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WASHINGTON,11 (OE)
° F,B,I. está realizando um

inquérito em profundidade
acerca do misterioso inci
dente ocorrido ontem

ferroviáíios:
A80N�
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�,'8 lUIS ARTIGO DIAIID IDE SUTA:CATABUfA jII

FWRIANóPOLIS, (QUINTA-FEIRA), 1.2 DED� DE 1963 _ EDIÇAO DE H<UE � 8 PÁGINAS

o TEM P O (Meteorológico)
(SiiiCese ao BoleUm Geo1l!rieo1'016ilco, de
A. SEIXAS NETI'O. válida até às 9.3_18 hs. do

dia 12 de dezembro de 1963
FRENTE FRIA: Negativo; PRESSAO ATMOSFÉRI
CA Ml!:DIA: 1007.8 milibares; TEMPERATURA Ml!:-

- DIA: 33.8" C; UMIDADE RELATIVA Ml!:DIA: 72.6%;
PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo - 12,5 mms: Ne
gativo - Nevoeiro cumular - Chuvas esparsas _

Tempo Médio: Estavel.

base aérea de- Williams, no

centro de Arizona. O fio ele- -==-.c-----------
"100 prtncípal que aciona o FORÇA ESPECIAL MANTERÁ A DR·
!;;el��:'e��'�:::.:::n,�� DEM DURANTE OS JOGOS OLIMPICOS
foi cortado. O F.B.I. procu
ra saber se foi sabotagem
ou obra de desequilibrado.

Forn.lecer a �rinha é garantir a r.;(',!urr'nra .In "rasU. (Semana da Marinha)
Cruzador "Tamandaré".

TOKIO, 11 (OE) - Para porão em ação uma rerce
de segurança especial, com

posta de 5.400 homens. Se

rão utilizados tambem, 540

veiculas, 600
-

aparelhos de
comunicações, 10 helicópte
ros e 3 peças de artilharia.
Os 3 canhões, servirão para
as salvas de honra.

r�m!�!21 u[Orrêo[ia �� 8UVI [�OIU�! arma�o!na Bo�via
�f����[�����;:É�::;� �f�����Ü;:�:�a��� I�;;:�;;�;{�::��:'���� '���:':i�j�::�:�:��:� Devolvido são e salvo o filho de Sinatrae quatro horas resolvesse �inclra mencionou os no- Nos retcrtdos circulas se desfilaram para demons- SACRAMENTO (Califór-o problema criado pela de mes dos (']irlgentes respcn- confirmou a mobllização [ra seu poderio. nía), 11 (OE) _ Frank Si-tenção dOR dirigente-:;; mi- savcls que firmaram o do das rôrcaa do Exercito. 5 Teme-se que possam 0_ natra Junior !ilho do reme-neil'Os Pimentel c Eocobar cumento. regimentos reforçarão ft, corre!' choques ermeucs, so cantor e ator clnemato-apresenta uma seria emer guarnição da cidade de O jã. Que lodos os caminhões, gráfico Frank Stnatra, foigênclu !>{)IÍt�ca. O úl�a- Na" esferas oficiais co_ ruro. 'I\tmbêm se indicou que conduzem às minas 1'3 devolvido à sua familla sãoro. transnuuoo cela ernis- meneou-se simplesmente que esta ordem obedece tão controlados per gru .

e salvo por seus sequestra-scra "A Voz do- Mineiro", que 'J governo tratara o unicamente a uma medida pos do Exercito. que certa dores. O regresso do filho
de segurança prévia ante mente lmnedirão a passa; do famoso cantor, teve lu-
a anuncie extra_G!lcial de gem dos -rrabalhadores e gar 54 horas após seu se-
'um dest acamentr, macio de das mütctas mtnetms pa- questro de um hotel no Es-
millcla .s armadas mineiras ra participar de uma gran tado da Califórnia.
e camponesas. que Os sln- de mantestaçâo que foi WS ANGELES, 11 (OE)dica tos mineiros rnobíüza- convocada em Oruro. O - O famoso ator e cantor
ram a_:,ós ter lançado rei- comleio tem por objetivo Frank Sinatra, informou ter
'teradc-, apelos à unidade protestar COntra a deten- pago 240 mil dólares parados trabalhadores e exor

, ção de Pimentel e Escobar conseguir a libertação de
seu !Ilho Frank Sinatra Jr.
O rapaz. foi libertado pela
madrugada. O FBI, negou
se a comentar o assunto,
mas sabe-se que continua

F B I estuda Miste
rioso Incidente

manter a ordem durante os

próximos jogos olímpicos,
as autoridades japonesas

RIO, 11 (DE) - O Mírus
tro da Viaçüo, atendendo as

reivindicações da Federação
NAcional dos Ferroviários,
concederá abono de natal

Lideres do Senado:
REUNIAO

assunte a"" tratado. O li, MINISTRO ESTUDA
:��O��i:B�::. s��!h�:t:��� A SITUACÃO
�:s [Id�:S�::dO:s ���v�:: 'MILITÂ1l
rre Pérfcles e Amon de Me
Ic, outros líderes dizem que

R f S será examinada a questão
e orma no ecre-�: :n�= ;�",o'dlná

tariadb�niiró� r'",(��� E��:IZ�e��IO:: o IClarnento
��:.,!:;:��r�o��:�!:: Reforrado ftn['SI'I,'a 'aosrais. Circulos políticos, con.... JlJItudo. informaram que o RIO, 11 (OE) - O poli-
Governa.dor Magal�ãeS Pin clemente do Mara��ã ser� Sargentosto somente tratara da re- reforçado para o Jogo ceei-
forma de seu secretariado, stvo do campeonato cario- ,
após vencer os 46 dias de ca entre Flum.inense e F�a. BRASíLIA, 11 (OE) _ O
di�f>enS& que- solicitou do mengo. A medida, visa prm- Deputado Doutel de Andra
cargo. cipalmente, evitar a ação de líder do PTB na Câmara

nos ladrôes de automóveis.

aos ferroviários publicas. A

gratificação será no valor
de um mês de ordenado.

BRASíLIA, 11 (OE) _

Os lidcres dos partidos no

Senado, vão reunir-se hoje
com os membros da mesa.
Existe controvérsia sóbre o

-

Ultimas
�oticias

PARIS _ A Pranca C.);1

cedeu asilo !l')lítico hoje J.

sru. do presidente asses;

smadu do vtctnerc do Sul.

Federal, formulou consut- SANTOS, n'(OE) - Com intermédio do Forum Sino -:;::-----:------ _

'dá abôno provisório de 70°.. dical de Debates de Santos. S dtas àS Iídejanças parti -

. ��s, p':;��o q�e ap����;�� :;ev�tu1c���ali::�id�;::oud: ��:ars:a��:�l�;e�� s�nt�dn� ena o
anistia. aos sargentos envol- Prefeitura Municipal de San de obrigar a Cta. Docas, a

vidas na intentona de Bra- tos, que já durava há seis pagar a taxa social pleiteá
srua. dias. O acôrdo foi feito por da pelo Executivo sanusta.
________-t- --=-_ A medida, proporcionare

A
-

(
.

I recursos a Prefeitura. para BRASíLIA, 11 (OE) - Já

viacao omercla �o;::","'u"ç.o do, ,.,,1 ,. en,on'"m p,"nto, o ",o-

'RIPl�O��Ae�,���!ali��jd�"'laçãO ICmWdIO. NÃO! Qabeas
rios e aeronautas realiza· ,tomereial ao primeiro mi· , C � �. t '? i T O r COrPUsrão hoje as·20 horas, as· nuto de amanhã. � __._,

�g{.�:��f�t�: Ê Heck ·a Esta'I·!l Preso negado
"., "Ivlndloaço"" o, d,," J' I !! SAV PAULO, 11 (OE)
gentes dos trabalhadores -- Na· 2· Auditoria Militar, foi
(",o a'r, disseram que aguar· SAO PAULO, 11 (OE) - �Ois Almirantes, Funcioná- feita ontem a qualificação e
carão resposta favorável as Várias pessoas informaram rios do aeroporto, que ou- tomada de culpa dos lideres

t>mpresas até a meia noite, terem' vistq o Almirante v.iram a conversa dos mili- metalurgicos Afonso Deléli
e que se não obtiverem o Silvio Heck embarcar on· tares, informam que o Al- e Jose de Araujo Plácido, e
atendimento de suas preten- tem cêrca de 16 horas paTa mirant.e,Silvio teria sido de- vários sargentos Implicados
c;ões às respectivas assem- a Guanabara. Aparentemen- tido.em sua residência no no levante de Brasilla. A
bléias poderão determinar te, o ex-Ministro da Mari- iard'im' América e rec�mbia- Côrte, negou o habeas cor-

nha seguia escoltado por do para a Guanabara. pus solicitado pelos réus.

Hcllcillltl'ro dCoicl' na POll8 do Cruzador l'am:mdaré. (Colaboração de "O ESTADO")

Terminou a G r-e-v e dos
,

"

'Funcionários Santistas !,

CESSAR FOGO
NO NATAL

RIO _ gmpregados e

empI'egadores (Ia avrccãc
comercial estão raurüdos
no ncoar-amcnto Nactc

nai d!� Trabalho. 'remou

uma solução capaz de ,,-

��:ta:,,�V:á�I�:ça
de .,M

Encontro�_AF!'ança ell

China C!)mlmbta chego.-

Adhram hoJe fi acôruo para o emarreinicio das reiações di_

���:�:�icas entre os dois

HeckWASHINGTON - O Se-

JJ [K\'nado D{)fte americano:,j� SAO PAULO, 11 (OE) -

,

provou projeto de lei con- O Governador Adhemar de

cedendo privilégios -a vlú_ Barros desmentiu que vies·

va Jacquellne Kennedv, se a manter qualquer en·

dentro Os quais se desta- contro com o Almirante

cam: Franquia Postai per Silvio Heck. A pergunta dos

'®�pêtua, e a. 1)roteção d.iS jornalistas, foi levada ao

Sl'rviços Secretas dura�e Governador pelo chefe dI:!.

dois anos Dara ela e seus Casa Civil do PaláciO do.

I filhos. Campos Ellseos.

caso
HANOY, 11 (OE)

unidades da Frente de Li

bertação Nacional que lu
tam no Vietnam do Sul re

ceberam ordem de �essar

fOgo durante 24 horas no

Natal. A notícia foi divulga
da em Hanoy pela agência
vietnamita de informações.

Camin�o �erto
TITO CARVALHO

Não vamos miudear aqui
o panorama nacional, abJIr

rotado de cem tradições, de

manobrismo vulpino. de ta·

telos, negaças e condiciona·
mentos da \'erdalle. Por

muito que SI' contornem 3S

pectos, l)Or muito que se ar

mem dispositivos de apa·

rcnei:1 justifk:i\·cl. mas. l'1'i·

�. lll'nt'inwntl'. fie fundo. 'S(lnl

i_ _h�i:t1.,;/u,�""Ç'Ui''''1 l,I'"

·��,�71;.;:;

Ias, a realidade aí está vi
sivel aO!$ próprios eatace

gos, aos enconehados como

distas, aos vencidos de um

pseudo fatalismo. sem i1u·
dir 'e, o que é pior, sem que
se abrande o vulto de diri·

culdades, que fincam r3i·
zes e se desenvoh'em na va

ga e estrãbica rilosoria do
"vamos ver como fica", que
para muitos se traduz em

"quanto pior, melhor".

Ouvimos recentemente o

depoimento da profe8ll0ra
�ra_ Prudrntf', que apr{'n
deu a talar o russo, para
POdl'l' dsilal'. t·!lludar. ub·

a vida na Unifiu So°

h!1,l<;

investigando.

. Salário
Móvel

BRAStLIA, II (OEj - A
Câmara Federal apreciará
hoje o projeto de lei que
instituí o salário móvel no

pais, O plenário, deverá de
ctdtr-se entre dois substitu
tivos: O dos deputado Al
mino Afonso e. Roberto Sa
turç'!p'o. apresentado em no-

'���o�oJ:
atillo Viana. apresentado
em nome da comissão de le
stetecêo social. Aquele, es

�lece a modificação dos
salários em cada 4 meses,
caso o custo de vida suba
r cima de lOD!o. O do sr. Ati-
110 Viana. estabelece as mu-

• danças em cada 6 mêses. se
houver elevação superior a
150b no custo de vida. Esta_
be�� também, o pagamen
to' dQ-. 13' salário a todo o
servidor Federal, civil
militar e autárquico.

examina
"e' J /Ialfa a

o

jeto de resolução da rne&a
do Senado, que �revê- a cas
sação dos mandatos dos
Senadores Silvestre Pérl
ores e Arnon de Melo. O
docJ-lmento ·será dlscutiqo
hoje na reunião do presi
dente Moura Andrade com
os líderes partidários. Alta
fonte do Senado informou
que existe tendência entre
os líderes para caçar os
mandatos dos dois senado
res, em virtude dos inbl�
dentes que culminaram com
a morte do Senador José
Cairala. A medida será efe
tivada, depois que o projeto
de reSOlução for aprovado
pelo plenário da Câmara

Alta, que dará a l).ltima pala-
,'ra sObre o assunto.

ali realizadas, sem esquecer
o que há de ruim. Indagou,
mesmo, a alto dirigente, se

os estudantes, por lá, nio
eram um pouco exaltados

(rebeldes)_ A resposta Ini

categórica: "Estudante. aoui,
é para estudar e opt;:rário
para trabalhar.". Nadil. as

sim, de CGT, de UNE, de
comandos peleguistas.. :\

Rüssia é, antes de tudo, um
Estado.policial, onde o me

nor descontentamento é
imediata e sumàrlament ..

punido. E cá pelo Brasil,
em nome de hi®tétlca

.

Ii
hl'rdadp ainda S{' IUlIvanl ar.;

ficução que merece medita·
da. Ser comunista, para
muitos, é exclusivamente
uma "atitude", comn ser

exiStencialista, bagunceiro,
"bossa nova" ou Iambretf'i.
roo Os "teen age", em gr3n
de llartc, não se contentam

com os livros. no amanho
da cultura, e bltscam, as

sim, -uma foona de f'xibicio.
nismo, que lhes deturpa a

formação da personalidadf'.
Não consideram, porfm. o

mal contraido, a df'sviar.
lhes as perspectivas de dire·

çio, in_g_uinando-a dos vícios
t' do tóxicn largament(' uti

lizado. éOlno em abusiva

ingl'<;t:u,t\dr Ol;tJij":ln:l
(Il' Elpidiu Barho.,' �Iu\li. P!Jfj'l1, ('omn u ...m�erala!'.
",. 'I," ........ ,-,,1· .. �, •••• ,., ..... ""W'J:�It.".,.:.1,l ,'i��' �v ... , 'OI. O

Vi!-se, pois, que a tarefa
de recuperação niio é das
menos espinhosas. Partindo
da evidência de que o anal·
fabetismo é o climll ideal
para a safra extremista, fi

que se impõe, é;l alrabeti
zação intensh'8 das maltsal!.

populares. O adulto de ama
nhã deverá saber Il'r. por
bem dt' criar uma consl'iên··
ela' própria, �Ia leitura f'

)Jelo estudo, lihl'rt:mdo-sc ii
innu�ncia' doI!.

.

t'nsil1amcn:
los �l' oitiva, t;"vo!tn.. I"m
macias sugestÕf's. ma... st'm

lIúvida� orientádo5. n:, sa·

tuiação. Ijeros nb.it'tivos- itl;·

eiadores'-- ('olwicçíí(')Õ P('flt"
tr""fI(j l)f'tn� :o"' 'í"'"

triagem depuradora dos que
lêm, pelliam e julgam.
Cabe, dessartc, aos gover·

nos, a f'mpreitada sem pre·

ço da educação {'xata do po·
\-0, desde os cursos primá
rios. "ode a l!firmação ter

visas de OIcaci:ma. '\-Ias. 1101'

�'·r�4.cíl'fl, ",ui tIl Sl· desçu.

�o:, a�"'r::!J:�I�:I�s '��r;::
ín,o ..... O govemadnr de San
Ia t:i:âtarlna assim o coiu·

prçendeu., E 11ÔS à van�lIar·
da dc!!sa hatalha patriôtica
Õ com�ndn· experim{'niado.
vJgilante, e.mpr.eendedpr- I!

eomhati,'a",entc r('n,l\ .• 1'10,'

tor da fUl'mação de menta

lidades, que saberio edir·
par o joio c monda� '0 tri
go. De ano para ano, viran
do cidadão!» os alfabetIza
dos buscarão, por si, avaiiar
males t" fixar Iwneficios,
distinguir ii f'strada batida
das "ias sinllo:.as. Numa

palawa - seu arbítrio se

fara indl'llt" tlualllo possi\'el
à.. insinuaçõ..s e proselitis·
mos dlssnh·cntt's. criando
se qma ,·ontad., própria,' ca
JMd é discernidora. em bus

ea.do bom caminho. conci,
Jiando seu t"'!lalho :com

<:nl!S ;\�I)iraçõf's. ..abendo
subversôl"s ..

que Utes convém, como pro
ceder, em obediência aos

mais altos principlos de di.. •

nidade humana e ao senti
mento de brasilidade' in
fraudãvel_

Essa tarefa, aumentada
dia a dia, Celso Ramos vem

realizando, por forma a, sem

"iolênelas. nem policialiJi.
mo, expungir lnfUtraçól!s
totalitárias, consUtuindo-se,
pelo esfôrço e pt"la firmeza,
o combatente pertinaz, efi
ciente e PosUJvl:!.mente vito
rioso contra a Ideologia
p.xóti� que desgra�a
t('rços da inquietada
nicla(lr.;,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



tão brasileiro
I quente Brasília! "

L••;;�
�

APE(A til
de ,_ você ,,.Í$a ,.
No qualidade de revendedores auto

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

peça ou ° acessório que procuro, o

preço de tabelo, genuínos, testados

em laboratório, garantidos pelo mar:
co IH. E, no coso de qualquer con

.

sulta sôbre o seu International, tere

mos o máximo prazer em otendê-lc,

Representante tºt nesla cidade

l'm tf'r<:o li ,"jst.. o o ru-�t,

""1 12 prf'�ta�i;c,,- jur"

'!cul'('''''s I"':'

,-_;dlj A Igreja de bsus Cristo dos
� Santos dos lJJtiI10s Dias

dos .Mormnns
fAZEi\1 A�OS 1f0,IE

SRA. MAU"A CIDADE
.• - ConferenciaA ercmértrte que hoje transcorre mar-a a passagem

di> mais um aniversârio natalício da c�:IT'_:'. sra. Manta Ci-
-

" litl('TCM du I)j�tritu d"ll'Iu
rlllnilpl,li� h,·", "um" 1.1 l're.

,idente do ",I�sà" Ilra!�i1, ira

,t" Sul, Flnn TI, Puutaen I' "�

dade, dignísaima esposa do nos. nusrre amigo sr. Ruben

Cidade, Fiscal da Fazenda no Est!Hin -ro Paraná, resídcn

tes em Rio Ncgro Pnrauã, pf'sS'(' largamente relaciona

oas nos meios sociais I' culturais daquela cidade

A nntafícínnte. por sua primorosa virtude e elevados

dotes de coração e cata ter, granjeou em torno de si um

veste circulo de amizades. ensejando a data de hoje mo

Ovos sobejos pára que lhe sejam prestadas sígnírtcnttvas
homenagens ele eprêço e estima.

Gian��m:s�j����!IOdf��:\j��m{fjM�s.1 ����:
de seu natulicio, Iormulando e a sua digmssima ramnta os

menioresvvotos de perenes felicidades.

sr. Érico Tolenlino de Souza

sr. Waldemar Schmidt
sr. Pemnndo Luz Moura

sr. José Rosa

sr. Artur Scbneider

sra; Cecília L. Carvalho

srta Cecília Luz

Rornnla Martins

fJJlOl'E./,I .��á.•'

OLHOS
use oeulos

bem Cldoptodos

atendemos com e>lotidõo
suo receito de õcuJos

ÓTICA ESI'EClAlIZADA

MOOERHO LABORATÓRIO

.\ "l):"rej� dI' Jesuv ('ró,lu

do>:! S,mt,,� ...." 1"ltim"b 1):",'

Cilrr"Jo 'I{lr",,,n) "nn,Un"'a �

cunvldn II l"dvlj os nll'mbrus
• 'impatl .."nt('s e 1.1 I'úv" "m

!-ler"l " ,·(lmp"r,.,.: r�'" K ('""

Pmuagan�a
,\ "�Uln p ln do 'I Ue .. ,."" l,�"u

.

"", de",,,I,, ""'''Te� de ati"i<la_

d�"" IlIll<h�m "" �:t"'I'" !lu pr«
1"1;:'1'"'''' "'''''OI Eslado "�n>

"Icltl\<:',d" ulli"",nH'nle UIII

)::"ramle !<II.I" dI' cl"�"Il\"oh; _

.\ atl"idadc tl"h!il'itária. I'"
'a li din"mi;Qçã.. do� "c';:"

t'ju' '"n. �" U'ultllnnndo c a_

I,erreiçoundu ",on,tanl"mcnh',

.I,í contamo� Cum dhc,,,,, .• rir

,,,,,S e�llf'd!lli;ellct,IH n,' ...xel·"_

<;ilo ti" �e"'i�o IH,hlicUârio c

:I IIIaiorl" ,hu� orl:""nl�a�i'es
�(lmcrd"i� e indu�tri'll!I d"

Sant.. Calnrinn vem "'andu

e"m r ..gulnrldude a prOpalpn

fln I,aru .1,,' mui .. , c"l,r"��,i"
;,s· "ulI" "lh·I,IIt,I,.�,

IIc",cnt"J1"'nh' roi inlt"dll_

"Ida uma in""uçiu que coloo'"

�;o!l�a C"pltal e"lr" IIS plun"!.
TOS do nra�1I n" cIJmpo da pu

hlkl'fu.d�. o('int'malo&1,rtcn.
TTata�sc di' (,l<jiJIçiin de "Sli

d,,,' Sinc,..nlt.lldu' e"n. fun_

d" mu"l."..1 ... !(r,.va<;ou 'I,,�

dnlidad., já "xi�lcntt' " cen ...

teml",""l"rngu"lc.\r"l'ntl_
'''1" roi r<' ...cnlcn,,�nh' intrudu

xld" "t' IIr,,�1I e"l .1J:ulna�

("upitai",Salvild"",u':It,u"ri.
7unleej'ort",\lcgree'lllor"

l'Juflan"'I·oH�.
Coulle a W.ali l'ul.ollddade

tlri<'nlllruslleJ'\'lçol �t.n"

<:am ..nl(l desta nova modallc1lt
de. lendl) entrf'g-ado Il A.S.
l'raplIl!: II Í'X,'C\IÇliu dll trilha
Imnora.

SegUlldo C5l.11n10� hl{urmaao'
a m('.llma firma lt� rcaUzaI
Id,'nU(o lauo;.amc"to IlPll Ill'bt.
"<1''';' "II!>'ll!a� d.· � U ri I; I""

Tenenle Sih·"ir" :;1; I" ;,n.'ur
"" hunil'io daB 11).01) hor"s �

11;00 r<;"lIccth-amente. dI) di"

1.; dto corremo (j)"min�,,).
"",""Tá di,.. f"a� dis!lerta_

�,i.·' I.el.,� Ilr,;p"'''� mcml.r".;

�(�a,hip Telefô
mka ,(atarinense

CON\'OCAÇAO
Ficam convocados os senhores actonístas da "Compu

nhia Telefônica C3�rinense" para se reunirem em as

sembléia geral extracrdmária, a realizar-se no dia 20 de

Dezembro deste ano, às 1f1J' h�ras, na �e social,. à Praça
15 oe Novembro n 8, desta CIdade, }l íim de dehberar=m

sóbre a seguinte
OltnE.M DO 1)1.\

a) - aumento do capital social
b j - alteração dos estatutos

Co) - assuntos de Interesse social

rtonanõnous. 11 de dezembro de 1!)6;;.

João Carlos Gamo Fernandez - Diretor-presiden+e
Djalma Araujo - Dtretcr-secretãrío

Odilon Gemes Silva - Diretor-gerente

".-r fil1;)'�

.�.l�:rs.c��� -F'[S'-" "�An-- J' {._.; U
,..
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-.Jv1i� ""_L_ J
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DIA 1:J SOIREE, DE FORl\IATUHA DO,s ALUNOS
DA ACADEi\.I,lA DE COMJ.;R.Cro SANTA CATARr:-VA.

DIA J.I. - &QIREE DE FORMATURA OOS ALUNOS
DA ESCOLA INDUSTRIAL.

DIA l.'l SOIRÉE DE FORMATURA 005 A'LUNOS
DO ('URSO NORMAL DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO.

21 - BAlLE DE FORMATUR.<\ DA FACULDADE DE
ODONTOLOGIA DA UNIVERSIDADE DE SANTA CATA
RINA. . .....

DIA 2.') TARDE INFANTIL - DISTRIBUIÇÃO DE
BR..INDES A PETfZADA E SORTEIO DE PRESENTES.

DESAS'rRE - Somente um grande susto enlre os passagei
ros, quando mn avião da FAB, foi obrigado a fazer uma

!�tcrrjssagem [orçada· nas proximidades da Base Aérea des·
ta Capital. --------------- �----__

O aparelho dê prefixo 047. transportava de Porto Ale

g!'e uma turma d", eshldantes e professores com destino
10 Rio.

Não houve felizmente nenhum desastre com 08 paS'
sagdros que e'itão gozando de saúde a n50 ser n susto que
)l<lssaram.

Antes assim.

LUZ E�J SAMBI\QUI � Foi Inaugurada ontem, às 2(1
hora.'>. éom a presança do sr. Governador Celso Rumos, pr("
feilv \Valdemar Vieira, dr. Aderbal Ramos da Silva, demais
ButJriàades convlãados e grande número de populares, a

,Iununação pública de Sambaqui, no distrito de Sanlo An·

iônio.

Com mais essa imporlante obra efetuada pela Elrra,
mandada proceder gelo Governador do Estado, vai nossa.
ilha em seus pontos mais pitorescos. progredindo dia a dia.

fOl"liA.sJO DE APLICAç.\O DA F. DE FILOSOFIA _ O

Conjunto Univ(!rsitürio da Trindade vai ser ampliado com

" eonstrução de mais um pr$!ia: o Ginásio de Aplicação,

�
..

tem cqntrato assinado com o prazo de cento e cin·
dias para conclusão daquela obra.
CAND.UnO "SANTA CATARINA" - VINTE E

SETE &VOS DE FUNDACWI- Não é P.l:BCiso encarecer os
méritos de.sta. importante obra. de a&8.Istência SOCial e que
hoje apresenta pelo &eU cons�ante progresso, impressionan·
le págína. cip. ;times servJços na romagem' dos asperos ca·

minhos da CaUade.
Continua li. sua .frente, 8 l1igna. e mcaru;avel educador.a

sra. Maria- �ena de Moura Ferro que DesseS vinte e

sete a.ooa�"��ela 1ostltui� t� a

�\la abnegação e honrada consciência. de quem ::;abc cUJn·

prir com dObradOS sacrificios sml bomOM miSFiia.

:-- conlecimentos' Sociais

.:f:. cu ; ,

.' c./ \1 "\, ...
.1 • 01_

Maurici8 será nejadu feucral Evalllra fará
eSicia da fRtIia _t1n fi) RUssa Cidade

1 O caiarinense MÀUrido dos BeLs. atlL,,1

tut:me radicado no Rio. com invejável st- lOEm companhia do colunista Barão Jc-

�:�se��res!, D=�dO c�nF:��'�:; �cl�ia:r��c: ;:u!r;!o:u��:n:
pela Guanabara. dançante no Clube "Monte Líbano".

'III �/I

11 Thais Helena Goeldner c Murilo üe-

2 Desfile: A loja "Princide de Galles" nald Capela, marcaram encontro no aUar

que também faz seus lançamentos da mo- mõr da Igreja São F'IIancisco, dia vlD$e e

da feminina, sexta-feira realizou rooví- onc próximo, paI'a sua benção nIlPcia).
montado desfile de ,modas em sua loja a

Nossa Senbora de Copacabana. / I I

)11 12 Altamente festejado na cidade de Ita

juí, o aniversário do não menos discutido

Carros Eduardo Heineberg - Aconteci-
3 Evandro de Castro Lima, vitorioso nos mentos Soctaís cumprrmenta-o com votos

concursos etc fantasias no Carnaval Cu- de felicitações.
doca, assumiu compremísso de uesruar
com a luxuosa e custosa fantasia de "Nil' I / /
poteão'", dia 18 de Janeiro prúximo.
quando reatíaae-se-ã a "Noite do r'terrot"

Acompanhará Evamlro, mais' quatrn no-

mes também vitoriosos nos concursos 13 �l Diretoria do Clube Lfmcense, eába

carnavalescos com as luxuosas fantasia .. do, recepcionarã em seus salões associa.

para o Carnaval de 1963. dos c convidados especiais para a resta

que acontecerá com desfile 8angú e a

/ I I escolll3 de i\1iss Elegante.

III
4 O Clube Ginastica Portu-uês econre
ceu com animada festa, e a apresentação
d€' mais' um desfile BangU _ O locutor 14 Entre as Magistrandas de 1963 do Co
Oficial do desfile. substituindo Ribeiro tégto Coração de Jesus, Elizabetb Silvei

Martins, (oi José Assis da Râdio Nacional. ra de Souza, a quem agradecemos o gen-

til convite, desejando-lhe felicidades.

III III

Já estão .selecionadas as "Dez Mais E·

leguntes ele 1963" - Dentro de mais al- H Reveillon _ Como acontece todos os

=�,�ias, apresentare! a tão esperada =s�::O!te����n.=: ,::aQ�:'
,

rêecta Palace, para a mais movimentada

noite do ano. - A reserva de mesas deve

rá ser feita na próxima Semana. na gerên
cia do Hotel.

III

6 E por falarmos em lista de EleJ3ntt!s,
também. ja está concluida a lista dos / / /
"Dez Brotos mais Elegantes de 1963". ,A..

lias, já divulgada a citada lista.
grama de Televisão no Rio. 16 Também esta de parabéns pelo nasci

mento de Maria Alice, o casal Sr. e Sal.
/ I I Jair Cunba da Silva (Dulcemar.

III
7 A brasuotra NOrIna Benguel, que está se

finnando na Europa, está deixando a Jm.
prensa européia, bastante surpresa com 17 Hélio Jose e llubens Américo, repórter

da revista "O Cruzeiro, estão circulando ne·
lo Vale de ltaJaí - No próximo dia 21, os

/ / / crt'demriados reportere.s, estão em nossa

cidade, para uma reportagem com Brotos

do "Society".
a De parabéns o casal sr. Durvnl
José dos Reis (Grasiela. pelo nascimento / / /
de Anna Paola.

/ / 18 Voga, a revista que vai ser lançada no'
próximo més de Janeiro, com exclusividade

9 "La HOlld..nclla", o simpático r�t..'\u· nos Estados: Paraná, Santa Catarina e Rio
rante lia Av. At1�tiea, onde 'apreciamos a Grande do Sul. Em Florianópolis, já tive
eJO§ãacia e beleza da atriz Santa Mon· :>10S a visita da direção da esperada revls·
tRl. ta.

«BAIUCI»
•

RESTAURANTE �

CONFEITARIA
LANCHES

PIZZARIA

-811-
F I o r ia D6j o I i s�ua Trajano � 27 - Fone 3125

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Pelos unicípios;
Noticias d RIO DO· SUL\.

DO CORnESPO;\,DE�TE ('y_ '"" d", homenajtem JU8tí��im.. Il cl,IJenda Câmara llunlcl.l)l'II
ZA)!.\ SERA DENO:'lINAUA II" innl'ldá\"1'1 Preetdente dOll de \'erl"ado ...s pol .. ti lIaudo"o
"pnESlln:NTE I\ENXEIlY' A F��tlldo>l ""Ido" &lo bj-utalmen I',esldente Kennedy pelo qUe
"RAÇA CARTÃO UE VISITAS te "s8D8�inad". passará II tl'r realizou em ..Ida em pró! d,.
UE RIO 00 SI'I" ., fO.eU nome. hUmanidade tornOU_III' Credu!

(lUando da aprellenta(áo do da admirll�iiu I("rral dt' 101l0'S
O sr. ,-ereador I,uill l.('n�1 J'rnJl'fll, notamoR que tndus 05 pn'-OM.

,-em de apresentar na Cilmal':' <li> p'eJl(!a4ores d",mn1l.1a,·am
I'Nljet.o d ... Lei d ....Ua autoria apro'-8c;iín p"los próprios s,:m F.MPOSS.\IM A I';O\'A OlHE

denonllnand" J'resident .. Ken hhmtell e roi h..m feliz (I a" TOltlA 110 CI.ITBE nAS ,1,\.

ncdy a pra':1I reeem ("on�trui tllr do meamo q"e em um de-

d .. zembro "or'"nl..
,
estllrâ ('o

""'morando a',HlssaJ...e.!!.' de

"t'ItS l!�, "nos dto sacerdóci" o

R..n'relldí""lmo Padr .. Eri(',q

S.·hmCuJder. mui digno Ilir.. -

tor dtl Colégio "Dtlm Ro"co'

I' I!rande adepto na dltulI;Ío
dus óbra" salelilanas. Na di�

\

re(iio do r enomado educllnil:'

riu. d ..�de 'jue aqui ch<,got1.

"I'm O pl<'do�.. )'lIdrt> Eric"
,-danestacldad .. pplaaiu .. 1 dCl<eulI ...onsld!'randoijjust.lf1 Sp�JI.t'truj)I,IIb.uq;dolleOl
admini .. trao;:iio e inllul!ur:tda "o01 II mat"rl a com aS �CJ:"uin Em eunetlnldíllsima r('""lão e ..morcdme'�o... "�n�o "111'

dia 15 d" novembro idtlm... 1"1< pala"rll>': "conHideranilo r ..aijzada dla "últ]mu. IlIU' llut'.ntico glgantt' na.. ohrils

tl"nndo do IranM("Urso do lo, a� r<,lc"antell rpa!lza(õ.. s do 4epe,ul.êncjaM,do "1'0,1)10 tle de ..onslruçiiu do AuditóriO
anh'ersârjo da !:'esliio I'r"f�i_ sempre lembrado I're'ld..nle Enl·Ol1ll;p'. foi empO"sada II "Dom Rosco". Ao lIe"erenili�
to V,',",rl" .'ornl'Jolli. do" F.sllld..; (Tnidos dll Amêrl 110\"11 d,lretor1a du "<..:lubt' tia" ,,'mo 1',l(lre St'hmengltr, qUc

1\�slm �endu, ° magnifit·u ca do Norte em de(ella da d� Mães" qUe ficou lI�slm ..ons dOmingo pr,.."imo atin�jrlÍ 2:;

lOj!radouru público 'IUe ê " mocracle e p�la união e maior I're"idente. Lind". ano� de sacerdl,cio • 2ã ali""
4-

,-!'rdadeiro "cartão de vl�lta� .nmprpC!n$iio entre u,; pO,·05'. mar Rebpll.o f·.�rnC!rolli (r�". d" 5er\·jo;:0" dOS �"i" ""blime�
de no�Sa Cidade. I ....alizada Não r:<,sta II menOr dÚ"jila I ..ila por unanimidade): Vi_ CQIOU (i,,1 Her .... se D.. ul< - <I

um pouco ante" da Alampd,. nânim'" ,,"Iará ile parahons ce Presteente, Ellzllh ..th Ut»l11 l'rer�lto Vltório Furnereltl.
..ViRtlliano Ramos. nUma pTo qu .. si hoUnT aprol'ação 11 __

-------'----------- -

.

Participa�ão
Abelardo Spuza Togo Scpitiba

e

Maria Luiza Cardeso Sousa Maria �e Lourd(>s SC!litiba
têm o prazer de oartfoipar- aos parentes e pessoas de suas

relações o contrate de casamento de seus filhos

SUE)..] E TOGO
NOIVOS

ANOTE - GUARDE - VISIlf

DURI-BLOCOS
ANUTE as vantagens: mão-de-obra é reduzida em

10%; o tempo de construção é 70% menor; material
mais barato e s6 precisa de 2 a 3 mm. de rebôco. As

paredes não deixare passar cuido, umidade ou calor e têm
curabilidade ilimitada.

GUARDE o enderece: - Escrit.Ório à Rua Felipe Sch-

)faeedu: Secretaria, )Inria
Piuza Uma: 10. 'reeeueeua

Olga T. L'obl'baum: 20. Te •

Or:tclorll Alc.. ne Abdalla. Con
s .. lho F;scal: Ermtnu A\n·eu.
'I"rjl"arlda nnUss onq e P.lga

,.....::\'aschene-.. nll:. I'resid..ntea de

Honra, �Iarja Tert';tn Goulllrt

e Edllh Gama Ramo�.

,15/12/63

A mai"r p"r1e da� nO"H�

dirigentes fo,ra," r ..COnilUlld,,�
a s eus pestcs pur nnanhnici,uic

como aconteceu .....n. " djni._
mieu I'TCsldenb. numa 1"0'-:1

incontest" da confian(a que

,.em mereeendc d.. j!fande mi.

méeo de as�oclados pela ma_

netrn impecãvel comO unidas

(rabalham pró <.;unlllru(ão do

orfanato "L .. r da 'I"nlna Ot'

samparada'.

rnídt 34 l° andar. Fábrica em Coqueiros - quase defronte a "isl';r>.cj;t social que "em s�n

Concitamo .. OIlIi" um,. ""T.

O p.wo em geral a cooppr;,r

na m{'rilórla campanha de ,.s

respo,litt.>�lImente. apr�sent" fe.

Iiciln�,i e s. I'urabcn .. , pois, Ilus
Ire' Sacerd.. l .. Juhilar'.

Na Câmal'" )Iunlcit"ll'ol�
veeeaderes, atendenilo'r""II<'

tl",'P1o do "r. "(>j'eador I.�

'4i .. j).)c,ã,ntara. il.. psn, oht<"'e

apro\'II(âO' unânime ,,<>to dI'

.·ongr"llIla";.... ,. bem com .. "

�I"'jo de nll,,,,,,,gem �speci�l.
iendo:rnlado em nome de �""s

Y;L!mOr ��Ous�"nq. p .. lo I'TII e

haLlCllda" uS Stl<. ,-ereailore,.

MoysÍ'� Boni, p�l" tlIlN, to

do" reuh;antlll o� IJr�dkado,

qUe ornam ° eatát .. r do jllIS

It.. l'l';t)ri n•

Tumho\m I"cr.. "doT Leopol

do Sehne,!inl!�r. na qllaJldlldc
de I'rl'�lil"nte, n'anlf�'st"u"
>!l'" intell:ral apôio 1.,,10 ter"

nhct'Ímento do L"�i"'ati,·o a<>

l'adl'� �:rko Schmender pc_

los bonll �e"'it;ns qUe "em pres

tundo 116 desen,·oh·im ..ntn dI'

Rio dO S\lI.

�ai::ld. do r�a1izada com plen .. ,'xi'" �{)\'O Jt.:IZ tn: OII\.EITO OE

VISITE a casa modélo. ao lado da rãbrtce e cerurto-v em nossa cldadl' e «lljO nb. :\'oss ..\ CO"ARCA

se pessoalmente. de Que você mesmo já pode iniciar sua. jelll'o ê ampatar criancinha ..

.�cr.i<trucão,· ilesamparadll�. nesd<, ° di" 2 do :.ndant e

D U R I EIU X & C I A. L T D A assumiu ns (I""ad,," fun�ijcs
Fáorica de blocos de cimento - tijolos de concreto - Jl-BlI.lm DE PRATA SACF.U "d., Juiz qile Oitl'lto d .. Prlm<'i

com encaixes -

DR. SEBASTIAO MOURA
CIRURGlAo.OENTTSTA

Ex·Dentista elo Seminário Camiliano Pio XII de S. Paulo
Tratamento Indolar pela Alta Rotação - Prótese

HORÂRlO: Das 8,30 às 11.3(1 e das 14 às 18 horas
2's 4's e 6' FEIRAS ATÉ AS 20_:m

RUA NUNES MACH'ADO. 7 ESQ. ,lOAO PINTO
CLfNICA DIURNA E NOTtrRNA

DIA ,- 18 SOIRÉE DE FORMATURA�OO INSTITUTC

DE EDUCAÇAO DtAS VELHO
DIA - 19 - SQIRÉE DE FORMATURA DA ACADE·

MIA DO CQMÉR';IO S. M.A.."tCOS.
DIA - 2.5 SCIRÉE DE NATAL

DIA - 31 BAILE REVEILLON

,. SF!LO HORIZONTF!
,. RIO DE JANEIRO
* SÃO PAULO
* CURITIBA
* 'TAJAI
* FLORIANÓPOLIS
* L4GUNA
* TUBARÃO
* CRICIUMA
* PÔRTO ALEGRF!

nO·I'AI. 00 ItF.V"O. PE. E·

RH'O SCIlMENGI.ER

Dia � dn corrente nio afie
rias a popula(io católica com

im�nso júb!lu ..ompartilhnu
da 'alegria pelO tran�cllr"O dn�

2:> ano" de sacerdócio do It�,·

mO. I'e. F.ric" Sehmengler ('0

lOn O próprio PO\lO em I;:<,ral
qUe r ..eonhece nu piedOSO S"

cndote um hatalhador InflOtl

::-á,-t>l em pri,l da 1i00�a mo"i
dad" ..sllldantll.

Ilirelor du Co'�glo �Oon,
Rosfo", o ....limadO I'e. Erl.·o

te,'" ensejo d'" eunlltatar m�;.�

Um;. "!'l a eHlima qUt> lhe d".

\-01:1 u ]l01'0 ilo Ailo Yale 40

Hajal.
.'"sotiando . ..nOfl .â<'homr

naç;enH tributadas ao j!rHodc
disdpulo do !li,·lno !tle�tr.. pc
lo transe""'O d.' � ..u Juhll .. 1I

de Prata Su"{'rdot"l. trau"rr,.

"emos a MC!l'UIr n menSllg�m

qu.. l!:te foi .. n., i �Ida ai ra ........

il" [{;;diu Mjr.. ilor. 1><,10 Sr.
I'ref�ito \,:iluriu 't'ornerolli:
"Domingo .. inrl01lro. di .. S d ..

S�1EXPRISSO

relógrios
OU modelos

dos modelos: rcntoc vistoso linbcr de reló
Dias d<is�icos, por.o uso diério ou poro (I

... ido "�J,)orijvo.'.. como os novos, disl_iMos e

modelos rissol "Nouvelte Va9�e"
",I In",lI)or ú�colha que você cos-o SQ.

nltor. Seré SUei musc'Olede hoje ... para sempre. I

o f>I E G " . p, <) d �,<) d <) S � c i & t éS" i'". P ,,_u, I' I ,; d" \",'. II <), L � g f,. 'e."."',,,. ,5 u; I a _ TtSSOT

@TISSOT
""'. S'. D' Ad"·,,,,

A"';"'""'A·
r

IL...,..o "",." '"'_. do eoss« do" S·, to liaS
dRrio ê pe"�Dn dus mai� eon�

eeltuadas na .IUJd,i�a de S,,,,"i

Catarina tendo dt!semjlcnhu_
ilo ""L� flln(ol's om ,·ária._ vi

dade � do 'Estndo. Comhrjlh;,n.
tlsmClin\'ukur.

AQ apr('�"nt"tm,," .." "oa�

dndu" "o dr, Ad.rhul .\Irãn

thJ;". iluslre Juiz d� Ilheit"

d .. nOIl"a (·omarca. faz"mos

,·ol"sd .. jll"noiol<ilo",n sya

nlÍ"suo felidda"e" entre n(,�

�m "on.panh;;. d" Su" "snJa.

fun'illll.

·e A S A
Precisa·s,'.:! de uma para a·

lugar.
Tratar com sr. Dernétl'io.

Cons. Mafra, 70 ou tel. 365!)

Esçri�o pelO r'roresser di'

o.lJ"lllS Büblfeas

, Na tese anterior. foi apre
sentado como ensinar di�e·
rentes processos de curar,

s,alientamos curas por fo

lhas, oculradiapia, teleradi'!i:

pia, simpatia, hnposh;ão �e
mãos, massagem, correl�te
coletiva e outros de base bí·
blica. Hoi" porém, é apre
sentad .... curar qualquer el'!'

fermitlade
•

ou doença por
meio de folhas veget.ais.

Em diferent.es lugares a

Bliblia Sagrada fala em ve·

getais como remédio O r�i

Ezequias sofria de !erioJa
mortal lé de supor que fos",e
câncer) mas sarou sob :ni·

nistração do Isaias 38.:H. "E

dissera Isaias: Tomem uma

pasta de figos e ponham ':0-

mo e�plastro sóbl'e a cha.

ga e sarará".

ExIja em 8f'U Car:o

I.ona de trel03 "(.'OJADAS�
- 8C% me!. no apro."'"

-----C--O...""-,M---,D,,....----rnt>nto da!! Lnn9.R,

UICAU OO� J:�J:lm

o proreta gZ�Ujol 47.t2

falando sõure arvores, decte.
ra: "e o, seu fruto serve do

alíment o e suas (OIh..'lS dt'

remédio". Em 311�c311pse
cOMta 't50 CI:lfflIJlN1tf': "�
as Colhas dn :\t"VOI'('. são pa
ra a saúde das na('õf's".
Em quantidade de plantas

medicinais, o Brasil é um

dos I?aíses milis ricos do
mundo. Pode·se dizer que
em 'cadn tk1. pl:mt'l.'; bn"'l
leirns n(l\'{' POSSIH'1ll brllh·tn
tes ql1Jlll(l:tdt:l> medlcltc1!S.
CU!'ss para t.ôdns-as'doenças,
vicios, perhlkl(�ô("s nervo·

sas, tristez'lS núi sorte na

vida e, nmitós outros males
Em b-reve scrá iniei:::c1o o

primeiro Curso ele Curas Bi

blicas a ser fcnli,mdo no s1l1
do Brasil, com sMe pnwi
SÓfia em Lagun..'l..
Domingo. 15 de dez�mbro,

será realizada a prlm('ir:l
concentração de Curas Ri
blicfls n� Auditório da Rádio
Difusora de Lag-nn:l.
O curso sefli por cbTr(',�·

pondência. porém, cOfIl 'lri
entação oral carla dr,!s nn

tres mêses.
Em um ol!.-d(\iS anos j.1

podem (uncionnr como vice·

pioneiros licenciados.
Os interes.c;ados qUl" n1io

puderem comparecl"r, quei
ram fazer suas inscriçõcs
porcnrta. �
Grande parte de docnç':)

ou outros males pOdem ser

curadas por teleradiapin. 011,
melhor por correspond�ncill
Entretanto convém infor·
mar: nome ou pseudônimo.
endereço, cinta de nliseimen
to. altura, p.êso, cintur:l, do·
enç'a. ou sintomas. Cnixa
Postal 7 LS!n1nn.

---------..

NADA Df

RÊBITESI

RU_tAS f pAffffIH
,".Jpa"u1I1ta lf mv.r&q d. '_I'",rrl"("4,,

Ageale Ofjcial �a 'ropriedade Industrial
"MTI} da marreis. paJMte6 4( tl'll'I"I'l'·t,,_ 'I, ...... , n�

M'1'1JIJ.f, f.llU1Ds lIe t8ÜI'tl'1itrlm,.flM, *n.1'''IJIII'. hllU d,

Rua Tenente Silvelra.29 I" andar -

s,41.A. - 'I·LTOS DA CKI>. HA" - fLC)R.....O'
'OLl� - � ê.A.'X4' PO-STAL �1 fONE 3912

____o -

Curso Preparatório Cónlineme
cunsos 11:81'ECIAIS
PAf{,l\. PROF'ESsom::s'-

•

.

DE DATU.O('RAFrA
.

AortAS PARA CONCURSOS
.,ARTTOO 91 fGTNi'iSIO.EM UM ANO)

PT:'Ji:faNMHAT, ADMISSi'i.O DURANTE o ANO
J)'N1;II.OGRAFIA
'-' i'::QllllJ.'Hlo com máquin.'l� novns

� !}.'1st'ado 110$ mnis mode-rnos' processos pedflgógicos.
�. 9irigltlo pelo:
........ l·ROF. "[(''ron FF.RP..F.lnA]H �n.vA
lit}p.AnroS: DnrImOs. (' NOTURNOS
f':i��,l sua insçri.�ão fl. Rua Dr. Fül\'io Aducci antig[l 24 d�
M'rdf,.74f1-l. nndfll'.

'r

Atenção Comércio e Associ�ções
ESCRITORIO TÉCNICO de

CONTABILIDADE
DESENHO PUBLICITARia
CARTAZES P/ V!TRINES

T�n. Silveira 56 Ed, Marzan -

2.° andar - sala 8.

Casa
VENDE-SE ou, TROCA-SE POR UMA C�ONE:l""

(PICUP OU COMJU>, 1LMA C4SA ])E:: ALVENARl\
CHAGARA, ÁGUA ENCANADA DA REDE. E COM IN

LAÇA0 SANITÁRIA, SIroADA EM PANTANA.L. N� :t'
UMt, VF.SPA M-4, NOVA,

TRATAR COM o PROPRIETARIO NO MESMO I
CAL, N° 114 ..

17-12-63

Comprn·gl' uma ('fi bom estado do conservação. Tra
tar, com sr. Edno Souza à rua Samos S�va, 822,�
B:mign 1terde, dê eSI';lt;Adri3nb, _,:,'�

R.llft Sn,nto!' Sat1l.1Vft, .r.�
- ... _C8TREl'I'O

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



·�:�\'I\I!!��9illgi')'l!�f"II'i������,!l",�",!l!l,c.�')'I-'''''��1J!iIilIiJ,.i.ft",,�'''}k;l!\l!!f:?�lf"W1(iii··t"")\'Wi\)!'MI""��""''JI!l�,'1'il!,!!'I.����'1I"!!'l!'\IIIJ\'lI!l!lI!�m��diF���;';;;(Ef,;;i;;;::�
1'0 IS'l'ADO" ,O 11Iai� lIr.th;lI dl�,'lo dl1 SllnÍlt.�Ctl.tllrlna ._

J.I�A TENIS CLUBE -- DIA 1./1/64. Abrindo cem-chave de ouro a Fr�gran;ação de 1.964, o Clube da Colina apresentará ENCONTRO SOCIAL ELEGANTE, uma grande seírée
lOIII I participação de FRANCISCO EGIDIO, o homem_, .lio•• lnício às 22 horas. Traje passeio complelo. Mes s Da _R_cl_oí_oa_r_ia_M_D_I_le_r. _

Impôsto de Renda

Cobrança
Divulgamos, a seguir, o Renda nesta Capital, sôbre

Aviso expedido pela Delega- a cobrança, dos débitos de

era Regional do Impôsto de seus contribuintes:

Dos Débitos I

Dezembro à noite amanhã

�ó .Querênci� Pal�ce A Igreja de Jesus ...
Marcia recebera o Diploma CONTo �A 2.' I''''. :::,:'0 FHho' do E"i""

do ITAMAR!.ll
-

o Qoo o. M',mO" Crêem o .. ",mo' ' ,,,,oi,,

prlncíPI'" e li pllr im�rsão

Muitas véze" pergunta-se o na água á �cIIlt �hlln<;a de

q"l. oH �úrnlunij crê�m, e :::ul�:::�:,t�:I:.e�;�:�:ndn�'�:
em que suaS doutrlnu dlfe-

rfi'm das de ouLras denoml- morto ao .,ecadu pfi'lo arr -

pcntlim�nlo, o dC,'Olo i: �n_

lerrado das ãl(uas aSli1m nus-,

�endO da ál;'''lI parll '''ma no_

..,. 'ida.m JCII"II CrllltO •

tarquias e repartições púbtí- multas de mora por '\enlf'<;.

c-is. etc. - os devedores fi- tre e por mês e glosa rias
carão suteltos a pagar !,,-,'I'� despesas com o pagamento
débitos com (1 acréscimo �E" atraz�O').
custos [udtuiaís. outras 1';0, ptorísmopolis. novembro

mrnacões da sentença. mul.:: de 1963 (a) Hélio Milton Pe
tas DO-' j"(r���o lU> prazo e relra - Delegado Regional."

"O DELEG.'\DO REGlO·
NAL DO IMPOSTO DE &EN
DA EM SANTA CATARINA,
tendo em vista as rigorosas
determinações do Excelen
tissimo Senhor Ministro da

Fazenda, contidas na CIrcu
lar n. MF 19/63 publicada no

"Diário Oficial" da União de
4 do fluente mês. convida
aos contribuintes em débí
to. com o pagamento do ire

pôsto e seus adicionais, pllTh
promoverem a hquidaçêo.
ainda no nrazo de COBRAN·
ÇA AJVnr.AVEL. eis Que, 11-

lT'1l "("7. terminodo o mesmo
n ....··('--; encaminhar parA �

COBRANCA JUDICIAL, fi.

'hnr\ITJOrlnri;>. ds Fa7..enda
N<1('ionfll os-ste P.�t('rlf"). to
dos os dêbitos existentes.

DEZEM.yRO
SAO

li NOITE, é a festa que vai acontecer
.

amanhã no Querência Paim Hotel, oro Paeanínros do casamento da bcnue Te·
. ganjuad� por esta Coluna, em uma sema- rezinha, dGmingo, com o -caíxa a.I�" Rran

na, cuja renda é pró.natal dos filhos dos cisco da Cunha Pereira, em Curlhba -:-.0
gráficos dos três jornais da Cidade, que Sr. e Sra. dr. Miguel (Terezinha) Hermlfilo

tem como Patronese minha esposa, 0.10' Daux. (Dia 28 próximo).
na Iracema. Na elegante noitada serão a-

presentados os brôtos elegantes 1963 de-

Florianópolis. O conjunt.u musical será di

rigido pelo pianista Arlindo. lIelena Mar· MAIS
uns cantar" os últimos sucessos. A deco-

.

raçio está á eargu de J\bnoel Garbc:llotte, uma vez o Dr, Jauro Linhares, conttr-

que allre!Wutarli mouves de Natal, mou a êsre colunista que o Carnaval 64, .St:'
rá realizado no andar térreo tia nova sede

_ do Clube Doze de Agilgto.

Tlllções 'í IIRio�as_

.4. !greja de J.,su" Crl�to,

dus Santos d.,s Ultimos Dias'

.. o próprio nOme do corpu Os Alcoólicos AnônimoS- sõo

\0 grande 'realidade, que

destruiu a nossa obsessão,
restabelecendo a nossa

saúde e o nosso bem-estar.

du� de,'otos r .. IlKio�os "0-

:��:::�ns'�o;��.c;::,�organi ea-
ti" pela auturidade e manda

mento de ()eU8 TlU estadO d,

NO"" vo.tk. no dia r. de

ahril de I��{l. Tilda5 a" �U!1M

do.,'_;n.tS, "rden"n�II�, .tI�ci-

:11��";e�,.::,'��:S p:� s:::re���
(ii.°Ad�ri:et:·i.., primeiro princí

pio ec Evangelho ",nBlnlld�
:: �:t;s (:r�:; r: i;:�UI�,::
lho JeSIl\ Cristo, nu Ellpí

rito �anto.
O pai'; Un,,. pessoa perf,';

ta e glorlr,cada. e JeijUII Crlll

tu o }-'ilho é a e"pr �s .. imll

�:m.; :c::�a:::s!él:�s�:�
la elida um é Um eSpírito

::�;:::d::.:.:�",::::,�:':::
sablltanda, não ImatereaU

dllll). F.le ê eterno em sua

essênCia, e IIslIim são 011 ele

mentoe daqUilO que é ..... -

nhecido �umO malérja,
-

O Espiritu Santo não é um

pel"l"na'í.,m com" eerpo ,d ..

("arne, e sua influência pe_

::t:::et::::,.:: ::'II::st: d:�
minio do espaço, que .. Sfm

limite e ocupado por. ,.�em('n
tus ilimjtaifos: e aquele Es-

:�'::;,:�d::i;.i.':<:;":·�::;
pelo qual elas sio gO"erna

dali. e "elo qual ° l'ale o

Filh.., i plã" presehles em

tôd� parte

o 1Ie\"010 IIrrcpcndentc, aS_

sim balindo, oblem li TC_

mis�ii" dos p��lIl1 .. s iltr:"'�'

do di.rrame do sangue de
Cri .. I". �;IC fez 1"'0 por l" ...·',

1'1<1.< 'I"" êl�s nno u Ilodiam

Adverte, outrossim. que a
lém das restrições prevlst. .))';

no artigo 180 ao Decreto ri"
51.900/63 - que se ccosusu
em no imperttmentn de t -nn

sacões com Banco do Brasf l
Caixa Econõmíca, Alfii.n1e·
gas. Coletorias Pede-ais, .A'J'

r,,�er 1"" '·I'·� 11leemo�;

'I"";'i,p lh"ien, L!zer; iidtõ_

1 •. , �"I ••·II".I" COm u ri", II ..

(IH� pu��"m r,'��h�r uS he-

n���::: ��'rl��caOd:XP�:�ã:�ca_
do, o dllldpulu rece",_na�cI_

do ê preplIrndo para receh�r

Se o seu caso é BEBER, C)

problema é seu _ ••

-

Se o seu coso é PARAR

DE BEBER, o problema é nosso!

; Sf:�·I.\N'\ DA 1\t,\RINHi\

ESTA'
marca para hoje, ás 9 horas - cempe- I

tição de Tiro, no Stand da Polícia Militar; sendo muito ,movimentado o prog-ram�
as 15 horas _ Prova esportiva na Escola da Semana da Marinha 1963, que amanha

de Aprendius Marinheiros; às 19 horas encerrará com um elegante Coquetel. O Pre

Torneio de Tenis no Lira T. C. _ O Depu- stdente da Comissão - Capitão de Corvf'ta

tado Dibe Cnerem fará uma aloução na Aroldo Pcderneiras e seus auxltlares Cap,
Rádio Diário da Manhã. . . . . .. Ten. Paulo gabtno e Tenente Eraldo do

Valle, estarão de parabcns pelas atividades
_ durante às comemorações que estão acoe

tecendo.

"",spirito Santo.

Entre em contacto com o
A Sem .. na uc, "em, leia d

cUntlnullção dêste ur tfgu,

Convid ..mo-Io a ler nOS_

IIO� próXimos arli!("us e a "i

lIitllr_nulI no segUinte e,,;de_
r�(�u: Rua -renenle Silvcira

56 1° andar. "euniões ao;

milll(uS its 9;30 e 19;30. Cai

xu l"Olltal 4:;0, FlorIanópolis
Elder William Doegtas 1I0r_

AA (Alcoólicos Anônimos)
Caixa Postal 5218 _ ZC-05

Guanabara - Brasil
AGRADEço

.... a gentileza da Fundição Tupy, pela ee-

laboração no Natal dos filhos dos gráficos O NATAL
dos três jornais da Capital. COLi\BORA.�O DE "O ESTADO"

das crianças tnnos dos ItráficfJS rios

_ tres jornais da Cidade, será r�alizado no

dia 22, às 16 horas, nesta Redaçao,

PAr�I. NOEL anuncia as vantajosas ofertas do
-- ·

aatár .

63 da LOJA CLAU

EM

�.CQID a programarão da St---

mana dos Engenheiros e i\rqLri�t08, hoje, "'�SANnn
acontecerá uma visita às �bras �as Centrais ta Capital, dona
Elétricas de S. C. S. A. Junto a Barragem uma temporada. nes

" hospedada
do Garcia. Na oportunidade será oferecida Juliel .... �iq�eira e Sd:a�i��l�e i\Iurilo ..lo
uma churrascada. na resldencla do casa

vcue Silva.

"�o

No plano de NATAL 63 DA CLAU você compra os melhores

artigos, faz economia e ainda pode ganhar êstes valiosos
prêmios

Uma máquina de costura Macstar

Um fogão Alfa de Luxo
Uma valiosa vitrola Eletrônica
Um liquidificador Citilux
Um belíssimo jôgo de Panela Panex

COl\fPLETANOOVIAJOU

ontem, I,pra Curitiba o casal dr. Ouer- hoje, um ann que o dr. �ug-ênio Doib

reiro (Jamlli) da Fonseca, que amanhã, Vieira, assumiu a Pasta da Fazenda.

assistirá à Solenidade de Enfregade Dil)lo·
ma de Ginllsiana, Ih' sua filha l.i!:"ia.

O homem é Um scr duplo,
também li imagem de Veus

Que é n !'ai du �e.u -. I>pirlto e

o Cri:.dor do �eu corpo, Je_

HU� rui o I'rimogênito no u

pirito " " Unjl:"�nil .. n" ear_

ne, TodoS oS h"m�nS '-:.J mu

Iheres.'Iãn fllhoH tle I)CUM. e

J.·�"s é u !\ u Irmão m�ls

,·�lhu. !'da. nl,edli:ncla ao S�u

E"llnl:"�lh" em tõdas aS cnl

�H�, a h",,�ldade po,,"., lIer

e);ultad,. cOm �l,,; CO.lO co_

herdeir". á herança cterna

dus Filho!! dó De"!!, atra"és
It r...den�ii" qUe ';!e con�_

guin, e luCnar_Se ComO êie �
reiuarCU111 êle na iner.vel

- F<:.;T ...

�'
E TUDO ISSO VAI CORRER PELA LOTERIA

ESTADUAL NA EXTRAÇAO DO DIA 3 DE JANEIRO

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

PRÊMIOS DE GRANDE VALÔR DO

Muito atarefada Il modista nione, (ln

Charmes Modas", com as cllnt(,cl';'õe'l de

dto... .l:.u';·t:uJll'il"us de S. Catarina, ela. plt"p,"untes modelos para o Natal que se n

bt...·ou 11111 I'l'I,jetu l'III'lI t:IJUNlruir uma si" pr�xima,da buhlt',iria ua Práia de Jurem. A equipe
de tl"ll},allw II'IU C001 .. {'uottlt-nador o en. _

genheiro ,\.lrualdo "el'eira e os membrc's, NOIVO
engeuht'iru,,; ,\t:y em1lou-", l'dter Schmit.
hauseo e UI"Vtl Araot..s. As inlCl:lrão no a- ua nuite de terça.feira, o Sr. 'fogo S(>.

petilJa, com a acadêmica de direito Suell

Souu.

A ASSOCIAÇ.4.0 /

n6 prüximu.

ELll.ABETII FALANDO

de Oliveira l\loritz. spn noivo br. JH"!io SII1 Natal, muitas residências estão de·

irão 11 Hlumenau, próxima cemana, pais da coradas com motivos natalinos. Bõas SII'

noiva jrã .. h 8111111('n:\II, pr6xima semana I;estõcs estão acontecendo em diversolJ la,

pEIta IlInas cumpras do enxoval da honita re" da Cidade.

noiva,

NATAL SESSENTA E TRES Clau!'r"",,\ nça pó(ra sempre.

A fi> em IJeUij u !'ai, u FI_
lho e o Espiri�,o SanlO cun

dU;,: ao �1'_gl1nllo princípiO du

Jo:"'tnKelho, quc é IIrfelll·)ldi
nH"ntn. !.to t'; c ..nvlcçio do
pecado, penil�ncll( por sUa

coml",i .. , "" rcforma pur afas

br-"t \ d"I,,; pOr ce"6 .. r de

fazer o ma! e cnmeçar e con

MAS NAo DEIXE PARA DEPOIS, VA' AGORA MESMO
PORQUE AS OFERTAS sAo MELHORES NO,\ PRIMEIRA

MARCIO
llama - dona Edith Gama Ramos, eg·

Wilml1r I)ias, am:Hlhã, t,,(·ebrrá o Di· tá em grandes atividades nu I.�"ião Bra!'!i·

plorn;! do Curso It:llnnati, no Rio de .'a· leü'a Ile Assistência, para o Natal da Crian·
neiro. Felicitamos n jovem catarinense, pP.- ça Pubre, Um grupo de Senhoras, estão
la maneira brilhant .. que conseguiu ingres. colaborando naquela Campanha
sar na carreira Oiplnmática. Seus pais o

rasai Dr. Wilmar Dias, enconlra-se naquela
cidade, para assistir â solenidade.

Natal Sessenta e TrES �LAUIlnuar II fa� .. r bem.
O arrependim_nto cunll"z

II remls�io du" .,�ca .. ",1 qUI<

Vem alta""s do hallSmu ad
ministrado pur alguém que

tem autoridllrl. ...m nome do

Defronte aos Correios, no ESTREITO

-Expresso C R E 8 C lUMEN 8 E Sociedade Anonima
MATRIZ: (RI(IUMA - SANTA CATARINA

ENDEREÇO TElEGRAFICO CRESCIUMENSE
Serviços de cargas e encol)1endas entre São Paulo - Santa Catarina e Porto Alegre

I

.�..
'fu!is: - São Paulo Rua João Teodoro, 679 - CurItiba Av .. 19uaçú 2117 - fon� 1.2171 - Pôrto .:\,Iegre Rua 7 de Selem bro, 691 - fone 7818 _ FlorianóJ1Olis Rua'Pll!!re Roma Sir'���. tope 2801 - Tubarão llua Latu'o Muller, 50 --:: [une l-H!) - Ardranguá Praça Hercílio Luz, 632 - fone 23 - Laguna Rua Gu.davo Richard 514 _ fone 131 _ Joinville Rua AbclonIloIisla ..207 - fone 765. � CAMINHÕES PRÓPRIOS PAR,A.MUDANÇAS ' ..

.;. _:�L "t.\0.�JM!�;�::s."'�'\"'Í« �_�i;'W;{.(,�,';Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Seno Atilio Fontana
Assinala No· Senado o Dia de Santa Catari'na

o ..('.. "dor Atilio .'ontllO:l

proferiu, no St'nado .'def'\l.
Um dlsturllO n.,Jstrando .. pa.

ISaRem, .. 25 dll COf').'IIk,""
Via de Santa Catarina, O....

mOS abaixo, II inte!:ra do pro
n"ndanlcolo do rl"prc��ntant(!
c�tllrillens" na Ciimar. Alta

doplli""
Ucgl"'lramU8 II P"_""II: m

na data de ontem. 25 de ne-,

.-cmbru, do "Ula de Santa

CIII.rlna". pn.drodra do Esta_

do que I".'" HeU helo no,,":,
qVern "unll".a.ular_mt cm" u

povo e" (;'Hir,.., do ":Sbdn

que �onr088 e dedlr.ml'nh.'

�1presentamo, ne81a CaNil,
O Estado de· Santa Catlorl_

na com eeu ..I.....ido hUmanO

bem preparado, cD", lUa or_

ganlzaçio hem planejada ê

II.,,,, um padrão do, prol(r�'_

�o cOnllctt'nte e de desenve!

vun ..oto orden.do.'
A sUa qtrutur. orgânica.

" trabalho .. (e&h-o de se.. p<:l_
\'0 orde1re, 08 gavern08 que

sUnssh'ament.e tem dirigIdO

"" IIth-ldadeg públic88 e dl\l-

c1plinado as part!CUlaTf'II,

i PREVIDÊNCIA SOCIA�!.. a.a.J.n #J,úJtt..-

Um Estado li'eralmen&e �IQ
admlni"trado q'/e �, tambfln
Uma

I &<;ola de trabalh" e de
.. ",lIrperl�ncla e do qual Inúme4

rOIl fIIhol tem a. proJe",do
para o cen'rlo nacional on_

de. �ntrjbulnão eem a:ol
•• rrthoJ conhecimentos. aU",

""pl'rlenc1a, multo nleram

11 la I'á'rla comum,
,1uijto é que nf'ie dia de

júhllo doa "arrlga� ..erdH
rt'""alternell 011 leUa grande.
mhA", qu" no Império e na

" ..publica tiveram maua.te

aluaçãocivicanol deatln...

qUer dI' pequeno rlncio que
Ihell "I Tvlu de berço. qu� na

ItTande na"io qUe o tem eO_

mo Um dOI! "eu, eatad..

me.,brOl.
A at"al JC1'1'8(ão de bra,,14

� �roa naseldoe a. hnt. C.

\·.\m InegavJ!lmente, a � ..u

crédito!! h..,nrosa sitUaçâo

que o nossu pequeno Estauo

Ocupa nu con<;êrto da Fedeta_

�ão _ como um de seUs

membro.. mais equilibrados.
de " ..<1110"'1. altamente de_

Il'nvolvida, Com uma produ_
ção pundcrán'l de' produtoS

qUe atendem à nutrl"ão e 118

ne", .asldad�" de ae "eus

doi" milhões e pouco de ha_

blt"ntes e ainda curn .obra

p.r� atender oUtraS áre•• -E

par. exportar.

Assegure ao seu carro Simca .. Charnbord, Ral1ye. Jangada ou

Présidence - a manutenção correta, criteriosa e econômica. Traga-o
As nossas oficinas especiall.zadas, onde Você encontrará s&rviçoa
tàcnicamente orientados e executados segundo os padrõea d.

qualidade e precisão estabelecidos pela própria Simca do Brasil.

Mecânicos treinados - Nossos técnicos e mecânicos 110
formados pela Escola Técnica de Serviços da fábri"ca Sin'lca. apÓl
um longo curso ministrado por especialistas com experiência in ..

ternacional. tles sabem como cuidar bem do seu carro para man ..

tê-lo samprfl em absoluta forma, sempre rendendo o máximol

Peças legítim.as - Tôda� as peças utilizadas �m �ossas on..
cinas são garantIdas pelos rIgorosos testes e ensaIos a que sio
submetidas no LabOf�tóríc 4", Qualidade da Sirnca (onde silo tam-

�:�0)�es�aã�sháasp�:�ascoO�9i�:;!it:s�i�:�a�:s f��a�O��;�!�ta��
Serviços completos em todos os modelos da linho Slmea: Rallye, Chambard,
','sideou e Jangada. Mecónlca, funilaria, Eletricidad., Estofamento.

ELEGANTE, VELOZ, r;r.E PASS.1... F: UM SI.I1CA
.a ". - "" I ••••

MEYER S. A.
CONtESSIONARIOS

Rua Felipe Schmidt,33
Florianópolis

EXPOSIÇAO
E

OFICINAS
Rua Fúlvio Aduci, 597

ESTREITO

taf'lna é bem um reneSo d.

boa ordem nOs dlveraaa ae_

tores búlcoa da comunlda.

de. Ele_'ptoS de .Ito escól

Que bellt poderio noa alto.

conselhOs d. Nação connt

bUlr efetivam",_:, par. o

melhor ordename.to l'IItru_

tur.1 do Paia. nesta d1tiell

,.se por qUy;, .travesalmoa,
A djlclpllna tio nec8ll.irla

ao preparo do elemento hu_

.... ,,0 ê Uma doe caraeteris

lleal pr1nc1plia 40 povo bar.

tlga-lf �dt!'. E dei. r"""l*a.
em Ir.nde parte· a duaçiO
eficiente doa ee'arhaenR. 11011

div�no' 1I;.."e. de a•• ati.

vldade lIeja a d.,. ".baltlo

ell'meatar, sejam .. do cam_

pO &oelal; pOlitico, admllds

trIlho; coltural oe qualquer
ouho.

E' Jlato, liti! ...trlotlco
qU� oa altOll pod�res d. Re-

publica recorrlhn ...11. _ ....

hea vaiarei efetivoS IIlatl.
.ente eKpe'len� para os

PU alto. cOnlelbos e wi

••aeaIOrta ...pltCtaUuda prln
clpalmarote, no terreno da ee

lanlu.,lodo ..
Jrabalhodapro

dU'çio. da dlltr1bulçlo de ati

IIdadel e do leu eo")!f,o e

controlado Con.umo.

Só alllm teretpoS Um de4

Il'nvol.. llII.nl.o ordenadO ,e

dentro de uma e.ttuturaçio
que pos'a, Ferral.r e p�rmà':
nentemenk! .e"lr eo pro

.reaao �! à ordem tio aeeea

lirl.. aO eOmpleJ.o da 1'lda

do Pai.,
E' en.so, 8a ..t. C.tarina:}

Im qemplo que poll4l� .er_

.ir a qUan.to. n«tl"llem ",

guiar e ordena aoa vida

IÓdo.eeon6..h:a e dlselpllnar'
o aeu delenvolvllIlJfllO, E'

melho.r e mala racional um

deRenvoh1meato ..or, pO_
rcõm orden.do; que um pr_

grea50 maior e Hm. 01'4,_
n.ção.

Ao lembrar êPell a1pectoa
de Santa Calarlna I' do ..;u
puvo, ergllt'moe nORao penlla_

mente para qUe daR altural

em q�;:. se enContra a padtoel
'ra de Santa Calarlna _

Santa Catarina de AleSoan_

drl. - distrJbúa lU•• ben_

Çã08 e proteJa não só M 8eUI

d� � afilhados. belll ocmo

tOdOll Os SeWl Irmãoe b78.I

Ielros de todo. 011 antoa do

Brasil, .ne lDeplre a.uêles
aOll quaia 'oralll atrlbulda.

rupoosabllldadee dr, dlrtKf,r

a nação e o Seu deSenvolvl_

menta, no aentido da ord� m

do progruRo da paI lIodal

do trabal"o eficiente e pro_

dutivo, do hoem JfU' ....te_

rlal e upjritu.1 do pOvo bra

$llelrO.

"Eu e o Menino"
R. S. LEVI
o menino que hoje pela

manhã me velo pedir ser

viçO, não usava camisa.
Melo grandote já. a ca

rinha miúda e a mão pe_
quena, e mais aquele gel
tmho encabulado, lipico.
alisando a parede, tazlam
dele o menino

Serviço eu não tinha. E
Isso lhe disse. indagand6'
para êle dá o pira:

- E' sÓ meu filho?
Ele entendeu, mas !leou

aNENAS
Cartazes dó Dia
.'_ CENTRO-

_sã!!José
ás 3 e 8 horas
Oherltoo Heston
Eleonor Pàrker

-em�

A SELVA NUA

- Tecnicolor -

- Censura: até �4 anos _

rUz
às 5 e 8 horaa.

Sophia Loren
Tab_Hunter
George Sanders

MULHER QAQUELA
ESPl!':CIE

- Censura: até 14 anos -

rOIJ
Pene: 3435

FECHADO PARA REFOR
MAS E INSTALAÇAO DO

CINEMASCOPE

- BAIRROS _

gloria
ás 71/2 - 91/2 horas

Aurélio Teixeira

Gracinda Fr.elre
Milton Ribeiro

em

TREB CAB,..· DE

LAMPIAO

Teehnicolor
Censura: até 10 anos.

império
ás 8 horas

Sylvia Koscina

A PROMISSÓRIA

..;.. Censura: até 14 anos -

rajá

o

..�.

ás 8 haras
Scott Brady
Anne B�ncroh
08' lNDOMAVEIS

Nillun IIrállt'isl!()'.I!rhclIH. Mflt. 2B:íl - Deleg.'\do Esta·

dll3i

alisando a parene, agora
mais encabulado a varrer

o cimenta com o pé esquer
do. Dlstraido eu acompa
nhava aquele movimento
do pé Indo e vindo.
E daI como êle não sala.

ficamos um tempão de mi
nutos enguiçadOS. Eu com

pressa, êJe parecendo sem

nenhuma, a descobrir coi-
sinhas na parede lisa e' E agóra debaixo do sol em breve teremos a visita do Sr .. Pery Azambuja. Direto!'
núa. dois brasileiros comidos de do Departamento de Acidentes do Trabalho, do Instituto

vergonha. E ainda be]ndÔs Comerciários, a êste Estado, onde vem a serviço de

que ele viu. seu Departamento e com a finalidade de dinamizar os ser·

a --:UaEmC��;�:?Com é que viços do DAT no Estado de san� Catarina.

Dois bobos, eu e o meDi

no, um olhandf) (, chão, uu

trO () relógio deblUxo da

quele sol medonho.
Eu de cam13a de tisica

o menino com lIm colete
amarelado e mais uma ca_
pa de gabardin�, grossa, .

poida e suja sôbre o trLm

co ..esguio, com o único bo
tão existente atacado à ú
nica casa que o aguenta
va pr�Q.
Assim coberto e expó:s:_

to. metade da barriga. e do

peita moreno do menino fi
cavam à gandaia. Tão ma

grinho que a barriguinha
parecia coLsa. chupada., e <!

peitO se advinhava por ne

cessidade.

Dava de ir para um fato
em foto.

E nós estavamos assim;
dois bbbos -ainda debaiXO
do sol; eu esperando que
o' menino se retirasse, êle
descançado, sem pressa,
suando na gabardine. até

que tossiu e arrancou de
si a inibição. Faiou e ti
cou falando um9. porção
de tempo uma porção de
tristezas. O saquinho dele
tava cheinho de miséria, e

por1s.so êle demorou tanto
em cuspi-lo fóra.

.

oE tal a conta pra mim.

Digo que me deu até von

tade de virar mlnhõca,
tatu· só pra não ver bra

sileiro dizer que não veste
camisa porque não tem.
Duas para lhe dar eu tI_
nha, mas â1, ao gesto, êle
disse que tinha mais 13 �r
mãos na mesma lona. que
o pai estava no cemiterlo
há cinco mêses, que em tle

o menino riu. mas o $0-

riso não dizia em sua ca_
rlnha ferida. Nem sei por

que achou) graça. Tal/Vêz
calcúlo, da resposta. que
me deu:
'"Comer? u.m. bocadinho

prâ cada um ... o que dã,
se, não dâ. ... A mãe vai pe r====;;;;;;����====:::;;:=::::;'diodo dinheiro empresta- J!!:)'do. �,úz,

8�
� ;::a5t{, ...

E foi dessa Visita a, dês
sa conversa que me lem_
brando do inter� exls

ten['( por um NATAL

MAIS CRISTAo. repleto
de legendas sugestivas, que
resolvi oferecer ao geneto
50 cot'aÇão j florianôpollta
no o ensejo de faze-lo real

m�nte cristão, pedindo a_
través deste Jornal, pa ..a

o dito cujo menino e sua

familia o trocado de sua

bôa-voDll!:ue
Porque o menino e sua

famiUa carecem de tudo:

roupas, pão e dinheiro, que
dizem ser vil. mas que é
magnanino nestas ocasiões

principalmente I quando se

trata de ajudar 13, 1/2
brasileiros em apuros.

----------------

;0A��'o:.!ue,:�:!�ode'e- (Instituto �s Aposenta�oria e
:f�l;�:n;�;oc:::;:� Pensões �os Emprega�os em
�;.�!�c:.r::;o :.�o� Iransportes e CargasEu e o-menino agrade· EDITAL
cemos, e esperamos o seu
auxUlo,

,

zembro devia ehegar mais

outro nenên para a mãe.
_ "A cana tá dura pr!
nosso lado. o pai não dei
xou nada."
De amargar, acabou CCll

fessando. Olhos úmldo�,

mas finnes, sem botar la·

grlma corrida prá fôra,
feito homenzinhc.

AVISO DE CONCORRÊNCIA
A Deieg8.?la .Reglonal do SerViço da Allmenta,.ção d:

Previdência Social (SAPS), comunica aos interessados
que fará realizar nô dia 13 do COI'rente, às 9 horas, em
sua séde, à rua Francisco Tolentino lO, concorrência pú
bUca para venda de 25.000 (vinte e cinco mil) sacôs de al
góàão vazios e 13.000 (treze mil) sacos de aniagem vazio:

r.".ljo estado de conservação poderá ser verUicado no AJ.
mrzém DisLribuldor do SAPS, à rua Dr. Pulvio Aducei.
no �ub-d1strito dJ E!.treito, em Florianópolis.

'!rossim, esclarece que as propostas de preços po
de�'iio se referir a cada um ou �. 'ambos os tipos e:.peciti·
�'a.11.s, devendo ser enttegues em envelopes fechados, os

qu.us serãçl abertos na presença dos interessados no ho·
rário e enderêço acima especotlcados, 'reservando-se 80

.

SAfC o direito de detenn!nar sobre as condições de pa·
"!amento e retirada das qU8J.ltldcles aCima citadas.

!"1or'.anópolis, 3 de dezembro de 1963

·orge Manoel da SUveira
Encarregado do Armazém Distribuidor

VISTO:

RANUIAS

JUn;Jdo �l&o Feldmann
Delegado 'Regicinal

Contecclono�se qualquer quantidad., no m.lhor

QlJlIIliuodt> � Jnt:IIUl' IJIIIIÇU
Ed Zohio - 7,0 goda! opto" 70 I �.!lf ��9� _

..�,,-

DÊCIMO TERCEmO SALÁRIO: - Os Institutos de
Previdência SoclaI, através de aViSos às empresas, estão
comunicando que, de acõrdo com a resolução n. 133/63,
do DNPS e face o que dispõe a Lei n. 4.281 de 11/63, ínct
de o desconto de 8% acrescido de igual porcentagem por
conta das emprêsas, sõbre o DÊCIMO TERCEIRO SALA·
RIO. Essa importância deve ser recolhida, em guia a par
te, até o último dia do mês subsequente ao que fOr eretue
do o pagamento.

E importante salientar que a incidência de tal contrí

buíçâo não está sujeita ao limite máximo previsto na eu.
nea "A" do artigo 69 da Lei n. 3.807, de agOsto de 1960. Ou

trossim, esclarecemos que, sObre as importâncias pagas
CODlO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO, não incidem conrrí

bulçOes para terceiros. isto é: L. B. A. SENAC; SESC e

8S�.
Os IAPs estão devidamente aparelhados para ínror-

mal' os interessados.
-

xxx

LEI DO SALARIO FAMILIA: - Lemos na "Folha da _

Tarde" de 5/12/63 e, para conhecimento dos Interessados
"lamos transcrever a noticia:

CARTO'RIOS COBRAM SEGUNDAS VIAS DE CER

TIDOES: LEI DO SALÁRIO FAMILIA. Um lato que pre·
cisa ser devida e ràpldamente esclarecido é o que se re·

fere à cobrança, pelos cartórios de registros de nascim�n·

tos. pela expedição de segunçias-vias de certidões para o

atendimento do que requer a Lei que instituiu o salárh)
família. SegundO infonnações chegadas ao nosso conheci

mento, os Cartórios --Especiais de Porto Alegre estão co·

brando as t.axas para o fornecimento· das certidões de nas

cimentos. Contudo, a lei que determinou � pagamento cio

salário-famllia ao trabalhador, ao mesmo tempo em que

exigia a lapresentação de certidões por filho menor de

quatorze anos, Isentava do pagamento de quaisquer ta>:as

ou emolumentos o pai, tutor ou responsável pelo menor.

Segundo estamos informados, os responsáveis pelns
0art6rios Especiais alegam, em sua delesa, que a lei fe.

deral a respeito não tem validade nos Estados, mas só no

Distrito Federal. o que não deixa de ser uma desculpa
simplesmente cOmica.

xxx
PERY AZAMBUJA: - Tomamos conhecimento que

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

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

r.ando Machado n. 14

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

ro Simões ou Cesar Simões.

CONTRA
D6R DE DENTES

O Sr. Delegado Estadual do Instituto de Aposentadoria
to Pensões dos Empregados em Transportes e Cargas, do
Estado de Santa Catarina, considerando os têrmos da Lei
n. 4.281, de 8·11-63; considerando os dizeres da Resolução n

1.33:1/63, 22·11-63, do D. N. P. S., avisa à classe empregado I

ra vinculadas ao Instituto que:
a) A contribuições previstas no art. 3° da Lei 4.281/63,

incidirá sObre o total do salário instituido pela Lei n"

4.090, de 26-7-62, não estando sujeito ao limite de que tra·
ta a allnea "a" do art. 69 da Lei n' 3.807, de 2&8-60;

b) SObre o decimo terceiro salário não incidirão con.

trlbuições para terceiros (L. B. A. Senai. Sesi, Senac etc.
c) Os empregadores deverão elaborar a fôlha de paga·

mento do 13<' salário dos segurados ativos. em separados,.
de modo a (acWlar a tarela da fiscalização.

d) O recolhimento das contribuições previstas no art.

3° da Lei que iDltltuiu o abOno especial está sujeilp ao mes

IDO regime das contribUições normais no que se refere à

fiscalização, prazo e ,penalidades;
e) O recolhimento das contribuições incidentes sôbre o

13" salário dos seguradas ativos será efetuado mediante

guia própria, diversa da referente às contribuições a que se

refere a Lei Orgânica C\8 Previdência Social .

Florianópolis, 4 de Dezembro de 1963

�1/12/6j
Moacyr Motta da Silva, Mat. 9.351 - Diretor Substituto

da DAF

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MAURY BORGE� • GILBERTO NAHAS,

,GILBERTO PAIVA

COLABORADORQ
- RUI LOBO - MILTON F A'VILA
ORILDO LISBOA - MARIO INACiO

COELHO - MANGONA

Rio
_ (GN-GB Cortesia.

�:mp����i;'Oba�O ne�����
!ciplina espcr-va.

-

seja P.,J

campo da tu:a. seja nos

recintos de oíscussão. nJS

clubes. emidades, etc ..•
A D"sciplina e uma norma

que' deve ser resreitada
por todos Os homens. de
livre e espontânea vontade
sem qualquer temos aos

castigc"3, porque um ho
mem não deve razer as

coisas cerres, pelo fato r!e
se escapar ao castigo ..

s'atcs que nos dcsmere
cem bastante tem sueed.do
em no"sa terra. em nos-as
cidades e quando se crti
ea, muitos dizem: No Rl�
São Paulo ou outras cidades
também acontece.
Ó1'a, nada temos com oc

rras cidades; temos qlP
�Jar pela reputação ce
nosso ES,tado. Ha pouco sou
be de uma nova e covar'13

agressão na cidade de 1-

tafaí. onde tantos e bom

amgos pJSSIl,O, desce o wto
pel aos Pt-esiden-es, Col:l'-
res e Mussí. erém de uma

centena de bons e exem-

plaraa "migo na Imprensa
soube que Bezerr-a, árbitro
de ftutebol, \'lle ingressou
na FCF pela minha mão
pelo meu empenho, e que
vinha se destacando pela
firmeza de suas atitudes.
e sua honestidade, embora
eu

-

o considerasse ainda
=me'o verde', para grandes
rlíspums. por falta de pra_
tica, foi agredido e houve
tal qual houve com rolando
ROdrigues uma série de a

normalidades
Sabemos que ratos idênti

cO$ existiram em outras ci
dades e mesmo na nossa Ca
pltnl.

E preciso uma ação deci
dida dos dirigentes e da Po

CONTo NA 7." p"'G.

--�!:M nAr.,O ESPORTIVO
C'u!\!!NENSE"

Acaba, de surgir, -sOb os

melhores augur;os, um se

manário pna a difm;ão (los
e�porte3 em SantA Catar'na
Ap"treceu segunda-feira

na ilha, trazendo farto no

ticlário, ótimas reportag.e:l�
e vários artigc:,;, todos <t:W!

lizac!os e muito bem 'red:
gidos.
o formato é próprio pa::a

o gênero de jornal, cha
mando .a atenção de todos
a impressão em cores,-O
que naturalmente oonc:n'

rerá para dar ao Jornal
uma a!)!1rênCia mais festi
va e alegre
Fundarain-no alguns no

mes em €vidênc'a na cl'ôni-

nhares da Silva'. Luiz Os
nildo Martinelli, HumbertO

Mendonça, Walter Souza
Silvio Ney Soncini, Luiz

Gonzsga Lamego. tOdos
cimpenelrad,s ele suas res

ponsabilidacl�s e imbuídOS
dos melhores oropóósitos de

48 ANOS DE LABUTA CONSTANH EM

PROL DE SANTA CATARINA NO
, ,

,SETOR DOS ESPORTES

Lima brilha
c,arioca

na Guanabara, integra i::.

equipe do Country Club, ob
teve recentemente mai� um

valioso titulo que se soma
..

rn. T. N'A:,.1.'" PÁG.

NA PROXIMA' RODADA

1· J
..

á a liaiBi e o filu�iren�B re[B�Brà vilifa �I
� I �) a:D � U nJ1���������·:��l��r�d�������,���

A próxima rodada a de número 9 do' lampejos em sua existência, pelo esfôrço de alguns dirt- possue eIl_l ver nossa ACESC no lugar de honra que me- promisso formal de zelar pelo, que é nosso, pelo que nos

Torn�io "Luiza Mello:', marca para C'--p�óxi- ;:�!;:��ai�:;da���::��� ��d;����� �he::;, diri��:�s nã� ;::. n�q%l�u éc��;:�toe d�ev::�t�lO z;��i:a�r�O;:�see:� ��� ����::�:oeq�� t���o:���:o� �';;��cNs�Om�s f�i��:cl:::�m�ós,
mo domingo a realização de quatro encon- sua alta significação, reunindo numa só Associação os mal irremediável.

.

somos os que levam ao público, as noticias sopre e�por.
tros, destacando-se o que terá por local Ita- ��J1l:;: !���ih�Te ��� �iV�:��!:'f�r:����g�r��no:o:q�: men,�oasm�s�;m::�o ��������oe o:a!�!a����Zj� �: ��u��: �e�� �a�:: :a�e:eo��:s�s���s6u:e�'l°�c�:��gO��� ��!�CiBS
jaí, com a torcida ansiosa para rever o A- diversos setores de jornais e rádios.

'
�

vaí que está credenciado p�ra acabar com seusT�Vs�ta���o:u:e���têc:�p:do:e�it::rOa::�:�i.e: c�:en��
a longa invencibilidade do Marcílio Dias, o seus diretores reuníôes semanais e tudo o mais que víes-

qual, mesmo .perdendo Idésio, considerado �:d��lo;:�IOa r::c���o e(:�e�!:���a'b::;s�elu��:�:h:���
como o seu principal valor, está tinindo co- tar sua candidatura, pelos etazêres em sua vida cotidia

mo nos seus melhores dias. na. Aceitou e agiu. Agiu e deixou uma trajetoria de pro-

Para esta. Caj-ítal está marcado o m;tclt . �r::�;:: ���sa��O��:it::t:::���e��:ue���:!it�:oh�::�:
Figueirense x Paysandú, que pode ser COl1-

_

valorosos e trabalhadores. Recordo-me que d�rante 1 ano,

siderado como o menos importante da ro- I �:��:s��:��;U���.l�:��:�:, :ausr��:r��s�el�r:�Z�g�O�s:
dada, dada a campanha negativa dos dois mego. Gilberto Paiva e em raras oportunidades outros

clubes no certame
I membros que não Ievavam muito a sêrío seus cargos. r-

Em Brusoue se�ão protagonistas Carlos ��x���::e�;;i��e�e�d�:�re�� �e�:�Oa��il:i6���1��mM!�:
Ren��x e Caxias e em Joinvílle bater-se-ao �!���l�is heo;:�lis��n��:'o�:����� �::���:re��:a�� f���:
América e Barroso, sem dúvida, dois gran- a nossa ACESC "a ver navios". Se reuniões existiram, -ro
des encontros DRI'a as rJátéias das duas ram raras: e se grandes assuntos foram tratados, desce-

,

d 'd d
"". . -.

"õ
nheço-os. Faltou o que? unidade? espirita de.-(rabalho? tem

gran es Cl a es industriais. po? apoio? _:_ Não sei, mas a verdade é que esperávamos "

mais, e muito mats da gestão que ora finda. seu trabalho.

�-'-::::;;;;-------';_---_.!'':�� '::�,;�: �:�n�s�a�U.�� ���S:eE!:d�?���U: ��!S�s�r.;�:
-r-::;Jj d d d

e rlqrianópolis a essocíacêo, se é ela uma entidade de

ralai! (J e co eira ... classe. de utilidade púbttce, reconhecida por leis Munici-

01'11:; e Estaduais, registrada no Consêlho de Educação e

�o.� /�I .
Cultura, no cartõrtoc de títulos e documentos? Tentamos

't3 _____:!/(}/f)� isto n� nossa gestão, quando P. P. M. presidente ...Ofícios
E: circulares foram enviados a Rádios e Jornais do tnte-

rior do Estado, confeccionamos e fizemos publicar, e re

metemos para os co-irmãos de Imprensa o respectivo. Mas
êles, os do interior, pouco ou nada querem caril o esporte.
Nem acusaram recebimento, nem se pronunciaram a res

peito. neíxemos então -que êles permanecam no ostracis
mo. O que interessa contudo para o bem da ACESC, peran
te a opinião pública, perante os homens que dirigem nos

sas Federações e Associações, é que o Regulamento e f)

E'ltatuto devam ser cumprido à risca, não permitindo a

entrada de "falsos cronistas" que na9a fazem, e mesmo, se

quiserem, aplicando a lei sóbre os já existentes. que, em

bora' com carteira, nada fazem, nada escrevem, nem se de

finem. Por isso, vez por outra tinha o Presidente MeUb. ra
zão, quando dizia que aparedlam no Estádio muitas cal"

teírtnhas e apareciam trabalhando em rádio,-, jornal e no

campo, muitos, mas muitos raríssimos reuorteres.
Vamos fazer o que fazia a gestão anterior. Vamos pu

blicar na ímurensa não tão s�mente o Edital de convoca

ção para Assembléia, mas vamos contar ao público o que
se faz. as decisões tomad� vamos apresentar no jornal
os nomes dos que labutam, vamos fazer cumprir o Regu
lamento. exiaindo que os nossos cronistas escrevam ao

menos (!) dois artigos por mês. O aue por si, exigir-se, já
t uma vergonha, e ainda por cima. dois, é uma lastima. E

c cue econteoe? Nem dois, nem nenhum escrevem muitos

óe nossos amigos. que nrazerosamente estão conosco nas

lutas nela e-S.Q.orte, mas que não sabem stcuer onde fica

a ACESC, que não vão síouer votar nas; eleições, deixan
cio 1 'assa entidade de cJass� abandonada.

Já e tempo oe m"ostrarmos àoueles Que tanto .lá nos

ajudaram, dentre os quais. posso citar os Srs. Prefeitos da

Capital, a Federacão por intermédio do Sr. Osní Mello,
dando-nps um reservado no estádio. Que temos valor, te·

mos responsabilidade,' escrevemos artigos, sugerimos, a

pre<::,ent.amos normas e condenamos as más acões, não fi
cando somente como merps "recortadôres de notícias de
iorn:\jfi". N�.OI É preciso votar agora em lJlassa. E votar

com rn1"\""""'-�'''' ,.,,..�n "',"""'''''''' 1"\'-' rlp"iri,., lvgar a no:::sa
•

""'l<;,sC, elegendO um homem que se esforce por ela, que

)4te Dor ela, alie fqc'l cu,..,nrir as leis.

Sei aue o Dr. Jor.e:e Cherem, fl1nrladol', e iá dirigente
rJ" A.CESC em tempos idos, é candidato às pl'qximas elei

ções, �
Vamos guindá·lo ao cargo máXImo de nOSSa entidade,

:;crvir a coletividade, hono
anelo as tradições da im�

prensa Sadia e Servindo o

:i���;;';'���:;�:;;;:;; paDio Ferrira
to do "Semanário Esportivo

��tsar��:n:�us eor;�::X:: ITO Te
A

OI·Sres O'S nossos cumprimen I.
tos. fazendo votos de ,pros: Paulo Ferreira ,LilDa, o

peridades sempre cre'Scen- Paulinho

tes nessa sua trajetória que

'�����:t�OS seja lo�a e

POR .PE��� 8OO,
DE ENTRBDD, E O SlllDO
COM REDIS FIlCILlDaDES
NUNCA FOI TAo FÁCIL PRESENTEAR COM WALlTA

FLDRIINOPOUS

�I
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Tudn em lU PagamwlS-Sem AcréscilU
Ou à Vista-Desconto Efetivo te 20./·

SALAS DE JANTAR
Conjunto íôrmíea - desde 20:000,00 mensais ou à vista CR$ 16t);\)OO,OO
('""j�o marfim - desde 16.600,� mensais ou à \,Jsta CR$ lla.3jHI,1líI
Conjunto imbuia - desde 23._,&11 mensais ou à vista CR$ 186.400.0a
Conjunto caviúna - desde 23.800,00 mensais ou à vista CR$ 190.400.00
Conjunto jacw:andá - desde 36.988,98 mensais ou à vista CR$ 29l1.JOO,()Q

DORMITóRIOS DE CASAL
�-

.

Conjunto em marfiftL- desde 23.337,03 mensais ou à vist..
Conjunto em imbuia - desde 2G.47ij,1I0 mensais ou à "isld
Conjunto em caviúna - desde 27'44.0,00 mensais ou à V.Sl"

Conjunto em [aearandá - desde 33.510,00 mensais ou à VL;\d

CR$ 186.700,&6
CR$ 211.800,00
CR$ WI.500,OO
CR$ 268.000,00

POLTRONAS ESTOFADAS EM ESPUMA
FINO ACABAMENTO - desde 3.990,00 mensais ou à vista CR$ 31.200,00
SOFAS-CAMA � �-�.. I""l
EM TECIDO - desde 3.960,00 mensais ou à vista

.

CR$ 31.680,00
Em plástico - desde 5.260,00 mensais ou il vista CR$ 42.000,00

CONJUNTOS ESTOFADOS - ESTANTES --

MESAS DE CENTRO - ABAT .TOURS
---".'
_...,.,,--_

PARJltlffoa fESTiVal CtN)
�� .. re BaRhe Em UKW-:-VEMftG (HELCftRJ

A

r gêlo -todo- equ�edo
VENDE-SE

....._ .�,-6i1""t"roca·se duas casas senão \l!lVl. de materíal e a

ra de madeira, situadas rua Jerônimo .JoSé Dias, 52 e

tundas no Bairo do seco dos Limõe&, enrcente a Fábri
de Fogos, un pouco ale: _d, volta/do Ama.de'.... Tr"t"

local com o Sr. João Nascirr• ente. no período da ma

. vetor da :;lropriedade, Cr$ :.30:.000,00.

RlIDO SOClrtl TRABAlH!SJA
EDITAL

O Presidente do Diretoria Municipal do Partido 50-

Trabalhista, Secção de Florianópolis, dê ecõrdo com os

tetutos, convoca os membros do Diretório para uma

a se realizar no dia 12 do corrente às 19 horas, na
provisória à rua Nunes Machado, 17 sala 5, para tra

de interesses partidários.
Florianópolis, 7 de Dezembro de 1963.

Otá1rio Rosa - Secretário

EDITAL
Pelo presente edital ficam convocados todos os mem

ativos da Congregação Mariana Na. Sra. do Dester

do O APOSTOLO, e do Centro Social Stella Maris pa·

�mparecer na sede social, Praça Pio XII, n. 8, sexta·

, dia treze Ido corrente, afim de proceder à eleição
novas diretorias. Na falta de número legal, proceder

� a eleição meia hora mais tarde, isto é às 20 horas.

Padre Braun, Diretor

Dtrais Elétricas de
Dta catarina- CELESC
ASSEiUBLÉIf GERAL EXTRAORDINÁRIA

�

EDITAL ,DE CONVOCAÇAO

Pkam convidados os acionistas da CENTRAIS ELÉTRI·

SE SANTA CATARINA S.A. - CELESC -, para se

m em Assembléia Geral Extraordinária que se reali·

no dia 17 de Dezembro de 1963 ás 14 horas. na séd.e

, à Rua Frei Caneca, n" 152, nesta cidade de :Aorianó
, e deliberarem sôbre a seguinte

... ",

ORDEM DO DIA:

1. Autorização para garantir einprástimo da Emprêsa
e Luz de Santa catarina S.A. com o B.N.D.E.

1. Outro� AssuntoS. de interesse da sociedade.

PRÊMIOS
FABULOSOS I

PR[MIOS fn�UlOSOS! - DUPlO SORI[IO'
/i{? sé/e ;4'

UM AUTOMOVEL DKW-VEMAG - 1963 - NOVO IBELCARI
Totalmente ecutoedc
!Va ser/e '[j'

t· prêmto ; Um dormitório super-luxo CIMO
2." prêmio. Um conjunto estofado CrMO
3.D premio. Uma poltrona "berg8m" Clr�lO

Todos da Nova Linha

CoQ.CA P"f-IC;::LII. OE '2 Mil CRUZ!';IROS OE SUA COMPRA. � CI
UM COUPON D'" stR1E "A" E CAOJl Cr$. 1.500. uI.! COUf'O,

,.

'EIS AS CONDIÇOES Do;.; Vd�DA

2O. Oh DE DESCONTO
.

O EFETIVO NAS

COMPRAS

A VISTA. OU ! � F'AGAMEN.TOSIGl" SEM
A"" .IMO!

hum-ana. que sômerue po
dem ter ongem no rrans

vramento moral de espíri ,

"':::.::::, ':::'''",::;,':;,Cartas- da
Guanab u.a ta, e usando cerno em pro_

rec a de um mui p-óp-ia
0-

COXT. DA 6.a PAG.
líca para -cíbir estes abu,
[Os que já .<2 transrorm -

rara currrqueirr.s
toa que perseveram em

suas -enrtêncíaa metamen-

te instintivas, remanescen

te" da passagem gela es

cala dos sêres irracionais,
tnrensos à noção da: res

ponsabilidade que nos de

termina luta contra essas

tendências. em 9101 da nos

sa eso.rt-uaneacão, que va

Ie' di;er do nosso aperfei_
çoamento; por lima des

sas tr:stes aberr-içôes, Sii
síamcs. há cr.aturas que
se rebelam contra o Cria

dor, agindo no meio so,
cial em que vivem de mu

do a causar malefícios aos

seus semelhantes mesmo

àqueles Que se dispêem a

levar-lhe :: frUtO h"Jnesto
das sua'� elocubrações, da

experiência � dos conhe
cimentos que hajwIU .po_
dido adquirir no curso dos,
anos. N�te caso está um

i(.llá',J \ meu desconhecido,

(jt1e d.e uns tempos a �sta
pute se compraz em. nu;,
goar,-lne dura::r.ente, u.n_
g;ndo-me cartas anõnimas
nas quais. por !ncrivel que

pareça, o insultado e o

CriadOl', e o Pai AmorGso

que nos deu o precioso
'bem que e a VJcla, pa:'a
que a tornemos eterna pe_
la nossa fidelidade as Sll'lS

santa.s Leis.

para êsse fim. únic� for
ma que me pareceu coa;
setânea com 1) meu dever
.sagrado eara com Deus

e para com os meus :r
mãos.
Não trazendo' nome, ile

gível o carimbo apôsto R'J

sêto do correto. nem se

quer de .cnde provinha .es_
sa carta eu peda saber.
Um]. segunda carta, nas

mamas cond.eôes. ,foi por
m.m que'mada. A última,
porem, traz dOis carimbos
bem claros do lugar de pro
cedência e e datada de 30
de novembro úl+lmc rata
do carimbo do correio): é
de Jacari - São Paulo,
contendo tambem a ex

pressã() - Telegráfico.

Acabo, neste Instante, de
a queimar, depqis d,e ha
ver !Iedido a Deus perdão
para o missivista blasfe
mo que, não sei por que,
elegeu_me para leitor de
suas tremendas objurgatõ
rias .exst8Jmente ao Supre
mo Ser, a qúem todos de
vemos adoração e absolu
lo respeito I Como escrevo

.constantemente sóbre as

sunto religioso em jornais
espíritas de S. Panlo, do
Rio Grande do Sul, do Pa_
raná. etc., atnlbuo tais mls
siva.s a alguem que discar
da ela minha orientação
rl";�",, e tmortal;sta e pr,�
tende levar QoQ rldicul<> as

minhas ideias. A maneira
eo""c.anto. de expressar-se
foge aos mais rudimenta
res moldes da delicadeza
e lIngua�m, prlnclpalmao
le tra.cando-se de referên
elas à Divind3.de, pelo quç
dirijo um apelo a tod� cs

crentes em Deus, a qUe me

auxiliem· CGm suas pre
ces, a suprcar para esSe
pobre lmis&vista, transfu
ga da Lei das Leis, que �
o Decá16g0, em cUjo pri
meiro mandamento se or
dena a adoração a . Deus,
cUjo 'sBnllo nome ja.ma!s
se poderá tomar em vão,
a misericórd1a dtv1n-a., pSw
ra ver se conseguimos a_

fastá-lo do despenha�eiro12·12·63
__ 1__....;._-... •

Causam-me essas cartas
uma. gl'8nde 8Jmargura!
Se e êsse o objetivo do mis

sivista· .!;lode _crer que atin

giu o seu alvo, pois que
rea:lmente sinto em ...meu

espirlto uma profunda má

gua. ao tomar cGnhecimen

tO do conteildo d .. suas ca!

tas.
Ao receber a prim.�ra

dessas abjectas �issivas,
levei-a à sessão espirita.
sob a minha presidênct'l.
e· deDais de uma oração a.

Deus-pedindo i!1erdão para.
o signatário de tais ofen_
sas ao Criador, sem dar
conhecimento aos OUtros
irmãos do que na mesma

se continha. port:Jue ofen

sas e escândalos não de·
vem ser veiculados, que!....

peque:r..a.

no qual çenamente se dóS

penhará perstsunrto em

s u ... uiaíér.: a. p:',tu_:bado_
ra e grandemente orenst-
va. atitudé'. CO;v.z DEUS.
NAO 8E BRINCA!

A e-tas

tand.o_se
ctpaís qUE J.sÜ;;� {L 8.0 ser

mão. o manei .ram ca,lgr'l�it� f�:�a�o�:��:'a : ��-- 1
fUEã"J, sem pc-ser' o pároco !
atalhar aquela fôrça. P"Js-1to que upl lca-a todcs r s

melas de a obviar; de:lO:',_ I
dem a qU0 se sei!uiu breve I

\
mente a �rda de Perna rl-

muito embora er.ejam es.,
mas .r ereced»

púhTlco e dos
da r'resmê.i-

Os frutos da Irrel'gíost
dade são arnarisslmns:
mais cedo ou mais tarde,
êtes serão tragados pel-is
que ofendem a Daus e não
têm amor algum Cl.OS seus

semelhantes

O caso bibllec de Sedo
mal e Gomorra não é ÚTI'
00; ao longo da Histór;
mu.tos outros se pod.'--.1
verificar. No instante
que datilografo e:;ta· '!crr··

ta". diante de mim e,tá I

Hi'Stória da A·rrérica Po:-

tuguesa, de Rocha Pitp.. ele """"·""W·.

que a .escreveu no

do sêculo dezesset.e.
êle à' página 183, da' rec'!u
te edição Jack:ion. em
fácio e nOtas de Pe(,r,
món;

"Viviam oOs Pernambn
canos na maior apulên{' J.

com vantagens em gron_
deza a pdos os outros mo

radare:; d� Brasil, ma·., tão
esquecid'J!; da. imodéstia,
que não seguiam outr!l.S
leis que as a 'vontáde, com
escândalo da justiça, CCl
metendo muit-Os delitos,
em qu.e :por se ostentarem
mais famosos no pode)',
pareciam men:s' observan
tes na relig:ão. P.�r estas
causa'S pregando em uma
das suas fr.eguesias, um le

Juizes rIo Tribunal que as

sistem aos jogos, sabemo,>
ser uma �nfantilidade da
FCF que g.a-be que eles tIa
balham para os clube,� e

nã() exig.e a relação dc,>
rigentes {lU outro docun:i'"
to qualquer que prove (1.:"
tais pessoas .são pert.,:m
tes a clube'.>. Os contínuo.s
e s).lcessivos- caSJS de ab'.,.)l

vição 'no TJD dão margem
a nov,as provoca-QÕes e no

vos conflitos. Exist€ sem.

pre um artigo no espirito
da lei, para absolver diri_
g€nt€-., e joga\lores e con
rt"nar árbitros. En,ão o ho
mem que tem s:b sua res

pon«�lbilid3_de 22 atletas,
le's l"Jal"a cumprir. uma (IS
sistê��'a enorme a vigiá
lo não mel'€ce mais. do que

posta ainda em prática pe
lcs que teme21 a Deus, nã()
por 'atitude servil, mas por
I"e conterem, em ,-excessos
de pernidosa animalid�
de. Cult:ve-se o s.entimen
to religioso; e(luquem��e

Inêl&'"� as gerações sucessi
vas e d-ezcerá ao .mund8 a

I,paz do trabalho feliz.
Arnaldo S.Thiago

PARTICIPACAO
• Paulo Ferreira ...

José Mendes
e

Esposa

Arnoldo Meirel!es
e

Espô.�a

CONTo DA 6." PAG.
• <.las muitos quc já Pl '5su.e.

N(}tieia-3 v:ndas daquela
,Metrópole, dão-n�s con.:3.
de ebte e �\q' _.e con-

o tí de Cam-

participam o noivado de seus filhos

Sônia Regina e Laercio

F'lorianôpolis, 7 de dezembro de 1963

R. Vt

Rua AnitTL Garibald! 67 �/.i3 Apto. 94

isto? Não merece proteção
culpados não

pun dos exemplar
!r' :I,r exemplo dos
ou! at�ngiremos
a d '!J�na e a moralização
de fi ":.,;0 esporte, e por con

seguinte a �oJta do público
ac ád.os :;12 não tomar
mcs mert.oa., enc'entes con

tra' os indicíplnados.

Não vi r té hoje, qual_
rue c-acue ex-urso de cam

p. Guanabara. s.à

ja cu nâa, sair
ele camuo abraçado por dirf
gentes -que lh�s dàc apolo
Não! E1?�' saem corren�() e

de cabeca baixa, e ainda
são u. ades .. O índice de
expu' c pequeno ea

ma' 11'ia pJr jOgD .VlO

lento. O Ile,!eSiY"ito aos !ir
birro:; já f�i abGlido, ;:01s

significa, nada menC5 que
falta de educação. xingar
um árbitro, violência e· a

ser puni-

m';'j l, III p_.,·.aJ, para JS

a:"u8_cef�'cs e pJra os que
Ln-'.[\clcm a cancha p'lra mo

hiE��r r: ap tador. E a Polí
cia sabe bem qU-2 pode pren

;;i "b�ixar o pau'
n'lm CJnflito ten

t n t'I.tErminar o árbitro
que nClda mais é que um

ser hU_l ano como qualquer
outro, em missão muit.o

mais' Elevada do que 'adêles
Vamcs deixar de ser bons,
juízes o TJD, Polícia, Im_
Jw'nsa e ree,onheço ár

bitro15 também. Vamos pre
n r cem server:dade parI
extenn:narm:JS a indi.:;pli-

A equ'pe vencedora era

crmBtitu'da do,3 aeguln'�s
tenista;: Rcn!l.Jd e Reinaldo
B3rner;, Jorge Lekmann
Paulo Ferre_i"a ,Lima R.
P 'ng e J. Hanpf.

O_J1"::' p�awr:' registramos
'J f-:,to do. IW:.$oO conterrãne
'0 q e t:lDto tem elevado nOs
'<;0 r>rdo no s.coto!" te.nht��

.

'

n8.C"ional"
� '�""_�d:-�}'i\

l'tt
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Sofreram Além de um Grande Susto
Sofrev um ectdenre. an

,

te-ontem, nas pruxjmíríu
des do Ael'coportO Hercl
lia Luz, um C_47 da Fôr
ça Aérea Brasileira. zn

.contravam-se tuo mtenor
do coaronio. estudantes
elo coréeto Cardeal Pasca
le, vindos da localidade
Treze de Maio, do Rio
Grande do Sul.

INQUERITO
Segundo pudemos linfor

mar, o eomando da 5. Zo_
na Aérea, determinou' a

abertura de um lnquért-o
para apurar as causas d)

acidente ocorrido dia II}

do corrente, !)ClT volta das
19 horas e 30 mintas.

NAO HOUVE VíTIMAS
Além do susto e leves es

cortecões nada. ocorreu.

Não houve vitimas e tão
logo o avião (aparelho C-

47) aterrtaou forçadamen
te vários pescador=e da
redondeza ímedíat.anente
{socorreram, reüran ia to
.elos Os tripUlante;; pas_
sageíros. revandoos para

lo Destacamento da Base

!Aérea de Florlanó!)dis, v
'casíâo em que foram a

\teOtldos no oóeto médico
focar. Na opor-unidade UI
',da a ba'�l:I.g;m, assim co,
uno a Mala Postal, Iara-n

'retiradas de bordo.

iDESTINO DA AERONAVE
O aparelho procedia de

B O, r r a c h a: Secagem e
Embarque em minutos

AI\I{ON, Ohio; EUA - 1'11 prenaa de ,:nfardar II fim reduzido pnru :1 uu �, pl"JrO_
tim nu,'O e revoucl"nlÍ.r1u de aef embalada em blocos nbando dessll mallelrll 11m
PlUH6S(I n" ";infco de seca

gcm e preparllçiio da berra

-cha natural acaba de �el'

anundada pela Dh'isão de

I'lalltaç&.1'I de Borrllcha da

Coodyeur Tire & Rubber

Company. Tr:ttll_5e do pri_
metru grande nregresao no

bcn. ficjamenlo da Ij.()rracha

si·c!!. em Gil IInos de cultivo

Bà"lcllmcnte, o sish'mll

<,on,,;"I. I <'m "p"ra�ão contí_

nUa de reli.llda da iigua e

I'ft·nsada como miolo de 1,:;'0
a borr""ha é I ... "da, em cor

rd" tr:IOsllOr1adora nnea res_

friamento, dir<,tllmcole a OU

"ólilfoH e u.lliform"s, para

enbarqne.
Menos o., 10 rninu tos de

correm entre o tempo em qUe
a borracha úmida é colocada
na mâqujnll até O final do

processo de enfardaII}QIlto.
COIIIO sistema antigo, de

coagulação do latex; tritu_

ração, secagem,.. embala

gem são neces�ário� para o

mesmo trabalho, de 20. II. 30

dlM.
O novo processo d�verá

pOlllllbfJitar reduç·iio do custo

edotempo depreRaração do

latex de borracha natural
Além dl$�o, o nUIll<:To de

graus do produto poderá ser

NOVO CHEFE DA REPRESSÃO AOS
CRIMES UGl'lM & fMENDA

RIO, 11 (OE) - O Dele

gado de Policia de Brasília,

SARG:&NTOS SOLICITARAM ASILO
POLíTICO.

RIO, 11 (OE) - Porta

voz da embaixada da co

Iômbía informou hoje que

aguarda a palavra do Ita

Maraty a respeito do pedi.

do de asilo formulado pot
CtnCO sargentos brasileiros.
A Chancelaria por sua vez,

scjtcuou informações aos

-ctntstõrtos militares.

HECK PREPARA AGITAÇÃO EM SÃO
PAULO

SAO PAULO, 11 (OE) -

A denúncia das agitações
que o Almirante Silvio Heck
estaria preparando em São

Paulo, deverá trazer altera-

ções no comando do Exér

cito e da Marinha, particu·
larmente na área coberta

pelo famoso eixo Rio·São
Paulo.

AINDA O ASSALTO AO TREM
LONDRINO_

mercado que tem stdo al!>r_

Ir, (ntada, dUrllnte müis de
meio século por elorea de 50
grauR direrentes.
De"de 1916, fi Good)'t"aT

"i'im mnntendo c",lell�as
áreas de plantarão dn bor_
racha na Indonésia, Fjlipi
nas; Costa nica; Brasil e

Guatemala.

Pôrto Alegre, com destino

�;e�;ff:��:��::��Vacinação dos Cães Contra a Raiva
'.conseguindo por �a1ta de A RAIVA é uma doença A RAIVA não tem CU- DISPOE CONTRA A �I- 8:00 às 12.00 hçrns
condições atmosréncas. de fácil transmissão. RA VA. Tarde: das 14:00 àa

PEDIMOS A COLABORA- 17:00 horas.

ÇAO DE TODOS

Escolha um r1êsles pontos

��I�::I",';;;: :e, J�:�in=�� Secriltarl'a daLOCAIS (ESTHEITO) I.J U

:��:ç�: d�';i::;:a:��!� A�rieultura
Ola 13 Quartel 5. D. Na- No expediente do dia

val (em frente)

Capoeiras - Café MIMI

Ola 14 Bom Abrigo .

Prata.
Dia 16 - Coqueiros: r

greja de Coqueiros
Coloninha - Final po!l�

tO ônibus.
LOCAIS (FPOLIS)

Dia 17 Costeira - Gru_
po Escolar
'I'rtndade - Praça da

Igreja.
Dia 18 José Mendes -

Próximo à Igreja S. Judas
Tadeu
Saco Limões - Ponto

final ónibus.
Dia 19 - Agronômica -

Ponto final ônibus.

HABILIDADE
O avião não sofreu da

'nos maiores graças a ha

'bilidade do seu eornandan

te, que lentou pouso de e
,

mergêncta. chocando-se
ao solo a!)ós tentar a pls
ta. Entretanto. o C-47 pou

sou em olena Bala Sul. na

localidade denominada
Baixio.

CORPO DE BOMBEIROS
14 BC e SAMOU

Merecem destaque além

'dos .pescadcres, o Corpo
de Bombeiro. um contin_
gente do 14 BC. e a atua

ção do samdu, além de ou

tras viaturas que ce des
locaram para o Aereopor
lo.

RECUPERAÇãO DA AE_
REONAVE

Apurou-se que não obs

rente a acentuada danifi

cação dos motores, há pus
sibilhlade de 'ser recupera
do o aparelho sinistrado.

Prossegue hoje a semana Aprendizes Marinheiros
da Marinha com o seguin- Leitura da Ordem do Dia e

te programa: desfile militar. 1500 horas
_

- Entrega dos prêmios aos

12/12 - Quinta-[eira 0900 _ vencedores das competições
horas - cou.ccucüo de ti-' esportivas é concurso. 1700
ro para oficiais - Stand horas - Coquetel no Co·
da Policia Militar - Silhue· mando do 5" Distrito Naval
ta e preci;;ão. 1500 horas -

Competl!;úo de footbr,11 de
salrlo pura Sargehlos -

Quadra da Escola de Apren·
diacs Marinheiros - dispu
ta da I' e da 3' colócação.
1900 horas - Competição
de tenis pata Oficiais -

,

Quadra .do Lira Tcnis Clu·
be - Final. Alocução l?elo
Exm·'. Sr. Dep. Dib Chcrem

LONDRES, 11 (OE) :..._ 50 das numa cabine telefônica na Râdio Diário da Manhã.

mil Libras Esterlinas rouba- de Liverpool. Um telefone- 13/12 - Sexta·feira

das do trem po§tal Glasgow- ma anônimo levou a Policia 1000 horas_.::- Escola de

Londres, foram encontra· ao local. �

BOLETIM-GEOMETEOROLÓGICO
DE A. SEIXAS NETTO

D:as de trovoadas

Ocorrências durante 11 meses (janeiro a novembro)
do ano de 1963, perfazendO 334 dias, para Florianópolis:
Dias chuvosos

-

180

Dias, de ressaca

Ocorrências de Vento (Sul)
Owrrências· de Vento (Norte)
Passagem de Massa Fria

Nevoeiros

l\s aut.oridades e convida·
dos e Exm·s. Sr's. - Alocu-

Noventa pJr cento dos
casos de RAIVA no ho

mem. são causados pr la

mordida do cão raivoso:
Ger-almeme- as CRIAN

ÇAS, são as maiores viti-

E' uma doença infeccio_
sa. contagiosa e mortal
No melo RURAL· {I cão
raivoso causa ou-ros gran
rtes prejulz{;.� - Transmi
re a doença a ourro, ani

mais além do HOMEM.

A maior proteção do ho_
mem centre êsse terrível
mal. é a VAClNAÇAO dos

CAES.
Cada proprlejário de cão

deve levar seu animal pa-
1'0. ser vacinado.
LEMBRE-SE:
A RAIVA NAO TEM CU-'

RA

PROTEJA SUA FAMI_
LIA

VACINE SEU CAO.

ATli: HOJE. Só A VACI
NA .h: A ·ARMA QUE SE

Funcionalismo Federªl:
Pagamento

Dia 12 - Mini�têrio do mília e Adicional dos que
Trabalho - M:nistério de recebem proventos pelo
Educação e Viação. IPASE.

.

Dia 13 - MiniStério da Dia 18 � Aposentados
Agricultura. Provisórios e Os que não
Dia 16 - Min:stério da receberam nos dias pró_

Saúde e os que não reca- prtos e procuradores.
beram nos dias próprios. Dia 19 a 26 - Os que
Dia 17 - Aposentados não receberam nos dias

Definitivos - Salário ra- própr-ios.

Brinquedos pelo
Crediário

NA "A MODELAR" DE UTILIDADES
DOME'STICAS

Negar as vantagens que o

crediário oferece ao publi
co consumidor, é o mesmo

que negar a claridade do
dia ou li escuridão da noi

te.

Bonecas, triciclos e toda
esse variadissima escala de

brinquedos que enche de

esperanças e alegrias os

corações juvenis, seriam de
difícil aquisição se o paga
menta tivesse que ser feito

de pronto, no ato da com

pra. Só mesmo para alguns
privilegiados. O contrário se

verifica quando o pagamen
to pode ser íeito á praso.

Represent",. uhuLl1facUidaptj
notáve1.
Pode alegar·se que nos

crediários a mercRdoria
custa um pouco mais caro.

Ma�l êsse J?ouco ainda é

multo, muito menor, do

que a percentagem da des

valorização do dinheiro ..

A alta -dcs-erecos na maio

ria dos casos, é infinitamen

te maior do que a módica

percentflge� que �obrccar
rega o artigo comprado à

prasc. Hoje em dia, o pro
blema da reposição dos es

toques é verdadeiramente

crucial para o comércio

crediarista. É O devorador

dos lucros. A Modelar de

Utilidades Domésticas está

apresentando, para o Natal,
uma grande variedade de

lindos brinquedos. E íRlar
em Modelar subentende fa·

cilidades na aquisição, boa

vontade no atendimento e

modicidade de �reços.
ção pelo Exm' Sr. Des. Ar·

����:::::::õ�: R:d��:O::': M!lis uma TIurma n� (seola- 1) PremIQs especIaIs no U. u

;,;��:,�::;� "�a ';�iod�u�;� fllml'II':lr Rur!ll l'�o Jllse'J3. 2) Concurso entre cole- U li U .lu li
giais do Curso Primário -

Comissão julgadora desig- A Escola. Fomiliar Ru

nada pelo Exmo. Sr. Secre- ral São José" de Palhop,
târio de Educação. >t'm .nosso �;slado· formo..!

Zanzibar independr.nte
A ILHA de Zanzibar C8_ zibar e Pemba, que em

\ebrou onlem scu primeiro
dia de Independpncla com

notas de, reconhecimento
de govel'nos do Este e 0;.)5

te. O novo EStad0 recebeu
a indep..�ndencia da Grã

Bretanha em uma sCl'le de

cerimonias' oficiais, presen
ciadas por rcpr(:!sentante
reais e diolomatas de 70

1890 se converteram em

protetorados Ida Inglater-.
ra. QnteIJl à noite, quando

�a:.n�i�lf��:!�r�eal:�:!:
hora<; de vida, o país co_

meçou a receber notícias

oficiais do reconhecimento
diploniativo . dos Estados

Afro-Arabes. Moscou e VaI'

naçtiE-;;. A cerimonia pôs sovia e Berna também re-

fim a 73 anos <le domínio conh.ecerajm Zanzibar.

bdtanico nas ilhas de Zan

TAC·CRUZEIRO DO SUL
OS udenistas não gostam que o governador Celso Ra·

mos incursione, de seguido em seguido •. pelo interior do Novos Horários dos CONVAIR 40

Esta:Otêm razão . .:: que o sr. Celso Ramos NÃO VIAGEIA Direto a São Paulo e Rio de Janeiro

DERAIWE, como dizem os ,rudes e bravos cabôclos da 3a. 4a. e 6a. às 11,45
!iUU terra,natal: ou vai iniciar obras com conclusão mar- DOMINGOS _ 14,45
Cl\daA:ufi�:\ i�;�u;��a�:�d��:, p�o:a��cou f:7arP�:� p��:::� PARA
Vt'Z como go\'crnador, assistir·lhe-á, o direito de Cl'ceber PORTO ALEGRE
rio lJOVO a quitação das suas promessas de candidato -

3a. 5a, e SABADOS às 10,30
(!in'ilo qUI' o chçl'e da UDN não pou�e reclamar, q�ando
tcrmi_nou o guvêrno, e teve que negar haver promebdõ o DOMINGOS - 11,15
Que Ilrunidi!l(1 IHl\lI"Ta. ('111 vários aiscursosllublicadns .

TAC-CRM'_EIRO 0'0 SUL _ SErv1'PRE

�:�iª�2:2:�;,i ::,'�:::,�:;;:f:
tJr'-'C U��'�i�A,G,E1;;l' "

51

169
211

40

265

mais uma turma de Edu

cadoras Domésticas Ru_�
rais. no dia 8 do corrente
Com programa singelo

e significante. as n'.)vas 1'5

Educadoras Domésticas Ru

rai·,'; colaram grau depois
da Missa em Ação de Gra

ça celoebrada ni} Matriz de

Palhoça pelo' ReverendO
Padre Luiz Gonzaga A

dams. Os disClll'SOS de 0-

radorE'!; do. turma, forman
da Aurca Tenfcn, e do pa.

raninfo dr. Luiz Gabriel.

Secrelárlo da Agricu"Itura,

mereceram clemo"ado,>

cumprimentos dos preser.._
teso oor dizerem sôbre as

'Sunt;s do meio rural d'.)

n,osso EStado.
POI' ultimo, falou o di·

retor da Escola Familla-"

Rural fazendo um apêlo
de C'Joperação p,lra o fu

turo, e agradecimentos I>in
cero aos colaboradores

presentes.
A exposição dos traba_

lhos realizados pela rur
ma que deixou a :IDscola· foi

demoradamente visilada
pelo ilustre paraninfo a

tompanhado do Diretor'
da Escola.

CONTINUAM OS RUMORES SÕBRE A
REFORMA MINISTERIAL

BRAS1LIA, 11 (OE) - O que a escolha de ministros,

Deputado Luiz Viana, afir- deverá ser feita com apolo
mau que as noticias de do Congresso, para que não

uma posslvel reforma mi- se estabeleça um conflito

nisterial, v.em inquietando entre o executivo e o legis
todas as partes. Disse ainda lativo.

SALÁRIO MíNIMO: REZONEAMENTO
PRONTO EM DEZEMBRO

RIO, 11 (OE) - Até o dia ceu da, Cruz César. Os câl-

31 de dezembro o SEPT de· 'culos dos novos níveis sala,

.. tÍi rl�ffi. "!)or rua vez. devel'i,Q

de jaricir(l.
para (I rezoneaJil.l"nto. rere

r('nl('� no snl:irio Il1ínir-ln,
ficar prontos durante o mês

sC'l:'md,.

Praia de fora:

D�[STADO
_ O fUlS AJlTICO OIUIO 0& UJlTA UJA.BUf&

- •

rlorianfil)(J�is, (Quinta·Feira), 12 de Dezembro de 1963

ENTREVISTAS E COOPE_
RAÇÃO
Rádios da capital deram

ót!ma cobertura ao acon

tecimento. Os passageiros
foram entrevístado-, a fim
de Informar bem o púhll
co

�

Foi imprescindível
também a' cooperação dos
radio-amadores que cnvut

garam informações às ci:
dades do Rio Grande do
Sul, comunicando Os por>

menores do qcarrído..
Um C 54 da FAB trans

p rrtou onrem os pasliaget
ros pi Rio onde se encon-

,.ao e Repressão aos Cri- f.tOU.IU1SJlI!lWtITAOOIRA5fl iram hoje.m'é"*- contra a Fazenda
..�=======':"======"""=>C. Jcsíno rda suve Arnarat, 'rransmíttré n cargo o Gal s·emana da Marl"nhaassume hoje o cargo de Francisco Saraiva.

onere. do Serviço de Preven-

continua

Praça
Dias Velho.
Dia 20 - Praça Floria

no Peixoto (frente a rua

Esteves Junior)

Praça G. Varvas (frente
C. Bombeiros '

Dia 21 - Largo Fagun
des - Rua 7 setembro
Largo 13 de maio - Prai

nha.
HORARIO: Manhã: das município.

Faculda�e de Direito
curso pré jurídiCO

Continuam em grandes NELSON TEXEIRA NU

atividades o Curso Pré-Jurí- NES (Conhecimentos (lo.

dico, organizado pelo "cen- ratsj OCTACILIO CSHtn.
tro XI de Fevereiro da Fa- LER (Sociologia) e LU,U

culdade de Direito da Uni- NE KOENING (Pranoêst
versidade de Santa Catari
na. São os seguintes os pro
ressõres do Curso: PÉRI

CLES PRADE (Literatura
Brasileira e Portuguêsaj,

As aulas são ministradas.

partir das 19.00 horas. AI

inscrições são feitas no pro.
prio Centro.

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

OUTRA DAS Mil

Em Anta Morta, Lebon Régis, foi construida OUTRA DAli
MCL

Na entrevista que recentemente deu ao CRU
RO, e cuja repercussão foi considerada deccpcio
te para seus fans, o sr. Carlos Lacerda, com a pr
pação de elogiar o sr. Jânio Quadros. destacoll
duas frases de campanha, considerando-as per!
e exatas na sua verdade.

Uma delas é a seguinte: "Os comunistas

Irrecuperáveis para a democracia."

Ninguem ignora que o governador da Guana

não nega esta outra verdade: o sr. Carlos Lacerda
foi comunista. Coube-se, em 1935, numa das nlal
çoncentrações do Partido Comunista, ler, 'ao mie

ne, um manifesto· de Luis Carlos Prestes - frto
graficamente documentado.

Conclusão da confissão: o homem é irrecups
para a democracia,

Não sou em quem o diz. É o próprio,

��
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


