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Mais uma vez destaca
se um calarinense

dOaE��'�;O ��iO��P.�LLf�: Prêmio RiÇJ Branco, na Aca-
� demia ,Militar de Agulhaslho do nosso prezado con- Negras também em I" lu

terrãneo Sr. ArLhur Capella,
alto rurwíonãrto do Minis
tério da Fazenda, já em go
zo de merecida aposentado
ria, e de sua exma. esposa
d. Maria do Carmo Capolla,
resi?entes nesta Capital, on

de gozam de gerais estimas
e alto apreço, integrantes
que são de família tradicio
nal.

Por noticias particulares na sua Passadeira da Me-

���; A�n�o��;��LA qU!e� �:lh�A;�Ca:;�:al e �::��::
de concluir o Curso da Es- sendo um dos poucos Ofi
cola de Comando e Estado cíaís que a possuem com

• Maior do Exército, ctassín- três corôas.
canco-se em honroso prí- Conquistou tambem um
mei ro lugar. valioso prêmio ofertado pe-

no� ����:�ei;:ti;f���:" ;���: "' �aa_ Missão LVIilitar Ameríca-

cipalmente porque quando Ao fazermos \ este regts
da conotusão de outros Cur- tro, como das outras vezes,
sos Militares já haviamos Ievamcs ao ilustre conter

râneo, que tão alto têm
elevado o nome da terra
natal no conceito nacional,
o nosso grande abraço r1e

felicitações e os nossos

cumprimentos respeitosos
aos dícnos Genitores e de-

feito o rexístrn com a mes

ma classjücacão em primei
ro lugar.
O Major ARY CAPELLA,

muito relacionado e estima-
do nesta Capital, onde goza
de um vasto circulo de amí-
zades e de admiradores, em

dez anos de Cursos MILI-

TARES, nas Escolas Prepa- -- _

ratória de Cadetes de Por

to Alegre foi classificado

em ",I" lugar recebendo o

mais familiares.

NOTA
13. Salário O COTOn,el Comanrlan-e

do 14. BC., a-vaa que Os cun

d :'9,t<iS in�ri1::.; em 'fu'tll:;'"bro. 49 �orrente anl1 aJ

NEPR, deverão comparo,
cer ao 14. BC no dia 17 pró
xmio às 17,00 horas, Im

"pretertvetmente.
ELMO DIAS DA MOTTA

Cap -6/3

Dand'o. cumprbnentc
Ieglslação traJ;l'llhis(a, o

Prefeito WALDEMAR VIEI

RA determinou que rosee

pago hoje. dia 14, o 13. sa

I táno. aos operártcs da Pre

rehura.

Mulher também Isz automóvel

(SÍD� �o�B�et�oGeO::::::l����oJilc.-_,""'--
Ao SEIXAS. NJ1:'M'O váJ:dr. até às ?,'U8 bs. do

dia 15 de dezembro de 1963
NTE FRIA: Em curso; PRESSÃO ATMOSFÉRI
Ml1':DIA: 1006.7 milibares; TEMPERATURA ME-

���6�Ig�g:ID:SD!!::LA�!;a�i�E�I�� 5 7�::;�
egatívo _ Grupos cumulares esparsos _' Chuvas IocaSIOnaiS esparsas _ Tempo Médio: Estável.

Celso envia mensagem à Assembléia;

Vantegens para Fixação. de
Médicos ondenêc Existamin-:

DIO 14 (OE) O presíden
te da fr-ente Parlamentar

Nacionalista depu-ado Ser

gio Maga'lhâes- ;nhrmou
que na próxima semana

vai .pedir a saída do Bra

sil dos quadros da Orga_
nização dos Estadas Ame

ricanos. Afirma o parla
mentar ter falta documen
taçào provocando que a

O governador Celso Ra- tiva, concedendo vantagens Assim o médico que íns-
mos acaba de enviar mensa- aos médicos que venham a talar consultório em tocaü
gem à Assembléia Legisla- residir em município onde dade em que não haja pro-

não haja profissionais. \;

Nas flagrantes o Prefeito Fleith âssimmdo o termo de pósse c �(Io cumprimenta

do, pelo Governador co Estado, aparecendo também o Deputado l'flUO Rocha' Faria.

Pcraute fi (�!Wullad!)t Celso Ramos tomou posse no cargo de Prefeito do Municipiu
d9 r'tçarras o SI. +ranctsco Lcopotdo' Ffelth. () ato realizou-se !lá Mtima segunda
feita, no I'aracto ela Agronômica. tendo também comparecido o Deputado Paulo

Rocha Faria, representante daquela região na Assembléia Legislativa

próxima reunião do" chan
céleres, visa Interferir in

tensamente a nossa políti_
ea externa através de uma

manobra para forçar o

rompimento das relações
brasileiras com Cuba. O as

sunto jâ esta em debate
nas reuniões que elemen
tos da esquerda vem. rea
lizando na Guanabara.

rísstoneís serão contrata

dos pelo Governo, pelo pra
zo máximo de três anos,
com gratificação igual a

duaa vêzes os vencimentos

do padrão mínimo do cargo

público do Qulfdro Geral
do Estado,

-

O profissional atenderá

gratuitamente os indigentes
e necessitados, prestando,
também, serviços de nature
za médico-legal, quando re

quisitado pela autoridade

competente.

O projeto reza, ainda, que
a instalação posterior de
outros facultativos no rnu

nicipio não exclui o benefi
cio concedido ao pioneiro,
e aos médicos contratados
ou. nomeados para prestar
serviço,s em município onde
não haja profissional, e exis
te serviço efetivo de medi
cina sanitária (põsto de

saúde), o contrato com en

cargos do artigo anterior
será feito à base dos venci
mentos minimos do cargo
de Médico do Quadro Geral Sr, Otto Julio Malina, quando mostrava o ATLAS ao dr.
do Estado, acrescido de . Hélio Gaynete delegado de Furtos e Roubos, (Reportagem
50�/O. na última pagina),

Enorme ação· julgada ontem.

. 'p.eto Ttibuflà113e :Justica
Vinha tr-arpitando há anos tarde o ativo' e passive des-, xepecõ, dr. 'R. R. AlIIBS,

na comarca de Xapeeó, em sa sociedade foi sucessiva. houve apelação ao Tribunal
Santa Catarina, a ação de mente incorporado "por di, de Jnsttça de S. Catarina, e
reivindicação em que cessío. versas empresas, até serem a sua 2. Câmara Civil dou
nários de direitos na, heran- as propriedades adqutrídax

��a!�v=� La�� f::eS��:i;P:;� ��r�������, & ���a.�a�:�
severança e Capetinga, a do Sul.
primeira compreendando a Alegavam porém .os rei
quase totalidade do muni- vindicantes que o domínio
cípio de Marmeleiro, no Pa- sôbre aquelas fazendas não
raná, e a segunda em S. Ca- havia sido objeto de trans-

ta��� 1929 o cn'p'italis\a r '-iS:- ��:�n�������;á����: �?ee�a�
gent.ino Luiz Pastoriza ha respectivas escrituras não
via transferido os enormes faziam qualquer referência
lptifúndios, recobertos de aos domínios questionados.
pinheiros, à firma Ingeniero De outro lado, \Luiz Pastorí
Luiz Pastoriza Ltda.. za ainda figurava nos re
sede em Buenos Aires. Mais gistros de imóveis como

proprietários das citadas
glebas, já que as vendas ul
teriores não haviam sido
transcritas.Dezembro'à Noite no Ouerência Palace

Foi um Sucesso

I Esquerdas Querem a Retirada do Brasil dosQuadros da 014

gar, com clistinção, receben
do a Espada e restituindo o

"Espadim de Caxias" que
foi recolhido no Museo da

Escola, o da Escola de Aper
feiçoamento de Oficiars, em

1" lugar, e agora, concluín-

--=I=----".---------,,-----=IO±-·
-------

�1�:7��:!. :::��:�l��::' ornoujposse 0,; Pref.�de.,1 içarrasrecebendo mais uma corôa -

Por sua vez, a firma Dam

bros, Piva & Cia. sustentava
em primeira instância, atra

ves do advogado dr. Murilo
C. Annes, que os reivindi-

No.ssa reportagem assis� 'Gemla!'t de Souza. que "não completando a relação dc,; tcriciuma; Maria Auxilia- cantes tinham recebido o

tiu, uma da�, mais eregan- desfilou por eEtar em Sã:) TREZE i:)l'Ot0s dr S.C. 1963 dora Schaéfer, de Bru�- preço das áreas vendidas, e

�e; �:o���:::t����:raf��� paul_o -em g'ozo de férias, Maria Ad�lia Bort.oluzzi, ����s�a���aC��:i:dia'G:J�� ���r P:r��:�o :�g��era��:�
ZE, no Querênc!a Palar�e __ '"--''''' - çalves. de Blumf'nau; E_ que diziam respeito a ter-

���:�: ;:,��:::;E;;�:� ftry Danoso proibidO de ��lnJo::��ce�;';U���:�I�: ;;�O���;:d�:::,,:'::�:�:
b

.

d
. U1Z ennque, deu

de "todo o ativo e passivo"

�:�f�;,i�g;!::il� ouvir fi FI��Flu de hoje �;���:;::��J:l��:�:;- �:i�����::.i��L:::::�;:'
que após o desfile d0S Br'J RIO 14 (OE) O famoso ,ry Barroso disse ·que rece que merece registro: a fes os imóveis.

to-s Elega,ntes 1063, a fes�:t comp0SirOl' Ary Barroso �á beu inst�uções de seus me ta terminou corr.o aUtén� Julgada improcedente a

continuou com luz de ve- se encontra em SU'l resiT dicas para não ouvir o jo- tico carnaval. ação pelo Juiz de DireitQ de

las, mostrando um cs- dênçia depois de quarenta 'go Fia Flu de hoje, pois ---------.--------

petáculo sim!}lesmente ma �a::isded�-::u��te�I��:loeste�: �l:r�e:oderei cer emoções Novos Contabilistas:

���:�:::�:f�?T:ã:::� penot�e la "I"C'da"1'0'mmo"'�n�-t-o------- A m a n h ã Farmatu rél na
d"filh"'dQ,g,afico'd"..lii E,s'cola Nereu Ramostrês jornais, que tem coma

.'

patrol'lesse sua esposa dna_ Intensl"voI,aoema. o "dial"'. Ney
Neves, eXtl'eou :>ua ap!'e
.sentação na sociedade. des

tacando_se oficialmente.
lendo a lista dos TREZE

BROTOS e San� Catarina

1963 _ principalmente C"-;

sere de F!)Olis, desfilanclo:

A participação do sexo feminino no' setor industrial

esta acusando, numericamente, aumento progressivo, prin
cip�lmente após O advento da indústria de auto-veiculos no

Bras.il. Pesquisa. realizada nas instalações da VOlkswagen
do Brasil, em São Bernardo do Campo (SP), revela que
mais de 500 mulheres já emprestam sua contribuição dire·
ta à fabricação dos veiculos daquela lllarca. Não estão ape

na? nos escritórios. Traball18m, principalmE:ntP., nas séções
diretamente responsáveis pela produção dos veículos VW:

funilaiia, soldagem, tapeçaria, linha final de montagem. etc.
E percebem vencimentos ictentlcos ao sexo oposto, de a.côr

do com as respectivas funções. Ou mais, em alguns casos,.
d.ependendo da tarefa que executam. Muitas delas exercem

cargos de responsabilidade: feitora, sub-feitora ou chefe de

turma. Trabalham não só com a graça e faceirice peculia
res ao sexo mas, sobretudo, com o carinho especial ql�e

Deus reservou, para tarefas de!icadas, aos 'cuidados de

mão!' femininas. I'fo inicio da fabricação de automóveis

el1l numero reduzido. HOj.e, somam centenas, s6 na

do Brasil (folol al1menlundo, com o valor de

"mdol.i"id"o. a colaboração da mulher brasilej,a ao

São Paul0 14 (OE) O
DOPS estabeleNm

tra data, afim de evitar os

choques com a Polícia.

Realizam lie amanhã "s

soIeni1da(les- de fonn':ltura

ela Turma de Fundação da

Esoola Técnica de Comél'
cio Nel'eu Ramos.

Os Contabilistas d,e 1963
têm. como' patrOno o pro
fessor And.I:elino Nativida
de da Costa', brilhante o

!idal do Exérci to e 1l0SS�

tura da FacuLPade de Di�

reito e um dos mais de3_
tacadas acadêmicos daque
la instituição de ,ensino

liuperior.
A turma de fund�ção ,ia

Escola Técnica de Comér
cio Nereu Ramos presta.
ainda· homenagens de hO�l

provimento ao recurso para
reconhecer o direito dos
herdeiros do dr. Luiz Pasto
rtse. Entretanto, O voto ven

cido do des. Victor Lima

ensejou embargos às Câma
ras Civis Reunidas.

Hoje, sob intensa expec
tativa das partes e dos dez
mil moradores nas áreas em

litígio, foi o rumoroso caso

submetido ao veredito fi
nal da Justiça catartnense.

Depois do minucioso rela
tório feito pelo' des. Osmun
do Nóbrega; sucederam-se
na tribuna os advogados dr.
Paulo, do Couto e Silva, de
Põrto Alegre, sustentando a

improcedência da ação em

nome da firma rio-granden
se: e o dr. Gaspar Coitin\lo,
postulando a confirmação
do' aoórdão que acolhêra a

demanda. .Depois de longos
debates, decidiu o Tribunal

,iulgar a ação improcedente
e reconhecer o direito de
Dambros, Piva & CiM_ sô
bre as terras reivindican_
das, e, em consequência, a

legitimidade das coloniza
ções efetuadas.

Segundo apurou a nossa

reportagem, os herdeiros
do dr. Pastoriza pretendem
ainda levar o caso ao Su
premo Trihunal Ff'deral, em
recurso eJdraordinário.

Korb. E' orestí'lda, tam-
bem, urr.a homenagem pós
ruma ao saudoso éX pre_
sidente Nereu Ram0S, pa
tl'Ono da E'scola.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FAZEM ANOS HOJE

SR .. \1'\TONIO C.\ltT,OS ImITTO

Com pruzer noticiamos para O dia de hoje o transcur·

f.O de mais um anh'crsário natalicio do nosso prezado aml·

go sr. António Curlos Britto, alto funcionário do IAPC e co

laborador desta Côlha, com sua conceituada coluna "PRE·

VIDI!NCIA SOCIAL", e pessoa larga,mente relacionada em

os nossos melas sociais e culturnis.

O ilustre. r.atalici:;ml�, por seus dotes de coração e ca·

raler, se'npre voltadc para as ;)08S causas, se_rã, estam�'i
certos, alvo das mais sl�'TllCic8ti\'as demonstraçoes de a;,m�..

ço '! estima. Portanto, sobradas razões àqueles que fa::e�
pane de �cu circulo de amizades, levarem ao sr. AntOniO

Carias seus resoeito'ios cumprimentos. Nôs de "O ESTA·

DO", que o tem�s no rol dos bons amigos, a.braçamo.lo �

fusivamente cmn votos de perenes felicidades extens!vas a

sua dignissima CamUia.

SR .. OJ,f\'IO VEI,ENTE "lEmA

.. \ .·r",mhid'" dt' huje a.tilu.
I" aS lI"dll� de Ollro do f'�_

Hal OS(",\II UO�:'i.\S:SIS t:

I.I'IZ,\ SMI.\H Ui)X�.\SS':O.

CINEMAS

Cartazes do Dia
- CfNTRO

são josé

lIon....'o I.IIplO - em

ii� 1 1 {"! � :1 ,1/1 _ 1 " '�1 n�,

'J'nny ("urlh

nehhlo Ileynolds _ cm

\ 'J'.\lIt:RXA nAS 11.1·_

�õF.S r-eumnxs

('.'I1�"r,,: _ nt� ;; "''',"

ri�z

\an 1I1fUn
,

)Iylén.· IJnll"n�('o'
Ch ..rl"M Lnul/:htu"

Eleonor:o III)I!�I. lIr,..:; ..

sou ilEZ HAxnEIU.\S

rox,
t·0".·::11.1,;

t'cchadn "li r" rer"rm\.'; t'

.11"";:'0 d" Cinc",�".'oPc.

� BAIRROS

gloria

lIon"ldo I.UllU

nn�� .. S meios �<M:i4iS, {I e,.�:1!

n:,I:llk1a"lc, rcct'pe1unar;i p"s
.""sde.!luasrcia"õ"""on,isr_
"'.ndo lã .. sing-ulaf a ...mt ..ó_

gWnlO. 1't'lo Irans<:"uo d.. r"

Il� cveotv, ·rllh.,s, g-en."S; no

f"Li" nd." (a.li" '(,Ulr, iu\j.,

Mi��" ... 01 .\çãu de f;r"�,,Ii. na
(";'peh, do Colt,',.:! .. Clllarln"H

5.',,;'� S;l11 h,'r""

C..nsliluem" prulc <1" ;111'_

tr,,01 .. rQ.'al n� �"_lC"inh>� PI'._

�""�: ii)" . ./0';<1 Ibllt·�ta tJ.nnn,t"

�I", "II�lId" "on; d. El�" J"rJ.:1'

ltonnasels, 'r. Z�n .. n Vitur

JlunnaslIl", r"""do C"tll d. "t ..

ria de 1."lLrrit·� U..lrii" lI"nn.,�

Professor de CI!
res 8íblkas

Ia 1I"",anlanflã tran1:lCQrrt', ma;
j� UI\) llnlversâr1o:> natlllídu do

" .. '""o prt'�ad(l amigo '" il\L�_

're .,"t'stadllan ..
,
prOft'ti�"r 1'..:

("uras Bíblica>!, cumo i �fI'"
mente conheddo cm m; m.,'s

",,'Iados' setor",s, não �Ó dn

.{t'rl''' calarinens.e,,,ndcte.,,
p,,'.lado Inestintã\"eis s"'r\"j�u,;
m,,� lamhém '" sobretudo" CI\\

"",r;,. g-rIlHde�, ,·apitllis. h.a�i

Ih�ji" 1, ... lu q"al ,,, I' ef'�Il"',

ride de amanhã d"s I\\als s!�

nifjc3tinls àquelelj (l\Oe teR.

l. ,'etltU.II ri", prh·:.r da �U;t

"1I\;�ade " da �"a inf1nlIU"};""

Os qllt' faz"m e'ta fôlha,
�",s ..dando_$t- ii" manlfellhl.

�ÕC5 de "prê�u e t,,,tlm,, (I""
for"'m conf",rldas aO Ilw'rc

!III � " 11/2 h"
C"harttOn lIelllon

Snphi" I.o,,-n

t:L cm

('t'tI�lIrl': "t� li :lnuS
Sentimo·nos pl'aZGro::::os em registro]' na efeméri{!e que

..."

hoje pOSSIl o decurso de mais um aniver�árjO natalício d?
r,osso prezado amigo sr. Ollvio Valente Vieira, pessoa m'H' impérioto estimada nos nossos meios sociais.

•

Ao nataliciunte e sua digníssima família. nós de "O ES·

TADO", iOnTmlnmos sincero:> votos ,deot)pere�es falicida· J""I<>: rl:!:�S;:lmITOldcs.

pe. Luiz Gonzaga Adu01S

sr. Lupercio V.rlsslmo dos Snntos

sr. Odmnir Teixeiru

�r. Joiio Roberto dn Silveira

'<'j' . .'\lberfo de Farins

sr. Antônio Kowalsl(
sr. Jose Benclvuni
�r. V{i1son Andrlani
sr. Deodoro Gomes
dr. Rogério Stocteran
sra. Robélla Vieira
Ha. OsvaldlnR Damasco de Oliycira
"sra, Alafdc Ga]'cia da Silveira

sra. Maria. Aparecida cle Souza

srla.. Z�f('rlna do Vale

1I0JE () (;.\1.0 �ou En
Ronaldo Lup.,
('en�\Lra: alt ;; """"

r-
âs � _ � II'! _ 9 ln h�,

)llIton JUhel�o

Gr:,dnda Freire

i .- raJá

sls. '''. C1{1\'19 lIuno&s&I", <'ll

�lLd.. <"I,m d
..
OCilia (:0''''01-" no"

n,,'.,J,,_ d. )Iarla J;omll", Rt>n_

,,,,�tlll\ Pllcioi, ca!Jada cunl ..

ir. L:ulllt-lin.. ""cioi, d, T_

""ne lIunna�si�, H",'illratl ea".
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(Cont. da últ. p81{.)
ceara. e o seu Roteiro do
Bom Senso, com prefácio
do ntstcrteuor Raymundo
Glriio, está prestes a satr.

Colabora, atualmente, em

Gazeta de Noticias e 'rrtbu

na do Ceara. ambos de For·

tnleza.

ItIWORMlJl.Ji\Ç.\O ADl\t1·
NISTRATI\·..\ NO CEARÁ

Após enaltecer a "nature

za exuberante de Florianó·

polis, que lhe causou ótima

tmpressão''. manifestou o

sr. Ezequiel Menpzes qUf',
"--e rôss� mais moço, talVt'z Ic!!)ljves.,,� aqui, ao lado de

�'�e��I�: ��lJtiCO 'parHdá:
riO, é altamente rel&cionado
nos clrculos polltico·admi·
nis! raUvos, prestando seu

depoimento sóbre o gover·
no Vlrgfllo Tâvora, sobre o

qual disse. inicialmente, ser

"o mt:ilhor destes vinte

anos", E continua: "Sua

ação administrativa estâ
sendo sentida. em todo o

interior do Cear:i,. Adminls'

tra com honestidade, dina·

mlzando todos os setores

publicas e administrativos,"
"Eleito por uma uniiio de

(Cont. na 11'. pág.)

Jango em Ilaqui
UBERABA, 14 (OE) - Se

gundo informantes, o pre
sidente Goulart regressará
hoje a Guanabara, seguindo
imediatamente para Itaqui,
onde presidirá solenidades

de ent rega de certa. de dois
mil titulas de propriedades
aos lavradores Fluminenses.

'4íi O ÚNICO ",,-
10QO/oSCOTCH
ü�j V1(HISKY _$)J
j engarrafado no Brasil
)
..

' .

·'Iiié"
e '-1i;,.�

1b-e'@rn�lI
�l!JÃ)Y1�liit:iiEit;iil� puro e genUíno Co.
mo é recebido ela
Esc6e1a. com õ anos
de envelheCimento;
nao lhe é adicionada
qualquer outra es.
pécle de álcOOl•

.;; .i

irir.fa'õ·tl
".

(5.\0 :IOS.:)
,,� 2 " !!Io�

•

Charlt"n Jle8tun

't:1t,..""r l'arkt'l; :ft1"...OtMI.. em FLORIANOPOlIS
JAPY FERNANDES

lo
,_
ffua Trllra�o, 19 "bl'8:do

_ J .�

;-- cO/7teciFnentos '. Sociais
l..

O Casal Oscar Bonassis festeja bo
das de ouro - "Noite do Pierrot".
com concurso de fantasias do

Carnaval Carioca
1 Em São Paulo, procedente de Lendres, 10 Eu movimento a ntretoTia do Clube
chegou o primeiro Avião "Dart _ Herald" Jolnville, para a esperada. noite do RevelI·
a turbo-hell'ee adquirido peJa Contjl8nWa lcn - O "Society" da cidade dos Príncipes,
Sadia - Dt-ntro em breve chegarão mi estará em pauta.
outres, para irúciar a linha Rra.",ilia O. F ..

ao Rio Graode do Sul. I/I

/ I / 11 .Festeja hoje bodas de Ouro, o casal ar.

e ra .. Oscar BonlU>Si", (Luiza - AlI Cami·
2 RIO; NO prÓximo sáf-orto estará coten .. lias Bonassis e Nahas, 10'0 mais reeepcle
do grãu na Faculdade de Comércio do Es. narão convtdados para a missa em ação
tado da Guanabara, o discutido Osvaldo de Graças e para um jantar americano -

Morttz. Acontectmentos Sociais deseja ao casal

BOIllIssis, os melhores votos de felicitações.
II!

Iii
3 Procedenw de Porto Ale�re, encontra.
se em nossa cidade a sra. Helena (iltro. 12 Na nsta de hcspedes do ouerêncra
Calles La Porta - A Srn. Garl)flllles La Por. Petace O Engenheiro e era. dr .. Mauro vté
ta os nossos votos d .. lJôas \'il1das e (t'Uz gas do Estado da Guanabara, que em nos

estada, so Estado esta em missão do gcvêrno Cet-

so Ramos.

III
II'

4 Jantar: Num jantar de contratemízação
a Dfretoria do Clube Soroptimista recepcio- 13 'luHo comentado o betísstmo conjun
nou no restaurante do Hotel Royal, suas to estüo Impelin, para sala de \'islta, e�

associadas e convidados especiais, desta- posto na loja "'A Modelar"...

cando-se O Secretário de Interior e Justt-

ça e Sra dr. Mario Tavares da Cunha Mel- / /1
lo, PresideIJte da Lions Clube e sra. dr.
Heitor Ferrari, Presidente do Rotary ctu- 14 A elegante sra. Miriam Bauer, num bo

be e si-a. Egídio Amorim. Justas, e mereci .. nilo conjunto de sala e blusa extrelou sandi
das forum as saudações as srus. Maria lia Ol.eopatrn, adquirida na loja Ravena. .

Madalena de Moura Ferro e Emiliana Si-
. I

mas Cardoso, feita durante o elegante ian- / / /
tar, que nada deixou a desejar mereceu-

da os melhores elogios a. Direção do Hotel Jii O aniversario do dr .. João Assis acun·

Roya), e especialmente a srta. Zilda GDUlart teceu com rodadas de uisque no Querênci8
PresiCiente do Clube Soroptlmista. A Sr'b �Iace, e também wna movimentada pei·
11m Tavares Moellmann figura 1'e nome 1Mda f'm.. alto mar.

internacional, tambem foi pont� alto no

movimentado jantar. / / I

11/ 16 Foi eleita "Miss Elegante BangU do

'Clube ]5 de OUtubro", a srta. Soeni Maria

5 .. De cabelos longos e louros, com char· Ferreira.

me de broto de 14 anos, circula no SClcie-

ty de Itajai, Rosana Bauer Ramos.. / //

// / 17 No clube Doze de A"ôsto acontecerá
a soirêe de Natal, com a a.presentaçio da

6 Acontecendo em nossa cidade num lu· "glamour" 1963 - A Diretoria da Revista

xuoso carro, o sr. Elias Nereu MedE>lr(>s, Social do Oube Doze de A&6sto. estari na

procedente de São Paulo, comlssio para a escolha da nova llamour,
e dará ampla co1K'rtura à Noite de Elerin.

III ela.

III7 Está sendo esperado hoje em nossa cio

dade procedente de Brasilia, o dr. Wilmar

José Elias Chdc do 16" Distrito Rodovh\rlo, 18 Em pról do Clube Soroptimista dia 18

c o dr. Teodoro de Olivdra Leitt', ... do próximo mês, reallzar...se-á a movimen·
tada "Noite do Pierrot .. com desfile de lu·
xuosas fantasias dos vencedores dos con·

cursos do Carnam c:anoca, No ano de .

8 Na próxima semana será divulgada por 1964 as luxiosas fantasias da passarela do

esta coluna, a lista. dos "Dez Brotos Elegan· Municipal e do Copacabana Palace, recebe
tes do Ano de 1963." rão os prémios: Santa Catarina e Florianó-

polis.

11/

III
///

... 9 No Querência Palace o simpático casal

Rodrigo Lobo (Jac�', palestrava animada· Pebsamento do dia:
mente num p-upo de amígos. Comq_ t..m oorqem O meu coração?: .

.

«Blluea»
RESTAURANTE :,

11 CONFEITARIA
LANCHES

PIZZARIA

-

j OAR-
Florianópolis

Rua Trajano - 27 - Fone 3125

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



uer 5 a e ecer

Relacões Mais Amistosas,

'Com Moscou
LONDRES, 14 <OE) cuias cncíeis assmatam QUP o Prtmeiro-Míntstro não ti-

�Sent:ll�asbri�:�ei::: e�;�::�: �.����=n��mz�N�:G�;� \ !���rq::Oa:�:��i:çOe�: ;:�ao:q=osin����s �;�
deram uma iniciativa ten- DE: KRUSCnE\' Genebra se realizem, a es- drlnos procuram saber se
dente a estabelecer relações ta altura dos aeontecímen- ncuatas-nome cornetim, real
de natureza mais amistosa Entretanto, Os informan- tos, ao nível de Ministros mente, wn engano, ou se
com a União Soviética. se- tes não revelaram os de- do Exterior. Todavia, foi o foi mtencíonalmente que
gundo Infonnações couu- talhes da mensagem oral próprio Douglas-Home que deu a conhecer os desejos
das junto as autoridades res- de Kruschev a Douglas- deu essa impressão ao anuo. britânicos nesse sentido. Por
púnsáveis. Aparentemente. Home, sabendo-se, porém, crer ao Parlamento, têrça- isso, circularam rumOres
trata-se de uma iniciativa que repetiu certas sugestões feira última, que o titular sôbre uma possivel irrita.
do Pt'imeiro·Ministro Sir feitas anteriormente em ca- do Foreign OUice compa- cão norte-americana motiva.
Alee Douglas·Home de en- reter particular ao Prest- receríe à reunião de Oene- da pelas palavras do Prt
tabular com os russos um dente Kennedy, cuja nature- bra. o que {oi pouco depois meiro-Ministro, que podem
di:ilogo semelhante ao que za também não foi revela- corrigido por um dos seus ter sido eneerradns corno
existiu entre o Prtmetro- da. Por outro lado, os ctr- porta-vozes ao explicar Que uma indiscrição díplomrítt-
Ministro Kruschev e o Inle- cn.

��;����:t�:�::::r:,�::�, "NYET" Soviético veta pre-dres e Moscou vêm-se de.

��:��O'O���i��:ã����: tencões Afro-Asiática e Lati-
ta, pois a 20 de novembro o

'

:�::�udO.;°j;;i:'i:�:'ii�:: no Americanas na ONUira uma mensagem por In.

termédio do embaixador X·\('(U·:S t'XIDAS (UNS) _ PlCnlO ('PI qu .. a China ("m" "Iôdlls "s nO"sas ,e�pl'flln<,,,�
Alexander Soldatov relativa cum Um quase total de",r"sllei ni�tll fôs"(' admilid,. no "'�.. dI' qu... n('"ta s..so;ão .... ria "I
à possibilidade de'. conseguir tu is eSpernnc;as lalino_Bll'lerl du xeeees I·nidas. c'lnc;ad" o llio almejado d..... _
uma melhoria na tensão en- C'anaMe.!ro.aMiâliC'"s,al·nl

'!� *"Ieti.-a <Jnl ..m à noile, a_
Irn.';'" df 11m "';..:" "Sy .. t'

f'.('II.. ndo II ,.marl!ura qu ..

la.·ra por lõda� as d .. trJ.:a�õt"
jo d .. um acúrcl'a qUlU'lo àqu ..

tre Ocidente e Oriente, e de

Í{lcluir Berlim num futuro
acórdo de não·agressão en

tre os dois blocos; e duran
te a última semana o tttu
lar do Forcign Otüce R. A.

Butler, dirigiu uma mensa

gem ao seu colega soviético,

fo:7�le��1�:n��0�m:!7:a�
dor Soldatov. atualmente
em Moscou, sugerindo a

conveniência de um enccn.....
Ira imediato entre ambos.

-rodos .... pai""s lalind."nI�
rtcanos à.,,,,,... d.,eubn,
81"o','3ram o e"bf.�" de r ..Mol"

""e" d .. e:>:pan"ão do Con"l'lh"

f'ura 'I"" haja um Hum.."I"

no nl,m .. ro de m..mbr,,� d,,�

<':onal'lh"M fllz·sl' n'-"'''''''lÍrja
uma ..mpnda à Carla. J-:�"" r"

lIrrn.,,�I.licas, o d ..II"Kadn da

(;"In.;\ d""iaro" que .. \'1"10 �o

'I�Uc" r.:·z cair·d.. um 1::."1111"

(S"o) II.' �ru,d('I"l::ad.. , ,· .. IOU

qu"h"l .. r "xplln';;" do Con�.. _

II'" dt· 8eguran�a c du ConSe

Jh" E�"ni,mlc" e S,)('I,II.
X" ('omU", 1'"!iW',, ESpl"'i,,1

da .\���mbl(·la. ura õebaten-,

d.... " ....1Inlo.... d�ll'fi('ado "o.

,j.;lt.-t> dedlll'Olt qu.. o "eu

::::,�:,:::, :�,: '::':::�::�� .'"� -V-EN-DE·SEI,"d," ('"n'dhu,,: aI,. ti mo_

,,, I"rnll imp.rt'licindí ....'1 o 1)_

p"l" dI" Indus Os dncus m"m

bru� do Cnn�elho df'. �.,jturan
o;-ã. 1I."s", r .. rma, <l nf'J(<llin,
MOyi,õll.-a roi Um ,· ..rd"d.,hn

Uma sala EMBUIA com· ""Idf'. de ." ..a frlll naS ph.f.. n
plete, em bom estado de �,i('N Jntino-am('�i�anu� e IIfru

RADIOS E JORNAIS

IEPRmNTl(ÕES A. s. LARA, há 34 anos praponjanlUldo a mais
eficiente collertura publicitôria a iomaii de lado o Brasil, ampliou
suo l!pIipa eiplKiolilada e llteila ROVes ItplDHfltoptSlIe r&_.
fol1llk. "'Ia obter anúncios de S. '11110' lia (os priMipars ctIJ

flll5 publiciflÍrios) lonf� II suo 'eprlSeRloção a maior firma dD p.
"ero. E -no!&: só operamos com UMA emtua,a , UM jllllal d,
[ada tldde. 'elo inlormOlÕP.s niste jornal ou lsemO plll'a

�EPRESENTAÇÕES A. S. LARA
R. Vitórin, 651.Conj.32·Tel.34·B949·S. Paula

conservação.
Tratar com sr .. Osvaldo

cumeco, rua Duarte Schutel,
82 ou tel: 2577.

A� na�õt's afrn_lIsl.lj�lls fi

.."ram d(' lai formll 1' ..rI"�b"

d." ....10 ,· ..h, ",,,·wli�o. 11"1'

lIu8riurlUP 0\ ........�10 l'JP'
pl .. lu,a flmol .. t'sludá_iu min"

do"l\m.... I�. e por �lIa '"Ileita
(ãoas reuniõt'-!l5<..g"inJ"" oi"

('"n,il" fortIm ndhld". III .. "

Inrd,· ai' {jllinta�f"Jru I'flh:j-

'COMPRO

...

�istribuidor.s para o RIO GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA

....... - .

.INAME"
liderança em máquinas e equipamenlOs

de perfuração do solo

RC!MIII:': 1.3U/1l3 10<;.....r;

, ... I:t� nl·ir.l n�"\"li,:,-i.,,.
1.11"/1;;1 11('I,r"�"nl�o;'-jr"

(;,-(,tlc,\ Son�" 1. r-,,,, I·.,d,

l·,,,,�o lementn: 1.1;91/1;� 1( .. uJ

(lft.�tos Tran�r. d.. T�rr('no;
1 •.19B/I:3 Jn�(,IIt'� S,·b .... i"·tln

Trllon�r. dI' T.. rren": I. IOO/�;!
Jo1io P.'drt> �"It'had" 1.t':::,,,1i7,'.

'do; 1.1.19/r.� \ r"hr!rn II" ci.

�arrO!< SUo]n 'i;1\ If .. l;r;n,,·�.)

d.. ImpO�IO: ;1. ;190/�.1 !'I..�i<'!h
01 .. J ..<;('lIto� oi" ('rj�lo 1�"n"5"

rh' 1011110111<>; 1.1I91/1i:1 EU"lidt"

IIlallO.. 1 \''''lrll n'·'nU'n.brnnll'n

Ia: 4.'iO:lf63 liber",,, (nr'"nl

Consto 01 .. d�p ..."Jt,,: 1.1:16/10:1
1I:l.lno.,[ Ac:ádo SlIrdli _ Ih·tiri

C'a(iio d.. Jmpõ�j,,: 1.174/Ii:l
lValdf'I'II&!' da Si"l\: Ai-ri.,..-j

lIIO; 4.:;.n/63 Reinaldo U('",o

ro naup,,1 _ Rl'lthllr" I'r""i_

"órIO: �:'Ii7/G3 I.ulz 'l.lm n .. _

....ul� • I�.. n..iio 11(' Impi.. IO

1.31:;/63 Rob.. rto \Inll('r I'u

J:am..nlo: �.!l19/63 .J.,�í· \01,,1

ro 1Il"tkf'1' " ..de ('nnHt"menlo

"'.222/63 F.m,lr"�" d,' r""':I_

do!! I .. tda Pl"d .. ('lln�('lam"nlo:

1.221/63 .\(·i" 'lud.·lr.'ira

Ranlo Amar" Iml.· .. ('oml:rdo
(·onfd. de Abrljto ; 4.223/'ô:t

\irr:'Jjo .......UBIII'('d('('an.·I"

I"melllo: ".756/63 1.0T('na S.
d.. Olheira I'�d" UCCIltl de

m('I ...." ......t4I/GS !lu!.. .. !lo"'a

Ijna Pach.."o ('nn�l. d .. fa�a .

4',519/63 Slnvnl Sunln� da �11

,." Con�t. d" ('alla,
('('.flflco nutro.."lm. QUI"

findo o pruo indicado. �em

qll(' seja pr('1lt.do qUIII,.qu..T

infOrma.;if's por pari" do Bel

ma ('on,·ofll.tff>� sf'rá o Tl'Spt'r·

lh'o ptnrt"'su arqUh'lldll, a ·,·1"

ta do quI" dfapõll Il pará�rnfil
único do nrllga 1!!15, da l·t'i
110 246de 15/11/19:;5
Depaftamt'nto do Admln!'!J

frll('no 19 dI' �t.mIJIIJ d,· ...

J9&:I
�

IMAME'
INDll.TR1" N"C,ON"L DE MAQUIN..S, EQÚ1PAMENrQ. E
PERFURATRIZES LTO". DE S..NTO "NORt • SAO Po\ULO

De construção simples e robusta, sem proble·
mas técnicos de operação, as maquinas e .qui�
pamentos lNAMEP perfuram o solo com alto
fendimento horàtlo. pelo sistema de percussão.

• GRANDE FACILIDADE EM PECAS OE REPOSlÇAo
• ASSISttNCIA rECNlCA PERMANENTE

('11m o prt's"nl., "ii .. �onl·i.

dõ,d,,� "" :ih"i'l:" tt'ia�io""do�

I",r" .I,·nlro ",. :lU dj:t�.
cj,>lltlor dt.,.I;, data dr.. ", n"

O"lla.'i,m,·nl" de Admh,I�_

tn,.;Ii .. d��t;l ")'tfl'llur" "r,"

.I,t.!.�m. t��.�I;1.rl'ri",enl ,,,:

1.j9�/6.1 A.· .. I"" 1'. II" Cf,�

ln (,\I;oti;o Idõllin" d,,� S3n_

10')" Tr,,"�f. 01(' T�rlf'nU:

l.s90/i03 .\�(1'l'5n ". d" (',,�_

ln IElza )Irnd ..s) Trõln�f. dt'
T.. rrro,,; 1.�60/63 .\ci'lou ".
II" (""'�I ()hrio ('('�"r Sima")

·1'r"n�f. d.. Terrt'no; 4 ....s2/"a

- 3 MIO!"S DI MloOIIIS PIRfUUIIIlIS IM OIIIIIIRI
CIPIClalOlS I PARlIIIIS IS AIS

• WllSllIWDllQllPllIIlTiSflRJIDlS
PlRI PlIIURlÇlD I PISCIRR

IIiidl'g"rd Z. Il"ma�io tOI!!a
Luz lI"rb"l Tran,,'. d .. T"r.
t�n,,; -.1_:-;'1I/63 lIildl'l!ard Z.
n"m"sio (t'rancl".·o l.ue F"r.

r�Jrot) 1'n'n'(. dtl, 1' .. 1'1"'00;

.1.:164/1;:1 IIHd"A'nrd �. nõ'

I1In�iu «'"rljto .100;n" F.'r_

rrirn) 1'r"n�r. n •. 1' r- rrcn .. ;

4.1lS6/1>3 Ilildt'l::nrd Z. J)".

mas;o <Jonat.. lIenrJqul' J)�II.

l'h.ti Transp. d .. 1'..rrtn,,:

4.738/63 Odilon II. '·J ../ra
()larquinho Ola"lo da 81]\'01'
Tr"nsr. d .. Tfrrt'no; 4.28J/G3
Odilon R. \·'.. Irll (Raul maN

<In Si"'a Junior) Ttan.. f. d ••

1'''rrcllo; 4.190/63 Odjll)n II.
"Iplr" (Jaime I'..d .... Fl)ttll_

nalu) Tran>if, d.. T.. rrrnf>;

�.961/G3 Odilon II. \" ..ir,
(R"ne"idt's S"nt's da ::;i!ylt)

Tran"r. de Terr..no; 4.113/61
Od'l"n R. "i..ira (\13xlml,,_
110 U"ramt'nto da ('pnr('i_
c;ão) Transf,. de 1'f'rrt'flo;

1.�17/63 Odilon n. Ylr'rn
{I,t'"nl Tiago da SII\'a} TrDII.�r
d.. TNr('nD: 4.256/6:1 Oll1lon
li. \'I"lrll (OaSl. )Jari.... n...
I"" Uias) Trlln$f. d.. T<lrl't'_
no: 4'.566/63 Odilon D. VI�I_
rll (Ayres Serafim }Iarlln"\

Transr. de Tt'rI'eno: 4,lilã/6t
Odilon H. Vi..jr. (Ináelo
�Iaykot) Trllnsr. dt' Tl'r....no

1.'742/63 Odilon D. Vieira

DlarJa IJor"alina RlnJ!'l'1)

TrllnMf. de ClIsa de Mad.. lrll;

1,:1211/63 Odilon R. VI ..h·o

Uoio �loyS<l$ Jorgt') 1'ranllf.
de Terreno; 4.514/63 OdUun
n. \'Ielra (Arg..mirf' Tonm.,;

dt' SOUza) Trlln ..r. d .... 1't'rre_

no; 4.519/63 Odilon H. Vit'i
ra (AI ...\.andre Alan�l Car_

m"") Tran!r, de falia de 11111- \
delra; 4.528/62 Odilon R •

"1('ltu (Maria ('/'lIz dos An.·

jtl�) Trnnsf. II .. DUhM ellSaS;

4.634/G3 Odilon n. \'It'iru

Wllhrrtll D'a.-amporll Mar.

Iln,,) 'frun�f. de Prt'dl,,:

1.6a:I/63 Oflllon U. \·I.. lra

(H:UI"d n<·"r""'I)Ur" 1\f':lflin'J
'I'�n�r. de Prcdi?: �.fo:l2/1!3

0,111"" n. \·I c ira (1l:lIherlo

Automóvel AERO·WILLYS
63 ou FORD 55 em bom es

tado.
'rratar: Conselheiro Mafra

48 sala 1 horárío comercínt.
19·12

Prefeitura Municipal .de Florianópolis
Departamento de Admínistracáo

EDiTAL
'

CONCURSO' PARA
FISCAL DEJ CONSUMO

� centenas de vagas : ':__ .bos co: :;.;!:.
'. . _. ..._ _

.

� Idade entre 18 �. 40d�nos
�Nno ;;�����IOar:::ssl�el� Programo

I
pu l�<>anizaÇno espectattaade em pOI1 los jjar� concursos. possuí apostilas completas para ê�t(A Editora nca. o"

scrtcôes de�'enio ser abertas em ureve. Noções de Contnbtlidade. df' Direita. etc Legl5-

rt���;al�o��U���t,���::, l�;, Matemática. de Geografia e de Estatis!ieu, condensadn� em 4 volumcs. com matêria

rica e milhares de exercícios.
... .. .. CI'.5 7.000,00

�;:��e!�sC�:ã�e:�J��:�a PO�tal. Para os e�IRdos mnis distnnles, em'iamos por \'10. nêrf'a, st>m aumento cfe

sa�:ditôra _ Inca _ Av. Rio Branco, 185'- 170R 1711 (Sf'dc Própria) _ F;stado da Gunnahara.

1,":11/6:1 Odli"n II. \'i ... ir�
(C"r.. llna 1l',wumllOrn !'ohr.
lin'i 'frand. 01e I'rtdin.;
�.Z�"1r.3 Odilon R. \'Itlr"

t\'",al ZilU) Tnlnlir. 1I o ·'r"r_

'.""1: t.:!IO/I;:I. Odilon II.
\ jl·ir" U!lmli Sad"UJ Trontor.
,1.' "�1�:I d .. maoll'lra; �,239/fil
H,m"" II, \'jtlra (Sorma �,,_

(1<·11 da Si!Y::I) TranQr. 01..

(';";1;.1)61/&:1 Odilon II. \'irl
rH ((,,·110 �Ia.no,·l NlIn ..�)

"·,an .• r. d.. Tl'rreno; ·1.!j12/1l3
Odilon n. "I('ira (Cid Tron,":

IIOWSky Tauloill) Tran�r. ,d",
Tnr..n<); �JIU/1l3 IIl"rtílto'r:.
PJlho (l'ilnr !-llh'a) TranflÍ.
oi .. pr'.,llo; �.�GO/63 lludliJ.
I .. Filho (.\nlónio "I..to� dll
Silo'a) Tr:lnllr. d.. T('rUnn:

·1.1 '�/G3 Rerdlio L. Fllbo.

(Oora ..y d:.. Ri)vlI Rlltla)
'rr:lll�r de T�r('iln: 4.939{U
lIt'rríll� ... FiII,o (F.u&,(:nlo
Raullnn KOt'rJth) Trollllr. 11 ...

T ..rr..no: '.RG9/G.1 IIf'TC'iUo �.
.'ilho (I.P,A.lUU Tran�r. dr
('aso; �.2GI/r.3 JI..rrlUo I ••

f.'ilho Uoa Fran .. l� MIJI('f\

Tra.ttl>r. d" Tl'rreno; 4.4111/6:1
l1 ..rriljo I.. Fllhn Ularlr.a

.'r('y('.. ltbt'n Roqa) Trana!.
dI' C"II9.; I.GR.2/G3 IInelllo 1..
..'ilho (UlIria !\1agda.l�

'la.tloS) Tranllf. dr Ca�:

I.S92/6:t AC('lon 1\ di, t'OQ1

(L"ocndlro (:OI1(III1"('S
•

11(' 1.1_

mo) C.. rtidiio; 4.856/1l:l Odi
lon n. Vlcolrl'l (Nleolllll �Ioí_

xlmo SardiJ Cet'tldio;
3.760/63 Odilon 11. ,·",Irft

tAry dr Almridn) Cutldi.. :

4.911/6S Rf1'elUo L. Filh.)

(Ülegarlo Clemento da SlI.-:>.)
,

Cf'rtldiio; 4,3G5/6:l H1ldegllrd
.. Damaslo (Jacob JoI'ill ,ln ..

II;") CertldlÍo, 4.809/69 ......

Jn!l� Siqueira tio AJiJiI� Cftti.

ll:io; 4.538/63 Carla" T"lstl ..

ra ('rnldall; 4,128/63 Trr('_

,. BELO HORIZONTE
,. RIODE JANEIRO
... SÃO PAULO
... CURITIBA
.... ITAJAf
... FLORIANC1POL/S
... LAGUNA
.... TUBARÃO
... CRIC/UMA
... PÔRTO ALEGRE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Heitor Sché e Marli Mau-
ra Meira. no mJmento ern

que recebiam a benção nup
cial. no altar da Capela de

mvmc gspirtrn Santo. No

[a_se a atenção da bela

noiva para uma das ima

gens daquela igreja.

RECEPCIONOU
com elegante coqu.tel.

dia 13 o casal Almir-ame

Murilo (Hilda) do vaue

Silva no Salão de Honra

do 5. Distrito Naval. recnan

do com "Chave de ouro".
as comemorações da Se
mana da Marinha 1963, Na

[próxima edição apresenta
rei oa destaques daquele
gr-ande eccntecunen-c que
reuniu o mundo oficial de

�U6.
-:: .. !t��
� A �NHORA

Dr. nanno (Jane
midj, aconteceu multo

elegante em modelo preto
no casamento ue Marli
Maura Meira e Dr. �itor
Sché ,

o CLUBE

PRÓximo

zeta - O Estado e Diário
da Tarde- numa promoção)
desta Coluna. que tem C·J

mo Patronesse, a Benhorn

IraC�md. Bartolomeu.

A BONITA
rrereza aucn- amanhã

viajará para Curitiba. on
,

de assistirá às Solenidades
de s'armatura de seu noí
vo Antonio Marcos (Med!

cma) ,

, A ESCOLA
Técnica de ccmérc;o

Scn-

=Nereu Ramos" convntou

este Colunista oara a ce-r

mõn:a de ColaçãJ d.::! gnu,

que acontecerá amenn't.
as 2U hs- T.A.C .. aos F·)]"

mandos 1963. Patrono, I)

Prof. And�elino Nativi.da_
de da costa e Paraninta

Professor Paschoal APÓ'l-
tólo.

das SorQPtimlstas, pro- NA EDIÇAO
...

moveu no ROyal Hotel, U,)1
de lerça-fé;ra. apresen-

elegante jantar fesUV.J, � a .,Çrónlca da Fe,,�\l
marcando as

ôespedldas'i�tI� Noite" qu�ANO'"'83, Foranl
I- hon:el'!

aconteceu nj Querênc:a
gea�as. as pr::lfessor�" :> -

Palace Hotel. HoJe, D-J pro
rOPtlmlstas - Mana M�-

grarr:a Radar na Socieda_

�i:�:aC�'��:� �:t·�Il:a.E.�� ��a;:j�3,� :�e:ta��:�o
Ire (>,; convidados e.:;ped_
ais, o casal Dr. Mario Ta- TROCOU
vares da Cunha MeHo, Se.:.

de I.J.; Dr. Heitor Ferrari,
Presidente do Lians Clut�
e Sr. Egidio Am'){'im do
Rotary Clube do Estreit0.
A Presidente do Clube, �r

ta. Zilda Goulart com à!S
aS3.oCÍac!as do Clube e c,)n

vidados, ac:nteceram co:n

anim<.lda nuitada, cantaa

do melodias natalinas.

DESDE
qu nr;_reira, en�ontr::\-

se e.1: lh.·.,sa Cllpllll. o ca

sai Dr. Maut"O (Elza) v.é

gas· ele, Profess1r Cat,�drà

tico da Faculd�l.(lr Naci,
nal de Arqu.tctura, que
veio a convite de G, verf!O

do EStado, para famr E<'i_
tudb reJ"ativ.os os ;,nbJe
ma:; de urbanizaçao 'da noJ';

sa Cidade. O Ilustre vi:;.
tante é primo dó D.:.put�
do Fernanilo Viégas.

o SAMBURA'

de Idade, quinta-feira, .)

Dr. Spiros Dimattos e sex

ta-fe.ra· o Dr. João ASSil>,
que f:i homenageado por
um grupo de amigcs Jo
Iate Clube.

DIA 21

próximo, o Clulx> Pajn�:

ras, vai promGver elegan_
te '"'8::1il"ée", com a escolh.,
de M:ss pa neiras 63. Ga"

bellOtli, vai funo::i-:mar

decoração.

O CLUBE

da C0lina. em prepa!':J.
tivos' para a Sckee do 1.
de Janeiro, com Fl'ancísc'J

Egidlo.

AGRADEÇO
a genUeza da Senh:r.l

In:l Tavs.rE·.l Müelmam. Pre
s!f.�ntc da. Re(!e Feminina
de Ccmbate ao Câncer.

.

NO DIA
amanhã· ;brirá cc'm �e"l 28 pl:ó.,<imo na Cidade ue

poratla de verão. Lu z Ji�n Cur·tlOa. aconreêel-á o En
rique, com seu conjuntJ I lace Matrimonial da ele
'e:,.,sa Nt:va", vai inauga- g: nt. e bonita TeT"ezinh�

Dr'rl.ng. cóm 0 Sr Franci.�

"O IS'I'AI)O" () mRl� Rr.til:o diArju <l� �",,1� C�t"rlna

da, Marllla �deiros, NiI
ton Stelnh:>ff Ramos. 0_
dracyr António CUb3S' P!l.U
lo Roberto Bcheideman
tel, Raul Fernando Kle n.

Ruger o Henrique Hlld,>
brand da Sllva, Rosita Dl:
trlch, Teima cascaes Pe_
reira e Telmo Tavares.

MOACIR

Sj'l:v:(�u��é�:�O����:��
D!a� Velho 1063· envIOu

convite para o Colunista,
para as:istir as Solenlda-'
dEli de sua FormatUTa, qlle
vai aconte: er amanhã, às
07.30 hs. no Colégio Dias
Velh? No Clut ... D·'zc· às
22 h3. Baile de Formatur'l..

ONTEM
aconteceu à Solenidarie

de Cf laçã::l de GI·au. do:>

Far,r>aceutlcos QuimiCG":'
de 1963, .sa Facu'Oade de
Farmacla. Foi Patrono J

Dr. rt3DS Dieter Schmrdl
e Paraninfo Professor Dr.
OSffi:LD São Paulo Tavar�s
- F. Q. 1963 -- António
Carlr":s Lummertz. Arm!l.n
do d'Acâmp,ra, Diar� Fr:1\1
cisco Cesarlno Fal"aco, Edy
Elly Bcnd-cr, Eneo Pachel!o
de Anclnde, Erâdlo Quin
tino Pereira· It.1iO StOt!,
janele Rebeijo Narclsn,
J:ã0 Mlchels Freil'e, José
Cava�l;in, José Phllipp:.
Juiti Kume, Jú!io Cesar
Manguilhotr da Luz, Ln
mar Walmor Bertoli. Ma
ria c:::mcelção ela Silva. M�
ria Helena Pavan. Oscar
Goulan e Oraya Sab _ No
Querência Paince H)kl.
foi realiUldo o Baile de
Formatura, na madrugadJ.
de hoje.

,',HJTEJA selM

OLHOS
use óculos

bem adaplados

cl�ndemos com ey.oti,10o
sua (�Cúilo de óculos

OrlCA ESPECIALIZAr
MOOtRNO lAgORATÓ,

Qual"la pás:,

"CRÔNICA DE NATAL"
\.l.f;' I\'HElltlNIIO l'beio de

25/12/62 - 10. L
�
AN.. fo�fure�ccnl�6:

-, N' .. ,'nY�" "lu r' Mi':NtNO
(COncurSu cHrcerarjo, real11.11

pohre. qoi'iI niio fosteS 1']"<"-
do n� data supra, e,... I'iraqua mllldl' c<lm li án'or� da V<lS_

CRIANCINHAS! .. êde 011 li-

ri,,� dos camp<lll. ilel:l r,,\:IM

do NASCIMENTO po r,IENI

NO JEkUS!._
A purCza das FLORES. diz

QUc dentro de uma MANJE

[lo[:n,\ nascera o MENI!'<O

DEUS! 'Adorlli-O, EI,E TAM.

REM fni CRIANCL..-UA COMO

,.<;� " Soi' e no !leU REltCI

NilO r-oaae, recebni II "lsl

ta n<lbre d<l" três ...
REIS �A

GOS DO ORIEN-rE..•
Em volta de "a CA8ECI

NUA, esta ..a uma aUrêull1 de

LUZ, sIgnlf1candu l'ODER E

GLORIA! •.•
Niio porqUe tLE fó""e 111_

1.110 DE DEUS, puis todos

QUe O obedecem gOZlIrão dê"

h' mellmo prh'llill'lo: "SER

l'il,80S DE DEUS".
Vós, que eslRls lendo, P"dtl�

ser Irmão dsquêle que a pro

pria ESTRELA O OBEDf':rIA

COM TODO CARINqf) E PRA

ZER! ,/

Tôdss a6 belelllls qUe se con

�ê:: ;:IOmu���I��ra;E;�'�,
sImbolizsndo O ''NATAl!!

SIM, porque ELE rôra oh�_
difnle a DEUS PAI, eniao

EI.E I,RE <lut<lrg<lU plem,s

podilres! ....
CKIANCIN.AS DO BRA

SIL � DO UNlVE�SO, quan

to mais obedientei fordes 010

MENINO JESUS, .tant<l msl�

"OSSoS I'AI'AIS É MAMÃF.S,
I'llssarjj<l a gn»tar dO' VOS

TODAS! VildO' <ltn... coi�a:

"cu passa..... despreocupado
nUma rua de gran4e m<lvl_

n.ento, e "i ums ãr"ore dO'

NATAl. na ..-Urine de Uma

loja; uma porção de velinhs$

acesas, trt'me\llzjRTD cOmo

pls('ade\ns hrej�lra" a..' qUe

passa"am apreasados!"

Alentamente, eU obser",w8

a helezada eSlJ""lltàraoJeát-
,'O'" qu.. falava do INCO!'tI

PA.RAVEL. ACONTECIMEN-
TO! \

Ao ladO quaSe ao 10n!!!"e

vejo Um �IENINO �"rarrap;l
do, receoso cOmo s .. ti.._esse
ocupando um lUgar Que naO o

pertenceue. "&10', toltadi!l�O

tamhém queria fazer parte dO

I!Ô7.0 do 'aconteci�O lIá tanto�

anos, ma" que' atUalmente

ainda como ..e milhares de CfI

rll(õ",,!,
AqUela CIUANÇA, esprei

tU"a um mel<l de IIproxim.
<;;'0 à. árv"re simholi7.lInd<l o

NATAL! O INESQUEC'Vt:l.
NATAL 110 -r.H::S"INO JESUS

E TODO PODEROSO DEUS!

N<l ..ntretanto, tem;'a niio lhe

p .. rlenc ..",.e o júbilo que a

tantos cabia ecabe,! ..

"inde, MENI:S"O pohr .. !

apr"ximai-"os! tambim a

"ós pertence a excel"a GLO

!lIA da con"'mplll';iio ao NA

TAl, DAS ESPERANÇAS SE-

CULAltES!
n..ntre milhões que não

têm o gózo de adorar II iir""

re BENDITA, Como alll"o d<!

seU; .. iill eola um dêle,!

I\UNINO FARROUPILHA, tol
, .... 7. s"i�fcô li rll;] p"r,r' vrr
c'"", "H v"S"o<olbill!t"s.lacri-

eH Imlll(Lna<;lio, qlle tant" ,"us

encanta pela lindeza do seu

':Al'<TO �IG:\"IFICADO!
Cnnle","esled""ltrjne,

.r;:ratu1ta; t de"ol�: sem nll_

tTa alternatl"a, ide qUe

dllnd<l com o ,'01150 coraciu

zlnho Inocente, até .. ,atéonde
n.1nfurlúnio frio levar!

A tódas CKIA:oICINHA:\
rica9 e PObre8 o NATAl, si�

nlfica para "ós,lIqullo que

niio de"e ser esquecido i�

maj8: ."a recordação das

"06SaIl Inocênclll� InfantiS,
que 08 ano� ncondem de

baixO <le um "éu de aparên-

da diferente!"

CIUANcr.N8AS
lembral-"O!! das CRIANCI

NIIAS POBRES, e das dôrCll

I"ennsolivels qUe Jazem na

qléle. f:Graçõe"'nhoS t.eNOl',
nêete dta qUe para ,·Os é re_

pletodealell"riae g<l$tosur:!.

jnfantll!
Se nio pudermos dllr nadR

<:<lmo preeente, dal-lhe C<ln_

fõrt<l; afagsnd<l-oS com aS

"o�ses miiodnhu benfello-

:��o
e

d: �::�d��a:::t:r:�ã-,
será proteçã<l d<ls voSsOS di"ll5

vindouros!
p<lls nrle mnra O mais ""0

TENTÉ DAS IIQSTES CF.

I,ESTI/\IS, que tanto ama :I

vós tôdll� CRIANÇAS DO

BRA3.lI. E 00 UNIVERSO!

Vejamu!i 08 passarlnbos,
comO �ãn belO,,! Suas penas
011 fazem de multas eóres•..

êle" vl .. em todos no mes,,"o

c.paçud09 céU", c 8e dão

bem um (om OS outros! Im;

lemo-'''� no exempl<l digno

prcndê-lus, significa um

pwado contra AQUtLE qUe

0$ l<�11��1: 1::e'l:oO:::I:e� 1'''"'_

�arjnh"'l e cuiMt! dites, pois

sã.. lindOS, ..m todos 05 as

pectns da ,·ida!, ..

Todos oS IInlmal" m("r..ccm

"088&! es,�cla\� at ..nçues .....

CRIANCINJlAS; como por

eumplo: fi lI."uto; o cachorro

;U:le::el;:�q:I:. o
..tC·�;��N�

JESUS f(li quem oS fi'z pRra

vl ..erem entre mia lud08! ...

CRIANCINHAS, olbnl ês..c

céu ...1.ut; OS Imenll<lll; à� nln

ta� "'r)t"en� e ,·erd ..Jant ..s

campn!:! flort!:!lals! ... Tõr!.as

Cd8� �olsaft foram fellB" I'a

ra qUe t6das v�s aS contem-

piei!:! ii H>nude!

e "crdadejramente mara

,.llbollo: Niio é c.. rto o que

estoU V1>. dlundn� Se qui

serdes, tLE �AK_V�S_A
coisas mal, preciosa. que

e.8ao: "o céU, eternamente

�om tl,E!'...
"CRIANCIN"8AS DO BRA

�IL E DO UNIVERSO, fI_

qu�l� contentes, pOiK o DEUS

SALVADOR; foi <..1UANCf
NHA TAMutM!!!"
VIVA AO MENINO JEBm

E AS CIUANCINIIAS A_

TUAIS 1)0 MUNlJO, E AR

QUE HAO UE VIREM!

\\'I,:I{�E\{ SAl'oIl'AIO

RICAS,

wASIII!'<GTON H (Oll IChlna'� natureza t ecnlclI 8é1bte todO]

rA Organtloll<;ao dos Estado. I _ trUtar inrorma�ões e 88""nlO qOe "'� con�ldO'rar d,

dade. Desta Capital. aegrí 4mulesnos (01'.:' estabelc<e_ documentos relaCionado,; c,lm lnlcrcSI!e para ambas as pnr_ �Jrá o $r. e Sra. Dr. Mig'.wl rá no fturo relações mo.ll alhldadell de mutuo lnterês_ tu ec F'E5. I :o,: •
Hermínio {Terezinhal' estreitas com s Organlzaçio �e, ...

�o:u�'a:e�e s;:'��d:a:����� (Eueopéte) para a Coopefll�io � _ Enviar ubsee ..adoru as
O OCDE 'nIC'OU .."te mU.I_

_.JvJ
..... -" J

cimento.

;o�;;��oh'lmento
EC<lnômiCo ::uncl:I:�tê:e d:erllr:bn�::II�II::: :]Jfe�::ã:,mO;I:�:� ::i:m�ntl:: DIA 13 -�OIRÉ:'DE FORMATURA DOS ALUNOS

RECEBI se ocu]Jum de aSllontOIl de
<""m II Ol-:A em Julho do C"r_ DA ACADEMIA DE COM}>�RCIO SANTA C ..\TAUINA.

convite (ia Fuculaade ri.� Uma rfsolução apro"ada pc
rrnt e an"; qUando �eU pril- Dri\ 14 - SOIRÉE DE FORMATURA DOS ALUNOS

ooomotogte - turma de lo Conselho da OEA autol'ila jnte,,:.��c Inuloo e n<lti quaiS ::;:Iu�::�e�::("a:::\;��,o.
um" 01\ ��C��A_ ��;��IA�E FORMATURA DOS ALUNOSodcntotandos 1963. pura o geeretâr!o Geral da mee- ambab II" orll."a"lu�ues C"n�l_

asststtr às solenldarlês ri>!
ma <lrg�nizaçá<l a comunl- derem c u li coblmtaçâ •• ;

A Organ1zaçã<l, �"nstituldn �l(l ('U�SO NOR.MAL DO INSTITUTO DE EDUCAÇAO.
cctacãc de Grau. próximo car_s .. eOm seu c<llega da

de 18 pa,5eS eltropcue, mnl" :l, BI\(LE DE FORMATURA DA FAC'ULDADE DE

sábado, às 20 ns. no T.A.C.
OCDE, ofjcialb:ando ;18slm:

__ .______ ::,_E:::::mU���:Sli:lI8o C;:;,:� "I)ONTOWGIA DA UNIVERSIDADE DE SANTA CATA
e às 23 hs. Baile de gala

• nova relaçio de colabOraçl0 R.IN-\

���:ir��� CÀn�n��:.M�� mátua. :Õ:Sgêc:;as'·�;:rnll:�:::::.m,,� '�Rl����� �- r;"��:D�N;A����E-;-O O��T���;'����rfo.ntngo às 16 ns. nesra

Redação, será - eaüaado a cídes Harrman. Atnur Cle_ A reiolução, apro ..ada p'"

festa de Natal dos rühos mente Cunha, Artur L.
17 ..<lIOS e uma .b!ltençiio

dos gráficos dos três for- Berwangcr. Benedito Lima
(Méllico), especifiCa ss � ..g"l"

naís da Cidade _ A Ga_ Celso Cc�ta, Cléia Maria
tes áreas de cooperação en-

ztmermenn. Cor' na Mar-ia

Glavan, Darci zaní. Del
mo Tavares, Djatrna Má

rio Vieira. 11:110 cananno

�::.vb���nE���'Hnd���'���
Braga, Guida Primo Ca;_
ro\ Helenlta Caldeíras da
suve. Hermano zanont Ju

nior, José' Prudente de Mo
raís. Hilár-Io Bruxei. nsca
José S09.r€·." aane Maria de

Oliveira, João Batlsla .ie
Farias, Lotérf a Boek. Luz
A. de Góes Pinna. Manoel
A. Barr..o� F:lho, Maro.u
J(1!<ê Rndt-igues, Maria 1-
zaber Bomngío Bellaguac-

:s�e.gure ao seu carro Slmca .. Ch.am�ord, Rallye, Jangada ou
• resldence � .a.manutenç�o �orreta, criterIosa e econômica. Traga-ois nossas of,cmas especializadas, onde Você encontrará serviços
têcn��amente ori.entados e executados segundo os padrões de
qualldad� e preCIsão estabelecidos pela própria Simca do Brasil.

Mecânicos treinados - Nossos técnicos e mecânicos são
formados pela EsC�I� Técnica de Serviços da fábrica Simca, após
um longo curso mlntstrado por especialistas com experiêi1cia in ...

lernacional, tles sabem como cuidar bem do seu carro para man ..

d-Io semprp em. absoluta..forma, sempre rendendo o máximol
Peças legítimas ... TOdas as peças ulilizad8s em nossas ofi
cinas s.ão garantidas p�los rigorosos tesles e ensaios o. que são

e-�bmetldas no Labor ...tori:; �<t.Q�a!jdaje da Si'llca (onde são tam
bem testad"as as peças originaIs empregadas na conslruçâo do
ca�ro). Não hã peças com dEiieitos, não há falhas imprevistasl.
Serviços completos em todos os modelos do linho Simco: R(llIye, Chambnrd,
Présidence e Jangada. Mecânica, Funilal"�II, Eletricidade, Estafamento.

EU;;CA.II!TIO. I'F:Ui1-. EU, /' ,,','S 1... F 1'11 sn/r: I

MEYER S, A,
CONCESSIONARIOS

Rua Felipe Schmidt,33
Florianópolis

EXPOSIÇÃO
E

OFICINAS
Rua Fúlvio Aduci, 597

ESTREITO
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lUO 13 (OE) Mais uma

eandldatura à sucessão es

!adual da Guanabara. vem

de ser solicitada ao Tribu

nal Regional Eleitoral. Tra

{a-se o !leüldJ de registre

do sr S, Magalhães. .an

çado peJo Parrfrlu S:Jcla!,i�
ra Brasileiro. A prime ra

candidatura a ser <;olicit:l_
da, fel a do sr Moura FI

lho, pelo Partido Rural

Trabalhista.
BUENOS AIRES 13 (OE)

o Congresso Argentino,
convÇlcado pelo poder Exc

cativO. teve ontem sua pri
meira sessão. Teoricamen

te a ordem do dia apresen

tada pelo oovêrno. inclui

os estudos de uma lei sô

bre o abastecimento e a

,reforma da lei da reforma

de monopólios para com;
bater a ceresuc cta vida,

Brasília 13 (OE) A Co

!!lissão de Economia da cã

mara Federal aprovou pro

Jero do SI' Temperani Pe_
reíra- à Instituição do mo

nopólio estatal na impor
tação de eptróteo O ma

nopólio entende-se tam_
hém ac transporte mar-i-i
mo do produto.

WASHINGTON 13 (OE) O

Departamento de

com a aquiescência do Pre
stdenre Lyndon acnnscn,

exortou o Senado a apre

var um tratado, pelo qual
seria entregue ao Méxlcn
uma parte da cidade de EI

rasso, no Texas,

SALVADOR 13 (dE) pa

ra poder pagar o seu fun_
cionalismo· o Governo da

Aires. Mais de 40 pessoas
tiveram sua" casas desjrul
das, sendo até agora e;
gistrada somente uma vi
tima. Um menino de 12 a

nos de idade.

HAVANA 13 (OE) 4 m-m

bras da'� Fõrças Armadas
de Libel'tação Nacional da

veneauete. afirmaram em

Havana que as armas en

c:mtfadas em nraís vene

auetanas. faze� parte de
i TI rtano contra Cuba.

. BELO HORIZONTE 13
(OE) Os motoristas de re.,
xis da Capital mineira so
licitaram as autoridades es

taduais a rectsãc nos prê
cos das -artras Relvldl
cam a erevacãc da bandet
fada pai-a ISO cruzeiros e

o km, rodado para 100 cru

aeíros.

Brasítía l� 'GE) seré

.:om OI oI'tod,OllOI poJl, .peaar
da melhOria lIiF,Jatrada na' re

1.�entre •• d!i.. JgreJal,
lal.o e, entre o CatoUelamo e

a Orto(lO:Xia, )amall um Papa

concordou em avistar_le c'OIn

Pl!tl1arc:a. A�en,gora'}

todoil8l. qTil embora o Reonhe

çam ComO' IQer eapirltual nio
1be dio a mtama autoridade

C1ue dellfruta o Papa . .("11gre
jl. OrtOOo"'a. Ião Independen

te. e muitos dOI! seUl cUrlccn

VATICANO, ra (OE) - u

VaticanO anun.dou que o rapa

Paulo VI esta diJposto a en_

tre."jHlar_t<e com o Patriarca

Ecum"nicu, Athenar:oras, du_

rante sua estada na Te<r"

Santa, S� Chegar a concrett-,

2ar_He, ��, essa a prim�ira
entrevista mantida entre um

I'UI):! r, um I'alriarea ortodo

Iro d.·�de o ano t.054, quando
ocorr ...u o ci"ma entee as duas

Igrejas pru,·ocado pelo PaUiar

ca Miguel Cerulario que se

tornou definitivo depois do
-

Cnncíllo de Fiorença, de 1439

a 1472. Assim, pela primeIra

Af'08ENTADORIA DOS GRA
_',a:08: - TOmamos conheci
lIItento qUe a Comissio de JU9
liça da Cimara de Deputados
apTO"oU projeto qu erh:a em.

25 anoll o tempo de aervl(o
pafaaapOSentadorladosgrl
(Icos, A matéria logo aplS. foi
enCaminhada à Comisaio de
Leg1lllaçio Sodal para apre.
dação {lnal,

1.1
os APOSENTADOS E I'�NSI
ONISTAS RECEBERAO ANTE

CII'ADAMENTE, _ I)e para
hens 08 aposentados e pendO
nlstas d� lnatltutos ele Pre
vldênfia SOdal, com a deter
minação do Departamento Na
"inoal dI! Pre,'ldênda Soeial,
qUe mandea pagar 08 proven
tOl de todO. OI heneflc1hlos
mfR de novembro e duembro

aU o dia til de dUembr{l vln

douro. O IAPC jã euli provi
denclaneo na'remessa da .. or_

dens de pall'amentos ,para n.

...er,ali AIlí:neia8.
Segundo Mtamos Informado,

no prólllmo� més de Janeiro
a, pensionl.tas e os aposenta
dOI receberio o 30. m';5'

l'ROJETOS_LEIS ,AJ-'RE
SENTADOS, _ O d ...putadn
Adiliv Martinll Viana apreseo

lou na Cimllr� .,'ed ...ral um

projeto_lei althando disposta
vo da Lei Orgânica da Pre"I_

dêndll Sodal,- relallvo 1 cota

til' ,reteD(ào da pereellotqeai
•

t�r,adl peloa -"'IÍ8f1tutol de
I're\'idêuda IlÔbre a arreeada

(io de numeririo do SENAC

SENA!, SESI, SESC; 18A @

8SR. O meSITlO deputado a-

expressa do Ministro Sil
via Mota, a Marinha con: o Sumo Pontiftce Romllno, e qUe nio plltllclparã de nada

tinua procurando O Alml- (bcfc �spitltu;,l de 550 milhí>"ló pareddo a Uma ccnferêncta

rllnte Silvio Heck para-In de r;cl�, "ai-se avistar com o eCI;"sliistlca de ,cúpUla, come

terpelá-Io >ôbl'e aS decla:

;;;I�ui�:�,lh;e e��ãoo fO�e��o MISSA DE PRIMEIRO ANIVERSÁBIO
contrado hoje no endere:
ço indicado pela família.
à Alamêj1, Santos naqueI'!.
chlad;,> paulista, será o AI-

m.rante Heck convilca::b (Js parentes e pessõas amigas para amissa de primeiro ani-

por elllt:J. tendo a pruz) ver<;urio ue seu falecimento que será celebrada no dia 18

de 8 (Eas para se aprc"en dêsL(. mês, quarta feira, às 7 horas, na Igreja de São Fran-

tar sob pena de Inconer n� cisco. à rua Deodoro, nesta cidade e antecipadamente agra-

crime de d�s('rção. dece o comparecime,nto.

MADRID 13 (OE) O Go- '"

julgado amanhã pelo Su_
premo Tribunal Federal o

habeas corpus ímpe-radu
em favor dos lideres me-.

talúrgicos paulistas Afon
so Dllell e José de Araujo
Plácide. Os trabalhadores,
encontram-se presos. cu;
sadcs de articular a rebe
lião de Brasília.

EStado RIO 13 (OE) Por ordem

...arrlarca Ortodoxo, qUe tem.
aubsua Jurlsdi(ão150milbõea
de crentes. Ao anundar a deel
são do PaplI o Vaticano de"

a entender que Paulo \'1 a,'is

tar_se_ã. também em caráter

Informlll, cOm .qualsquer lí_

deru cristãos nio-eatõllcos

que 8e encontrem na Palestina

no pertodc de 4 a 6 de janeiro
I)ró�imo.

Reuniiies Sõmente em CarA

ter Informal.
Entretanto, parece eviden_

te que O pontince manterá no

terreno Informal, qualquer
reunliio que venha acelebrnr

LIA PINTO 'DA LUZ

A familia da saudosa Lia Pinto da Luz convida a todo�

17-12-63.nadur Bahilina sr. Loman

tO Júnior. ao classifica�
COlllo des�peradora a si vêrno argentino pediu ao

�Ç.ão do teSOuro. de...-.eeM- Q..cry·.gIR.0 �;'.QPWlQL� ..$�!:I.a _ ,_,

stad-o. dição do eX Prf4iden�
Juan Dam;ngos Per:;n. A

causa al�gada, é um pr9-
cesso crlm:nal instaul'ado

tO!'

"

FLAMUlAS
ContlKclono-Se qualquer quantidade, na melhoI

QuahouLi.,. e m,nor preço,
Ed Zohio - 7 -o ondar oDto

cla da Cunfedera�iio Naeional VENDE-SE OU TROCA-SE POR UMA CAMIONETE

dos Tratialhadores na IntdÚ. (PIC-UP OU COMBl), UMA CASA DE ALVENARIA Cf

trl>l, o Departan'ento da Pee CHACARA, ÁGUA ENCANADA DA REDE, E COM INSTA

,.tdênda Social liberou uma J�çÃO SANITÁRIA, SITUADA EM PANTANAL, N· 32 a

verba de �2 milhões de cru_ UMA VESPA M-4, NOVA.

zetros para 'lU" o IAPI flnan TRATAR COM O PROPRIET'ÁRIO NO MESMO LO-

etasse a construo:iio da sede pa CAL. N·114.
, ItYl

ta entldadea sir.dlcals, O ets _1Dt.,i(lr'�;'I' I 1�

lema para estes empr"u...
eatá pre"lsto na própria Lei

Orgânica da Previdência So

eial, que' es a09 Institutos po

deru p"ra tais empreendlmen
los, Aqnela importância fOI

destinada para todo Pala. Ea

boça_se um movimento entre

GIl sindicatos vincUlado' ao

presentou reQuerimenl.o aO

Ministro do Trabalho, perll'an

tando pceuue e QUais Dl! Inatl

tutus qUe ainda não pagaram

o acréscimo de 1% 'õbre cada

&,rupo de coutrlhu1çõel e aln

da por que o artigo I'11: do

Regulamento Geral da Previ

dénela Soda.i Dão e5t, lIendo

cDmprido Integralmente.

INSTITUTO DE AI'OSENTA

DORIA E PENSÕES OOS CO

MERCIARIQS a fim de que

também seja destlnllda Dr.a

rerbll cum a6 mesmas finaU

da ..... para a construçio de

ledes de sindicalllB,

Esp.,amOs C1ue Santa Cata

rrn• náô-deh:. ·ae sef O:=ofidfã

,.Iada cOm a m.... ld. do DNS

e qUe oa nos"os cumerciárioS

nin del"am de apr_ntar 5.1

5ua.,eh-indIC"çueS.

rto
bci.-cer contato com II Irreja
Catõlica Rumana

KOMBI
Compra.se uma em bom estado de conservação. Tra.

tar com sr. Edno Souza à rua Sant.os Saraiva, 822, POsto

BarIiga Verde, de Osnl Adriano.

� .... :. L
17·12-63

Atenção Comércio e Associações
ESCRITOR lO TÉCNICO de

. CONTABILIDADE
DESENHO PUBLICITÁRIO
CÀRTAZES PI VITRINES

Ten. Silveira 56 Ed. Marzan -

2.° andar - sala 8.

CONS_

DE SIN

Inslalin
Casa

(ompanhia Telefô
nica (atarinense

CONVQCA.ÇAO
Ficam convocados os senhores acionisias da "Campa·

nhia Telefônica Catarinense" para se reunirem em as·

semblêia geral �xtraordinária, a realizar·se no dia 20 de

Dezembro deste ,ano, às 19 horas, na sede social, à Praça
15 de Novembro n' 8, desta cidade, a fim de dellberarem

sôbre a seguinte
ORDEM DO DIA

a) - aumento do capital social
b) - alt.eraçio dos estatutos
c) - assumos de iDterêsse social

-màrlânóíiiiis: 11 dê-dezenustêr'ltê 1!JS3'.
Joio carlos Gamo Fernandez - Diretor-presidente
Dja(ma Araujo - Diretor-secretário

QdilOl\ Gomes SOva - Diretor·gerente
1&12·63

":H'iJ
, .1

,
.,-
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I,IFIl 7E':IS CLUi3F. _.- lIlii 1./ liM. Abrindo com chave de curo a 'aç';r;;lC:ilç;O �e Ui;.!. Q Clube da Colina a;res�ll:�rb �NC(HHP.O SOCiAl. ELZr'i\.iHE, uma grande soir'
com a parlieipaçao de rlt'A8ClSCO EGíDIO, o homem stinw. Início às 22 horas. Traje passeio complelo. Mesas na Relojoaria Müller.

lud'''', depul" qUe Inf"rmantt's

do ('<.I'-"rno ,eH'faram te "i_

do encontrados rlapas d .. t��1

do d!\ Cl1ml'UI de LE'e Oswuld

n" ru:tll qlle. de acôrdo C"m

B� 1I1110rldudc� l)(Ill.. ja;S, foi

utilb.ud.. para BSKIUI"inllr o

COLUNA
CATÓLICA

Poderá �L_'e:var Um Ano As .Investigaçõe
da M�rt,e do Presidente JOHN KENNED

Na França Foi Assim.
.

De uma .trndtcãc do castelhano, por Pra Mertgio, ex

traímos êste notável "prólogo". com que o escritor nos

descreve uma pequena história de um pai católico, em ple
na França, no século XX: Que Deus não nos falte, nunca.

em nossas escolas! Vejamos: Povo, escutai Olha que te

enganaram! Prometeram-te a liberdade de consciência e,

€'ntretanto, não podes educar teus filhos na fê de teus pais;
não te deixam educar nem praticar a tua. religião sem te

expores. quantas vezes. a morrer de fome.

P. L. vai te provar, melhor do que e\l pudera fazer Ele

te vai dizer, meu bom povo, meu irmão, o que é o ensino

sem Deus, êsse ensino que está tirando a 'felicidade e a alma

da 1· rança. Ele vai, logo te dizendo como esse marotos, com
sua fam.gerada toterancta, querem converter aquele pais
numa nação atéia,

Há nessa escola sem Deus. nessa galera maldita, mui

tos mestres respeitáveis. embarcados contra sua vontade,
que, não obstante protestarem. à surdina, contra essa tira

nia, não podem conseguir que se mude êsse estado de coí

sas tão nbomínável, por mais sacrifícios que lhes custem,
devIdo c espionagem de que são alvos

Quando se deixar de ensinar na França que existe Deus,
n ncçâo será uma caverna de ladrões."

Queira Deus
.

preserva Ia de uma tão horrível desgraça!
Queiram Deus, também, preservar de tamanha desgraça nos

ses países Americanos, que, de se tomarem independentes
de seus governantes, em tempo algum se queiram' separar
de Deus.

(Para Coluna Católica de "O ESTADO"

,�. V. Lima

W.\SHI:'\'GTOS, I:! (OE) _ tit"l"r d" ('"rI e Suprt'mw,
A In,'e$llglI(i1l> do a!<5a�5inato t:ari "'arren. talvez I�'l' "m

d" rre!ljdente Kennedy. '1"" �no para ·Se...onduid,a E�lc

e�"', So:ondO cm'prcen�jd" !l0r l,rOl:'núSII�1I fOI fj.;I .. ""r1lc,,_
"ma e"mb��" chdlad;, petn I;..m("ole em dr..Ulos ""Inrl_

Q"ólndn foi Iniroduzido no ('di çõe�. Os Alcoólicos Anônimos sõo

a grande realidade, que

destruiu a nosso obsessõo,

resta belecendo a nosso
1

saúde e o nosso bem-estar.

:'\';;" há I'r���a. mOn'� " �usP<tltus d(' CnllSpi_

';,�,i", lnclu�i .. e .Ie, ,,11:'''o'a in

Outro fllnclun,;I't" d,'durou rrlga com 'Rmlflcl1(At"S no ('x

qUe nuo pr......"p" " ('''�II Hrnn h'rjor, \'árluK mo:mbros d" Co das as du\'ld,,� rn�.ni..·el!f1f'11
o:a ti falar tl"ml,n, umll vez (l"" ml�"ii" jn"c�t!l(lIdnra deda_ su.�.'ita("'s.

nln"uém de"�j;o uma In"eatl_

"'" UnllnS. Adllln'"ra�"e tam_ A>!slnaIH�Se .. inda que o ",I:.

him que- tinham sido enco�.... tõri.. do I'IU "iin .. por �I

t'ln� Impre�lIii"M da puhn. ua e"ndud.:-nt�, e 'Iue 11 Coml��iio

miio de OKwald nO fuzil, hem warren �"nllnu"'IÍ, perlOelh'u
('omo ,,":-umll& lmp""".ô"" di- m..nte, a r...,('twr dnM og('oles

Illtlllg nilhla�. identi{kllduA f","rals a" inr",",a(ííe� �uplc
como aeado o aeu�udo, noto P" "'enlnre� <tu .. fnrem sendu uh

pêls 'I"" en"oh'iam a arma tidas utrnvés t1a� im·t'stiga�

BEBER, O problema é nossa!

..;..,.C�:. "
- �-,-- ".( A

Entre em contacto com o ,

ti�l.. do I}rpólõ!lo dr Uv",s

JlldIiUeo", no 'Iual .�I,·, Ir"ln_ III'" IDA

S"he_seQu,'orel"t,\rio·r('_

cehidol",r wer een indir.:'<llte

oswBld, rom""'" " crime ,qr,n

a ajUda d""Ullll'liret' Qu,'ni,o
tinha quaiSquer lil.:a�.'('s c{lm

h"k UublnKI,e1n. o prnprlctá
rio de dois eab"r'" em 1)Rllafil

qUe o matou dolll.dlas "epolll
do IUiIsallslnaln dn I\t'nnedy O

ur ime de nuhinStein eh('!!"" n

inspira/, os mal" "arl"dns ru

EntlUllnlu n C.. ",iK�iio ,,'nr_

reI' <'untlnUnnl a estudar (I rc

In!"rlo elnhoradu {'nl Cinco

"olunu's p,·r" i"BI. Uma r"nt('

lbrudu I,n Ilr('sid<;nh' dll ('iir(('
Su"r,'m" LJr ..dl<s" qlle o Ira_

bulho lio J.:'r"110 n;;" sCrá ulli

madu:untes d(' pl"ln me nOS um

b .. m nWllcro de me�eS. Acres

r ...nl .. u q"e II ,.nmis!'ão traba

Ih.. co'" lôdH a pressapossó.· .. 1

mllW sem d"lx:lr pasllar por ,d

lo Um s.; dl"blhe do casO,

Se o seu eesc
é BEBER, "

problemcr é seu ••• � ,,��l::,,;_.J�.
'�.

"

Se o seu casa é PARAR .

DE

NADA DE
REBITES!

\
-.. )

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

Guanabara .- Brasil ,.,.

Exija em seu caC"':L

Lona de rreroa "l'OLADAS"
- 6C% D'1l-'ls no oprOV�I· I'

mento das Lonas,

"VI:\'DE, SENHOR JEStiS!

'i, �o �:;b: d�' t�:,�', z: ;:::,::,:j�,�" ':'�����'l;a;'�� -:

Inter·lor t-ambe'm e' Bras·Iidesceste do céu e encarnastes no ,�'O '''''"'.'''00 da sentis- ..sima víreem Maria _

,,'md�, Senhor Jesus!"

o Advento é o tempo da preparação de nossas armas

para receber C(Jm alegrlu 0. sento Menino' Jesus. (Colabora

cão de H. C. B.)

S!\UDAÇ.-\O AO MENINO JESUS

(Para recitar)

vão chegar muitos eojtones.
que vêm louvar a Jesus;
nos devemos ser bonzinhos,
cantar-Lhe muitos versinhos,
Ele é sempre nossa luz ..

Os Anjinhos nos desejam
muita paz e alegria;
também Ilcrlnhas vicejam
e nossas armes almejam
a todos muita harmonia ..

H<'! em nosso coração
grandes fontes de amizade,

de ternura e de oração
que enviam saudação
ao Senhor da humanidade.

Fpolis. dezembro 63

Helena Caminha Borba

Jun. !lI'; �L\lO C.\)II'I:\''\!':, Q"e nns int.. re"8u.,,, dlgll�

SI', nms, c"m\leliçõu infl'1'Citi"�"

t"e"Õo;-,ball ..;',b,.n'luefCs; H_

O� fll"...s_j"rn;lJ� Inhornn prc�enfa(u�< de e�trtlan4lS ia'
t !,·�,s c"uSI it" em 'excel cn I ..

.'nlrdcnlmenln, ,'uqu"rilo 11_

)(u"rdi�i(l, o inicio do fih,,·!

urlndl"ll, Tamb.hu dão te"'j'"
• que n� r .. t"r(IIl",lo� eunl"

lJla:te� e aquê!e '1Ile, por qnal

qucr'motlvn, n;;O pcd cm che_

::,ur ao cinema ante� ou ex"

tamente no princípiO da >!.,ssão

.'lIlstam ao mme ,,"lnclp31
rnn'pl c lo.

GOlitrimnij dos Filmcs_jot_
""III Qne Conl<;n\ rellOrlll)(pm

dOQueuc�t'no Estado e '!"

País ou n" ('''te,lo., nuS n",i�

di\-et$,,� H�torCij da "ida trcvl
d,,,,,,. dI" h<>Je, AI"..darno�lus

Irnl"nsamente, Hã hrnhém fi)

m ..s nalntais de maior m .. tri!

)(�m e dt' um s,j a�Kunto, â ..

,·":te� nlul� apucladoi que c .. r

hut:.ntcs), ir(�ugo.ruçõcs,_ ojl$ Irur�OIl e qHejllndos_, atoll r"tT

""eir�,< que ;� nós d<> lnleriof

'lue lambem temoS t.ud" I,"", I,
""" ""r�scnl;( nalla de n/h'o

E <>,; filmes que dc,;camJ",;n

para j"1;:OS de futebol e IIÔ {i

cam nisso� O"a,ião de que "I"

apro,'cil.. m "s f"núticoll pae

..,,,s eescubldas expan",ú .. �

lie j�biln "II desagrado, i,,,

pnipria,. para ., r"C\I'lo,
O nra�i1 niio .. apenas Siio

l'aulO, Rio, mao! lamhém i·�te

c"I,,�sn "slr;oof1linário que .:;

a noSSa lnlerllln<li" "un' S"��

lu"l:'n1fk;os ddad,,�, algUIllIl�

j,; "crdadeiras mdroipnlcs. Te

mo� fatos e ..ois", j"lereSlian_

h',; pa.a mostr". e 1i"'\lII:':"

a()� dem"i� hra�lleirns d;.s

IUli "U;pernlme� QUe Sumenl., ;;rand ..s c"pilais.
;tIraI"'" puhllco pOr furça da Hast.a de flln, ..s�jo,nal� su

propal"and" de 'IU" o� ,'",,·a... pér{luos, Inó ..nn ..
,
,,"zios e mil

oS tIibidOr ..�, .:antes. Venham, 110ls Hlmar

H. f"me�-jofnuls 'jne nus tnmbém "qui aK helezas .. ri

Informa,". instruem e escl" QueulI da nO�MIl. 1'.i1.1a, os t'1I

'''''''m, ,'oo"lItulndo, pois di� r".<:os e 0" empr .....ndlmenf6'H

"er�lÔo I" InO\'cllu ao me5n'o

tempo ,
�Ias nii,) concordamos

abSUh'h.mell((' co", e .. rtOI:l fll

n'eH-jornals qU� IllgUmaK ('m

pr,;�"ti tanto p/'odutoras {OmO

".tbldOras Imilingem aos f,e

quenladores de cinema. Refe

rl ..a_ ..... 110.6 filmeS <.tu .. �.i

trat.allldeapuntusfúlels,co1"
riqlH!u", Sl"m ....nlldo alg"n.
e dO' lnler"s�e pUramente lo_

taI, I" ,,<tc pod ..m 8gradar e

f"h'ez Intere�sl't''' CatloCaS

DESPEDIDA
,ROSALVO. O. SANTANA havendo se trans,ferido para

1'. clciade do RlO de Janeiro e, não podendo despedir-se pes,
,'õOalrnente de seus inúmeros amigos o faz por meio deste

d�ja�do um feliz Natal e prospero Ano Novo, pondo.se :}
dispOSição à rua Dom Sebastião, 114 apto. 102 _ LEME _

Rio,

Expresso C B E 8 C

CASA DOS FREIOS
da .br" .. a e her ... I�a gente d" Rua Santos Saraiva, 453

lntl"ri"r .l',sit' "raSt! gl�anl(l .�. ESTREn'Q
COI,A..RORAÇAO DE "O ESTADO"

par�I � NOEL anuncia esvanlajosa� ofertas do
. , .. .. Natal

.

63 da LOJA CLAU
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

, v.

E TUDO ISSO VAI CORRER PELA LOTERIA
ESTADUAL NA EX'VRAÇAO DO DIA 3 DE JANEIRO

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

PRÊMIOS DE GRANDE VALÓR DO

NATAL SESSENTA�E TRES (Iau
MAS NÃO DEIXE PARA 'DEPOIS, VA' AGORA MESMO

PORQUE AS OFERTAS SÃO MELHORES NO

Nalal Sessenta e TrES CLAU
Defronte aos Correios, no ESTREITO

lUME N 81 Sociedade Anonima
MATRIZ: (RKIUMA - SANJA CAJARINA

'

ENDEREÇO TElEGRAFICO CRESCIUMENSE
Serviços de cargas e encomendas entre São Paulo - Santa Catarina e Porto Alegre

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



estam pau os Ias

Tudo em 10 Pagamentos-Sem Acréscimo
u à Vista-Desconto Efetivo Ue 20./·

•••

SALAS DE JANTAR
Conjunto fórmica - desde 20.000,00 mensais ou à vista CR$ 160.000,00
Conjunto marfim - desde 16.60jl,00 mensais ou à vista �. 133:3�,OO
Conjunto imbuia - desde 23.000,00 mensais ou à vista 186.400.00
Conjunto caviúna - desde 23.800,00 mensais ou à vida CR$ 190.400,90
Conjunto jacarandá - desde 36.980,00 mensais ou à vista CR$ 296.000,00

PRÊMIOS
FABULOSOSI

..

PR[MIUS fABULOSOS! - DUPlO SORnlO'
•__,c;;auw wzz=�

JVcr sei'ú' i
UM AUTOMOVEL DKW.VEMAG ·'963· NOVO [BELCAAI
.,' Totalmente equipâdo

;)Ia ser/e '/J'

DORMITORIOS DE CASAL
��
Conjunto em marfim - desde 23.337,00 mensais ou à vi,t.,
Conjunto em imbuia - desde 26.470,00 mensais ou à vlsta
Conjunto em caviúna - desde 27·440,00 mensais ou à V.SI"

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

CR$ 186.700,Gij
CR$ 211.800,00
CR$ 219.500,00
CR$ '268.000,00

POLTRONAS ESTOFADAS EM ESPUMA
FINO ACABAMENTO - desde 3,990,00 mensais ou à vista CRS

SOFÁS·CAMA

1:" ..,emio. Um 'd�rmitol'ic) !Iuper.luxo CIMO

�:: ��!�l� : ��aC��I�r��Oa ������:�e�l�f�O
Todos da Nova linha

31.200,00

§ %#*ii a 6+ '1'1" l'!l'!CRS 31.680,00
CRS 42,000,00

+ipú;

CAOA PARCELA OE 12 MIL CRUZEIROS OE SUA COMPRA, DA OIREITO A
1,,1" COUPOH 001 SERIE "A" E CAOA C,S 1.500. UM COUPON OA SERIE "8'

EIS AS CONOICÓES DE VENDA

2O
0' DE DESCONTO

10lO EFETIVO NAS PAGAMENTOS"
.

COMP'-A$ IGUAIS. SEM
.. VI$TA, OU ACRIltSCIMO I

"'D6P.1I1I1�IIIIIIIIIIIICi�iai�'�"�"·�
GRINDE YIIIlEDlOl Df lIOaÊlOS E a CDlSlGUDI
Aua QUallDIDE CIMa. aGORa AO SEU IlCnCEI

pAinclPf OU FESTiVârciM�
e ganhe um DKW-VEMftG (BELCftR)

ôr gêlo -todo- equ�pedo

EM TECIDO - desde 3,960,00 mensais ou à vista
Em plástico - desde 5,260,00 mensais ou;' vista

:'-�
CONJUNTOS ESTOFADOS - ESTANTES -

MESAS DE CENTRO - ABAT JOURS

Curso Preparalório Continente
[URSOS ESPECI.o\IS

PARA PROFESSORES

DE DATlLOORAFIA

AULAS PARA CONCURSOS
ARTIGO 91 (GINÁSIO EM UM ANO)

PRÉ-GINASIAL ADMISSAO DURANTE O ANO

DATILOORAFIA "�� ;
- Equipado com máquinas novas

- Baseado nos mais modernos processos pedagógiCOS.
- Dirigido pelo:
- PROF. VICTOR FERREIRA DA SILVA

HORARIOS: DIURNOS e NOTURNOS

Faça sua ínscncão 11 Rua Dr, Fúlvio Aduccí antiga 24 de

Maic., 748 - 1. andar.

Noticias de RIO DO SUL

DR, SEBASTIÃO MOURA
CIRURGIAC)..DENTISTA

Ex-Dentista do Seminário Camiliano Pio XII de S. Paulo

Tratamento rudoter pela Alta Rotação - Prótese

HORÁRIO: Das 8,30 às 11,30 e das 14 às 18 horas

2's e-e e 6" FEIRAS ATI!: AS 2O�'m.

RUA NUNES MACHADO, 7 ESQ. JOAO PINTO

CL1NICA DIURNA E NOTURNA

ANOTE - GUARDE - VISITE
DURI-BLOCOS

ANOTE as vantagens: mãe-de-obra é reduzida em

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

maís barato e s6 precisa de 2 D. 3 mm. de rebôco. As

Paredes não deixam passar tuldo, umidade ou calor e têm

oiurabilidade ilimitada,
GUARDE o endereCQ: - Escritório à Rua Felipe Seb·

lhidt 34 1· andar, Fábrlca em Coqueiros - quase defronte a

Sarl;isITE a casa modêlo. ao lado da fábrica e certifique
Bt pessoalmente, de Que você mesmo já pode iniciar' sua

tcr.;:;trucão'DURIEUX & 'OlA. LTDA

Pábrlca de blocos de elmento - tijolos de concreto

com encaixes -

RU-MARCAS E PATENlES
propaganda t marcu de�40.

Agellle Oficial da Propriedade laiulrial

Rua Tenente SUvelra. 29 - l° andar -
SALA' _ fi '.TOS DA CA.... NAIII - FLORI_
'OLI! • _ CAIXA POSTAL. 97 - FONE J9'12. ••

YERDE-SE

»0 COI�RESI'ONIJ&..",TE CY

ZMIA XOVO DIII)·;TOR sz

CRETAIU,\ c,nlAIlA Ml'XI_

crp,\L

o sr. LeOpOrd!) SchoclI!n�
nll qualidade df> Presldenle da

Câmara Municipal de veree ,

!lnres, pela Resolo"�" no. 6(1,
vem de nemear nll'l"G Itlretnr

de Seeretarla d" cr,mnra de

Rio do SuT, cujo ato obteve

aprovlI<:ilo unânime do plcnil
rio c fui IIRslnadn também pe

1011 ..rs. vr-eendcres "almor

RouBScnq e Adair Ito�érlo Ro

sat- re, e 2". S('crcljirjn, rN_
pcctivllmente.
A escolha reentu II"" :lplllu

!Oll gerllill, na pf�IIOIL do co

nhecido, 1"",uTar c benquisto

radialillta:\láriollinder,,'alor'
incontcsle da nossa 1U1rlldor·1)

p<:,s,;o" devidamente eapadtad.

para ben' desrmpenhar tal'
("ncôe8.

Cnngratulanão-ae com • e'"

,'cnto, na últlma • ..ao .. DOS

60 LeglslaUvo fizer.. 1II1II da
palura ellmJW(JDeDtuPIO • Po

vo [unc1Oárie � 'Chaars,

:�s::--:..:::.::::: b,�_
cântara, .....PlD. Ih,pé'
Boal, peIa IJ'DN. VaJmel'

ROU$senq pele PTB.
Sena1b11lA4lo•• ..,. ,,�u ...

lar o n01'O ..,. .. eerteza

da Cimara, Jo'rnallsta M.ido

Rinder, rnaalfe.tou o seu :k

J:'radeclmealot dlHndo de seus

prOpósitos em eOfl'f>sponder i
('onflan<:a que lhe era depD1!1
lada.
Nu qualidade de AlI8eslMlr

Técnico da ca1Aara, nio pode
riamos deixar de curaprl,.en.
tal' o novo colea na «rieta
de qUe Mário mnder, cotoU

DIJ'etor do Secretaria .oLtlllS
""th'o rioqull!Wle emprMtarli.
o brllbaDtl�mo til' lIe" irabli ..

lho para perfeitu c"mprUn�1l
tu do ijUDm�ÜO�
Não erramoS mtSü\1) &0 a ..

fIrmar qUe está de pa1�h.m@
a Câmara Jlor tão feliz esco

lha do sr, prl'�idente o nosso

IlOnl amil>o '\'ete�,l"r J�<:,n!lol ..

Don LJNDOL,FO TRJERWEI- � tkttlt-o�ont';:bi'. Apnw.lIImo& o ensejo ,II�'\ ,'_" lria IIUOI, "I.d" hoje
I.ER Por _ua atuação gondend. .....,..... IIltJ'IldecimentOll u� 1Ú.1! ""rCO • pOpuls_

e nlPTio»a. o vereadOr ..... � TrldWl!licrJ pela .rer cjII dtI!p aos "infto

De noaaus anota�õeH de na ...ar. Trtnlrel1er � e-.. Ia � Cinzeiro ... f QUtI só a meta

,,,r[colos durante o cORelne ,....... à conflanç. .... .......eue Com quo de f,d..... dle�a aos

"'[>11, destlleamos nO pré.tlJlu _torgou, tr......... f� "�os. qu 1 Qle 1J••Clllinto et- Quando o m"r;d .. da Sra.
dia 18 o transcurso de ...lr lllardes e lIem demá.. caJl(a a Idade de seUnta anos Mary S. de Chíengu rumv dc

"lU anj\'crsãrlo do sr. Vl!!readol' em bVOT do progresso Pela passagem do Ilrólli,.", " que.6 eQda dU:Mlntksimn (a�a, �Ia Im'c "mu i'(iéi" jl'(>f1i

Llndolfo Trlerwellf:r. dee..Jj.. • ",SUl. dia 18, desde já apre.!lentu_ homem '''h' e mllt� quI' nm'('ilf'l!o ar p"ra conseguir qUe ére ,'nl

der ,ta bancada a.4enllth, di .,...... eonscgulmo9 a}Jn_ moa efosh'''s e sinceras felt_ bs.e; Mundou pnhllcllf no jo,

;�e�:: d;r�:: :!:: r.r,;::.ue �emVreallzandlJ {'itações �o ve,lbo aJllip J-in- Conta-se quc" quandp V., :aa1rl:: I:��: ::'í:c�Omf:r�:�I�
nm dos maiorais da conh�ldu. ;;nllDl'G Trlerw:'UUer:ady:;f"" ";�:�n�:"!����'1��'t��'t'��..�, .e_, ar��[i'lI), vnlf.eu. purn

Casa da Borracha Papalég1h,s Da. 40ft Domes bem ®tados I:'ria� e';"-�cômpaahla'le"'sua' .11" _nOM e de, mpreg'oI\',,"
assistir ao enterro de sua es_

Ltd�; c cidadão es�ab"we'41) .. l1IW',rtosull!Dllo� prn- tinta ("milia. z:R�f���r�;�;'r�U�h: ::: põSa, 1"01 ,<!cebldo por ,Mrs,

há ";uitos anos entre nós com vável tandldato à aUce!is1J;o
... em IRtnqlledo5. Certa vea

llacy com urnas \·;,S�O"raM mUI

ctlslllS•

ANIYERSARIO DO VEKf.A- •• """""lllodí.lj5lmo I'"ed_ l.u'aldp.l.

EDITAL
li) SJ. Deleeado Estadual do Instituto de Aposentado

ria. e Pe.Q5DeS aos Empregados em Transportes e Cargas,
do Estado de Sânta Catartna, comunica aos interessados

qw. daJldD eumprimento à Instrução do Serviço n. 007,
de 7-11-63, publicada no Boletim do Serviço rr. 219/63, de

lB·ll-63, ti partir de 2 de janeiro do próximo ano, esta De

leg,t:!cia procederá junto as f>'..tas Agências, Orgãos arreca.

'orreepoedenres. a competente expedição das
novas ca.rteiras de selos lnad. DA-15 bem como a canse.

qUflQl:e invalidação doi mesmos modêlos que vigoraram
durante p exercido de 1963.

C ASA.
r'recísa-se de uma. pa� a

lugar.
Tratar com sr, Demétrio;

coas. Maira, 70 ou teJ. 3659.

CADEIRAS
DE RODAS

NUMn Franciltco Rebello Mat. 2851
-

Delegado Estadual

Partido Social Trabalhista

Secção de Santa Catarina - Diretório
VENDE-SE

Uma sala EMBUIA com Municipal de Florj�nópolis
pleta, em bom estado de Secçie de Santa Catarina - Diretório "'unicipal de

9l;::=:ÇãO�om sr. Ollvaf,do __---",
Florianópolis

Clúnaco, rua Duarte�. De otJ:k!m do Sr. Presf.dente o Diretório Municipal de
82 ou teI: 2577. Florjan9poJIs do PÂRTIOO SOCIAL TR,ABALHISTA (PST),

tOJWOeO 011 membros do Diretório Municipal para uma

�en;iQ a �l." rlS1ii.ada lIílQ Uia Iii do corrente, às �&,'
8. rua Duarte Schutel, 66. nesta capital, para tratar de as

suntolJ J8l8Cionados a sucessão politica municipal.
- " ..._-

:Florianópolis, 1� de Dt:�mbro e 1.963

�. ·-'�·OTAVIOROS,4.:sec�
.i I,' I�-""ê" j:F,�3

COMPRO
de material e a Automóvel AEIIOWJU,YS

63 ou FORD 55..em Jw:Jl es·
tado.

Tratar: CoA'selheiro Mafra,

,-aram o contrato de manter

euêectc por mais 11m nertoeo

igual, ale)rando ql'e �,; as�jm

podem ,·i\'er .. m paz Conjunta
:\'0 de<:urrcr desteS 'lIlosjú li

s-ej-am ;;; filhos!

I!IICreretl uma carta a avó, di
%eftdo Q.ue ttnha \'isto Duma

loja .e brinquedos Rm belo
cavai. de madeira, eupnca
do-" Q1Ie mandasse dinhett:.

pua • compl'aro Em�

l-ocê ubia filie o cachorro me

.... __do ê o '''cio_anão''

........t Ele é tão pt>qUeno

.... iaIte perfeitatoente den-,

cr. de um copo de Agua.

17-12·63

(.olsg têrn.- O príncipe Jorge
l'espondeq Dem esta mlseb'aI -

"Querida avõidDhal Dell-1I'I,8
multo prazer á lIIla carta, PoI&
"endl_a a DJa c:Glulolladllr de

",ut6�ra{os, que me 4eU pe1'
ela Dm par de libras. Bem "oi

,

e......- • ......., ,. ralof
q..... .,......,

" :a: �

O ..écJjI:o aMIba•• filhi.
n.....�ereco
�."IfAo deJ)l'I!â
IA tôdu O 1l1li-

pr.: fie... ou sem.

iSIIO,cI.."",!' (BibIIo!)

ISlo ;,�lIntece" em no�lon,
'�os Eatados l'nldo,,: em lima

igreja lOcal lima da� fiéis "�

llueeeD a sUa bolsa dc dinhci

1'0 � cima do banco. Quando

voltou, não mais n encontrou

li Chamou o pa.dre di7.endo

que aCha"a um abllllrde que

alguêm U'fe88e coragem de

fUrtá-la. O padre {DI busc;,r

a bolsa e, devoI'ft'lldo-a, dls.,·
�cF,;u m('SJ:Jl0 a gnardcl, minha
filha. )laa fac,:a o bl'or de n�"

esqllteoll' .,ai", nada, pol" tc_

moli .......lto!I 4!�nl.etl humllde�

e pobres qUe podem Jlt'II�;1r

qUe uma bolsa de dinheiro (:

Cunver..� .. motoris Ilm prf!st'nt.e de Dl!us, c-m reS

ta e \IpJ ....... trânsitoi postaã.s�ltaseúpJlcas, .•
O!K�."Dr�rlDen 1 li; z: J:

cher..,. llrWe lii0i8. que eu Um homem célebre {oi con.

11,,1 *'fi ••thta iJtt volant.,·... sultar um médicO•
.t:ste o CUloU

fi C1IttJ"Ulf ''2!ijm, PWI JlodI,'Ji.,1 lu de pell(UlltaS. Aborrecido

,encher um eernlU""o ('om o ., cliente fêl: V-;''í: O desneCf>s

"ue_ ffIIIitIIJ,J I�� sfdade de lautas iu.krpoela�Õt·!I
lU,,_ 2:qlot e sua e�PÕ&:I, ,.., que I) médico n.e reElpOll�

residentes �m NO"a 0'1', niro"" -Sé ° lIenltor , mf

• S •

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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UI MI 19
COS DE 1963 DA UNIVER· DOS N0VOS .FARMAC;::O· ------,::-,--:-c----,----=--,-,--,-,,------==:
SIDADE DE SANTA CATA· LANElOS, SEU PATRONO E Nascido a IH de outubro sentacêc de trabalhos nas PAR"ANINFO - Dr. Osman tado, tendo sido exonerado Conselho Regional de Far.
RINA. EIS A RELAÇAO PAR�NINFO: �:b!�!� ��h:s�:d�I�:iO���� :��:sn��sa:::��c�:56�eI9:�: São Paulo Torres: �;62��:�U�h�e��doco::nte :�c:� ;�m19r;�a���t�10�t�r 'l\�

I
ves Torres e de vtcencíe" 1959, 1960, 1961, e 1962. Lecío- ano ministrou um curso de souretrc d,,·t:-t cnz.daüs. Nes

consequência da experíên- Neves Torres. Iniciou seus nau Química Organica no eexemes hematotogtcos'', t�� ;:1�. ..;J '3::;J)1)"lido
PATRONO: Dr. Hans Die- cia acumulada por êle neste de l�d.e��ça, isto é, espirito estudos no Colégio Batista. curso pré-vestibular mentí- curso este reconhecido k.:,;..e .:n;;, }Jltra.

ter Schmidt - NaSCeU a !} periodo.· de mícíatíva, senso prático, do Rio de Janêiro onde cur do pelo Diretório êcadêmí- Congregação, da nill�,\:, a Lp- n.n de Fal'1n,u:o.
de Março de 1932, na cidade Em 1958, com a morte do e dinamismo, deu grande im sou até o 2" ano do Curso cio co nos anos de 1957 e 1958. dej'armécia. Foi éssrstcnte laucos da Uníveraídada de
de JOinville, em Santa cace- pai, por esfôrço e mérito pulso à Organização. entifico, tendo eqtãe se trans Em 1960 foi indicado pelo do Dr. Narbal Alves de Sou- Santa Catarina
rina. É filho do industrial pessoal, ingressou na Presí- Mais tarde fundou a Esco ferido para o Colégio cate- Dr. Polid6rio E. San Thiago za desde 1955 até o seu re- Fez ainda os seguintes CUro
Albano Schmidt, já falecido dência da Fundição Tupy. la Tecnica Tupy. rínense em Florianópolis, para assistente voluntário da lecímento, quando então as- ses: Farmácia Galenica minis
e Da. Adeje Ema "Bchmídt. Devido as suas qualidades Atualmente é membro da onde concluiu o curso secun. Cadeira- de Mícrobíología, sumiu a direção técnica do trartc pelo Prof. l ..maury Ca.
Casou-se a 7 de Fevereiro de Associação Comercial e In- dário. Em 1955 prestou exa- tendo prestado exames em Laboratório de Pesquizas ron dos Anjos; Botanica, pelo
1961, com Da. Maria Claudia dustrial de .rotnvíue. Está me vestibular na Faculdade 1961, sendo aprovado com Clinicas -Bromatoíogíoas on- prof. Richard wasícky, He-
Quintanilha de Almeida lutando pelo progresso de de Farmácia e Odontologia conceito "Muito Bom". Em de se encontra até a presere, matologfa, pelo Prof. Michel
Schmidt, paulista, de cujo Joinville, tendo-lhe já ren- de Santa Catarina onde se 1962 foi nomeado para exer- te data. Foi eleito em 1957 Jamra; nemetoroete, pelo
matrimônio nasceu um Il- dido o seu operoso povo ca- diplomou rarmaceutrco em ccr o cargo de Instrutor de secretário da Assocíacão ca Prof. dr. Mé río Kazniakowr;.
lho, Albano. Fez o primário rinhosas homenagens de a- 1957. Foi monitor da Cadeí- Ensino daquela Cadeira. E. tarinense de Farmacc�lticos, ki Bioquímica Clínica, pelo
no Colégio Bom Jesus, de prêço. ra de Botânica daquela es- xerceu o cargo de farmaceu tendo sido reeleito em 1959 Prof. Metry Bacila; Tecno.
sua terra natal e o ginásio e Foi paraninfo dos Conta- cõta .. Colaborou com a apre- tico da Penitenciária do Es- e 1961. Neste mesmo ano logia Química Fat'macêulica,
clássico no Colégio Macken- dorandos do "Colégio Bom foi eleito membro efetivo do pelo Prof. Silva Jardim.
aíe, em São Paulo. Jesus" - 1959; Patrono da
Em 1957 diplomou-se na Associação Catarinense de

Faculdade de. Direito da Uni Reabilitação - 1961; :Patro·
versidade de São Paulo, re

velando-se um aluno brílhan

lo.

Em 1956, trabalhou como

vendedor na Companhia In

dustrial de Fios Amapri, na
qual 'em 1957 passou ao car

go de diretor da mesma em

FARMAC�UTICOS . QUlMI·
COS DE 1963

ANTONIO CARLOS LUM·
MERTZ - Filho de Rubens
Lwnmertz e.: Da. Zilda Ma
coado Lununertz. NasGa}! no
dia 6 de outubro de Ui42, n"a
cidade de Araranguá, neste
Estado. Cursou o Ginásio no

Colégio Bom Bosco de Rio
do Sul-� SC. Concluiu o cio

enunco f n.o, ;,Ç_p��gio Catarí

nense, deste .çapital. Foi ·re

presantanta do' p', A.. nen
ríque Bruggeman 'no Canse

U1P � de Representante� da
UCE: Durante sua vídà, uni
versitáriâ estsígfbu no Labo
ratóriÓ' ci� Prof. Dr. Narbal

Alves de. Souza.

. ARM..o\.NpO D'ACAMPORA
.

- Nasceu no dia 6 de setem·

bro, d� 1913. Filho de Jose
D'�câmpora e Da. Alma D'

Acampara. Sua terra natal é

Anitápolis - SC. Cursou 6
ginásio no Colégio Estadual
Tulio de França, em Pórtõ
União - PR. Concluiu o se

gundo ciclo na Academia de

Comércio, desta Capità}. Foi"
membro do conselho lfiscai !

do C. A. Henrique Brugge"
manu na gestão 61/62. Há,

.

vários anos exerce suàs ati·

Vidades na FarmáC\a C:omer
cia!.

fevereiro, de 1913 nesta ca

Pital. Filho de Bíase Agnesi·
no Faraco e Da. Anna Cesa
rino Faraco. Cursou o giná
sio

.

e cientifico no colégio
Catarinense, desta cidade O

cupou o 'cargo de 2' Secdeta

rio Centre Acadernico Hen

rique Bruggemann, na ges
tão 61·62. Eexerceu suas a

tividades no Laboratôrio
Central de Saúde Publica de

nossa capital.

no da Associação .Joinvillen
se dos Amadores de Orquí
deas - 1961; Medalha de Mé
rito na Segurança do 'rrabe
lho - 1961; Paraninfo da
turma do. Curso Científico
do "Colégio Bom Jesus" -

1961.

Júlio de Caatilhos, em Mar
celino Ramos, RS. Concluiu
o curso científico no Colégio
Sinodal em São Leopoldo,
RS. Foi diretora do Depar
tamento Social e Feminino
do C. A. Henrique Brugge
mann na gestão 61·62. Ocu

pau o cargo de Sub-procura
dora na diretoria da UCE.

Foi eleita para representar o

CAHB, no Conselho de Re

presentantes da UCE, na ges
tão 62-63.

' ....
---_.-

··ITAio' 'stOL�<'�':' Nasceu' ,

no dÜl 6 de março de, 1942, 1
ENEO PACHECO DE AN- na Cidade de Joinville, SC.'

DRADE - :\'asceu no dia 13 Filhci de Anibal Stolf e Da. I

'de agôsto de 1938, na- cida-
", Elv(r'a Stolf. Cursou o gimi.

de de Campos No.vos __:_ SC�
.

5'io' no Colégio São Lúiz de
Filho de Ivo Pacheco de .A:n, Jaraguá do $ul - SC. Con·
drade e Da. �saljna Salmo- cluiu o cientifico no colégio
tia. Cursou o, primeiro ci· Bom Jesus, de Joinville. Du- li

elo no Colégio E�taduàI Vi- rante sua vida universitária
dai Ramos, dfl ciqade de La· estagiou nos Laboratórios

g!'ls. Fez o se;gundo ciclo na da Farmácia Catarinense, e

Escola '.I'é.c,nifa d� Comércio tem o Curso de Piloto Civil.
de Lages. F,o! o p:r;imeiro pre
sidente do

Q
C. A". Hepliique

'Brutgemann. Ocupou o caro

go de, Vic,e'�residf!nte da Fe

deração dos Estudantes Uni .

versitários. Tomou parte no
II CO'Í16'resso' dos' Estudan
tei 'de Farm:t'da

.

na cidade
de Ouro Prêto·MG. Orador
da furma.

.

JOSÉ CAVASSIN ....... Nas

ceu no ena 21 de junho de

1934, na cidade de Prudent6-

polis PR. Filho de Pedro
Terceiro cevesstn e Da, Ma·
ria cevasstn. Cursou agi·
neste e o cientifico no Co.

légio Estadual de Paraná,
em Curitiba. Foi Presidente
do Conselho Fiscal dq C. A.

Henrique Bruggemann, na

gestão 62/63. Tomou parte
do III" Congresso de Estu

dantes de Farm�âCia, em Ou
ro t'reto - MG.

)' i·.:.r

JOSE PHILIPPI - Nl:ls-

.....,v, i, ... "",,, ,-, ...pH�J. l' HIIU ue

nU�UH1U rÚul:uqJu .l:'nllJlJPl e
LIa. bel'tollua 1:St!Jmg: l'úllIp
pI. (.;UfSUÚ o p'nmeu'o e ::.e.

I;>...tuuv .....,;,u IW GOH:g!O (;a·'
t.<u·J.l,<;;u"b, U<lst.a CH.. <iL �".

PLiU u l.;a ..�v 4'" .<1' .. "" U.Lél-

'v uu L..-I.d.o, na 6"'''UQ,,,, "h·IJ';.
.I.'·Ul pnrne.lfO S<l(a" ..d.i'Jü ao

G. A . .tienl-Ique .l:iru15gernann,
na ge,%ao b'Hj;j. TuulQU par.
k cuiOO ru�1fiOl'O 'J.,�ular lia
1" ,l,;u(;on�t'(.l ue .l:!,MUaam;"s

de J.·anuaela, em (.;unLlOa _

l' .. G. ." iaouI'&.�on!:oLa do La·
barataria ue _Análises Clíni.
cas do Hospital Nereu Ra,

ba - SP. Filho de votare
Kurne e Otsuyo Krne. Fez
o primeiro ciclo Gíné
sio Estadual de Marín

gá - PR. Concluiu o

curso cientifico no Colégio
Oswaldo Cruz, na 'capítat
pauusta. Foi i- Tesoureiro

do C. A. Henrique Brugge
mann, na gestão 61-62. 'ro

mau parte no III" Congresso
de Estudantes de Farmácia,
na cidade de Ouro Prêto -

MG. Ocupou o cargo de Di

retor do Departamento. Cul
tural e Cientifico na gestão
62·63. Há muito está radica

do na Farmácia Comercial.

JULI6 CÉSAR
-

MONGUI·
LHUT DE - LUZ - Nasceu
no dia 21 .de novembro de
1942. em Florianópolis. Fi
lho de José Tiago da Luz e

Da. zuíetma Monguilhot ela
Luz. Cursou o .gmústo no

Colégio ,_DeD-I;J." em,; TUbuâl.o
- SC. Concluiu � ci��'üfico
no colégio Catannense des
ta Capital. É aluno do se

gundo ano da Faculdade de

Odontolog'{.a.

tudantes, em Petrópolis -

RJ. Foi membro titular do

lo Encontro Regional. dos
Estudantes de Farmácia, em

Curitiba. Estagiou no Labc

ratõrto de Análises Clinicas

do Hospital Naval. É labo

ratonsta do Centro Hemo

terápico Catarínense.

LUMAR WALMOR BÉR
TU.LI - Nasceu no ma 16
ue agôsto de ll:l42, na emane

de l:Humenau - se. j-nho
ne LUIZ eertou Jr. e Da. wü
de isertotí. Cursou o ginasio
no Colégio Dom Bosco, em

HIO do Sul - se. Concluiu
(J cíentrnco no Colégio Gata,

rinense, desta capnaí. '1'0-

mou parte no Conselho Fts
cal do ÇAHB, na sestac b2,

fj;j r'oí eleito representante'
do corpo discente da Fucut
«ade para representa-to na

Congregação da .zscota. r'ur

tícípcu como membro Titu
lar no X.x;V� COllgl'eSSO de

Eslu(la:h�s,::eJn Petrópolis -

RJ. Estagioú' no Laborat.ório
de Análises Clinicus do Hus·

pital ·Militar de F'lonanopo,
liso "'''IJ:/I:�
Ocupou, no final da ges,

tão 61·62, o cargo de Procu·
radar Geral da .uCE, haven·

do, ainda, representado, em

substituiçüo, por v,irias vê·

zes, o Diretório Acadêmico,
no Conselho de Represen·
tantes daquela Entidade.
Foi Secretârio, por duas

vêzes consecutivas (61·2) do

Congresso Estadual dos Es

tudantes, e também do éon
gresso do Movimento Ter·
cei ra Fôrça, realizado em

Môrro das Pedras e em Ju
rerê.

JOÃO MICHE:LS FREIRE
- Nasceu no dia 20 de ja
neiro de i941, em Santa Ma·

ria - liS. Filho de Salisbu

ry Freire de Aimeidá' e Da.

Thereza Michels Freire. Curo

sou o girtásio", no Instituto

Educacional, de' Passo Fun

do --'-" RS� Ct1rSOll o éd2'ntifi:
co no Colégiõ EStadual An

tônio Sew, Cruz NUa - RS.

Ocupou o éar'go de' diretor

de Imprensa e Publicidade,
do CAHB, na gestã.o 61/62. MARIA HELENA PAVAN

Pai Presidente do C. A. Hen, - Nasceu no dia 9 de selem-

rlfJ1Je Bliu:ggP.tllál1n, nn g'"". h ...tt-de 1941, 1m'! 01J'4'ttt.. "
liio ()2.f3 ...�twl]n)f',!_!') f'::l';;"l

i�P�'C���::���ii�'��::�� ��
.G4,fI.B.·I?ahíclj=l0u, do;)',,�� ,__'�

�=�=.;=""��,��c;o!Jg)..,,,.w .. ,,,, ... , ....4.,·7,- .,.;J
-

'; h

JANETE REBELLO NAR·

CISO - Nasceu no dia 8 de
outuhro de 1942, na cidade
ll� Hajai, SC. Filha de Egí·
di') Nt�ncs Narciso e Da. E1:'
ther RebeIJo Narciso. C.ür
sou o ginásio no Colégio sáo
José, etn sua terra . natal.
Concluiu o segundo J;:iclo--no'
Colégio Coração de' Jesus,
de,';t::! capital. Foi primeira
sB�retl'irfa -no G. A, Hcnrll1tle

MARIA CONCEIÇAO DA
SILVA - Nasceu no dia 26
de dezembro de 1941.... em

Florianópolis. Filha de Ma·

OSCAR GOULAnT - Nas
cuu a U (.ir) Fcverejro de

, �Ji�:u���tuR��;;��' F���la��
e Da. Cecilia Silveira Gou·
lart. Cursou o ciclo ginasial'
e coleg'üü no Inst.itulo de

Educa(,::lo Dias Velho, desta

cid:\de. Ocupou o cargo de

Pnlsidcnte do Çonselho I"i5

cal do C. A. Hcnrique Brug,
gemann na gestão 61,62.

OTOYA SATO - Nas::eU.
no dia 31 de agósto de 1[;37,
em Serra AZul - SP. F'illlO
de Sei�uke Sato e Shiqlie
Sato. Cursou o ginãsio no

Colc!gio Est.adual de Assai,
- PR. Concluiu o curso ci'
entiflco no Colégio Oswaldo
Cnn, nA capital paulista.
Foi Diret-e" 'do !)apartamcn·
to Cu�tur\\l e Cient.ifico do

C A H. B. na gestão 61-62.
Foi 1 Tesoure'ro do C. A.
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_ Trinta e três bases norte-

alllericanas - 26 em territó- M 'f"no do'

EU.
Ae "te no

.

ex- agnl ICOterlor - serao suprtmídas
ou terão seu pessoal consí- (Ccntím,..ção da última conhecida até a conc1\.\São
deràvell1lCnte reduzido du- página) neste vosso curso, tudo ís-
rsnte um perlodo de três 50 tem um profundo e B\to

significado para vós.
Nos vossos vacilantes pas

sos em uma ínrécía que pr0-
curava, tateando, adquirir
os pnméíros conhecimentos
dos cencíosce segredos da
alfabetização, até a adoles
cência plena, com as cem

blantes mais variadas no

tocante ao trato do saber.
da cultura, da técnica e da
educ:ação, encerra tudo is80
lições importantes para a.
vossa vida.

Nas várias funções a que
Cui convidado, seja na dire
ção suprema do ensino no

govêruo do benemérito e

saudosísstmo e grande bra
enorro, o Presidente Nereu
Ramos. seja no govêrno de
AderbaL Rumos da Silva,
que deu à sua Administração
o sêlo da sua inteligência,
da sua cultura, da sua intel·
reza de carater e do seu bo
nissimo e reto coração, e

ainda, agora, como Secreta
no de Estado, no Govérno
Celso Ramos. governo de

As 26 bases que serão Ie- Justiça e de Progresso, que
ohudus nos Estados estão vem ultrapassando tôdas as

distl'lbuíc!as por 14 Estados espectuuvas e que nrmou,

e as do exterior por três ��:�a�:'o.i�d�::����� ��
países. MacNamara não in- recuperar Santa Catarina,
dlcou concretamente quais oferecendo-lhe ritmo e rota
as bases que serão fechadas condicentes com os seus

no exterior, pois ainda man. destinos, verifiquei, sempre,

tém conversações com os ��:s S:a ���������d�snc��:
govemos dos países respec- em todos os recantos da
tiV(IS sóbre as conseqüên. Terra cetacnense. vivem o

cías desta medida. O Secre- seu apostolado cristão de

tarte da Defesa revelou que educadoras insignes da nos

as decisões sObre as bases !:n�����cia e da nossa ju
foram tomadas de ecõrdo Deixo, assim, e por isso, à
com o plano de economia guisa de antelóquio, a nome

preconizada pelo Presíden- nagem de reconhecimento e

te Lyndon Johnson, seguin- r:����o�mbe���ri�:ta��do a política do Presidente
na: as reverendrssímas Ir.

Kennedy de assegurar a de- mãs da Divina Providência.
tesa dos Estados Unidos Nobres Afilhadas:
com um mínimo de despe- No balanço retrospecuvo
Sa5. da vossa villh escolar, ;)0-

Johnson comunicou ao �:� :��:-�e ed:!Tá��r��
Secretário da Defesa, Ro- espaço percorrido que mere
bert McNamara, que era ce medítaçâo.
absolutamente essencial re- Desde ó momento; em que,
duzir as despesas para que . :�a u�r�r!��r���n�S��Ic:,
o govêrno aprovasse o pro-

sem conhecimento algum,
jeto de lei sõbre a redução em que a doce familiaridade

, dos impostos. com O alfabeto vos era ces-

anOS e meio, o que permiti.
ni urna o-onornía de 106 mi.
n.oee de dólares anuais,
anunciou ontem o Secretá
rio da nerosa. Robert. Me
Namatn. A medida implica
na SUpl"CSSlIO de 8.500 "'III

pregos civis e numa redu

ção de 7.800 membros do
pessoal militar.

CON\'ERSAÇOES

Faculdade de Medicina da Uni
, versidade de Santa Catarina
Concurso de Habilitação para 64

Edital de Inscrição
DEi ordem do Senhor Diretor da Faculdade de Medicf�

na da Universidade de Santa catarina, Profess:or Doutor

Emil Flygare, e de conformidade com o Regimento Interno

desta Faculdade, estarão abertas, na Secretaria, no perto
do ce 2 a 2Q de janeiro de 1.964, as jnscrtcões ao Concurso

de HabilitaçãO: no horário das 7 às 13 horas, de 2as. às 6as.

Ieíras.
Os requerimentos de inscrição deverão ser acompa

nhados do��entos exigidos por lei, abaixo especifi-

cadoas; certi��d.o�de conclusão de Curso GinasiaÍ e Cole

gi8.1·(imi:J 'vias. sem uso de earbonoj, com firmas

b) ��tjM� ig)("·2�via&,."�·� de carbo-

�T,lfómas reconhecidas;
(;) Certidão de Nascimento. com firma reconhecida;
d) Atestado de Conduta, com firma reconhecida;

e) Atestado de Sanidade Física e Mental, com firma

reconhecida;
f) Titulo de Eleitor ou cópia rotcetéuce autenticMia;

g) Cartêira de Identidade ou cópia rotostãtíce -eutenu

cada;
h) Certificado de Reservista ou c6pla rotostãttca au-

lenbicada:
i) 2 (duas) fotografias 3x4;

j) Abreugrafia (com resultado normal), expedida pelo

Departament.o de Saúde Pública de Florianópolis,
ou de 6rgão oficial do pais. cuja data de validade

não poderá ser in(erior a de 20/11/63, com firma

reconhecida.
A exigência da letra "a" poderá :-ar sup�ida pela apre·

!;'enlação de diploma de curso superIOr, reglStrado na Dlre·

toria de Ensino Superior.
O concurso, q"ue constará de prova escrita de portu·

guês, Fislca. Química e Biologia, será realizado no período
de 1" a 12 de fevereiro de 1.964.

O português fi considerada matéria de caráter elimina.-

tório.
É de 2& (vinte e oito) o número de vagas a serem

preenchidas.
Florían6polls, 10 de dezembro de 1.963.

Bel. João carlos T. Neves Prof. Dr. Emil F1ygare

seçretárlo Diretor

17/12/63

Há que extrair dessas li

çôes de todos OS matizes, a

slntes€" que representa ro

teiro firme para que a vossa

existência se exercite, -sem

pre, a prol de uma trípice
utllldade: Para Deus, para a

Pátria e para a Humanidade.
Somos partes de uma uní

dade social e para ela deve
mos concorrer com os nos

sos esforços, com a nossa

vlgilAncia, com os nossos

rI"",·plos.. com o nosso Idee

lismo para que permaneça
e se engrandeça um bem
comum sempre acrisolado e

que seja capaz de oferecer
um clima de paz, harmonia
e prosperidades merecidas.
sentimos nesses dias tu

multncsos angústias tre

mendas. como que vivências
sob constantes e terríveis
pesadelos.
As criaturas humanas em

urna espécie de logomaquia
universal querem readitar o

babellsmo inconoclástico e

(1110 tanto nos faz sofrer e

tremer sôbre os nossos dias

ímcdíatos.
Tudo isso está diante dos

nossos olhos e preocupa,
constantemente, os nossos

pensamentfls.
A rürta dos homens tem de

ser contida, a fim de que en

sete um nõvo panorama e

uma nova vivência para o

b ......... rI ....s próorios homens.

Eatão, compreenderemos
o valor que é para êsse a

neto. a educação.
Existe mais luz nas letras

do alfabeto do que em tôdas
as constelações do ürma
mento.

confiada a vós.
A. escola constituiu, sem

dúvida, órgão de transtor
Ih�1lO social.
A escola é organismo vivo.

atuante, onde abrolham, em
toeme ainda indecisa, as as

piraçõeh e o pensamento de
d1da geração, sempre tnquté
ta, em permanente busca.
A escola atua sObre o sis

tema de valores recebidos,
intliltrando nêle fermentos
reformadores, já que mode
la cidadãos e os ens1na a

pensar.
Descanso sem preocupa

ções e, assim tranquilo, por
que as vossas mestras per
tencem, como vos acentuei
no inicio destas palavras, ao
r91 dos Idealistas que se não
enfraquecem; antes, em tu
do. procuram estimulas e
incentivos para vencerem a

jornada que lhes pertence.
Recebestes, assim, durante

o decurso das vossas ativi
dades escolares um primara
so preparo educacional e

estais aptas a cumprir os

vossos deveres.

Sei que a vossa escola,
com o elevado Ideal de en

grandecimento da Pátria.
será uma escola de fé, de a

legria, de bondade, de inci
tamento, de coragem, de
confiança, de amor, de rra
�rnldade humana.
Tereis, assim, escudados

no devotamento e no amor
ao ideal; penetrando "o Sen
tido da educação moderna
nas suas inelutáveis exigên
cias e no que ela tem de
mais imperativo e alto",
porque, jovens Protessoran
das, "educar não é apenas
ensinar: educar é amar, é
amparar, é ser pai. O educa
dor cria almas novas. Não
é educador quem se Hr-nta
a passar do seu espirita pa
ra o do educando noções de
cíéncía ou de arte. Isto é
por assim dizer, a parte me

cânica do ensino, que o tra
to dos bons livros pode dar
por si só. O papel do edu
cador é mais nobre: ête for
ma o esplrito, afeiçoa o co

ração, transforma a alma,
equilibra os nervos. aperfei
çoa o cérebro, apura a ínte-

�sse conceito do poeta-ti. Iigência, �esenv?lve a bcn

tõsoro resiste, porque real. a dade, ensma. a Ju.stlça, erer-

�=oria�,.;�,_ad�or;:�e: ii:U::,
desprezada. �o��oc�� :;

petróleo asqueroso a luz ra
diante.Ê êle solene testemunho

que fala altilo'quentemente
- pondo a educação no

mais proeminente lugar, por
que, em verdade, ela propl·
era adequação do homem
aos seus verdadeiros desti
nos.
Só pela educação poderá

o homem sair do. caos, dano
do à comunidade, de que
participar, o bom trabalho
cooperador para o êxito da
sua destinação.
Integrante de uma civili

zação cristã, é preciso que
o homem compreenda, sino

ta, pratique, exemplifique e

testemunhe a sua fé.
• Isso é educação, porque
educação é comunicação.
Não se deve admitir que

êsse estado-de-coisas, exis
tente nos dias que correm,

permita uma. vivência des·

compassada e dessintoniza
da dos ideias cristãos.
Essa negatividade, expres

sa pelos nossos atos e pela
nossa conduta, ê um teste

munho insofismável de que
a civilização cristã não pe·
netrou em nós; significa, em
certo sentido, algo para efei
tos de mimetismo social.
Tudo isso é preciso ser

dito em tom combate, para
o despeT\Bmento de todos
nós. , fim de que cerremos

fileiras em defesa da civl

lizaçi.o cristã que todos que
remos Sf'cja a nossa.

Prezadas Fonnandas:

Ireis ser educadoras e es

sas palavras se dirigem aos

vossos corações, como uma

espécie de alerta na voasa

missão, tocando a rebate pa·
ra a vossa Yigi.J.ancia, na ta
refa árdua de educação, se

não esmoreça nunca e que
a luz da vossa fé brilhe no

vosso procedimento.
A criança é sempre arau

to de um mundo nOvo.
Haveis de procurar conhe

cê-la n". sua natureia intima,
nos Imprevistos de suas ten
dências e de suas fantasia,
na dlnAmica de seus lnte·
rêsses, na sua avidez de co

municação, no seu mágico
entendimenw do mundo.
Só o conhecimento de sua

alma vos dará a cifra do
mundo que ela engendra.
Há que velar pela vossa

escola, para êssa objetivo.
porque ela não deve repre
sentar simples estágio para
aprendizagem dos rudimen·
tos da leitura, da escrita e

do cálculo.
Há de a escola, também,

preparar o homem para o.
trabalho, integrando-o pa
comunpao nadOnal.

NCl c:ler

Tem a sua unidade que
nOli cumove e que nos orgu
lha: nossa língua nacional, •

no=��:m!�SoeSi���sa �� '- =
_

;'n;!'��ob'��O��I��ep:O';:; Plameg do Gov V "I"gendo-nos, amparando-nos, ."r9 ,. Ioab�n��i�O-��!;;ileira há de ••••
prosseguir a sua jornada
:-; ...e sen'!Jrf' foi gloriosa
Neste lr.stante, aqui ne�te

lugar, \'OSS0!' pal�, vossas

mestras, t! vossos famUiare ..
vossos amigos. os que par
ticipam da festa da ,'ussa

formatul""d. �m que me des
tes as gajas do paranJmado,
v que, agradecicio, devo à
vossa generosidade, e5t�·
mos todos desejando a vos
sa felicidade, e anelando
também, êxito Das vossas

incumbências.

o educador é, assim, pai
desvelado, que não limita o
amor à sua prole, mas es
tende-o como êsses rios- de
águas fecundas que rertíu
zam em tõmo do seu leito
léguas e léguas de terras ..

Nobres Professorandas:
O Brasil deve estar pre

sente, onde quer que o Des
tino nos convoque.
Recebemos uma Pátria

dos nossos maiores, que é
ltvre, soberana e democrátt-

POR APENaS 80OCr$ ,

_,!M_- _ .: �'
DE ENTRiDI, E O SllDO
CO,M REIIS FACILIDADES
NUNCA FOI TAo FAclL PRESENTEAR COM WALITA

FLORIINOPOLlS
RUI

IERG.IMO
COELHa. I

(Cont. na 2'. pág.)
partidos, em 1962. o sr Vir

gilio Tavora vem se condu·
zindo com um bom senso

ção .do general Edson Ra
malho que, sem aumentar
os impostos, retirou do
ônus do IVC os produtos
alimentícios tais como pão,
carne, e outros.

�'A agricultura é outro se

tOr grandemente dinamiza
do. E para atender melhor
O homem do campo, a admi
nistração Virgilio Távora se

instala em todas as re

giões do Estado, discutindo
com o povo e prefeitos os

problemas (lue os aIligem.
Assim, a prefeitura da ca·

pital tem recebido auxilias
do govêrno para pavimenta-

mais órgãos administrativos
tal maneira que se prevê a se entrosam no desejo de,
inauguração das novas obras _sob o comando do atual go
entre março e maio vindou- vernante cearense, dar ã.

pouco comum na politica
brasileira, nem se entregan·
do aos partidos, nem lhes
negandO os méritos, pois
que recolhe deles os ele
mentos capazes para chefia

POPulação cearense dias
Com relação às novas se- mais felizes, tal como vem

cretarias criadas. é mistér

que se destaque a de Plane- sucedendo a Santa Catari·

jamento, cujo titular é o rut através da vagarosa
deputado AéciO de Borba açãd' administrativa do sr.

Vasconcelos� porém os ?e- Celso Ramos."

de cargos.

DESENVOLVIMENTO DA

ba��:oe:t���� ���ss:e��: INSTRUÇAO PtlBLJCA
do uma vigília imensa pelo •
nosao Brasil, a grande Pátria
comum, a fim de que êle
não quebre QUDCa o .rItmo
de sua destinação histórica;
sef O lar. o doce lar de to·
dos quantos aqui nasceram

ou vieram pedir agasalho no
chão generoso, farto e ami·
go,

Seja o Brasil fonte da nos
sa inspiração e receba de
todos nós, sem restrições, o
nosso cérebro, o nosso bra·
ço e o nosso coração.
Pomos, assim, com as

bênçãos da Misericória Dlvi·
na tOdas as nossas fOrças
para que o Brasil continue
integro, tmido, livre, sobera.
no, democráticõ, com uma

civilização cristã, a serviço
de tOdas as criaturas de boa
vontade.
Brasil, Pátria (lue foi ca

rinho e ternura para 08 nos·
SOS antepassados; Brasil, Pá
tria, orgulho do nosso pre
sente; Brasil, Pátria grande
coraç!io. para o nosso por-
cir
.. !!"\
A""lm �eJa pam hClnl">( {'

glória da hrnvfI ).;cntl' )lJ"fl.
ileira.

i,

"No que se refere à ins
trução pública, especIalmen
te no setó:r primário, a atI
vidade do atual govérno
cearerÍse ê de se ressaltar,

ção e réde hospitalar. atra
vés da CODEC, organism,o
semelhante ao existente
nesta. cápital, s6 que no

Ceará é de âmbito estadual.
Em seis mêses, a capital foi
beneficiada com 23 milhões,:
em obras.

polS agora o povo lê e toma
conhecimento, satisfeito, de
editais anunciando vagas
nos grupos escolares.

SAtl"DE P1)BLlCA E

AGRICULTURA
"A Cia. de Habilitação do

Ceará, recém·fundada e em

vIas de funcionamento. tra·

ta.rá da tarefa de resoJ.ver o

preblema habitacional do

povo. Nessa companhia o

Estado entra com 50% do

capital.-
.

"Já foram instalados pos
tos assistenciaiS em quase
todos os rnunlciplos de meu

Es�o. O govêrno cuida.
simultAneamente, da am

pliação da rêde hos"italar,
atendendo,· de preferência,
as prefeituras mais neces

sitadas, o mesmo acontecen

dtT"Com Instalação de Me

PORTO DE FORTALEZA E

NOVAS SECRETARIAS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



('apitaI catartnense. vem di- "deixado, há pouco, a dlr&! govêrno do gal. Cordeiro de sua. propriedade "A Re- tandO� além'
rlgindo 8 coisa publica nes- ção da Imprensa Oficial do Neves, tendo ocupado as giio" na cidade já citada e

ta unidade com elevado Estado, cargo que assumiu funçõtes de'Delegado Regia- "Gazeta do Jaguaribe", Cun

descort.inio." '80 convite do Governador na! de Ensino, adjunto e dando outros órgãos de

São as primeiras palavras Virgilio TávOl'a. Foi titular promotor de Aracatl. e pre- imprensa naquele Estado.

do escritor e jornalista Eze.. dos ServiÇOlt Urbanos da feito de Russas. No joma- Autor de peças teatrais. pu
atual govêmo catarinense, quiel Silva de Menezes, que Prefeitura de Fortaleza no lismo, dirigiu dois Jornais blicou "Veneno" prefaciada
Com estas primeiras pala: velo a Florianópolis para por Joaracy Camargo, edl-

����]�� �\��i�OBa�:� r:�ni�I:1.Q -',��J�!J ,

��S:e RaC�l�:rq��ó�eJ!Btl�� '�:���ea�:��:�!�..�o h��C��� DO, Secretário da Educação e
FlorianópolIlI, (Domingo), 15 de Dezembro de

dias que me encontre ;'m

Lançado nesta ca-pi-ta-l-o-a-p-a�"t�iel-ho-4-t-la-s Cu��r�'o:�a�:;:;i�!a�96; t��ma
t

'

b
· A

d" di'"
Colégio Coração de Jesus

.

con ra rou O e Incen 10 e au OIHOVelS Nobres Proressorandas: Traço o quadro dêsse

,

.". Colégio Coração de tempo dtstan-e c sinto a

Jesus vive na minha me; sua presença: vozes da mi

revoluctonarto a p a r e I h o mo que o r,ADRAO tenha a mória e é parre considerá nha passada Infância fa_

ALTAS, contra roubo e ín- chave original do veiculo. vel no acêrvo das minhas Iam de aulas, recreio, co

cêndío de Automóveis. A de-
•

O "ATLAS" evita ainda in. saudades. legas. o cotidiano das pre_

monstração realizou-se dia cêndio e curto-circuito. Tem Há -mats de nuarenta n- tecõee. Os avisos, a sineta.

12, quínta-Ieíra, às 10 horas mais: Torna impossivel es- nos, frequentei o seu cur
_

a convocação para auferir

quecer-se rádio e faróis li. so primário. eonhecimentcs, os traba-

gados. O "AtLAS" serve pa- Receaí neste Colégio que lhos escolares.
'

ra qualquer tipo de veiculo está,Jntegrado €'m meu co

mesmo que tenha trave na ração - o norte que me

direção. Além disso é um veio guiando a existência.

"aparelho eletro-automático", As _bases Iundamenraís
quer dizer, nada de travas da educação que foram e

Dezenas dê combinações que penetram na barra da são fontes inspiradoras da.

e alarme, impede a ligação direção. enfraquecendo-a e minha vida. tive-as neste

dtreea. evita curto circuito dando folga na mesma. Com Colêgio.
e incêndio, você não esque- o "ATLAS" instalado, seu Com êle. aprendi as 11_
ce rádio ou faróis ligados. veículo fica original con- ções que me fizeram amar

adaptável em qualquer ver- forme foi- recebido da Agên- o Brasil. senti-lo. compra,
oie.

.

endê_Io e firmar propóal
Representante exclusivo pa- tos íncesvíãveía para que

ra Santa catarina trabalhasse O bem traba
lho em prol da. Pátria es

OTI'O J. Mi\LINA & elA. tremectda,
-

Com a presença do CeI.
Mauricio Spalding de Sou

za. diretor de Transito. dr.

Helio Gaynette Delegado de

Furtes e Roubos, Srgt. va

lentin M. Cândido repre
seutante do-Corpo de Bem-

beiras, Alherto Chanon ge
rente do Banco de Credito

Real de Minas Gerais. rc

porl:-3r-m de ,. O E'5TADIY'
Mctortstas de Taxis e grano
de, numero de populares,
foi lançado néste Capital. o

Autoridades presentes ao lançamento do Atlas

o técníco sr. Sauj Claudino, quando fazia demonstrações
aos presentes do aparelho ATLAS

A Raiva não tem cura
A RAIVA - não tem crctarta da Agricullura

Projeto Gado Leiteiro.

Inspetor-ia Regional de De

tesn Sanitária Animal de

São José, colocou à dispcsi- -

ção, uJ\�a eqüipe de vacina·

dores treinados. que fará a

aplicacão dr! trjdns as va::j·

cura P.roteja sua família,
dessa terrível cceace.
Brevemente. em seu bair

ro será feita uma vacínacão
entí-rãbtca de cães; não dei·

xe de Jevar seu animal para
ser vacinado.

A vacinação será gratuita,
graças ao Patrocínio da Se·

GOVERNO DÔA TERRENO A
PATRONATO /l.GRICOLA

DE CAÇADOR
O Chefe do Executivo en· insttJ.lados os Postos de Sul·

caminhou ao Poder Legisla.
tivo mensagem pela qual
fica doada. a titulo gracio·
so, a área de terras e ben·
feitorias onde se acham

nocultura e Fruticul1.ura da·

Quele municipio. Exprime o

projeto que o terreno nlio

poderá ser alienado ou

transferido a terceiros.

loteria do Estado de
Sanlil Catarina

RESULTADOS DA E�:'T'RAÇAO DE SEXTA·FEIRA:
2882 -:- CRS 1.000,000,00 Joinville
2.528 CR$ 100.000,00 Chapecó
2.324 CR$ 50.000,00 - Caçador
1.039 CR$ 30.000,00 - Chapecó
5.077 CR$ 25.000,00 -.Florianópolis

q: �a;�v::��VY:;�i:
Távora vem impulsionando
a administração de meu Es

tad9 natal - o Ceará. - foi

inspirado no Plameg do

no Largo Fagundes. pelo sr.

Otto Juiio Molina, represen
tante exclusivo do produto
para nosso Estado.

O QUE s O ATLAS

culo, 3 anos de garantia, e

custa menos 'do que voc�
. ímaglna.

O "ATLAS" o revclucíonã

rio aparelho contra ROUBO

fie veículos nunca visto em Representações e Conta
j

Própria
Rua Felipe Schmidt 14 _

Sobr. - Fone 2347

Lembro bem o tempo da
minha infância, passado

,neste modelar educendã
rio.
Tudo tese esta nítido em

mim.

todo mundo. último ínven

to ALJ<�;Y':AO do após guerra ..

O "ATLAS" instalado em.
seu veiculo impedirá que Florianópolis
se taça ligação direta, mes.· tarina.

Santa Ca-

E�n Ação o Projeto
Gado Leiteiro

o pr.ojeto de Gado LeI

teiro, entregará dia 23 ee
Dezembro mais 6 novilhas

<Ie raça leile:ra. a 6 sócios

dos Clubes de TrabalhrJ
4-S.

Os jovens agricultores
produziram a allmentaçio
necessária, construiram os

abrigos para as novilhas e

já aprenderam multas 'prá
tlcas de criagão, no reba
nho (.]0 paI.

-

Estão �sslm em condl-

Com a ·produção de leite

pagarão o projeto de gado
Leiteiro.

Sinto nessas recordações
o pensernenrc mágico -íe

um. regresso veloz dêsses

dhis idos e vívklos neste

õotégto Coração de Jesus.

TenhO_Os diante de mim

pela fôrça do coração e

pela saudade imensa e en

ternecida dêsses dlas_ al

voradas que tanto me n-
zeram bem ao Destino.

Dobro_me perante O' TO

do-Poderoso e, PO santuá_
rio do meu mais profundo
íntimo, agradeço ao Bom

Deus a felicidade de ter

sido aluno dêsje amado

COlêglo Coração de Jesus.

Desfilam. na minha me

môría. as queridísslmas
Mestras - as Irmãs da Di

vina Providência -J. que
me deixaram perspecnvss
educacionais que perma_
neceram e que cunsrituí
ram c meu único e mnts

alto gatrimõnl-'J: o 4e"ejo
de ser útil, que nunca me

abandonou c se ideOtlt1_
cou como uma espécie de

;!:��/ara a minha .:J1s-
Prezadas profes\_r:�as:
CO���, t;�re� re���i�IPa��
do seu ilustre e abnegado
corpo docen-e.
No conctvtc longo da cá

tedra, e sob a dlreão da

sapdii�,,: 1�1tr�:! �,� . �_ ���a
ii ��;r.e�S�r�éal:d��ft���e��V:l
tindo (! compl'eenriend�
cada vez mais o m')tlvo

que dá a e:;te Coleglo con

dição de ser honra e g11_
ria para o setor do ensino
c3rarincnse.
SentI. em verdade. odes

prendimento total da:,; Ir
mãs a Divina PI'ovldência,

,voltadas, exclusivamente.
a serviço do Idei.ll maciça_
mente cristão ao labor e

ducacioD<ll,
(Cont. na 11'. pág.)

HORARIO COMERCIAL DE
NATAl.E ANO NOVOParabêns sócios dos Clu

be.s de Trtlbalho 4-S!

O contr.ato firmado en_
tre o OfJjeto de gado lei

tell:._p e' ACARESC, está P"o
vando que com, bons ensi

namentos, emprêstlmo rá

cil e barato, voçês eStão
mostrando que o jovem

Em data de ontem o sr.

'prefeito Mumici!pal WAL.·

DEMAR VIEIRA. baixou

decretO estabelecendo ho-'
rário especial para as ca

sas de comércio que ven

dem artigas de NATAL iii
ANO NOVO. que é o se

guinl-2:
Dia 16, 17, 18. 19. 20 e 23

Benemerência

rural tambêm pode fazer

çõcs de receberem as no- muito. quando bem orien_
viJhas.

I

tado.

preza para você". Fomos. velho amigo Celso Ramos, des Limpar.me" e a cura nas tano e mais expressivo do Educando gerações, Ma· a cel1eza tranqüila e mapú.
No refeitório concentravam· que não me poria o pescoço breves e salvadoras pala.' amor fraternal que êsse, a ria Madalena abriu largo rica de que não estão SÓS,
se os internos da cidade em no cepo das degolas De. vras: "Quero, sê limpo". que as !lenhoras empresta. horizonte à compreensão, à nem à margem da vida, Sua

miniatura. Risonho c feliz, pois, um dos hansenianos Enfermos nutrldus de fé e ram a magia do $eu poder tolerância, ao paCiente la- constância, nestes longos
como quem prega uma pc- disse da homenagem. com de resignação. realizador. suprindo, sob vor de caracterel!. ao apri. anos de apostOlado q1!8Se

ça bolidora de coronária� simplicidade e emoção, em muitos aspectos, com o ma- moramento de inteligências, silencioso, em detel;minação
TolenUno sauda·me. E anun· qualificativos ultrapassando Mas, a interrogação sur. ravilhoso toque da sua Com singular apreensão psi. obscura, é qualquer coisa

cia a decisão de todos, de os meus minúsculos mérj· giu, contundenie: "E seus brandura e da sua abnega. cológica, aferiu, na latitude de admirável, de heróico

apor o meu nome à Bihlio· to'!!. Tomei a palavra, após fllhinhos?" A resposta apon- ção, o lar da orfandade das almas, o

$r
dos sen- mesmo, mais aproximandO

teca. Parecia um vaticinio: longa pauS8\ com a como. tava mais adiante, no Pre· transitória. No torvelinho timentos, por de orlen·
.

a criatura do Criador. Ela Realiza, assim, um d

o de que ha"eria ainda de ção entupindo-me as cordas ventório Santa catarina, das corredeiras politicas, o tá-Ios, cinzel s, esti- ouviu as palavras de Ga- harmónioso, de piw.de fi

dedicar me à direção do vocais Condensa se ali nm mundo gesto de paz, de trabalho e mulando-os no sentido do briela Mistral, capazes de amor, e: sobretudo, de
pô,to �m quo me en,on',o.

.

S"�� de temu';' o p;odade. Soma- do ,olldariedade ,,,,,lã da bem. O ....ev...'ó...o.ou Edu- anlqull.. assomos de ama,- sentido patriO'I'o I

nomea<\o ao apagar das lu. Havia, dominante, a ra· se a grandiosa obra _ com mulher catarinense soube n. candário lhe tem sido a am- gura: "Dá-me, o. ser mais e culminante, t.endo

zes dO govêrno Ht:riberto zio de defrontar o estimulo espirítual e hu· brar o coração ao "under pliação suavissima, fecunda mãe do que as mies, para recompensa o júbilo dO

Hfilse, eaabora contra a Vfln· do mundo cá tora, que não mano de Eunice Weaver _ ground" das paix6es tósi. e benemérita d.Q_grande co· poder ama\- e derender co- ver que se lmp6s e que

tad� de udenistas qUf' nun. desesperavam, nem se re- sob o calor }tumanitárlo e cas, gasallumdo infeUzes e ração, mãe que se têz dos mo elas � que mo é carne pre sem UmitaQ6ea.

Cll hostilizei, mas saudado voltavam contra Deus e o seguro de Nerêu Ramos, e minorando sofrimentos, de8- pequeninos, dos desprote· da minha carne", Serão, lhe dará o melhor p

ne"y,:rn-- norirlll. d� pr6prio destino. Lá está em complcta a dl'stlnação do de Beatriz Ramo� Edlth. gidos, provendo·lhes o BU- sem dúvida, pomos de ouro oferenda de aa.crllíclOl·

mestl'e da ironia e do saro São L�cas (5-12 e 13) a fê Leprosário. Ramo�, Carmcn Colõllia. sente confôrto materno, Ira· do seu al�o espirito e do que. �Iã -está no EclesiaS

f:asmo ri�onho (JlU' é RJr rtQ 1t'pni�o em Cristo: "Se· Niio \d (le monumenln M?ria l\1ad_;llcna (h� Mnura (;m10'os!\, ,'igilanlel. plan· seu profundo c inest;otado "Deus lhe rcspomla. 118
.

Jntl� H,unus e Ill.Ultullllii'lll HhtH',.scllfJuiSl'l'I:S, bl!lU lln. mais lO..l\ulc; fiú.j� l>l"Ohl"II' Frfm e nutra:.. '--::----'-j:taOIi\:Jh't h') \.III",,;;\o .. iubfl 4'11'Jt�liltll"ULH. ll:1'lt ·,,,b.:;'.itl rri/{ {to :;.t:u·l!o;'�t50'"� .r

?;..:��::" ;l!.>Ç):�.'��"hi��;;'? <i"k ,'6' ,,:,�,��

TITO CARVALHO

Havia eu movimentado

uma (�mpanha arncnizanle
da solidâo dos reclusos em

Santa Teresa. E consegui.
com o precioso auxílio de
Antônio P. da Silva Medei·

ros, alma prÓdiga destilan·
do perene mel de bondade,
formar a Biblioteca dos

Hansenianos. Certo ..,dia, o

diretor d"l. Colônia. o jovial
� ':; T ,�n·

tino de C�n'alho, ;lp,mhllll'
!lU' (h' fllltIHllI,vel' "Vflrno�

llii 1:\ � Wil:t �ut··

das 8 às 12 e das 14 às 22

horas:
Dia 21 dai 8 à<; 12 e das

14 às 18 horas;
Dia 24 das 8 às 12 e das

14 às 18 horas;

D!a 25 Feriado Nacional;
Dia 26 à SI - horário

normal.

Na atual conjuntura brasileira, consideradaS

áreas de atrito, considero de menor Importância

aquele golpe que as oposições acusam o govê
estar tramando, como aquela revolução que o

no afirma que � oposições estão promovendo.
Um e outro, cá no meu traco entendimento,

a modificar escore de 1 x 1, aberto com a denúncja,

atentado contra o governador da Guanabara e

tado com a descoberta das armas de Jacare

amontoadas para uso contra o sitio do Capim
do Presidente da República.

Grave. pra.vtssimo mesmo, com permanência
manchetes de todos os jornaís e discussão em tDdos

grupos de tôdes as camadas sociais, é FLA·FL:u

hoje.
xx xx xx

Um profeta nacional, êmulo de Sana KhatY,
Iucíonou o Brasil, provocou mais uma alta no do�
estremeceu as instituições, ao declarar que, assim

mo anunciara, com mais de um ano de antecedênc

renúncia de .rênto, a queda de F�ondizi. a morte do

pa e o assassinato de Kennedy. podia agora p

com absoluta segurança, apesar de ser do Flame

vitória do Fluminense.'
.

. .. ..-Essa cassandrfce, aqui na Capital, já provocou
l>�" in��mentft:çI(ls 4ro.·jt4i1totl' rette'e ;Sayão.

�;: .. ::.:�N� 10 c�o en :�Z:S:�" .

No Rio. c'."mLa Armando Nogueira, dQ' JORNAL
BRASIL, o FIA·FLU é o assunto único, mesmo en

os que não cRJ.'iscam niente do assunto. Nem a p
cidade do sr. Carlos Lacerda. na imprensa, nos rá4i
e nas TV desvia a atenção do povo.

A cita dlâlogos notáveis e gafes enormes, a p
sito. Como o óa granfina, dessas que chamava '0
do de benl quando estão em rodas de amigas, ao

guntar:
- Escuta aqui, bem, afinal o FLA·YLU joga

tia quem?

xx xx xx

Mas, voltando ao começo, o perigo para o B

o Mengo perd6r, Ai nada mais nos salvará, O povo
cará inCiiferente a tudo, ab1ilico, apático, derr

morto. E no caos subsequente, para começar, B

será nomeado Ministro da Fazenda.
Felizmente nós não teremos mais nada com j

xx.xx xx

Para apitar o FLA:·FLU de hoje s6 concebo um

três juizes: Amaral Peixoto, Benedito Valadare6

Tancredo Neves.
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