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o CheIe da' DelegaCia da SÚNAB, recBbCn o seguin�
te telegramt:

'

.

. Pr�sidência da Repúbliêà,' Superinte�dei1te NacIo
nal do Abastecimento (SUNAB l, Espécie: OFICIAL,
Origem R:;:O � GB, Data 13, Hora 18, Via a. segUir DCT
CHEFE D]pLEGACIA DA. SUNAB

.

- FI.on; �N6POÚS
N' SUPER 258 DE 13-11-64 - ÇOMUNICO�'PORTARIA
SUPER '2�5 PUBLICADA DIAdIO OFICIAL UNIAO DIA
iI CORRENTE AUTORIZOU M"JORÂ.,� 39,JY POP CEN

,TO FARINHA TRIGO PURA VU 13;0,&7 POR. L;�TO ,F4,.
RINl \ TRJGO .MISTA' ET 17,5 POR .CENTO :.:�ÃO P".r.
SÓS LAURO MAR'·TNS FA1FAS CHEFE ,G.ABI-NÉ'TIB
SUNÀr
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, IBRASíLIA, 24 (OE) O
Ministro

'

Luiz' Vi�M, FiIhD, -'

chefe ,dn Casa, CIvil' _da Pre

sidénc;i.a da' R.ept:�Jüêa f:!:t "

mou que,� de9isão ele :" ...'1",
ser;i integrallnentc cumpri·
da pelo. G' \'er�. ) Feder-al.
Acent'.u entretí'uto; q.ue
·as trdpac feder<\.i� em GOi?<>;

.�. :

_-:

A Rodovia It'ljai-Curitiba
,

nos, . denon1inada' SC-23, é
,considerada a via' de - comu

nicação mais' important!;l.
'dentre as que compõem o

sistema. rodoviário do Es

� taifo, devido.' ao,.. seu- trQ'la-
·'elo.'

.

J
'

Seu encontro com a BR-2 é
'ponto de convergência do
seu tráfego, que ·conduz· Ia

produção da zona, anulan
do . a evasão da, economia
cat'lrim;nse 'para Oê ,vizinhos
Estad�B, .

'

".

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

A úossa Capital. $'amlOU
mais ; um acontedll1ento
sociàl de gala tradiéi�nal,
com .

Baile das Orquídeas,
quo' Vtl1l sendç realizado
em n6vembro . de cada' ano,

apresepi 3;ndo o deSfile de'

cOllfr�ternjzaçao, das· debu

tantcé catarl11cnses, numa

promàç?,o CD ';;nosso Repor�
-

tcr Sacial -':: ',,taro B�r

tolomeu. :::__",bado, Q vetsra
níssimo Clube "12 de Agôs
to", foi mais uma vêz sé

.

de da elegante festa fie

c9ngraçamento soCiatl, que
. reuniu a $f)ciedade

.

catari-
nense de

I

dez cldad'
Estado,

.

Foi: um encontrc.
de bele�a. que reuniu qua
tl;o. dez.eú",s . de menInaS
l1101}P"; ({u.e neste _.ano foram
de ,�al1:a', Cáit:1rina, O ele-

g.$.nw :Halle de gala {:ontcJU da Gráça Pinto, do Clúbe
C\h._ a j::l'Cse.Dça de' MISS Doze; .lUla L;igla; Pi111l0 '.".

,H.l:':"",,,L óJ - j�'- ,;e.ta Tllt'-
.

mermann,' l�lo ao Sul, (.:1 \1-
.

rez�� Va:scOl-..:::ello$, que .
.foi oe COncórdia e Eliane' Uj_

ãp_a-uciçdiBSlrLl'i pela, soÇieda res, do CluI" Doze de Ago::.
de Que lotou

.
os salões .) to, Foi es�olhida RainÚa

Clube Doze das Debutante� --:;-. Lcor\or
A bela páranaense,

.

COl1" Pereita Oliveira;
quistou. <lB"'ciedade Floria-

nópolitalIP com -sua pele- X
.I'

z� urincipalmente pela Nas fotos "Klless' Mlss
sUa simpatia .muito COI11U- Brasil 1964 Angela Therç�a
n'icativa que sabe realmen Debutantes il.e se. 196t;
te repesentar o maior ,,1- Leonor Pereira Oliveira.
tulo

..
:e beleza (" Rainna . das OrqttídeáS;

brasileira, prOmovido ,pelo, PriÍl.cesas: l\lal'ia da G.ra(':t
"Diários Associados", A cri;:

.

�nto, A�a Ugia .Pin-b� Zl
n\i1lsão Julgadora Presi�i-' imermAun' e' Eliane Pires.
da, por Angela .va�ónGP1- ').' ,
los, esc01).1e11::. Rainha das' "l\specto

.
geral das, d�b(l

Debutaútes de se, 1964 tan1:es, com o 'l)rOIn(}toi' Re.
Sandra Zanatta, ,do Mal11- pôrlel' Social - Lázal'o Bar
pituba; Prulcesas: Matia· roIÓ'meu\ _;; (Foto ]iliess).

'ini� ério Ia u�rra eill! U!:iu I.rV!1
,RIO, 24 (OE) 1-. Porta- serão acatadas 'as decisões afirmoú que não ex 'ste 11:1-· Jl,Aquekl 'Estaclo, .eontínua o está bem expresso que o dor l\lag�Jhã('s Pinto expe- dever de -prescrvar os obje- nia, io:j, regvessou a Brasí

voz do Ministério ffi!. Guer- judiciais;' Ujas ·frisou. que da até o momento sôbrs . .ih- clima de perturbação da t. Govêrno eor.sínuara vígílan- .. diu a; seguinte nota: "Louvo
.

tívos da Revolução, O mo- lia, &PPrlendo a charr-ado

ra, desmentiu . que a p,OS- 'não transígtré na defesa do tervenção : naquele ;Estado, ordem pública e aind� pOl:-! te e não terá "dúvidas em a atitude do Presidente Cas- vímento revolucionário é do Mínísuro C:::1 Guerra, (1<.3

sibilídade de decretação regíme. Lideres polítícos. e Dissi que a situação tanto Ciue o Govêrno considera. os, adotar as providências .que telo 'Branco, Quando, respeí- irreversível. O G wêrno da antes
:

de seguir para o

do estado de sítio OU de, entre' êles o d�tado Mar- em Goíás como no resto d ) acontecímentos .de . GOi&s: julgar necessárias para a tando, ,á . índependêncín d. lS República, continua a mer=- Palácio do Planalto. res

intervenção em Goiás, 11a- tíns ROclIigUes' deClàra�8m naís, é de i absoluta calma. delíoae.os.>Sôbre a possíbí- . manutenção, da ordem pú- poderes da República, aca- cer o apóio' ele todos os brs. pendeu � perguntas dos jor

via sido colocada cencre- que o govêrno pautará, 'a 'l'ambér. o assessor da írn- lidade de intervenção, de:-, blíca.:' .tá a, decisão do' Supremo síleíros, deseosos de ver o nalís+as quo se encr, rtravam
. tamente: Desmentiu . tlim- sua ação .•10 caso de' Go!.�s prensa da Presidência da

. '�ia!'oú' n Ministra
.

,Vi:a� "
BELu HPRI�DN'l'E, ,24 ,:!,ribqnal Federal, Dou tam- seu Ipaís reintegrado na 01'· 3. área milí zar do 'weropor-

·

bém a. 'prontidão do Exér- da-seguínte mãneíra., República sr, José Wamber- Filho, que �a existe,' 'po- ,; '·(OF.) -. C9m respeíto
:

ao bém a minha $olidariedade .dem democrática e com sua to la Ccq:lital do 1J&'íS. Dis-

cito, garantindo que' reina 'l�) -r-' Respeito. ii, decisão to, declaro, ' não .ter CQM(;}- rem . acentuou . q\:le dentro. pro .uncíamento" , do Presi- aos propósítos
_,

que revela . emancípaçâo econômica as- se aquela alta')Jat("'lte mi·'

absoluta calma na tropa, da J:usHça que manteve 'a cimento de qualouer p].J'.!.L,O, (" nota distribuída p�ia l' dente d,a RepubliCa sôbre o em sua nota, de manter a' segurada; Minas Gerais rei- litar- que a solucã. da cri-

liberdade do' Governador sôbre Intervenção rederal Presidêncí«: Clft "Re:t>ública,; caso tie' Goiás, . o Govêrn"':� democracia e de cumprir o tera sua sdlídaríedrde ao

BRASíLIA, 24 (OE) -:- O Mauro'· :B..orges, ..., em Goiá" Por outro lado, Governo Castelo Br=nco, se de. Goiás, é de ccrnp �

Govêrno Federal deverá in- 2") - Isolamento dos ro- fontes m...zítares C� .Brasi· para qu= oossr contim. .ir a têncía e}. .lusiva elo Prcsi-

tervír no Estado de Go is cos subversivos 'denuncia- lia admitiram que noje po-
- -';- ,._--

.

sua .obra i..dmiuistrativa ,p dente da Rt :lblica. E

dentro das próximas horas. ·dos pelo Presiq,ente da �e- derã.o surgir �atos no ;05/ B·I
..

d O 'd
'

'

f'" equacionar com fi! Dflza' o� acrescentou:' '\s F,')r-

Aprevisão foi feita por: li- ptiblica em.Goiás e 3°; Con- sóbre'o caso de GoIás.' Em ai e· as' rqul eas OI problem:>;t; p�ClPômkos de ças
..

A"!11.adas recebc�'am

deres politicos após !;oma- . tinuação elós' inquéritos mi- Goiânia, tanto a Polícia MI·
.

"

.. ,.... ".

'

'.

1Il,'� ." ,:.. '

..

'

,

.

-

modó a ...iiviar [l, sitl. .. ção com sHtisfaeav a mr.mifes-

rem conhecinlento õ;a 'nota litanls cOntra o Goverr�àor litar c�mo � .l�o1íéia Civll,
_

�'.
'

do povo, Os verdade. 'os ,& taQão de Pl'<..s.j("-mto da H,e,

oficial elO Presidente da' Re- M,:mro Bórf "lS, estão de prontià, o, O elo- ·.i .'

b I
voluciona.ioê r1nvem ,SUPe-, pública, que alLs está 1 ?l'-

·

pública SôbJ,'e a decisãddo!. vernador Mauro BQl'ges �e:z'
,

.

.,', ,\
'.

� ',,' ,/,

,."" ""rar ·as cliversdndas por aJa- feita:l1rnte entrosado é0111

; sulPremó1· �rribunaJL :�detal,
'

v:S�AtS1LIAd,. '234' (;?lti1 'd'-l° um. apê10 ;;l? C0�g�e�eso:""�;l', .

'", .:: ·.S,U 'e.':B�",S:5'O',�:.·; .iJ"·. ' S·O.
:

','0.. .',: 'O' sI;> e�{��"mtes tôe
!j' andt 'remb,· ÓS 1 .itr istrd:)a;S IM11i1)�tl'i<'1':(C)1's';'� l'a�oA

pe a ,qua nem a uSLlça co- L'O lplS 1'0, "a . .:_USclÇa. oc .�- ra que E)nvlRsse .
a a�.,.. se lmiC,l"

.

em rno os o - respel o.
'

"
.

l., ."',

mum ,nem a 'Militar; pÓdé-: -r,(,_L1 es�a'm�,*a que desco· de Goiás, uma comissão de '.' .
. .

, jetivos CUluuns que nos le· do CPl. Cli 11<. l\"'�lo, Com,in-

·
rã' processür o sr. Mau'ro nhece qualquer projeto do parlamentares para. aveJ;'í- , I ,> .:,�. .

"

varam a desencac1'ear ° In'" :la:lte do ")" :U;,_{,<:!lh�)o de

'Borges s�m .licença da f ',- Govêrno, visàndo lhtérven- guar a situaçã<.. no Estado.
., � .

vinle').tO ne i" ·1� março Car:adores, I (1.1'. Nq"ucira

sembUia LegislátiVa. Em ção federal' no Estado,' d� Disse o Governador que tláÇi) ·renovanl.', eSI', 'a!l.,;as e a la P8Z --':lU D entender que

sua manifestação disse o Goiás, Fa: 'ndo a iinpJ:ensa, acredita- na hipót�se qc confiar. -'l. . do 1'0·',70". aquele p"om,x:;iamcnto é

Presidente da ReI=:íbliéa. q'le o Ministrr,
.

Milton Carrpos' intervenção � e dfl FuI em de ordem J)�ssoal -lo Ce1.

Goiás,' afirmnndd ,qUb" .J;lão BRA�:LIA, '4 (OE) C 1)8.l1n" : '\0 devenr1o' ,;cr ín-

e;dste"'l moti.vos para' a de- Gal. NOf,'1.1f"; '1.' 'Paz, q( ? pc. ." ,)lçl �d., .
1'()]1V) na.nif<::s·

cretaç<-..1 d'1, n�edjda, OPa, tiu e;,va m.u;lh.ã, para Goi{ .<\,�ão d'is �,lQT'Gas Armadas.

lád.o·
.

das E.Bmeral!ias rev(.�
,

1011 esta J)Hl,1ltJ;; ql1e :3, fóltl.).u·
ção �)111 Goiás j de (''0l11p1e
ta Cl'llma.,

-_...--�---_:_,_",;._, - __..

Comissão da, BR 59
, I

' , "

'

Reunião' Sexta Feira
seguem . ininterruptamente,
visando .ü sua conclusão at(:j
o tél'mi:..f1o do presente exer
cício.·
Dentro de breves dias' se-

. rã1 iniciada � :pá;vi'nel1taç�?o
dst trocM RiÇ)',do ·:SU!·SUqi-i

\.
.

,

,.' n<h, abrsngel"Ído.' um 1'/:,,-, ...1'-:
O Plano

. dé· Metas··.elo �"1�) de 25 E:111, Os flagrantes
atual GO\'érno t.em. dado li .bl1��O., l'cigistram , asp_ect,os,�eScia esfr�,da o 'valdi:'"

. (f4'e I elOS' tmcalllo"S G0' fmplant'l-
,mil �l11pi'8eqdim�nto' fie tal i' ção,' que 'nO momento se

. monta merece. e .os serviços r�alizam: naquêle frechá da'
�e l(;a!1flUr1 iftpro�: . rOdoviii!, SC-23•.

I'
.

I

Conforme foi deliberada rente, .no mesmo local aCI- rar; para /se fazerel1l: pl't;J
pela COmir;são' 'pró BRr59, ma mencionado e con11 u�i- sentes á .citaM se3s5.0�
e111 sessão realizada no dia cio· às 20 horas, Como' da. Comissão a ser
19 elo corrente, no' audi.tó- O

.
QbJ'etivo dessa reuIll'a-o cons·t't 'd d

.

t·
,

, 1 'Ul a evera par lÇl- (riO. da Fede�'ação das ·In· será a çle se constituir um paf ao menos Um 1'ep1'8Sen.
dtistrif1s, '(toái a presenç'l, de Grupo çle· Trab,nlho com a tanto, de caqa ,uma das En
RepresC1Ú;antc de Clube de finalidaele de, tmçar ,pla- t;iÇlades e ClUbe ,LomlmJ.,
St;lfviçp: ',A:ssochiç,ól3s',.. :Fe�{J_' ", ,1��S pUl,a·. \:lUla Yigo,ro8a':'mot:r -!1 conveniént�1,l. de sua'
ruis e' E�tiçla.de' 'pe' ÇlUSfJ6, é�l111janlla::' ])aÍ'à A. Wtm:lrto' ]n;esença' jUllt�n'ente

. (;611'1'
ela C�pitâl .e- do h��tiOl' ,do'

.

du. BlH9, alguns mÉli1;1;1'Os d·l� sua

Est.a�o, .-' ����11 . de{ aytOI'iCJa- .1
•. Dada ",'1 J'ele1alicia de;\sa. qrg,unizagão, .

de-:}\'fm:uclpms; .c..stacfuais e Calnpanna, cu,' interessa'·· �l�ii. q�dj's'queJ' tnfol'l11a:
:U:.e'crera�s, ficou as..<;ent:Mu 'c10' :iierto :a. t�cios of? :'Cata- pões �)oderão dlri"ir-se ao
nova reunião para ';a próxí- 1'111e11S08 éOIlc!lall1·':;1�.·;;O·. <, '-)0'" '0"r' ·

.. ·'Jo·".a"'''·,- ,,;.. _"r" S'
b

•
.

,<

..
'

,

"

". -. . ," .,<lI :""..;J-".i/" U -

:'. �;'.: v m.a la • lqtWlnt, P'J-'
ma 6a. rena, d4'L,;;'7 eLo dos cJ,uantos-ae�eJ("ln'eQ�, P.' lQ :", �!r'''Ie ""'ti':-_.' _�.':- _',

.

_. ".

'",.:.";),:;'
_' ,'!'I,. -,�.. ;,,;_ .. ��. .,�,:.,�,-� ::�.�";��,:<:>

.
Ef(;Jtuaildo a lÍgtição do·

,

pl!lnalto catal'illenSe ao pôr-.
,: tó de Itajai

.'

de trâ.ltsito
serran

DO MOMENfO
�

Nenhullla decisão do GO\'q'ímdol' do E<.;I"dn IW(lt',
à ''}bserraçfio honesta e· ce bQ1H senso. edt!( w·1.ar, .dt.;

lf)lJge (lUe seja, o mais mÍíÚnlo slnal de !"'llltlbl':S!l1I) ,.

político. Se bouyc e se há gover:Bante quc puseS'iI' iiI'

bdo a pai. iio }lartidária, q�e tflO abel'tnownle' \'jIlCU1(;1

a UO dos <:]Ief('s de cxec'lltiyO anteritÍrcs. êsse (- o �I'. 0::1,

so Ramos. ,Não que se llüdessClll condenar as ('nn':c�s·

sõe.s 1101'tn'lis aos ]J:l.rt;dos 1l0.mi))alltes, cm ra:ó\o fJ�!

��:rópl'ia \il�êl.llaçfíó �jeitoraI e política,
l\:llis, IW['{(W' se dispôs a cY.ib,r agita9õc�s ,mriid;i·

ri;;'; l)1:('.l'llÍtidn.is ao exe-rcí<'itl do. t;<11'/.:"o. dL� culll�inank

'te' . sahiti<lllde, ,.cni;s.._ , j:pw..i=""::!:"rP4: ........ " "'fJY(�l'fUU'i��

��r<;etij- ...tT�� ., ..-\:..l.� .L:;ltH:::tVb",h"�'" ._, ,F.-: �'J':T=I'_��-
ca:t"'i1'jnêót,';t:con(1\iZ'fr-o;c -COIiJÕ ll'IâgJslra( . seUl 1\1t1'l\F"';;
.prefeÍ'l.L1ci:;lÍs nos'1); ii }}úbF-co�, lItcntfJ, iLdmri c{(.- ÍlI!'l!"
ao im \'t;,<''Se celctho c '1\0 normal fi el'icit'lll.e (k�ti(!brl"

luellto d:os ncgódos ad,lllinist.raH\'Ps, yis!lntlú HO ,u:l'lr·

radIO' l)l,'o;;h,>-,;su Ü.l Estado, ,\ asscr� 'io t\ dt', t'I'-'5tu, �obl':·

jaJÍhJlfe cOlli'il'l1Jada por todo tnu -pl',ogmma (h c{!n�t.l'!'I-.
'(,'õ�s rea1':la�lai>, a,bo!indu do lal'go pJal10 ue ócsenv'l!'

vir! '111.0 a� t:l'llb. ionál':ia:; perlus hmllamcn-t<ds, P;\I'U SI!

"�l.'-las a cCl'.imônia inaugural das obl.'3s cor,.p'· t,\;--: "

a-al.ad.c'1s.
0.'r10, o Iii, tido a (lUC,lJOI tradição e ]101' '�nnYÍc(.�ãll

como 1101li<',) de' lJrincípios. Íuaba]ados. JlUlllt(",l fh:lI.'Ii-
.

dal!e, não JH)'kl'ia .M'I' esh'anh(J it constitui!;., (lus [ln,l'

dros governa cl1taj.s, 1\c1e foi 'buscar va}ol'cs �1.'lccio'Ji!'

dOl'i,'PRI'a, t'o( u�';osi.Sêtol'I;�, itIc,ítifkados. eOll,l as ([il'dl'j·
. "�"'� .... ,�, ;'I· .. 'ti�, �t ����:,�_;..�� ..

,. ',. o',. ""� 'i",; .

'Zes -pa r tHh'ida";, 'hiílS\' tj!IYÜ)' '(jumHo,; poSf.;íhll·';" 11Ih(';�I,tll)1'

no c�:er('.íelo' j' nwiupal
.

a soHcHar;õcs
'

(Iutnis filie uiiu

comlcnsem espirito Ik trabalho, ca!Jacidn,t1c Clnpl'enl.
(ledora, eOI�lpc1C.I1cia '1ú�'ni;;a e at'uar;�,o 'extl'cm. (Ie }laJ"

· cia1islllos,
·Seria, ademais. 2Iuacl.'ôllico, UIJ� d:,�iso" tra('ad(l ['nin'

I
as· energias (lue se.

fundem' na _mcsma YIJ<ltadf cl'httiur;l,
(�m _]Jl'o}lIÍIsão do progresso de Santa Catarina, (':sta,)I'!{-'

(
cendo prioridade JlC fôrça de colorjdos }JoUtkos. Pu!' 1

1
isso mCS!110. o sr. Celso Ra.11l0S asscntou govcrnar ('II r· !.

·

nulo sôb)'c o mapa estadual, Vale dizer - absunclI-o a

(((na em toda a sua 'latitude, com os que a traba]h,wl

süm indagação qe er(!Js nem matizes p,u'ijcllhlrjtiia�,
mas sob li visão da pl'o;;pcrid.ade e da gr:lmjeza glo!jJ\is,

Ainda agora, ·ao l'e(ermular O Secretar.iado, assunto

quc deu margem II desnutridas �xplorações, o c]lefe du

IExecutivo objetivou o l'evesamento de eilpitcit'iades; I>I'm

ilemér.ito dos substituiltos, que deíllonstraram mn ulto
\ ,"

.'

e nobre }loder de dedicação, do mesmo passo que adqui·
riram soHdeide. conlmeimelltos e segural1<:a de aç3.o pa

.l'a a continuidade eficiente de sl�a ,ida llúblicú. Nã,l sc

'lpel'Oll, llois, quebra·do ritmo adnúmstrath'n, quc g·uar·
·

da as mesmas características do bnpulso inicial, em �HI'l

harmoniosa\�.,e(Jllência.
'

" .'
.'

. 1'01' outJ:O :la4o, no CUlUlJO do Legislalivll, .frente 'lU

;panon\ma do -Estado c da Nação, J'cgI�tl"OU'Sé lH1M llili-
" da conW'fccJlsão d.os dcsth}Í)s cataJ'il1CJíst'�;, traduúdil !W

'prOlJó�ito (le ev:ital' que se iutcrrolUP'a, com agHacl.o!'i.lb
e disl1éndiosas. campuuba_s, numa élJoca nãll lutc:i.ramm
te nm'mal, o pl'ocesso do desen"'úh�iJ1J(!l1tu estadual, CU!!]
o qual nos YlUJlOS marcando singu.lm· rcJi:vo 111t FCt!t:E!.·

'ção. l'\:lài.s uma Vt�Z, ,enfrentou o �T. Cclso J�1!nl!)'" ;1 'II'!.

ledicêncla ,lJolitj(Jueh'a� obtendo a Sl.lspe.n:,:ào ti:) l'Qwj·,
dcncia .da Asscl1lhlóia.� (JUC pOdéda h!J'·,·;r- tnUl';ÚJJ'1l1Cldll

em aLo ·('onsu.l1laflo, 'eUl l'cfe'l'ência à lJl'Ol'!'l)gnçii,o (II) 1:it:t!

nm!uláto, 1Jum' ddto da coiücidenCÍa, Nãu P';'�Í1'UI! t::O>b<.t

medida' - e poderia fazé·lo legltimamcnh', pomo e 5'0' i

vernador udcnista de M.inas - mas, corno II Pn;sideuk
da: itc]Júhlica, ·Só lhe cabcl'.ia acatá--J;, 'por jm;!tlicumcnt"e
perfeita e solJerana,

-

'

A -qurstão, I contudo, lua:ntém .. se em 1l0nLo·.nw!'tn,
coziu.bando-se em água fl'ia. Não há \"eleidade o1'U{·u.lar,
porénl, em .concluir-se que, tão logo· exija a ln'cmênüa
de tetil\)O, ela será resolvida JJi.�la fOl'ma lógica, llaturaJ
c eYidentc, que consl'fmrá a' traufl,üilidauc nos EsLadolS,
atribuindo-se às l\sscmbléias, como jus à ültegl'idauc au·

tOllôtuica,. o dil'CitO �Lccisórlo. J

Durantc isso c �nquhllto iS80, ., Govcl'llUdól' de �a1!:
ta Catarina não sc llivorcia da sua conduta superior, ru,
dif�reJ�te' a tdells 'e t:utricas, obedieute aos seus CO!!!ll!'O'
missos de I{Oliru" t:ixando inic:üiii"'a:� amplas, J108' �ua,
dros de tôdas'as 'atividades criadoras, atl'ávés da �ÚU" ..

.caçào, 'da' ',iação, d.a, eJ�trificaçãó, t1a. ,s�lude pública, da
agricu.ltura, todo um muuQ:o de .l'calitaçfi..o 110s uuséios

I
du pu, I) eata.dl!cnsc, bom,' Ü1.'ÚCll'ü,·esfol't'at!u ate:

l
ll1ais ye!�o:w� _

s;Lcl'ificiós : e, �olH'eiudo, j�;sqcell'U
l;t!!S ;ru1ga.nll:IAto:.. <. �n!Ctro i:;!!! sua. gratiliáúo

I _ _ __ � ..u: "_.� _ __.�..li.
�

,

��.........��
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enamento Q8 R E �C
Encontra-se em Pôrto A

legre, o gen. Adauto Ehme

raldo, diretor-presidente da

Companhia Brasileira de Ar

mazenamento - CIBRAZEM.

que realiza vísitas de inspe
çã-o das condições de arma

zenamento no Rio, Grande
do Sul e Santa Catarina.
hem como às obras de recu

peração. de algumas das 67

unidades de armazenamen

to existentes nos dois Esta

dos.

,
, Ao concluir, o programa

para o seu prírseíro dia de

/pellmanelí:wia; nesta Ca.:p,i1!al,
o 'diretor da CIBRAZEM ha

via visitado o comandante
00 1�1 ]1:"éroi� � ao V1il�
de Armazenadora SRS-así
3M.

O, general Adauto' Esm,e

raldlno e seus �i::om;panlílan-
� tes es,tiv0Fam e� v,isita' ao

governador Ildo Meneghet
ti. jUlíltlatrum.fie'.com 0$ srs,

Harry Arthurlie Lowndes,
superíntendente' regional-

,
Sul e jornalista Hcmar Al

ves. do' setor de div,ulgaçã-o
da CIBRAZEM, que os re

cebeu em audiência.
'Na ocasião, manteve o gen.

Es�eraldo uma longa pales
tra com o governador do

Estado. durante a qual fo-

ram abordados problemas
gerais de arr;nazenamento, ,

de modo especial no que

êles dizem respeito à pro
missora safra de tr-igo. quan
do- ficou patente a preocu
pação do govêrno federal

pela estocagem de produtos

lavouras de trigo; retorna-

rá ao E9tado no mesmo dia, -----, -_3,."""""''''',....!!",-.a""",...aa,,."'''''e_......_.''''g.....,.;....M<.........W�t"l..., ..., "iir'"'�
, viaj,aJildo para Caçapava dO�
Sul, onde visitará' uma uni-'

dade dá CIBRAZEM e. ao

aIjl.Q���r.· estará, novamente
em Pôrto Alegre. Quinta-fei-.
1;':;1. 'vW;ta,rá. G,uruo.a.. C�lU;;l,-'
quão Pelotas e Rio Grande.
retornandó à, noite. Sexta-·

feira. finalmente. será livre

o dia do diretor da CIBRA-
'

ZEM. cujas diferentes. visi-
.

tas serão realizadas por via

aérea, em avião especial; ,

Por ocásião de seu regres

so. o díretor-presídente da

CIBRAZEM concederá uma

entrevista coletiva. quando .

então fará um relato doas ob-

servações que colheu nas .zo-

n,as visitadas.
.

Itelt'E}}t0 P,1\IM as
PRO'XIMOS DIAS

,

l\'lELQ Até s�xtà-fei,ra, cumprirá
o gen. Adauto Esmeraldo o

seguinte programa: visita a

Cruz Alta, onde manterá
contato com as Cooperativas
Tritícolas e participará de

programas locais, pernoitaR
do, por fim, na residêneia do

comanéante da ADIS; no €lia

seguinte seguírã papa Xape
có e Xaxírn, onde visitará

OSV1\LDO

PELÂ SAVDE fÚPÓLICA DA CAPITAL
. Contorme pro

metemos lll;l. erõníca passada, abrimos espaço nesta célu

na para dli!� a conhecer uma carta que recebemos. sôbre
o que está faltando na Servidão que liga com a. rua Prof.a

Maria J.úlia Franco e o que lá se passa como grande' amea
ca á saúde de quantos ali .r"'ra.m. '

-

Famílias inteiras. -in:clush� escolares e muitas csían-.

ças estão. ameaçadas de se tornarem vítimas �,um surêo

tifoide, desde que medidas acauteladoras não sejam' toma

das a tempo,

Els 'a carta: - Jorn, Osvaldo. Melo. Red. e-o ESTA

DO". Nésta. O assunto, sem dúvida é daqueles que ta��ês
vossa fugir á. finalidade -dessa C91un�' porém, de, outro' ,

lado trata-se de resguardar a saúde pública, l!i"J:ando·a; de

lima calamidade que pode ser evitada. a. tempo. Os moJl�I"
dores desta Servidão, '(Maria Júlia Franco), 19.fundos, hát'l'

tempo í'izeram um' abatxo-assínado, solicitando da autorí- �
dade competente, fosse. essa zona da cidade servida com

uma rêde de esgôto, no. que foi atendida .. Dá-se, porém,

que fizeram a instalação da rêde; por um caminho d�fe
ren ;e, desviando-se da Servidão, o que 'tornou a situação
ainda pio:c. Abriram·se fossas para servir os moradores

e éstas, cada vez que chove se enchem e fazem estrevaza

'rem, derramando todos os detri�os morro abaixo e estag

nando nas curvas e desvios do morro.
.

Então, I)S que por ali residem, NEM DENTRO DE

CASA podem ficar, tal o mau cheiro insuportável. qu� fi

ca. Note-se que isso se passà há alguns metros do novo

Grupo Escolar da Prainha, fI;equentado por todas as cri

ancas daquele bairro e morros adjacentes, A situação dos

moradores da Servidão é 'insustentável, diante do que se

passa. Agora vem o verão, o que promete dias de verdadeí-

10 pânico para os moradores do bairro. Pedimos po� .vos
so intermédio.' que as nossas autoridades tomem a S�lllO o

problema para resolve-lo Q mais breve possível. Aténci{l�a
mente � moradol'es da Servidão (Maria Júlia Franco) 19

fundos. ,

Esta é a carta e quanto ás providências fi�:1m sob a

responsabilidade dás autori((ades ás quais eabem bma·la,s.

Touxe o diretor da CIERA .

ZEM. ém sua companhia. o

gen. José Góes Campos Bar

ros, superintendente reional
Norte-Nordeste, e o sr. Ge

neral Ferreira de S:i., chefe
do Departamento de Opera
ções da CIBRAZEM no Rio

de Janeiro.
----------------------------------�--------------

PROGRAMA gaúchos.

COZINHE1R'A--_........"..----........_'_....,..--..,."."...-.-.-'.........,....-, �

Precisa-se de uma, para trabalhar em

C
. /

oquerros.
.

Paga-se.Cr$ 20.000,0.0 mensal, Tratar
"-

pelo telefone 3&22�.

29-11-,64,
serã realizada na Catedral
de Lages, terá lugar· às
17,30 horas, onde os noí
vos receberão cumprimen
tos.
,

A umao da elegante :oe

nhoríta Eneita Sche.'1ke!
com o sr. Hélio Aquino, re-

m'apercute favorávelmente' ll:r,.
selo da sociedade da "Prin-
cesa da' Serra". onde .os ,';'

'

nubentes são muito estima-

dos.

'"
"

Situação . uràvissi
afirma Francis·'
CI-Campos

BRASíLlA) 24 (OE) - Lo, cisco Campos, autor do

go após o julgamento do primeiro Ato Institu,cional.
habc'1s-corpus, ouvido riela declamu que o Brasil de;
imprensa o }-rofessor Fran- pois da decisã" _do-Supre

nio Tribunal Fed�ral, está

diante de um imPfi!;;se,' de·

uma
I situação gravlssima.

Não se pode' prever o futu-

ro. finalizou o professor
Fr"mcisco Campas.
RIO. '24 (OE) - -O juris

ta Francisco Campos criti

cou a decisão do Supremo
,

Tribunal Federal, afirman-

"

.J '_ �
•

\

1
"

,

- , dó que ela cria 'Uma situa:

��__ ).,�,:p���r' �'}�'Ir,n,;sr, ..._,..,.......,.�-...
,,-,·t r3

� o, B
��� t ��,.. � � 4� �� ,. �_��.. ".f ...�.:rwJ...,.

.- ""rtQ.r "",� i�· ,\ y::. -� "'"

�T(o .t � YêffetúÍ'(li1tQ: '1 MmlSv!'O'
�. � 1: � rão Fllho, do Superior

,
"

.,..
., qunal 'Militar- �firrr:wa que

,
"do jeito que as coisas vão;
muito' em breve (><: corruLJ
tos e subversivos �01tarã�,
ao país". O' Ministro Luiz

Galloti que regressa hoje a

Brasília afim àB reassumir

sua cadeira )10
.

STF da qual
está" licenci&do acêroa de

20 .dias. disse que' a 'decisão

do' Supremo lião é inédita ..

pois já foi adotad� em ou

tros processos.

SCHENKEL A,r� '.iI :'1.')

Dia 5 de Dezembro rta:
t:zar:"se-á em Lages ,) enla

ce matrimonial do Sr. IIé�
lio AQuino com. a simp:',Lic,l
'e elegante seurioríta Lud

ta .schenkel, reunindo as-
.

sim duas nas mais presri

'\.
gíosas rarnílías da sociecia
de lageana.
} São .pais do noi'iO o l'D

sal Dinart� ( Antonieta.1

,

"O ESTADO" ao registrar
o' feliz acontecimento aj)_,:e
senta cGngr�tulaçõf',� ao

S1". Héliç' li a srta. E:'it'.;,ta.Aquinó
.

e da noiva o
-

cas,ü
:vo (Erminda Schenkel.

.

que
exteIl,sivas fi .suas
famílias.

ilusr,!":;!s
.' A benção nupcial.

-,I

,',
r •

11
O
-'l
o.

.
, �.. ,

,"

.'

,'. , , : ..

\ ,
',-

'A SEMANA DE
CAST.ELO

. J

'{

\ RIO, 24 (OE). ".-. O Pre

.sident� Castelo. Brànco é
. •pel'ado, n!l- Pl'9�a qui�
ta-feir� na Gu�nabara" �
de presidirá a reunião mi

nisterial no, Palácio das La

ran.1eiràs. Q.. chefe do 00-

vêrno voltará, a Bra.,sj;J.i�
fiexta-feira, após as soleni..

dages da intentona com\l

nista .
.

.

No mesmo dia, recepcio ..

nará, no Palácio da AIvo

rada, os membros do eon�

gre�o, Nacional por moti..

vo ,do encerramento da á

tual período l�gisla,tivo. r

Presidente, dar �pública es

tará nov.amente na Guana
bara sáàad" e domingo.

,,,

I,

, '

anfilllL-
�ÁDtOS·RADJOFONE.S ·TEbEVt�ORçS·E4ETROFONES

'

LJm. grandé nOn1,e nas� Améric?3s, agora ta·.11)Qém, (10 ,B�él'Sn
, .' �' -..,

Perq7"El é que o João zi·
nho ri quandO s,e fal!)· �m

a.umento �p palSagé.iS? �es

ponda a t:.sta perguata
ganh.e uma bicieh( a 'P"lvi
nha. 001, iôllila. ',s, cart�) po

�rã� se� 'remetidás

pari'
os

segwntes e�ereÇG03: Ita; a

�Bicic\etas l:Ua. Cons. a·

fra, 15{; fi!ial n9� J!:strei
rua San,tos $S�'áiv�' 37 ao

Jado. d,0!' \Í;�íiO� 6, oi, para �
�:�i_Q,,;�An.���:Q�jrntl(fi. \

'.,' ,

.", ,",;'1' ,'. <:,�
.-

�
,

'

..
':f'

� /

.\
.'

ii\(

( ,

,
.

)confecirnentos
c7\,

, ..

',':::i,OC/Ci/5

,

' '

O senhor; e a senhora Geraldino José Lenzi

(Ruth) em seu apartamento recepcionaram um grupo

de amigos; para um jantar americano, quando era

homenageado o casal Amilcar CnIZ Lima (Heloisa

Helena).
'

Com uma "Assistente" com curso de especializa

cão em Nova York, terá início em nossa cidade. dia

2� próximo a promoçâo "Dr. Ni'. J., Payot", afamados

.produtos de beleza.

Foi recepcionado em nossa cidade sábado p pas

sado o. Coronel e senhora Gustavo Borge, Secretário

da Segurança Pública do Estado da Guan'lbara.
.

.

N'a sede do Paineiras, domingo último. aconteceu

movimentada reunião,'. com homenagens a "Misse

Brasir' Ang�Ia Vasconcelos:

Mais cedo do que' se imagina a nossa "TV" esta

rá no ar. A Direção artística já tem seus planos e é

possível' emplacarmos 65 com image�s sonoras.

1
.

p�la Coluna "Sete Dias na Sociedade". do eolunis-:

ta petropolitano Décio Avil-ar 'Palma
•.
fomos in�orm,a

dos que foi lindo. lindo, lindo. o vestido de norva da

elegante Ana IMaria Schmidt., que realizou seu casa

mento sábado p. passado. com o senhor Leno Mauro

Cunha.

.

No baile ·das.Orquédeas, quando meninas-moças

represent�v."l.m sociedades de nosso Estado. foi elei

ta "Rainha das Dríbutantes", Sandra Zanat;ta, da cida

de de Criciúma. Maria da Graça Pinto. Eli'l.ne' Pires
e" Ana Ligia Zimermann, representantes de Florianó:

polis e Rio do Sul. receberam o título de Princesas.

Casamento: Realiz<l,r-se-á dia 19' prox�mo na C'lte

J\,dral'Metropolitana, a cerimônia' do 'cãsamento de Sô

nia Regina Mendes com o sr. Laércio Mereles e Ma

ria Elizabeth Mendes. c.6m o dr. S�ulo Rogério Albu-
-

\
rque. /

�'
oquitel aconteceu no Querência

-. Palace nti:' noite de' 'i_exta-feirl:!-, qual{çki era homena

geada Ve�a Goulart s� e Marit'l Baubi.
"--..,

'

.".,_,-

Carmmn Rosa C�ldas Ul� dos �'íll..�.(r- i;'
tes da cidade. será oradora das Formandas do Cl'ls
sico do Colégio ·Cor�ção de Jesus:

Com jantar americano, foi festejado o niver da

senhora Nery Bittencourt (Guiomar). Àcontecimentos
Soci?is. felicita a ,Ilniversariante.

I

Rainh� das Orquídeas, foi o título que o �legan
te 'brotinho 'Leonora Pereira Oliveira. recebeu nos.

Salões do Clubé poze de Agôsto. no ültimo sábado

no baile das Orquídeas.

Procedente dQ Rio, em avião especial chegaf'ill1,
a nC!J.'isa cidade, os

.

senh0res: dr. Bartolino de Olivei

ra Lima., dr. Luiz Carlos de Oliveira Borges e o Dr.

Teodoro Lelis de Oliveira Leite .

..

.Andrea,' filha do ça�al senhor é senhora - 'Dário
't

Carvaiho (M'l.ria Helena) festejou aniversário ontem.

Miss' Elegante Bangú: Com movimentada noite
de ,gàla,., r:tos salões dÇ> e.ube 25 d.e Fevereiro, na cida- .

de ,de São -FranciSCO, d.q $uJ. acontecerá clia. 5 próxi
mo" parada de elegânc,ia Bangú, pllra a escolha de
"Miss Elegante daquela sociedade_ '.

. Noite daS Fanta$ia�:' Está ,m�vimentando a so

ciedade; a esperada testa. 'que acontecerá sábado nos

salões do Lira Ténis Citibe, com' desfile de luxuosas
fantasias· do Carna'val "Carioca.

foi altamente festejado ,0 aniversário d9 senhm
..

WALTER LENGE .

. /p'
.lt Em :>'-<,?lrui visita e. n,�ssa cidade, comentou o cro-

nista social Sebastião Reis, que nps salões da Socie

daC,E; GUárany, dia 19, próximo, realizar-se-á elegante
fel" 'Ej para a escolha; de "Miss, Sociedaqe" Ieda Ma-·

:'::J vargas. "Miss Universo 1963". estará presente ao

é,:.,. __ �ecímento, na cidade de rtajaí.

CLUBE 15 DE OUTUBRO
Novembro dia 2·9 � às 20 horas

Disc··Dance'-
Dezembro - dia 5 ..:._ Uma Noite na Bahia

_, dia 19 _. Persoriagen� de Fil" Celebr·�s
--- C�,w!j,,�tli O: SAMBAMB.�� .;:

� f,t��, .,

,

.�'
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PA�IS,' 24 Os quíntu-
pIos nascidos com· Um pêso

I' ".'

'I·

,
.",'

I,
'.".

I

.,
,'I

" ".-.

, ,

.,.; "t::-'\-:-:

oliva +
.

.,

SOla••�
.

"

:-',i

o nôvo' azeite que alila o excelente paladar �a oliva, às' proPrie.d�des.nutri
tivas da soja. Com S U P R E M O você ganha na, qu:al.idàd�." e

.

0'0' '�á�or!
... . -;.

" t

Tenha seDipre 8.0,

PAmMENTAçAo MAIS
" RÁPIDA COM

..•
'.

,:t·JÚiiia1Zfia&y:. SA-35

Unidade completa para povimentoçôo oslôlrlco. A mais moderna

vib�o-acabadorà, agora fabricado no Brasil.
'

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

inferior a 1:,300 ,�g.\ Cl:tda" um;
.

Sambar e' de sua. espôsa de uma menina, .que pesou .. ':
.

rárd' De ; d�r'mb', ta:rribé� es-
filhos do carteiro

c,

Raymond' 27
' '.' \ t

"
.

" ,- ,

, .' . =t=>;»>
.

� ',anos, .contmuavam em es- ,,1.198 gr.c- lp,go nasceu um. eve presente ao parto, para

�-:---""�;---;-:--.-:-:-----_....--4'�"�',:'�-..;._""_::'" ,tado .satísratorío. Os ,-três menino, com 1,135 gr.;"umd o caso de se, tornarvnécessá-
•

'.
"o,

.; menin0s� e-.as· duas meninas, menina cona'útp gr.; e maís-. ria umà:'interv(')nc.ã6 ,o· crtúr-

INSTITUTO DE·("llTU·RA' .,·6'·'E:R'l:,:.··�>A."I,'I.J·(·.. 'A ..
,

.has�eram,:com'ip.ten.íálo '4e. dbismenfuós, com' i,244 e.''giC'i.'· .. .: ,' ..". ".',
\J IYI ;t1 A ap1ro?,iÍnadamente dez mínú-: 1,004 'gor., cadi u�. O' dr ; .' , : -: .. : :

.
.

.... ,

, .'.' '. . ".... tos.�'· ....
.

,.

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

,_

c- .el� ,�a�' deu a;. oonhe-

SUCoURSAL 0'0'"
.

.
'

.. -Chasqués foi 'auxiliado pela+ cer os:·nomes de seus:einco
.'

I ,

.'
/ ;'Já'�abiamos,do casô' há: senhora Fernande' �noha,.·'.fílhOs, títie'sã�,:peia ó�dem·

GOETH'�E
,'. .: . ·U111 mês-e tudo'e'staV\1··pr,e-.' 'um,<:J,' p'a;iteira .que. em certa,'; dé ;'nàscimentt1: �;cia:th�rlne,

,
'. INSTITUI' '"" -Ó, '. , P:Ú;àcl�.''., disse o, d�: Rbge� - oc�sHfCJ �já. áte�çlelJ um nas-.·('Tlll�r'r:y'-' M6I;i�qiie';;"':/i?q{q'ini-

,
.',' , ,

. ",' : Ohasques, que \, atendeu: o
' cpnel'ltQ.:tnplo.\Cà-!i�Aim dos: .

4,ue ,e;,Je1i'n�L11C, -,A.o·,�en�:rde-
Cursos de féri�s' ,;

.. '.';
t . " ',parto'. '�DeScoprimo� os'étu�n ' reéém�nfiscid6s: ,"toi ': c�}oca- :.ç�r, .de 'h�qje ;1'0t")':l.e,í;n�tidd

Preparação para exames
..�esti'··b·u·'l:a·;;e:s�·.·. .

'tilPI9s com 05 -prímeíres.,: ,do numa in:süpà�:ra.e.'ttans "�ue:a[senhor,n::SambQri'r,�ce-,
.1:. raios�X">A"sÉmh6r�vde Sam-, ,por_tado riJ,pida:ment.e· :parfl" ,'besse setf-;,ptimelr(j, yiilitan- .-

Inicio: 1.0 d.e' dezembro'
.'

.' 'bqr;, mãe :de outros, dois fi- . um hospitâ.1 il:if�ntilrq1ie se "ie:, um:,fupcio.náriO do, MiIliS-'C
Ins

. . ,., .

f
.

,.,

.:

S·
-

, lhos, 'já 'estava ínternada há : especiaiíza em eaid.:'ldQs. ,8 ,térió"çlo Cc;r.:n;ilo�·' ê.' T.�i��o-
. . crH;.ges. e In orm.�poes na' ecrétaria;.' . " , . -' ,.' ,< . " .

� ,vários,' dias' na Clínica Suza-' prematuros. odr.' Ch!isques' rp.unicaçõ.es�. para ' 'Ó :qual
2.as, 3.'1s; s.as e 6.as das 15 -:. 21'ho�s na 'de ASnieres, ..-um moder-. (tis�e que-qs.:cll;lcÕ- ,,:r�çêm- ,�trabi:llh� ieu e$i>ô�o: Depois'

Rua Vitor Meireles, 38 apto ,'3.' no hespital. de seteandares. �a�ci�os chq!á,r�;m: l�g�, :"0. 'YiSi�ou.:.? Ó �Iretbt.'dé:·�eg:�:\,o , Foi ,eo�firmaé.� l:im'a o

, O primeiro' a .ríascer
'

fo�:, que e .bom s:f.al ',e., �f; G��. ,SOC1<l1. "

.

�. <.próximo dia 30 a abert1.J.1':r\
--:-_'""":'__.,.___-;-:- � _.;.__.;_,;___-...;;.....;..:._,;_..:__ _:_...

'
-

, .. ." <,'o,
-

., :.-

':4� agenCifl. local do Ean�;o
''':, " , . , ';. �)t i ..

'< -;
i,

'1 , Cornércio. e Indtlstlia ,'. de'

..

, ,;�/; \,
... � :;, Minas s;.A. Ao ata preVisd'to, ,

',,_ :' " para às, 10.30 do ,dia ,3D, . e�' �

verão. 'estar presentes dÜ'e�,
tores- dêsse tradicional "es�
tabelecihIento de cl:édito

"

e,
.

ENTREGA IMEDIATA - ASSISliNCIA '�CNIr:A LOCAi. COM EQUIPE lREINA1)A PE

LA PRÓPRIA FÁBRICA - ESTOQUE DE p, .•5 PARA R�05IÇÃO • PLANOS DE

FINANCiAMENTQ. ,-'
,

IMAII· -,
S.A.

Rua Voluntários da ·Pátrla. '1981 - Fone 2-10'111 • C. P05ta1..2020 - PÓRTO ALEGRE -'RS

End. Telegr.: PATROL � Filiai: "u,:;:7 de "Setembro,-10S1 • Fone 1978 -

Cabra Postal 324 - 8Iumenoll·' Se,· Enil. Tel.gr.IA,GROPATROl .

" I,
• " <. -, .....

'

_" ..

r

9. A correspondência destinada ao Banco Nacional
Fonp' 6252 Habitação goz'lr,á de franquia postal.

- As 5 e .,' hs.

OU1ROBANCO

convidados especiais.

�------�------------------�
:.�.

Funciônários da
, ,

CtE vão,c'ác GS

PR.oGFWA DO Df,l(

Cinto :' \0 .n.;ç,�,
.

. Fone:. 36ô6

_._ ÁS 3 e 8 'h9ra� -

.Jack -Lemmon
.

, �t ;rley MacLaine.'
... ';. -. c· ,-,EM -4-

ritMA LA DOUCR I

Pana,vision
.

- Tecnicolor.

censura 'até 14 anos

'.
.

Cinr lUTZ
�.I·

, Fone 3435

ás 2 - 5 __, 73/4 - 93/4 hs,

. Robert' Morley .

•

Margafet Rutherford
,

. .,--em-"
.

'.

SHERLOCK i DE SAIAS
- Censura a'Lé 5 anos

r�f -! ).t(\VV
- As 4 e 8 hs.
:- :Reginald Kerman

',. Kei Meersman
-EM�

A 'ILHA DOe! A 1�nRES
/' PRomIDOS

, Cep.sura atié 18 anos .'

·,Cipp r:t,ORtA
(Estreito)

Cary,Grant
Laraine Dav

- em

AVF.NTTTRF.TlÚl OF. !õ:ORTE
Ce��ura até 14 anos

Cinp lMP�K.IO
- As 8 hu_as

'Jece Val dão
Vera' ViAna

-E� ...

�FALTO '1ELVAClEM

ce� até. 18 anos ,"
"

I

Chte RAJA'
. [São .tosé)
- As 8 horas -

'John Mills

Sylvi!l Syms
-EM--

LA FORA RUGE O ODIO
até 10 anos

,:\
,

,

-'"
.

\
._,.1"

\

, 1. 'b EANCO NACIONAL DA HABITAÇAO torna pú'
blicO· a tôdas ali; 8nWI'êsás que l'rÍanten:,am empregados
sujeitos a 'descqntôs ·pá.rti instituições de' F'revidênci<:J, So°

-ciaL'qüe éntro.ll ;'em vigor, a 1.0 de' novemhro coI:-rente, a

Ohl:ifi::';toriedade .do �ecolh.im�nto da percentagem de l°rl

(üm 150J cento), sóbre o montante' de suas ü:has- de pa-
'{ gamento, ria fOn'lla do dispcsto 110 ·àrt. 22 e par:igr.'1fos, da

A fiin de:tratarem de' as- Lei n,o 4.380, de 21.8,64, publicada no Diário Oficial da U,

suntos de'·interêsse da C')_·· nião, de ,,1l:9.i54, e'no decreto 11.0 54.955, de 6.11.61.

missã-o de' Energia, :r.;létric:l'
" .

..
.

.

(CEE)' junto.' a Cámpápha
Nacional de, Eletrifiçação 2. 'Ü l'ecolhimento da contribuição deve:'á ser feito

Rural, viaj'lfam 'n'à tarde de, ,mensalmente, atÉí' o antepen��timo dia. do mês, com base

hoje, com, de�tino .ao· Esta� no totaLda f61h<.1 de' lJagamento' do mês imedi3.tamente

do da Guanf!.pàr-a, os sei1ho>
_ ante;iôr,·:.O récolhimento relativo' ão corrente mês de no

res Dr�, Frederico', Manoel
'

venibro, deverá sér feito até o (Úa 30 -dês te mês;, C::111 base

dá 'silva Neto e DI, A,ldo no total da fôlha de pagarrie'nto do .Jllês de outuorb .

. BeUarminb d:! Silva', respec,

tivamente, Chefe du Divisão

'AdminiStrat.iva e c:w�e ,p.)l,__ .3. A: peri;entagem acima .ndicad·l rcclúá sô1)re a to'--'('

Seção' 'de .Fesc:'üsas.e Estu, lal da rolha de pagarpento - Sem a limitação previ'Sta na

do's daquêle órgão gover- letra "a", do art. fi9, dlj. Lei 3,807, de 2iL8.GO - e com a in-

name1)-tal., c'Iu,são de qu>üsqÜel' r�ndimento de. trabalho, provenientes
, , do exúcício' de emprêgos, tais como ordenart')�. salários

i-.o:----l.
.

,. (inclusive o 13.0 salário), percenta.gens, c,mü' 'iões, g,T'ti,
.

,,'

'f'
:,

: �

a'
ficllÇQe$, àiári;:.::;, i1jücias de custo, represeniaçõe,s e quais-

C"" aJ, M"
,

quer :01.,ltrqs prJventos ou van'tagc11s pagús, sob qualquer

...

-

...
'

"

_,.'n.... ". ',' :, . -.'. .

título' e rórma: cO'ntratual, pelas firmas e sociedades su-

..'
. jeit.âs a, de&Co�t()S para instituições de previdência social,
.e excluídos, !lpenas os. p::i:_gamentos. �fetuudos a tíutlos ele

salário-família:. e as indenizaçóes por reseif:.ões contratual.
-

....

"

,: ::" './ . �
�- � -

"',
.. -,

4, Considera-se ,eruptêsa sujeita ao l'ecolhimento o

empregapor, como ta.t 'definido no nrt. 2,0 da Consilidação
das Leis do Trabalhá '::._ 'inclusi% socied'ldes de economia'

mista.
�. 'r 'i.

5. Não :poderá gO�ár dos benefícios -.�ue o sistem'1 finan·

ceiro df habitação cOI).cede aos candicll}tos à aquisição da
casa própria, o empregado que não faça prova de quita

. ção do seu· empregador com o Banco' Nacional da Habi

taç_ão.

6. O recolhimento deverá ser feito em agência do

Banco do BrasiL' S. A.' Não haVendo, na localic;lade, agência
do Banco do Brasil, o recelhim.mto poderá ser feito na

agência da Cáíxa Econômica Federál ou em qualquer a

gência de estabelecimentó b'lncário.

I

7. O recolhimento. 'rá feito mediante preenchimento
de formulário próprio (cujo modêlo' será publicado, em

seguida, no Diário Oficial da União) ..

8. Se a emprêsa contribuir para mais de um IAP de

verá recolher a contribuição devida ao B. N. H. em guias
separad':\s, UI. '1 r�lativa a cada IAP. com a importância

corrésp�ndênte à soma da fôlha de pagamento. dos Ires

pe,ctivos _ segurados ..

lO, As agênCias cl.It rêde bancária ilrivada, inclusive

Bancos oficiltis dos' Estados, prqmoverão, dentro de 15

(quinze) mas da. cm:ta dos recebimentos, a remessa dqs

importânciás que tiverem arrecadado, mediante
.

ordens
, de pagamento du cheques,' pagáv�is np Rio de Janeiro ?

favor., do Banoo Nacional ('1. Habitação; e com aviso

êste, indicando' o "crédito e', as despêsas ·de transferênci.:l.
acompanhado dos comprovantes dos r.ecolhunentos dar

emprêsas.
I

11. Os Bancos que ·não cumprirem o disposto n'o item'
anterior serão excluído's da rêde arrecad"l(Jora�

Brasilia,··'9.� novembl ) de 19.64
.

I
,f

.'

.

SANDRA M, CAVALCANJ'f, Presidente do Ban-
co Nacional da Habitação' \

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



mos (Lages) veru r,:;lcA,. r

jOl�'iI'llle); C Srta. Helen:"

t� .�1!9a· ��P$. .

.

.� �"$ASIL'64 � �
.

g�$ :�a: v�éo�oeij9s
. fÔf:�: "entre,,�stada ;.!1

m�g:'J��1lla �6c'i3i�-:- �\'l.
,(J.�i· �á,��béied'3.4é� 'da, ':jit,�•.

q_iJ'.cruarujã"
'

pá�r9cinM.·;,'

'�oí�:- 4.+1o�-nf��1:r' .t\ .::':qon��...

t�. �·tm �é�tlip:i' :f91t1oa � ,3, ,
.

.

\

,La_gQ3; da.
_ Conceição," ond

alrilCiçafuos;' no Restatirah�,
"!S.uq",. que 'D� 9terece

I' '",'. "'l�, ;:,�,.; , '

, uma 'gestn.S?o'· dh.taroad�'
,,' :' :

-

·1;_��,·t�"ro�MeU
. Ah.S:ê.la .T��,,�L�,. Co�vêf-si)., '

"
,

','.,.' ',' "::',;;'�:;.',,,�, '��/�"'�/' .

.

. ��be·�:C�o�:�����el!ll�$."
o CV'":TBE DOZE' .DE Gomes" de Bh'menaUi'\

. , . "

't ,,�,.,<.";'·>�tsdimo' ,feca.nto.' :d.l\: nOSSa'1Ab-ÓSTO; 'roi, séde 'da' f�sti '::vone. Terezinha .l-mho:. 2Ú- ',.,- ,

.

"

Dlia� '·Depoi� continUàmos' a"
de gala, marcando um 'ele- mermann, dei '�CoIicór(Üa��

.

visitat as praias da" TH1a" .n� � ,

gante accntco: =cnto �,:) .de Rio do SlJ.l; Leono� \Pé- W1ilS. .do Dr.' Néwto.� S!kl.-· "

congraçar :;1. .s: social de rcíra Oltvelra; 'Lira rT C.; garnicz.·', :'.".' f .

flanta oatadína, com. ( '. :'oi'\fa Emília f:" uea, do, �er· ,)r. NOITE 'foi, r. -epcíoaa f
BAIr,E jD�'\.s or«, -íI},E.A�, rauo T. �: de, Láies; Ma� d:l

,
pelas Patronessea :!

Que aurcsenton -Lrinta I) ria. Antonteta Tancredo do Baile das O'rquítleal',' .c, co. l' ,

�'!l1eCJ
-

R:JJnh:1�, ';Ol;1.1 S0",::; Lira T. C.; Mada' dó car- . um . elegante jantar no Q" '>.
corrísos encantadores e com mo I{rüger cio "Ca'rlos· &}-:- rêncla Palace' Hotel. O ..) �'
os -seus maravíthósos ves- naux" de Brusque; .. Maria pll;ta'do 'DiI� :Chel'gl�: _

us·..1'
tidos' ,brunCQII de debutun- da' Graça' Ph.lto, ';'12" di Ca palavra, C,?nY1Ge ,(,-,',
tcs, embelezando os salões Agqsto" Maria

�

de Lourdéa (i;ú� .uiísta, destacando a
do veLéraflo Clübe da Rua Machado, do -12 de Agôst,l; sita da' J't3"l,'.ha dà '�el' I,

,

JDão Pinto; Iniciou' o ',d<)\l- Mari;'1 1'ereza: Machado, L�-. da. .l\1ulher ·'3rasile:1.L; ;"'!l
file a Rainha do Clube D,)- ra T.e.; Mar�r. Latirdes ,-"a nossa 'çaf)ita�: mima pro 1

•

ze de Agosto, Helenita Mi- .

poral, do 29 de J: de T' moção -deste 'Colunista ..

'

A_randa Rumos; seguindo rão, MarieI Salomão do Direc;ão do. Querer..c;a P �
Marísa Mosirnann Prínce- Bandeirante de, Brusq l!; lace Hotel. L!ereceu '.1l"" L'

sa das "Deus" do Ano G3; Marltda !tosa, � ,_; �'12' .' bonita. obra � ti $.r�('· do pi�
M'arita Baibi, Rainha .das Ag(:'tot�;. Moema - Chêrem tO\� e' desenlnatá , "Ha�3is'
OrqUídeas' de- C'c� Y�d3r 'Rocha, do' ·"12. de :

Agôsto à Mlss Brasíl. 6. L Ange'
Silva T".ai,hha do Atlnnuco l'Te'lisa Olíveíra do "Gu�ra,li 'I'hereza que 't,. entregueo.e·s: C: 6:4 .e' .Misso Obi,e:;i- de. 'ltaj'aí;, N�ir :,..:.. .

..,. 'pe:,a. pat.roiless�' Sr�.. à.u"!
v.n. '64;. Eva Miria Lisbôó1; Silva; do �!Gúaraní" de Itl':_:

, .

\R;;a) Schlóo:;sser:. Al1g;�i
Ml.ss Rádar de Santa eab- jaí; Salma 49gélica Eli':l.s .' .' ,..j'

.

c
-,,' " '" 'l11ereza, Muito' ,emocionà-'

�ina 4'c Ú,J4. Abrindo' o d�s.:. do "6 de, JaneirO"; Sallçi'� M�ss ltadâr -I Eva 1Ilf:aria Lisbô�; entre- da. 9.gradeceu as hOUlyÍli
file

.

de' corrfraternização Mara da Silva; do 6 de JJ..- g{l,ndo um. bO,uqê de rosas -a Miss B��U� �h- gens. que lhe Iorali1 ,:it:.3:
d�s -debutantes de Sa.nta neiro" sándf� Zánatta. dç, 'em FJ)elis. '

'�

catar'ina 64 - ,Miss Brasil "Mampituba". 'de', C,ricium1.; gela Vasconcellos, ,no Aeroporto Hercílio Lúz. APROVEITA�DO (l fl�.t.
de 19'64 Angela' TlÍereza lSôrti� Maria Iungershause=" dr noite, à 'eonvif.�. (in ::-�o
Vasconcellos., Por ordém do "Carlos Gomés", :ce ·13lt:-. ses, .Sras: :';'l'r;::l�'a Lp. "')r:}a, cesas C Rq,inhas, .,h� .,;;q;"" lunJsfa _ Ml.ss· Brasil

.

v1
alfabética: Adelina Narçiào, - 'iri-enaU:;; Tania Mourâ;. ,) _t;>i�ü)', ';' .B!.(1}L' Perci:ra Oli- deas e tias ih..JcJ.t,'l1tt1s. "

sitou '::;lub� PaIneir', . l)...
do Clube' "i4' dp Junho' .tle "1 2de 4.gôst.o·;� ·TàiUa. Re- 'veir[�� Fp�1is;' Lucia Scha�� dl!ÍJt.ta1'- e- {1.&11a.a 'V:aHl:ón- de' foi' ,reccoc.Jnaac;' .!)çl�géS' 'Ana Úg�a' r:nl1,o, Zi- gina: "Soares� de O!lv�ka� :,,1- !et<FpQ�is': ·Virgínia Borba, c(.)tlcs,. p,Ul'.tlCip:o:.l .

40' r..!:� � 'i- Dl!':��Q.ri?, 'rêceb�í,d"
.

'T L

mc.rtn�nn, do cÍube qonç'ór- ra ':. C.;. Vanete. . }?ere;c·a, F,pol1$'; . Mdrtà" Largt+ra, .ll'io 1," .. ' L:.lLci "e'!):ULau lo>::;; ',' ca.�aI!l- hom,en:;"e(cm ' de Dl.ill,�'� :h�1 ;, ..

<tia;. (to 'Rló do :Sul, / B:ê:'!.triz '�'Bán:deir,ante" de: Bl'�§qut'; (lo su.i; 'Te�eza
. R�ol>: e ncll.SCS, rcpre��)lÜilnciQ -, as gtlch. riltrctor ' SO.'!J�l·'. <,

�'\J�S' Fjll1o! d?" Mam�itu- Verá 'Lucia Uema.rla ·,do 'A �es; rua;. Schloésscr,. debutantes cio �'�tiri4'
pOl'tqnid\ade ;;:'m qúe a ;(3

ba; �
,qe ..Cr�c�u.pl,a;· p'lOue é. 1mbituba," de Jmbitub'l,; -B'ru�q�e; üene, RarllO'S' ,je ela ti iram de I\t1S3 B,l·ású. �i;lha !as' ��utal1te8 .

ie .$:
1m�au. Sil�;>d'O J.jta:"��is Verá 'Lucia Go'Íiçah�es, 10 ��ja�;' Tereza ,.uor·"s_,' .f:N OS bdndes. fo,r�m 'ii1tró:;'�(:�; vatsrl'ina·":_ Sandra' :-,d.l,�t.Ólu�' ...;.. NPoUs;' Ell}.ine "6 é!. ·,.Juip",')'c.; 1�ar'a i

.. ? JOinyille;' 'JOI.'ualJsLd. Eclly: pelaI:; Cl'Op;i�l;as soda:.s -;Jlf: ta. re.cebelj. também uma

E�li, 12 'de" AgOSt;g·:. � Silva, �do' ";.?V de icúuho·' -Jé Fnnlç!o;si tos' Diários', ,\s- ri Machado .e Celso Pain·
homen��cm 'te 'nforll-;'e 8!5t:l',. ,"

..,.. ':J Tuba'r:ão.
.... ...-.riad,os. do Páran,á: J\l,1.�� })lona e pel�"crcmist<1' sO�,la_, .

.Fpolis; $U�;'lç ,�e�e'" , e-
. ..... \ a programada .

•_' El" e
·

....ires
. ambas' . Brasil. --'- /\:n;"'eíá 1tasconcel- oe .ti.r;'usque; .Lili 4J..·ch1n.g'e! ,� '!. .,._......�,.,.; "e ,;,,_

'."_--
_ '_ ..reu'Fl, , 1a.1.,.. í·" . .'

;;) . "

do �'I2' de: AgOstQ'�; Irtketn 'A C.OP':SS40 'JULGAr . l�, .Presicl.ithll· iC.il <" .ap�h: pelo JOrn-al�l?ta Eddy' "Fr:1.J�- j •

�t�tz.·..�lnr.�if..�� '�'::?" '�CA�los Ri composta .ct�s PÓ;tj:ónú�� ção� clO_i?' . vot,bs assináoos. ciosi. As üepj.ltál1t�S.)a!jrh..:a71' .: C'a"m,a' ra J'U' n'�'o'r" de Flo' r' I'a'n o,.roll"s. . , '''' ·.,-,'·!1��,.iípela,:'(9onüsl>'à'Ôr,<FQl'(t<n eM')- rUI'1 duas 'val/ias; ':,coíri.
_

I '

<

lbiclas:' 'R;,t'inha elas.' OI'Qui- pu.i:s. padrÍ!Jlibs 'e 'I).�n�t-;::,,-:. I
'

"

.,"

deus de Santa Co..tal .n de eles. A_t:iÓS' [1.' eI'�,!;r�ga. d�."t·tl..l wrl .,' �.
.

-

'

.

"

:... '

.

,

.
.'

'-964 - L{'o�or Pe�eirl�' OU �a" das Rf!,inhas ,Etin,�e�':ti�.. ": f
. Asselbbtéia"Gerai Ordináriaye1ra; debutante do j 'rá 1'. à. lui: �e 'p.�âs, �ot ,.tbe.'a'daJ

C.; Ra,inba das ,.....;,;uta'lt.es l.�ma. ·valsa em hOP;le.nage,tll:.' ; CO'NVOCA'(At.\de Santa CaLf. "1)1<1 'J� di'�' a tôdas as deoutalltC's'.· .A:" .

�. !.
•

V �'!- I:-;:;""'-�-===-
• '.,,'. ; " '.

" ',.j. ',.'.".
•

'

,
,

I '3j"

'f'f�.;..Lt.�=::-SuwIra 7Un-H(t}· ".q �j\I,:Jn1": orqt�es�ri1 de Ca"oe.an;. CJ1!1 i
"

� p 1 �.' 't ' di'''''''l ,1',;'
"

r 1 .. f§l /../.1 "!l ,::c- ''3'.,
pltubu" (.).(� \_'riciuma _. O \7.ibraJone de ·Arlh.ldú· 'es- e o .PI esen e e .�, .r�canl COl1� oca.Q.O:-:. v ,,' , '

.' �'�� ....s .. !·,ia'r';J. dá' .G-ra":' teve' l'l�it.O_ bi?a ,a�imli�tj.(}r todos:os nl-eríl.br�s dU; Câmara Jünior de E'lo-
r,'. 'p'm-=', �!I)' (��ili)r Do I\� . o elogante baile. ,dI:', gala. '-�" , ,. ..,"

,
.' •

A bl
T"

Gd� Agos!cjj l\n[jc 't��ri[t f'';- ü-l:l1alÚerltaç�'o '\ii��1t((,150dl-,' � nanop()llS, .a s� ,reul1lr�m
I
em, ssem el�, e-

U!!}O:' .'Zh,i-:d·11'uun' do (")11-' t�, de M�ínü!}i : G�'F;Jq�ÓlT� t ta] Ordin�ria,' a realiz�r-se no d;ía três '(3) de
córdi�. i:l0 .R!O, c.til fll1:� El', h �ut> �nfeitou o� l"o.1i'íFfs ..

: �o' dezenlbro do p'resehte· ano· às 20 horas no
ne Pu· ..." rl'J C!1HH' �}1):!.e dI' ',l1..\b� :Q9pP, com a:rquldelj. ti

.
.

-' ,
. ',' ,

A�ó.s!o.•• RaiFlJa (t9.�� c]('- oe :rljuc'à:., ,J.'Pf.'lis:e..'JO}�l: .

lVluseu de Arte Mode:rIfa ,destá Capital, a fim
hutantes Sanira. ':(�l' tLL vilic. Cada q.e!wt.b:pt"!" 9'�1! de'i1jbel'árem sÔbre O seguinte:

.

r:Jcebeu': a 'fai:;'� da lI·tl�s filou com, ',,!r.'a .' o�q1-üliê�
.

,
.

',' .

��:"\l.f.lil· f.l: ..Angi?la - ViSCO'I- M.if'S -:3ra:8Ü- !\l1géla�' ,�tltf'r�' :
,dh1(?;' a Rainha .'das 0t-';:':1 "d.:>CO!1��Ü�;� r����i�);
q1J�(le3.S 64, Leo IOr 'Perelra Sra. Dr. '.,�d(:1"tí!'lii lianlOS' d:i(
.'"ivelr}' . 'cee�b,,�; rJ!l, Rai!J",l· Silm, .ecÍltrfo\tiê "t>e1l:,Sr:;''ll,
63, M::.dia Balbl: .� 'J't':l::,' . !\:·n.' M,;�'i�' CJ� \r;:Üle;,; ,UIl\g.'
f:a Ma�ia (1::1, O l'!j,<:a �. eaixa' c"à.{ llir:s'·· ,��fl�siíria.·

- l'p.cct)CU d.a Prl.nces9. 61. '-;1,[,1,-- oera i.:e tenda. da' F'�i>�1�iJ;
rlsa �L3ilr .�n; 'AÍ1a ,Lig�.....de fl,endas e' T')já&dt's
Pinho Zhuermanll re�eljc'l "Carlos Hoepeéke" 'Foran
d:�. R:J."11ha do C ·.;X: "Doze> Patl'onesses� ·uSo �e,í�ho.t:Í'S
ele Agrj;3to", Heleúita ·�';11- Villna Car'�osó, Klrann' ( ..1 í
.ní�1da ,HamO.1: Elia,ne Pires, cerda Vlrginia Borb·ai

.. ;'·l.1de M1:os Fpolis I.1arisa RJ,- cia Schaéfer, Tere'7u' Mar."I ,

·mós .. Miss Brasil :._ �1ge ques qe SÕUZ3:j Terezà '(lo j
la 'Vnscon,cçl!os

.

recebeu U'.�l lU,es, __

Anita Gl'Ulo, ' Jure,na;:
bonHo bCÍ'uqllê de orquídeas No.�chnento Elza.' '.:/'JíifIll· I
hl)me11U?;fill cta Sra L{tz'al'O Bioá pereú'a -,; b1i�eirà ....tia.
.�<t::f,o]o'.!1e11. entregue pein, I Ferreira, ,M:a.rtá -- LS:Xlft.1t
Putr,óncsse Sr<l. Kiran� h- \Ri?, 110 Sul) Ire�e ·::&à"l;l.
cordã .. As p&..".;onesses .. 1:::";- (na.j�í-;: : ,.:, 'Sc;Uoé:H�r /'

Relltiaram be:l!;,,;slI1i(o::: ';;,,- ,'Brusque) Adi Ma.tla Va I ..
jos de perfun?-€s c.:e Eliz:,- �ente (Lages); Tereza RU,4: --�--S,--,·Ã.;....«O�.,.:..-F..;_R�-A-.-N-C-I-S-C-·O.....:·-D-O-:--·.S";--'-U-'L-.

_-

beiti Arden, para as Prln- r
' J ;

.1 '-./ -

lH '

t, ,.

....

...

l\1iss Brasil - Angela 'l1iércza Yascon
cellos,

. dcsHIfrndo" cficialmente no Baiie das
.

Orquideas nL Clube Doz,s' de Agbstq (Foto
Kleiss)

-

------------�--�-

','

.' 'OFER TA S DA SE��AN.A
, .

OFeRTA� DA S EMA'N t

OF��TA.? .DA SEMAN.d,� r "

\!' QFE-RT:S ,OA, Sf-M.�N'Jl.
.

)

.or E R T ÁS' DA SEMaNA �::1..
'I

DAOFERTAS IS E M A·�\J à

OFERTAS O'A SEM' A N ,\
) Q-F E R T f S 0, A ,SEMA�A -:,

OFERTAS o A SeMANA
"

OF: E R 1 AiS �D A si: MA'NA
,

. , , "

OFfR!'AS DA s-r M A-�' A

MEYER
. ,

,

:.

J

Caixa, cor: 10 espiraL
.cr$ !oü ·�C

, " '.

ESPIRAIS,NEOCID'
I.

. r"1

,

,

AFORMA CERTADE FAZER ECONOMIA

"

,S tl b. tl � o S 0.1

SÚ' � c � f H i I T 3

CASA � PROCURA·SE
No' cé�tro,� .� qu�rt(\�, garac�m .. Tratar:

tone 2614
29� 11

" ,

"õ�- ..•.• ,

PROCESSO& ;JULG.ADOS
NA' SESSAO 'ORDINARL'\
DA JJR 00 I.A.P:C. .f.o;M

19-11-64

,1. � R�l�tqrio das ativ;iq.a.cles·, 40 CQ!'.�e-
.Jho DU-ettJt':.. ', �, �,," ,

:, .' 2 �'.�tanç�.G�ràI ê de�oIistfàtivo' das
�ol1tas refet,ep.tes ao presente eterçício;
J-: EleÍçã'o , d� nova Diretoria. para o

exercício' de 1965;
.

'4· - OUtr�s'; ássuntos- d� �interêsse da
Entidad�.,'··· --

Pie'sidente' J.rR _ ,Gua.:!
ter Pereir�J aaixo

. Repr. Éài�reia4Çlres _.

.

A,lberto G." �os santos
.

�pr, /Empreglldos -i.. A';'
dolffl Zi-gell1 .'

.

'.

'Chefe Secr. jia -- Ftll
vio E. dos Santos

Suzana. do Amaral Borna

,
Luiz silva Costa

d
,.

-.Germbano Steffens
. Ést&o Í1est� pottOj �m. mov.imento e car- Salvador Fagundes de)

. gá e 'descarga; .os ,S€,gtt�tes n�vios m�tcantt;�. Oliveira I

nacionq'ls - "São f�ulo':. - dcsc��gando
-

�����e���:�o FUrtado

tl'llgo de procedêncüi dã Argentina "Rio Capi- Altamiro Borges dos Sa�-
hcí:dbei' -"carregando para Ol:> po.rtos do norte' tos

.

. '.... . ,_' Arthur F'.}dolfo SUlllva!1
do· País.' ','

.

,Il:nía PinCegher Feller

., r{j(��l'tl'n'OS _'- ',�N�vema.��·" '- .

descarregando Eliza, Anna J;:Lschke
a b�j . .

J
-

AI" P
.

'. ,

'\' .', .

, ..
" A'2,'" "S !Vir' oao 11810' ereu'a

tti�o dq'lwqce�êi1c�?, O�l',��,fgent,lUa .: t�.: ,�a:"" José JustinQ Rosa, .

ria, de �ujajJ:'" L c�ttegàl1G1.o 'madelra para a Ro�olfiL Hilgenstiller
,

.

"l: ..

'

"Ar' 1'- ",
.

d Romeu Cardoso Rocha; .

.AIgenth�,- "

l1ac �u .

-.. ]:. em
, Terezinl1a Rosl:l; Viefra

dmamarqües'�� "lVIttte Skou:'" - canegan-' 'rereza.·Serrador
.

. r'
.

r1 ,.." Tomaz oao de Aquinodo para o.s portos ,a ,.IlIlliopa Silvio �ênê cutilia
.;._;;.'óoo'_.....,......--......, - -

-I T ,..- Ricardo Loth

,I.
• ",' C,O N V t ,SilY,iO. Lab� ."

",: '.
.'

I , ReasslIva Antunes da RI!"

A ôiretorla do ClUbe 12 de S�temb,ro de v�
,

"

Capde.i61s':t�1�· �,',pt�e;r �di �o��idat.,os" seus.
àssp'c/\ádof/epara :'a�SO•.·..RlE.. llue se. reâlizar�
dia 28 do' cbrrtmíe crm·inf...o. às 22 hora�, t�l1'
do.. C�l�l6- �tr�çã6 úlit éi·;sfile.

�

Orq;}estra
.

Side·

I ,,; .l�úrgi��s� de TLl!Jarão.
'.

.

! ':�
. l�

,
"

'. c �, • é(I'l.d;iar.ãfJ. '. .
.

;':. :-;' �i"���./;·": .,,)';',\.");.

Jorge Hikann
Maria Melo da. Siiva
Antonio da Silva
Donato Lauro Dassoler
Favino Anlancio Rodri-

, ' ,

FI�rian,Ópoli�,,23 �e, 'novembro' de 1964.
,

',. '

,

.' Antonld Grilló '.
�

. '. .' \

Presidente da 8�triara_·:Junior,. de Floria-

nópolis ..
,

gues •

Digelli Distribuidora Ltda.
, Edmundo Rohling

,

Ma:qei'ra .

Chapecó PeSPl
ferYI Ltda.

,

João José Zinünetmann
'M�ria Mendes Gonçalves
S. A. São João Ind. Com .

Deodoto Silveira Machada
Raul Cherem.

)

Maria Léssi MellD :

,Rui GomeS' dos Santos

ltoSlAA CecÍllnel

�e� brucn

1:'...o",.t.a bOlha Trilha
Re_yualuo L,' l,;oruova

,.fta4111cllS Pruupi Berke:n
brók

'

. .... '. ,-
. Alia· Prirla; Balod
FÍ.'ltz Sei.-legel
"óao' .l:e_§ar Ue Carval"o,
Berta Rlschoor Ferreirtl.

. Hospita.! Canaaue .N. S.

Prazeles .

.Joaq Nunes da Silva
j08� Bort'ololtto Sobrinoh
Jos� AgOSGlllOh de �'al'!as

Dorra.llce lVime1."vina da
Silva

BoriQlu�zl, Irn�@.o & Cia.
David <;'rlSpim Corrêa
Herminio LIma

Mam> W1sentainer
Olga Krieger
Saaa-Zattar
Eurico Wittitz
waI..:emiro Souza
Rosa Machaao Renedt
Manoel dos Santos Goya
IsoClda, 'J�ntsch Cielu-

sil1ski
Erna Zesch�lV I

Maria José 'Vieii$- 14endes
.

GuerinQ Ugolini
Otnezia AIv�s dos Santos

Blank
Maria Jurema Bez Batti - I

.Felípe os'

R�c:\1ide J{alil Af. s€.1
Rosa W.' Grubba

, '.

Rlegina K1re:ler
Terezlnha Becker ' Hahn
Tomaz Joao ·Tomé "

Theo<Ío.nUro Lemos FUho
, )

Seaastlao Jose Viéira
Rosa MUI (-:1'

aantQ� Anastacio' Vit�ri-
no t �,
lticardo Alziro' Worell
Rosa Macedo de Souz'\
Reinhart Schuelze

-

Rudolfo MaI!ske
Pedro Sucliek:
Rptll ' Willerding

(

1tRRE�O COM' 450ms2, situado

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Escreveu: Nelson Bra.Sct>"� 'Cabarm,a Líra - Lajes _

\.

,til:k, 'ct v·.fuJo -':'� '-' L� .... • -

�a., EXPOsrÇ�o ,DE 'L!�\lVU'�� .DA Rl\Ç;l\
E FRODUTOS 'P.t{RlVADOSj :- :Ju�Uio �V.ll'EXtu,tt. l)� ....'a

. , .úlRA, tato ,lIlJ, uasc. �-12-I),1
RELAÇAO DOS ANL\IlAIS por Julús ,46-1 ele Paineiras
JULGA9DOS GRANDES 348 e 'l!anperor de J:amei-
'RESERVADOS, ras 159, , ...H 12'.779. cr. e

Exp. Pe ...ro P. Lisbqa e Ja-
J,ta,ça.: . Abe.-d('"eIl-AnirUS êe 'l\p;uQQ ..... (.;aJJàulla ;'_,t •

,
r-Ó,

ra � '�;�.s' .. 80.',
.)

, �ESER\ zo. DE ,a:aAN
DE 'CAMPl!!À: DA RAÇA -

J'ui.ü.S REvLUSE 02 nr
RA. � HB:: 0-12713, naso,
20-10;';63, 'pôr: JU�s 28 de
Pa1nelt1l.S 136 e Reclu,;';l ':1;
pairie&as 265. dt.' e Exp.
Pedro 'P. Lisboa e Jos� Ar
meta' Ràmos lbanna 'Lu'a

. I

G�ANDE C��EAO DA
RAÇA ',�ULUS GUANA
BARA 07 D1\ LIRÁ, tato 'Q7 L

,HlBB 12.7"8, nasc, 1�-11-63'
por Julus 46-1 de :Pairiera's'

,

34 e Guanabara. do ' Penteá
do 110. Criador e Exp., P�'::
dro P. Lisboa e José } 'ru
d� Ramos _;_cabaD h� Lira.
� Lajes » SC.
GRANDE CAMPEA DA RA.,
,<ia -JULUS ACT'.'TA. 94':,
DA LIRA, tato 04. HBE ,'.2:-

71"7, nas ,; 31-11-63, por .Tu

Ius 46-1 de . ameras 34f �

Actons "e Paíneras 3U:}.

Cr. e Exp. 'Pedro P. Lísl-o,
e José

.

-:ru\.i� Ramos -

,

,

'

Raça.:. CIia.rqle�a
.

,:'. , :;.a�DE CAMPEhó· 'DA
RAÇA - SãO. PAlJ"....lNu
DADINHO, .tat, 72 - H'."IB
2769, nasc. 3(1 9..:62, por oi
pan Ho\, "'<t (52) (3.:>8, p

.. ,LaJes _,',' ".:;<,�'
.' .

-,

Ind.

v a! \.;r· ·l�iln.an _,u tw1u.rbli1!
l,ou:;uJ.Lt:· . ,U�VI:) r:r�ul:)

t: (,'···lt:.a:CJ.V i\'.í.t!td.1W·gJt:él �lLAS.s ...

I\ua� l�e.I(iOl·t i� 23
..• ;'��'

'Fibal· �'lor lt:llilJ iI' 'll�
'c J!. t

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

VENDk:-SL
I '

,Uma.May_uiliã rle Lavar Roupa Marca
-

Bendix em Pel'feitas Condicões de Func! 'ua

i�ebto. Facilit�-�e o Par9�ent�,. ,rra� pelo
Telefone 30e�

- Dumiense de· raulé ·Ribeiro
. '. J •

•

Cm.1tabilidade;·
'

EconoJ.ma - Advu·

cacia lmpôsto dto Renda _. Emprêstim�
Comlm!sórü,. ",._, Rea��1iação do Ativo da:;

Emprêsas (Lei 4357) - lmpõsto -'\dicional
'de ReJ.lda (LU(�ros' Extraordinários)

.

Escritorú); Rua Cons. Mafra, 57

·,,;:���jXq,,���:a�, 6�3 .�..�!l����! � >: ,I<,

�'.:'"�!:1d!=- . ..:.pohs. --"-�/ � ,

•
<\ j, i.�\.'"l- ,_,'__;�i �.:, •• ' .... �,__ ..-.... '

•

"_ J��"":' ,-,: ,�� ..'�
�.

c-

), .

..
"I'

"1,

.
'

,

/'

, ,

I,

-'�'"
PROOVruS DA r-ef(Ó MOT0? �o i3f�':'SIL S,A, .

•

·a"·',
"

'e

Pab Querêncla 47. Cr. Luiz' íes-aó.
Alrredo. Ho.,: \ ..:.:. Vaca�'ia-
�S. Exp; Pedro P. Liso:a R --a Holan<ier'
- '�azeIida s, Cristo '-_ La- GRANDE ('Al'v'J.rEÃO J.-\
jes-Sc. . RAÇA � S.S'. 0RMS!I?Y
GRANDE CAMPEÃ DA RA- MADCAP 268, HB-ACH- ..
ÇA ..:.._ BARONNE MILt lRI:r �t868,- nasc. 25-10-61, por
NETo DO PINHElRn.iHo, Porongueíro 252 Mau('q_p
tato

.

5.001, li.Í3B' :{229, nasc, e Maria Helena 903
.

:0 ..,,-

3-5-64 ,por M.11ord HBF chmaríearí Ormsby '·1.2�r7.
06750 e Pab Prliícesa HBB ar VIcente Dónazar _.:, .Ba
1586, 'tat. Q9� Cr. é' Exp: A. gés .; RS. Exp. Jany

,

, 'c:
A. R. Neto '_; EstâncIa do Wolff''':''_ Lajes -

> SC.
Pínheírínho - Lajes - GRANDE" CAMPEÃ DA

"RÊSE;RVADO, DE GRAN RAÇA - SANTA 'MARIA
DE

. CAMPEAO _ SAO 459 PAE'ST ROAMER BUR
PAULINQ-' ALCITO , t vt, CKE, HB-ACH 10.168, nasc. '

86, HBB, no, 3164, nasc. 27-9-,62, por Elizabeth's Lo

10-9-63, po.r Pab Rap:lalhere thar .Rag Appel Burcke
HBB UliS e Pab Pred,;t<ta HB;"ACH - 5.014 e Pabst
�B 1640., r cr, e Exp. vie- Roamer Pebríght, AB-ACH'
tório Oasparotto, caetano - 5.121. Cr. e Exp. octá.vto
e' HumJ;>e:rté Oampéttí- Battini - Lajes - se.
Vacaria �' RS' RESERVADO DE ,GRAl\'-,
RÉSERViUJA ,DE GRA!"Dé' DE CAMP�AO' DÁ. '

RAÇA
CAMPEA DA RACA _ IIA- AMAZONAS PABST RO
LENTINE, tato ,1:', HBB,. JUDE, IP-HBBjB 17-7.20'>
'2167 e Prefect HBB 2ç'n. nasc. 28-3-58, por cruzetro
;r. Cody' M�S. Pires - Rio !batê Review Man-O-War
Pardo-itS. Exp. ReJos Mo·· . e Máimba Pabst Lad. Or.
reira Cesar :'. Cabanha'g

I

CeI. Pedro Osório SiA

ReulÚ'Ú\ls � Lajes-Se. . Peletas -'- RS.· Exp. Jany
O. Wolff - Lajes-SC,

RaçaHere'1rd

GRANDE C.�PEÃO DA

RAçA - SANTA LUCIA
GARUPA PRli.'l\;IPE 52, La.t.
52 riasc. 2-12-63, por >sal_
ta L.úc.a, üaruj,l<l. .. rillci,pe
33 Ho� 67;7.11> e rOSGO V�

lho cáta:an 246, Rd,d ...

3i>.;)i)8 c..::r. ,e J!;}I,P . Accách
Ramos Arruaa -'- Lajes-�C

'Ita('a "Je�sey ,

GRANDE CAMPEãO 'DA

RAÇ - REPUBLICAN:O. AD
VANGER DA. CERAMICA

ACGJ-A-6414, nasc. . ....

15-11-62, per Gems dan

dy Ac'Í.va:1ctr AGGJ-541.866
e Clara Maria Gira BraJi
rua ACGJ-2.097�C, er. Ar'

;'0 Srauner - Pelotas
RS. Zxp. Dr. Sadi, Rodn-.
gues e Achyles Marin
Granja Alvorada - Lajes
se.

.

GRANDE CAMPEA �A
RAÇA � ITAVAETE PE
REtfR�A ROMANA. '

�A-5;820, nasc. 15-4-1J2
por Canonteign Pilgrin:i's
p., es-s AGGJ-2562 - B
e Itavaet'é Persona Grata

R�a Flamenga Verm; \

GRANDE C�EAO DA
. RA<}A ...... BMA.(..HO DO

RAi'"CHO ALEG:n.E, HBRg.
96, nasc. 14�.8-ti3, por HI\
vanês ue Lajes 19 e Net .

na ...e, Lajes 08. Cr. e Exp.
Dr. A�lO..SO M. Rlbelro -

,

"

'_'"

r�oyal ACGJ -2\"�uc. 'Jl'.
V 'a. J. F, A''''ls �r:lsil. EXIJ,
Werner Hoe.,o,;h. -- Grll'-nja�.'
da Vel'r - Lajes _ se.
RESERVA J DE URANt

DE CAMPÉA0 DA RAÇA -
'BRAMPTON úAUClIO· DRE'
Al\1LAD '- ACGJ -A-- .. ;

5.625, nasc, 14-4-6ll,'pc' .
jax ·-Medest Dreanila.d. . da

. �ur��; '\1QGJ;;'�4�5:B , _. o�a
. ra' Miiri�' 91 'Obtrll: G�la �t
te A(;G:1-289-0; 'CI' Ex;).
Walter H. L. :W:oeschl - LJ. .

je�..
..

RESERVADO DE JRAN:':
DE CAM_'-' '\ rij' �AÇA" �:
CLARA MARIA 373 Kfu�
DY BOY 1: ACGJ',·6":;'f,
nase .. lS-7-6i, por . 'Í'ne
MoUnt's. K!Índ,Y �oy ACGJ:-
., .. -C./� 'Cla;ra M�ria NJl�
ka ACGJ-366��C. Cr;i Her-�.
oulano Gorr es :_. Bag ,s':_, ..
RS. Exp. '1

�
ia ,:�a:,lp�IS

�

Arruda, '- Gra:-.ja- l:)e7,:�·;na '

LaJe: SC.

Raça Nótmf' da.
,."Jg

t.STC,.'TAMBÉM É 'VERDADE

ISTO ÉVERD�C,"
A primeira máquina de escrever no Brasil "

truíi:!a à mão pelo Padre .Jcão Francisco de /\1:.,." c.

.

tendo fi.gurado na Exposição Agrícola e lndustrlal �L
,

Pernambuco, em 1861; e na Exposlção Naclonal do "
.

de Janeiro, em fins do mesmo ano. O Padre Azev '

'foi professor de matemática no Arsenal de Marinh<:!
.

sendo 'considerado o inventor da �áq_uina de escrever.

GF�ANDE C 41\.!P'-Aq DA
RAÇA - OP� ..... , HBR�. , .. F 'Primeiro 'na preferência da "matClrla
1228, nas,c. '. .1"62,. """r Me:" . '-d?S 'funi�ntes. bl'asileir9s, pel.a e�ce...!,V lêll'cia .de· seus fumos f selecIonados,la_.o' :e Lajes 322' e ., .. ,... "("�ONT'NENTAL é"c;i ci.Qarro que 'apre�
. ... '. , .... , . . . . . . . ..

( 'e s�nta ,o inais alto índi�e,d� vandàs em
,'E4P Ivo Bianchi ;

'..... todo o território n'á9Io�a,I:'
RESERVADO Dl!: GRA!'��

DE CAMPEãO DA ItAÇA -
OBONGO, HBRG. '1225.
DUSC. 19-10-62; por Meia o'

de Lajês 322 e' Ja,\.:> 79 ',r.
Exp 1vc ""a"ql ,'.1 - F'1-
ze"da Lim0�'rc -, Lajes,"
se.
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RESERVADO DE 'GRA!'-f- '-," "� _'._"'" "--,-

DE eAMPEAO DA RA\)A -

A·
' J'

f dARAÇA, tato 1;' 'HB"1\)5, prtUl,�res vão aZb,., ct.;;so ., e·
28-11-63, por; Pagão de La� /.

�� .�����)�����.��:�;�� ��+��I$..R,ecialzaç��º' �

Mancício Figueiredo' - La..
' Dentro �o programa eIa-. cultUra da Secretaria da,
bOrado pelO Projeto de Api· Agricultura, após a re.cente

----��---------...,..--'--- -----.---
' rearização de u.m curso in

ten�ivQ na • <Pão oeste Cll,-,

tarinense, I:;qllele.' Projeto,
possibilitou a _guns apicul
tores _, e�pecial�ção 111aiS

aprofundada de seus cl..ihe-
, cimentos ,'no importante' ra-
mo industrial.

., .....

Nottcias da R,eteitu��-:,'"
1<

.....
''_ 'I _

AINDA A EXPOStÇAO' DE LAGES'
Conforme ,"lnetações co- em -'-!ua:p.tid<.l.de de gordura,·

lhidas, no Setor de I:nfó�'Í11� foi "Meri�' do sr. Werner

ção da Secretaria, da Agri-, Hoeschel, nascida em 21 de
t

cultu:'a, s6br,e a Ia �posi-, f�V"•. de 1958, cOm, a Pt""
ção Estadual de Animáis e dtlção de 2 quilos, 439 gta··,
Produtos Deriv8..dos,1. a quan.. mas de'� gordura: Campeo ..

lidade de animais de raças 'nato da raça' Holandesa: a

leiteir.'1s
'

a galpão, que 'par- 'campeã em produçã:J quan,
ticiparam da: referida expo- tidade de leite e gortlura.,
sição alcançou o número de foi "Pérolll" ,do sr. Pedro
cento e dez. Sôbre o con· Ar� .FigU�redo, nascida na
curso leiteiro, se anota, em 22 de agôsto de 1958,
quatro dados interessantís- com 74 quUos e 170 gramas
:-rlr"''«;,5 con o se.iam� Campe'), de' leite''6 2 ,::milos, 124 gra

� .

_..]
';.

d A 'p
-

í' 1 • 1, • ,. P' h· .'1hi.o d:il.ra��,JerseY,,�,,�m-· ,"':''iàS \e·g'J:) 1..1l;�.: --, c'a:" ea
vem .0';0 úe��clS CQl:11C1C. or_fi, o c a

peã em q1:l.'"'').1tid2de, 'de- leite· do· Ct'tlcu:-s'J Le.�í;eir0" foi,
2

'

ordenh?Jtlo,;'foi''']3ClUnha'' da, "Vl;\lsa ,do l?enteado"., râÇa m&is cha:o é ser o

sr. Pedro Arruda. Ficuere· fiaIr'eiÍ�a (verme1na) do. sr:,· :- EtI�:zaçãd ,.do, pat.ol�', '

"
"_ :'

d", nascIda em'.2i,'de feV". A�ell.o' AT�ud"l. n"s�ict� é::,,' Dó livro "DiCioÚ�r.i().., (Na'dràdij'" ediçãt..-:-"', 1 �!'iR 0.81) a'-pndu('oo de '3 �de deZ". ue 19-1j4, P-O-ltl?ll .

'/" '. ," _
.. � , .

·6fl quilos e 5e.te'?él'lt�( gr�· ,!rl qpi�qs ge., let�e.. çyn�ier1i:" ":1, Livre!"' a' Freitê.sr BiS1-os ' ex: Pdsta�. '.

mas de leite. Cal:1")pe;:m!1to do'. a quat:ro •.. �or 'gento d�; ,; . 9 'rira!f.s �e 300. Rev�nç!e#_ores
;;;. ;1\_;.·�ct�.};laçã:�,�kl·�"<',,. _,•... ;.:,�...,.��,?i,'".".,·,..',.m,L.;�:":p.,.,��,.::,,,�.J�,9 aúrãi'fi:2iisti�";4-���':f ,,,.8�. ' (��

.' �\��i'·· "

.

,.��'�.,!:"���������::::.::.::>.,
..

�'"ç�,.=.,����".---����IIIiIIiIi__"""�

E� companhia do ",ro
mstá. Lá,zaro :Bartolor.· eu, a

Srta� Angelà Teresa Vas-
Assim qUl.. &.pós � devida cancelos' visitou Sábado úl.

seleção, a Secretaria do. ttmo, as 14,30 - (, Prefeito '

Oeste' j'á ctet :minou a i$. VieiXa da Rosa, i ocaSião em
.para a capital. do Estaq,o, qpe' i.Miss. :!3!asll 64>1 reée-- •

dos .seguintes apicultOres: b.eu'da$ inãos do. cll�fe do' ENÓi,'T"HEODORO .WAN,','K'':E:','Fiorello Rafaesl i3ottin, de eXeéutivo munici�l a chá.
Mlu;Jeéó; A'lfr:edo Asman, de ve slInbólica dá cidade, )
Cunha. Porão; Jo�é pSY,a,Jdo.,· ,.A �spôsa dc)'Gener:ll V:i,

. :MIOPIAtos " de Mo�daL ,e'Celso �ira da, Ros�, presente a.s:o: ..: ' .:�';.' ,

Batagun, de Sao MIguel do lenielade' ofereceu à beldade . Q mlOpe,. ,de:PIJama,'I.
Oeste' faltando ainda o no- '

. b
'"

d A _ ."'- ,� � .' .

.'
'.

�. p�ranaense .um uque
.
,e ·,fez confusaQ mda agora�''j me do candidato de Sao flôres.

. 1 .

"

Lourenço do Oeste. Refeti- x x x levou o gato ,.r:ra� cama,
dos' a�icultores te�ã? a. ÓumAS -VISITAS ' lo��ou a mulher cp'ra fora!..� oporturudade de partIClpar Visitaram também 'o Pre· '

.

. .

•
de um' CUrso de Especializa, feito Vieira da' R08-13. o Cel.� ção a ser re'llizado em FIo· Argens do Monte Li:na, Co

,

raiópolis, nas dependênCias mandante da .l6a C.R. e

t;, do Projeto' de Apicultura, deputado Ivo Silyeirn, Pra-
ne' distrito de Trind?,de, na sidenté da Asse'ubléia te
ca,{Jital-catarinense, devencjo gislativa do Estado.
embarcar na próxima sexta· .x x x

� feira, de Ch9.p�có. AUDIl!:NC�n.S
lEssa especialização. será Em audiência.. o Prefeito
de grande utilidade para recebeu as seguintes pes
a auicultura do extremo sõas: Srs. ArnaldQ Oli-'eira.
oeste: pois que a aplicação Miguel Br.<md' e Drs. Osvai
de novol'j conhecimentos vi- do BuIcão Viana -a J:)ão Ma·,
rá possibilitar, por sem dq- tio de Oli\1eita.
vida, noveis horizontes 'parJl
,o· incremento ,da produção .....---

indu.§trial de cêra e mel de � G � S 'í � ft'F C A V É 1 labelha; produtos d�. grande
proch""3 n"s mercad.ó$ de

:::U'''0S países ..

"
'
li

DICIONt�'RIO QuADRADO,·
. (h�riior.ismo quadrado)

"�
,

......

N
o :ri é mn M perneta,
da�' ;:.:m recàlque:vãti, .�'

o seu .sadismo patente
gravando a palavra não

NARIZ

..

Seu nariz era um colosso,
era um lllonumento :inttiro!
Bâ�a dizer que' podia ,

fumar .. charuto em' cliuveiro!.

NEVOEIRO
.. Naquela prai� flut:u�và
um n'€.voeiro >t:l.l�ar.ho
y_ue ninguém nece�sl'_tava

. usar a roupa de b�ho!

NUMERO UM "

E' o poste, a estaca itticial,
l:€ onde as ciêriciás tôdas agem,

\ som de t,iro de partida
corrida da contagem!

�U1VIKCO DOIS

"

":- � .

. \

"

!,
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LIVROS E CONFEFíl:NCIAS
,

.;

.

Arnaldo'S Thíagu

teose cívica. Em sessão soo

Iene, presidida pelo snr. Mi·
nístro Vasco r.ei�ão da Ou
nha, fez-se ouvir a palavra
eloquente e criteriosa de P�
dro Calmon, iluminando Q,

cenãrío histórico, em que
se. desenvolveu a grande vi
da de Gonçalves Dias, com a

geníalídade . dêsse homem
que há vários anos, paeíen
temente, patrioticamente dí
rige,' orienta os esforços e

d'ucacionais dos bandeíran- '

presentados por Pedro Cal
mori, a verdadeira glória do
imortal cantor dos Timbi
raso Saindo do Itamaratí,
ainda fomos' fazer uma vísí- '

ta à Fundação· Logos6fi�a,
para agradecer a- oferta que
nos ;fez, eIU 1957, dêsse pre
cioso livro que é "O Meca·
nismo da Vida Conscien
te';. .. Antes tarde do

'

que
nunca ...

•
,

,

E, .tarde da noite, regres
-sámos à casa, para conti
nuar a atraente leitura do

Entre os 'livros que temos

sõbre a Inconfidência Min=I.
ra, de grande relevância é
o que, em 3.a edição, acaba
de vir à publicidade, da au

toría-de Augusto de Lima
Júnior e editado pelo Insti
tuto de História, Letras e

Arte, de Belo Horlzonte.
Intitula-se "C Amor Iruoliz
de Marília e Dirceu" e veio- tes do Ensino Superior, em

me à mãos no momento' em 'sua alta qualidade de R«;lltor
que estão a encerrar-se, nes- ,da UniverSidade do Brasil.'
ta cidade-estado da Guana- Não obstante 3S difíeulda
bara, as festas intelectuais des que.a velhice já nos vai
em glorificação a Gonçalves criando.. fomos. ouvi-lo -. e .

Dias que. tanto exaltor a. nos felicitamos .por ísso,
terra e a gente brasileira. pois q�e' nielh6r ., ficámos'
Coube ao Itamaratí o últí- compreendendo.. através dos

mo ato dessa brílhr-nte 8,PO- depoímentos : histéricos a-. Ilustrado com OS retratos
I' ',! de D. Theod6sia de'. Castro
_,.....t-... ....

, Vende-se Dor 'llOtiv1, de' viane.m ',��r�����:e qt�%a'êlee�����
MOBILIA

-

r� SALA'DE ',JkNTAR _•. ��/���t!:�:�:s ::i;��a�
2 TRANSFORl\A:ADORES 110/220-' SaFA ce. trágico que se desenro-

CAl\trA DE "'.' �� ,,,'
'. loú em Vila Rica, aí termí-

IJ. CASo L. ,_o CfiMA .DE nandp e em Moçambique, é

Cl?l" N�A (ATE 12 \NOS) "V�R E 'TRA-
'

�ste um livro indispensável

'TAR A RUA JOS-E A'NC:HlIrT'A' , .

ao perfeito conhecimento,
.

'

.,
" 187 da Inconfidência Mineira

(ESTRE�TO).;
.

.
e�bora trate ,partiCUlarmen:

.
'

.,'.

';.':'25','1"'"1'.' te da vida e da produção
intelectual' de Tomaz Antô·

,
'

interessante livro de Augus
to 'de Lima Jt,ínior, objeto
principal dêste artigo de co

laboração, pllra .êste . prestí
gíoso diário que há tantos
anos benevolamente nos a
colhe ..

"

..

,

�c;' 0 _. '�P(iLIS-5ti-J
_:;-. , .. - .,=.:-�

..

IMOVEIS A VENDA
SANTA CATARINA PRECISA DA BR 59
'" '.':-

�

_

.
-,

� �" � ':�.... '

.

- .CASA DE TIJOLOS NO ESTREITO,--',RUA' BALNEA.'RI0 � QUÀSE JUN.
TO A PRA:::A

..
COM GARAGEM. PF:_·,ço FACILITADO. \.

quartos e de_.,)endêndas sani� .

- Palacete na rua Visconde de Ouro Preto _ Fina TAsldênda, em oima tem
4 salas _ 4 quartos - banheiro _ cozinha e var�ndão. Em Ibo:iixo 4 salas
- 4 quartos e dependências sanitárjas�

.'

'.

..

- NA PRAIA DO PEREQUÊ - CASA NOVA, _A'MAIS LL . .)A DO LOCAL _

2 PAVIMENTQS COM 6 Qu'ARTOS - 2,SALAS - COZll"HA - BANHEI
ROS - AINDA NÃO .FOI HABITADA. PREÇO COM FACILIDADES.

- SObratlo na rua João Pinto e fundos no mar no Caes Liberdade.
..._ O'TIMA CASA NA RUA' SANTA LUZIA'COM 3 QUARTOS _ SALAS COM /

TACOS DE SUCUPIRA - CHACARA _ ':à:OR'Í'Á - JARDIM '_ GARA
GEM - FI,NO TRÀTO. PR;:çb COM FACILIDADES.

- Para o verão casa na Lagôa com g:r:�mde. terreno, - Op,)riunidadEl!
- PRAINHA CAPA TODA DE PEDRA -.:;',UA MARTA JULJA FRANCO _.

-

COM 3 QUARTOS O'TIivIA LOCALIZl'ÇAv. ,

- Nos Coqueiros - Prai:'1 da S�udade - Na servid3/) ao h"do do Hotel -

, Casa de madeira n.o 42. - Pequena 'p:ltrada - Acega Oferta.
- TERRENO FOP,. AUTOMO'VEL NACTONAL ,,?EQPENO NO BALNEA'R1O'

_ 2 LOTES ESTUDA SE OFERTA.
- Lote Jardim Atlântico ...:... metade. preço dos preços correntes - terreno .

muito bem localizado. \

- NA PRA� . DO MEIO _. TERRENO DE 15X4(l MEROS - UNICO COM
ESTA METRAGEM DE FRENTE PAP..A RUA DESEMBARGADOR PEDRO
SILVA J

- Rua VeVreador Batista Pereira _ oosa com 3 qU�rtos - 2 salas: e demais
dependências - Terreno medindo 12,,50 x 21.26 metros.

,

- CONJUNTO DE SALt.S PARA ESCPITO'PIO \\i.lF'nICO OU DENTA'RIO
, COM INSTALACÁO SANITA'RIA NO EDIFJ'CIO JULIETA _ BOM PARA
RENDA E BOM PARA lUSO PRO'PRIO.

'

.' /

.'

.

I
'

.
,

SANTA CATARINA PRECISA DA BR 59

Quem vai Jenstr�ír tá sRbe!
JANELAS Dlt CftRn�R E BASC_tJLA�TES·

�l.JRTAS t PORTÕES,.De ferro, de alta qualidadt,.
por preços mais ec�nômico�t ii es_ã, IroDto�

e ii sua dispósição.. em:

Corupensad �'S . Paraoi. Lt�da
RUA··DR. FULVIO ADUCCE, M.o 748

Telefoae 6277
ESTaEITO

\

/.

r,ompenssados de: F'inha
Amendoim
Loro
Cabre,Iva
Cedro
Faalasia

Imbaia
r

'au·t1arfim
Goncalo ..Alves

�

Mogno
Carvalhe
Pau-Oleo

.

e os famosos

LAMBBIS . "C8.1JEPLAC··
"

.ADEIIAS OBRES" IA IEVElTIIIEITOS

,
I

nio Gonzaga e da procedên-
cia de seus delicados poe
mas de amor, inspirados
por Maria Dorotéia Jbaqui
na de Seixas que êle ímor
talízou sob ·0 nome de Ma

rília, ocultando-se o poeta
sob o pseudônimo de Dír
ceu, com o que criou a ina�
bela página de uma'hist6ria
de amor em nosso pais.

o- 'que se. deve mais apre
ciar em Augusto de Lima
Júnior é .a maneira admírã
vel com que. 'sabe

'

díspôr,
metodicamente e em ordem

cronolõgícà, .aprcdução poé
tica de ,.Gonzaga; de t'3;l mo
dó que é O. prõprío

'

poeta
que nos vai contando- as di
ferentes etapas

.

em que se

desenrolou: O .romanoe delí
cadíssímo ríos, seus amôres
com a eleita 'dô seu

-

coração,
e também, a' horrível tragé
dia em que, desdea fatídica

madrugada . de 23 de maio
de 1789' se transformou, tra
gédia - de cujas consequên
cias pa:deceram Dirceu' e·

Mllrflia' -as' mãis . dolorosas

agonias, êle �té' 9 de abril
de 1812, ao falecer na: m"a de

- ;! . :

Moçambique, 'para onde fô·
r� exiÍado �i dé oride. nunca
mais qu� sair; e ela: .'lté 10
de fevereiro·de, J 853 ' ,conser-·

vando sempre, ainda aqs ói
tenta e cincç) anos,' impolu
to, em seu ma�nâhimo co·

ração, tão granà3. e excelso
ainor - a mais reJa epopéia.
da ter tE, bra'sileir:a!

,

'

Com as mais vivas côres

véstia, calção de 'sêda ama
ta de escritor, nobremente
inspirado por sentir:nentos
cívicos, Augusto de Lima
Júnior 'descreve as empol-'
gantes cer.as do l.mor entre
tecido entre M'1rílill e Dir-'

ceu, de aCQ:Fdo cóm os cos

tumes daquela época: "O
ouvidor apaixon�do via atin
gido o grande dh. Tinha nas

mãos um amarre do de ros'Ís

vermelhas.:. Tnzia Jasaca,J
'réstia, cação de �êda ama

relo. .. Depois dos' primei
ros cumprlment:Js'no pata-

. mar, d'l, escada, recebidos
pélo., tenente-coronel João
Carlos "�errão, f Jram 0$ te

cém-chegados introduzidos
na saleta ...

·

Feito o pedido
de casamento, chamou-se en

tão a indiçada, ", quem seu

pai transmitiu J' pedido.,.
Mal pôde eh b llbuciar um

"sim", rolnirizflda de ·pudor•
ao que segUiu tOI�'lr:lhe
Gonzaga, a,s rtü' s, beil'ándo
lhe as pontas io.s dedos.
Denois, no salã), fofam a

presentajos os "noivos ofi
ficiais", saudado,; pelos pre
sel�tes com (palmas, e cober
tos de nétalas d'1 rosas, gar·,.:
dênias e fôlhas ele mangeri·
cão". ,("E�-a ,êsse - diz o

autor, en l�ota ro rodapé _

o usr tr.adiciona 1 de um pe-
,dido de casa.mentll em Mi
nas. até ·poucos 'lnas atrás".'
E nós dizemos: "O temporal,\
O mores!

.

quando' apenas faltav!).m· oi-' tade ... , como expõe, com

to di." para o casamento; fidelidade e notável propríe
os maus tratos sofridos pe- dade, Augusto de. Líma Ju
lo, maís amãvel e delicado nior. Por fim, a morte. 'Sem
poeta' que no Brasil desfe- , pre 3 mulher sabe'melhor.
riu acordes '113 lígua de Ca- sofrer! Marí!ia resistiu a tô

mões: O. seu emparedamen- das as solicitações que a sua

to nos. ealabouços da ilha beleza inspirava.,. Agora,
das f:obras; a leitura da ambos devem 'estar no pa

sentença condenatória; o de- raíso, desfrutando as deli

grêdo em Moçambique; o cías que. Deus reserva aos

casamento, a que fôra cons- sinceros amantes. Sim! Há

trangido oom a jovem Julia· um éden para o, amor espí
na Masc�I'�nhasr quando ces-. ritual. e .as faJ,inges dos an

sara a SUIl resístêncía morai, los sã.o consUtuidas ,pelos
psícastêníee, autômato, 'Óbe- que muito amaram na Ter

cliente, sem -reações de von- ra.

: I

VENDE.SE CASA. OU :EMPQRIO
.

, Plr motivo de via roem < vende-se .i.ma
confortável casa: tendo ua ;'_;ente,um, Empó
'do ..;om ótima freguesia; também sósevea

de' o Empório. Tratar na .mesma em 'José

Mendes n.? 113.

,. SESI'
SERVlCO SOCfAL DA .lNDUSTRIA
DEPARTAMENTO 'RE6IPKAL .

DE
SANTA'IATARINA

Emprêsa Editora "O'ESTADO'f ltc!a.
Rua Conselheíro Mafra 160 - Tel. 3022 - Caixa Postal 13

- Endereço Telegráfico "O ESTADO"
, DIRETOd'

RubeDS de Arxvda Ramos
GERE�

.

Domingos Fernandes' de Aquino
REDATOR.c�EFE

.

,Antônio Fernanda do i\maral 'il Silva
OEP.�RTAMENTO DE EDITORIAL

João Francisco Vaz Sepetiba - Pedro Paulo Machade
. - Osvaldo Melo

2? '_ Um Caminhão "ME&

CED�BEN.2;":. ano 1957,

����Ja'=��:5:395,'" (;
cilindros, 120 BP.

3° Um CamLnhão

"FORp", ano 1948. côr CL1-

za motor n° 8RI6584, 6 ci

lir!.1�os..
4° Um Jeep "I,:W

VEMAG"; ano 1962, ,côr ver·
de limão, ,mot.or n° J-006017,
3 cilindros,' 50' HP, tração
nas 4 ródás. '.

�o _ Um Jeep "WILLYS",
ano 1958, côr verde, . moto
n° R·'104049, 6 '. cilindro!>,
9'O,HP.

O� veículos. acima, têm os

se!!1ll1,t.'!s tireçõs 'mínimos
�e' oferta:
a) - O Cam�nh1\f' 1\1(erce

des�Benz (do ítem 1°), ....
C1:$', 5.000.000,00 '(cinco· . mi

lhõ�s de cruzeu-os) ,a vista,
o}l 40�/o a vista e os restan

_tes 60% em 4 (quatrQ) pres
Depois, vêm aC. cenás dolo . tacões mensais, - $1crescié...s

rosas da. prisão de Gonzaga, g.e 'juros de 1% "ao mês sô.·
bre o totaL do ,saldo deve

dor.
Entende-se que,

'

qualquer'
proposta que ultrapasse o

preço mínimo aciml. ofere

cido, ficará sujeitá às mes·
mas con:dições mencibna
das para a propost� do pre

ço mínimo· acima apontada,
isto é, 40% à vi,-""a e os res

tantes 60% em 4 (quatro)
prestações mensais.
b)' _ O Caminhão Merce·

des-Bens, (do ítem 2°),
,Cr$ 3.000.000,00 (três 'mi

lhões de cruzeiro",) .

c) - O .cami"hão 'Pord

(do ítem 3°), Cr$ 1.500.000 �l
(hum' milhão e q·_.inhentos
,�l cruzeiros).

d) _ O Jeen DKW Vemag
(do ítem 4°), Cr$ 1.8000110,00
(hum milhão e oitocentos
mil cruzeiros). \
e) - O Jeep Wi1lys ?(do

ítem 5°), Cr$ 1.500.000,00
(hum milhão, e quinh;.mtos'
mil cruzeiros).
Para os veículos menci ').

1J,lldo,s �as alíneas (b ), (c),
(d) e (e), as propostas se

vinculam às mesmas con
. dicões do veículo especifi
cado na.. alinea (à).
Na hipótese de pagam!m·

to, parte a vista � parte em

parcela!;!, o veículo será
transferido ,com a cl�usula,
de "reserva de domínio",
atá ll8pmento final e o f"l.
do de preçO ofe]'e�jdo SeTa

coberto ttOF NOTA PlW
��teaw,:.
�.'��G"a
Im'g

VENDE-SE t

VENDA DE VEíCULOS

EDITAL para Concorrên

cia PúbIÍca da Venda de

Veículos ,do Serviç,o Social
da Indústria - Departa
mento Regional :l.e. San.t;l1
Catarina;

Pelo' presente, levamos ao

conhecimento de quem inte

ressar possa, que se encon

tra à venda, mediante con
corrência pública, os veícu

los, àbaixo especificados e

de propriedade dêste Depar
tamento Regional.

1o � Um Caminhão "MER

CEDES-BENZ", ano 1960,
côr verde

OM-32191l) A,
120 nP

claro, motor

6 cilL'1dros,

,
.

-

Entend.e-se que ,as pro-

_ postas' de pagámentó, à vis

ta, têm p'l"ioridade sôbre·.lls

propostas de pagamento 'a
.

vista e a prazo.·. ,.'

Não serão apreciada� pro

postas flue não tradt!��m as

condições' mínimas.· aqui
oferecidas, bem' comO .

àu,
tras' que esteJam fora do

imperativo de p:;tgarilento 'à.
vista' . ou 40% ,a vista e ,4
(quatro) prestações men

sai.s do saldo devedor.
Os interessados na com-,

PUBLIcmÀDE
Osmar Antônio !Schlindwein

Ailton Antonio Pereira
DEPARTAMflNTO COMERCIAL

Divino Mariot
'.

., .

Fabrica dE: :.. llçados Sola.
do Articulado.

.,

, ,

Tratar na Rainh& das Bi
cicletas � ru'l COnselhtJ.l'O
Mafra - NEST.'\.

pra dos veíc)llos acima espe
cificados , eleverão 'trazer
SU"lS

.

propostas- ao' Depar
támento Regional do Servi

ço !Social, da Ii::J.dúst:da· de

Santa'Catarina, 'sito /no 'Edi
fício palácio

.

da indústria,
ni� Felipe Schtnidt ,�squi
na com' 7 dEi setembro; 5°

andar, nesta C:'I.pik.l.· 1lO 'dJP
,

9 de dezembro; até às 10
horas; hora esta em que as

pr Jpo.stas serão recebidas e

apreciadas, ná preseQça cie

todo� os concorrentes pela
p,omissão de ConCor! ência
.Pública dêste Departamen·
to Regional.

I

As prOpOStaS deverão vir
em 'envelopes fecl...Jos com

o máximo de sigilo, trazen

do com tôda' clareza e pre.

Cisão Q veículo GJ_ue interes

!l_a ao J?roponente, com o

respectivo valor de aferia

que será definitivo. É indis..

pens�vel as p'sinaturas dos

Últeressaçlos 113 respectiva
proposta.
As proposl.d.s, deverão se

referir a cada' veículo' de

per si.
\.

Assim, cada veículo ,rece
berá' uma preiposta em en·

velope
.

fechado e rubricado

pelo proponente. Não imo

porta que o, ,mesmo' concqr
rente faça' propostas' para
todos \ os veículos, porém,
tais propoSjtas, como se ·es..

claro � aci�a, serão feitas

em e-�velopes' separadOS, veí
culo

J
por veículo. As pro

pc "t�s serão abertas na pre

sença de todos os concOr·

rentes. Os pagrupentos de

verão ser' efetuados em

moeda corrent do país. Na
parte· externa do envelope
que contém � proposta. de·
verá contar as característi·
cas . dà veículo. que intl'lressa
ao proponente, porque é
facultado a todos os p�"po·
nentes , a. retirada de SUttlS

nropost.,s ·antes da àbertura
das me�mas. Vencida a con-

.,

corrência, nei, mesmo �', 9

de dezembro, o 'veículo será

er!cregue ao cOrllprador, me
diante Mmprimento das exi·

gências supra réferidll,s.
Os veículos., de que trata o

presente' ) ]l;JJITAL, se en

f.:V>lcram à disposição ,
dOS

lnteress!l,dos para exame e

verificacão, no Edifício Pa·

lncio da -Indústria, rua Feti·
pe Schmidt esquina com· 7

de setemblo, no horário das
8 às 12 horas e das 14 às
18 horas.
Departamento .tGegional do

Sêrvico Social. da Indústria'
err �anta Catarina. em 17
de ri""-<lmbro de 1964.
A ComÍssão de Concorrência

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho, Prof, Osvalao ROdrigues Cabr&l
Tito Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Prof. Othon Osm,

\ Loto E;'Eça, �inistro Milton L�ite' da Costa, Dr. RubenS
'Costa, Coronel Cid Gonzaga, Major Ildefonso Juvenfll.
Walter Lange, Dr. Arnaldo Santiago, Doralécio So�res.
Osmar �za1rl. Dr. Francisco Escobar Filho, Zury Ma
ehado, Lázaro �rtolomeu, Raul Caldas Filho, Martlilio
Medeiros Filho, Luiz Henrique da Silveira, 'A. Carlos .Bri
to, Oswaldo Moritz, Jacob Augusto Nãcul, Major Ed
mundo Bastos Júnior, C. Jamundá,.Jabes Garcia, Nelson
BraSI.�1er, Jos� Ferreira da Silvar Clemenceau do.Ama
Tal e Sil-:ra, Jaime Mendes, Cvzãma, José Roberto BuP,o
eaeler, JoãlJ José Caldeira. Bastos, João Nilo Linhates.

'

'\ .' I .,"
.-

., REPRESENTANTES'
. ,,'

)iepresentaçôés A.S. Lara Uda. Rio (GB) _ Rua Sena. \

dor Dantas. 40 .,..... 5° andar - São Paulo - Rua. Vitória, ,

·657 - .eonjunto, 32 --'- Belo Horizonte _ SIP _ RUa dos
Carij6s, 558 - 2" andar _ Porte Alegre - PROPAL' '."..
Rua CeI. Vicente, 45,6 _ 2° andar.' r

Anuricios mediante contrato' de acôrdo ,com.3 tabela
em vigur.
ASSINATURA ANUAL Çr$ e;ooo,OO - VENDA AVULS4

. Cr$ :JO,00.
. ,

'(A mRECAO NAO SE EtESPONSABIL1;lA PELOS con
. CElTOS EMITIDOS NúS ARTIGOS ASSINADOS).

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

j)/lOTE:JA' .�eus
, ,

OLHOS
.

'USé' óculos
bê;,; adoptados

..

-, �--.,_--,...-

DRA. mI ,1It1A �:. PEREIRa
Clínica O(U.ll.'lito��;tBca de CrI

ànoas e Adultos,
<"flnsult6Tio' Rua Tenente
Silveira 'l8 - VI Andar -

Fone 379f
Exc1ustV&""'\eDte -� . Ison
lD8J'08da.

'
.. ".",

'_13·�o_

atende',nos com excticjõo
suo re;e,tá de écuios

órlCA ESPEClAlIZADf

MOOi:RNO lABORATOR,

(lín�c.a . Oúontopediatrica
Dra. Iara üdilli Noceti· Ammon

Mé:todo psicológico lnoderno especiali.,;
lado para crianças. •

Alta rotação
Aplicação tópica de flúor (para preven

ção da 9árie dentária)"
Atenne também sr,s.

Somente �orr hora., marcada
8,30 às 12 e'das 14 fJ� 18 horas

das

'REX�MAPCASJ E PA�ENTES
Aqente OfkidJ �a

-

Pro'priedade
Industria�

Registro de. marcas l"Iatentes de invenção
,

.

nomes comerciais: tít...lo::; de estab81ecimento'
. insígnias �r[.ses de prl> ;:agand? e marcas de

exportélções
, Rua Tenente Silveira, 29 -' 10 andar -

Sala 3 - Alt. S da Casei Nair-, Florianópolis
- Caixp. pl"lstd, �'7 - FO"1b 391r

I

ESC.�I1i)�IO DF",A"DVOCACIA .

DR. NILTON PEREffiA
, "

'.,

I
j

\
J
\

Advogado.'
ABELARDO H. BLUlVIENBERG

'A,HAHN
e. Pl!:RSI

I,

Solicitad{)res
AÇÕES: CIVEIS,· TRABALHISTAS, CO
MERCIAIS, PREVIDENCIA ,SOCIAL, ETC;

Hua Conselheiru Mafra. 48 - Sala 2

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

SERViÇO lCCN'ICO D'E ElETRONICA A
\'0 O M I C I L 110

Consêrto de rádios; gravadores de fita,.
�adiofones \e tr�sistores. '

. '�

Tlfatar: J.C. KIRCHOF, Nova Record,
I

rua TenelJe, Silveira, 25. r.Jne 2696.
22,' 28/11 e 5112/64.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



L Si ! a 22 i2 a a siSU a as • 22 a a

No'l Ad9'fo I(onde�", hoje.à noite
;f

I

CONSTANTE EM PROL

'1DE -SAN'f.i\ €�"UINA

a 2 j 2

/ '

.em I F"
,

,,� '., lIj

"faJal: . Iguelr�nse
I

1 '

às 10;3.0 horas
30, x .Blumerrau,

"

às 20,00 horas ,/ -Per',!.
10. x Perdedor .lo 20,

às 21,00 'horas' - Vé:�lC.
lo, x Venc. do ::la.,

Venc.' do

-xX ::� --

o Congresso de A'1t)J;tlirl
do certame catariuense de

Futebol çle BaFtà �t'1 Ôt'

terminado' para às � ;;;3Ó ho- '

ras do dia 28 O,1't))d1i10, S€!:

víndó COU'lO se-1i?, a: cídade
de Blumenau.

zona.
,

x X x ,--

1I0JE
SIMULTANEAMENTE
FIGUEIRENSE X '

MARCILIO DIAS '

, AVAl X CORITIBA

R.t\DIO ANITA GARIBALDI
ll1Ó _' Kcs. - ONDAS

MEDIAS

MANGUEI:RA2 Assim sendJ, ll' ,lova Ta- -x X X-,
bela ficou aSSIm' cOristj�uí-
da: A" estaQ,�a cor;'er', por (�0r.,

OSVA'lDO"C'RUZ' 3· FÁSE ELIMINATORIA: Di:;!.' ta da 'Liga, ,At�é�jci Bltúne, ,:,' '.,;: '�, " 28 -às ,19,30 11S" -- Fpolis l)al\ellSe ,atravé::i Ü�\ 1?2U de-
, , x' Itajaí. pàrtarbento sa!onista, ca":

às' �O,30 horas ,_. $ão' Fc;o. bSljldo' a.s dele�a.çt_,es �e 1'.

do Sul x JoinviJle
. ,

pl1'esentarem com 13 pes-

Narração
RIBAS JUNIOR

AMERICA VAI CUIDA'R DO GRAMADO
'UE SEU ESTADIO

Mada de

precárias Acre-

Por fo�.a ae �il' W.t:emos
em dezembto as: fér�$ có

letivas, dos j9gad9J7eS je fu

Í:e� q��,ão em que a, di

,,�ia. dt) �érica de Joio

ville, estará pl'ovlden�lando
a rem.odelação de, seu .gra

mado, que �e encontra em

ditam os ment0�'(\; cl,',neriea
nos que o trabáE':) será

processado rapid2'üente vi
sando para, fins ele ,�);'ne\ro
ou prinerpios de fevereiro
a abertura ele 3�'..! eStádio,
para sediar jogo,; ;:>dlJ Hfa
dual.

Ex![a em; sel" capo,
Lona de �re�os., COLADAS
-' 60% llHlis ....... no a�rweit.�1
m<>.nto, Q?-.. �Ql;I.as.

,

-CASA DOS FREtOS
�Ila 8'\Iltos ,S�raiva 453

tt-:STRErt'Q

\

Co<m�tá�
,ARTBUR SlJLLWAR�

,

, � �jnda.

(;yRO ViU"'"
,4,' �

A�i,· ftM!�
�0, 'M'ilRIQT

A BJ!:M

._---.......

"
'

2i 2 i_ .e'

I COLABORADuRES
RUI LOBO - MILTON F. A'YlLA -. ORILDO LISBO",
�IO INACIO COELHO - DÉCIO BORTOLUZZJ

ABELARDO ABRAIL}M

x Marcilio "Dias

$.J'eru J>' �')au.k �la...:lid' o

COLABORADORES ESPECIAIS

�v�y �Ç>�OES - GIL�ERTQ NABAS
,

GlLBERTQ PArvA.

I',r'I

1

, 4. _,.__"'_ ..-.. --.__-------------- -

--�---�---���----�,�--------------

----��----��----��--�----�� -,,-"_'

.�' �

METR10POl NOS PlANOS'JlO, "lEÃO.
. \

" .

,DO SUL'"
eatarínense Irara a rcalí
zaçâo de alguns

\ amtstosos.

Depoís de convidar o Tu

py de Joinville a diretoria

do Leão do Sul, �,)J(l."td::n o

Metropol para a efeliivado

de cais encontros,
'

tendímentos com as maio

res e�ii':r-essões do
I ftlt,ebol

� ........ " �
.

��-

AINDA' EM ESTUDOS ,HEXAGONAL,
provada pela Fed€:m.•ç'ío'
éatarinense de Futebol.

Os 'clubes interessados

nêste torneio são Olímpíco.
e Palmeiras de Blul1lcnau,
Almirante Barroso e �lar
eilío Dias de Itajai ') oa

yjaE' de Joinville,

---� ._� - --o � ---�---

JOIN'VllLE_ SEDtARA O ESTADUAL, DE
VOlEIBOl_

Na noite ,:te hoje no "stadium " da, rua

'Bocaiú,va, o' público aficcionado do esporte
rei terá a oportunidade de presenciar um in

terestadual empolgante, pois estarão em ação
, nada mais nada menos do que os 'clubes que
mais titulos máximos dos seus- Estados pos
suem: Avaí ,e- Coritiba, que êste ano por duas

.1._.... � . I

vêzes se encontraram em ambos triunfando
o alviverde que nos deu o ensejo. de uma 'bela
exibição no mesmo 'local onde hoje espera co ..

lher mais um belo triunfo; mesmo sabendo

que agora o Avaí está melhor armado e, se,;.

quioso de ,d,ssforrár-se dos resultados desfa-
voráveis desta Capital e de Curitiba.

,

Um grande jogo para um grande público
não resta dúvida.

-
. '

,

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

" Vitorioso também';t,jlo Superior 'Tribunal
'

de Justiça Desportiva da C.E.D. "que assim, ne-
.:-

gou provimento ào, recurso, interposto', peló
E.C. Metropol, 0" Figu:,eirense Y�i iniciar hoje"
à noite a série .dejogos com o MarcíÚ� Dias e A Liga Ita'Jaien&8 de 'Fi.t
o' Ferroviário, det�rmi�ada .pela Fedér�çã� teboj de lS'alão, manteve

B '1' 'd F t b 1 ai d contato com a Federaçãor3.S11 eira e u e: .', o , 'im , é apurar as '6a:tarinenSe de Fu.tl)pol, �le

vagas -la, e 5a ...da 'Primeira .zona· 'que .dão di- Salão com 'a �i-nalidaGe de

reito à disputar a fase semifinal do Estad,ual se inteirar a :'c'.zã,o da ela
boracão da nova tabelo con

-.L� de 64
,,' fecci�lilada jã,' qUI: deveria

Joga, hoje, .O alvinegro, ..CO:il;t o 'MarcElio prevalecer, na oprní.,o da
,

, , Úga, a organízação por oca
Dias que atuará, emseu rednto, E', certo que síão de uma reuruão realí-

O nosso vice-campeão, atuará' sem aqueles va.. zada pela .própris entída-
de salonísta.

'

lores exponenciais eum tésnico ,e�el"imenta.,. ,

do como é Joni .A:�v�s; qu_e se transferiram pa-.
- x x x -

'-

ra centros onde -o ,�inheiro pode correr me- Como é elo connecnnen!o
lhor. Porém, com sua nova. €:quipe , mais har- púbiíco a Federae.io Cntari

moniosa e combativa, 'o time' agora orientado nense de Fut.('l;� ,is satão
.

. elaborou 110\"a r,abe':a de- Na tabela açini'L a' eie!,,(,iç,
por José A:mql�ím poderá. surp1{eend�r hOj'2'à vida a participJ,ção rtJ últi-) c:c Joinville surge cO'\'? �d.

noite, traz,e'nd,"à:p,ar,'q,a m,,:'etr,'óp&leu�aV'it6ria ma hora das cida"1€',, ele ver:sâ;rio de Sao f'r-ancis<)o
, ,'-, " ,', " Joinville e'Bm'lqile que nfio do Sul e de Bru,sque iSV> pOJ>

que poderá' �provoc� a'preae,nça' do fut.ebol receberam em ';emp'o h::í.�)il o.lIe eita,rão -pa:t;t�cipal1jr) ,dG

ilhéu nas .dis.mp.ta,s.:ÇQm;o.i_' cia.�,�i;cá,dQà,d� 2.é*-,-..JL� ç,or!:C��PQlls:lê\���_ eXpe,dj-�
,

certa,m.e. .na,:_gllwMdc '",de_. ,

� da pela entidsdc lnrrig:'t- campeão regio�.'ll e r-am- Esta dete1'mmado para

verde. " peão estadua�, respeetlva- os próxi,mos dias 12 e 13

mente, 'as esquadra,i do Cru de dezembro, na cidade de

zeiro do SuVe G,naral'y. J.oim-ille, o desenrolar do'
-

campeonato ca,tarinense de

voleibol ·masculino e' femi
, nino.,
'Quatro equipes estarão

disputanco o ,titulo máxi

mo barriga-verde dêste es

porte; dêles somente ialta:1

. Com. a finaliq_a[l-e de re

cuperar seus Jogo,dores,,�
pós 0 perÍpdo de fénns re

. gulamentares obrigatór io,
POl1' Leí, a Díretoria elo Her

do cílio Luz, está mantendo en

As equipes do Vale do Ih"
j,aí, estão tentando ace 'L:;,f

detalhes para � realízacão
de um Tomei,! Hexagonal,
que seria disputado parale
lo as disputas do campeo
nato estadual de futebol

.sempre, que assim pe rmit.ís
se a' tabela elaborada e u':'

\

SABADdlA NOITE O ESTADUAL D'E
FUTEBOL DE SAlAO; BlUMENAU'O

'LOCA[
No próxímo sábado � Doi

te, provavelmente, !��, ([',\8,
cÍia da Associação fl."I.·<:a

,

d1:�1.�.

adquiriu' por antf;i:Íp:1,Ç.Jo
o direito de p'artieipar dês,-

'

te certame. O 01lt;:Cl rr:pre
C;t�ntaDte da Manca:>.ste"' se
rá .o Cruzeiro do Sul, Cabe
rá no Clube Doze de As!'$to
representar pela pr:me�l'a;
vez a capita-l do EstadCl, 08-'
�,E'ntando o título ,1e canJ

pe5,o metrop'fitan:; e .lu
taJ:do pela sua primeira
.onq�ista 'de âmbl�;o esL",-

ii.hnirante Barrr;�Cl ; "será,
,) representante Ü,1 c:dade _

elE: najaciL Eq\lipe nova, no

óT,lonismo portu"t!:io m2.S

ql.:.:.;·possuí atletas ,le boa 0'1

',":.'gac'ura técnica," 'Por 5iio
Fl'étnclSCO do Su'-, estará
concorrendo a 'eql,üp,e da

Associa�ão !ítero E.stu�a.n
til e firtaÍmente por' 3ltú,lle-,
nau, caberá a agremiação'
do Ferroviário representá-
la,

i�penas o campeão -çle Ja

raguá dJ Sul, nao é c0nhe
cido mas que deve�'á estar
participando, da pr-Óxirr.a

•

j ornada do Estadual 1,.1,..rna

vez, que a tabelr..., ::los J\1g0S
deveri ser elabomcla 't'.a
reuniao que será r�alibada
na Abertura do Congresso.
Portanto, serão ae:te, equi

pei: a' ::Hsputarem o tít'.llo
máximo estadual d,) 1D6-!.

"Banc,O.. ;do Bn.s1l, se n't, de'
, ," -,'yt,larrú:: nrais 11m, cam,>:or.::.

to salonisbt- que--',� ':'!t;\;·1'\

d,o con,heçer m:n q�,al seja com ai partícipaçãú ':l,� ·,</:te

o campeão ,de Flol'ialílópp!is,\ Cal!lp,eões dos quais apena�,

cujo CampeOllato encohtra- se C:'eS'cQnhece o rf'p::P�f'l1-

se em desenVOlvimento. t:..nté de J3faguá d') SuI:
Os demais ,campeões regio Por Join-írílle, ! "fE!ll103

nais são os c;egumtes: duas representáções já q'le

Brusque - B:mdeirantes o Gaurany na qualitjari,� de

Joinville - Gmástico camp.eão e$ta�ual de 191i3
Blumenau - :::pil'anga
}'lorianópolis - ?

DAD.OS ESTATtST1COS DO
'CAMPEONATO CARIOCA,

ma com 7 ,p.i.)
20 lugar - Flnmiliense
cc'm 9.

3e. lugal' _ Flamengo C')ll1 :

10 '

4c. lugar � Portuguêsa e

Botàfogo enrh�,
, " '_

50; 'lugar A:n '.,' '1, t;rn.
1',.,

60. lugar,
cc-m 21

138.0 Cristóv:1,O

7c ,lugar - B8l'.g,i ('o�u 2:>'

80. lugar· - Campo GralldE

com 26

q��. lugar -'Bonsucesso com

30.
100 .lugar -: OIada e Ma�
dureira 'com- 3'1
Ílo. lugar _ Ca1üo elo Rio
com 36.

PROXIMA itODADA

lla. do' returllo.

'JôgQ no. 1 ...... BotafofN x
dos profis- Fluminense _ d,)lUingo, no

,fAse APRESENTA BONITO'-,
-

PROGRAJ\1A
:Apesar de s�r Ü't;l:l'ilJni,

d,o na vésper'1, d:) ,:1! '-l, mar
caª,o para a<J .;i"i�u�a;5 ((;)
certame da caboagcm b&,;
riga-verde, 011 seja, saba:1o
o programa .lã rEgata ela
borado e, mancar) eonfer.
cionar pela p!es:dencia da
FASC.

.

Prestou a FAS') sug, ho
menag'em ao $1'. 081so :Rà.
mos, Governado!" 00 li;�t;J
do e sua hOl1'l�t:�m pós.�1!lma
ao saudoso ma,r.til.1e!h�l), sr.
Libório Sonci,ni.
'De parabens a pr�s\d.ên
cia da FASe rlor tao, bonI
to programa,

Erlt CQte�o, dos maiS. sen-
,

lSadon�Js� bate'ram�se do-,
mingo, ú.:�ttmQ.· ao' 'Abrigo às '21,30 horas .- Bl'llsqüe soas no máxim.o; A:;: eqüfpE's

dos Menores à ,tarde as- vá-' x Joinville. que forem, des,,!assifica:das

�:rósàs esquadra� va;rzeà.., F�NAIS: Dia �() �7' às n,30 ná"'sábado, dever?,) re,tomar
. haras � Ven(.:.' do ':.0 'x im'ediatamenw às sna.s ci-DáS ,Cilp Oswaldo.-CIiUZ" lio

't ·t· M'
'.' - Venc. do 20, " dades: JOg''',''s reaIIza,uo,s - la'l3. Es rei o e" 'allguen-a", (1"" , ,( 'V

capitaL No �fí�aldos.' no· ---��--"---,---- .......-.�".,._.....-- Tentos'consignado,:: :;1)6

�:�;::- :i::����� s:!rr,e;t��� , BAR'ROSO CONVlDOU
'

AMERICA ,�ef��a':�is��;Z;���' g-;al:�h
�;êSP.e;%Il:tser::i�fraef���:' �:e ,', ,PA'RA DOIS JOGOS' �.s ,: .;: ��i��i��i�i��1en�;��:,"/t��i& --,
:�3 :p'rim�ira fa�e 'houve ,"

, �'
" 'i\,�ii� mÇl!S posItIvo - B0:-

empate ,',ein -.lím tento, pari' Enquan,tó, 'aguardam O· têem a saldar com a 1i":bn;' taiogo C,om '13 goals,
na :et.apà, complementar a desfeixo do, Torneio da De- de pagamen�(l Menos PGsitivo - Mac1urt)j-

equipe do' cO'lltinúite: dàr gola, entre Ferroviário, FI- O Barroso que cunt,inU2, ra com V tentos .

çifras
.

definitivaS.
'

ao �-mar- gueirense e Marcilio Dias, em grande !Jj0vime11 �apê,,) Goleiro' mais vazado - Ba-

cador. ,
O'S clubes classificados da vem de ex:p€�),;r convi �ê ao tista do Canto d,o, Rio clJm

N� partida preliminar 'primeira e segunda nnn" !�mérica c1e JO,invU:e. para 49 goals.
venceu 01 lI4angueira 'per tratam de i'ealizar aml::�Cl- a realiz(tção cJe rIais ardsn- Artilheiro d...o certàme _

dois tentai a um sos ,om a finalidad� de r,o� "o� O' que cleverá ser n,c.ei,t;o. Am9;110S0 do Fluminense
hrir os elevados salários qne pelo "clube. americanJ. co� 16 tentos.

--------�----,,,.--...,.-......,.---------- Maior arrecàctaçã? - Cr$.
'19.281.543,00 para Flamen

go. x �luminens�
Menor· arrecadaç,iQ - 01'$
56.700,00 para Madureira
;� ça;nto do 'Rio Total geral
qe ar:r;ecadação - Cr$
742.�35.�65,OO.
ÇqWCAÇãO
$io�ais.

'

�o. lu�ar,
ço:tn. �O p.P.
20', l�gar:_ Flamengo com

Fluwjnense

12,
Soo lugar _ Bangu COril 13
40'. lugar _ �qtafl)go e A·

mét;ica com)4.
50. lugar _ Vaseo da Ga
ma com 17.
�(). lugar - Borysuces3o com

20.
,

70: ��ga:r; --, C�mp� Oran
de coJ.il 2l.
ao. �1,lgàr � �ão Cristovão
'c_�m 24.

�o, lugar�. Po:rtuguêsa com

�"
100. lugar "'"='- ,�all�o" do �io
com 35.

110. lugar - Madurei>:'!? eom

ª6, lÚ'
'

Cg�OÇAÇ�O DOS ªspiran-
teso

'

,
.
_.

._..,,� .._----

Maracanã
,jôgo np. 2 "

- lJang1,_1 x

Amética.. _ sábad.o, �o' Ma
racanã.
jôgo 'no. 3. _ Bonsncesso
x São ÇristóvãQ __ em

Teixeira, qç' CaªtrQ
jôgo' no. 4. ,,- flanwngo �
Madureira na Gavea.
jQgo no. 5 :_ çampq GrD,n
de 4 Olatia em !talo dei.
Ci:ql�.
jôg@ no. 6, .,.." C�:q� dQ,
Rio x Va$co çh. Qama. et�
Oaio Ma�tins.

'

--------�-----._�_._�

,TUPY VAI ESTUDt\R CONVITE -DO�
HERCIUO LUZ

A diretoria do Hel'eílio equ�pes, sendo uma em �ftf;ia
Lm; de Tubarao vem de ex- cidade,
pedir convite endt:reçado A diretoria do clube mi-

'

a 'Associação .Atlética Tu-, "lionário do Estado vai estu-'
py com a finalidade ele se- dar o convite que po:lerá
rem realizadas· duas parti- acontecer em. janeiro de .. _

das �mistosas entre suas 1965.

GOVt'RNADQR CELSO RAMOS
, COLABORA COM A FASe

"
.

COJ)1:!elho Regio�aI de DesportQ�' ,,,em
q� p;restm- auxílío a Federação Aquáttca dE
Santa Catarina, doando à entidade náutica I

imwrtâpcia de Cr.$ 100.000,00, por det.l'DÜ
nação do sr. Governador do EstadQ q1J.�1 ci�
fOI"IllH demonstra sua colaboração para., COilD o

esporte da canoag.em barriga�verde.A impor
tânc�a foi destülada a' confecção do J.):r�
da regata que ,somou Cr$. 110.000,QQt '

Õ 8esto, ,do 'governo cf1tarÜle.� .«e
ceq_ aplau�s dos despo�stas Ug�q�.'�..

parle :qátiti,qo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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• IU-IS lffllGO, illUir, DE siNa CAiARIN1.

' •
} , '.'

FlorianópoliS, (QUarta-Feira), 25 de Novembro de 1964

')

I

Dentro da programâção estáb,elecida.:· lJelõ PLAl\;(EG,
visando elevar a 'produtividade do trabâJbo"áo' homem do,

.

cainpo, serão hIstillados 'Pela ftcutEsc. déD� 408 .:,ro:.
xímos días, .mats seis eScrijóri&, :.d� extensio rurat, "São Mi
guel D'Oeste, 'Desciu:is<l; ;Nova' Ven�a, Unibiá, 'i'aicf e ,�ta

-

Cooíliá são os lJÍÍmicipioS beoeficfados.
'

�,,'
, .

'

.

. A ACARE8C,"como'sé sà�. �x��t�"em .Santa ()at� __ '

" • ,.

,. ,

{]I servíec de exteltsão ·rilral,.: le:vando . a' . aSsis:is:neia téCnica '

"t··
,"

.

ti j'man�e1ra à casa do agric�tJ-i; Pl'ó�i-a.ma' ass'ste'nc'al que Cao ·cr ..� 111Ua comé sU')'vendon;>do peló G9vêmo estadual, através do PliA. t
110.-' ',1·.

"

:'
'.

. '

MEG.
I

o Comando do 5° Di cri- oP��ção ,de. reCuperação' do dé caixÕes de concre r . ar-
Com êsses .noves es�ii�órlos .��:m�pii�.s� fielmel}.te e'ul- to Naval recebeu, rád�o de Pôrtô de /illtoruna; .. ,' 'ml!4o. ,afuncfudos

.'

Há mais
trapasseu-se até' o elaborado' para o corl'en':e ano, com' re- Paranaguá dando �otJçia qs '. Hom'ens-r�.s dà 'Maririha "qe 10 ('d�) anos, o que

lação ao' désenvoívnnento dá, a�clüiUra em' nosso E�tà4o.·
.

eontínuaçâo de' sucesso' -na trab"ll:l' par,il,' -�r�9ão poSSibilitará,.·�' ';\;0nstrução
---...,...'---......-------- -__,--...,-..----.---,....��.,.....-".� ,de maiS· 100 (cem) metros

de ,c'aiS para ó, pôito:
. \ .�. ,

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

Teatro Infa'ntiJ vai a Santo Amaro (
, ,

to da platéia rtbrianqpotitit.
na, a peçà "O PAUrÁÓI.
NHO

' phvrP.Ao" a:idá�u
grande àúoesso

.

�uandó de
sua extréía

'

nó Teatro Àl...
varo de Carvalho, há algu
mas semanas atrãs. . Geny'

.

Borges . viu assim ceroada
de pleno êxito mais . Ul1'l4(.
das suas felizes inibiativaS
com que vem brindando . o

público amante
.
do teatro,

com espetáculos de alto ga
barito.

-

Esperamos e fazemos vo

tos para q"e, -em Santo

Amaro, Gen:y 'Borges e seu
,

teatro infantil, alcance'SU-I 1):,
,

cesso e merecídos . suces-

sos.

lCstará se apresentando
0'0 prõxíme sábado cUs 21i,
às 17 hQ�� na 'vizinria 'ci
dade .de : SllV:tÓ Afpato cÍa
Imperatríz; 'o' ·Teatto, .

I�an
til de Florianópolis, "O PA
LHACINHO PlIvIPAQ", .'

sob

a direção' de Geny Bçrges,
numa promoção da pref!3i�
ttih municipal daquela co-
,.

'

/ .

sucesso
, '

.

Esta operação trará bene
fícíos .da ordem de Cr$ ., ..

200.000.000,00 (duzentos mi

lhões de cruzeiros) capací
tando o atendimento de
maior volume de carga.

muna.

'GeHy Borges, essa incan

sável .batalhadora pelo tea-,
tro amador de nossa terra,

,
. tudo tem -feito para elevar
bem alto O' nome de Floria

.nópolis nó cenário'. artístí
co do país"
Como já é do conhecímen-

\ I

,'Cºnse.lho de Segurança:
REUNIÃO AMANHÃ

J

B,RASf:LrA, 24 (OE) -='0
Ministério

.

vai se reunir
.
com, 'o Presidente da, Repú
blica

. depois de ám:anl:)á no
.

Palácio L�ranje�ras na'Gua
nabara. Antes o chefe da FlORIANOPOLlS, GANHARA'--

I�MA,GAZINE GALERIA"
A gora que a TELEVISÃv dealta tensão (Ely back) e tem variadiss!mà� apIi�'a:-; _:,.' .QOMPUTAÇ�O

.

a�ráv.�s
FLORIANóPOLIS pretende .cínemascóplo <tubo eatódí- jões constítuínoo 1 parte' 'a dos ):qwne:roa compti�atioreB

,'em breve estar no ar, não co). Física que demanda ,té'':'1ica eletrôiüeos .e 4) ...:. :cooItr-
é demais alettár os füt1if�s' 'Em' rnuítàs cidades upa.;. complexa e ampl�.,··",� ,

, CAÇA0," �Áç�O E
. telespectadores . par� '�er:" receraai: os chamados '''pi.,. .' , TRANSMISSAQ.' DE. INFUR-

��� de :��::C!�:r��h�:����� '.�;!:a�:, q!U�'cu�fo�6s"���� pa!:a��� �:��es:J�t��� ,���:S�é v� SANT�)CAT� ,:, CONVITE 'PARA' MISSA DE 3° MES
.

levtsáo. / '::' 'se ',áventural'am a fazer ..�.;: FO 'Ú:r �RCO Catêdfát.hÓ '.RINA 1.lii.o �efá, :d�ixa.r' 'de: ' '. '

,
. A experiência diária com, ,par(;g em t�leVisores, sem co I

desta, c�deira ,
na '

�niver.) i.-' s� PrePafar para f-s'���c<S:,'
•.

A1c:elo.'n D
...

'

áriO de Souza'{-eparos 'ú télevisôres em . nheéinierltos ,: básicos, dê3te dade de Buenos Aires,. cit"!. que irão colabOrar 'no ,}lro- {
,

",,'
, ,"

,

, cidades', grandes, ensin�-6s' mistér. quatro grandes éamt)O,s. de
.

gr:eSS0 do nos�o querldb sR'a' ',; A Família cie 'ACELON DARIO DE, sou tiA. :
convid'l

a ter. cautela na escolha de' Em' 'toIlseqliênda, muitas aplicação, além do rádio, te r SIL ,e partieulamente d'e ncs: seUS patentes e pess,oas de. suas rela:ções para assistirem a

técnicos para reaIizar.ein. 'os 'pessoas tiveram seus apare- levisão e radàr bem 'corí'Ío s.o ESTAbO.· '.
'. , ':' "

'. MISSA cie tétceiro mês 'de seu falecimento. a ser ce1e1-jra

referidos cODsêrtos. lhos cdm' útals defeitos átn- das funções de transfo '.' _ a- • P�ra ri; frente, pois; '.cO:m' -. /,da, ná Capela. do Çolégio Catarinense, di;,J. 26, quinta-feira,
Como 'deve ser· do conhe êii=!_, p,oís os curiosos,' sem o ção, �a energia é�m fim es- : ci�néia e a :t.�çbiC�' a sbl(V'��o ..às" 8 �oras:: .

.. ..'
.'. ,

cimento de uma grande
.

tlr�"',,!n op.vi(lo,' chag1l.va!J'l pecIfICOS: 1) "'::-l,?B�E�Vfl.' do
< ,�D�SE;NVpx,;.vIMENTq. .

•
,�êsde}a .'lgrad�c;_ com�vl(la a todos Que compa,recerem

maioria, um apare�ho
. de a �e$trui� cfrtos, túi!nponete� ,�ÇAO .

E� MEDI�AO, :n
,. -:: '

a esse ato de fé cnsua. '

televisão (receptor) possui 9" �lrcUi�Q quenada tinnam CONTROL�l MaIS co�e .' ' �: :nW;OAPE�<h,� -,._---.._.._------------"-..---

,ciréuitos complexos, cujos / C9):- o .{jefe�tó 'verdad,eiro. • COn1Q ÇIBERNETICA" '3,) ÇA� AYJtES ,·t;)E �Ott4A /'
,., .

c9mpo:nentes (bobina�, ';:;:Çi ' 'E ainda mlÚs cobrayam ou

p" f "�--f··
..
--' Gover�adores so'lidárioscom C��!elo:�:��� .E��"rii F:�::��:1"':,��q:: ,

. re eito �rá palestra .. J,�::!'""C:',��E��� ��::""e::. M",e6ha�
mo rigoro§.a cal1bração, pa- Âssim sugiro qt1� � SO'Ci3-

(
", '. -

c

r J" ""
" ,.

> ;:;:��s�O!� '�:!e:��!: �:::��s B���C�es:!bc:Õb�:
'nrae' qa-ueco�teCnOt"o'!.unto t��cio:' ciade, QUf:. Irá �iri!lfr os d,es-

.

'r·!)' '.
'. .(r.i m�'J..: r'a,: ""�.',II:,D.rc�·· �'," :',', �

.. ', :, � ", �staÇ!uais, 'apoianqQcO 'pelp' os ideais democráticos da
.L' tipos 'da TV Fr"OR'TA�T6PO- U .l: II, b . '. 'seu. propunci<:Í.ínento' de ou- Revolução, devem ser me,di-

Carla cIrcuito tem UPl,'l. 1.18., eT'tre eHi contatD com .o O
.

.

,', , .' , ... ", '1 n' te" '1";0 ...

t d ,'d'd d BRA'S"I'LIA,",24 (OE) '-. JáDpj::> Federal Cunha po.nhà àceitar con.vite,: ggra'_ �: r� aClOna"'o com, a Crl- a as e que as. me 1 as e
fu"'�ão P,s..-\pcíf!ca,. o.ue nãd el.r. Fredi>rlc.o Buertdq:ens,

•. ,

'. .' ,.' �"..

,esta' no Sllpr'emo' Tribunal.

\.. Bueno, Presid�ílte do GrUPO 'dec'erl'a" 're"spo"sta "fun'-' .�.', � se, de G.oiáS. ,Os tell;igramas defesa qre se tornem ne-
n r' 1

'
, '. 'ÓÍtêtQr da EScola IiÚ!11�trl'flJ

"

"
.. ,p.�" '.

'.

d' d d' h' bse�,o realZa"'3 pet')ameI1-
�."!...""cr.'ih ..."g'... -.-nu"'... c

••-j. Parlamerltr:r Muni,cipali,sta. der faie�'convocaçã.o'··:b�, foram·a$s.iIiados,peIors'. go- cessal'las, só podem roere- Fedetalo,pe i,o e' a ea,s-
te�irá eY'f1ult Y'a jttlàç�e�h a }-',,,"'" H; ""' ..v U" ,u U.,,,u ';icaba' dé' eonvidar 'o .,'pra- tanté,._ .anteêédêncÍa, �pa'tà· vernador.es· 'Jarbas, Passar};- cer seu apóio mais i.r;res- corpus impetrádo ,(;)m favor
"er Ll,ransl"''it,ida,' defor''''''�l'l''' de Tecn.sicos . de Elet'.':o·n.'.,�" TT ,"",,' \

á
" '.' ( J do ex goveI'n'ador do Cea"ra'" .u m.. � ,'-'" feito v1ei�a ',da l't0l?a·,,, p,a� qué "!1lai\:?r núm�ro': p�rlà- �ll"'O .. do '_par "Lomapto Jú- trito.·... ..

-

. ' .

"ÔD-a. � .. ('IM:dio e ·t;e'1evisão).
.

, < '. '.' , f' ' �

...�. ahi
."' "

sr. pa'rcifal' B"rr'oso, envoÍ-
, .. " "

,
.

: ,

..

·PI'of�:rtr·�pa�-e,s-t-Pa ·M�·C.ã1l!>&- �·ment:�;1'.es.. pufies� ptestiai!>f ruol; u..: B 'ai' Pàulo Guer- ..

Daí porque· o' tpchico dê, Isso resolverIa o problema ra dos Deputados sôbre ",_ "i ·ta. C ...., is'
. "':;r" Til :.ae pe'tníúlibucõ, I:tdô Me- '-' '. . -,--,,�,

.\���i�:o:��fu:ste�e <:�����1;.'\';j�:���c��0t.t�nid::;U�1��! ������UiÇ�� �:�!�ai. 2.0;'
sua v Sl. Ol�a

,��J;>��r.;��P��l:�Ô;r:���:.:�' Fazend'e·I-'r'0- s" as'"'s'a-''s's''·In· a'·'d,iui<,��r;s::�(::�;��:'ica: 'Plloli�, 1'O<1e-r aferir s. umâ'·p.r.�f1ssã� de' grande fu O' telegrama do ilustre d;é do Ria.
'.

.; ai'
..

'

". ',"
'

.

I
"

.

"",

.,"r.'l,f, onde ,s€:'é':'cCl'ltr{j, o defei";Q tu:ro' parlamentar,' barlCÍei:rante, ltlq, 2� (OE) - O Gdver- �
"

.,'

��!1u:e" est� de{C!�npi�âo a lma: ,Nt�l:Il nfv�l 'rnais alto, e ....' tem' o seguinte teor:
' .... . ádor NeY'-;'Élr�ga qu.e. ainda ..' .

. ; 'gemo '::-', ' J ainda auelaria r.o dr Fc.r- "Em nome GrupO: Parl'a- "'ené'ontra,' 'n� GUanabara, .'
.

de'"m'
.,

'e' n-te'lo '/f�" �9S'; apareitios�de \J�t2 ::1:.e1ra Úl�a, !ieitor 'da jovem ment<Ír Municiualista, te- iiyió� ln�nSag�ní �o _chefe
.

C'ov"a r. . .", .: .

",'
1(.dl,l1í��';� ,,;�:;r;:'" exi<)'jflm; 't�i5':�'} ,:(;fnirersidade de Santa 'C�-

"
nho g:rqnde honra COIlsultàr .8. .,:,l�taçã0, .�i�so}:idâr�qnclo�se

.

.

'f,n\i�c)f.r...��tf,s;, q�;��'o
.

rryitr8�', :-:tq.:r��a;, para \ a cri��õQ" "'e )lllstl'e amigo, quanto" pOs- . , com, a .�not:("�fi�,.:;(t�ê_t;�fe do

._fRn�: ��if.V1Sor�t. �1Ultn ma'i'<um �u��Hl;de .Engenharia €;'Lf, sibilidade comparecer
" O�- ,a'oveFlo 'distri,buiv>'a�6s o O Delegado dà Delegacia

'�';';:�l:r;lP5rOS; {100m ci,r�utos· "�rô""ica� '.' '(.". <'

.. '

m.�ta· Fede:p:i,l.,.;"aJ.i.�F. profe- jUlgaineI,ltó, do .habeas-cor- de SeguI"ãnça ,Pessoal do
"'tlé"" sincroniSmo circuitGls A ElétrQniC8/.h�Jé:,,€m:, l'r"':·��'��"'-;'':' '�fd;;I'j"';<lrid€)'· 'às-' pus. Diz:· di chéfe do ÊXOOU-, Estado' je' Sarlta Oat'lrina,
". :.

__ --�'-��';;�,; ,', ';,��,;�:J'':�'i:' 'l' � '�i: 5' ,\Mift�()< mufiklPalfllt.à? " 'Ptfu- D'��E' 'S:'A'''':·S'·T'''· ':E'
. : ',:'-.,'_. '. dr. Juc;jli9 Costa c(,)�1Uni-

: ;-7J
,

.. '

..-.-�_. ,-,�,;:.�".�.,� -'r:::�"i, �:;,."_",,��i.f��J'�(f�,,. "px,e: l�ar� \Sln,lí1it",súà "

'.' R�' ; cou-no& que: Idià �2 -dQ cot-

Desinent�da "a,' Prisão ·do CeI.'
'

;����o:�e��:�i��teCon:rà�:t:
):�', 74"-'5' m'·"o··r·f·O'S",·""'·�··

-",-

�:�i�f:.d:: ���ono;!s,c�����
\ .' ne�t,a Cflsa. visando alterar "--,-- ---- "','.' J IyIunicipio de Otacilio' Cos-

(un:']'a Mello' :�:�,:��a:� �7������,�ãoseF�� .' .•.0' ,,·(··S· t·na;Ü·.:.• :O'·.;:'.}:.. ::,",.�' ....
' oo�, 24 ÇOEH' -:- 0 p.ú- ta, foram enGontrados mor-

,. ,.,
,

'
"

'

.

.' mex:o pe 'nióttos;' do desás- �Of em sua .residência: João
, BRASíLIA, 24 (OE) '� O i:la'Cyrih� Melo no Coimmdo, t,re' éoin' um :avião da TWA, B�rnardino dá CoSt<L, de 81

Presiqente da, República 'de· do lO" Batalhão de Ca::a·
, ..-------c-,---_�_

. .' Em virtu -"e do dia d(?;:J:_l0- ocorridq ,ontem, -

ne:> aero-
� nos e Dorival Lis da Cos-

·

verá co.nferéncíal'" com o
.

dores. Por sua
'

vez, à, Cel: je ser, feriado Est'àd�al, póit6' de' ,Tiubit:hinno Im ta, 39 anos. '

Ministro da', Guerra Gàl. 'Cosi� C.<l.valcanti que' teve PDC VENf"E n�ó dat�.mOs .expediente itáli�; se.élevóú a 45 com o
Costa e Silva e cem o che, participação ativa'no mo-· "" l.. ,

em ,nossa. r'eéI�çã0 e�1 of)ci- falecimento hoje do co-
fe do Se:,viço Náción�l de

.
vimento de 31 de março. nas" moti�o porque rH�:o .éiÍ· lnJssárlo.de bórdo e' o en-'

Inf.Jrma:;ões .Gal. Goúlber afirmou que a decisão do' NA ITAJVUA c�aremGS amàÍlliã, '�oltal}- contro do cadáve.r de Um
·

Couto e Silva, Por ot..:ro Supremo Tribunal Federal, do a faze-lo norIÍlâJménto �enor e;;'tre os testes do
lado, o' CeI. Meir,!:1 MatDs, "dêsafiou a ser(midflde

.

do si',xta-feira. ", ' aparêlho.
sllb·�he"'e da casa MilitaI' P;:esidénte da' P.e'Júhli�a. 'No . ROMA, 24 (OE)' -.()

, -,

da ',President.e da República, Rio, fontes do M.inistério da Partido Deniocrata CrisMo ·_,-:-C ,:I"·U,' ,O 'Rt.DUTO· R' E'B'E-L'.DE' EM'informou qüEt o GavêrÍ10 Guerra informar.'im :que G c: . p.rimeiro minist:ro ALio" 1"'\ I: '

.
.

não fará mais qualquer 'pro- despacho do Preside'�l;e da Muro; continua liderandõ ',.' ; .

nunciamento sôbre o'caso Repú1Jlicacmn·o Mtnistro'"·o:eleitorado .. italiano.·Os -e
<,' ·.S,TAYNEVlllEde Goiá.s: te!1do já ma:nifes, Gosta. e, SUvá, será ·de roti· sultados\ das eleições pr�-,' ,I '

,

·

tada sua posic.,ão na ,not.'l
. na, deyendQ, apenAs se'r tra--

.

vincia:is indwam que os· >?-. L!j::OPOLnv:i:LÍ.E, 24 (OE)
.

ontem divulgada. DE)smeri" t?da '8. nuest,ão das pt"omo- munistas·· consegiJi:ram, al- _ Caiu o r.eduto 'rebelde
tlu também a urisãf') ou çõeb do 'Exétcito.

r .

guru progr€s;;o em relâç':, cor.gol�s· de Sta�eville.
sUbstituição do CeI. Dariilo " ao pleito� Ma,ciço .' ata<Í'te . :por tel'fâ

• .

.:._ 1
' • ,I • -

_

'\
'

, ':'" por 3',rriil,soldados' de _Moi�

C .!:In tO r . c' .=at �'r I-n'-en �e' I f 3Z' � ::ra��:;�:�a�:::�:if::
g , ...g '1, ';'I, ' 11.:-,1 'portados .em'"svlOes, .

�orte-
ameri.canos, . teve ,ete�to �ul�
min�i:ite. Os'· 'r�Yo�1.J.éiQp,áÍi:o,s
.passaram

'

pela!,:," I!:. r rp 11 ;s,
quantos reféns bràrié9� p�

.

,

der,<mJ, ,liquidar, �n�ré êlé�

fig,urli o, hqrt�!Lm�rica:qo
É motixo de grande satis· Assün é que, em compa- Fra;ncisco, Detroit. ÊntJ;'& \

fação n<!iic.ia!wo�,. ,q]:le., .,0 .�� d� {Iélcio Melit�, -

�o tanto, tem p�rm:anecido l?or 'l'ON-
'

·0"'R''E'S:' 'Q.'.'u' ·E:.n,' FOR·,.:C.A N'UC·lE.A''R'�cantor Gonterrâneo LuIz. 'Tamba Trio, foi entrevista-' mais tempo em Ne'w york,
. . 1\.,

Henriql;le, ve�
. se apresen- dq sábado último no Pp: na. Bro.'ldvay. Devemos, fI.in-

'A'·T·.FA, N'l'IDA4J,ndo nos ,Estado� 'Vnldos;, .

grama. a 'Voz, da América da :salientar que.. a�çmplV
.' t.;.t\. i �

há 'a!gvm, t�m}:)o, eU1vprilJ- . e� WaShington pelá co�i' nha-o hn suas excursõe� '0 ,
,.",

'\ '

dõ contiat'o,' com grande' su- :' clda locutora Maiiiená.'Lul,z ,';lT\ais "famoso homem de
.

LONDRES, 24' (OE)· -:-' Ó· grar4im os futuros subma-·

.

, ,

. ., H�nrique .tell" se .apreseu-' jazz' horte-amer-icano, "Stàn Go�êrno' trab8.urlsta 'britâ- rinos POLARlS 'da i'trão-

cessá, tendo ll._.;mó· che· taqo em v!irh úrtiversida.- Get's. 'Portanto, ' ( moti�o " co contráriO lio
. projeto Bret�M, 'f- j palavra\.

.

do

gad� 'á 'suplaPtar o prest des norte:americànas, ben1 de júbiló p,ara nÓs
.
êátal'i- at:ual' de' FôrÇa r;4:ulti-Late� priníeú'? mllli�tro britânico

gtq qt 4esfru� va ,lá: o co- como, em Cidades '''r:1por-
.

nenses' sabermos que, Luiz ral.' propotá' a' OTAN a' cria� Harold, Wilson, em discurs�'
nhedido cantor

.

João Gil- tant.es dos. Estadr'" < t.llidos, f'le\1rique I
é c(àrta> . interná- ç.ão de uma FL..\\;a' N�cl��r preinIDciado

.

em .Wv ...tmine.

berto. tais eom'o: Lós Al'lõclle-s, São cionaI." ,/
,

. ,.MH1'1Hf'a. ha (mal se)n�. ter.
���-��----������-���+-�--����------�

Nacão presidirá
nião do Conselho

rançá NacionaL

uma 'reu
de Segu-

, ,I'

A firma "SANTOS. & dezembro ,próximo, ínaugu
ClA.", de propriedade çlos'':. raTá nesta cidade q loja
senhores João ,Batista dos "MAGAZINE GALERIA':,
Santos, João Pedro ,Nunes e C0111. val:i"j.do. sortime�to de
Arsenio Gàrcia Tolotti, nos artigos jfinos para senho-,
primeiros dias do mês· de ras e Qa;�alheiros.
_,,;._._ ..._'-,- $ '. �r\ .��::--

.

O Sová'rno Uruguaio e' (JS Asilados
Bras'ileitos :"

'

MONTEVIDÉQ, ,24 (OE) dos asilados brasileiros i'ÓI
- O Conselho, 'Nacional de quele pais e de oútros an�,

Govêrl'lo 'do Uruguai vai se tes refugiados na Europa e

'reunir
.

110S pi'óximos dias' que agora se encontram no

'para examínar à; situáção Uruguaí.·

PARSIFAllMPETROU HABEAS-
•

!, .

,

, CORPUS lAMBEMI
vida no inquérito policial-, �

'nülitar, .instaurado naque-
le Esta:do. Alega o sr. Par·

eifa! 'B:lt_roso,' coação por

parte das autoridáães' mi
litares.

\ I;.
�.,.L '

'.<

. �� '. ," .

Ce,:nárca' de Lajes, a Policia �mtro� dois assas_s'tnosl�;�oão'
contimía empreend$ndo di-. 'jvlal'ia Pad.11ha· e Mntop" .',,:de I

'lig'ênc(a:,l' para ,Íll)l,e,'ender '0,8 Tal. _.
- <,r.4"

. , -�

,�,HOJE�.pROG�S5ÃO . 'ÚE_SILCÃIÃRIN�·: .

. ,
.'

)1

l:
A Provedori.9. ,da Irman- recerem a Catedral Metro

dar.ie do Senhor Jesus ,dos, politana, afim de' tom<'irem

PdSSOS do Hospital de Ca-, parte na Procissão de San

ridade' convida aos. Irmãos, ta Catarina, 'Fadroeira da

e .Irmãs para amailhft as 15' ,Arquidiocese.
horas' e 30 minutos campa-

11

,S

II
s'

NOTICIAS DA . PREFEITURAAmbas as vítimas .eram

fazend?iros e fo�ám assas

sinados por três indivíduos ..

..0 motivo ,do bárbaro cri

me fo� a prática ,de l!:1trocí-

nio.
r ' -

Depois de uma série dr

diligêucie- o' DelegadO de

Segurança Pessoa;l, dr. ,Ju

célio C:osta já possui a i,den
t1dadl.. dos assassinos. São

êles: Laúi Corteia c}a COSo

ta João Maria P�dilha e

JI!Jtlton de Tal.
Um (Ides, Lauri Correia

da' Costa foi prêso ontem

em Florianóp.olis, quando
· se en�ontrava

-

numr 'i:ilfaia
t<tria, localiz"ida à R ...d COl1�
;lhA;T'O Mafra. '92, pelo Co

missário Cidio Valentim

Ferreira, Inyestigador Pedro
Jrmes da Silva, Cabo Juarez

� �reira � Silva l:l sd. An

tônio José Cardoso.
Em poder de Lauri ' foi

apreendida .

.a arma assas

:ína, um revólver S.W. Ca

libre :i8, 11° 66.445, com: P res-
·

:P\'léti�a munição.
,

'

Lau,ri Corrêia, dai Costa

já ,cumpriu pena
'

na Peni-,
t";néiária do Estado, por 90-
l�.ic/íp.ià, sendo q�e "3 dois

mêses atrás obteVt· livra-
· menta condicional.

En' !anto 'que Lauri foi'

enc'lminhado hoje p"rl\' a

sa demonstrou interêsse em
r resolver dois problemas do,
distt.ito de Ribeirão ,da
Ilha: a ampliação do cerni-

/ tério local e a construção p.

da estrad'l de Caia,canga.

RlBEIRAO DA ILHA

li

Conforme. esta:v\l. pre�isto,
o Prefeito Vieira . da �osa,
acompanhado do Dr. R,ui.

Soares, Diretor da Codec,
visitou o distrito de RiMi-

1

xxx

. AUDIÉI"Tr:IAS
O Pref,eito Vieira da Ro-' "J

sa recebeu em audiencia as

;seguintes pessoas: Dr. Pau-:
,lc· Fontes; Vereador Nor- ,

bert. Ungaretti, Sr. Guido'

Bott, C :!tente de,? Banco Na-,
donaI do Comércio, Major
Adão Hernandez, do Q.G. do
11° Exercito e Sr. João Ma

noe� s,!:1enz, ... funci9nário da
Refinaria de Cap,í.mva:

rão da Ilha, ocasião em que

inspeciQ�o{i obràs- m�ci
pais . daquela localidade, in

cb'"ive os serviços de aber
tU:d' 'da �strada de Carea
nos. p chefe ·do cí\xecutivo
municipal foi rec6p-cionado
Pel - Deputado

'

Ivo'. Monte-
1 '�

ne5"0, pelO sr. Antonio. AI�-
turies' da cruz e, 'Por auto

�ridades distritais.' '. I

O PrefeiU>' VíeiorJ.. da. Ro-

P�ul . Carson ,dos EstadOs

Uriidos, apontado como

,tiii$sionáriQ religioso� mas

qu� os r.ebeldes. ,condflna
:ram a Íllorté. como ,espião e

uhl '. Major I do F�xército'
Yanke.. Por' outro' _ ld-:>, o

Depàrta1l1ento .
de Estado

·ooIte-'americ.'lrio, anuncioll'

que segÍmdo todas as ati

vl;lrtêncfas ,que os' re1Jeldes
tecebei"am o dt. Paul Cal""

son foi executado.EU'A ----�_. ,--��------------�----��------------�

HOE�.cKE EM' MARCHA ,�
, O Magazine' Hoep'Cke transferiu- a venda de seu ta

. huloso so�timento de brinquedos para o t!5treo d6 pré
dio. fronteiriço à.Loja de Eletro Domésticas, � rua .Fe-
lipe Sclunjdt. .

. .

Trat�se' de espaçosp- local, mais ieessivel e o.nde
os ser..hores pais poderão escolhei!" os biin':!.úedos para

seus filhos" bem comI' os belissirnoS ,enfeitos ,'�e Natal, .

como sejam árvo'res, bolas, iluminações, etc., '8 ainda,
nartões' po!Stiüs.' '

.

Um conselho anügo: Façam como 11•.1hares já o fi

zeram: COlnprem agova seus presentes,' pois bs preços
são. meÍhol:es � litenl os atfóPêlós .do. Natal. '.

E, .. ut�lizem ,nosso Crediário: o melhor' da Cidade.'
•

� I .. •

Jl1C�SSO 'nos
,._'

-

,
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