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·��Presidênte do SUl=remo não "fará pronunciamento
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daquela Côrte de Justiça.

Acentuou que será um pro-
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nunciamento de r o ti n a, SÃO PAULO,' lO (OE).
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.. .',' Superintendente da ISU-
os. atos revolucionários. aüm de lançar as chama-
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além dos serviços. por êl� das "obrtgações reajustá-'}. - ,'U;> permanece no Recife.
. ",i . O·' sr, Guilherme Borghoff prestados à coletividaclé' veis" xío Tesourb. o sr. Gou-

RIO, 20 (OliD _ Os escrí-
. homem, diz textualmente o ,-------......;" in.stalará ainda hoje vã- brasileira, sem díssínção de ---------- .-----.........�.----

tórlos da ONU na Guaria- Secretário Geral" ,da ON"T., . classe, mas unicamente vol-u .

C I rlOS. convêníos; óestínadcsbara, distribuíram hoje "Precisamos estar sempre OIJ'Ve'fra ·e SI'lv'a : one ama a melhorar o abastecímeo-
tado para o ínterêsse que

mensagem do Secretário alerta contra qualquer res- t de seja objeto do Iítígío, aplí-o e ·gôperos alimentíciosGeral U Thant, alusiva a triçâo aos clire1tos «íe líber-

M d
" cauda no C:'1,80 a Justiça a

U
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do'S tagJ'stra 0< da. região nordestína
. passagem do Dia Universal dade 'da pessoa e acima de nlao...· � quem merecer.
dos Díreítds Humanos. De- tudo, devemos nos mesmos,

,

RIO, 10 (OE') - Os 111a- 'dos l'vlagistrados do Esta�o.pois de lembrar que ainda praticar a· tolerãncía e. o
da Guanabara.

'

WILSON N'O (A'
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existem numerosos exem- respeito dos direitos e das gístrados brasileíros foram
. ."'., ' NA·DA'plós de . ínobservâncía das' liberdades de todos os' de- conclamados a reagir em .',----

d de f
., defesa da sobrevivência do -.' OT·W· C' dá 10 (OElíber a es undamentaís do mais". 1-+

':('o.n's'"ulío r Ilegla'I.'.';.. ,

:\."' ""', ana a, ,�.Jpoder [udícíartó do país, -., Ençontra-se na capital
contra a conspiração dos
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c:.1nadense o primeiro rnínís-

que tentam .amesquinhá-Io, BRASíLIA, 10 '(OE) -,� tro britânico sr, Harold
degradá-lo, desagregá-lo. São ilegal a existência do Cargo. "fUson,' acompanhado depalavras do Jdesembarg�dor . de

�

Consu{tor
. Jurfdico nas, seu . -Minisbro do' Exterior

Carioca Francisco de Olí- Autarquias".·'A decisão foi Gor.dcn· Wcster. Manterá
veira e Silva,' ao assumir a tomada

'

por unaniniiúicle rias próximas heras, entre
presidência da Associação pelo Supremo Tribunal Fe- vista com seu coleaa cana

deral, Q que; veio invalidar densa Lca:::l:cn Pearson, Os"

várlas nomeações feitas UÍ-/ entenc1imento� p"r� i"�qp en-
timamente, .pal�a êsses çar-'

.' .' c , < ".;>,. �
o estilo POli�,�.������,.�v��,ã,�g" até "",,',RIO. 10 (OE) - O' Minis- .

. tc época era o de muitas esperancas;: Iuzindn �l"ll sOIl',,,i.

I d
_,

tro IlcJator Ribeiro da .Cos· . I I'
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nu n acoes·' gos. .! rlíu:ks verhals. a qua quer propõsiio e às vêzes sem i'I!-.'

ta. ouve 110j_e no Supe.i'Íox . -
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até cert.o ·ponLo.

LON1JR]<:::8� 10 <OE.) A' 'd C
Tri!:Jú.nal Militar, o d,epoi. lm,ia,cscusa JustIflcatIva. É que a9 govcrn:llltc ríIlTIlll"i,I,.
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'\eere afia .
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_ ao me"llllO tempo que dirigia a coisa púhlka, Iraeal' "

terra. e dp pais' de (;'lies. .... de Andrade· AssilJl, encer- coniluta partid:írja. para suster'inévif-a,'eis ondas {I� ,ho,"-
foram
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im�i.1dados por 1:0'1"

Ed
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'1 Cl'''"' 'D"'" u ,j"', sob o .comando uniforme orie-"uOl',Jo<oe', Sr.'Cantó.rio J,os.e Le'a, .v,..
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10 (O'·..,..' ,o' P"1)'l. P'1ulo VI montaV3l.11 guarda ao ya 1· ;.-

Jo-ao ele Oliveira Souza. pro··· . /",.1. �'. ..
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' . t.õdas as aüvidadc:s .1J"r,od.uth'as. l"oi ésso o Jl),OI.JÚ�ít!J ,-,!.I'U -

d C 0"0 MOlses IlÍfes·vc1.(:ões dc pl'otcsco por .. . '.

t dQ' Diretór"i.o Munici;::ial Minis.tro. _,o .0116 �,

., 'i. I'ttjw;vr, 'rue ioawillllu o ·go"\'Ol'llalltc aluaI. Era <! iJa1:t!l!;je
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�cOl\npanh'il.do do Sr. AntÔ- "CO' lrn.ll.entou.· .. 'aS .sªnttlbf'i·:e�lr wJIy�. .
_ • " Ilos flue. lião jJlll.·.àm, nom l'çgl'i'dcm. /
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lO das' Passage"� :�l�:i��=�:�.p:':�Oa�::�ê,eéq;:�: q�:S�;::�a�Ol���ct;::al��: j
" '!., �. -3 11'10, ·en ., '. .' .. ,.

,

,.. , '/. '''''.. i.im., 'lue se deterlulna. Adiantamo-nos, com 1) ensino ;1111-

I.' �I'I _,
.

U �do. il cl,ulllCaS de gigante.
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A COI11issão desiznada pe- e Secretário, os Vere.ad?res RCcitava, como problema alJ,gustiante,. o CllUlI){) .i·tI·
-

M Pe !lustriaI e agrícola. Não el'a possível consCl;vt\)"I}lU:-; H
lo Prefeito V·ioira. da Rosa Hélio Peixoto e

.

oac11' .-
S Alt O de 011 .inc;,mlJ estacionário nive],' diante das possibilidades !ln-"para' estudar, o pedido de reira, e ar.· 10

,
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.

t d Con SCí"ltes \' futuras de crescimento econômiCo. 0:-; t"'WIiW3aumento das emprêsas con- veira, representan,e o ;

I'
.
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�e�stomi1ias ele' transporte selho Hodoviário do' Est'Jdo métodJ)s teriam de ser s�lbsht�l(lOS, deshlJl1etlhl{.lo (I rr .

coletivo desta Capital este- e Milton Goulart Che�e, dos gular )Jl'occsso ucsel1VOIVllllelltIsta, ao cncontl'ü, aiml'l.
d Transito da

I
do' esfôrço persistente da iniciativa. priva<l:i, Cill'\'ÇCllt;'I"V'O rew'l'da na. ultima 6" Serviços o .

, de cstÚlluJo concreto e eficiente.
foira, ocasiáo em que ele-' Municipalidade. ..

,Come.çoll-se pelo desdobramento da energia t:ldr.iri.l,seu. Presidente, o

A Con:lissão. deliberou com O. aumento prog'l'essivo do pot.encial dbllOn.ivl'l: I':":
conceder U111 ,prazo de 24 tenderam,se rêdes transmissoras. demaudanrio todm; u-s,
h�ras para cada um .de seus quadrantes, I1.otllda!ncntc às zonas rurais, que vão kmlü.l

.

membros afim de emitirem dcs�;al'te, aq.)�lcllt\ltJ.3I a sua 'c,apacidade )Jl"odulol'll, !)J't;ü: 1
seus 'pareceres sôbre o as- samente quando a questão. do abastecimento do:; eI.:!!-'1

.

sunto. .. tI·oS pU1JUlosos e industrialistas' se tcm agl·a,�!lo,. l,'OH!f.I I
conseqücncia tlo allUlldol1O e da lLlJanluia imhlan tH!I{)�.
pelo gOVêTllO deposto nas f\lntes ele pJ:ouu1;i"j(lul]l'. .l�
agora, vamos tel' a iuauguração ih lTsina Garcia, lim df.l�'
m.ais uuportantes gcradores de/fôn:a cJ"lcr�"ticil "illiHlo
neuscs, que ainda será tema de ultcl'iol'Cs C01!lI'n1;j riw".

.

Tudo isso tem sj�o atos normais dlIm gOV"l'llil e.H!"
., preendedOl:, flue não toniou fé!'ifIS, uem Lteseansnu <I ('a

da conquista man:ada. a cada obra :rcltlizada. Em "cnla'
de, o· sr. Celso ltamüs. ni'í,o' excepdonaUzu·!·cgiõcs. lu:m

(rol1teiras UJUlllCilJais e políticas, em sua ttmacldmle
.

cons�rutlva. Absorveu-se .na 'Sua .tarcfa, �om siI�gulll.r de.
votamento e surpreendentc inteligência vis.iolHHhxr.;t.
N�'o lhe s�br.aram horas p�ra malbarat� politico e lJl.ll!}

Inucas esterC1S.· Porque, aCllua de tudo,' admh,ist:J·}.!uo.t'
consciente, dei-xou ao seu l1a.l'1i.do, a que 'presta fidelj"
dadé, � s�ntido �as delibCl'llçõ_es, bastando·lhe a. �et;!!· IIrança mtnna de estar CnmlJrmdo, sem o facciosismn
conÚllll, o mandato qlJe confiou o eleitorado através i'1

Ilegeúda lJaJ·tidál·ia. . . ...'
E hã de C(1)foi�á-)IJ, a esta altura, a transfo.I'lIlaçi"!O

estendida a todo o EstadfJ, como resultado da anuidade
de vontade entre governante e governarlos. Ue gOVCl"!lllU.

.
te que' sflbstiüliu as llallrvras, -convellci()llaj� ou de rai�

I·
tas pi'Olllc;;sas'pI'oblemátkas, pela a<.,üu cti.\:"slante, .·vlK.i·.
hl�n!c, jnfa�gadR e llÜl�,mk()., fb.:adol'u il.e '·\:ulid.<tLI\:s�irti..

··

..:milClls.
.
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Alian�a para", u Progresso na
Agro:.pecuária . Vata.rinense

.
. , At r fi, v é s de execuçao

cooperativa em. forma de

programas específicos nos

setores de forrageiras para

l)aS�!1gens, frutiCultura de

dilua. temperado; bátata-
SOmente e também extensão

Tl,ual, pretende o'. coordena
dor da Aliança' Para o Pro'

gresso Wniian 015011; \ apU
ear O montante de cento .e

oitenta milll.ões de cru.zeí-

1'05, E'/p.a.r� tant'o já, rmm
teve

.. entendiménto com o,
dr. Antônio �ichetti, Secre

tário da Agricult.ura, que
aceitou iniciar nos' priinei.-
1'os dias de 1965 o estudo
efetivo do p10:no, que ao .

';l).tonder de Sua Senhoria, D'es'ldrafacão Continua' -Aumentandodeve' se�: entrosad.o, com o , , .

PI,ano de Metas' do, qoverHu sAo PAULO, 10 (OE)
Celso J1amós, setor de pro· Aumentou ,ac�11tuadI;1111ente
q,llÇUO 'lgrp'p�C\H.1-na.. af.im a .iJa;siclência de desidrata··
de garan.tir -urúda'd d' ação cãei infanti'. ;�lil São Paulo
nos esÜmulós . cl� mento

. �os' üItimos lrl,i>1S,
•
em vi.rtu

mdices." de produtivida- de d� forte· onda. de calár.

(;;��;".. ....lí.d:���u,--:»

DIIlE'f;Oa
:R(í�í'j Di: '_Il'Cii� ....

ORam.Ta

Uruguaj Exàrnina O Problema dos
A-silados Brasileiros

MONTEVIDEO, 10 (OE). tros asilados em: território
- O Conselho do Govérno 'utugmüo. O Conselho de
do Uruguai, deverá tratar Govêrno examinará também
h_Oj_e' da situação dos asila-. a situação dos ex-deputa
'dos. brasileiros nêsse pais. I dos Max da CÇJsta S�ntos 'o

A informação fOl elada por Almin,o Afonso. recElutemen
fonte da Cl1nncelaria Unt- te chegaqos ao iUru.guai. So
gtiaia. Fontes oficiais intor- gundo as 11"\8S''DfJ.S fontes, a

maram; que o Govêrno bra- decisão final sôbl'e a .situa'
si:leiro vem protestando' ção elos.' asilados. poderá
reiteradamente,' contra ·a ser dada �té o dia. de ama

atuação dos S1'S. João Gou- nhã.
la.t, Leonel ]?rizola e ou-

. '.
.

SAQ PAULO, 10 (OE)

·Aeroviários,vão recorrer· a
,

,,' .

Justi'ça do Tra'b�lho
RtO, 10 (OE) -.- O Depar,

tamento Nucicnal .de 1'1'e

vidêr�('Í.a· SoCial, es tuda 8

possibilidadc de conce(,ler
gràWienção. natalina aqs
funcionúrios qos InRtitntos
dOs Marítimm;. lS"PF:ESC e

IAPE1:'EC.' A gr'.ltiii.cação,
df.;yp.;'rl ;<;er ('(.lll·('-ediéla· U . tií-

'

,SÃO PAULO, 10 (OE) - tendem' 05°'0 a partir du dia
lú e os empregadores, .

pre
tendem dar. apenas 56%, cU·
zondo' não -Peider' fugir às
direti:.i.zes da po1ítiea sala·
rial do Go\"érno. EtJl con

seCJu�nci.a, o SUj)0::"lo1! Tri·
btllluI do .Trabalho fez dis·

. tulo clD emprôstü1.ios dr um

111('S de snllil'i:Q.· Os servido·'
res des d,cmais' .iristitutos,
l('l.PC, IA?I e IAPB, já tem

. asseglll:ado o benefício.

Não houve acôrdo na l;eu
nião realizada on'tem entre

funcioll:}rios das ell11�'-ê:ms
de D.!l,vegaçEo aérf'lL c

.

os

empresários, visando a fi

xação dc porcent.agem ele

3,umento. sa1arllil.·
.

Os aoro-·

na1.l�as ;e aeroviários pre- si.dio coletivo.
4'.--·_......_----- --..--,....,-1'""

II Congresso Catar.inense
dos 'Muni'cípios.

.

.

o Prefeito Vieira da ROOe.

dívulgou
.

súbado újtimo,
preclal11uç5.o aos chefos dos.

. executivo� municipais de

Lodo o Estado, sugerÍJ1do a

ul;gente realização. do II.0

Congresso Calarinense, ,de
MunIcipios, para a f01'mu-

.

lação de uln Plano·Conjun-

tô de Ac4}11l1istração, visan
do .

a integração dos. pro
gramas ·Governamentais:

l:Vhll�cipio. Estado
União. .'.

As inscrições serão. rece· ..

bidas até o dia' 16 de Janei·
,

ro próximo . {.

.

I

BANCOcOMfRçro ['INDÚSTRIA'Di MINAS GE!RAIS S�A.
I ,= ,- ,

". .'

r' "\

/.

Capital'Cr$ 8.000,,000,,000,00
Tl'w:iição e trabalho a I>ervíço do �Ili::;; agora, \

também, ,em Sànta Catarina, "oni sua Filial q.e
l"I,ORIANÓPOLI8, à Pr' ;u XV DE NOVEMBRO,
24' 'reI. 34200

CO:l3RÂNÇA
. ,

-. H.EM'ESSA.,'5. DEP6�ITOS
IJE.sCON'rOS - CAMBIO

político'
lançadas ontem es obrigações

do .Iesouio
vêia 'de Bulhões esteve <IS

14 horas e 30 na. Bôlsa de
Valôóres 'de 'São Paulo, ["\I,

mando logo a :seguu' para ;1

Guanabara, afim de lançn r
os mesmos títulos no mero

pado carioca.

Novo Comandente da

Aeronautica Naval

contro, foram ultimados pe
lo Presidente Lynelon John
son em Washington.

B.RASiLIA, 1.0 (<qE) _ O ereto; o chefe do Governo
Presidente Castelo Branco exonerou do cargo de AdüiJ)
assinou! decreto, exoneran- Milftar 'e Aeronáutico [unt.o
,çl0 por necessidade de ser- a Embaixada.' do Canadú o

viço : dó cargo de Cornan-. Cei. Aviador Flávio ele S�){l'
dante do Comando Aero- za Castro; .nomeuncjo para
náutico, o Major Brígadeíro M .mesma� funções, o Ccl,.

do Ar, Antônio Joaquim da Aviador Mário Calmon Spin.
Silva Goems. Em outro de-: dáu,Processe

Continu'a
..._------

geu para
Vl'J·ct!cJ.er Robert.o d<t Lapa
Pires' . e para Secretário o

.Dr. Walter, Tang, PrGlcura

dor Fi�cai da Prefeitura.

'Integram a referida Co
missão alem do Presidente

Ultima Novidade
Edifício Jatque"

táptisa impassavel
Magazine Galeria
lintl � Loja 2

- ,_._- ........._., �----,--� ..

_---'-----_-

.

STr felm novo Presidente
BRAsÍLIA, 10 (OT;G) - 'O o Ministro Cundido .Mota

Minist:rei Antôlúo Gonçalves 'Filho, que presidi!j, II mais

de. Olíveira,' do S1JpremO" alta corte e1eitol'n1 do pais,
TtiQ�nal Federal, foI eleito. foi eleito vice·presidente do

presidente do Superior Tri- Supremo,' substituindo ao

. bunlil Eh,itonrl. Por sua vez; Ministro Luiz Galotti.

.,

/a111<.tnli:ece:mm hoje lotados.
Os casos em sua n1aIOrla,
sã,o de lDJgráu, poiS os pais,
de um 111Ódo geral, - estüo

procu.l':111do socorros médio
cos para seUS filhos. logo

� .. / .

LA. .!:"; l... !Ll!J.JJI,�,("".J L�.::.'t'.......����a

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Escreveu: Patrono o Senador Atilio
Fontana e Paraninfo o De
putado Federal Laerte Ra
mos ,Vieira., convite 'que .nos
foi enviado pela formanda
Nilce' Vieira Arouca; dia 5
de Dezembro; dos farrnan
dos do Gínásío .Agrícola
"Caetano Costa", sendo Pa
trono/o sr. Dr. WOlny Dell'l
Rocca e Paraninfo o Sr. Dr.
Clovis da Costa Ribeiro;
convite que nos foi enviado
pela direção -

do Ginásio;

,
r

tíía B d,e E>ezémbro das quar
tantstas .de .l964 .do CQlégio .Prccedentes de Brasilía.:
Santa Rosa de Lima,' sendo encontra-se em nossa cida
Pa�rono .S. ,E.x9a., :ij,evdzm ... de .0. Sen��r ..mio FQ,ntab. Daniel Hostin, Bispo Dío- na e Ó

I

Deputado. Federal
cesano e Paraninfo, Prof. Laerte Ramos Vieira.
'Da. 'Ruth 'Me?dOn�a:: conví-... ti!"

.

te �ue nos fOI enviado pela .;Qa.r-se:-á hoje na capital
quartanista Srta. Beatriz do Estado (Teatro Alvaro
.Leal Narciso. A todos agra- de Carvalho); a colação de
decemos a gentileza' do con-

. grau' dos Bacharelandos de
vite, apresentamos as nos- 1964, d.a Faculdade -de Direi
sas felicitações .e desejamos to da Universidade de San
muitas felicidades para o ta Catarina, sendo Patrono
futuro:

o Prof. Eugênio' Trompows
ky Tauloís -Pilho e' Paranin
fo o Prof. José $ochl:\ Ferrei
ra :a.asto� Pelo convite que
nos foi enviado pelo Bacha
relando Roberto Ferreira
Filho, agradecemos � dese
jamos ao novo Advogado.

muitas felicidades em "sua
nova Profissão e também
aos seus felizes país o nos-.
so abraço.

Nelson Brâséher

CELESC H'oMZNAGEA A :IMP;RENSA pass���ve�s��_o��,. ��n�'o :�
DA CAPIT.AL - Decorreu num.

\
ambiente Medeir�s ,Régis, Deputado

.

d Federa!',. que no Congressoda mais .perfeita compreensão e .

camara ; a� Nacional, representa com.

gem, a homenagem que a direção': das Cen- muito brilho a região da
. .,....

C' f
.-' Serra de nosso Estado. Ex-trais- Elétricas de Santa, atarma o ereceu Pnefeíto ele Lages, Professor

ontem na churrascaria Lindacap à rua Felíp . Catedrático da Universidade
, '. ,-' '.'

f l··d -1=- de Santa Catarina, Advoga-pe Schmidt, a Imprensa escrita. e. a a a L t:,
do dos mais ilustres, Edil( ,

.

. Florianópolis.
. .

.

.

dos" JiD.ais rePTesentati,:,os e
.

dú d
;

1
",

d
,.

. d ue ben�Ulsios, seus amigos eFOI sem
.
UVI

.
a, exce ente a li eia aq admiradores sentem-se sa-

le encontro que' além de proporcionar oportu tísreítos ao enviar
\

8,0 Dr.

��!l=nt�'��4J
,;d d d t t

.

t�+os entre osho- 0511i, os mais sinceros e efu- "l1l).:. _. '" _s .�:z;;i�m a e e con a os mais, es l�.r� '...
'. sivos votos de que esta ven- .

\\l .�
.oi �'-.u�,. mens de, imprensa com - os .ímportantes prc� turosa data se prolongue í' \\l . '(OiIffWO�S1 QUllQUf� ílIIf

.

blernas energéticos de
..n,oS.'so Estado, 'a,inda cada vez mais Ilorídn de a-.

.
'# ,*'LiAVí ..

legrias e muita saúde. R'
· oferece o ensejo de satisfaser à . curiosidade A Diretoria do .Clube das

I'
.

iii' ',.ndK. t, "."'•• <l'"

da reportagem sempre ',' ativa e .pesquisadora 'Soroptimistas que' ,�ü,f-o
tem ,feito pela> comunidade

a satisfação- de 'estabelecer�r .eontato en- lageana é a seguinte: ,- Pre- '

hecime ai. a
. .

·sidente Da. Ilse.
.

Acmaral;tre todos, no con ecimento ' os gran es pro-
Vice-Presidente, Da, Cremil-

blemas que a CmLEbC -vem cumprindo, sen- da Silva; 1.a Secretária; D.a -Com grande prazer registramos a for-
· do sem dúvida um fatal' decisivo 'para o pro- Zenaide da COsta Castro; .matura 'hoje do nosso ilustre amigo jovem2.0, Secretária, Da. Bernade-

N I
.

N l' I ", gt.2SSQ da. Capital e de toda a vasta área .do te Krebs Neves; Tesoureira, i O Neis, no Curso orma Regiona 1):'.
território catarinense até, onde vai seu traba D<t. Zuleirna La'Us :-de Souza; AROLDO CALADO" , no Grupo' Escolar.

d d
.

d â Oradora, Dra. �V!1ri').a. M,;'lcha-, ·'-'José Boiteux, do Estreito.
.

'lho excelentee sua. décí i a.'. �er:osi a' e do Carrflho Diretora SfPas,
,

Gratos peló ªonvite rece.,biÇlo. . ta" Da. Inês Leal C:;m1borgi;' . ,O formando, pessoa bastante relaciona-
PresiàeIi.te ele Cotnissões: -

d '

f"lh dCASAS· "JARAGUA" '-,-' ,Em' quasj ·:.comissão de Recepção, Da. a em os nossos meios e 1 9-' o nosso preza-
· toda.s as zonas .(iQmerciais ,do ·Estado, ÇlS .C�l- Gelcy Pascale; Comissão de do c011te�',râneo 81".'Antopio Neis 'e de sua ex-
,r �,A' f" d f lt

1 E:x:pansão, Da. C'1ndida Ne-
ma. espôsa, dona Nadir C. Neis. Nesta o,por-sas 'Jaraguá 'vem ' unClOnan o a ance

ves; Comissão de Assuntos,
ainda Florianópolis, que não contava com Internos, Da. Lourdes Wal- 'tunidade, "O 'ESTADO" se, associa com

..
as

. - trick; Comissão d.e Serviços tantas manifestac
...
ões reeeb.idas 'e

.

an.O'
'

ura.-lhea presença dessa importante orgamzaçac Sociais, Da. Inês Bertuzzi e ' �

(1Ue tanto honra nosso comérçio. Comissão de Fest.as, Da. He- um ·futuro próspe:r;o e feliz.-

'lena ·Carvalho. Esta Direto-Agora diante do progresso inconteste de'
ria está atualmente empe.

nossa Capital, que dia a dia vai creséendc nhada em instahr lIma Cre-
,

, A c.he, que pelo que 'Já disse-de forma animadora, as·CASAS '�AR -

mos rlO inúmero anterior se.

GUA'.' decidiram--se,'enfil�irar entre as gran rá instalada no Préd�o doa:
" .

t do pelo Sr. Tito Bianchini ades Qrganizações que roperam com' CX1.,0 nes-
(Prefeitura Municipal, na

ta Cidade. Praça Dep .. Leoberto Leal.

Montou Ulna� gl'ande filial, que br,eve.
Recebemos convites para

mente vai operar à ru� �onselheiro Mafra 'IS seguintes formaturas: _

.
.

.

t clh 4 de Dezeinbro das For-no. 26, prepar..ando"'se pa:ta ínaugurar mm c
man;1.as do Colégio NOrmal

mreve. Trata-se de um amplo esiabel�cime�l- . Sant8 Rosa, de Lima, sendR,
to 'col�ercial fadado -a obter :seguro êxito nc -:-,"-__

'

_' .:._.__
-

J,���_I.
MEYER . Mais u�a

.

cq,lsa ,modcl�-
níssima com instalações de pdmelra ordem
a acr,editada firma Meyer E C01.:np. ofereceu '9
à população florianopolitana, :trata-se de um'·
estabelecimento que opera ,no' ,gênero de ,ma
terial pará co,nstrução, podendo:Jornecer tu-.
do que -a-iga' respeito a'esse ramo '. ,comercial
incluslve variado .material elétrico ,"de primei
ra qualidade_

E com a inauguração da, gran.de casa

ficou respondidà à pergunta :
que se ·faúa

sôhrs o qué seria .MPC. 'Agora iodos sabem
tratar-·se de Material' 'Para Construção.

�.�

Pelo que fomes informa
. dos possivelmente este mês
o Exmo. Sr. Governador do
Estado virá á Princesa da
Serra para inaugurar a no

va Ponte sõbre o Rio, Lava-
tudo que liga os' munícípíos
de Lages e São Joaquim.
---

m. lilo leis :

Já está em grande 'ativida
des 'a nova Diretoria da So

�ieci[lde Lageana de Auxílio
aos Necessítados (SLAN) ,

tendo a frente o dinâmico.
Presidente Sr. Jo<tcy Ribei
ro, que fói Presidente da
sociedade anos atrás.

\

Domingo passado partici
pamos de uma suculenta, I
-churrascada no "Campo de

,Sem�ntes" sito na rodovia
B�-36, organizado pelos Ro
tary Glub Lages-Centro e

Lages Norte, tendo sido en

car-regado das festividades
o Dr. Francisco Sidney Que
za:das. Diretor ,do Campos
de Sementes da Secretaria
da Agricultura: Apez<tr do
mau tempo reinante compa
receu grande número de
convivas e' durante o ágapePela passagem do 250. aniyersário de ca usaram da palavra diversos

samento do casal Jorge H. Barbato e Benta oradores. os. rot2ri<lnos e

'convidados especiais compaA. Cherem Barbato, seus filhos, genro e ne- receram com suas exmas. fa-I
tos. convidam os paI�entes �

.

amigos para 8 m�liàs. �elo é�nvite que nos
... .

.

• fOI enVIado fIcamos gratosMissa .que em Ação de Graçqs mandam ce12- e nossos agradecimentos .es-

brar na Catedr:al Metrop.oJitana' no .dia 12 peciais ao Dr. Qllezad,as, que
foi, um ótimo anfitião.sábado' as 19 horas.

/

. \

BOBA'S DE PRATA

---,--'�-- _. o

,seu ramo. " " .
I

." /'

·Y1SITE
'\

.

r--.........

�
. _,M_E_Y_ER_I,

Seu cupê.o gratu�t'b
Na Urna.

( BODAS DE p,RATA
. I
i

C1\SAL JORGE BAR�ATO
/

Comemora na data çle amanhã; a passagem do vlgm
simo quinto aniversário de feliz consórcio o ilustre e 'dis
tintõ casal Jorge H. Barbato

.

e s4a eJUlla. espôsa dona
Benta A. 'Cherem B<trbato, el�mentos relacionados em os

nossos meias sociais.
Para comemorar tão auspicioso acpntecimento, ser,â

realizada Missa em Ação de Graças,' na Catedral Metrqpo
litana, às 19* horas. Dentré às tantas lníj.nÜestações que
lhes serão tributl;!çt;lS "O ESTADO", associ'l-se çom votos
de perenes,ffllieidàdes. c i(;(i',íJ>�\�4' '.).,

_Vva. ANGklLICA ,nFmEI>NÀ�;�SP.IRI1:0 SANTO'

i
23

. \A�uarde o' sorteio,' dia d'�

dezembr;o, $lêste õel[ss;mo e útil"

Com involunt�rio atra'So l)otieÍ,;1mos o transquso de
mais um· aniversário natalício, no dia de ontem, tia �xn!a.
sra. Vva. Angélica Delfina P. Espirita Santo, espôsa do
saudoso músico da P,oJíc4J_ Milita àe Sartta Catarina, Do

mingos Pereira Espírito Santo.
A nataliciante, por suas virtUdes de 'bonçlaçle e cora

ção, no dia de ontem, .foi alvo de grandes manifestações
.de apreçO' e regozijo, às qu�is, embora. tardiadente "O ,ES
TADO, se .assQcia augurando-lhe a sua digqa familia votos
de felicicj.àdes. I�

----���--�--�---------, ��.------

conjugado.
r .

;, ,; '>Cc .:�

Dumie�sf de finrla imeiro
COlltabilidade - - EconOloia Advo..

cacia Irnpô�t<J ck .Renda - ·E�prêS.tiUlP. -'
C6mpulsóriL .-' Reavaliação do Ativ.., .das
;EmplJêsa3 (Lei �51) - .�.m9 ,.A8icíonàl·
de Reada (L�s '�s)

Escritório: .Bua 'COOS.•M� 'p,7
Caixa Postal, ,613 - E-_e .38.3'i:1',

F1o���óIi� .•. ':s.I;..Mi

M· fi T E R I
P A R à

C o t! S T K U ç I: o

...�.
:F/.i» É a SOlUÇa0 definitiva para q\-lem vai

��
,� construir ou reformar.

, .. :�"�,,, 'lfl'�"�' '; ,;'i';.�ll�",�,.''.",_..{��. Conselheiro Mafra n.o 4

Sociais

�SENHOR-A RENAUX PONTIFICOU EM RECENTE
REUNIÃO

/' FERNANDO SABINO, APLAUDiDO NO AMERICAN
BAR

Deu rápida circulada em' nossa cidade destacan
do-se em sociedade, o simpático' casal da sociedade
lageana, dr. Jorge Barroso.

"Magazine,Galeria", recentemente inaugurado -no
Edifício Jacquellne, na próxima semana recepcionará.

a imprensa da capital para um coquítel.
.

Desfile: No Clube Social PAINEIRAS, hoje as 17.
horas, a jornalista MARIA INÁ VAZ, será patrones�'
se da. tarde de elegância em pró do Natal dos Funcio
nários de "A GAZETA" - .Senhorítas de nossa So
ciedade estarão na passarela, apresentando modêlos
ela boutíque "Mademoiselle Modas", na promoção de
Celso Pamplona.

.

Os nossos agradecimentos ao proprietário' da
loja "DEM'S CALÇADOS", 'pela gentileza do Cartão
que. nos enviou.

CURITIBA: Realizar-se-á amanhã as 17 horas na

Igreja de Santa Terezínha a cerimônia do casamento
de Helena 'Regina Maetíns, com o dr. João Mattoso.
No confortável e luxuoso apartamento a' Rua Mon
senhor Celso, o casal João Bina Martins, recepcíona-

, rá- os convidados de Helena Regina e João.

'-
.. ... I

Ao Presidente e Secretário do Grêmio Cultural
Cid Rocha Amaral, senhores: Newton ,Fernandes e

Roberto Martins, os nosSos agradecimentos pelo car

tão de Bôas Festas.

A Associação de Arti�tas Brasileiros no Rio, já
e�tá em en:tendimentos com o' ,Dep'lrtamento de Re

lações Públicas do Hotel Glória, para aI reali:z;ação do
tradicional baile de Carnaval em seus salões, quan
do �erá comemorado '0 c'lrnaval 400 anos.

N� Teatro Alvaro de Carvalho, Claudio Andrade'
Ramos, orador dos Bacharelandos de 1964; da Facul
dade de Direito da Universidade de. Santa Catarina,
foi fortemente aplaudido quando na solenidade da

colação de gráu, saudou o Magnífico Reitor, Patrono" ..

Paranínfo e Professores_
'

Bastante apreciado o progr'lma Encontro com o

Cinema" na Rádio Santa Catarina, que tem como 10-
.

CUtOl; o '�ompetente Darcy.Costa,
.

,

De Brusque: A senhora Indústrial Roland Renaux

..(Carmem), uma d'ls mais elegantes senhoras da so

ciedade brusquense, em recente reunião social -deu

nota alta, quand<;> usava um'modêlo em crêpe prepo,

confecção do Costureiro Lenzi. Completava a elegân
Cia' de Dna. eannem adereços de platina e brilhan
tes.

Pràcedent� do Rio de Janeiro, foi recepcionada
.

no aeroporto Hercílib Luz, por um grupo' de amigas,
Paula Bandeira Maia. Segundo fomos informados, <t

simpática carioca ficará alguns dias em nossa cidade.
!

_.
,

",5

TEATRO: Domingo próximo estará no Teatro Al

varo de Carvalho, com a peça "As Feitiçeiras de Sa

lem", uni grupo da Capital Gaucha "Os comediantes
.da cidade_

'
.

/

Domingo' próximo na capital paranaense, aconte
rá o "Grande Prêmio Paraná 1964".

Luiz Fernando Sabino, discutido pianista que pas
sou a residi� em 'Brasília, encontra"se em nossa cida
de em companhia de ·sua·família. O moço ,em questão,
Jntem no "American B'lr":do Querência Palace" foi

· aplaudido quando relembrava os bons tempos do
"Sabino's Bar.

I

Encerra domingo ii "Semana da Marinha", com

cerimônia Militar. .".

,

Tambem esta sendo muito elogi<tda as vitrines da

loja Moveis' Cimo, com· bonita decorlilçã"o de Natal.

Está co� a responsabilidade da confecção do vesc

tido 'de noiva da bonita Maria Clotilde Araújo, a mo

dista sra; Alarde Damiani.·

KOMBI � TERRENO'
.

'.
,

Vendem-se urna 'Kombi 1961. -- ót�o estado de conser-

vsção �. � 'terreno na Cidade lIniyersitária.
Trat$r �m Prof. Viturino

TromPQ�, �9 -r �Os.

ViN-Df-SE
· TERRENO COM ·45Oms2,

.

situado na.

Praia ,do Forté. Prer' a combinar. Tratar com
dr, Flávio, na Rua Presidente Coutinho, 83�

.

Apto. 2, 'ou à tarde pelo fOfle 3596.

1\ .,

·IA Humberto f,'erflandes Speltz
C�mltmique�se com teu irmão PAULO.1

1N1L�di�Ôl'a "O Estado do PélTa�á" S/A,
-Rtià Barão do "'3.io Branco, n.' 556 - (por
telef�nema das 20 às 24 hs.) Fones: 4-5000

e ,4-:000l � Curitiba � Paraná .

Ar.s para C�,alheiro,s e Senhoras
'Magazine Galeria - Edifício Jacque

·

fi,-l,Q.ja, ,.Z !.

. d ".

? ':

.

,
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BONN, -, (IFl - Para·q d� cuja 'leitura 'sé '.salientam' 'nos" mesmos, o, resllltàéió do mente, também, apresentarestudo da qu�stão. alemã os seguintes 't!êcho�:, 'I
trabalho 'conjunto do Presi-

'

o agradecimento forinal do
per"lnt.e as Nações. Unidas, "E

.

t·"
" ..

xis em. 'três.' 'rhaQife:sta- : dente ,Federal' o proprío -Go Oovêrno ,'Federal ao ' Minis-
o Secretário de Estado

/

von
-

õbre
",

., .

H
çoes sei re-o problema ale- ': vêmo.ve .de to'do, o' povo ale- tro das Relações Exteriores

,

ase fez divulgar no dia 4 -

d
"

. .

de d ,mao, .e "to ps,nos' 'sãp, " gra- "

mão mantendo .víva. face, à .brasíleíro pela manífesta-.
ezembro um mamfesto t AR" ' ....1·

'

'F' d
. . ,..., .

,

'

,
.

os;
,

' �PttJ;],lGa: � eral vê, 'opíníão. pilblica .

a' . questão ção dêste forte . apoio
'

ao

V�:U l:"'���'� �"i;:' 'aJemã,. Assim" o .resuléado nossso direito",

\.' ,�, ou tW_t.OV��:., destes, esfô�gos eonjugados ,"Da 'mesma forma, desejo
Consulte '_ OSISOS Preçol:{ ,"

'

...
,

,
pode -,.ser aquífitado pôr es- reconheeidamente agradecer

Ind, e, C.e,e,I:CIO Metaiúrg'ica' A'rLAS'
'.

S:., t�s, ,manüeJt��es: ;' oTig1n�- em nome do Govêrno Fede-

Ftlía , '..
" ';, .: >.'" .... ,

Tias de tres 'contínentss- di- 'ral 'às recentes : declarações
IRI F lerrano:« hs

s-, .:" ,�� versos: a 'Am�ric"l do -No r- do presidente da ONU,
ii,lI;.}: r jp."dnl't N 2::\ .'

. , . te, a :Amér,ica. do Sp1:e ,.a 'f\.- Quais0n.'Sackey, 'São a, 'ex- "Assim, reafirmo': o Go-

-:-______
"

" frica" . pressão de
.

'um ínterêsse varno' Federal sauda e vê

COMPRA �SE, TELE�FONr ;',.'; .

. rê:��!�,:�;��!�r�sc0:O p�:��� . �i��;o�:�ã��l��O�::n� ���::�omd�ni:������escon�l�:� -,

S '

d U
.

" '. . - " ., 'dente' Johnson, em ,Ge�rge- Federal, bem como o secre- do com. a apr.eclaçao do
erviço e

.. tiudada Pública da GuardaDrbana' de Es- ,,' ,

treíto ' '
' . .' .town., o Govêrno Fed�ral e .tárío geral., 'da. ONU, ti' problema alemão por várias

,

.

' preCisa urgente de um telefone' !.t. fim
'

di melhor . -

.
'

atender s t íb
;. . .' '. .'. todo o povo alemao apresen- Thant, 'é ',de opíníão que . personalidades de uma for-

.
eus con ri umtes e ·0 públíco em geral, .Tratar·' t

.

7
'

. p' "d" t .. ' '.'
-

"1';'
..

,

bl ma efetiva".'.' I
rua Bernardíno v'v az Úí6 '_ co···· ".' " '.', '. , , 'am ao. resn Em, e 0..' seu a- yma,sQ:uçao Para oipro e-

, m Inspetor, Ado!ar.:. '

, '.. gradecímerito 'pela. forma, do .------------�-----.•- - ---

..

;', .. , ,11,12;64" .mo' sé; expressou face·.à Q)1es rv;
; i� I

"
.

. .'.
',"

Assembléia lGeral IEXtraordináriá · :�� -:: :::!�:'i;k Vi:.: '-'p•.......or·tU.' 'n- t, '" " .

ressaltou.i que não há guaJ-\ .
" , ' -,

C�NVO��.,;çio ,." .
-

.

�qller .suporte na constante li ' '. Relação, " de: . findas am-
,

..

.

'meáça-. à � P�25'; que-.,re�se;q_t�
,

.

zuaías .que desejam entrarPelo presente edital fícam eorrvocados' todos os as-'
. .,' .

,
. �

sociados da Associa,.ção- Comercial ',;d.e;' "F'l'o,r"'l'a'n"o';po'li'''" 'pa'ra
a. decísãó .da Alermplha, O em' contato- coril.:importado,

- '" ,Governo�,Federa,1 vê ,em suas, >

a ASSl1MBLEIA GERAL EXTRÁO�bINÃ'�IÁ; a ser, r.ea- palavr:8.S..uma efetiva;' com,
"res 'e<e�po:rtàCilpres brmfilei-, �Desej� adquirir b"lrco

lizada no dia 16 de Dezembro qU,a,l'-féit�" ,ás, '20, :horas, 'na se:'
'.' rós., '

s�gundo ,'�,'cÍ!}municação -de pesca 'para,' rede, de 15 a ,

preeriS�o, do pro1;ilema,. e ,� elo SEPR,0, 'E"m' "'''ontevl''de'o',,' 1,,20 m' t,s. d
' ,

de social sito à Rua TraJ'ano, 14,' 2,0' andar:'Sala 1. d'
-' IV!. e'; comprimento,

I
' , r�sllltado as cºnvElr�açoes ,

"" <' '
- .

, I, ,

,

ORDEM DO DIA' '�
. .'" 't'd',c. ,t

. 't
'

... ,'

' "

' . ,.novo;; e/ou" ,reaparelhados,
, ,

. �I?"lp. 1. as, receI?- eI1len e, ,em,'; ,.' .

,;. :.-
I

" di;;' ..
'.

.

't· 1
.

1.0 - Reforma à,os Es,tatutos ,.' I' ,,' .' 'WasÍ\ii;lgt6n'I.',' . ,: � \ '

F
. .....c ne�ej.a e:iqjórtar couro's'"

e e

e��bT�pr:se� �I esta el-

2,0 - Extinção ,de Serviços. Prw"':a'dÇl.s pe�a ACF- . ,--"Ãs "manifestacõ'es',do.,--:�'�-', vacunr salgados,: ' e gr"lnito �os I? a riJas . \motores3,0' - Outorga Poderes à DiT�tLl'ifi;; pari: 'dispor s·�-')re,· lrie'ito' •.Q'rador -ná REíu�ião nacional ;para e�portflçãq:
,e propu .s�o man nna, em

Imóveis da r�F,
'

,

".,
'

, ple�á.ria'-cl,ã O:NU� .Ml.ni�t.ro
.
'.,

, ,comissão:

das' Relações Exteriores bra- RAUL CHOROSZCZUCHA
'si1�iro Leitão'·da Cunh�, de- 'M�giolo, 468 - 2.0 Piso

vem sel" saudadas pela' sua Montevideo

ptopriedi1cfe ,

. .é concisão; 'e

11-12,,64
'

:pç:>r resl;\áltar, as .1tinita<i(ões ,- Export�ção e Importa-
-�'�-------_..:...-._-'-"."""'_'__--'----

. qtJ.�' ,a ,naçã:o a:l�mã sofre no ção, financiamentos, pesqui-

Arliçns Finos ,tocapte"ao.. -seu ,:direito 'de, l5as de mercado, etc,::

M
.

G I
.' aut0det�rmirÍação,' e ,que GLAYBAN S. A.,

agazme a ena : não estão"de,acôrdo com d, 2:5 de Mayo, 535. - ,ler Pi-

·tad ' J '1
'

'L""
" '"espírito: �dâ. �Gàrta � das"

.

Na: so , '
,

I:. hícir aeque ine. �,� , 'ôja '. ? "
. ções: '.uillà�s: .Desejà ofic�al<

"

'

•.
r

._
-

..

•

'

..
,t�

,

�

Florianópolis, 2 cl'

Dietrich \'011 'Wl1ng_ ,IW1m; li"p.sident� '_

"'. � :

I
I

.... "':.: "'"......

Ií:!J.isI:S v � �'� \ " o c " '"' ," " ' �

\

As mais recentes conquistas 'da técnica lauiomotriz, numa linha
, adequada para realizar com economia o trabalho "pesado".
ENTREGA IMEDIATA � FACILIDADES DE PAGA�ENTO : COMPLETO
ESTOQUE DE PEÇAS PARA-REPOSIÇAO - ASSISTENCIA TECNICA COM
-PESSOAL ,tUIMADO :PELA PROPRIA FABRICA.

'

.

IMAA :5. �.
Rua Voluntários da Pátria; 1981 • F,one 2-1116,- . C. "óstUI.2020 ' PORTO ,ALEGRE.· RS

End. 'Telegr.:vPATROi. • Filiar: Rua 1 de Setembro, 1051 ' 1'0'''' 1978' .

·�b:a·Postcll'314'·.Blumenau·· se . End. 1<)1 W' AGROl'ÁIRIJlr �PII!iffl"í

SOBRE o TRABALHADOR AUTONOl\lC
- MEDICO. SEGURADO OBRIGATORIC'

CaBe Juan Carlos Gómez�
, .

1
1492 .

.;._,_, respondr�ndo a uma
. consulta formu. ad

pelo médico Dr _ Antêhio l\/Luniz de Aragà
à D:visão. dé Fiscalização' e Arrecadação De

I.A.P.C. assim [·e manfestoll:
ODFA. 992iG4 ...__ Florianópolis, 20 de 110

vembrQ ele ,1�"54,
Senhor'
Eni n�sposta a sua carta de 12 do corn

te, informo a V.S. que é a s,eguinte a situ:

ção ,dos médicos' 'Perante êste Instituto:

';
.. "_:,, ",iM ,10.) Quando' servidor civil ou militar (1

J���;i:Ji�tli��,}�do Estado, Municípi,p, Território' "

c
. ,p

,Autarquia e nessa ql'l"�lidade', sujeito a ref

me próprio de previdência, o médiéo é seg
rado facultativo, POi" f�rça, dQ que dispõe.
Lei�3:999, de'12 de dezembro de 1961, 5ll'
,'to a contT'iblüção de 160; sôbre o sé,llário cL

'claràdo;
,20.) no CqSO de não ser servidor facultc.�

tivo, é�vil ou' militar, o médico é, segurad
. obrigatória, na' qualidâqe de autônomo' suje
to a.c�ntr�buição ...de 8�/;,; sôbre o salário de
clarado não importa seja também, segurad
como empregador ou empregado, de emprês;
pariielilar; '.

_..
'. ,30:) o seryido,I' civil'ou militar, apOS-8l

tado' Ou·' reformado. não poderá ingressar c'

,cmo obrigatór:io ou bcultativo.·
'

"

AdiantO' á V, S. que, na 'forma do ql
,dispõe a Lei 3.998, acÍma cltãda o médi
não poderá .em qualquer hipótese contrib
sôbre salário decIaràdo inferior a: 3 vezes

salário' mí:qimo regional de adulto.
Cordiais Saudações - Ney Walmor Hu

ner -< Chefe da D.F.A,
Ao Ilmo. Sr.
Dr. Antônôió'Muniz de Ãragão
Faculdade d� Medicína

-

Rua Ferr.eira Lima, 26
Nesta Capital

ma alemão só será possível
através da ação conjugada
das quatro' potências res

'ponsáveis pela Alemanha,
vale dizer; as três potências
ocidentais e .a União Sovié

tica. e com base do direito
de auto-determínação como

princípio norteador para to,

do o concerto -de nações e

para a .organizaçào 'mundial
das Na.ções Unidas".

I'

,

Montevideb

SADI FERNANDEZ MU- mínio:
NIZ

\

R�publica de EI1 Salvador,
3348

HORACIO PLORES .'

Montevideo
"

.

ler, Piso - Salas 110/U
Montevideo

'

- Desej"l importar maris-
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Em aço: I Cr$ 100.000/00�,
.

Folheado: Cr$ 112.000,00
,.
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De linhas· sóbri:a;�qu�-'I1unca saem

da IllQ�a,;, o ,Omega 30 é· tão mo-,

derno .h,�je._ quantO O' será sempre.

Precisão ,@ segurança resultam em'

confj'àn�a. 'Você necessita de um

rel6gio :de 'precisão constánte, cuja,
máquina esteja'protegida contra cho
ques e poeira. C<?m a segurança des- .

sa-s qualídades técnicas, nasce a sua

, confiança .. O Omega 30 lhe ofere- I

cé, essa' precisão, essa segurança, essa

confiança que você exige ao com
prar um rel6gio.
.A superioridade da precis..ão OME
GA. As melhores m'arcas su(ças par-,
ticipam, a cada ano, dos

.

cOÍlcúrsos
dos Observat6rios, de NeuchStel e.

Genebr,a, destinados a apontar o re

iógio mais preciso do mundo•. Em
1963, nos seis concursos para rel6gios
de pulso daquêles Observat6rios,
'Omega' venceu todos os seis, com

petindo com as mais famosas marcas

da.Suíça. No transcurso dos15últi�
mos anos, Omega j<\' gánhou mais
'concursos, estabelecendo mais recor
des de precisão que qualquer outro

relógio de pulso do mundo..
.

",

Você se orgulhará de seu OMEGA
30. Você há de usá-lo sempre com

a mesma satisfação. �ua corda ina�"
nuaré inquebrável. E ainda anti-

.' magnético e à prova de choques. E
seu preço é dos mais vantajosos, para
um ,rel6gio de tão alta categ'Ória. Vá
conhecê-lo nas ,melhores relojoariás.

No seu interêsse, lembre-se: para ter tl ce�teza .de, adquirir um relógio Omega legítimo; cpmj»'e:-o somente n';ina rel-o]oaria estabelecida � Concessio-
nária OMEGA Autprizada a única qlie lbe pqde oferecer a Garantia Integral Omega, válida em 12.J eaíses. .

-
-
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AB'E'RT�S INSCRfLÕES D, C' T.
o, l'

POSTt.LISTAS.
De 16-11·,64 i:.; 1::5-12-r4-

. /'.
-

Cr$ 21.:!:.OvO,0( a par�ir r1e fev.
c/80rl de aumento.

Docurr.�ntos: T�tl11o je eleitor 2 f
. ,

3 x 4 - CandidatAS de pmbos os sex0S de
a'4p anos.

AP()STILA� coM, O "NÓVO

PRO�MA, edição 1964, enc(\ut�.'à-se em Flori'
polis: Livraria Rec(\td .. Rua. Felipe' Sch

.-

R .presentaD�,es também nas cidadés
Joinville, Blumenau; S. Francisco e RiQ
Sul.

.

Basta estudar por eGta apostila para
, aprovado.

Atel1de-�e ta.lnbém pe ·10 �eembolso
tal Preço 9.000.00- Ru::, :1.'" de M í' ÇJ
,ex. Postai 698..:....;. çur'y,úlba. _. p""'I;r
;Bras.11.

.
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- Jo,llé �'rancisco Bento;
. PR.óXThfO c�Olningn; ;j(l Cunselno. Fiscal - . Geres
Teatro "Al'\'aro de 'Car·:a-. li Duarte -:- Voinel Rodl"i.-

lho", será levada a pel�3. gucli; ,

"AS FEITICEIRAS DE SA- Oíretor de 'Cultura -- Júlio
LE:M", d(:)' Artnur

.

MiJ.llBf
.

topes;
Aprcséitaçao do Te:l.'.!'o Sub Dtretor - Elias Áutu:-., NO ·Edifício fIoepckf'. bi'
Comediante, de Porto 'Al'2'- Diretor de Esporte - l{ui inaugurada· a 510. Exposi

.Alcides Costa; ção de Pinturas, de Acnr�'
Sub Diretor -:- Henrique. p, Margarida que cstá apn:=
Pacheco; sentando 51 trabalhr.f.,' !-Io-

. Diretor de Intercâmbio menagél�l :ia Prefc�tü Gé'-

Miguel' J,' Jacinto: netai Paulo, Vieira. da Ro-
SiLb Diretor - José Virgílio sa e ao Seeretádo ��� !�ciu
Diretor de Jornal - Seve- {!a,ção Professor l,auro
rlano Rodrigues; Lock;s.
S1Í.b :Oiret9r - 'Luiz C, S-oa-

Darci.Lopes, Da.lnüro Mafra
O 'CMAL -- Jo�n�Us�a ,Lrl,erte Lima" Idneu SUV'l.,

J\'irQ. (Marlene) Morais, rC- João F'ábio l\guiar;, Lu'lz'
êebeu a v�siia: da "cegi:mh;l. Guimal'âes. ,ro,'>� 008 Sat t·
com a: menina. �:ÓRIANA. to� Neto. O Sr. Hilario Sil-

HOJ�, no Çlube Pili;lei..;.,
" ,

( ,

'

'

'Y�stre, comandou' o. "oj):l-
ras se�á. rea!iZl:j.do u� des- O NATAL dos filhos, dos, ;ração' .

file de;modàs _:, Mademoi- fU{lcionariÓs,. d�stc i-Iat.u-
selle Modàs -, pró-Nati),Ã; tip.o,· se�á .

no próximo dr::._; AS TREZE DAUAS 'H:-
dos' fUlios· dos' funclOuáriôs 20. ' /. " �nt.�s de Sal).ta:, Cata�: 'c'.,

, ,do' J'orrial 'A G,áZ,cta, sendo,••• serâo o,estH.cac1ns n(��ta' ';0-
a, Patronesse, à. 'Sra" lUá, ESTAO cl�egando os car- - lm1a, ate o (Ha 31 pro .'1'10.
M�ria Vaz, biretora daque.,. "tões de Feliz Nata1. O prd ..
16 Matu.ttno, O d�sme ser'!.' melro foi do Deputado Fe
apresen(a.qo pelo � cronista. dera!"""':" Leonoir v�rg&.s,

,

Celso Panlplona,

.

"

"

.'

PE?S6A ; cl'edencia.:h
comentou que l;l'torianój>6-'
lís., é uma cidade, que ,í?�-':l
muito dínhetro miard�do'
Basta dízer que, as agências
banoárías estão aumentan
do, Itealments, multo à.

nhcíro, ruas pouca uplíc..-
cão

'

grc,

qALMIRANTE Mil'·'!O
Vasco d.o 'Valle Silva, no';'

meado recentemente :JU1';1.
o ,cargo de Diretor' d3.

-

'Es-
'

(�ol� de Guerra --N<l.v"",l, \ ai
ser homen(j.gcáO:o (1:1, (:�ê1-
de, de, Brusque ,e ,n,e5ta Ca-'

pit�1.
'

'FALANDO :-em holneri.a
geado, a: senhora lIild� do
Valle ,Silva, será ree�pch
nada por. Senhoras ,da so

ciedade floriinopoUtana pa
ra. uma homenagem g,e dt.s

!POOi4� O, acontecimento
seJ:á programaqo' no Qus
renc1á Palace" Hotel. '�

AMANHA" a menina maçá
IARA KOLVASK:Y, recep
cionará co'm;i<jados "para
comemorar quinze anal)' .

o DESTf\CADO pian�s�a
.eatarinénse, Luiz 'F'ernal1db
Sabino, p.rocedelite de, Bta

suh, eneontra;":se l1esta, édl.
fl;lta\ Ãcoptécoo no ·piaí10
13,0 Q-qerência, na noite de

quarta- feir:}�

I, cIíWULANDO nli "1111,1.
cip", 'P�ular Ba.hqcira M4ia
"lave" elo Pr. Pal?-10 ltol:ier
tô Pereira, Oliveira.

.o GREMIO Cultúral' Cd
'Rocha t·Ünara.1; me env10,]
ofício com o. 'nov:1, Dlrcb�â,

_ para a. gestCw ·64-05.

i�!'esidel.1,te de Homa - ,Df.
rid ROcha Ama r:}l: .

Coorden\lI.ior Gê'l'lll --- Pr,Jf
Ren>5 Abreu Pacheco;
PresideIlte - .Newton Fe�'-

, ;

Embora 'a. agua e o sa

'bã.o constítuam o melhor
,

I

_

meio, para ° asseio da zu

tis, há- certas
-

espeeíes .de

pele 'entre tanto" que ne

cessitam de outt�' recur
sos, párà que se vejam H�
vres de' determinadas im
purezas, Os cremes, 0100s e

loções de beleza também
não são surlcentes' p.ara
eliminar algumas i..1llpcr-
feições e' proporcional"

A 'CELESC, está com gra '..i uma -limpeza. pr'l.fUnda' do
DEZ. Iluminou ';1 Cruz,' DO rosto, E' necessárlo recor

Morro do Antão, e está llu- .

re 1'30' algo' que .tenha um

ção e, nesse caso, os ba-

-.__.,..- .
.. _-�

:..:.'_ .

......... .:

Vlce - ·Prestdep.t� - Rogé
rio F.,"Ca,'\1óatti;··'
io, 'S",crelário� '''_'', Rol;Jelt-o
11artin.s; :.

., '

.

20, Secretário - Dbn'Ún&'Js
f'crr.eira;

,

'

10, Tesoureiro - Márcio .8,

':".
,

" ..�

próprietál'io' do Querencia
palácc Hótel, procedente
do MarHus Hotel, rie' Cilri
tÚ:>à,; 'novamente eírculan
çl� na "!U1acap",

�o 'Tesoureiro -: Ivo Silva
minando as ruas da Ci�J/':::
para as' testas de N�ttal A:j

,

rua Jerónimo Coe!h,), er:L'e
Felipe Schmidt e G0nsellwi
,1:0 Mafra" está bouüa

res; ENTVSIASTAS (!e

Diretor de Recreações,
Moacir Corrêa;
Sub; Diretor - _ Vilson Fc�-

nãndes; \
'

B1bliotec*rio - Geraldo Za.

boto

sã@, na "Hhacap"" -,::olJ.\')n
raram 'no' levantaplent.l d,t
Torre da TV - Callc.l 011-
ze

,
de Flori::mópóJis. r,o pr'3

elia do Lux-Hotel. Entt?
el�, OS Srs Euripides L(:,
peR, 'Vo.ldir Miranda R:v' .é'S

• I .'

ENCONTRA-SE 'o;1,tt'�c:...JO
há cals da "J!'l.orestr.Y·", q

. FALAND6 �1l1 ca�tÕes' :1e
�iz Natal, acabo de reee

_ber gentil telegr::lll1a do., Dr.
Rogério'Marüü:o. -- ,D.ire-

,tol' ',do "O �G.LOBO"" CO'!)
Boas Festas, '

,
'.

N. V. "Jui:u{l.;· Cóniandar::ce,

pe19 GaplÚio�Tcl1ell�é', Jcsó
Julio Pedrosa, que vc�o CU!- J

vrir uma \mjssao na 3",)111U
n'a da lv13.ri�llla ele 1964,

ONTEM, no Instituto

E(fuctt('0.Q, apru:}tn.1o.(1a! ;"tt;··
NO' COQUITE!'.,' elo Que- te, l:uU alqnos fiZer8.l11 ('W.-

réncla PalaCC, domÍnlf,0, )l1e de Adl11issao , ,

quan40 aconteceu· o, deBfj.,,�
,das l\iehlnas M09fl.S -'- EIE'
'(f,o.iltés de S. 'c. -,- (H r Nó
tamps a p,�'8Sen(::t dos. ê",

:>rJ:is: cointe Osvairio Pil1;.o

(tlie'-:) �de, c;q.rvalh0 ,e' !-:>r.

João GerI", elo· Roi�.)ital �,J:J.
.

;' �

vaI. Da. Inr:z ;. L�1l15" do

grs,nt7c' ,Portit;utL .

'ESTAO- comentando q�l!)
eis ;3rs. lIeribe:rto Hulse �
Dr. Do.ptC ele Pfltt:f.l, dUJ:fl)
l�oil1ea<1os Presidente e [hti'
tor clrt 'Cai�a, Econófuica 'Fe
(l,era), d� Santa Catarina. r·.;.;.;

pediv�melitê�

UM1\, l\1:ARINHA PE
SABADO, o cp.sal. 'B'321ju-, CTTERRA F'ORTE E' F"\ ..

nünl (Violeta) Jorge eom- TOR DE SEGURANÇA DE
pleto1l Bodas de Prat'1,' TRANQUILIDi\DE PÃ'RA A,
AÓ'Jmj):ilrlhado de seus lJ- NAÇAO. ° BR;\SIL PHEC'l
H1C? EEmbeth e Jo:lo :\ü- 8A BSTAR fREDARAD�)
�\isto, Pilsaram no balnc- COM A POSSE!" DE UMA
;ír�o (lf' r:n,beçu(;as undc ESQUADRA NU1VtEROSA r

festejaram. EFICIENTF.

rtandcs; SAL'\"f- i\. SEMANA DA

DQM R�.lhiro Fe)·!'a,·,�lf'" ]\'L\nrNHA
�-'-"-'-� . - ....:..___... -�,-------- ..... ,,,.., . ..-. ,.� - --t.--....... - ../

fOTO 'NOVA 'RECORD(
_çcm ;,uma equip2' altameD;te especializa- I

da, ,-cm fazendo· total cobertura das forma
l !'r';�� que �.;( veu) proeessandb nos varios €sw

tHbe1f'dlT1ento,s de' ensino de nossa capital,
;J j·W·1 Tenente pJv;l'ir�;' 25 -,

_- F6ne 2859,

.
'

"

de,

" B'
'

h' de
'

" J.Ullt� um pouco de folhas
an OS

_ e vapor.41lara de alecrim, ou rnalva. 'Lo-
I" r go que a água estiver fer-

limpe'
.

za da pele' vendo retire a. vasilha', do
,. ,

'

t'
" fogo' e receba sõbre Q ro&-

Dr. Pires . nhos de vapor têm uma to os vapores emanados da
indicaçâo preciosa. Bobrc- água, A' fim de qup o v.s

tudo quando se está 'em por' não se espalhe' ao a':<l,':'
race de uma' eutts oleosa sO. faça' uma espécie. cl;�

,

e tnijei'ea 'a' cravos e espio. fUnl,l, tudo ou canudo uti
nhaá ,D� ','UIfl' modo gera] ll�ando.� uma folha de }IrI-
as: banhos cie' vapõ� p.yjem pêiãO dé modo' a transmi-
mente � de' prêferencia �1r' o vapql' dá panela pa-,
pê1a' m�n.hã Nos i'nstitut':'$ 'tajO' rosto, 'SàSO hão clisjYl
ele i�eleza há \ aparelhos "riha �i ócasíáo de '!)apc
fim mas iremos 'ensina'r IãO 'pOderá' lançar mio, ue

,

adiante uin meio prat'icú :�, .•. ,::--:... Jà expucado ací
e economíco ele se fazer rrla.' A distân(�i3,' "'11.re «

unr ::bamho de vapor ,'e�lli l'0',',;nf..",t,p � I) 'rosto déw
casa;

.

"niéiO metro e 't duração (li")
Ponba numa, panelinha banho de vapor 'Icvará uns

esm�ltadã 011 mesmo- de dito a dez mínuto s,

alumínio "um litro (1'e ;i':i:U:1 'Após a vaporlzação
_

e,

corrente e deixe-a ferver. com ,0 auxílio de U;11 ;';)'1' 1-
nho façà uma :eve Pl'ê<>,,;Cío
sõbré 03 pautns cml(' � 1<1

era"9s a fim de retir{\-lo8.
Níl-o é necessário e��trai
los, caso n�'_o saiam "'2�"C,
\noo.o. Re ;-"H,,�;,,:') "

ficará machucad,a. 'Enxu

gUF bem: o rosto com uma

t,oalha .felpuda f) aguarde
p�10 menos umà hora an

tes de iniciar a maqu1lage
habitual 'para que a "

,,' ) ': ".

Teatro Alvaro de "Carvalho'

domingo dia 13 às /21 -hs.
-

, A Divisão de Cultura da SEC
ea

Universidade de Santa Catarina
apresenta':l1

o original de Arthtu' l\'liller em 4, ato:,
"AS FEITEÇEIEAS DE .SALE1V1"

com

"Os 'comediantes da Cidade"
2 :Mês,ss de' ��esso em Pôrto Alegre'
única apresent�ção'nesta, cidade

( Proibida ,até 18 anos)
13-12.

1'"''''''1''' res')tra" (1ur"rt" ,3.,,-
, rt •.. \ t... •

� I.... •. l,.'. ( \._. ... .....

se te1l1po.
.

Eis, reslP.:.1).dDl;-lentel u�:;
nho oe ,vapor, q, pequeno
trabalho que ·d'i compensa

,

. l,a�game,nte ,o eno1.'�\i.) be
s.ua pele, tom:1ndo-!1 fres
ca, macia e livre de ffil,íl-
tas impUreZf!�, ,

NOT}\.: Os !40f:'SOS léito··
res poderão áirlgir a co,

tesppndencia desta �ecçãa
'diretamente- pi.:ra o Dr,
Pires, 'Rua Mé:;ríco, 31 -;
Rio 1'.1e cJaneiro:

"

S"',·,' 1' e eza
__

o

_'''', -''_ ........__

CUntta OtJpntopedlalrica
,

Dra. Iara Odi1�'Nocetí Ammon '

" ,,'

•

M8iO!ÍO psicológzco � .noderno
... ·do para, crianças-

.

\
.

/.

;'uti:l, ÓJW1i(10
: 1.1/: �Cicl�O tUplC<.l (,k uuor \.p�rH preven

>l u":. .l, �\;fI'!� d(',ÜLÚrlil)
:\Ü;JxJík também :,r",b,

,

·:::1.:,;n\;,_'�;:e "'0.0' hora mart.:ad'�
>;.\,.1 ;:i�: j;',,'dcb 14 ,.l� U'$.hOri..1::<

i'

da::;

C(Jncorrência Públi�a -n./64..011, "

t"\
v :'

co ...... UNIC�' ..

,�AO·
'

o Departamento Central de Compras • az dente aos

)J:t(:'les��',"\Ó;'; 'que SI;: ilcl1u. aberta Ço�r�ncia' Pública, a,

'f::';·;I:c'2..d,J. V:)/l; Ü dta, 2'J de dc�cri..,Jro de 1964, oonrorme Edi
'�!; ',pubiicadli as fôll1a:s n.o ;j do Diário' Ofielal do Estàdo
;�,,�; 7.'j"ü3 de '\ »lZ"H, _defft lf':) a' ','enda de veir ',�los, ',,'

:V1,t'Üor�,', '

InIorm&,�ões, serão prestad�s diáriamente �U\
',t:f\l' do 1)e'Jé1x:;m::.cmto Central de Compras localizado a

,1"''';;.1,;:1 I,auÍ'� '�uliE1r 11,0' 2.

Flu,rianôPQUs, :.I de dezembro de L 54,

tn.ü�E.NS VtCTOn H" t:'-r.VA - PRJB8ID:B�NTE
11-12,6t,

.'_ ._,__ ._..c:.. ___:._,. ...._� _.__- ..-.---- ---:'
.------------

f<EXJI.A ((Cf S t PA��ENTES
40ent ,�' Oficlál ·ia Propriedade

tndustria"
f{pgistl t d_ nlF.l.l.(ca:s' t"l(ltentR� àe Invenção

',WElles' ,.:omerÓais· tít.,J(k, de estab.eleciment.o
e tlV"rcas deJns\gn.l�.s {ru.:ws -de' prl,t-agandi

, exportPçõ.es
RWi 'fertenl:e Snveira, 29 _" 1o andar ...,;,._

SaIB 3 -.' \lt.:s d� �asá Nair ...,.- F�lorianópo_ll�
r' i..", <"7' 1"<" P)l c>

-

" ,.;lL<f' r��,·.,J. '. ,-'-"'. O"'t .j
. ,�

,-- ---�. ,-- --;,.._---�--

vai

,
,

, fi,

.'

CIMO

B
/ DE DESCONTO�

pagamentos sem acréscimo e

outra-s modalidades à altura do svu

orç�mento.
"

.

�a_rticipe de mais esta pro,moção
MOVEIS CIMO' e ganhe ,uma

V�MAGUET - 1001 -,0 quilômetro.

UMA

"

Excelentes condicões de, venda _'
.. ' '

à vista,

.

,

I'

'\

).'

, ..

"

CARTA PATÉNTE N.o 299

..
:>
z

ii:
- ;

"Hanllef' com'
',Richard Burfon
.Filmado' no Tea.,
iro f€Hn, Enorme
Sucesso
UEW Tom:;

,

';8NS} . Concorrência ,Públ'ica Paran Verstto ,f ii rn u ti a (.�u
"Hamlet", COlll Rlchn.!.'b. VenJa d·e' Au'fo'mo,r efBurtou, nrrcca,doll c0r.�:) '- ' �1" ,", ' --.' V

-

;f[e' três l1ülF1Óes, dé dólarú, A 'bl'. eoncorrenCl:l pu lea l)ara v,enda dodurante. doIs' dias, 'de' 8xi ..
bições, em 971 Cille!naS cius ,aütoni.oveJ da IGmprêsa dé Melhoramento�s c
Estados Unido.$, na sen1CJ,-' Ourus Ltda.' se 1;,�gulal11entará pelas seguin,

,.,pa8�ri.da;. infa,é'niOl.i' . a

atner Brothers. tes' condições:
O 'f�e, foi, r0�aqO "no ,1) li, proposta �era entrt!�'l.If' no .2scl'itóril)
�ó�:o a�o�tr�r����c�e e��� :dn fjjoma: á rUa :1 ,1 Ce 'J�Jho� 220 às li1
r�l tÚulo, l1Sanào (�16"iO' horas do dia 15 d.';,; dezenibro, ,

v.-ocesso chàmado ,"'I'hea-, 2' N" �' 'd" 1" d.I J no se ven. rua a p aca o carro,Iro�ion". A pe�ieula, as'" . .'

bi.m, for o registro fi:�,i"r::o 3.) O preço mínimo �2rá de Cr$ , ....

Ia peça,' com, a ilull1!!'la-
.

] t:.OO 000' 00, _.:i) ': ) ;

tão utilizada �)D.rn. o te?'- '

,

FO e os efeitos teatrais e 4) � E�npl:êsa' aceitará a pr.opósta , 'lue me ...

ftlo os CinelP,l.1,togf:1fi.c0�.
<

"Jh01;l lhe-convir ',pi;t recusará a. todasIlnformou amda ,'11 �'ut:- ,ter Druthers que ".65 àÜl�"'� , ,e,us seUl direito a qualquer 'indenização,
.

,t'ti'1'Pcadul'Ul;tr 8: qua"!'l:' Floridnópolis, 10' de Dezembro de 1964
�

'kd.a. cobrtlndQ """-- Estevmú. 'Je"'olu''II_lJO Vj.�l·','.�, - ,G,e,,"·t'9.ntc\,preços normais, \ "- - _'I.r ,L" .. -

15�12 ..64,'·
• ..'

,

> �..._,," 'o "
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". I

, ! '

'Rio, 10 {�l, - '0 �' erI't: (!t1e M"e ebmêses o.vIl- ri ' ..t�.- a!nd. ,esta tu- Jneftto dos' ,acusados. �
gado SóbtaI Plbto e,preseo. riPs'�tas bl'8s11elroi de � cartório. AmarmI se que a .!tura da sen�
ta 'es�� tarde as al�gaçõés pela manhã, o Conselho de

.

seja feita' na
.

madrUgada. do '

finais d,e defesa no processo 'são acusados de atividades' Justiça da II' AuQitoria de dia' 22: ,[ "(
• • ,', /

, ,Sub�VaS. O ,pr�so, se- Guerra, iniciará o julga-.
1

'

,':m,: ,aln'asv[e�ras .'

Jubileu de Prata Sacerdotal. " do :� fesla, do � iv!no Espirita SanteMür,se,nhü'r F'rederico' Hobold .p=T�
H

.

.

L
�"'....

'
.

Comemora-se dlà:- ,31' do q:uiàl,· oferecido pelo ; .Tu- � Ordenou-se SaCerdote, a 17-1-1941 Côn_o tat�· -ais" oídinemóraç6es\aa' tradi- 'erbe t
.

. ,,'.' ,',
,;'." 'e'm, .' '.,corrente o Jubileu <l,:e Pra-: bn�r a S3. Exas. Revmas: ':Ú-12-1939 na Catédral de dtátieo., e' Presiden.te :lO' ciiblml :!esta::do 'DiVtrio> É& . 'e t e r .... �.v·y...

'
..

ta Sacerdotal de, ·Monse.,.., D.. JÇlaquim-Domíngues ,1s' FlorianóPolis. ,Cabido MetropeLtano, .

. pirIto santo: ,CÓtlio ',�9nte- . " '. '

,

. �, ".

nhor Frederico Hobold, Nr . Oliveira. n. fel�cio, oesar 10-1-194ú Coadjutor de 31-5-1948' i Pró-Vigárl? � "tbdos. os a.n6�"eis \6 .' .

.

sentido de horaenagear' O· da: Cunha Vasconcelos Sombrio Ge�al;. progrania :Pára sábado ,8: (lo:- p" B'
..

'
'

-. .

�����ss��::��::� �a�: ti� �����sx!:S°��:�i:t�: c�tOe��;��41eco;:;���. �: e 3�����!: d�����Pi��f�e �o. -: ,:..... , reto no,·:·' "

..

ra·nCIO"guínte programa:
.

. MQn�' Augusto , Z u c c 0, Abrigo de Menores Caridade SABADO:., .
.

. '.

Dia 30 de .::e�E)mbro ',ric. MohS. G�'egório Locks, Pe, 1Q42 Secretário do Arce- 1950 Cura 1'1.Cate.dl ..1 Procissão às ,20, b$,,-FoO'C;s'"' Mais' uma. destacada per-1964; As 20 horas: Ja.'.�·,a.r {oão Philipi.e,detnais Sa·· bispo . 16-10-1951 Mons.: Cama- de Artificios. Baddaf� Ml1- sonalidade brasileira estará
oferecido' pelas Irman,h:- ê�r.dQtes.·· '. �1':12-1944 CÔnego hono- reíro Secreto' '�iCà, ,:Barraq�' 'Chur.
des, Associações e �mi-gQs As 20 horas: Bessao sole- rárío '14-9-1955 Mons. Prelado rascos, etc,

.
. .

na Associação dos ne 'rio Teatro Alvaro de 2-2-1'946' Cura da Cat�- Doméatíco
.

-DOMINGO: .,.:Missa às Í5
-

res. Carvalho. eral horas. I

ORADoR: Dr. Mário Ta-
. vares de' Cunha MeUo S!?-

. '\'. '
.

' .

cretário do Interior e Jus-

:�§I1��f:,::1é::�� Terra para os ,sem terra
rianópolis.

Santa Catarina .vai, .resol· consonancia córti os melho-:
.

A ' ';fixaç�o ". definitiva', à .

E;<a seguinte a Bi;wnifÍil.
v.endo' o seu problema de res ditames cristãos. e de- glepa ;'reàlíza-se. sem .incidén-

.

d.·Q '. "M".nse'l'ho'r' ",_ -'" agricultores sem terras, "em mocrátl'coS t'
.

- .
. .

v .., ...e"enco .' ,. es, com ·.larga. cqrnpreensão
Logo após, ,inaug11"i6ão ROéÍold"', -

'ent,re i;>oder,'púbHQÓ: e par.

:�l r:!ra�:c��ti�ox:::n6:��= .�����!:�:� .!:d����L��=· 04.... E-sr'"- AD O\...
ticW.are�.··", ,._..'

.

dral gero., a 28 'de março' de
. , Do�go illtÍmo; . <> �nsti-

ORADOR: Uma, Zt!�r.:.ióra 1916. timo de 'l3err'ardo ,

• . tuto· de Refo�a Agrár,ia de'
.do Apostolaoo ,da .Or:i.ná,l: RQbOld e de CecUia Locks - O ftA� AlfHCO DIAÇfl DE SAM,. CATABINA'. ' Santá .Cataripa, IltASC. en-

.' Dia 3 de iaT'eiro.'dey�n5, Robold. florianópolis, (Sexta-Feira), 11 úe Dezembro de 1964;' tr'egou maiS de 200 títulos'
A.s lQ horas: Missa nulf! A '5';3-1927. ingressou no ' ,. 'de p'ropriedad� de terras,
ne,' oficiada pelo Ju.· ilar Seminário de Nossa Sra. ,Gri"O'a's;o ',Jo' h'. :.� ,Ke'nned'y.

.

'na localidade �e 'Apiúna. no
,

. -J , '. ).... L va,-le.'do-',:.It�,J'"''
,

Ao 'j?va;n.gelho. fq,l.';--:, , de. Lourdes. em Azambuja, .: .....

r.:,am· ].._.�RU·Vp!l"Sa. D. Joa'lu!re ' .. ·Br.usQue, onde fêz ü gi-ná- fun'c. I"Ona·. ra; e·m� 65'
.

"
,.

�', "" de O'i.",pi·�h,
.

sio e 'filosofIa .. :Fez o cnrs.o ,�é�olvem:�é ':ant�, ..•. pen..
T"\D A hl pc M t n 11" 't 1" S'

.. �êzi,c.ias,. Segllll,. 4á' Ó,s.' p.TeceI."-
.

.)'. rce � d. ,e,,,ro" o - r'e eo o!!',a..•�" mnnrarlo O·Ginásio "Johon Fl·tzg·e-
.

t' d
. ,

, ,. .. Clmen o
.'

e ensino secun· °tos -legai.s. d.ep',ois -que "0 ,...�

t�"o .. Às 12 horas: Almo- .. Cerotral' dé ,� o �I.eop.)}do" rald Kemiedy". da cfdáde de dá' d""
\.OU"'

.

I .

" \J' no lsporá das ·instala· ·,ve!;Jla,dot· CelsO'-Ram"os·. s"-'ço írtimo DO' Salão Par;)-' Rio Grande do, Su:.
. .

Tubarão: iI.·á funci,onar no
-

.
.

.

..

çoes do Grupo Escolar '''vis-, bstituiu _' .a' ,; . Dfr�W,'ria de'ano letivo de 1965.. Sernn- conde de M á" .

d
.

b ir- au, o a ro 't�rras· e'. ç.olemiza,C;ã,·o. . pe,lo .

do ato do Governa.d"lr .Cel- das of'
.

.

'. lcmas. 'fRASC, dando & êste' ó .ms- "

so Ramos. aquêle. es�abele- .' ( .

t'm!IlBhtal adequadà. .'.
I--���j.(���.�.,----�--�--�--���,='���;

- O 'lvlmlscvo 'da, Viaçao l.J.a:na. - :6.1 acu'6M,o -.de ba�er
.

seguiu pára á Alem� � m'klversà:dB �$ pú-
.
lua\1rugada de .ont�) bnâ�, tili6os; "

perman"'cerá alguns diss, 'O .

- Q .t:\DVCI 'sàtélit.e sem

",'.:.i:-·c�11al JUarez Távm'iY, fali trtl'J1ilágão çla aérLe Kos'rim:s,
sub.meter·se a' trata�'nento foi �CDlocàdo eIp órbita ho.
médico, .respondendo int& je pela U.nião Soviét.ica..

rinamente pelo expediente :�.O 'PresIdente Castelo
da p'il.sta. o �hefe do' se11.' qa-' Branco aprovou: ontem a

binete. . engenheiro Seabra r�yisãó da élassifÍcação do�
':_<i2,gundes�

.
'

.

. \' c�rgos integ�antes do .qua-
.

- Até quarta-feira Õ f't&- dro de pessoal das C-'1ixas
sidente da República sàn- 'ecdnômicas _ ,federais. Foi
cionará . o' estàtuto· da' ter- �aIJ.ti4a contudo. _em cará-,
ra. através do

. qual, será ter provü;ório;.a atual situ� i
efetuada II .,reforma ag�ária

.

ção dq pessoal dêsses Qr�
no país. <) estatuto da terra

.

. gãos ..

entrará imediatamente .

em
, .

.

--" 'Toda, a Itália está des-
vigor. ' ,', .' "

, tle ontem' sem .1orna;s� em
.

.

- Dosl 72 municipt9s .pa'· 'virtudé c.jlil �reve def1�gr�da
!'ah�enses em 'que" 'foram, pelos. ttabalhadores da iru.
realizada:;:; eleiçõés � <i6.min- pr�Ílsa�" �A

. cJa�sé'. 'reivindica
g0 são conneoidos ,os ' re- . melhores. salários.

.

s1l1tados do pleito em 35 :cC}- .... -;- . O
.

'Çonselho .Delibei·à,
l1)unas. _.Está' vencendo

.

Ó' tivo da' SUNAB> estará reu,

P.QC, pàrtido ,á, que perteI1- nido hOje n'bvamet:lte 1.13ra .

ce o GovemJ3.Slor . Ney :atá.. examinar o. C<.lSO do preço
g8.. dos .

medi.camentós. ......---,."\'---------.:....----...;;.-....;.--,--...,;....:'._.:",.,;.. ..:;....�,
; � :Entra hoie em St:là fa� ...:;;_ :0 Consélho' 'Nacional �

.' se
_
t'iilll.l. o tlr�ce�so .. cr1�i. do ?etróleo desmentt� as

nal .cC"ntra o ex-ditador \Te- 'notlcias sôbre aqmento de

Já··.:tio : Q.tá, 23·· õêste· mês
sêtá ooliliec{dÓ o' hltr,íl iéik
ctptemplad� có�i. o grande
:btinde, instittl(ido' 'p'e,m A
lI4.<>dêlar, entre' a sua � tt�
cion�l fl'égue?:ia.

'.. "ÉsteJ;a., "dtl ,n�9. em, dia.
, con1 as suas· prestações
'flensais; seja, q1}em for .. a

RIO, 10 (OE) -' OI ',r.' Belo Ho!"izante. onde está' �ess6a. premiada.
'

entrará.
,

. �;avio
.

de . Laceraa, Minis' .'6 .

para presidir a reunião �'. . pront�men�,e•...l?-a .i)0sse,
.

de

·Secretari,a de 'Educação -

ucação; qÚL. traorcÚnÚia. do Consel:}o ,4\ma: propF!edade
.

nó, valor
amargamente' do que éha- . Nacional de Educa�ão. ;'. � de muito, muitos milhões.

O "�ecret1:l,�io de Eçi\lca- lnspetor, RéglOnil:l de, Edu- . ma de, ;"éatppanha .\ quê
'."

�\ Assim, terem0s.. dentro
ção e. Cultura, Deputado' cação;, Sr. Osni Cqsta, Sr. que está sofrendo" Cônsi- I ! .d,e poucos dias, inais' um,
Lauro Locks, recebeu em M'�tip-ho Costa, Sr, José. 'dera::"se" a;m__go da' ciass'e

,'....

.

chefe ele fanlili\l- proprietá- 19 lltôres em cena. com
'aüà{êl�cla no aia de hó.,-, Destri, Ins-petor -Escolar:11') estudantil e '1ão o bllndi'o Gre" F

- 'rio.. ProprietáriO.
.

'.de mna figurfuos da �poca de 1682
,�m seu gabinete de traba- São .J�S�, Sr. Cantório. JJ- que pEm,saln, Meu' objetiv..o, ve na rança:-, bela residência, SituaM -no

e -4.cenários, a montagem
rno, as seguintes pessoA";. sé Leal,. proF. Zília Olli- diz o Ministro, é- 'rllan'�r PARIS, 10 (OE) _ DOis: bairro d� maior :iuturo -

,de desta' peça dirigida por Ola-
Deputados

.'

Ivo Sllvein. n.Jski, Sr. Joao de Oliv_ei'.'::j; na: UrÍiversidadJ Brasile5j milhões de' �ervidores pú-
nossa Capitat ,e gànhJii gra· vo Saldanha, foI a mais cus-

.

yresidénte·· da Assembl�ia. So.uza. ,prefeitó de· ,Grão ra. autêntico Cl.e irradia �ii.6' blfcos fran-:3,"€S,' '( rúzarâ), tis. iriteiratnente <graUs, co- tosa até hoje montada 110

Legislativa, Jofw Boa Ve.1�
.,

Pará, João Batista ,Aider- do ensino E:! di éultura. ;e1'"n 'os' braços ..,0 primeiro mi!.,. 'mo pres�nte generoso ,
dos

. sul dó p,aís.
'

.

. .

1" estabeleClmentos líderes do Em aVião da SADIA, �via.- zona do ,Chapec,6 e Vale do
tura, Abel Ayila dÇls, �.an- .t.·.o.n.• '.p··..es"id.ente.,do.·.b,ir:.'.'.. pOltica e sem corrupção. 'nuto de am,,"ha' .'PIe·"" \' -. 1,' '

• - v ,- - • ..J, • - l�ea· l,· A..' t' . O' E ( O original do .ex-marido de jou ontem para Joaçaba; o ..Rio, .:'do J'eixe, oportunidadetos'e A_tit We,ber �e Mel! I; ,rio Muni<:i'pal, ao PSD .de' O sr .. Flávio' ue 'Lace� 1:'1 ma.;hn1.'ia salarial ·na h"se·· i vare:Jo co. armeIlf!e� s s·

M�a'rl'l"'", Monroe, "'on'S'tl'tUl'U- t·,.

chora
;

,

. '"
' .. tabel�iinentos A Modelar, .T" v dit'efur-execl,ltivo do ,Escri- em ,que mahterá c'onta os,

Sr. Osmar Vieira" Inspet,.Jl"' qrão Pará ,acompanha \l as suas magoas e' de. 150%. .

mais li. t1agie Boutique ,e � na éapital ga4,cha. num' tório dos M�fpios. 'pesSo�is' com: os,. senhores�fei�r:al �e" EflU'caç�, �r. "do Sr.. ,Al\�nio Squiza�to. '

::. mais a ultra Pop\llar e, ba. dos maior�f$ êxitÇls já alcan� Dessa cidade' percorrerá prefeltos' .dessas 'in.iportan-.
horavio Rlpol):

_

' ,

."
'

,

.
' rab:lira '�gr.an de Grutinhá". '. çados por UIn!1 companhia o;')' divel'sosnpupic�piqs:--:� dá;· rte� �itiêeS �árinel1005. .

'

..'P':E--RO·N' - C'U··Mn.·lE-�-'...._-......;;;;._----'---;o�tiva, tentou demon..,�rar da' espôsa, Eva peron; q�' 'eo�r:as,
.

estes . m'a.i's-es-t-u';'-d-o-d-�· �� d�-s-n-.-oss�s .vmcente.
.' ,

"giu,;se�":'Jdpvida, l1o+ific�--:
li conhecimentos de Direlt� en:b:eviStei em, Quitapdi�' ma.rxistás que 'jUS�iaUS7

.

JIÍ�S attas expressõ'es. de. Diz,o 'ilustre .Julll:" dll. '. ��, . �r· a!�_ gOVêt'tlO in-.
F. iESCOBAR .FILHO .. so�-.ariedáde . co111 a M- Internacional, defe�dendo, nha, por ocasião da oonir

: tas. :.'.
"

" cult1J.lj). 'ju,fídica, o. ,auvo- C � r't e
.

Permanente de tereSSado, de q�e a viagem
, , , gentiriá e aind;i com,. o

teses que foram es].)Osadas 'ferênéta do' -Rio de .Janet;: 'Logó liue foi div;uIga� 'gado .Clovis .�ma�llete. JIaiai- r "Vmto' -eon�ular de 'peroú, $e·_t(f",óu ij�$'a�'
_ '(para,. "'O ÉSTAD.O",. dt' UrugÚai que já anda, às aqui· por alguns juiistas ro, em 1947. f 'a' pro�diêilcia tomada� 'pelo que era homem de impren- nfi,o 'é ato" inteJ?ULeional.' em' face' d� ,_cass�ção do.
F::Oriai1<?-poHs} voltaS com os disci,'Vulos entrevist�dos pela impren- � Góvenio c'!o Brasil, détendó sa� mas nãoctem li preoc'- porém �.direito interno, .vi�to." ..

..
brasileiJ;:os do proscrito 'di- sa e ainl,�a pelo.advog!ulo <\quelá ,Conferência, a· no Rio o antigo ditador pação de viver nas "man- do dOmiÍnio.adm.iltistratlvo, "'I'erínina,'(}loYis Rama-. \.

CpRITÍBA,
.

PR. 4 dé
.
tador do Pratá. Solida.iie� Sobral Pinto, que é uma' que eStiveram

'

presentés e diligencialii�'O sua volt;a. chetes'�; trabalhando e do país, ato ··de . soberapia, lhete a sua \ bre..vc, . entre-

Deze:nibro de 1964· ..... Os dacie' mesmo. com! o Para- e�'pecie de "'continental". .pet:SOnalKades :n:iarcante� à. Es�anhá.,- de onde pro,- e:>tudando Sem .alardés, o digamos.· _ vista" que. lo� u'wa e�lÍu5-:
"justicialii;tas�'" h a v. i am guai, de ondfl fizeram Ee- como se diz na gíria cario- com� o.Presidente Truf . vinha e' onde tál,vez não, quC)

.

não impediu lIue fos; Se
. ó� Estados' i,Mtdem ..áté tiva- l�ãéj. de '.direito, di-

,annnciado que êste ano () ron �idadão . honorarÍ(�, '.
ca:- "está· ep! todas"!' 'mail, 0'_ General Mà.rShàU, -poSsa �i� froar, adlei se iDl�1icado pelo Supremo �:ÜJsar, estrang�s,' po- z��do( _. .• -

\
seu chefe retornal'ia a mas cujo governo não .de- (

Não iria invadir, nos Ii- contou também COnl �" que �útÍ'a 'não poderia ser Tribunal Federal para Uma .dem ,ca&'Sa,r o vistO ou -�i.,-, "E' ,b�l)1 ·lJue,' ,elp. 'lllero .

. Buenos 'Aires.
. "seJava enfrentar' os incOll-

.

mites de uma reportagel'l, 'fa�ci�nte
.

Evita, 'assim a nossa átitude. ,

.. '..
.

'

das máis honrqsas posi-., cença .

de ingresso ,de '. ,!nr' ,às ��o,çGes,. ti� se peréa.·
i , Os, mêSes f:oram-se 'pas-' venieritl.s de receber um' a selÍ'ra" difícil das impU- C'OiD),O uma e&'P"cie de SIl-

.

Não IDe' atrápalham .nem ções, a. de Jui�. PermaneÍl- dêles, antes ,�e sua che-g.a.- de vi'stà, que os institutos'
"

<

�a,ndo. Chegou' DezeJllbro .... '<�.�nd.. perigoso e illd(!- caçi)es j�dicas 'do' aSSUl1- perV1sor;-d. da 'del�gaçã9 perturbam' co*ceitios' merá'l', te' d� Côrte de Haia. d� a seu território.1.
. jurídicos' �e . asi(o.· '(Uplomá-

e ·era pre,ciso cumprir',�. 'se,iàvél.
,.

"

to criado pcelos 'planos _�l"gentÍil.a, êbefiada ':pelo 'inente po-ítieõs, disfa,rça- .• Com 8, sua autoridade, e . AcreSilenta. mais adiante, tioo e refúgio 'político são

vr.omessa.: - "Peron cum- .' ;.,�alJíes e circutL';;tân-' subyersIvos de Juan D'J- c:banceler Bram'llgllia; '.doS, de júridiéOs, �miti4°s o seu talento, Clovis Ra- de�iS âé outra& c';nsid�- criawes' veneráveis 'Ido,
pIe". cias ,�'a' viagem �lott_ada. m�'1.go Peron. Mas' Perol1; mesmo, só por \ho�ens' como' Sobral malhete thmu os diversos rações: ,

DireitO. Inte.rnacional: dés- :

Daí a viagem que 'o Bra.- lá estão no pleno CO'lti,,- Não. sei bem, mas acho ',conhecia pé,Ías suas _raça.� ,.Pinfo, que se alistoi:t ena ,asp�ctós.· do prob,lema, es-

'

''Tudô, in�-ica. que a ,in- te c.ontin�nteJ que ,hqn�30�'
sil' interró�l�u, usa..do· ciiminto1de quantos lê�D1 que a sua'passal{em de um .nhas 'e' :pela �Wt.deSa.strá,- 'coritra-rev,o];uçáo' ,e' vive gotando ,o/asSpl)to com I'a, teÍ'Venção'do Govêrno brá,-· as'.suas' tràdiçQ·es. Eles, se

llm ,direito sagrado de ·t.le-· jornais. Perort.. tez g,\"eve dia pelo Rio, fói o seu pri). da política, da cqua.l se ':(i,.· pr6cü'T-arii"h "lileiôs'-, de" exi.. períela que o seJfto se�lti- sileiro' te.ve orig.em di/Plo'; fundarm.na ;. solid!triê'diul�
fesá"'dk"paz .to continente <'la fO'U.e. r.e,cJámou devo-' m<'iro cOJltaçto' coJir a. 1 zeraln:i' seguidores, nd"Sra,,; bir-se:' é' outros d'e

-

igual do, das suas anti�'as athi- mática. humana e. lialscham d�
��� .

-,.� Mi'·'
c' âtendemJo a cumll:fomh:- lllÇão· do, l)cq'Ueno ar�ena) ,ra,.yilhos·.a ..

t,er:(,t'; cárioca
..

,

,.,.,."J., ".,.:Sil, 0",'.'h" G.ot,d.art. e.,. s.éu, 'CÍI,�- tomo. � dades jm:�"'1Iisti.cas ajudou .. ;. . ; : . realidade (da tu-l'lnIlênm:J,

'sos de boa vizinhança c CO,ln que se· �bJàra a Sl,i:1 -IAmlbl'�ime' de sua. fln�.,;'��';;:hh:-t6o� (�on; al�llnl'!<(loub� a,. tQ):n;w 111.,ÚS Chl,l'lt politic�' de p?v(iS;��.

ORADCR: Desembarga-
-dor Jose !<'erreira Bas,,:�,s ..
Dia 31 de dezembro .. de

1964; As i9 .horas: Missa
�esti\\a na' cãtedral' Me-

tro:;Jolitav�, coúi C0n1u-

nháo geral das Irmanda

d·es. Asi;�:iações 'Rei�gjosas"
e demais fiéis amigos e ad-
mir�doies do Jubilar.

'
.

. ,j.

'ONTEM E 'HOJE 'NO'MUNDOé
.

' .

'.

I

"!')rer:os nos r:te�i-irad"s '1e 'Oe

tróteo a n31"tir de janeiro
do próximo ano.

.

Jl";:"'pne�. .rl.e�;d"l
1:>'l'isãQ na Capital
. ,-'��--��------------------�----------

. em lÍma
venezue-

, !

deral, ex-presidente da }IDN· , Haja! . às 13 horas daquele
nacional, Presídente do Ban- díà, 'víajando

'

.pela Crul'leir.o
.

na próxima, sexta-feira em co da. América s:A.. e" reno-
.
do .SuL .

r

'.

Blumenau, especialmente mado' financista·', brasíleí- i, Como .vemos, o· 110SS0
convidada para ser entre-' 1'0... . I" :

' '.
.

h.tn\'go e C()lega 'Lazinho, di-
. vístada no programa PItE-· A' presença,.. d? deputado .' nainico, díretor ' da'Rádio'

.

J, " TO NO BRANCO, da pres- Herbert LevY' em PRE;TO Nereu Rainos e apresenta
. "

tigiosa emíssora, �ádio Ne- NO, BRANCO da �ádio N'e- I dor de
'

P�ETO NO BiMN,
'lieú Ramos.

.

'
.

reu Ramos, sexta-feira 'pró-· CO� estát
.

prestando utú
;., __Desta vez qU�IÚ vaí a Blu- xíma, está sendo. aguarqàdo . gr�n.<:le 'serviço a Santa 00..

rnenau pára ser interpelado' com inusitada 'ê�c�ati'va'" tarína COm esse programa.
Pelo microfone da . R�ffiIO pelo Vale do HajiLÍ. ' .'," : ttazl:)ndo . semaI�alíneilte as

NEREU RAMOS, é o dr. o· ilustre hbn�ém pUbliCO mais destacadas. <figuTas , da
He�ber.t' Úvy, deputadO te- chegará �o aeropõi,Ü)': de vida publica naciôm.�l.

.

.._ _ ....__...-..-•• ��
t

_""' •• _,._� ��__•
/

'\. ,

��. Â 1,• ..,...;.........-_

�.campanha Esforço ':�Recompens�do
'

.

.

'

Continua' . P·re.�iand(l.
�

,ODILON ANTÔNIO SILVA -.·PRÊP,ARi,TÓRIOJ�DE- ENOl
. NHARIA' DO C .CATARINENSE' 'R�CEaE�SEU; PRÊMIO. --:-

j -

.
;.. '.' i.", .

./ '; . . 't'". �•. ',-

MACHADO'& .elA INCENTIVA A JUVEN'J,'UIlE�,;�$TUDIOSA
,� ;{, : -

. ,.�"

'-I
,

,.

/

)

.

tlliSL. Htmenfigeid a Im,ensa,
.. N'a nmte de ontem a retoria da importante . 'e'm'_.

,

CELES'-' C
.

,Em p:ome .dos 'i profissio.
,

"

v

cy

-,

.

;::ntrai� Elé�ri- presa o Dr. La:tgur.a, agro- p>lis'da ilnjn:tmsa,,' ,'fálo1í1 'O:...'tas a.e .::>anta Catanna, S.A.. deceu . á presença, dos' o'on., ..,

f Dr. Osias Guimaiães. : Dire--
�

o.erecell, na Chur;rascaria vidad0s e ressaltou a cóla-,' f -d ..
"

Lmdacap um coquiteI a imo b
_.

d' .

.

.

. .
- , ?T a Rev�sta Sul, ressaI-

.

•
'" oracao a l111prensa 'divUl· 'ta:nd0' ·tá· I" ·t··preni;a f<llada e escrita da' gand� as

-

.

i'
' -

'

d ':'.'
� no ve COl) "nbui·

C" ·'t i·
1

. realZaçoes, a
-

ção da Celesc 'pará' o p. :,PI a ca.tarmense. Esta- Celesc. Depois.. de um "bre.- '.' ... - ..,'. ,", :
"

ro-

vam . Presentes além 'de t'L ve ru' t' 'd
. '.' gresse do. nosso Estado.

• ,

' .; . v,-. s onco as . obras da
.

tN. 1 '.

d�s �s, direwres de jornais importante'- Empresa'·-·de, ,"
..·.li'la.mente. uSQ��aa pala-

.. _ _

..,,'. ,._ ,,". '
.... "',, ,,',

.... ,

,
' ... ' __ "!

.

'_.:" '.,'..,"'.
e �mlS�o�as de ,-á.9-iO� o Pre· Energ�á" Elétricà. Ô 'Dr: La�� v1'8: � Prefeftd Vi;iia d� Ro- '.. O jóv:enÍ Odilon Antqnio Silva. prilneiro -c()J:ocado_ no, CUrso ,Cieritífi�o ,j.(pre-, ,

. fel.to. V�elra da,Rosa· 'e .0 Dr. gu;ra: çonVidpu. os ijresen�s . ,8'l.•. E,m noSsá.� pr:Oxím� 'em' . paratÓrio. de engenharia). do
.

Col�gio éat.i.rineose; ,tambérli foi premiàdq cónl .. uma
�ermel�n9 Largura, Dlretçr pára'; 'a inauguraçiio. da,.' USi. . ção' publicaremos '�ínpia .

re-
caneta Fa,icke'i: de ouro ofetecida por M�chacio e :.CÍa.

'..

'4: -. ,�.

- .,

ComerCIal 1a Celesc.
,

.

na Gelso ,Ramos,' dl� :i9 do portagem .foc�li:Zariçio ,.0 imo A ent'rega da eaneta,teve 11Jga� na n�ite:de 4 'dó éorr�rÍt�, rio s�lãó nobre '-do'
Fahmdo, em nome da, <;li- .. corrente.

.

',',., " portante acoritecifuEllltO'
.

Colégio. quando 'd'3. sessão. solene de ,diplomação.
.

.

,_,' , _. "',
-

, 1� As Fei�iceiras/,l
.

/ .. _.;

teatral naquela cidàde.' .. ci.nam a única apreselltaçãb,
A Vind� -até' Florianppo., . doIflhigo dia' 13 em nossa

Íis, ,dei conjunto "6s, come- .' <:apital.
'

.

diantes da cidádé, só ,_foi' 'As entradas pata· êsse
'. possivel, graças a, iniCiativa' magnífic0 l(lcont,eciinentQ

.

da Divisão de Cultura da· cult\l:ral e social. já se eu-'

SEC e da Universidade de contr:;t.m a vendana bi1het-a- j
Santa Catarina, ' . que patro- ria do Teatro..

I

'.

Min�sfro Diz Que N'�o -é ·lrifm,;,go
, '

dos' Estudantes

"

"O esp6t�culo que será·

apresentado domingo di.&
13. no -Teatro Alvaro. de

Carvalho. ';As feiticeiras de

Salém", dO maior drama

tlfrgo norte-americano, Ar

tj:mr Miller. teve seu custo

elevado à '1 milhões e meio.
qúando estreou no ',I'eatro
São Pedro em Pôrto .l\legre. --...---_- ..,.'

Viajou o D·itetor. do Escritóri9
dOS Muniéípios

'

, �
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




