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. � E M P O (Meteorológico)

(Sint.e.se 'do_.Bole� Geo�eteorológico. de
Ao SElXAS NETI'O. válida atê às �,18 bs. do

dia õ de dezembro de 1963
FRENTE FRIA: Em curso; PRESSÃO ATMOSFERI·
CA Mt:DIA: 1007.0 milibares; TEMPERATURA MÊ·
DIA: 33.0" C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 74.6%;
PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms: Nc
gatívo - Grupos de nevoeiro cumular - Chuvas es

parsas ocasionais - Tempo M�dio: EstaveL
Cr$ 20.00

,
t· . �

O _NAJS AlfTIGO DIABIO DE SANTA�CATABIHA_"� .-":--.;�
FLORIANÓPOLIS, (SEXTA.FElRA). 6 DE DEZEl'ImaO DE 1963 - EDlÇA.O DE BOlE

MINISTRO oa VlaçlO CHEGI HOJE
Com a fin,alldade de oc- Machado. andamento de obras na ras, reunião com o governa- do NVOP; às 18,30 horas, imprensa; e às 20 horas, lo governador Celso Ramos chado e comitiva.

servar o andamento de Desembarcando às 7,30 do BR·59. A chegada a esta ce- dor Celso Ramos e técnicos entrevista coletiva com a jantar íntimo oferecido pe- ao Ministro Expedito Ma-

obras ligadas à Pasta que dia de hoje em Joinville, mí- pital está prevista para as -�--------------�------------'---------------

:!rig�a�a:r m:���n������; ��s:��sed�o���:%a:��mcie�: �� ��r�:r�: ��j�'Oj�oéP:r!�: C t" ,a 'Tomada de DIepcimentecom o Governador Celso so Ramos e outras eutort- guinte o programa a ser On Inua
Ramos, encontra-se em San- dades federais e estaduais, cumprido pelo ilustre visi-

ta Catarina o Ministro da virão por terra até Plcria- tante: às 15 horas, visita à

Viação. ,ng,oh,'m Exp,dito n6poli,. ap6, ob""'a<om o ",nlda Lito"n,a; " 16 ho

sôb re o G rave Inc idente Ocor r ido no
Ence��rad!l' a 1.1- Fase do BRAS!LIA.5 (OE) - A nhado de coeres de seu ,a·

S
.

d
Guarnição Milit., de B,.· 10 títros de Plasma Sangue.

I li. mesa do Senado tomou vé- binete militar visitou o cor- sllia que os Senadores Ar- neo foram gastes na tenta-

C "I· E
rios depoimentos inclusive po- que estava sendo velado ena o non de Melo e Aura Soares Uva de salvar-lhe a vida. Os

OnCllO cumftm"CB
do Senador João Agripino, no saguão do Palácio do de Moura Andrade são os médicos que o assistiam

lU I sobre os incidentes de on- Congresso, apresentou suas responsáveis pelo inciden- realizaram diversas inter-

..
L-:'

.. tem vitimando mortulmen- condolências a viúva e de- foi levado pelo presidente te, frisando ainda que no venções cirúrgicas, tendo
U te O senador José Cairalla mais parentes do Senador João Goulart e pelo srs. dia 22 de Novembro, eacre- seu coração parado por 4

�Oi�e:i�h��otede ����a��� ��m:�s AC:i���·sHdoJ��:e� ����id:� 4�a:tn:��s :�p��� ��:erid�a��,u�ilb:��r�:: ��:�e��n���ist�� ��/���!�� ;:::�ne�eusr. p��Sé 5 C��l��:
tos, e depois o processo íris- 1'.1 ete do presidente do Se· rinho, Níguelra da Gama, aconteceu. na mesa de operações, onde

taurado na Câmara Alta se- nado, conversando reserva- Aurélio Viana e Felinto BRASíLIA, 5 (OE) - O não. resistindo a gravlda::le
rã encaminhado a justiça damente com vãrtos sena- Müller. retectdo suptente de Sena- do ferimento, veio a [ale;
comum. Porta voz do Sen�. dores. A seguir, o chefe do BRASÍLIA, 5 (OE) - dor José Cairala, assassina. cer precisamente às 20 ho

do disse que devera haver Oovêrno assistiu "ao ofício Anunciando que foi apenas do ontem no plenário do ras e 15 minjrtos.
uma representação da mesa religioso ministrado pelo uma vítima desprevenida, Senado pejo SI". Arnon de

ao plenário, visando a caso Deputado xronsennor Ar- que não poderia estar prê- Melo, contava 36 anos de

�:��� ���o�a�:a�:ll:o ��. ;�d�o����:�� �:�a7i�, oa���: ��r:u�U�oi���::�� h;�:: ����e. ��s�r�:�m: n;ra�í�i�
tal' dos disparos e do sena porto de Brasilia. O caixão nal Federal, o Senador sn- precisamente à_... 15 horas e

.-iti���J ;:��h�O�":éc-� �I=;';:�
de um avião especial de.

·;;�il��:���:h:;i��n:�� DI"scrl·ml·naça- � RaCI"alpc seguiram familiares âo 11
:�l��e�:�:d�r�:na gU�om�:: WASHINGTON� 5 (OE) -

rrstíré a certmónía fúnebre t: eca�:�:;::s �i����i�a��:
�:s���:!é���:�t ���t;!�Il� uactat nos EE.UU. estão em

____�__ �rímeiro plano nq p.rogra-

F fÀ;.b N
ma' 4\) Presidente. +-yndon

,

'

.

�P:t Accl9rnu '.j _&ub.
•

. :,.' ,.� �,ô,..""d a;,�,!."or,,'_
Amencenc do Tl'tibalho,

Agl'ndo Goo,ge Gíber r, que é de ra-

ça negra.

nho porto de La Guaira, re-

g::�:��1,;r:�;I�:'�:;� Kruel no Com�ndo dotes e dOIS terroristas das l!
nezuelano embora a malO· Fôrças Armadas ele Liberta-

li" Exe'rei'luria não tenha chegado a e:<· ção Nacional. Forflm [citas

�� M t
" plodir. Em Acaribú., Eslaao váMas prisões. Em San

Dr os
"

de Portuguêsa, explodir<lm Juan de los Morres, a Polí·

. 'I ���:t��s�etrlffrJrJit��. s;:; eia detevc 12 indivíduos acuo O Pre.sid..ente João Gou· �:':�:; ����s,onl���fe������:
BUDAPEST, 5 (OE) - 26

outro jado, em Gõro, Esta. �:�o�O��i�:sa:�in;:::;;_oag�� ��:�oas��n��'me���eOmd� �:: com d lJresidenti! da Repú·
mineiros morreram e ou·

nerl Amauri K I blica e com o general Assis
tr05 4 ficaram feridos em _do_d'_Sa_n_J_u_an_e_n_o_v_i'_i._B_O_liV_'_',��___ Comando do ��eE�::C�t:' Brasil. Sabe-se todavia, que
consequência do de�moro· que, aindal não tem data (, general Peri Beviláqua
nam,n" da mina d, c.,.ão

INOUERITO DEVERÁ SER CONCLUIDO c"t" �.,a "'umi, o pó,to, ,om,nt, d,'má o coman·

de Santa Maria. A mina está O ato foi firma.do na pre· do do II Exército na pró·

�;"�:.:,:6 km,. da Capi· DENTRO DE POUCOS DIAS "oça ,do p,6p,;0 .,n",1

BRASíLIA, 5 (OE) - A

:��:�i:- m�,�;:�:���::::: Encontro Lacerda ------------------
;:�oc:�;i�:���·' d!;{::� c:::: Magalha-"es al-oto Cireve Também em,prÓximos dias, para ser sub- [""
metido

. � deliber:tção final BEW HORIZONTE, 5 nome 0.0 sel! mndidato a M t
.

d
�

co plenano da casa. (OE) - O presidente ude- presidência dn República. O On e., I eo
Encontro não sai ����c:;��:o d:�!:�OPin�� :�co���� ��vr���n::.a!i�ar��� MONTEVIDEO, 5 (OE) _ tada pelo Centro dos Em.

to da segunda parte ria maa
na assembléia, anunciado
no explendor da Basílica de

CIDADE DO VATICANO,
s (OE) - A segunda fase

do Concílio Ecumênico cne

gou hoje ao seu final COnI

um histórico comunicado

de que o Papa Paulo VI ira

orar pessoalmente nos
-

Snn

tos lugares pela paz entre

os homens, e para chamar

os irmãos separados à IgI-("
[a üntca e Santa._ O ínesoe.

rado comunicado foi rene

pelo própria Santo Padre,
em discurso de encer rameo-

de todo c mundo.

_-------- ---o

tafé
Dumentou

A Agência do Instituto

Brasileiro do Café, eomunl
ca aos 5rs. Torradores e

consumidores, que, de con

formidade com o -dO�IlQl:;
cada 63/79, do IB�, o preço
do café parn consumo ín- _ ,

.

terno, PRl;SOU a ser o se-

T
.

tplinte. CaIé C� O 1� orrOt-IS ,DGL
venderá aos srs, T6tadores U''l. � .�; _if.iiI�
ao preço de 2.000 c ruw-tros

e mais a tcxe de índnstr-ía

üsecêo de 10 eruaeírns. Ca

fé Industrializado: Os toro

redores venderão aos reven

dedures ao prêço de 140

cruzeiros e os revendedores

aos oonsumtdcres ao prêço
de 160 cruzeiros o qu.ilo.

�
Continuam

CARACAS, 5 (OE) - Vá·

nos atentados com bombas

de fabricação caseira OCCO!-

reram ontem - em diversas

localidades do interior vo-

liima segunda·feira.

Comerciantes Flumi-
nenses Protestam

contra Aumento de
Impostos

NITERÓI, 5 (OE) - Os meçar em janeiro. A atitu·

de, é em sinal de protesto
contra o aumento do imo

pôsto de vendas e consig
nações em Niterói. Segunda
se afirma, manifesto nesse

sentido está sendo elabora·

do para ser entregue ao

Governador Badger Silveira.

RIO, 5 (OE) - O Gabine
te do Governador Lacerda,
desmentiu a noticia de qUe
o chefe do executivo ca·

rioca, tivesse solicitado en

contro ao Senador Jusceli
no Kubitschek para o dia

10 do corrente. A nota aceno

tua que a inform'l.çãO é ab·
solutamente falsa.

promover 0 enc'>ntro Maga·
lhães Pinto·Carlo:. Lacerda.
É para que ar:lbos esco

lham a data. d3 convenção
em que a UDN aprovará o

vernante mir.eiro está dis·

põsto a concorrer uo pleito
preSidencial, já contando

para isso com o apOio do
sr. Jãnio Quadros.

comerciantes Iluminen�es

ameaçam cerrar as portas
d.os estabelecimentos a par
tir do dia 9, segunda.-fl'ira e

TERRORISTAS LIBERTAM CORONEL
AMERICANO

CARACAS, 5 (OE) :_ O seu lal" em Belo Monte, em

perfeitas condições flsicas
Foi sequest.rado no dia 27
de novembro quando saiu
de sua residência para diri

gir·se a embaixada dos
dos EE.UU. por cinco ele·
mentos da citada organiza-

marcaram reunião pala o

d1a 11, afim de deliberarem

sObre a eventualidade da O CASO CUBANO
BItASILIA, 5 (OE) - O

presidente da Republica de.
verá receber hoje o Chance.
ler Araujo Castro, de quem
cuvirá exposição sObre o

caso cubano c exame d!! or

ganização dos estados ame-

CeI. James Chenou, chefe

adjunto da Missão norte

americana, foi libertado es·

ta madrugada as 3 horas e

30 minutos locais, depOis
de 8 dias detido pelos mem

bros da chamada Fõrças Ar·

madas de Libertação Nacio·
naL Chenou regressou

decretação de Lok·out a co-

BRASIL AINDA NÃO TEM POSIÇM
NO CASO CUBANO

BRASíLIA, 5 (OE) - A

Chancelaria brasileira so·

mente fixará sua posição
com relação a acusação da

Venezucla de que Cuba es

tá exportando armas para

revoluCionários d a que I e

pais, apÓs a conclusão da

in.speçao que fan!. a comis·

são designada. pela OEA A

referida �omissão levará

pelo menos 10 dias para rea·

lizar s"eu trabalho que exi·

g1rá uma visita fL Venezuela

.e outra a Cuha. ist.o é se o

Govêrno
•

de Fict"l CaSl ro

: tl�ímii��,,_�c�;_ .. �__

-i:t_.:1'I.'

ção clandestina_
Conselho de

.

Segurança
NACOES UNIDAS (Nova I

.

d t,
.

d S d:�'k:(;:U(��E�cm- ,,����': nCI en e ocorn o no ena o
�,�'d;eO��;'��:IO��I;�;t: r,epercute em Sa-n PauloFranco Nogueira, represen·
t.ará .�eu uais, quando o Con·

�'elho de' Segurança exami· SAO PAULO, 5 10E) - O

!lar o prOblema dos territõ· incidente onlem ocorrido

·os sob administl"!!Ção Q2.r· no Senado Federal, reper·

lug-ue!'a. � '''S.onselho jn�cia. cutiu inl.ensament.e em

nl scxta.feJr�ela m�nha, o Pfllllo. O D<'Plita.do Cilo

���IlI� �.�

._:��: _��
__

,
•.�

\'cria.m ;;er"'"rnaI5 ::'I:Jt:UO::.

�,- ."';"'.""",,

ricanos.

nos seus debates parlamen
tares, a [im de que não te

nhamos a repetição de ce

\las )1" pI" Af; aas eaa nga.

'illf1AOfln��.

A greve de 24 horas de ím·
pressôres e tralbalhadores
da imprensá, que deixou
Montevidéo sem jornais on·

tem, terminou a meia noi
te de hoje. Por outro lad0,
a greve de 48 horas decre-

pregados do Govêrno,
trou em seu �egundo dia.
Ambos os grupos reivindi
cam um aumento de salá

riO, para fazer frente
crescente custo de vida.

Dia Nacional
Familia

da

RIO, 5 (OE) � Será co·

memorado no próximo dia

8 o "Dia Nacional da Famí

lia".· O programa, a ser

tr�nsmiticÍo por todas as

estações de n'idio e. televísãu

do pais, está sendo
_

elabo·

rado pela Cruzada. jo Ro-

sário em Família, sob a di

reção do Padre PoytO!l. A

lransmissão serâ realiza.da

as 20 horas, e a mensagem
enviada pelo Pontifice Pau

lo vr, será o ponto alto do

programa.

ADHEMAB 'ESTÁ DISPOSTO A RETI·
RAR O AUMENTO DO FUNCIONALISMO

�AO PAULO, 5 tGEI - O
Governador Adhemar de

Banas declarou-se disj)ôsto
a r(ttirar da A"3f!lnhIAia Lp

!!: SI ativa.,
.

eosa
bre o aUlUt:lpto .

de ':enci

tlj:.;.I..tO", (v.s l",",.c�oJ....... .;l':" �:..

CARACAS, Ug - O 'Tenen-

te Coronel Juan de Dica

Muntadi, apontado como

Comandante Supremo da

chamada Forças Armadas
de Líbertaçâo Nacional, foi

capturado pelo oovãrno da
Venezuela.

.

BUDAPEST - 26 minei-

ros morreram soterrados

quando por Iôrça de expio-
são, desabou uma ruína de
carvão localizada em sete

bania, a 46 kms. de Buda

pest, na Hungria.

LISBOA - O governo
concedeu, finalmente, o

agreement para que o sr.

Vasco Leitão, seja o repre·
sentante do Brasil em Por

tugal.

CARACAS ....;_ Uma bomba

colocada, no carro part.icu
lar do presiclente Romulo

Bettancourt, explodiu via·

lc>n.tamenle, na tarde de on·

tem matando seu motoris·

ta. O presidente, felizmente

não estava dentro do veí·
cuIa.

RIO - O Conselho da

SUNAB, vai reunir·se logo
mais a noite, com vistas ao

aumento pretendido pelos
vendedores· de leite.

RIO - Vários casos de

desidratação, são re�istra
dos diariamente em todos
os hO>ipitU1S da CB. Os hos·

pitais {'nvh�am o melhor

dos seus e:>forços visando

evitar corrpletamente os ca·

sos fatais.

BRASiL! \ - O sr. Arau

je Castro, que representou
o Brasil. ouando das ultl·
mas homerngens prestadas
ao falecido presidente nor·

te-americano. vai entrevls·

tar·se hoje a tarde com o

presidente João Goulart. O

plincipal assunto da reu

nião serê o caso de Cuba

dentro da Organização dos

llitsdos Americanos. Segun.
do fonte oficial do Palácio

do Planalto, êste assunto

estê interessando em muito
ao máximo m{lndatürio bra

sileiro.

SÃO PAULO - Já foram

registrados, sómt:'!r.te na ca·

pital bundeirante, mais de,

400 casos de desidratação:
fclizmente o total fatal é
dos menores.

taduais. A retirada poderá
ocorrer no caso de os Depu- RIO - Se não chover até
lRdos não lhes fornec�rem o final da próxima semana,
n<:' f"'C'II"SOS para o pl!.ga· é b')m proyal'el que o povo
�'í'J� '1f nttmenttjS df' ve�r-t"Tmr !Ji o� ma1, \1

cimenTOS.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�ào tudll.ffo, ralnu a r('"",elt. ral do Sf" nlun!tr"!,, P U IIpp �Ôh.re pr.o'.,',.'m;,� ílllrrOp«u'r".r �_j. �� '

.•
:(/ _:�:�_.��f_;

.

,jj/?�,�
ne ll"sl"rfnt-t" a" 1Jf'od\llur ru- Ilullerlo '11I.�hlld", que r,L1O\' d s

v • \I:>
�nl

;·r��:I�.ar:�I"��e::::'�I!:" 0;:: ;,� b_WllSSa..

" rnUnmplO, quI' reprl'!l�I. �.t � -��
•

O A
hln.. te aS lIeltujnle$ P<'�Soa�: kt,;NNEDY UMA ADVER. müuencta dos lno! que já soi� ,

�i�-.r '..' '

�:5�i�::��:.m:::�� d:':I':��n(:� 'l'8MClA -ITO SERIA
v�����amvee�m:::�:ão��v�S:�a:�:' "�:IO:I. UMACARTA ENCAReCE NECESSIDADE DE Pl'�

da A!I8«la(in Rtlra' de ('r""ill I.... I'IU mortos",'
VIDl!:NCIAS zscreve-nos "infalível leitor assíduo": Meu

A morte de Kennedy veio êdvertí r aos �:��,,:orn. Osvaldo Melo. (Coluna "Nossa Capital" d'O Es-

Arnaldo S. Thiago hemens, mui severamente que nenhum ide
ai superior pode ter por base a fraglIlda

No mundo moderno está em elabo- d" das tcnnttngências terrenaís.

ração um novo principio, de orgnníaecêo Tenho diante dos meus olhos, num re

social: o da eterna vitalidade e produttvt- t�nguJo de car�olina, sua efígie de quase

dade da inteligência humano. atndn adolescente, ao lado, e um oouco suo

pr ...bll'mm:l de produ"iio anima De acõrdo com êsse principio, nenhum perlorment.e, do retrato encantador de sua

Sr. \"Ital Valentlnl, I'resld,'nl homem pode morrer, mas apenas passar do jovem espôsa, senhora .Jacquelína. Casal

da As60cll\�lio UUrat de 1'ai" estado físico ao estado ultra.Iísfco, mas feliz, riquíssimo, saudável, venturoso com

ar. [urldts 11am3chl, l're!Jldcm. conservando traegralmente os seus pcrso- seus dois elegantes filhinhos. 1!:le, compra-

te da ,\��orladio Uural d .. Ch. nalísaímcs atributos espirituais, que lhe metido a fundo com os altos problemas

::::::;:��:':��:,::,:';i,::::';� :::'��,���i: ::i:�rt:: i�:�i� '�: �:��: �;���:::����:���:�t�r0:.;���:r�:
feito de Araq••orí c Sr, J ..s �����n�i:iXC�n!�i�:�i �r;: �::�=ec����a�', :%e:���:�a:=o���:::sc;o�e��z�rh;
Ttseeskl, I'refelto dI' S ...mbrlo

tegandc aos contemporâneos uma solene quer que seja de útil e de bom, d� belo
In.1aram de Int<,rês�p" dos n'"

a>:kertência que urge seja ouvida, princi- de heróico, se não tiver a seu lado urna es

nkiplos que gOn-rn"m, prln,·1. paltnente pelos homens de ciência. imbui' pôsa ou uma simples amante, desprendida
palm"nle na parte de pr..d ..�,i, dos de rutsos principias matenenstas e e carinhosa, para lhe comunicar entuaías-

al{ropeeU!fl.a; Sr, pedre Amu. pelos homens de govêrno, jungid�";; ainda mo e cora.jem ... , seja dito apenas de pas

Artes Plásticas rim, vereador (' Sf'<:r","ir'u d, ao falso pressuposto de que governar é sagem.

Jair Francisco Hamms _ George Alberto Peixe-
l'rerellUtn �I"nlrlpnl de SUl'" cuidar do homem no que concerne aos seus Tudo desapareceu, tudo que concernia

to _ Thor Marbotlces.
. hri ... ; Coml��,l" dn I\��"t"j",:ih pecunares Interesses planetários. àquela imensa felicidade de um, lar, cor-

Crônicas Rurnl de HnJ,,'-, ,'lITnL,osla d" Como a borboleta, porém rev-süda de um tiro desferido por um pobre celerado

Silveira de Souza _ ]!;n,son Nelson de Ubaldo !-lenhor".: ,\dht'nll.r Cuelhu, T usos permanentes, na eternidade do tem- seja êle quem for. Consequência "olorosa'

_ Raul ceí-tee f'llho _ Marc1!io Medeiros Filho !-lour .. lro da ,\s�"cht"iio l{IIr:. po, a alma humana desce ao plano mate, a perda de um dos grandes baluartes da es

Si1�e�;u�alC'!eJra Bustos - Luiz Henrique da J"cuh LI.", l'rt,�IiI ..nl., dn A� rial! movida pela aspiração inata de sofrer

lImar Carvalho.
Panorama Musical :��ln\��C'�_::�'.�;:�e;:·� ,�:�f \"'1.7.\ �a:e�:�r��s�os:�:�n;;�:t��l�o�)": ��;: tabi��:(l: ��ã�a:e�:�:�a:eceblda _ e pe-

Arte!> e Letras duçi", .. I'adre 1',,1.-11 T,,,'A'V!:I rcnça, que fi nountta de que em estado ra que o seja, desarmem-se de uma vez to-

���::.Miguel
_ ':>ericl"es Prade _ Silveira de qne "re"idl" 11 Com1"são, Ilu de larva, na superfícje. do planeta, não lhe dos os povos; cuidem mais os cientistas da

Economia • :K::�:::::�M ..aud":;; �;.n;;:;�, ;ia��:nt�,ve;o�om�:t:e!;��r�a���t:e r.l:f��'· .��:���ah')���ú��ri��en�� :�ê���s����d�:is
���aa�d� ���t: C;r�:::� Fac. Ciências EconÔ·

1(""''' de ,\quinO, ,'t',eadur n mou·o Jesus, ao ensinar que "nem só de armas nem de guerra nem mesmo de Cf

Notacias da poDoia MllJtat Flurian,ípulis qUi' Irutou di' a pilo vive o homem". Diferentement" da lar, c;a, pois que a fauna já está quase que tI'

Major .!:dmundo de' Bastos Juntor "unt"s r",f .. r ..ul .. >! a as<i�I'-'nd, va comum que apenas sofra uma meta talmente exterminada, Criem·se escolas, es·

João NiI" lAnhare,:mentálifJ� técnica ao prudutor rural � ::���'e��i;:;aCOI���a���e:: �o�:��:��os" ;�:,s�;!O ;�s:;�r���::a!:á�a.n;:
IlllUflllSçiD .I\grícola �eUpu�:d:S��:�I:eI�'r:I��n�:� t:: j a larva humana prepara·se para S'oCter a prima·se o luxo; dlsci�line.se. nas caser

C'. Jnnmndâ.
REPPESENTANTES humo'm rursl n ... "ui no E�tn

,,-r,nde metamorfose.., em que se lorna in· nns agriculturas, táda nos<;a jUt'enttide

����etg=��: to. :!: ����da. Rio (GBl Rua du: � no dia a do' du"mbru, � �:f�:��O�ao�:�:a, ::�=r!��ce:�tve(�: i:� ;���� f�:t:�:�n�:oa;i�:��O��ml��:i��
,

SiHJ Pauln _ Rua VltóHa 657 _ conj, 3'l Hl!ninle� p<,SSOiIS: n",pulpd' ser percebida, desde que procurern desen· purificarão da mente e dos senl'vnentos,

Pôrto Alerrre - ?kOPAL - R. Cei, Vi' cm" ....,f) :�::;:,.;.:..t:env::�I::�:�' "I("�:� volver certas qualidades (Jue os tratadistas em, perfeita ado�ção a Deus e constante

B��� �r��oa��� SlP - RI," ,L-s Co: :ijÓS, t·

"",irio da rCt{i:io .' município cha�am:: supran�rmai� sem 'luererem lI�isa.de aos seus semelhan�es, não lhe:'
Agentes e Gotresponcl('utes cm tnf"lC:; c:; municl· ,is;, hOM 'Iue rl'L.r ..�enh: Ilr

com �SS:'ml�er q�e :m� so �en�turais·IMes. coanoo t�OP;::�i�it:�:os � ro�.m:s s���·
���;r�� :nl:{"��1�1���1 -;- ���;;i��l \�ge::'3nle (;e\úlio t:ba, C"nHnLtor .Jaridi : �:�. q���d�d:���a��b�: :: see:�����e� ���:��:i: que nos é �ei:: a�SC�:êmo.IQ.a

_

... _

iC"d"\),E.Il.,trl,t"udcn�sun
�'

.

Ç%,%.'lIOiJi33UOS:."�

A�SIN.').TlJR.'\ A'\'UAL CrS 4.000,00 - VENDA to es"c�inl; Sr. Ilernnrdo ""I

1��,r;'�ã�'·�ã�O'��·,,,pon,abili" "'O, oo""H .. ,
ln ,-"-fen,, d,- """"'"" C'

, NOS TEMOSl'mJtitlos nos artigos aSSDladns)

'1
t(lU" � :,i". IIcrherl "'.Ink,

Pn'·
,

... ldeR'" da A""(I,,f� 1R0ul ,

,

__

1O�n;"'1·�f.' ;.�;�-
.

����. ;:::��:::0::;� I f!i�':;'�:�,1",

A PEÇA 1tI�
·

.\t .. I", de IIhol;., "atou de aS

1iUnto "�l'eda1; Sr. Jamil F .. ·

lip .. , runcionãriudll O,S,F..,tr:
tou de u�sunto parllcular: Sr

Tadeu Stha .. CO)mi�sã'" de e�·

tndant"", empenhados na COu"

tltul�ii ... d" coopernth-a" 3j!."rí.

colas nu interior do Estado; Sr

I)"niel nranlnj!.". prerelto ,I

Rua Cnnsf'lhelro Marra, 160
Tt"lI"fol18 =11T�� - Caiu Postal. 131
!-:-ndnf'�"(J TelelrAftco ESTADo

DlIlE'l'OR
Rubens dtr Arruda Ramos

_"TE

f'')mL�an:JD�ç:tilllno
AntOnio PemIDdo 40 Amaral e Silva
_�R[O

Pértcles Luiz de Medeiro� Prade
REDATORES
Osvaldo Melo

Pedro Paulo Naehado
PVBLlCIDADE

Osmat' AntOnio SchHndweln
SECRETARIO COMERC1.U

Ol9\no Mariot
nF.PTO. DF. ASS'N,,'MJR"�

MajOT Virgflio Dias

COLABORADORES
Pror. Barrelrol f"tJho _ Prof. Osvaldo R. Cabral
- Prof. Paulo Lego - ProL Fernando Bastos
_ Prof. Alc1des Abreu - P!"of. othon Gama

d'Eça _ Dr, Mi.ton Leite da COsta - Dr. Ru·
bens Costa - ('..el. Cid 00!lZ8g8 - Major Ilde
fonso Juven.al _ Wlllter� - Plávio Alberto

de Amorim - A"",,ldo R ThIago - uo-arécro
soares - Prof. Osmar �sanI,

C'rrmlstu Sociais
Zury Machado - Lazaro aeeecrcmeu

..-
Gilberto Naba.s - Maury Borges - Gilberto
Pah·u.

sr _ Ortur W. Eduardo

FAZE)I .-\:'oIOS !10.1t=:
DIt OSV"\LlJO n:ItItEIRA Ill'

Yl8LO i''',MO

PranrOMOS regl�trum"!-l ""

dato de hoJ� o lr:,"s.·ur�o d.,

,mais um anh,crsário nata\í"i"
do nOSHO pr ..zudo amll-("o dr, o�·

,·ardo J-'('rrdra d� ""1'1" Fllh"

pesso" de desloqu .. "RI o� ru"

�"'H melaM ""dais .. ,·UII.Url,IS

)'or tão grato aeont�clm ..nt"

,."rã, ef!tamo� ".'rtó�, nu di" de

hoje, ah'o das m"IM ..xprcssh·a�
prO"a� d� e�tlmn .. rLgo7.li",
Uenl'c is qUal" n,;_;j de "O F.S.

T.\DO'. nu!! &MIIOfjomClS ãugu_

"
E�I.An: .\1,\TIU:\IONIA1.

Ill,"TlI,\ _ DIAS

.....
H ..,1.lJ�"r_5,,_n dia 7 <..áhad"

�"h'lI " ,,,Uj!lusamente O) enl�"e

m"trjmuplal da g ..ntll srta.
Zilda Cuarta Godlnhu. dileta

fllhl' do sr. Ola� Jlutra e de

�u" o·"ma. e5pÍlsa d. T......dora

r;"dlnho r6lldent"s na Costeira.
do IUbcirio.

O atu reliKlu�o terá lU'{ar

duembro do ....rrenl� ano, O) dr

ma, 1'..."CIfo \Vnnnllnll', re-prelil't
lant� da AR��III�Jo Rural oi

Slderópolls (' 1�ldpllH lIach, D!·

I'1ltor_l'realdentt'" d ... Frl)l:"tlflC"
Sul Catllrlnen"e de (rleli.ma
trntara.n d� IIRsunlo" ref"rcn,

le!-l a ftlgut1ffco oi' d",hatnah

Editarda
concorrên
cia}PúbUca

A M.:,\ltESC TOU:-OA PUIII.

co Jll"�; SE ACIL\ AUEMT("

dr. _ Enio LI'z

rando_lhe .. a lina dilcnlis9!mn n" Capela de Siio José e o �_ _\ CO!liCOIUtt:NCIA, I'AMA J'

lamill .. "ot"" dt' pH�n.. � f�lid· t ... civil na rl'std(-ndad,,� p"is _\QUISI('\O DO MATF,ML\I.

dade�, da noi"o. i IU'E SEC!:1-: AIU1XO:

,\UM ju.·.. n. nub",nte�, os r"E. I _ t:ma gel"df'lrá com 7

nUM',,1 S"bnln
peilt.>HoS cumprimentos de "C (SETENTA) pés eublcu�, n''''·

EST,\DO". li dindo 2 (DOIS) melros de rr"l

________._______ , .. 1,90 (U)! �1ETnQ E NOVE�

VERDE-SE
Ou troca·se duas casas sendo uma de material e a

uutra de madeira, situadas . rua Jerônimo José Dias, 52 e

52 fundos no Bairo do Saco dos Limões, enfrente a Fábri·
ca de Fogos, un pouco ak:-. de volta do Amadeti. Tratar
:'10 10Cill com o Sr, João Nascimento, no período da ma·

llhii. Valór da prQpriedade, CrS :.300.000,00.

i�f·\(�j!,·
p/Wn:/A S(.Ü.�

OLHOS
use óculos

bem adoptados

atendemos com exotidõo
,ua receita de óculos

ÓTICA ESPECIALIZADA

MODERNO lABORATÓ�IO

TA) dI'! altura; e O,B!I (OITt:�:

TA E OITO Cr.:O;;THlIETROS'

d .. (undo, "om um fahricado
de gelo d .. ;; ,CINCO) gavel:\

""aporndor .... rl\(-l1l, 2 (Dl'

.AS) prnl.. I .. lr,," )·efrLjt..radó. -------------

,,,'o "'""''''0_ d, "<" '"',,' EXERCICIO DE APRESENTAÇÃO DE

:::d;.�:h" ':�,�::,,.:::'h�:; RESERVAS
pendurar carne�. A I.arte de"tl. 5a. RM e 5a. OI - SEÇAO DO SERViÇO 1\1ILITATt

n"da 110 depósito de )It'"f� ..� REGIONAl.

cal'n ..s If!olada da Ilarte retrl

,-
. «BAlDei»

gerada. I'lotof' Trifásico Cha" Todo reservista da 5a. RM que receber notificação ou

.\lagn;t!Ca, Conjunto do Motor for cientificado de que está sendo chà.mado para parti·

e Compressor "ncRlxado@ nn {lr

pri ... mÓ�·el.

2 _ Um fogãu a Itiz, TIP('

CO�It'ftCIAL, com cllpuldRd

{lar. 60 (SESSF.:-.-"T'\) r .. fcjçõ"

diãr1a!:l,
05 IntuesMados dcv.-riiu ;a

presenlar luaH proposta.!! Illé

dia 20 de DEZE�8RO de 11.16:1

na SEDE do ESCRl'rORIO J),\

.-\CARESC _ RODOVIA L.EO
BERTO LEAl... BAIRRO D,I

I ipar dQ Exercicio de apresentação de Reservas, deverá

:procurar o Centro de Apresentação que lhe esteja desig·
nado.

' ....., ....
E muitô fácil o que tem a fazer.

Basta que compareça ao Centro de Apresentação. Tão

logo seja anotado seu comparecimento, será dispensado
6e qualquer outra formalidade, podendO retornar às suas

r.tividades normais. Nada mais lhe será exigido, ç terá II.

co�'_'ciênCia do dever cumprido.

�ercicio de Apresentação de Resérvas

AC:�=",���:�A�a. proposta. I REI-MARCAS E PAmilES
-

fá eretuada dia 21 c\e DeJCm·
A Oll"''' d Pr da.

h,o. A' 10 (DEZ) ..... no ER. geale iii a oprie e ladalllrlal
CRJTORIO CENTRAL DA A. Beafmo 4e m4rCG1. pateIIteI de mtlen040. nome.. CO>

CARESC. QUALQUER OU· �,tatulofde�,� ."._ clt
TRAB Ui"FORMAÇOES SOA0 ptopagllndCl.1lUII'CGI de�
,·on,"CIOAS NO >:semTO- Rua Tenente Silveira. 29 - 10 andar -
�IO��A ACAltt:8� ou J'FLC-

S"LAI- {ALTOS bA CASA NAIR _ FLOR.IA"�
HLF.F01'JF. N" _7 I

•. �",'''''; POliS _ CAntA POSTl,t.l...:: 97, _ fONE 2912.�

;���.}��j�i���.r���'�� �w·'

R E sr A U R A N TE I" ,,;:J I �
.

...�_.�
CONFEITARIA

LANCHES
PIZZARIA

"Mereceu particular atenção e por certo não somen,

te minha, o apêlo que ai se faz com referência a provi.
dêndas que devem ser tomadas pelas autoridades sôbre
a vacinação dos cães nesta Capital.

Ontem mesmo, á tarde, aqui pela zona residencial do

populoso bairro da Pedra Grande, um cão raivoso andou
assustando todos os moradores do elegante bairro, de.

pois de haver mordido outro animal, desaparecendo em

!;eguldB pelas Imediações da praia. Urge, pois e sem mais

iardança que providências sejam tomadas de imediato
com montagens de postos de vacinação na cidade, como
bem lembra V. S. como já foi feito no ano passado com

bons resultados.
E mais que os proprietários de cães por sua vez to

mem igualmente provmenctes. cuidando de vacinarem
seus animais.

A população, principalmente a infantil e escolar es

peram que _essas medidas sejam atendidas por oarte das
autor-idades ás quais estão afetas esse caso.

.

Muito obrigado pela acolhida que estas linhas mere

cerem na sua coluna"

S ON E TO
(Dedicado às poeüses de "Revendo o passado", c

orcrecnto ao amigo Manoel Jnácio)

coem de graça e- feminil encanto,
Mas orgulhosa dêssea predicados,
A cada um dos .seus apaixonados
Deixa 8 inC'crleza, a ansiedade, o espanto!

Ah! .. se tivesse o meu querer mais santo

I\. hlurea dêsses beijos desejados,
Tl'llvez cm rosas fôssem transformados

�sses espinhos que me fére tanto!

Que sequem o pranto os olhos doloridos!
Q:.Ie fiq\.e o louco a sõs com os seus gemidos
Na dor imensa do seu grande muI!

,...
Lt:tmento!;; tristes! Tristes áis perdidos!
Pois deusa alguma nunca deu ouvi10s
A um pobre e velho corãção mortal!

Trindade, 1'1/10/963.
Saul Lessa

Representante IÕI nesta cidade
G. SOCAS

de que você precisa!
t�a qualidade de revendedores outo

rizados, podemos resolver seu pro
blema sem demora. Em nosso estoque
'/ocê encontrará - com certeza - a

peça ou o acessório que procuro, o

preço de tabela, genuínos, testados.

em laborat6rio, garantidos pela mar

ca ,IH, E, no caIO de qualquer can

su..... sôbre o seu Interr:tational. teT$ ,

mos o máximo prazer em atendê-le..

COlfERCIO E

HEI'REBENTAÇõES
FI·I.no ADOCCI 'l'Z1 _

ESTREITO
I'mt.. r"oa "ista eorest.

�m 12 pre8ta"ões Juro

- BIR -

Florian6�oHs
Rua Trajano - 27" -' Fone 3125

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, ,l,.'�,\,}.

:�h;�ii,��;r��".>�'iiá<�-�,.�ti�r'�\Vi·-Xi:{����·:'f:·��·,��;�%:::r
estam poucos as

Tudo em 10 Pauameftt8s-Sem 'Itrésci.
Ou à Vista-Desconto Efetive De ?O.f·

•••

SALAS DE JANTAR
Conjunto fórmica - desde 20.000,00 mensais ou à vista CR$ J 6tl.C!lO,OO

('onjunto marfim -. desde 16.600,00 mensais ou à vista CR$ 133.300,00

Conjunto imbéia - descle 23.000,00 mensais ou à \'istcl CRS 186.400,0\)

Conjunto caviúna - desde 23.860,00 mensais ou à vista CR$ 190.400,00

Conjunto jacarandá":'" desde 36.980,00 mensais ou à vista CR$ 296.000,00

DORMITORIOS DE CASAL PREMIDS fOUWS8S! �UruJ SDRJEJO !
R��:

Jl?7.f,Pi"tl' ;,("
UM AUTOMÓVEL DKw.veMAG. 1963. NOvo IBElCARI

.

TotAlm&nte equlpAdQ

#d Sir/R Ir

Conjunto em marfim - desde 23.337 ,00 mensais ou à vi�tcl

Conjunto em imbuia - desde 26.470,00 mensais ou à vista

Conjunto em caviúna - desde 27·440�OO mensais ou à 'V�m='a

Conjunto em jacarandá - desde 33.510,00 mensais ou à vista

CR$ 18G.700,()()

CR$ 211.800.00

CRS 213.500,00

CR$ 268.000,00

POlTRONAS ESTOFADAS EM ESPUMA

1.- premio. Um dormitório $U�.r.luxo CIMO

3:: ��:�:� : ��c���:.���r�:�e91��o
Toda ... Nê'Wl I:.illlla

FINO ACABAMENTO - desde �.990,00 mensais ou à vista CRS

SOfAS-CAMA
EM TECIDO - desde 3,960.00 mensais ou à vista'

Em plástico - desde 5.260,00 mensais ou à vista

31.200.00

CRS :1I,630,OO
CR$ 42.000,00

mrss

CONJUNTOS ESTOFADOS - ESTANTES _.

MESAS DE CENTRO - ABAT JOVRS

PARTlCIPf iflJ FESTIVAl ,CIMO
e ganhe um DKW-VEMAG (BELCAR)

cõr gêlo -todo- equiD�do
\

SALOMAO ANDRE' DE CASTRO

Convite para Missa de 7. Dia
PAULO BRANDEBURGO DE OLIVEIRA, MARIA DA

GLoRIA -DE CASTRO BRANDEBURGO DE OLIVEIRA E

FILHOS; NEWTON RAMOS, LÉA DE CASTRO RAMOS E

FILHOS, convidam seus parentes e pessoas de suas rela

cões para asstenrem a missa de 7' dia que mandarão ceie

brar dia 6, sexta-feira, as 7,30 horas, na Catedral Metropo·

Jítana, pela alma de seu inesquecível sogro, pai e avf.

A lodos que comparecerem a este ato de fê cr-istã ano

recípem agra(lcci:nent{ s.

PARK LANE
A MENSAGEM ESCOCÊSA

PALADAR.

EM

2·EM8ALAGENS

A SUA ESCOLHA

O VELHO PARK�LANE MANTÉM

SEMPRE JOVEM O éORAÇÃO

1\0 Af)QUIRTR nms UTROS nF.: PARK Li\NE DURANn.:

r-;<iõTF. f\1ES \'OC.� J,EV,UlÃ lSTEIRAl\lENTE GRATIS

(';\1'\ r"T'ILi�Sll1A. W\1Ri\l.A.GF.l\I DE BOI.SO

FLAMULAS
ContKclono-Se- quOlqu81 qu.ntid�de, no maJhm

OLJ.Hoode I! menor �reço

Ed Znhin - 7 r> "ntio, ooto 7n' �n,.,. 1.49""

DR. SEBASTIAO MOURA
CIRl:RGI.\o·nF.:\'TIST.'\

Ex-Dentista do Spmin:irio Camiliano Pio XII de S. Paulo

Tratament.o Indn:ar pela Alta Rotação - Prótese

HOR'ARIO: Das 8.30 às 11.'30 e (\as 14 às 18 horas

2 s .i:'s e 6:' r;ElIiAS ATÉ AS 2010.

RUA XllNT:S "lIL<\C'H'\DO. 7 ESQ. ,JOAO PINTO

('T,p'nrA DHrRNA E,NOTIlRNA

A �ja De Jesus, Cristo dos Santos dos OhID'loS Dia�
""ciedade de Socorro" bém n�s Estad�S Unid�, �a Igreja. Contudo. e�a� es. te. Ríbelrão Preto, Porto A· acces (is Q.tturtas fljlm.s, .. em "'i:lorianópoU$ á a S

, Uruguuí, Argentma, Canada, tão desejosas de parucrpar legre, Araraquara, e muitas 1l1fdc na sede sittUldrl. na Rua Olga Goudel. Se nutser s

Serã apresentado no dia México, quase todos os pai- de todas as vantagens que o outras. 'renome Sihll'irn. !'ir, 1" com ber maís turormncõcs

�� �a�=:�:oSi�':ir:a�:� :s :f�!�r�:;ã��aeA:�ajl�:: plano apresenta.
As reuniões desse grupo ínlctn hs 15:00 noras. O pro- ��e;�S���50�arta pera �

ta cidade, pela Sociedade de do Pacífico Todos se' unem este empreendimento, ca-
em Florianóoplis, são reali- sidente desse orgrulizat:iío .

Socorro da Igreja de Jesus sob um perfeito espirito de rttattvo, começou no Brasil

Cristo dos Santos dos tn- compreensão e amor tendo quando a missão foi organí

Umos Dias. É urna das mais sempre em mente, nunca zada em 1935, Ela existe ho

anttgaa socIedades da senho- deifar de praticar a carída- je em muitas cíduues do

ras em atividade hoje no de. Muitas pessoas que to- grande pais como São Pau

mundo, sendo Interrmcional mam parte ativa nessa or- lo, Santos, Rio de Janeiro

na sua confraternidade. ganizaçào não são membros Campinas, Curitiba Joínvü-

A -socíedece de Socorro"

foi fundade por .josepn

Smith, organizador e primei
ro profeta. da Igreja de .re

sus Cristo dos Santos dos

tnnmos Dias, em 17 de

março de 1842. Acreditam os

membros que ela seja íns

pirada por Deus, tendo seis

propósitos prlncíputs. sendo

o primeiro dos quais: fi e·

levar a vida humana ao seu

mais alto nível. Oi; outros

objetivos são: Aumentar o

amor pela religião, educa

ção e cultura; aumentar as

atividades das senhoras me

lhorando ao mesmo tempo
suas condições de vida, au

mentar a fé salvar almas, e

estudar e aprender o evan·

gelho.
Consequer.tement'J, aso·

ciedade proporciona a seus

membros cursos de :eligião,

"Em urrei grande revista tlustradav:

..:..
"A mais bela cidade com o mais belo

tarla da Ouro Preto, em que [oram julgadas duas

""','n,,,lo". lum reratõrto do processe de

11l11JlW'rcs sob acusaçõe::; de ass::ls!'.inato,

cnnmmto o "processo do século");

aI h
"o Drosll é doente". (um artizo publí-

emaf a
cndo por um jornal sindical;

-rtrev, crise provoca revolta". r anãü

'" ""bll"'" numa das revistas maís ím-

l\11�UtORES I:IIFORl\IAÇOP.S SOBRF. O IJOr��S��t���c�:as���n?;:�c;r��gem só.

IUL\SJL h.c o contrabando no Brasil relatando a

"bat.a.Ihll do rue Paraguai", entre tropas

Professor Dr, IIrnnann M. GntrgeD bt::lslletrns I' eont rutiandtstas i.

vãnos jomnts utemães publicaram em

.

A falta de informações: objeuvas preju- duns colunas uma noticia sóbre mãe bra

dica enormemente �s relações entro os aílelm, que deu luz a cinco crianças as

p�vos. No entanto e a poUUca de Informa· quais morreram por falta de alimentos;

coes parte-essencial do fundllmooto da de- "O BrasJl DO,turbilhão da rnnacõo":

mocracia. Um governo democrático só po "ExposlQio critica da situação eco-

dera executar uma determtnadn t.toUUcn nômtca do Brasil";
se o povo a compreende. compreender, po "O Braall Da febre da inflação", rartt-

rém, _sup�e .conhecer, ser tnrorrnudo. go de um correspondente no Rio de aeneí-

xos ultimas anos as lnformaçÔ('g sô- rc publ1.csdo num �t:\nde jornal da na

bre �s reall?ação entre a Alemnnha o a A Vt6ra);
mérica Latma, especIalmente o DrosJI. "A!; dt1vidas clt, Brasil, 1.6 bilhões de

melhoraram. dólares"
Também sabemos na Alemnnh:l de Poderia cu continuar com mais de dez

�oje muito mais de Portuggal. Nêsse caso mancnctes, todas elas com um fu_nrlo pes-I
_ . _ .

shnist&.. negativo e portanto perig(1so. Não

a

�azao, e o fato de partlclpannos. Portu negamo,> n gravidade do, situação !!"eral no

ga e a Alemanha, do mesmo pacto de d& Brasil, nem queremos que os nossos corres

fesa,.da �AN,.o que 'l'OduzlU como con pond('tltes doixem de tomar conhecimento

seq�encia l�ediata o melhor IntercâmbiO de fnt.os tristes e perigosos.
de mformaçoes. _ Pertencem A realidade da vida dos po-

Quan� ao Brasil, as necessidades d vos. Entretanto, iS precisa desenhar o qua·

melh�res �form_ações impuseram-se devi· dro do maneira completa, mostra!" os es

do à mtensüicaçao das relaç6es ecou�micas t'or('os dos politicas, da igreja, das classes

er.tre os dois países, a rea.flnnaçi!;;:, (ia so- dfrtgentes e operárias e dêsse exêreito

Iidariedade alemão para com aQuêle, que imenso de brasileiros inteligentes e capa

deu provas .eloquentes de sua compreensão zcs, todos empenhados em superer a crl

para. com �s nossos principais problema se sOC'ial«onOmica, em que debate o povo

polJhcos e flOaImente devido ao grande nu- hrast1eiro há muitos anos. E. portanto,
xo d� Inves�entos de capitais alemãeF: 80 ccss!'iI'iO que 'mudemos o estilO de inf

BraSil, depOls da segunda guerra mundJal, çó(>s, completando o quadro da

posto que o Brasil se tomou o pais n11me- ç50 comunista. das revoltas. de aUmento

ro um para os nossos investimentos. do custo de vida e das greves com aquêleS

Analisando os recortes de jornais sô- outros fatos ainda mais importantes reve·

bre assuntos brasileiros. que chegam regu.
l'lrmente às minhas mãos, devo confeasar, lnndo o espírito criador do povo brasileiro

que,.o nUmero de informações contlnun n nogação profunda e básica de quaIq�
crescendo, entretanto, nio é o mesmo qunn tipo de comuolsmo, o desejo de desenvol

to à sua quaUdade. vimMto orgAnloo e o respeito à Oemocra-

Em geral aparece o sensacional, t'x6ti· \':':1.

co, extraordinário como matéria prima Melbores informações' _ eis n pl"ógra

dns informações. Uma única rP.m.essa ,do mo para todos -que se intéres....am. realmen
recortes levou recentemente 08� melhores retac:ões entre o Brs!dl

:1/12/0:1 _'_ítl_'IO_'_'_'_m_i!l_h,_m_",_o_, a_A_1_cm_n�ni_13_. __:;_.

LLOYD BRASILEIRO p, N,
AVISO

Eu, abaixo as.Jnado. Delegado da Diretoria do LoYd

Brasileiro P. M., comunico as autoridades, ao comércio e

r.o ubuco em geral que a Agêncía da Autarquia nesta Oa

pital encerrou as suas atividades em 29 do corrente, tendo

em vista que foi transferida para a Companhia Nacional de

Navegação Costeira A. F., a exploração exclusiva do comer

eio marítimo de cabotagem pelo Govêrn,o Federal.

Aproveitando a oportunidade a Diretoria agradece ao

Sr. Jobel serepato Cardoso o inestimável na missão de

nosso Agente que tão bem se houve.

Florianópolis, 29 de novembro de 196:J

"-('mando Ah-f'K dI" Araújo

Delegado dn Diret.oria

AVISO DE CIRCOBRÊRCIA
serviço social, saúde e nu

trição, literatura e musica

Os dias de trabalho são de·

terminados, e nessas ocasi·

ões os membros ocupam.se

em preparar roupas ou ali·

mentos a ajudar as pessoas

necessitadas, ou para ó "Pia

no de-Bem·Estar" da Igreja:
e tambêm, em confecCionar

roupas, e atê mes!'flo r.pren

der coisas de uso pessoal.
Muitas das atividades

deasa organização estão sen

do postas em pratiea aqui
no ramo de Florianópolis,
destacando·se dentre elas,
o emprell:o de teares par!'! o

fabrico de tecidos e fazen·

das para o plano de Bem

Estar. CUida-se, também a·

gora da parte alimentar, pro
.

pugnando·se para melhor

saúde e nutrição de todos.

Esta sociedade de senho

ras úsl,í em [_ll!fcirmam(!�()
não só no Brasil. como tam-

A Delegacia Regional do Servlco d3 Alimentação du

Previdência Social (SAPS), comunica aos interessados

que fará realizar no dia 13 do corrente, as 9 horas, em

�un séde, â. rua. Francisco Tolentino 10, concorrência pú·

blico para vend� de 25.000 (vinte e cinco mil) sacos de ai·

go1ão vazios e -13.000 (treze mtl) sacos de aniagem va7los,

.� .:jo estado de conservação poderá ser verüicado no A;:·

mazpm DIstribuidor do SAPS, à rua Dr. Fulvio Aducci,

no mb-dlstrito do EbtreIto, -em Florianópolis.

Outrossim, esclarece qüe as propostas de preços po·

deriío se .eferir a cada um ou :. ambos os tIpos especifi

cadas, devendo ser entregues em envelQpes fechados, os

quais serão abertos na pres'ença dos interessados no ho

rário e endereço acima espeCOficados, reservando·se ao

SAPS o direito de determinar sobre as condições dc pa·

oamento e retirada das quaqtidr iaS acima cUaclns.

Florianópolis, 3 de dezembro de 196:1

. Jorge JI'Ianoel da Silveira

Encarregado do Annazêm Distribuidor

VISTO'
Rln_.Ido Celso Feldmann

Delegado Regioml
/
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Úezembro à noite
.

no Querencia
Palacr,- Ministro Expedito Maehado
boje será homenageado pelo Gover

nadbr CELSO RAMOS
Teatro "Alvaro de Car,._AMANIU Jo'J.:CIIOU

fi lfu�ICIII lia r, do ,Hotel Ro)' lho", amanhã às 20 hr.; acunt

nrá a Cerimônia de t:ola�i
de Grau dus Uachardandoll d .

Jo'aculdade de Ci,;n�lu EeonÔ.

6erálnlClada II Semana d.

Mari.nba, !.'<Im Um muvlmentad, ai.

programa,
entre as I··ôr(a� Armlldaa lIf'rf•.

J'e.llzada�. _

O Dr. Eu!:,<,,,jo )),,],n n�;r�

falará na nud; .. D. da Munh;;

NA QUEIUIESSE
"Uorholetas em Festa",

tenda dos "CII"alinhos", Iun . Altair Debona CaStelaD
dun�ram as Senhoraa: Laura

de ,\lI�1s Corrêa e Marlenl" 81"

cker.

Dulce Cléia da sn"a

Herdliu Lh'rllmento

lIuxo Severino Beckee
JU8é Itamarl" de Sá _ orado

l.nurj,·,,1 " edro da Costa

Luiz IJlnld AI\"e8

onde n·Sld ...
,

HOJE

à. 21 h"r,,�,

C.. tse Itllmo�. h(lm,'nl\):'�"r:i
com 11m elt',:=ont .. jantar, en

Paléclc. o MlnlMtro du \'lu�li
- Dr, Ii:xl,,�dlto Mllchado.

do IInncodo .:s'ndodo UI

{;r .. ode do Sul, Sr. Adiio G, A

fllIijo; va! r eceber distintivo,
CllrrCMI,undenl .. aos lIeUB vinte

clne" IUlUlO de bons servh;oH I,re

!.:IdoS nlulnda grande org'LnI�1I

U:'nlo!\ll1ehndu

",,,nro Lnurfnüc l'lnhelro

OJlI"a iii, SIl"11 lIuehde

O�ny lInrhnt.,

DE�nlJIJW

à NOITE" II rest.. Ilrol&rnm

da nu próslmo ,]ln t reze n

QUer,;nci" 1'"lnc(' lIotel.

bl'ne(idtl do �,,1lI1 ,105 fIIh"

dos grKflc(l� dos trêS jor"81
da cld"d ... Arlindo" seu C,m

junlo II "tra�iio n,IIMIe,,1. A d

cor".::io lIer"; cum ,nnti"os "

Natal. it cargu de Garlll'I"'Iti,�

J'mlro I'aulo Flforc�

I'<'r�í "«,1,, 11"11,,

';';0 hnncllrill. A cerimônia

cOntecerá em Porto Alegre,

n ' Hcnaju Mu"" ... 1 1'<.'1.\"[,,

\'ENA I.UCIA Y"lmor Ulon

Schaérc r, cememerou Quif\lt( Wilson It"ymu"tlo Karp
Anos na geguoda_felra, na re. I'un,,,jnfo _ I'rof. I)r, Nico

sldéncia d" MeUS pai�, o casa ln" Se",,.I,,,,,, d� (lIi'·c lra e

Ministro Itaul (Lucia) Sth,,";· I'a'rono I'.o( Dr. Itob... t

rer,
CIRCULANDO

PI'JII Cld""e. o üene tHI S,,"

to .\1.11ior, peSII;m de grande de

taque d" iltlCt.,dllt! ... de l.:tKeS
ondl' r ..�;de. Or..olh·ador d

COnlJtrll�ão do lIo"plllll Inr""

til dnquel0 Cldud�.

NO CLUBE

U.. ae de A".:;�,o. hoj�; ias

hOta!! "ai aeoer ecer Uma .. te

gante "Sai'.!" das M",,;SltaD

das 196.1 do Col"",,!o Coraçãt
de Jesus.

o 1'1I0(:Jt,nlA

Jt"d"r na sod�d,,,I,·.· da Hã

di" (;IlarUjlÍ. trnnsmilido t"du

o� dOmio)l"o.: ã� 13.35 hr. ter

minuu "coou,'o com" Roya
""lel .. �rá novo p..,troclo"du;
até <> últin,,, domlogo do

re"te m��, (luem Suá?o CI.lJBE

tl88 Lojistas, ,·"i 1"Onl0"e

a ch.,J::adl' de PapII1_N<>el ni

pró"imo d,unlo�o. 10>1 on�e
trinta hr, n" !'ru(a XV. Chega
rá num hOnlt" Carro Alegórl·

'o.

,\ ACADMIIC,\

de "'a.macto_M�ti" Conce!

cno ,lo SII .. a. vai e"'vear un

ho"llo mod';lo de J::.. la '· ... rm .. •

Ih ••• no BolIe de'auo io'ormatU'

rb,que"aiacontecerdio lI""

tone prólrimo nO Que r�nd" I'

Inee, Confecção de alta C.,.,;tUr

('arioca,

A NOI\'),

M"rJi Maura M c l,", ultimaI

do Os prel'�l'lItlvos pllrll. \I se'

Enln�" Cum u Or. ueuce .Salé

QUt' H'i "c"nt�cer 'Pró"i,r::� .ti

OS TREZE

Brotinho" J.:lfl:"anteS 1963 d

.·Iorianóp<lll.� �tri(l IIprl'§fntll."

d,", na f"sta "Ilezembro

:Solte" dia treze pró"lmo n,

Quere�r1a,

CH�;C,\IIA'

RECEBI

con"Ue pata o caSament .. d

Srta Thals Uelena Coldn e r

Dr. lIIurlllo lIonald Capela

próximO dia 28, ná ill;reja d

S ..O t'ranci8eo. is 11 horas, O

noh'OS receberão os cumpri
",�ntos na 19reja.

hoje, procedente de

, "Vte�, O n-. I)�cllr Contr-e ra

O�tiz - "'Io,'c'" da .. I ..gaot'

Kel'ina I'Rlrlda l.in�.

ACABO

d.. rl'('eher eon .. lle do CI"b

das Soropthn1ahll d.. FpOlia

para um eJell'anl .. jllnlar F..s

li.... dia onze pró�imo ..o Ko

t� Royal

J.:!;TlVEIU'J

nto.'11I Caplul. o Industria

(;,·t�ldo WetHI e 1),\ Serllf;o

Bertaro, Secrel-ltrlo de i:l'tad

d" Oe�tto Catllrlnen�e.NO

C90Cetalf SUPEnl9H MfIO-AMARCO

NE"STLÊ

Aharo de Canalho.

CINEMAS

Canazes do Dia

- CI:NlkO

SilU Jose
ás 3 e horas

chartton Heston

Sophia Lcren
- em-·

EL CID

Super Teenirama-Tecmco
Ic-.
- censura até e. anos -

ri!l
às5 ·73/4.93/,'116.

Claudie Wcce

Elisab"lh Ih,11I

e a m�n1AlI.t .. ,'elaçii,,�

Graça 1I1arill

A PADROEIltA DO BRASil

A ,·:�dadei.. história da No

S3 êeencea Oparecldll.
Ce:lSUtR: alé 5 anos

Fone: 3435

FECHAUO PARA REFo.a·
MAS E INSTALAÇAo. DO

CINEMASCOPE

BAIRPO�

:!floria
ás 8· horas

Joan-Louís Barrault

O TESTAMENTO. 00 DR.
'CORDELIER

- censura: atê 18 anos _

100perio
ás 8 horas
Mamrníe , Van Doren

INTIMIDADES Co.NFIDEN.
CIAIS

14 anos

raja
ás 8 horaS

Silvya Koscina
Totó

A PROMISSÓRIA

frial da Faculdade Nacional II

FaTmlÍd.

"'=
�flI.. f"nção Importante na vi.

·b."" hon,em, nio pllra ser de�

prezado sob um rótulo abJe.
'o.
Sonhesse o Sr. SChll�en da

juro e angitstias pccuJuru a

ula fa�e. e não leria ucrU,

<'n"ol\'" � moça n"ma otm'osr...

ra de e"pedaU"a lúgubre, l"I:t·

In.!n Um� n\l�iao falSa da So·

Cied"de. um mundo IrreaJ, re_

de fôrças sensuajs estranhaa

piCtode tentáCUlOS erótiCOS,e
�e",pte pronto" para o ataque.

'"o,url""·aoSr.Schllg""

a dilatar Oa (atoa a pont.O de di

r Inu;. ta" ..' o homem ,\ a "",t

�r

.

di�p..n'n do recatO do� tem

pu' p"saad"s. lembro "qui flue

",ldi,;pensfÍniiojlo<lrtedobO
m·em I""" o mulhH. mas j, de

,·orri'"da úniCa da b"",ca de I·'

PAPAI NOEL anuncia as vántajosas ofertas do

latil 63 da LOJA CLAU
No plano de NATAL 63 DA·CLAU você com!)fa os melhores

'artigos, faz economia e ainda pode ganhar estes valiosos
prêmios

Uma máquina de costura Macstar
Um fogão Alfa de Luxo
Uma valiosa vitrola Eletrônica
Um liquidificador Citilux
Um' belíssinlo jôgo de Panela Panex

I
Expresso C R fi S C I UM E N 8 fi

MATRIZ: CRICIUMA -,SANTA CATARINA
ENDEREÇO iELEGRAflCO CRESCIUMENSE

Serviços de cargas e encomendas entre São Paulo - Santil Catarina e Porto Alegre

E TUDO ISSO VAI CORRER PELA LOTERIA
ESTADUAL NA EXTRAÇÃO DO DIA 3 DE JANEIRO

E tem mais:
S:r':JA QUAL FOR A IMPORTANCIA DE SUA COMPRA,
VOCÊ GANHA OS CUPÕES PARA CONCORRER A ESTES

PRÊMIOS DE GRANDE VALÔR DO

NATAL SESSENTA E TRES C1AU
i\rAS NÃO DEIXE PARA DEPOIS, VA' AGORA MESMO

PORQUE AS OFERTAS SÃO MELHORES NO

Natal SesSfnla e Três / CLAU
Defronte aos Correios. no ESTREITO

Sociedade Anonima

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DE.P 7AMI.NTO CEN'lRAL DE. COMPRAS
EDITAL DE.CONCORRENCIA PUBLICA N. 63/025
antetras. unidade - uma. I

11. de escrever, com quatro de comprlm.ento, unidade ros. nas dimensões de 1.10 1.10 x 1,00 x 042 mais ou

quantidade - 6. ARARANOUA _ CIDADE 84 _ Cavaletes. para ma- gavetas, nas dimensões de - um, quantidade - 8. x 1.50 x 040 mais ou me- menos- unidade - urna.

28 - Escrivaninha· com 57 - Carteiras dwpla'S, paa. unidade _ unidade 0.95 x 0.70 x 0.50 mais ou 142 - coretcres. de tíxo. DOS, unidad& - um. qup.n- quantidade _ 4.

duas gavetas, freme e la- centrais, com ranhura pa- _ um. quantidade _ rn menos, unidade _ um" unidade _. um quantida- tidade - 9. 201 _ MCMa, pintada de �

elos fechados, I fechadura ra canetas, sem tinteiro, 85 _ Escrh aninha. com quantidade _ 1. de - 8. '-." 172 - cavaletes para ma auí. para galpão. com trl.\

tipo Vale. nas dlmensôes unidade _ uma, quanrJda einco gavetas, frente e la- 113 _ Caixa, palia papeis TAlO' - CIDADE pes. unidade - um, quan; metecs. de comprtmen.o,

oe 1,35 x 0·80 mais ou me; de - 36. dos fechados, fechadura de expediente, unidade _ 143 - Carteiras dWplas. ndade - 8. unidade - uma, quantt-

nos. unídada - uma, quan- tipo Vale, nas dimensões uma. quantidade _ 1. centrais, com ranhura pa 173 - Escrivaninha, com dade - 3.

ttdace - 2. 58 - Carteiras duplas, tra- de 1.35 x 0,80 mais ou me_ 114 '-- Mesa, dupla, nas di ra canetas. sem tinteiro cinco gavetas, frente e 1�- 202 - Banco. reguada, p9.,_

29 - Cadeira slmples. re- zeiras, únidade _ uma. nos, unidade _ uma, quan mensões de 1,50 x 0,70 "( unidade - uma, quantída das fechados, rechaduza ra galpão, com três me,

forçada, com assenro ana- quantidade - 6. tldade- 1. ,
O,SO mais ou menos, uni- de - 54. '-" Upo Yale. nas dimensões rros de comprimento, uru,

tõmtco. unidade - 59 ....:.... carteiras duplas dí- 86 _ Cadeira giratória. dade _ uma, quantidade 144 - Carteiras duplas. de 1,35 x 1.00 mais ou me dade - um, quantidade .,

quantidade - 2. anreíras, unidade _ uma, com assenco anatômico. u- ---. 3.
trazeír-as, unidade - uma. nos, unidade - uma. quan 6.

30 - QuadFO negros, nas quantidade - 6. nidade _ uma, -J quanti_ 115 _ Estante, com quatro quantidade - 9. tldade - 1. 203 - Coletor, para uxo.

dimensões de 3.00 x 1.00. 60 - Escrivaninha, com dade _ 1. prateleiras, fundo 'fecha_ 145 - Carteiras, duplas. 174 - Cadeira giratória. unidade - um, quantida_

unidade - um, quanttdade duas gavetas. rreme e la 87 _ Armário, com portas do, nas dimensões de 1,10 dianteiras. .
unidade - assento anatómico, unida- de - I.

- 2. dos fechados, fechadur� corrediças, vidros claros, x 1,00 x 0.42 mais ou me- urna- quantidade - 9. de - uma, quantidade - SANTA CECíLIA -

31 ..... Coletor_ para pap{>!s tipo Yale, nas dimensões fechadura tipo Yale. nas nos, unidade _ uma, quan 146 - Escrivaninha, com 1. CIDADE

usados. unidade - u.n. de 1·35 x 0.80 maís ou me- dimensões de 1.50 x 1,50 x tidade _ 4. duas gavetas, frente e la- 175 - Armário, com por_ 204 _ Carteiras duplas,

quanlldade
�

- 2. nos, unidade - uma. quan 0,40 mais ou menos," unt- 116 _ Quadro, para. avisos Idos fechados. fechadura. tas corrediças. vidres era- centrais. cem ranhura pu-

��o,-p��agqaud:���, d�e!��� �Ilda�e �d!'lra Simples: as- ��de
- um, quantidade·- ��i�d�

- um. quantida- 1�:�,3!a�eo,::sm=�:�s:_ �C5i.�a� �I.:e:��: :: �:� ��I�:�:t� ��r:, q�:���::�
unidade - um, quanüda- sento anatômico. unidade a8 _ Grupo, estofado. em 117 _ Porta chapéus, CO'11. nos, unidade - uma, quan nos. unidade - um, quan; de - 54.

de 4.
- uma, quantidade _ 2. plástico, com mesa de cen espêtbo e cabides. unidade tídade - 3. rldade - 2. 205 - Carteiras duplas tra

!�r;;dl�::á���'r��m �:rt:� :�m�s��ad�� ;�gr� 1�: �O'u��d:��:�ld:de �ni�.ade �84' r::::'t�I��:d;d� a
!��ç�a��a���:t:U:���\;�� ��:s�o�:��' �:�0:a1�' cee� ���:�;d��!d�e9.

- uma,

fechadura ti�o Yale. nas unidade - um, quantidade 89 _ Armário, triangular, sul- �ara galpão, com trê� co' unldac!c - uma, QU3 r troo redonda. unidade - 206 - Carteira", duplas.

dimensõe-s de 1.10 x 1,50 x
- 2 porta bandeira. unidade metros de comprimento, ttdade 3, um, quantidade - 2. iJ..anle�ras, unidade _

040 mais ou menos. unida- 83 - Coletor, para papéls _ um, quantidade _ 1. umd ade _ uma, quantt- 148 - Qmidros negros, uma, quantidade _ 9.

de - um quantidade _ l. usados, unidade _ um, 90 _ Mesa, para mãquina dade _ 3. nas e.mensc«, ue J,,",,, 177 - armerrc, triangular, 207 - Escrivaninha. co-n

34 - cavaieres r-ara mapas quantldarle 2. de escrever. com quatro 119 - Banco reguada, pa- 1.00, untdade - cm, j porta bandeira. unidade duas gavetas. frente e la- ...

unidade - um, uuantídade 64 - A,.)agadores'l de feltro gavetas, unidade _ uma, ra galpão, com três metros quantidade - 3. um. quantidade 1. dos fechados, fechadura

2. para quadro negro, unida- quantidade _ 1. de cumprimenga. unidade 149 - Coletor, para P3- 178 - Mesa. para máqut- tipo Yale, as dimensões de

de - um. quantidade _ 4 91 _ Caixa, porta papéis - um. quantldade _ 6. péís usados, unidade -. na de escrever, com qua- 1,35 x 0.80 mais ou menos

CRICruMA - EX-PATRI 64 - Armário. com portas de exnertíen.e. unidade __ 120 _ Coletor, de lixo, u_
(ufn), quantidade - 3. rro gavetas, nas dimensões unidade - uma, quantí

MONIO
_

corrediças. vidros claros. uma, quantidade 1. rudade _ um, quantidade lr.O - Apagadores, de fel- de 0·95 x 0,50 x 0.70, unl_ dade _ 3.
_

fech�dura tÍIP0 Thle. nas 92 _ Mesa dupla. nas di- - 6. tro, para quadro negro, '.l- dade - uma. quantidade 208 - Cadeira I;;mples, re

dimensões \ie 1,10 x 1.50 x mensões de 1,50 x 0,70 x CAXAMBÚ _ CIDADE nldade - um· quantida'Íe - 2. forçada, com assento ana-

040 mais ou menos, unida 0,80 mais ou menos, un!- 121 - Carteiras duplas.
- 6. 179 - Caixa. para papéiS tômlco. un.dade _/ uma,

de - um, quantidade _ 2 dade _ uma, quantid�de centrais. com ranhura pa-
15-1 - Armário. com portas de exped!ente, unid,ade -- quantidade � 3.

65 - Cavaletes, pal'a ma- - 3. ra canetas, sem tinteiro, corrediças, vidros clarus. uma, quantidade _ 1f 2U9 - QuadN negro, nas

pas, unidade - um, quan- 93 _ Estante. com quatro unidade _ uma. quantida
fechadura tipo Yale. nas 1aO - Mesa, dupla, nas ,'!i d.mensões de 3.00 x 1,00,

tldade - 2.., ;>rateleIras, fundo fechJ. de - 54.
dimensões de 1.10 x 1,50 x mensões de 1,50 x 0,80 x unidade._ uma, quantI-

SAO JOSE" DO CERRITO do, unidade, DIGO, .nas ui 122 - Carteira.� dupla'!.
0,40 mais oU menos, unl- 0·70 mais ou me�os, unl- ctade _ 3.

36 - Carteiras duplas, Tra CIDADE mensões de 1.10 x 1,00 x tra2elras, unidade _ uma
d·ade - um· quantidude - dade - uma, quantidade 210 - COleto;', para papéIS

zelJ;as, unidade - wma, 66 - CartelrQ6 duplas, cen 0·42 mais ou menos. unl- quantidade - 9, 3. - 3, usados, unidade _ um,

I _ t\rmári".l, com portas
quantidade - q. trais, com ranhura para dade - uma, quantidade 123 - Cart.elras <lupl'l.s,

152 - Cavaletes, !)ara ma 181 - Estante, com quatro quant.dade _ 3.

rrediças
de 1.10 x 1,50 x

37 - Carlelras duplas, di cnnetas, sem -I tinteiro, - 4. dianteiras, uninade _ uma pas. unidade - um. quan- prateleiras, fundo fecha... 211 --, Apagadores. de fel

,mais ou menos, unida- antelrss, unidade - umã, unidade - uma, quantlda quantidade - 9: tidade - 3. do. nas dimensões de 1·"0 Iro. para quadr.o negto, tl�

_ um quantidade _ 7 quantidade - 9. rle - 18. 94 � Mesa, pintada de a-
DqNA EMA - CIDADE x 1,00 x 0,42 mais ou me_ nIdade - um, quantidadl

10 _ Cavaletes para ma
38 - Escrivaninha. . com 66 - Carteiras duplas, tra zu], para galpão. com ttês 124' -Escrivaninha, com

153 ,- CarteIras duplas. nos, unidade - uma· quan - 6.

:�d�n�a�
- um, qua�- ��:s f::�:���, fref:��aed�� ��i���id::�d�\

- uma, :����e � =:';��:�: :�:' ;:c���:s,fre�t:h:d��; �:ntcr:!:s�ms:��:�eir:'- ���ad� QU:dro, �ara avi- �: ;rr!��:2°��: ���-

11 _ Escriyanlnha, tipo Yale, nas dimensõ('s 87 - Carteir<8s duplas, dl- de _ 3 tipo Yale, nas dimensões unidade - uma. quanUda sos, unidade - tom, qua\1- ros, nas dimensões de 1,lÕ

dnco gavecas, frente e
de 1,35 x 11.80 mais ou me- anteiras, unidade - uma 95 - Banco, reguada. pa4 de 1,35 x O,SO mais ou me_

de - 18. tldade - 1. x 1,SO x 040 mais ou me-

lados fechados. fechadura
noo, unidade - uma .. quan quantidade - 3. ra galpão, com três metros nos- unidade _ uma. quan

154 - Catteiras duplas, 183 - Porta Chapéus. co", nos, unidade - um, quaol>

Y.ale, nas dimenssões
tida de -4. 68 .:.... Escrivaninha, com de cumprimento, unIdaJe tldâde _ 4.

trazeiras. unidade - uma. espêlho e cabides, unlda_ tidade - 3.

1,35 x 1.00 mais ou ml.!-
39

_
Cadeira simples. refor duas gavetas, frente' e la- - um,_quantidade - 8. 125 - Cadeiras simples. re quantidade _ 3

, de - um· qu-antidade - L 213 - Cavalete,;, para .:.na

çada. assento anatómico. dos fechados- fechadura4 96 _ Coletores. de lixo, pa forçadas, assento anatô- 115 - Carteiras duplas. 184 - Mesa, pintada de a- pas. unidade _ um, quan

unidade _ uma. qtíantida H,9o Vale. as dimensões ra galpão, unidade _ um mico, unidade -I uma.
dianteiras, unidad'e - zuI. para galpão, com três !;Jdade _ 3.

_

:i ti cM8to ne�," tfi� ê' :al�!j:���: � � �ADB �;:n�qa�:a�8·nearo• nas
�:.�u=�:!mha,3, com :��:e� u::':=��� 214�Fdar�ir�:nA:U�laS.

dimensões de 3·00 x 1·00· tidade - 1.
•

97 - Caj.�lras duplas. ecn dimensões de 3,00 x 1·00 ��as f:�:O:, r:::h���.: de - 3. centrais, cum ranhura. pa-

unidade - um, quantIda-
69 _ Cadeira simples, re

trais, com ranhura para mais ou menos, _I unida-
tipo Vale, nas dimensões

185 - Banco, reguado, Pll.4 ra canetas, >'€m tlnbelru.

de - 3 canetas, sem tinteiro, unl- de - um, quantidade _

ra galpão. com três m'�_ unidaãe _ umJ., quantldiL

41 _ Doletor, para paiPéls forçada, assento anatômi- dade _ uma, quantidade 3.
de 1,31) x 0,80 mal ou e- tros de oomprimento, uni- de _ 108.

;�:��:���:��:��.�, :o7� ��aEj�!,� ::�,qu:: -::i2,c:,:�:,�����' ��:�d::t;t�p�: ::;�!:,:,:�:::: r.e_-C:l:;O::D:::d:tx� ��:�:::'���l��: _.u::
rl'o. para. quadl10 negro, uni

dimensões de 3.00 x UIO, quantidade _ 12. 128 _ Apagadores. de fel- forçadO assento anatomi- unidade - um, quantlda-

dade _ um, quantidade _

unidade - um, -I quanti- 99 _ Carteiras duplas, di- tro, para. quadro negro. u- co. unidade - uma, quan- de - 6.

6,
dade - 1. •. antelras, unidade _ uma, nidade _ um, quantida_ tldade - 1. GUABIRUBA - CIDADE

71 - COletor, para papéiS quantidade _ 12. de _ 8.
lSS'- Qúadro ne...ro, n8$ 187 - Quadro negro. nils

usados· unidade - um, 100 _ ESCrivaninha. com 129 _ Armário, com por-
dimensões de 3.()1) x 1,09, dimensões de 3,00 x 1.00,

�;a�ld:::g�o�es, de fel_ �:sfe�:':�:: ::��du:alat"i ;�� ����a��\ ;:o�''f��e� ��.��7i :l,um 7tldl�de ��ide,�. U�ii;q�a�tjdad�
tro, para quadro negro, u- po Yale, nas dlmen�ões de nas dimensões de 1,10 x 159 _ Coletor. para pa_ XANXER:t:: - CIDADE

nldade - um, quantidade 1.35 x 0.80 mais ou menl)s 1.SO x 0,40 mais ou menos. péi5 USI,\ÜOS, unidade - 18a - Carteiras, duplflS,

-';3 _c_ ArmárIo com por_ �����,- uma, quantida ���d;.:;- um, quantida- �:' �u������ep;:'paPéIS �:n�r:�:ta��":e:nh��:re�;o�
tas corrldiças. vldroo, 101 � Cadeiras simples. 130 _ Cavalet�, para ma- usados, unidade - um. unidade - uma. quantida ���ç�a�aa��:toSi�����'m;��
�::;s'na:ec��!��s PP�e :i�:'Ç=a:e&s�tol ::� ��:d�n�a:.e

� um, quan_ �:n�d����o�s, de fel" �:9-_72:cartelra. dupla.. co, unidade - uma. quan·

1.10 x 1,50 x O,40,mais '':lU quantidade _ 19. 131 _ Escrivaninha, com troo para quadro negro, u- trazeiras. unidades _ uma.
Ullade - 25.

menos, unidade - U!ll, 102 _ Quadro negro, nas cmco gavetas, frenre e la_ nldade - um· quantidade quantidade _ 12.
219 - Quadro negro. n'J.

quantidade - um (1). dimensões de 3.00 x 1,00, dos, fechados, fechadura
- 2, 190 -:- Carteiras, duplas, ���dean::�d��:(!Cqu:n�;��·.

74 - Cavaletes, para ma_ unidade _ um. -J quantl- tipo Yale, nas dimensõp.s 1.61 - Armârlo, com por_ dianteiras unidade _ uma

pas, unidade
- um. quan- dade _ 4. de 1.35 x 1,00 mais ou me- tas corrediças, vidros cla- quantidade _ 1:<:.

de - 6.

tidade _ 1. 103 _ Coletor, para papéiS nos. unidade _ uma, quan ros· nas dimensões -/ de 191 _ Escrivaninha, coe
220 - Coletor, para pa..

usados, unidade _ um, tldape _ uma (1) 1·10 x 1,50 x 0.40 mais ou duas gavetas, frente e la- péls usados· unidade _

quantidade _ 5. 132 _ Cadeiras giratória, menos, unldadê - um. dos fechados, fechadura
um, quantidade - 7.

104 _ Apagadores, de fel com assenco anatõmico, u_ quantidade 1. tipo Yale, nas dimensões 221 - Apagadores, de fe\-

75 - Carteiras centNlis, tro, para quadro negro, u: nidade _ uma. -J quanti- 162 - Cav-aletes, para ma_'" 'de 1,35 x 0,80 mais ou me
tro, !lara quadro negro, u,

dc.UnP,lat.S�, """mm. ranh'tn"U,;o'. Pu'n'l� nldade - um, quantidade dade - uma. (1). " pas. unidade
- um. quan- no.'!, unidade _ uma. qua� �d::.e

- um, quantidade

".
•

- 8. 133 �rmárlo. com por_
tidade - 1. tidade � 4.

dade - uma, quantidade 105 _ Armário, com portas tas corredlça'S. vidros cla- ITAJAt VILA eAO JOAO 192 - Cadeiras simples,:e
222 - Armâ(io· com por-

ISO. corrediça.<;. vildros claros, ros, fechadura tipo Yale, 163 - Carteira!) duplas. forçada. assento anatóm�-
tas corrediças. vidros cla-

76 _ Cart.eiras duplas, Ifechadura tipo Yale, nas naS dimensões de 1.50 x centrais, com ranhura pa- co' unidade _ uma, quaiJ-
"t'os. nas dimensões de 1.10

trazelras, unidade - uma dimensões de 1,10 x 1,50 'lC 1.50 li: 040 mais ou menos,
ra canetas, sem tinteiro, tIdade _ 16. '

x 1.50 x 0,40 mais ou me_

quantidade - 10 0,40, mais ou meno!!, uni- unidade _ um, quantida- unidade - uma.. quanrl_ 193 _ Quadro negro, nas' nos, unidade - um, quan-

77 _ Carteiras duplas, di_ dades _ um, quantidade de _ 1.
dade - 144. dimensões de 3,00 x 1,00,

tidade - 7.

:��:�::�d:�a::
- uma, �Oe __ Cavalete.s, �a m: ��!s;o�rcU:�' :e�:a��, C:� :!e;as. C:::��:: _dU:� '::I���

- um, quantlda_ .:�. ��l�:�:l�s�:r:u:��
78 '-- Escrivaninha, com pas, unidade _ um, quan- tro, redonda, unidade _

quantidade - 24 194 _ Coletor, para pa-,
tidade - 6.. .

duas gavetas, frente e Ia,.. tidade _ 4. , um, qUantidade"":" 1. 165 - Carteiras duplas, péis usados, unidade __

224 _. Escnvanmha, com

dos fechados. fechadura 107 - Escrivaninha, com 135 _ ArmárIo,triangular.
dianteiras, unidade - um. quantidade _ 4.

cinco gavetas, frente e la_

tipo Yate, nas dimensões cInco gavetas, frente e la. porta bandeira, unIdade uma, quantidade - 24. 195 - A,9agadores, de fel- d.os fechados, fecha<1ura

de 1.35 x 0·80 mais ou me� dos fechados, fechàdura um. quantidade _ 1.
-

/166 - Escrivaninha, com t1'O. para quadro negro, '1
upo Yale. nas· dimensões

nos, unidade
- uma, qtt'an Upo Yale, nas dimensões 136 _ Mesa, para máqul- duas gavetas, frente e la- nidade _ um, quantid;l: de 1.35 x 1.·00 mais ou me-

tldade - 11. de 1.35 x 1.00 mais ou me na de escrever, com qua- .dos fech,bdos, fechadura de - 8. nos, unidade - um. quan-

79 - Cadeira simples, re_ oos, unidade - uma. qua� tro gavetas. nas dimensões tipo Yale. nas dimensões 196 - Armário, com po�-
tidade - 1.

forçada, assento anatômi- tldade - 1. de 0,95 x 0.50 x 070 m'l's de 1,35 x 0,80 mais ou m�- tas corrediças, vidros. cla
225 - Cadeira giratória.

co. unidade � uma· qUJ.n- 108 - Cadeira giratória, ou menos, unidade _ uma nos. j unidade - uma.. 'ros. nas dimensões de 1.1Õ 'assento ana.oomico. unida

ridade - 24. com assento anatõmico. ,1- quantidade _ 1. Quantidade ..;._ 11. ·x 1,50 x IMO mais (lU m'3'-
de - uma· quanUdade -

80 - Quadro negro, nas nIdade - uma, .quantld-l4 187 _ Caixa. para papélb 16'1 - Cadeiras simples. nos, uniCi�de _ um, quau-
1..

dlmensõés de 3,00 x '1,00, de - 1. de expediente. llnidade _ reforçadas, assento antõ- tidaàe 4. 226 - Armâdo, com por..

unidade _ um, _I quantl- 109 - Armário· com por_ uma. quancldade 1. mico, unidade - uma, I 19' L Cavaletes. yara ma
tas �orrediças. vidros cla,.·

dade _ 10. tas corrediças, vidros, cla- 138 _ Quadro, para e,.vISnlS quantidade - 27. pas. unidadé _ um. quan: TOS, fechadura -tipo Yal�

81 � Coletor; para papéis ros' nas dimensões de 1,50 unida(le _ um, quantlda .168, � Quadro negro. nas tidade _ 4.
nR'S dimensões de 1,50 x

usados. unidade - um. x 1,50 x 0,40. mais ou mp.- de _ 1.
_

dimensões de 3,00 x 1,00. 198 _ Grupo, e.!'tofado, em
1·50 x 0·40 mais ou m�nos.

nos. fechadura tipo Yale. 139 __ Porta chapéus, com unidade - um. quantldQ- plástico. com mesa de cen
unidade - um, quanttda-

unidade
_

um quantidade espêlho e cabides. unlrla- de - 8. troo redonda, unidade ._

de - 2.

- 1: de _ um, qunntidade' _ 169 - Coletor, para pa.péls um. quantidade _ f. 227 - Grupo; estofedo, em

110 - Grupo, estofado, em um O). ! usados; unidade ... -um, , 19P......;.. Mesa.. dup. nas di
plástico, com mesa de cen

plástIco, com meSa de cen 140 _ Mesa. pintada de a- quantIdade - 9l mensO:es de 1,SO x 0,80 x
trl), redonda. unidade -

tro, rcd&da. unilJ,ade _ zul. para galpão. unidade..• 170 - Apagadores. de fel_ 0,70 mais ou menos unida
um quantidade - 2

um, QuanUd'ade _ 2. DIGO. com trê'S1 metros de tl'O, para ·quadro neg�, u- de - uma. quantl(lade _

228 - Armário. triangular

111 - Armário, triangular .comprimento. unidade _ niclade._ um, quantidaj� 3. POZ'ta bandeira, unidade

porta banddm. unidade. lIma. (jIHlt1dClacYe _ �" 16: �
200 - ESlaur_es eom qUI\-

- um, quantidade _ 1.

0.40 m1j� UI! lTI"llll,s. uni_ um· (jlInIUid:1fle - 1. 141 __ Banco ('er.lIarlÓ� p:l_ 17·1 Armarill. COIH l)(1r' tl'(l ul·at.f'll'iri1' f\lnrj" f._ :�;!(, T1e�:1l �l:.1r;l ) la lU

dad.: ._ Uijl, quau[jdade - 112 - Mesa. para' máqllin�
.

)',a galpãO C>J ...n [1'';", l:n.. \l'Ú8 t,� iõ" .. ,r .. lU��.;i. \;j .. �"" ';'LP.. (;)".,i,�v.... ;." .. i,l.�l.o.t..;:,,,I.I_.i ��
l', .....�;. wwê, .,', .·c..L

_ k

peparH!.mento centrar

ét.OIpra�·
torna público

f:trá raal.aar, no dla

lZ/1.963 às la horas, na

;,éde. ii. PI'aç3 Laura

lei" n. 2, C01'llCORRf:N_
PUBLICA. nus con

cs segu.nt�s:

'Yale, nas dimensões

., 1,35 x 0,80 mais ou me

unidade - uma, quan

wade - 9.

a _,Cadeiras simples, reror

da· assento anatómico.

dace - uma· quant.i_
e--25,

• _ Quadro negro, nas 1i

J)fIlSÕes de 3,00 x 1,00· uni

dade - um, quantidade -'

i
, _ Coletor, para papéis
uados. un,dade - um,

aus-ntldade - 7.

S - Apagadores de feltn,

para quadro negro, unidade

_ um. quantidade - 12.

lf ,- Grupo, es�ofado em

PlastlCO, C\,.OJU rnt:'sa lIe cen-

1ro redonua U1llaaue

UJn, quan�laade _ :.!.

15 - AlUlanu, rnangUlar
porta bandelras, unldaae

utn. quamidade _ 1.

10 Mcljas para maqu.na de

crever, com 4 gavetas nas
dunensões de 0.!t5 x 0,50 x

1l.70 maLS ou menos, um

Clade - lILIIl,. quantidade _

I.

17 _ Caixa para papéiS de

expediente, uDldad� _ uma

QUanUdade _ 1,
'

.18 - Mesa dupla, nas di

II1ensões de 1,50 x 0,70 x

1,80 mais ou menos, unl_
dade - uma. quant.l.dade
- 3"
19 _ Estante, com quatto
prateleiras, fundo fecha

do, fechadura tipo Yale.

dimensões de 1.10 x 1.00 x

(1,42 mais ou menos. unida

de _ uma, quantidade _

t
20 - Quad!'O para. avisOS'

1IIlidade - um, quantida
""-I.
21 _ Porta chapéus. C:lm

espelho e cabides, unidade
- um, quantidade _ 1.

- Mesas grandes. pin_
as de azul� para galpão,

� dimensões de 3,00 x

1.00. unidade _ uma. quan
tIctao'-3.1
- - Banco reguado, para
Ialpão, com três metros de

IJOaJ,prlmento. unidade _

, quanridade _ 6

35 - Carteiras duplas
centrais. com ranhura POl
ra canetas, sem tinteiro,

unidade _ uma, quantida
de 54.

43 _ Armário, com portas
corrediças, vidros claros,

fechadura tipo Yale· ,nas
dimensões de 1,10 x 1.5(1 x

U,40 mais ou menos. unida

de - um· quantidade - �.

44 _ Cavalete, para ma

pas, unidade - um quan

tidade - 3.

45 _ Escrivaninha· com

cinco gavetas frenre e la_

dos fechados, fechadura

tipo Yale, nas dimensões

de 1,35 x 1.00 mais ou m8_

nos. unidade uma, quanti

dade - 1.

46 _ Cadeira giratórIa com

a�sento anatõnlco·· unida

de - uma. quantidade - 1.

47 _ Armário, com portas

'Corrediças· vidros clRI"Os.

fechadura tipo Vale, nas

dimensões de 1,50 x 1.50 x

0,40 mais ou menOs jnida
ele - um quantidade - 1.

48 - Grupo, estofado, em

plásticO, com mesa de cen

tro red:lnda, unidade - um

quantidade - 1.

49 - Armário· triangular,

oporta bandeira unidade

um, quantidade - 1. /,

50 - Mesa, pa'ra máquina,
de escrever, com quatro

gavetas, nas dimensões de

O' 95 x 0,70 x 0,50 mais ou

menos, unidade - um,

quantidade ....._ 1.

51 - Caixa para papéiS de

expediente. unidade - u-

ma, quantidade 1. ,

52 - Qúadro. para avisos,

unidade - um, qu.�ntlda.
de - 1.
53 - Porra chapéus. cOm

espelho e cabides· unidade

.,.... um. quantidade - 1.

54 _ Mesas. :pIntadas de

azul. para galpão, com três

- Carteiras duplas. cell de comprimento. unidade

aIs, com ranhura parO. _ 3

tanelas, sem tinteiro. unl- 55 - Banco, rêgu3do. par::!

de _ uma. quantidade galpão. com trcs metros 'le

36. _ comprimento· unidade -

.26 _ Ca)'lcil'as duplas, t,)·rJ, 11m. Quantidade � 6.

, <:eiras. unidadc _ u.ma. 56 - CJletore.s, de lixo. pa

qUantidade --. 6. ra g<1lpão. unidade

27 'i du.plas, qUfl�.$ic!ade _ 6.

SAO JOAQUIM
• CIDADE

216 - Carteiras duplas.
dianteiras, unidade _ uma

quantidade _ 1�.
217 - Escrivamnha. com

duas gavetas'l,frente e' la-

��1',i��d�:JI,.��:����a
tle 1.35 x 0,80 mais ou me

n'os· unidade - uma, quan I

lidade - 9.

quantidade - 11.

82 _ Apagadores, de fel

tto. p:ua' quadro negro, '.l

nldade _ um. quantidade
- 20.

83 _ Armário, com portas

correrl1ças. vidros claros,

fechaclul'a tipo Yale, nas

'dimen�ões de 1.10 x 1.SÔ·-x
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PEDR AULO MACHADO

COLABORADORES' ISNClIAIS
MAURY BORGEé r GILBERTO NAHAS

( '�TO PAIVÀ

COLA60RADORES •
- RUI LOBO - MILTON F. A'VIL"
ORILDO .I$SOA - MARIO INACIO

COELHO - MANGONA

'S ANOS DE LASUTA CONSTANTE EM
/

PROL DE SANTA '"T!'IRI NA NO

SETOR DOS ESPORTES

Figueirense farão amistoso hoje á noitA
Drrecad�,.a.o

em benefício do

I.... ;0"'0"'. com .'.... e

Rrodada do Torol'io "Lui:�a TIl .. 1- dI' Natal.

tlo", marcada parll o I,tõxfm A id�'u foi. como não pod!- ega adomlnl:"O, Ih'Vl''';:\m; hoje; ete deixar �c �cr; bem recebida no'
tUar 11m tr<,ino como" ,lfU rnl>;OS fI.t�bo[i·ico!!., pois; alélT I

11\'0 para 1>5 Jo:{o- ri .. d ric p:fmjllf (I� esrorees dos jo vi�r:r��Jai::
o

s�s q�e�to:ut:::
seguinte, ffinrcadn par pro u;"dllre� qUe tanto se empenhan

A'''arnlçõu do Barrnso e �Iar_
::rima qllarta-:dra, pela recuperação do nceso fll

dilo DiaB, quandn os dOi� nl-

ll'bol, on>lejará aoS ,esporU�ta )01'0505 clubes pouea Ou quase
mais um cl:i�sico de emoçêe

"eahumB preocupa<:iio tinham

Avaí e FI.,r('jrcnse, qUe ni

etltario Ietervtndo oa pro:,:lm

de _domingo empolga toda Itajaí
1('. pr....t'"·em SUa ..olabol'a(ão à qUe mal� A'lórlas Um dado a ...ntu�iaSo'u r eln:onl('. eentI' ('Idade p01't""r;lI, graçaS ao

emp ...nho do p�ldente da Fe :...

d ... ra"iio Aquiitl�B de Santa Ca,

tnetna, JornaHSto Os\'aldQ SII_

l·c;ta.queoãopodeconceberl_

tajlli ausente daa cornpeti�õ�'�

do e�porte do mnque, sabendo,

IH� que. quando tal e�perte aind,

pt,::,al'nha"B em nesse Estado,
j" ,,� it�iaien8eff ROOla"am vi_

rios tilulos de CamlleÕeS do Es

tado.
)omingo baver" regatas eltl

Jtajai...egatas e"lIa>! pr<>A'rama

dfls pela entidade do remo bur.

rlga_verde·quc fa,' lr.anspot_
tur ""-:.a O local algUma da"

"ua,n;ções do �Iartinelll, Aldo

Lua e Riachllelo, havendo !lIn_

da possibilidade de Cadlo�irl!;
.

AtlânllcO e Amértca, ,;ste de

Blumenau e !lqu ... les de .1010\'1_

rCllta nanttc. qUe repre�tani Santa (_'atarina no ('enlÍrio d"S_

Um nó ..o Impulao para (I com- porth'o nadon:>l.

plelo ao...rl!'''imento d<l e"porte Em It_jll; " Indese,llh· ... 1 o

O treino não 5 ,á {'f� 'Ido

visto terem O� OIr re do

no ('sládlo da r>la Boealúva.
\"am08 todos prestigiar Jóquei Club de Santa Catarin

De aeêrdo com o art. 53, dOI deste ano. em primeira convo h) Elel�âo do Const'lh

estetutoe deKtll sociedade, fi· eação às 19 hora� .. em lIegund: -lih ...rauvc e Fi�cnl

Com O futebol. e o remo era a

sua r,,�ão de Sef, estarão dan-.

do, domingo pr�lmo o pas�o

iniciai para·a recuperaçiio dO

.'�porte remistl(lo na Importan_

'nUz "ão de Um amt ," opa

ra a noite de h.je eut e_f) ti

mes de PI"'(I· lo-ais I " rwcs

mos, r-evertendo o p.r'luto d

:-Iatal doS Jogadores, cOmpare,

c"ndoao lcenl da lUla, boje

noite.

cendootreina f qUe Se '0

receber uma rt''!posta dI Ito in

até o dia lã, poderá a I r no

dia seguinte com o V,,'co. 130.

1('IJo,brl'; a controta.:;iio, M

quim Lopes est-larecea :

A�ertam06 um Extrato de Edital de Concorrênrfa l>tiblica pera

.pla de rerro para scniços de concreto nrl11adnde 17 mêses eo.n ,0

lérllljoo alll'iS o 'rorne lu �io

Silo Pauto de l%�. ;:',3ulo d c- A. Caixa zconorntca Federal de Santa Catarina co

Semana da--Marinha CDI�ca hoje
A 1,rop;l'amaçi;:o e�pOtth>l. d� c ..", I",rt;dall. tlt' (uh-boI de ao ..nlre onclul .. dll� ror"a.. ar·

ja'-a Um compromisso de 1 fllI"

mas cons{'l!'u\ COI\'en f).i.

que seria m...lher o "le v

reali�ar, )»;'1 ','lIhn 1.,;1 m "S

deixarã li equipe ,pr' nâa

para o certame de 1 5.
�.

t ...

Caras, n:io tratamns. p
"

n�"
tivemos oportunl_a a' ..

Sei quanto êle dell<'ja 'C; dI'TT

tI'O de nOSSa$ possibilidad,-.
acertaremos tudo,

(lotas dizem quo Paulo AMu"l

reeeberâ 17 milhõeS de cfUZf'l_

ros pelo contrtro, o ae :í a

média de lmijhiio·' ç"'Z r"s

mensais,
Kão é verd iI� c Po�) n ,�

afinnar qUe ,�u o' j{'n.,_<lQ... :.

longé diS5o.

Sõbré li notlda de q"e o Y I

co t'staria Inl<'t('_udo ...m con_

tr'f"r o ruhro_negro Didn,

Manuel Joaquim Lopes esdar�

Ulll'ano de contrato, ('om pa'lee

{tipulado ao final em Z5 mi

lhêes de eruaetees. Ha'-endo in
h re��l' du Vasco, pOdem"s rc

ectver o a$BuntU logo apóS o

campeonato, niio aCreditando

I)Ue o BanJ:"u ponha qualqUer

táculo. Quero primeiro tra

tal' com o vesce, pois tenho

um cartiio de Renato,F..8tl'llta
p'ra Bianchini ir para o nota

mas mOdjriC3ÇÕe� do n ...parla

atnto de .\rbitros. l:ma d�s

Ql.a.is imporlantes. qUC poderá
Inclusive cvítnr o ('1<Cldo do� me

Ihores JuÍ7.� car10call, é a d,

dcstinar premia a06 árhitros

que em cada rodada "ejam c'ln

nica aos Interessados que se acha aberta a concorrê

pública acima referida para a compra de :,OÔO kgs.
ferro de 1/2 polegada, cujas condições constam do E

publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Cata

Semana tia ;\lurlnha., �erá ;nl

dada hOje em no�sa capit(l

mndas sediadas na capital d

Estado,
1;;0 a Serem dcsdob ..ada� no t':

nlÍsio Charles Edgard
podendo maiores informações serem obtidas na C

.

Econômica Federal. à Rua Conselheiro Mafra, 60.62,
ríamente, das 13 (treze) RS 17 (dezessete) horas, exceto
s ãbndos.(on;�rma·se a realização

dom:ngo do InterestadualJ
(oritiba x (iuaraní

siderados primeiro, serrurul" e

eercerroa pelas qualidade� téc-,

nicas e disciplinares mostra_

das n09 JOI(05 qUe apitarem. A

idéi.n é de gratifica-los respec.

ttvarnente ('om ,,0,..>1 00 'I)

mil cruzeiro!!, escalaado-oa
ramhém automáttcaltlc"'e .... ra

es jogOfl 1,2 e l da rodada se_

�ulnte, Segundo a indlcaçj)o
do� tricOlorCII. a C'leolhs d"

Ruy José da Silva, Presidente da Comissão

� de arõrdo com a deelara_

"ã'l de )1ituca, Bianchlnl "em

aumentar II lista de jogadorfs

Compras.

cariocaS\) em pleno contrato

ll11f receberam cartêes do dlri· o Cotejo lntet('stadllal umi,
teso enlr.., GUsJanl e Coritib:
t'slá �onfirmado pura II tard

mlngu, denodo pl'OpoI'dona·lIuas e(lulpes ju,·enis. brtnda .

rio o públicO ellponl>'O da ca·
IL\DIOS • 1O.11A1S

IEPIESfNT",ÕES A. s. LAIA, hô 34 IIIftIS proporcillllllldo a mais
efidenIe tOhrtura plllllidt6rit a jomais di kldo o Irasil, ampliou
- ...lplespetialilOdalactltanavosrepmftl,asãesder6dlos.
;.n.ais,Peraoll'erllliMios .. S.r.Io.Rlo(osprintlpalsm.
Iras pubrlCit6riosJ toaflt • SUII r....aSÜD a mIJar fmna da g;"
lefO, E 1IIfe; sé ....s lOlI UIA emiulra I UM jornal de
cada cidade. Pisa inforllllsõts nkh jornal ou emero paro

REPREUNTAÇé)ES A. S. LARA
I. Yir6riu, 6S1.Cohl, 32· Tel 34-1949· S. Paulo

. !lte ah·j_negro. rem um bom match, meto d

J, ime Soares Alves aceitou Quem lol o primeiro, segUndo I!J

pl'flpo'l.ta do São Cristóvão "ara' terreiro se11a feita pel .. <;,,,,.ul

jo (at "a tarde de sábado, elr ta a too05 os jomllls e emiaJ;o

ue:ra de MOIo. Os Craques ras 8ÔIIre as aluB(ÕeS de lod�

" cainOll 5... ,apresl'ntaram na de opiniões S.m neeedidades

manhii de ontem ao� técnico OS árbitros. tirando_se a médta

EdUardo f'e1egrlnl, faundo re.., portanto de nomear_lIe eomis.

,jsão médica e tndividUaI. D sio julQ'Bdora ou coisa pareci

pital do Estado, na tarde de d alralh·o�.

d" pnlX;mo dOmingo. pr�l'n,

"J.endo alll>hn a data que eMa

APABTAMENT8
Dlda não nos h'k,e••a. }'ala

também que dt·sejamos Parad3,
mllll se realment{' quisermOS II

\'<1 .('111 b�anco.
CUllrany e Corltlba. "00

Aluga-se um com 240m2 de area, com garagem, a rua

Angeló Laporta n. 16, e Vende·se uma residência a rua Fer·

nando Machado n. 14

Tratar pelo telefone 3351 ou no local com o sr. Seve

! O Simões ou Cesar Simões.

BRANDO
Em tôrno do Campeonato países nnd ... mais Se io):"a ru_ jntl'rrmn\llda5.

Venceu�Rtl'4�tm $ _"ui
\\1

cotlmr.OIlI-SIOII&IOIBilN1 ot{�J.'Il

hl:ifnetlul'�"'iJ

o América �.:;
levaado a melhor- ,..10 elie lid<l pf'lo T"rnPin "I,ujla Mel

rt' d.. 2 x 9. Tal "neonlro roi,',; I","

Desde 1927, épOca em lU ...

SUrgiram como mahbar."t

do baSqUetebol. até hoje, nu n

do efetuam a aua 3'la. tl':llPO
fllda pelo mUndCl, os ·'Glub ...tro

tters" já percorrem cer�a doJ

5.DOO �ilhalj, operando 3� ,'al_

tas ao redor do mundo, ,li "_

�:a,��:a::��. I�, �t1�::��o om� I:
visitando � ... rCa de '00 pai

de todos oS conlio nte!J. '.-\
na-aeem nada men fi d

A equipe do Am�rlca, de lulr

,-lIIe, deslo<:ando-se até :Rlu.

m...naU, anteontem; eolheu he·

I" rl'sulladO frente aO OIlml';'

MnndinJ de Futebol (uram r.as t('hol, IIÓ "ei<l a conhecer ;'I's.

t"" cêrclI de 2�0 milhiies de

rruzl'ifus pclos an>lndantes bra

.�' _iT"S (inClUsive o Inst.llllto

11 si]' iro do Café), SÔ nma

das organha.:;õu patroeinado_
(),r"sdo!jôA'oS na televlsiioem

p 'gou 50 milhões, numa In_

,,' iio Iju(' lhe foi excelente,
tll_«quepoderlatertrabalhado
I" o Bra811 não ,"oltasse com o

eSp"rtenosflnlldofiéeuiOj,'aS.

sado, quando aqui rol Introdu_

�ido, IlI1Í pura Cá. popularlzuu.

se tàpid�\mente, tornando_se o

f:l"o.lto de esmagadora maio

ria dos brasileiros, adultos

crIanças. O primeira partida
de flllebolem noua terra reali·

zou-Se em meados d" ano de

terceiro pelas qUalidadea téc

1896: 9. Paulo Aliétlco Club

x Sio Paulo Rallwuy.

FulC1 unico nOS snals do CH'

tOhol {'''ropeu: no Jogo de cam·

peonnto belga lentre Frélh Alr

f' o nadng de BrUselas, este

11111",0 fui declarado perdedor

do JogO p .. lo escore "fortait"

de 20 a O. E ] ..oso (luandO falta·

vam apenas 4 minutos paTs !IC

f1nnli2ar a partida. A explica·

ção ;;, a s�guinte: a �<luipe do

Haclng não tinha mal" nenhum

jogador em campo: todol

el.... fOram suceSlllvam('nte e"

cluldos por terem cometido:;

1�llas p{'ssoais cnda 11'''.

-.. ..,[----------

IRÁ DE SOUZA BATISTA DA SILVA
(i\'IlSS'\ 'DE 7" DIA)

Abelardo Batista da Silva, filhos Luiz Emanuel Batis·

ta da Silva e senhora, Abelardo Tarcísio Batista da Silva,

Moema Véra Batista da SIlva e Afonso Márcio Batista da

SilV3, agradecem as manifestações de peSllr recebidas pe·

lo falecimento de sua inesquecável esposa, mãe, sogra e

avó.

,to Ií: 'lo de bicampeão.

IhõeM de adeptos perante <I�

quala. os PIIVilOS de Abe 'IH'S

tein têm atuado, Sua f ',. �

mu_dlal. I'ara i"� r ('>1\

lleu elE'oCO dUa� coha.a sio ftI'_

cC8BlÍrlas: Cíir pr('tu e eficl�n_

da absoluta nO m:<ue;o da 1>0

la. Ninguém poderia f zer a.

piruetas, E'm·jô>:o, c,mo a que

maravilham ns piai· aS qlJ n

INA DE SOUZA BATISTA DA SILVA
o Cllmp('onato de box de To

ronto (Canndá) rell';stTOu o $e.

A'lJjnte cn�o Ino\<lito noS anai�

do hux Unlvcrlllll: o lutador de

nome Les Storke, no Instantf

OUtrossim, convidam os parentes e amigos para a

missa de sétimo dia, que mandam celebra em intenção de

�ua boníssima alma, amanhã, sábado, dia 7 us 8 horas na

Capela do Cológio Catarinense.

o. historiador.... eSportinJ�
considerllm a pr1mt'lrll metade

do IIcculo Iln�sado como a é

potU inlc;,,1 de fond..�ão d .. Festividades do mês dI' OEZE!\IBRO

..n '_'>.r.. �oou o ,"ongo do inicio cluhes ..."porth-os. AgOra Un'

d luta. Cal" prostrado no rin dOtam ...nto descoberto recent{'-

;' 'l'. Dc�ml'!lou de emoção. Ele mente em RtuJ<E'las rev ... la que

rO)I retirad<l e um substuto pra essa cidade perteuce p091i1ivel�
cur,.do para enfrentar O ven mente n associação eSporti'1r

c..101' ",eltl luta, um certo Geor maia anti... 110 mundo: a "Coa·

ge Kryslak. O cúmulo d. hla� fTer! da Gnnd Berm.nt BoJ'aI
tória é (lue Kryslak, IDfluen.. deB Archers de SaJnt-S.....tlen

ciado Illicololricamente pel. 801'· agTemlaçio dos praticante. de

te de storke, também 'talu dell- esporte de alco e fleeb.a6, qn

l'ro.-i:",-t'lmente a muis com

Ilrlda partida de :<�\drez que ..e

tem n"tida'léa ItUe f<ll jogada

por Um morador da Au..tralia.,
tom Um SeUs amli'0 residente

.m N_ark, noa Elbdos Uni

dos. O. lancea eram feitos por

carta, utilizando um o correio

da Europa. e Canal de Suez. en,

de acordo com os pe,..amtllh08 quanto o outrO ••a.... a -ria Oce.

foi fUnda,. em 1381 eOm ob.. ano Pacj(ico e 810 FraneiseD.

jl't.lvos eZCluslvol de pr'tlca Eue "pritJeo" j61'1) de ll.Idt'f'>\

daquele e5porte, 9 elnbo-�' dt'mtlro\t!f:; 8nos para sn ç.om_

::::e�:� eXi:t��:��01pt:i; s�,:! �:�t;:?t::n:r:::�;u,op,:;,sli;�::
O Bruil àt_lment� UJn. doa 1 ;!IUYld.11�iI Dio íoram. ati boji! ex�mdu lI�a Urt9.

'- L �},���;�,;_.",.�.",�'",'....'..;,;..�_'--�''*'''''-��-_--';::�L--''--'3':_-- _:::.::!..!�__ '':::''''_5::__Z::;;::iU!:i!.....�'''' 1IIIi

DIA 7 - SOIRÉE DE FORMATURA DAS OINASlA,
NAS DO COL:eGIO CORAÇAO DE JESUS.

DIA 8 - BAILE DE FORMATURA DA FACULDAD.€
DE DIREITO DA UNIVERSIDADE DE SANTA CATARI·
NA.

DIA 13 - SOIREE DE FORMATURA. IXJS ALUNOS
DA ACADEMIA DE COMÉRCIO SANTA CATARINA.

DIA 14 - SOIRÊE DE FORMATURA' DOS A�UNOS
DA ESCOLA INDUSTRIAL.

DIA 15 - SOIRÊE DE FORMATURA DOS ALUNOS
DO CURSO NORMAL DO INSTITUTO. DE EDUCAÇAO.

21 - BAILE DE FORMAtuRA DA FACULDADE DE
DE SAJ\TTA CA

Atenção Comércio e Associações
ESCRITÓRIO TECNICO de

CONTABILIDADE
DESENHO PUBLlCITARIO .

CARTAZES P/VITRINES

bdrotters. (! té em ,,�I. �.oU, eml'

tõda a compr,,,-� inl pl'c\·en·

�ão rontra o� nnrteumerlC;J,n08

ainda por c· n: d mAlado, a.o lutd.. r_fle o tereet-

1'0 as5!11to da luta que

i' h3ndo flciJ!!,ente.
, en.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



conto da qulma pago

llf de escreve]'· com qu�
ifb gavetas na>; utmcnecea

0,95 x 11.50 x 0·70 mais

)I menos.
unídnde > - urna

tidade - 2.

"0 _ õatxa. para papels

de expediente, unidade -

uma. quantidade 1.

231 _ Mesa. dupla. nas di

mensóes de 1.50 x 0,70 x

0.80 mais ou menos. uni

dade - uma, quantidade
_'.
232 Estantes, com quatro

-pra-telclras, fund':l reene

:dO' nas dlmen86e!l de 1.10

J 1000 x 0·42 mais ou me

nos, unidade
- \orna. qünn

tldade - 4.

233 - Quadro· para 8,.1-

SOS, unidade
-i-um. quen

'dade _1.
4 - Port"fl chflpéuB, C'l';TI

-e,pêlhO e cabtdee- un.da

de - um. quantldade-
1.

235 - Mesa, p�nlada de a

ruI. para. gal,::à 1. com (ft..

metros de comprlment1.
unidade - uma. quantLla
de-3.

236 - Banco, 'l'egu:H.!o/p'l
ra galpão. com (rês m,,

tro� de comprimento, uni

dade - um, quantidade -

,.
237 - Coletor. para lIx':>.

unidade - um, quantld.l
de - 6.

RIO NEGRINHO -

CIDADE

238 _ Cal'te:ra� duplas,
cen�raiS". com l'p,nhura plt

ra caneta,;. sem tinteiro,

unidade - uma, quanti la
de - 36.

239 - Carteiras duplas.
trazei:as, unidade - umn.

quantidade - I:
.

.40 - Carte.lras duplas, di

"nteira.:;. umélade - umu.

quantidade - 6

241 - Escrivaninha, com

duas gavetas. fr/?nte e la

des fechados, fechadura

tipo Yale, nas dimensões
de 1,35 x 0.80 ntal� ou nH::

nos. unIdade - uma, qU:l.n

tidade - 2.

242 _ Carleira. :;imples. l'e

forçada, assenb anatôml-

00. unidade - uma, quan
tidade - 2.

143 - Quadro negro· nM

dimensões de 300 x 1.00.

unidade - um· quantida
de-2.
244 _ Coleto!'· para pai
pé!s usados, l,mldade .

um, quantidade - 2.

245 _ Apagadores. de f�!

tro. para quadro negro, u

nidade - um, ouantldade
-4.

246 _ Arm{tno. com por
tas con'erllças, vidroo cla

ros. nas climensües eLe 1.10

z 1.50 x 0,40 mu:'S o menoS

com fechadura tl!)O yale,

_dade _ uma. quantU:l.
de - 2.
247 _ Cavalef'eS, para ma.

pas. unidade - um, quan
tidade - 2.

BAO MIGUEL DO O'ESTE
CIDADE

248 _ Carreiras duplas.
centrais, com ranhura '1)'].

ta canetas, sem tinteh·o.

ttnidaeLe - um· Quantidade
-36.
149 _ Carteiras (lupIas,
trazelras. unidade - uma

quantidade - 6.

200 _Carteiras dupla�,
dianteiras. unidade - UJl1�
quantidade _ 6.

.251 _ Escrivaninha. com

das gav.etas. frente e l�d�l'S
feehado�, fechadura tipO
Yale. nas dimensões de.

1.35 x 0,80 mais ou menos,

�ade _ uma. quantida
"-2.
2S2 _ Cadeira !<imples, re

tGfÇada. com as.�ento an,l

�co. unJdadt}o - uma,

tidade _ 2.
_ �uadro negro, n'lS

D8ÕeS de 3·00 x U)(),

nntdade _ um, quantlda-'
de - 2.
... _ ColetOr, para papéis
Ulados.- unidade - um,

quanridade - 2.
365 _ Apagad1re'S, de fel
tro. para quadl'o negro, uni

� _ um. quantidade ..

256"_ ArmáriO, com por
:ta.s corrediças, vidrOS cla-
1'o.s, nas dimensões de t.10

1.50 x 0.40 mais ou me

,oom fechadura tiPO
ale, unidade - 11m. quan
de - 2.

259 - canetres duelas.

truaelrae. unJdade - �II'.'1.
quantidade - 9.
260 - Carteiras duplas, <ii
antetras, unidade _ Unl'l.

quantidade - 9
261 - Escrivaninha, com

duas gavetas, frente e Ia

dO":' fechados, fechadura

tipo Yale, nas etmeneões
de !.3ft x 0.80 mais ou me

noa· unidade - uma, quan
tldade - S

282 - Cadeiras slm -tee. l'2

forç8da�, assento �natõmi
co, unldacre - uma. quan_
tidade - 3
283 - Qua'dro negro, nes

'

dlmt'll"l6es de 3-00 x 1 ,(,'O,
unidade - um. quanrída
de _ 3.
2M _ coteror.: para pap�is
usados· unidade - um.

quantidade - 3.
2M - Ap�gadJres, de..J.el
t1'O' para quadro negro, 'lni
Ilade - um, quantidade --

6.
266 ..... Ahnãrlo, c:>m portas
corre(l'ça.,. vidros claros.
nas dimensões de- 1.10 -,:

1,50 x 0,40 mais nu m",n )S·

unidade - um· quadi1>J
de - 3.
267 - Cavaletes. para ma

pa-s unidade - um quan

tidade - 3

LAGUNA _ CIDADE

268 - Carteira!' duplas.
tentrais· com ranhura p?

ra canetas, sem tinteiN.

unidade-- uma, quantlda
oe - 36.
269 _ Carteiras duplas.
trate Iras, un,dade - uma

quantidade - 6.

270 - Carteiras dup!'l�,
dianteiras, unidade - um3

quantidade - 6.

271 _ Escrlvaninha. com

fluas gavetas, frente e la

dos, fechados, fechadura

tlp:> Yale. nas dimensões
de 1,35 x 0.80 mais ou m".!

nos, unidade - uma, qt,;dn

tidade - 2.

272 _ Cadeira s!mples, re

forçada, assento anatõmi

co' unJdaeLe - uma. .qt:an-
tldade - 2.

213 _ Quadro negro nas

dimensões .de 3,00 x 1,00,

J,lnldade - um. quantida_
de - 2.

274 _ Coletor para papéis
usados unidade - um.

quantidade - 2.

275 _ Apagadores de fel

tro· para quadro nf'gro. u

nidade - um· quantidade
-4.

276 _ Armário, com por_
tas corrediças, vidros ch

'os, feehadura tipo Ya1e·

nas dim�nsiies de 1.10 x

1,50 x 040 m&ls ou menos,

unidade um. quantidade -

2.
277 _ Cavalet('s, para ma.

pas, unidade - um, qua.n
tldade - 2.

BRAÇO DO NORTE -

CIDADE

278,.- Cartel.ras duplas.
centrais, com ;'_'8nhura pa

ra canetas, sem tinteiro.
unJdade - um, quantidade
_72,
279 _ Carteiras duplAS,
trar,eira'S. unidade - um,

quantidade - 12.

280 _ Carteiras duplas. di

anteiras, unidade - Um

quantidade - 12.

281 _ Escrivaninha, com

duas gav�as· frente e la

dos fechados. fechadura

tipo Yale, nas dimensões

de 1,35 � 0·80 mais ou me_

nQs. unidade
- uma, quan

tldade - 5.

282 _ Cadeira �imples, "e

força.da, assent<O anatÔmi
co, _ unidade: 1. quantida.
de _19.

283 _ Quadro negro, nas

dimensões de 3.00 li: 1.00.

unidade - um, quanUda
""_4-
284 -Coletor. para papéis
usados, unidade - um,

quantidade - 5.

285 _ Apagadores. de fel_
tro, Jt&ra quadro negro, u

nidade - um· quantidade
_ 8.
286 _ Armário, com por

tas oorrediças, vidros cla_
ros, fechadura tipo Yale

nas dimensões de}.lO x

1.50 x 0,40 maia ou menos,

unidade - um, quantida-
de - 4."

I

28'1 _ Cavaletes, para ma

pas. cidade - um quan
tidade - 4..

nos. unidade

Udltlle - 1.
289 - canetrn f at rh.

com sssen-o unatôrt:�(
ntdade - u ,q;. Ih. I_

de _ 1. 310 - ArmÚio, com por.,

!!90 _ Armád". cem por-
"-

t�� corrertícas, vidros era

tas correutcas. V!f!NS etc- 1'1 s, fel!ha{íura fitO Yale .

ros- reehadura tipo Yale nas d mensôes de 1,�0 x

nas dimensões dr 1.50 x 1,90 x 040 mais ou menos,

1.50 x 0,40 mals uu menos. unidade' - U.11. quantide.
un.dade _ um, quanuaa._ de - 3.

de _ 1. 311 � C!'IVaj.r'es, pata ma

291 _ Oru!,o es.orarto em pa" untd ade - um quanü
daüe - 3.

OBSERVAÇAO:
prãstco. com mesa de cen

troo redonda, unidade um.

quanndade - 2.

292 !- Armário, t"iangul1r
porta bandeira. unidade -

um, quanttdade - 1.

293 - Mt'sa· !Ial-a máqul
na de escrever, COT. que

tro gaveta". nas o mensões

0,95 x 0.50 x 0·70 ma's u

menos. unidade - um!l •.

quant:dade - 1.

294 _ C�ix'l, p"ra papéiS
experl'ente. unid8.de -

uma. quant:clade �. 1.
295 _ Mrsa-s dtl:?las, n:!"
dimensões de 1 ,50 x 0·70

x 080 mais ou n·enos. uni

dade _ uma· quant'da,f.,"
- 3.

296 _ Estante· (�r'm qatco

pratelelt·ss, fun(lo fech�l

do. na,:> dimcns,'ies (le 1,10

x f,oO x 0.42 mais ou ros

nas' ·(lnidl. ·.le - um.l· qu,!'t
tidade - i.

297 _ Quadro, pará av\!"o<:

unidade _ um· quantida_
de -1.

298 _ Porta ch"p05'l�' com

espelho e. c:b!dr", un-d'l

de _ um. quan"dac: - 1.

299 _. Mesas. !' l' � as ·lA

azul, para galp
três metros de ccrpr m,:,n

to. unidade - uma, q:.tan
t!dade - 3.

:3,.00 - Banco. rClJuado. pa

ra galpão. com três m':tr<1s
'de cü>:nprim",nto, unidade
_ um. qu:m,!dade 6.

301 - CJlütoJ', pvra ll:lt'),

un:dade - um, quantida_
de - 6.

ARMAZEM - CID.Anll'

302 - Carte'r:l<; OUI""l!!,
centrais. (om ranhura p5-
ra c::n'�t%· slIm t n -t. ....

unidade - um:!- q' J h.ia

de - 54.
303 - Carteiras duplas,
trazeiras. unidade - uma.

quantidade - 9.

304 _ Carle'ras dplas. di

anteira�· unidade - uma.

quantidad<? ._ 9.

305 - Escr!vanh:ha, com

duas gaveta�, frente e 1'1.

dos fechado" fechadu .. a

tipo Yale· nas dL:r enS'K s

de 1·35 x 0·80 mnls ou me

nos, un:dade - uma, qu ln

t:d:tde :- 3.

306 - Cadelrfls s:mple�.
reforçada. ao' "n·n an'ltõ

nÜc'J. uni(lad� - uma.

quantidade - 3.

307 _ Quadro n�gro. nas

dimensões de 3-00 x 1,00,
un'_dade - um, quant:da
_de-3.
308 _ Cile""r, J)""- papéiS

1 _ Os môve.s cuja ma

cetra não esteja determl
nad a. deverão ser manufa

-urartos em madeira de t-n

bu.a. caneta ou cedro, e

envernizados a boneca,

2 - 0-" preços se emen
dr-rai Q no 10c:JI a que se

destinam os móveís e b ... -s

ai men�d;� e instalados
até odiá 15 de março de

1.964 (15/3/64)
3 - A presente publica_

ção corri,:,e e eI:mina "S

omissões eon'itantes das

pllb!icaç:c'2s fe:tas em 24 e

27 de nOVembro.

I 'I - ')7()PMALJDADES

rão Atender as seguintes
formalidaôes:
n) apre?'''ntar declara!(ão

ele conhenimento e submis·

g'-\:) 1'5 porm'J.S do Edital n"

(l0l-28-1-1·1!."B3, publicl'cto no

n,,c"'io Oficial n" 7.226 de 6

de fevereiro de 1963;
b) - Os enveloues, con.

tendo prODostas e documen·

tos, de\'erão ser entrerues

no Ik::l'!lrtamento Central de

Cr1T"u.-as. :' té às 8 horas do

d;� 21 de dezembro. de 1963,
me"ümte recibo, em que
mf'nr-i')naf';' data e hora dt'.

rerphimento, assinado por

f\mr'on"rio do D'luartamen

to Central de Compras.

C) _ As __ propu::;tas serão

alleJ'Luc., as 10 li.)ras cto dIa

2Jj12/bJ, e !Ido l-rt�seJl<;" U\J!:I

'llltJl)VHÚ""'; .tU '{>"'"" �':i'Le

.seu�oI.n�es Jeg.ds.

III - JULGüIEN'J:'()
l"v JU'i;.'._nICl-Ltu tia COlleor

r�.'_.J' '-'l-",,,-ui:.;,,,erV!:U1Wi"

u..."" ....:;J.yv"" do art. 23, do

...t<'�U',"',II",lltO 8lllu.aào pela
L"vf""ll n �",·:':J-oJ.J:iB2.
A concorrência poderá ser

anulada, uma vez que tenha

sido preteriGa formalidade

t:lXflre;;;samente exJ� pelas
Le,; 'e a omissào importe
Cc.1 pi'ejw"w aos concorren·

tes, ao Estado ou à mora

Udac\e da Concorrência.
O Dl'pa:·tamento Centnt.

de Compras, por sua Contis

são Julgadora, reserva·se (\

d 1,0 d", anulnr a ConC'or

p'lncia, caso as propostas ao

presentndp�
(lilm aos interêsses do Esta

do.
Florianópolls. em 18 de

novembro de 1963.

(Rubens Vktnr da Silva)
PRESIDENTE

A"OTE - &1JâRDE VISITE
DCR.-BLOCOS

ANOTE as vantagens; mão·de-obra ê reduzida em

10%; o tempo de construção é 70% menor; material

mais baratO e só precisa de 2 a 3 mm. de rebõco. As

paredes não delXalT' passar ruldo, umidade ou calor e têm

durabilidade ilimitada.
GUARDE o endereco: - Escritório à Rua Pelipe Seb·

midt 34 1° andar. Fábrica em Coqueiros - qQase derronte 8

Sale;a.
VISITE a casa modêlo. ao lado da fábrica e certiiln"

se pessoalmente. de que você mesmo já pode inicial;' 8119-

cCI.5trucào.
DURIEUX & elA. LTDA

Fáoílca de blocos de ri ,,,t,, tijolos de concreto

com encalXes-

Jol"vQe vh''- dia. II'm qTl

.slradl.:to"lllIf ..stalldll .. fl<fI'f'

denM pro". d. "ea v.lQr. con

tllubtdtl-se "'t'" nt,..'tlk-� prl"

'n. dh duasf'ntjdades•
Ue.\;>;'olícla

"'II, comO um e"emplo d...11.

n,lItl�mo, rlb:;nidirde e chlfrftO' l'

[) 'damo':I ;, ......�alhtl' Un �o fln,,] d;: o"", ,·ntft,:ão.

fulo nu..... ' !lue .",amoa, m"r� !-Ir. I) Hddn Sth]'n'm, f'1II n()"l

ced"r de men�ã,,: A Aa�oda(ã da };�po,,',:ào ti,' 1'1. r e .. \

(:u\'al Ik Florianôpotra. qo .. � t,�. f.lo ,·nlr.·).:a ".\, nd.l<:à

e�ihil1 no �áol'.do de abertu. t',,',,1 de F I 'TI. ""poli .. , de Um

da Exposicão.. nos salões da). I�ln!lr;,n(a qUI'. naturalmente

gll une Soc1ed;d'ell, sob o pa �l'nh� de Um e 10 de [I)!:,,�ão 11

trodnio do Ltons Clube de .loll ---------

; \ � fI!l ij SO 1

�_::_:fE Z I T 3... tirmo lIIals apropriado rmr

1,: ... jlrdi'" ..nn"tado, seri

IIIe derinlr a Impreuão callsadl

pel." �gnírlCl;ls I'Xpoat"õ",,,.
Oqtlel. v.rled.de Imensa clf

0l"llu;d••• , 1\ mete hela IIIgn1fl
cIlção d» netureen, em tudo Sl'\

�plen'dor.
Silq eoi.�1I 1I'�hn que no" (a

I':l!m '�rer �'" UIll mundo melh"

e em Uma melhor compr ......n�ã·

entre o, homens. vendo o tta

bulho perRl"·eranle de�, "" pe�

\'ille. proporcionando uma ""i

t.e dI' :.rle qur há mui:" "ilU"

n, al)rC�e�tad'a na cidllde d"

11Iíntipe'•. ,'hitOIL a E.F.A. do

mingt> pc!;; mar:hií •
.'oH, nllu

�e8to e:qi",,�f.neo. !i(':lsibllizan,

te, apresen OU al;,una nêmero

de seU ",,�lo e . ereto tever';'

:��. �::��i�:'e:�<em�:; i�'�:�;:

�ieçân"co pere t ElomÓl/eis
Fi u r' ve -rdedora de carros Naciom'is precIsa de um

,�fJ1j{'I), maior de íocdc. até 30 anos. - Deve snbe� ler e

rv e,' CO- � '11 -nt " pois terá. que fazer um estágJ.o de

'i �o ( as 11'1 f·t rica. em São Paulo.

P , -se l)rdl',,_IU e comissão. - Tratar á Rua Deodoro

'!l. di tr.amente. t1H� lf Ilf: III horas,

nquela c':ml. A nalurez", eri

!;Ua (',"'l> � te hd<'z'l. apr� t"

belas"

lI'ara:!'

nI.i

c.ertds
sonhos qt.te nos. Identam forte llq!'

. () pc ..
lo nhdo o contém. F�z

uns t.rês en(,s, ti {1 uni
U I q 11 � ::lchci i . �

JB;osallt-e 2n ;taro C xn li! a

�:��: C��.fI r}.a :_,��;s �,s I
tranr'rrH1. Dele.· r "l·me a

:��aio..i,oe("e�"i� ct m��110 �
vivos. Pode p' :·er.cr e

nhtJ m:-;,s pu )i

ma jl".:�nsc .em. talvez dL

S'..l'o·CGllsclC,11 .1

Torbs d .n (lt:" efa li'

da como \I�'a bom:ca. Todo"
acho.vam que era um anj
de b8a. Muito:. to nlam que
não vinr;asse.
Mas o sol 8 eadn dia qlJ('

se passava' dOin-.'.va a su:

pele chra, o· vento brinCf

lhão agitava Os cabelos S01.
tos e a menina, cre�cia. viço·
sa qual planta em terra

forte. Éstava pàra seus 10

anos.

Foi U71 dia .- . .tf'!' R cois

aconteceu.

Houve um surlo de tifo

na cidade e a menina, c.

mo mna flor de carne, foi

colhida e jogrda à cama, (;S

cabelos· p�id�ndo o brilho,
a pele, a ',d ,c:P,. A c;.:._..

nação tenra C'::im'lvase na

febre e os Cll�':1 s fundes

suplicavam pkJ::q.f'. Sr.. reu

por militas e : mitos dias.

Ficou Ir.a�rinh!l. e fria; imo

pertinent.e e má, N'una ma·

nhã de sol seus ],(bios cala· i',
ram para sempre a sarab::m·

da dos sonhos infantis. Pu

seram· na no caixão azul de

galões dourados, vestiram·

lhe o vestidinho de organ·

di cõr·de·rosa, último pre

sente da titia, () ela voltou

a ser a boneca linda de ano

teso
Não que ;s cores lhe tor·

nassem às faces, m«.s as !ei·

ções se recompuseram na ri

gidez cadavérica.
A rod3.. todos chora"um

a perda dos olhos que tra·

ziam o mar presen'.,. � o·

ravam a perda do ri .',

SQ que lembrava a

ra brincando li" . J

as pedras mas eh

mais que tudo, a pc' h "tl

vida em si dgquela c 'I'

Não queriam entregür â 1

ra o qut:! de direito, luta' ,]

pela po:,se definitiva.

Quanto mais st:! anroximr.·
va a hora de a levarem

mais se espess .. va o grupo

em tOrno. As lá3rimas, os.

gemidos e os gritos dos vi·

vos, na impotência desespe
rada de consOlo. formavam

a resistência que flOS pou·

cos se t.ransrormaria em

adeus.
Aproxlmaram·se os ho·

mens da funerária e inicia·

ram a martelação da tam·

pa do caixãozinho, enquan·

to os gritos se faziam mais

distantes pela retirada dos

parentes. Com ela. com a

<:riança morta, ficaram as

nores () preces.
Muitos foram ao cemité·

rio. Mas fãO os que grita
vam. Acrnnpanharam·na a

dor muda de lágrimas silen'

- I
_�l

1 I 1
J •

, 1.?j 1

,o"serure ao seu carro Simctt - Ch'lrnbord, P.a!lye, Jan ,ria ou

h,;�lc'_"Ge _ a manutenção correta, cr riosa a-e,cons.rr:iC3.. T ':-0

1C S ofiCinas especializadas, 0:1 �e Você, encor." ... �os

'Õrlte or"nntados e executados srr'J'1C:O os �. C9

Joe e preclsãu estabelecidos pela p. ójJria Simca QU o=;.'J.sil.

os treinados _ NOliS8S téc":icos e medniccs são

''!. Escola Técnica dE" l.rr" da fábrica Simca, após
<50 ministrado- por c • _listas com cxpEriência in ..

s sabem como cU:.:ar bi>m do SEll car, p"ra mrn-

� em absoluta forma, sempre reita. ) _ :o!

F s - Tódas as peças utilizacJ.s Jr;) r: cft-

p.los rigorosos te<:t s 3' q�� 5'0

( ,- ... ,. 'í.:;. -1<\ Quatida:!" d.. ,1(:a ( ;la tam-

t ' 3 originais emp ç.clv do

(' Cl). :3 com def"itos, não b '6vis�2s!

So,viçn t
•

' �:n fades os m'3dolos da linha 511 _ 'd,
Présirliln(O o JIJ,.l.." II. MOtÔliiu, Funileri(l, E!etfiçili .. ,-", �h .. , ... li,;,. •• lo.

" 'f' l 1 .. �= [, ... C::",1rt

MEYER S. A.
CONCESSIONARIOS
Rua Felipe Schmidt,33

Florianópolis

OFICINAS
E

EXPosrçÃO
.

591

tes,

Desceram o calxãozinho e

retirara'll as corcla.o

A m",nina sorriu l1gradeei
da. A itou_ .melhor, to·

mau posição �. en�t? as

pás de terra lam·lhe .ca,pldo
na tampa, ndomleda feliz.

TêS"'REITO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'>/'Tt' ""jl( 'i:

[�I�oHom�nag�alo �m �[ola [on�lruma Dor lIa Bm
Encerrando os rescjcs Estudo igualmente com ou- dição da famUia vai sendo do Grupo Escolar Victor ta, com melhores coedt- #

50 Ramos, Disse o Governa- lavras dizendo: "Meu retra- do do de meu velho ptf

comemorauvos do Cinquen- cros grupos escolares cons- mantida e o setor educacio- Meirelles, ao lado do' velho çõee de trabalho e venci- cor que, ao assumir o Go- to, que hoje é inaugurado, criança catartnense e'
tenário do Grupo Escolar truídos nos mesmos moí- nal ocupa novamente lugar retrato do Cordnel Vidal mentos mais dignos de sua vêmo do Estado, sentiu-se ficará para sempre, ao la- Estado de Santa Cata
Victor Mcirelles,· da cidade des, sob f) seu govêmo. Cin- de destaque na administra- Ramos, encontra-se agora o nobre mIssão. Falou a se- na obrigação de dar escolas

de Itajal, o Governador quente anos depois, quan- ção estadual com o reco- do Governador Celso Rs- gulr o ex-Diretor do estabe- às 200.000 crianças catari

Celso Ramos foi alvo de ex- do se encontra à frente dos nhecimentc de todos os ce- mos, inaugurado na tarde lecimento cinquentenário. nenses que não tinham

pressiva homenagem por destinos de Santa Catarina tavtncnsee
.

pela oura que é de quarta-feira, com a pre- Prof, Francisco Rangel. que oportunidade de sentar-se

�::a�ele�tm:����ã�m ��i��l� ���� P�:��iO����, �o�;;: re��za!�� da administrÁção se��:n::r!e=' I

à nome- �:�=u dOO Est::::�� p�:' ;:e�: ba:;;o c������irrite�:�:
Coronel Vidal Ramos, pai nagem o Secretário da.Edu- no educacional e reconhe- inuíspensaveís para a vida

do atual governador de San- ..:.... cação, Prof. Elpidio Barba- ceu no Prof. Elpidlo Barbo- futura. Acrescentou ainda

ta Catarina, inaugurava o o' E-STADh
68, altas autoridades de sa um amigo de todos os que seu trabalho não termí-

���� q��C��r n:iC!::caMe�., • ·1- U !�j��O:.m��:d�o;1r.���: :Z::s:;::;arU:g:a�!:: e� ::���ei���;:��� P�e:::� �:
:::�;o ;�:����i��ntonos��' -. lUIS uueo DIUlO DE SUJA CATABlfU -. t.�r:f. 0j�:�t��lar���:::: �r��:lh�os :l::ai� ���e��s� ;::���, emdi��í�:IO�S�d��:_.

Florianópolis, (Sexta-Feira}, 6, de Dezembro de 1963 a gratidão do magistério Ramos vem desenvolvendo tres, tivessem a �E:U lavor
púbiico de sente Catarina em beneficio da juventude recursos modernos c evolui
ao Sr. Celso Ramos, pela catarinense. dos para aprender e para
situação que agora desrre- Por último, faloq o sr. CeI· ensinar. Terminou sues pa-

Mãjorlu�reffi-
NatBI: Colaboracão de muitos lo�es :.r��i�::;���i::������

., os projeWs e desse assís-

I d T d
Com muita satisfação re- tência técnica em duas• gistramos o transcurso do

para a a egna e o os ::i�'::�� ::�:iO:���: --:0:=------=0=-:·::---:-·---�C:----d-·-d--------IIIA 'n,,,da no mês de de- memorem com alegrta o loja, Que o Integram o cic- 'to conterrâneo S,. Major onrusa Istlnçau unce I a aozembro abre as portas para evento do Senhor. be de Diretores Lojistas José Lupéroio Lopes, pessõa
o Natal pondo-nos diante mandou conrectonar faixas muito relacionada nos meios

::�::�: f�::�05;:;�;;r :�:�;:,:�;;;;T;;�;i: ff:�:P�;',:ª��:�}��,::�� g:�:f;g�:��:���� \ Presidente do Tribunal de Justiça
�!::nS:o �:e�;;s��C::n�a�:� �����s e�j�:�as c����o����� ��l:!��oSdi:l �������!n��s 10��� m?m��:tr�e���:�:a.r��t.eVá� O Desembargador Arno sido S. Excia. agraciado sembargador Alves Pedrosa, pela honrosa distinção que:

mais amplitude com a cola- erettva para maior realce dlll'; princruais ruas da cepí- rtes associações culturais,
Pedro Hoeschl, Presidente com a Medalha do Mérito onde no dia a próximo, Dia lhe foi conferida, uma v

buração de multas para que do l"fatal e festas .de fun de tal. exercendo atualmente a VI-
do 'rl:iIruDal ele Justiça,. 1'8- J� ç. ��� &q§, da �4Ç@o lhe �r� €�tre�e Que e o g$tuliro magiat�

�o: t::�:. �';;n:���f:: �o:��C�'�a;::�v��b:;:;:";:m� ,,�. ������:ent:;a "��� E���:::t��:::: !��",:=�E:���a�: :i:E:��f�i,";=:: :�'::r:i���ta��:n��,,! �:����:::�ri�e:�l'':
En4(iades relegiosas, a."" apanha que visa dar não um presépio gigante que se- toriador consagrado tem :�����:i�:::�icat�� ���, s:!a��::ar:hi�6�� �:�

socíações
.

e o próprio co- só um aspecto mais festivo rá Instalado junto ao mo- prestado inestimável sfl"vi- __

mércio estão contribuido à cidade nesta época do numento dos heróis da guer- ço à cultura com a P blica

[ in [ h I ,;�?'�bt�;�1:��i:� ::=�ao�:E�aEe��: �v o�:e�:��:�,:n��:� �;:;::::;;:i;�ib:: SeDIO de ngennaria n�ustria
:"�� ;.r:e��� ���;,: m:�::'bo�:�:e:; :e:'�ÓKimo dia,24, posstvet ::�;:;::e:j;:mi�i�,:��!�r Ca�eira de MateriHis��e

.,
.,

'. TAC.CRUZEIR.·O"DO srf:�;:- .� INICIATIVA PIO'EIRA

�;;:j� ,,�:r�vin�i'�:�iri��;' Construrao Me.ca"nl'ca�/
_ Di�eli����<\t�;iiS��S Ch:.::es�e� ��f:.�·às 10 horas do dia d ,�!l '"

TAC .. CRUZEIRO DO SUL - SEM'PRE se de especial :;illnificado O venerando aniversarian- !'1a:S de construção mecA-

pCJr verificar·se que o co- te, na data de seu 89° am- A Secretaria da Escola nic� naquela..-eSCOla.

UMA BOA VIAGEM :�:ci�nt��a�sap���l�,��::: ���!ct� d�:t��%:na;:�:e-: �: ��l�:��;:�:e I�:U�!�:� Vi� ������:�r o ::�:ia�Oh�:
vendas desta época do ano, do apreço que bem merece

também está voltado para pela considerável soma de

o'> interesses da comunida- SE'rviços ao Estado e à Na

de promove�do a ornamen· ção, às quais; com prazer
tac§b da cidade com os nos associamos com os me

motivos que são a fraterna lhores votos de felicidades,
urttnsagem de reverencia ao extensivos . aos -da. ilustre
SenhOr.

Essa ornamentaç.ão será

ir.ic!ada na pró"xima sema

nn. devendo culminar com a

instalação do presépio na

semana que antecede ao Na

t!!.l na praça XV de Novem·

lPURIA�. fS1UP ��A�
DE SANTA CATARINA NOllblAS DO

�[Sr.
'

Aspecto da solenidade de homenagem, venücanno-se entre os presentes o Proressee

Henrique Fontes

N'Qõ'os Horários dos CONVAIR 40
Direto a São Paulo e Rio de Janeiro

3a. 4a. e 6a. às 11,45
DOMINGOS - 14,45

PARA
PORTO ALEGRE
3a. 5a. e SABADOS à, 10.30

DOMINGOS - 11.15

Secretário do Oeste
com pres. 'da CEE

o titular da Secretaria
do Oeste conferenciou on

tem com o eng-, Paulo A de
Freitas Melro, presidente

da Comissão de Energia
Elétrica, tendo corno obje
to da visita a assistência
técnica que a CEE daré a Essas obras são as usi

nas do rio Capetinga, no

municipio de Anchieta e do
ri) Chapecó, na localidade

ce Limeira e que devem ser

construídas em regime de

urgência para atender as

solicita.ções energéticas do

oeste ainda neste penado
governamental.

obras a. serem realizadas

com recursos da Secretaria

cio Oeste.

emprêsa que contratou a

execução da barragem de
terra da usi". do Rio do 'rt

gre.

Catarina está avisando aos

senhores interessados que,
no Qróximo dia 10, chegará
à Florianópolis o professor
Raul Colhen, catedratico da.

Tlniversidade do Ri.o Grande
do Sul, convidado para le-

en<:ino daquela cadeira que
funcionará em 1964.

Informa também que o

progtama da cadeira encon

tra·se à disposição dos in·

teressados e poderão sGr

obtidos à Rua Bocaiuva

n° 60, 'no período da tardEo.família. ci(:"Iar a cadeira de mate-

MAGNiFlf:A OFERTA:

MObiliários para pagamento em 10
meses pelO preço de a vista

Quem pasa pela rua Tra- to que honra o nosso cen- bel, tapetes, copas fórmi·

�ano, pouco antes de chegar tro comercial. cas, etc. etc., está em con·

a Ten. Silveira, não pode O bom gOsto e a alta qua- cordância com o bom gOsto
deixar de parar para admi- lidade dos seus conjuntos da respectiya apresentação
rar a belissi-na exposição de quartos de dor!'!lir, salas r t:>·posição.
de mobiliários ,de A Mode· de jantar, grupos estofa- Agora, durante este mês

lar. É um Estabelecimcn· dos, colchão de mola Pro· de festas natalinas, resolveu
a direção dos Estabeleci-

Os comerciários e o povo
desta Capital assistirão, no

Teatro Alvaro de Carvalho,
nos l ,,·�·s 9 c 10 dêste mês

às 20 horas, pelo Teatrr

Amador do SESC, a encen

ção da peça A MARATÓRI.'I.,
de Jorge Andrade.

Os ingressos custarão 100

cruzeiros, sendo que os co

mcrciários. que apresenta·
rem carteira elo SESC, pa

garão f�penns o. metade.
- No Gináliio do SESC,

na Prainha, no dia 14 dêste

mentos "A Modclar" ofere

cer woa vantagem excepcio
nal à sua grande frequesta:
a concessão do prazp de 10

mêses sem cobrar qualquer
B.umento sõbre o preço de

á vista. Essa valiosa vanta·

gem, aliada ao sorteio de 10

refrigeradores Champion, ne

nove· e meio pés cúbicos, si·

tuam A Modelar em plano
altamente simpático na pre
ferência publica.
Conforme já noticiamos,

qualquer compra no vaJór
de apenas cinco mil cruzei·
ros em qualquer das 3 A

Modelar, na Magie Bouti

que, fque recebeu maravi

!ho�as novidades) ou, ainda,
na popular e barateira Grn

tinha, "dá dJreito no Tere:

l;Iimento de um f'upão que
(oncorre no sortcl� dos rc·

OUTRA DAS MIL

Governador Celso Ramos após ser descerrado o seu �t
ao lado do de seu pai, Coronel Vidal Ramos. Em sua o

ção o Governador falou: "l\oleu retrato, que hoje é ina
rado, ficarã para sempre, ao lado do de meu velho pai,

criança catarinense e do Estado de Santa Catarina

Prefeitos visitam o

D.A.E.S.
Desde sua criação em

maio de 1962, o Departa
mento Autônomo de Enge
nharia Sanlt.ária do EStado

d:d�:��OCc:t:I��:n!:� s��
lução 'dé· probl�mas' mlati-

provada pelo constante anu-
xo a êste DeparLam�to>Í,de
engenhelros, e atftâfldádllll
do poder públlco. Entre
est�s ÚltilJlas: podemos ci
tar os Prefeitos Municipais
de Bigi.l�çu, Laguna, ItaJ)El'
ma, Videira, Chapecó, Sio
Francisco, Orleans.e Caçat
dor. \,

vos ao abastecimento de 1

água e esgõtos c;nnUários
em todo o Estado. Tal ati

vidade, é amplamente com·

Sanitaristas em

Florianópolischegararrf no dia 4 últi- Catarina, visitando várld
mo a esta Capital, proce- cidades onde estudarão p�
den�e3 do Rio de Janeiro, os blemas referentes ao plane
engenheiros William Schaf- jamento e execução de ser·
fer Etaub - Sanita�ista da viços de abastecimento de
USAID, Gilson de Oliveita e água e esgôtos sanitárioS,
João Em1lio Mendonça - dandO cumprimeo.to ao COI)
Sanitaristas do Servi�o Es- '.tênio que o Departamento
pecial de Saúde públi�a. Os Autãnomo. de Engenharia
·referidos engenheiros pt>r·

-

,.,itátia mantém com •
cI'.rerão o Estado de Santa FSESP e a USAID.

CAMARA JÚNIOR REUNIÚ-:SiOiiiiM
Realizou-se ontem mais

uma reunião plemíria da
Câmara Junior de Florianó

polls.
Entre outros assuntos,

constaram da pauta dos tra·
balhos' a prestação de con·

tas referente a Ira. Conv

ção Estadual e a Ira. Feitt
do Livro. ..

Dia 19 do corrente serAo
realizadas as e!eiçõês para
o Conselho Diretor da enti
dade.

AGRADECIMENTO AO BANCO AGRí·
COLA MERCARTIL

As quartanistas do Colegio Coração de Jesus, tomaIJI
publico seu agradecimento a direção do Banco Agricola
Mercantil, pela doaçãtl feita as mesmas, Para que pudessem
realizar a Solree de. formatura ?O �ir.a T,enis Clube.

Assossinato no CU,nuresso
BRAstLIA, 5 (OE) - O tiros na Câmara Pedem! o

único cnso de assassinato Iider da bancada pemam
dentro do plenário das duas bucaoa sr. Souza J'tlho. Na

:lsn!t' do Cotrgresl;o 1'1ac1"o- (fume" 1;0';" fm rh\da p�nnl,"
nHI. ocorreu em HJ30, quan são PHl"1I QW' Simõps Lope!?;
do o cn"t�o .1)eput.adP,�u: ..

fôsse, l'1"occ!';sado reli;., .Jus·'
.. i-.�:

"'t_L
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