli consultou ,ai,nda o
'

Se

cretãi-i'o da Viação e
..
Obras

púbÍlcas a pqss;bilidade' de

destacar recursos 'para o

início da con,struçM d"!. Es

trl'lda d'1 Serr3. çle Naya Ve-

o p"e"eito munici-1al de
�,,�h "r ,i\qui·

_1ipo Luiz Cirimbelli, esLeve

,�ü' 3r:'lnc'.l'1 eom o en

P.' eir'l F"�-'lr1� Pp(jP. nei

r:'lS, Sec,etário' da Viação e

Ohras Pl'l'llfcas,· ocas'ã!) em'

(ll1,e SOli:::ito'l d"! alta auto

ridade esta1ual nr�"idên-,
cias para a rêc:le rodoviária

. dn se'l ri,_Ui1i.�ípio.
As' estradas enumeradas

Del0 ure:feito sulino' são as

[<,'e lio-"m N"va Ven�za a

B;('\eTr)1)O�i.<;. via Sflnto. An

tnnio-,Tordão de Bqixo, alar

p';',--en,t,,.., dn trecho Mãe

!,11"':Ü'1-Nrma veneza. l�v"'nta·
��",.� ,"' .... "t.,."'::)]lo Caravágio"
Nova Veneza.
P,n�oT'tr'l"rlo no énp;eihei

r0 Haroldo Pe6.:meiras O

, incomum 'interêsse em dat

neza.

Ainda, durant�
'1ência do cllefó d"" e'-p�u

tivo municipH). de Nova' Ve
neza nesta cápitai, e,st� rea

lizou, em n"':me �a . suli

"Prefeitura, Gonvêni,o _ cóm -

O

Governo do Estado para a

construção, �e mais duas es·

,colas dentro do seu muni
CÍpio. obras qué deverão sér
i1l1Ciadas dentro de breves

diás.

p�p(eitura V ,i cal-
,

C�r v�rllS I'uas no
c�Htrjj�· D] E.streit J

Presidente ClJutinho �tre-, .

x x x

cho próximo. a Este"es Jú- 'Nossas cnncto'encias Ma-

nior·); Avenida Os m 'ar ria e Chico Wolff

Cunha; Rua. Dr Dib' M 8si; x x x

Rua' Lf'0berto Leal; Rua Pesames Hel�na Ccstro

'{nácio Loyola; Rua, P-dre 'x j{ x

clemente; Rua Major ,Cos- r Meus
.

sent.ictos nesames

'ta;· Rua Clemente. Rôvere; e, abraços Nels"!1 Almeida
os acéssos d"-ls ruas que, x x x

111lCmm na Frei Caneca e ,1\T"I"<;OS sen�idos pesAmes

Rui Barbosa.? na.ss�ment.o- n'·e ..... no aTT1igo

'3egund0 conseguimos apu éomo se vê. O' plano' de 'P'uhens Vitor Moritz e Fa·
'

r,'1r, -as PrimeiraS ruas a se- pavimentação que o' Prefei· milia

rem "'''vimentadas são as·' to Vieira da Rosa pret-·nde
seguintes: por em. execução d�ntro de

,Rua Gener�l (h<;nl'l.r Du· bre,ves di�s. 'hpnp",(';",.q_

tra j<trecho Santos Saraiva �rande parte da nossa po

e Av. Sanb Cat r na); nu1,<wão, alem ,de e"l1'lel' zar

tr2r\svers.'1is entre a Gaspar vários pontos d\t nosSa ca·

Dutra.! e Fulvio Aduci; Rua pital.

•

De ,acórdo com pl/lno es-

• ta"elecido pela Se::retaria

de Investirpentos, a· Prefei

tura Municipal de FI ria

nópolis deverá iniciar no

próximo mês de Fevereiro

o calçamento de diversas

vias públicas do centn ela

r,idade e do bairro do Es

treito.

VJSJTARI M O "O ESTAnO"

pp"., à o-f'i�ina. te"cto fica- "a.-lp la i i>a"" a.
" dentro .em s�f,.i""'PTJt() h"'''<;, a.""'i"'oc: ,ria- nue enf'''rp'"ol1 "'ara or�,,111o ' D,,""nte o p"''''edient� do

':� ,...,.,,..,�c��'(I�S"':1S ('oro .1. 'hrfwe, vis.itarão vários paí- rent.e" npc:"r(l'i"''''''''nte Arra- n0S, catar,inenses e honra "iA 1R tio ,c""rent.e. eC:�,eve

s'stplTIntica '"!.tle n0r+,pia êiJ- ses "a 811ropa. d.6,ntre o�' �"rnos Zelia Adalberto Ly-' q.os Que da profissão par- nn n<>hinete dn rir. A.-.tônio

tI" '<,.n''''o e� scmh0l'itas R0- ""<1'S :nademos destaca,: gia tin;Y'nn1. .Pi("hetti, Secre'1líxid da Agri-

S<'l' 1\if"�'A. 'liól?'mann; Ema' '"s"'::l�ha, Sui�a. FraY'lca, x x x Pl'J.rtidàriamente, foi de 'r.ultnra. o Desp,rnharg,ndor
)\If"<I'+!> 'P',.,l.-,ma,"'''' e Odet.e I TtÁ'ia e Alemanha., Agrarle- A t,""ns n"'lsnc; pb"f:l�Os 10�''''�''''P -;"'''",'''''''ent,irla e sua, Arno :P�dro, Br.e",..hel.· aue

(la !=lll"f:l, m'p �p i"<70-'-' ''''-' n
- (""""'('$ a h01"lTn<;a visii;a 1"I-r�f',,,,,,,,,, 'Y'o"'",r n�"n,'\ que- capacidade €i' dinf:lmis""o de- fez vi�it.A .. nrbtncolar e na

en;;",';�h".,. rio �r, VTait°r C'G'i1 '1"e ,.,os r.'stinº,uir:Ul1 p,;. .-.r,� o· Ju Sinhn 13 Cora l'pm "'emnre A.O Pa'rtid" So- onnrtllnid"àe ;_,-,tP,;l'OlH,e sôo'
, .A�, -,

d 1
'A,�j'n"';o r;n'71nann, 11m .-'los f�l'n"}la'Y\o:; votns ')ara Q1L(/";./ '

.

X X x cip] nemocr::ít.icn o ('aI "r, abre 8SDectos a safra (e ge-

tel11;am uma viagem l'e- a' noteHcial'dade �eros alimenücios 8ste' �,._D •

•

pleta, ,de rSuce.sso., :".;.1
':'��'.��.':� __

�"'< ,', /�;'_'_}t,:<�.<-;/':;.;.-:i.<\:��;
"�o "

Estiveram ontem em vi

sita informa' à I
Ílos�a re

cla�ão, onde, após demora

ela ('(}"'vpr�a r.(lm o nosso

ror-lator p"rcorreram tall1-

COT'struGões' Civis Ltda, 11:l
Lr(es. Devemos salientar

que as simpáticas senhori

ras, Rosa Maria e sua ir

mã. Ema Melita .. da socie-

. 'r,

x x x

SADIA ;IS/A Tran�portes
Aéreos une-se a sociíd' de

catarinénse seu p,rofundo
pesar "desaparC'cimento

'

,
Dr.

'Rubens Arruda R8ffiof) en

viando. família 'enl�tan; l"en

tidos pesames 'Ayrtori
Salg,'ldb ,Gerente Sucursal

x x x

Pedimos ap-resentar f�
milia Dr. Ruhens sinceros

pesames falecimento Alex

Lara
x x :li:

xix
Momento Ssnta C,'itarina

perde com 'f<llbens:Ai"uda
Ramos uma de suas mais

brj_jhantes' expressões ,ior
n[1,lismo levo man;f"stn('ão
meu pesar esse tradi,ci ....nal
orgão imprensa que ·na sua
direção possuia brilho vg

'ltrmeira vg combatividade
, honradez Lenoir'Vargas

·x x x

Pelo falecimento Rubens

\rruda Ramos vg ins';gn� ,li·

iador imprensa catl;1.rineI'l

se vg exp�ess:o,. me.lJ pt-Gfun·
, ";"''-'''' ',.L •• ,

do pesar Ivo A'qipho ,;;'[1' ti;,

x x X
I> ':'{_,:�I

Nossos sentidos pes:?ines
extensivos def'sen e, fi

lhos pt Abraços -Zina Saulo
Ramos

xxx

Enviamos sentidas con

dolenc�'1s Enedina Lucena e

Família
x x x"

.
Sentidissimoc; pesames fa

lecimento' ouéido, Ru':ens

Henr�que Fontes
, .

JCX x , .'

Recébam Um sentido pe
Sflrnes pt João Pedro e 'Is

menia

x x x

Fl'ller.imento Ju enviflmos
,,<pnt,idoS ni;,;ames F,u'h�ns
NazaJ:eno Neves F2milia

x x x
.

Nosso sentiil:o ",hpH�O fa·'
lpnh"'eT,t.., querido Ju Otan

Hilda D'Eça
x x x

Nnssos seri'.i"os pé<:A.mes
fl'l ..... illa

M" ...dn -Pnl'tel"l Fa.mi1ia Ma·

rio Wendh"'uc:en e Familia
x x x

P''I'<>nde

";'.),: .

Sem favor, dpspido de

�.fetaGão laudatória. . isorito

de lo�Van}l'tih�s e! d� ; tt,l��tí.
sarnento' 'cotri'c1ueiro: ( j p�(le
se dizer alto e bom

.

som

que R0BENS DE AR,RUDA
RAMOS dign'ificeu'com sua

pena brilharite � imprens,i
brasileira; auer pela estilo,
quer pela elev3ção de con- .

ceitas e ainda pelá li�ua
gem escorreita que lhe era

própria.
É de' ress:;.,ltar·se, neste

narticu!8'r; a su<:t maestria

no esgrimar as arm<>s· com

as quais nelaja o h::mem

de imprensa.
De 'lealdade, in�onteste,

enfrentou sempre a ativer

sidade f,onte r:::-gllída e pei
to descoberto subs�revendo
semnre aUB, lutàva, nllPr' no
at8oue. quer' ça defp,n<:iva.

Jamais escudou-se no ano

nimato e nem fugiu às res

ponsfl,hilidades da lpta.
Defensor inUmorato do

direito, da jll,;tica e da. ver-
· dflde lut.ou em ,todas as,
hatalhas. COlT'b"'teu eTJ1 to

dos os' en�...,n,trl)::r n,'" rle"p.sa

dos 'Orincípios que nortea

ram a sua vida l de cir-ladão,
de nolítico e de jorn"'ista.
Enfrentou c:s poder-sos

sem lhes negar o ou€" de

c'l,ÍT'eit:o e 'ill�t.i,na 'lhe,,' °r" de

vido mas com a coragem
r1.e Drf)f!i.gar os\ de's""e 'tos,'
evidenciar as ft:l1"traçóes 7
I'J.pOnt.fl,r as ),n;usti<:;as.'

,

Ne"1 lhes negf:lva. ql'pndo
devidos. os en"ô""ios e lou

vores n11"1a peri'eit"l- de

monst.racão de modé<:Ua e '

sens<>têz
Foi. por

iorn"list.a

nns hilp.-,"'me"'tos.
tudo is"o. um

ct'ig'10 d" t'tu1,o

Bento do S1.\I, a fim de
.

c:urp.pnr nova etapa de seu

progi.ama. NO distrito de

Oxford, simpática homena

gem foi prestada ao Chefe

do Poder Executivo, pela
firma EMTUCO. Reunindo'
seus operários e auxílía

res, referida firma ofere

ceu um coquetel ao gover

nante catarinense, tendo ta

lado um de seus Diretores,
oferecendo a homenagem,
e, logo em seguida, o home

nageado, que produziu imo

províso vibrante sob l;\'r.an·
des manifestações de aplau
so da população ali pre
sente.

, l!.:m São·' Bento do Sul,
com' a presença de grande
concentração popular e

_
de,

altas autoridades do muní

C1plO, lideradas por seu'

Prefeito MuúiClpal, o Go

vernador Celso Ramos foi

recepcionado, tendo feito a
f

saudação oficial em n�me

do município, o dr. Blake

Santanna,
,

dirigindo p.iila
vras de cartníro e, agrade
cimento ao Chefe do Poder

Executivo, em improviSO
que comoveu grandemente
o homenageado Dizendo da

siJ,tisfação que sentia em·
retornar a São Bento do.

Sul, para cumprir !lS pro
messas que havia contraido
com sua geptc, falou o Go

'vernador Celr.o Ramos, sob

aplausQs gerais,

Nem sempre a razão es·

tá lúcida, nem serr>pre
afluem os argumentos, nem

sempre acodem os vocál:m
los qW"ndo, no exer"i --ln rlo

iornalismo, seja por profis
são ou diletantismo, pre
tendemos nós, os ,ho"retis
de imprensa, m,'mifes·ni';��
reações aue nos empolgam
o espirito.

Após o jantar, o Gove"na

dor do Estado fez·se pre
sente ao concerto da 01'-

/ .

questra. Sinfônica Juvenil,
re'llh'ido no<; s"ll,ões' nA So

ciedade Ginástica Bandei·

rantlls. A hor3i de arte que'
foi oferecida ao ilustre, vi

sitante, _transcorreu em am

biente de granqe sucesso,

revelando os jovens mUsi

c�stas samben,tenses;' o ex- f

traordinário, apuro cultur,<:tl·

artíst�co de que são dota

dos.
No domingo, dia 24, às:\).

horas, anós participqr �e'
uma missa na localid!>âe, o

Governador Celso,' Ramos

pre5iaiu á inaugu,acíí.o ofi·

ci?l da F,scol_a "Emílio En

gel", localizada em Rio, Ver·

melho, construída ;em alve-,

na1ia, com duas salas'. de

aula-: 'A exemplo da,s s'lJeni
dades an,terimcs, o ato con-

',tau com a n-resença de es·

1'- O ciclo ,das in"lll'mra(�ê\es colares" e crescido número

cQmeGou, em 'Campo Ale- de hAbitantes naquele pro-

. gre. no dia 21, quando foi gressista distrito de São

entregue ao tr8,fe'wl)' a p;sta,* 'Bento, çlo Sul: Homen"gea

de asfalto da SC-21r.}no �r�;{,do I pbr alunos e �rofes
cho entre aaue!1ól CJ,.tl.hd�::; ��( :>sores, ':com declam"r.oes e

a
'

de Rio' Ne'�rinho; numa bracoes, o Governador pro-
. extensão de 30 krps., C"llS- duziu belo improviso de

t.ruida' dentro das mais ag,rádecimento, anós ter fei

avanr.a.das técnicas. de a:;;fal: tó
-

uso da palCl.vra o dp,'Outa

t,arnent,o'. com recursos do, do federal' Antôn�o Go_mes
'PI,AMH:11 e execuç�o da de Almeida.'
EMTUCO. Na cid,l'I,de de São Bento

Falaram, na o.c,'lsião, o do Sul" às .10 horas, após a

Coletor 'Federal ..
de Campo realiza,cão 'de uma p.,ic:"a

Alegrf. senhor Eti�êni.o Fer- campal' defr<;mte ao prédio
hst - em nome Lda popula- do Forum "Medeiros Fi·

cão da região -, o dr. Ma- lho", procass0l1-se a ,ceri

rio Marconõec: no 1\Ifntl:08 - mônia, de inaugurl'lr.ão da;{
em nome do .PLAMEG - e qJela importànte obra. (

o Governado]," Celso Ramos, Diversos orlól(iores se 'fi-.
todos produzindo oTflcóes zemm ouvir, ressalt"nno o.

que arrancaram vibrl'J.ntes significado que 'a referida

aplausos da população ali obra representava . nara a

concentrada. Comarca de São Bento ,do
Terminada a cerimônia Sul.. O dr. Maximiliimo Mor

de inAuguracão', o Governa- gesten. 'Juiz d8 Direito fl.'h,·iU

dor Celso Ramos, com suf:l-' à série de discursos, seguin·
comitiva, bem como uma do-se as pplavras dn dr.

car�vana de mais' de cem Lourenco Ahre':; de' Deus,
'veículos, percorreram a pis- Promotor Públi�b: dr. Fran

ta asfR.lt.l'lria até a cidade de ,cisco Escobar Filho, em . n&

Rio Negrinho. me dos ari�roQ'''nos: D�uu-

, Na' ,prefeitur!:}. Municipal, tado Antônio Gomes de AI·
a�t.e 'Ulna 'concentracão de. meiria; o hnmenagelóldo, Des.
'Oo'Oulares, Ó' Go.ve-rnador Medeiros, Filho! aüe nrodu
Celso' Ramos foi 'alto de ziu ,comovente ,imnroviso e,

üma manifestação de "agra· finaImerite, o Gn�'ern"dor

deeimento pl3la' conclusão Celso I��mos, dandó por
da obra, 'referida,' ,falando' inauguradó o F()ru� após
em "nome do munir.íúio o iriéis[vif,'pro111lncí<>mento sq
seu 'Prefeito MÚnfcip,<tIf se:,:, bré"a Obrá e o hmen"ge<>do.
,nhor Herh�rto Turer�k, ten- Em nos'sas' próxim"s 'edi- 1\

do o Govern>ldór Celso Ra� efies: te�emns 'a o'Oo-rtunida:
mos agradecido' em impro-. de·'derfoc-aliza-r oub'ns aS

vi.so nue, empolgou aos ,as- peer,os- dessas festivir'lades"
si<;tent.es.

.

t bem -

comO' ,relAtar' as ,de-

Dei-iando 'Rio Negrinho, _o ÍnHis i:Ílaugur"r.ões e hnme

Governador Celso' R"mos, nagens qUe fo,rl'l-m prp,c:t<1-
corri sua comit!va, dirigi\l- dAs: ao. Governa?or c Celso
se para a cida-de de São Ramos'.

OBRAS �NA.1JGURADAS
aceit,'1r como natural e sem

surpresa os de::-;'afios do" c:!,es-
tino.',

"

Chorando em s!lp.nr:Í'1 rn�s

r:onformados ,ante a inexo

rabilidade das reis' imutá

veis.
Tal não se deu. unrf'im., ..

,
' ,I --

TUa morte.' J11. arr"bat0u,�
ti.o�;=e stirnr!;ji>'r:rÍou como se

n�b á �sp�râ'sse:hlos.
"'Como 'se "111�:;, r.p"e""p,s

morrer nunca, como se não

'devesses en�p.rr-'lr· t8.')
,

bri

lhante traietórla que eno

brecia.. illlst,r"va e d'a-i"ica

va a liter"t',ra e jornslisrrto
barriga-verde.
'Sic. Trànsit Gloria m'1lJ.di.

Resta-nos. agora, cultuar

a tua memó-ria, seguir o teu

exemplo e nfl.l1t"r a n�ssa

rota na imprens<:t de, S'lnta

Catarina aheherando-nos no

imenso cal1eqal que legas
tes' aos pó<:teros.
Nos arquivos do "O Esta

,do", ali enr:f)nt"'A,"em�s a

tUA. A.1ma e teu cora�ão. tua

in'teligênr.ia e
.

tua c'll·ura

e alí est.íi.o rof:"ntn.-l",<; a tua

vida e os teus feitos.

Ali buscar-tp-C"mos ,e ali

viverás como Vi�TO hás de

uermanecer sempre em nos

sos (lm'ações e em nossa

memória.

É que as emoções tolhein�
o racior.inio, emb�tam-

o entendi.mento e nos-
nos

nos

sa nena estaca-ante a fôrça
negativa da emotividade.
E isso (i)co.re nes"e ins

tante quaIldo por dever de

ofício, é,<:tbe-nos alinhar as

palavras e r.just,ar os con

ceitos que se possam cons·

tituir em mere�ida h-me·

nagem à memória de velho

companheiro e mestre na

arte de redigir e ,gravar o

pensamento, de extc,rnar

atrav�s da p':l.lavra escrita

ou falada de dtzer em limi

tados eSP!l,ços o' que pensa
mos, n 'que �entimos, o que
vivemos.

, Refiro-me, é natural, ao

inSigne tornalista RUBENS
DE AR-'R,UDA RAMOS que
ar brutalidade ,do d�l"tino

prematuraments ceif"u"lhe

,11, vida deiXAndo um vácuo

na' senda ;ornqUstica ca+aTi

nense, um hiato' na impren
sa de nossa terra.
A êle. ao .JlI ("0111.0 o tra

t.avamos na intimidade, ca�·
be-nos nesta oportun'd"de,

t t:J t ti i \ ti U I N Á O ,

• ���I.;: I'lil({\fil \
.... h t· , �I •

r •. r-'_' __. .... ___

a,S Mais Belas Confeccões
De Pa�s.eio Es,orle e Praia
Em lS r�r.i1�1�'�íf;"s;,mo� Pa�a,,"e�l!Q$

.

Na A MODEJ.AR E MAGlt BOUTIlUJE

ó Melhor S�no. n� 1't1elhvrtl)s' Sonhos
PROPORCIONAM

O ilustre ces"lmbnro-p,n0r

,'R:oescl1e1. comQ hpr.-leiro

da trl'ldi�ão de' nioneiros

oue fizera'Tl' a!;yicul·ura no

V,'1le
.

do It<>iaí C"l1fi<> oue

" os nrOO'f<>,TY1"S' da Se"reta

ria' ,da, Agricu;.bv'a. o,onfnr·
me o ulaneiEIl:'lento gover-

.

Os Fa.mosoS Col,.hijéS Pro\el e Divino

�gc"ra Em 2,5 M;t;sa1idades Na
, A MODEL�R1"np.l11Emta1. coni riollj"'ã() po-
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