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RIO, 18 '(0�) "�J!.L;!iLP � '�r:t
João PinI:eirp Netto' co'Qte':
deu entrevista coletiva} a

imprensa, anupciando ,�que
logo que o' preSidente Gou·

larl; assine o decreto das de·

sapropriações pela SUPRA,
essá entidade estará" em

condições' de 'aplicar em' 3

ou 4 áreas da Federação
dentro de 30' dias.

Combate a

,Inflaçuo ;)'""
RIO, 18 (OE) - O Presi

dente João Goulart deVerá
anunçiar ainda esta semana

o plano do Ministro Ney'
GaIvão para' o abastecimen·

to de gêneros' alimenUdos
e de combate a inflação. A

notíCia foi divlllgada pe!)
Gabinete do Ministro

Intelectual
do ano
SÃO PAULO, 18 (OE)

O sr.' Santhiago Dant.fls está

sendõesperado hoje em São

Paulo, para proceder a en·

trega do 'prêmio intelectual
do ano, ao escritor Afrmso

Schimidt. Recorda,se que no

ano passado, o p'rélTIlO foi

outorgado ao sr. Santl;liago
_ Dantas.

Ainda a rebelião
de Brasília

I"

RIO, 18 (OE) ° Gene

ral, Jair Dantas, Ribeiro 'Que
ontem seguiu para Brasília,
está sendo aguardado esta
manhã na Guanabara. O rr.i

nístro d,a Geura fbi tratar
de importantes, assuntos li

gados a. sua pasta na capl ..
tal fe�enil.Presidente do Banco

, .'

Brasil vai a Minas
do

Desastre :_AéréoRIO. 18 (OE) .0 sr.

Medica Céllí presidente
í
do

Banco do, Brasil víajará
ainda hoje para Belo Hort

zonte. Vai participar ele

ras mineiras. Amanhã o pre
sidente do Banco do Bra-

sil avistar-se-á com o Go·
vernados Magalhães Pin to e

o Prefeito' de Belo 'Horizon

te sr. Jorge Curoníz

TÔQUIO, lS'(OE) -'Duas
pessoas '!úorreram e 8 fica·'
ram ferídas, na desastre ---.,...,.--:--_._---------,;..;_--....:..�--

ocorridõ ontem a noite com
.

um avi&:à da Cia. Aérea Ni.,
uma reunião com represen
tantes das classes prcdut Q.

po, O aparelho precípítou-se: ('
J 1.) , ,

ao solo" PO\lI'Í,o depois de a,l.,"� .

çar' vôo,' tdo"aeroporto de,�:' ,

Osaka.

NOVA YORK, 18 COE) nal local. Disse que contí
nua convêncida da ínocên

cía de seu filho e que tudo
fará para reabilitar sua me

gou a esta cidade para par- mória. Em Dallas, roí detí

ticipar de um debate públí. 'do um suspeito
-

que se en

co, organizado por um �or- contrava na ante-sala do

A mãe de Lee Oswald, suo

pôsto assassino do Presi-
.

�

.dente John Kennedy; che-

Tribunal em que está sendo

julgado Jack Ruby, assas

.síno de Lee Oswaldo Ao que
informou o' Xerife Bill De-
ker Ruby, portava um revol-

ver, com aparente intenção
de' eliminar Jack Ruby.

Nov,o mínimo pode sair
até depots de amànhã

RtO, 18 COE) - O Minis, te Goulart ainda esta tarde

AtUISIO IAlVES' candidato
� ) "',

, ,�AO PAUL<?, 18 (OE). . "a I vice em 65
Momentos antes de, VIaJRr , ,(

"

, ,

para Brasília
.

d' S�nad()r"'! 'R:Jl,O,' 1:8 (OE)" - �rooe· :pública, em ,QS. O"gÇ>ve-rna·

f---.....".,_.;...,_---------_...�.;,..-<�re 'calaza��, afiqnou :q�e -: o:nte do, RR��fe, I(_)ndõ� �a� ,ÕYt !fi<'f",� q�,�ncl-e d\l'/��:)'�:' ,'1'"
,,"

considera tranquila e justa cipou de mais uma reulll\"o, te, �onflI:mo� � sua particí ;J

a ,reeleição do sr. Moura da SUDENE, desembarcou paçao na próxima reU?laO ,BRAZZAVILLE, 18 (OE)

Andrade para a presidência na Guanabara o Governa- de governadores, a realízar- .»

d 'AI" AI díd t
. ,

o dia 29 em - Um 'comunicado militar
9.0 Senado. Acrescentou 'que � or UlSIO" ves, can I a, o .se no proxim

isso seria deixar alguma a ,vice-presidência da Re- Salvador. divulgado hoje pela rádio

coisa' da República em

'�
", de Brazzaville, ',diz que o

mãos de São'Pa�lo,\que ja JANtt,n,I O, 'FEN'D.E AS REF'ORMAS golpe que' depôs o regime
U\J '.' do -presidente 'Leondá,' teve' liberdade. Anuncíõu tcmbem

foi alijado de quase tudo. I ,

I RIO, 18 COE) -' O' Presí- política externa; voltando a por objetivo evitar que' que' dentro de 24 horas será

dente da República foi ho- de,�ender, as. reformas de ocorram.orianírestações in- proclamado um govêrno re-

menageado com um alrnõço, base, qi,Ie <ao seu ver, é a, controláveis num futuro \. volucíonárío. _,

pela revista Manchete. Após única' forma para resolver ;., ' ,<� ��
" ]

'\,
a homenagem, o sr. João os graves problemas b.'f."i· ---,......--,-_,..------- ----.--------+---

Q9,uJ�rh.liá breve pronun- leiros. O Presidente '1bor·
. Ney B'raga também vai ai c':llvadorcíámeritCi ;'-'respondendo as dou a nossa política ex te.:'· '

"

.���:'
denúncias do deputado Bi· na, considerando satisEaté· CURITIBA, l8_JOE) - O pela União. 05 governadores

'iac Pinto de que estaria ar· rios os resultados até J.:W' governador do - Paraná via· pretenqem, eI,lcontrar uma

mando os sindicatos,. ·'Anun· ra alcançados, reafirmaneb ja para Salvador no P!'óxÍ· fÓrnlUla, que possibilite EWl·
ciou a data em qud vai as· a 'necessidade do Brasil

.

mo, dia 29, afim de partici·, tar o �strang1J,lamento dos

sinar o ciecreto da SUPRA, mànter relações comerciais, ,par, da, r!luni�o de governn'(. esta,do's e municipt'ps; com

dia 13 de manço, se referi,l. e culturais com todos os dores. 'Em p�lJta" a discri· a transferência da c:obran· I

do aos diversos aspectos da paises (do mundo. minação de ren�a.s adotadu ça dI? ,impôst�'" territorial.

tro do -Trabalho sr. Amauri no 'Palácio 'Laranjeiras, a

minuta do decreto sôbre oSilva, entregará ao Presíden-

, Exercito de Gabão ,lom'a
"

o poder
'Ex Colonia, 'Francesa'

Brazzaville (República do Congo) 18

Fôrças do Exército da República de Gabão

ex-colônia francesa na África Equatorial,
sublevaram-se hoje .assumindo ° poder do

país. O 'pr�sidente Leondá foi aprisionado e.

o alto comando do Exercito'afirmou que do-
.'mina' .totalmenteia ,situaçãó' no· Gabão. O E�
xército de Gabão, conta com �penas 600
,homens',

'.

�DDIS.ABEBA, 18 CÇ>E)
_ Fontes autorizadas em

Addis.Abeba, inJormaram
que fôrças da Somália atra·

vessaram .a fronte'ira com a

Etiópia no sul de Ugeden. A

penetração PQssibilitou a

tomada' do pôsto de Iek,

que caiu ante a ação dos

invasores.
ADDIS.ABEBA - As fôr·

NUREMBERG, 18 COE) - ponderá sozinho. pela morte

Foi iniciado hoje em Nu· de 70 'mil débeis mentais

remberg com a presença de adultos 'e' 30 'mil menores,

apenas um dos aéusados, o já que 'o principal acusado,
processo pelo maior crime suicido,u;se" há '3 dias na

de eutanásia cometido sob prisão, Um outro acusado

o regime nazista, e que cons· suicidou·se .'há 6 dias e o

tituiu no 'extei'm�nio de 100 último dêles Bernard Going,
mil débeis mentais incurá· fugiu, o ano passado para a

veis. 'Hans Hoffman, res· A�érica/ Latina.

RIO, 18 COm) - 29 pas· �

sageiros de um DC·3 da 'Atencão tondidatos e 'escol'a
Paraense Tranéportes Ae· ,

_

.'

���s :;!:át����nd�a;�:::s' �", nreD�fatória :�e Campina.s·
de Rondôiüa. O aparêlho.... O Comandante., da GuaI;' Siíva Hoe_rhan, Eli,seu Lo·

que decolara 'de Manaus nição Mi.tax ",de •. F110rianÇi· ,renzetSi, Francisco ,Adolfo
com 'destino a Rio Branco, poús � do 14" BC. �vÍ's� ,aos Silva, ,Gil 'Nei CJlsc"dtleto,

DJAKARTA, 18 (OE) - A ,foi Obrigado a efetuar um candida.tos· ab�ilw, . inscri· Glauco Brites Ramos, Jaime
cessação do fogo entre a pouso de emergência nas tos à Escola Preparatória Genovez, Manoel Mcrgínio
1VIalá�ia e' a Indonésia pare·. proximidades do rio Mar· /de Campinas, que os exa· dos Santos, Marcqndes Men·

ce estár a ponto de fracas· melo no Território de Ron· mes terão inicIo, dia 20 .de I
'

'sal' completamente, depois dônia, S�rviço
.

de Buscas Fevereiro no 16° BC. des da S�lva, M�rcos Auré·

(OE) da negativa da Maláia em J Em consequência, os in· lio de Oliveira .Ramos, Ma·
I

SAO PAW�O, 18
.

Prosseglle na segunda audi· permitir que a Indonésia e Salvamento da FAB, cl(f1.' teressados deverão campa· rio ,Lauterjw;tg, N(>,lson Ro-

taria de guerra em São Pau· abastecesse por meiQ de pa· seguiu localizar o avIão recer nesta Unidade até dia be.t;,to !'elino ·de Abrell, . Oto. '

lo, o prooesso movidr con· raqUedas, seus guerrilheiros lançandO· víveres, medICa· 19 Fev. afill?- de, reCeberem EhfUke, 11RogéJ;io JGsé Chisi"
.sar. qu'e operam na selva, Em mentos e armaS " para ,seus cartões de inscrições. Sergio-Câmara,' Sílvio Má:

tra lideres;;-í;sindicais e - I

á.-���tô�e ��:�����a�sN:V: re��::. ��:ll��,:;���t!f!�b:��, In�:' �:�:���r�:r i�ici:�i�������� Aqili9. CãrrÍar;#,;�tilh0;� 1\1·
�������4��' .��aldc;,,�ut?J/,�e.

,: '.r'" ; : f�i rrl'�rcada, :p�,ra ';'nésia .n�,s�e" s
. ,.,

,s%1-8: f>9.uer,'moi:nl;lptoc ��, 9P� ���o,
,
c!de�, Sari,to�; P�FréfO, 1rOI. '_,'.(,. 'r

ií;W"'" "
' 'cc '.'''' "e """'i�I""

.

·.,:l>l1�)��V,��",,"dQ' P�t��i;iE')"I�?iI''t''·" ,., ...:;i;

Passageiros dó De3 viv�m
dr_amático� ,momentosças da Somália,atr-avess�:a.m

a fronteirá com a'EtlOpla!
e penetraram profundamen
te na região de Ugaden. Um
-_._----

_._---'--

�Situacão conti-
,

nua 'Critica,

máticas com

Ainda ,l'lara as meditações do cataratado lider da UDN

na Assembléia, aludiremos a mais um programa I come·

morativo de aniversário ,do govêrno Irineu Bornhausen,
festej�d� nos dias 30 e; 31 de janeiro de 1954. Para efeitos
de conferência, adiantamos que dito programa foi publi·
cado pelo,s jornais A GAZETA e DIÁRIO DA TARDE, de
30.1.54.

xx xx xx

Como nos programas dos dois anos antedores nenhu·

ma obra foi inaugurada. porque nã!) as HAVIAM - como

diria o bravo tenente·lider.
xx xx xx

Em .comp.ensação foram semeadas pedras fundamCll'
tais a. mancheias. De postos de saúde, que nao vingaram,
e de' Uma secção agrícola do Abrig'o de 'Menores, em: An
tônio Carlos, municipj,o de Bigllaçu,'\tal11hé�l perdida no

esquecimento.
Foram tantas as pedras fundamentais inauguradas

que, se reunidas, uma sôbre as outras, alguma coisa apa·
receria 'ê _

poderi�. até, monumentalizar a ÚfEROSíDADE
do quinquénio .. ,

xx xx xx

Um dos pontos altos- das festanças estav.a assim pom

posamente anunciado: "INICIO DA PAV1MENTAÇÃO DA.
ESTRADA

J
FLORIANÚPOLIS·SANTO AMARO, EM CAM·

PINAS.
O governador que prometera

.

pavimentar as princij
(pais estradas 'de Santa CatariÍla, ao terceiro ano, para

purgar a'mora, metia alguns metros de paralelepípedoS
-ali nati'eta das Campinas. YAo final do govêrno, a extfnsão
paralelepipedizada ainda era medida ª metros, que não

alcançava um quilometro.
xx xx xx

" O prog-rama abriu triunfalmente, no dia 30, com o se-'

guinte:
,

"INíCIO 'DOS TR1}BALHOS DE CONS.
TRUÇÃO DA REPRÊSA DA USINA HIDRE

\
LÉTRICA DO RIO GARCIA, EM ANGELINA."

Como a, imprensa udenista da! epoca desse 'grande
destaque a esse ato, ao mesmo tempo que atacava violen
tamente o .glJvêrno federal e o Presid'ente Get6lio Var
gas, esta fôlha interpelou o g'overnadór, em desafio, para
que e!,clarecesse se essa obra, a .ser iniciada; ERA DO GO
,VERNO. IRINEU BORNHAUSEN OU DO. GOVÊRNO GE.
TÚLIO VARGAS?

'

No seu discurso, ° governador não fugiu à resposta:
"Ho,je tiveram início as obras de constru

ção, da l)arragem -do Rio Garcia, no munic.pio
_'

d� �ão José, que serão -'e;xecutadas 'com ver·

ba �ederal pelo Departamento Nacional de
Obras de Sancamento/'

Po:r hoje assi.na·
.:3° artiversário

'

na

novo" salário mmimo ::10

país. Segundo porta voz

presidencial, o Presidente
Goulart deverá assinar' o

decreto na próxima sexta
feira dia 21, em solene cerí
mónía. Caberá ao chefe do
Govêrno determihar a data
da vigência do Decreto.

RIO, 18 (OE) - Até sexta

feira. deverá ser assinado o

decreto que' institue os no

vos níveis do salário mim

mo, segundo, informações
do diretor do SEPT, Disse

ainda que os estudos sôbre
o assunto. determinam a

vigência do novo salário

rriírÍ\m:O a partir roa data eh

publícaçâo no Diário Ofi
cial. Essa parte, entretanto,
poderá ser alterada pelo
P�esidenté da Repúblíca.

reí

de
RIO - o Díretor de

Aeronáritica cívi] prestará hn-.
, ,

je ufu� hO"lllenag:em, a aviadora

Potíss.é, por ter atravessado o

AtIântl.cQ num ,aparêlho mono

motor.' O início' da SOlenidade

está prc��to para. as 13 heras

no restaurante do MUseU de Ar-

h1i!':
,

"

NOVA YORK - O presidente

,da f'omiSsão de' Relações
teriores da Cântara dos Deputa
dos da Arg'entina, disse em No

dos, da Argt'Dtina, disse em No

vá york, ,que OS EE.UU.
deven., ddxar fornecer ou debi

litar as idéi,as do falecido pre_,
"idente Kennedy.

RIO' - Comerciários

vão Sr ,reunir no próximo dia 21

Será apreCiada a prOposta pa.

tronal que oferece 100% de au

mento slllarial a partir de

co.

São Paulo - Técl1icos da

cretaria da Saúde de São Pau-.
I

lo ""tão articulando Um plano
de ·socorro às vítimas das troni
,bas d'água caídas

pouco tempO,

\

LIMA � EmpTegad\)S
rios dos aeroportOs nacionais do

.Perú, deCretarão greve por tem

po in'ílderminado aO romper da

madrugada de anianhã. O mO

vimento afetará também
,

companhia" internacionais

aviação.

RJO - Vai ser

taria rcgulam,'ntando a aplica

�ão do d,,\creto q1t'l! fiXa as a

nui,dades nos Colégios particII
lares. O Gpvêrno, agirá energi
çamente para 'quI! .<eja assegura

rado aO estudante' O direito d
,

s('1l1

compatíveis à economia de 8

família. A informação é

próprio Ministro da Educa�ão

sr. Júlio Sambaqui.
'

RECIFE": 20, m�l
l'.es, associados do sindicato ru

ral de 'Vitória de Santo Antã
em Pernambuc�l, deflagara
greve em sO)idari"d;id. aos co

panheiros dQ engenho

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Lvado, ao pod-r p-la onda mais
1I1I1ci<:a dr' voto .• .j}OjH,larcs lHI!;

.....-�----- -------� --------

pleiçõcs de onr-m
I

para o ])l"cell_

i'himento das 3011 vagas no PVl'
lamento gl'eg·o. A União Radical

XacionaJ, ([ue Iwvc1'nou a Gr(:-'
ria durante oito anos, até j/l_
nho do ano passado, fico" nvm

dlstllnte 'ug'llnc!o 1/l�al'.,A u�
Cenür.sta obteve 53 l)O� cento
dos votos e 173 l"gares no Par-.

lamento, c a 'União Radical :tI
euncou 35 por cento dos votos.
c 105 lugar-, .. O restante foi.p"
ri, ós ind"lIelldentrs.'
Tão logo soübe da viól'Ía de

I'apandreo", 'o pl'imeiro-millis-
,

tI'o pl'ovisó,riO, John- Pa raske-,

,'oJ)ouloS, aljrcsentou S/lU rrnún
da no rei, q1/C a aceitou pron
tamente abrIn do assim o Call1'''_'
Ilho ... para a nomeação" de- Papan
dreo», Parasjüv�po/llo", banquej .

ro, chefiou Um reg'ime não polí
fico nom-ado . exc!usiyament"
para cnc�.rreg;al'-se do - govêrno
enquanto eram efetu.adas nOY3:S

deiçÕeS. Pap'androlL' cO.rr:cçou' a

figllrar em :j)ulítica. em ·-191.,' e

exerce» -várias d'e�e;'as' _rl-e
cargos nos 4.7' anos 'li/e .. tral)�
correram .d(',�c1e·_ .então. S'ta 'liri:-

. tória de domingo fui Slia id{>- 1>

('ima-terceira' eleição ao ParI h _

m-nto
•..);Je já· f(ii p"imeiro ll�;

nistrQ ('111 duas o�asiõeS 'antc-ri
ormente. Os diplomatas lóc�:s
ag'Uardanl .cOITI an.âedad,. a pl'i
rnr i a dcclaraçiío do veterano po
lítico, sôbre a Cri.<e de .�hip,., ...
Durante a cJrição evit'ou lnen

cionar o pl'obl,ma' atê �I(e IlroJ-.
nilnciOll Ó dúcurso' final (le "'1',

\
.-

.

' - .....

campanha, ocasião' �nl.,que «isse
A qilesttio da Chipre é cr.ítica e

t<remos ([Ue .enfrentá-Ia. ]\'T"s
a nação g'rega nHo e�q.u.ece, {; o

povo grego condenará os. r�s

punsáveis pelo crime dos a ('01'(1:->,-;
dr Zurich c- LOndres.
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ATENAS, Grécia, 1'9 - Gcor

ae Papandr-ou, al/tul' da vitó

ria liolítica m ais esruagadova
na Grécia de' apó,-glterra, pl'C_

para Um gabinete para esta r

pront q quaud fôr .chamado Iv

pe ru-os e q"l' receba ordem <lo

rcl PaI/lo e ql/e 'tome posse <:0,,:
mo primeiro-ministro, o ma is

tardar hoje. SC/l primeiro 1'''''

blemu será R criSe de Chjpre,
Pupundreo» e SeU partido 1110-

derado, Un iâu ·Crntri.,·ta, fora�,\

_.

sr. Rlümundo' Bessa'
�. .....

-

sr" Lenuario .,de Abreu Silva,
sr Sau 1 Furtado

Ades Plásticas
Jair Franciscb Hamms - George AI�erto Peixe.
to - Thor Marbouces
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Silveira de Souza - Et:son Nelson de Ubaldo
- :1.aul Caldas Filho - Márcílío Medeiros Filho
- J. J. Caldeira Bastos - Luiz Henrique da Sil-

Partkipação

sr. .Iosé Cherern _.l

.<

veira.

dr. 'Alvaro M,ullh· da Silveira
Dalva Silva Althoff

I

\

sr.

·sra.

Psnurarna !\'Tusica]
Ilrnar Carvalho. '

Salim
SOUZ!\.

:\rl:('s e Lr-tras
Miguel - l éricles 'Prade

sra. Marilene Silva Buschelle
srta. Marlene Izabel Lacombe

/

Silveira
.

de

.

Previdência SoCÍ:-J
A. Carlos Brito

Ecennmía
Oswaldo Morí+z - Equi=e Tao. Ciências Dconõ
mícas - Ilrnar Carvalho - Jacob Augusre
Mo')jen NácuL

Notícias da Polícia Militar
Major Edmundo de Bastos Junior

T,llrormaç�o A�Tí(ioJl\
2. Jnrnunctl.

srta. Olindina Garccz
srta. Cleusa Helena Silva

- Brta. Maria Helena Moreira\ -

srta. Lenyr Lisboa
HET'RESEN'r!\NTES

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

ReprrsE'nta('ões A_ S. Lara Lt-da. Rio (G'l) Rli�
Senanor D;:mtns 4D � 5° andflr.
São Palllo - Rna Vitória 6fi7 - r.oni. �"
Belo JTnri:wnle �. SIP - P.WI r;.C'ó'· (,;U'ijós; n°
fi')!) _ �n f'mOfll'.
AgentPf' P pmTe�nondcnh's L'il1 l.orlof' os 111unici-,
pi'),; oe SnT)tn í'ntn ·i:�n. - Am\,,,,,oc; , mediante
contT':1to do I1pôr(lr,' ('nI11 i=l f ;J.hf'I:1, e111 \1!!ÇlT'.
ASSTNATfTP,-' '--,''\J'rJ'AL CR� 4.flOO;OO - ,TEN·nA.
'''TTT "A rr� "O 00

(.\ c1i1'('pll" ,,:; ... "(',r('�nfm":111i1i?;:1 111'10<: _C(l.n('dt��
cI11iHrlll," nn« :-Il'titl'l1C; ,:tssinat{o�)

Rodolfo. e Helepa Djen e Viu-Ça Maria Matins dos Reis
tem o prafer: de Participar aos paren'tes e' pessoas ami
gas o cont+ato de casamento de seús filhes.

ATENAS Gr'écia � O
,

,

nino George Pap1,lnd1'(:()/t
yete'"

Coa...,;

WANDERLEY E VERENA
noivos'

dlizi/l seu partido União, 'Cen
trista a limá 81.1rIlrliendênte ,ç.i-

, tória. eleitoral qlle JÍl(! (lar<i mm
firme {�on.trôle do . pais, ' :nl�m
mOlnrnto em ([ue êst� çnfr"nt:.l
IlI\Ul s-éría (',rl.<!t sôhre.. Clii�re ..

. :1<. é {'<,r'tO- qlf '1í-lt1."ll/il.f�."tt''''':tem 7� áno� J? SClI mO'r!"l'adO

partido, ohtel'ão maior,ii a;"n�
I Uta nO ·]>arlamento,. governan�'
do a Grêcia nos próximos q11a-
tro anoS. .

Estando jii l:sCtutil1ados ·)u::'S. I
da metade dos votos da eleIc;5o
de ontem, a ,união' Centl-istà ti
nJla mah de· 50 por cento . do"

slufrág·iOs. O llrincipp_I adveL>:'i�
rio de Papandreott, Panayiotis
CapellopO/lloS, chefe 'dó ·patti(.o
direitista União Radica,i, j5, re
cunhec(I( sua' dvrrota anllllCÍan

, ,

do, às llritneiras horas da nla-

clr/lgada de hOj�: A vontade rIo

povo Será J;e.<)Jeitada: A Uuiií�
::\'aciunal Radi�al -dmlO)lSI:l'Oll
qlle sabe g,overl'lar e dcrnostra.ní

. ag'ora qUe pode usaí'_ unIa opu.oS

sição construti�� l.Pífrei O· IlU

lhor quI' puder 1)elo fUl1cil)na�
mento normaÍ do regime rlenl"

crátü'o parlamentar•.
A União Radical gOverno" "

Grécia oito anos cOm o eX-p"i
meiro ministro ·ConStantilLe Ca

raroalllis, o .qual não .participo!t

.'
:
Fpq}is. � 11-2-{i4

::lIA r
----------------.--�--------------�----------�----� ---------------_.----------

('lU'jo,ddadr

,
.

St:ttoreS cConôlni-:J (:>c!l/..:.�cio'\a1,
as�Lt.encial, Illoritl _� eh iro. �lIa

i ,ta st: d('s(}lVoh'� '�C1nf�r·.l a ('X"

f'!oração, () altq ..:u to dt. ,'da

r pela eficiê:ncia 0:1.13 Str\��o') lJÚ
hHcos. Apoia :t C') ·,�era,:ão f.111

.

LI'" a indifercnç·_\.·" cOlll"c1,smo
e a jg'norância.. Cnmhntc a ('Of

1'lIpçiio, pronlO\'d a _lno!'a�jz(lc;;10,
dos osturnes e da pol't'oc,I. S,'a

fôrça V<'ln ·do fatu de ,�jvcl' (la
contribuição 1·ac"tt.lth'a das _sU

as as�ocia,Jas, �(.'·\ll·�, portanto

]lObre. De lut'l" cOlltl'� cOiF·aS c

li:: 11 al:t)es luas não :!Oi1tJ.'a PS Pi S

soas. De niío ter COr polít;ca .Jl"r
tidá \.

RClliltillellto /i!tlltercllle!' km por'knl!
Muitas de n·:js })(r:!;!!ntam O·

q"I' é o 'MAl? ":' l\ioviIlH;nt� ile
A rl'eg'hnentação FCnlinina_. 1'50
baSta ll1ais tradu:tÚ· a slg'!a nU

Cül1juntn ele paiav�"'!i já aglJra
:1., 1l11'lheres 1l0< p,d('1l1 a drftlli
l:iõo fiJQsófica dês�c 1l10yjH1tnto.
})ara sati'sf�G.zê,�;as, tl'lHt.-trrmOs
r <) <,i de rl'Sum:f.� lo. �\ ll!liftc das
J I Ulefes na lutu ve?a, ..!.\1eJhf.Hia
":aS cOndições da viria de f,dllí

lia, dentro _dos ideais rl(�_nlOf'rá�,

t'(.'()\', Sl'lll distinl'f'C'J (le' r�t<:"
, '

('Iass(', ('r(:do rdi.gil)tio Orl pal'tiélo.
riS O Qhjetivo elo ;\1:AF SUa 111

�@ü@�DWrn[b&[Q)@[K1m' �Ql TI�
©á\TI{].r;3 [Po�[1mrn '\

I

'\

ta se fi' ...�(:'lllVolv � C:oI f',dos ()s

Incansável; .ela ,realiza' tôda a obra, 'do primeiro ao último
, .

km. Proporci'Ona um ritmo per;hlanente de tr�balhQ e lucro!

Nivelar, pavimentar, abrir>i6stradas, escarificar, çortar taluêles,.
remover p�vinientos antigos, conservar, espalhar misturas':' eis-

\
-

o que faz a M_otoniveladora n,O 12 Caterpillar. Um verdadeiro

padrão em máquinas de terraple-nagen:" propiciando sempr'e
lucros crescentes, Faça-nos uma visita e const�te as múlti--

", 'ta' Til" colabor.,( com () Ip·

11"111

"". r " 1ll abandolÍa� lUa ca,;!;. a .'
"""r, .•,· idade de a��lr nO planá
social em 1>rol fIo b.IH Cf'mom.
Receita infalível pal",
ser 'encantaclora
E qual de nós nií'> tlc5ej:-o <:(l'

definida· como 'l'll1 cri,ll.lIr:o Cll

(!(J.ntac1ora?
rôdas. é claro. :\ receita ilhai

Tensa a

na Síria

\

sifuacão
.

"

pias vantagens que a
I' '.

Motoniveladora n.o 12 Caterpillar
. ')

de 115 H.P. - Potência máxima

\.

lhe
DAMASCO 18 (OE) E tensa

a situação em todll a Síria em

conseq,uência da descobe.rta de

úm cómp}ot ,contta O �ovêrn'\
Foi de�retada a lei ma,rcil e,

varios militares da cidade de

:Bânia foram detidos acusados

de terem 1'romovidPs' as agit<l�
�õcs4!

pode oferecer. Motor em

quaisquer condições de tempei"atura. Embreagem a óleo,

Transmissão de "EngrenC? Constante" com 6 velocidades à

frente e 4 à ré. Total precis,"í,o' nos movimentos da lâmina.

cnf('ndidos os q"a'H res).)-lmdcm
1(\0% por ";"S efeIto' miraculo

sos:

1 :... Tome diàl'iamente 7tHl !'anho

de bom llU1l10r;
2 - Ponha nOs olhoS 1.:1tS rabi<
Pos de meiguice;
� .. Nos lábiOS, O so1:1'lso de in�

terésSe pejos selts semelhantes;'
,1 � .NaS plll,lvrlls, Um coloridO
r.le cOlljôr�o llara con� (IS flue

Jõ.ofrem;

FIGUERAS SalA, ENGENHARIA' E �IMPORTAÇAO
. Av. Assis Brasil, 164 - PORTO .ALEGRE

FiI,ieiis' Cachoeira do Sul, Florianóp IL m nau
/

recla
/

l

'\
r

.off'I, � oi '.. ',;!.,

�ICO/7teC;;/}Cnto5 50ciáis·

c7\� U{�l-�
---------��----------------------------....--�--�-------------,

'

..

SRA. B,EATRIZ DEU NOTA ALTA E� ELEGAN'CIÀ

BODAS DE ,PRATA DO CASAL GONÇALVES
1 - Â serviço do gabinete de Relações 1"1,

Públicas do Palácio do Governo. víajoi gas, .ern companhia de 'seus filhos: Doglas
:pará a Cidade de Lages o jornalista Mar- e Aurora .

cílíe Medeiros Filho,
_\

�o-
10 -- Num grupo de amigos no "Amenícan

Roseli Bar" elo Querência Palace, foi notada a

mais e- presença do ilustre sr. dr. Aderbal Ramos
da Silva.

2
.

- Circulando' em nossa cielade
de Freitas Hensé, um dos brotos

Iegantes da ciríade de Itajai.

-0- ·-0-

3 - Também fOi altamente 'fystejado, o a 11 - No chá' das cinco no Baitica, foi vis·
niversário. de Samuel Linhares. O aniver· to muito bem acorhpanhados: Roston

�ariante
.

em questão, reuniu ,um grupo de Nascin'Íento" e Saul, Linhares .

amigos na Lagoa da' Conceiçã.o, para um?

:n�)vjmentada peixada . -0-'-

12 ITAJÀI: Festejou aniversano ontem,
o sr. dr. Aldo Mário de Ahpeida. Em sua

residência, o casal Almeida recepcionou
4 - Na lista de hospedes do Querência um grupo de amigos para um cock-taiL

-0--

,Pala�e, ocupando o apartamento presi
dencial, o simpático, casal sr. e sr.':> Dl(
Roberto_ Soares de lVIoura (Beatriz - lfoi
muito comentada' a elegância da sra. Sha
res de MOUra dliral'lte o jántar no restau

rante do QuerêI1cia Palace, qu.ando usou

�m�. �.
:Ó<dêlo'

��pnf.ecciQnadp, em.
cambraia

i
OTd�. ·Hm

_ $fra,�cGpl,test� �Ol1inista
, (X�sal, c

c
entou

L sua breve via

'gem aI Nova Iorque, onde deverá fica
um ,ano.

-0--

13 - Fomos informados que a Cantora
"society" Neide Maria, foi convidada para
participar de um movimentado festival na
capital gaucha (Porto Alegre) .

!

-;-0-

-O:'_
14 - ·Já restabelecido mais continua 11os-.
pitalizado, o dr. Afonso Cardoso da Veiga.

,
'5 _,__ Encontra-se em nossa 'cidade o sr

Nelson Cervl. O sd. Cervi, é destacada fi
.... ,

15 - Brinc'ou discretamente no carnaval,
pensando. seriamente em Recife, o dr. Ze- .gura na' sociedade de Caçador.
non Garcia.

-0-
J'

6 - Com jantar no Querência Palace, foi

:'festejado o aniversário da sra. Sidney
'Lenzi' (Karin..

'

Acontecimentos Sociais

cumprimenta a sra. Lenzi, com votos de

felicitaç?es.

-0-

·16 - O governador Internacional do' Ro
tary sr. Antônio Nunes Var�Ia, em compa
nhia de ®a! exma. esposa, visitará os clu.'
bes, dos municípios de Santa Catarina.

--0-

-0-
7 � -Bodas de Rrata: Comemorando "Bo-

das. de Prata" do casal sr. e sra. Júlio Gon- 17 - "Sasaruê", um movimentado "show"
çalves (Sofia, foi celebrada missa em a- que será apresentado no Lira Tenis Clube,
ção de Graças na Capela do Colégio Ca· sábado de "AlelUia" - Esta com a respon
�arinense .. Reuniu as famílias Gonçalves sabilidade do "Show" o. cronista de "A

Jorge, para rece1:?er cumprimentos de a- -GAZETA" Celsó. (
migos, na 'festejada data que ocprreu on-

Item .. -0,-
I �.

�. ,'.

18 '- Pelá Varig, viaja hoje para BraSÍ

lia, a sra. Stela Piaza de Souz::j,.
-o�

8 - Enfreritando' o ves�ibülar da Faculda-
de de Direito, da UniVersidade de Santa ......�. �.
Oatarina, o jornalista Gilson Hensi. - O -

19 .:__ Procl\dente do Rio .de Janeiro, che

gou ontem a nossa cidade o ilustre jorna·
lista Márcio Alves, que foi. recepcionado.

·9 -' De malas prontas para .regressar ao por destacadá's figuras 'do gabinete de Re-'

Rio de Janeiro amanhã, a sr�. NOrma Vié- Jações Públicas do Palácio do Governo.

-0-
\

..

« »,
.R E S TAU ,R A N T'E '

CONFEITARIA
:lANCHES

PIZZARIA

DAR

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�OVA YORI(, 19 o. gOverna.

dor do Estado de NOva York,
Nflson A. �ocl(efeller, diSse qlle

caso de ser eleito preSidJtntenO .

do país, empregará a fôrça em

caso' de' necessidade, cOntra Cu

ha, mas primeiro trataria d,.

rrtlnificar o hemisfério ocidentaj

Rockefeller; candidato' à indica

cão presidencial republicana, foi
';ntrevistado ontem pela �elrvi
são, Reafirmou se" Critério de

que era "irrespon'sáveI e ímpru

dente por parte do semttl'Jr har
'(y Godwatrr, seu oponento de-. BAIA DE GUANT<\."NA!\10
clarado para a indicação pr-lo �'" .",

PartidO Republicana. pedir o en

"io de fuzileiros 'lavais para re

abrir ::> abasteclmenjo d� ág"a

para a base de G'lantâna'1'1{).
A fôrça deve ser lItiliz'add "so

mente no mom-no
'

ade;1na:Io e

na forma ade.quad'l." disse ]tflcke

feller. Adianto" QUe sua primei
ra atuação pr-aídencíal con,.i;ti

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

.. !OLA MAIS �RFEITA 00 BIIASll

COZINHEIROS
Ttratar pelo fone 274�,

com I � sr BELLONI.

19·2·64.

Nada de
,

REBITES
Exija em seu carro

Lona de freios COLADAS
- 60% mais no aproveita··
mento da:;; Loüas.

\

CASA DOS fREiOS
Rua Santos Sar,aiv3, 153

EsTREITe

riu em trabalhar com outrl�. pa
hes latino-amer;canoS para HreS
tabeleccr o respeito mútuo • a

confhinça que existi" aó finllU
zar a gucrra", S1Ia 'VoJ.lticl1 -�()[1
r,speito a' Cuba dis8e teria
três Objetivos: tirar dl ilha as

fôrças soviéticas, evitar. que o

primeiro ministro Fidel Castro
continue treinando sabotadores
e agentes e "restabelecer o direi
to de livre �Ieiçãr) para (JS cuba
nos" ..

. ,
Cuba, 19 - o. Conduto rlc água
de Cuba foi Cortado por Qrdr.ns
do almirante John D. Bulkrlc'y
diminando assim o último -"in-
culo de Cuba com:InZ'ita com r s

ta base naval norte-amoetcana,
A ação foí tomada depois q1le

o prim(iro ministro Pídel Castro
fêz a acUsação de f(Ue a base
naval' estava rouba:.,do água do

conduto, O almirante dísse que
aviSo'" Washington d� S":lS in

,tenções depois qUe ') secretário
dá Marinha, Paul,Nitze havia
soli::itado um relat6ria sôbre as

aCusaÇões de Castro. 'O conduto

foi cortado por qUatro emprega
dos cubano, dentro da _ctltrada
principal noroeste d� bas� n,wal

BAIA DE GUANTANAMü

\

- A eScasSez de ágll.a na base na

vai dos Estados Unidos nesta

baía não têm sido de todo má
Para alguns jovens, significO"
somente um banho pOr dia, ao

.inyés de três. Com a Chegada
no sábado passadO, de um na"io

c,�sterna {transporjtan�o 4, mi

lhões de galões de água, paSso1l
a neces.ddade Óe racionamento

c.,trito entre as 10.000 peSSOa3
na base, Mas os funcionários a

conselharam o pessoal militar

e civil a. qUe usem a água com.

parcimônia. ComQ resultado, as

oito piSCinas de llataf;ão da baso
foram fechadas, as lavadoras de

roupas funcionam ,Com menOS ire

quência, OS jovens já não ?rin
cam sob o jato de uma mang:tci
ra de água e os banhos foram

. g-randemente re(lUzidos - pelO
menos entre as érianças.
A' senJlOra "'Uliam ,R. Gó1'tI',ll'

Escreveu:
ZANZIBAR' LIMA

No número anterior nós

apresentamos, alguns dados

como surgiu a Umbanda no

Brasil,
-

no de hoje, urge fa

çamos um parêntesis nesta

série de conhecimentas pa

ra que' apresentemos, para
nossos irmãos leitores, ,um

fato que, particamente, já es

tá se tornando rotineiro, é

o uso do GUIAS como en·

feites de Carnaval.

Ora, todos nós �abemos

que os "filhos de Santo" des

te ou dáquele Terreiro, só

recebe a GUIA, deste ou

dàquele Orixá, depoi� de

passar por uma série de pe

J:.litências, como é então, que
'um "filho de Santo" pode
despr�stigia{ assim a capa·

cidade de seu PAI DE SAN·

TO, sim, porque fazenda, ou
mell�or, praticando este ato

indigno, só pode ocorrer

desprestigio de um "PAI DE

SANTO" ou "MÃE DE SAN

TO" que 'colocou no pescoço
do "Filho de Santo" aquela.,
GUIA, que, foi ditada, ou, me
lhor, indioada pelo ORIXÁ
a que pertence.

Será, para nós, um gran
de desgosto, em saber que
os umbandistas, que se di·

zem umbandistas,. usarem

paramentos ritualísticos em

festividades populares,- co

mo os 1:'estejos de Momo

(Carnaval), onde se encon

tram todas as classes sociais
reunidas e, ,por assim di.zer,
todos seus irn1ãos dentro da

distas", que ,só o são no no

me, continuem, depois, a

frequentar aquele lugar, pa-
•

ra nós sagradO (TERREIRO,
. TENDA ou CENTRO), com

,

aqueles mesmos paramentaS
ritualísticos que usam no

Carnaval.

Pedimos, através desta co

luna, que os chefes de Ter

reiro, Tenda ou Centro Es

pírita, que, com geito, mos

trem a "esses umbandistas",
a impossibilidade mesmos

"trabalhando" em seus Ter

'reiros, Tenda� ou Centros,
devido a sua má conduta,
- Se assim dissemos,
conduta, assim nos expres
samos para evitar usarmos
termos mais -pesadós, uma

vez que procuremos, através

desta coluna, elevar o con

ceito moral da UMB,ANDA
no nosso Estado e quiçá no

Brasil.

Este fato já se vem apre·

sentando a vários anos e a

creditamos que seja até um

caso de expulsão -do meio

Ul�bandista, que é um meio

sadio, para evitar que se

torne uma chaga da qual
será mais difícil a cura.

Portant"o, pedimos aos Che

fes de TERREIRQ, mais u- \

ma vez, para que, C0111' geito,
mostrem qtle esses nossos

irmãos estão trilhando o ca

minho errado, e, que se não

procurarem o, camirlho cer

to, estê,o PROIBIDOS de

"trabaJharem" em seus, res

pectivos 'CENTROS, TER

REIROS ou TENDAS ES·

PIRITAS.
.

SAl?,<\VÁ A l!MBi}NDA UNI·

VERSAL.
Flortanóp,0liS

espôsa de um marinheiro, profes
sOra primária e mãe de 'quatro
filhos de' 3 a 12 anos de id�de "

,
,

d.ss- q"e SUa menina de 3 anos

sOmente torna banho .uma vez

por dia, nlr<nno que Se, suje' o -su

de galõ. s amanhã é

-sperado outro navio-tanque
Com mais 4, milhões de galões.
Uma das Coisas que Fidel Cus

tro conseguiu, ao cortar o abas

t€'('imento de água para a ba

se, iOI elevar astronômicam"nte'
seu ""sto, Quando a -água procc
dia da reprêsa no vizi�ho yio

.

yateras, cus\ava para a' Mar,i
nha 50 centavos cada, 1;000 ga

lÕes. AgOra, sendo trazida em r..,:\
vios tanques, custa 7,95 .dólare.,
por J .000 galões. Ma� o bolso (1e

Castro também se vitt afet!ldo.
Utilizava 23 u cada {ia eentavos

pagos peJa aMrinh".. �;, ',' a

instalação ele deisalinização en»

fici,ente 'para banhá-Ia pelo m

nos três vêzes, O consvmo de

água' na .ÍJase é agora de ,998,OOO�1
galôes cada 24 horas menos da

. ,

metadr da quantidade normal. I?
xlsrem armazenados 8,8 milhõps

A TE N'f Ã O
7

�PECAPE
.-

IMPORTAÇÃO E
----�----�--�----------_._---------------- EXPORTAÇi\:O

DESPACHANTE DE ALFANDEGA

trnr em r"né{onameno, o cU.�t()
a água baixará para uns 76 Col

tavos de dólar pOr 1,000 ga
lÕes. Apesar da incerteza de t�r
Caatvo como vizinho" m'uito9 -e.

ACEGUA E .RIO BRANCO

avocar do Nordeste EMPRÊSA DE TRANSPORTE
Y; s

, inclusive a senhora Gordon
,"ost"ln verdadeiramente. de vi

·ver em Guant-Snamo, }<�Ia e '"'3e;1
.

. '1\

Desejamos 'representar, firmas brasilei-
';"

.

d en1 Importacâo e Exnorta-marido já solicitaram Uma '-',,� ras lnceressa as
'_ � 1.

tensão de Um ano dr permanõn 'ção dé produtos, mercadorias, etc. - Inte
ela, depois que seu serçico re.'�II' ressados qi;..eíram escrever par:a Rua Cerrito,lar tç!minarr em novembro, :�la:s.
não Se sabe Se lhes s��á permili ,507';, 30 andar MONTE'FIDEü" URUGUAI.

20-F

RIO. 18 (ÜE) U'P�: frota de e quiti.hentas .rui l sacas. de:l.- feito por técnicos do Instit"to
camínhõas está seri�? organizada
pela SUNAIl, com. a fin�lid:i':[e
de transportar do __ nordeste pa--

,ra o 'Rio d� Janeiro um míthã»
, ,

'

,
,

-

çuc·ar,· E ..clarecell o
" SUl1el'inte-

_ dente do .órg��i do abastecímen

to, q_itc estudos, para a decreta
ção .de, novos �preços. do })fO(f,/_
d,,::to, estão sendo <leva:,s�l. e-

do A<:úcar e do Alcool, e que

talvez avnrla eS'ta snnan", t;cIL

,,"'l'do "",S'iatn �'lh1hetidos a a,..

1 '1..'. i:-'.\�&o do' 111 ,lho Iltllht'

tÍ\ll n .• S�.._'N, ;�
do continuar aqUi,

má

Tem um nome curioso: l'\"IVAC 1004! \'eio aqui. conv€'rSOU cüm a DiI'eçâo e acertüu tudo: salário�, período de traba1ho
(1:2 horas): só que não quer sabei" �le rél·ias. \'iu () ambil'lIte, gostou e quer começar a ftlll�iona:r já em março. Ga,':Ltiu
que. sozinha, dá conta de tôda a contabilidade da organização. Tem um cérebro! Que memória: 'gtiárda tudo! . E qllCpl a.,
conhece diz. que não é convc;'sa, I)ÜO, Que\a 11l0�'a tnlballla mesmo!

\ )
Em .matéria de illovação O BAMERINDUS tem sielo
sempre o primeiro. Pioneiro na instalação de agêJl�
cias uI'banas em CUI'itiba. Depois foi o sel'viço
bancário, sistema "drive-iI).", que permite �o Cliente
ir ao banco, senrelescel' cio automóvel. E agora, 0,
BANCO MERCANTIL E INDUSTRIA-t DO
PARANÁ S: A., acaba de instalaI' o CENTRO
ELETRÔNICO" ú base das ramosas máquinas

REMINGTON RAND-UNIVAC, de computação dl'
elados. No BAMERINDUS, de hoje em díant�� a conta
bilidade é automática" o que, simplifi;;ará. enorme
mente o processo ·operacional. Técnicos 'altam�nte
especializados providenciarão o aproveitamento.
ao máximo, dessas verdadeiras maravilhas da ele
trônica, E quantp tempo vair ser ganho, para ser
dedicado a você� Cliente BAMERINDUS'!,'
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ESTA DAS INDUSTRIAS PIONEIRAS DE ,SANTA .CATA-'

IN� DIA TREZE DEJUNHO NESTA CAPITAL '
. ,.�

: .

FESTA
das Indústrtas Pio�eiras de Santa :::;a FOI

I tarína, que vai acontecer no próximo dís Foi muito movimentada a Festa da Ma4a
'treze de 'julho, nesta Capital, numa promo em sso Joaquim.

I· ção de Colunista, está sendo organizada
o programa será :publi�aclo dentrrr de p�u DE REGR.ESSO

, cos dias. Os 'll1ÜI,lSU'lJIS pioneiros serac após uma temporada na Guanabara,
com suas- dil�l;lísiSimas espo o Protessor Nelson Teixeira Nunes, que

j",lli,ml no Queréncia, segunda-feira, com

os casats.. Dr. Silveira Lenzi e Sidney Len

Zl.

no Destacamento de Base Aárea de

:rpolis, aconteceu a cerimônia de passa- O ENGENHEIRO DR. João Maria S'ilvei·
.

gem de comando pelo. Ten. CeI Av. "�ar·. ra, Diretor do Depto. Estadual de Obras
ceio Bandeira Maia, ao Major Av. José Gu-í e Saneamento, vem se destacando com"
marães Coreíxas, Estiveram presentes encíêncía naquela administração. E um

altas autoridades civis e militares -, Na dos bons partidos solteiro.
ocasião no Casino aós Oficiais foi ofere-
cido um coquetel aos convkíados.i ,O COSTUREIRO.

, . .
Lenzi, vai \ confeccionar o vestido

NO noíva da Ssta. Astrid Ren!tux que vai

'� restaurante. do 'Querênciá palace Ro-. sar cora o rir. Jaison Barreto, prçx.mo
, Itel jantaram, os srê. Dr. Aderbal Ramos q1fatro de abril.
I I
da Silva, Dr. Alcides' Abreu, Deputado Iv(
Silveira. Dr. Ernani R�íchmann e Dr. Wil· COM

um elegante jantar no-; Querência, on

tem, o Sr. Milton Suplici Vieira e Senho-
VIAJARAM

I

ra Traia, apresentaram suas despedidas
ontem, para o Rio de Janeiro, os De aos oonvidados. Hoje viajarão para [oi

sembardadores: Ivo Gilhon Pereira d ville, onde resídírão,
Mello, Ferreira Bastas, Dr.' Rubens Mqritz
.da Costa. Assunto: Convênio ... O SR . .JAIME

. Couto, .ern ativ�dad'tl?'P1' D�p�rt�:men.e 1'· to, de Turismo, da·I;,CODEC.·' =-ÓrÓ. .•.••
.

,,Pl:_lla Jlrj1!l�lira
I

yez, na�,!üstór\a dfL ll'(I�5\nhl!: t ".r � t ..

'

,.'.,
\�:"..:..' ;,;�"�,--:;r.",,.::::..>'=:::c[!· '(." ,-_

!' realizou-se um .batíaado a bordo:"qe um GIRCVLAND(� \
navio de guerra. A· cerimônia ocorreu em em "órbita" floríanopohtana, os ma�eirute, enquanto o navio-transporte "Sot nequíns profissionais Sônia .María da Sil
res Dutra" realizava a descarga de 25 mi va e Elga Stephan, de Porto ·Alegre, con,

mcas de eaíé para o entroposto do IBC no' tratadas pela "A modelar" �. Aconteceram
íbano. O· capelão·miÚtftr, Pact're Isidorc -Dl> "American Bar" do Querência, com o

'aUe, do 'Batalhão de Gaza, que regressa· Sr. Ricardo Costa Morais .

. '1 a ao Brasil, batIZOU o menino Geraldc

IIW i .mm .altar armado na doberta do I navio CQJ\'TINUANDO
I'W, erimônia assistida por numerosos btasi com o Baile r/[\micipal - destaques

" I
eiras residente:s I)O Líbano e, tambEim - 't'ra, Dr.' Tom Wildi; Dr. Rome�·Morei·elo Embaixador Martins Francisco La ra e Sra, Dr, Araldo Massessom e. Sra;

I fayette de Andrada, pelo General Paiv dr. Í'víilton Cunha e Sra; Cecília Machado
llaves, Comandante da UNEL, e pelo Co de "Baiana", Maria da Graça Macha:do de
pitão·de·Mar·e·Guerra Manoel Aboud, Co- "lV1ilindrosa", Sr. Osvaldo 'Rulse ·e· Sra.
mandante do navio. O meni.J-í(} é filho dç .Jand�ra; Sr. Alexandre Saluml e �Fa. Lu·
r. Chaim Pechara, mop.esto servidor d( zia; D!'. ,-R8milton Adriani e Sra.; Tânia

I BC em Be.irute, q\le desejava batizar o Cavalcanti de "Baiana"; dr. Mario Oorrêa
filho em terras brasileiras, mas como não e .S'm. Laurinha de "Milindosa", Dr. Hi·

I tinha recu;sos pam vir ao nosso País, pe· '. !brando Marques. e Sra. Terezinha de
I diu que a çerimônia se ref.\lizasse a bo�d()' "Milindrosa", Maria de Ftitima Siiveira e
do vaso de guerra. Os pad.rinhos foran; a "lfmia Maria Salem, de "Escocesas". Con·.

I
Sra. Ligta Dor.neles, «;la Assessoria.do IBC, timiar�....

I e o Sr. Ri:,>;hallah Tabet, Presidente da Câ·
mara de Navegação.

I

apresentação· para São
aulo�De Loucas e Toalhas

'J -

I,

Aceita-se repres�ntação ou distribuição
para S. Paulo. Santos Campinas e Sorocaba.

Escritorio no: centrá bem organizatl-o
com o_uadro de vendedores, 3 salas e 2 tele
fones ..

Cartéls pilrR '·'R,EPRESENTACÃO" Rua
'Homt?n 'd� Mel1o, 717 apprt�t.�· 1144
Perdizes - S; Paulo.

. ,

II ..,........____,_--�� . ,--_,;---- ----------..:-._-

Para o transporte de suas c&rgas e· encornendas'
de Bel,o ,Horizonfe, Rio de JaReiro; São Pau!o. (urj .. '

fibtt Pôrf'o Alegre; Pelotas e Rio Grande.

Expresso Florianópol·is
\ MATRll- Rua Franciscó Tolentino 32

Telefones', 2534- .� ·2535
-.- ,-' Florianópolis.

E agora mais um lançamenfo da SPA empr·esa�." _ 1

fSENHA �rEXf>. FtOR1A�l.OPOllS
.

�

1
I

:1

Problemas das relações
�ado entretanto, cumpre
também reconhecer uma

deformação igualmente gra
ve da imagem brasileira nos

EE. UU. nosso desempenho
tem sido hastas vêzes incom

preendido e substimado".

Guardar- o Dinheiro puro e
. tínua do movimento das a,

simples, na ar:itiga técnica çôes jía bolsa. Uma excelen
do "colchão", não' funciona te solução {'Oi, enccntradar
em uma económía da infla com a íntroudução dos fun-

Ijstas em alta: àdministração
empressanaí. As ações com.
pradas pertencem a todos
GS írivestígadores, que pos..
suem. títulos· dó fundo! total.
Além disso, além 'das: 'garan
tias, a inversão' permite um
resgate imediato.

Brasil - Estados Unidos

ção e desvalorização. A se

gunda possibílídade seria a

'dos juros altos, que geral
mente quanto mais altos

são, menor' garantia ofere
cem. A outra . possibilidade

, serla a de investimento cer::
to e seguro em emprêsas
industriais .e comerciais, cu

[as ações se valorizam em

função do trabalho: e do pro
greso das mesmas emprêsas.
'Esta possíbilídade, entretan- .

jo, depende de conhecímen-
.

to do mercado de títulos e

atenção permanente e con-

dos mutuas ou seja, á par
ticipação no capjtal de. em

prêsas industriais e comer,

cíaís, ori�ntada por especía-

Segundo Roberto Campos,
ex-embaixador nos Estados
Unídos.. o nosso pais e a na

ção nõrte-ameríoana, são vi- Dinheiro no colchão "-_... -_._-��--�-��-

timas de mútua deformação
de imagem. "E forçoso re

conhecer que vários grupos
no Brasil, ao invés de ana- .

,lisarem . objetivamente e os

métodos de sua cura, pre
ferem o caminho fácil e de

magógico de atríbuír ao es

trangeiro a culpa de todos
os nossos males. De outro

já não funciona mais DR. SEBASTlAO MOURA
Muitos' possíveis ínvestí-í

dores de Capital, que 'dese

jam empregar as suas eco

nomias a longo prazo, 'de
frontar-se- com a dificuldade
de 'decisão quanto aos pos
síveis caminhos I a tomar.

CIRURG lAO.D��TISTA

CLíNICA DIURNA E NOTURNA
p, .·Dl��tista río Se�jl1éirío Camma:no Pi0'XÚ -

4� S. Paulo
Tratamento Indolar pela .\�ta Rotação. - Prótese
HORÁ'RIO: Das R,3U às 11.30 é das 14 às 1:\ .ioras

2's 4's e 6' FEIRAS ATÉ AS 2U.30
RUA NUNF.S M.A(''HADO.� 7 ESq. JOAO PINTO

-;

de

ca

dia

(
>'

CAMiNHÃO INT�RNATIONAL
tão brasileiro
quanto Brasília!·

r 'PECA-1\ . .

.

.

�

': .

':� ..;� ".
.

:.Ir .:,,:!»

'. �.
'

�e qué você preeisfI'!
,

'No quclidode de revendedo res auto- .

rizodos, podemos resolver
:

seu pro
blema se;n' demora. Em nosso estoque'

A t' t a/Qce, encon roro - com cer ezc -

peça ou o acessório' que procura, a

preço de' tobeln, genuínos, testados
em laborat6rio, gorantidos pela-mar
ca IH. 'E, no coso de qualquer con

sulta sôbre o seu Internatjonal, tere

mos o' máximo "prazer em· otendê-lc.
o

'Representante' 101, R.esta cidade,
....

G. SOCAS

COMERCIO E

REPRE'SENTAGÓES
I

FU�VlO AUvCCI 721 -:-

\.
, \

ESTREJTO
- - ..� , ';terc� a.' ;-,.'iftta ;" e o :''I'e8\,- ,"':' ';'}' . � '1:'.; ,,;..\)�.A1., ... -

_ '.l •• ,
. "., 1. ",.- .. '- .>$..-an_ ..

'Im· 12. Jfretftllçô�. ju ..

....."enal l�

.!'
.'-

ATUALIDADES, & GENJEJ •

i,o \

-'A G R·A D 'E' ( I M E N t O
Os f�miiiares da'. sra. FRANCiSCA- DIAS

agradecem 'sensibiIizad�s as, aten��es e ho-
menagens prestadas a ,extinta. "

.JK (�m Ribe.irão

almoç!1 2 vezes

.
,

I .'

,

O' jovem Mário Gameiro,
I Comandante (la

.

campanha
Juscelino KUbístchek, em S.

Paulo, vem enf!'entahdo pr?
blemas tlifíceis com seu can

didata: em Ribeirão Preto,
onde ·eSLeve recentemente
JK tir'rha'progíràmadó um aI·

moço popular,: 'em cantina
. muitô

.

conheGída. 'Alguns
b&nquC"ros, 'contudo, à hora
do almoçá, cercaram JK e

o levaram para' um 1llmôço
ínti.mo. Gamero teve. que
interromper êste, á"Um' de
conduzir KubistcheJ;: 'onde o

esperavam os populareS-, A'
recepção a JE:, na Capit�l
do Café, onde Carlos Lacer-

• j

INSTITUTO E�TADUAL DE EDUÇAÇÃá� "DIAS VELHO�
Ano ..Letivo l!)64.,

�. MATRICULAS. .
'

..
HOliA � 9.U8 às 12.00 hdras
CÚRSO GiNAS1AL '-- -

DlAS .:_ HJ de Ie\'ereiro'S 4as série�'.
20 de fevereír6 -:-' 3as. séries r,

.

.... � ./, ;_

21 de fevereiro - 2a5. sériés '

22' de' fevereiro - las. séries'
CURSO CIENTIFICO, CtASSICQ

DIAS - 20 de fev�reiro - las: séries .

21 de fevereiro - 2as. sÚies,
22 de fevereiro - las. séries

.2. TRA'NSFERENCIAS

HORAj- 9.000 às 12,00 hóras
DIAS T 24 ao 29 de' fevereiro �

3. EXA'MÉf? DE SEGUNDA, EPÓCa
INICIO DA'S PROVAS 13 de fevflreiro-,

;/

5. ANO LETIVO
INIéio DAS AüLAu' -_ 2 de mar.ço .de 1964

Observações: No ato dà matricul� é nece�sário a apre·
senta�ão da c�cferneta. As TAXAS de Caixa Escolar fiearal?
assim 'fixadfl.s:· c

r-'t'Sll ginasial: curso na::-mal: � Cr$ 500,10
_ curs.o científico: curso clássico __

o

Or$ 1.000.00
O número de vagas é ili!llitago para todos os CURSOS

e em 'tód{s, as SERl!!;;:,. . \ �.:' .

Florianóp0lis; 16 de jnneiI'O de "1 !Jli� "

Ros\ta tlittrich, secr�tária,. "..;_, �edro 'J'osé Bosco, diretor
"

20-2·64

/
I

Morreu o Cuica
de Santo Amaro

:: ��',.. >�� ';. .

� . '·���.·\·�,;".f,�'. ::'
"O Enterrô/,�or. Condé de

,_, 'y_ .;.�. _�. . c

Orgaz", pintado.: em 1586, é

sem dtlvidas (, ITiais impor-'
,tante � quadro. de 'EI Grecc;
importante social e arUsti·.
cameI;lte, poi's' nele está re

presentada J a-impávida no-,
.

breza toledáI,la· e' sua ,com-.

PQI3Íção 'esté,tíca:' apesar de
não ser revolucionar,ía" é de.
um efeito exhaordiná1rio.
Divide·se 'em. dilãs ,.) partes
superpostas: ,á, �nfenor re·

presenta '0 enterro' própria
mente dito, com 'um' qesfile
de retratos" erÍ1' segundo pla
no precedidoS pelas figuras
dos Santos Estefano e Agos
tinho que cárregam o corpo
armaduradd do" defunto, a

Íém de' outros'
.

poucos' reli·
giosos e o filhd ):10 pintor,

).

(Contí;nuação)
Éni 15711 aparece na v�da

do' pintor tuna imagem que
iria � lhe acompanhar por to
do o· restá' de sua existên..

, . ,

cia:' seu filho, Jorge ·Ma·
. flUel, que passaria a ser re·

presentado em inúmeros qua
dros do' pai.: "Vista de To.l
ledó" "São Luiz, Rei da Fran
ça" (15-86-94), "O Enterro de
Conde dé Orgaz", "São Jo·

E' NORMAL
)

.

da é também forte; foi eon-
'

sé Guiando o Mer:iIno Jesus"
siderada boa. . (1600) e inú,meros outros,

:� ...

além de uma tela represen-
tando a "Família de Jorge
Man,uel", pintada em 1605.
Em "Vista de Toledo"

,(1ii05·10), Jorge Manuel apa
rece em primeiro pl&no, no

,p,anto direito, segurando um

ul-apa aberto da' CÍd�de. ,Em.
-'

rápidos traçó�, 'caracterís
ticos do_.autor, êle E' repre·

sent�do com o, corpo ill'c1i
J'1qdo, vestido de veludo ver·
de' corp. bordados. Sua face..
é d�scoqtda, quase mgcilen: no seu silêncio mago, comu

ta como a série de retratos nicativo: há um êxtase su

em "O Entêrro do Conde de premo naqueles. rostos lon-
, .

gos, erriaciados, em cujo 0-Orgaz". Os� olhos baixos, pen
. s'ativos: e:li:pressam, talvez, o

lhar se ,pronuncia uma es-

resultado d� uma severa e- pElcie de resenidf!.ue 'espi!i-.
d\:!ca�ão. p j�)Vetni, parece ti- tual, r6ra do teHll:lO, em' que
mido por sua p08�ção de des parece florir o sonho da pró
taque na tela. No "Enterro"; . pria eternidade". São vinte

. por sua v'ez, já Q 'menino é e oito figuras ao todo, entre;
representado com mais aI- nobres' e GIérigos, refletirfdoDécio Pignatari, Alexan· tivez ainda bem gue ni::t.is' uma sensação -tão grandio.dre, Woilnei, Lúcio Grinover moço. Olhando firmemente sa 'ds luto, ,silêncio e pensa.e Antônio Maluf, os' "papas" para. o espectador, seu ros- menta altivo que poucos pindo desenh-b industrial no' to aindá. descorado contraS' tores, cons�glliram pintar deBrasil, vão dar um curso aos I ta com -os pequenos' lábios um,a só vez..Não há uma dis- .infere-ssados; na Fedéração' vermelhos e sua roupa es·, tãncia: a 'uniformilale e odp.s Industrias de '8. PauLo. cura, prêt'a. Desta ü)ita êle ,equilímf.)rio estétieo, sã,o perDatà:dlt. 13 à 5 de ma'rço. 'Os situa-s'e no' .canto ,esquerdo f'f A f'

,

e1l.0s. s Iguras rezam ou.inte-ressados,. de !iodO 'o pais, segurando uma tocha e a- conversam; '&15 palavras sãodevem escrever à,queles ex· pontal1do e01l1 a mão para silenciosamente serenas' oj}f}lts, \ a/c, FOr1.1111 \"R:bberto .�. cabeça dó ç<mae' m?�.to, ,; ampiente.é �esaçlO
'

càl. ,

ass; i,,);)oh .,Gonzal;�i!p.,,u�z ',de' ..'I;'ole",1(:::mo:d F
.

.

al5�l-�ifiím,t#:to' Êll '"�Õij1i't J"'Q���
.) . .

gaZi·

:Em Salvador, onde atora"
va, morreu o poeta·popular
Cl�ica de San�o. Arnáro, au·
tor de mais de 4.000. "ABC"
populaI'es, tão' célebtes ria
literatUra de' cordel, do Nor· �:,"A galeria dé .retratos é pa-

�ic!l: sao' figuras de Mma
enlocÍonante expressividade,.,

J . .r ..

deste. Cuica tinhM:�ido ;re·
tratado no cinema: 'é b ('Cos
pe Rima" do fiI�e �'i><igador
de promessás"_' Cuíca ama .

do pelo povo, mOd�st.� é po.
bre, teve um enteri'Q de
grande acompanhalil1entó, in
clusive de políticos tradicio .

nais e de fig"'lras de. destaque
da literatUl�a1 govêrno etc.

Desenho industrial

I.

vai dar conferência

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



em massa, dentro em bteve.
Calculam' que tal ação 'afe
tará umas' 15.000 pessoas de.
forma direta e vários milha
res maís indiretamente. "Os
operários cubanos. traziam
para seus lares, anualmen-

:.? .

te, cinco milhões de dólares
que eram trocados por pesos·
ao câmbio oficial de um dó
la1; por UJIl pêso, que é, su
perior à cotação 'do pêso 'cu
bano no mercado livre. Cas-

\' ,

troo prometeu, contínuar. o
pagamento dos saláríos aos

t�abalhaci�res disp'ensados e

prete�e utilizá-los em, pro
jetos públicos na província
de Oriente.
O govêrno está procuran

do promover apôio para sua

São convidados os senhores, acionistas decisão de cortar o abaste
cimento'de água para a ba

desta sociedade para .a assembléia geral ex_:)'. se naval por meio de carta-

,�a,ordinária,.a realizar-se em' sua séde social; ,zes espalhados por tôda, a
.

zona que dizem: "As .díspen-
sita na ·localidade. de Pedra de Amolar, nq. sas constituem uma nova a-

município de Ilhota, no Estado de Santa Cai gressão dos imperialistas
. . -

d f
.

d norte-americanos". Armando.
tarina, no dia vinte e sete e' everelro e

Costa, secretário provincial
-1964 às nove horas, para deliberarem sôbre

.
do Partido Revolucionário

"
.

.
de Castro, disse no sábado

a �eguinte"

a em "
em outras comunidades si

tuadas próximas a base. Vi

,veI? na zona umas 7'0.000
pessoas, inclusive 30.000 em
Guantamano propriamente
dito.

,

Apesar das gara�tia$ do

primeiro ministro Fidel Cas

tro de que a medida norte
americana não afetará a e;

434 dos 3.000 cubanos empre
gud�s na base já foram

dijpensados, co�o
r

represálí
pelo corte do forneciment

de água portável para a ba-
1

se. Os funcionários norte-�
mericanos na base di�em
que 517 trabalhadores já
foram dispensados. Os cubã

nos residentes nesta, cid�de
têm como certa a dispeti)a

'... .t:.:�.��-

conornía. cubana, os cubanos

aqui residentes, quando se

expressam em particular,
mostram-se irritados pelas
dispensas. Muitos. dêles são

técnicos especializados e não

podem conseguir trabalho
comparavel nesta área, muí-.

to pouco industrializada. O

govêrno cubano disse que

I

,
•

::>OUI0:> amda tratados como aqueles
. 't�·.�·�ep) e' prestatavos tupiniquins que Pero
'. ii �\'l:iz 'de v<t,llHHla tau expressivamente Te
, !�,t�atou' em sua célebre "Carta a El Rei D.

f:'�;Manuel'" datada "deste porto seguro da

""i (
;

�ia de. may de 15,00.e que Santos Moraes,
a� A- Ilha da vera cruz oje sesta feira primeiro

"as in- em sua gazetilha literári� do Jornal do
aIar�._ ., pécie em Comércio de 24 de janeiro último notící- .1.' ,,:enc9.Pl,rtf� õ:'�'rei da CrI'a- d

'
.

'

,
." an o o aparecímento da edição didáticagBanto.; ÍlJ) 'homem persís- e popular dessa carta, levada agora 'a e.

"�_,,",i,n!eridfes que é preciso feito por Leonardo Arroyo, confessa não
, ·:�oX·â ignorancia pela cul- conhecer ainda no seu texto integral, pa}.;��J�i?.&a que produz ti tipo ra logo em seguida depôr: "Um dos mais

�1��� espéc�e, revelando em Surpreendentes ; aspectos àe�ta narrativa,.

supr :,por Jesus, -a quem original pois' contraría 'na sua veraeídâde- as ver-
ment .,,� 'atrib��r (> conceito' Iíterã- sões desprimorosas que' se .espalhàrarn do
riam

ó�·." -

ado' pelo gaulês' ilustre, pois nosso gentio, é 'a maneira' amistosã, amá-

I
antes i� -,' ,:, ta:lv�z uns dezoito séculos, o vel ,e

. até cavalheiresca caril que foram
., divinó"-Nazar�no: pedindo perdão para os recebidos os estrangeiros e conquistado
seus :algozes, exp!am!lva: "Pai, perdoa-lhes res, pelos nossos .índíos Iitorãrieos. A ale.porq4e êles não sabem o que fazer", gría !1-, cordialidade, a .verdaderra festa

ELsa esjPpidez humana conserva 0 c�m que saudavam os ir:vaso�es. são �s
oarnajal, com ·0 esplendor dàs ricas i o'·

sínalaãas por Pero Vaz Caminha, a par
.

dumektárrias' 'dOI' desmascarados, que .. va- 90m.à hígfdez e a beleza físicas que. os
lem mi�hõe� (),�8ô!1stituem uma afronta à, tentava�, msso. vendo �nesmo.p cromsta

.. ,miséria que vai acent:uàdamente' grassan- que aquela gente �ra ar�ada �e Deus., e,

40 pelas cidades '.e pelos campos .. Essa' �e�- �esde que esclarecida e doutnn�cj.a, fàcil-

Itupidez humana' acaba' ,de' levar Ied
.

M _. m,ente se, convertaría à relig,iEo.'·'·A .carta
.

ria vargas, � M�ss'Univer�o brasileir:, P:_ .àe.Peta Vaz ?�minha -d�, assi,ml � em,
belo I

rante o' T'ríbunal. Municipal d
.

M'
. estilo, uma visao maravilhosa; -quase pa-

, •
. .. e .lamI

di . d B '1
. .

Beach, por um simples mal-entendido a- r� ISIaCa,
. ". r:sI, no� sel!s �nmAelr?S

ousada de furto de roupas interiores' ié-' ?laS !
de eívílíeaçãc. Assmala à-, mocencia

minirias nu� magazine loca:l,., Isto, só
do
h

gentio, a maneira natural. corno expu-

lhes FIando co'm tinI n· ... t, t t· f
n a a� SMas "vergonhas" e o faz 'COln mui·

� ,5'" €) �o� o a e lt;iler ." ti'
. ,.

O bt'chano' m' I'ar' Quand
.

t t
. to encanto· e graça . (Gaze llha LIterana,.

:: o, aSSIm· se ra a a ,.. .. ,-

brasileir,a ;' Miss lJniverso no estrangeiro,.
de S,antos Moraes - J. C., p:;tssIm).

nós aqui ventos centenas de :repórtere, Alvotaçê;.se a alma, qu�·. a .t.enho ain-

passarem di��: €, cdias à ,espera ,que Brigit-· . -

te BardQt se· recupere um pouGO da raiva. d�' be�' i�dígima, quando vejo- ,.fazer-se
que manifesta ao chegar :em terras' do justiça aós nossos autóctones. Pena é que
Brasil, para: 1he prestarem excepcioFl8is 50 imitem' no que concerne a nudez, pe·

homenagensr',
' .. ,

las .praias ...
." '.

tados Unidos ,disseram que
'- nM' aceitarão a água cuba

.

'

',U na· mesmo nO' caso dê que

21-F ,

\ I' Castro �scinda: a prOibição.,

USINA DE Á(UCAR ADELAIDE i/A.
. , ,

ÁSSElVIBLEIA GERAL
EX1'RAORDINÂRIA

ORDEM DO DIA

1 _. Apreciação, discussão e/ votação 'da
.

proposta da diretoria sobre o aurpento:.';:de
capital' social e consequente alteração estatu
tária bem assim o parecer. ao Conselho ;Fis"

. , -

..
'

cal.
2 _'_, Outros assuntos de interesse social
I1hota: '(Pedr� d,e, Amolar), ·28 d�' f�-ie�'

reiro de 1964.
. l'i ..

. Eduardo Lacerda de ÁÍmeida Brennafld
.... \

. I. :

Valêrio Gomes
.

ée�;r Basto. Gomes
-, -Paulo Bastos 'Goníe,s� �

,

.'

----�- ---- -��----

/',_ \ ;;--.

Não. ,'reço C8-ridade" qllçro . apenas . ser C9m5? r:;yocê. De�ej�" ���qpar,,' .. �r��alll��� stF." �t� .

çom,: ...á·, ,�ju�, que m� ,dÇf�.m, já.. sei dar \�\Ig�_l1?-s ;:Ol?,asso,s, apre�ili á Je:; :� :',escrev:�t. 'MaS: �n'da(.
poss'�:;:).V.ell}6rar .)l:U�itÓ;' e�,,·ç '1Uilh�res de'�u\tt�s.�1���,�ri;ç�s ',.def�it�osas! :'5i�é .qyçtem·os ;::i�y;.;
l.nas 1;"')"

!"

�'.bpottunid.ade· k· reabiJitar.ão. .,"' .... t�' gente� a.Jou""':: .1lit�Q��":·�Wtn�l4ail�·• .... ...

';, �..,..,..... r 7"- • � �J.� r. (!t\�>t ..

.. 1(
.. ,-
,'" �

•

-. �

�

:
.. ,,�

_ -�'7 :
• •

';..' � �:�.: ... ..-,-....v.i".
• '-�

,.

..
• ._" _(

4 "
'\., ,.II

. '. • .O:S'\
Diretor-Executivo o •••••

'

••••• o o o ••• o:�<. o: •.Ja.yme TOrré$
(Secrj::!táríó,� ... o � ..•. o •.• o � ••.Luiz,' PhiHpez .Rezende Cirit,ra.
Te�oureiros ....•....Albert-á Figueredo e Ca:m4ilo Ansarah
Presidente da .A:�A.C.D.•• � •• � •.Renato da Ccisra 130infim
(C<j�r.denador Ulysses ,Martins, Ferreira.

.�

Campanha pió�Ç;ia1'lça.,Defeit_��a -.Associação 13rasi�ira
dá Crian�a befeituosa.--A,Jt.C.P. cOMISSÃO ÉXilCU11VA NACIONAL

}
;. 7 ,- _,' • -<I

,Presidente de·Hónra. ...
,
.• � • ; ••• � . � .:. •• �

'

••Amador Aguíar
'

'Prçsidente' da ;Cámpanha,•••••••'. :� ••••.: ••••Lauqo N,atel

que-a base havia aceito .ãgua
r durante três dias, du:rante Q
• período de graça de urna ho
: ra di:ária prometido por
,Castro. Também acusou os
;horte-ameriê:anos de haver
·utilizado equipamentos es

peciais para' receber mais.

á!Wa do que receberiam nor
malmente, no espaço de u-

ma' hora. .. .."'"

"Em Washington, um porta
voz da Marinha negou tal a

firmativa.cubana e disse que
a válvula' do 'tubo condutor
de água -no interior da ba
se. contimia fecha:da� Os' Es-

SABOR'OSO'
SÓ CAF'E· ZITO '

.•
O sentido perfeito, 'de "Harmonia", V.

...4
*

. encontra também, DQ' equilíbrio das.;I
. ......

"inh(l.@__ dos MÓVEIS CIM9! Feitos' com
carinho para dar co sep lar, c ambiente
que V. deseja e merece 1

.

CIN'EMAS
CARTAZES

DO.D·IA·
,�J - CENTRO

, \

sao.j�s�,
_ às, 3 el:8:t!J��h��

Gál'y Grant'
JOan :'.Fenta:ine

EM
S U s· P E I T A,

Censura: até 16 .anos

Rifz
, às 5 e 81/2 hs.

O espetáculo. mais fabuloso. d.
> ,

todos· os
,

tempos!
,

O MUNDO DE NOITE

Tecnicolor

Censura até' 18 anO,

.

, '�Roxy
,

às 4 e 81/2 hs.

Rod Taylor
Irene Worth

O PIRATA REÁL

Cinema·Scope-Tecnicolor
Cen,sura at.é 16 anOs

- BAIRP0'
gloria

às 8 1/2 11."
Zachaey Scott

EM

REFLEXOS DA VIOLENCIA

Censura: até 14 anoll.
'

, .

tfn�ertoI

às 8 1/2 h.o"
Griffjth Jones

Manreeno Connell

,EM
A ES},'OSA CATIVA

l ."
\

liJi' { .,t/} r ''t
,

. '!, .

'-- MÓVEIS CIMO :�(Ô
" Rua' JerônImo C_oelho, Ó f'

•••••••••••••••••••••••••••••
•••,.,,�•.••••íIr•.•.• :� .• ·• ene _ ••••••

'"

,

, De:partam'e,to {entrai de Compras
"

Edital. de Concorrência Pública
,

N.64 006
, o Departamento Central
de Cbmptas, torna público
guê fará reàlizar,' no dia

: i8�3,64, às 10 hora,s;"n'á,tsuái
: séail', àhci'ràçà:;iaut(j M\tUer,
'·n. 2, CONCORR:ENCIA 'PU-'

ant� recibo, em' que meneio
nará data e hora do recebi

menta, assinado por funcio
nário do- Depart�mento -Cen·
'trb.l de ()0rtl'pras: ." "'" "L'"

"c _::_ -

As propostas serão a

bertas, às 10 tiaras- do dia

18/3/64, -e na presença dos

propoJ;le�tes 'ou seus

.sentante�; legai�.

'BLICA, nas

...
guintes:

condições se-

.

VENDA

( danÍionetâ, marca

RURAL:wii.,LYS, modêlo, ..

1959 _l Preço base Ór$ ....

l.000.000,00 Unichtde -'

Un� -:- Quantidade. - l.
OBS, - O referido, veicu

lq encontra-S'e a dfsPdsição
dos Srs. interessados,no DÉ

" FARTAMENTO CENTRAi.
a .'

loI�E COMPRAS. .

� (i, ,..
"

)r -:-' FORMALIDADES

IH - JULGAMENTO
No ju:lgamento, da concor

rência serão observadas as

disposições do arL23, do' Re
gulamento aprovado pelo
Decreto n. SF-25-08-61í382.
A ooncorrênciapoderá ser

anulada, uma vez que tenha
sido preterida formalidade

e_xpréssairiente exigida pelas
Leis e ,a.,oI;lissão in'lporte em

prejuízo. aos cori�orrentes, ao

Éstado OU à moí-àlidade da
, 1( -, Os :ifiteress�dós deve:; "C�i:on:ê;cia, '

rão' àt�nder' as segúintes {dr ·0 Departa�ell,to
malidades: de Compras, por sua Camis-
a - apresentar decl'ara-' são Julgadora,' reserva-se o

ção de conhecimento e sub- �ireito de anular a Concor
missão às normas do Edital rência, caso as propostas a

n. 001-28-1-1963, publicado no' presentadas não COTespon

D�ário Oficial n. 7.226 de 6: dam a{)s iqtere.sses do Esta"
de' fevereiro de. 19�3;. do; _.� ,

.

l; - Os envelopes, con�n
_

F1�rianópóli:s, em 14 de fe
do propostas e ,documentos" veireiJ;n" c:.e 1964.
deverão ser 'entregues' no De. ",' , ,

-partamento Cent:r;al de Com� ,. C""ubeI'ls Victor da
pas, até às 8 horas do dia Presidente) .

18 de março de 1964,. medi-,

, .

. "PRAIA DA JURERE"
- \-/

A CHURRAsnARIA NA :fRAIA D,A JURER1!: ESTÁ
FUNCIONANDO DIARIAMENTE, ATENDENDO ASSIM A

r TODAs AS' PESSOAS QVE PARA 'LÃ SE DIRIGIREM.

UNfV�RSIDÀDE DE SAN'TA CATARINA
.

,

FA'CUlDADE DE SERVICO SOCIAL
: ,}

,.

MATRíCULAS�
Encontram-!$e abertas na Secretaria da Faculdade de Ser-

viço Social de Santa Catarina, do dia ;20 a 29 de fevereiro,
as inscriçÕeS para matricula na primeira, segunda e tercei
ra series. Á matríl:ula será feita a vista do requ�rimento
dirigido à Diretora e devidamente instrlJido com certifica-
do' de promoção nas cadeiras do ano anterior, atestado de
vacina e ,abreugrafia recentes.

l' 79r,.�!·
ÊXAMES DE 2&. ÉPOCA

]lI
I

.

• '7\,..�_.!�' .)

Encontram-se abe'rtas, até o dia 15 de fevere�To do-cru:
rente, as ins$lrições aos exames de 2a. épÇlca nesta FaeUl-
ú�de. ,

. Dirija-se à Secretaria da'Faculdade no horário de 15
1. horas, de 2as. as 6as. feiras. I

_'

f ':.,.;� ': _'.,', ,
: ': '; ,�' ',":'

{!t' �:.r.:' <', _

>' (,.; �";� "�":'�J
"SEmr€t'aria ·da Faéuldader 5' dê.'"fevereil'ó, dé 1964

. :6l'.iolalldi K. d.e Q�ivej.ra, Secretária

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ontem pela manhã, no terceiro' dia das _.;- .....'�------..,-"* ------

disputas eL. ·-,.'::�{érjqs para o Campeonato
B ." 1

-

..,." S", r,,· f
'

:raSLelrO (''L _ �.:_ O; a i � � tez e e'�uar, na

baía sul, 0S prov
'
3 quatro sem timoneiro

e double-scu 1.

A colocou em luta. as guarm-
ções do l�ldo L'L- e ��üLhuelo, que disputa ..

ram sensscion 1"1..::0. Nos últimos duzentos
(metros tir.l a "e a impressão de que o Aldo
'�Luz confirm ria seu favoritismo. Entretàn
to a guarnição riachuelina, num "rush" im-.
pressionante, cor o a demonstrar seu apuro

i técnico e físico, conseguiu pas�ar pelo ,bar
co aldists ....:�

ra ve cor Dor um barco de dife-
, ; rença, d'�;r�r _:1 ':':-

.... -:: c�r�e r-odiá ter sido -re
:1 P II dt.zida não üv ��-2 a gu

....rnição alvirubra pa-

I
rado nos úl ir v�':i._e metros já com o espe-·

! tro da df!'TC La seus ocu-pém-, !

1,1
I teso < ' .... r-1i:;10 do alviceleste

;1 'os r€Q�c�or�s � fedo Liao Quadros Filho,
t
'Reinoldo :_Effillton Cordeiro e Ivan

SP3tir, [''''P.1, adversário, o double do
,M,lr�iT1el1i CO'�-::/": '<010 relas campeões catR

S� .Jnc} F_,,,ts e Odahir Furt;-:do, de
a� b!:lía sul, clas�iLn:n+":-:,,,(:>

•

L' rd \'_1I anu.... :'·.,r ..... {) "��l" ..... :"'� .(Ip� sera esr:lrO'RnO

I 'I len rn ....

r� p .... �,. �1')2 P,,;Jrifin �� li'l:'f'i·'�s.
:,' fi A"81�" f �-lo �dRO ('lafsifÍc::-008 � ,"QUrl.

PI: Itro com", ':'2.e; �, A rlnl1'"lp (lo ]\/[?rF',,,,,11i o
lJ I "'" '" " 1 'fJ:" _1 C 1. •

r I: L SPIn P o �

�l'� na ·ac.poelra e o "qua-
, litro, spm" do P,0('}lllo110, devendo. (hoje pela

]J1'::1n'hi'i. ser afa+p'l�� a _!1l"nv� finaL em ()11-

,<;'!'
I trigO'ol"� ? (';+0 ren cs que deverá ser i,rencida

I' 1,1 pelo MartineIli.

I Ir
,I'

I

--------_.-

C�,��AS kE��B( HOJE A V!SHA
DO rAptOS ,�:E\l'A,UX

, Em Joinville estarão em acàll
I '-

II frente a frente, Caxias e Cai-

i, los Renaux, ambos interessado;,

I na reabilitação, pois foram h,.

" tilios a rodada antedor' tlllmin
1, '1'

'

;
go u tImo, o primeiro frente ao

• 1
I

OH npico e O segundo diante do

Avd Rein.a grande iriterêsSe na

"Manchester' pelo encontIo. No

tUrnO «> Caxias levOU a melhor
,

por 2 x 1, atuando no reduto do

.{(Vovô".

20, lugar: Tamandal'é Com 5· II,
p, - 11 P.�. - 37 .p'ols a favor

21 contra \- saldo. d.< lG gllls,
�o. lugar: Operária com,9 p.p,

7 P.g'. -. 14 gols a fayor e 23

contra deficit de 9 tentos

40. lugar: São Bento, com 11

p,p. - 5 P.g, - 15 �'o!s a favor

e 16 conl'a déficit de 5 gols,
50 lugar: Botafogo' com}2 P.P

4 p,g. - 12 gols a' favor e 25 !!On

tr'l déficit de 13 t"nt'),

O campeonato reg'ional da l.i

'ga Esportiva Noroestt! ·C"tati
) nense, .atingiu seu fina.l COln o

, tít.'llo ficando em padpr do Ju

! r ventus enquanto O) vice-CamjleO
'i nao foi conquistac1o pelo 1'a_

)1 lNndaré,I
Eí3 em rápida síntese as classi
ficações finll.is dos c1"b"s:

lo, lugar: JUventus COm 3 P.P,

13 P.pg. - 26 g01s a favor 1\3
,contra saldo de n· tentos,
!

: !

-
,

•

A vif.ór�õ do Amj(ca
O Paissandú

Tendo por local o estádíc da
rUa Edgard Schí naíder em Jo-

,

invile, defrontaram-se as eJql1a
dras do América local e Pavsan

dú, êste lanterna do. atual 1'01'
neo Luiza Melo.
A partida na primCira fase

foi equ.ilibrada COm a represen":'
tacão do Paysandú impressionan
do favoràvelmente, chegando in

çlll!';ive a abrir a conta at!'av€s
do exU'ema dir'eita Taí,

O América, sv.rpreendidb pe

Ia diSfJ,OSiç�o dos antagonís'tas
teve que" Se d�sdobrar para con

1er o ímpeto dos �lvi-verde5 de

Br.usque,

Todavia,
.

o esforço dos am"n

<:anOS foi coroado de ê,xito 'lupn
do Tit. numa manobra feUz. ha

lançou às rêdeS guarnecida., por
':;hiquinho.
'Com 1 x 1 terminou a fas;>

,

inicial • '1
r ,

I No período complementar, o

':<\ ll\éric!l voltou Com maior dis

posição mas o Paysandú conti
lluOu atuando cOm mu:ta firme
,

33 n� ret>1'!'uarda. 'bl'rrando tõrhs

as tentativas de gol dos joga
dores do clube da Manchester,

O tempo cl>rria e a torcida a-

merícana mostravlL-se 'pree"Si
va pois o c1ube jogava contra o

lanterna e Um .empat- a estas

alturas teria significa 1'1 derro

ta.
A defensiva rubra p"rtubav�

se, cada VeZ qUe o aysandú
contra-atacava 1�V'and!) o perÍ

. go à meta de Raul Bu sse e POS
tertorment» a Norberto, com "é

Todavia, quando o tçrtPO ia s:

escoando o Améicd. iauçoll-lSe
totalmente ao ataque, "onseguin
do o tento sr lvador ar, 42 mt

nuos, numa conclusão feliz' nn

ponteiro Bia qUe fêz S' ia esti'éia
,

no clube l'ub.ro,

.Detalhes' �écnícos: Lceal: Es-

tátijo Edgard SChiml.'der. 10.
tempo: A�él1ca 1 :;;: . :;tysvnõú
1. Final: América 2 x 1. Ten_

tos de Tite' e Bia para o An\t'-'

rica:

Ney,
Raul Bosse (Norberto);
Antônio Carlos, Ada,} e

OF;car; Bia, Gersinho, Milt:nho

Tite e Murara. J;'aysaJ dú: Chi

quinho; AdO�fo, Wald�l'lar, Vcn
tl/relli e, Euclides; Pedr J"Vargas
e Altair; Taí, Ilton, Iz li-r e Ro

,b.erto. "

Renda de ('�S 88 670/,0 e anN

malidades não houve.

Jimárica X B�rro§o ... em J:a:s f
Para Itajaí, marca a tc.l,lela de : domingo, sendo que o Barroso

Torneio Luiz Melo" O Match <'.fi derrotou o líder e O Am ';rica pas
tre Barroso e América, que é O

segundo em importânCia da ro

dada, Ambos triunfaram bem

SOu pelo Paissimdú, 1\ ° turno,
atuando nOS domínios do cl1'

be rubro,

--,� ._-
'--- ----- �

H 1je O dássiro blum'1n�uens�"
A rodada de hoje do Tornai:l

"Luiza Melo" tem Um cláSsic!l
. regionlil: Olímpico x Palmetf:,s

que esl'á marcado para ter lu

.g-ar nO campo do primeiro ln
\ "

Alameda Rio Branco. ü Palmei

ras, 'como �e sabe,. lev()� a me

lhor nO turno. 'marca;,.do doia
tentos contra nenhum do ;Jua .•

dro gren,á.

NA�DA< RESOLV�DO I:'A' RF,nn ',O
tJ1'W! ; P � \Jr:r O

A tão aguardada reunião que

estava prevista para a tarde de

sábado na sede da entidade, �on

vocada pelo p�ente f-d"i �ç

10, p�ra traçar planQs para I)

campenonato do Es.tado; foi a

penas tumultuada e não chegou
ao Seu f:nal. Nada foi resolvido

tendo em vista a proposição a

presentada e aprovada para a

mais 11m créd:to de fonf an�a aos

�omens q1le rlirigem o nOsSi) fll

tebOI, esperandO que na asSem

bléia geral eHraordi ,ária que

será convocada para o próximo
sábado,
Tudo corra normalme lte e que

os debates alcancem c Seu ob

jetivo q�e é de dar Urr a fOrm:1
'. .

definitiva e eficiência ao fllie

convocação
geral.

de urna assembléia. 'boI catarinense,

Muita g�nte saiu dncontenl'f,
lamenta-se que isso tenha a

contecido, poi, não se admite

que s�j/a convocada unla reunião

informal, Sem caráter' de asS,n\

bléia g'cral, forçando. o deslOl'a

mento dos president.es de Liga.

ie clubc� do interior pa"3, "-penas

Um bate papo OU trocas lie idéias

sem um objetivo em pauta.
Viajar de Chapecó, Concór.)ia

J'oaçaba, Lajes, e ouiras cidades,
certos de que iriam partiCipar
de uma assembléia, gastandQ a1'

tas quantias e aqui .chegando to

emam conhecimento de que seria

apenaS 1Ima ieumã,o e qUe a as

sembléia Seria c(lR'VOCadil para
da

da Federacão na tarde de sába-
(

.

do revoltados 'meSmos Com II a ..

'titude assum,:da por vá 'ios prt'si
dentes de Ligas, cuja culpa mai
or recai em cima do rreSic1mte'
Osni l\I�10 �ue deveria ter Cem

vocado Uma, assembléi: geral (I

não' uma r�união ir: "ormal.
Poliemos infõrmar, II �e já há

Um protOCOlo assinado pllf 1"

presidentes de Ligas 0 Clube,

para. uma reunião preparatória
il ser, re�1izada na prc.:1fima s<x

ta feira à ,noite, na sec1e do CI'I
be Doze de Agôsto ne,':1 ('apitai
com o fim eSpecial dó, uma to

.�
.� ..
!

I..

." "1,·\.'!

<�

',�.:�a.�','f;
'I,

"

de Rema
.' ,

cio,lIa)' ê double'
fi)
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'-f·' 'd�'
.
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ZEZÍNHO NO 'PRIMAVERA CA..XIAS �ROPõE ,TRO'CA·.

O ponteiro A diretoria", do Caxias' sahedo

Terá andamento na noite de hoje o Tor
'neio "Luíza Melo", efetuando:-se' cinco en�
contros.. sendo que para esta Capital
.màrcado o choque Marcílio 'Dja's "versus"
.. Avaí qu�' pode -ser considerado como '.0 mais

. importante da rodada,' julgando-se pela. pa·

siçâo .dos dois clubes na tábua de colocação!
onde o Marcílio .Dias, mesmo com os d�is
últimos tropeços .diante do. Palmeiras e Bar

roso, ainda é, o líder do certame, distanciado
três pontos, 'do Caxias, vice-líder, e" .quatro
.dosterceiros '_. coloc9d�s (que são Avaí e Bar
roso.

Canhoto Zezinho
. do América' vai me�mo Se tr�nS ra do interesSe d�'Barcoso. ·p.;lo
ferir para o Ptímàvera do Para médio. Pepê,' vai '-propor a, troca
ná de onde recebes tentadora do- jogaiÍor' ,Pelos .atletas- Lúizi_

poposta, Cr$: 400 mil cruzeiros' nho e Didi,
de luvas; ordenados de 50 mil

e Um empre,:o com rendimento

de 70 mil cruzeiros. O contrato

d,lL. j�gad.
or terminará dia 28

prW:nm.9.

Segundo notíclas de Itaja! ,.nes
tas 'condições o -Barroso não' a-.
ceítarâ pois Dídí é ,;". d�s trun
fos q1le os' barrosfseas
para o estadual.

contam:

o .público naturalmente que não que
rerá deixar de presenciar aluta entre oCam

peão de Itajai e o Campeão da Capital, que

poderá modificar o panorama do Torneio,
pois o Avai está sequioso de desforrar-se do
revés do turno, pelo escore de 2 x L

Um' grande metch<que poderá
todos os recordes de' bilheteria do
"Lu'ízaMelo';,

'

, superar
Torneio

Cavallazzi e Rogério a postos

Rogério e Cavallazzi, dois autênticos
esteios do campeão metropolitano, já devem
ter regressado' de PôrtoAlegre, aonde foram
éfetúar teste no esquadrão do Grêmio Pôrto

Alegrense. Ambos. deverão reaparecer hpje,
à noite, quando, espera'-se, venha o Avaí -lan

çár contra o quadro colorado o sua fôrça má

:xiIna, exceção do médio Oscar que se encon

'tia cumprindo perta disciplinar imposta pelo
T.J,D..A�si!ll, deverá o Avaí formar com

Carlinhos; Bjnha, Nery, Gercino e lVIirinho;/
Rogério <e 'Hamilton,; Renê, �Morelli, Cavalo
-lazzi e Perel;eca.

BARROSO INTERESSADO EM

PE�E

CIGANO COM, P.A.S�I<: FIXA

DO

A diretoria- do Almirante Bar

roso de na.jaí'mostra-se irtcres.
�ada em C(ll1tar Com o concurso

do médi� Pepê atualmente ra-
,

,

dicado ao Caxias dle Joinvile.
O -jogado·r. é ,;.m da, i<eforços

cOm . q�e. eSpera.m .coJ_l.ta't' q'8 -bar

rosistas para' aS disputas do es

tadual,

O arqueir!)" Cigano, pC','tenCéll
te ao Palmeiras, teve .seu ,!l�Se
colocado à venc:1a Jlois, Se... cOn-

·

curso não mais int.eressa aO aI
vi-verde' de Bbmemm.
Cr$ 15U,000,OO' é quanto .está ii
xado seu ·âtestado lil)eratói'io.

ARTILHEIROS

o time Marcilista

o time marcilista -para esta noite pr��á
v.elmente será.constituido por, Jorge; Djalma,
Renê, João Coeta:rw, Aquiles, Dufles CRa
tinho)'

O encontro está marcado para ter início
às 21 horas�

nADE RBNOVOU COM o J>J\i..

MEIRAS

d

.'� o eertam,e - patroctnado: pela
Liga Es.portiva. Noroeste, Catari
nense, .foi encerrado recentemim
te cOm Juventus, ,sagrando-se
campeão t! o Taniandaré çomo

vice cmpeão; Coube a Izallri. per
tencente ao Tamandaré às' hon-

l

ras de goleador ,do certame mar

cando 14 tenos S'eguido ... ,<eu ,co

o arqUeiro 'Badê, radicadO ao

Palmeiras de BlumenaU 'peio
.

'

qual sagrou-se vice-cilmp'eão
biumenauense, temporada_ de .,;';--

1963. vem de renovar Seu Com

promisso COm o Clube alvi-ver

de recebendo 400 mil cruzeiros
, -

a título de luvas.
lega, de eqüipe, 'Benjamim Com

11 golS.

EM BRUSQUE: FIGUEIRENSE X
PAISSANDÚ

A equipe do Figueirense, que

ainda domingo úlimo fez tI.< pa

Zes com a vitória, derrotand!l� O'

Palmeiras, deverá seguir' ar, pri
meiras horas da tarde de hoje
para Jlrusque, ,.fim de cumprir
a tabela do Torneio "I.lIiza l\Ie

I'" dando combate ao csqua

êlrão do PaYSandú, que é O

"hnterna" do Certam<t, O "ice

campeão seguirá Com rlll1 único
No turno, em jõgo aqui efetua

dO, hOUve' empate de 1 x 1, o

q,ue a todos surpr<)ondc,;,

Ch'culam rümores em Blume
nau de qUt se o Olímilit:'J vier

a Jikar de fora do próxtnuo Cau'

pconatO estadual de futebol, os

mentores da agremiação grel!á
farão publicar /tma nota oficial

aO pblico que Será uma Vet<la

deira "bomba'.
Sabe-se que a dhetoria do O

límpico está disposta a etitlD·

guir o séu {lepaNalilento de f 11

tebol caso não !Seja incluíd\) na

marl).tona do cámpconato rf:ta

dual de·1964.

da seleção parartae�se de fute_

bol estéve em Ítajaí tratanlto da

sua transferência para o fute

bol catarinense onde in�r'S,aria
no Almirante BarrOSo,

x x x

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

.

l B�erna recupe'ra-se lentamenteA diretoria do Hel'cíli!l LuZ

de Tub.arão vem de lançar unta

campanha Com a finalidade de

conseguir numerário para cOntra

tar n.forços paa II sita cql,.ipe
com vistas 'ao camp,-,onato Ila_

tarinense de 1964,
Segundo notícias 'lrjundas de

Tubarão. a campanha vem l:en

do a, melhOr aceitação porjJarte
do público da Cidade AZUl.

O remador catarincnsB Alber
,

to Blema, qrle sagro".:..sc vice

c.ampeão Sulamericano defen

dendo às cõres .da Confederação
Brasileira de DespOrtos e,l11 á

guas do Rio LI/jan lWl Argcnti

campeão carioca pelo Flamengo
vem' se recuperando_lentamente
cOm seUs colegas de guarniçã!l
quando se encontravam defron

te a sede do Flamengo .,,' o
O estado de Alberto Bleln,t ••x :x x

t't.i • i .. ··< do d..,ini 1'.;:> 8 tllrG�

em São Francisco do SUl, o cam

peonato regional com o primei
ro jôgo da série de melhor de

três eutre Ipirang.l 8 Atlético,
iinic�s candidatos ao título des

ta temporada,

x

O arqueiro Baefê dI} Palmei
raS vtajou devidamente III/tor,!

zado pelo clube, par:l São Pao

lo, Onde fói reVer pu�nl. ...s e a

migos, O arqueiro qUe renovO"

seu compromi'jSo' com o Palmei
·

ras iloi '1ncurn:bi�O le conSegUir
cOntratar Um pontâl'� esquerdo
,

t •
'c "m cen ro avan.·e.

na e qUe conquistou () titulo de inspira cuidados,
(' •

O cotejO realizado

Otto Selinke,

no estádio

x x x

Associação dos Cronistas I Esportivo�
de Santa Catarina

EDITAL DE NOVA CONVOCA' ciados para que l!- assembléia
Ç_{O-, I pOSsa funcionar em pritnf'i!,a

-

'1 convocação. Caso não haja m;-
,

No intúito de proporcionar mero legal no horál"io estabele':'
maiOr publicidade aO respectiVT)
edital, fica transferida para 2/
(dois) de março, -Segunda-feira
às 20' (vinte 'horas) na sede pro

,
,

, visória, à rUa Trajano, H (al-
tos !lo Edifício Chiquinho) a

. reunião de assembléia ge�al eX

tr,aordinária, anteriormente" COn

vacada p,ara o dia 17 (deZt:8aete)
de feveteiro.

CidO, ,a reunião será efetuada

meia hora após, com qualqUer

nlfrniero de sócios presentes.
\

ORDEM DO DIA

10.) Aumento de anUid�des

20.) Assu.ntos gelaiS, do intt,."",

Se. do corpo associativo.
,

O centro médio Ariel ex-titular

lezrnho para o futebol . paranaensé
O pontei,.-o. esquerdo' Zezinllo

'pertencente aO AmériCa de Join

vile, Ilstará com leU contrato. ter

·

Foi oferecido, ao· extrema a soma

de 400 mil cruzeiros de luvas c

ordenadOS 'm(nsais 'de 120 mil

mada de posição ca mrela�ãrl II. minado no prÓXimo dia 28 o lo
criação da �ivisã,o id� h,o.nra !!O� gador .,recebeu proposta PQ Pfi

,.. " . ' ,.

,.cl�lbe�,;+,. ������i�����;f���y.���t�f�S;i'�.

ife�r para o. tuteJ;iOl arallcariano.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



. 'Min' fério da Educação e Cultura
Univers,idade de Santa Catarina

R' E I. T O R I A.
EDITAl, N. 12/64

C ncorrência Pública na 11/64, de 11,-02,64 à 28-02-64,o
d A "Ih P iet d CIDADE DO VA'I]CANO, 18aquiSIçao e pare o roje ar e Lâminas, destina-'�ra d d de Odontologia d U' .

- O Papa Paulu VI d"t"ou Uma
O à Facul a e a, mver.sidad.e de Santa vístta a «ma igreja de

.

ROIDa,atar1na. '. no Jjrimeiro dOmingo da Qua .•

De ordem superror, c�mu�IC� aos interessados que se

berta a ConcorrencIa PublIca n011/64 aprazada paraeha a
. .' .

10.00 hOras do dia 28 de tevereíro de 1964, para aquísí-� dO seguinte aparelho:
a�tK ' ESPECIFICAÇÃO
r",LV' • ,

t
, 1 Aparelha Proje ar de Lâminas, com

e"ulntes característícas: a) Com iluminador "Wild"SSO _. "t'd"mJcroscOPIÓ, perrní In O razer prOjeÇãoç contraste de

�l!lriZaçãO, �luorecênci�; b) Completo, com coletor, _ bar.

rra de ligaçao, porta filtro e primas de projeção. Unidade
UM. Quantidade 1.'. . .

"

O aparelho acima específícadn destina-se à Faculda
de de Odontologia da l!niversidade de Santa Catarina, nes
til capital, obdecendo as normas fixadas nas "dispOSições
rais" aprovadas pela portaria n- lO, de 25 de abril de

1962, que constituem' parte integrante e complementar dês
te edital, e publicada no Diário Offcial de 8 .de maio de

i962, bem .como as cláusulas' seguintes:
.

._

1 - Prazo para apresentação dãs propostas desta da
ta âs 10,00 horas do dia 28 de fevereiro de 1964, conforme' .

ós ítens 4/7 das "disposições gerais":
,

2 - Caução de garantia: Cr$ 20.000,00 -evite mil cru

zeiros)"de acôrdo com o ítem 3� das "âisposições gerais".
3 - As propostas deverão mencionar:
"a) preços unitários e gíobaís em moeda 'nacional'
bl prazo mínimo para entrega' dos materiais;

,

c) condições e local 'de 'entrega.
4 - Multa - Na hipótese do fornecedor -não poder

entregar o aparêlho encomendado dentro do prazo esti

pulado, pagará uma multa diária de no mínimo Cr$ ....

.
--.-•.----.--_.;,...,__.-.-....--�--

(hum mil cruzeiros )" até o transcurso dos primeiros trin-
ta dias (30), após' êsse sôbre prazo o negócio será cance-: rEnREN!O� A" CR,� 30.0.O,'0 r00 1\1,!"B�SAISlado, correndo as consequências legais por' conta' do for- 1\ J .fP
necedor.

5 - O Aparêlho deverá ser exatamente conforme as

especificações constantes d�ste edital.
I 6 - É necessário o reconhecimento de firmas e sela-

UNID. QUANT.

r-

gem por fôlha na la. via.

. Florianópolis,Í4
•"'Ift"--

\

de fevereiro de 1964.

.

JosoP Fortlramp, - DIRETOR DA D.M.
20·:2-fi4

Edital de concorrência
pública N. 1/64 \

A Sociedade Termoelétrica de Capivarí - SOTELCA,
torna ,públicó que fará realizar, no. dia 2" de março _próxi
mo vindouro, na sua séde social, em Cap;varí de 'Baixo,
MUl1icípio de Tubarão - Estado de Santa Catarina, uma

Concorrência Pública nas seguintes condiçÕes:
OBJETO DA CONCORRENCIA
ENDA

. ,

/
'

1') .- Um caminhão Ford F 600 ano 1961 Kms. 60.065 em

,bom estado de Gonservação, pelo prêço base de Cr$ ....

Z.500.000,oo, (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros);
2') - Uma Pi,ck-up Wi11ys 4 x 4 ano 1962 com 75.229 Kms.
em bom estado de constt:vação, pelo prêço' base de Cr$.
1.100:000,00 (hum'milhão e cem mil cruzeiros);
3") - Um Jeep Willys. an6 1962 com 40.155 Kms em bom
estado '-de conservação pelo prêço base de Cr$ 900.000,00
,(novecentos mil cruzeiros);
4") - Um Aero-Wi1lys ano 1962 éom 60.744 Kms. em perfei-
to estado de conservação pelo prêço base de Cr$

.

2.100.000,00/ (dois milhões e cem mil cruzeiros);
5") - UIna Rural Willys 4 x 4 ano 1961 com 66.248 Kms. em
bom estado de conservação pelo prêço base de Cr$
1.450.000,00 (hum milhão, quatrocentos e cincoenta mil

cruzeiros) ;
6") ._ Uma Rural Willys 4 x'2 ano �962 com 59.494 Kms em

bom estado de conservação pelo prêço base de Cr$ ....

l.300.000,oÓ (hum miIhão� trezentos mil cruzeiros);
7') -' Uma Rural Wi1lys 4 x 4 ano 1962 com�60.369 Kms em

bom estado dEI conservação pelo prêço base CrS. . .....

1.300.000,00 (hum milhão trezentos mil cruzeiros); I
FORMALIDADES
1") - Os interessados deverão atep,der as seguintes for-

malidades: ,

a) - Apresentar juntamente com as propostas, decla

ração de conhecimento e submissãCY' às normas do presén
te Edital; ,

b) - As propostas, em envelope fechado e rubricado

,

Pelo interessado devendo ser entregues na SOTELCA até
as 9 horas do dia 2 4e março de 1964 mediante 'recibo, em
que se mencionará data' e hora do recebimento� l'

.

c l' - As propostas serão abertas as 15 horas do dia

: 2·3·64 na presença dos proponentes ou seus representan-,
'tes autorizados.

'

2') - As propostas poderão abrapger todo o ló.te de veí

culos, ou cada veículo em separado:
3°) - Os interessados deverão especificar detalhadamen-,
te suas condições de pagamento.
JULGAMENTO

.

A' SOTELCA é reservado o direito de anular a concor

rência ou propostas caso sejam verifiCados vícios na sua r:a
)lzação ou se as mesmas· não correspoderem aos seus m·

téresses.
.

1 ,

Florianópolis, 14 de Fevereiro de 1964. .

SOCIEDADE TERMOELÉTRICA'DE CAPIVARI
SOTELCA

Eng..João Eduardo Moritz, PRESIDENTE
:m-�-6,*

POS::il!j to 10$ ç_;; r"2CUfSOS

- ;.!)�' iê:1cjo poro ç:a 'onfir-5eí�prl.l o

�r serviço >::io ro;no.

resma, e logo se reColheu aO.,V:t
ticano, para jnici�r filha Sema

na de orações e meditação. Q

Pontífic� obsc?vó1/.' O pr ímeíro

domingo da Quaresma periodo
. "

�e 'i'nitê;ncia de 10 'dias a�t.,s
da Páscoa, ,viSitandO, a Igreja de

São Pio X, ao pé do Monte l\lá

.rio Foi a prtm-.ra de 'lima série
..

� ,. \
de viagens. nos dOmingos da

VENDE-SE lótes de terreno na praia de
,

-

-

Canasvieiras, com luz, distando apenas 150
. metros do restaul��,nte do condon:ínio Canas
vieiras. Tratar na ELETROLÂN""")IA com ()
Sr. 'Carlos A. N?gueira .

26-F

l

I
{

/

./
f

/

Expresso V�RE �SE

"',,,;,_

Quaresma qlte dl)cidll1 efet'/a\' Vaticano.
às igrejas 'da Cidade Ete�na' l\'i• • w

..

Iha rex de pessoas apllllldil'am ROMA, _ Doze modiff cacões

í
ql/e se produziram ont-m, Em

Roma, muitos dos sermões esti

veram dedicados ao fat'l d�

qlle, tal como disse um pregador
hoje abandonamos tradiçõe� de

Séculos, não Sl/bitamente mas

sÍm com firmeza,

das' paróquias. Até agor.l· os ser

mões, na maioria das igrejas

paroquias, somente eram pro_

nunciadps nas missas do m-Io

dia e pela tarde, que �(eralmen
são as mais concorrtdas,
A maior atenção dos sermões

foi Uma das dOze modíf'Icacõeg

SI/a passagim e milhareS mals
estL, arn reunidas na 19rrja.

[
na liturgia, as prtméíras entr,

militas que mcd-ficarão defini
tivamente a aparência das dc-'

voções externas do catolif'ismo,
entraram ontem em vigor para

os 510 milhões de catoltcos ro

manos do mundo. Os que assis

tira'Dl à missa ontem não ('D

centraram nada surpreendente,
no entnnro, pô/;to qUe e-ta ,pl'i
melra série de modificacõ"J a-

.

.

�.
provadas em dezembro pas�adu
pelo Concílió Ecernênlcn Vati

Como e postas em vigor por Um

decreto do Papa P�uJo l'1 eIU

janeíro passado, 'af,et'im 'prin'
cipalm-ntc os sac-rdotes c Os

bispos.

)05
1;,,,,.1 oJopiQc.)s

. O POntífice orou em seu in
terior e á. seg;li-J' pronUnciou
11m brév- alocução. dizendo G:lEl
.. "a priI1c{pal intenção, ao faze!'
a visitla, era pastoral. "Propo
mu-nos eSpecialmente honrar o

clero paroqelal, sôbre o qll�1
repousa a grande responsabtlí-,
dade daS almas 'e tamhé,h hon,

r:t_r a comunidade dos fiés 'llie

rtpresentam a imensa família
qúe é a Igreja Católica, díss, <)

Papa. Jnstst.u cem todos ]Jan

que observassem a QUares.ll,a
com plenttudo espiritual e vit�'I)�
lI1/'r:lI. O Papa abençoo» a mu] ..

t;dão, detendo·-se diante 'da I

grcj:! para conversar' eom as

críaucas que estavam nas (s('a

darias. A Seguir regressou ·ao

----�------------------��-------�-,-----------

"

" I,

A única diféren�a grande pa

ra os fiéis qUe assistiram à mis

sa foi II- pregação de sermões
até mesmo nas prinle-ir:l� �(dssa,.�

.

c os C

(
l. ,. ,,' J

..... ,
--

f'
. .'

I
'

C�
,

êrce miern(jt� ,nJ pcn:. �l�re,

NA(�Õ.ES UNI_DAS (Nova; York) 18.

(CE) -, Já está sendo estudado pelas' dele
g<õ ções dos países meinbrüs da ONU o p:.ano
do Secretário Geral' 'da Organização U-

. TLant, no sentido de enviar ao Chipre a

fôrça internacional. O plano prevê t'amlém
a designação de um.mediador na disputa
entre os ci:;riotas gregos e turcos .

EDITAL

c

A§8EI�IBLÊIA GERAL ORDiNÁRIA

(la. co:nrocacão)
. �

De o'rdem do Sr. Presiden:te d0 Conse
lho e nos têrmos da Lei N. 4,215, de'27-4-63,
convoco os senhores advogados inscritos nes·

ta Secção, quite� com suas anuidades, par:l
a sessãD de ass�mblé!â geral ordinária quC',
em rrimeira convocsçi'ío, será realizada no

dia 12 de mnrço às nove (9) horas mi sede
da Secção (Edif. MOL�e?io 3D Émdar).

Será de 2/3 dos inscr�tos o "quorum"
para esta �eE'são, e, não havendo número le
gal,' outra ses�ãó será realizada no dia 19 de
março, às (D) ho'ras, �o mesmo local, deci
dip(ló-�e. P'" �;:;() llessa 2a. convqcação, com

qualquer número. I

Flori?nój:Qús, 17 de f2�Jereiro de 1964.

I

'�
''/
I

Al.j.�mir') �;I'IÍl:;J Dias,
- "-

Diretor de Secretarill.
20-F

(te:;:''i:r��tOi
(;,i�hiis

;/)1 4.�...,� -- t;i.-'.;6h:�goS
,.�·I ,�� cu,'imbos
im,.r,,_ ,!H �m geral

pQpelariu

Caixa de Esmolas. aos indigentes
de flor:an' po�:s Dr,; He:'j'or Bll:m
De ordem do Snr. Presidente da Caixa

de Esmolas aos Indigentes de Florianópolis
"DR. HEITOR BLUM", convid,a os senho
-res socios desta Sociedade para a sessão de
Assembléia Geral, que d'�verá realizar-se no

di-fl19 do corrente mê�, as 15 horas, a Aveni
da Hercílio Luz 20, para eleição' e posse da
nova Diretoria e para apr�sentação de Rela
tório e Balanço do ano de 1963·

Não havendo ;numero legal a hora de
signada, será a sessão realizàda com qual
quer número de sócios presente, as 15,30 ho-

•

, .

J.I�1H�E5S0R� MODÊ!.:O
CE

or \'lI.lCO �TUART e elA.
rUA DEODORO Nt! 35-A

FO 'E. 2517 - FLORIANÓrOLIS

raso
I

\

João D. da Silva
Secretário

19-F

MATRJI: CRICIUMA SANTA (ATl1Rlt�A
ENDERt'lO lElEGRAFICO CRESCIUMENSE

,.
,

" Serviços de car,g,as e encomendas ent(re São Paulo c: Santa Catarina e (Jorfo Alegre
Filiais: -... São Paulo Rua João Teodoro, 679 - Cu�itibi1:Av..'; .

I

,c.

.

\

.Ir;ua Ú 2117"- fone 1.2171 - Pôrto Alegre Rua 7 de Setef'.bro. 691
�"fon� ,2801 - ,Tubarruíg Rua Lauro Muller, 50 _:;�)fone 1�19 ---'" Ar ..fr�ngua:Pr�çá:ij.e�cHio L�z :.632 -

o,.';' , " iU' _, \" '''j > ,

f{a..:::·: '-�. I ,c_:' ' •• ' '."e. ... I :,;' I., ';>, c/ .-

U�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Presidente da' Usiminas
,

Florianópolis

A convite Govêrno do

Estado, quando manterá
demorados contactos C0m

trada de Ferro Brasii.Bolí
"ia,. onde realízoi, pela prl
merra vez em n')�SO ,'l)'H;i(",

as nossas autoridades,' che- um estudo OP0r::J.ciol]" de
gÇ\rá hoje a Flor+anópolís c lI"rraplenagem mec ada.
Dr. Amaro Lanari Jr., pre- Profess(-)l Oatedrrití ccn-
'sidente da Usiminas. ( tratado pela Escr.Jla", Iitec-,

De grande int!frôsse para ..
nica de São Pau'le)

,

'�� Me-
Santa Catarínaj por suas talurgíca Geral :l'ierur.
implicações, esta VIsita es- gia, de 1943 a 195' '�.: par-
tender-se-á pela região cat- te, do grupo técn[�,'dã an
bonítera óatarínense. l.ig�, MObilização -:'É.c';';Mmi.
Devendo Ser recepcionado ca. para estudar -.os;' pPoble

às ll,30 da manhã, no aero- mas rela�·l()nados. ,corA ')'
porto Hercílio Luz, o DI. mercadr, de' Pl'Qjutos)��ide
Amaro, Lunari Jr, partícipe- -rurgícos produção, \�l,strira, no própriõ, 1ía de sn:l buiçã.o e consumo j,.�
chegada, de mesà r�dobda EJ

. "'��"
,

.

xerC'::ll, ainda" ':Q'Utros
no auditório do E,difíC10 das ünportar.tes cargos, g��(1�,s.
diretoriâs, às 16 il{)ras, Be· trancto semwe os sehi co
guindo'sé, às-19 'hJjt'as; visfu� 'nheéünentos técni(:�;fJ a
ao Governador Celso !{p,- stJ,? capacidade de .trabaH\o'
mos, As ,20,30 horas o Dr,

.
sócio fundador da �AfsoCi��

Lanari proferirá conferên- ção Bi:a.silcira, ,d� <Metais
cia no auditório do Paiá- foi eleito ViGe-presic1.e!ité pa:cio das Imiústrias ra 62/r."!- '

.\lO) fJ' preside�t�::.,'paraNo dia seguinte, 20. pela -o perIOd9 ;63/6�. _ �ew+ inú
manhã, o presidente :'dl1- me{\)s tl;abálhos p. ,,</ dos
Usiminas acompanhado' pelb ,ver'ganQlo' assu

.,." .'
titular da Pasta d� Faz?nd?-: . :eçonêúri���-&:t 116 I�O�
e, outras autorid�d�s, �egt1Í:,r sfde'rurgi� �,-M
ra para o sul, ':lsItando, a - Representa'

. "

C.ompanhia Si?erll,ff','ica Na-
,.

dente" do ;,Çi
ClonaI e, a S9TELCA. sei\'i'olvim-e
Dia 21 dar-se-á: a Jjsi'é] d .' '�"'. ":' ,

. -

a", ,rrunell '1 ,I/IISS& :Brasi- .

aos escritórios da CEPL!AN lei*,· q4e foi ,iro .Tapão;' em
e às galerias das compa- 1957, trata,:' da aSSOciação
nhias ,Metropolitana e Prós"

pera, 'em Cr.iciüma; 'a SB'

guir, em Siderópolis, os vi
sitantes j)bSetVarão 0<; tra-"
balhos dá minà Céu Aberto
é as escavadeira ,"Márion",
es'tando a, saída de regresso
a Florianópolis p'revista pa
ra às 14 horas.

'

QUEM É O PRESmE��TE
Da USIMINAS

DesigI?-a:;!') pelo �resldente
da Repúb.lic:l, chefiou o
Grupo de Trt1,balho dó' "on.
selho 'de Desenvolvinfento
para estudar as báses e

propor rnedidas par�,à con
cretização }da Usinz:, Inten
dente Câmar-a.

.

O ,trabalho
apresentado, ::1ownlento bá
sico 'par,a ,a realizaçã(j final
da l;Isiminas, ,mereceu' lou
vqr especial do - Pl'esidente
da República.
A ,Assemblé!';-t Ger�l da

tJsiminas, ;realízada no 'dia
25- de janeiro de' 195!!, ele-

Natural de Ouro, Preto, o

Dl,'. Amaro Lamtri - Jr" de

pois de estu0.os em Belo

Horizonte, São Paulo e 'HLO,
concluiu; em 1936, o curso

de Engenharia de Minas e

MetaIUl:glca, na Escoh de
Minas t�� Ou.ro Preto'-,

Com, uma. importante f:'l-
I

lha de "'ervIços prestados, '

_foi engenheiró chefe de la·

minac:ão e trefilaria da 001'n

panbia 'S!dei'urgica Be!w,.·
Mineira,

.

em Sabará;, tomo:!
, parte na cbnstrução da Es'

'I>

-- .,,-----------------

Sa'ritosJango vai a
SANTOS 18 (OE) O PresidenÚ= João

Goulart 'inaugura�á proximamente as obras
da nova sede do sindicato dos empregados,
na administração dos serviços 'portuários
,de Santos. O acontecimen'to, deverá coin-

I

cidir com o ,�noerrám�nto do prImeiro en-

contro/ regional de estudantes, operários e

trabalhadores rufais da baixada santista,
que será iniciado a 29 dêste mês e encerrado
a 4 de mrco.

-/

'1,

Concenfracão PODU'ar
.

' ,

(I d!a 13

.geu-o presidente dessa 'em.
,

presa, efetivando-se 'sob sua

direção O grande plano si.'
.

derurgíco., tendo,. em outu
bro de 1961, Integrado, co

mo representante do govêr
no de Minas Gerais e \ da
Usiminas, a Missão 'chefia
'da pelo Dr. Vi�tor dá' Silva
_para negociar, no Japão, Q

aumento do Capital, da em

presa e o acerto da balan

ça comercíal , Brasil-Japâo.
Nesta sua visita ao I11'>S80

) Estado, li convíte do Go

vêrrto, o Dr. Amaro Lanarí
Jr. se f� acompanhar do

superintendente de compras
da

. Usímínas, Dr. Alberto
Teixeira, da Silva, do Chefe
de Relações Fúblicas. Dr.

Nei Otaviani Bernis, do Sr.
Antonio Rebelo Horta, Assts

tente da Presidência e do

jornalista Márcio- Moreira
Alves, diretor do Departa
menta de Relações Pública
da Standard.' Propagando,
Jor. Alvaro Rocha Filho.

,

Por deliberação da Exma, Sra- Da. Maria--=:-----�----:::-�::---=----::--------:----�}
Thereza Fontella Goulart, foi escolhida.u Ex p'arc'"el·ro�de, S,ele ',De·'d·Capital de' Santa Catarina para sede da Se- '

"

�t�f:�:�:zcS:::: ::��:=r: f'alara� n'a 'Ra' dl·O Gua rui J.��r"
..-

sessão .solene de abert�ra,. no- Teatro '�lvaro 'I"to·.
- II

de Carvalho e contara com a presença da> GlbI � ex-parcerro de "Se- ------------------

_
,

' te Dedos", "Testinha" "De- de Penitenciária em Peni-
Primeira Dama da '

Nação, da - EXina. Sra. do Duro" � outros perIgosos tenciária, de Templo em
Da. Edith' Gama Ramos, anfitriã, dos Iegio- facínoras que tiraram a Templo, a palavra de Deus.

"

�
d

i d-
'

·1
' tranquilidade. das famílías ; "Gibi", cujo nome verda-

narlos e to o o Brasí � .' .. cariocas, �)condenado a 65 deíro, que -utilíza em- sua

As representação de. todes 0S. Estados, e anos de prisão 'pelos seus nova fase de Cyida, é 'ALOi-

T itó tão I
.

d d
. vários e diferentes

.

crimes, 'DES GERALDO, ilustrará
errl OrlOS es ao inscritas, even o regls- e t b 1

'

x- u ercu aso em último sua palestra cantando, em

trar-se inusitado movimenta em Florianó- gráu ';"dos dois pulmões, ex-
I

polis,
.

com a realização dos trabalhos da paralítico das pernas e dos

braços, estará sendo entre-

convenção, que objetiva a reformulação vistado no programa "Você

técrüco-administraüivar'da tradicional, insti-, Foi a Juri" _de Canagé Cotta
,- , para a Rádio Guarujá.

tuição de assistência à maternidade e infân- Curado, por fôrças desco-

Cla. nhecidas, .de suas enferrríi-

A-'
dades fí:sicas e mentais, ho-

reportagem esta em permanente conta- je em completa. liberdade,
cto com OS altos órgãos da LBA c�,tarinense,' contará aos ouvintes do fa

a fim de promover o noticiário em tôrno
moso programa as suas ex

periências no sub-mundo
dêsse acontecimento, sem dúvida do mais do crime, por que cumpriu

alto significado para o nosso Estado e a Ca- poucos anos de cadeia,' co
mo mudou sua vida 'e hoje

pital barriga-verdE�:,
-

é um Evangeli�ta, levar\.do

Julgamento' .dos projetos 'do
Monumento a Lauro Müller

'\.. '

,Hoje, às nove horas, no

auditorium do Edifício das

Diretorias, serão debatidos
e julgados os seis projeteis

apresentados para o monu

menta a Lauro Müller e

que têm como autôres: o

Engenheiro Adroaldo Pinto

Pereira, o Escultor Agosti- que por êle se interessem,
nho Malinverni Filho, Ber- convite que é feito pelo
retta & Cia. Ltda., .o Profes-, Grupo de Trabalho presidi
sor Fioravante Ferro, os Ar- do pelo Professor Henrique,
q.uitetos Jayme Machado e da Silva Fontes e incumbi
Wilson Pereira e os Arquite-

'

do pelo Govêrno do Estado

t011 José Michel Cherem e para' tratar . �a ereção do
.

Moysés Liz. 'monumento, cuja pedra fun-
damental será lançada a ·8

de março, dia do centenário
de nascimento do homena

geado.

,
, :; ,

Magalhã;es Pinto quer urqênría
solução do problema das

terras em' MinaS
BELO HORIZONTE 18 (OE) O

Processos JLtlgados nele TC,:
o Tribunal de Contas do do Estado e 'Fôlha de Paga

Estado, dando continuidade' menta n° l. Decisão: Regis
a seus trabalhos, julgou 13 trl;tdo.
processos em pauta na ses- Proc. n° 1958/63. Relator:
são de 6 do corrente, com Ministro João Estivalet Pi
as decisões abai�o: tes: p,roc. Abelardo Rupp.
Procs. nOs. 15 e 16/64 (prEt- Origem: Secretaria da F�du

vias). Relator: Ministro cação e Cultura. Assunto:
João Estivalet Pires.' Ori- aposentadoria' de 'Maria Pa

gem: Secretaria da Esluca- r!si. Decisão: Registrado.
ção e Cultura - Estabeleci- Proc. n° 17/64. (prévio).
mentos de Ensino. Impor- Relator: Ministro Élmar
tâncias: Cr$ 12.8ll.345,90' e Co'rrê�. Origem: Secretaria
Cr$ 10:81Ó,�1O,20: Verba: .' da Fazenda, - Diret.. Admi-

1·1-17/ e H-1'7fA. Ernpenhos nistração. Encargos Gerais.

'-Importância: Cr$ .,�", ....

Nov\'o!':::eh�e:l'e>;i !lid'U': :j::;,S .F.P 1--- 'i.i�::er;Ê;:��3���
,

. '", . i, : : ..• •R Asslu1tp:: 'cópia do decreto

que aprova o. orçamento da

UBL. Decisão: Registrados o

orçamento e o eplpenho
.

Proc. n° 7/64. Caqianta·
menta). Relator. Ministro
Vicente Schneider. Origem.
Secretaria da Víação e

Obras Públicas .- Diretoria
de Obras Públicas. Impor·
tância: Cr$ 14.200,000,00.
Verba: 4-1-1-5/06. . Empenho
n° l. Ctédor: Adolfo Mário
Rabello: Decisão. Registra-

na
A sessão é pública e para

ela são convidados os que
entendem do assunto ou

gover-
,nador M�gé)llhães Pinto solicitou urgência
ao ,Presidertte .

João Goulart para a solução
do problema, de -terras no vale do rio Dõce;
onde ru? inquietações se avolumam em tôr
no do problema agrário. O chefe do Execu
tivo Mineiro, sugeriu a constituição de uma.

comissão, da, qual participarão fazendeiros
e t:r:abalhadores ruqlis. Frisou ainda que ')

Govêrno II?=ineíro está a�ompanhand6 a evo

lução dos acontecimentos, e se mantem vi··

gilante lhO cumprimento dos dev'�res cons-

titucionais. \resi·

De-

cuária o Engenheiro Agrô-
,no Durval Henriques da

Silva, que' vinha exercendo,
as funções de Chefe da Ins

petoria Regional do Serviço
do Trigo. 1.

.

/
. A solenidade que' se reali-

zou no Gabinete da séde

provisória da Delegacia reu

niu grande número d,e fun

cionar1Os dos Serv,iços do
Ministério da Agricultur�.
usaram da plavra o Enge

nheir,o AgrôI}omo 'Gilberto
Primo Schaeffer que trans-

com entt(hd,�s i'lp9nesas,
para a imt�laç'üJ da Usimi- .

O Delegado Federal de

nas. Agricultura n9 Estado, En
P'f1nheiro Agrônomo D,ario
Tavares Gonqalves, em da.ta
de ontem. emppsso,u' no �ar
go de Chefe do Serviço Fe
deral de Promoção Agrope-

Presidente do TJ foi a BrasHia:
mitiu o cargo e o Engenhei
ro Agrônomo Durval Hen

riques da Silva 'que o rece-

, beu.

CONVÊNIO
Acompanhado do Des. Jo- Guilhon Pereira de Mello,

sé Rocha Ferreira Bastos, Presidente do Tribunal de
Presidente' da Associação Justiça, levando os docu
dÇls Magistrados, em Santa mentos necessários à elabo
Catarina, e do Dr. Rubem ração do coilvênio solicita
Moritz da Costa, 'Procura- do ao Ministro, d!l Justiça
dor Geral do Estado, seguiu pelo Governador do Estado,
ontem para o RIo de Janel- Sr. Celso Eamos.-
ro e Brasília o Des. Ivo \

,
I

Proc. n° '18/64. (Prévio).
Relator: Ministro Carlos

.

Bastos Gomes: Origem: Se- \

cretaria da Fazenda - Diret,

Administraç'ão - Encargos
Gerais. ,ImportânCia: Cr$' Esteve ontem em visita a

2.513.000.00. Verba: 5-2-02. n<,?ssa redação o Sr, Aimiro
Empenho. rÍ° L Credor: De- Antunes Faria, que se fazia

partamento Estadual de Ca- acompanhar dos senhores
Ugt) Avila Garcia e' Sebas
tião Rosalvo Fa.rias, resi
dentes em, Jaraguá do Su(
Na op<;>rtunidade, recebi

dos pelo nosso Redator
,

Chefe, mantiveram cordial
palestra CQrn nossos reda-

Depoi� usou da palavra o

Engenheiro Agrônomo Da

rio Tavares Gonçalves, De

legado Federal que agrade-
,

ceu ao Dr. Gilberto a coope
raçào prestada durante o

tempo que exerceu o cargo
de Chefe da Promoção.
Em ligeiras palavras fêz

ver a responsabilidade que
assumi:u� o Dr.'Durval nó ça e Pesca. Decisão:

trado.

do.

\ cargo ·orã, empossado.

Nada sobre o desaparecimento dos
Iates-Bermuda 'o ,possivel vencedor

, d�1 Regala' florianópolis-Rio
.

Na noite de ontem circula- do VI Distrito.' Nava�, conse- muda e o Procion. NA;VIOS ESCOLTAM OS
vam insistentes rurnores gu�u apurar que nada ha- Ontem por volta das 24 IATES r

sôbre o desaparecimento de via de positivo 'sôbre o as

alguns dos iates que parti- sunto', não passando' a ocor- .

cipam da Regata FI�rianó- rência de falso alarme.

polis·Ri0.
_

Segundo _
essas Éssa mesma fonte,' tran

,mesmas notícias, a FAB, em quilizou a �eportagem quan·
colaboração com a Mari: to as equipes dos iates.

nha teria iniciado buscas

aos barcos desaparecidós.,

hor.as, quando era redigida
a present,e nota, presumia
se que o Bermuda Ja
tivesse transposto a Barra
do Rio de Janeiro, isto se

os ventos tives�em sido fa-

Dois contmtorpedeiros es

coltam os sete iates que par

ticipam' da' prova, manten
do contato permanente com

os ref8iidos barcos. -l Quan
do ao y.ara., i&j,e catarimm
se, e Sagres e o Pil'í}ta IIr,
a sua posição às 24 horas

--..
. hinos de sua autori
suas experiências n

ginalismo e a sua recu
ção pelo Poder de DellJ,
Espera-se mais uma

'

te/ de grandes emoções
te programa que a Gu
apresentará domingo,
20.30 hs.

D�Es:rAD
O lUIS AN'1!,GO PIAIUO DE SANTA CAtARINA

r-: \. •

Florianópolis, (Quarta-,Feira), 19 de Feyereiro de 1964

Diretor da LBA'
em Florianópolis
A fim de participar dos, e Infância da L.B,A, Cen

-trabalhos da lIa., Conven- Dr, Gilberto Garcia B'
ção Nacional da LBA, che- S. Elxa, é o coorden
gou a Florianópolis, acóm- .geral da !Ia. Conve
panhado da sua 'equipe de Nacional da Legião, a

assessores, e do seu assís- respeito prometeu à r

tente, Dr, Érnani. de Paula' tagem uma entrevista,
Ferreira, o Diretor do De- que noticiaremos em

partamento de Ma,tern�dade ção próxima.

Iundonalismo Federal:

ÚJ..TIMO BOLETIM
voráveis. I,

As dificuldaç,es de comu-'

Dia 19 - Ministério da proventos pelo IPASE.
Fazenda, Poder Judiciário, Dia 25 - Aposen
Tribunal de'Contas,� Minis- provisórios, pros;uradores
tério da Justiça e Trabalho. os 'que não receberam
'Dia 20 -' Ministério da dias próprios.

Agricultura e Educação. Dia 26...- Pensionistas
Dia. 21 - Ministério da Iítares e provísóríos.

Saúde e os que não recebe- Dia 27 - Pensionistas
ram nos dias próprios.' vis e procuradores.
/ Dia 24 - Aposentados de- Dia ,4 a 8 - Procurad
fínitívos, salário família e e os que não receberam
adicional dos que recebem dias próprios.

Rolary: Comissão da V conferência
\

reune-se hoje \

/' Sob a: presidência do JOT- '\ ser debatidos assuntos q
nalista Acy Cabral Teive, estão a cargo âas co

estará reunida hoje, às 20 sões, de hospedagem (

horas, no Clube 6 de Janei- lon Vieira), entretenimen

ro, ..a Comissão Organizado- (Sebastião Calixto), lo

_-ra da: -va Conferência rotá- de reuniões (Lauro Maia)

rii," do Distrito 465. decorações (Estefano
Na oportunidade deverão vas).

Frei FELISBERTO IMHORST '

Encontra-se em nos�,l1 Ca:
.. ": ::

pital, procedente dê Sã@<J� \[:\'1t,. notícia da honrosa

P�ulo, o Frei Fei�bert�;'I<,\"n�ÇãO concedida

Imhorst, Vigário ide Vila Felisberto

Clementina. lf.. , cutiu

9 ilustre 'Sacerdote, vai' todos ôs setores

a Urubicí receber (') honros0 florianopQ.llitano,
.' título de cidadão daquela DO" associa-se às manif

próspera Comuna, que lhe' tações que lhe serão pr�
foi outorgado pela Câmara tadas e deseja-lhe fe1iz

Municipal. Como se sabe, o
tada entre nós. I

Frei Felisberto Imhorst foi'
um dós batalhadores pela
construção da IgreJa Ma
triz Nossa Senhora de Fá
tima do Estreito. - Bairro
desta Capital, sendo pessoa

.

altamente relacionada em

16��'íA DE G�Ft� I
ENTAO PEC� LHE Zn."

,

. 1

nossos meios sociais. .

,
,

SR-. ANTUNES FARIA-,
tores, tendo em seguida per·
corrido as depéndênclas dOí
mais antigo diário ,de San'
ta. Catarina.

. .

"O ESTADO" agradece �

honrosa visita, formulandO
aos destacados men{b�os
sociedade j_araguaen�e uma
Ifeliz e proveitasa perma·
nência em nosso meio.

\ J

�,�--------------------�---- �J

Segundo leio nos jornais o que está· salvandO o,
'nOJ;\le do Brasil, por aí afora, na 1l1P,lhor g;uerra revo
lucionária da época. ainda fi o Flamengo, ..

Os outros: inc.l:q.sive o b!-Campeão, m�I_39ial (lOxl,
em dua� _p�rt��as nl: Al:gent�a) pará conseguirem al-,

gur�la vI�ona Ja estj o ,vmdo �,?�r... aqui em Santa Ca-

tarma. . J� .

'
.

,

. fI\.--:--, ..) \ ,j

�O of' ':;Z�U'j-�r:
-r"-- .. ,o, _

_,_. '"
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