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S. 'PAULO _ Diminuiram

sen�ivelmente as chu�as no.

interior paulista. O tempó
firmou registrando"se sensi

vel baixa.'; de, temperatura.
Os prefeito� d'e" úitb ��i�l:
cipios Soro.cabana atingi
dos pelas chuyas reuniram-

_

,se com ó presidente Pru
.

deilte para adoção de me

didas conjuntas visando en

frentar a situação.

cumpriu extenso program�
na tarde e noite de ontem

em São Paulo segúir:á hoje
para Uruguaiana. Falando a'

'imprensa disse o chefe
.

do

executivo da Guapabara que

a volta do partitido comu

nista a legalidade "é proble
m,a de justiça".

RIO _ Encontra:se na

,Guanabara o Comandante

'çlo Quarto ERêrcito general
I

Justino Alves Bastos.
.

RIO O Serviço Nacio-

"nal de Cancer informou que .

concluirá este a�o aS obras

em vários h�spitais" dp
País inclusive .. hospital do

Cancer de Porto Alegre.

---
..

RIO _ O Ministro da .Jus

tiça Abelardo Jurema apre

sentou ao presidente Gou

la�t exposição de motivos

para a criação de' novas

ju�t�s conciliação e julga
mento da justiça e do tra

balho. Serão. benefici,ªdQs
'" ", buc� l' ��I�í9*. ,Í?,ip':

IlVIPôSTO

"

r
lllSTRlBUIÇÃO

Com a adQção do impõsto
único, o "royalty" de 3%

destinado ao Estado e ao

absorvido.

o MAIS lITIGO_ Dl1�RIO' DE· SANTA'
J
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28, sem chapa e sem cabine

precipitou-se numa ribancei
ra de aproximadamente 5

metros.

Segundo nos informou o

senhor Casimiro. Costa pro

prietário da residencia- on

de caiu o veículo, os dois

ocupantes ,da mesmo precí
pitaram-se até o s910 junta
mente com o carro. Para

infelicidade Milton de, tal

que dirigia o chevrolet "'fi·
cou por baixo do mesmo

sofrendo ferimentos graves
e 'vindo a falacer quando
era deslocado para o ·Hos

-pital de Caridade. Enquanto

Faleceu o d�s, Maroja NetoL
RIO, 22 (OE) _ Faleceu

na l�adrugada de hoje no

Hospital dos Servidores do

Estado o desembargador
Moroja Neto que desempe�

J
'

nhou tambem b cargo de go·
vernador do Pará, O corpo
será transladado ainda hoje
para Belem:
/

Prossegue....
a

POR'TO VELHO, 22 (OE)
_ Prossegue hoje a' opera

ção salvameritd dos tripu
lantes do aparelha que fez

pouso forçado na selva

ooeracão salvam'ento
-,

'

Amazonica, Cerca, de vinte e

nove p.assageiros do avião

sinistrados já foram reco

lhidos.

Autoridades desbalataram
rêde de cont�abaÁdo,

,

NOVA YORK, 22 (OE) _

As autoridades dos Estados

Unidos, _ e ,Cánadá, em

·cooperação. com a Jõ'rança,
desbarataram uma rêde de

contrabando' internacional

de narcoticos. Dois latino

<.

AmeriGano,s • e 1lIIl;, ,francês
foram detidos em. Nova

York com um car.regfLmen
to de HeroÍn'a avaliado em

treze milhões e meio ae dó

lares.

(Meteorológico)
(Síntese do Boletim Geometeorolõgíoo, de
A. SEIXAS ,Erro. válida até às 2:U8 hs, do

, dia 23 de fevereiro de 1964

'F�EN�IA: Negativo; PRE$SÁO ATMOSFÉRI
,C"A: m:bIA: 1014,2 milibares; TEMPERATURA MÉ
DIA: 29.5" C;, UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 73.7%;
PLUVIOSIDADE: 25' mms: Negativo _ 12,5 mms:·

Ir:ts�avel ----: Grupos' cumulares. com algumas chuvas
muito rápidas - ::rempo MéP:io: Estável.

seu companheiro José Paulo

Peronezzí 'caia por cima 'do
veiculo, não sofreildo .maís

do que pequenas > escoria

ções, principalmente no bra-
'.

(' .
'

ço esquerdo. .

� A reportagem: esteve pre
sente no Hospital 'dê Cari-

,
.�.

dade palestrando: com José

Paulo que nos informou ser

empregado de Milton à _coi-'
sa de meses e era especialf
zado no conserto de carros

Wolskwagen. O" morto, I' ti
nha aproximadamente 29'

. anos dê .ídade, era branco e

, I

mI em
RIO, 22 (OE) _ ,Erw so- ,-:-:-:-�,---:: """""_:____.�.,.�_:_,1 ...;..

����;:���:��i::;oe5astre no Ba�'�i-r-r_;o-''--d--e"':--_:"'-'S-,-"-a--c-,-o-,',-', .dos L imões:
veis do salário mínimo ·e

'

nova rezajeamento e deter-
Ontem pela manhã por bairro do Braz e' Milton d.e

minando normas reíacíonn. vo.lta das 8 horas e trinta tal deslocavam-se do aero

mmutos, ocorreu grave de- porto Hercilio Luz para o
das com economia popu
lar. O ato contou com. a

sastre, nas, proximidades do centro da 'cidade,' quando ac

Bairro ,do Saco dos' Limões. tentaram subir do m

presença, dos Miniãtros .de
um s ar

Estado, lideres sindicais,' e
José Paulo., Peronezzi, de ros existentes no trajetc

jornalistalil, O, rnaíor nível
nacionalidade brasileira até a capital o carro err

.

I
' nascido , em São Paul� no que viajavam, um chevrolet

sàlal'la mínimo foi fixado

.r:::'i.��::�::'�t::��� .lerminOU.i 'eruDrão�,_,DO tINA
.1

mil cruzeiros e o menor pa-
\I ,�,

ra Piaui, dezoito mil cru- Cicilia (Italia 22 (OE) Terminou a erup-
zeiros: Pelo rezoneamen,tol ção do Ttna, O unico vulcão ainda em ativi-
bavera agora trinta áreas '-'j

-oorn dez salários, _mínimos. dade na Europa. Durante vinte [dias o Etna
Por ocasião da assinatura o lançou grande quantidade de lavas, sem eri-
pres�dente da República fez
outro importante promín- "tretanto causar .vitimas.
eíamento relacionado com

-

.

a' política dos salários e' C'
...

N
\.,

F t d T·b
'

�����t:�a��:. im�:����O 'd:
' a rv'a'o -. ova· .. n,.·;U � D ,.

r.I' u-,Presidência. da Hepública , U. u II
,

juntamente com a salário'

S
\

::��'i::���:=��;:��: tos ·para,
. anta-Catar.,ioaestudo dos tecidos popular

e sapato popular � que ;qs' Dando divulgação aos re- sôbre 'o 'seu valor, em. qual- porciomürnent� �Q, con�!lrqo ,

titui uma comissão para
1 sultados a

.
que chegou o quer hipótese. A distribui- dos produtos minerais su

estudo do livro 'didátfco I' Grupo de Trabalho, constí- ção das' quotas do Impôsto 'jeitos ap ímpôsto único;

obr�gatório. Essa co�tssão tuido. pelo Ministro das único sôbre .
minerais .

em -5% proporcionalmente à

sera composta ,de tecnicos Minas e Energia! encarrega- geral e sóbre o catvão será sua população. Êsse mesmo

dó Ministério .da Elducação do de promover estudos e procedida. da seguinte ma- critério 'será adotado para ativar -aI parüicipação dos',
e professores o decreto terá elaborar ante-projeto de neira: a' União fiCará com a distribuição das quotas orgãos 'federais 'na conclu-

por óbejetivo estabelecer Lei, sôbre a fixação de Irn- 10% da arrecadação: os Es- de ímpósto único sôbre mi- são das mesmas, Por outro

obrigatoriedade po .livro di: I' pôsto rrníoo sóbr.e Minérios, tados com 70. por cento e néríos a,os municípios, Iado, 9, Dr', 'José, Arruda de

dático popular em todas as, .
do qual fêz parte corno Vi- os municípíos com' 20,% do Alburquerque' que é Diretor

escolas do País. O mínim� I' oe-Presídente o' Secretário volume total 'do' ímésto ar- Além dá' criação do ím- -,

"m' Eloriánopolía e' de t�'·l.n- 'd F' d ,l)r�'>t'l\'<ugênio
" ,::. ,: ,

'

-

t·
, .

-b m'ne da Camrl'anna de. Eletrifi-
" ,", a ' <F,en ,a, P d'"

'-, ','J," , pos o umco so re, � -

c'.aç�aQ ,'R'uraJ. ""'.o MinI'ste'rl'o
, recadà O,·" A párte" de 70% -

"'-,

ta< e cinco mil cruzeiros. " Doin V�eira, em nome do, ..' raisJ CJ GT sUgeriu np an�e- ,', ,"o , ,
'

: Govêrno de Santa Catarina; que GC!u.e .

"aps,�staclq(5, ao projeto' a criação' de um .'el_a i'.gricultura, ex�;rp.i��,t�, .

.

ç
. 'd M �'h- 'd' Disttlto Ftidérá'I ,ê aCi$ Ter- Fundo' NacI'on"l de .MI'n'er'a- -com, a"GELESG, a P-O$S�blh- -

'Q arreIO a aJ,LUa -em'. e 1· "

' , .... "
,,'

, '
CL : '

�'J" ",

"" ;1i!"J 1�,t'i.,f)()'D� eorrent'��·111.l- ritón
.

'.div�(r ,.��tre" ':)iâÜ', �ct $cti!l'à'dçx'�, ,,D�p,M' ,daC\��li\�;:e:�n) p-�rV��'rt:'
_ ",bliçlmlond"+9i\1 ..q�:q�...;,��J�êle�. ,!�

- f ,t�",�"
-

""�%��9.:q' :'C�JP :"!>''<qiJ;�-fiL��;"ltL(!1�a,� �'
>�

trâünos oS, 'seIüültêS _\ tÓPIr \ ,; ", '-'," '. ,�. ;
.1;

pe'3<4,tU, .'Ü\1r.leri;ü.�, O 'tl"'�na,- 1�4_aJ\ oe p-enet:Atçao
-.. fJ,tlL'a

cos:
'cnterio�'\' ,900/1) prop:o�'cJ,'Onal-', 'lho con1;Ütui lJ primeiro' l;mgff, "no menor pr.R�o

men,te 'if,or< valór" tributado
" ." . passivei" áreas interioranas

T 'b'
,

Ih d
'

"O' ministro Oli�eira' Bri- dos.' 'minerárs extra'idos";' -no' passo para -a: regUlamenta·' do nosso Estado. ra a a ores.?, , _ respect�vo ", terrí1;0rÍo;"', 4%_ ': ção do art. 15' item 3 da "

'

to, das Minas e l:',;nergia, ja , , A b t 'd:rd s fo
'

está dé posse do ?-nte-proje- ,proJ?o.rcf0tJ-alme!lté '.ã/��per-" ,constituição, Fedreral:, q�e
m as as' au .on e,

.,
'.

to de leI' que l'nstl'tul' o l'm- fície territorial de 'Caaa .uri-. .trata das nq�€zas 11llneralS ran recep�iomtdas pela Di-
) ,

.", ,."
-

>'1' retoria'· da Centrais Elétrir RIO,.. , 22 (OE) Há pos-
, " dade considerada' 1% pro-' 'de sub-solo brasl e1r'Ü.

pôsto único sôbre mmenos • '.. '" ' ,'cas de Santa, Catarina. Na sibilidade de greve por par-

e deverá levá-lo ao presi, te dos trabalhadores das

;':�h��:::�!7:e��� A:· situa<ão erilDuque .de
equacionadO por ,um. gr;upo

(
, 1 .: .

de ·b:�Íl!à\ho, ',qe 'téc6.ico� de

(,a'X''·1as, 'e� Te'n savários 'Ministério; e entid.a·

des ligados 'à mineração,
sob a presidência do enge

nheir'o
.

Daniel de Moraes

Sarmento, do Departamen
to, do Departamentb Nacio

nal da Produção Mineral,
que sugerIu a taxa de 10%,

sôbre o valar dos minériOS

SÃO PApLO _ O gov,er- em geral, e 8% sôbre o va

nadar Garlos Lacerda que lor do' carvão.

ConselhoPresidente
-Agu8S .

e
Acompanhado do Dr. José

Arruda de Alburquerque, es-

,tev� em visita à Santa, Ca
tarina o Dr, Rogério Teixei

ra Mendes, ,Presidente do

Conselho Nacional de Águas
e Energ'ia Elétrica, com a

-

missão de verlÚca{' a situa

ção atual das obras" da SO

telca, cujo
-

início de opera.

ção da sua prímeíra uni-·

dade, ' -estã previsto para
'Outubro do corrente ano,

bem como o' àndarnento da

construção aa� div;e'rs�s li

nhas' 'd�. transmissão execu

tadas pelo Govêrrio "do' Es

tado" visando, com isso,

II

\e,nerg.a
oportunidade,

.

o Dr. Rogério
Teixeira Mendes manifestou

o seu entusiasmo 'pelo, tra-"

Um morto
possuía oücína mecânica.

O desastre ocorreu' no quín-
.
tal da casa do senhor Casí-.
'miro 'Costa situada a 'Rua
Silva Jardim núrnero ", qiia
tio, proximidades dá Volta'
do Madalena. Ainda fomos'

cíentítíoados no Hospital �e.

Caridade que' os médicos
tentaram o 'passivei para
salvar o mqtorista do veí

:qulo Milton. de Tal, tentan
do aiJ;lda, oxigênio e demais
recursos' medicinais, mais
infelizmente 'sem resulta
dQS,

Nacionàl de
'Es'tado
t

'

.

balho
�

da CELESC que VP.lU,· das obras .energétícas que

realizando, ressaltando, pa- assinalam, a administração
ra a, reportagem, o vulto do Sr. Celso' Ramas,

.

visita nosso

da <::omissão de Energia: Elétrica

industrias de açucaro Rei

vindicam cincoenta por éen-,

to de. aumento...salarüitl e' se

n�b ibréfu', atendidos entra

rão e� ��eve, Segunda feio,

ra o Ministro do Trabalho
conferenciará com o gover-

2 11"0 I aO ml... o SuS
Distri�Gi�as

comunista
perssistira.

O impôsto único sôbre

mi;nerais exclui, a incidência

de quaisquer outros impos- .

tos federais, estaduais ou

municipais, exceto os de

renda e do sêlo. O valor

do imôsto será calculado

pela taxa de -10% "ad vaIa

rem" sóbre: a, pauta fixada

pela Diretori�. das Rendas

Internas' do Ministério da

Fazenda, ouvido o Departa

mj:)nto Nacional da, Prod�

ção Mineral" no local da pro

dUQão; podendo vigorar cri

tério com base no valor do

faturamento' do FOB para

exportac;.ão. Nesse caso, se,

RIO _ Sementes
.

fertili- rá adotado o coeficiente de

zantes inseticidas e máqui- 40°/Í, para as despesas de

nas agrícolas vã,o ser forne- ca,rretos, fretes, - segUros,

tidos aps-agricultores de 29 embalagens, manutenção nos

municipios elo Rio Grande JilOrtos (armazenagem) 'aná

do Sul segundo convênio liie e corretagens, recaindo

que acaba de ser assinado., o impôsto únic'o .de 10% sô

entre a superintendêricia da bre os 60% restantes do va

fl'Onteirã Sudeste o Minis- lor do faturamento do mi-

tro da Agricultura. nério de exportação.-

g,urà�ç� do Governador Bad" ame�çaram, de ,morte aos

,

NITERÓI, 22 (OE) - ."ge;r Silveira. Entretanto, fazendeiros.

���.�� �d:1t:d:�tt�� t'DNDO E.ntrega olano ·de ·emerg,ênciii,
sa. Os lavradores que se � �.

apossaram da fazenda das RIO, 22 (OE)'- A SUlilab vemo comprará maciça,men- cadoriai? el as armazenara

Meninas deixaram ontem a entregará o sÉm plano de te gêneros de primeira ne- ,"m larga escala par� o

regi.ão' antes da ch�gada do emergêrJcia .para o abaste- cessidade transp,ortará em atendimento das popula

contingente policial envia· cimento' ao presidente da regime prioritário das mero, , ções. : "'t�.
das pelo Secretário da Se- RepúblicÇt nos próximos dias

da senialfa qu'e vem" O go- Ameaca
"

WASHINGTON, 22 (OE), (

RIO, 22 (OE) _ A Secre

taria de Educação infórmou
_ O embaixador da Costa

que já' foram distribuidas Rica nos Estados Unidos

todas' as bolsas gratuitas pa
. afirmou que a ameaça co-

. munista ao Hemisfério per-
ra o ensino médio num to-

tal de 20 mil.
sistirá qualquer que se�a
o regime de Cuba.

Servica de Pronto Socorro nas-
.

J,
"

'princi�ais ,rodoviás
SÃO PAULO, 22 (OE) -

o Secretário da Saude do

govêmo Paulista designou
um grupo· de trabalho para
estudar a: necessidade de

ser instalado. serviços ç'le
pronto socorro rodoviá\"io

. nas, principais rodoviás do
Estado de São Paulo.

, ( Espanha continuará negociando
com C U'B A

.

MADRID, 22 (OE) A

Espanha disse hoje aos

_Estados Unidos que tem o

propósito de continuar ne- N·a· V.I'O afun:J·ougociando com Cuba, apesar U
i

da ameaça de ,perder a 'lju: AÇÔR,ES, 22 (OE) O

RIO 22,.(OE) A comissão organ.i�adorrt da, militaT Norte·Amer1ca- Hebocador que tentava 'con-

f
. -

d' 1 d M 11
)< na., As declarações foram· dqzir o navio britânic6 Am·

da ,eira\-mun ia e 'opterea que sera rea-
. prestadas pelb �inistrb de bassador .a' u.m porto infor-

lizada em 1.967, chegafá �o Rio ria próxima �nformação após uma "reu· mau que este sossobr�u as

féirél" . dar q:" ação �i�O ,do ?�nSelho, de Minis- p_rimeiras horas de hoje,

�; ;;':
"

....

:;iJ�'C)l"s�'pre,Sl,�lp� ;'�1�R, :��::e��� ',:,.,lrrtuÇ1 tUl'a

mundialBrasil particip9rá da feira
de Montreal

Entrarão em·' Greve
". �" .

nador Miguel Arrais de dente qo Instituto do Açu-
Pernambuco e com_ o presi- car e do Alcool_/ ,

A'kançou exi,tóap-rim'eira inve5,tiga�
ção conjunta s'Ôb,re comur.ica

.ções 'espaciais
MOSCOU, 22' (OE) '_ A es�aciais, Os astronomos so

agencia TASS disse hoje viéticos receberam as duas

que os Estados Unidos, Grã- horas o rádio radiai dirigi
Bretanha e União Soviética" ,do ao satelite artificial Nor

completaram com êxito, a te Americano "Echo'Segun
primeira investigação con- do" pelo o1)'servatóriO bri
junta sÔbr� 'comunicações. tariico,

Chuvas continua'm na Guanabara
RIO 22 (OE) As chUVáS continuaram

caindo d.urante toda � noite na Guanabara e

motivaram dez saidas dos. bombeiros para
atender a casos de que das de,muros e ou

tros, O asa' mais grave foi uma colisão de
"

veiculo� na praia d� Flamengo
-

durante a

madrugada. ,Esta manhã é normal o trafego
aereo no Rio, São Paulo, Belo Horizonte,
cidades atingidas pelas chuvas,

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

Para certos políticos RA,IVINHAS da UDN' - os mes

mos que, quando 110 g'ovêrno,1 anunoiavam COmo suas às
obras do Presidente Getúlio Vargas e ainda 'mantinham a.l·

gUl1S jornalecos para o fim especial de atacarem e denegri
rem o saudoso estadista - o nosso Estado não devia rece-

ber verbas fe(ierais! l '

Santa Cat:�rinn" ('olocada entre os Estados ,QUE MAIS
CONTRIBUEiVI PARA A :RENDA NACIONAL, para esses

raivosos, e despeitados, devia se-r excluida da Federado!

Por êsse mesmo llcnsamento, pelas mesmas o'rigens,
afinam alp.;uns ,petebistas, cUJo prQcedimen:to o presidente
do seu partido e Chefc' (la Nação já reprovou cnérgicamen
te, lembrando-lhes as votações compactas .

.recebidas do PSD

catarinense e o indispensável apoio que recebe no Con-

gresso. .
,

Estes úliimos, ou ingênuos, ou lN;O�ENTES ÚTEIS,
não percebem, seqller, que estão :>endo usados, llelos 'pti.
meiros, como massa de manobra, no Estado, lJara que, dos

desag'uizados, :restem pro;;-eitos para a candidatur� Carlos

Lacerqa ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,t\ , •• ,H' e .Letras
Salim Miguel -:- Silveira de Souza,

'

Souza,
Prce,"illêhcia Soci&(
A, Carlos Brito,

,

Econnmia I�
Oswaldo Moritz - EquiY)c Tac. Ciências' E.cCinÕ
micas .:' Ilmar . Carvalho _ Jacob AUguS�
Moojen NácuL

'NótÍCÍ'as da Polícia �itar
lVT;ajor Edrnundo_de' Ba,stos Juni<?r

, Intormação Agrfcola ,

,;, Jarnund� ..
,

,
:.,

RErRESE�TA�TES
-

. ::. . \ '

RopreSel11<1ç-6es', A, S. 'La:ra L�da" Rio,_(G731 �uo
Senac1crr 'DaFltás 40 -- 5° andar, ;.

.

São Paulo - cl.{lla Vit.ória 6,,';7 - conj. 32
'Belo JJorj�ootr -"" SIP - RiH\ c;los C:)Í'iiÓs.� n°

558 _ 2° and8f' ,

" ". ' .',
Agentes � correspondentes em '('0?" os m�m0.
pIOS de S'IDfa Cat8,ina -, A11111)('108 ,mediante
contrato r1e.ac6nln (','1'11 n .tabela em vü?:Ol.' I

'I' ASSlNATTJR,A ,�NTTAL CR$ 4,ü;jil,OO -'-
, vENDA;. .1

I ,�VUT,SA Cr$ 20:00
,

'

I �'<'4!!I
• (!\ !lin�'<:(r() n,,<' :<f' r('snOl�sahiliza'. pelos concettlHl

C'l'hitilhllii .!lOS artH!'IlS àssIIl<tdos)
, , !,:J, ,

f

,
'

sr. Alvaro',Ma_rtin,s JacqV,es
sr. JúliQ,Moura,'êafi?;argó,
ST. Evaldo Vilela

"

,

sr. Vitório Cecheto
�

sr. Vitor A. Spindóla
sr- João Ricardo Meyer
sr. Osvaldo Goulart
srta. 'Vilma Adão

; ,

NASCIMENTOS
Na Cidade de Tubarão no dia N_ do cor

rente, foi enriquecido o lar do dr. Walter de'
Bona Castelan e de sua exma. esposa sra. Sil
via Tereza C�stelan com o nascimento de
uma rebusta garotinha que na pia batismal
recebeu o nome de PATRICIA.

, -

Aos venturosos papais as febcitações, de
"O ESTADO"

cumptimentos.

1-'<tll()71��JA SPlIS

OLHOS
, \

use óculos
bem cdoptados

ot<?ndemos com exotid5o

suo receit� de óculos "

ÓTICA -ESPECIALIZADA

MODJRNO lABORATÓRIO,

Pder Palmer --" Stella S/;""cns
, poeiras.

.Por mais êste ato de religião. é ámizade
AVBNTUiR�S DE FERDI:\T,\N-

antecipadamente agradecem. -:,.
DO

Na<;ões Uni'das (.:\1(1,,:! Ior ,

q"t') UNS - Uma nova pulil'ica
comerciul destinada a a] u'lr os

países .novos e em deSeDYttJvi

menro -'crá buscada l�ol'\ repre-.
sentant-s de 1Z2 Jw_<;ões na

COnferência dÜ' Co�é�c:'o ')\'lun ..

,

'

,

dial que' S(' inaug'llrai'á cm t Gl'-

.nehra, no dia :'.3, (!" �,a'rço. r"ó _

xjmo, soh a· é:.Xid(', d(I�1 N ;!4.:r�t,C;
'Dn'idas.

O, conclave terá como : ob jC<l

tiYp;'f(mtenta-r I) õ,'sl'lIv"hill1<'ll<

CARJAZES
{ GlNiM·Ai

-DO DIÀ_'
,

,

- CENTRO
são josé , \

I).,' 1? hs, - Matinada
':"elll-

n nns

'às 1I/2-;{3/4-7 e 9 I",

Frank Sinatra

Rim Novak

,Rita Haywrrth
-('111-

)\IEUS DOIS C.AIU�HOS

SlIpetScqpe - '2:15 _ 'recnl""!or.
C,lnsU1ou lu,té 5 ,anoS I

Ritz
às 2-·1-7 e 9 hs.

,\ntry Quinn

, YnJ,e Tani

EM

SA�GUE SOBRE á �B\E
! ,

'l:(,ci.'_ir.ama - Teqflj(}olo��
('(in�l, ra ti té 110 anOs

Gary Coop�r
Burt Lancastrr

!?arita 'Hontiel

,_ em _

'I
;

"

,CinrmaScope - TecnicnI.,'\·
,

VER,A CRUZ

-- BAfRP{)\
gloria

às 2-4-7 e 9 hs.
Petr,r Palmer

Stella Stev',,]R
,

AVE:Nn R,\,S ,)E

FERD�S,\ -:.1 )

Tf,cnicoJor

Censura até 5 anos

, .

!rnflerlO
às 21/2-5-71/2 e' 9) /2 h:;.

Ro(i Taylor
Irene Wortlt

E:\'I

às 2 hs.
1\I, Carlltenufo

I
AKIKO

'EM'

às 81/2 hs

}Tassimo Girotti
,l'ascale petit
• E1\'l

A .:\10YJça P,RO,fBTnA

Nada de

REBITES
Exij-a em s.eu carro

Lona de freios COLAm\S
- 60% mais 110 aproveita
mento das Lonas ..

CASA ,D05 fREIOS

8 - Noivado: Com a srta, Maryse Hosterne, marc�u casa,

mento o sr. JOGY Oliveira. Na bonita residência do sr' e sra Eu
}.'ico Hostérne, comemoraram' ° acontecimento com mOVImen

tado cock-tail.
-(Ordem do Dia ,', "

_ j 000----
"

) � 't d'
- - \..d LI 1 t

- •

C t: d

"

"g A bonita srta. Cleusa Dal Magro, aue esta veraneando noa LeI ura, lscussao e aprovaçao o .(c� a \)0'0 e on as a '

'

,

'
_

Diretoria - exercicio de 1963; 1"""
t" ,'Bd��eari0.,Càmboriu, ,tem acontecido em ,re'lmião sociais, a--

h) Outros ,ss.u�tos '5\ c6Jetêàf�;"�� ?�4J�n1l?;�i�,' r""
,

'�' ��iD�uJ.h'Di{a a'� sr. EJú Cqnziai1Í.
,

'

t - ''\ ,}'" ,f . 'i I 1 ,t"'''}' � " . � I

Florial:1óp0lis, �l de I evereim de 1964 '
_.

' �--oOo'---�
Altamiro Silva Dias - D,i.:retor de' Sec:r:etaria

'

1-0 - Aman&ã, O Pre;idente da Cârriàra/Júnior de Floria,-
26,2,64,

nópoJis. dr. Antônio GrilIo, presidirá uma sessão especial, na

qual será homenageado o' dr. Ismael Gorb.es Libano, ex-Presi
'�

dente da Câmara Júnior,do Brasil.
ê

r, 000-----
i 1 - Procedente de Paris a bonita sra. Maria Candida S-·

chaeHer. Em palestra com o Costureiro Lenzi, a sra' Schaef-.
fel' comentou sôbre a moda, e prirtcipalmente da loja ':Chris
tian Dior") onde ocupou uni cargo, durante sua permanencia
na capital da moda.

to drssas nações. i'liviar-HI!'E

Os problemas do "a!an�o c'e n;' _,

�'ainentos, e es 51!g-Urar condícões
mais fuvoráv-ís àS suas ('"YI,Ot

tações. ao mesmo tetilPO (1111' se

encoraja a lmtJhn1(ill:[io r(e "n ..

rltÍstrÍas Iocaí», A
,

A Asia c �l Afr�C;l ter,í" J 5

cadêiras na Comíssão ])J ret,,1 a

' ..

\ ,/

À'gradedmento e Missa de' 7,° dia
,

O espôso .João Navegantes" Pires, os

filhos Walter, Vanilda, João, genro, e neto

da inesquesível. ,

' ,

ISAURA COMICHOLI PIRES
,'àgrade�em, sensibilizados, ,a tOGOS que op,, \ "

,

.confortaram rio doloroso transe '

pç�r
.

qu'=

passaram e convidam os parentes c;.amigos
.para assistirem a missa� de 7. diá 'que' farão

.' � ')! "

celebrar no dia 27 do corrente, -às 7�30 .ho-
'ras, n'� capela de São João .Batista; em Ca- '

_, .

",,*,.

Sociais',

Ordem dos Advogados do Brasil
: Seccão de Santa Catarina

>

'EDITAL
I '

ASSBMBLÉIA GERAL ORDINÃRIA"
(ia, Convocação)

I

"''l�.�I, fi:

'\:, .2�- Chegará hoje 'a .nossa cidad: o mé�i;o.mineiro I�ma]elGomes Líbano, ex-Presidente da Camara Jumor do Brasil.

No aeroporto Hercílio Luz, o ilustre visitante será recepcio-x
/

-nado pelos S1:S: dr. Antônio Grillo e dr. Deodoro Lopes Vieira.
---,000'---

3 - Assumiu a .gerência do Banco Agricola Mercantil, o sr.
.

'd b -

. PÜ1:l10 Alves, que está sendo apontado como um os ons, par-
, tidospara-Ga.

----,000----
4- Aniversariou ontem, o capitão Paulo Sabino. Em SH3

, 'l't>�idência aconteceu uma recepção comemorando também o

.bàtisado de Roberta, filha do casal sr' e sra. Paulo Sabino, que
teve como -padrinhos, o sr. Jorge Canliani (Oda

,

000'---
5- Jantando no Querência Palace, o simp-ático e elegante

c:a�aJsr. e sra.' dr. C'ol(inn.bo Salles (Deyse - O casal Salíes, que
está de nova residência, está bastante preocupado com a de

coração da mesma,

--�-000'----
6 - O pianista Aldo Gonzaga e a cantora "society" Neyde

Maria movimentaram a noit�da no American Bar do Querên-,
"

-

cia palace.
'

De ofÍ'dem do Sr. Dr, Presidente ,da Gonselher'ê' nos têrmos
da Lei N"�4,2l5, de 27-1-63, convoco 01" senhores advoga<:los
lnscrítos nesta Secção, quites com a TeSourá:('ja, para a reu,

- nião de assembléia geral ordináI:ia que, em la, convocação,
será, realizada no dia,12 de março vindouro, às '9 horas, na
sede da Seccão (Edf, Montepio 3" andar), '

'
,

' "

Será de 2/3 dos inscritos � "quorum'" pa:rà esta reunião.
Não ,havendo número legal ,à h<ilra determinada; outra reu-

, nião sE,ll'á re�liz:lda, à mesma hora, no dia' ig' �:laquele mês,
quando então ·se decidirá com qualquer número:

�

----000,----
7 Viajou para Brasília o conaeituado advogado Carlos

l3erto\ Lenzi. '

AI-

::Representante
Para Artigos de PapelarüLEscolares c

Desenhistas' Cartas para o Sr: COSTA Ju
Inior. Caixa Postal, 6165 - São Paulo;-

(ln1

..

...u..w< �

, \

"'_�-'-"""'-"'_'''''''''''J'''''''N''','''_'''J''J'''''''''-_''
�), sentido perfeito de "Haqnonia". V.

,�
- encontra tam?ém, no equilíbrio das'
linhas dos MQVEIS CIMO! Feitos çom

�, cárinho'p�ra dar ao seu lar, 9 ambiente
que V. deseja e merece!

'����..�,�'�����������
�.'.... (,:.:-:.{1.!1'':'� �

----000,----

\

�---oOo'--'----
12 - Viajando no seu confortavel "Iate", o dr. Francisco

Grillo, encontra-se no movimentado Balneário de Camboriu."
13 - Palestrqvam animadamente no "American Bar" do

.rQuerência Palace, o dr. Raul Caldas e o dr, Sergio Alberto
Nobrega. ' I

14 --Fornos informaâos que a sra. dr. percy Borba (Virgi .. ,

nia" está em pteparativos para el�gante e Ir..ovimentado co-

ck-ta'il em sua bonita residência' ,

'

,

),

1.5 - O Iate "Bermudas", de São Paulo foi o vencedor da
regata Florianópolis - Rio ,de Janeiro. b sr. Domingo':> Giobbi,
proprietário do novo faix�-azul, vencedor da comentada rega-
ta, está eomemorando o' acontecimento na Guánabara,

'

, �

16 - Circulando Imuito bem acompanhado em � reunlOeS
sociais, o qiscutido academico de medicina Décio Madeira N('_

. ,�, '

',' ,

ves.

...

RESTAURANTE
C O N F E I T A ,R I A \

,

LANCHES,
PIZZARfA

BAR
R'

'

(;. �ua

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Por Walter Lagé

N° 333

Mars. May Blaéktown de
Mexico.cit�, comprou há al

guns meses um pequeno ter

reno, ao lado de sua casa,
para ali fazer um pequeno
jardim. Ter um jardim 'foi'
sempre o maior desejo de
sua vida. Comprou então cin
co sacos de estrume artifi

cial. Dias depois cavou todo
terreno, molhou-o e misturou
com o estêrco. Quando aqui
lo tudo secou, parecia mais
um' campo de decolagem de
um eérodromo! 'É que ela,
por engano, misturou a ter
ra com cinco sacos de ci

mento, em vez de estrume,
os quais o seu marido tinha
colocado na garagem ao la
do dos sacos de estêrcos.

São Pedro a um novo hós

pede: "Então também deseja
entrar no céu? Que profis
são exerceu na terra?" "Eu
era médico." São Pedro:'

."Lamento. A entrada para
"fornecedores" é pela esca
da- dos fundos."

longevidade": 2°: moderação
no trabalho, sempre que pos
sivel; 2": [amais ter preocu
pações; -

(coísa dificil!); 3"
um pouco de distração; 40:
o mais im.portante: ter fé em

Deus.

A Liga Municipal de Illi
nois, E. U. A., por um Tela
tório' apresentado, é de opi
nião que a excessiva prote
ção dispensada aos escola
res, por ocasião da descida
dos mesmos de ônibus, por
veículos que procuram se

deter nas proximidades, é
contraproducente. Os espe
ciaUstas verificaram »:

que
com isso as crianças aca

bam achando que os carros
se deterão em quaisquer cír
cunstâncias para ceder-lhes
a passagem, acontecendo,
então, os piores casos de a

tropelamento.
.

Que injustiça! Uma empre
gada a uma' colega: Imagi
na, Malvina, a -patrôa me

despediu porque me encon

trou sentada:" "Onde?", per
guntou a outra, "No colo do
patrão."

•

•

,:
< '1.\,; ,'.1 .Ó', .:.' ..: ,'" �, ,t ,

J'

Tem um nome' curioso': C�IVAC 100-t! Veio aqui, conversou com a Direção e 'acertou' t�(jo': .salártó�,':rtêrÍo4o. tle, trabalho
(12 horas): só que, lião quer saber de terias" Viu o ambiente, gostou e quer começar-a' '(trn6!o.nar"já·:.:eij"i-'.riü);·rço. Garantiu.
que. sozinha, dá conta de _tôáa 'a contabilidade da organização. Tem um cérebro! Que men\ót,it!;, ,gua-�q�:',ttllà01 \E quem a

conhece diz que não é conversa, não, Que a mova trabalha mesmo" .::
"

,<: ,':'''�\'):' _�
;

_,
I '. r

:.0';' _ ,�
� ','.,..\ -_.�

I

r

J: -.� .)\��:" \.:;" �,/ {
.

. .
'

f,

REMINGTON' R:AN.D:,l,Dn;�1V�C, .de computação 'de
dados. NoBA.MERI�US.��(ht::hoie em-diante, a Conta
bilidade é automáÚéa:;.::·ti'\q�le� síínplüícará enorme

mente o' .. processo -.óp�,'t:à-GiQnàL .Técnícos -attarnentc
especializados .pI:ovitleil�hiiã,O 'o' aproveitamento.
ao 'máxímo.iôossàs v�r�a;deir�s maravilhas da ele
trôníca. E qúanto�teIn.:Po:, va:ir ser-ganho, para ser

dedicado a você, ,CUe:ntê'�BAMERINDUS 1 .

". '.:.'

I',,._..:

;:,�,,,:_, 'I'"',,,��:,� "

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

PE:�SAMj:;;NTOS: Na hora da despedida. Ela:
'''Mais honroso é fazeres- "Manda-me notícias depres
te nobre do que nasceres no' sa, querido." Ele: Por tele.
bre." (Sólon). grama, se quízeres." "Não. '.
"Não ol-hes donde vens, por cheque,"

olhes para onde' vaís.T'(Beu- Na cidade de Ni-'

\
-

marcnais.)
"Saber obedecer é a mais

perfeita ciência." (Fr. Ga
briel Tellesz).
"São ricos os felizes, não

os ricos felizes," (F. Halm.)
"E' um homem inútil . o

que não sabe nem comandar
nem obedecer," (Goethe).

Giuliano- Fontoni, um jo
vem pintor de Palma, Itália,
com 19 anos de idade, bateu
o recorde mundial de �i
lia, passando 264 horas, 11

di-as, sem dormir. Foi vigia
do nessa sua façanha

-

por
amigos e admiradores, que
se revezaram na observação,
em todo. o tempo em que
esteve acordado. Ao final da

prova o pintor perdera al

gum pêso e tinha '

o rosto

inchado em torno' dos olhos,
porém disse que não sentia

sono e esperaria a noite pa
I

ra dormir,

]\1ark Twain costumava

dizer: Na América do Norte'
é comum que a gente se case

por falta de bom senso, se

divorcie por falta de paciên
cia e se torne a casar por
falta de memória.

Herbert Welch é um prega
dor metodista de Nova York.

,
Ao completar 101 anos de

idade, consultado por jorna
listas, formulou o que deno

minou de "as quatro leis da

terói faleceu a Senhora FIo·
ra Simas de Carvalho, aos

93 anos de idade. Foi ela que
confeccionou a primeira
bandeira «ía República no

ano -de 1889, entregando-a
'ao Marechal Deodoro da

Fonseca, que a içou no edi
fício da Câmara Municipal
do Rio de Janeiro. Ela tinha
então 19 anos. e já havia
confeccionado outras ban
deíras para o. Govêrno Pro
visório.

Margarida de Valois, ra

inha de Navarra, era irmã
de Francisco I. e avó de flen

rique IV. Tornara-se Ra.inha

pelo seu casamento com o

'rei Henrique d'Albert, em _.

1527, Era uma mulher notá
vel e d'ela disse Marot: Ela
tem um corpo de mulher,
coração de hOl11em e cabeça
de anjo." A sua morte

_
foi'

causada pelo aparecimento
de um corneta. Naquele tem

po existia !li superstição cor

rente que a presença de

um cometa no céu era o

pressagio da morte de al

guma pessoa eminente. Mar
garida teve a fraqueza de

impressionar-se tão profun
damente com isso adoeceu

e falec�u em seguida.

"L; enfante ·terribÚl".: O _/

neto: "Vo,vo "bater a bota"

êle vai comprar um auto

mével para nós ...

-,

Instituto de Cultura Germânica
Sucursal do Instituto Goethe

'APRENDA ALEMÃO
MATRICULAS

2as _. Gas; 9 - 11,15 - 19 hs.
'

Rua Vitor Meireles, 38 apt. 3

8 - 3 64

!'PRArA DA JURERE" ,

A 'CHURRASr:ARIA � PRAIA DA JURERÊ ÉSTÁ
FUNCIONANDO DIÀRIAMENTE, ATENDENDO ASSIM A

TODAS AS PESSóAS I QUE PARA LA SE DIRIGIREM.

EXCETO ÀS SEGUNDAS FEIRAS.
/

Agradeéímanio e, Missa'
D. Belarmina Cunna

Osmar Cunha, '}oão Cunha,' Estanislau
Cunha, Erotides Cunha Silva, Catarina �u
nha Lôbo, filhos netos e noras, agradecem

,

comovidos, as manifesta�õe: de ?,esar pela
I • perda irreparável de �la mae, aVó � sogra,

BELARMINA CUNHA, e convidam parentes
e amigos para a MiSSA de 7- dia, a realizar
se na Igréia de N. S. do Parto, à rua Conse

lheiro Mafra, dia 24, se�u�da feira às 8 ho-

raso

Desde já agradecem a todos quantos,
comparecerem a êsse ato de fé cristã .

.

·2,b-�6:d".

Em matéria' de +novação o BAM f<:"RINDUS tem sido
sempre o� prímeíro. Pioneiro na instalação de agên
cias urbanas em Curitiba. Depois foi o serviço
bancário, sistema "drive-iIi", que permite ao Ciiente
ir ao banco.. sem descer do automóvel. E agora, o

BANCO MERCANTIL E INDUSTRIAL DO,
-'PARA-NA S. A., acaba do instalar o CENTRO
,ELETRÔNICO, à base elas famosas máquinas f

BANCO MERCANTIL E INDUSTRIAL DO',·PNS'ANli S.Aa
\ ' ,'.',

Convênio cem 'a
. ,

no•••
(Cont. da últ. pág.)

OBRAS DE EMERGENC�A
Faculdade de Filosofia, que

já ocupa dois prédios côrh
quatro salas. Na Faculdade
de Direito, a pedido do Di

retor, serão construidos
dois prédios de madeira,
para a instalação 'de institu
tos. Ainda na 'Faculdade de
Direito '. será completamente
remodelado I

o salão nobre.
Na Faculdade de'.Odo�tolo
gía, foi construido e já es

'tá em funcionamento, o la

'boratório de' anatomia.

Quanto a 'Escola 'de Enge
nharia, será co.nst;_ruido mais
um prédio de 400 metros.

Para o transporte de"suas' cargas'� e encomendas
de Belo Horizonte;�R-lo-�_de J�n�iro�-São Patltó�� ·C�ri�
tiha, Pôrto Alegre" Pe,lo.tas ..e--�,iº.'6r.âhde. !��"/:" .-

.

Expresso" " 'flgriaAóp�ls
MATRIZ ., ,RuáJrancisco ,Tolentinó�32->' ,' ...

� - "
-

,. ,
-

,

,Tel!efones>2534. r: ',l535 "',
"

,

Respondendo perguntas
sôbre as obras de emergên
cia que a USC realiza decla
rou serem as mesmas im

prescindiveis ao funciona
mento dos cursos, Disse que
na Faculdade de Medicina.
está em fase de conclusão
uma ala de mil metros qua
drados e um pavilhão de

mais de cem metros qua

drados, onde será instalada
a cadeira de anatomia. Na

FacuÍdade de Farmácia está
sendo edific�o um prédio
de três pavimentos .

com'
aproximadamente mil me

tros quadrados e que será

concluído dentro de três

meses. Na Trindade, está,
sendo edificado um pavílhãô

MOVIMENTO CUVrURAL

Cultura, ' constante de um

ciclo técníce cultural, além
de jornadas universitárias
as cidades do interior.
O ciclo técnico cultural

constará de cursos de ecoo,
nomía doméstica, orienta

ção vocacional, cursos po
pulares de aperfeiçoamen
to, .arte, relações' humanas,
administração de empresas,
todos destinados as cama

das populares,
Referiu-se, ainda o tteitor

Ferreira I:;ima ao envio de

professôres da Universida

para estagiarem fora do
Estado fazendo cursos de

aperíeíçoamentn ..
Ao' encerrar sua entrevís

ta coletiva o Reitor João
David Ferreira Lima, agra
deceu a imprensa, dizendo
da honra que sentia ao rece
ber em seu Gabitlete os ho-

•
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lnstala-se hOje:a.1I {Qnvenç.�O: Nacional dá l.B.A ..
,

O governaqo'f esre, Celso;'Ramos recepclonerêe..

) I

",'
"

r 1:,11 Dona Maria'�ere� Goulart, Presidente ',da Legião Bras!leira

! �� de Assistência, n,estaCapital, ;partICIpara' �a Il_ Convenção da

II ' Entidade ''-que .preside, com dedicação.
�

\.'
t., _

,

' "

i I II .... - ��,':- .', ",' -

J .,.- .�.,,"\'�.�\' t
...

""

,
. ,

� ,

� , .... \: :

LOGO -,. :,.,. _";' ." ,. .: '\". ,,�. -

às vinte horii.�'ilQ Teatro ';'Àlvaro de Carvalho", será rea-

lizada a .Sessâo ,Sólén'� de 4berttita dO' II Congresso Nacional
da Legião ]3rasiÍéira,de, Assístêncía. A "a)1fitriã,' a senhora,': E-

"

di.th Gama ':Rarrid�,.,�,t;Qiif�râ '�,' 'pré�t(nçoª-�'a� SenhqI1a ,Mar,ia' Te�'

'rez;:l Goí�larrJ,·S.�n .1". .'

"�. '.(jó:v?��<luies
.

qus ,E�ta�Qs: Alliq ..

';'

..

Per._ill ....{:...,l:\:{1.âdfft\1 ::: J!, i�i' ,M,'ª"rarihão'I:�:,M.·'�nas. .G�-,., ','
� .�.�.��lÍ.. -t. "'!f:};: .(�t,... ,-.j,J'. r·l .1

.. 1" 'ol
• .- � �.��...,.��.;"

rais, Espírito S�nto': ",,' ,.' "

'
..

�

-, " .%,1 r -li ,"i", '.�. $i
.

o GOVERNAlJOIl;CELSO -RAM.OS E SRA ..

recepcionarãá em Pàlácio com "Um Coquitel, os Cqnven
cionais,da L.B.,À.:;:na.próxirriá sexia�feira, às 19 hs. qlle está

sendo Organiiád6,pelo ,chefe Ceriirtõni'al Prof{'sso�' Nels�ri,TeI-
xeira NÜl'l(�s.'

,

;� ,,' ,- "

,�:'
.

J'
'.. ..

,

.

S
'.', ". :,' '." .-

PASANDQ.;<.:, ,"'.,; ... '" \.' .

uma ,curta iei:#PQi;�,d{ ryl ":'.I\h'àcap)',, a elegai\lte Senhora
i

� Gar19s, '(Léa,f:K,r��S,)!líhd,':-q\l�.,�acompanhada de seu ma-

, Ifl rido, �ss�s:iu.�ô.,,�â:h�y�l;',�:p:,ó;,211}?:���gi(;,,� Lira T.�. -,,- Sua ��-

Ilha Ehzabetl.i, deu ,IlOta ,�ltª;;:_COl;n:,ª-iPomta fantaSIa Estrela,

: I dc')enho ,;de,Alc�\t.Í;l�J1i�,:'�,:(;:PB:�����é':A:á',S.e,nh0ra. Marília Pena
,

e Costa �da Guari�bifra;":>< '." "', '.,J_\;>�;:, "� "0>

,

O iyIINISj.��.:�c:' ,.' <;.�.: ,:f, ,.;-:�;l:t�ttf:�:I';�:::�,!::·�:;:,;,,', .

Cha'd�s' EaJ'á��'d·�M6ri{'i;;·:�;ig:éftWci'## 'NeÍita oferecerão em
b' /� '1"1

. ,

sua confortavel residência,' um elegante jantar, a' Senhr.ra Ma-

,Iii r;ia Tereza, Goulart e as Senhoras dos Governadores do�' E;ta.-
jl dos, que purlieiparão ,dq 'II Ccrr.:gresso Nacional da L.B.A.

I
flCARA'

'

ho'�pedada n@ residência de !lr;7lLa (canH,sveiras) do Sr, e

"Sra. Govern,adàt Celso UnIDOS, .Dona Mar�.a Tereza Gou-

1art, acompanhad:a.;cle seus ·filhos. "

'

b �ECRETARTO ,\...

do Corrêio do. Povo dé 'Pôrio Alegre (Jornal de maior·

penetr8ção em S' C.) ,Adail Borges Fortes e família, circulando
"I]}

: "
.

na 1flcap.
GODO'
Bet'nando St:;rrkj destacado 'industrial da Cidade de 'Erus':"

que:-nil'elol' da _Betlner S. A., deu um!a ránida circu1é�da em

'(úrbita", florianópolitana e seguiu, para � R]� de Janeiro.,

TEREMOS
no !1rOXlmo sábado 'no Praia Clube, o desfile de veranis-

64. Na ocasião será 'conhecida' a Rainha do Atlântico 'Ca
tarinehse" O traje '

.. esporte - O lníçio está marcado. vara à.-:;
.-.') f) O h",,-,i) S,·

'\
O BROTINHO'
DEBORAU' Cardoso. Duar'te� ontem, recepcionou convi

dados, na residêI1ci�' de seus pais Sr. e Sr<;1. Dr. Danilo (Lau
ra) Duarte, comemorando qua.tOrze primaveras com bonita
fu�a. \

A 'SRA. DR. JULIO
CTraute) 'Zadrosny, em sua residência, na Cidade de Blu

m�nau, recepcionará 'com um Coquitel, as S'enhoras dos' Go
vf.'rnàdor�s dos Estados que estão participando'da II Conver,-
çãoda L,B.A.· ,

"

'
,

.

DE,NTRO '

Es-cola de Engenh'aria. industrial
�injstério da Iduceção e Cul,tura

cretense estão também nas U' ieed d S C'
,

.

�

figuras de "São Bartolomeu" mversv aae e anta,' alarma
(1605·10) e nac de "Santo
André e São Francisco". ro- A 'V I S O ,

das as cabeças são magras,
'

,

encovadas, testas largas, ,De ordem do se�l1or Diretor da fusco la de Engenharia

grandes olhos pausados e I�a'lsLn��, �a Univer idade de Santa Catarina, a Secretaria

bôcas pequenas.. A fôrça de
torna �UO�I�O, para conhecimento dos interessados, que

sua 'verticalidade é imensa.
10ra111 habíhtados e classificados, no Concurso de Habili

tação, os candidatos abaixo relacionados:
No quadro representando os 1 _:_ Rubens Jorge Martins Iwersen
dois últimos santos há uma 2 -

Benomzrudêncio dtt Silva Filho
extraordínúria pança de.1: 3 - Getuli Goes Ferretti
mãos, finas e bem Jeitos de- 4 - Ney Bitten,court Pereira
dos, numa coreografia ale- S - Wilfredo i Eugênio Currlin Filho

,

gre, ritm.il;)a e justa, A deses-
l'

-
.

. 6 -:- �lvaro de Souza Gomes Escobar
perada . agonia e a triste'za

-

de C lstõ -.
.

ds
.

" "(,'i'- Jos� de Miranda Ramos Filho
rrs o suo. representa as 8' E

-,

S
nos "EspóHo"- (1�74)"C'

-:-""' ugemo chauffert Neto
v • om, .

9' , Dant MIM
'

os olhos voltados -'para 'o �i-',
'.

�. e anoe artu:s Iwersen

t "h' 't' rba - -, _..'
" .10,-;- RICardo Antunes Santos

o, ai e:o a ui
.. _� ,Cl!'

o eni" 11 i- José Carlos Zanini
volve, com as maos - spetacu '·

......

12 R 'H
'

", . 1
.

".:r- ene auer
•

larmente apo�adasf.nü peito
.

13' S,·· M
.

r

"
•.,' f _ ., ".

- erglO osele Bertaso
\ er.r:nelho da �muca, Cns.to '14'

.

Dl'na t' A
"

B -"

p' .'
. ". .

'.
.

,,- r e merICO orba
d Jlxa se. amarrar. e ser leva- �15 . 'C' B"

..

do diante da gritaria!' 'dos .; I �':- �1�'0 uenQ �e OlIveira

, ",
.. �

"
. ,.

�'
, 'f 16},- JulIo Tavares da Cúnha Mello

que Q cercam, Os seul; pro·' '," ' ,

,..'
.. .. ... ,,'

.,.. - AmlkRr Sergio Mência \

.p.IOS pe:rge�U1dorEís Ja fo-r.. 18 - D PI' _

��tri ·u_ttt"Msri).�ifet1-â,(,d$j,,' '1�!:4 Eedi?S a

mda And d C.Y�
_ ,,', f" ,1.�... ' on e '''-Y ra e osta
tao granGe_. quanto os dos' 20 -)Baldino N i 1 R is
nobres no ·'!Entêrro do Con·, ., 21 El'

,

D al.al o a

d d O"
'

,
- , jezer a I Mansur '

er e rgaz.
'

' -
.'

-

i<.

�_ '.

22 - Judas Tadeu Leal Narciso

ba�., TIagO Me,nor aponta 23 - Judas Tadeu Leal N
.

UÍ11 LIvro, São' Jôão lê 'outro \.�. 23" I
'

c' 1 M' tt
arcIsq_

.

_

., ' . .' .- ,UIZ ar os a
.

\

<Sao Domingos rezà' diante 24 "1" E IJ "
.

, ....
- v, ern,er va' uO Bnetzlg

� Ce um cruclfIz(O� São Gero, '

25' UI'
.• '

S
'

.pimo aparec�' pum retrato
,- .I:sses erra Negra

.
,

' .... 26' - Frederico Deeke
.com Qut(O livrO. 'aberto, São'

,

'27 - Ralf 'Goede .} .

Bartolomeu,' com a cabeça 28 - ÁtÚa Alcides Ramos
,inclinada, segura um bastão, 29 - Valsonir Zilli
São Franscisco, anpad�rado, 30 - Emilio Socci Camelier
monta um fogos.ô 'cávalo 31 .:_ Adalberto Kahlow '

branco. ,. e assim 'sucessiva- ·32 - Valdemir Mutti
mente. 33 - Avelar Pascoal Swarowsky

34 - Paulo Oscar Baier

3\ - :Flávlo
.

Carneiro Filho

,36 - Mápcio Nei Ferrari
37 - HeitOr Alcides Godry
38 - Murilo Silveira
39 -,- Aptonio Carlos Xaxier
40 - Darcy Corrêa Júnor

C.À.MINHÃO INTERNATIONAl
tão brasileiro '

quanto Brasília.!

Explosão _
.

) paüliBt;na :-,

A DivIsão 'de :Estati.nka " D�
'. .' <

•

cumcntacão i3ocia-1 ela' 'Prefei
tura de S, Paulo' informou' que
a 31' de dezembrõ find;) a po

pulação da capital ati..ngia a

4..430.925 'pessoas, e�t;marido-se
se ,que poderá _alcançar 4,673.íi5l
no 1\im dr 19,64. N? fim <lo ano

pasgado o total (Ie �ni�s ((ue

serviam a cidade 'era de'

4.224, cabendo um carro de pas

sagetros Jara cada 22 P·i1.uJist'l'"
.

nos e ,um taxi para
'

cada ,30,0, O

número de VeíCulos !"cg'lsirad.os
-ra de 2715-.880. (AABe-

,
'

. ();rJjj,.p�
lliiidMW

__./

No retrato de yS?-o João

Evangelista" (1600), .por e·

xemplo, EI Greco explora
psicológicamente tão bem a

expressão do rosto e o mo,

vimento da mão esquerda
mostrando, numa posição
muito feliz,' um cálice dou

rado, que só isso fala por
todo. ° quadro, retirando-se
os elementos composicionais"
de colorido, de equllíbrjo,
etc. As expressões de cal,

ma e tristeza de todos ou

quase todos os retratos de

ês,Sc., Carro, Resta_ ljõaLoer
fará. ti carro "1.001) '1)I)f):

DKW, Willys; Vulkwagun

".utra?
IJII ..m ou

• :t.

Assim são os retratos bí

blicos de ,EI Greco, retratos
envoltos dos ícones ''e vÚrais
coloridos de

/

Bizâncio. "A

SUa Arte era daquelas que
não podem, de forma algu
llJa, trsl'lSmitir.s1, E N;ão se

t,n'lllsmi.tiu",
..

El' Greco morreu 'em abril

de 16H, na cidade que êle
tanto amava: Toledo.

'

Antes d'e novembro pr;;xinl�
a indústria ·autolllohilí3tic.l

bras'i1eira, que já �lrud"z'" nes- •

de. 1957, 839.631 unidad.s, fa

bricará o carro naci�'1al n,
1.000.000: uma grande promo

ção será f;;-ita � JK será chama

do a conduzir fora da fábric'l
'Quem 'Iai fabricar'
o carro 1:000.000

_-'--_--'- 1.. : ..__

'

SURD,El VENCIDA!
.

Com aparelhe sem' fies e pilhas; lVtim:1
descoberta germano-americana. - Extinção
de ruídos e zumbidos imediatamente. Apro
veite' o preço de propaganda. '"

\,

Distribuição gratis do livro "Weimer".

-. Peça
à firma D. J. Ribeiro' -' Caixa Pós

tal, 4154 - ZC/05 -: Rio de J
.

aneiro.

Guanabara

(urso I Preparatório de Engenhariü
.

o Curso Preparatório de Engenharia tem a satisfação
.de comunicar que 70% de seus alunos foram aprovados
nos exames vestibulares em 1" chamada da Escola de Enge·,
nharia Industt'íal, obtendo' as seguintes classificações: .

lu lugar - Rupens Jorge Martins Iwersen,
.

2° lugar - Getúlio Goes Ferretí
5° lugar - Wilfredo Eúgênio Currlin F'.

7" lugar - José deMiranda Ramos

ff' lugar - Dante Manoel Martins Iwersen

14� lugar - Dinarte Américo Borba

16° lugar. - Júlio Tavares C: Mello

19° lugar - Edison de Andrade Costa

21" lugar - Eliezer Dalil Mansur

29u lugar' - Valsoni Zilli

36" lugar - Márcio 'Ney Ferrari

•

T "CAIXAS DE
"DESCARGA o certificado

atesta,
.

a experiência r

comprova

\

/.
o MAIS PERFEITO FUNCIONAMENTO.

. < Econcmía de água e facilidade de instalação
w Mecanismo totalmente inoxidável

.
e Funcionamento suav� e silencioso
"

. Estéticas e funcionais .

I,' C0MPANHA CERTIFICADO DE� GA.RANTIA

RF.VeN�EDoRES AUTORIZADOS EM TODO BRASIL

S. A. TUBOS BRASILlT
"".cani, 131 ' 7,· andar, Tel.: 34:4127 - São Paulo

_

"a XV de Novembro. 415 • Blumen.av

-.--o----- -------
- ._----

"
'Ç .

i
f

.

:;A,gra,decímento e Missa de 1.° dia
'Peclr'o Goulart; filha HyIda Goulart

Luz, gellro Eduardô Luz e" rtéfbs" coniovHI�i':::·�"'."'·
.
'.

li ,mente, agradeçem a todos quantos os confor-

': taram::re1o faleciInento de sua 'espôsa., mãe,
l s�graj�e ,ayó ;MARIA SANTOS GOULART,
enviando �e_l�_gramas e comparecendo às ce

:' rimônias do seu sepultamento, bem como a

, '.; -gradecem ainda aos aljalizados médicos dr.

<Va�c;l6miro Dantas e dr. Roldão Consoni e
.

� �s.l)Qndosas irmãs: Irmã Ber.nadete e Leo
eádia e as enfermeiras do Hospital de Ca
riqade. I

"

"'" Ou��ossi:tn, convidam aos parente� e �es
soas, amIgas para à missa de 7. dia que man

dam rezar ,na intenção à sua alma, dia 26,. às
.

7,30. hs' na Igreja de São João Batista, em·

Capoeiras.

•

"

Florianópolis, 22 de fevereiro de 1964,

,

Luiz 'Garlos Santos - se�retário em sUostituição ,25, F.
\
\

;, ,
,

de que você. precÚa I ..

Na qualidade de revendeàores auto.
•

riza,dos, podemos resolver seu pro

blemAa sem demora. Em nosso estoque
loce encontsa.rá � com certeza • a,

peça ,ou O' acessório que 'procura a

preço de �a.bela, genuínos; test-ados
em laboratono, garantidos pela mar'· ,

ca IH. E, no coso de qualquer con-.

sulta sôbre o se� International tere-
, .

'

mos o maxlmo ,prazer em à-tendê-Ic.

, o
-

Representante lüI nesta cidade
•

G, �OCA8
COMERCIQ E

REPRESENTAÇÕES
FULVIO A»UCCI 721 _;

�'_"__"""",,,,,

ESTREITO
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EIN:E RONDA
;'falaremos neste artigo ,t

e dóis fatos vergonhosos
W vem ocorrendo no cíne
que ,

!ão Jose.
.' .'

O primelI'O, e provemente

iô constante aUlpento. dos

. greSSOS do refer.id�,' cíne
�a às quintas;feira,f
Faz bastal1tr,.te�po que

vem efetuaQdg:" êste au.

menta e�n Gt:tc;l�r. primeira
«tlinta,feIra 40 ;o/�es, mas

lste mês (fev�f�nro) parese

gue a dOel1ç�)ftomou novo

�pulso. . :i'"
Não se justifica de manei,

!'II alguma, pois 'nêste dia. a

Il!ni de não passar filme su

p.enor, o cin�ma :é' o mesmo

�em aquêle confôrto que' se
faz nec'essário; • ,-

Pior ainda, é que Nestes

dias os filmes apresentados '

são na maioria das vêzes

tão ruins e velhos que!' nem

� público mais grosso em cí

nema pode assisti-lo.

poqerão êles dizer: - E'

ATU
GU8i'"iá ...o

nt"lhrres
�,as

de uma crônica da ct u

''frecha ,

.

cral Alik Kt!slal1t;s num

I"a ,o
. -'.p

•

tO paulista: I�m J'!ne,-
sp,rlu ,

'

t 'Ót "arl/já as mulheres /t-

OO ...

" biquínis de 2. fi i). fdra;

lal1ld e domhlgo, qvandu os

'ba ° .

'I 'doS estão present"" os

�ar� ._' inteiriços. (AABc)
'05 ,ao

fal

em benefício de ...
,Nem sempre é, mas quan
dO é, não é justificável.
Se fôsse uma entidade que

realmente necessitasse para
um fim caritativo, mas quem
tem ido a estás sessões de
ve saber a quem se destina
êste aumento <Só se 'é que
todo para êles),
Mas, quem é que não sa

be como é bom dar beijo
com a bôca do outro e, es

ta oportunidade não perdem
nossos bem intencionados
exibidores.
4qui fica um conselho:

"Quem quiser ir a estas ses
sões compre as entradas no
dia anterior que são as mes
mas da quinta-feira e, espe
'remos, com Isto, que eles
�ão mudem as entradas dês

'

\te dia"_
'

_ :•. ;

Chammas vão erguer
major hotel da AS

Banco Comer�ial Brasileiro do
, ,

'

mesmo �rl/po. (AABe)
Brasi l e J. Herculano Píres, .}o

Diário da Noitef lançaram no

vos .Ilvros respectivámente COi!8

1JlraçáQ ,(sôbre '? qUe, malult

Kcnucdy ) e Um DeU, vigia o

planalto (romance urbano da

Os irmãos -Antonio e Adib

Chan{'tas (êste del)II��aO F,de_
ral), donos do maior tuo.noo de
trig'Q d

I

d
.

"

'! mun o (S; J.lrgc), vão
erguer na avenida Paulista "

maior hotel da Améri"� do SI/I.
Compraram a residên�ia d(l mi
Úonário Calfat, qUe d"rrubarão
No hotel tuncion��á também �

Dot, }OCllulistas /

escrevem livros

Newton tarlos, do Jornal do

vida' paulistana). Com

(AABe)
$Ucess.o�

-- - __ i__ .

_

PROPAGANDISTA CIENTífICO
\

Laboratório Internacíonal procura jovem dinâmico .

com os seguintes requisitos indispensáveis:
- Curso Científico completo ou equivalente"

I

---, Idade de 23 a 32 anos'
" ,

- Boa apresentação e desembaraço; ,

.

- (é dispensável experiência no ramo),
residente em Florianópolis, e dispôs to a viajar pelo litoral
sul de Santa Catarina. '

Salário: Cr$ 115.000,00 mais diárias e despesas Iínan
.ciadas.

Tratar no Oscar Palace Hotel com ERNESTO, hoje das
9 às 1'0 11s. e amanhã das 8 às 10 hs. �

r Se�e Saciai.

o segundo, refere-se ao u
so de paletó nas sessões no
turnas durante o verão.
E' lamentável que ístó o

corra em Florianópolis.
Rio, São Paulo, Curitiba

Pôrto Alegre, cidadeSLCo�
-cinemas, fabulosos com 'ar,

condicionada, .chão com ta
petes que ao serem pisados
afunda o pé do expectador e

tôdas outras séries 'de con

fortos não, exigem o uso do
paletó, o, que �e1'!Ía mais ló
gico.
Um cinema, como o d�

Fpolis. sem àr condiciona
do; cadeiras apertadas umas
as outras na ânsia insaciá-'
vel de aumentar 6 nÚmero
tie lugares Íazem o -expecta-'
dor sentir-se tão feliz como
um pássaro na gaiola.

'

O .

uso do paletó não' sele
ciona de maneira alguma o

público, pois até o maís baí- ,Faço público, de' ordem do Senhor Diretor, que, de 22
xo cidadão desta Cidade tem � 2� de fevereiro corrente, estarão abertas, "ad-referendum"
(deve ter) um paletó. do Conselho Departamental, no horário das ? às, 12 horas
O homem é um' sei. livre na Secretaria da Escola de Enge aría Industrtal, sita à

e, desde que tenha meios rua Bocaiuva n° 60, nesta cidade de Florianópolis, as íns- .

para fazer determinada cor-
.

críções à segunda cham'ada do Co�curso d� Habilitação pa-l
sa não se justifica que por . Ta matrícula inicial no Curso de Mecânica. O Concurso re

ser de menas posses do que ger-se-á pelas normas estabelecidas' no Edital n° 2/63, pu
outros, veja-se impedido de' blicado no Diário Oficial do Estado de 23-12-,63.

, satisfazer seu pmz�r por As vagas serão as que sobrarem da primeira' chamada
meros escrúpulos,

/ mais 35 (trinta e cinco), sendo estas 35 (trinta e cinco),
, O fato é que todos deve- ainda, "ad-referendum" do Convênio a ser firmado -com O

mos mantern-os a altura ,PROTEC do MEC.
,

do lugar que frequentamos Na hipótese de não sobrarem vagas, os excedentes se
não implicando para isso rão matriculados "ad-referendum" do Conselho Departa
nossa posição social. \ mental e do Convênio a ser firmado com o PROTEC do

Esperamos contar com a do MEC;' até o' total de 35 (trínta e cinco) excedentes e se es

boa vontade d� nossos exí- te número não fôr atingido estarão abertas as inscrições
bidóres e, que para o futuro "ad-referendum" do Conselho Departamental e do Convênio
as coisas póssam melhorar. a ser firmado com o PROTEC do MEC para um número de
Este não é propriamente vagas igual ao, que faltar para completar- 35� (�rinta e cín

um assunto que diga respeí- co).
to diretamente a CiNE RON- Secretaria da Escola de Engenharia Industrial da Uni

DA mas convém esclarecer versidade de Santa Catarina aos vinte' um (21) dias do

o povo dêstes, p�Q.bl�mas.'. mês. de fevereiro de 1964. ,

.

,

i�� Luiz Carlos Santos - Secretário em substituição
.

'Jo�gc Ro1,et'to'Bllechler,
'

23-2064

salão de' festas,
b�l'

.." ',':�l�
��ta�'�nte
�ltf�.:# ,J.":

. salão de jogos
salão para reuniões
femininas

.. '

salão de leitura

Ministério da Iducecêe e Cultura
, �

Universidade de Santa Catarina
,

Play-ground

Iscola de Engenharia Industrial
- ED I TAL N° 1/64

I'
•

ABRE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO DE HA-
BILITAç:ÃO EM 2a. 'CHAMÁDA 1- '_

cilifttna
conferências

auditório assembléias
debates
teatro

terraco com 'bar pano
"�rni('o

>. :

Galpão para' vela . e
�

,

motor

DEPARTAMENTOS:
,

"NO ESTADO DO PARÁNÁ., ,
.

'Abatiá
'

Ararúna
Araucária
Barracão
,Cambará
Campo Largo
Campo Mourão
Capanema
Carlopoiis
Castro
Cascavel
Cianorte
'Cidade Gauchai
Colombo )'

, Congonhinhas
Contenda ,

Coronel Vivida
,Cruzeiro d'Oste

��:�t�?aa Central )

Urb. Avenida
"

Bacacheri
, João Negrão
"

Mal. Floriano

"Mercês
'

Novo Mundo
"

Portão
.

Sub. Campo CO!l1prJ.do':;,Engo Bel trão
Florai
Foz do Iguaçú
Francisco Beltrão
Guair::t.
Guarapuava
Guaratuba
lbaiti
,Imbituva
Iporã _

,Irati
Itambé r

Jacarézinho
,

Jataizinho
Joaquim Tavora \

L:uan.ieiras do Sút
,Loanda '"

Londrinas
Mal. Can-dido Rondon
Mamburê
Martngá
Medianeira
NOva Londrina
,Paraíso do Norte '\

Paranaguá
.Paranavaí
Pato Branco
P€abirú
Pérola
Pinhalão
Piraquara
Ponta Grosa
Agência Centro .

I Urb. Nova Russia.
Porto Amazonas

'

Quatiguá
Ribeirão Claro
Rio Branco do Su�
Rondon' /.
Sta. ,éecilia do Pavão
Sta. Cruz do M. Castêlo'
Sta. IzabeJ 910 Ivaí

'

'Sto. Ant. da Platina
) 'São Carlos do IvaZ"'"·

'

\�'§ã,ô ,José dos I:'jnh
S:�B' ''l'o:mé ',:j"f',
Sr�G.' ."',

.Tamboara
Tapejara \
'Telêm;wo Borba
Terra· Boa'
Terra Riéit

. Toledo
Tomazina
Ubiratã
Umua'rama
União dá Vitória
Wenceslau Braz

�,

'139/DEPARTAMENTOS
\ /

"
"

\", \
.

,
-

,"
.

EM 6 ESTADOS DA fEDERAÇÃO.
...

.

.'
.

, ,

BANCO MERCINTIL E INDUStRIAL DQ � rlRANA S/A

NO ESTADO DO RIO
, GRANDE DO SUL:
Pôrto' Aíegre,.1

.tIO /
.

•
'

i.
/.

NO ESTADO DE
SANTA CATAJ;UNA:
Bl!:lmenau,'" .

Camboriú
'

Campos Novos·'
'Corupá
Curitibanos'
Florianópolis
Indaial

'

Itâjaí
,

Joinville
Lages
Mafra
Pomerode
,P,resid!3nte Getúlio "-

Rio do Sul
São táurenço <i'Oeste :, '.�

NO ESTADO PE
SÃO PAULO:
Apiaí
Bóitúva
Buri
Capão Bonito
Carapicuiba
Coronel Macedo
Embu.
Guapiárà
Guareí
Ibiuna
Iguape
Itaí

'

Itaporanga
Itareré
Juquiá
Mairinque
Parfquera-Açú
Pereiras

/Pilar do Sul �,

porangaba. ,

S:;tntos
São Paulo,
Agência 'Centro
Urb.1 Ipfrangá :

,,' Lapa
Taboão -da .Berra

J
•

':BancoMercanl'ilfe: Inéluslrial do :Rio' de Ja.neiro SIA. ;,Banco Merc�nln e I:nduslrial de 'S'ã:o·1Paulo SIA.
J ' .

,',

Banco ComerCiall' e 'Indll.51l'ia'I,do:.Br,asU SIA. _0 �Ba"co�Merca.nli'l' e Indusl'rial de Sanla (al-a�ina SIA. '

;. }
.

�
;.,' .'

•
, • . ,

.'
.rt

A U,R O�, A S/A. �,� I'N.Y f S 1'1 MI E1 N T O Sr C R'E D'I T O E F I NA N C I Â MJ_E N' TO'
, )

,Dados do Bal'anco de Dezembro dé' 1963,
, '.

.

NO ESTADO DA
GUANABAR�:
Rio de Janeiro

, i/ (,

PASSIV.O

NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
Belford Roxo
Coelho dá RC1cha
Itagtlaí
Niterói
Agência Centro
Urb. Barreto'
" Fonseca

, "
, I _

, _

_o '" Cr$
Cr$
Cr$

..

"

Cr$
.... ' Cr$

Cr$�

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$'

G,r$

Capital e, Reservas
Depositos r" •• ,.' ••

,
',. t.'

O,utras' >C6ritls :: . : ...
.. I. ., I

,

'

ço'�t�s' �� Re�mltados

;.CÓnta� 'de Corn:gensação
�,':" .. r

2..262.98;9.,286,60
18.230:878.920,50

8·.236.128�16-6,10

218.119.621,4Ü'
22�685.949.048,20

"

., :�.

'_ "

4.238.697 .9�6,lO
3.034.323:790,40
13.339.903.7�7,40
8.317.49i.768,'PO

17.698.713,.00
22.685.949.048,20,

I -

Disponivel
.

Deposito SUMOC ..

I

Emprestimos ;
...

,

. Outros Valores .,.

Contas de Despesas '

çontas de Compeüsação-

r. I,

!.- .--. .. .�

. .
'

..

-lo' t')

I
.

Cr$ .51.634.065.043,40
�

\ I tt

Cr$ ,51.634.06,5',O�3,40TOTAL ... , ..,.

.. i .t ,

DH, ÓTHON MADER

" � � I.',
� ,I .:, .:!;., t' ,

•

,

j(� -_' ,

.

l
' ., . ':, ::" l �I"; pn .: 10-' ..... ,

.:
r.

CURITIBA;:,9;:DE.,J ANEIRO·DÉ.1964".

�
t. �"'::" '!

'

'", • ...

_
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/,
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CULABOkAuORU "NaA"
MAURY BORGE� ,. GILB6R.l'O NAtdt\S

GILBERTO PAIVA'

COLA8Q�DOIlQ -

RUI >-080 :- MILTON f "'''11.1\
,ORILDO LISBOA MABIO tNAOIO

COELHO MANGONA
.

i I 11,8 p'fossegairá boje' :C"m quatro entootr
_______--'- Com quatro pelejas, -o- Torneio

Melo" terá prosseguimento hoje, destac
se as pugna que serão travadas em Joi
(clássico local entre América e Caxias)'
Itajái, quando jogarão Barroso e Figuei
êste vencedor no turno por 4 x 2.

Em Brusque, contra o Carlos
.

atuará o Marcílio que tentará a conqu'
por antecipação, do titulo do torneio, o

acontecerá se triunfar na tarde de hoje e

o Caxias a perder para o seu maior rival.
Fina1mrite; em Blumenau, jogarão Pa

res e Paissandú, peleja que deverá ser v

da pelo vice-camneãQ Jocal.
Nesta Capital não haverá jôgo, visto

sido o choque AV?Í x Olímpico antecip
para ontem.

----, .... _._--.."" ..• r>: .. -

Com a prova de oito, foram

encerradas anteontem; as elãmí
natórias que a Federação Aquá,
tica de Santa Catarina fêz rea

llzar com o objetivo de oig ·n·i
zaf as guarnições que a rcpresen
tllrão no Campeonato Isrusfleí
ro de Re"o

Apresentaram-Se na raia. Mar

tinelli' e Aldo Luz;,' primeiro

com a su� fôrça máXtma e O· se

gundo Com uma' guarnição for
•nada ,pélo.s remadores de q"é',;.I)
clube 'd;spunha no momento: 1id
son ; 'Wilso'u; WLÚ�n; ltail�on
''''cixeira; aCiro.ca; O.\'aldo:'
aMnfreclo e o "Tím�3 .:EIIJ?
Resultadqr vitória '!élo ,.oito ,�am
peão I}jl!&liIileiro com cerca .�e
três barcas de .:dll1er�ltÇ.a; de-

Duplamente enlutado está ç

esporte do remo de Santa Cata

rina; COm o ,falecimento; anrs

ontem; de dois de seus grande!
expoentes. Um; figura' da atuali

�ad.e; o joVém Ary Paulo PRiva

p.l"omissor vllJor do Clube (1< R�

gatas Aldo Luz; com al�U:1,
Lauréis para o clube alvi-J:ubro

O outro foi elemento de eXli"es�
'são maior do passado; tendo s!

do; por dUas vêzes;
catarinense de remo. Trata-s,
de Alfredo Oliveira; nome jO'
b.jãfuento conhecido no, �irclIl(:.:
esportivos da, cidade; ot'de por
vi\zes :a sUa exper:ência e rema

dor era solicitada pclos jOvns

que Se iniciavam na prá:�íca dó

qui se edita
As famíliaS eftJl!tadlJS'� :,�x

p�essões do n0li-'O .profundo, pc
"ar.

r

Em virtude do interês,e do In

ternacional pelo lateral TenentE
do MertPIl!: a dirctl>ria 10 d"

be catarinense ficou I) pa'"e
,

do colored jogador 'lm 30 mi

....,...lhões de cruzeiros. -

x x X

r-,
O atacante Cavall;;Zzi .qll�

'esteve, sendo t€stado na eqU.ipe
do Grêmio Porio A1rgrense, di
ficilmente deixar� o futebul ca

tarinense; pois a proposta do

clube dos pampas não, vei" de

encontro às pretenções' do joga

dor.
Também o médio R1lgér'o qUe

esteve treinando nO Grêmjo

ao que tudo indiCa; deverá per

manecer_ nO futebol ilhéu

x x X

O �tacanté catarinenst Vi; a

tualmente Servindo' ao Grêmio

PortoAlegrense !linda não anul\

eiou a data de seu embarque pa

ra realizar um período de expe

riências no B"tafogo que por si

nal já colocou a disposição do

jogador uma ,passagem dé i!l::: c

volta
x x X

Será realizado na tadrde Cc

hoje em São FrancisCO do Sul, o
clássico local; reunindo as .'qui'

pes do Atlético' e Ipiranga em

disputa do título' de campeão da
cidade, J

.

x x X

Diretores do Caxias e,tiVtram
em Itajaí conver�".Jldo �m",,.o ,11.'
tacante Didi: que. '�«entementil
assinou contrat'.) com o "Almi
rante Barroso mas que/não se

adal?tou ,na cidade -portuárIa Os
própriOs dir..tores barrosistas.ad
mitem o reingesso de Didi·. lias
hostes do clube pretO e branco
da Manchester;, d+peitdendo é

claro, dl" acertos finailcelros

x x 'X:- '

OBotafügo estará se, exibi.l
do hOje em Pôrto Alegr.e ,nfr,n

:a,ldo ao Internac-i ..m�I. Enu"iJn

� issO o l\'Illtropól estl'rá rect'{i.
c;�,J:ando em CI.'.6'íma ao 30 e

lenco da portU'g"é;;a .. de� J)tspor
to,'.

x x X

O zagueiro c/ntral Brito, a
tualmente

.

no VaSCO da, thnua
.' dêverá ser negociado com O' San

10s na baile. de 101) milhõ.es-de
cruzeiros e mais o ;;.test;u10 libe
rat6rio de dois il?�adoT-'Ili'�.
srão escolhidos da relação a ser

apresentada pelo\ clube de, pelé

..........__,oor-. � � ._

ii

CARTAZES tis PUBLICIDADE
EM

....

�/JB!JS
------

48, ANOS OE LABUTA CONSTANTE EM

PROL DE SANTA CATARINA NO

SETOR DOS �SPORTES

I.

Os que irãil ao. Br,_siJeiro de

Remo .

• lero
'

,de"ReinQ i que serã detu'l Efétuado as eIl niÍlatórias
'do. �'.: m�rço.';;.próximo' na:,' La que foram do domtng > até on

gQa .�<i:dTjgo·�, ·Freitas. Assim tem; estão assm .. ,· c. nstil"idas
'o ticaít)_PNo Se"aprtsentará com as guarniçÕes qUe reI' :esentlIrão

· -.q�tro : ,.�'; :<elido que OS Santa Catarina no C Imp<t)l\at9
três rl!!!tà:n�s;-.

·

dqÍI'l Serão fOrll'! Brasíteiro de- Remo: marcado
cidos lltlo"'Caehoeira e um pelo para o dia 8 de março prôxlmo
Riáchuelo; ficando' de fpra o na Lagoa Rodrigo de "'l'eitas na

Aldo LÍlz� GUanabara

Jtwtuàdas irn�ções l�e' repr�spnta.fão
�iJur,llI II ,7 Brasileiro de Ruo de 1,964

Faleceu o remador Ar� Paulo Paiva;;,

Também Alfredo OHvàir�a,
,

cemneão.do passado
esporte do muque; prineipL'lmeu
te os do clube q"e BOI�be h9nrar
em tõda a Sua bela carl"(úra, ell
p�rtiva: O Clube Náutlc9 Fritn
ctsco MartineIli. \
Alfredo Oliveira falecell' .no

H0spital de Caridade. e ,Aey Pau
lo na Casa, de Saúde' Sáo Sebas

,

t'ão; para onde "fôra levado ,nO

dia anterior: vítima de'derra1ll8
cerebral. Oprimeiro;., como, se

sabe era irmão ··tlo. dr. ;Saul ,O�
liveira; vice-presltte,ote �a
F.C.F e diretor, do! "Srinanário
EsporVvo Catarinense"; que: a-.

ME:rROPOL EM CANOINHAS

Após manter deinoraõos enten
dimentos a .diretoria do Esporte
Clube Metropol e da I.iga de

Canoínhas, acerjaram umâ' exi
\

biçã.) ,do �I.!la-:",i) rri-C�D\P�ã" r a

tatinc'J�8e em granladu; da "Cô,_
dart� til) MóI/" '.
Fah ..... t"/'t{l!'tt a ·Jr..:\;rca.�ão clf

da'G:l. da txibição be.:t ("mO o ad

vr.�:'i��.') ,dIJS aI i ,,,rti", d .. Cri

eiúma" pÔs l''''',ró ser Urna «'le

· ção t(1�al: II .uainda O IS ."13 (r,/2

QU,\1'RO,' Él\I FXPLRIElIiCIAS

� 1. �.; io�atlores l.rlCOr.'t ram ..

se e", <!�rier -ias
Fu:.! '0' U"he que p,'I.I�a scria-

1m.eRte ,em' :'refotçir � o conjunto
para .•) .ot.�(nme e�·"fi7.a! de 64:

G�t-�;; ,; . França e ,_!\••t"nlnh�
or1."l ••) ,tIe liji. t'h�tI e Adernar

qUo ,,<,<) 'di (, ' ...", p:tl"anaense
são 'lS elementos qlle estão ""

do t"tados.
AMl'; �:C� LANt.A-Jill'. El\1 cnN

.�RATAÇõES
A d1retdria do América, aea

�ando observação lIe SeU l.reina
dor; vem procdrando reforçar
a equipe para I) camneonate do

Estado, marcado para a prímetra
qUiI\7Ul" dI'. março: l' Seu iuiciu
AtualmeTote três JOgo lllore� es

tão sendo �xw!rim,n�ado. pelos
ruM'os d'l !\J ar;chester,
III CIR'CL Il'') BliA VIS'rA

Ser:! rea!i;mdo n I prjmdra
quinZen.l de mar",:'l, ln prova ci

clística dmominada' II c.r�ulto
BOa Vis [,'1, 1 BPr Ih�,( .brada em

Joinvile•. A prova de"erá contar

Com a p:·lrti""pv.c;ã) de"! n 'm":

maiS CO'is:J!;'-adt).; ci"lIsmo join
vil�nse e d'" ln,'j7i,,' ança!;_
CAXIAS X conlTIlH

Paraná '�sti') em ent,·odim,,..o·
para a e-.. t .. �ção (le ''''.' enCetD

tro J entre suas L'eprl:' ientaçõees.
A nossa fOnte de inf.nação IIfir

ma de que está tudo ;)ràtieamen,
te acertado faltando tão somen,

te pequenOS detalhes.

"Virtudes'-e sacrifícios levam' c cra
, ;o,'e ao caminho da fama

.1

!
Estaml).81 'franscrevendo; hoje
a�parte t"tttulada PUPLICO <la

r�portag�m' .·sob' o título"Virtu
..( des E S;lCrifíéios Levam, O Cra

q..e Ao 'Caminho' da Fama". Re

ferido' trabalho, de autoria do

ca,arinens� Arão Tito de s, lZa

foi publicàdo IW Jornal dos Spor

ts, do "Rio;- ;ediçã.O '.de 10 .de ja
, reino', último. E partiCipou
cOm 19 reportagens; da 3a eta,pa
do "ConcUrso de Reportagens
Esportivas'
Feliz o craque que se esme�a

nO fu'tebo", I1f'slbrando-se bbS
tinado .na prática de Um jôgo oh

jetlvo e esplendente.
.

Ditoso o

futebolista que cultiva a li"lda

de e a disciplina, e encara a der

rota como ,eo�,equê.ncia natural
do esporte. :VenturOso, o atleta

que:' nO apogeu de -sua carreira

seportiva, ,economiza o liIuf1cien
'te par:a a 'su� completa- indepeu
dência financeira, no futllro.

Idolatrado o prifiSsional; qu�;
.

mercê. do seu talento e da' sua

probidade" faz jllS aO' respeito
_e à admiração do 'púb!i!)o.
,Quando, em pleno de>ellrolat

do... espelláq.lo; o futebolista
sente O calor das atividades, a

vibração- das vOZeS lhe chega aos

.ouvidos, e êle atira-se à luta im

'.pel!l!!o ,por ·uma fôrça prodigiosa
é o 'incentivo do públic,o. Quan

•

:do no· esplendor da :ntória; a
,

�estrêla ,do craquI brilha eom in:

• tl,lJu. ,fulgor, o contá,gio, dos aO;

pla1l.sOS lh. faz estremecer d�

emoção: é ,&audação do público
o allletã :eom� 1Jm ato dé tndif

Qupd...... amar�r da tlpfrota

. cWI1aa, II. ..,..,0" t.... efl ..w"""

�',vl .....�.. dkg

'voz da Justiça. E êsfe público
que é implacável na 'll"te de dis

Cernir Os fatos, iulg,' cOT"porfa
'ento do craque com aimparda
lidade que lhe .é peculiar. D

Nas tardes de sol austieante
ou de chUvas torr�ncj'iis: na noi

tes de raro esplenor Ou d. frio

hibern�l, o públicO resp{)nde
presente aos estádios ávidO de

l!-Ssistência o célebre espetác:.�Jo
futebolístico. O púbUco é a III
ma do futebol, face a urna Con

tribuição que llluit" O 'recomrnda

a de pag'ar o ingres30 para aSsis

tir o espe�acI'.I,) É o publico.
qUe julga r. ('omportamentn do

atleta, ,e 11" 'acô"d'! Cllm os seus
méritos: cou�ecle Of' -lega o pas

saporte para.a fama A boa,fama

nO futebol, í: l.n\.1 rtalida,le tão
clara cOrno a luz do s·'l. Para
conquistá-la, na prátIca' tern. o

futebolista qole sujeitar-,e �o

,cumprimento de imp<lrtantes de

terminações, dentre elaS; a q�e
lhe aconselha a se..: en'dial e gl:1\

til para COm o público, !
O futebol ,ativo, com sellS bri ,

lhantes atril... tos; assemelba.··se
ao maestro q1le põe tem ,movi

I,,"nto a ma esp(ê,tdj.;!l (IQ"tHra
de e;pet:í.cUlos. () .:ra'lue é a me

lodia que envolve o meio ambi,
ente: O ritmO da lI!elodia, orar
del;rante e arrebatac'.or; oa mq

nótcrno e inopérante,;.. reflete

.a própria \conduta do e�aquB 'fom
as suas belaS @ trlsteft 1J88��l!'en�
Sr a melodia, qo. ,..blip ..

carreira �o ��e'!»O� �
gue tocar fundo. a ;'II&&D..._"o.I.
doS espectador\cs" recebe 'os· SilluS
mais vibrantes aplatÍ.sos e 'PUsa

a ocupar Um lugar de honra na

galer.ia das músicas· mortai$. E

"'4 sem" MA:RTIN,ELLI- sem" - JÜACHUJo;LO,To

bel Furtatlo';. 'TímoIuliro'; Edson

Schmidt;. RtJr Lopes: l'h;,odnro
-Regêrío Vahl' 'e ,Etnesto Vaiei

Filho. '
. -

AlfretÍo Líno Quadros Filho: I

'Reinóldo Uealer ; Hamilton Co.
dciJ:O' e Itan Vilain.

' I
"Double _ scull" Martiuclly'

"2' sein" ', - 'CACHOEllt,A . ., g,,'-,,_: pr�t8 e 'OdaMr Furtado
Oito" ':"' MARTI;NELLf ){Jo-RQlf Fischer e Reinaldo Deg-I:

.
,

bel I! ","ado; timon�iro; Manoel

Silviera: Walfredo dos Sald'Ós
mann,

"Single-sc"n, -

.

CkCHOElltA .

Heslost 'ThóiJacker "2 com;' Schmídt ; Aldo Stciner Teodo�o
MartineUi Jobel Furtad9; timo

I-

neiro; aMnoel 'SilVeira e 'Val-

Erich Passíg, Rui Lopes: Edson

Rogério e E1nesto Vahl li·ilho. i

fredn dos Santos

Pentagonal Fla-Bõtafogo, ,América·

Grêmio e Internacional
nro 22 (O ESTAOO) .::.,...o .L

Roberto. Gonhelt;, presidente do .

Cruzeiro de Porto Alegre. enten
deU-Se com dirigente do BotaIo

go Flamengo e América. acertan
do sua participàçãó num torncio

pentagonal; a ser efetuado em

to Alegrr; II partir �!) clia 2 de

março.

o quinto partiCipante será o

Grêmio! campeão. gaúch o

Liston favorito ppr-7 a 1
MIAMI: 22 (UPI OE) que é mais jovem li maior por Ou

tro l�do; nO terreno prático d,lS'

apost�s; o c"m:peão Sonny ,I.is

ton continua CornO favorito pt·r
7 x 1 para venCer até o S'!xto

assalto e por 8 x 5 até o déci

laO prim{:iro, Financeiramente
a 'vitória será de Liston que re

.cebcrá Um milhão de dólar"s
I

• \,

A luta está marcada '9ara ') noi

te de terça-feira pelo títuio
.

,

mundial, porém; ontem houve

mais um "round'" extra: 1!Om

Cassi"s Clay Gosantindn qvc ven

!:crá até o oitavo assalto; ao

meio de muita falação e na

qual apenas teve cornO verdadeS

\.

I

"

IMPRES-S.ORA
. ,

lO
.. ,

/

) r,

/,

desel'lhos
�Iichê$

.'

folhetos - católogos I

cortozes e cor�mbos·
impressos �m <terol

popelaria'
A IMPRESSORA MODÊlO- possí.'j tô�s os recu.rsos
e o necessório experiência para g(lrol'ltir sempre o

, • I
moxlmo el"ll qualquer serviço do ramo.
Trcbolho idôl'Il!o e p�rftlito, em que 'í pode contior.

'"

IMPRESSORA MODÊLO
DE

.ORIVALDO, STUART. elA .

R.U�. DEODORO Nr 3:3-A .,..

FONÉ 2517 - FLORIANÓPOLIS
.

.:'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Conéurso para Escrifur«io
o BANCO DO BRASIL SI. faz .públi- ,

cO que as provas do concurso em referência

obedecerão aos seguintes horários:
SÁBADO .._ DIA 29 DE FEVEREIRO:
Conta.bilidade Bancária. das 13,00

às 15,00 horas'
Francês .. , das 15,30 às 16,30 horas
Inglês .... das 16,45 às 17,45 horas

DOMINGO ._ DIA 1. DE MARÇO:
Matemática Comercial .. .' das 07,30

à2 09,30 horas

Português

ro, se. provarem também

� ; '& revalidação no Brasil
COl'1 a prestação' de provas
determinadas pela Díretoría
/rl8 E:lsir]D Secundário;
IV _ O diploma de qual

quer curso superior desde

que registrado na Diretoria
do Ensino Superior, supre a

apre .enta-ão do certificádo
de c;�·;·,l. são do curso se

cund irío completo (Art. 31,
Decreto-lei n. 1.190 de 4 de
8b"il do· 19�9, com a reda

"ãJ;J ('ada pelo artigo '1" tio
Decreto-lei n. 8.195, de 20 de
novembro de 1.945).
V São considerados

ec;"'alel"tes ao curso se

"�tr::"rio completo:
ft os cursos comerciais

t8_.1:COS e industriais téení
C'),3. v n� [étos:
b) os cursos normais, se

�nll,:;1') c+-Io, nos tê�mos da
".ei n 1.7 ') de 12 de dezem
ZTO rie 1.952;
c)· "8 cursos de seminá

-i" ('c ,.-. ·-a,B.Q mínima de
r-2· C g,nos#

Abre inscrição ao Con
curso de Hatnntação,
em 2" cha.nuda, para
matrícula Intcial, em

1.964.
De ordem- do Sr. Diretor

e cumprindo o disposto no

art. 69, letra A, da Lei

n-. 4024 de 20 de dezembro
I

,

de 1.!)61, que ...'Ixa as Dire-

trizes e Rases da Educação
Nacional e 'nos Artigos 39 e

�O do Reg.�menw Interno
(ta Faculdade, façO pÚ9'wO
que, Ú� �4 g 27 de fe� e 'úro

corrente, das 8 às 11 horas,
estará aberta nesta Secreta

ria, nu Faculdade de l'iloso

fir., C:.Gncias e Letras, na

':::'1 índade, a L1s�rJ"'8,O ,ao
C",ncurso de Hubií '].io pa
ra matrícula nos Cursos de

,

.Do .Correspondente
,CYZAMA

Ítaja,í �o que ta�ge/ao setor

energético, Herrnelino . min
ca transformou-se, uma vez

que o orgulho e a vaidade

jamais encontraram guarida
em seu bonc.oso coração.

'

Aconstumados estamos,
desde muitos e muitos anos,
a prestar a nossa sincera

homenagem ao Herrr.elino

Largura sempre quando da
passagem de mais UlL 6 de
riarco. Vencendo na esninho
sa luta da vida por seu es

forço, por sua capacida-le
de trabalho, por seu dina
mismo e também por sua

invejável popularidade, Her

melíno merece as homena

fel'\S nue e$'ão sendo pro
gramadas =para fn.�tejar a

significativa efem�'hde.
Ao sempre amigo Lino,

como o conhecemos na in
timidade desde 19t,2, dese

jamos muitas felícidades ex

ten=tvas a bondosa dona
Marta e a seus filhos de

D?-'1.is· e�.,.h�s o'l:·3rid"'}s, ao Eles·

mo teTY)no ep1. "'Je.. c1f"õde .iá
com alen:ria nos aSSOCi?ffiOS
as hr-·""'enageYlS ('!llt:; C�l"fln

pres';ad8,s no próxüno dia 6
. de março ao mui digno Dire
tor Comercial da "CELESC,"
cid?dãp que muito dignifica
o PTll1JO de a,':megad()s auxi
lia res diTetos do Governa
dor Celso Ramos.

Iízzetti, até bem pouco tem

.po não apenas fundador co

mo também Diretor Presí

dente da _-Rádio Mírador, Dia
'4 ele março vindouro em sua

ap.azíve! residência teremos
a comemoração de mais um

amversárío . de sua prezada
espôsa Dona Namy a quem
dei ejamos rnuíta sa.ide, ale

.gría e !éliGidades, que são
os mesmos votos que for-

, I
rnulamos a seu irrequito es-

pôs.o e querida prole. Aos fi
nos doces e varíadísstmas
bebidas em regosijo ao a

cor. tecímento, esperamos
comparecer parà comparti
lharrnos da alegria do "e

xernplar espôso",

.comemorar q grato evento
cercado do carinho de seus

familiares, e 'da estima de'
Sociais de Rio do Sul seus amigos. Ao nataliciante
jovem Rene Gonçalves' /' desejamos um futuro .feliz

,
Aniversaria no dia de ama- , e aOS pais "corujas" cçnssan

nhã, o nosso presado ami- tes prosperidades.
guinho Renê, filho do consa-

grado radialista Osny ,J()sé
GonçalveS, incansável Dire
tor da-Rádio Mirador e de
sua digna consórte da. Yo
landa Gonçalves, estará com

pletando mais um natalício.
Ao estimado Renê que é' a
plicado estudante, aqui dei
xamos o nosso sincero abra
ço de felicÍt2;ções extensiv:o
ao seus diletos 'genitores.

Vereadoi' Hunbertc Duwe
Ainda no último, dia de

fevereiro _' 28 -:-. .que por
sinal em 196·! será o penul
timo, estará 'atingindo mais
uma etapa vendida no rol
dos mortais; o popular Hum
berto Duwe, »roprístárío do
Aiexandre H�tel e Vereador
a ,C�mara I,1unicipal. Ao
bom amigo Monena, como

como é cónhecído na inti

midade; aqui deixamos 'os Hermelino lLar.gyra, j1)h'etor'
nossos curnprímentos exten- Comercíaí da "CELESC"
sívos a seus entes queridos Filho de pioneiros do res

que .saberão -"esteja:r: a efer- bravarnento do Alto Vale do
méride condir;namente.. J Ita-aí, valor 'ínconteste e

dos mais -posrtivos 02 no

va geração� cluma sin n).icida
de 'lue seuTÇ}re o d�Etinguiu,
HArmelino La"';gu�a -:;011.1 sa-

• bido seg'.ür os ensin::r,entos
dl� �eH 'I:�en/�1"�F1do p'-:\�'1itor, o

iegítimo Oid"dão Rir <',.lr:-r.�.e
que é b sr. DomênieQ Largu-
ra.

D!retor da renélma::ia lV1a
quinaria .Rio do Sul S. A.,
quando em feliz e ar:ertada
esçolha por parte do precla
ro Governador Celso �al110s,
não vacilou em aceitar a

.dire'�ão do se.tor CQ)1'1.t'�r,i�l
da "CELESC": Honnmdo o

cargo em que se encontra,
batlllhando em defes'J, das
,aspirações de todo ° Vale do

das 10,00 às 12,00
horas

Datilografia
diante

As provas escristas realizar-se-ão no

Colégio Catarinense, enquanto que a, de Da
tilografia .o será 'no edifício -Séd€ .desta A

gência, à Praça XV de Novembro, nesta

Capital.
Os candidatos deverão comparecer aos

locais das :pTovas éom 30 (trinta ,minutos
'de antecedência, munidos do :respeétivo car

tão de inscri�o, canEta-tinteiro
-

ou . estero

gráfica.
'FLORIANÓPOLIS (SC),· Ü3' .de feve

reiro de 1964.
'

Teodor-o Miroski
Gerente Int,o

Hildebrando A. de Barros
Subgerente lnt.o \

das 14,00'horas em
l=i_;�tÓ-

riu, �et:"as e .PE:d�·;·oeia.
I _ O Cl"1CU ·�o ve <''''''á

sôbre as sc.;ui::-,_j;es discipli
nas, com obse vãncía (, :}8.

programas que se ach 'TI

afixad JS nesta .S'ecr€t�-·ia:

para o cu-se 19' ·r.i1o.sc"'a:

Otacilio MaurÍSJio,
Na verdaaeira mansão dos

,Macedo _ Dr. Túlio e dona
Beta, o 28 do atual será co

memorado com imenso júbi
lo e indisfarçável satísração.

.

É 'que o caçula do benquisto'
casal tricolor guanabarino
100%, o Otacílio Mauricio,
estará aniversariando naque
la' data. O humanitário Médi

�o Chefe do Pôsto de \ Saude
e sua digna espôsa eJ,everão'

•

::>ortrt�uês, -_ilc�!'a ,n T� _ O requerírnento in

::"iqgLa estr r!gé.a e"·�· .-.- .t"'-e:·r-"e�te instruido te-
"-

.

l�rnnr�ês, �r:/��""":::l, L.:"'.) -ês.,. �.,� �Qr;�o interJncutório,
..lemi10 oU EaU .11Q;

) ..

'-1 de �ue, uma vez sa-

para o Cupso c:e GD:Jf;ru- C�". ') w:i�?;'1cia. seja de-
f'ia: Gf30gra ia [!n-'a1 ('\ o

." .,,' J'"', ::;0 �;.1'1'-la possível a

'3rasil, HistÓria 3e '1"1 e do "-71 '�ãQ ('O peticionário tia'
Brasil; (h2,�fda a p!'imeira prova .

para o Curso c�e Fj.'t'i:-iu· ,V':J - I) concurso de ha·

Português, I;Iistóría "rnl r� 1. .11'·ar;;') ��'lstará de pro-
do Bn�sil, GeogT"'Ga Geral e va ::'SCI'ldl. Em quàlC1.uer fa
do Bí'àsil; 13e dj c"rn1.lT'SO, é lícita .à
para o Curso de Letras: ·�'sc'};.t3acãél a exigência da

Português, Latim e urra lin-
"
r >')va de' identidade.

gua eletiva. Franc3s, E3j1a- D"s nr""as do concurso

nhol, Inglês, alemã'O 0U Ita- c:'e l·�"'litrr:ão não haverá
< Hano; 1'<'-"1330, salvo para corrigir

para o Curso de Ped�g()· 1'\""0 cte ic�ntificação.·
gia: Po:rtuguês, História Ge· f:e':1 considerado habilita-

dl:izzetti,
P01.1C')S, bem poucos são,

os. ap'JÍges sir:a.3ros a1le pos
suimos desde que cbeo:-a'TIos
em Rio1 d.o· St'l em 1042. Den

" '.

tre os powéQf, nunca deixa-
remos de ,rea.1çar Vitor Pel-

AGRADECIMENTO E MISSA
José L. Lopes Mafra e fa)J1í:ia

mais parentes. da ·'inesquedvel.
de-e

�IZOLETA NEVES .PIZANI
.

,

(!O o clm""dato que, no mí
piml). nbti"er média geral
(",,,, .•

,,, Q :o'io tiver zero em

1183hl17''l11 das disciplinas.
A cJ�"�'''icaGão dos can·

,1'('nh')s h-oi,i1itados obedece
l'� '- " .. c'e'YI rie<::rescente da
",,.,.,,,,, -'nr; 1'1"+"'<> finais de
�ôrl"" 28 -'isciulinas sendo

. , 1'al e Psicologia .

II _ O requerimento àe

inscrição será feito ao Di

neto!' da Faculdade e n Ale

havE!rá expressa m8\1qão das
datas e de todos os 'ef'õ'i}1e·

lecir.1Cl1tos de ensino se.:., ".-_
dário cursadós, e erde ... 0ço
do 'candidato, sen:lo instrui

do com os s�'"ui'1tes docu-

Ainda éonstei·nados pelo seu desapa
recimento, agradecem á' todos qURntos os

confortaram com suas manifestaf'ôes de pe
sar e ,solida�iedade no doloroso t�anse e se

pultamento·
Aproveitam ° ensejo para convidar às

pessoas de suas relacões para assisti:rem ;:;
I . - 1 .""

Missa de.7. dia, (1_ue será celeprada na Igre-
ja Santo Antonio, às 7 horas, do dia 24 do
corrente mês.

Edrtal de concorrência

púbHca N. 1 ;"64
o arredendamentoA Sociedade Termoelétrica de Capivarí _ ISOTELCA,

toma público que fará realizar, no dia 2 de março prÓxi.
mo vindouro,. na sua séde social, em Capivarí d.e .BaL'{o.'
Município de Tubarão - Estado de Santa Catarina, uma

Conc»l'tência 'pú]Jlica nas seguil:{tes condições:
..

'

OBJI:TO DA CON80RRENCIA
' ,�"

VEN:i)A "" ---- .....� ���
._ _. � - ...-

1°) _ Um caminhão Ford F 600 ano 1961 Kms. 60.065 �lU cundario; ou de curso eoui·

'bom, estado de conselvação, pelo prêço base de Cr:;; .... 'valente (Art. 69, letra :'I I:";
2.500,000,00 (dois milhões e quinhentos mil cruzeiros); / de Diretrizes e Bases) im:-

2°) - Uma Piék·up Wi1lys 4 x 4 ano 1962 com 75.229 Kms.' truida CQm a; res'ooctHa vi-.
em hom estado de c(1nservação, pelo prêço 'base .pe Cr$. da escolar, em d'las vias;
1.100.000,00 (lllun m'ilhão e cem mil cruzeiros); b) cétrteira de, iden'oid'lde;
3°) -:::-' Um Jeep Willys ano 1962 com 40.155 Kms em bom c) atestado de idoneidade

estado de. conservação pelo prêço base de Cr$ 9QO,OOO;00 moral, passado por um pro

(n0vecentos mil cruzeiros;;'
r

fessor da Fapl.ld�de ou por
4°) - Um Ae:ro-Wi1lys ano 1962 com 60.744 Kms. em perfei- duas pessoas idôneas;
to e1;tado de conservaçãl) pelo prêço base de CrS �:l) atestaGo de' sanidade

2.100,000,00 (dois milr-ões e cem mil cruzeiros); fisica e mental;
5°) - Uma Rural \Villys 4 '{ 4 ano 1331 com 662".8 Kms. em e) a1;estado ne":,,t;vo de

bom estado de conservação' pero prJço base ,'o Cr$ exap1e turberqu'in�t(1ráxi-
1.450,000,00' (hum milhão, qu::ttroccntos e cinccent.a· mil co;

crt1Z(:iros); O ate'<te,do de vacinação
6°) _.o Um� Rural Willys 4 x 2 ano 1931 com 59.494 Kms er

�
')tivariólica;,

bom estado de consel'Vc.'�[to pelo p 'ê;1) ]J,,!5G de Cr$ .,

'

IS) certidão. de na"eimento,
1.300.000,00 (hum milHio !.rezeni;os m:1. cruzeiros); �ssada pelo rfegistro ci-

7°) _ Uml:J_ Rm:al Wit':'s 4 ;: 'i fUO l' :' -: ,.:t1 fO.369 '[:111S e vil;
bom estado de conservRção rie'o P!'i)ço h1�e CrS .. ",. �� h) prova de estar e:n dia

1.300 .. 000,00 (hl')11 milhão trezentos mil cruzeiros); � 'm as
'

obri-;aqfí8l> relati-

FORMALIDAr.ZS {.- ".S ao serviç01ll'i.1itqr;
la) _:_ Os interessados deverão atender as s€guil1�es Í) título eleitoral aos

malidades: laiores de 18' anos;
8) - ADresentar juntarnente com as Pl'opostas, decla j) prova de pagamento da

radJo d� conhecimento e submissão às nOTlll"lS do presen· '''lxa de inscrição.
te Edital' III - São dispensados da

. b)' � As prepostas, e11'1l envelope fecl-{2.�lp
.

e rubricadóí' 'l.presentação de certificado

pelo interess:o.do devendo ser ,entregues na .SOTELCA at�t 10 curso secundário com-

as 9 horas do dia 2 de marça de 196'1 mc':l'ante récibo; en Y)leto, os candidatos que

\qúe se mencIonará data e hora do recebimento; orovarem:

cl - As propostlls serão abertas ;:\S 15 l10ras do di t ( a) haver concluido o cur-

2·3-64 na nJ.:p�ença dos proponentes Ou seus .representar so de Escola Preparatória
tes autorizados. de Cadetes, de acôrdo com

2°) _ As pI'Gp 'stas poder?i,'l f1"T'�"1�er iodo o lote de vei ') decreto n. 30.796, de 10 de
'\

M'cuIas, ou cada veículo em separado: iulho de 1.952 (portaria· 1-

3°) _ Os interessados di>··r! "" espec;i�car detalbadamer 1 ;_ terial n. 998, de ';l de de-

te suas f'onrlir.ões de pagamento. "lembro de 1.953;
JULGAMENTO-. ' ��'lF.� b) .o haver· concluido o curo

A SOTELCA � reserv::-do o direito de anular a concor 50 :::ecúndário no estrangei-
.

ve'iado
de nr tas ou de médj;l::J, sob

qualquer p"etexto.
A aihnissão à matrícuJ?

nhe<lc,;
.

á: Tüw"""<:amente
';n "l'r, ç'�4'�,c��?:o e

;L ;, de vagas fix�das

wentos originuis:
'. a) certid�o de conclusão

do cursa seC' _mdilrio, em

duas vi<J.5, com a juntada
dlls ficbas m""qé'''''· �A,
da· Drte';õn"l do � "10 C" ,>.

li-

r.1itp-c:: "r�A:�i'·;-:'\1"""s. �',erão ma-
j "'C'" .:�'" t0d"s os flué enl-"

nqf.-,--e,..-. "" úHÍl"1C lu�.aT"··õ.a
d�r<''';n�,.,8'). levada at.é a

segu.'1da decimal.

Departam'eto Central de COlnpras
Edital de Concorrência Pública

N. 64 - 006
Da classificação dos can

did2.tos s3rá divulgada um

ma",2' Ess�n3.do pelo Diretor

e É",sret':;:-io e contendo,
J.)õe"''''::;, Ol'; nOl�es dos cha

mad'1s' rJ i"8trícula.
Aos den'1!".is candidatos, se

o requ3rercm, serão forne

ci,das cel'tidôes das notas
alcanç2da� em cada discipli
na ,a.pós o encerramento cta

na1Ticula.
Pata ate chegue ao co

.nhecimento dos interes

sados, lavrou-se Q presente
editllJ q-'e será, na forma,

da lei, di+l"'ado pelos ór

g§,os de ; _

-"'onsa esrritE, e

falo,,", r'", C"iêital e afixade:

nesta SecÍ.'e"arb:
SeC1'e�ar'3,�' da Facqldade

de Filosofia, Ciências e lLc·
tras da Universidade de San

ta Catari'1a, ao�· vinte e urn

diaS 'do mês de feverein.
do ano de mil novecentos '

:;:essenta 0 quatro.
Aur .o,,, r-�u.lart,

Secretária

o Departamento Central
de Compras. torna público
que fará r-'lHlizar, no dia

18-3-64, às 10 {loras, n� sua

.éde, à Pr:;tca Ílauro Muller,
t1. 2 CONCORRENÇT A. "PU

BLIOA, nas con�"ições se

gúintes;

ante recibo, em que meneio

nará data e hora do recebi

mento, assinadJ por -funcie·

nário do Departamento Cen
eral de Compnis .

'c - As prop'Jstas' serão a

bertas, às, 10 horas do dia

18/3/64, e na presença dos'
I

propotlentes ou seus repre-
sentantes legais.

Universidade de Santa Catarina
. Divisão de MateI ia I

EDITAL N. 13/64
O Diretor da, Divisão de 'Matérial_" da

j Universid�de 'de� Santa Catarin<;t, devida

mente autorizado pelo Magnífico Reitor, faz
ciente aos' interessados que se acha aberta'
Concorrência

-

Pública, aprazada. para
- às

1,5,00 horas do dia 5 de março de 1964, pa
ra aquisição de uma camioneta.

lENDA

1 Camion�a, marca

RURAl.WILLYS, modêlo ..

1959 - Preço base Cr$ ....

1.000.000.00 Unidade .....,

Um Quantidade _ 1.
O}o1S. _ O referido veicu

lo encontra,-s� a disposição
do� Srs. interessadps,no DE

PAR.TAM:&;:�TO CENTRAL
DE COMPRAS.,

III - JULGAMENTO
No julgamento da concor

rência serão obsel'vadas as

disposições do art. 23, do Re

gulamento aprovado pelo
Decreto n. SF·25-08-61í382.
A concorrênciapoderá f "r

anuJada, uma vez que ten1-:;a

siào 'preterida formalidade

expressamente exigida pelas
Leis e a omiss8.0 importe em

p:t:ejuizo aos concorrentes, ao

Estado ou à moralidade da

Concorrência.
O Departamento Central

de Com'1ras, por sua Comis·

são Julgadora, reserva-se o

"ireito de anu.lar a Conco!'·

rência, caso as propostas a·

present:õ'das não co--�spor.
08..m aIDs, interesses do Esta

do:

Florianópolis, em,14 de fe·

veireiro (.�e 19tH.

Divisãó de Material, em1

fEyereirO de 1964.

Josoé Fürtkamp
DIRETÓR

19 de
tf - FORMALIDADES

1 - Os interessados deve

rão atender as seguintes for

malidfl.des: .o.
li- - apresentar- declara

ção "" conhecimento e súb·
misllito às normas do -Edital

n. 001-28-1-1963, pUblicado no

D�ri" r.\ficial n. 7.226 de 6

Ide fev.l'f!iro de 1963;
b - Os envelopes, conten

do propostas e documentós,
deverão ser entregues no De

partamento Central dê .Com

pas, até. às 8 horas do· dia
18 de março de 1964, medi-

25-2-64 Visto:
Aníbal Nunes Pires,

�iretor)
•

�.-------------------------------------- ----

DR� SEBASTIAO'MOURA 26-2-64

rência ou propostu_s caso sejam verifieados vícios na sua repj

)jzacão ou se as mesmas não correspoder.em aos seus ir

teresses.

Florianópolis, 14 de Fevereiro de 1964.
,

SOCJEDADE TERMOEDÉTRICA DE CAPIVARI -

SOTELCA

Eng. João Eduardo Moritz, PRESIDENTE

CIRURGIÃO·DENTISTA
CLíNICA DIURNA E NOTURNA

EX-DeE.tist� do Seminário Camiliano Pio XII de S. Paulo

Tratamento Indolar pela Alta Rotação - Prótese

HORÁRIO: Das 8,30 às 1'1,30 e das 14 às H� horas

2·s 4's e 6· FEIRAS'ATÉ AS 20,30
RUA NUNES MACHADO, 7 ESQ. JOÃO"'PINTO

Mocas 'Esfud-,n:es
,

(:"'uhem; ViCtur da Silva,
President,) .

ALUGA-SE quarto com banheiro casa

familia - Rua Dúarte Schutel, 33.

22-2 20-2·64

-'

. "

dade
•

MATRII� CRICIUMA SANTA (ATARlh
ENDEREIÇO TElEGRAFICO ,CRESCIUMENSE

Servicos de cargas e encomendas entre São Paulo - Santa Catarina e Porto Alegre
São Paulo 'Rua João Teooo;o; 670 - Curjtiba ...4_'l..

,

.

"

,

I'

iii

Filiais:
\

,Tubarão r la LaUro Muller, 50

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Objetivando
cialmente a sua

mais espe
reformula-

Consultivo e diretores
Comissão Central.

ção técníco-admínístrativa, À sessão solene' de insta
instala se, hoje, às 20 horas,

'

lação comparecerá o gover
no Teatro Alv�ro de <Zarva- nadar Celso Ramos" bem

'lho, a II Convenção Nacio- como outras altas autorí
nal da Legião Brasileira de dados federais, estaduais e

Assistência.' municipais.
Ao, importante' conclave A oumissão organizadora

estarão presentes a primei- decta segunda convenção é'
ra dama e presidente da, presidida pelo Dr, Gilberto

LBA" Dona Maria Teresa Garcia Bastos, diretor do

Goulart, a primeira dama e -Departamento de Maternida

presidente da Sessão Esta- de e Infância, sendo que a

dual, da LBA 'Dona Edith participação dJL--Comissão
Gama 'Ramos, sras. .dos' go- Estadual de Santa Catarina
vernadores dos Estados e está representada pelos Drs.
territórios e outras autori- AgriIil8 de Castro Faria e

dades, como o .Mínístro Hoyerdo Gouvêa Lins,

Charles Edgar Moritz, prí- Delegações de todos os

meíro vice presidente da Estados da Federação esta
LBA, membros do Conselho rão presentes, devendo, as

sr.�

•
O fIlAIS r.HHCO DIAIlID Dt SANTA I CAr I\jlll'fA

,.
o
•

o
Florianópolis, (Domingo), 23 de Fevereiro de 1964

Conferência ,de Iupula
LONDRES 22 OE A Grã ,Eretanha

projeta conferência de cúpula sôbre a ques
tão Cipriota.' A Inglaterra pretende, solucio
nar a situação de Chipre realizando uma

conferência com os delegados da Grécia e

Turquia caso 'fracassem os Esforcas das Na-

ções, Unidas.
-

da sessões plenárias, terem lu.
gar no edifício ao novo Ins
tituto. de, Eduçação Dias
Velho, gentilmente cedido

i
\

pela Secretaria de E\duca- dos debates nas sessões ple-
ção, ,- \ nárías, será discutido o an

, Através' dos estudos .·'naS';;.- te projeto de'Regimento In-

comissões especializadas e terno da Comissão Central

Com á presença de re

presentantes de todos os

jornais e emissoras de Flo

rianópolis, realizou-se, sex

ta feira, no Palácio da Rei

toria, entrevista coletiva
concedida "� imprensa pelo'
Reitor Joã� David Ferreira

Lima, quando o ilustre cate

drático focalizou importan
tes assuntos, ligados à Uni
versidade de Santa, Catari:

na.

CONVl!::NIO: 1 MILHAO DE

DÓLARES
SEIS ANOS

-,

Como se o Reitof
Segundo o Reitor Ferreira

Lima, o convênio prevê o

pagamento parcelado, du
rante seis anos .e a juros
de seís por cento.

Como se sabe, o referido
convênio fará com que a

USC seja uma das universi
dades mais bem instaladas
do país.

sabe,
Ferreira Lima assinou re-

centemente convênio com a

República Democrática da

Alemanha, no valor de um

'milhão de dólares e desti

mado a aquisição de equi
pamentos para 'a,Universi-

Pont� Agripa d·e' �Castro Faria·,
Sôbre O Rio' Lavatudo

êles, a dá mãe do atual pre
sidente do P.S.D. -' Sebas
tião Vieira;
Escnto o chorinho agúdo

de centenas de' crianças
que fiz nascer:
Sonho .dívagando, os acér

,tDS de conta de uma Cura
de 'oo�úeluclJe por uma ga
-'Ünha:;

EmlJaÍo-me, ainda hoje,
ao compasso triste com que

acompanha,:� os doentes
para a cidade, a procura de
outras esperanças:
Sinto o cheiro das quei-

.. .-

Ao ser assinado o contra-
to da construção da ponte
sôbre o rio Lavatudo, na es

trada que leva a' São Joa

quim, .o dr. Expedito Juarez

Vila Verde, 'genro do dr.

Agripa de Càstro Faria leu,
a seu pedido Q discurso

abaixo, com o qual agrade
cia a homenagem de o go

vêrno dar o seu nome àque
la ponte.

Disse de inicio:
É para mim, demasiada-.

mente honroso, �neste mo

mento representar' aquêle
que desejava estar ,presente
afim de receber esta ho

rttenagem por parte de S.

EJftia. Sr. Governador do
Estado. Srs.' Sras, posso
afirmar com a maior segu
rança que aquêle que, viveu

por tantos anos �ntre vós e

adqlliriu os vossos
"

hábitos
e costumes e amou" como

�Ós as tradicões desta Ter
ra e desta.'gente,-está pre
sente : pela vontade, pela
amizade, pelo afeto e peló
amor que sempre tev$

_

e

alimentou por es�a região.
peva pois dar cumprimento
'a minha missão de mensa
geiro/ daquêle que hoje é

homenageado. E dando cum

primento a minha missão
permitam-me que- vos ''leia
a mensagem, de um dos

Vossos, que vos ,traga a pa
lavra de Dr. Agripa de Cas

tro Faria que sem dúvidas

ficará gravada no bronze da

amizade, pelo fogo e calor
, da sinceridade.

Em seguida, o dj;;wurso

do dr. Agripa de Castro Fa

ria:

Revejo agora,

Reenvin"dicava día apqs
dia benefícios para minha

terra, mas só tarde os rece

bí. Como deputado esta-

como dià-

riamente, na solidi'io, mansa
e morna do meu lar, os dez

anos que passei nesta ben,

dita terra,

v!O'lt" ..

lágrimas

ve com o carvalho: "um dá

alimento para um dia e ou

tro dá sombra para 'todo o

futuro."
'

Sua gestão Sf3 caracteríza
pela visão ampla; mas se-

o -riada, de cada necessidade,
com precisao matemática
cios elos que às une.

'OutrelS (>}Q've1tnantes tira-

roda dêle e o soturnoem

vam os benefícios de

serrano, como Hindembur

go, deixá que as hostes ini

migas penetrem no vão da

pinça aberta .pelo seu exér

cito, entre o pântano e a

bôca dos canhões para, es

maga-Ias, entre, friamente.
C�lso 'é um demônio na

hora da .ação. Quem estuda
a sua "argúcia política há de
sentir que' êle acha sempre
um desfiladeiro de Inca

nale, onde derrotar o ad

versano, como Napoleão
derrotou os austríacos 'na
batalha de Rivoli.

saco, e os semeavam na

área geográfica do Estado,
'c9mo pedras angulares de
edifícios que nunca se in

terligarão.

Senhor Governador?

quem a homenagem, se .. ao

médico ou ao político? A

ponte sôbre o' rio Lavatudo
que levará o meu nome .. , é
um símbolo,

,

b Ihomenageado é' um pig
meu, d homeqageador um

gigflnte. U pigmeu viveu e

venceu ·em São Joaquim de

vendo-lhe tudo qtie -carrega.
Mas a homerÍagem tem para
mim,unf sentido Gaprichoso
e eterno: Sela e lacra

tempestades� bonanças; de-

sespêro� e compreensões;
apertllra� e ,dias de. prospe

, ridRde,

Faculdade Estadual

Êsse di, 1e cupu a na

ge desde as pequenas esco

las rurais aos mais altos

organismos de pesquisa e

cultura:
Com ,uma ,selecionada

equipe de professôr,�s e de

técnicos, ,êsse órgã'o esta

dual de ensino superior es

tá em condições de ofer!'}
cel' ao grande' número' de

" alunos que irá matricular
melHores
d !.

ensino catad

ense, foi crIado d�,ntro 'do

írito adrrliK'.istrà�ty,o A"j�' _'
. _" .

'" -_0'
.

._�

PROFESSÔRES, ESCO
LHEM

! CONJUNTO, UNIVERSI
- TÃRIO

Eu

Respondendo pergunta s�

bre o Conjunto Uníversitá

rio, declarou o Magnífico
Reitor que os terrenos da

'I'ríndade >- já pertencem a'

USC, mediante escritura pú
bli�a lavrada em julho de

62; constando de uma área

de aproximadamente 900

mil metros quadrados, fal

tando apenas a legalização
de pouco mais de 40 lotes,
o que não impedirá o inicio

das obras, pois serão adqui-
: ridos oportunamente.

Ainda sôbre o Conjunto
Universitário dísse o Mag-

e das Comíssões . estaduais
e térritoríais. Com tais me

didas, visa aquêle organís
mo assistencial que tantos

serviços vem prestando à
coletividade, tornar-se aínda
mais presente.
Da segunda até sexta fei-

ra serão realizadas as ses,
sões plenárias, devendo a

convenção encerrar-s�) no
próximo sábado.

madas e. observo o pixirum,
no teimoso desejo da ajuda Celso vê Santa Catarina
mútua; cantarola no meu. na polidimensão de tôdas
ouvido, o chuê das águas do as suas necessidades; ou- pergunto "a mim mesmo a

Pastinha; ensurdece-me, ain- tros Govêrnos sentiam pa
da, o redemoinho das

-

águas ternalísticamente, cada che
do Lavattido fora do Leito; fe e, na missão .símples de

Revejo o Joaquinense, o trocar benefícios .por -votos,
melhor homem da terra, na, pensav��, aqIl1jB�l'!tr�,r.. .

sua hospitalidade generosa Celso ;�ein�ia,�êuliúÍl'�s no
'e simples; desenho na men- vas; outros �dmi;)istI-à'dóiés
te o agregado fiél' e inconso- cultivam a rotina em que
lável à cabec�ira 'do Pa- dr)'rmiloi.Il'l p'0r vários"lustros
tão, prqnto para, tudo. os Catarirknses.

"

Eis as recordações do Celso é a dinâmica inteli-
médico! gente que progride;' �utros

/ administradores "a ;rotina
�embro-me, entre alegre c�istalizada que· rola.

e pesaroso, as �utas politi-" ,

cas; a 'chegada dos cavalei- - Celso I:UW' sape rmprovi
ros alinhados em fila; ré- sar, só dá soluções' aos pro-

, passo' a dificuldade de man- blemas, cujas �equ!j.ções já
tê-los' calmos e' tranqüilQ'i; foram, resolvidas. No seu Há na homenagem dois

em face das emoçôes violen: Govê,rno não há
- obras sentidos; ,:o-<de dár 'a um

tas. " agrel3sadas. O
I

povo já se.l dos chefes-'- da: f:il� dos an-

Quanto qesejo em' abrir vai aéostumando à dinâmi-' seios Joaquinenses _lIma hon-

o portão de um 'potreiro, ca de seu 'Govêr:r1o e C�lso, raria que lhe perpetue o

para ver a fisionomia sereno mas bravó, enérgico nome para todos '�s tem

er'irn;üvecida do homem cu- mas calmo, preSSIonado pe- pos e o desejo de selflr, com
jo cavalo se raspou para a la oposição, más irredutível, o ato, uma litmiza!;l� entre

qúerência! filtra, entre Atenas e Spar- nós' dois que, feita 'com o

-Nunca fiz 'inimigos em ta, os dados ,.que .manipula 'calor da �e, sobreviverá sob

polítiéa; ,'vencido ou' vence- na mão e -no c�rebro .. E ca- o olhar de Deus.

dor a calma' voltava à ci- da manhã; de�cansado, es- Meus caro.s Joaql;linenses:
dade.

> colhe, de 'cabeça .fria; a so- que o dorso, -da PQrite que
luçãô I melhor ..)'

"

leva o meu 'nome lhes traga
,. Celso trata ai) política o .pr0gres�0 e que, as águas
como um' problema mili. do' Lavatudo cantem ,eter

taro Iludem-se, profunda- namente, numa música em

mente, os que o julgam ho- surdina, prece de" proteção
je um indiferente. là nossa terra e à ,nossa gen-

O Capitão é soturno e te.

frio, calculista
\
e conscio da Senhor Governador, mui-

sua capacidade e do valor to obrigado .e que DeUS o .(

de seus granadeiros. proteja na obra grandiosa
Tudo e todos se agitam que vem realizando.

dual, sem encontrar ,re�is
tência por parte de Nereu

�amos, conseguimos o tér

mino do Grupo Escolar e

a ligação de Urubicí a São

Joaquim.
Como Deputado Federal

conseguimos, juntamente
com os companheiros de'
b'ancada, as verbas para o

Campo de Aviação, a esta- Corn a inscrição excep

ção! Metereológica e as ver- cional de maiE; de uma cen

bas para o Hospital. tena de 'candidatos, reali-
Do Govêrno Celso Ramos zou-se de 17 a 19 do corren

aí estãoos benefícios espon-, te, o Concurso de Habilita-
tâneos.

'

ção ao Curso de Pedagogia
Eis o político da Fac�ldade Estadual de

, ,

,

Quem homenagea? J,É Cel- Educaçã,o.
so Ram'os. Seu bom senso,
sua afinidade às' coisas ad-

Reitor Ierrelra lima concede entrevista coleíiva-

Convênio com a AlemanHa 'no valor de
r,

de Dólares para: compra de: Equipamentos-Zonea-]
menta do' Conjunto llniversitárlo

. '--...;;., .,

dade de Santa Catarina.

Interrogado a respeito o

Reitor declarou' que o con

vênío, baseado no dólar de

ajuste Banco do Brasil-RDA, Respondendo pergunta sô-

é extremamente vantajoso" bre se a Reitoria tinha ' al

pois o dólar custará apenas gum plano para a distribui

quinhentos e noventa cru- ção desse equipamento, às

zeiros. Desse modo .os equi- unidades" 'declarou o Reitor

pamentos serão adquiridos Ferreira Lima que antes de

a preço bastante reduzido assinatura do contrato, ha

em relação 'aos, similares' viam .sído encaminhados às
�

..

� '.
vendidos no Brasil. diversas unidades catalagos,

pára que OS" p;rofessõres e
'

as Congregações escolhessem
o equipamento necessárío
às suas escolas.
Êsses, catálogos já foram

encaminhados. a República
Democrática para. a seleção
do equipamento a ser ad

quirido.
Disse entre 'outras coisas,

que o material a ser adqui
rido é de alta precisao,
constante' de microscópio,
eletroencofalograma, todo o

. equipamento de engenharia,
mecarnca, gabinetes foto
gráficos completos,' projeto
res, aparelhagem, .para fH

mar, gabinetes , fotográficos
completos, clicheria ( e até

'li�ros técnicos.

nífico Reitor que o zonea

mento e o projeto da: Esco
la de Engenharia Industrial

serão entregues possível-:
mente no dia 4 de Março.
Como. se : sabe, 'e a aula

� �::' t.,' .... :; '!' • � •
1 ... I'�

.

mágna :?ai iiGIw.ye����,l �é.
r!Ío� ministtida peié' R�ito.r
Eliseu P��lioli, que v�ra 'a
Flor.ianópolis acompanhado
de' técni�os e engenheiros
da Di-visão de Obras da Uni
versidade do Rio Grande

do Sul, realizando na opor
tunidade, ampla dissertaçã'o
sôbre o zoneamento do Con

junto Universitário e' o pro

jeto da Escola de Engenha
ria Industria1, ilustrada com

a projeção de slides em

côres e a apresentáção da

maquete dos 'trabalhos' a

ser:em realizados no refer�
do conjunto.

'Mais adiante, prosseguiu
o Reitor Ferreira Lima di-
zendo pretender iniciar as

grimeiras obras no mês de

abril, dando, inicio ao au

mento do pavilhão da Fa

culdade de Filosofia. Quan
do as demais afirmou ter

mantido enteridimentos 1vi-
sando o iaício dos projetos
o mais _ràpidamente po�
sivel, projetos que deseja
prontos até julho.

HOSPITAL DE CLíNICAS

Sôbre o' Hospital de Clíni

cas qUf será edificado' na
, Trindade, disse' o Reitor

'Ferreira Lima já ter apro

vado' a co;;,corrência rública

para a elaboração do pro

jeio definitivo, que será
feito pelo prof.' Hélio FeF

reira, Pinto, tendo como

consultor hospitala� o prof.
Odair Pacheco Pedroso, a'

alta autoridade
� do

copstrução
de hospi-

se não fal

de�tacadas

I, les1a' da armeão loi muito boa
Como foi, amplamente, Ó Pavilhão de 1\gricultura .por área é UJ:h dos meího-

noticiado, a Festa da Pro- exibiu a produção agrícola res do' país.
.

dução 1964, em São Joa- local, e conseguiu chamar

S1uim alcançou o maior êxí- atenção para o que lá foi AFesta da, produção do,

to, apresentado. Quem o visi- ro\u os dias 15, 16 e '17, lá o

'Com a presença do 'se- tóu, não dirá mais, que na' dr. Luiz, Gab riel, esteve es

nhor governador do Estado, serra, o mais importante é ses três, dias: vendo, assis

que chegou em São JO,a- o pinheiro e a criação cam- tindo, informando e colheu'

quim no dia �4 às dezoito, .peira. Em São Joaquim do dados para execução do

horas, '8, pre�,tdida p�10 <�e:: existe, realnp.�$1�,)�J?a a;�r,�- �rRp�ln�1\l?94 de assistên-
,

. .;., ,,',í . "'- ,,�, )," cultura, a �ric\l9.1it;lra !V.aJ' ;C,i�,i:.,té.'ê,riiC)t,�,1P'''ara a Regiãonhor Secret�'pr9 !1tlll ,�:g;ri9\f!�- \ 1
r �

tura Luiz dabnel;: :)$'e�or ser assistid�i'é'Qni�i I' me�êçe: \ :dd1 càfi;iJtk de Lajes, onde

,:i:�mael Nunes, Prefeíto Mu- que seja, ptInCipalmentl( a !são Jdaq'J.im é urn dos mu

,��Ç:*fll de São Joaquím; dr. agricultura da batatinha! nicípios de' maiof importâu·
Vilson Vidan Antunes pre- cujo rendimento de cultivo cia.

. • � I.

sictente pa Comissão Execu-. ''---"----------------�-----

tiva Ceiltràl; a programação �"da Festa da Produção de.�·
',I'

I

correu, como' todos deseja:-

'�-
'_

'

vam que decorresse.
o f'1 -

-, '.

/No dia 15 às dez horas, o "tt�, \
senhor governador Celso �� ,/
Rimos inaugurou, solene- �,� _... ". -:·���.--=:=-:;o:o=;<rrri'..",' '--',

'

mynt�; !l. Festa da Prodl,lção <::"'"

ru�;'���/ ""'''"
- '--I,... v'

19,,64, diante de uma multi- " "J J"'-- -

! ti'i,' '-'./
'

,

dão intetessada em ,entrar ", I _

no Parq1,le de Éxposição.
Dépois de aberto os por

tões ao R:lÍblico, as autori

dade's
_

f�ram
.

para o pavi
lhão do Comissariado para
ouvir o discurso da inaugu
ração pronunciado pelo Se-,

cretário Luiz Gabriel depois
da palavra de orador oficial
da Fe�ta da Produção 1964

,

c:ue foi o dr
..
Vilson Vidan

i\ntunes.
Em seguida acompanhado

as autoridac,ies os' visitantes,
expositores 'e técnicos per
correram os pavilhões,

_

O Pavilhão da Festa Esta
dual da Maç� foi denomüla
da Governador Celso Ra
mos e o Pavilhão' da Agri
cultura foi chamado. Secre-

.ma acentuou que -as primei
ras escolas' a se instalarem

na Trindade serão Ciências

Econômicas, Engenharia e

Odontologia.
\.

IMPRENSA UNIVERSITA
RIA

Respondendo pergunta sõ-"
bre a Imprensa Universi

tária, disse o Reitor que o
I

seu equipamento já está to

do adquirido e na Reitoria
aguardando apenas á .cons

trução do prédio, que será'
iniciada dentro de quatro
dias, estando a sua conclu

são prevista para três me

ses, entrando logo em fun-

cionamento.

CASA DO ESTUDANTE

tnterrogado sôbre a Casa

do Estudante, disse: que a

Reitoria, enquanto não é

construída a def'ínítiníva na

'I'rindade, .procura uma so

lução de emergência tendo

iniciado gestões pará alugar
uma casa no centro; da ci
dade. NQ entanto, tôdas as

que foram oferecidas não

corresponderam a expecta
tiva, quer pelo .estado de

conservação, quer pelos pre

ços exorbitantes, Mantém,
no momento a Reitoria, en

tendimentos visando. a loca

ção de um hotel, _onde se

rão, instalados, inicialmente

cinqüenta _ estudantes.

Responde�d.o pergunta sô-

tário da Agricultura
Gabriel:
Com participação de Ex

posição Regional de Ani

mais, o Pavilhão do Pro,fe
to Gado Leiteiro '--, Autar
quia DBL, abrigava 120 ani

mais de raças le�teiras e ra

ças de corte de criação es

tabulada.
A afluêlfCia \

de visitantes'
ao Pavilhão da Exposição
Regional de, Animais,' foi
uma das frE)quências mais
alta's.
No pavilhão da Festa Es

tadual da Maçã, a frequên
cia foi·' das melhm;es 'até

,

.

." :1í:t:'
. poje, regi�tra,da n�ú:rl'a expo-\

/

um M,ilhão

pronto em marco
,

bre o problema de trans

porte para a Trindade, já
que êste ano vão funcionar

ali, duas Faculdades. Disse

o Reitor que a Universidade

adqufriú' para êsse fim um

ônibus Mercedes Benz; que

transportará alunos, prof'es
sôres e funcionários das
duas Unidades.

Criação da Rádio

versidade, Mecanização
Divisão de Pessoal da Rei

toria (já concluída) conta-'

bilídade, almoxarifado: pro
tocolo geral foram outros
assuntos abordados pelo
Reitor Ferreira Lima, res

pondendo perguntas dos re

porteres presentes,
(Cont. na 3". pág.).J

Sen�r Governador.

Luiz

I'
O nosso comum amigo, Prof. Oswaldo Rodrigu�s

Cabral, antes de viajar para o sul, em missão' cultural
e universitária Junto a faculdades argentinas e' um·

gt1a\�as, transmitiu-se a esperança de. ao seu regresso,
'

• já poder liga;r o selJ aparelho de televisão e pegar algu· '

ma coisa.

Segundo êle, até agora, os proprietários de TV em

Florianópolis, pela técnica estatística, estão assim clas-
siÚcado; ,

'a.) '�ele-esperadores;
,

' b) - tolo-espectadores,;
c) _,.:. tele,visíonáúQs.
I, '

Ontem, reunidos à esperança do Professor Cabral,'
diversos componentes dessa equipe trifásica, endereça-'
ram-me, apêlo no sentido de o' seu grande govê'rno lhes'
dar, através de um grupo de trabalho nomeado para
tratar especificamente do. assunto, os resullados dàs
prov'idências que V. Exa. deteminou fossem tomaelas.'

O firial desse pedido está assim expresso:
_

,,"Os iIlfra assinados têm por certo que o

_eqlinehte gQvernante, catarinense, compreell<',
dendo. a situação aflitiva e apale�mada de' tan"
to coestaduanos seus, 'frustrados diante ele, te
lás.estagnadas de TV, haja por bem, fiel aO'

,

seu espfrita democrat.ico, veraz e p�ogressista,
'

determinar' informá-los, em ,nota 'oficial, 'do

que houver a respeito."
A transcrição do tópico acima limita e confiaa o

assynto;-que lhe levo, ae público, para prova de que os'
atendi, com as certezas de ,que V. Exa_ também o fará.

I r GUILHERME\TAL
PS Abdala Jacó Nagibe � um dos pos-

tulantes '"T' recomendou-me que "alertasse

,S, ,Exa. sôbre o segYint,e ponto: I1a hora que a

TV funcionasse em Santa Catarina, o Tesoura

receberia de renda mais uns duzentos

ltlOes,
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