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, :,.:_�.::_::,{S� do Boletim Geometeornlógico, de _

.

·�"""..Joo"""'''''r.SEIXAS NET1:0 válida até às 1.:{,18 hs. <1_0......._....
dia 25 de fevereiro de 1964

FRENTE FRIA: Negativo; PRESSÃO ATMOSFÉRI·
CA MÉDIA: 1014.7 milibares; TEMPERATURA MÉ·
DIA: 28.1° C; UMIDADE RELATIVA MÉDIA: 74.2%;
PLUVIOSIDADE: 25 mms: Negativo _ 12,5 mms: Ne

gatívo _ Grupos cumulares -r-r Chuvas ocasionais e

esparsas _. Tempo Médio: Estável.

�m"vígôr desde 'ontem o novo salárioMinimo
,

/

faz'e,o'da ameaçada de invasão no
'

Estado
I ,leucemia poderá ser curável

LONDRES, 24 (OE) _ O

'q1límicO Gaston ':Nasesse�,
cujo suposto sôro contra' á

, , leucemia .toi proibido pelo
, govêrno'_ francês, declarou

que I continuará elaborando

,

na Grã-Bretanha. 'V:ários' ho
mens de negócios, em sua

maioria Escoceses e Irtan

de,ses, confirmaram a imo
prensa que concordaram
subvencionar as investiga.
ções de Nasbssén.

_-----1�--_.__ .._._ .. ,---'

fortes condenacães na Síria
, ,

,

DAMASCO, ' 24 (OE) situada a 175 quilômetros
Um tribunal militar espe- de Damasco. As sentenças.
cial, ditou for�es .sentenças foram de dez a vinte anos
de prisão a cinco pessoas de trabalhos forçados; por
acusadas de terem ameaça- terem pedido aos trabalha.
-do a '�Segurança., do Esta· dores que' entrassem em

do", na, vocação de Homs, greve.

Redução nos Impostos
,Alfandegários \

'WASHINGTON, 24
, (OE)

_ Os Estados Unidos apre
sentaram novas propostas

- .sõbre a redução dos impos
tos da altandega. Segundo
fontes autorizadas os Nor-

te' Americanos estão 'com o

objetivo de chegar a

acordo na c"onferência
sôbre esse assunto se

zará em Genebra

próximo.
em

, QUOrUm a pártir de hoje
M ,C"

' ,I
"

I'�a amara

NOVA IGUAÇÚ, 24 (Ü}!;J
_ A fazenda do Guandú, da'
Vila de Cabano terceiro,
distrito de Nova IguaçtÍ,

. poderá ser invadida a qual
quer momento. O fazendeí-

ro .Jacob Gambase vem re

cebendo constantes ameaças
de que suas propriedades
seriam invadidas por volta
das dez horas de hoje. No

local já se encontram oito
/

BRASÍLIA, 24 (OE) - Já cação se' fizesse no diário

está em vigor a paI"Úr de oficial de hoje: Imediata

hoje os .novos niveis de sa- -mente foram mobilizados

lário mínimo em 'todo õ 'Ter. , os funcionários do diário

ritório Nacional. O diretor oficial, apesar do adiantado

da imprensa nacional, sr. da hora de domingo, .permí
Brito Pereira esclareceu que tindo assím, que o decreto

a publicação do decreto pre- do novo salário mínimo Ios
sidencial estava marcada se publicado na edição que

para amanhã mas as ultí- circula hoje. Por outro' la

mas horas da noite recebeu do, no Rio. o superíntenden
ordem da presidência da te da Sunab reafirmou. es·

)- , ",

República para que a publí- ta,manhã que toda .

a rísca-

soldados da Policia Militar

de Nova Iguaçú. AS íntor

mações dãp conta que os

militares estão pratícamen-
te desarmados.

.'

SOTELCA:' ··Empree.ndimento
\

grande significação

"

Bra,síli? 24 \(OE) Os lidere.s� dos partidos
, na 'eamara I dos, deputados esper�ll'l�'� qtie ," a'

"partir de. amanhã=hâja-quorurn- naque� .c�,
......
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Na secçao mdustnal, diante da maquete da obra e de um mapa da -regían, o' enge..,
manifestou sua esperança que nos proXlmos nheiro Luiz cdÍs de Oliveira explica aos visitantes os trabalhos de captação de água

dias .sejam votadas pela camara importantes do rio ,Tubarão até a.u!iina da Sutelca. Em :primeir� pp.no aparecem,: no' ná'g�ante,
. - º presidente da Usimínas Dr. Amaro Lanari Jr., 'o titular da, Pasta da Fazenda' Dr.

rnaterias. '

<, Eugênio Dom Vieira e-o presidente da Sotelca Dr. João Eduardb l\'IOl:itz
'

---_,

Navio
"

p��lã':,
Atendendo solicitação da

Alfandega de Florianópolis
a Corveta "ANGOSTURA"
fez entrar no porto desta

cidade o navio de bandeira

argentina "BARILOCHE"

que estava fundeado a-cêrca

de uma milha da praia, na

enseada da Pinheira ..

No momento pros,seguem
os ...... inquéritos instaurados
na Capitania dos Portos e

na Alfandega 'de Florianó·

polis. \

O navio transporta" cêrca
de sete mil sacas de café.

NITERÓI, 24 (OE) _ Pe·
sadas chuvas continuam

caindo sôbre a área do rio

Paraãba do interior Flumí

nense � em São Paulo. Hou

ve 'Substancial aumento na

vasão do rio Paraíba, afas·

tando, pelo menos, tempo·
rariamente a pOSsibilidade
da Guanabara. O' coordena·

dór do, racionamento na

Guanabara, almirante Mi·

Anti ..Stalismo
MOSÇOU 24 (OE) Uma revista sôbt'e

impressões historicas da ,União, Soviética

pubHca hQje novos eventos da maneirá co

mo' Stalin aterrori�ou ao povo soviético du

rante
�

trinta anos. O presidente Stalin, co

mand�u pessoalmente as campanhas re-

',gressiv�s -realizadas em seu territorio.

guel Magaldy, infqrmou que
na segunda feira próxima
será novamente examinada

o sistema I

energético
Guanabara.

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

Congresso Estudantil
comunista no CHILE

SAO, PAULO, ,24 (OE) _

A .'Liga Estudantil Democrá·
tica de São Paulo divulgou
lflanifesto .' de .recurso ao

segundo congresso Latino·

Americano da Juventude, O

conelave será .. re:;tlizado
----_.'_-

no

Chile de '� a 14 de março.
Diz ainda o comunicado que
o Congresso de cunHo, co.

munista, não conta com 'I

maioria das entidades re·

presentativas da júventude
brasileira e Latino·America·
na.

",Ix Assess-or de Kennedy vai escrever
\

I �. ,.
'

: __,
_

livro sôbre a frustada
invasão de CUBA

'T Y Rádio
Entrevista

Ginásio
Coletiva'

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

Greve, nas Entidades Assistenciais,

WASHINGTON, 24 <OE)

Iízação do orgão no Territó
rio Nacional já receberam
instruções pala agir rígoro
samente contra' qualquer
tentativa de especulação de
corrente do novo salário
mínimo. Disse o presidente
do Orgão que a Sunab está

tambem empenhada na ror

mação -de estoques para

competir com o COmercio,
evitando assim casos de es·

peculação.

de
pàra S.(.

\

Aspecto da vísrta realizada ao canteiro de obras da Sotelca. LadeaI�do e Dr. Ama,ro
Lanar! JI'., vemus os Drs. Joãn.Ednardo Moritz e Luiz Cais de Oliveira, Vemos, ain

da, no f'íagrante, O Sr. Jaime Sá, diretor comercial, e os' Drs. Newton L\lÍZ Pizzolattf
e Wfussiü Medeiros, respectivamente consultor jurídico; e chefe, de relações públicas

da

. Argentino refid�;
i�'fánde�9a -Inquérito
.Chuvas continuam em S'ão· Paulo

Outro aspecto da visita às o1Jras. A Sotelca terá a sua pri..
Pleira uni�de de 50 mil KVVt inaugurada em outubro

J;lróximo

_ O sr.Theodoro Horensen,
que rm assessor especial do

presiden�e Kennedy, abor·
dará nova informação,' sô·
bre a fru.strada invasão da
Bahia de Los·Cochinos. Ho·

rensen foi assessor e'special WASHINGTON, 24 ,,(OE) refletem a OplllIaO publica
TV Rádio Ginásio será o de Jlj>hn Kennedy e renun· /'

de seus Países, Bem medi·

tema abordado. na entfevis· \, ciou a seu cargo para se de· _ Se os Latinos America· dos os sentimentos dos La ..

dicar a' preparação do li.. nos pudessem votar a tr�s tino·Americanos, isto não,

vro
.

do qual se referirá de novembro do corrente quer dizer que o atual go·

com su� relação aos onze ano, mais prova;eV é que o vernador do Estádo de No·

anos com o senador e mais próximo .presidente dos Es� va York fosse o presidente
tarde presidente. Durante tados U/.1idos 'fosse o 'sr. Norte Americano mais po·

uma entrevísta pela televi· Lelson Rockefeler. Tal, é pular do resto do Continen·

são Horensen negou·se a in· pelo menos a imJ?ressão te. O, níveL de simpatia e

dicar, que éra o responsável que se deriva' nas op�piõe,s.. f e r v o r ... despertados por

pelo na,)nvass,o e.. expresaS, por djplQl9'!atas,e Roo §.velt, 'e Jolin

';�r
'

" . '.,", ", ,.. '�"" ,:,
, ''''�i,Li�i,ãCi •. :d.JIiéÜ�\1

'

Rockefeler- candidato a
"

\
'

� t pr'esidênc.ia. dos, EUA,

<,

Ao final da visita realiza- 'Va.:tL município de Tubarão,'
da ao canteiro de obras da ., Encontravam-se presentes o

SOTELCA, ,o Dr. Amaro La- Dr. Eugênio Doin Vieira, ti·
nari Jr., presidente da USI· tular da Pasta da Fazenda;
MINAS, vivamente ímpres- o jornalista Mareio Moreira
sionado com o que 11)8 fôra Alves, dá Standard Propa-,
dado observar, afirmava o ganda; jornalista Nei Ota

,seu entusiasmo pelo magní- viani Bernes, chefe do Ser-
fico empreendimento que viço de, �Gões Públicas ri'virá contribuir de, forma de- da Usiminas; Sr. Antonio
cisíva para a resolução 'de Rebelo Horta, assistente;
dois fundamentais proble- Dr, ,Rubens Victor da Silva,
mas catarínenses: atendi: diretor do Departamento
mento à' demanda sempre' Central de Compras; Sr.
crescente de energia elétri·, Waldir da Luz Macuco, di
ca e mais trabalho para a reter geral do Tesouro do

região carbonífera, Estado; Dr. Paulo de Freí-
tas Melro, presidente da

ÇEE; Sr. Ivan Matos, dire·'
I tor do Serviço de Fiscaliza-

o Dr. Amaro Lanari .Ir:, 'ção da 'Fazenda; Sr. Arony
que veio ,ao nosso' Estado a N. Costa, assistente da Se·
convite do Govêrno, após cretaria ,da Fazenda;
mante� contac,tos com as Nelson Cabral, d,o gabinete
autoridades e proferir con· 'do secretá.rio da fazenda;)
ferência abordando o pró· Dr. Peter Schmitausen,. di·

blema da' siderurgia e sua retor técnico da CEE; Dr.

ligação com o carvão, per· Alvaro Camargo, eng. da

correu, em companhia', de CEE; jornalista Salim

seus assessores e de autori· guel, redator da Agencia
dades governamentais, a Nftcional 'em Santa Catari·
Companhia Siderurgica Na,· na e do setor de imprensa
cional e a $otelca, em Capi.' (continlla na jla pagina)

VISITANTES

Voto para os cabos'" e' soldados�

'EMENDA COSTITUCIONAL
Brasília 24 (OE) O 'Senador Vasconcel

los To�res elal,1orou projeto emenda consti
I' iUcional envian.do-o a mesa do senado per-\
mitindo o voto de sargentos, 'cabos e solda
dos das forças armàdas nacionais. A. 'emen
da permitirá também os votos dos analfabe
tos nas, eleições de todo o P�ís.

ta coletiva que o professor
Lídio Callado estará conce·

dendo às 16 horas de hoje
RIO 24 (OE)./O ministro doi Tr9balho à imprensa.

I 'h' d s funcI'ona Como se sabe, o professor
tentara' conci iar 0.1 e a greve o'

-

Lídio CalÍado é o coordena·
I
rios do SESI" SESC, LBA, Pioneiras Sociais dor geral em Santa Catari·

,

'entidades "a$s,istenciais. O mini,stro 91" do �efe�ido prGÍgram�.
" .' )" :,.. ,A entl'Avlsta, que tera ca·

,6;rluyJáf.:ü,t: li/d ,t�l'fle d,e 'hoJe, ,ÇQT:> rater cOlet(vo" sÚá" reahu.l
. , �. .

, ;:

�'t�t�i��<;:

Outro racionam,enfo na Guanabara
RIO, 24 (OE) _ Será

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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' CASA DOS fREtOSFAZ SABE;R a todos que '

presente edital de citação
virem ou dêle 'conhecimento
tiverem, que por parte de
ARTHUR LUCIArW' GAR-
CIA, brasileiro, .casado, la-

vrador, residente e domici
liado nesta capital, foi re

querido, em Uma' Ação de

Usucapião, um imóvel situa
do no sítiá_de Capivarí, dis-
trito de Rio Vermelho, Co- A mão governamental co-
marca de Florianópolis, me Braço do Norte, cidade 'meça a agi!' com fôrça c vi-
díndo, de frente, 368 metros, pequena mas 'progressista goro Pontes escolas;' delega
onde confronta com o Tra- situad8,- no Sul do Estado cia de pol�cia começai11 a se

vessão; .

fundos, medindo
.

vem, de maneira prolunda, rem construídas; O Curso
173 metros, e confrontando sendo modificada por Sua Regional ·transformam-se
com os areais; sul, medindo' Excia., o nosso Governador. em Ginasial. A Escola. Nor-
1.869 metros, e .confrontan- Local onde. antes sàment� rilai gr-aças à ação do gra\l-

-

\

d') com Reduzino Luiz Flor'· existia ódio, injustiça e ba- de DetJutado Dr.
f Lavro

e norte medihdo 1.869 me- rata politicagem vé-se hoje Locs está em véspera de
tros, confrontando com Gre . em ambiente de. verdadeira_ ser aberta'.
gél'io Flor e Anastácio Lú-· evolução social. Nas, ruas são substituidos
cio l'erefra. Temj::los atrás. existiam postes de madeira por poso

dois campos
. verdadeira- tes de cimento.

o'. Feito. a, justifioação da pos-
.' mente opostos; ° pesseQls-

.'
.

.' . c:'
'.

'

.

.

se, [oi .a mesma 'julgada pro' ;. mo e o udenismo. Ambos lu_
.'

A sociedàde rrCebe' novo�III""'.-':::.)p.--.�:.;-.•...,:...- ,.' cedente por sent?nça:Epa:nt' ta:,am

c�m
objeti'los diferen ImpUlso pelas mãos do gran-

") ....'Ir�

... {'�rfIl':
�f1

. '.
., -,que. ...chegue

ao. :ISOJilhçCi.l118n; ..
·tes. ,"- ci' .aCl.� não. (crescia. O de industrial I Sr. 0svaldo'

�
.

..

.

.. ." ia tie todo� �dbU qbe \.S_e' p'rcgress� )ma-ü\� l�.g_� qe. ,W�S�ha::... '._
I

.. > _
f

''---
. expedisse (} presente editai'·. suas por as. Ta11lez so um Tqdos trabalham. Não.

,

.

..

.

�� ��ai��n;�ed:�;�� ������ ... :m�:gr:o:e:�e::�:a;::�:iam: ����:de:i��r i�!�:�:�:s ���:" .'�., :, .. ,
.

no h1gar de costume. DaC!o.. Entrava um e·' .saia. outro. tidárias.· Todos são ,amigos.
e' passádo nesta cidade de. Continuávamos os mes1"1Os. Todos estão unidos num

Florianópolis, �Qs dezenov.e···' De repente algo extraordi- 'mesmo ideal.
dias dr ú1ês, de fevereiro 'dÓ' ná.rio acontece.

.

..

I Todos qnânimes em dizer
ano ele'mil nov�centos € s�s- "_ As r'édeas do.govêrno Esta" que éelso Ramos foi o me-'
senta e 'quatro.: Eu, Edson': duar são entrégu€::; a' algflém lhor Governador que Sl1nta
subscrevi. qUê começ� a inspir.ar con- Catarina· teve até a data' a-

fiança.
.

tua!. "'1"1....
. João . Marcond�s de i'4attos' . A mentalidade _,dps' opost.os Laércio José Michels
Juizde_ Direito· Titular . setores políticos foi 'se modi- . Acadêmico da Faculdade

2Ú: ,ficand0 em r:tlinha' terra. de Odontologia
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N A S·C I M EN T'O 's
Na Cidade de 'Tubarão no' dia ,lI do .cor�

rente, foi enriquecido o .tar .do dr. Wa:lter de
I �; Bona Castelan e de sua exma. esposa sra. Sil

I i ,'via Tereza Castelan com o. nascimen�o de
I Illtuma robust� -garotinha que na pia batismi31

i'lrt:;cebeu o nome 4e "PATRICIA. -
.

1 Ao;:, venturosos papais as felicitações de

['0 ESTADO"

_ . .
.
..,

Com satIsfacao notICIamos o naScImento

pe EDUARDO, .filho do' sr-;-'Frederico G. Mi

:nato e - de sua epô�a
-

ra. Maria de Lourdt:3

Minato: A Eduardq. e seus' g�nitores
/

nQssos

vISITANTES: .

visitante é concunhado do
.

sr. Prof. Ivo Noronha, Re
dator de Debates da Assem

bléiã Legisíativa do Esta:ffo,
que aquí veio em merecidas'
férias, especialmente, para
conhecer as belíssimas

praias da nossa" tão falada
Ilha Verde.

\1 Acha-se entre' fiós: o distin
o casal, Paulo. Pagano e

tua exma. Senhora. Maria de
.ourdes ROdrigues pagano,
le alto funcionário da con

'eítuada Cervejaria BRAN

rIA. filial maltaria de Pôrtó

pegre, sendo que suá exma.

?enhora é .Chefe' de Sêcção

le Comunicações tio Institu
o Brasileiro de Geografia e

tstatística naquela prospe
'a capital Gaucha. O ilustre

Desejamos ao distihto
casal quê orEj. .nos visita, fe

·liz �es·ti1diá eih"' 'nóss:!t Capi-
\:;.� ]-i,

tal.

. -_

evera alinOir 1. O milhões orça:
-

menlu Br.itânico oara 1964..65
LONDRES (BNS) - Ca�-' terrinas - um aumente de alheios à mesma e a terrító-'

249 milhões de.,.estyrlinos sôcula-se fue as prováveis re-
,

reitas dos departamentos ci-.
vis britânicos durante o pe
riódo dê 1964-65 elevar-se-ãc
a 4.550 milhões de libras es-

EDITAL

JUIZO DE DIREITO DA VA,
RA DOS FEITOS DA FA�
ZENDA <,

PÚBLICA E ACI:
DENTES DO TRABALHO
DA COMARCA DE F'LORIA
NOPOLIS.

EDITAL DE CITAÇÀO CO?>'!
O PRAZO DE .TRINTA (30)
DIAS.

"

O Doutor João
...Ton;litz

Marcond�s de Mantos,
Juiz de Direito . Titular
da Vara dos Feitos da
Fazenda Pública e Aci
dentes do :Trabalho 'da
comarca de Florianópo
lis, Capital do Estado de
.Santa Catarina, na Ior
ma da lei,.,etc•.

7"-

«

\
.

-. ,� ..

�

• lias coloniais; juntamente t /" ")n/�c' /"'Y}i"-n�'1C
com 35 mÍlhÕes 'de esterlinos � L· Lli tt c: . '/11 te) //v...}

,

,.para o Departamento de lt

Cooperação Técnica e 9 mi-

�lhões de esterlinos para se- ,� \�.

.

"".c.' lI{ .:...
-e.

L.�.e....-c..r-"-rem destinados ao desenrolo .. ... _

vimento e bem-estar das co-
�

lónías. ..::_.._, -__..;. _.... �:_ fOs gastos britânicos no
-

.o

capítulo dá defesa durante 1 ---- Em atividades com a imprensa brasileira o "gabinete
O' período de 1964.·65, contor- de Relaeões Públicas do Palácio do Governo" com a realizaçãome o Livro publicado a 13 -

do corrente .em Londres, és- da na. Convenção Nacional da L�gião Brasileira de Assistência.
tão estimados em 1999 mi-

lhões de esterlinos. Os Cál
culos pata gastos civis 'e de

defesa, considerados global
mente" ascenderão a 6.549
milhões de esterlinos duran
te o proxímo ano fiscal -'

um aumento de 410 milhões
de esterlinos sôbre os cál i

culos correspondentes :. sub
metidos hã um ano ao Par

lamento-para-c atual ano fis

cal.
'Somando . aos gastos .ad-

. ma outros -que ;deverão" ser
feitos' e do interêsse da dí
vida nacienal epara gasto'
.díversos, o Ministério da

Fazenda da Grã-Bretanha de

verá "formular, para o pe

ríodo de 1964·f)5, um orca

menta de mais de 7.000 mi

lhões' de libras esterlinas.

bre os cálculos originalmen
te feitos 'para- e- atual�no
fiscal.

1
.

'.
Esta CIfra compreende 55

milhões de esterlinos,' que
serão destinados a fundações
e a empréstimos a países da
Cornmonwealth, a países

r'{i�ii OE G�,FÉ1 t
f ENT,�U PEÇA l:�F� ZIT� J--

N.ada de

REBITE-S
Exij a em; ·s·eu . carro

- Lona de y:eios COLADAS

/- 60% mais no a pro veita
-mento elas LQ_l�s.

Ili�:�l��I·��
-,-

Rua Santos. Saraiva, 153
ESTREITC

CELSO RA·MOS TRA�NSfORMA'
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P J I,Z A R I A
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" BAR
Rua Trajano,.- 27 - Fone 3125

FlorianópolIs
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Sociais

2 -- Logo mais na confortável resid-ência do casal Dep.
}ernando Viégas (Bernadete, sua filha Rita de Cassia, rece
pcionará convidados para um jantar americano.

3 - Procedente de Brasilia, o Dr. Wilmar José, Elias, che
Je do l�o Distrito Rodoviário, em Santa Catarina.
�."l-lfj.�..��i�"�""."",\M�"'-'.,,> ..����'·��.��m��·r ;�:���h�,
' ..... L.

4 :�_ Estamos' sendo informados que o Ministro esta.
Charles EdgarMoritz (Nelita, em sua luxuosa residência rece

berão convidados para um jantar. Serão homenageadas as se

nhoras de governadores de Estados, que em nossa cidade estão

participando da na. convenção Nacional dá L.RA ..

('

I.

5"-_ Preparando malas para uma temporada
Guarujá (Santos), a proprietária de "A Gazeta",
Vaz.

na praia
Maria Ina

6 - As elegantes sras. Eliana Cherem e Miryam
estreando modelos do costureiro. "Lenzi", davam nota'
chá das Cinco no Baiúca ..
'-�A',),.

7 -' Ligia hoje sra. Deputado Doutel de Andrade, ern

f· d �' f
cHeci -e, onde se encontra o casal, tem si o assunto para os co-

rri,�nt�ristas soci�is, ·sua invulgar beleza e elegância.
..�;��,. ).

8 -_ Come.morando a abertura 'da na Convenção Nacio
nal da ..L.B.A:' foicelebrada uma Missa em ação de graças, n<.1

C2t�dral Metrop·olitana.
�1i��.. '.�n'l'l �,�

9.- Na Lagôa ..da COhceição reuniu-se a'Dire..toria do. Lions
Clube" e s�us a$sodados, pa�a mQvimentâda' peixada no mais
belo recanto ·tlJrisfico da ilha.

' '

�_l.�.1.t:J'ht'h"'A' � /dIM.. A.4.;.tMit\.��.. _;..-� . ·�:\tJM'S'MS\.I'h 1..42_ !fliP-" --' I;���;'·''-'"�iq''''''"'''��'_o",,.'' ,.'.� }�
.

� '10 'J.,c;.tt' d blt'.J-:à t·
' .

d U
.. . ,

'-. ClI.''E':s a . e.v a Uó
.

emuóra a.no. ruguaI, o slmpa-
ticó casal sr. ,e sra. Manolo Gil' (tienriqueta�-

.

1" ",-w·w *';'*�""�"4'-,,--'

Bauer,
alta no

0/ 11 _._., .Em evidência a Universidade de.Banta Catarina, o

Mágnifíco Rei�or F_�rr_e�ra Limai cçmcedeu entrevist;:l Goletiva
a imprensa -falada e escrita.
.' ;�t$");<;'P{1't�'''. '''" ,.

12 - Muito' movimentada e 'elegante, /a sessão especial
promovida pela Câmara Júnior de Florianópolis, quando seu
Presidente Dr. Antônio Grillo, homenageava:o ilustre �isitan
te Dr.- Ismael Gomes Libano e exma .. espôsa; ex-Pteidente da
Câmara Júnior do Brail.

. .

s

13 - Na noite de sábad;,no "'Amedcan, Bar" do' Querên
cia Pálace, Neide Maria a cantora "Sociêty" mais' uma vez foi'>,.; , , .

ovacionada pelos habituais do simpatieo ambiente - "Sonhar
com Você''', o samba canção do cOfupositor "Zininho", �ue a
cantora em foco, lançou no society".
��..í*;;>À'.....r��, -

h'dl & "'tJtiiiEi ._-�
- - ... ��.,���"�.�""'���.

- .. '

14 _. ° Dr. 'Herminio Dáu� Boabaid e o Dr. Helio da Sil
va Hoeschl, niuna' reunião social comentavam seus' planos so-,

, -

hre um passeio volta. a ílha, num confortavel Iate .

.\

15 - Aconteceu bastante elegante a ses�ão solene· de
abertura da na. Convenção Nacional da L.B�A., no. Teatro Al
varo de Carva1ho. - Ao_ impqrtante conclave estiveram pre
sentes: Presidente da Sessão Estadual da L.B.A. Dona Edith
Gama Ramos, enhoras de Governadores de Estados', o Gover�
nador Celso Ramos, e o Ministro Charles Edgar Moritz, primei
ro Vice-Preside.àte da L.B.A., membro do Co�selho ConsúItiv.)
(� diretor da Comissão CentraL

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Silveira de Souza
�berdade. o homem está em

tôda parte; em tÔda 'parte se

levantam O'S seus gritos, a
,

1,' S.�veira de Snuza I sua dor e as suas ameaeas..
NO' .meio de tantas,criat�as
reunidas, . já não existe' ttm
lugar para. as sementes, A
história é' urna terra esté
ril onde não' crescem os bre
Jos. Entretant», O' h�mem a.

tual . elegeu a 'história,' ,de
modo que não podia nem de
via afastar-se de seu calÍli.

I '

nho. \Em, vez de domínâ-la,',
porém, (lia a dia O' homem
permite I

converter-se ' �

por utn motor M: G�' ':S",da
British Motor :cor,póratión,
será um modêlo de quatro
lugares, com excelente, áca·'
bamento e a. maiori�" dos
seus, componentes da. classe
'de produção, �C',quê,: l'aéUita-
;" - _;.' ç,

_" "-

ra a manutençao. O ,c)'l,a'ssis
é

.

multítubular., com ,'a' se,
çÇies Iquadra<ias�: ,"A ,cal-r�ce-pouco mais em escravo des-. ria, será de fibra" de"vfdro

sa história.' E com esta ati· .

_ moldada em u�à: úni�
.

petude tráí a Prometeu, cría-
ça e pintada a 'pistola com

tura "de pensamento aüda- tinta nítro-síntétíca,: o que
,zes e coração brando", As· lhe assegurará um polimensim, retornam O'S homens ,

à to invariável. As -portas, o
nuseria 'daqueles hômens, porta-malas 'e -o

'

capô' terão
aos que prometeu quis sal- pintura duplas. '.
varo "Eles 'O'lhavam sem' ver, A suspensão dianteira é
escutavam :sem O'uVir, 'seme. a M. B. :.,_, B, paç.rão, com
lhantes 'às' formas dJos sO'-' forquilha ei mola espiral,

. nhO's. ,-," freios de: disco ,'e 'cremalhei-
"Sil'i1.., E'- suficiente I. olhar '

ra e carr�to., A' velgcidade
uma noite d,e provença.'uÍna" máxima pa:drão' sem "imve-cO'lin:; perfeita, pe-;':ceber O' nenamento" será:;, d� 165' qui
cheirO'. 'dw sal, para compre. lômetros "horárioS. COD,1
ender qu�' é necessáriO', en· "overdriv$" «l!:lci-a:nal) a ve
fim, começar tudo de, nóvO'. Íocidade poderá:' s�r elevad2.,
Precisa'nlos"vO'ltar'a inventar

a 192 quilôrrietros horáríos.
O' fO'go. e a O'rgani�açãO' O'S Devidamente / "envenenado",
ofícios,. :para mitigar a:.·fO'· o Gilbern se desli?cará a' 224
me do corpO'. Â A'tica;" a 'li· quilômet�o por· hóra.
berdaçfê.' e .suas vindimas. es· A, parte interna!finam�ntepiritmlis/' O' pão da, alm.a, decorada iP.ÔSStii.ja:�s��tos, naficam pat�- mais tarde, Que frente de fibrà dEr:vidro 'mOl.
O'utra' patlemos

.

fazer'; . se dada e cortLo.dá.Veis "espal
não g'rit�r pará nós mesmos: dares. 6 ,isolaméntà, co.�tra"Ou ,nuiicâ.'_e�síirão .,,:esSà.� ruído'S' é perfeito. .'

:",
cO'isas ou XiStirãO' para' O'U· O carro \iiIn aIDÍ'eço será o
'tros homens'�y e fazer ó ,que primeiro de si11\';' cl�sse , nà
seja pre-cisO':para que,'êsséS ,Grã-Bretanha a contar "com
homens, ao, menO's ilãO'�" vi· 'a tras]J1issão

-

-;:" automáffca
vam Jruli.tradO's?

, Westinghduse !�o,phs ' cOmo
.. Esta.mQS . afinal atrazidós .,

� .

"
, . equipameRto 'pá�raO., ,I '

O'u aqi�ntadO'�? :'
'.,

'

Teremos' a fôrça ne�-ss.á·

A VOLTA DO FILHO MICHO,

Por mais esforços que fi.
zesse 'n:a: vida, nãa 'consegui
jamais ser um filho -prõdígo. '

Meu pai, que já morreu, sem
,"

pre me :aconselha�a: "Filho,
filho, não, .gastes , mais do

que tens," Cá para nós, acho'
que meu. pai. era urn humo
rista; e

__ a razão 'desta afir� ,

mativa
.

é ',óbvia, 'pelo "menos
para. mim, SO'u, 'e sempre
fui um';:fiIhQ míeho. 'Mas,
assim mesmo, vO'ltei. Não··
'vO'ltei "ti�blicamenté, O' que'
hO'je em dia' seria -eoísa su-

I ' ',,',

perada; 'mas' voltei 'cO'm a

minha coluna "Infinito Peso
soal", que; é a única coisa

digna da, leitura de um Pérí
eles Prade. Pelo menos êle
diz issO'.'::.

Antes ,de.'relatar as minhas
desven�uras, que vü'ãO' de

pois, trfl-d'Uzirei um .. artigO'
. de Albert Camus, muito 'que.
ridO' dO' 'MurilO'

.

Pirajá, E' um
fragmen_tO'· dO' ensaio '''PrO'
meteu 'nós, 'Illfe:t:nos" que
reflete aIgtuna cO'isa· dO' .

peno
sament"o dO's· rapazes. de ho·

je, mais inteligentes�: Come'
ça e tei"mhla' assim:·

.

'''Nesta' êpoca, úmida, e IH�'

gra, cO'mo nãO' acO'lher' c61n"
um tremor i de s�f�ilrtelÍtO' 'e
cumpJi�id�'de

.

aquele .. g�itO'·
dO' velho:Chateaubrj�nd' a

Ampêre" que partia. parp, a.

Grécia: "Você nãO' encontrl!-
rá nem uma fôlha. das,· i}li·
veiras e' nem' um grão das'

I �. ,.._
", 'I.

uvas que. eu vi na At.ica. De·
plO'rO' até a. erva de meu .tem .

pO'. NãO' 'tive, a fôrça;.de. fá�
zer viver' um brejO'.' ..

"

, ...

\ I _

•

.. "E nó�, �gualmente ·'fumH·
dO's, apesar dO' sangUe jO'�
vem:na velhice terrível· dês·
te ultimO' séculO', lamen:ta�
mO's às vêzes a erva; de 'tO'·,

dos O'S temüO's, á fôlha da

O'liveira que mais iremO's ver

por ela mesma, e as uvas �à

ria para razer reviver
..Ol'!

brejQs1 ,Aquelas cO'isas I,que
sentinlos, ' d�saparecer' �om
um fren)O'r ,de sO'friment� ,e

que, 110 en�àl1tO', prO'cu:.:àmos
aceitar' tudO'. cO'm um' có}�a.
ção libertO' :de amarguras?"

.LONDRES (BNS) - A prí
meira encomenda america
na de um carro feito sob
medida da categoria de lu

xo, classe grande turismo, e

com capacidade para aco

modal' confortavelmente �

passageiros acaba de ser re

cebida por urna firma. bri
tânica.
A British Auto Services,

de .Bethesda, Maryland, en
comendou 25 dêsses veículos
a Gilberf Sports Car, de Ga
lés, para entrega 'dentro 'de
O Gílbern G. T" propuloso

um aRÓ'� \

". .�
,�.� - .. _.

SABORfISfO �
SO CAF'S' ZlrO

'i

i,
'.

•
._

Para o traJtsporte de suas ca�gas e encom�ndas
de Belo Horizonte,' Rio de Janeiro, São Pau'o� étlri�
tiba; Pôrto Alegre, Pelotas e Rio'Grande.

-

\ ....

. •.

Expresso FlorianópOlis
MATRIZ'- Rua Francisco Tolentino 32

.

I \ '

.

Telefones' 2534 - 2535/
Florianópolis

, , '

E aoora mais um lançamento'da sua empresa:
-

RESENHA DO EXP. FlORI,ANÕPOllS,
De segunda a sálJado pelá Rádio Guaru iá

•

,
. ,

--";�;;�,i :;'� �:i�;::�'r':;�:"::�" :;:r;f{.It!�:�!!\l!,••

. clima pede ser' construído?,
I

,

I

-

J.'

,

-.;·;'!�il .. l

.'
.

\..

',. �

o isolante térmico da atualidade, faz o clima de 'i.Iina- casa (lU de
'um edifício. Como é leve e econórrrico de transportar J Tão, f_@cil. ü:ort.;l:l�,; �'e�
ra-lo ou' fresá-lo nas formas' e' drrnensões dÉisejad,as L -De

.

r�pjd�{,:cót�§'?9�,b,
STYROPOR, isola perfeitam.ente paredes, telhados ,8 piS06,;.oter'�_6\?ri,G.f,,ªiQcf�:,l?óa:

'

,

resisténcia a. vibracóes nfecànicas'.Úà ruídos'" ,I rn I,lne' à, .acáo dê Lá:flcl'o.'s,'l:;iáses

\�em�i�O:oO��:�'M�r�::u���g��:�,i�IO:'�:��:afi�:�!:����g���?<{�Á��ii������;'i'�'��:(':. ,.' ,
'

.
.

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

.

missu�.A MICfSSARIA pI DlffRENHS MAIWUAIS PARA
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.
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"Prodúzido péléí 9·ia. de Produtos Químicos fDRONGAL - Calxa Postar .3�2. .�' ,G�ÃRATI��GUÉ�,\:':', ��f,.',: d�;,:��ã(f��ti�. ',. Maiores", (te.t,al,he$ e�foill�os
com os di,strib�i�?res: Q�IM)COLOR - Çia. de :Corantes e �r9dlitos QUlmIC(}S 1 �v. Sa9 lm�f a�;; t��!:, '�! �:�,;,.�fldép'e.� • TeL ;j6��119 " Sao Paulo

, ,'\ 'i" •...•. .
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"

':
, < � ,S!:�:�it;,1�5?: . ..' '...

. ..

;5 Ç).T E l.(�: Empr�:�;�ªlme"to ...
(Cü'ÍljihrdlçãO- d_a ,1:': pa���' .. .. .. rin�nse �a, lJsimi�ás, foi de;; t'elÍlções públtC.à�;' �)Ílg�� , c9tTI. \��,'J�Íl�;r����úÇh�rrnp- ,1l9me'� govêmo e o Eng
de.l·,Ii�ra�ões' ,Pfibliéas do com gr'ande interê$é que o. ··,nhetro Luiz

.
Cal�\9.e; .Oli, "G<ti,iª,,:�.à,'IítbU.. pél\t,:>i.�reç�o' .Jo;io' E-duardo..MÓ'ritz, em

Govhl1ó, do -É�tíldo;::
,

Dr, Amara Lanari:jf. acom-;' yelr�, q�é 'atmilrfiimie,;" res� ':'da::.$9,t{jça.:"; ";(L,,,:;;r:·,·· -:nyme:çr�' Sotelca, úsando da
'.' panhQu as expla:riaç�es que

"

pbn?� pela' dir�ç�Ç? " :indils,. '''<É'��:a�4P':,emcJ;,,\':��� ,as ,palaví'âj, T�alçaram o signi-
',' ''', CSN' / lhe fÓram 'feitas· pór técni- . tr:ial. .

. ", "; ,',- ,; 'oport�tiJ,�pês\,{hD�.: Amaro �1icado/d,_à "lsita ':do Dr. La-
;-<.

• .'.�.. • " 1,("', ,.' ,-" ; �,. 'r;:',�' -,
..
\1 ·I;);.�·.,· ,�-, :'"-. ..

• r; /' .
.

." ..', cOso e' assessores; . ".'
; .. '." ",: : r;an�;r.�;,>-.I:r:i".'Jl'l(Í�;��<;lo:-�, \1- ,nan, 'a_fn:mando que o go-

í�ídáFrítente, :' "�c��panha:- : . :ror intérmédi&, .. de;. g:r;�fi, .�; \·arne�tl',. ·.iip),'P�ió1;la.d.o; ... vEjrno dq 'Est!j:db,.e Sotelca
dos: cfOS' 'Drs .. t�ri6 Burigo e ,,'SOi�LCA

'..

.' éos�;,maquetes :�'�'ér�n:�*ra-
"

có�gia:����u:�.t�Brlfí/!<â: �ire- . '€Ú�o: i?;'_�á.ln1e�t�, émpenha,
cáru.ü-o Soare�; Soléte. re�- .

"'.' ,

'

I?as os, pres�!ltes 11vemm çã'o, ;dti �,SN; ,��\��lca e""- (los na: ,tarefa c;!p. aumentar
pécti�alriente.

'

. cne,fê: do se- 'Recebido� no g�ó'inete da; uma idéia preciSfl do' ;ahda- com ,"t" :'
<

;:"CY1:io ',��- 0, p.otetlc$L. éne::SéElcq_ <;ln
tór �d;s� em "sintác, Cata:'ri-' -presüiêrt(mt Á1à 'So�lca pelo.' hlente e da. iní�n€mcla : -da 'm_o� �� �,' '.' ur4:'Z�ê�' 't'�alhO ''E;stad'6 .;>e· c'riár

..

'!lleli::túres
nli:: El��ltetor da .c:SN; visita- ,engenheiro presidente Dr..· obra que virá, re$olv.;:r. :.� :Wn,

'

qu� ))l{!:1P1 {ladb;j��nC�:r çondições' de . vidà .e traba

ram:':a$':,insta��ç6es" da Com- João Eduardo Modtz, (r \ 'dos, fatores, que '; imp� ein>;to'dos- 1)$ ;SêtOres ,da act- 'lhó naQ"isó para' a região
pahhfa'�' Sidemrgica . Nacio- girain-se' a �ecção 'fudustrial. m,ais rápido. d�'lfolYim!m-' '�:: \ :,", }�',� � \ �" j

st'll; c�o'�r� )iodo o ter

mÚ':�m "Sànta 'catarina, sen-, onde às aguardavàÓl' os Srs. " to do Est�o ..
'" ",,;,"_ I :�' b>ÜtüiÍiiAla;�:rida, em 'rit.ório'·'catafin'ertse.

:t����:6�4 ����;� :E2;�:��::��t::;:�:. ;;7::=:':���:' t, ';;;�;}!]�;ii�:, .,. .... ......,..
.

... ,

.

·p:t�ín�
cruYáo. "ta' D'.. Mi"'� Mé_�, chefe ..

Sóte:NCI6NA��� /' ,',",Xry" ,;,yr.��oJt!1HíÔ. ,do 1equ,,,n"
.::,>

',;

80.,',',1)'".'AS O·,··E ,',"':.P"·RA.·TA·"' 'M" '. "d A e"'f'o' 'na'" 'Ame '>'�EAN,POD_"A:$:,Jrp'��'C·..t�E;A' !;..A- com-_: ár��:M 49$00' metros
, alor, o gen >

.

l<I.
.

"

u,� ,ri' Q,,:,I- quadradOsi, sendo '33 metros
'. ,.

'

-'o rica Latma Ji. };O'l'ELCA,' DENTES.:", 60:\ ::"f�lO de frente e 1.500 rpertos de

.

:" �::"Ehtre aS,'mais gratéls' e satisfatórias a"", 'q�e:- sera a redehÇão 'pàra a" I!� ç�cli'��rF'LO�- .',fundÓs, confrontando., pela
, , .

. �6lução do" carvão. 'catari-'·.NOPOtrS ,'" : ....' ',." "

. ,.'
.

frente, tom. a Estáda Geral,legtiàs' de seus familiares,' amigos e admira- .

nease, estará eni.' fti.ticiona-
�

"E:b�'I'A"BEí ·q:f.fA<;Ã6 qOM, pelos fundos:'com a vertente

dóre�j: testeja hoje: SllÇlS, ;gqd�s, <f.e,. Pl'ata, O �íln� eIll outup:ro,:��xim? 'o;:'P�ç>;,:.DE:it�n�TA,,'(:W) ;;do �io VermeI%ó, pelo norte
, ,

" .
' ,'"

'Al' ymçlouro. Nessa :opQFturu- ,_, D�A.S.:
.

",' ;:.j'{,::��:,\ f':' ) :.\." com',Mrdeiros de Manoeldistinto.casal sr :Albertô'EdmUndo', ','ves e õiàde"será inaugurada'a pri: � ,_;:,', ,">;
, " ';. ":�>:;,;�,� .... , Amàro':��'Silv'a e :pelo �ul

sua' �xm��' esnôsa, 9. EuláI1�"
o

Viéh�;l;' Alves,",�eira uriida,de' 'gér-cWora.;'.' >. "6 'Út)���( :í�ãe;,,'.Tft� 'com h�rdéii�s' de Pedro A·
'. '.

..

. -'
"

,

p�duzindô 50' inlá kw; cóm : .. NI�rcóôdê:s:;):"de� rJiatos.
.

maro: da SH�a;elêtU�ntpg, de destaque elll os' nosso's'.: mela",
G�. trabalhOs. df' &�da ., ..

' JuiZ-�ê.·n�i�<,Tif,iita�.. Feita a 'Jti�Ufica�o, da pos.
soCiais. " J�lldáde, .demaIS 50,nul K� ,.;,"� 'V.�;Jd�-,(t'�ios,.;da se, fofa mesma' julgada pro-

,

•.,' ,,·São.tos ség''uintes os filhos do ilus,tre ca- bas.tant�. 'adian�o,s,,' ;séis :):: ,Fazeiídti: f'ú.bli�},e::Ad. 'cedente pót �i1tença. E para
. mêses depois da �riti'íetra:, a�' ',,: ""d.en�:'-dÓ!'��aUió');da .

que chegue'àO;.GoDhecimento
s.al: ,srta. Alba .A. Alves R'adiôlogista, srta s�da $}everá fl�tar,-, ,�m,

. �màt�: ;·Ífê:'Fi()�pc;:. . to' de' tôd� 'manoo� qu se

Alda:,A. Alves' ' Estudante, srta. Ada Regina rUIicionamento., ;"'
.

,;,�: �i�t.d,o.:.��(,(de ,expedis_se�.:d., prest'mte eqital
'. Duas. eIlonnes., ca1P.elf.�� ,'.'Sânlà'::·�.iiná,'"Im;'"f�i-;.

.

de cit�.'que s.erá publica-Alves, Est,Udante, jovem'. Airton Edmundo que med�m 35 metros· de al".'
. ma':tÍli'·1éf(ltc.1,:�} ;" do na fo� da- lei 'yfixado

Alves'Estudahte, meninos:. Antôriio Carlos tura consumirão,. p_or dia,
. - /

no lug�r:de costun�e. Dàdo·
, ,

.

'.! I 25 toneladas de carvao va- FAZ S:AB�R 'a' todos q�e, o e passádo ,nes� cidade deAlves, Aurélio' Luiz Alves, Marco Antônio por, oriundos dos lavado- presente edital .. \,de ,êitaÇao Florianópolis, aos' dezenove
Alves. res da C0mpanhia Sideruri ,vtre_m ou dêl� conhecimento qí.as dQ mês de fevereiro do

gica NacionaL tivere�., .. ,Q14e POl' 'parte de .ano de .mil novecentos e ses-

'ANTONIO �EDRO, DA SI· senta e quatro. Eu,. Edson
VA, brasiIeitO�, casà�o, laVra- de Moura 'l"erro, Escrivão,
dor, residente e domiéÚ�do subscr,evf.
__em V�rgem Çrànde, CachOOi
ra do "Bom Jesus, nesta-Ca
pital, 'for tequ�tidP, eip 'u·
rna Ação ..

de UsucapiãO. úm
imóvel, situado rio' IOca,l,·;de

pedia natural lúrarilo, málijlDle- elc.j' '"
............ nncrélo armado

'

;�.

1

Dentre às inúmeras manifetacões dç
estima, aprêço e simpatiaJ que no'dia de ho
je, estamos certos, receberá o ilustre casal
por tão quspicioso evento, juntamos ás 1'\08-
sos com votos de perenes felicicJãdes exten
sivas aos seus familiares.

RECEPÇÃO

Tendo almoçado na'casa

de Hóspedes da CSN, quan·
do foram saudados Pelo
eng. Lirio Burigo, os VISI

tantes fora!l1 hOmenageados

I Jo�o 'l'QnlaZ . Marcondes
de Mattos, Juiz de DireitO'
Titular·'

.
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o MINISTÉRIC(DAS, RELAÇÕES EXTERIORES,' r aea-
'

ba de instituir a medarh� de Prata Comemorativa 'do rCentená
rio de nascimento do catarinense Lauro 'Müller, que será éome

morado no próximo dia oito d� março. 'A medalha será conferi

I ��' da a diplomáticos cidadões .Brasileiros e extrangeiros civis e

,li militares., ��m no él��·�rso. a figura, do homenageado e no re-

,I verso o palácio do Itamarati. ' •

O TOQUE femini�o da II RegataOceânica Florianqpohs
- Rio de Janeiro, foi a participação da senhora Miriam, espo
sa do velejador Caio de' Barros Penteado, proprietário do Iate

"Turuna", colocado em terceiro lugar. Ela considerada "Lobo

do Mar", auxiliou seu esposo nas lides marítimas e desempe
nhou à função de cosinheira.

'

'"'l...'_

REUNIRÀ1Vl.,.SE para um� camaroada na Lagôa da '�Con-,
ceição, ,110 Restaurnte '''Marilús'', os convencionais da' L.�.A ..

A DRA. IVETE BARRETO, recepcionou com um elegante
jantar as senhoras 'Léa Krebs Filho e Abgail Wolk.

ÇOMEN�A-,SE na áre� política da sucessão do Sr. João
Goulart, o Sr .. Jânio Quádros, quer apoiar o Sr J JK, formandof "

um acôrdo em troca do .apôio ii Prefeito de, São Paulo, do se-

gundo' para o primeiro.

FICOV,noiya cio Sr. Jocy Oliveira, a Srta. Marisa Hóstet-'
no. ,""-

,

, FORAM,: �ntrevistados nom'eu' :programa' social na HádiJ
Guarujá, domingo, t)' Ministro Charles Edgard Moritz, que fa
lou .da II Convenção Nacional da L.B.A., que foi instalada So-'
lenemente no Teatro A. C. -.� estudante José Soar, partici:
pante do Bloco Zulu, acompanhado dos jovens Antônio CaI',.
los Alves e. Nilo Machado, recebendo uma,belíssima Ta-a, ,_;:;
Iertada p�la. Casa Louvre Presentes.,Coriforme já divligamus
o Bloc,:p Zulu, foi 'o primeiro classificado, no Baile' lVIuJüéipa.I
de Fpolis.

'

�OSE'- Ribeiro jotem' estudà"nte da capital do. carvão, a

presentou a pá�iua' musical, do programa Radar .na Sode'dadt\,v
domingo, na Guarujá. Ele com seu violão" cantou � Serenata da

�huva - e Outra Vez -,Foi um sucesso.

SABADO próximo no Praia C]ub, às 22.30 hs. acontece
rá um desfil,e de veranistas em traje de slaque. Será indicada :J'
Ré:linha do Atlântico Catarinense de 1964. As mesas são ad- '

quiridas no Clube Doz�.

.

NA "ILHACAP" o casal Alberto (Etélvjna) Youle, ek,
alto funcionário do Banco do Brasil, �o RJ. Está hospedado na

rE.sidência do Sr. e Sra. Almirante Murilo do Valle Silva.
,

O. CHEFE do Cerimonial, Professor NelEOn Teixeira Nu
nes, em atividades para o .Coquitél, �ue: o Go�:ernador, e Sr;:(.
Celso .Ramos, vão o'ferecer. em' Palácio, áQS convencio�ais d�
�,B.A., próxima sexta-feira, às 19 hs .., 11-0 Ralácio dós 'Despa-
chos. \

.

(
O BRASIL ainda .chora a morte de Ari Barroso. Pecord)

ql1e há dez anos passados quando �i�itei os DaÍses ,dos quatf<J
Continentes, à bordo do ex-navio escola "D�C!ue qe Caxias" -i ..
da Marinha de Guerra - em .cada, 'Cidade que chegavamos - A '

quarela do �ra�il de Ari Barroso, era a ml-1sica. ('ue os exlran-
.

geiros tocavam em ,ho'menagem ao pessoal da M'arinha Brasi
leira. Aqúi na :'Ilhacap", três autõridades d� Marinha, são'

t;steillunhas do fato: Comandante Ant_onio Avilá de Malafaia,
ao 5

.•
D. N.: Comandante Paul-o Anto�iolli, Capitãb ,dos P0rtos

E Comandante d;q E.AA.MM., Capitão de' Frag.ata - Arnaldo

�ourege Lage. Num totaJ de 34 cidades extrangeiras, qü.as:i
todas executaram a famossíssima AquàreJa do Brasil do famo-
so compositor que deixou seu nome na história.'

'

, W:sMngt'\lU"'� 'O embalxa- contrário a forma q,ue esta: NR- '

_

'dor d\)8 'E.' ti: 'A. no" ,�,ana�
,

':ção está atuando no cohnito

'má;. Josepl!- Fár land 'dissê, se ICO�l' ,'J Panamá, A situação n"

•
l· I'"

CARTAZES
CINEMAS,

...

1- DO DIA.

Panamá estava se deterioran-

do rapidamente disse Faelaud e

afirmou que muitos funcioná

�ios dos. Estados Unido. encar

regado. do problema' não ti-f

nham conhecimenfo de to-

das aS, suas" ramlficac;õ:.s;
:FARLAND, "qU;' desempenhou

o .cargo de embaixador dos
I

ESTADOS U1"IDOS no PANA-

MA durante três anos e meío,
foi entrevístado _pel� senador

Te(l'uhlicano Keating no pro

gr�ma de rádio e, televisão, pa

trocinado pelo próprio senador.
\

;."c-reditamos, que êsses in

dívíduos, que assim pensam,
diriam melhor, se exclamas-

Hoje, a9°,rdaremos um as- sem '''MAGIA DOS NE-
-/

Ad' M" d 7 O d'sunto. muito interessante e, G:R0S": pois que ela é in te i- gra eclmeníc e Iss-a e '

. Ia
porque não dizer ímportan- ramente diferente daquela \

te; 'trata-se da MAGIA.. que aqueles Astrologós cria.

.

O espôso João Navegantes Pires, os

Na Idade Média, existi- ram; visto que, enquanto ês- filhos 'Valter) Vanilda, João, genro e' neto'
rarn muitos homens.' que tes faziam curas e resolviam

por sua extraordinária cul- problemas .

pescais ou não da inesquesível. '

,

tura, por seus conhecímen-
'

através da influência dos As- ISAURA' COMICHOLI PIRES
tos de' 4-strologia e Ocultís- tros àqueles (Os negros) b lizad d
mo eram tidos como MA- .procuranim resolver seus ,agr�decem, sensi i izados, a to os que os

GOS. casos' ouvindo os espíritos.
. confortaram no doloroso transe- por qq':!

.

Se 'alguma pessoa for cu' dam osoarr
r

(
.'

rada"ou for resolvido u.n passaram e' convi am os Pilren es e �l�?�
pfl)h�e)l1a no' espiritismo do . para assistirem a missa de 7. dia que ,farão
mesa é reconhecido PO!' cer- celebrar' no dia 27, do corrente, às' 7,30 ho-
tas _ ness',Jas corno ;'MAGIA

'

BRANl;A"; se, ao contrário. ras. na capela de São João Batista, em Ca-
for curada , uma pessoa ou

- ..'

,
'. . ' poeiras.resolvido um problema em

.

um Terreiro de UMBANDA Por mais êste ato de religião
(as vezes pela mesma entida nntecipadamente agradecem.
ne i

.
será taxado de "MAGIA

clue, logicamente, que a cor

e a consequência da menta
lidade de quein a classifica'.
'N'ós podemos apresentar
um exemplo bem corriqueiro,
o quàl se 'vê, praticamente I

todos os dias, nas Igrejas
CRtóllicas existem a AGUA
BENTA', jejuns, penitências'

,

!')m determinados difls de
'
,

. pr,e.r;eito religIoso, promessas
':'com, velas, etc"" tudo isto,

O que dissewqs. acima as> ve�es. para reaver um ob
comprova que, naqueJ-a é]:'lo- Jetô;: ·:d�. valor ou e�timação
ca, existiam 'hemens ,de alta' ,l'lerêUdo, a ,iSt0 não se cha

cultu� que se api-Oyei�ai\f.á.,m rnà: MAGIA, no entretanto,
desta I mesm� cu.lt'ura, ,patf1' na UMBANDA, qu�ndo urna.
dominar seus semelhantes entidad� pede ..qualquer co i
incultos, era, em síntese, u- sa de uscL;rityalístico, a fim
ma seita de homens de altll- de encontrá-la com seus flui
cultura dominando um povo dos benéficos, e, nela centra
inculto e cheio de supersti- lizar toda sua irradiação,'
ções. com o Divino intuito de lme_
Hoje, em sentido figurado, lhora o estado rI'alma

MAGIA quer dizer fasoínio, de' um pâciente, então is10
'epcantqmento"A6mínio exer é feitiç6, é, patuli é MAGIA,
cido pelo deslumbrameJ;1to NEGRA.
espiritual de uma criatut�a;

, ainda' no mesmo sentido MA
GIA quer dizer qualquer
coisa de sobrenatural

.

que
causa m�do ou pavor à ,pes
soas fracas de espírito e é
por isso chamada vulgarmen
te de FEITIÇO o qual, diz o

vulgo, serve pára atrair ou-

afastar elementos simpáti
cos ou antipáticos 'com sor
tilégios, amuletos ou benze·
duras.

',' -

Há,
.

atualmente, quem diga;
que o ESPIRITISMO que se

pratica, isto é que é pratica·
do nos Terreiros de UMBAN

DA; que os 'ÁMALAS. coloca-.
dos nas encruzilhadas é

M,AGIA NA�RA,o que para,
nos umbandlstas 'ieria ad
missível se, nós desoonhe
cêSsemos, a süa, origem sua

origelTI, sua finalidade � seu�' _.

efeite.

Escreveu:
,

ZANZIBAR LIMA

Se, porém,' alguns dêsses
MAGOS em algumas' de suas

previsões cometessem al

gum êrro 'eram chamados
de chentagístas, charlatões,
tipos execráveis, que procu
ravam iludir os crédulos, se

no entanto, acontecesse
.

o

contrário, a fama dêsses ho
nwns se solidificava,

-

e 'se
-alastrava de bôca em boca
a todos Os quadrantes da
Terra.
Baseadas' nas influênéias

dos Astros, ês;ses MA·OOS.
resolviam' até (Para os seuS

soberanos incultos) os pro
blemas de Estado, Uma vez

, �

"''que êSs�'s MAGOS sabiam

com.o e quando déviam expIo
rar essas influências Astro

lógicas.

"f

NEGRA"; de onde se

Tais considerações são

tecidas.apenas para demons
trar ,que não coloração na

MAGIA, pois ela é 'uma só'
e confundi-la com o espíritis
mo ê revelar ignorância, por
que o que se pratica nos

cultos de UMB�NDA não é

MAGIAi mas sim, Espiritis
m'o dentro i d,e uma religião
com seus atos litúrgicos e

ritualístiscos ...
Em

.

uma outra oportuni
dade continuaremos 11 falar
sôbre MAGIA, que, como

dissemos acima, trata-se de
uma assunto interessante e

demais importante.
,

SARA,VÁ A UMBANDA UNI
VERSAL.

Florianópolis, 18 de Fe
vereiro de 1964.,

ana

,

- CENTRO

'sao josé
à 3 e 81/2 hs

Frunk Sínatra

,Rim Novak

Rita Hayw-rth
. -em-

MEUS, DOIS CARINHOS

SffperSCQpe - 235 _ 'l'ecl\i::"'lor.
Censura até 5 anos�,

, ,Ritz
às 5 e 81/2 hs,
Anton;y Quinn'

Yoke Tani

EM
SANGUE SOBRE A NE\'E

Tecnirama -' 'I'ecntcotor

Cens�fra até 10 anos

Roxy
às 4' e 8J /2' tis.
Gary Coopfr

Burt, Lancaster
S'arita Montiel

. i
-,em -

-

VERA ',CRUZ

Cín.maâcope
<

� 'TeênicllloT
•

.l, �

•.

Censura até 10 anoS

.�

Âs 81/2 fls·:
.J. l'ier�o (;a.,sel

Gellevicve Clunv

-em_
. .

BRTNCANDO DE AM6U

Censura até 18 anos
-

às 81/2 hs.
Peter Palrnu

I

::'tella 5tev",lS 'r

AVENTll<,\S Df:

FERD::\'.\ �.I )

\

Ordem dos Advogados do Brasil
Seccãc de Santa Catarina

, -
-

'

EDITAL
j\:,,�.Í'::;MBLÊIA GERAL ORDINÁRIA
(la. Convocação)

De ondem do Sr. Dr. Presidente do Conselho e nos têrmos

da Lei Nu 4.215, de' 27-1-63, convoco os senhores advogados
Inscritos nesta Secção, quites com a Tesouraria, para a reu

n.ão de �s�emblêia geral ordinária que, em la. convocação,
será realizada no dia 12 de março vindouro, às 9 horas, na
sede da Secção (Edf. Montepio 3° andar),
Será de-2/3 dos inscritos o "quorum" para 'esta reunião.

Não havendo número 'legal à hora determinada, outra reu

nião será realizada, à mesma hora, no dia 19 daquele mês,

quando então se decidirá com qualquer número.

Ordem do Dia

a) Leitura, discussão e aprovação do Relatório e Contas da'

J;iretoria - ,exercicio de 1963; I',

b i 'Outros assuntos da competência da assembléia .

Florianópolis, 21 de fevereiro- de 1964

Altamiro Silva Dias - Diretor de Secretaria
1 26-2-6'4

Cf'nsura até 5 anos

L

às 81/2 hs.
Perc A lexander

Marina Petrowa
EM

ANTRO· DO VICiO

(

e amizade

cori-

"PRAIA DA JURERE"
A CHURRAsr:AIú:\ NA PR�IA DA JURERft ESTA

FTJNCIONÀNMJ DTAnJAMENTF;. ATENDENDO ASSIM A

TODAS A!3 PESSÔAS QUE PARA .LA SE DIRIGJREM.
EXCE,!:O AS SEGUNDAS FEIRAS.

...

,
Instituto d'e Cultura Germânica
Sucursal do Instituto Goethe

APRENDA ALEMÃO
{

MATRICULAS

�as � 6as: 9 - 11,15 - 19 hs.

Rua Vitor Meireles, 38 apto 3

8 - 3 - 64

Agradecimento e Missa de 7.° dia'
Pedro Goulart, filhà Hylda- Goulart

Luz, geI1ro Eduardo Luz e _netos, comovida
mente; agradecem a todos quantos os confor
taram pelo fal,ecimento de sua �spôsa., mãe,
sogra e avó MARIA SANTOS GOULART,
enviando t�lt!gramas e comparecendo às ce

rimónias do seu sepultamento, bem como a

gradecem .ainda aos alializadõs, médicos di'.
Valdomiró Dantas e dr. Roldão Consoni e

as bondosas' irmã�: Irmã Bernadete e Leo-·
cádia e' as enfermeiras do Hospital de C3-
ridad�.

Outr.ossim, convidam aos parentes e pes
soas amigas para à missa de 7. dia que man

dam í'eZÇlr na, intenção ii. sua a.lma, dia 26. �5
7.30 hs' na Igreja de São João Batista� 'em
Capoeiras. ..

25· F.
't
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Pelos
Noticiàs 'de Rio

po Correspondente
CYZAl\'IA

, fômos na referida condução,
por sabermos que ERA a
mais barata, até a tcirrefa
ção de Café Rouxinol ruman
do a seguir para a, Pa�ifica
dora 'Minister dalí seguindo
até a Estação Rodoviária. A
maior parte do tempo a con

dução estava parada espe-
rando ultimassemos nossa

missão. Ao chegarmos' na

Estação Rodoviária notamos
ter transcorrido apenas 40
minutos e qual não foi o

nosso espanto ao sermos ex

plorado em Cr$ 500,00 (qui
nhentos cruzeiros). Momen
tos após, adquirimos uma

passagem em confortável

"

SeplPre combatemos ener

icamente toda e qualquer
g -

'

ellploraçao.
!{unca' deixamos de protes-

tar contra os "tubarõe�" que
elevam os ,preços de suas

mercadorias a seu b!JI pra

zer, enriquecendo da noite,

',para o dia num verdadeiro

acinte à bolsa popular.
nesta feita temos que re

clamar contra a exploração

de que fômos vítima, por

parte de certo boleeiro de

'carro de móla. Vamos aos

,fatos: dia 12, quarta feira,

Sindicetc dos Jcmalstas
profissionais de s� C.

EDITAL No . .1/64:

CONVOCAÇkO PARA ASSEMBLÊ�A
GERAL

'"

...

;-:�tt�'>r:;,:
>:.�'>: ���-�i

,_'��Jr.. �--���--��--��-,--��--�����������������==�������.�_,��,�,�,�,��:�'�:�-;·,������'��f�,'�'
,;:nn::�,d�::�;:�i�(: M:I·n:,

-

ha
.'

d'es'p e:'d''I-d. 'a,'
.

es-;ú�����n: !���' ré!r.
terís"! - Lembra-te home'rn,

A ci�ÍlCià_ hurnana, 'tãõ e- que és pô, e ao pó hás ��
voluída+nêstes 'últimos" anos, ' .voltar). Sábias palavras pr?
não '-pôde 'ainda ',..de,sço.brir;' .

' ." ,nunoiàdas 'na imposição das

um meio; úÍna' 'posslbílídade; sábios conselhos! Os castí estamos.
7'

nê�tf3 mundo de cinzas. Assji:n, vósso 'espírt
enfim..�quàlcj_uér' ·.·.jeito;. ou gos, I10r vós' à nós impostos], passagem. Estamos empres

_ to vai de�ançar, após esta
modo, ,. de curar '.0 .grande: Enfi�! Vossa, bondade, ê; tados! Somos. pé, �"a.o , pó fa�'" '-mís�o' terrena: "Ens1-
".INIMIGO "DA HUMANIDA; ao mesmo tempo, vossa, se- um dia haveremos 'de voltar nar

"h horantés! . Guíá-los

DE". . ..
" '.' veridadel Mas,. tudo ist� fa- Nã9 �!Ji-ã ajn\ló!1�ç,íê�ria :9:e para li ida! Armá-los para

.

Assim', �e�d�, llltiit,as pes- zia parte, ou, melhor, fa� um m�liien.tó,: �u�� �o.�i ;,J,-- o. comb te gue a própria na

'sôas saem; desta, 'vida, Para -parte da nobre, carreira; que rá, ou melhor," que 'me -tara tureza, Idá ,ao �Om€m para

'outra.. Dei�arti . êste mundo é .o /lYIÀqI�T1):RIO". D� olvidar as pessôas que, me provar 'a resistência":' Nobre
cheio 'de luxúrias,' e 'de"rpisé- quemjêm �,np�re m}ssão �oram queridas! �s pessôa missão vos ,'., tiv.est�s !1ês�«;l
rias" para)ü' ào 0{Ítro ·ladq' de, quej:)1:,ar o,ap�lfabet�sm.b!" que se .tornaram ft!VO dp m:e� mundo! N:�re: t;niss�o vo�
da" Vida!" ,,'.,

'

''''';,'' Por 'pouco. tempo! EJ:!l perto- ,respeito,' que serao. -esqueci so coração. teve para cones
'V{�

,

}< ..
;
", ,.)-:: I.",

, "

'do veid.ad,�iram!mte, curto" tt-. das! A, sra., �st� incluíd�,;. en- cal Vossa pãrtida� 'em cír-
, '.$�! a:<niÍ'lntá.:11dfu;!.e;' hoje em' ye a' si:�,: com.p' mirylía "Més- tFe estas Pessõas" ,qu.e co�e- 'cunstâhcias' "tão 'tr4gicas,
'dia' ii tao'�vólulda;""p6rque tra"! No 'entanto, êste pou- gl..Úram . gi.-angear a minha dá-nos' agora, àquêies' qÜê
nã6 existe

,/
um meio' de se co tempp,' foi sufiCiente,' pa" simpatia! Pi:ofessôra·. qlleri- .foram vq�sos alun\)s 0, v�r

dar combate ao' terrIvel mal? ra eu dedicar à sra. uma es da! Agora qu� já não posso dadeiro sentido de 'vossa

Respostá no·àr ....não�exis- titná e um amor filial! Nem ver-te,.. nem contemplar, missão: - Novos caminhoS,
·te!

.

mesmo, às ')êzes,. em .que o �ela última v�z, �osso corpo abriram-se à nosotroo! No-

10SSO semblante se feIcbava: mel'te, quero pedIr ,ag Todo- .vos hori�ontes; radiantes de
Mais uma pessôa! Mais Poderoso, q�e te premeie, esperanças! Novos mares,

um sêr-humano, .l?arte para numa severidade a toda 'com um lugar reservado calmos, azuis', e pedindo pa
o alem:�1 "EMILIA' BOOS a prova, eu, ainda as- àquelBs . que se tornaram ra navegarmos! Novas es

SCHMIDT;'! Mestra de gran sim, podia ;sentir ainda mais dIgnos, dêste lugar ocupar tradas, pontilhadas de espi
de prestígio! :M:úitog .�orl),m o .respeito, que me ,inspira Os que estiveram sô!? ' vos nhos, é bem verdade! Espi
os vossos alunos! Muitos vaI A simpatia renascia! Au sos cuidados! Os que tive nhos, arranjado,s pela eon,

foraI'!l' bS, _�. castigos � a me,ntava de,ntr6 ·de meu, co ram a' oportunidade, de hom sequência lÓgica da vida!

plicados ·por vós! Muit0S fQ ração,. air{da infantil! Pois' a senhora, rasgar o vé'\l de Pela cOntipt1idade de viver!
ram os ·que tiveram ,o àpren- sabia eu, pela minha educa- analfabetismo! Os que' tive Pelos arrazoados de nossos

dizado do "B+A=BA!' O a, ção, pelo método de respei- ram o dom, de com <a se sentidos!"
.

b e c ..
" SÓbre vossa tutela to mÚtuo _'a mim incutidO nhora. romper (;) vé,u (

e ensino! 'Entre êstes alunos por meus pais, que o mêdo ignorância, ficarão, aquí nes Desc-ance em paz'! Mestra

estava êste humilde c;i9.do defonrÍa' a alma, tornando ta terra, rezando por vossos Querida!. Os vossos ex-aluo

Ah!, :óo�a EÍriÚial, Em tão o indivídúo, cheio de com- çesCljl.nçÇl.
'

nos �e�arão pelo eterno des-

pouco tempc; perdí "duas plexos!' Cheio' da mais' àgo:
. J., L canço ,de yossa ,alma!

mestras! Que', o Criador as nizante' covardia! p6i- êste - ,"R�squieca�
-

in pace ADEUS M�STRA QU�-
tenha em '110m' lugar!' Nada prisma, por êste meio, che, rnesfra

.

mea! Qui Deus, do RIDA!; ,ADEUS. , .!

mais posso· �lmejar! Nada guei 'ao respe�to! a máxim� net }oc,!�n _pace!" -, �, '.;_I�f'i � ,'�.í��::fl!!l.,.lII.1lI.,I'II!!I*t!l!lJ-"".
mais posso almejar! Nada simpatia 'e o devido' carl- Do po vJeste, ao po, vol Marc� Aurelio do Valle

ra me volta à mente! Vossos nhot Minha mestra! Porém tas!
h

'1tlI'. Pereir�,

do ·Súl
ônibus da' 'Empresa Rex,
para Blumenau, e o preço
estipulado foi de Cr$ 560,00.
Reconhecemos que a maio

ria esmagadora dos baleei
ros de Rio do Sul não se

guem a "cartilha" daquele
que ao receber, a nossa jus
ta reclamação 'teve a petu
lãncia de responder "seu

Cyzama, ainda esta muito
barato e cobro' apenas' os

quinhentos .cruzeiros por ser
para o senhor."
Aí fica o nosso protesto

com vistas à D.R.P.

Numa demonstração de

sincera e velha amízade, o

jornalista, que vem sendo

grande baluarte no movímenx

to Renovação Com Nilson

Bender (UDN), obsequiou
nos com um valioso isquei
ro comemorativo ao Jubileu

'

de Pt�ta da Fundição Tupy,
bem como uma ótima Lapi
seira Schaeffers; ambos os

brindes com-e emblema T

da Tupy. 1
I

Ao velho- amigo que pas
sou '17 anos' sem visitar ,Rio
do Sul aqui deixamos ,os

, nossos agradecimentos e' de
um modo espeoíal pelas pa
-lavras elogiosas e sinceras

que teve, para
.

com a atual

ádmini�'tração
'

'do Prefeito
Vitorio Forn�rólli, num re

conhecimento de valor in

conteste a um Prefeito que
trabalha com austeridade,
efícíêncía, honestidade e

justiça em favor de seus mu

nicipes.

De ordem do senhor Presidente, convo;
co os jornalistas sindicalizàdos, filiados a es

ta entidade,}1a forma da legislação em vi

.gor para a Assembleia Geral que se realiza

rá �a sede dêste -Sindicato, à rua tIerônimo

Coelho esquina' da rua -Vidal Ramos, nr.
..

325 edifício Julieta, sãla nr. 209, segundo,
,

'no dia 27 vinte-e-sete 'de fevereiro corrente

às vinte .20, horas, em primeira convocação'
e 'meia hora lp_pÓS, .com qualquer número

'd� associados; para ser apreciada e djscuti
da a seguinte.OR,DEM ,DO DIA:
.

a - relatório da Diretoriq, relativo às)

atividades de 1963;. .

do Conse11;lO Fisçal relatl- \�
b _._ parecer "Pelo presente edital são convocados os senhores acio-

'vo ao Baléjlnço; nistas da Empresa Nacional de Navegação Hoepcke S. A.

C _ previsão orçamentária para 1965; para a assembléia geral ordinária que se realizará no dia

30 de março de 1964, às 16 horas, na séde social á rua Jerô-
d - orçamento da receita e despesa; nimo Coelho nU 108, nesta capital, com a 'seguinte
'c - b�lanço patrimon�al comparado. .-_,---i-_. _ .....w

I ORDEM DO DIA I

Outrossim, comunico aos jorna istas I

,fJlI\���:
sindicalizados que só terão direito a VOZ E �? - Exame, discussão\ .à:i>rovação do relatório da direto-

-, ] d ste
.

arn ui - ... ria, balanço geral conta de lucros e perdas e parecer do
VOTO os que, ate aque a, ata, e J q conselho fiscal, relativos ao exercicio de 1963;

. tes com a tesouraria e, .ainda que nessa As- 2) - Eleição da dlretória; '.
bI"

, ,

d 'rd matéria constante 3) - Eleição do conselho fiscal e respectivos suplentes;
sem ela so sera a mI 1 a

4) _ Outros assuntos de interesse de sociedade. \

da pauta acima, de acôrdo com o Estatuto. AVISO: Acham-se á disposição dos senhores .acionistas, na
-

séde social, os documentos a que se refere o artigo 99" ,cio'
em vigor. decreto-lei n° �2627; de 26 ,de 'se�embro de 194,0.Secretaria, em 19 de fE=vereiro de 1964, À

•

Florianópolis, 20 dt;: fevereiro de i964
. /

Her�al1i Porto
S�cretário

Jornalista Hélio Wolney
Rollin
Do Oeste, catarinense onr

de percorreu inúmeros muni

CIplOS, de passagem para
Joinville, pernoitou em ,Rio
do Sul em dias' da semana

finda, o nosso dist'into co'le
ga de imprensa Helio Wol

ney Rolin, Dn.. Diretor de

Relações Públicas da firma

orgulho de Santa Catarina,
a'<Fundiçâo Tupy S. A.'

/ '

. )

ESTALEIROS ARAlACA S. ·A.
Assembléia Geral 'Ordinária

l'
[�, ..\ ... � �

.

·�,elo 'presente edital são convocados os sen�ores 'acío-
nístas de Estaleiros Arataca S. A. para a assembléia Geral
Ordinária que se' realizará no dia 31 de março de 1964, às
16 h01'HS, na séde saciai, á rua Almirante Lamego ,n° 310,
nesta capital, com à seguinte

ORDEM DO DIA

1) - Exame, discussão e aprovação do relatório da direto

ria, balanço geral conta de lucros e perdas e parecer do
conselho fiscal, relativos ao exercício de 1963;
2) - Eleição da diretoria;
33) - Eleição do conselho fiscal e .respectívos suplentes;
4) - Outros assuntos de interesse de sociedade.
AVISO: Acham-se á disposição dos senhores acionistas, na'
séde social, os documentos a que se refere o artigo 99, do

decreto-lei n° 2627, de 26 de setembro de 1940.

Florianópolis, ,20 de fevereiro de 1964

Joel Lange - Diretor Gerente
"

27-F.

Banco de Desenvolvimento do
-

'

,

'Estado de Santa 'Catarina
Acham-se à disposição dos Senhores ACionistas, na se

de social, à Praça 15 de Novembro, esquina da Rua dos

Ilhéus, nesta capital, os documentos a que se refere o' arti
go 99 do Decreto-lei rr 2627, de' 26 de setembro de 1940.

Florianópolis, 24 de fevereiro de 1964.
Alcides Abreu, presidente
João José de Cupertino Medeiros, diretor

Imprêsa Nacional de Navegação
HOEP(KE S. A.
Assembléia Geral Ordinária'

.,,� ..k� .....��
I

, Convocação
_ ... I\� •

Demer.val vieira � Diretor Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mesrn'o "f til
�
.. ··t',!i:-�Ir .u�s

I oa, �tl!3ÇÕ: s, f) r::�'1' ;,t( d· A

'�a'; consegl.t1i 1.'. !-o f '-,_ r .... !oot-' 'lo

rE'vés que, 'n.) li.rn� 'hf "itrtH-l'" (I

&lêmio Er,�o 1",-.1 (" 1,Ppj(,O; Ce

'-('VenrJo olAO dIiJ;{· c r (li,._. l-I,fIl(-

I., 1.\ _. Té!!
,

'p O "'a�p.f"�C da

ln;'"rcae�o e h:'a
!

.,h, d( Il'{'nte
pOJ' vêzes "t Ir,�.) c:l 'OH! 'l,'da

mente, oi ..,:·) _>! }!� ur'(��-�.,f. �
falta C'e Mol'el1i 10 (:·.1m n 'o

a "argo de ,(.,Ival 1':.,\ q!l, 'r.'>, o

possível, 1n(i'� fI"!.! r: â.(). t0Vt da'
paI 'te de PeTe��'.!a; I].',c em seu

lugar atuou COl'O "l.t)n�a-de
lança o neccr.:2L/·Íc ;.. I;n:? ..

lUas; comll.Qns�ni!o; t)

lutoU' com !I'TI ent,'Sh8!n1!
do eomu!ll, com todos.)'3 seU.s

homens; not:.v'amcntc 1hmiítop

o

rcílio Dia,s ( nlpeão por
. t. •

UIZA· ME.
.

,

, .

do . Torn
•

el
a ntt c

';, \

. dré;" ';Toca; :'ParagUaio, e Rodl'i_
\', .�.�_ :l-, _.... "'" \, .'

•

gU()S,' êste- Um' d'�a'nteiro de re -

c!Ír..;ó� , téhico� , a'p��ciaveis; ape
.r _' "

sar.de-:-re,�lamadõr._e: brigão, tau
1:0' qu.e: cOllheúu.i). e�Ptll ?ão da

cancha depois rl, athurir' Hamí l

ton com Um ponta-pé em revide

a Uma jogada brusca do defen

sor . avaíano, Antes do lance

os . dois jogaóorcs haviam troca

do ponta-pés; fato que O árbi- •

tro deiX:ó". passar' despercebido
desempenhos de �omeu; Um apenas advertindo-os qU!ludo o

zagueiro precisO embora '9or vê ,cesto' 'serIa apontar aos doiS ir
. ,

ZcS se eXceda fiO, iÕI�o hr"scn: An r requietos' jogadores o' caminho
do vestiário.

'

O Olímpico Sentiu-se 'prej "di

Marzinho; Djalrna; Joel-I , JoeI
lI; Sombra e Odilon.; Ratinho
.Aquiles; Ca'ctano � Renê. Ca::

.

los Renaux: AuTélio.; nwn�hi
ni, J ino' fAdelso) Merizlo

Badinho e Vinicius; �i!tinM
Petruski: Arà.újo' e,' Boss,nha.
ARBITRAGEln de' Mn.) Bo�s e v

a renda somou Cr$ 222.7üO,4)O

, SOLA MAIS PSltFEITA 00 BRASil.
----------.- - �---- ---------

No Hrr1�

•

J
r t

cado pela arbitragem Confiada a

Guarada�a Santos, da L.B ..
F

o que não 'pode deixar de ser

Rógéri�, Cava.llazzi; R'�llê; Mi_'
r:nho e Nery;: r�velando apuro.,
:Íxico notável.' Daí! ti triunfo,'
tendo como fatores o. «rd'li" .e li>

.

combatividade do conj,into alvi

celeste, diante de Um adversárto

técnico e ínff ltrador corno é o r«

modelado "onze" do Olím�itO
que, aos olhos do públ.co ; reve

lo" ser um -esquadJ;ão de eXCe

lentes .aptidj},c; técn;.cas; :e,,<lo

de destacar-Se, entre outros os

Avaí

verdade. Primeiro, foi a anaia

ção' de Um gol le�ítimo assinala
do 'por Rodrigu'es, qUaildo a cOn

ta,gein, estava em 1 X O favorá

o primeiro gol, mas
rJ, .n P.p.nin�x� 4 x 1. \

Apvesent�n(la . defidên�ia fí
sic'l Os joga'lorflos "d,) ('(\1"1.).5' Re
na"x após abrirem o escore da

pa't'tida, não 'S�:r>t1rl.-7-t�� lU ;lS tra�
mEs do Seu ar .t·l�í(!nis-�a; .0 Ma1'cÍ
liv Oiàs qu. aeal" 1 por :!"IPar

por 4 x 1

Até os 39 ."h,,�o� tla fa�e ini
ci31 o Ccl;"iu� l�tnfJIX: ('5t�VC
bem, Cn�-::!'oartl�o sérios embara(:(ls.
a reta:";'1-1":t11 murt'i1Jst'l filIe an

dou tit1Li'i!f-lnd'3 '01. aL:'d1s, I.l('_

ce�, deixando_;;;e ,ri uIvcr Pi lo

ataque do '�'icclQr br'I.<(JuE-Jlsc
.

�
p(lrém a par :.r daí 'I lH·'.r<'Íl'o·
Dias tomou à8 r\r:ea� r:t pa ·ti
da e' assim f(li:'toi '.(; fill�' fl�

partida sem 'nrci,)l'es !l' TJt'ÇOs

as:egunr'1n� 1 o tiLul" de'

po;� antecipação
QrADROS: M. Dias:' Jorge:

(OrlfECÓOIU.sfOUl.iOU& iJ90
Df (tlAVI .

P.�a frtlldKt ' •. _,"110. n.. ii

r da· parfrda o ponfo da
vitória do Am3rica no

A oitava e lle'lú!tima ro:Ia,!a

do Torneio Luiza 'I'\!elo, apontou
para a Cidade de Joinvile; o

clás.ico que reu'lin Caxias c A

A eqube c·':é:en,.:! pro

II •

craa�·ia manter � \'i�e lich;!',:n

ça do TorRelo no P SSi) qUe O

I América iria se eml'fc,,::1' no Sof'n

II
tido de mantó'-Se nos 15 l\on1:es

procuT;:�l1c1o n.1elhf.�rar

i IIi' a sur. ,situação nal t<!bch de pon,

tos llcrdidos além de de<cjar a

vitó1ia contra �ell' ;''terno l'ivaI<
Nestas circunJtâ!lcias o 'cot"jo

Se deSenvolve surgb�du \Caxia.o:
e Amé�ica com 1Ima alH<:ã'J apa

gada na primeira et'lpá ape

Sar do placard ter apQn�ado 1 X

° favoí'àvclmente ao América,
Nesta etapa -os tloi., conjuntos

se igualaram em' erro, ,!l' vjr1.u

, des, surg;ndo o 'meiu campo ame

I�i r�Çano com rcd'(zlda d(}õ,e de

!,.·�II vantagem sôbre o de "eu

�.nt.agoII ! Dista .

II .

Na fase derradeil''l, () CáXiaS'

voltou disposto e pa,<$orÍ a mano.

� brar cOm maiOr _:,lpsenvol�ta
em todos os �t;ll,,§í�!<W.e.V�

do perigar a meta do América

que passou a se. de3dobrar para

conter as' estocadas da equipe
antagonica
Nestas circunstânclil o match

fai se desenvolvcudj até atingir
o se" final Sem que a ll(l"ipe cà

;X:'ensc alcançasse o desejado, em

pate embora tivesse jogado' M!li
to superior ao .seu adversáriO
nesta etapa ·complementa.
Detalhes técnico: LOCAL: Es

tádio Ernesto Schelemper,
Jolnvile.

10. tempo: AméI:ica 1 :' 0,
tento de Acir aoS 3 minutos. FI
nal: América 1 X Caxias 9. 'Qua
dros: IAmérica: N�rberto; Ney
Adael; Antônio Carlos e W'\Ide
mar; Tite c ClaudIo; Acir I.MII
r..ra); Gersinhü (Ba'léq"mho,)
Miltinho- e Bia. C�ias: Jairo;
Lu{únho, Coruca; Getúlio ('I·ião
s Orlando; Pepê e Chico; AdU

Bon; França, T-Diabo II Roberto

�rbitra�elll ele 031\. Mareoli_

Pedr� t 8 renda somO". .'.
Cr$ 392.650,00

'

A.nor�l não,
<'

vel aos locais. Depois a não

marcação de um. penal contra o

Avaí, 'no Kegu'Ildo- tempo; qU411

do a ",€,On1"ag'em estava em 3 x 2

Sôbre o lance as opiniões se di

vidiram. Pà!a muitos houve fOIlI

de Nery em Rodrigu.es que foi
I derrubado quando se !lr"p'l.rava

para o chut(> final. Para I;Utrl'S
li:

.

j.oga'dá do zagueio foi le�al
�ocando a bola com os péS
não calçando o playeT grená. Da

qualquer modo, o tri"nfo avaia

no fOi meTe�o, pois; embora

1'1

as falhas que aprese.1tou
maís lu tuçJ.ora e teve maior pre

s-nça nos lances q,ue' a sensacío

nal peleja apresentou ria' noite

d. sábado.

O S TENTOS

IAos 18 minato»

escore. Mirinho deU 11m pa<Se

I?rof1lndo a Roberto qíle atirúu

fractl indo ... hola Caval]azzi
o qual; bem cOlveado; não hesi
tou e f"lmino" no canto direito
Aos 28 minutos invcftindil pe

lo seu setor, Rodrig lI�s atirou
forte {' rasteiro; tendo defell(li

do parcialm�nte Carti ,ho�: (!.:In

do enséfo a Joca, qUe acoqlpa

nh�ndo o lance; para decretar j)

empate, desfeito aos 34 minlltos

quando Perereca; cobrando Uma

faIta de fora da ál"ea, ·atirou
Com· ':elicidade no cal.t.!l. eSQller

do do �rco. pouco derois. a�s 41

·minutos; uma investida perigll

. '('

,

I'

sa 4e Cavaltazzl" coíoca em. -pol
vorosa- a meta gU,arrLCci(la .)J.or·

Marcos, do � qu: ,se', a�roveita "Re
nê para .em espetacular jogada
elevar a contagem' .para a· x 1

com que foi encerràdo a' prime.ira
etapa da luta Vem I,) períOdo
complementar e .logo aos 2 min,,'

tos falho,c tôda' a retagll.ard,� a

vaiana e ParAgu'�it} dimjn�li!t. a
dife�ença, .assinalando o SE'glln'.

i
do gol do,; ·.",ísit,antes que- a 'J<"'

gllir ..prepararam a oíensiva mas

o málor arÕlír. com·.)ati.vo,)" ,lo.,

loca�s. pr·,vale�eu-;,.o 'panorÁma
do jôgo, reclama l>aTII o "Lião'

da Ii!ta'" no�o gol o que aco�te
• aOs 41 ''1;. .utos .!1.ar d« Cn-

v.tf'azzi; l,?C (�,'ndo de '."tlln
.

'J" 'fôra '!'r. Sol,) pt. :Hcthuto,

Sensacãó, no box, mundial:
Luta� LlSTON.'· i� eLAY p'e!a coroa·

.- dos pesos pesados'
As atenções dos !'spo�t:stas de

todo o· mundo deveriio, esrur \"01

I clesafia'l',e Cn"iu"" 'I.. A i"

h.'. está ln�.....lTf.U� lJUra 15 assaI

.tadas, 'e�ta' ltoit,,; para .Mi�mi '
. .,- ,mas .:sp�r •• -s< ",m (j".fi>d!.{)

ond" s�rá travada :l 'lu'ta pelo" ridno;_ C",'. 0), viroIi�
_

CIo Cam··

, tro �t:r •.!.·..l <ia C:it�.()n� ··doS.. l...eâ(l q1f:�;': cOrr.o.·se sf:h€. é o

1.f�OS llesad()s� f'nlrtl o .' _.1\�(':r,� '�f�'�'�rito' (H�·.��rnp'�!I�à\J clt' 7 llf1-

('" rnesI];l0. ��o "ln,' Listo" q"
.

..., o

••�pbatou '''.e Flflyd 1';.1>",,,',,·0', é

48 ANOS DE LABUTACONSTANTE EM

PROL DE SAN'TA CAiARINA NO

aas 20 minutos; fixand,) o pla-
card final

i'
QUADROS: f';'�l!e.irtnSe:, Joc�,:-
li; Mar�eco, J. BI't.i.,ta; Ca(ã,i"

C. fprinen\!:; 8 ('fi'" pC" do ; 'I,pr
. a Ofidal 'e�"l'.',�OI· ii dá �s,"da

," ,Score de > • 2. alIÚ� rt'llhid!1
SE'nSaCi,t''1.'I purtid=t

Iloac:lro

SETO� DOS eSPORTES
.

'

O"

.

,�"''' ,

,.

Brroso, Este corn (I tombo. ao
Caxias no !;hoql1e.·:· d.i ri"alidade
de 'Joinville,. e' a·,.yitóda ,í)hre- O

�i�!uelI\en15e
-

flsccn'dlCU ·.à :\"ieq..
Íiderança,
Eis a classtfí cacão :JJ.lÓ� os jo

gos de sábado e domlngo :

Campeão -'MarcÍlio ,Dias.
pontos perdidos •.

, Vice-líder : Barrogo, 11.
\

C. nó part1i1a. ll,,'lImin.· "CE- 30. lugar _ 'Caxias; 12

frontaram-se Os "oninntos (Ío - 40: lugar - Avaí; 13

• Ol!; Leite; Ald& Acilio;

AS Formações : AVAl Caz lt-

50. lugar - América' e Olímpico
15

60. lug'ar -

: J<'ig·ueirense; 16

nhos ; Bínha Nery, Gerl:ino <1

Mi1'(nho;

70. lugar - Palmeiras; �O
80• Iugar -

..Ca'rlos RenallX; 23

90. lugar - l'íssa!1clú; 2,1

A próxima última do

('Renê, Cavalluzz! ; Pere�;"'a' xRo
berto) e Rob"rtO) (Gibm) .- 0-
LIMPICO - !\'Ia�cos; Gonçalves

j,l)mt''', Nítson e André; Manro
p I H-f�ti; Ro ri��O:es;
J(){'s Ó: Parag 'nU') ,

,returno; marca· os seguint.es fn

cOlltroS:

Em JoinvilJc. -- Caxias x Aní

Em Florial1ó1ío.Jis·' - l<'iguei!ense
x América

Em Blumclluu _. Pal1neiras x,Bar

roso

Em ltajaí -' ::\Jarcílio

Olímpico
Em Brusque'

Di", 'X .

\

Cartola e KoerIch , v'cncendo (I

. Carlos R enilUx
X Paissandú.

Vários cllt;Ontros, qll� dclxara�"

de ser efetuados, serão di5puta
dos a seguir; ;ntrE\ êles 'Avaí X

Pais�andú e' Figuciren" '" Car

los RcnallX; ambos em Brusquc,

,A .representação do Figueiren
Se se deslocou até a �idad'" por

tuária de Itaja'í onde deU' coJi,
bate· ao Almirante B rrOso num

cotejo em qUe o 'Bar:'8'so veni

de um triunfo ante

Dias <nquanto o Figuelrl'n;e sur'

gia de uma·modesta ,itó'ci:L por

Paissandú .lutou mu·to, m:s�flão
'

O cotejo mais' fraco. da roda
. da desta oitava rodada doretur
no- do Torneio Luiza' M, I,,; Ye

\
serva-va para. Blumenau a par.-

tida entre Palmeiras e Pavsan-
., .

dú, sétim() colocado e lanterna

respectivamente
Olhl'.nd_Se e analisando-.e a

partida antps da Snl: realização
as o.piniões era unanimes de que

o �lmeiras venceria fáCil ,a par

,(ida

/

O Palmeiras "enceu e bem Ver.

dade mas te;e que se desdobrar

para n�o "e '!êr ,urprt:"ndirlo pc

'lo �nze alvi-,'erde d, }Jl'usque

que lutou muito para �onsegllir
um triunfo reabilitador

Ná primeira
(

f«se o OnZe paI

em

meirense foi mutos furos supe

rior ao seu an;:tgonLi" e a ver
.

dade é que O Palmeiras.marcou
3 x O; assegv.rando ;t,sim p')r

anteci�ac;ão ,mais umf, vitórí a

nes�. 'l'orl1eio
.Todavia, na segunda etapa o

Paysandú apresentou-se ,!Om aI

gumaS mOdilicaçõ.,s e dai logo
aos 5 minutos Décio dimin,uiu a

contagem para ;�:l:.!. e aos 35 no ,

norato; aprf)Jõ:imou r: m<lrcadol·

em 3 x 2 Com isso o P'li'1le1raS
se "iu golpeadO e ameaçado de

Um empate qu� a eStaS a!iuras
seria: vetdadeirJ) (l�s ..ts�·-t e qUa

.

{' ,

! ,.1; l 'J

. ..

s'i que o tento cio dllJl tte surgi"
quando' o . árb trIo

'

as' in....' com

.

segurança �enaHdadc . tr.áxima

contra o Palmeir:'.s co netida em

Altair. Porém ,; jog,' cior pay

Sandúane _atiro" djsll ICrnt,mell

te O Couro para f"l'IlI, fr.a'·amen

te; perecend<1 a {'bano;" de Oaro

para empata': Na TO?car!<li; o

Batrosu: 3J2:�ante o Figueirense
. ,

'ça de Ütn escante\{:; isto aos
tento d'cc:Fantoni all,ós tremen-

.,
.

1< minutos. Aos 18 o meSmO Zi
Com ts�as.· p'er�ectiYa;i. I'm �re:' da conf�ião' dei arço de Joceli

. ..' , ., to·' ·aUmentou para 3 X 1, mas
1lcvância, os ,do�s conjl1nt:os'f iai Mas- o Fi.gueirense logrou o

'.' .

... ,"
�

'. .1'.'.", \\ Ii,"!! 'dimin,i,;ll para ... 'I. :;'daram II Cotejo nO estácUo. dr c. empate aos' 26' minutos !lor in-
,,\

..

HercI}lO. I,c:uz.

_:. -..:.-"

es'capou a derrota: Pahnêiras ·4 x 1. .

.

_Vitória do IMPRENSA OFICIAL
Palmeii�as marco 1 o Sell quar-: Leal aos" 44' e. Leal �iOS 26 para�1i" .

nOI! e Z{>,�:t: Hermes e 'l:i>z.r;IIr

,

.

,'. i"m priSlio ami'los'" .fpt..ndo ilValn'0!i; 'l\'ladflona. Scbl1,sti'ão
to .ponto; JirRml(l aSlÍm,t'lda 'a . "0' Palmeir-as;, Décio aos:; E- Ho

chance de um l�m'1ate por par�e,
.

norato aos 25' para II Paysanc!ú
doS ahd_ycrdes ·de Br".;q,,";.. : QÍJAbROS.: .,:rah�leira>: Bad,ê;

Deb':lhes- téCnicos: Jôgll: PaI.'. Chiquinho;-Zequi!'ha;' Antoninho, cf., dos S" 'ioo1:<'s I'uhl.r.. lIe
meiras 4·.X Paysandú 2 1<'. "tem e Sapata; Alternir c Jair; Nani

pO: Palmeiras ;'3 x O. , co, Viana; Leal e Rj<;adll
F:nal: ·Palmeiras·4 x Paysan,lú Arbitragem de Nori,val Cochilik

2 Gols; de Vian:r aos l!l e 3<1," e renda (lr. 102.900,00

1 x O diante do, lantcrna-

termédio de Ro.n'llrlo·;
Logo �os 16, �i1.1uto, � Ah�i." 1\a Scgnh.da etapa. o Barro-

rante Barroso COllbl'°'uia ",a.pei .'.
So ampli?s,-para 2 X 1; por in

meira vantagem através' �el" rtm
'

,t��médio de zito, apos a (u!)ran

prímélro pela CO\l�,(i.g:cm d- 2 x 1

(.LlU 1>7I,a vit ·'
.. -a sohre o ( a, t".

.t:, 4Cl.-rtX, -m 6i' l,s(Jlle (1l'la eour a

g�f1l ce 4 X 1

fi �
W u-se O .(vIarciIic ));15; Bt Lc

-
,

ontem,' calUp.�:'l::l do Ton�el0
"L"iza. Mela" '·lIl.bura _ te1l1u:.

ainda compromiS:';1) para ser <:lIm

prid.�,. o que sUCe(kr:l .110 Ilróxi-.
mo domingo; .��ntra o límpi
CO; qua_ndo diante dE. sua' "torci
da" jIloderão scns craq}ll'S rea

ver as 'faixas "ünbóii":,lS' ah:sivas
à meritwia (;II):l{!UisLa. De faio

o clube d.os Collares revfla-se
.

ComO o q1dhor ,lo Tol'neio, �ois

nos 17 encontros que dis\lUioa
sofreu apenas dois tropaço§:;. isto
no r�Lu.rno; p'faneil'o c, ontra o

. Palmeiras, tim Hlumellall ·e de

pois contra Beu maior rival; o

zinho c Manoel; Zilt9n (Zori) c

Edio; 'VilSon; Itü; naiilho e

Ronaldo. BAlmOSO: .Jaime;

Maurício,' An.ten<)l'; Ferreira e

MoreIIi; Zito e NÜ!i'lhu; Hélio

Fant.mi Mima; Perdrinha.Ar
�itragem de' GerS"11 Demal'ia

,Renda: 150.;;00;00.
___

I
•• ,

tento. '1'S

sinaladoS por MatlaJon'l �2)

Hermes.

Na preli ni 1 r, dispntada ("n

....
c vett:lt.:.�rl JS � sur:lf.'nt.,s do 1m

pensa Ofi-:i.tl, v",rt'flcolo-se a

v·túrla dêst;<; últimO II r! li "core'

(, S x' 2

)

CAMlt;.Ii IÃO INTER�ÁTioNAl
tão biC sileiro
quanto Brasília!

)
I

I

de que v'ocê precisa"
/ .

��a qualidade de reven-dedores auto-

rizados, podemós resolver seu pro
blema sem -demora. Etn nosso estoque
·/ocê encontrará - com certeza a

p�ça ou o acessóri:o que procura, a

preço de tabela,' genuínos, testado5',
em !abo�ratórjo, garantidos peia mar

ca IH. E" no caso de qua!quer con

su!ta sôbr,e o. seu International, tere
mos o máximo prazer em a·tendê-!c.

o

Representante I{}I nesta cidade
G. �OCAS

.COMÉRCIO E

REPRESENTAÇOES
FULrIO- :'U>UCCI 721 _

ESTREITO
Um terço �. vi8� e o re�t I

12 prestações jUro'
.,;
'�:,

em

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



OLHOS
nuOU o sr. �ang. O desenvol -

vímenfo- esperado nas. exPorta

ç.es, em, 1964 parece Ser f�vo-
,l·âvel. I�fo' não significa, toda

vja, �ue deverão ser desp�eza
Ms ofl avisos 'c®tidos na di-

o -'4

t

mtnuícão das "exportaçes dr:

,Rrodtitos n:tecân\cos :110, ano, paa- ,

SUeca, indicam que o' principal sado o o rápido aumento simni,

objetivo - manutenção 1I0s va- • tãrteo das importações. A este
10�es orçamentários será obtido respeito, a principal tar�fa., da

ta�bém ;ín 1964, declaron o pnlitica econômica é pr-venlr
.

Ministro da Fazenda Sueco ':,1'. itma sÓbteprcssi!d getal da e_-
,..

..,. -) ,

(junnar Strang, em, ,seus cO- conomíá.
.

mentárío, sôbre o orçamento DIMINUEM í'::�VEgTIM�NTOS'
\ ",' ,..

nacional. As pel'S�ectivas d�. SUECOS NO EXTERIOR, AU-

manutenção e incremento do rít • MENTAM INVESTIMENTOS
mo dé expansão da economia EXTERNOS' NA SUÉCIA:

Jint'!!'rna, simultaneamente com ESTOCOLMO (SlP) _ As �"'-

o equilíbriO do comércio exte

rior, parecem Ser boas.
'Uma condição indispensável

POLITICA' ECONOMICA SUE
CA ORJETIVA, CUMPRIMEN-;
TO DOS LIMITES ORCA-

• < MEN'rAR�OS:
' ..

ESTOCOLl\lO _ 'i. pondera-t -1, ....

cão das l)erp�ctivas 'f0)lô,mica.. ,

internacionllÍs, e tendênCias a-

no correr do ano, uma vez uue

a autorização para a maior p, r

também
use óculos

bem adaptados
r reva ídação

cor-i a prestação de provar
C:'; � rír, rdas pela Diretoria
('q ;:-'�1"' 10 Secundário;
r v - o diploma de qual

quer 'curso superior desde
que 'e1'i� trado na Diretoria
do -,

�u no Superior, supre a

n: os.

investimentos so-

mente foi conc-dída np segun-
I "

i do s�mestre de �963. Das' auro-

em

l'ificado nas concessões

mv-stímenrõs êstrang�iros na

SUécià, que aumenfaram de' 322
.milhões de coroas em 1962 pa

ra '!lj4 milhões em 1963. .Prà
ticamente todas as concessões
são para apltcaçôes em compa-.
nhias já eXis,t,ntcs, Incluín'dn

rixações concedidas
cêrea .de 84% fOTam

em 1!;162�)
utilizltdas

De ordem do S�. J'irf'tf'Jr
e cumprindo o disposto no

art. 69, letra A, da Lei
n-. 4024 de 20 de dez mbro
de 1.961, que fixa as Dire
trizes e Bases da Ecucaç1i»
�Tac�onal e nos P:"'tigo� 39 e

JO do Regímen, o .Interno
rta F::icu\éi::l.úe, faço p h co

que, Ó� ,2'1 '\ 27 de 'e ., ')

.coll'ret\te, das 8. às 11 1 n:' ,

estará aberta n sta P'fG"�1'

ria, na Faculdada d '" 1 i
;fia, Ciências

Trindade, a

parentes .da, , atual f;'cOnomia no correr do ano e em
, 1963.

Pela primeira VeZ Os pedidos
parlt investimentos em pais-.s
da EFTA excederam os do !\ter

cade Comum,- q!le dímín-dram

cêrca de 500/.,' lie 'valor em 19:;:�.

b1n� queda brusJa foi vcrificá
�'a também, nos' pedidos para

(' e cc:.� _ ão do curso \ se/otendemos com exatidão
sua receita de óculos 10 completo (Art. 31

o-lei n. 1.190 de 4 de
o

• 0"9. com a reda-
_, pelo -artígo 1° do

,

TI, G.J,95, de 20 de
de 1.945),
S?io considerados.

.

',b""_3 'ao curs.o se·
.

'o completo:

comparativamente um. . núm-roÓTICA ES'PEClALlZADt>,
MODERNO lABORATÓRiu

pequeno 'd-e pl'(.jetos, de grande

enveraadura,

comerciais,-.., (lfSOS
tortzacões concedidas a COm-

0. "'c1nstriais téoni
�

etos;
panhias suecas para investi

mentos diretos, no' exterior to

,talharão ,391 mf lhões de coroas

em 1963, comparáveí- com ,130

'milhões. etn 1962; Ségundo dados

do Banco SUeco. Dêste total,
sõmenre 45%, "foram utilizados

l?llo.3of:a, G-t,f) l'J.

.ría, Letras e

I - O cone I

1-808 normais, se

"o, nos têrrnos da

J, de 12 de dezem-

0'2;
.os de semínã

< 3."
-:
J mínima de

ao referido desenvolvimento é

'''BANCO DO BRASIL SIA."
EDITA,L

.qlre a eapacldada de competi
ção. Seja mantida,' apesar ed um

clima cada vez, mais ás,pero dos

mercados internacionais, contj-

1
bo ao

llidad�
nllre o

\vic.,..
'(

Concurso para Escriturárip
,

o BANCO DO BRASIL s/. faz públi
co que as provas do concurso em referência

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

às 15,00 horas'
Fráncês. .. das '15,30 às 16,30 horas

Inglês .',. das' 16,45 às 17,45 horas
DOMINGO _ DIA 1. DE MARÇO�
Matemática Comercial das 07,3C

09,30 horas

, Português

re juerímanto ín
c' .te ínstruido te-

os io

M:nisfério dl \'dLCaC[o
UniverSi')9C'e'de 5 �la r�J. '(na

FAC tD s:;J�E DE D��E TO

ias, francê3, E:
alemão ou Pali no;
para o ·Ce '80 ,(;. c: 0"'" .

"ia: G80g-''':a ( , (

interlccutório,10

v que, uma vez sa

,-,,';ç 'lucia, seja �e
-; �in la possível a

petioionário na

n primoira prOVa
rI C [I-::UfSO de ha·
. 'l�,:tará de '

pro·
F:m aualquer fa-

Brasil;
n?T�) o C! ''''''so =Jp' TX" .1..

Português, ..... ;,st'·r·'l.
do B�f;iI c�'og n"

do Brasil;
par·a o C'l '50

il1pico

EDITAL16

.

'SI), é Fcita
) a exi�ência

à

d"
De ordem do Senhor Diretor da Faculdac'e de Direito,: 23

que se acha 8.'JE rta de 27 docomunico aos interessados,
Porkguês, LJ,t' (.l e l

gua e]etl '2.: \Fr',��

nhol, Inglês. alei'- fi

liano;
J

para D, C·, SO C�8 F ').

gia: '?)rtu, 1l�'3,:;::" r;t:a;: .

ral e .?ii.r;o' Jgfa..
II - O :-e'werÍ'Tlen ';0 r: �

inscrição s"?á feito ao r'·
retor da P2.cul 116e eu' '"

haverá m.pressa n'''''C';O:') �. '"

e ir'f.t.n'idade,
n n M s do concursQ

1.- ;;' q�ão não haverá
-lVO pm'a corrigir

, '''').t·ficacãn.
ç< "

(' 1siderado habilita-
1 ;) ("'1'1

.

Jato que, no mí
.

'" 0 'h i '?r ' média geral

corrente a 2 de março, no horário normal da Secretaria, a

inscrição para a Segundo Chamada do Concw so de Habili·

tação, constando o Cuncurso de provas das mesmas mat�,
rias e idênticos programas conforme publicaé.os no Edital
n" 25(63 e que poderãó ser obtidos na' Secretaria dá Facul·
dade,

do

')'L 1

f,::
.

ense

das às 12,0010,00
POS'IOS DO CEI J .lt >i"Ohoras

Datilografia ... , das 14,00 horas em

diante
.,.

As provas escrisfas realizÇl.r-se-ão no

Colégio Cat3rinense, enquanto que 3 de Da':'
Ülografia o será no' edifício Séde desta A

gência, à Praça XV de Novembro," nesta

tapita1.
Os candidatos\ deverão comparecer aos:

locais das :,)ro�as com 30 i( trintà minutos
.

de antecedência, munidos do respectivo' car

t��:";�rlMi�'O'; ""Cml�<t:tirtteiro :"_ou'e�reró-"'"
gr�fica.

.

FLORIANÓPOLIS (SC),18 ctt' feve
reiro de 1964.
Teodoro Miroski
Gerente lut.o

! '

Florianópolis ,24 de fevereiro de 1961:

Centro de Saúde _ Serviço de Recupe-
I' ração _ Assembléia ' Le,):;�aáva - ,Escola

Auxiliar ·de EnÍerrn.agem _ Náaio Guaruiá
_ HcsDital Miiitar _- Po�to da L.B.A. SacI
d03 Li�ões _ Base Aérea _' Gr:po :8scolar

Olivio Amorim -- !tacar uÍ _ Eansé.;,

I

Bel. Hermínio Daux Boabaid - Sccretá�io d s disciplinas,
";ca,-,r.o dos cano
•

'1; '. tdos obedece·
1 c12,crescente da
()tn� finais de

e
'

� o� ) 1 illas sendo
ó :irredcndamento
ou c'e médiR3, scb
·)�etexto.

:1r11'" 381íO à matrícula

da.as J de todcs
lecime:1tos de €'� ,'J

dário curs'1dos,
<;lo CED t�'2t'1, ii: 1'"
do CGi,1 C3 n� 1 n

mentos o"'i"':fl':' S:
.

a)"certi;;L, ) de conclus''.)
do c;urso e.'1

VISTO:
IlX

Prof. Henrique Stodieck � Diretor

------�.._-----

•'l,

A
POSTOS DO

i�1�J��(irupo' '�St�O �U' Trinelll:fôr�rin81.isen
'

Posto de Puericultura _ Est:-ei ':0

Grupo EscolaI' Edith G. Ran\os -',- Cd�)oeiras
- Grupo ESCCl-::T j fü:so V Ta:'1rlerley Júnior

E' 1 A J' 1\tr .,'. 1 G :. ',�"
...-- scp a ' pr:;i1U.l'::_s Ido, .... .L'lLa -,-

, ,.ruiJ",

Eseôlar Preside:nJ-e c' S2V2!t G::l�PO Es··

co José 'Boiteu:;;.::·
,

e

" ,�,s Ilxadas

'n"n'''''ente de li

_" 9 ,-1""S, serão ma ..

t,v' n� os 'Jue etu

,

�_.", 1'j1t;"""Y't; lng3.r à.�.
(' ,

, -,., lP'ladi:l R,té a
'n -·e r � "''''cimal.

LiC8Ção dos can

éLvulgac�a um

1 do pelt'jl Direto!
"� ,,":rio e cdntendo,

L nomes d.')s chol
_ ?; . latríeula.

.. 's candidatns, SI3

,.: 'enl, sel'ão forne·
,3,3 das notaS

'. HiI1ebrarído A. de Ba_rros
, Subgerente I11t.1J d) a ;estadc L.} s�,:1:cla!le

Csha, f' r1entâI;
e) �l;esL.R.do n8rro�··yo

e

Univers�dade de Santa Catar!na

-Divisã� de Mate�ial
EDITAL N. 13/64

de
llurberca.ino·(;( ráxi·exame

Palhoça _ Bi.2T�"'::Ú .- .I. -- '3:" 'a. -- São

José _ Rsncho ÇU21�T <

�

r. �
-

brnr�::i
_ Santo AmBro �- /",.. :," _-r>

'co;
f) f'"t3st,rdo' de vucin;>;ão

anti;'ariólica;
g) certidãn de nascif'-ento,

pas.sad3, peto rfcg'str0 cio

vil;
,

h) :9:"m'él, de est�r e"1 dia
com as obrigar

-

PS 1 e'ati·
vas aQ serviço militar;
1) título eki'or'll aos

maiores de 18 !'nos;

j) prDva ctf p80'amsnto da
taxa

\
de ,inscriçãp.

III - São disnensados da

apresentação de ceriif:c�do
do curso secun0,ário com·

nIeto, os candidatos; que

provarf�m:
a) f,l'1ver conc'uido o curo

EO dE Fscola p�"e'Oarf'tória
de Cncletes, de qcórdo com

o decrHto n. 30.796, de 10 de

julh.o de 1.932 (')ortari'1 ]\.IBi·

1 � terial n, 908, de 7 de de·

'lembro de 1..953;
b) hwe:r conc'lüdo o curo

�o secundário nc estrangeh

- -

,_._ S�C' Bon'Í.-
el1:::erramento da

fácio -- Pm.l:0 ::: '"
.

O Diretor da Divi$ão de Material da
Universidade de Santa Catarina, devida
mente �utorizado pelo Magnífico Reitor, faz
\. r'

ciente aos interessados querse acha aberta
Concó."'rêneia Pública, aprazada para às

15,00 horas do dia 5 de março de 1964, pa-
,ra. aquisiçãO' de uma camioneta.

a.,

;,e. chegue ao Cf] �

dos interes·

o presente
na forma,

.

l'zado pelos ór
i ensa escritr, e

C 1)1tal e afixado,

-

')

"Harmonia". V.
encontra também, no equilíbrio das
linhas dos' MÓVEIS elMO! Feitos com

NORTE

da Faculdade
de ,l"']oso. 'a, Ciências eLe·

ti'''''' d'1 U�jversidade de San·

t � r 'in. aos vinte e um

c'i"s (tO nê::: . de fevereir,

('0' suo de mil novecentos I

'Zessenta 0 quatro:
Au �l'a G!lulart,

Secretária

cOi:lrinho para dar ao seu lar. o
que V. deseja e merece J

.Y...Yh I

ambiente Anto-
mo de Lis1�ôa -- L.DI A. -....:. T�C'�rl"1 R2unida

dt\ Saco Gl·ind..e --_G -

_�()
-'\��� rr OSMar

Ccnha (Canasv"'eh'�:) _ !=,':s"ó d� L.E.A. -

(Ingleses) -- f G;:YQ _1..,
.,.. ...., b. (nio Terme-

Ih01 _ Ratones -r r�' �:-: ::::lequ2na
(Vargem Grande).

Divi'são de Material,. em'
feyereiro de 1964.
Josoé "Fortkamp

r DIRETOR

19 de

25-2-64
Visto:
Aníbal Nunes Pites,

Diretor.

DR. SEBASÍIAO ,MOURA ·26-2-64SUL
,CIRURGIÃO·DENTISTA

CLíNICA DIURNA E NOTURNA )
·Bx·Dentista do Seminàrio/ Camiliano Pio XII de S. Paulo �

Tratamento Indolar pela Alta Rotação - Prótese. ,
HORÁRIO: Das 8,30 às 11,30 e das 14 às 1� horas

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

.
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Moe s E����dEntes
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B 'd I
'" T" "n' Tarra a· Jagoa� L8goa _ rIO ava-

res _ Campeche _ Morro das Pedras -'

Ribeirão da Ilha - Alto Ri""eirão _ Pânta
no do Sul - A�a,ção do Pântano.

ALUGL SE quarto com banheiro casa

fumilia _ Rua Duarte Schutel, 33

NSEExpresso C RE e
MAIRIZ,:\CRICIU'MA - SANTA t:AI ,R i:A

ENDERE'Ç " TElEGRAfICO' CRESCtUMEi 'SE
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,
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surito,s de assistênda técni

ca .. Sr. Colatim Belém, ,de
São Francisco do Súl; que

tl;'atou de assunto especial.
'�r. .

Celso Pessôa, Prefeito

::�::��l;:;�!t::�:�C:; .��?V';':�OM::'O�rn IR. ,nse 'Reab.r·e.. fIg'eAócms do. lóteriAr
--.-

senvolvimento do seu mu· nome dos convencionais, A. � M _

,

U
nicípio.- S�. Brasil" Superin-._ saudou O governador Celso( Prosseguem, sem solução HEI áreas devolutas, o Insti- critério que cGmpreel1de um (;OSI qUE'

'
se destint.l'ãv aI)

tendente' do Pôrto ,de São Ramos, a presidente da de continuidade, as ativi- 1uto vem . promovendo a plano de ,eficielJte explom- _referido Núcleo, conforme

Francisco do Sul.' Sr. Silvio LBA de Santa Catarina e dades do IRASC (INSTITU- conciusão .das 'obras do Nú- ':Ião' das' terlas . devolutas;; entendimento ainda há pau·
Santos, Prefe�to Municipal titular eth exercício do or- TO DE REFORMA AGRÀ- cJeo Colonial

.

"Governador nRquBla região catarinense., co reiterado com ti dr.

de Capiriz�l, que tratou de ganismo nacional, respecti- RIA DE SANTA CATARI- Celso Ramos", 'no Múnici- -Está prevista para breve Yoskio Mori, Diretor da

assuntos de assistência agro- vamente da. Editei Gama NA), no sentido de dar exe- piQ de Curitibanos, para c acabamento das obras JAMIC _ Imigração e Ca-
I

.pecuária ao seu: município. Ramos e ministro Charles cução ao seu vasto progr,a- onde' já devem chegar, pnr que completarão as instala- Ionização Ltda. ..

Senador Attílio Fontana, Moritz, 'dizendo d!J, satisfa- ma. De por com a concessão \'.lstes dias, 'as primeiras dez ç!'íes oficiais do' Núcleo Co- Vis"1.ndo ainda, ,novos em'

que ,demorou-se . com�ntan- ção de todos em irmanar de mais de 2.500 títulos de famílias de imigrantes ja- lonial "Governador CeI.:);) pl'eenctimentos, ,dentro do

do o êxitp da' Festa da esforços no sentido do apri- propriedàde de terras a porieses. Ramos" e as del'i família", pro�rama de ação que se

Produção 1964 em �ão Joa- moramento dos. serviços da lavradores, sem que se haja Trata-se' de colonos des- qUE) já viajam para o local, ' lht' t:r.;açou, o IRASC .reabri·
quimo Sr. João. Zanji e João Legião.. lançado. mão' do' recurso tinadcs',"às' atividades ria onde se fixarão definitiva· rá;- por todo êste mês, a5

Tereza, ambos t:rataram de O Governador Celso Ra- das desapropriações, mas lavourll e especialmente po- mente, constituem a primei- suas agênCias em Xanxerê,
mos, ao final, agradeceu as t1í.o, sàmente aproveitando micultores, selecionados sob' ra leva de colonos nipôni· Mafra e Canoinhas.·

.

, v �. � ��--------------------,:
residência .de' "praia, em. 1.931 pelo Gover,no da !,evantaménto, geOlógicos pâ. de Quíinica Agrícola e In-, O.utras jazidas foram es'

Sua ca,srt estava sempre Africa Ocidental France- ra pesqui!!!as e lavras' . de dust"riàl e o D. C. Geografia, . tudap.�s preliminarmeute.
repleta e os habitantes da- zas parai fazer o Levanta· {j.íversos minerais', Em 1.955 para efetuar estudos nos tendo sua mOI'te cortada

Q1Jclc mm,icíj1io dedicavam- mento f}eológico no Sudau roi convidado ;a rngressar solos catarinenses e Levall· uma sél"ie de pesquisas com

lhe l{raude amizade, Frances, tendo 's,ião impres. como contratado DO Labora- tamento dos Minerllis desti· reais beneficios para o Es
, ,Era o saudoso _Engenhei- so em 1.934, pelo Serviço tório de Química Agrícola e nados- a agricultura, com tado, que considerava sua

Faleceu em Ti,jucas Pl'cci- ta5 (iI' 1,935 e após ,�(l.l'ios 1'0 Geólogo, natural da Rus- Geo!ogique·Gouvernemente Industrial, saindl para pres- JJ:ll'ticipação direta do Dr. (latria, pois o urocessó de

.samente a um ano. o llus· anos de perm:mêllcia em sia �(ll'mHdo em 1:93/0 n? 'de
. V:I\.frique Occidentale t�r \�erviç.os a�

.. :r��orj� do,s Serge Serpokrylow, 'l1aturalizacão �sta trami-

t're Engenheiro Geólogo 8er- Rmsquc, casou-se com Dona InstIt.uto de GeologIa ApIt- Françalse, .' ServIços Especr IS, A,pos va· t:mdo Os canais competen·
ge Serpokrylow, técnico do Erka Printz pertencente Ia cada da Universidade de Tambem viu publicado dvs anos' foi c· nvócadQ pe- Nes� mesmo ano foi! no· ies.

Laboratório d'e Química' trarlicional �amília de Brus ., Nancy-França. em 1.934, I) seu trabalho re- Jo Departame o de Carto- vamente contratado para

Agríc(rla e Industrial, dei- (1')(>, indo residi.r ef» l'o1'to· Especializou-se na .Com- ferente' aCarte Geologique grafj� e Geogr4fia, 'pa'ssando exercer suas atividades no Trabaloova como contra·

xando I'tn::o. la(',lU'''' iJl1nTcen- F<'h flude ,'iveu mais de panhic Minié1'c du Vivarais du Plateflu de Bandiagarà et a pertencer a,os seus Qua- L.Q:A.I., 'sendo procedid9 o tado do Quadro do Poder

chivel, com sua n o1'-te tã,o co.nsid�ran o , o

'�{ ,.
ence, no sul da Fran- de la P line !iJu' Gondo. No <11'os de FunciQuários Técni- Levantalllento da Jazida de Executivo há 8 anos, e nos

;.,Prernatm-a' aos 58 anos .de mclÚH:' recanto 11') mun�o, :,'�'ie pu��el"i.Ol'mellte IIi),' En- Brasj1 '�feG?t.O"l:vá!.'j,OS tI�. c0J',�,,}!;m 1.9,61 foi fçito '"um �alcáreo de.lndios em �a. pa.receres do� Diretores er�
.

;\.jdade.. '. •..... '"
onde acolhia ,ei)legas

...

de� re·I'." /e;).dse "$.,1,1(;1';1' et .��qJle.rréh: ·'J1�l'�:l.tfirm.aS�'llüuéi;a:c_GOl1., ênio ,de'" abalh05i,' �ço' g-es, e. inicUtd� .,.",.·pc A,n�hta f�rtaIp.en�Q dogiildo .

.

:

;l\eAft*, �.�)�las� -1�?F-: v'�b�,i]:���;��;�ij::!1��1t���!;,,:w;i} � :.i�. *���.,.
. �, r ,. . ., .,". ,i. r?'�1i?ã�;1l' h,t�t"1l1nblin1;J�}i;.lc'

'.. . .r .

\'�bo��úr;i;l"'{I'�"{' ti\tii'p'��_�
,

. .

.', ... ,.'
,,' .Ú)t;�{�··

nense, d. Edite Gama' Ra- mente secretãríos da Saú
mos, ministro Chkrles E. de, Interior e Justiça e Sem
Moritz, presidente' ém exer- Pasta, dr. Nereu Ramol;! Fi·
cício daquela entidade, e lho, dr. Ylmar Corrêa, dr.
representando .d. Maria Te- Clovis Meira e outras' per
reza Goulart, d. Taís Camar- sonalidades do Estado e li

go, espôsa do .governador gadas ,à LBA, além de cres-

- do Amapá, dr. Fernando de
"

cido número de convida
Oliveira, dr. Manío Tavares' dos.
da Cunhà Mello e sr. FALA

--IPrahim Simão, respectiva-
J

Foi brilhantemente insta
lada, domingo à noite, no

Teatro Alvaro de .Cárvalho,
a lIa. Convenção Nacional
na Legião Brasileira' de As
sistência. O ato foi presidi
co pelo Governador Celso
Ramos, tomando assento à
mesa diretora dos trabalhos
a primeira dama do Estado
e presidente da LBA catarí-

\
O MIN, CHARLES

l\'lARITZ

Vista parcial ria' mesa que presidiu os trabalhos ele instalação .

da segunda cunven

ção nacional ti:" LBA;' destacando-se os representantes: das guarnições militares .de'
Florianópulis, o Reitor Ferreira Lima, o mínísteoCharles E. Moritz, o governador

Celso Ramos, Dona Edith Gama Ramos e o desembargador Arno HoeschI

, -.

Aspeetó ,pareia!. da assistência I�IW c:lfJ�'1al""éell ao "I'eatro Alvaro ele Carvalho, na

"' <: �ojte de domingo, quando da instalação da convenção da LBA, .

. .
,

. .

.,',

Reuniu�s� nntem' ª ,Gânmra Júnior �e f�oHt
,

Ex Pre:sidente da Cârha:�a Júnior do Brasil"�m fp(jHs
Beuníu-se. ontem ,a .Cãma-

. .
.

ra Júnior de Flortanópolis
em sessãO plenária a finl"

de discutir o programa de
átivid'àdes . para 1964, traça
do pélp -Conselho Diretor da

Entidade.
A sessão; preslCUda pelo

:Qr. Antôç,io Grillo, 'cQmpa
receu o Dr. Isrrú'!-êl' Gome,s
Libânio, conceituado· médi
co da Capital Mineira, ex

presidente da Câmara
.

Jú

nior do Brasil e que se en

contra em Florianópolis
particjpando da. Convenção
Nacional da LBA, acompa
nhado de sua excelentíssima

Secretaria da Agriculhiia,'
.

bêr de Mello, d� .Curitiba-No �xpedierite ç1.os diaS 19

'e' 20 de feverei,ro do
.

cor

rentt;l ano, q Sr." Dr. I:.uiz

Gabr,iel, pecrét;í.;-io da Agt>i,

nl)S, que trat\)l,l de, maté
rfa ,eferente_a. problema de

assisWncia ao. produlôr ru

.

ralo., Sr. Guerino Dalcanalle,
.

de Joaçaba, que tratou de

distribuição de sementes

para o Pôsto de Suinosultu
ra de Joaçaba e importação
de suinos. 'Sr_ Roberto' Mi

guel Klein, ele Itajaí, que
tratou de assunto especial.

eultUrFl, atendeu, em seu

Gabineee, as seguintes pes-
sÔas:
Senàdor Attílio Fon'tana,

demorou-se comentando as

sunto de produção .agrope
cuária. Deputado Altir Vie·

\

No oportunidade. o Dr.

Ismael Gomes Libánio di ri-

Delegacão Russa
, I � , ,f I' \

. ch�ga
-

a Çhipre
NICOSIA, 24 (0E) �' Che

gou a, Ghipre uma delegação

Irmão Adelmo de São Ben

to do Sul, que tratou de as-espôsa.

giu palavras aos membros

da nossa Câmara Júnior.

Ao ilustre visitante. e a

sua exma, eSpôsa Ilma Duce

Libânio 'fO ESTADO'" 'fór

m�la' votos de uma feliz e

russa para negociar· com Çl.S

'autoriçl�4es. locais' para o

estabeleci}'l1ento' .

de uma li

nha aérea entre 'Mosc.ou e

Nicosia., Os alia<;los Ocíden-'
tais consideraram o fato

perigoso' delld.e o desenvol

.vimento ' da: crise cirpriota.
prove�tó�a . perma��ndà. em

nosso meio.

-------------_._-----......_'----

Dia 18 do corrente· 'as

sumiu as fur:xções' de Co

mando do Dest'acamento' de

Aquele oficial superior da

FAB recebeu as funções .. do
Cei. Marc_elo Bandeira I1ja,ia.
Nesse sentido, recebemos

camun�cação, a qual agra

dec,emos.
:1ssuntos especiáis.

Base Aérea de Florianópo
lis o Major Aviador lfran
cisco, José Guimarães Corei
xas. I'

Dr�. Serge SerpokrylOW
.

Escreveu Eng�. Qcu• AlOISIO LeOll da Luz Silva

,

O ministro Charles Ed

gard Moritz, vice-presidente
e presidente em exercicio

da LBA, após declarar íns
talados os' trabalhos da IIa�
Convenção.. disse do prazer
de

.

ver a mesma realizada.
em sua terra natal, quando.
os participantes da reunião

teriam ensêjo de examinar
os resultados dos 'Seminá
rios Regionais, analisá-los e

encaminhá-los ii: apreciação
do Conselho Deliberativo.
Em nome de da. Maria

Tereza. Goulart, presidente
da LBA, saudou o pO':O ca

tarinense, exprimindo aos

convencionais a "esperança
de que dêste 'conclave resul
tem medidas que tornem a

nossa entidade em um ins
trumento cada vez mais
eficiente no atendimento de
sua finalidade em favor do

povo brasileiro."

Agradeceu, ainda, em no-
\

me da Primeira Dama do
País e' titular da LBA, o

gesto' de d. Edite Gama Ra

mos, -em ter concordado em

hospedar os integrantes d:>

convenção. Referiu-se, tam,

bém, à. situação difícil !ia
entidade, em 1959,

-

e' agora
reouperada material e Iínan

ceiramente, sendo ponderá:
veis os serviços que presta
no· setor assistencial.

Aludiu às graves respon-'
sabilidades do conclave, que
objetiva aperfeiçoar o or

ganísrno, terminando por
expressar agradecimentos a

todos os
-

que vieram ínte
grar a convenção, de onde
sairá um instru,mento cada
vez mais adequado ao tra
balho magnífico' .que já vem

desenvolvendo, qual seja o
. do atendimento. aos desra-.
vorecidos da fortuna em

todo o território nacional.

A PALAVRA DE D. EDITE

GAMA RAMOS
A Primeira Dama do Es

tado e presidente da LBA
catarinense, d. Edite Gama
Ramos, evidencíou o gesto
simpático de da. Maria Te
reza Goularb, em designar
Santa Catarina para séde da
lIa. Convenção Nacional da
LBA, pelo que manifestava
sua gratidão, na certeza: de
que, nas decisões e cotejo
de exp,eriê'ncias,,, éonfronto
de problemas,' surgiriam,

,

evidentemente, mais ampla
visão na ação da Legião
Brasileira de Assistência.
Referiu-sé, na ocasião, ao

trabalho de enJergadura
prestado pelo ministrá Char
lçs Mor1:tz' na direção da
entidade, "digno . de todos
os louvores, para o.t:,gulho
dos catarmenses."

Manifestou, a seguir, sua

satisfação em
J
ver legiona

rios de todos os Estados,
reunidos

.
em Flórianópolis

para estudar o aperfeiçoa
ment9 da LBA em ambien
te onde os ideais da entida

d�, 'se entrelaçllm. Referiú
se à presénça da sra. Tais
Camargo, titular da LBA do

. Amapá, saUdando os con

selheiros, diretores dos ór
gãos da ·Comissão Central,
assessores, e delegações es-

taduais.

carínhosas referências dos feira" 24 do Balleryni, da Faculdade de,' em curso. '

ilustres oradores, maníres- Instituto de Educação, foi MeCilicina da Universidade
tando o entusiasmo com realizada a sessão prepara-

.

do Brasil, sob o pátrocíníô
que colabora 'no serviço q.a. ,

t6ria do conclave, sendo a da LBA.
Primeira Dama do Estado à mesa diretora dos trabalhos, As comissões especializa- Está sendo aguardada
frente da LBA, referindo-se composta dos dr. José Mat- das e mesas redondas, 'ini- .

Florianópolis, para ence!!
à �teBção' com que vem t,ra'" ta'l' FilhQ;' presidente, presi- cíadas a 24 do corrente, se- a lIa. Convenção Naci�'''f
tando, em - SaJilta. Catarina. .dindo-a antes- o dr. Gilberto i-ão realizadas no Instituto da LBA, da. Maria· 'l1
dos problemas ;edueaci(i)nai� Garcia. Bastos, secretária de Educação, de 9,30 às ,Goulart, presidente da
e de saúde da criança, bar-

.

dra. Ruth Bezerra Donato, 11,30 e. das 14 às 18 horas, dade ,e Primeira Dama
riga-verde. Augurou êxitos além dos membros, drs. diariamente, até 29 do. 'mês País.
ao conclave, dizendo da sa-

- Clovis Meira e dra. Maria
�

tisfação do govêrno' pelo Aparecida Monteiro

O ES�fato de reunião de tão alto As 20 horas, de ôntem, na
-

.

._
.

.'

gabarito realizar-se na capi- Casa
.

de Santa Catarina,
-.

tal do Estado. . proferiu conferência espe- f

PROGRAMA E PALESTRAS cialmente para pais e edu-
\" : O �1S. A1fl!GO .DIUI� DE SA,HU CATA!!.lHt f!

,

Na manhã de segunda- cadores, o prof. Humberto Floríanõpolís, (Terça·Felt;a), 2.5 de Fevereiro de 1964
I

(
D·. l\-1:\RIA TEREZ.t\
\ GOULART

No ato de instalação da convenção nacional da LBA falar am o ministro Charl�s Edgar Morrtz, primeirn
dente da LBA; 'Dona El:lith Gama Ramos, presidente da sessão estadual da LBA' governador ��lso-

Clovis-Meira,. do quadro médico da LBA
'

�anta
.

Gatarina- ,terá Hos�ital �e �linicas
Assin�do o contrato pare elehoreção do projeto no prazo de 30 dias
Na manhã de sabado úl- ria, foi assinado documen- cia para o ensino 'te'cnl'co C tarí P f. _ . . .... '

.
- a arma, e ro essor HéliotImo, no PalaclO da ReIto- to da maIS alta �mportan- . profissional de Santa Cata- Ferreira, Pinto, representan,

I .'
,- rina e ligado diretamente à do o Escritório do Profe

. Centenário Nasci'm'ento de LAURO justa .reívíndícação . da Fa- s�r Odair -Pacheco Pedros�
culdade de Medicina da Uni- Segundo o contrato O-

MULLER: Convites 'e Inmemoracões versidade de S-anta Catari- Professor Hélio F'êrr�ira
" ,

na. Trata-se da cons-trução Pinta assume o encargo dos
O Govêrno de Santa Catarina .

prepa-
do Hospital das Clínicas, trabalhos de estudo, ant
que constitue uma das prin- projeto, projeto e detalhesra-se para comemorar 'o primeiro centená- cipais metas da Reitoria da gerais e especlticações ré-

rio de nascimento de Lauro Muller, "a ter USC. Veio à esta Capital, a lativos ao Hospital 'das. CI{,

lugar no dia oit.o do D_róximo mês de
fim de solenizar o contrato nicas da Faculdade de Me;;mar- que' consubstanoía a execu- dicina da Universidade di}

ÇO. ção dos trabalhos,' o Profes- Santa Catarina. Os trabé-

'Nascido' 'em Itajaí , l' lid d das. sçr Hélio Ferreira Pinto, lho� -de Arquitetura 'relaciÔ'oca 1 a e come- Arquiteto' -de .'
renome nacio- nados com o Projeto ;Arqui·

morações, Lauro Muller projetou-se corno naL' tetôníco do Hospital das

figura nacional, tendo ocupado cargo da - , . ,-'
c'ÜÍlicas da FaQ�l.d�\Íe, dll

. • '.,
A lavratura do contrato Medicina deverão";i,;lib eiftbO..fuaior· importância-e pertencido à AcademIa· verificou"sé .no

:

Gabinete, do rados .sob .a orienY�&io'}téc.
Br�sjJeiiéi de Letras, '

.

� '!
_,

"

:í�oi{)l_��fQr �.,oãbY\Da- ·l�iqaht�sfuitalar do Escrit6-
_ 'Com .a' f,inalicla.de de re

..
aÍi.za.T uma,' sene de

.

vf. - i{e�r,a;;::;tlí��, tc�Xr.if} à' 'tíi{ li�'�'�l'���ssor Odair' �ao
pre�eQ.!.<..ra,d_�.�";p.�ofessores; d?- • cheqb Ped�9;>9;..;Gujos itens:

convites a autoridades e fei,niiliares do ilus- . Faculd�dl1 ;de. Mé'dr<;.h1::rY';llâ=·-a$i1fiêtós�$"e� sua proposta
.

'tt�e.-',Imorto,' .para .,p�rtldn�:t'_·em': da_s' solenid�- Universidaç!._e dé Santa Càta-', são os seguintes: - Estucto
.

... l' ,i?à. 'e dos membros
_
iÍlte· Pnelimio�r. Anteprojeto, .

dês programadas pelo .góvêrrtó, segue
.

hoje grantes da Comissão Pró-

Para o Rlio de Janeiro,e Brasília, cOmo emis- ç;onstruç�o do Hospital das
,

. Clínicas "da Faculdade de
sá rio do 'Govêrno Celso'Rámos, O professor Medicina. "

, •

. 1-

Nelson Luiz Teix�ira Nunes, chefe 'do Ceri-
monial do Qovêrno.

; ,"

Entre os convites a; se realizar, contam�se
. . / , ,

-

o dos 'Ministros das Relações Exteriores, âa
Guerra, da Viação, Pre�i.de,nte da Academia
Brasileira= de Letras' e' membro� da família
Lauro Muller.

Maqueta: Orçamento. Pró·

jeto Arquitetõnico. Antepro
jeto. Estrutural. Detalhes

presente, ainda, o Dr.

.
Alu.izio Blasi'- Secretário
Geral da UnIversidade de

Gerais. EspeCificações e -i\s
sessoria. Arquitetônica. Tam'

bém, conforme o pressupos
to no dO(1umento, < a apre
ser.tação e cqnclusão dos

trabaih�s . e�tão convencio
nado, a ;

prazo,s de 30 a '120
"dias, . nó toca.,nte ao 'es'tudo,
.

aI;ltepro.ieto, '_proJeto, deta

lh�s gerais e especificações.

. Santa. Cat!lrina, a' quem cou

'be à elaboração e leitura
do docu�entb, � e que' fói

sub�crito pelos Sr's. Dr. -Da-.
vid Ferreira Lima, 'em nome

d.a Universidade,:de Santa

tal' tarefas árduas como é
\... �}' I '

ii da geologia. Nas �eparti-
.

�:ões a que pertenceu, so°

ment� de_ixl)u amigos, pois
sempre foi colega caví)1he·
'reseo, técnico competente
com l'econhecid"s qualida
des intelectuais e morais. ./
O autor desta

'

breve bio'-
g�afia participou ativamen·
te dos trabalhos com o sau·

doso Engenheiro 'percorren·
do grande parte do Estado,

8esq!risi'tnoo
óbjc�{f9 de

.pelo 'qoyêr

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


