
o numero de Deputados Federais
O sr. Castilho Cabral ob-
t _e v ,e » na Comis
são, da Constituição e 
Justiça da Câmara dos 
Deputados, uma vitória 
difícil, de cinco votos 
contra quatro, no proje
to de sua autoria que e- 
ieva o número de depu
tados federais, de 326 
para 3St), para a legisla
tura de 1958-62. O sr. 
Prado Kelly, em sessão 
anterior, como relator da 
matéria, concluiu que a

nol v . c ia  ^oustucic
nal> mas inoportuna. A 
apresentação de emen
das ao projeto, fêz com 
Que a proposição do de
putado Castilho Cabral, 
Que da vez anterior 
mantivera com o depu
tado Prado Kelly debate 
sobre matéria constitu
cional e a oportu
nidade de seu projeto 
era face do artigo 58 da 
Constituição, teve sua 
votação adiada, sendo, 
porém, decidida.
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Abuso contra os Animais
Á poucos dias redigíamos 

atravez destas colunas, um 
artigo elogiando a atitude da 
Prefeitura Municipal pela a- 
preensão dos cavalos e va
cas que perambulam pelas 
ruas centrais de nossa cidade 

Agora, recebemos diversas 
queixas de proprietários de 
animais, que os recolhedores 
de animais da Prefeitura Mu- 
cipal já estão abuzando em 
demasia nestas apreensões.

Segundo declarou-nos um 
proprietário destes animais,

os funcionários estão reco
lhendo vacas e cavalos em 
zonas distantes da cidade, 
como é o caso da Varzea, 
Frei Rogério, Caveiras, lo
cais suburbanos e apropria
dos para as pastagensj.dos 
referidos animais.

E mais absurdo se torna 
ainda é que os dois cavalei
ros interessados naquele ser
viço, espancam barbaramen
te os animais e as vezes pro
curam discussões e brigas 
com os seus proprietários.

Emendas aprovadas

As emendas ao proje
to do deputado Castilho 
Cabral foram relatadas 
pelo deputado Ivan Be- 
cliara. Uma, mereceu a 
aprovação dos integran
tes da comissão, de au
toria do deputado Cíce
ro Alves, aumentando, 
de mais um deputado as 
bancadas dos Estados 
do Espírito Santo e de 
Minas Gerais. Outra, de 
autoria do deputado Bias

Redação e Oficinas I Telefone 
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Já era tempo da Prefeitu
ra Municipal tomar uma pro
videncia neste caso, ou de
mitindo os referidos senho
res daquele serviço, ou to
mando outras atitudes que 
não viessem afetar a vida 
dos pobres animais com es
pancamentos.

Elogiamos as boas iniciati
vas, mas também condena
mos as barbáries contra os 
animais e seus proprietários.

Afinal de contas não esta 
mos em terra de ninguém.

Fortes, que mandava a- 
dotar o sistema de cé- 
dul t única nas eleições 
suplementares, foi rejei
tada.

Aprovada, t a m b é m ,  
com a seguinte redação, 
esta emenda: “ Os parti
dos poderão inscrever, 
em cada Estado, mais 
dois candidatos além do 
número de deputados a 
eleger. Os suplentes que 
resultarem desta eleição 
sub áituirão os que forem 
elei.os, na forma da 
Condituiçao e da legis
lação em vigor” .

Finalmente, foi aceita 
a seguinte emenda: “0 
Tribunal Superior Elei
toral, dentro de 30 dias 
expedirá instruções para 
o cumprimneto desta lei 
e marcará a data dase- 
leições” .

Numero de Deputados
Agora, o projeto do 

deputado Castilho Ca
bral irá para a Comis
são de Finanças já que 
cria despesa. Se porven
tura, a proposição do sr. 
Castilho Cabral se trans
formar em lei no plená
rio, a Câmara passará a 
contar com 280 deputa
dos, assim, distribuidos,

sendo que a bancada d ) 
Estado de São Paulo, 
continuará a de maior 
numero: Amazonas, sete: 
Pará, 9; Maranhão, 13; 
Piauí, 9, Ceará, 21; i<io 
Grande do Norte, 8; Pa- 
raiba, 13; Pernambuco, 
25; Alagoas, 9; Sergipe, 7 
Espírito Santo, 8; Bahia 
31; Estado do Rio, 18; 
Minas Gerais, 44; São 
Paulo, 53; Goiás, 11; Ma
to Grosso, 7; Paraná, 22; 
Santo Catarina 13; Rio 
Grande do Sul, 28; Dis
trito Federal, 20; Territó
rio do Acre, 2, e Terri
tórios do Amapá e Rio 
Branco, 1 para cada.

Prazo para o pleito
De acordo com o a- 

provado pela Comissão 
de Justiça, as eleições 
para completar na legis
latura de 19o9-1963 o 
numero de Deputados 
fixados, deverão se rea
lizar dentro de noventa 
dias, a contar da vigên
cia da nova lei. Foi a- 
provada emenda, aumen
tando de 15 para 30 dias 
o prazo para o Tribunal 
Superior Eleitoral expe
dir as instruções e mar
car a data da realização 
das eleições.

O Supremo Tribunal Fede
ral julgando recurso impe
trado pelos proprietários de 
colégios do Rio de Janeiro, 
contra o congelamento dos 
preços do ensino privado con

gelados por recente portaria 
da COFAP, decidiu os preços 
dos mesmos, ficando desta 
ta maneira o orgão tabelador 
dos preços vedado á tabelá- 
los.

Seguros

JULNHO
Edifício: MARAJOARA  

1» ANDAR

Domingo no H I H I  as 7 e 9,15 horas
Alia Sociedade

Ar * u i.in n  P M etrocolor com Grace Keúy Bing Grosby e Frank Sina- 
em Vista J 1“ 0,“ , orgu lho  da Mel KO em VISTAVISION e Tecnicolor

E a seguir, aguanLm  os novos sucessos
Calunia Sangrenta - "Chá e Simpatia 
Cadillac de Ouro - O Sele Léguas

Falando a imprensa o Mi
nistro do Trabalho, Sr. Fer
nando Nóbrega, declarou que 
até o dia dez de dezembro 
proximo, impreterivelmente, 
o Serviço de Estatística da 
Previdência do Trabalho, de
verá concluir os levantamen- 
too e estudos destinados à 
fixação do novo salario mí

nimo.
Adiantou o titular pa Pasta 

do Trabalho que os trabalha
dores podem estar certos 
que até o Natal, os novos ni- 
veis salariais já estarão em 
vigor e que o governo está 
empregando todos os seus 
esforços neste sfentido.

A V I S O  DE F L O R I A N  O P O L I  S

Escritório Técnico Comercial
Rua Felipe Schmidt n, 52 — Sala 1 

Telef. n 27-13 — Caixa Postal n. 419 
End. Telegr: "ESTECO'’ 

Florianópolis Santa Catarina

« C i l á i á  «  h n l»
Junta Comercial — Ministério do Trabalho — Imposto 
de Renda —  Imposto de Vendas e Consignações Regis
tros de Diplomas, Patentes, Marcas, Exportadores —  M i
nutas de Estatutos, Contratos, Requerimentos, etc. Anda- 

I mento de Papéis nas Repartições Públicas.

| ATENDE AO INTERIOR DO E °T aDO
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Direção de OIVEN

ANIVERSÁRIOS
Fazem anos hoje:

O menino Rui, filho do Sub 
Tte. Giovani Fornari.

No dia 30:
O Jovem Nazareno, filho do 

Sr. Lupercio de Oliveira Koe 
ehe, Oficial do Registro Civil 

No dia I o de Dezembro:
A sra d. Prudência, esposa 

do Sr. Solon Vieira da Costa, 
faze deiro neste município; o 
Bachare' Henrique Ramos Ju
nior; o Sr. Erotides Lemos, fa 
zendeiro em Painel; a sra. d. 
Terezinha. esposa do Sr Os- 
valdino Babi, residente em 
Anita Garibaldi.

Enlace Matrimonial
Realiza-se hoje o enlace ma

trimonial do Jovem Aureo Ri
beiro dos Santos, filho do Viu
vo Sr, Leonidas Ribeiro dos 
Santos, com a gentil senhorita 
Leda Rodrigues, filha do Sr. 
João Rodrigues Correia e de 
sua exma. esposa d. Anita Ro
drigues

C I N E M A
O Cine Avenida teve a gran

de honra de lançar ontem a 
noite em sua tela, o sensacio
nal filme Catarinense «O  Pre
ço da ilusão», o primeiro filme 
inteiramente barriga verde, 
com elenco de artistas de nos
so Estado.

Nos papeis principais tive-

Pomposo Baile será realizado hoje no 1* de Maio

No dia 2:
A srta. Lcnita Lemos, filha 

do falecido Sr. Atanazio Le
mes.

A todos os aniversariantes 
os nossos cumprimentos.

Sr. Nelson Hoffer Lins
Festejou o seu aniversario 

natalício na última quarta feira 
dia 26, o nosso particular ami 
go Sr Nelson Hoffer Lins, 
Cronista Esportivo do Guia 
Serrano e influente esportista 
em nossa cidade.

Apresentamos ao feliz ani 
versariante os nossos cumpri 
mentos por esta festiva data

A  cerimonia religiosa será 
realizada na Catedral da Dio
cese, enquanto que os senho
res convidados serão recepcio
nados no Centro Civico Cruz 
e Souza.

Desejamos ao jovem par mui
tas felicidades na nova vida 
que hoje se inicia.

mos oportunidade de apreciar 
os jovens atores Celso Borges 
e Lilian Basanessí, ambos na
turais desta cidade.

£ um filme completamente 
diferente, e que agradou a to
dos, demonstrando que em 
Santa Catarina, a 7a Arte ten
de a incrementar-se.

Grandiosa soireé será reali
zada hoje as 22 horas no Clu
be I o de Maio, oportunidade 
em que serão solenemente 
inauguradas as reformas intro
duzidas no tradicioual Clube 
da Avenida Presidente Var
gas.

Radicais reformas foram con 
cretizadas naquele recinto, re 
formas que irão oferecer maio
res acomodações aos seus inú
meros associados.

Este baile será abrilhantado 
por uma grande orquestra es
pecialmente contratada.

Recital Co!iíerencia
Na próxima segunda feira, 

teremos o grande prazer de 
assistir no Clube 14 de Junho.

] um recital conferencia da pia
nista e conferencista brasileira, 
Lise Santos.

Nesta ocasião, Lise Santos 
apresentará aos presentes um 
historico sobre o nascimento e 
a evolução da musica erudita 
brasileira de 1500 até os dias 
presentes.

Este espetáculo, pelo seu ine- 
ditismo está despertando des
de já grande interesse nos 
meios sociais e culturais de 
nossa cidade.

/

Aproveite o 
espaço no lar

Uma porta poderá ser 
aproveitada com uma 
sapateira de lona. O es
paço debaixo da pia po
derá servir para um pe
queno armário, onde se
rão guardados sabonetes 
dentifrício, papel higêni- 
co etc. As panelas po
derão ser guardadas de
baixo da pia, na cozi
nhas sendo necessário, 
entretanto, boa ventila
ção. Use-se, atualmente, 
armários embutidos nas 
paredes, economizam es
paço e facilitam muito a 
ordem necessária em to
do lar.

Com pouca despesa, 
você poderá transformar 
um móvel antigo em no
va utilidade a um guar
da-louça em estante pa
ra livros; uma mesinha 
em penteadeira moder
na; um armário em de
pósito de remédios de 
emergencia.

Bom gosto e boa von
tade - são os ingredien
tes mais necessários.

o melhor,
o mais belo,

;

o mais útil
presente a  uma dona de casa

Uma famosa e mundialm nte desejada máquina automática 
de lavar roupa

Bendix economat
ConM I lulnmis jm Mm 8.1.

Rua Mal. Deodoro 30 Tel. 29

Condições especiais de venda com pequena entrada e APENAS
Cr$ 1.631,20 por mês

S O N H O S  M O R TO S
LECONTE DE LISLE

Olha, amigo: êste mar, que ora assim vês tão manso. 
Bateu, como um ariete, um dia, sem descanso,
Os promontórios; foi aos saltos em cachões, 
Escalando, subindo as rochas e sôbre elas 
Estendeu a bramir, no fragor da procelas,
O espumoso lençol dos negros vagalhões.

Agora o encrespa a fresca brisa matutina.
A  beleza do sol as águas ilumina 
E longe, cm direção desse horizonte infindo,
Onde passam, nadando, embarca ões remotas,
Vai-se da costa azul, o párame c ígindo.
Em trêmula revoada, um bando ie gaivolas. . ,

Ali boiam, porém, contornando os ilh:us 
D j troços de naufrágio; e êsses que o; escarcéo s 
Assassinaram em mão, sob as ondas pesadas, 
Lívidos; a sangrar de costas ou de bruços,
A  bôea aberta transbordante de soluços,
Olhos vítreos, olhando as águas sossegadas.

Meu coração é como êsse mar que, tranquilo,
Beija as praias agora em doce murmurilo.

Também chorou, rugiu como êle. . . Sem descanso 
Conira as rochas lançou-se em tremendos embates, 
Todo um dia cruel de insânia e de embates.
Vês? —  Agora reflui apaziguado e manso:
Sem desejo ou temor de nova tempestade,
À  caricia do sol a voz mal se lhe escuta.
Mas o gênio, a esperança, a fôrça, a mocidade,
Ei-los mortos na espuma e no sangue da luta.

Crônica Médica
Medicina Antiga IV

Um dos primeiro6 membros da realesa a ee ocupar 
com a medicina foi Mitrídotes VI.

Mitridotei foi rei do Ponto entre os anos 123 - 63 A.C.
Eia conhecido como «o graDde» em virtude de tua 

grande resistência e poderosa personalidade ante as forças 
de Roma.

Mitrídotes falava 22 idiomas, recebeu educacão na Gré
cia e tiinha qualidades de príncipe asiatico o que lhe fez re
ceber a confiança dos naizes da Azia menor.

Durante o seu reinado na época de Mitrídotes era co- 
r.um o- assassinatos e envenenamentos.

Não causava nenhuma surpresa o assassinato de uma 
pessoa u o envenenamento.

O envenenamento era tido como um costume pacifico 
para af *tar um inimigo político etc.

N corte de Mitrídotes existia verdadeira coleção de 
plantas para ensaio dos seus efeitos.

Existiam inúmeras pessoas cujo fim era procurar as di
versas variedades de plmtas para a experiementacão.

Observava Mi ridot-a o efeito das plantas em seus pri
sioneiros de guerra.

Consta-se que o propr > Mitrídotes havia se imunizado 
pnuco a pouco, 3oatra t >Jos o; venenos, de forma ial que 
êstes não lhe causavam mal.

Fazia estas cousas vis o ser a sua preocupação em sa
ber dos efeitos mortais das diversas plantas.

tira ele muito interessado neste assunto, com isto teve 
a toxion gia um dos seus iniciadores.

AtoxfologU é 0 estudo dos toxicos.

Conta-se também que Mitrídotes após ter sido derrots- 
iio pelos romanos envenenou as suas esposas e as su s fi
lhas e <jm seguida torrou veneno. Este, porem dizia a lenda 
não fez efeito, visto o seu háht > de pouco a pouco provar 
as qualidades dos diver-os preparados venenosos.

Fazia esta prova porque sempre desconfiava que um 
dia p ideria ser envenenado mesmo por algumas pessoas d< 
sua corte.

Para morrer foi necessário que êle pedisse a um sol
dado gaulês que o matasse com um golpe de lança, no que 
foi atendido.

Uma das íormas de venano descoberto nos arquivos 
de Mitrídotes por Pompeu constituía verdadeiro impecilho á 
ação de outros venenos, por ista foi chamado de Mitridote 
que assim agia como um antídoto.

Dr. Inaldo Mendonça
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M ). ..
Os aperfeiçoamentos de

queuh2]e desfrutamos, são 
resultados do melhoramento 
de descobertas anteriores a 
exemplo do que observamos 
na engenharia, medicina 
química. . . .

Ideias novas devidamente 
amadurecidas pelo temno 
experiencias. . . .

De um antigo e grande la- 
boratorio alemão nos vem, 
Oetiol um novo e maravilho
so produto que estimula as 
funções naturais da péle ba
se excelente de ação derma
tológica apreciável evitando 
o aparecimento de rugas. 
Conserva a juventude da pé
le.

Os médicos especialistas 
em péle conhecem e usam 
em suas formulações Cetiol.

Esse produto básico junto 
a outros está sendo usado 
no Crême de Barbear Coli
bri, que antes de ser lança
do foi comparado com os 
existentes. O Crême de Bar
bear Colibri alem de apre
sentar as propriedades dos 
melhores crêmes de limpesa 
para a péle, lhe oferece o 
seguinte; micro espuma, mui
to mais crêmosa, suavidade 
no barbear. . . .  e ebserve 
bem sua péle nova onde o 
sangue circula melhor.

A venda nas, Farmacias 
Pilar, Farmacia Figueiredo, 
Farmacia Central, Farmacia 
N. Sra. das Graças e tm to
das as bòas casas de perfu
marias do Brasil.

JK* Queremos Comerciar 
com o Mundo Inteiro

‘O govêrno está em
penhado em estabelecer 
relações comerciais com 
mundo inteiro, buscando 
mercados, que queiram 
receber nossos produtos” 

com estas palavras o 
presidente Juscrelino Ku- 
bitschek deu o pronun
ciamento oficial sobre as 
pretensões do govêrno, 
ao discursar no Palácio 
do uatete, para dirigentes 
de 186 sindicatos e 8 fe
derações de trabalhado 
res paulistas; 85 sindica
tos e 8 federações cari
ocas, bem como lideres 
sindicais de outros pon
tos do país. Os trabalha
dores foram ao Catete

hipotecar solidariedade 
ao presidente da Repú
blica, pelas medidas ado
tadas no que tange ao 
congelamento dos preços 
e solicitar à fixação das 
novas bases do salário 
mínimo para todo o país 
anles do Natal. Estavam 
presentes ao ato o Mi
nistro do Trabalho, sr. 
Fernando Nóbrega, o de
putado federal Fernando 
Ferrari, lider da banca
da trabalhista no Palácio 
Tiradentes e outras altas 
autoridades.

Leia e assine este 
Jornal

!. De 1" a /6 de dezembro do corrente ano, deverão *e 
spreeentar, no Centro de Apresentação de Reservistas do 2o 
Batalhão Rodoviário, munidos de documentos de quitação 
com o Serviço Militar, os Seguintes elementos da Reserva 
do Exército:

a) Oficiais e Aspirantes a Oficial R/2, quer estejam ou 
não convocados para o serviço ativo do Exército.

b) Subtenentes e Sargentos da Reserva remunerada ou 
não, bem oomo Caba* e Soldados Reservistas, possuidores 
d* Curso de Habilitação à promoção a Sargento, provenien
te* do Exército ou das Policias Militares e Corpos de Bom
beiros. desde a última classe licenciada (1938) até a de 1928, 
inclusive.

c) Cabos e Soldados Reservistas de l1 Categoria, das 
clarses de 1936, 1937 e 1938 (ano de na6Cimentoj.

2. O Centro de Apresentação de Reservistas do 2° Bi- 
talhão Rodoviário funcio íará aos seguintes borários:

- de 2a a 6a feira:
- das 0800 à« 1100 horas;
- das 1400 às 1700 horas.

- aos sábados:
- das 0800 às 1100 horas.

3. Reservista! Cumpre com o teu dever de cidadão. Re
gulariza a tua situação militar.

MERCEDES - BENZ

MODELO
LP-321

Reforma da 
Lei de previ
dência social 

no país
IilO — Em nome da enti- 

iade que dirige, o Presi ien- 
e da Confaderação N cional 
io Comércio, sr. Bradlio M - 
shado Nero, end-reçou ao 
Ministro do Trab lho. Indús
tria e Comercio, 'sr. Fe nao- 
Jo Nobrega um teleg am > de 
3o gratulações ppla entrevis- 
ia tada por aquile titular a 
matutino desta Capital, n 
qual nunci >u as b .s-> para 
a íef rma social no Brasil. E 
d seguinte o teor do d sp.<- 
üho:

“Em nome da Confedera
ção Nacional do Comérc o e 
no meu próprio venho trazer 
u V. Exa sincera* c ungratu- 
laçõe- pela sua oporiuua, 
criterio-a e objetiva entrevis- 
ia sobre o problema d* Pre* 
vid-ncia social no Brasil. P o 
de V. Exa. estar certo de que 
traduziu o pensameDto de to
dos aqueles que, sem interes
ses partidários ou pessoal», 
acompanham o agravamento 
dos problemas ligados à pre
vidência social. Cordiais sau
dações. Brasílio Machado Ne-

Líder absoluto em economia!
Baixo consumo de combustível e fácil 
manutenção fazem diminuir dràstica- 
mente tôdas as despesas do Mercedes- 
Benz LP-321. Seu motor Diesel é aper
feiçoado e mais seguro. O  novo 
LP-321 foi feito para dar, ao seu pro
prietário, ainda mais lucros no fim 
de cada viagem.

E mais...

• líder em conforto
• líder em segurança
• líder em todos os serviços
l i  ; técnica alemã em caminhões brasileiros I

É  O NOVO LÍDER NAS ESTRADAS BRASILEIRAS!
FaVtras de economia, 
conforto o segurança I

Motor Diesel OM321, de 120 HP(SAE% 
com sistema de combustão por antecâ
mara de alimentação contínua.

Câm bio de 5 marchas, totalmente s in 
cronizado. M a is  fôrça no orranque e 
m aior capacidade nos subidas.

Cab ine  com no/o  desenho: tâo confor
tável como um corro de passeio I Pcssul 
om pla |onela traseiro, cinzeiro, perta- 
luvas com tampa, gor-ctio

MERCEDES -SIERIZ DO R5KASI3. S.A . ;
S?

Í A B R I C A N . E  DO I s  C AM IN H Ã O  B R A S IL E IR O  PARA AS ESTRA D A S  B R A S I L E I R A S l  *

C O N C E S S I O N Á R I O  A U T O R I Z A D O ,

MERCANTIL DELLA ROCCA BROERING S. A*
Rua Manoel Thiago de Castro 516 —  Fone 253

LAJES — Santa Catarina
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Com prazer apresentamos a nova linha VEMAG
D K W  * S C A N I A  V A B IS  - M A S S E Y  H A R R IS  - F E G U R S O N

Automovel SED A M  Turismo 4 portas

Jipe 4 portas
com ou sem capota de aço PEÇAS GENUÍNAS - ASSISTÊNCIA E SERVIÇO* •

Oficina Provisória: Estrada Federal (lado do Serrano Tonis 
Clube)

Instalações em construção! Avenida Mal. Floriano

Consultem o novo piano de financiamento
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vemag - Pioneira da indústria auto 
mobilistica na America 

Latina

REVENDEDORES AUTORIZADOS:

- P A R A  -

Lajes
S. Joaquim 

Urubicy 
Bom Retiro

Tratores

Geral de Peças e Máquinas Ltda
Rua Cel. Otácilio Costa 28 C. P. 28 - fone 228 - LAJES - Sta. Catarina
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Um milhão de incapacitados físicos podem ser útil ao Brasd
Iniciada a campanha da Associação Brasileira de Reabilitação

Rio, (Agência Nacional) - As 
estatística* registram a exis
tência no Brasil de um mi
lhão de incapacitados físico*, 
d s quais duzentos mil neces
sitando de hospitalização. 
C • o estas palavras osr. Per
cy Murray, presidente da As
sociação Brasileira Benefi- 
ciente de Reabilitação, iniciou 
sua entrevista à imp-eosa, co
mo parte di campanha que a 
benemérita instituição acaba 
de 1 mçar com o objetivo de 
recollierjfundos para dar cum
primento às suas finalidaddes.

O sr. Murray, cuja incapa 
cidad-* fisica não o impede 
de des*mpenhar os seu* en
cargos de brtnqueiro e indus
trial, disse est r comprovado'

que os incapacitados físicos 
recuperados são úteis a in
dústria e ao comércio e que 
muitos casos produzem me
lhor do que os de capacida
de física integral, dependendo 
do treinamento que recebem 
e do desejo de se integrarem 
na normalidade.

Objetivos da Cam pa
nha Financeira

Sendo a A.B.B.R. uma Ins 
tituição de caráter privado, 
funciona com os fundos an
gariados por seus sócios e 
pelas doações de beneméritos 
cônscios de grande utilidade 
dtssa Associação,

Sseção literaria
As memórias de João 

Neves da Fontoura
Estamos numa época em 

que os livros documentários, 
as biografias e os relat >s po
líticos despertam um interês- 
se que no passado pertencia 
exclusivamente ao r omance- 
folhetim. As massas estão ho
je de tal meneira politizadas, 
que já não m »is engolem e 
muito menos digerem os 
muitos que se lhe oferecem. 
O povo de nossos dias quer 
fatos - fatos expostos com 
honestidade, à luz de moier- 
nas doutrinas econômicas e 
sociais. E a curiosidade em 
tòrno d is figuras politica* 
nacionais e estrangeiros au
menta cada vez mais.

Entre os poucos políticos 
brasileiros qne resistiram à 
pr 'Va do tempo e se manti
veram com sua reputação al
ta e limpa, talvez o mais cu 
rios », p^lo que oferece de 
enigmático e impenetrável, 
seja o Dr. Antônio Augusto 
B rges de Medeiros, que go
vernou o Rio Grande por 
mais de dois decênios, e cuja 
ree eiçã em 1923 provocou 
uma revolução no seu Est » 
do. Ora, foi essa revolução 
que trouxe o voto secreto e 
ac e6centou à Constituição do 
E-ta 'O uma cláusula proibin
do as reeltiçõ“8. E foi essa 
cl .u uia que elevou-se assim 
pod mos dizer - o Dr. Getú- 
lio Vaigas à governança do 
Rio Gr. nde do Sul, colocan
do-o assim na posição de 
chefe ua Revolução de outu
bro, que derrubou Washingt d  

Luiz e veio a redundar no 
Estado Novo, responsável por 
quase tôdas as situações boas 
e más em que o país se en
contra. Quando pensamos 
nesse encadeamento é que 
compreendemos com mais 
profundeza a importância du
ma figura como a de Borges 
de Medeiros, que veio da 
propaganda republicana. Tal

vez seja ê8se velho político 
uma das chaves do «enigma 
Getúlio Vargas».

Agora, um dos homens que 
mais conhecem o Dr. Medei
ros, um ie seus antigos de
putados e amigos - João Ne
ves da Fontoura - teve a fe
liz idéia de escrever suas me
mórias. cujo primeiro volume 
se intitula sugestivamente: 
Borges de Medeiros e seú 
Tempo.

Vários f itôres nos levam a 
eep- ar muito dêsse ilivro. O 
ur meiro é certamente a inte- 
igência, a eultu a e a exoe- 
riència hum ma e política de 
.eu ator. O segundo é a cir 
cunstância - que talvez p u- 
cu gente conheça de que o 
Or. Joã » Nev s é o mais me- 
ticulo o e organizado dos 
<guard »dores de document s». 
Pertence a êsse t p d- p s- 
soa qu° nunca jogi f o’ 
nenhum papel, nem o ma s 
ir gnifioante bilhete Arqul a 
udo por jisso ç(e também, é 
cl r , pela probid d do nu
lo1-) suas m-mórias tê n uma 
gr de autenticidade.

nI- sié livro jescrito com o 
Vigo que carnet nza o ca - 
dor qua sempre foi Nf»v»s na 
Fontoura, está evocada u » a 
das épocas mais inier ssan- 
tes do Rio Grande do Sul e 
d<> Brasil, Por suas páginas 
pa sam todos os políticos que 
ma!-» apaixonaram a « pinião 
pública do país.

Ao saber da existência des
sas memórias a Editora Globo 
apressou-se a oferecer a seu 
autor um contrato, que foi 
aceito. Assim sendo, espera 
a Globo lançar ainda êste 
uno, como um raro presente 
de Nata! a seus leitores o 
BORGES D F  M E D E IR O S  E  
SEU  T E M PO , o primeiro vo
lume da aut »biografia de João 
Neves da Fontoura.

C >m o Centro de Reabihta- 
ção s- destina a prestar as
sistência a todos os pacientes 
pas-oveis de reabilitação, ex
cetuando-se os cegos, os sur
dos e os tuberculosos ativos 
por já exiatirem para êsses, 
instituições especiais no Dis
trito Federal, necessita a 
A.B.B.R. de amplinr sua* ins 
talações e aparelnar a insti
tuição de modo a poder a- 
tender a todos os incapacita
dos físicos que “ á procurem. 
Pretende a A B.B.R, construir 
alojamentos para internação 
de pacientes cuja locomoção 
é, ou impraticável, ou extre
mamente difícil, até o Centro 
de Reabilitação.

»  r-

Essa construção está orça
da em:Cêrca de Cr$ 1.500.000,00. 
Precisará o Centro de pelo 
menos três viaturas ao Distri
to Federal, Até o momento já 
foram gastos Cr$ 2.350.000,00 
despesa essa coberta com do
nativos de legionár.os, pela 
Prefeitura do Distrito Fede
ral (Cr$ 200.000,00) e mensa
lidades de sócios.

São imprescindíveis as se
guintes realizações no Centro 
de Recuperação, a fim de fi 
car aparelhado para c umprir j 
suas finalidades: construção 
de uma piscina térmica; m-j 
pl ação do g nási' ; construção!

de oficinas cara «parelhos 
ortopédicos, rádios, calçados, 
relojoaria; aquisição de apa
relho de ondas cunas ultra- 
som, eletro-monngrafi*. etc.

Dadas as finalidade da As
s' cação Brasieira Benefi- 
ciente de Reabilitação, os seus 
diligentes estão certos de 
contar com o apôio da cole
tividade do Distrito Federal e 
de todo o país, para levar a 
vante esta 'Instituição de tão 
alto valor social, que recupe
ra á p>ra a 3 ação cidadãos 
c pazes de cooperarem para 
o seu des -nvolvimento e pa
ra o seu progresso.

BANCO NACIONAL 
COMERCIO. S.A

L I MI T E
c ï - t  200.000,00

RETIRADAS SEM AVISO.

Ministério do Trabalho, Industria e 
Comércio —  10* Posto de Fiscalização

De acordo com o dispositivo no artigo 433, alínea «a», 
da Consolidação das Leis do Trabalho aprovada pelo Decreto 
lei n' 54 2, de 1' de maio de 1943, às firmas comerciais e 
e industriais, estabelecidas nesta cidade e nos Municípios de 
'ão Joaquim e Curitibanos deverão apresentar a êste Pôsto 
de Fiscalização até dia 31 de dezembro do corrente ano, uma 
relação de seus empregados menores, em duas vias, sendo a 
la. via selada com estampilhas federais de Cr$ 2,00 e o res
pectivo sêlo de Educação e Saúde, sob pena de incorrerem na 
prevista no artigo 434, da mesma Consolidação.

Lajes novembro de 1958
Ary Neves Gonçalves 
Fiscal de Traba.ho

M m -*!

Fabricada no Brasil, a 
Ten-Key (maravilhosa má
quina de somar elétrica) 
pode agora oferecer-lhe 
esta vantagem quase in
crível.

• Teclado reduzido 

e M a is  íácil de operar 

e Leve: apenas 7 quilos

e O peração elétrica, 
silenciosa

• Totais positivos e 
negativos até 11 
algarismos

Faça idéia, Cr$ 17.000.001 Ê uma redução de quase 40 % I Assim, quem 
não pode ter agora a sua Ten-Key ? Ê a mesma Ten-Key de extraordinária 
precisão, de alta qualidade, de esmerado acabamento, a mesma Ten-Key, 
que tem satisfeito, plenamente, a milhares de compradores em todo o mundo.

Na» lo|a». farmácia», »»crltòrlo» — a Ten-Key torna o serviço multo mais 
rápido e mais fácil; contribui também para o bom-gôsto 'da decoração. E 
é ainda um aumento garantido de rendimento.

Burroughs TEN-KEY M A Q U I N A S  

D E  S O M A R

>■- ;
ÁS> 
#-■ 
' V
V a

CIA. BURROUGHS DO BRASIL, INC. fábrica •m Santo Amaro - São Poufo *

ORGANIZAÇAO IMES -
Rua Coronel Cordova, 269 - C. Postal, 30 - Lages - Santa Catarina

Redução de CrS 17000”
no preço da Burroughs
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O quadro do Arco íris, que 
no último domingo empatou 
sensacionalmente contra o Pi. 
nheiros, deverá amanhã preliar 
amistosamente contra o Ope
rário do Bairro Coral, em pré
lio qne será realizado no Es
tádio do Ginásio Diocesano.

o x o

Para o confronto de amanhã 
contra o Cruzeiro, espera o 
Fluminense uma ampla reabili 
tação, e para isto deverá con 
tar com sua força máxima in
clusive o ponteiro Caon que 
esteve afastado do elenco tri
color por alguns dias.

o x o

O quadro do Olaria da var- 
zea continua revolucionando o 
futebol menor de nossa cidade 
pois em quatro jogos que in
terveio conseguiu 4 goleadar, 
e é um dos mais sérios candi
datos ao cetro máximo da var- 
zea em 1958. Está pintando o 
quadro de Alorindo

o x o

O S. C. Cruzeiro para o seu 
jogo de amanhã contra o Flu 
minense, deverá sofrer sensí
veis alterações, com a volta de 
Ozair ao arco, e possivelmen
te o retorno de Aires, que es
te seriamenteve contundido.

o x o

O arqueiro Remi da S E. 
Palmeiras, tendo em vista as 
suas últimas boas atuações, de
verá ser conservado no arco 
do alvi verde, devendo por is-

\

Direção de SILVEIRA. JUNIOR

Noticias
to o titular Juarez aguardar 
uma futura oportunidade

o x o
O centro avante Tulio do 

Popular é agora o novo arti
lheiro da segunda divisão, sen
do que no segundo posto figu
ram os dianteiros Alemão do 
Fluminense e Eustalio do Atlé
tico. Como amanhã o Flumi 
nense aturá frente ao Cruzeiro 
e o Atlético frente ao Flamen
go, é bem possível que a ta
bela de artilheiros sofra nova 
alteração, com Eustalio ou A- 
lemão galgando novamente a 
ponta dos goleadores.

o x o
Tendo em vista a falta de 

garantias oferecidas aos árbi
tros da LSD ao Srs. Artenis 
Freitas e José Rcali. negaram 
terminantemente a apitar qual
quer jogo no Estádio Velho de 
Copacabana. Com isto está 
criado um serio problema pa
ra a LSD.

o x o

A nossa reportagem, afim i 
de oferecer uma melhor co
bertura aos nossos leitores so
bre a rodada de domingo da 
se unda divisão, oferece a se
leção da rodada: Remi (Pal
meiras) Reni (Popular) e Car- 
linho Cruzeiro) Jango (Cruzei 
ro) Lino (Popular e Gico (Pal
meiras); Zé (Popular), Roberto 
(Palmeiras), Tulio (Popular) 
Wanderlei (Palmeiras) e Vitor 
(Fluminense).

Crack da Rodada:
Remi do Palmeiras

Estatística do Campeonato da 2a Divisão
Colocação por pontos 

perdidos
1.0 Popular 5 pp
2 o Atlético e Fluminense 6 pp
3 o Palmeiras 8 pp
4 o Cruzeiro 10 pp
5.0 Flamengo 11 PP

Ataque mais positivo
1 o Popular 20 gols
2.0 Atlético e Flu. 19 »»
3.0 Cruzeiro 17 »
4 o Palmeiras 14 »>
5.0 Flamengo 9 »>

Defesa menos 
vazada

l.o Atlético 11 gols
2.0 Cruzeiro e Palmeiras 15 »»
3.0 Flu. e Popular 16 »»
4.0 Flamengo 26 >»

Artilheiros
l.o Tulio (Popular) 6 goals; 

2 o Eustalio (Atlético) e Ale- j  
mão (Fluminense) 5 goals: 3o 
Aldori, Machado (Fluminense), 
Peracio (Popular), Dico (Cru j 
zeiro), Roberto (Palmeiras) e 
Luizinho (Flamengo) 4 gol; 4:o j 
Caon (Fluminense), Zé (Popu-1 
lar), Miro e Nigemann (Atléti
co), Vileu e Pilila (Cruzeiro); 
com 3 goal. 5.o Celio (Flumi 
nense). Dermeval (Popular), 
Silvio, Eloir e Edú (Atlético), 
Plinio, Negrinho e Wanderlei 
(Palmeiras) e Rui (Flamengo) 
2 goals; 6.0 Hilário (Fluminen 
se), Dorival, Marquinhos, Hil
mar, Jacaré e Emilio (Popular) 
Hamilton e Alirio (Atlético, Ge- 
li, Moacir, Aires. Niltinho, Ju
ba, Tio Mano, Zé do Flamen • 
go contra (Cruzeiro), Vicente 
Lanchão, Florisnaldo e Alfre-

do Palmeiras) Aníbal. Siquei
ra e Raimundo (Flamengo) 1 
gol.

Taça Eficiência
l.o Popular 12,5 P
2 o Âtletico 10 P
3 o Fluminense 8 P
4 o Cruzeiro 7 P
5.0 Palmeiras 5 P
6 o Flamengo 1,5 P

Taça Disciplina
1.0 Atlético 1 pp
2.0 Flu e Populor 5 pp

3.0 Cruzeiro
4.0 Flamengo
5.0 Palmeiras

Arbitragens

8 pp
11 pp 
16 pp

l.o Artenis Freitas 7 vezes
2'o José Reali 5 »
3'o Cicero Varela 4 >»
4.0 Aldino De Carli 3 >*
5.0 Ilasio Pompilo e Hilário L.
Souza 1 vez

Proxima rodada
Cruzeiro x Fluminense 
Flamengo x AtleticO

Fluminense e Cruzeiro o 
melhor prélio da Segun

da Divisão
Amanhã cedo no Velho Es

tádio de Copacabana, deverá 
ter prosseguimento o sertame 
da segunda divisão em sua 5a 
rodada do returno, com a rea 
lização de dois jogos.

No melhor prélio da rodada 
jogarão os quadros do Flumi
nense e do Cruzeira as 8.30 
horas, enquanto que no outro 
jogo estarão se defrontando os

elencos do Atlético e do Fla
mengo O interessante a notar 
neste jogo é que o Atlético 
não vence o Flamengo desde 
1955.

Assim a rodada de amanhã 
da segunda divisão nos ofere
ce atrativos, como é o caso 
deste tabú do Flamengo sobre 
o Atlético.

Regozijo de Falcão pela aprovação do 
Imposto de Renda

O líder do govêrno na Câmara Federal, Deputado Ar
mando Falcão, manifestou ontem à reportagem o seu regozijo 
pela aprovação, na Câmara, em sessão extraordionária, do pro
jeto de Imposto de Renda, inclusive a redação final, podendo 
ser recebida, ainda hoje no Senado Federal.

Estas 
¥  marcas

JUSTOA  PREÇO

comprando
alta q u a l id a d e

E DISTINÇÃO
a boa roupa ponto por ponto

FNNER tem tudo que V. deseja: Belos padrões, alhe mo
derno a tradicional DURABILIDADE RENNER.
de variado sortimento de camisas sports, calças sports, calça 

dos, chapéus.

A roupa
ROUPA

Dispõe, aindaCasa RENNER QUALIDADE E DISDNCAO

cavalheiro dos pés à cabeça com o máximo de qualidade e distinção!RENNER



Visita da Escola de Comando e Estado maior 
ao Segundo Batalhão Rodoviário

O 2° Batalhão Rodoviário e 
a cidade de Lajes, recebe
rão, nos próximos dias 6 e 7 
de dezembro, a visita de 
uma comitiva de aproxima
damente 90 oficiais, em qua
si totalidade oficiais supe
riores, da Escola de Coman
do e Estado-Maior do Exér
cito.

Tratando-se de um tradi
cional e muito importante 
estabelecimento de ensino do 
Exército, o “Comandante do 
2o Batalhão Rodoviário con
siderou oportuno o forneci
mento ao público das seguin
tes informações a respeito 
da Escola de Comando e Es
tado-maior do Exército e, em 
particular, relacionadas com 
a próxima visita:

1. Finalidade da Esco
la de Comando e  Es
tado Maior do Exército

A Escola de Comando e 
Estado-Maior do Exército, se
diada na PRAIA VERMELHA, 
na Capital Federal, é o es
tabelecimento de ensino de 
nivel mais elevado do Exér
cito e tem como missão prin
cipal a formação de oficiais 
para as funções do Estado- 
Maior e de Comando das 
Grandes Unidades das For
ças Terrestres e de Chefia 
dos Serviços. Os oficiais pos
suidores do Curso da Escola 
de Comando e Estado-Maior 
do Exército podem ter aces
so ao generalato, na ativa.

2. Comando da Escola 
de Comando e Estado-
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Aguardemos
Música Erudita Brasilei 

ra e seu histórico de 
1500 a nossos dias

Encontra-se entre nós, já 
tendo visitado todo o Estado 
de Santa Catarina a pianista 
brasileira LISE SANTOS que 
vem percorrendo o Brasil 
numa expressiva e inédita 
apresentação, divulgando a 
música erudita brasileira. So
bre seu trabalho, citaremos 
uma crítica do Rio Grande 
do Sul:

“ LISE SANTOS, empolgada 
pela música brasileira, seu 
histórico, sua evolução atra
vés das diferentes épocas, 
resolveu estudá-la e difun- 
dí-la.

Certamente que a muitos 
parecerá exagero empregar
mos a palavra difundir. Lem
brar-se-ão do rádio, dos dis
cos e das centenas de pe
quenas revistas dedicadas 
excluc ivamente ao assunto. 
Entretanto, se dermos um 
pouco de atenção ao que a- 
contece em nosso pais, ve
remos claramente que êstes 
orgãos de divulgação nada 
mais fazem que é realmenta 
nosso, embotando o espirito 
do povo e canalizando a sua 
atenção para as importações 
estrangeiras, totalmente de- 
sarmônicas com a nossa ín
dole.

Quando falamos aqui em 
música brasileira, levamos 
em conta a música folclóri
ca, aquela que brota espon
taneamente do povo e que 
nêle permanece não raras 
vêzes por tradição oral, por
que é harmônica com os 
seus costumes seu modo de 
pensar e suas tradições.
Lise Santos é uma concer
tista Jdiferente.

Diferentes porque não se 
limite a dar simplesmente 
um concêrto de músicasbra 
sileiras, nem tão pouco faz 
uma conferencia sòbre ela, 
isto é, o conferencista do 
alto de “ sua” sabedoria des
peja palavras “difíceis" num 
auditório entre embasbacado 
e sonolento. O que ela faz 
é uma palestra, onde o ou
vinte toma parte ativa na 
mesma, fazendo-lhe pergun
tas ou respondendo as que 
ela faz. Exemplificando e re 
forçando ao piano as suas 
explicações, torna-as objeti
vas e instrutivas” .

Esta apresentação será re
alizada no Clube 14 de Ju
nho, na próxima 2a feira, dia 
lo, às 20,30 horas. Tendo o 
patrocínio de identidades lo
cais, será com ENTRADA 
FRANCA.

Maior do Exército
O atual comandante é o 

General de Brigada Hugo 
Panasco Alvim. Possui, den
tre outros, o Curso da Esco
la Superior de Guerra da 
França. Exerceu importantes 
comissões, destacando-se a 
de Chefe de Gabinete do Es
tado Maior do Exército, A d - 
do Militar no México e Co
mandante da Academia Mili
tar das Agulhas Negras; Par
ticipou da FEB na Itália, co
mo Comandante de Unidade. 
Possui inúmeros condecora
ções nacionais e estrangei
ras. É Comendador da Or
dem do Mérito Militar.

3. Atividades Escolares
a. A matricula na Escola 

de Comando e Estado-Maior 
do Exército só é possível 
aos candidatos que satisfa
çam a todos os requisitos de 
ordem-moral e intelectual. 
Anualmente, os candidatos 
selecionados são submetidos 
a um concurso de admissão, 
com número reduzido de va
gas, que constitui uma tra
dição dêsse estabelecimento 
de ensino.

b. O curso se desenvolve 
em 3 anos. Em seu progra
ma de atividades didáticas, a 
Escola de Comando e Esta
do-Maior do Exército utiliza 
os mais variados processos 
e métodos de ensino, acom
panhando de perto a evolu
ção acelerada que se verifi
ca nas Fôrdas Armadas dos 
países mais adiantados do 
mundo.

c. No seu currículo esco
lar, figuram as Viagens de 
Estudo, que proporcionam 
aos oficiais alunos e conhe
cimento do desenvolvimento 
e dos principais problemas 
econômicos e militares de 
várias regiões do País.

4. Viagem de Estudos 
da £scola de Coman
do e Estado-Maior do

Exército
a. No atual programa dos 

ano, foi prevista a realiza - 
ção de uma Viagem de Es
tudos á região Sul do País, a 
fim de proporcionar aos ofi
ciais alunos:

— o reconhecimento e o 
estudo do TPS (Tronco Prin
cipal Sul);

— o conhecimento da or 
ganização, tarefas e proce- 
sos de trabalho dos Bata
lhões de Engenharia, rodo
viários e ferroviários, sedia
dos ao longo dêsse Tronco;

— a visita ás cidades e 
estabelecimentos industriais 
mais importantes.

b. A Viagem será realiza 
da na I a quinzena de dezem
bro do corrente ano. A nos
sa Marinha de Guerra fará o 
transporte nos trechos Rio- 
P Alegre e Paranaguá-Rio.

Serão visitadas as cidades 
de P Alegre, São Leopoldo, 
Caxias do Sul, Vacaria, La 
jes, Rio Negro, Curitiba e 
Paranaguá. Osjntegrantes da 
Viagem terão a oportunidade 
de verificar as atividades e

o andamento dos trabalhos 
afetos aos 2U e 3“ B Rv e 2o 
B Fv.

c. Acompanhará a turma 
do 2a Ano, o Sr. Cel Arold 
Ramos de Castro, Subcoman- 
dante e Subdiretor de Ensi
no da Escola de ^Comando e 
Estado-Maior do Exército. O 
diretor da Viagem será o 
Cél. Eduardo d’Ávila Mello, 
atual diretor do 2° Ano. Vá
rios oficiais de nossa Marinha

de Guerra e da Aeronáutica 
participação da Viagem, cc- 
mo convidados.

d. A referida turma é cons
tituída de 73 oficiais. Dela 
fazem parte quatro oficiais 

estrangeiros, sendo três 
Venezuelanos e um Para
guaio, enviados pelos Gover
nos das Nações amigas para 
tirarem o Curso da Escola 
de Comando e Estado Maior 
do Exército do Brasil.

Orientação Moral
Atravessamos uma das épo

cas mais perigosas e assusta
dora em todos os sentidos. As 
nações já não se compreendem 
mais, os homens entre si fa
zem tramóias para ludibriar a 
terceira, as mulheres em vêz 
de se dedicarem aos seus lures; 
procuram por sua vêz terem 
os mesmos direitos dos homens. 
Parte dai a ideia de decadên
cia moral da familia e dai sur 
gem as corrupções e os desen
laces conjugais. Um lar desmo
ronado; um homem que passa 
a viver de aventuras fáceis; 
uma mulher a procura de em 
prego, e alguns filhinhos para 
sustentai e dar estudo Se em 
véz dos homens casarem por 
instinto, que é o que muitas ve 
zes acontece; casassem por a- 
mor. aí então a felicidade se 
ria parte integrante de todos 
os lares O marido e a esposa 
devem ter um único pensa
mento rua é o da felicidade e 
compreensão mútua. Um dos 
m^ies que parte dos próprios 
paes são os das brigas caseiras 
e as únicos espectadores são 
os filhos.

Na luta pela existência ven
ce sempre os que melhores 
pesamentos emitem e agem de 
acôrdo com eles. Repito o 
mundo e um campo de bata 
lha. o homem nasceu para a 
guerra e a mulher para o re
pouso do guerreiro. Para que 
possamos nos sentirmos capa
zes devemos em primeiro pla
no, tornar nos capazes de rea
lizar, de criar de produzir de 
inventar. Se em vez de co 
mentarios políticos] estudarmos 
os candidatos. Se em vez de 
lamentarmos procurarmos ori
entações. Se em vez de pre 
conceitos tolos procurarmos 
novas amizades. S í em,vez dos

orgulhos vãos procurarmos nos 
aproximarmos dos que preci
sam de nossos serviços. Se em 
vez de desanimo nos animar
mos estaremos em completa 
harmonia com Deus e nós 
mesmos. Ás crianças não pedi
ram para virem ao mundo e 
se é que elas vieram devemos 
tratá-las não com futuros ga
nha pães mas sim como futu
ros mestres e gomens de ca 
ráteres. Considerando que “a 
personalidade se adquire de a- 
dquire de acordo com o ambi
ente, fazemos de nos mesmos 
uma luz ambiental inspirados 
na providencia divina. Essa 
providencia que governa e reg 
o universo,

Ass. João Ivo Martins

Siga o símbolo de 
valor!
Peças e Acessó
rios «FORD» legí
timos.

Vende-se

Por motivo de mudança 
uma area de terra de 1.604 
m2, na Zona B, sito nos 
fundos da Oficina Formolo. 
próximo ao Cemiterio.

Tratar com Altino Eduar- 
o da Silva ou nesta redação.

Leia e assine este 
Jornal

Joalheria Mondadori
Exclusivista dos Relogios: Rolex, Tudor, Lavina 

Mon-Reve e muitos outros relogios famosos .

NOIVOS
Ao comprarem suas alianças, procurem a JOA

LHERIA MONDADORI que os brindará com uma bonita 
bandeijinha alusiva a data de seu noivado. Mantém 
ainda uma completa oficina de consertos de joias e 
elógios.

Praça JoSo Costa (Edifício Dr. Acacio) — Caixa Postal. 235 
Lajes — Santa Catarina


