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PARIS, 27 (OE), A

França divulgou oflcialmen

te o seu reconhecimento ao

Govêrno da' China Comu-

riísta. A designação de

baixadores entre os

'pai::;es, ocorrerá dentro .dos
3 próximos

1

mêses. o reco-

Antigamente' a WoIlal1ks,frasse era uma das principais vias
de comunicação entre os bairros Moábit e Pankow, de Ber
Iim. Hoje está dividida pela muralha construída pelos co.

múnistas e o põsto de 'observação, que havia sido construí.
dó' para a polícia do setor' ocidental, serve também aos cio
da,dãos dêste setor" para que possam ser seus,' parentes,
prísioneíros no 'sêtor"comunista, após combinarem o local, e''.-

. -i'
'

a .hbra por carta.
. ,

fi C'UlDunista

NQ oitavo sorteio, sérír, H
,
da Comissão Especial "Se
Talão Vale um Milhão"

promoção do Govêrno d
Estado atl'�vés da Secreta

rja da Fazenda, surgiu u

'novo -mílionáric.' Inúmera
outras pessoas foram con

templadas com prêmios me

mires, inclusive os que co�;
pareceram ao local do

teia, a Teatro Álvaro
Carvalho.
É novo felizardo, premia

do com um milhão' de cru

zeiros, d Sr, Avelino Joã
RIO E B�g,IA, '27 (OE) ímportante, da América La· centro que o Presidente lista", poderá assm:rúr, a 'Rachadel,

'-" tina e que negocia com vá- João Goulart manterá .hoje Presídêncía da, Petrobrás Bernardino
- O presidente da Petro-: rios góvêrnos 'estrangeiros. co� Q. ,N.i,ar,ebl;1al

-

Osvíno, ,é em substituição ao ge�era ,13" que, no flagrante, vemo

brás, Gal, Albino Silva, .sera O parbído da comissão'par.;, espéra(;la;"urtjl1 'sp1ução ,
para AlbjnQ, Sil,va. A propósito,. o 'no, momento em que rece

ouvido, ,nO�)i:f\:�,\\çi�l'\�1:i;:��lY, ,�;�a�,' ,Q�,$t� C.5l�2'. é ,o,,- f'.
�a

,

a
. c,r,',i.s,�' ql,!e ,aq�ª ,

a

P�,l,,r,�',' :m��,eSha!, osvir.lO, Ç.re.3�u 01,1,,' ", bi� d�s':m�os do titular ds
fuq".pela �TIW-3?O.* ��r: , . ��"""'��:,(I�t"�1�����,J�111'��(>/'���,1t:'�',�f;q';�-1i�t����,(JI pr9��ç1e�:� l�·��'5:êfa�r:,,>.endã� Di', '!!;u
lnentar de mquento, sôbr-e' dep p.�. JA1iltoaro CtrJ;lP;;;, BRA,�ILIA'; f ll'i: .(ct);E.)" ,'" PÔ1'tp' Afegre; a-chamado ,do, .,,,g'êrlio DQin Víeira, a impor,
assuntos -de petróleo" O de- asseverando que. a CPII re- Se�undo' declarações o sr. João Goulart, acreditan tãncía a, que _fazia juz, apa
poimento,' marcará a pre- colherá depoímentos de to- Chefe da Casa Militar da do-se' que o Diário Oficia recendo ainda o President
sença da, CPI na tarefa de dos os diretores e altos fun- Presidência da República, I- da 'União' publique ainda da Comissão Especial "Se

, conhecer a. realidàde a ,1'e8-. cíonãríos da Petrobrás.' pa- general Assis Brasil, deverá hoje, O" decreto de' n0111ea Talão Vale um Milhão" Sr
,peito do escândalo, anuncia- .ra estabelecer condições .de ser conhecido, oficialmente ção.

(
Raulino Rosa,,

do, por diretores da Petro- respeitabilidade a,' emprê- o. novo Presidente da Pe-
bras, através, de acusações �a estatal de petroleo Por trobrás, ,COri10 se sabe, exís-

J' t'mútuas. Falando a impren- outro 'lado, em reunião rea-' Úm, sérias div�rgêilcias en· !l, n g n J' COn ra a) sa, o presidente dã emprêsa lizada na Guanabara, os· tre os atuais' dirigentes da U
estatal' do petróleo, disse líderes" dos trabalhador�s, Empr�sa, chegando a acu-

I
·

d'que o fr!vo de �eus acusa,do-' na indústria petrolíf�a, de sações sérias relativamente

'ree &1(:a-o A n Urores, é ,colocá-lo sob, suspei- todo o, país, decidiram :pl�i- à
. concretização de negódos

,:.u II'
" .

.. N
.

ção. AfirmOu-se dispôsto a tea!! o, afastamento do GaL altamente lesivos a{)s inte-

responder a qualqm;r per- Albino Silva,' e do' diretor illês'�, n�eiqphi�;: ultF.�pfl.$- ,:l;mA�ÍMÁ, 24 '::tOrJ:) _;_
'"

do, Senado,'\;,Ó chefe da
gunta 'que lhe façam na co- Jairo Jos�, de Farias, até sando a 'muitos bilhões de· Obsérvadores bem informa- ção, 'segundo essas

missão parlamentar.' "Nã,q que' as acusações que con· cruzeiros, O marechal Os· dos confirmaram que ô não tem candj.dato próprio
aceitó nacionalismo deso, tra êles pesam, sejam devi- vino Ferreira Alves, ex·co- ,esidente 'João Goulart, a presidênCia da, éasa, Limí ..

,

nesto, do qual,- só resultaÍn damente apuradas.\ Paralelar mandantes do n° Exército opõe-se a reeleição do S'e- ta-se apenas a veta,r o nome

prejuisos para unia emprê- mente, está. se ampliando e elemento integrado no co- nadar Auro Soares de .Mou- â$ a�1!IR:l presidepte do
sa que não poderia sofrê- um movi�ento de sOlidarie- nhectdo "esquem a naciona- ' ra, Andrade a 'presidência gresso.

los", disse éategbricamente dade ao, Gal. Albino Silva. --- .�

�e�aL oAI����t��:a'. ���ô�l;� �:tese�a g;�:����ás �e�:�:� COnt inua, ,/d ramát ica.Carlos Magalhães, presiden- vários líderes . sindicais e

te ém exercício da CPI, de- várjos· oficiais das fôrças .

- ól
clarou

.

que Ifão poderia fi· Armadas. ,Após sucessivos SI-tu'a',CaQ'cal' indiferente' a amoção contatos com' o Gal. Assis
de todo o país, diante dos Brasil chefe da Casa Mili- ,

SALVADOR 27 (OE) em, consequência das trom-fatos gravíssiI;nos que se es- tal' d� Presidente da Repú- ,

C"mtinua dramática a si- bas d'.�gua que .ali cairam'tão passando na Petrobrás. blica e com
,
o Ministro de' '

t
- ,

s reg'1'0-e8 assola durante a semana passada."O que está acontecendo", Minas e Ji:nergia d�putadõ'. uaçao na -

Idas pelas enchentes" nota- O Presidente João Goulart

orei-de tedisse o parlamentar 'Ié de Oliveira Brito, o Marec�al ,

ti 'deverá determinar medidas. nter repercussão' internacio- 0svino Ferreira Alves, se- damente, 'no vale' o rio Je-
I

, ,

•

'

,'t' h nha A cidade baia , urgentes de socorro aos fla-nal, pois se trata de uma guiu as primeiras horas, de qUI In o, .

-

�eidlaaddoes. 'dlenfOTBmelam-SoBntqeUe estaa", d'eS'men II-do
emprêsa considerada a lPais hoje para Brasília. No en- na de Belmonte está prati-

.

camente' subnie'rsa. Enquan
to isso, aviões da FAB con- ameaçada 'de desapareci-
tinuam atirando (roupas, mento, que pressionam as'

" '

alimentos e remedios. em muralhas do caís. O' Depar·" RIQ" '27 (OE) - Foi des

socorro das populações fla- tamentó Nacional de Estra·· >mentido
'

o prbpalado inci-

f
., ''''as de Redagem pbr porta -'dente-com o Gal. Assis Bra-gela�s. O sis�ema errOVla- u,.... •

voz autorizàdo dedarou' que sH,:rio Palácio' S. Joaquim.
'riO, es�á, interrompido em �erãQ precisos no mínimo O' chefe" da'Casa Militar es

vá_riOS trêchos da região, en- tevé na: séde Episcopal, re

quanto' turmas de operá- 20 dias para que sejam con- P�esentando o chefe da Na
rios t�abaU1am na repara- clui9-as 'as obras de recupe- çãfJ' durante a investidura
ção das ferrovias e rodo- ' ração da rodovia-Rio Bahia, do Arcebispo José :N'ewton,
vi�s, danificadas pelas inun- A estrada foi afetada numa

no cargolde Arcebispo Mili-
dações. extensão de 513 kms. pela tar",do BrasiL

violência' das' Ghu�as.

em

dois
nhecímento do ,Govêrno nhã de hoje um porta voz

rrancês ao da Ch1na Cornu- do Ministério Soviético das

nista, foi dado. apesar dos Relações Exteriôres.
enérgicos protestos por par
te dos EE.UU. e outros alia
dos da França. Círculo die-

,divulga oficialmente o recollhecim'ento da ·

Países de linqua Francesa da África lembém vão reconhete.r- Q regime de Pequim
ta, O 'presidente De, Gaulle -----------------.......---------

hfrigiu (: oficio ao generalís- ,

símo C;hiang Khai Shek pe
ttindo que a chína Naciona
lista não rompa suas rela

ções COlu a França em face
\

do reconhecimento a China

, Funcionalismo Federôl' continua
RIO, 27 J�sis�!,�do 'no .13· Salàrio

__
J 'I

:������e:rã�Oh��:e�n;;�:�:(rl·S'enePetrobra;spodª<E�;:€:���; ,', reu ," ',' ,e
mentp de vencimentos, 13° " , '

i�;����j.{ii�:{���� ,Ser r, re'l,sol,Vida h.OJ·'e,'servidores, insistirão junto, ,

• ao
,
Presidente da República,

na tabela baseada .na pari
, dade entre ci�is e militares.

PESAR NOS E,UA

plomáticos por sua vez, es

tão prevendo que. o reco

nhecímento do Govêrno co

munista, venha a causar

certàs influências no confli
to 'ideológico sino-soviético.

I

WASHING'rON, ;27 (OE)
- O Govêrno dos EE.UU.

expressou esta manhã, seu'

pesar pela infeliz decisão
francesa de estabelecer re

lações diplomáticas com a

China Oomunista.

ALIADOS OCIDEN�AI�:I
COMUNICAÇÃO

OUTROS PAISÉS TAMBÉM

vermelha,

FORTALECIMENTO DA

\ PARIS, 27 (OE) - Diplo
matas radicados na Capi
tal francesa ànunciaram

que os« países de lingua
, rrancêsa; da África, deverão

também'[ reconhecer o' regi
me de Bequim depois que ó
Govêrno do presídente De

Gaulle reconheceu -

oficial

mente o govêrno da China

Comunista.

PAZ

MOSCOU, 27 (OE) "O

restabelecimento das rela- PARIS, 27 (OE) - O pre

ções diplomáticas entre a' sidente
\
De Gaulle' comuní

França e a China Comunis- cou a seus aliados Ooíden
ta, é um passo a frente no tais em carater oficial que

fortalecimento da:paZ no a França reconhecerá o

mundo", declarou na ma-' govêrno, 'da China comunís-

Ratü CastrA ·ifiOOI:· �

�'(:tJba' tem' o ,mais pcdercso
:exército da América latina'

I
• ��.: '\ �.

!

MIAMI, 21 (OE)" ":.:_, O ;;,:'viceprimeiro niini�t!l'O cuba- .

, I-
no Raul Castro, elogicu os

soldados que foram acettos
c0'T.o membros do' :pa:rtidó divulgadas as, 'rtalizaçõ�s
càriíunista, e disse que Cuba I do g.ovêrno Joã,o GO)J.lart,
tdln :.6 rri'ah;i:poderoso exér- através de impresso. A' Pu
cito da 'América Latjna. /

.

blie,ação. é de responsab:
O Exército revolucionáriO !idade do Instituto Bn-

. cubano, nunca levantou, bari�
déira branca, .... acrescentou'
Castrq, durante ·uma. " con.

centração do Partido Unido
da Revolução Socialista, na

,.província de Orientes.

" ",GQ,vêrno de Ja'ngo:' Divulg'ação
RIO 27 (OÉ.)

Francesa vem de "Téco-Téco'"
.

ao BRASIL

Ser::w

PARIS, 27 (OE) - A avia-

Racis'�o continua nos EUA
ATLANTA 27 (OE) 6 j'J

'vens negras, pertencentes
a As'sociação de Estudan
tes 'não violentós, foram

, aracadas por clientes num
�eStaurante segre�a,do em

Atlanta na Geórgilj:. Duas
das j,ovens, tiv�ram que

ser ho.spitalizadas, As' ye�
tudantes· tenta:ram pene
trar. no, estabelecimento., e

,foram recebidas por U"l1
/

branco encol'erizado. que
co.meçou 8. açoitlÍ,-las com

chicote, feito ' de várias
cordas.

J

HosPiJais negaram-se a

exa'mi,na( RUBY
DALLAS (Texas), 27 (OE)

- O exame psiquiátrico do
assassino de Leé Oswald,
'Jack Ruby, poderá realizar- \

se fora de DaUas. Entretan
to, o Xerife do condado de

DaUas, declarou que não ti

nha recebido nenhuma or

dem a respeito. Como.:;;_e re

corda, três hospitais de

Dallas negaram-se a éolocar
suas

I

instalações a serviço

dos pesiquiatras encarrega
dos pelo Juiz, a peQ,ido da

defesa, de proceder o exa

me em Ruby.

� sil'éiro de Geografia e Es

,
ta ll!sti ca., ��rá �O lpá'git;tl:J.S

\ e será divulgado dia 31.
Aborda as ativídades go
vernamentais no períddo
'1961/63.

� francêsá Mari�a Pe

,1'1ssie, iniciou hoje seu vôo
solitário até o Rio dr Ja
neiro, em seu aparêlho me

nomotor de turismo. A

aviadora fará - escalas em

Casablanca, Dakar e Natal.

Seria reiniciada a

guerra" da l.�gosta
RIO, 27 (OE) - O Itama·

raty deverá se dirigir ,ao

Congresso Nacional, pedin
do providências p�ra que

seja cancelllda a visita de

deputados franceses, que
ora se realiza ao Brasil. O

moÚvo, seria o reinício da

glJerra das lagôstas, po,i.1j
pesqueiros franceses estão

novamerite na pla�aforma
marítima b�asileira, I nas

imediações de Reniambúc'Çl.

Relacões Pa-namá . E.U.A.
,

-

podem melhorar"
I WASHJNGTON" �7 (OE) ra debatér as modificações
-: Estados' Unidos e Panaç_ � nos tratados existentes.
má intensificaram- suas ne- CIDADE DO PANAMÁ, 27

gociações com vistas ,a um (OE ) - .,/Cêrca . de 2'7 mil

imediato acôrdo que permi- -pessoas assistiram na praça
ta resolver o confljtp diplo- da Independência no Pana

mático relacionado com a l)lá, a uma missa campal
exploração e administração anunciada como "encontro

do canal do Pa�arriá. Os ne- com Deus\' pela 'pátria e a

gociadores dos dois Países, paz, por 4, Bispos, cujo ob

reunidos sob os auspicios jetivo le1:a ds;lsmentir peran"
da comis�ão, '-Irlte;America- te a0 mundo, as acusações
na: de Paz, estão dÍscutindo pe comunismo .lançadas re

um documento que obriga- centemente co'ntra o povo
ria a iniciar negociações pa- panamenno.

Ihcendio no Canadá: ro MORTOS
morreram ontem: no Cana
I
dá, durante dois incêndiOS.
4 criauç.aiS nêaram carbo

niza,das em Vaneouvrr, en

._ quanto, que na lo.calidade

Gratificação rde natal: 7 Bilhões ��a�o�:i���l;l! ;�:��ran�
RIO � 27 (OE) Os Mi- também no meio das cha-

nistro.s do Trabalho. e Fa- � mas

.'Zenda, terão hoje um en-

contro pa�a deci,dir sôbr2 .Onibus mais y',a liberàç�o da verba de
3 7 bilhõe·s de cruzeiros, pa

ra pagamento da gratifica
ção de Natal aos previden
eiáriO,s. Apenas dois Ins.

titutos, .o dos bancários
I
e'

elos Industriárics, tem dis-
'pünibil\:da,de 'própria para,
efetuarel11 esses.

.

tos:

VANCOUVER (Canad-á)
27 (OE) - 10 pessoas.
das quais eram cdapças,

Centrais
.Elétricas
MADRID, 27 (OE)

centrais nucleares para a

produção 'de energia elé

trica,! entrarão em funci0-

'namento na Espanha em

1970; Os trabalhadores. para

6

Seu ,alão· faz novo '; milionário
',.

a·'�,

na ," 'Bahiél
)

BRA$ÍLIA, 27 (OE)
Presidente da Repúbliça
deixou ho�e êsta Capital,
para sobrevoár a região do
vale do JequitiI)honha na
fronteira da Bahia com' MP
nas Gerais. A regi�o foi ala,

gada pelas' cheias dos ,i'ios

lerminaram OS ,motins:
Tanganica sem Exército

,
, DAR-ES-SALAM 27· (OE) rude golpe. Tanganyca,'

Os motins em Tangany- ca-reG.e aty.almente de 'E-'
ca, Kênia e Uganda, che- xérGito.. A metade das Fôr

garam ao, seu fim. os 2.500 ças de Uganda e uma te1'
'So.ldados

_
afriean.os, que ça parte elas, de �ênia.

{laviam acreditado poder não são >,dignas de confia-'
assim obter aumento de ça. As tropa;; brltânicas,)
salário, �oram [Ie.,ar- como antes do ac�sso dês-

ses llab s là
. jndependên

:'estão: iinat. 'Una V"ll",' �il'
-

I

e.gà-Çla�Ol.,,��1l'lanter a
.

cf <ul;

O

-caros 'Novo Salário,Minimo em"Fevereir6
RIO, 27 (OE) - O carioca

vai pagar' mais caro pelas
passagens --de bondes
bus elétricos .a par

.

, , 1',1""
semana. A maJo,L
tina-se' ,a cobérttú;

.
.

� ".�_J",�"'-

(OE) sôbte o rezoneamento. Is,
to 191 o que

., informou' .ii(
imprênsa Sr, Dirceu Cesar
diretor "do serviço de' �sta

p�'evidênda 06'
alho." EseJ,ar:eceu que\ os
�

-
I ",..-"", �

mento já
tão c;los

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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-Notíctas da Line,· Press
MADRI' <LlDER PRl!:SS) .__ dame-itos do Désafo�o eco . lheto como se deve efetua:,

Em Madri foram eoncedí- nõmíco, de AqdalU<:iat' a importação temporal, a

. dos Os prêmtos nacionais . de�injt(va e finalmente os

.

ele literatura, correspon- NORMAS FISCAIS ,PARA requisitos para a exígtbílda
dentes. ao ano de 1M3. 0[1 QUE REGRESSAM de .do enpôseo 'de luxo. O

Prêmio de- poesia 'Joõé folheto tem caráter" ervuí-

Antônio Primo. Rivera' CO'l- LIBER PRESS - A 's,ecção. gatórío e pode ser solicita
be a Eládio Oabanero -pelo de Divulgação e Publjca-

-

do' gratuitamente c Of'[cl-
livro "Mar jsa Sabia e olt-' ções elo -Se'rvi,ço- Oerttral.de na de Informeçôes po Mi-

tros poemas'. O prêmio de / Informações do Ministério nístérío 'da Fazenda, em

ensáío "Menendez y Pela-
.

díl Fazenda, editou um fQ Madri. .

yé, a Gaspar Gomez de Iheto em que se refere" '1-

la Serna, pela Gbr� NRa- Importação définjtiv:a de
;món, obra e vida,". Salva-

.

mobiliário objetds domés
dor G.àrcia de, Cl'u,neda ttcos, � veículos deiertação
colÍl 'A Encruzilhada' ele mecamc�s dos espanhóis
Garabancu.el'" cOlílquist'Ju que desejam voltar defjnltl A�uga-se, com banheiro

o prêmio 'Mjguel de carvan vamerite para" a sualpá�l'i�
conjulgado, Tratar. n�a nu-

tes?", O prêmio 'Francis'C!o O rolreto contém I as :r;0l'� _

arte SChut:l, 33, díartamen-

Franco?" coube a Francis mas es:,encjai,ysôqpe que �
te, (las 9 as 11 horas."

I. co Capelo pelo -: Iivr6 "Fun-\ corno
... podem tmporar Os 01:> 3 v.

[eros menciona-los- requesi
tos, para a importação e dis

. pOsições que se relacionam
com os espanhóis proceden
tes das Ilha« Canárias e

.das rovícíaj, africanas. as
sim como os funcícnártc-,
públicos em geral, Quanta �

aos veículos assin-ala o fo

fmpre� Editõrü, ",O ESTADO"
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Previdência Social
A. Carlos Brito

Eeenamía
OswB.lrlo Mot'itz _ Eaui"'e Fac. Ciências EcoQô
micas - 'Ilmar Carvalho _ Jacob Augusto
Moojen Nàcul.

Notícias ,da Polícia Militar
Major Edmundo de Bastos Junior

Informação Agrícola

. 'REPRESENTA:�TTfF'"

pp.nrf'!';en�::Jr,ôp'S A. S. r.'m't T' ".a� :;úo (Gn)\�ua
Senador Dàntas 40 - 5° andaro
Si\o Paulo - RUA Vitr'ida 657 - ·cani. 32
PÔl'to i\lf'crre ..:...... PR,ool\L - R. ceI. Vieel'l.te 456
Belo H01·i7,f)n.I�._ SIP _ Rmt dos Carij6s, n°
fi!'>lI '- 2" andar.
�I?entes f' cnrresnnndentes em todos os munici
'PfOs rle S""t.<1 r.<>tatfna - Amíncios medil1nt!i)
CO'l'ltrR.t.o nf' ::Jcôrrl" "".." " bhpl" P.111 vigo,.
,AC!C!T'l\TA'l'TTOA A1\TUAL CR$ 4.000,00 _ VENDA
Avnr,sA CrS 20.00
(�\ dfre�." ":;,,, """ "'''<;"""Q�l\iH'J''''. �...�o� cQnee� .

NllHlrln", "0<; 'n+1J!"o� :l.ssilÍ,artos )

i
i;'
I.

"

iERON' INDUSTRIA E COMERCIO;;DE
TECIDOS SIA -. ERONTEX -

i

Comunicamos a nossa distinta clientela que o nosso
,gente autorizado nésta Capital é a firma Oliveira, Luz &
':ia Lkl.a. Situada a Rua Trajano, 25 _ 1° andar, a qual
star"lt á sua inteira disposição. I' .

Cqntinue pagando em dia p.ara a sua garantia.
�

Clovis Meira ,Góes
, .

, súpervisÓr

PROTEJA- seus'

OLHOS
.-' /.

,)
uSe 6cuk>s

bem adaptados'

otendemos
.

com �xatjdoo
sua receita qe óç:ulos

ÓTICA ESPECIALIZADA
\

' .� .,i'. , • 'f

MOOER�a I LABO·RATO.RIO
"} , "'I'

,. ,

i

CINEMAS
CARTAZES ..

DO DIA
�'CfNTRO'-
. . ,

sao Jose
às 3 c 8i/2 hs.
!Leorfa!do Vilar

Varria Ortco .

Milt"Qn 'Ribeiro

- em

}.AMPIÃO, REI DO CAXGAI.o
EastmanColor

.

Cens"ra . até 1 O anos
I

Ritz
às 5 e 81/2 hs.
Hichard Egan

Diane Baker
- em-

OS 300 DE ESPARTA

Ci llfl'wSCope-Cô r de L!,xo

'r Roxy
às 4 e 81/2 hS".
Ultimo filme do f",d' aI "llang

,
Bang'"

Jchn Derek

Carolyn .
Drake

.- em

QUANDO O aDIO VOLTA
Censura até ].0' anôs,

- BAIRROS
gloria

às 81/2 hs.

Zachary Scott

Key Meerslpan
A ADOLESCENTE

Censura até 18 anos.

. '.

',.,perto
"\

às 81)2 h'.'i.
O 60. filme do Festival do
\ .

'Bang-Bang""
John behnel'

Frances Hclm
- em

SINISTRA EMBOSCADA
Censura até 14 ap.os.

rajá _I

às 81/2 h'!;.

0_ 50 . filme do Festival

"'Bang-Ban.g.';'
,

, Audie Murphy _

- em-

UM HOMEM CONTRA O
DESTINO

.1
'-.

Vend�··se·
consu Itório
dentário

Com alta rotação e ins
trumental. Estuda-se troca

�por automóvel. Tratar à
rua Bocajúva, 128 ,.._ NICa
pital. )

VENDE-SE
Um ótimo POnto para

bar e restaurante situado
na iF-odoviária, com 36 m2.

.i\;iIIlfQP�açÕes com
.

D:.p.a.
.y'Bd� ;lone 315,3 Ol� psa.!!li. .

.

'.,
.

,-o ..

.3121'. .� .

;;

_

� ,_,' �_,.,,: ::;;.._-<"'1-- _' ._

- .

U' oao' rn

Inicio 23�30 hs.
S I pri eira n asies serao premia as tsco' � a

Mesa C{$ 3.000,00 - Dià 11 Baile Juvenil dás 19 às 24 hs.

.

ato � do . arnava

Idade l2'a 17 anos.

, Nos dispêndios com recreação, a clásse qu,e gasta' de
zero a dois mil cruzeiros, continua liderando' com 23. re
presentantes. Entretanto, c�m surpresa, a,.rpédia nos gas
Ias' com recreação atinge a Cr$ 5.503,00. Valor bastante al-

.�. '" o nível de vila desta. comunidad�, embora a mé�·
em parte esteja prejudicada pe!a influência de gastos

-'IA algumas famílhs consultada;;.
A nossa conclusão pelos dados expostos é que, o· pO'

'vo :lorianopolitano, na' sua maioria apesar de, financeira

�
rrlf:;nte Ilão po.tsuir CO�i�qe�, _.f0za

a� vantag�ms sociais. e
,1ecreatihs, q\W dema dam da sO�iedade moderna.

. • I'
É com.um, encont rmos COlegas que ganhando pou

co mais do salário mfnlmo, se derem ao luxó de se asso

Clar a vários _clubes recreativos ou esportivos. Diàriamen
te, apesar do agravamento do cusfo de vida os cinemas
c a capital se encontram lotados.

,

' ,

Pelas médias $8 despesas realizadas, observaremos �'SJ!.' • '<"'%SS%S%·S%"S:$S\..'l.,�� é •• �CiP..C;;SS%"'%%,.· e S%S%S%Si'%SSS%%S%
que os' gastos com 'recreação em nossa comunidade, con· II T�·

'
.

I' I"
.

·
1 rariando a tOda- esca,la normal econômica, está 'localizado Imes -.

.

an a" ISa 5 Itu'a�, .',,"'go após ao da alimentação, portanto em segundo lugar,
-

,

quando deveria se situar, de acôrtlo com a referida escala

;:�U::''':d�=:' ;::::::rn,,:::w::;� � C� ;'0' -dO as Su·car Cu'ba n\o�'':ater ,genérico, .� que o flonanópolitano frequentando com g ,

.

.

.

assiduidade cinema, bailes, praias, etc. gasta - relativa. t
�

.

"

-

mente pelo que percebe - muito com o setor dé recrea- LONDRES (BNS) - Co· "Times" qlie os efeitos que co sôbre os preços interna

ção em prezuízo de ,outras despesas, principalmente' Ç1� mentando a' situação
. do a longo prazo exercerá o cionais do açúcar, incluindo

�limentação
.

e habitação. açuc�r cubano, afirma o nôvo acôrd.o cubano-soviéti-' os preços garantidos para
3i produção açuc�rEhra cuba

na, já é tema para o qual
alguns dos mais importan,
tes círculos comerciais de-·
dicam crescente atenção.'
Desde 1962 Cuba não con

seguiu fazer fr�nte às suas

obrigações em países comu

nis�, especialmelilte na

.

L' .! URSS, mas a razão do acôr-

NASCIMEj.'i1.'O '. ..':: do ora concluído n�q é difí'

O lar do poeta,catarmense Osmar PIsam e de sua dlgna - eil de 'descobrir-se. "Duran

espôsa Vaia�i Kotzias Pisani, foi enriquecido com 9 nasci-· te os dois últimos anos, os

mento de bonita garôta, ocorrido sábado na Maternidade fornec�mentos na zona orien

"",Carlos Corrêa" e qu� tomou o nome de Lênia K0tzias
.

tal européia foram restrin

Pisani. gidos. E a importação má-

O nôvo 'papai, elemento de destaque no'S setores intelec- xima vinda de Cuba conver-

1 uais de Florianópolis, é Professor no Instituto de Educa- teu-se, por êste fato, em

ção "Dias Velho" e Colaborador de "O Estado". upui questão de' considerá

Grande é o contentamento dos parentes e amigos :prin- �el importância."
cipalmente da tradicionàl "vovó". No que toca às condições

Ao ilustre �casal como ao nôvo membro os parábéns de �Cont. na 7". pág.)'
"O Estado" com votos de ininterruptas felicidades.

.

'Estudantes

(. "'-.

ECONOMIA & FI�ANÇAS

ORIENTA!=ÃO DA F�CU.LOADE DE CIÉNCIAS ECONÓMICAS
DA U!,UVERSIOADE DE SANTA CATARINA

(ESTA ORIENT..ÇAo NAO ,IIIPlICO\ EM,ENDOSSO DE CONCEITOS �OPI�IOU ISOLo\DAS'

V de uma série ,

Acadêmico José Itamário de Sá

"'!

Anexando a este total, às

despesas com . tra,nspor�es,
medicamentos e outras não . Alimentação 17.200,00

DESPESAS Cr$

previstas, verificamos qu'e a

44.919,00 Vestuário 9.319,00
maioria das famíJias, ga-
nham somente o suficiente Habitação
para cobrir as despesas, mui
tas não percebendo nem ao Higiene ...

menos o necessáh�' para as

despesas' das necessidades Educação
básicas e primárias, onde a

poupança é previlegio de ai- Recreação
gumas famílias.

5.100,00

2.800,00

4.QDO,00

5.500,00
l'

44.919,00

QUADRO N° 8· f
SITUAÇÃ,o SOCIAL \

casados união mantém rela.
familiar ções c/vizinhan

ça
34 30 25
1 3 2

30 2� 40
I

..__

2 �
67 67 67

SIM
NÃO

IGNORADOS
VIUVO

QUADRO N" 7

/
SITUAÇÃO CULTURAL

Família - 67
Números pessoas '_ 361 \

.

.

GRAU DE' INSTRUÇÁb
-Família / Fi r S.upe-

'

nor .

65 7

ÓUtros
.

Primá-'
\ .

rIO

32 '-.

29
26 . i.

87

Secun-
dário
22
·26
22

'70

pai
mãe
filhos

4

9

180

193

67

229
361

3

1

�H

Pelo quadro n° 7,' observamos que a situ�ção cultural
, de Florianópolis é boa, pois nos 65 chefes de famílias
consultados, 61 eram

. alfabetizados, o que nos dá uma

idéia de que 94% dos chefes' de famílias sabem ler e es

crever; apenas 4 são an�falbetos, representando aproxi·
madamente 6%.

Ruari�9.. �j ?.ray �é ,ç!4tt�:ra,

,

.:

Sociais'

'Amélia festeja hoje 15 anos --Casamento de Ya-�
ra. foi nota alta no sul do lslado - Neyde :Maria e ()I �
piston de ouro logo mais no Querêricia Pelace

1 - No. almoço de. elomíngo na residên- panhia de sua esposa, o Dr. Wilmar' José

cia elo casal-rFernando Farias> (Zulma, ro- Elias:

ram homenageados: Dr. Pedro Paulo Sa- 19 -- mais uma reunião dançante aconte
raiva, conceituado arquiteto d� capital ceu rios salões do Iate Clube Cabeçudas. f
paulista e o dr. Valney Colaço de Oliveí- 11 - por falarmos em Cabeçudas; estamos.
ra, Procurador geral da Republica em San- informados que o confortável "Hotel BaI

ta Catarina. nearío Cabeçudas", que ·é supervisionado,
2 - Com grandes manifestações, aconte- pelo símpãtíco casal dr. Osmar Nunes (A-,

. cerá quinta, feira próxima" a inauguràção cyra, está sendo o grande ponto Turistico

do "Country Clube Camboriú". Em ativida- no Estado.

des, o cronista do jornal "A Nação de Ita- 12 _ O brotinho Ligia Guerreiro da' Fon.•
jaí" Sebastião Reis. - -; .seca na praia "Bom Abrigo"; onde tem uma,

3 -' Jantando no Querência Palace, o De- confortável residência, da nota altà, em

putado e sra, Dr.' Armando Colil. Em \
com- bom gôsto com seus trajes esportes.

. \'

panhia do sompático casal, sua filhinha 13 _ "Deus me Ajudou", Samba do COlllPO-
Rosana. ;/ sitor Alvin Barbosa,' que vai pontificar no
4 _ Bastante concorrido e elegante' o

.

ca- carnaval de 1964.

sarnento de sábado pp., quando na Capela 14 _ No "American Bar" do Querência Pa

do Divino Espírito Santo, os noivos Soo' lace, o dr. José Moellmann, em companhia
nia .Maria Mansur e Carlos José Regis, n d� sua filha Ligia, e a sra. Stela Piazza;

ceberall1: cumprimentos. �ouza, p�lestravam animadamente.

5' - Também '-foi festejado com rodadas 15 _ Hoje os 15 anos de Amélia: Recepcio·
de uísque e bolo de velas, o aniversário do na logo mais para sua festa _de 15 anos, á

jovem s�. George Alberto Peixoto.
.

suave p�ulistinha Amélia Abidala, que ciro

6 - Circulando em nossa cidade, a bonita cuIa em nossa cidade. Acontecimentos So°

Sra Dr,,-Clóvis Balsini (Maria Helena. ciais cumprimenta o broto em foco.

? - Casamento em Tubarão: As dezenove 16 Está circulando em nossa' cidade, o re1horas de sábado passadq dava entrada T portel' da revista "O Cruzeiro" Rogério
Igreja Matriz, para sua benção nupcial, os Martorano. '

noivos: ubIratan Brandão e YararFranca- 17 - Neyde Maria, a cantora "Society" noe
lacci. Pequena torndu·se a I�eja, para ( "American Bar" ·do Querência ...Palace, na'
convidados e curiol'los, que discutião sobre movimentada noite· ··de domingo, fez lan

a elegância e bom gôstb da nOiva,- que u· çamento' das músicas de carnaval do com

sou um modêlo do. cQ.stureiro Rey", con- positor /llvin Barbosa (Zininho),' prenden·
feccionado �em linho bI\anco, trabalhado tIo os habitueis até altas horas, Pontific'an

com flores de crocbê na côr rosa. ci\s' {a- do no .acontecimento os discutidos moç(V
mílias: Fn,.l1calacci e Brandão, recepcio- do Society: Udo VonWanglhinin, Marcílio

n�am os Qohvidados de Yarà e Ubiratan, Medeiros Filho,.Benedito Cunha, Luiz Tan.!
na- 'bonita l..ie�idência do� sr. à: sra. O!'lando credo e George Alberto Peixoto.
Francalacci. 18 � Logo mais, voltarão a pontificar no

8 - Esta seJldo apontadO como um dos "American Bar': do Q.P., 1.iIm outro grupo
melhores uartidos no ano ele 1964, o dr. do "society", também com Neyde Maria, Ai
�non Garcia.

. do Gonzaga, Arlindo, Demari� é Silvio o

9 - Procedente do Rio de Janeiro em com- piston de Ouro.-

�------- .._-------------

\.

...

«
R E S T A U.R A N T,E

CONFEITARIA
.

lA N C H�E S
PIZZARIA

-

- -

Rua

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



a e o'

·Mãos Comunista·s,I
mo ã fronteim ela' Angola
portuguêsa. Em KWIlu, é)

tacaram missionários batis
tas americanos. da cidade
de Mangundu, Uma refugi
ada chamada Miss Ha1l8r

contou que os terrorjsra-,
mataram uma missionária
norte-americana. Irene Far
reira e feriram outra de n�
'me Miss Hege.

"congolês,' dizendo que temi
am ser alvos ele uma m-a

tança por parte dos t�r:")
rtstas que' "amam perto de

três mil.

Êses estenderam suas a

tividades até às 'pr-ovínch"
,de- Kasaí Ikwanvo: próxí-

missionária norte-amemca

LEOPOLDVILLE, (OE) 'I na, segundo
.
informações

TerrOl'istas dirigidos por chegadas 2. esta capital.
comunista", se apoderaram Os habitantes da Cidade
da cidade de Idiof'a. na pro que está localizada a cêr-

víncia congolesa de Kwílu, ca de 480 quílômeros ales

e mataram, noutro lugar te de Leopoldvllle. pediram
ela mes'ma província unia

, ' ajuda urgerité ao Govêl'no

- ,I
"

�-_
..- -�--- .. -,----------�'-,---;II1II. ,',

"

•

" Ji �---'-�-'-'d��_._-- --,_,-__
II1II

:1-:m"'!1:a��f���C-O-IfI.o ;
,\ L----=---=-��4�S=�)§f§���-=OMf�:J� ':· � ---

.

: Bonitas Ve.ralÍis'tas desfilando n.a praia da Seude :.

·
'

'

' -,

, ..

• de's Fanta'sias vão dar"show" no Carnával64 -

·
'

, ",'

, NO PRAIA CLUBE ,

\, III
próximo sábado vai acontecer a fes- A BONITA ,

III ta das Veranistas 64, que d/sfilarão em Lígia M�el�ann; circulando muito ele-._. traje de slaque - A orquestra do Cl.ub g��te em "orblt�" cflo.rianopolitano. Não
..

II1II Doze, abrilhantará a noitada, que será .ViaJOU para ORlO, conforme noticiei., ...
II' em ritimo de carnaval. N6dia seguinte, do; -.-., mingo, desfile rnarrtímo com lanchas que VERA ..

.' conduzirão ,as veranistas, Na oportunídáde Go�lart de. Souza, Rainha <;las de:1I'
II1II ser,á �scolhida .a Rainha �o. Atlântico, pelas' b�j:mtes de sant� Catarina 19.63 e ;"Brôto�!,
" propnas v�ral11stas .: A noite. no CI�ebe Do- .Elegftnte. de , �. �".desta�ada na festa "De"

• ze, coroaçao e batalha' de confeti. Os pas- zemhro a Noite ,\ que aconteceu' no Qll'e-
II1II sistas das Escolas de Sambas vão' dar réncía. .,.
... "show" - Parte do programa do, I, Festí- •," vaI de Verão, de. Florianópolis. RECEbI

• '
(('nvitc do Sr. t- ,Sra.' D'3' Iir:; M ·P3GUa.

O BAILE MUNICIPAL Pcl"',:n e da Vva, OtLln'J\) 'I{clJsi .la silva"• que·vai acontecer no Clube Doze de A- opa, li '0 casamento dê: seus filhos MARIA ..

JI gosto (rua João Pinto) no dia dez de fe- l\TJGGSTA 8 Armanth M�lrl;), próximo dia'
II1II v:reiro SegUIílda-feira_ de Carnaval - será ';'>:2 (F revereir? às 1;� ,h0r'as,_na _Igreja.

'

?e�
': !lImado pela Produçoes Carreirão, pelo <':;u;lta Mart;anda Marn "da Llgoa '.-- Gua'"
III cinegrafista Nilson CarGoso: ;' l)� ra. Agódeço a�' fi",r:tiJ�za , ,
'. E�\l ),IA, l.A! ,

,
:'Ir( .- Pi'OGF.,AMA ,

· ,-,,,
, l�roxHl (' êste ',j. ,lul'lista; '!<li a]Jre�,en·'

. '.,

,(, II Aniversário .'cC} �;ov€rl1() do ,Sr.
�

tr.r um SUPL;EMENTO S(Y';IAT� erll cGrf's
.

:,:,:;,c Ramo.;, que sem comemorado pl'�xi

� na Revista "IC", o -que acoritecerá me�sal- .rna �r:xta-f7ira, consta 'lm 'de:'file ele llla,,'
" mente. qUJ11} c rodoviárias, ,:quE;' s'8r5il' entreguf''l'
II1II }Jal'l ,,'S Pl'efeitu.:ras e Secretaria e de' Via'!Il
... O BALNEARIO ·,,:.te e Obras Públicas. ,.

• /
do Praia Clube,' sábado e ,10ming-o, [l

.

•
• conteceu movimentadíssimo" com' .bonita)' !\ '0l\ )VIDADE ;'1_

garGtas 'veranistas que desfilaram com c- ;' no Carmival, que' ;::o'nstitt"(�· uma verda-'
_ ,egantes chapéus estilo italiano, ,p.Qrtra 'o dei�aatração nos báilcS;'sãu <s aprese!]!;]'
_ SGL Ct�"�,, de b3lissimas f<>r.tasias, 01l�� aDat·�.'
II1II 2..:)�; C'om auMnticds �;LI'.'r>resR':; :J() B:1J;e
... A ELEÇiENTE \'�l;�'ipal, "ai aparei:'�l' '1m? �Rntasia �:ue'
• senhor�AlJülca (Heloisa Helena) Cruz n �H'(rá sucesso abs:)'ut,\" .8 segredo, •
II1II, Liina, trocou .de. idade sexta-feira. ..
...

' '

/ 'QUERO f ...

'. NO MEU agradecer a gentileza do OfídQ, l10 Clu •
, • programa social, na rádio Guarujá, do·, be das Soroptimistas" assinado p':!la ::::e01'8.•
tid ,mingo entrevistei as meninas moças C�',- tária Elise Goethmann,
,. . riocas, Maria Clarice Guúaná' Cr,llz • San- •
• tos, Ofélia Pereira d�� .Neves ,e Sônia Ma- O LIRA) T. C. •
.. ria Pedreira de 'Moraes, ho'spedes de Ana sábado, promoveu movimentado grilolllll
l1li Maria do Valle Silva. ,de Carnaval. "

• ••
• A INCORPORAÇÃO RECEBERÁ II1II

e construção - COMASA, vai construir O título de Cidadão Florianópolitano,1II
�

um edifício, na rua Felipe Schmidt, onde o Dr. Roberto La�sance - Diretor do DNE''. funcionou a exposição Koerich - O prédio R - o Projeto foi do vereador Hélio Pei-

• ,terá de dez a doze andares; com aparta- xoto: que foi aprovado. .
.
•

II1II mentos e espritórios. Esta firma construiu II
... em Blumehau, onde está instalado o Ban- E POR

.

• co' Sul do Br�sil, está terminando um con- fp.lar no Dr. Roberto' Lassanée, dia'
• dominio em Camboriú � O Sr. Eduardo trinta e um próximo será inaugurado o tre-"
..

Schadrack, afirmou que dentro de poucos' cho Fpolis-Biguaçú, asfaltado. O Dr, ..
... dias .'__ iniciará a,s obras. Wilmar Elias, Chefe do 16" D.R. do DNER __

P

• \ '
elabàrando o programa. , ,

'

, •
II1II FIZ •l1li um levantamento rápido com o Que- POSSO

• rêncía ;Falace Hotel, Majestic, Oscar Pala- adiantar que a 'Revista "IC", terá Ofi-'
� ce, Lux e Royal Hotel, no meu programa cin(i; própria para a confecção da mesmall
� social, de domingo na R.§idio Guarujá. En- o Di�etor, jornalista Nar?�l villel�, .veio,
_:

trevistei por telefone,. os gerentes, dos 111es- d2 �ao paulo� onde adqmriu as maqumas.•
"

mos, que, informaram os -preços das diárias
_ �

e movimento de hospedes do dia cinco pp. PASSARELA ..• até domingo dia 26_ Passaram pela nossa O CAMBORIU Country Clube, que de-

• Cidade, aproximadàmente sete mil pesoas veria ter sido inaug'l1rado sabado pp. ficou
.. em apenas 21 di�s. Em dinheiro iS�O' quer para � próxima quita feira -X- O BRA-_l1li dizer trinta milhões de cruzeiros deixados SIL e também Bi-Campeão Mundial de..
• em.' Florianópolis. greve. /Os técnico& são abeis -X- Maurilz'"

,

• Martins, ficou noiva de Valdir José Carri-'
II1II

ACONTECEU co -::- O BI�OTINHO SILVINHA Fer-." sá.bado em Nova Trento,' o casamento nande", de Aqull10, veraneando na Praia de

, da srta,. Gise�da Gallotti Tridapalli, com o. "Sa�haqui". \_.o.
..

Sr. MUli'llo Foes. ,I
,

.'

•
� "__ '_-::W?"''"::4.' .. _�

A ,Embaixada belg s. des

ta capital informou 'que
recebera notíeias de que os

eenrortstas ,es ravam enre

gues ao saque e assassínio
na cidade de Idiofa.
Cleofas Kamítatu. Minis

tro elo Planejamento e na

tural da provincja 'de/Kwilu
declarou 'que obtivera in

formações seg�ndo a·;; qua
is Idiofa c-aíra em poder
dos "jeunes' �01;1e da 01'

ganízaçãc do!'; jovens terro

ristas, dírig'[doe por Pierre

Mulele, que foi min-Rtro ,';j

trice Lamumba. Informou

se que Mulele recebera trei

na,mento na China Comu
nista de rátjcas terrorlsbas
Os "jeunes" têm apenes

algUns fuzis e as armas

que mais u'ilizal1� são ran

ças, e rcos e flechas. Idlofa.
estava defendíd.i por ai

g.;ll1s soldaelos congoleses .

O Prefeito de Idiofa. a,'

pedir ajuda urgellt,e" dis"e:
"'Se não no'.'; enviarem re

for'ços ràpiclamente. os ter

roristas cortarão -a ga:'
ganta ele todos"

TRATORES PARA A .

o· 00
_

o. �v:&
BATAlHA . DA PRODUCAO· '7i;

'"
't

"

-"'" .

..

400
c

Tiatpfes : VALMET lordiTI adquiridos paro equtpot ;'os .' po"!.t'Óf,dns. pütrtrlJiris' motci-mcto.nizàd(ls.'de Mi'!�'itt6ij(\ dn
Agricultura: 'o rnoicr venlio já e'fetuada, õ.qlJHI� 'ÓrgõQ:fedlÚ'cil, "Qor: Jirniü .',�-ndonul· tl�lecioliLo.da "nó f(JbriuJ( i/fi d!'

.tratores. Até moiço, 70 po!túlhãS tlstarãi) em fuiidonamenlo; déntm'do. plnno
-

'trCíçSHio' pelo M,jnistério' do Ai)! 1-
cultura, no gestão do Ministrd Osvaldo Limo, fiiho. O TiCltOT ·VALMFT }sloní ,raCtfiimondo

- suo po,;j�50- dl� dl'��I,J�

que no luto rela emoncipoçÕo econõmiCo dó país, tUgtH que, êl? ;jú [�UPO, sondo 100%) prorl.lJi' ido
.

no Brft ..d
� �

*0 MINISTERIO DA AGRICULTURA hY7!pnrv.lR'U'-ii,AD-QUIRIU ,MAIS 40.0 TRATORES ·.\lI�L!.�UL� .

'

Processos deste Eftado julgadoslipela
��premo Tribuna�

�

Federal
RECURf'OS1l1iro/

H"he""
"ante: "

"

�

,nr�pll-se. l>fCI\ ihl( no"
incute."

1!1l�'i1�/jl�le- OR
I )�'9: �,q ,j:)8

uró"im,'nto Arno DUarly)unâniU1UIHl'llte.Se

No, 40.� No. �8.,.700 -, Rdator:

MinLtro Pedro Chave"
I

Agravado: \V.' Antllnl'S (fidvo.l-,

lI'ado: Elll'.io Demaria (':ln"aui

{I �'\:PIH

- A�Yra-I Relator o EXflln,
l\Iinj,�l'o P,dro Ch;,."l,'. _

\. .

·Sr. i\1f> 28981': - 'Relator: (1, EXll10

�r.�'�fi1�i:St�� �\"i:.1\d-1'U·: ':.An-. ,

-' .�
,

- I,

Departamentó Central, de Compras
Edital de Concorrên€ia Públi.ca

N°, 64/0'5

.

ilf. pi

olltro. Pacientes: C,lio d, Fi

g'lIriredo JUcdeiros e .José', l\'Iaria

Corb'eta. - C�ncedrram a or-

,denl para r('vOgar a prisâo }lre

y('ntiva, sem pri'jllízo da \açãn
penal. Dl,cisão Un�nÍlllc. _ I;'�t
lou o Dr. Ang-elito Aiquel pelo
padcnte-.

.Q·r:i·��':I.:llc.':-.: .11';;" ,n�,y:.f t' \J .... �U\··.

\it.nu cl a l 'n�' j <\

11 dÍl.riqne Li.lg'l� f'olHt'fl'Ín I

tria SUl·i('ilaf�· \n;'il III �

,t!H.(10: .\ldü .\. da ,I.1lil

nu � P;.;'l'lll ra

'hll')jJ�l\ ; -

malÍl"'"te.

'/nani-,

cn� hf'(' ,"r.1 li1� LI ,i�:, I i lf' II rt, "11 tf!..,
O Departamento

.

Central �d�fl. 26 d� �evel'eíro di'! 1964,
de COlTIpras, toma públi- mediante reciho, eru que.
co que fará realizar, no dia mencioúará data e ,hora.. elo

2G, 2 64, às 10 horas, na sua recebiment(), 'nt;sinado por
séde, ii Praça Lauro 'Muller, funcionário elo Depal'lamcl1-
n° 2, CONCORRÊNCIA Pú- to Central de Coml'lrns.
BLICA, rias copdições se- .c - As propostns se1'ão a-

guintes: bertas, às '15 horns do dia '

26/2/ü4, fl na Pt'Oscl1ça dos

proponentes mi seus r0pre-

BAILE MUNICIPÀL
Dia dez de' fevere'iro

Rec"rsos de Haheas Corllus

.I

No. 40;196' - Relatou o EXmo

Sr. Ministro Gallotti _ Impe
trante: P,lulo H. BIasi _ Rccor
r,TltO': j\' r,v Clit" Vieir,l - J!,

('orrido: Tribunal de 'Justiça _

Progral'l1a:
Bailes a serem realizados no Clube Doze, na séde da rua

J .Jl1o Pinto. '

,
.

Sc' l1nila-feira Éaile' de Gala (Municipal) com traje a ri�O!',

ra!;t.�sias de ,Íuxo oú, originais. Início às 23�:lO hs. As dez

'ilfi,lTleirns' fani·.asi�s' (;lasslflcadas em originaliciadC' OH luxo.

:::er:tO ,pren1iadas. Uma comissão' de nove' membros elege
�,á a R��in.ha do Carn.a;val de F�(Jrian,6polis de 19vL

'Orna mesa Cr� 3.000,00, o.:que ddrá, air'efto ,:onvite para

�uat,ro pessoas, , " I
Convite individual CS. 1.0(\0,00 _' casal � Cl',: 1.500,ÜO

Terc;a-feira - Baile Ju�eniI, 'à fantasia OU traje esporte.
Idade � de 12 à 17 anos. "'\

Início 19,00 - 2(00 hs. '

Mesa - CrS. 150.0,00
Convite - CrS SÓO,ÓO, por pessõa ..
A mesa dn'rá direito -a quat.ro· convi�es
'As l'nntns'üts classifir.:1.l1fliS SCJ'ão prenlifldas,

I - OB,JETO DA CONCOR

!\-ÊNCIAA unanimidade,
mento.

previ,neg'aram
VENDA

I' � Camioneta, marcFI Inter
nacional, ano 1954, motor n.

5020274367-A côr verde escu

ro, em 111au estado de COl\-

III - JUiLGAMF.NTO,
.'-

:No. ,10':110 - Relator o Ex

mo Sr. �ni"tro
- Luiz Gall .. !ti

Tmpetranú: Rodolfo Fernando

No jnlgu)TIqnto da concor

rência serão observadn�' as

disposições dG nrt. 2:1, do

I{.cgulul11t:'nto aprovado pelo
Decreto n, SP-!l5-0!l-61j3fi2,
A conco'Cl'i'nc�a poderú 'ser

anulada: uma vez que tenha
.. -. �

sido prete,rida forÚlulidnrle

eXl)l'essamentc exigida pelas
Leis e fi omissão importe em

prejulzo aos conCOrtflutos,
210 Estado ou 'fi, mOl'olid.'1cle
da Concorrênclil.
Q Departamonto ContraI

de COlnpras, por sua Comis·

são Jul!;\!idom, feGeTva·se o

direito de anular 3. Courol'-,

r�nri:1. easo as propostas 1\-
A' - ,

prcsent.'luUS 11�0 correspon-
dam aos interesses do Esta·

do:
Florianópolis, 23 de ja

neiro de HHi4

Pinto da Luz _ Recorrent(': A- servação, pelo preço base

dão Gonçalves de Liz _ Hrco,'!'Í
' de Cr$ 200.000,00 (duzentos
mil cruzeiros). Unidade

do: Tribunal de Justiça, - Ne
um, Quantidade - 1.

g';lralll prOvimento em decisãn
OBS. O yeículo pode ser

unànimt
examinado no Educflndário
Nossa Senhora de Fátima,
eÍll Maravilha, nêste Estado,

de. Mandado

De Seg"ran�a

FORMALIDÁDESII Plorianópolis, 21 de janeiro· de 1964.
I

1 - Os interessad_os deve

rão atender as sels,uintes' for
malidades:

a '- apresentar declara·

ção de conhecimento e sub

mi�são às normas do Edlt:1.l

,no OG!-28·1-1963, publicado no

Diário Oficial n.. 7.226 de 6
de fevereiro de 1963;
b -- Os envelopes, conten

do propostas é document.os,
deverão ser entregues no

Departamento Central de

Compras, até às 8 horas do

No. 11.206 - �elator o Ex",o
Lázaro 'Bf\l'tolol11euSr. Ministr� Evandro 'Lins -

nlcorr�nt(': Tlfríbjo ].Jea] NflHas

(Ad\,oga(i�): '�ariêl ele 'NaZil]'( th
1'\ rl'f) Rla,â) - Recorrido: G'l ..

VI rnador 'do Estado Cf\,dvoc;ad'l
PARTICIPArÃO "

Paulo Govêa' e Hila Góvéa _: Afonso A. Mayer e Eutã·
l:ri, p�rt.icipam aos parentes e pesosas. de sua� relações o

contrato. de icasíLmenJ;o de seus filp.os, ocorrido ,dia 23/1/64.
.

MARIA DE GRAÇA'E'JUAREZ

:los� Carl.·J'- lhdd,iro::

)lró;'imrhto, Ifnânime.

- D"réll'll

ArlfA\'OS DE TNSTRIJl\IRN

T(} .

No. 2S
.
.6'9í - R/lator,'o EXmo

/ Senhor :vUl1Ltro P�dro Chav<.s

Agranlllte: Golln Irmãos & ("ia
I

(Advo�ado: Akebíades Y", .... _

rio S. Souza) - AA'raya(lo: 'jal

vador p"rei (Ad"ogado: ,\Ita-

Curitiba
2-]

Flo�:ianópolis

Victor da Silva)

PRESYDE}\lT'E
(Rubens

Nota, para os jorf13is e rádios
da capital cafarinense

A Associacão Catarinense de Engenheiros, por inter
médio do seu Presidente, Engo Ayezo Campos, dil'igin Ofí

cio ào _Dr. Guilherme Ren:mx, Presidente dn Federação
rIas Indústrias do Estado de Santa Catarina, surgindo a.
instituição, com �éde nesta Capital de Ull1<'l. '{Exposi<:.flo
Permanente de Produtos Industriálizados no Estado de
Santa Catarina".

r- .._
.. _ .. --,-- -,� ..- ....- .. -,� .....--_ ....-_ .. ,..--- _o.

:. Artigo 99 (ex 191 ) :

:. Científico·. ou Clássico :
os exames dos cur 'os de 'Madureza, inteiramente dentro ga-nova port5tria do �

Min. da Educação. I
..

Coleçfto para o art. 99, (5 matérias) - 3,vols ,
, CR$ 7.000,00_

o Científico ou Clássico (6 matérias) fi \o]s, '., .. , , , , , , , , . ' , . , . , . , . , , , " CRS 10.000,00 III
,Atendemos por REEM]3bLSO POSTAL, Para via aérea, sem aumen- l1li

._

•

,

'���'ffiWí:�i
FlorianópOlis, 23 de janeiro de 1964'

'

-;'

Eng" Aye:zo Caml,lOS
Pro-sidente

'P'JSSUimos as apostilas completas para

•
---------�--,_._. -.__",,_

"PR IA DA JURER_E"
, '·-�ri':'_'-i...--6 '. �,j'""<õ -:

•

B4 ,1Uhl'.;�'.1" "E_;:;.!A
'.

N))EN:i10 'AS$�, A
'

Ê'iti:m�impvEM, '�,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



..#ftr'.

'DelliJl'lameuto .. Ir r.." .
..

,Departamentó c,t:}n,liral' tamanho médio; unidade 64: ..1 Lima' bastar�, ,de um; quantídadé - 10.; �'Clu.antidadQ -a. de.- um, quantidade - 4. - 2., - 6. '

\;c'

C�mp'raS', torna puÍJÚco' <um," quantidade
'. -:-1: W"; chata" unidade - um, 101 - '�acete:, de 4r.pin,;> 136 :__ Riscadores, de me 16� '-, Pedra, de Impor, de 198, - jôgo d'1 formão, 222 Panela, de

ue fará realizar, no' dia, 24" - AliC"d-te.· de llressão,' qu�n�idadê --6.. '; teíro, uni:daêre ...,..··ú:m,�quanti.- :,.tai, unídado' - um quantida-
I ,qe -18 'x 24 cms., unidade, - 'para entalhar madeira, uni- para cola (banho maria),

-02·1964, às, ui horas," na .tamanho peq�er0, unídadé 65 - Lima' bas,tar.da; de' 'cla€i'e"�6:;' ,

.

f".:::"�_·'rle,,- Hi.' '\ um, quantidade - f / dade - 1 u91, '4uantiq,ade unidade - um, quantídad

�ua . séde, à praça.,',' Láuro um; qu�nt.idáp.e - 1., lO", .meía cana, un�dape
'

�O�',"'-' Cpmpasso" fi'�bÍ(;"< '137 T Jê.l�o d� bigornas 168 " EScala, tipográfica," � ;l.
'-

- 1.

�üller, nu 2, CONCORRÊN· . 35 - Alicate, força dupía , um, quantidade _: &. . ta� ISêcas;, a9Q, cursor.re mÓ'� ):Iara m().-l��:lgem' de ct.apas 168 - :J:!;scala! tIpográfical . 199 - Repux.os, para pre- :223....". Furadeira, mànuaf
nA PÚBLICAj nas condt- unidade - um, . qüarltidad.e 7 66 ---:�Lilnà.'· 'pastáfda,' de, 'la,! para, mecãníces,.' .unída" ,metálic{..5, corri suporte oe emvcentrtmetros e' cíceros, gos, sendo 3 trrsl. de. 1/8 e. tipo berbequim,

I

pequena.

kles- seguintes: - 2. .,'" _' 8"" q�adrada, , unidl'.l-� ',de - uÍn"quantidade' - '6.
;

oancada, unidade um" unidade --:- uái, quantíaade 3 (três) d{! 3/16", unidade (mandril 1/4), unidade
36 ::__ Tesqurá, �e 200mm." 'um, quantidade .-'-;- 6. 103 '-, ,,(;Ol.'r!passo, d� me·., quantioade - 1. '

- 5. - um, quantidade - 6. 'um, quantidade -.6.
para chapa, unidade :- um, .. 67 .._ Lim� bastarda dida externa, com ..PUr-S6�,. ,138 - Jogo, de martelos, 206 ..._ M,u",' 224 -' Pedra, d.e amolar
quant.ictacte-- 1. 8;'; faca unidade':_ um, únidítde;- .um, quà�tidàde , para lateíro, unidade - um, 11:i9 -;: Pinça, 'til.)(;)'gnilú:;;.," ta.nanho-rnédio, 370 gramas, (granulação dupla), unida-
:n' - Tesoura, 'para 'chapa, quantidade - 6..., - ,ti. .',

' ,

quantidade - 3: {!o�n ponta, unidade '- nn., unidade'� un1, quantidade de - um, quantidade -; 6.
- Regua, Tll':,"para de- cur'Vá il,1lt�rnà, tamanho mé- 68 - Lima murs�,:,de ��', .104 -r-e- Compasso, a� medí- �,f39 - c oncha, para mol- ",qpantidade - 5. - 6, 225 - 'I'ravadeira, para

nho, com 0,75 rrÍts� de dío,.'unidade --:- 'um, quan- faca, unidade - '{m:i{ .quan- da .ínterna, com- cursor, uní-. dar mé'uí. de' 3' unidads -

/
170 - ,Jôgo, ue calços, 13a- 201 - Martelo, de -penas, serra fita, (acerbí l, 'unidade

tomprimentb, unidade' um, tídade - 3. " I,. ," ' tidade T 6.
'

dade _:_., UlU" quantiçlade -' um, quanrrdnde - 1. ra aperta. C\;)U!iJO"l-';Ue;,; 200 gramas, unidade '-', um, � um, quantidade _:_,1.

luantidade.-2 10; , '38 .:.... 'Tesoura, ,pai:it, 9tia- "
69 - Lima tria�g�ll1r, ba:s· 6., ::_,), 140�, :GA�n" para moI·' (guarnições de 2 ti 12 cice- c(uantidade - 6,

'

I 226 - Jôgo, de brocas, de
2 - Esquadro, plástico" "pa, curva exiêrnfl' talllflrihi) , tarda" de'.8", uni41;\de - um

.

105 - M'fldidor de ângulos dár mét l' 1.- i
:

unidade _:_ Cios ou �,J a 4·! poutos l, uní- �ü� - Mace-c, 'ele rnadeí- 2 a 6 mm., para furador, ma�

2&ra desenho, ge 450 x .26; médio, unida�e....l um,·qul'fq�." qua�tidade - 6. � _
combinados, c�m.:....s�ta, uni- "um. Ql.lanl::.t&.:ie- -!.

,

r
dane - Uill y_u<.túthlade -�. �t" vara marceneiro, unid:;t· l}ual (berbequim) unidadt;

midade - lllm q�antidade -' tldade,� 3. '. '. ',' .r' ,.'t,. ,70 - Lima mursa, triangí.l· dade - jim qu�ntl$de'� ,Hl - Concha para Il)ol. 1'i1 .- 1"6,,';.1, ... .8, CItO O,LO dR - um, quantidade - 6. - uin, quantidade - ,2.

O. ,e

-

39'.=- Tesour�, pára' �hapa" lar, de,8'!, unidade�. um; 6.
'. '

• riar meutl, r!� I unidad;"':" rn�s. de comprimento, �m;'da' 203, "---' Esquadro, metáli-, '22J _IJôgo, de 'lâminas, d�,
,Esquadro, plástico, ,t-ét'a,,:tflIPanhO grande, ,'-uni· quant�dade' - 6. - 106 - CaÚbre� para .roscas "um" (Ú�:I1i\,cluJe i. de - um, quantidade -; 6,' I.!O: eom iÚJUG, de 8", 'unida·'. serra, para máquina tico·ti.

>ara desenhQ" ele 60' � 26, da:d.? - um! quantida�e - -n. - 'Jôgo ,d� limas "Ni-, melimitricas, unidade -:-- um!.,
'

142 - .'\11;" ,i.r,· p:;u'a Xu'" l'i2 -'- L;ünl'passo, para lá- de -- um,'qtia{ltJd�de ...:_ 6. ,co)'unidade - um, quantida·
midade - um quantIdade .. 3: '.. , � -'cholson-, unidad� - �um, quantidade - 2.

[ 'l;;ção (CI·.I' ,11JJlcade piS,' CÚI1\'rá3o,. de é, unida- 204 -:-
.

R�gua,' rnetáliG�, de - 1.
- 10. 4.1 .;_ Tesowa, par,ii chapa, quantidage -,2. . 1�7 - Calibre, par� ros· um'<q��a!l,1"'" II ,- 2. uu - um, quantIdade -,6. GOlll O,Jtl mt:c;.. de c�mpr,l- 228 - Aparêlho, para '89,1. ,

4 - Escala milimetrada, curva, externa,' tan'Iahho pe· -72 - Arcos de serra, para .cas Witwort, uni9-ade,� um" 143 - Alisador, para ('m- 1 iJ -;- Apontador', de lapi� menta, unidade ....,.- um, quan ,<!lar lâminas, de serra fita;
iie

.

0,30 mts" emassada, uni· 'queno, unídade' - um, quan· .\ 'métal, • de lO" a lJ2", gra,duá·, 'quantidade ":""2.,.;· 'dição (reto), unidaqe -'=:'; um, - máquina de ,mtJsa, unida· cidade- ,- 6. elétrica, de 22.0 -yolts, unid�·
[lade - um quantidade, - tidade'·'':_ 3.. .

, "veis, 'I!lnidade - uin, �quanti_' 198 - Calibre,' para ros· 'ql1'mMdade _·2. " ,de - um, quantídade - 2. 'W;:; - Gráminho, de 2 de - um, quantidade -:-.1.
10. 4� ,- Tesourão, para ban° dade - 16. � ._ cas trapezoidal, un.idade 144·,....... Caixas, de ferro, 1.74 - ES4U>h.[l',u, j,liasticu, . (duas) hastes' (c;luplmi)" pa" 2-29 - Lima, trfan_gular,_
5 - JÔgo, de curvas fran· cada: tamanho' peqUeno, ,uni- '73'_ Bateria; de 6 'volts, um, quantidade·,.- '2. 'pa,'a ft.lIldiçã,o, unidade _.'

pura ueseuho, de 45" x 26, u· lu marccneiros. unidade - 'mursa, de 8" unidade

;esas, unidade. - um, quan, dade· -' ,um, qU�dade' _:_ carregada, unidade - um,
.

109 - Micrometros, de um, quantidade' .:_ 3. fíidade - um, quantidàde - um,' quantidade"":::' 6. I um, quantidade -: .24.
jdade�- 3. 'I'

."

1....';, :quanliidade -' 2.· .

,_1", unidade .:_ um, quanti· 145 -'::..Fóle, tamanho mé· ô. '206 - Jôgo, de ohaves' de
6 - Transferidor, p}ástico, 43. Chave 'de fenda; 1/16" 74 - 'Pilhas, . de- telefone, dade - 2. dia, unidade ,.- 'um, qwmti· 175 - Esquadros, plásti, fenda, sendo. de 3/16 - 1/4

:le 180' x ,13 cms.,. unidade x 15mm, '�abo plá�9-co, uni- uni(iade - u�,
.

qaà!)tirlade . 110 -' Régua, dE\' aço, mi:li· . dade - 1. co, para d�senho" de 60" x e 5/16. unidade - um, quan·
� um quantidade:""'" 1d. '

dade, -:- .um:quaIltidaae ._. 4. métl'ada, de 3Q cms. cl� com- 1.46 - Calibre, vrrificadcr 26, unidade -, um, (juanti, tldade - 3. '"
.

7 - Estojo, pará "des�ho, 6.
.

� � Morsa de bancada, primento,' unidarle - um, d� chapas, unidade;- um, dade - 6. I.' 207 - Eséovàs, para li-

pom 9 ('Ij.ove)- peças, 'unida-- '44_ � Chave 'de fenda para eletrecista,' u�idad� qU'ant�dl\de - 1O.,�.'.
I

qüantidade - 1.
c' 1'76 }légua, melimetra- mas_, pequenas, unidade

:ie - um quantidade - 1'0. 3/16" x ;18mrr1., cabo plás· um, quantIdade -' 4. 111 - Calibre e ta'Q.ê]e CO�1 -, '147 - Esqhl'adros' metáli·' t!a; de 0,3� !ULiS., e':",i:i","-lCl, um, quantidade - 3.

8 - CompassQ, graduá'vel, I tl,co, uníd�4e - um, quanti'
.

76 i- Voltímetro AC binados,- par� br9ca 'e ma. cos, p;ra ajusta�r, ími.t'!ade· unidade -'- .um, qUl:}utluade 208 - Pincel, 'para pin-
:le 4", u):lidade '- um, quanC dade ...,..(). 150V" unidad!;1 - um, quan- /) cho,

. unidacle -um quan" _: Um quantidade - 111 --o -' 6 I tura, sendo: 4 de 1/4; 4' de

idade' - 6.- /'
45 - Chavé de fenda, de tidade""::'" 2.' tidade -2.

'. -' '(De 10"). '. 177 .� Tr�nsferiqor, �pláS- 1/; 4 de 1'� e 4 de 2", 1,ll1ida·
,

sendo:. de i/4"
.

x 20mm., cabo plásti· . 77' - V�ltíni'êtro AC _:_ 112,-. Gra'minllos univ;er.; 148' _:_ Desempeno,
.

unida- tico, del8.0' x 12 cms., unida- de - um, /quantid�de - 16.

�"; 8"; 10"; unidade';_;, um'_ �o unidade - um, quan:� 250·V., unid�de - um, qúan- sais unidade - um, quanti· de'- Ul:n, qu�ntidade, � I." de -'um,.quantictade - 2. '209 .l- Espanadol',�'para
�1:lantidade - 3.; Üdade � �6. tidade - 2,. dade -;::- 3. 1-49 - Sutas metálicas, de 178 - Jôgo" de lápis, de limpar bancadas', unid�de '-
10 -l1áquina, cJ:e apQn�ar

.

<!!:6 .:._ ·Chave de, fenda, de "-._. 78 - 'Vóltímetro: AC 50V., ", 113 � Retifi!3ador-, -para 8", unidade - um; ql,lanti· côr, caixa, grande, unidad€í um, quantidade - 6.

ápis, ,de mesa:,unidade,_ -N 1/8" x J�m., cabo" plásti· unidade - um' quantidade pedra ,de, esmeril, Gom 1J ,dade 10. � ,

um, quantidade _L 3.
'

210 - Vassoma, para var

m, quantida�e � 2.' .' ,�.' co unidade -;-�um quantida- _ 2. (uma} roseta" sobressalente, 150· - 'Furadeira, elétriq�, '.179' '- Jç,go; de 12 (doze') rer pisos, unidaqe - un1,
11 - .Escova:�par.a de�e7. de' ,:.::.... ':6."�

,

, / 79 - Voltímetro ,De I
- unidade � I.lm, quant\dade, portátil, ��l,ll mandril 1/4", ferram,entas diversas, _ para quantidade; - 6,. ;.'

'

nhista" tipo espànadot, uni; 47' _ 'C;have de fenda, de.._,. 50V,. ,unidade - um, quanti· -:- '1,. , 500 rpm, 50 a 60 ,ciclos, AC, cerâmica,. �nidade _: um, �11 - ,Espátulll, de 1,:'; 1.1:
ade _:_ um,' _g_uantid�de:':";' 5/16" x 25!Jlm., cab!? plásti· dade"':_ 2:'

'_ ,.

11'1 - 'J6go, de i:ligornas, - DC - 22Ó, volts, unidade .quantidade.- 5� nidade - 'um, quantidade
,O. "

' po, "J;lIlidaçie,::'_ um, qUanti- ,/80 - Voltímetro DC, d� lateiro, com. su.portes - uni, quantidade - 1. 18Ó =- Jôgo, 'de pincéis, pe quantidade � 2.

��2 -AIJ6gdO; õe r(tda�'�Zu)n'<!PI'di�a"; da�e �-:-_,.-6� __

-

'

lOVi'" unidact-e - -Ulil�'\ /quan- b?Jlcad,a: unidade --:;-;:i um ! 151 - Forja, de calppa- quenos� para artista, �m �ti-" 212 - Torqllez, de 7", uni-"
eIS, pe o e -,ma . ,

.

�8 ..:_, "Chave 'de fenda, tidade --;. 2. g:u�ntidad� - 1. .� nha ,tamanho médIo, unida- mero de-"'lO, - un,idade dade _.:.. um, quaptidade-
e - um,qu�ntidape:'� 3. P.hillips ��'l;.cab;; pl�sti'co;. 81,-,Amperímetro AC -' '115 -'Escova, pa:ra limas, de,� uin, 'quantidade .:_ 1. tim, qu�ntidaQe - 3. 4 ..

13 - Jôgo,"?-e'go�ets, ,com
I

unidade .;.:_ um, - qua�tiàa· ,D'C,�:lO ámperes (OU 1, de' / unidade' - um, qua�tidade 152 - Enroladeira, para /. 181'_:_ Grampos em "C" de. 213 -:- Sutas, de 7", unida·
(cinco) ?'eçà�, umdaõ;e -:- de 3. ,

", -:h, .éada),.u�idade":"" um, q\lan· -;: lO."
"

.': chapas, t;i'po pexto, n:' �8�, .2'�, unida�1il � um, qUantida·\ de - um, quantidilde - 6.
m, quantIdade .-: 3.

. , ,49 ':.._ Çha've :de :fend.�,: ,tidªde ,;:_2� ",'S. :� -

_
,

1.16 ,"- A�motolia's, de aço, l'ôlo dé 2" x 42", unidade �, de - 12. 214 _' Metro zig-zag (arti·
14 - �omp��s�,,: gradua· Phi\lips na 2, cabd< p}��liicol' �

,

82 ,,�, "'Ain�erimetro AÇ_ -!-.'. cobre�lo, :'!,l", i:.. ou 2, ,.unida· um, qu?ntidade - 1.' (182 - !!:spátuias" de 1/2", culados) para, madeira, uni�
el, d.e � , umdad� "�' um, unidade _ um"quantldade' DC, 5 amperes (ou 1 dt\_ca;· de'�"um quantidade '''':'-'2.' _ 153 - Virade�ra, parar cha· cpm cabo de madeira,. unida � dade- --. um" quantidade -

uantIda�e - 6
.. : .' 3." , da), unidade ,-:- um, q.Ú:;;I.n· 117 - LUbrificador, com pas, tipo pexto, n°, PX -:- 2\ de - um, quantidad'e - �, 6.

,15 - Jogo; .de tmtas gou�- 50 _ Chave de fenda, Phil· tidade � 2.'
,.

1.-"�·
-'

tiómba,"unidade '- um quan· unidade ,.- um, quantIdade 183 - Tôrno, para cerâmi� 215 - Lima, triangJllar, pa
hê, de 8 (�ItO) c�:;sdeumi lips n° 3, t'cabo piástico, 83 :_ Decimetro, unÍdade tidade - 1. - L i pa_, elétrico, com' bànc�da, ra 'afiar serrot'es, de 6", uni·
lade - um, quan I a -

unidade � um quantidade. _ um, q�ntidade - 1. 118 Jôgo de chave .. 154 .;.:_- Torno, mfcânico, motor 1/3 FIP .. 220 volts, '2 dade '- um,. quantidade ....:...

16 � Caixa, de lápis, com:'
- 3. 84 � Voltímetro, para ba; "AlIem!', Ide 1/4", unida�e' - 'de' 12" mais .ou meno.s, en· (dtias) velocidades, unidaéáe 24. .

,

(ddze'\ cores,' tE!JIl�,nhbl '51:- Broc� em cruz, co�' teria (testeJ, unidade - um, um" quantidade :- 1.
.

tte c.wtr9J. mqt0f...,tr.ifás!cO�+- �:��4e -:::-'.2. "l,' 216 - Trà"adeir!,\" ,para
J callo,' para é1etredsta_. ünil',isc '\(ij_UtintÍclâãe' .:_::: 1'; " "",_'Ao. _. N JI;� ." "U9' .,..:. cn!t� íl'í'gtesa�'� <d�)' �n'Cada, aéessÓrios indispen 184' '- Fôrn0; para. cerâmi,

� serro1;es; tiPo J))aliê�te,
.

ll�ida·
rande, quantidade - dez

de -'- um, quantidade -'- 2. ....85 _ T-ôrno, paralelo, de 88", uniàaae/,.l.... 'llm, quhnti. ;.�Jlsdveis ao seu funcionamen· cai 2:000° F. 14;x 14 x 14"; pa. de - un;j; Cf'Jantidade' """'_-1.

U�;dade�o�e�a�'�ara eletre- 52 - Lâmina de �erra, 'pa· bancada, aberto 3'" (mo�a�J;. dadé ;:-::, :L: ,
.. , ;'.' ".;. to'; unidade ..,_ um quanti·· ra Pirê!metro e t�ifmos�at�, 217 - Fogareiro, elétrico�

sta, unidade _ um, quàn,. Ira metal, �om 28 (vinte e unidade - úm, quanpdade ,

120'- Chave ln'glesa,' de dade '- 2. ,,220 volts" unidade -

't,t\m,
com duás (2') boca!;, de �20

dade _ 6. :,Oi�O) . (.le�tes por pole�ada, '- 8.
'

12": unidade -'- um, quan·', ·_155 Plaina �i�adOJ:;�,. quaptida�e '� ;'1 volts, unidade � um, I quan·
'unidade -'-, um, qu�ntldade 86 � Tenazes, de ferreir.o, tidade - 2.- 'com todos os acessorlOS, um·

..
1-85 - Discos, giratórios, tidade - 1.

18 - Calibre de fio, pa� ,

- �4;. - "

,_' n° 11 'p, 14 D e 16, unidad� -

.

121,. --:-: C.havei :de canG, ti- dade - um, qua.ntidad,e --:-1. para pintura, nU 5, ..
8" dl,·âme·rão americano, unidade - , , -

>13...,-. Lâmin!,!' de serra, pa·1 um,. quanti.d,ade - 3. '
.

,IPÔ Gl.:rifo, -de 12", ·unidade .,156 .

.:_ Esmeril, de caIu· tro, u,nirl."de, - um, quanti. 218 - Jôgo, de ferramen'lm, quantidade - 6. '
- ..,...

I ra metal, ii,aa, umCiade 87 - -n-J.gorna, de 13 a 15' um, 'quantidade -'- el. nas elétrico, 'coIl). dois (2) 'dade - 2.
.

tas" parll�orno , de m,ade,fra,19 - Jôgo, de ferro, para _PJ ,
,

um, quantiúaúe ;Sti. quilOS, I'>ara ferreiro, "nida, 122\- Prensa, para t.U,b0S!_ discos,
-

de .8", monofás�co, 186,'- Limas, 1/2 cana, 'se�do: 2 (duas) goivas de
ua, de 6 a 25mm\, unidade li'''' .

um �uantidade -; 2. 54 - Lâmina de serra, pa· dade i- um, quantidade� - torno de encanador, .umdade motor de 1/2 HP ""7 220 volts, 'bastarda, para madeira, de 1/2" - 2- (duas) gdivas de

20 _ Arco de púa, ,com ra metal,Yned,la,,'únidade:- 2. - um, quantidade (- t : unidade I� um, quantidade 10", unidaqe -" um, quar;t.i-, 5/16"'r- 2 duas) facas de

. tráca, unidade UJn,; um, quanüdaLle � 36. 88:'_ Furade,ira manual 123 - jôgq, de tarracha - 1.
'

dade -- ,3.
.

1/4" - 2 (d�las) facas '

d�
usntidade _ 6. -

' 55 - Serrote, de ponta, (berbequim) de 1/4". x 12", e macho par;a encanador, l57r":"":.. Furadeira, vertiGa�l 187 � Grosa, 1i2 c�na, pa 1/2" - 2 (dois) bedame,s de

21 .:_ Grosa, retangular, con'l cabo e tnis (3) lâmiqas, ,unidade' - um; qual1t�dade
.

unidade - um Qu�ntidadlil de bancada, e_létricá, .ma, ra madeira" de .101' unidatie 5/16'" e 2 (dois) bedaínes de

ra madeira, de 10", unida, para madeira, '!lllidade <

-
-

- 3. - 1.
I I" •.

dril de 1/16 !\. 1/2';', unida�f1 - um, qmmtidade - 3. 3/16", unidade - um,'" quan·
_ um, quaQ,tidnde - 2, UlD quantidade L 2.

, 89 - Jôgo,' de brocas,
....
de 124 - JôgP, completo; de' - um, quaptidadé "- 1.

,� 188 -,.- Crampos� "C" ou de�tidade - 2.

• (j d '-, . 5ti _:._; fo'entJ, de, soldar, e
.

.fé- aço acarbono, de 1·/16à 1/2", maehó, para aJ'l1stador, ' 158 - .Aparêlho,. -de solda· hastes, abertura Ide 3" ou 10 219:'_ Esr-neril, elétrico,,'22 - J�go, el verllJma, ... 'lo

ra arco/de púa,'- de 3 a tl'it:u "

puma ue 3/8", '220 unidade' - um, quantidade dade - ''um quantidade -1. ponto, eÍétrico, 220 volts, de cms. ,unidade - .um, quanti· de doi& discos, de 8" -, 1/3
,

-
' I

voüs, '.hiU Watts, com 4 (quà· _ 3.
'

(
,

125' - Paq'uimetros de bancada, unidade
.

um, dade _ 6. HP, monofásico, de 220 volts,)
'nm., unidade - um quan· , .•

l.roj _pol1ta�Je 8 (Oito resis· 90 -, Talhadeira fria, de I profundklad,e,,' unidade' quaÓ.tidade -, L, 189 _:_ Grampos, em "C"· unidade\ - um, . quantidade,
dade - 2. j
23 _ ,Cabos d,e limas, uni'" téncias sobressalenLes, 1/4", unidade � um quanti· um, quantidade -;- 2.

, ,
159 - Máquina, de piçot&r ou de pastes, abertura de' - 1.

ade .� um, 'quantidade Unidade - :um, quantidade dade - 2.
'

126 - Escova, de, areme, papel, de bancacia� 'capacida. 6" ou lS ,cms., ,
lllnidade ·229 -: Jogo, de brocac,

,I
- 8,

o

J
91 -'- Talhad,eira fria, ,ge 'para baflc�das, \unidade -:;- "de 0,40 mts., unidade, _:_ um, um, quantidade' - Q. para máquina de furar, ma·

24 � Canivetê, para ele· 57 - Ferro, de soldar, elé· 3/8", ,upidade - um, quan·� um, ,quantidade - 12. q-uantidade -:-- 1:'
.

190' - Serrote, traçad�r, deira, de"�' a l:hnm., unida·
ecis�, unidade' 'um, trico, ponta de 5/8", �20 tidade - 2. 127 -,.- Estampadores, pa- 160"':":' Componedotes, de d�. 20" - 10 ponto'. u�idade de":__ Um, \...

� .

antidadé - 10. . VOlL�, 4i>U . Watts, com 1 92 � '�)lJhadeira fria" de ra rebite, de 00 à 6, unida(ie 8" (20 cms.), unidade - um, -' um, qUaptidade _..I ,8. quantidade - 2.

25 _ Alicate, de corte, de ('uma) ponta 'e 2 (duas -re: 1/2", unidade
_ ""':'" um quanti· - um quantIdade - L quà�tid�de - 10. 191 - Serrote, de costas, 221 � Raspadeira, de' aço,

·Omm. de' 7", unidaqe sistência sobressalentes, uni-' ,dà:de - ,2. 128 ':...:.. Corta frio duro,': 161'-:_ Bola,ndeiras, sendo: de, 12", unidade '- Wn, quan· para m'arceneiro, unidade -

11, _quantidade ._ 6: dade - um, quar�lidade '- 2. 93' - 'I.:alha,deira fria, ,de n" 0,,<unidade - um ql,lanti· 2 (duas) de 25 x 35 e 3 (ttes) tidad� - 4.
_

.

unidad�
..
�-um, quantidade'

.

'1 de
'

,51i;_ Ferro de soldar; elé: 5/8", unidade -. um,' quan· dade -:- 2. " de 3\5 x,50 centímetros, 'uni· 192 - Serrpte, de pontas,26 -' Alicate, u!lIversa" "

Omm. de '7", unidade trico ponta u't'l 7/8"; 220 tidade - 2. '129 .� Corta:7f_riq d�to, ,na _'#ad� ,;_ um, quantidade - .de' 12", pom cabo e 3 (três)

t'd d ' 6
. VOlts; 4!JU Watts, com 1 94 - Punção, marcador, 2, unidade·,- um, �quantida' � '5,' , flâíninas, ,unidade um,

2; qua�:iC:t:, l;ar� eletre- (uma) pOli ta e (duas rEisis- de ,3/8"" unidade - tlm, . de -:-"2.- \( ,", '1; ,'e' ;''1,'' 162" Granéis; sen<;l.o:., 5 :'quanti��de -::- 2'-

ta, de 160ín�. de 7", uni· tências sobressalentes, uni, quantidade --' 6, 130 _:",'Oo'rta fridct'urô:,n."t" (dt'nc�l'de 20 x 20"e 2 (dois) 193 '-;:-,EsgachE_ls, de 10"

de - um, qunntidade...!.... 6... dade - um, qua�tida<Je - 2. 95 - Punção, de centra�,' 4, unidad�'� um, Quantida- de 20' x 30 e 3. (três) de 16 (plaina. raspador), unidade

28 - Alicate, de bico cha- 59 - Li,ma bastarda, de de 3/8", unidade - um, de 2. '! '-
i

' � '26 çentimetros, unidade - um, quariÜdade - 3,
de 140t�lm, de 6". unidade' .8", redonda Oimatão{, \ uni· 'quantidade _:_ 6. 131 ,.- 'Maçàrico a ,querose- um, quantida'de - 10'. 194 � Al'co, ,de púa, ame·. /'. t:SCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO

',un.,.quantid"lde' -"6.; dade �. um,. quantidade '-I. 96 -:- Martelo, de bola, oe, capacid'áçl� det (um' 4iL� ,163'·:"':", Aparêlho; qe chan· ricano, com catraca, unida· Avenida Hercílió Luz, 47

29 -: Alicate, de bico re, 12.'
I

com aoo
-

graina�, unida<,ié -,- tro, un,idade ,';_ um-' qúanti·� frar e cortar "entrelinHa:s, u- ,d'e � 1JÍn, qlllantidade ...:. 3.
'

. (Reconhecida, pelo Governo
I
Federal)

ndo. unlrlade - um, quan· 60 '':_ Ljma mursa, de 8", um quànti!iàde :::_ 10. v dade' '�':"_l.",\ �, .,' - t nida�e -' um; qúa�tidade -". 195 ,'-, Escariadores, sen,
..

'·
INSTR.UçÕES PARA ,1964.

iide � 10. redondá mmatão), unidade 97 - Martelo,' 'd� bola, "�32 - J.ÔgO-;,Jiéclilaves"·fi.: 1. 'do:�\{{-um) deI3/B, 1 (um) ADMISSAO AO GI�ASlO, COMERCIAL

30 -;- A!icate, de pont.a euri
;',
-:-- U;Tl, quantidade .:_ 6.

,

'coirri 500 gramas, unid.ade� - 'Xa-s, de, 'iy� aI;', ,unidade" :'> 164 - Aparêlho, de encur· de l/-i.e í (um) de 5/8", uni-
� �nl'crição: até o dia 20 de jane_iro.

, de 5 ou' 8", , unidad�" - 6( - r,ima mursa:, de 10", um, quant\dade � 10. um, q�-tiâade - 1. 'var entrelinhas e fids, uni"
- dade-1; Um,. quaLltidadE\ .:_ IÍlÍcio dos exames': di� 21' de, janeiro

. cuanH.dáB.'e _:' 3, � chata, unidade -' um, 'quan-- 98 -" Martelo, de, forjar, 133 - Prisma, 'paralelo, dade - um, quantidade-- 1.. 3.
.
,.,'

'

.
EXAMES DE SUGUNf)i(' . ÊPOCA

l' ,.:.. Alica1ie, de cortar tidade' -6. com 900,0 gram!1S, unidade
.

com gJ.am�º;· unioa!iel """I�:,?l:;·.' � 1:65 - �ôlo;' para entin-'-. 196',:_ .Téi>go; de ferro, de Isenção: até o dia 31 de jal,1ei.ro· im�reterivelmente
me, de, 10", unidade' - ,'62 � Lima mursa, de "8", um, quan�idade - 2.

I
" .... quantiqad�_'� 1. � ".' .ta!, cabo -ae aium(nio, de �B "'púa, sendo: de 4 a 25 mm.; I Realização; d,e 14 ;:t 24"de janeiro'

: quantidade - 3. .;\. �eia cana, unidade. - um, 99 - Martelo, de forjar, 134
< '.'�' ji:squadros' combi· cms, Unidade - um, qi.tanti. . uniê:la�é' - um, quaptidade, . M A T, R '1 C :u V A,

2 - Alicate 'com.binado, 'quanqdade -6. de 1.200\00 gramas, unidade; 'nados; tp;údacl.e c_: 1l�, qlian� ade "7' 2.
I

- 2.. ' Aberta �t'é o dia 29' de::fevereíro. fi'c
8"", un'idade - 'um, quan· 63 � Lima mursa, dê 8", ,- lln;t, quantidade - 2. tidade. _:_:2�'

. '� 166 �I ClÚlha: simples, 197' -;,rJô'go, de formão,. Expediel1te da Secretaria - diariamente' das 17,00 'às

de - 3. "quadrada, uni'dade um,' 100 - Martelo, de rElbitar... 135 +:::.,Tói(), dA ÓCu.)c.� de com. chaves, para fixar com·, reto, 0/4 - 3/8 - 112 e 1");- _l�,eo;. 1I.ÔS sábàdos'/das 15,00 às 17,QO. '

'

3 - Alicate \, 'de pre�são,) quanti�ade � ,6. c�ni . 250,0 grarh�s, unidade !':egura�ba:·. :'umdade,l- um, posições universais, 'unida· unidade"::'" um, quaIlt1dagé
•

Inicio «las,aulas: 9 de mar�o.. '

1 I.UI. lU::eM! L r .Bh 1 = i 1 - t' ';
.

,
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MA·TRI.Z:/(R'JCnift1A SANfA CATÀRI:NA' -,

I' "\, , '.ENDç��Ó ItlEGR4ft�P:. tR�SCI,UMENSE
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'PQ�'tQ Alegre .ltUé�. 7 de Set�,
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I OBJETd DA

CO�CORRÊNCIA

II - FORM�LIDADES

1 - Os inter..essados deve:

rã�) atender a,s,�segUintes f?r '

malidades:
a: � apresentar declarR'

cã() -de conhecime,nt.o e sub·

missão às normas do ,Edital,
n. 091-28,1-1963, publicado no

Diário Ofiçial n .. 7.226 de ii

de fevereiro de 1963; I

\ '

b) - Os envelopes, conten I

do p�opostas é, docun:t�n�-PJs
o.everão- ser 'entre_gues' no

Departamento . C.entr-al. d�
Compras, até às.8 ,h0taS do

.

dia 21· de .fevere,íro -dr 1964,
mediante recibo,', em que
mencionará data e hora do

recebimento, assinado ,po.r:
funcionário do Departamen·
'�ent�al de 'Compras.) :

.\..
c - As propostas serão a·

bertas, às 10, horas do dia

21,02-64, :,e na presença d�s
'proponentes' ou seUs repte·,
sentantes legais.

:I.

.'

III - JULGAMENT-O
No julgamento da.. co�cor·__"

rência serão observadas as

disposiçõelil . dd art. 23, �q
'RegUlltm��o jprp�o P.flQ
Decreto n. SF·'25..Q8·61/3&2•.
A �oncorrência poderá, s�r

a'llulaâa: uma vez qu,e tenha
sido preterida . forn)�liq_ade.
!lxpressamente �xigid� pelas
Leis e a omissão importe
\ ,I.. I

,em pre)UlZO aos concorren·

tes, ao Estado ou à morali·

dade da Concorrência.
O Depárta�ento Ceptral

de cOqJ.pra�,; por súa ,Comfs
são Julgadora, reserva·se o

direitó de ànular a Conçor·
rêneia, caso as propostas a·

presentadas não,coÍ'respoI}' ,

.

dam aos.Jnter�sses do·Esta
do.

/

Flohan6po1i�,
janeiro de. 1964

em 22 de

(.Rubens Victor da Silva)
"-..-'

,

'

P�ESIDENT��·
/. \...:

) ,I tÚ f � � i I\.,'.u:�. ,;
.

N IÓ·!
C A t' B 1.-1 r o !

,
.. . , ,

A�áaemiá dê Co�ércio ,de /'

I Santa 'Catarina
\

I'

,
I

',I
/
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professor Dr. Hennann
M. Goergen

Em 5 de [aner.o de 19·}1

o ex·-�hanceler Adej-auer

completou 88 anos de ida-,
de Desta vêz 0'5 festejos
nã'o mais se realizaram no,
Palácio Sc,haU1pb�rg. sede

da chefia do govêrj-,o, des

de onde Adiim3uer dirtg u

,3, Alemanha durante 14 a-

rf Ale'manha.

ADENAUER AOS 88 ANQS
ex-prefeito 'Konrad Ade.- endeu a, todos com a SIM

nauer, vieram "a guarda íeaiuade
\
uerfejta para

do Príncip�._de, carnav,al'" com o professor Ludwig

e a associação de canto- .l!:Llldfd, que ,o foi cum-

1',- prllne'n'ta r, _'1ela primeira.res, para eHliJi:lt;�ar 'J

tuu. iesuvo do dia. vêz. na qualidade de che-
fe de govérno. Não deixou

nOs. Mais uma vêz surpreen Ade��r escapar uma

Também não f(li o preto de""w a quase .nacreuttá- palavra sequer de crítica.
eólo governaU1E'11 tal· (J1W

,� .. 1.11!.C:ud. neica e ela- lvlarn eve uma rig.da dís-

organjz'lu fJ:� hCli1enf'�en�, 1 c, .L.I:!HUci LfllbvCoual (te cipli-ia partidária, nem

as quais. dê csr
í

o -rn ,'1.,. _,-,_.,.rmuer. que naquêle ,dica usando do direito" normal
foram menos oficiais, po- corno sempi lo, ltVIH,H" _do d de' deputado, representan
rém mais cordiais. Sendo •

cena pelo seu bom hUI(�'- ( .
t'B du povo , que, pelo me-

pres'dente do pártid'o ma- "eu.s san.os conselhos e nOS, lia Int.midade dos.
j.oritário. (União Cristã- sua snmpaua excremamen- seus revela a sua opinião,
Democrat.3), a sua alta di- te humana. qiuanto à política atual.
recão � os correliglcnárjos \ J:!,,,,d1 peraonaljdaríe de 88
,m�(s graduados apresen- Nada falou o homem

taram-se em Bad Godes- dos 88
ã

nos sôbre polítíca.
berg- na R=doute, para Reagiu a todas .as provo-
cumprimentar Adér�uer, cações nêsse terreno ou

cercado dos filhos e filhas. com sorriso e silênciO' ou

gsnros, nor·3'8 e netos. ensao mudando de assun-
De lodos os cantos da to.

Alemanha chegaram, os Todo o munüo sabia que
votos de felicidade. Mais ade--auer acompanha

.

os.

de cinco mil cartas e te-'· acontecimentos políticos
I

legramas foram transpor; 'de perto, indu diàri·ament.e.
tados naquêle dia à resi- ao Parlamento. unde esrá

. ciência de Adenauer em instalado (i 1 seu escfitór�:).
Rhoendorf. perto de Bonn. Sabiam 'especialmente GS

Inúmeros presentes emo- políticos e os jornalistas
cionantes, e até de grande de grande preocupação, de
valor acompanharam (OS que devia estar tornado
votos. Todo's os . partidos. Adenauer, considerando li

ínciüsíve 'de oposição' leva esfriamento das relaçôes
ram as sua� felicitações franco-germânicas, em

ao grande
.

estarlíeta, por consequência das negoci '.-
intermêdio dos seu-s repre- cões em torno do Mercado
sentaj-ree mais categorísa- Europeu' e os debates' pú-
dos. De Colônia, a enor- blieos sôbre o caso do Co-
me metrópole da Rhenâ- ronel Argoud.
nia,"'que tanto deve ao seu Mas "'.o Velho" surpre-

.. ·'OPtNfO.fS & GOVERNO
/

.'-( Destacamos aqui c&rtos

pronunciamentos ',relativos
'à ação do Sr.' Celso Ramos
frente' ao Governo de Can
ta Ca:tarfnlt que, por ·seu .,1

to significado e interêsses
políticos. achamos porbem
divulgar).

Do 0.01'-Onel· Vidal Ramos
em 4 de� deZémbro de 1913.:
mas com muita atualidade
para a época que vive San
ta Catarina: 'A verdadei
ra instrução é a que. com

as lições do passa-do e com

os elementos dQ !)l:e�;e.nte,
garante os triunfos do fu
tur.o'�

Do Sr. ArmaQdo Kalil:

'''Laguna, de tanto ser es

quecida, aprendeu a,' nã9
esqhecer. As realizações
que veqJ. fazendo .0 sr. Cei
so Ramos. assinalam um
marco indelével na lem

brança do seu povo.

anos estava dando naquê
le día . uma suprema lição
ele abnegação e de sabedo
rra pulítica. Ele. que Iutou
até o último momento
com métodcs e argun.e -

tUti abertos cOntra a elei
ção de Ludwig Erhard,
para a chefia do govêrrio.
estava cumprindo a sua
palavra, pronunciada' logo
após H nomeação LaqueIe
como seu .sucessor peran
te o grupo parlamentar do
partido major!tário. Essa
palavra significava o re
c.onhecime'nto solene da
vontade da maioria e a

promessa incondiciOnal
de colaborar C,0m o novo

chefe do govêrno,
Como nOS anos passa

dos, apresentaram-se ,)S

diplomatas de muitos pai
SE'S chefiados pelo Núncio

Apostóíico, \ 'Mgr, Báfi!e.

p�,ra admirar êste fenóme
no. quase incompreensív'?2,
de um homem de 88 anos

c.ontinuar ,lutando _na; pl'i

meua linha da 'política,
. na plenitude de suas for

'cas físlca'S e espIrituais .

•

O presidente executiv.

da União C'ri.stã Dsmocr�.

ta, Dr. Dufhues, em SUo

alocução, foi mui�o feli:

quando declarou: "Ade-

nauer está dando um e·

xemplo da síntese constei
tíva entre a· vida e a polí
tica".

,

Não 90ss0' terminar, ês
te arugo. sem mencionar
'um encontro a que tive (

prazer \ de assistir poucl, ;

antes do 88. aníversár-r
de Ade.nauer, em 27 de"

novembro de, 1963. Falo d

encontro entre 'Adenau'?'.
e o Ministro de Indústri:
e COlIDércio do Brasil. se

nhor Egydio Michaelsen.
O ministro brasileiro ficou
profundamente eomovíd.

pela simpatia irradiante f

simplicldade natural d(
ex-chanceler. Naquêla o

portunidade Ade.nauer não
'só pediu ínrormaçêes de-'
taihadas sôbre a América
Latina e lesp€'cialmente o

país de orígem do seu ílus
tre visitante, COlIllO tam

bém lamentou profunda
mente. ainda não ter tido
a chance de visitar' o sub
continente, para conhecer.
pessoalmente. de perto, os,
seus problemas."

, Da rato, a vidá política
\

em toda I a sua
. plenitude.]

com todas as suas irradia

ções até aos continentes
mais [ongínquôs

_

continua
dominando Je Ilunnínando
esta personalidade que, .

como disse o ministro Mi
chaelsen-. naquêlfl hora
com voz ,firm€ e ,ao mes

mo tempo sufocada pela
emoção, "'não lIDais, per-
tence ex�l�sivamente' ao

Ipovo ,alemao..mas sim a

tado o mUndo "livre".
'

,

,

Do Ministro Oliveira Brf.>
to (Minas e' Energia): "'FJ
inegável o esfôrço e a .de
dicação que o Governador
C�lso Ramo� tem €mpenha
d.o para a solução do pro
blema- energético de San
ta Catarina".

<2AMINHÃO INTERNÁTIONAl
I

.

fdo brasileiro
quanto B�asília!

I

P R O G R A MA' ç Â Q.
o 'CLUBE CULTURAL E RECREATIVO LIMOENSE

estabeleceú a seguinte programação para O carnaval d
'<"

ESCOLA .SANITA CATARINA
As Irmãs Franciscanas da. Rua Victor Koncler comuni

cam aos' srs. pais que a matricula para os anos: segundo,
't.erceiro e quarto serão nos�dias: 3, 4 e 5 ·de fevereiro e' pa
ra o primeiro- ano dfas: 6 e 7.

NOS "TEMOS
'�-

de que você precisa!
.�

A DIREÇÃO

A PECA
�'

1964: I

Do Deputado Abél Avila' Dia 8 - Sábado - Baile de Carnaval corri início à
Do sr Aroldo Cavalcan- dos Santos: '''A orientação 23 horas;

ti, presi'dente da CorÍfede- administrativa' dá'da por Dia9-Domingo.- Domingueira infantil com início às
ração 'Nacionál das' In- Celso Ramos a Santa Cata- 15 horas; )

dústrias: 'Celso mexeu com fina, já ultrapassou' os li-' Dia 9 � Domingo - Baile de Carnaval com início às
o pó, da terra, catari�.nse mites catarinenses e faz 23 hCDras;·

.

parà, ·�jJlcár.,,�s,,'balias de,::r c.om 'qu.e ,()utró� EtUdoR <1::\ ' l)i.a to -� SégUnOO.'fi)ei:�t); - 'Bl;\ile de �arnav.a.l; com ioi-

���gr�����·��d:era��:: fU� '�����;Ç!�emea��� ;:::h;:
�

ciO. !��23�:s�:aS�r::�a�ação·�f�;am·. t�mar�:'�s s�guin:es'Pe Io·
.

S-
..

, M'uni- c· I· P I-OSturas l�e ser,ão' sempre gra tambem possarp.. a sel). e:- dehberaçoes. './
.

tas pela tranquilidade e de xemplu, projetalr 'as Su.as Vend� de Mesas: a venda de mesas s�rá realizada na
.

.

.

,�:;��lv;�:n!�u:ue seu Go regiões': ;.�ór:��a�:�e à�o��l��;a:. partir do dia primeiro de feverei·.·

-------'N-'-.-.-o--t--I·-c--I·-a--s----d----·
. :

L'A'GE'\SDo ,Ver. Roberto Weber. Jl0it:.reços: Cr$ 4.000,00 Jara as três no:tles ,e cr$ :.5��,00 por e": .

, .

'

,

'

DO\. próprio Governador em nome dos eol(.ll1os de Convites eSpeCiaIS: - A diretoria: a fim de atender os
. �

Celso' Ramo�: ''O 8rasil Pôrto União:. '''Enquanto forasteiros e pes�as que desejarem participar dos b�iles e Ecreveu: \. le; COlégio da Divina Pro- as condições para o ingres colleli,-José Maria Galbuch
não precisa i�portar ideo- nossos irmãos de outros não pertençam- ao qúadro social, resolveu instituir convites NF4LSON BRASCHER vidência de Curitiba; Ma- soo Sua finalidáde é pre· e João José Suiter. Será mi
logias nem de direita ne'll Estados se debatem nas especiais ao' prêço unitário de Cr$ 1.500,00, pbr noite. Os ternidade "Carlos Correa" para[\ e forma·r instrutores nistrad"o pelo sr. Rubem
de esquerda, póis, tem ca- maiores 'crises, Santa Ca- interessados deverão ser recomendl1dos por associado ca-

, de Florianópolis; Ho;;pital de, vôo para os AéJ,-aclubes . 'Beck'er, atual instrutor do
pacidade suficiente pala tarina. pela mão firme elo

.

bendo ainda à diretoria o pronunciamento final sêbre a ex- Registtamos c?m
_ �á':�� No'sso Senhor dos Passos ACL.\ Parabell'.5 portanto. ti,

tomar sua rróprla. posição Governador C�lso Ramos. pedição de convites. 'fação em nossa colun'a-"p� de La'guna; Colégio Meni- e Escolws de PiJ.otagem. de dinâmica Diretoria do A.
no cenârio mundial. vê enca.minhados todos ü� NOTA - O associado deverá a.presentar a carteira so- anos d�l> vida religIosa. ocor :rio

_

Deus de Rodeio e a,,: qualqu�r parte do territó- CL. /"

probl:emÇls administrativos. cial acompanhada do talão do mês de fevereiro. :rido di.� P p. p!ls;ado, (la' tualmente 'llü Asilo Vicen- rio .nacional. Para isto,
C,Offi, absol�to ac�rto. para Saco dos Limões, 21-1-64 irmã JÚHa. Superiora do }\.- tino da Velrice 'Desampa- conta com 6 aparêlhos em

uma, solução ,exata'. A DIRETORIA silo W.enti�o da Velhiee rada de La:g,es' como SU'pe- ,perfeitas condiçõ�s de vôo.

'Desamparàdá de Lages. rior.a sendo. que nesta ca- inclusive um' "Fáirchild" EMPREGADA' ...
. '1'-19. doàdcí' recentemente .

I'.) '.
I

I Irmã,JuUa nasê"eu no mu- sa já trabalha há 11 anos. _

nicípio ,d& �ão Ludgero em Pelo -transcurso da efemé-
.-

peJ.o-Mjnistétio da • A�ro-'
. PreCIsa-se de uma empre-

nOSSO Estado. Dúra'nte sua ride .nesta data foi. re&ada nauti"ca. Este cur;o terá - �ada para todo o serviço.

vidá de irmã da oJ;de.m da Sta. Missa na Capela, do Á início dentro de' bréve!'; ./ Paga·se bem. Tratar na

"Divina providê'ncla" tra- silo, p.or S. Ex.ia. Revdma., dias. Nêle já estão inscritos Farmácia Homeopática à

balhou pas seguinte� .asas D. Daniel Hostim. BiSpo três P,ilôtos que são: �raça 15 de Novembro, n°

d 'd d 'José' Carlos "de Aqui,no Ni-, 10 _;_ NE:;>TA.e cal'l a e e hOl;lpitilis,: - Diocesano auxiliado pelO ,

28-1-64.Asilo de, Oi.-fãs .de J:oínvil- qapel'ao 'do Asílo. Frei Ber-
.

nandíno, Bo[!olotti, Vigário
Geral da Dioces,e.

/

,

•

•

Durante todo o dia irmã

Júlia foi muito 'cumpri
mentada pela� irmãs da

Divina Pr-ovidên·ia que tra

tralham em Lages e pelas
mUItas amizades que pos

sue em' nossa cidade. Da

qui desta coluna mais uma

vez cumprimentamos a ben

qUista irmã Júlia. de<lejan-
do-lhes rnluitas -felicidades
e muitos .a�O's de vida,
'para' que possa ainda dar

sua eficiente ) colaboração
ao As,j10 Vicentina' cumpri-,
do assim sua Santa Mis-

_____________--r.�---_--_

PARTICIPACAO'
, I I

.. Jair 'de Brlda e Maria- de Lourdes Di Bernardi, parti-
cipam aos parentes e pessoas de �uas relações, o nascimen
to dé sua filhinha MDA REGINA, ocorrido dia 19/1/64,
Ta Maternidade Dr. Carlos Corrêia.

Estreito, 24/1/64..
J/29

AGRADECIM'ENTO
Filhos, 'genros, noras e net'9s, comovidamente' agrade

r.em a todQs quantos os confortaram' pelo falecimento de
,lia mãe' SGgra e avó MARIA JOSÉ PIZANI CóRDOVA,
nviando telegramas e compa:vecendo às' cerimonias do
t epultamento e ao mesmo tempo convidam aos parentes
" pessoas amigas para à missa de 7° dia que será celebra
da dia 27 (terça-feira), às, 7 horas, na Igreja· de São Fran
cisco. ,

4ntecipadamente ag�ad�cemsão. ,. /

Na qualidade de revendedores aut.ó

rizaolos; podemos resolver s.eu pro.:
blema sem demorÇl. Em nosso estoqve
'Io'cê. enc,ontrará - cprn 'cert'ezd t' ,:6
peça, 'ou o ac.essório que I pr�curo,:,dtll
preço- ',de tabela, genuíno.s,.+testbçJós
em ,loborat6rio, garanfidos,' pela l11ar;
co iH. E, no caso de quafq.IJer ao!)

sulta sôbre o' seu 1;1temçltional, ,tere
mos o máximo ptazer em 'atendê-Ie.

I •

\

Completou 18 Primaveras
dia 15 p. passado o ,jovem
Nilto� �'á' Brii�cher: Nâque
la dita:- o Nifton receb'eu

muitos ·cum'P!'iment015· ae
.r;;eus, coregas de est�tdo, e a.

,in,iJirgos aos quais )unta.mos.
os nosso� desejando muitas

felicidades.

.

'. \'

.;
CIRURGIA<,'.DEN;t'ISTA ,"'�"".::I�

_ ,CLíNICA DIURNA'" E 'NOTURNA I
. Ex,:Dentista '

do Seminario CaJ;l1i1iano Pio XII de S. Paülo
:

Tratam��to Indolar pela Alta. Ro,táçãb - Prótese
AHORÁRIO: .Das 8,30 às 11,30 e das 14 às 11} horas

2's 4's e 6' FEIRAS ATÉ AS 20,30
RUA NUNES MACHADO, 7 )!:SQ., JOÃO PINTO.

,�.
"

DR. SEBASTIÃO MOURA'
0/_',

'

"

O Aéreo Clube de i.ages.
um dos únicos em franca
atividade no Estapo' de
Santa Oatarina, acaba de

,conseguir jur\J;o à D.A·9. €

Mini'stério da Aeronáutica,
a homologação elo 'Curso de
Monit�res: Este curso temi

-�Externato fundado em ll}22)

l 11:_

o '
,

Representante IQI nesta cidáde i
'. Curso ANTONIETA DE BARROS

,"
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Avuí e Amérícs f"r'l.%tl
os encarregado- de propor
cionaram O e.;J,L' c

tebo.1:Jtico de

no Adolfu K

pelo Torn2 o T_, 1. o.

"I'odcs Q.,. C , vi
nharn de b_' �f\�.

o que coloc ._, ,_ d eh
em destaq"e. O t!:. e ,lz".rl
ra consegula . V�n :H Em

Blumenau oPa' e';l;::s. cu

quanto O CU' e a�el' canO

ympatav:a com o Marcíllo

Be

,�
MILTON F. A'VILA

MARIO INACIO
MANGONA

I I

48 ANOS DE LABUTA CONSTAN rE EM

. PF-0L DE SANTA CAiAR!NA NO

'. SETOR DOS ESPORTES

imos 'instantes' o Aval'dêixo'u' escap
v,itória /que Ih,e/ pare�(i'� assegurad

D;,as.
A esnectanva. portanto

era destacada em tôrno do'

embate. o que prop�rcio
nOU a uresenca de um bom

plíblic6 ao Adolfo Konder
em que pese o forte calor,

fazendo com que mais de
1'i'0 mil, cruzeiros passa
gem pelas bilheterias do
esnád.o da rua Bocaíúva.
! O compromisso ser apre

,'��ntava como difícil para
o Avaí. pois o América é

reéonhecido como uma das
melhores equipe'S do atual
torneio' ,e' fazia, hoje sua es

tréía nesta capjtal dentro
do LUiza Melo.

O, resultado final' de 1

.a 1 poderá parecer para
,muitos como, um castigo
para' o �c.Qnjunto metropoli
tano ou, mesmo , como in

justo, leva"ndOLS1t_ ,em conta
o maio-r volume de jôgo
desenvolvído pelos àzurras.
A verdade, porém; é que,

Atuando ná tarde de on

tem d.anre , do (. I p.cc-,
em Blumenau. v l' ír-n

""'" � b�r
t 'L�_l

de 0.sva1do _

guiu sua te

man.�endo-"
mente in'Vc' ()
do Tornp:o L t"z<t, 1.

O F·
.' . I

, �gU(llr�11' e. a � �vlP ,-

va-se, que Ir '1 -. _. "'-,
enfrentar um O""

p63to a l'téT
ainda m::>'

Avenida R o

se Carnlyeãv (J_

almej?dA chssT '","
-

o P'\'-�
ra o e·stad '<tI.
O Figue 1\- ",,; !l�r SU2

vez· V:,ntn ''''1 e'J.rfo
diante do C' "'O, R� ,,:{

por 2 x 1, c 1 ,- us .om:-

, .

a prOXama
Após a realiz-j"ao da t8!.'

ceira rcdada do returnO dr;
Torneio Luiza Melo, eis C J-

mo se a:?i'esentam os cl:t

b.:;s, por pontos pel'd,d,)s
na tábua de clrss:f:ca;;-�:
10. lugar - M 1 (Il' o D::�;;
com 3 p.p.
20. lug,ar - Cax>s com 5,1'.
p.
30. lugar Barro,o Call): 10

p.p.
40. lugar - Av- í, ...".� '�.' '1

se e Amé�'ica C- � "'.

50. lugar Co: o CeLl

12 p.p.
60. lu�'ar - Cc' - � ::112.l'X

com 13 P.P.
70. lugar P�a
15 p.p..
80. lugar - ,��

19 p.p.

! co'1'1

,

PROXIMA RODADA

Ba,rroso x Rel1::l' 'C'

Sel�a���
JeOU G'

4

poderemoã reconhecer co

mo um resultado. normal.

e até certo pOnto com_9 jus
to. isto porque;' mesmo

perdendo pela contagem
mínima o representante (fI)
Joínville nunC<;l se desespe
rou. mantendo sempre u

ma estrutura sóbria, com

,c:�pacidad€-i incluisve, pa
ra esboçar uma reação ao

final' da encontro, em bus
ca do empate, o que afinal
foi' alcançado .

pó'ucas bolas foram chu

tadas 'contra o arco de A
cácio. que no primeiro' tem.
'po foi um, assistente previ
leglado, eríquajjto o Avaí

,;perdia, 3 bôas� oportunída
des. através de Rogério aos

15, V:1!dinho logo após e '10

vamente Vadinro aos. 35.
Mesmo' aconteceu com >O

Amérjea nOS' 10 minutos
ttnais'_com jogadas de �il
tínho, Dàl,i�l' ,e .Antonlríh6
forçando a Nery salvar

.10 colheu em Blumenau
, ,

FIGUEIRENSE/

Paysanrlú x Avaí

Figueirense x Caxias

Pàlmeíras x M. Dias

América x Olímpica.

níos- apesar de muitas c'i
ficuldades.
r Portanto, o prél]» apre
�9nta.ya-se como ,equYibrp•

Derrótado O Paula Ramos !lOS
, "-

festejos�e entrega das faixas do
campeão da L B. F.

/ Convidado para partici-
m.r dos festejos da elüre

ga de faixas aos jogadores
C,,} GiBranY, pe�o título de

camp.;eões da cidade, tem

porada e 1964, a repre�en

tação do Paula Ramos, ::les

ta capital, esteve se, ,exi

b:ndo na, noit,e. de sábado
na localidade de· 1toupava
llJorte, Blumenau.

Antes do prélio, os joga
dorE's do Paula Ramo,5o co

locaram as f'a.ixas' nos atle

tas do Guarany, ante os

aplausos, da grande assis
tência prEGente.. .

'O p·(1ula ltamo,g,' drsfal-
cada de seus maiores e me

1110res 'atletaS,' J'. Batista,
Santa Catarina estará

presente através de dois a
,

emprestado ao F.guitl.ren
se Nery cedido pelo 'prazo

•

de Úês mê3es ao Avaí,., a
lém de ter' negociado defl
nltiVJmente com o Avaí .os

atleLas hamilon e /Carli-

, I SALA

nhos, perdeu tôdas- cOllfli-

ções de lutar de igual p ,

ra igual com I) ÔVO esm

peão blumenauense.
Porém, mesmo iatuand:-J

com uma equipe quasi tô
. �a ;'Jyen;j, o Pa�la Ramo","

€xigiu il11,uito do GuaranY
pertiendo sómente nà pri
meira et,apa 'por 1 x O.

Na . segunda fa�e, todavia
.

a falta de pr�paro fÍ'.'iic.o
.

dos jogadm\Es do, tricolor

praiano e a maior expen
ência dos campeões de Blu

menau. fizeram' co mque a
.... cóntagem fôss,e sendo ele

'vada em favor d0 clube bu
, grino' que temh;ou vencendo
. pela ccnta�em eTe 4 x 1.

O Paula Ramos qu:e ,se

'.apresentou para a torcidtr'

blumenauenSe, jogou e per'
deu com a seguir:te consU
taição.

Pompéia; ValterI. Adil

son, Hermes e ,Ladislau; ..1

lliba,l (Amir) � DandãfJ;
Beta; Ragério (A�(luil1y),
Flauví e Màique.

Embora perdesse pela.
cOntagem de.4 x 1, a eqüi
pe do Paula Ramos ch�gou
a impressionar ao torcida
do Bugre interioran.o.

•

\

elo. ma'.'; o Figueirense exi

bindo-se bem, chegou ao

triunfo por 3 x 1.
�

Na primeira etapa. OI i{)
go terminou emJDatado pela
contagem minima
Nilson, ao cobrar. um� pe
nalicla,cle .máxima, estabele
-«eu a primeira vantagem
l-)ara a eqU,ipe de Blumenau
"ac� 4 minutos. O Figuei
rense porém, logo tratou de
buscar o empate o que ,<0)1
seguiu a('s 26 minutos ('('n.1
�---- ------

o

Sérgio escorando de cabe

ça um escanteío cobrado J

por Wilson. Na etapa com

plemental'. o extrema Wil-
. San, colocou o Figueirense
em vantagem Ino p'lacad
el) quanto que Sérgio ao.,;
39 minutos. estabeleceu l'S

3 x 1.

Apitou a partida, Gerson
Demaria com bom ,traba-'
lho e a renda somou CrS .. ',J
76,300,pO

Vke�Hder perdeu' uJm ponto em
,

I
'

I
'

seus domínios para o Barroso
Em :partida: válida pel'o

T,orneio LUiza Melo, joga,
J. '1

p
ram em ,OlnVl e as esqua-
dras elo Caxias e dOI Almi
rante Barroso ..

O prélio em casa, teria

que lutar muito para passar
pelo Almirante Barrcso que
por vêzes 'chega ,a impres
s�oIltar Pela irrligullaridade,
de suas atuáçõe�".

Destà ieita, o clube alvi
. verde ae Ina,jaí. agora soi)
nova oriendção técnica
con;;eguiti manter -o ,placar·.....
em bl:anco até a,o final da

partida, rei!ultado que foi
dos melhores pau. às suas

côres, se levarmos em con

sider.ação re que {) j-ôgo
foi desdobrado no re�uto ca

xiense.

Renaux fêz as' pazes com a vitória:
3 x O ante o Palmei'ras

Depois de perder para o

Figueiren'Se nO estádio dr.

Adolfo Konder por 2 x 1

() Carlos RenaJx reC':lpCl::J
nau onteontem. '-em .seus,

domínios, a respes�ntação
elo PaImeii'ás qu� ,:inha
de uma �lerrot.3. também

para o Avaí' em seus pró-,
. prios domírriD,:;.

Assim· antecipava-se qu-e

l�rànd'el1liente 'ajudado por
'rite quando' recuou.
,:Sua retaguarda esteve fir

'me, destacando-se o cen
, trál Adael sua 'melhor peça

O ataque americano !JO

primeiro tempo esteve' mal.
subindo' de produção só
mente ao fina} do jôgo.
'Pelo lado azurra gosta

'mos ([9 sua 'retaguarda:
. sem culpa para Aslácio no

gol americana. Binha pela
lateral direita. ainda sem.

ostentar sua melhor forma rica. em lançamento est
o mais fraco, com Nel'Í,. 'Penela de lançou
Gercino e Mirinho bloque Milthho

'pai' duas· vêzes c011'secuti
vas qU'and? a bola �aini

.'ilhava para' dentro do 'sis
'

·
tre'ma tátdco. das' oplortuni

" Bades perdidas e a revira
volta apreseo+aaa pçn' par
te do América' nos últimos

· mínutoe, O observador terá
que' ser forçado a dizer que'
o' empate -dividiu b;m ;1�
honras da 'tarde.

" 1 Tives8� o time da CLL-

pit;a_J mais tranquilidade,
.

'téténdo a bola 'com<mats
, precisão. o América n'ão te

·

Tia éhegado' ao ernnate e

ai
.

então 'o resultado teria
· ,:f�ito justiça ao Avaí por -,

seu maior volume de jôg)
na vI a. face _

ando 'com acerto principal
mente Geremo <i melhor

.
r0111em do Avaí: atravessa-,
elo excelente fase.

Regulares --'- Rogério e Ha

.milton com. maio I' d'2f:taque /

para Hami].to-R,

.ais terminaram 'sem

rura de contagem.
Em' jogada' tramada

direita Perereca a dois

80'; para dentro da gra
área 'atirou com víotên
A bola passou entre as

/

n'aS de Ney que não es

rava enrrando entre o
'

queíro e o poste lateral i

qucrrlo.
QU3pclo tudo parecia

o time m etrr.poli tano f"

ench"u o pé, .!_Jara marca

o gol elo empate, isto ao

40 minutos,
A renda somou a impo

tância de 170,750,00, cOnsj
"-

De: qualquer ::'Ol'ma foi

regular, o espetáculo pro
porclonado'tpcr Avaí e Amé

\

r.ca. ofuscando em arte
o seu brilhantismo pelo 'for
.te calor reinante, fazendo
com que oa jogad'Jres so

fressem uma queda natu
ral d:;; produção
A ,s.ubsfituição introdusi

'ela no onze rubro· sainclo
Bersinho para entrar ,Tu-
l'andil' foi um., êl'l'o grave
do se\1 treinador,' P()l'�m
CO'!11'J faltava PJ.:epal'o fí-.-;i
co 'ao jogador, o Orle11bdoT
téCnico at2nr'eu o pe'cEdo
do jogad'a: substitUindo-o.
Badequinho era � ún\co

homem que andou bem :Je

..

Pelo ataque é que se '1C

ri ficou o êrro mais grave
farçando o jôgo pelo alto

para 'dentro da ál'<;a, f:lciii'
tando o ti:abalho de Aciai'l
e Ney. e prejudicando.o de

senyolvimento de Cavs Jazz!

'Pereréca. embora fOlçaclo
a entrai' machucado an

dou compl'icando a "itua

ção pal:a o América e 8('8

bou sendo 'J c(1:1st.ruh'r ,:,

tento aZl�rra.
O plaéai'd só fui mov:

,mentanclo 110 tempo final

j'á que os 45 minutos inici-

elo ror-te calor.

Na direcã'J do cotejo este

ve o joinvilense Claudíonor
de Souza auxíltadc por Wal
ter Vieira e Nilo Silva·. Sua

senhoria andou bem, mar

canr]'J

la intermediária, depois

Não duvida:mc)$ cJe ,.,ua

honestidade com n=lação
ao gol sa.lvs,tlot' 1301< Acl-ael

que ao nOSJO ver ,a bola já
havia u:.t;','p'1s�aclo a linha
fatal. É Ycrd�'(!e que o api
tar!.0,l' est'lv,l rual cdocado
e t;Jlve� 111:1 tivesse 6bser

'No encontro dos extremos, venceu (

VB. clo,
A., duas '2(juipes:

AVAl: Acácio, Binha :t-;erf
Gercino e Mirinho; Rogé
rio c Hamilton; Renê depois
Pere1'0ca. Vadinho depois'
Boene,: ,Caval é'czzi e

nho dep(Jis GilS'Jn.
AMfi:RICA: Raul

Ben1'i-
,

Procura-se para com;nl
tór.o. 110 centro. Tel: 28?§
Dr. Mendes.

•

o Marcílio Dias
Para a cidade de. Itajaí

a tabela marcava ° €ncon

tro -entre os dois extremo'"
do Tornei�: Marcílio Dias

líder 'e' Pays,a,ndú, !anterna
Conf.oHn� se esperava,' n

.

Mareílio Dias alcançou nô
I

vo triunfu ao d'Jbrar (l 01}ZP-_
do Pàysanclú por, 3 x '0,
sem se esforçar muito.
Desta forma. o líder' cum

priu ma is um compr'J!11'l.!so
sem malores pe.rc;,lçÕ-:. ,

Bósse,
vValdem8l" AdilEl; Ney c

01'C2.r; Cal'linho,s depois
Tite e Badeqúinho; Tite

depoi::; JUl'andir'l GerS{)I�
depO:':i Tite t' ma:s tarde

Daniel, MEti1.ho e Murara

depOis Anton:.nho.

An"nIlal i,d:lfle I �ao u(JU've

o match entre Carols Re
,naux- e:, P�meiras� .'fôsse ,

equilibrado porém. o' clube
tricolor da Cidade dos T0-

cidos, jog,a,nda com maior
de'senvoltura ahegou ao tri
unfo peja contag'em 'ele 3
-x O. forçando assim ao grê
mjo paJjm.eil'ense d�8cer

.

mais dois pontos Íla tábna
de clas,sificação,

Pesca Submariná:
TRIPUlA'CAO PIRANHA

1 .

pomingo últjmo, Hélio Lange, Laudares
Capêlla, Mário Machado, Carlos Alberto
Caràoso e Alvaro Freitas, realizaram mag
nifica .pesc<lría nas Ilhas visinhas a Capital;
a Tripulação Piranha que se deslocou (no,
Barco MEXA II, pescou 4 beilssimo� lVIérqs
pesando o cla:ior aproximadamente 15Q kí
lu:) e m�üs uma variedade de pt::lx�s miudos.

l\Jo�su::; paraben.s aU;:; PiHA1��lAt1.

D9iS cafarinenses participam
de uma prova pedestre no
Hoje. a cidade parall'a,

ense de APUCARANA, es

tará comemorando o.seu

230. aniversário de, tUndi'''
ção" .

Dent):o dos inúmeros fes

t.ejos 'progl�amàdos co,nsta'
uma prova pec\estr'e em

que tomarão part·e diversos
fundistg s dle vário'" Es.ta
,dos' da União.

'

tIetas. �i�1jI"�
Jo ,-:é Ç>,smú Nalmann

pertenc,ente· ao Am'a.zonas
de BJumeI)_aU "erá um ',�€
leso
·mcorda-se que O jov"u

hoje
Paraná

fundista conquistou O títu
"

lo, da pr'eliminar' de S.ào
I Silvestre el!l BIumenau e

pãrticipou da monunuental
São Silvestre de São Paulo
'classificando-se -em 1000.
lugar.

O outro será o cOnheeci
dís'simo WALDEMAR THIA

Go,' filjadó 'ao GÍ'êmio des
portivo O�írr"Pico que se

guiu 'viajem para àquela
Cida;de do llorte p!tlran!lJen
'sé, com' tôdus despesas pa
gas pelo_clube da Alamed8.
Rio Brar,co.

Santos goleou na prim�ira e
� joga hoje a final

A representação do- SaI).
tos Futebol Clllbe,' jogrn�
do na noite de 'Sábado no

A ORIGEM o'A Jletn Qunrirlnde DOS �OVE'S Cl'MO DEVE·SE A VARI� FATORES.

WC
Jm dé!es, dos mais importantes. é a rigurosa CELULOSE, mantendo o brdho ..,.. a belol� insorlfur,a;vels

GGô MO'/EIS CIMO. além de Impermoabillzar a� "'IJorfic,"s,seleçáo das madeiras de lei empregadas.
'

'ADhi:aç�o de compensados de fabricar;ao prop"d o de
, Imbuia. j-acaranda. caviuna, amendoim, marfim l' Qualrdade. ,

e outras, alem de receberem tratamento especial ,Utilizacão de estufas especj)!i� par;, a perfeita secagem
e cientifico. passam ainda por uma rigorosa se- da modeira.

I,;çao. assegurando um eievado padrão qualitativp. E ",.is, - Tccnicos experientes • renomados estudam e
.

"

.

, proJt'tam os maravilhosos modeiaz dos MÓVEIS CIMO -

Sll/ll?ra modernos .. ,' sempre pra tlens, ,8lT'pre denotando um

lin<! t,:'que artlsfico,
, ::"Iarecemos ludo isto. pois ach.nlOs lusto que você
S.llb por que prefer� oS' MOVE!::: CIMO

t n?o e só' . Há muitos outros molivos que i'/stificam 'a
,:,,"' "'e�,p.nc1a pelos MOVEfS CIMO, Enlre ,êl;:j notÍl

l ,.LI' �b;;f'lento esmerado, com verniz a base dd' NI fRO·

Pelé 2, Pepe2, Mengálvio e

Dàrval, foram, Os goleado-
res \

H
.

S 1 d S 'M O f/HECO -CIMO, 'EM ou'�tÓ,'.JjER ESTADO Bí�i\S!i_EIRO, É 'SEMPRE O MAIS COMPENSADOR.r.oJe, em a va 01' ,an-
.

"
--...

� .... _ .
__--to �J.�,

tos e Baba, v.oltarão a jo- nu') :r21'ônimo Coeii;o "0, 5.' .

j'JnaIí��J)Jla ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CABO KENNEDY,
ida, 27 - 'Planeja- se .lan

ar, na quinta-feira,', em

irecão à Lua um apare

o capaz de tirar três mil

otogr,afias da superfície
unar, claras e aproxima-

projeta-se laIlçá-lo ao €S

�aço por meio de um fo

guete tipo ''':Atl)as-Agfena''.'
Está equipado com seis

'câmaras ele telísão, dese
nhadas para remeter à
Terra as fotografias mats

detalhadas até agora, com

imagens que poderão dar
unia idéia. da composiçáo

aparelho tem forma

um inseto gigantesco.

,.
,

PROGRAMA DO MES
I COMUNICAÇÃO

A'Diretdria, do Clube Doze de Agôsto reunida, tomou as

guintes resoluções, que vigorarão para os festejos car-

PROGRAMA DOS FESTEJOS
ILES A SEREM REALIZADOS NA NOVA- SEDE SOCIAL
Sábado - 8 - Baile de Abertura
Domingo - 9 - Baile na Sede Social

Segunda - 10 - Baile Infantil na Sede Social
Baile Adulto na Sede Social

Terça - 11 - Bai\e na Séde Social
S BAILES COMEÇARÃO:
Para Adultos das 23,00 horas:
Para Infantil das 15,ÓO às 1:1,00 horas
MESAS - PREÇOS: '

Na Séde Social - 4 noites - Cr$ 6.0ÕO,00
OBS. Cada sócio s6 poderá adquirir uma mesa,

.

ROLHA: - Cr$ 500,00 por noite
Casal - Cr$ 10.000,00 para todas as noites
Casal - Cr$ - 4.000,00 para uma noite
rndiWdual - Cr$ ,8.000,00 para todas as noites
Individual - Cr$ 3.000,00 por uma noite

\

Estudantes devidamente credenqiados Cr$ 6.000,00 para
odas as noites. \,

Estudantes devidamente �redenciados Cr$ 2.000,00 por
ma noite�

A posse da mesa não dará direito à ef)trada, sendo ne·

essário a carteinl' e o talão do mês ou (anu.idade de 1964)
u· o convite' acompanhado de documento comprovador de

dentidade.
........_

INTERCÃMBIO: - Cr$ 3.000,00 por todas 8,!'l noit�
Por uma noite Cr$. 1.000,00
RESEE.VA:-
I" - As senhas serão di�tribuidas às 7,00 horas do dia

dei fevereiro' (sábàdo), e a venda será\ iniciada às 8,00
!

. oras.

2" - O pagamento será feito no ato da aquil'lição.
30 .- Os convites obedecerão às exigências estatutárias

poderão ser I"P,ql;lÍsitados a partir do dia, 16 do p.orr!i.'.nte,. e
erão entregues após 48 horas.

40 - NOS mAS DE BAILE A SECRETARIA fUNCIO·
ARÃ NO HORARIO DE 14,00 AS 17,00 'HÓRAS, EXCLUSI-

,
,

AM:e;NTE PARA VENDA DE CONVITES

,
5' - No ato ri.a aquisição do convite o sócio solicitante

,

eveIá: \
. A � Apresentar a d'arteira social e o talão do mês.

"

60 -'- Os convites só p.oderão ser fornecidos pela Secre·

t.aria
7' - O convite não dará direito a mesa que será paga

a parte.
80 - A COMPRA DA MESA TERAQUE SER FEITA PE:

O PROPRIO SOCIO OU SEU. DEP�NDENTE, . PODENDO
Ó ENTANTO A SENHA SER ENTREGUE A QPALQlJER
ESSOA. UMA VEZ CREDENCIADA PELO ASSOCIADO.

90 - SO SERA PERMITlPO QUATRO CADEIRAS POR
ESA.

'DETERMINAÇÕES:
10 - E rigorosamente vedada a entrada de menores nos

ailes noturnos (de' 14 fj;' 18 anos) - só acompanhados de

�p�, .
.

20 - No baile infantil não será permitido o uso do lan·
a perfume.

30 - A G4.RTEIRA SOCIAL E O TALÃO DO MES OU
. .

.

NUI�ADE DE 1964) OU O CONVITE SERÃO RIGORO·

AMEN'1\E EXIGIDOS A ;ENTRADA.
40 - Os pqrtadores de. convites terão que apresentar

cvmentos d'1 identidade.
50 - cartõ7s de frequência não terão valor para o car- '

vaI. I

SERÁ RIGOROSAMENTE PROIBIDO O USO DO LAN·

PERFUME 'COMO ENTORPECENTE (CHERETA)
AconselIada pela prá;tica, a Diretoria esclarece os se·

intes pontos relativos ao C';arnaval:
.] ° - Não serão atendidos, no decurso dos Ba�les. caSios
esquecimentos de carteiras sociais ou de (anuidades).
20 - Não serão atendiri.os, no decurso dos' bailes, -pedi·

s ou aquisição de convites-ingressos.
30 - Não serão atendidos pedictos de ingressos a fotõ·

afos.

Florianópol1�, 8 de janeirci....de 1964

HIRAM DO LIVRAMENTO, Secretário Geral
VISTO

.Tosp Elias. Presidente

(

-.-

superfic]e
vez, revelar até alguns dos

perigos ainda Ignorados e

que aguardam os astro

nautas que algum dia des

çam na Lua.

Há dois dia!'; a direção t

da ANAE deu pormenores
de outro lançamento im

portante que está relacio

nado com 0'3 projetos para

enviar homens à Lua, an

te's de 1970., Trata-se do

lançamento ele um togue
te tipo "'Saturno", ama

nhã, às dez l101'a8 da ma

nhã,

O MAIS POSSANTE

O "'Saturno" é' um fo

guete de dois estágios. A-

"rimes" analisa
situaçãD d�n.
(Cont. da 2". pág.)

"Os estoques cubanos

afirma o Times -, estão pra-

ticamente esgotados. Em

es·

tar, 'sem I a menor dúvida,
muito abaixo do nível acor

dado em 1961. Restà ver se

mais

NITEROI - O PDC flu- .

rnjnense ameaçou \romper
'com o Governador Barger

'da. Silveira, no caso de niio,
ser atendidas as suas r'1i-
vídícações. O Líder da

'bancada, deverá entrevis

tar-se ainda hoje com o

chefe do executivo flumi-'

nense, I

RIO O Ministl'o

Guerra visitará em breve

o nordeste, onde ins'p8Cio�
nará as guarnições do 1>:

xército alí cediaclas. O re

tôrno do Gal. Ja'r Dantas

Ribeiro, ,está Pl'ENistO p3.

ra ,o dia IJ. 'de fevereiro.

RIO - O Reitor

Calmon, dev�ra encami-

nhar ainda 'hoje ao Dire-

1\ SOLA MAIS PC:PlFEITi\ 00 8l�A$ll

A Delegacia Regional
do Impôsto de Renda éx·

pediu in�tru.cões às reparo

tições subordinadas sObre
o deSCOnto do impôs,to nO'S
salár' os mensais do corren

te mês de j aneir.o, escla
recendo de que a tabela .l

pli.avel para êsse efeito J
a mesma r1'le vigorou no

mês de dezembro. portan'"
to, não havendo modifica
çã,o para êste mês de ja
neirà.
Caso seja aumentado o

"'salár'o-niínimo" �om vi�
gência :;. p,artir de janeiro
�luente, e·ntão. Vigorará
nova tabela, porém

.

para
Os salários d.o mês de fe

v«reiro em ,djan�e,/ confor
me determina o Regula-'
mento do Impô>"to de Ren-
da.

.

,- \

---

tor da 'Faculdade Nacional
de Filosofia. o láudo, da
'comissão que realizou

um a vistoria nO prédio,
Belo Horizonte - Noti

c:as de oampos Gerais in

terior msneíro informam
.

que situação naquele Es

tado ta.mbém é desespe-ra-
J dora com as enchentes

causadas 'por violentas,
chuv,as que' COntinuam a

cair.

BuenOS Aires - V�olen-"
to incen,dio irrompeu aa

Z( na tro!J'cal de Buenos

Aires, na cidade ele Avel-
, ,<

land, elevando se uma den'
sa coluna de fumaça e

ch3:mas. O incenclio. ir

rompeu provocando o P9.
nico nul11 denso bairro ('-

perar:o, cOritiguo a

-zona.

Brasília Continua
instalado na Capital do

país o COngresso Sindical
,elOS Paises Latino-Ameri
canos. Ontem,' bClUve in

tervenção do delegado cu

bano, que neg0u quê seu

país preterida exportar
sua revolução.

BELO HORIZONTE'
Será feito sext"a feira, im,·

portante pronunCiamenio
pe],O Governaelor de Minas
Gera' s. O sr Magalhães
Pinto, dará canta de suas

'atividades em 3 ,anos de
'Govêrno, e na' oPortunid'l.
de abordará em profUndi
dade o problema político
nacional.

RIO - A televisão 'I'.1.l
PY do Rj.o de Janeiro, da
rá entrada hoje na Justi
ça. ele mandado de segu
r�}1ça contra a s'uspensRO
das atividades da estação
por 24 hor,as. A penàlidade
fôra importada pelo Minis
tro àa Justiça sr. Abela!"
do Juren'a,

REBITES
'Exija em, seu CIl(

Lona de .1'e108 ",�OLAnAS"
- 6'C% m?'B no aprovl1�·.I'
mento das Lonas.

..,

que .é o mais pcs
mundo. Sua mjs

são é colocar em Ó I bita,
um satélite. ele 17.'10Q. q'l-ir
los.
O aparelho de telev'<áo

., e o "'Atlas�Ag'ena" têa:

que seguir um complicado
itinerário de vôo. G' pri
meiro impulsor é o ":A

tlas"; o "'Agena'" deve o

'aparelho a uma órbita de
espera, a cêrca de 184 qUÂ
lômetros de altura, no mo

mento preciso será dado
o sinal .para pôr em mo

vimento o motor impul
sor outra vez, p<lJ'a au- _

mental' a velocidade de
28 000 km/h para 4000D
km/ h.
Se rudo sadr bem, dezes-

ra apl'oxjmad� da 1 230

qu'Iômetros.
É visível à. vísta desar

mada, dependendo ,das con

d.çoes .avmosfét cas infor
mou a G. T. Schjedah Co,
ele Northfield, Mlnesgor a,

raorjcanteo
A A N A E informou,

on-em que os primei
P'3 t.. '" com Os apare
lho.:! do "ECO II" foram

ex _. en té',. Os técnicos
soviéticos e norte-ameri-
canos deverão iniciar ama

nhã as experiências COn

juntas através 'ào apare
lho.

r
O "'EcQ II:' foi lançado

onLm aos céus cem a es-.

, perança de que inicie uma
era ele pacitjca cooperação
no espaço entre os Esta

dos Urlidos e a URSS, in
forma a ANAE,

seís horas dtlPJis do ían- II", diâmetro ele

çamento a estação 1'3.'3- 41 metros e uma altura
, tl eadora {em GoldstOJ.le, correspondente a um ,pcu.

Califórnia, env�ará um ki- ficio-, de tt eze andr r 'S O·

nal radlos érríco pondo em - postcs : de. ObSA1'VCtcã,) '"

runc.o-iamento une imJ j.acia] iH" .alados em P 'e-

pulsor ad.eional do rogue- torta, Africa do Sul, ,e lVI('-

te, d.retamente em dlre- çambique/ íntonmaram que'

ção à Lua. o gigantesco balao ínflo-j-
. LANÇADO O "'ECO II" se como fora predetermi-
!BASE AÉREA DE VAN-. nado e estava a uma aWl-'

DENG:ERG, Califórnia, 25

(AP -:-- UPI - FP O

GLOBO) - Na primeira
exper.êj-cia conjunta s')

víéto-norte-amerícana pa
ra .utílízação prática do es

paço, foi lançado ontem
com êxjto, d::sta bâse. o

maior satél.te já construi
do 'pelo homem.

O novo satélite é o "E;co

.

.

Estamos no, tempo H. do desabafo. Da Iíberação das
contenções e do� complexos, Expanrão da. alegria. Foliá e

despreocupação. Adeus aos aborrecimentos' e à caturrice!
Adeus também 9.; rOU'''3S pesadas e' Iorrríalistlcas. O

mais simples e leve. O mínimo. O corrvidissímo ..
Tanto 'na A Modelar de modas como na Grutinha

encontra uma variedade enorme ce artigo para a folia.
Para senhoras, ·l1'0mens e crianças. Uma varíelale onde cada
gosto e cada possíbilídade encontra o que lhe convém.

.�__
.
""_,o-l,,._

mercantis no mercado ín- consequência,' deverão
ternacional livre .do açúcar,
o. fator - chave é a quan

tidaç,e que Cuba prometeu
facilitar a URSS' no decor:. Cuba reduzirá ainda

rer dêste ano.' suas vendas nos mercados

ocidentais".

. . \

De ordem do Sr. Diretor, e para co6hecimento dos alu-
nos de,sta Escola, torno público que: ,

1") Os exames da 2a, época serào réà,lizados de 3 a 8 de
.

fevereiro próximo, 'dent�o C\o seguinte/horário:
.

CURSO GINASIAL'

, .,-
DIa 3 - 7h30. - Português. - ),12. série

10h - Portllguês - 2a. aa. e 4a. séries
Dia 4 - 7h30 - Ciências - -Ia. série '\

10h - Ci�ncias - 2a. 3a. 4a. séries
Dia 5 - 7h30 - 'Matemática 7"'" la. série

10h - Matemática - 2a. 3a, 4a. séries.
Dia (; - 7h30 - Geografia - la. série

'

lOh - Geografia - 2a., 3'a. e 4a. 'séries
Dia 7 - 7h30 - História - Ia. e 2a. séries

v' 10h - Inglês - 3a. e 4a. séries

PÜl .& -"' 7l;!� '7"". DSSe�1f)O - 1 � ',é:�'ie
10 h. - Desenho - 2a, 3a. e 4 sériéS

CUR,sO PRATICO
-.Dia 4 - Química - 7h30 - la. e 2a. séries
Dia - 5 .:._.Física - 7h30 - la. e 2a. séries
Dia 6 -Matemática - 71130 - la. série
2") As matricuJas para o· Curso 'r'écnir:o Indust.'riaIH20.

ciclo do Ensino Mécti";) A«;tl>t'iín 'lD?rlas de 13 a '18 de feve·
.

reiro, no horário dás7h30 às 10h30.

Florianópolis, 24 de janeiro de 1964

essa

GLAUCO RODR�GUES CORREA, Secretário
Visto: Antônio de Freitas Moura, Diretor

_ ......

j�I·· PREVmÊNCIA �\..�C.I;'.L I;
li .

"" Jl
e-I' , a. Canf��_ _r5
CERTIDÕES PARA SALARIO

FAMILIA: - Apezar de �ons'

tar no texto da Lei, e do Re;!;ú
lamento ,que trat� do SALARIO

.

FAMILIA DO TRABALHADOR

que: as Certidões expedidaS pa
rà os fins dêste artit:o pode'lJ
'conter apenas breye extrat!) tios

dados essenciais e 1"051 têl'mos

do § 30, do artir;o 40 da Lei.

4.266,
.

de 3 de outubt'o de 10�;�.
SÃO ISENTAS' DE �ELO. T-\.

XAS OU ::EIVWLUl\pi'T'�TOS DE

QUALQUER ESPECT"",, A<;<:bI
C,O)lO O RECONHE�Il�'" '1'0

DE FIRMAS A . ELAS RE.FR

RF..NTE. quando necps�ã-jo. i. ,\r

tig-o 50. 1l lo,

Para o transporte de suas carg�s e e,nr.om�ndas
de Be'o 'Horizonte, Rio dáJaneiro. Sãó Pau!o� Curi-,

.'

tiba. Pôrto Alegre, Relot�� e Rio Grande'-
.

Expresso ,Florianópolis
MATRIZ - Rua FriJncisco Tn'�ntino 32

Telefones 2534 - 1535
Florianópolis

,E 'agora mais um lanC8mento da sua ,p,mpres'a:
'RESENHÀ DO

�� D'ef�segund ?b
'

Dec.
g'rífo

5:1.,15:1, de 10.1'l,6.3. - f)

é nosso), sab<,mos que,

em
.

outros EstadoS, os Cartó·

rios do Regi�tro <:;ivil, estão

cobrando normalIljente a eXpe

dicão de certióãos de nas�im('n

to para finS de salário-família.

Lemos na "Folha da Tarde'

�e Pôrto Alegre, 'que Só ao, Es

tad«ty>cabe, o poder de instituir

isen�ões quanto a seuS própri('s

i���stos, e portanto; os ofici_

ais' ifu registro civil devem cm,

tinuar a cobrar os emolumen- :

tos fiXados pelO Regimento d'e

Custas e o sêlo certidões, mes

mo aquelas destinadas a fazer

prova para obtenção do saiário

família. A isenção de que fala

a lei federal, retere-se apenaS

aos tributoS federa.is, e estes

Só são cobrados no 'llró�rio Dis

trito Federal,

ça do Rio Grande do Sul prola ;�:
ton a uma Consulta formulada

pelos ofkj·,is, do registro Civil

de Pô,to A e�re.
Des(·onÍ'l€C�mos pormenores a

.

re3peito da cenÇ.llssâo dessas Cer

tidôes pOr. parte dos Cartórios

do R�')stro Civil em Santa Ca

tariml. C�nturl.o, achamos de

bom G,t"i:'re avisar aos interes

EWdos, 11Ula

sabemos, "

"ez que; segundo
o'·f�nrão gratu.ita

d'IS certidõe,., cc' nascimento pa
ra fir s de sdádo-família' só

po,k.rá ocor�Pr caso o Estado de

��!1ta C�t,'1;··�,� ussÍ'!l1 conto Ott-

tr's V

la ';;0 a

SUa

!

MODIFICAÇÕES NOS COLE-
GIADOS?: - FOmos informatloS

que há Um projeto-de-ei na

Câmara Federal,�, e se aprova

do modificará o r�gime classis
ta qUe ag-ora vigora nos Insti
tutos de Previdência Social. Co

mo é' do conhecim�nto geral,
êsses órgãos, desde a -Lei Orgâ
nica: da Previdência Social, "ão \.

dirigidos' por ,coleg-iados,
.

ConS

tituidos de dois représenta:n:tes
. dos empregados, dois de empre

gadores e dois 'dp Glvêrno Vê·

se logo que a maioria é "elaS

si�ta'. 1>' �;
\ �I

No prOjeto-de-lei fiCa estabele
�ido qUe os pre�identes das nu,

tarquias sera escolhido pdo (j()
ESSa escolha é feita,

COM:UNICAÇ.lO: .

ll. Diretoria do Lira Tênis C'C;'J(3.
borar o sesuinte
Jescas de 1964.
PROGRAlV'.!.A:

rs 'n"la, resolveu ela-
as � v ,lades Carnavaprograma p.zra

Dia. <l (sábado) B."ile de
....Abertura elo Carnaval de 1964.

Dia 9 (domingo) P,,'1e Ii1�anti�'
Dia. 9 (domingo) Baile de Domingo.
Dia 10 (segunde. Feira) T;adicion2.1 :JaÚe do Lira T.ênr

l:lub�. �
.

Dia 11 (terça-feira) Baile de Encerr!l-mento dos Festejos,
HORARIO:

.

Os BaUes para adultos terão inicio ã: 23 horas.
O Baile Infantil terá "1ício às 15 har&;; com o término

prev;sto DPt''l "" 20 horas.
REGULA1.\'IENTO:
I - RESERVA DE J\'IESAS:

\
As sénllas serão dhitribLlÍC:as dia 28 UerçaFeüa), às
19 horas. e, a venr;a td'á imcio às 20 hvras.
Indispel(�1:Í.vel se faz. a apresen o", i) ( cartoira ,social
ccrn o taIEio do mês ou (anuidad.e oe 19(4). '

Caua aSi:,::Jciado, sómente, poderi adquirir uma mesá
CüU dü cl';O a quatro (4) cacieiras .

.

n y,']ga:L<ento serlÍ 'efetuado no ato�
2 ....... Ci}NV!'i'ES: ..

� _

.... .,.}!.L,;t .•Zv. c"'9�.e· ;: J b':_' S �:c;.t�(:vs à S��c�ctáTia -de-
eluDe, pOi· J.L" ;ssoc;:;;(to à pess.o s 6: .. i ·!.l'arlslto, e obe.

.

deceâio as prescrições esfavJ.tci.nas. O., me"mos serão
ad.quiridos mediante uma "Taxa de _:Zrequênc�a".
f'ara aquisição de ecDvites a Se::_'eua_'la do Ch.:..be fu�
cionará 110 hcrario à_,} 14 às 13 1j,);'",$, a partir do' dia
8 de fevereiro 3;0 dia l1.r I \

3 - TAXl1.S:.
Preçes das' 1'.1:esas:
ASSOCIADO - 4 noites .. '

.

\

Cr$
Cr$
Cl'$

7.000,00
4.000;00
10.000,00
, 6.000,00

1, noite
CONVIDADO - 4-noites

� noite .... �, ..... ".. Cr$
TAXA DE FREQUttNCIA:

Ca�aj 4' no!tes "
"" ", .... ".,) Cr$ 12,000,00

Case). 1 noite ,
, """.,.", CrS 5.000,00

Individual 4 noites ,." . , , , .... ' .. , , " Cl'5 9.000,00
Indiv�àual 1 noite , . , .. r • , , • , • , •

i
. , " C1'3 4.000,00

til! Estudantes 4 noiLes ".", .. ". , .. , , .' Cr$ 6.000,O(}
l/,ÔLHA: 500,00 (Quinhentos ,cruzeiros por garrafa).
9BSERVAÇÕES:
- A posse da Mesa não darã direito à entrada, sendo

nece§sários a carteira socÍal e o tal'" o ,:0 ll:..0S ou anu1
da'de �.' 1964 ou convite acompa:ú' cu --de documenta
comp;rova.dor dai identidaã.e.

. '._ O estudante para adquirir convite deverá estar de t
damenté creâênciado (documento de estú.dante).

'

- A compra de mesf', deverá se" fe·'·'" jJ la próprio sócio
ou' seú dependente" ou pe;;0oa de ," -:�'\..l1ente credenci(
da para tal.

- Sómente, quatro (4) ca(l.e�ras f :.) permitidas el1"

cada mesa.

DE'.fEJi".liJ1INAtÇ(i)ES:
.

A entrada nos Bailes Noturnos (vJ'a"ct'-' h menores.
De 15 a 18 anos, sómente é P?rmit:da quando acampa,
nhados pelos Senhores pais.

'

Nos Bailes Noturnos nã.o é permitido o uso de LANÇA
RERFUll'IE como· entorpecente (CHEFETA), sendo.
que os infratores estão sujeitos às penas estatutárias.

N� Baile Infantil é expressamente proibido o uso dé
lança perfume ou bisnagas (com àgua).
Não serão atendidos; sob qualguer .hipótese, no decur
so (dos Bailes, esquecifuento de: CARTEffiA: SOCIAL,

.

T{iLAO DE MENSALIDADE ou (ANUIDADE DE 1964),
bem come,> aquisição de convites ingresso.
Luiz Armando Figueiró Wolff - SecretáJio Geral
Visto:
Antônio Pascoal Apóstolo - Presidente.

COMUNICACÃO
Com o fim de melhor esclarecer �s associados,' a Dire·

Coria dO Lira Tênis Clube comunica qU,e, em qualquer even·
tualidade, deverão ser, observados os sel,wintes itens:
1) - É ind.,ispênsável a apresentação da carteira social

acompanhadq do talão de ,mensalidaq:e ou anuidade,
para ingress8,r nas dependencias ,da sécle Social eh
Clube.

.

2) - Não serão atendidos, em hipótese alguma. casos de
esquecimento de carteira e talão de :(TIensalidade ou

. aquisiGões de convites, durante as �estas.
;)) - Os convites sómente poderão se: !lClci'lirlJos por só·

cios contribuintes, em dia de Festa no período das
14 às IS' horas, devendo o associado apresentar seu

convidado a Di�etoria.. \,
4) - Nas;};i'estas Noturnas não será pe!"mWda a entrada de

, menores de IS' anos, mesmo acompar.hado' de res,.
pCll1sáveis,

!j) - Pediinos epr;arec:\damente aos rlistintbs
ave não possupm carteira () seu

h _,'o

associado\,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�.........i"Vf'" t'

Povo grandes
.

,realiza<ões
.

Por essas obras que vem

completar a vida socia� do
homem do campo em con

dições mais dignas, a popu
lação' e as -'autoridades dé
-Seára concentraram-se em

. tôrno do Governador Celso

Ramos atenções sem pre
cedente na- sua história.

Igual manírestação ocor

reu em Tangará, onde. o

Chefe do Poder Executivo,
inaugurou mais uma Casa

Rural em igual modêlo e

objetivo à anterior, visitan

do a seguir o grande edifí-,
cio qué está' sendo cons

rinense, que lá esteve para truido em convênio Prefei-.

entregar ao colono um am-
-

turà MunicipRI-PLAMEG
plo e moderno prédio, onde destinado ,a centralizar tô-

í funcionará a Casa Rural, dos os' serviços públicos.
eJ;D condições de �ar efe- De sua passagem por, Vi

ciente atendimento, técnico. deira o Governador Celso

e ítnanceiro
,
aos colonos da Ramos troux� a lembrança

região. Ali os homens do da maior homenagem que

campo não onoontrarão só- pode receber um homem
mente melhores sementes, público. Tanto das classes

auxiliares químicos para o
. conservadoras- locais, como

'sucesso de suas colheitas, das autoridades, civis e

mas também agrônomo e I eciesíásticas, do povo em

especialistãs, além de urna .

geral, houve' a mais viva e

agencia qoBDE, que lhes calorosa demonstração de

proporcionará financiamen- carinho. Videira que até

tos para seus empreendi-' poucos anos como outros

mentes agrícolas. Esta obra tantos munícípios daquela

por si só já representaria região só teve em favor de

uma grande' contribuição da si a fertilidade do seu solo

administração estadual à e a bravura dos seus ha

vida daquele município, mas mens, 'recebeu deste Gover

na mesma viagem o Gover- no o que não recebeu de

nadar Celso Ramos entre- todos os demais reunidos.

gou à· população um posto Era o que diziam' as faixas

de saúde, �ssinou. contra- e proclamavam os oradores

to .cqm uma empresa cons- _ íocaís.r" Na sua passagem,

trutora para a_abertura de além dd que j'á antes lá
'

fi- ".

estrada 'que ligará Seára a zera no setor, da'�:educação,
Chapecó, permitindo o fá- o Governaddr do Estaria

, cíl escoamento dos seus inaugurou a grande ponte

Reitor-aprova ,proposta ,p'ara r Cnn - :::'����]=�,o:o;;�:m;E' ���:ll:::�:;���=:�
.

d d stmar a prefeitura cia do DER, inaugurou a

truça�do Hospital dE Clinicas da' use ;;:t�t;��t:u::E: !:;,!J,��:���;,:�::
Após o (memorüll da Co-

.
500 LEITOS

"

reíra Lima em' seu despa-l, vação da rede rodoviária nará a delegacia pública e

missão Encarregada da cons. cho, ao aprovar a proposta municipal. cadeia.

trução do Hospital d€ CU- O referido Hospital, que do professor Hélio Ferreira
-nicas e do parecer do ar- tem o seu custo avaliado Pinto, solicitou urgência no

quiteto da use, foi aprova- em um bilháo e duzentos, início dos trabalhos, , que" 'II!!t. _,'_'''''''''_ ..

da, pelo Reitor João David milhões de crUZeirOSq'utl,enJh'áeI1�/ dg·oev.e�ão ser Ç,�IltI::�:ado� 10-, � ,i.'

-

Rrograma'ção de 30' e 31 . i
'Y

Ferreira Lima, a proposta capacidade p�ra _

• .

...
� �

.do arquiteto Hélio Ferrf!ira t,os leitos e será um dos
" ,i -,

,.
,�, do correnf-'e' ...

Pinto, da capital'.' inineira, mais I?em instàlados do QUEM É O PROIi'ESSOR' y". •
para .� elaboração. do ante- país.

' HÉLIO FERREIRA PINTO • ",,"

d G "-

projeto e do projeto defini- . Como se sage; érE;)nomados Terce·iro· anlv'ersano O .overno •
i\;W.Y9;' 'Slo ,lt�Bi��� �as Clini- . aiqy�t€lt6-s) ao 'RiQ; ,São Pau-, O atnuitet-o Hélio Ferrei- • �.

C 'O RAMOS •
êà-a(;:�we., ,�erà;;C?f;rstru�do,no )o;'\0,u1uíabaiâ' e' Belo 'aori: ra ;Pil1to é pro,fessm '�ate-., ) ElS I. , I11III
Conjunto Universttário , dEtl , ".z'onte· apresentarám pro- drático d Uni Elr -id�e d . ... .�

'i
.. , ... , •. ,,'. '

, � '. ._,-' a.,,: .. o�' S.
,i

_ :
e �

\ Segundo fO�QS inform�d�s o Gapinete de )telações�Trindade. '::" ,.,,', .. ,'� Tpo�tas a use para elabora- Mmas GeraIS, tendo varIas; ... , ", .,'
.

.

...
,

• I I11III Públicas' do Goví>rno estabeleceu o segumte programa
ção do ante-projet� e do obras publIcadas sôbre ar-':", ')

,..
.

'
. - '., G

� �

Pl'oJ'eto def'I'nI'tI'vO -do Hos-
.

'

.

de comémorações do terceiro amvel'sano do overn0lll'
qUltetura e no tocante a 'I11III .

<. .

.

, �
pital, 'que para suà cons- constrúção de hospitais, pla- ... Celso Ramos: ...

trução terá ,como consultor nejou mais de uma dezena' DIA 30
t

"

:"

• 10,00 ...,.. Inaug!lração do Viaduto e Acesso ,��, rave� ,

q proie1>sor Odau Pacheco del.es em vários Estados da . I
. / da rQa Gaspar Du�r�; �., .

Pedroso, urna aas' mais al- Federação, inclusive no Ex-
•.

> .

•

10,30 - Inauguração do Grupo E�CBI�.r ''''''�'''... ' Edlth.tas· atJtoridades do" Cobti- terior. : .

I11III Gama Ramos, em CltPoeiras;
.

nentE! 'em construção e .,1a- Prossegue,. assim o Rei- ...
'

.

I' G d �
'jenameÍrto de' Jlospitais ..

'

tor . Ferreira Lima dando, ,�I,OO J InaugUl'ação do. Gfl.!-PO Esco ar overna or...

\
•

-

<Celso I Ramos localizado na Prainha. ,I11IIIcontinuidade , as providên- ...

l\R,��CIA cias visando a cónstrução' DIA31,. ,

'

III
\ - 900 - Missa solene em ação de graças na Catedral"

'. dO cDnjunto uni:':,ersi,tário,� ,
,

•..l' ... Metropolitana. .

.

_. .:
'.

_.
.O Reitor João David 1"ez:.,.__dà TÍ·Índade. .

-

- d• "10,00 - Inauguração da exp�sIçao fotográfIca as
I11III

� das�obras do Govêr,no. ...

... 10,30 _ Assinatura, em.Palá�io,\do contl'�to da pa.'
• vÍll1entação asf!Ílti'ca da.SC·23, trêc�o BIU,,' .

, � mcn3u.Rio do Sul, seg?mdo.se desfIle das
�... máquinas rodoviárias recentemente adqui- ...
-'

• ridas' p�ra atual ãdmini�trl\ção do Estad?.
•. 12.,30 - Pronunciamento do,' Senhor Go�e�nador� .

� Celso Ramos, atraves de uma cadela de ...
... emissoras. : 'A _. •

21,00 -"- Partida de futebol entre o premIO Portoale-�

_ grénse e Avaí F.C., ,rio es�ádio Adolfo kon.'
Cler. •

--�-��-�--� ..�����
-_ C

.

.
y'

\

ESCOLA DE ENrGENHARJA:

grato

Em Concórdia o Governador Celso Ramos inaugurou a usina que leva o seu nome.

A hídroelétríca do Saltu do Esperinha, projetada pela CEE, servirá a uma população
. .': ':- ;: " rural de 100 mil habitantes

"

da lr.augútaçãó da moderna Casa Rural de Seára;' onde

,,:inclusive uma agência do BDE
funcionará

Vam'ós a Sãó
,

Joàquim em
. ) .

'

Jevéreiro
� .'. -: '"

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

'------------'�--�-------------------------

Cjnco mil conde'nados continuam
•

I ,'. '.._, \.

soltos,'em Mi nas
BELO HORÍZONTE, 27- ,da PoliCia do vizinho Es

(OE) -, 5.000 condenadds. tado, que acrescentou' não

pela justiça d�Minas Gê- IJossüir meios para deten

rais, estão soltos tan.to ria ção dos criminosos, nem

Capital como no iqterior 'presídios em que recolhê-

d? ;Estado. A informaçao é los. - \

.' .

Mais de cinco dezenas de máquin�� rodoviárias, n(,)vi
nlIa.s em fôlha., çstão concentradas ali no novo aterro da
futura Avenida. Beira-Bar, ao lado da rua Frei Ca eca.

'. Ama.nhã, 'ioda essa maq�ina�w: esta�á distri�ulda lJelo

:;v.';i!';S� ,O, ila cnnSp,rva e ,const�;ução das nO,ssas eslradas:
.

.··"�"A:'�lOrm.%�fJl1Centl'&��o· traiu �'J?Swul��,
1\i!éhi'oilino'11

' " ' . ..,. ..... . . ..... 7 ,

. ,�4;}jll
'

.
.

Na viagem que
.

o Gover

nador Celso R?r!:os fez a

diversos muníc.pies do pla
nalto cataríners.e, foi alvo

de váriaS: demonstrações de

consagração pÜb��ca. Esse

carinho entusíastíco tinha o

sentido da gratidão às rea

Iízações que o Governo 40
_ Estado', semeou r por todos

aqueles recantos.

E;:m Seárl.a, pequeno, mu

nicípio/ que só sobrevivera

pelo valor de seus habítan-:

tes, tôda a população rural

se reuníu ,para saudar o

Chefe
•

do Executivo cata-

Concurso de Habilitacão
� I

'

A S�cretaria da Escola d�
Engenharia Industrial da

Universidade de panta ,
Ca

tarina está avisando aos

candidatos: in:;;critos ao, Gon;
curso de Habilitação que o

praz9 para a _eritrega dos,
documentos faltantes elfPi
ra no dia ,'J

'.
de • fevereiro' e

\
que, Q expep,iente, para a'

entrega. é das 09:00 às 11:00 .

horas. Otitrossii:n, informa

que o caleI).dário das provas

9-0 Concurso é o seguinte:
Dia 17 de fevereiro - Ma

temática

legalização
I do PC

RIO �7 (OE) Co Gal. pe

ry . Bevilacqua. f,ez decla

rações manifestando-.'Se fa

voravelmente a I>egaliza
ção) do pa:rtido comunista
no Brasil. O militar. toda

via. fez restrições a atual

'posição ü;s entidades sin

dicais nO paÍs·.dizendo que

precisam ser espurgadas
dos 'inimigos da democra
cia.Dia 18 de fevereiro

Química,
.I

Dia 20 de fE:lvereiro - Fí

,si"a",
Dia 21 de, fevereiró - De·

senho;

)

Outra greye
SANTOS 27 (OE)

componenÚs d,� emprê·:;as
de navegação, ameaçam

por s81ári0s

....

O atendimento 'Üd atual administração estadual à população 'do Oeste dilatou.

todos os setores, No clíchê o grupo esc.olar' de Arabutã (Concórdia), " in�úgur
pelo Governador Celso Ramos

Festa da
produção
,Está em' São Joaquim
uma equipe de .. técnicos do

Projeto Gado .Leíteíro, pro
cedendo a instalação do

seu galpão metálico, para I

C t' r t t tabrigarvtzü animais, \A res-
I

a O.ICOS pro es am con ra
ponsabilidade de julgamen- "

to dos bovinos de raças lei- congresso
-

comunsta.
teiras está nas' atribuições
do Prôjeto Gado Leiteiro Br.aeíüa 27 (OE) Reali-'

que em' ;Santa Catarina, é'.o zou-se o�tem a primeira

órgão especializado, '-- ,ma�üílestação de ;'protesto
, .

'----------------�--------�----------------

O�ESTJlD
O MAIS �HTIGO DIAJlID .101: SANTA, CATARIIU �

Flortanõpolís, (Terça-Feira), 28 de Janeiro de 1

contra a realização
gresso comunista d
lhadores látino1,a,
nOS. da central .úní
ra em andamento

...-:: �, .,.

pitàl, da liepú:blica,.
festantes .Borta,nto
czes. co� os dizer
CATOLICOS DE

LIA EXIGEM �
VÃO. desfilavam
ruas de 'Bra.}í.lia
os comunistas con

vam
'

tmpertubaveis
"zando as suas funç

.

Johnson diri.ge_ merseeem�aq, I'

,?'patliª'rca, ,de ,constantinopla',
Wa�hington\ 27 (OE)' - quãb profundamente a�

O presidente Johnson dí- raizado está õ' espirito de
fr,aternidade, sinál alen-,rígju uma mensagem ao

patriarca Atenagoras Pri- tador para todos os que

:medro, Jde ç::Onstantinopla. estão dedicando a pcomo-

que os ver as bôas relações' enbreexpressando-lhe "

norte-Americanos de tô- índivlduos e povos".

das as religiões s,e ,s'enti- ---------�---'"'"'!---------
ram profundamente ím-

'

'A"lnda ,a ,visifá de Ney Braga'pressícnados pelo esp'írito
de fraternidade que pre- /.,., '" a' F'lor"llno'nol"IS

'

sidiu, a sua r,eunião com o a
_ 1-'

Papa Paulo Bexto. em Je

rif8ale'fu_' Àt�nãgó'ras YI''''' res.,;.
pondeu "dizendo ao presi
dente' Johnson que "'o Pa

pa e :eu estamos igualmen
'te conil1.ovidos por' 'es,sa
reunião. assim como pel.::t
apyovação J11_\lndiaL ,que
esta recebéu". acrescen

tando: ""Isto �demostra

Seminário da
I. {EPAL: \

Os

,

BraSiília 27 (OE) Este

seminário sêrá em nossa

história a primeira tenta

tiva na definição das·�
ses de ulfia poIític,a, ec.Q-

�

nomica realista. Esta de
claracão foi feita pelo de-'
legad'o brasileiro na con:
gr·es'So da Cep�l srs .Celso
Furtado, ',ao falar no on

cerr.à,m'ento da conferên
cia con}inental ônbem rea

llzado em' Brasília. E a

cr,escentou: "Em' a,penas
uma semana, foi possível
realizar. graças ao clima
de compreensão e toleran
cia que existiu em todos·

" ,

Qis momentos. uma massa
,

de trabalh.o me excepciOnal
\ valor. Para' abrir, caminho
ao desen�olvim�to os

paí�es subidesenvolvidos
dependem lT\uito· mais do
comércio internacional' do

que das Nações já indJs
tri'aUzada'S.'" TerminOU

-

di
zendo: '''Em nome do go
verno

'

e )Povo Br.asneiros.
agradeço o trabalho aqui
realizado que meu País
classifica' cQ,mo de' excep
cional

'

Gig�ificação".

; ,Em Florianópolis, o. prof.
Dias 15 à 17, . vamos à ARNALDO S THIAGOFesta. da Produção, 1964. ,,'"

.

,
'

São' donos da Festa, o po- Afim de realizar confe- por circunstâncias alheias
vo de ,são JoaqUim por sua rências sôbre os importan- à sua �ontade, ,encontra-se
Associação Rural;

-

tíssimos acontecimentos que' ne�ta capital o nosso cons-'
'Tem 'a orientação do Go: .. que se verificaram recen- tante cOlaboràdôr, profes

vêrno do Estado atrav-éz da temente em 'Uberaba e sorl Arnaldo S. Thiago, de-
.

Secretaria da Agriqultura; abundantemente registrados legado -tia Academia: Cata-
E também tem a colabo- pela

.

revista "O CRUZEI, rinense de, Letras' junto à'
raçãp da Prefeltu�a Muni- \RO", em suas edições I de 1& Federação das 'Academias
cipal. de, janeiro e 1 de ,fevereiro <;le Letras do Brasil. I

Pôr 3 motivos vamos ã últimos, conferências que' O nosso amigo e :oleg�
São Joaquim em - fevereiró não, se puderam realizar' de imprensa deu-nos o pra-

)

bos dias 15 à 17; zer ·de SUa ·visita.
- Fazer uma yiagem agra-

dável e bonita; ,

- Rassar 4 noites e 3 dias
no m�lhor çlima de San-
ta Catarina, principalmente
nessa época do ano.

_: E partiCipar duma Fes·
ta da Produ9ã.o que muitos.
111unicipios vão realizar em

São Joaquim.

t�
"

""� 5w.etã,riO de Impren- referências elogiosas

sà do Govêrno Paranaense,; 'prensa catarinense

o Dr. Rubens de Arruda Ra- mais antigo Diário de

mos, Diretor de " O ESTA- ta. Catarina, agrade
DO:" recebeu expediente em (na oportunidade, a f

:que. em' nome do Governa/-acolhi<_:!a disp��sa�a a

. 'dor Ney Braga, I,
são feitas vernador do, vmzmho

do. '

! .\'

X

Lages - 13.1.64 � De re,gresso da Faz�nda, a,
ma excursionista, 'reunida no Lage�-Hotel, re�ãt
consignar em ata, por todos assinada:

1 ° - um voto de congratulações com o

RalTíos da Silva e com o dr. Horá�io Coimbra pela

talação do NOSSO BANCO em Lages, aO' 'mesmo te

que lhes levar comovido a&radecimento pela �ent
do convíte, 'que lhes proporcionou a memoravel

curs-ão' I .

,

20 :.___ um abraço especial ao Tio Ari Costa e ao

como a todo o pessoal da Fazenda, pela �e�pção.
ternaÍ e -pe'las horas dos espetaculos '. ca�peI,ros, I
tas para tantQs, que lhes foram oferec�das;

(j
, 3" - o mesmo abtaço de agradeCImento

. aoS
V

mãos lageanos: Waldo Costa, Armando Ramos, dr.

ny, Dante Maroto, 'Mário Lucena, dr. MunLd, Soli, NIl

,-'�,:Sérgio, Belarmino, Belarmino Junior (do NOS�O �B
CO) Torradà, Célio Castro, irmãos Varela (VIOla?
'band�lim), Waldinho, ProL Jade, Neco, dr. Jor�l

e
Tio Lauro, Ari e Nelson Bpl.escher �medalha de Cle

nê), Des. Carril);l.ó, dr. Acacinho,"Carlos Maced.o,_Da
'Lucena Careca, Cláudio B. Costa (com restrIçoes

.Piriqui�O) e a todos, enfim, que os .cercaram de a

ções e gentilezas do primeiro ao qumto.; .

,

. 40 _ expressar sua gratidão ao presidente,
deiro e a. todos os membr9s da diretoria do Ser

, Tenis -.club� pela recepção, transmitindo-lhes, a? _

III

.

mo tempo, los mais calorosQs parabens pela eXIsten.
. e� Santa Catarina, de uma sociedade como a que
,

gem: cQ�pleta, ,cercada de beleza e bom gost!? por

dos os lados; ,

.

rI"'

50 _ considerar o Iate de Florianppolis como 1

-do Caça 'e Tiro,' para tentaJiiva de recipr6cidad� �
honras recebidas,e mandar dizer ao presid�nte ArI,

.

seus companheiros i aOs demais recepcionantes: nO

casa é vossa!
.

,

)
.

,
Destaqhes: a, pedido do d�., Herniíni� Dau� :.

dir à exma .•sra. Ari. Costa que mande aos cozinh

do Iate a fÓTmula de �emperar soquete de carne

prato 'que, à só record�ção, �õ�' água na bôca.
. . ui

J Na sua restrição ao ClaudIO B. CQsta o pmq.

proferiu O· seguinte vóto:
I. .

•

"Com restrições,não' à; pessõa do excelente anU
dO

mas às intençõe,s com' ql;le trouxe para /,a fazenda .

Tio Ari um petiejnho cheio de. :plostranças de a

de" ."
De' todo� a todos: thímk you!

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


