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lango afirma-que está satisfeito com o"progresso,do Brasil
rp BRASíLIA, 29 (bE) _ o listas, quando estes

_

foram !li três de março na Guana- inauguração, 'das obras de de Uruaçú, onde passará o

presidente Goulart declarou apresentar seus cumprímen- bara. Disse que o decreto, abastecimento dagua na _ca· Iím .(l�;"semana. Antes, mano

que está ínteiramente satís- tos pela passagem de ani- sobre a encampação
'

das re- "pital Mineira. Disse o presi·' tevaprolongada conferência. pre é de tensão permanente'.feito com os últimos pro- versãrio do chefe do govêr- finarias ainda se encontra dente: "Pensava 'que iria. com, o líder Tancredo Ne-
gressos

.

id I .. .

t d lou que receber. cump�I'mento's, .e ves. :Este informou aos jor-,

" consegUI os pe o no na próxima semana, em es u os e reve "....
,

Brasil em materia fínanceí- presidente Goulart confir- não pensa ir a' Belo Horí- nã� conceder entrevista", O nalístas ter debatido com a
ra no exterior. Numa ines- mau que assinará o decreto zonte nos prõxímos' dias, presidente Goulart viajou presidente a Frente de Mp·
perada entrevista aos joma- ',.,,de desapropriação de terras a"g�ardando data para �'. ontem para a sua fazenda bilização' proposta,

'

pelo
deputado Santiago Dantas,

Terminou a Gteve· dos' Op�rárjos das �:�::���::n����=:�
Usinas.de açucar em Pernembuco :l��_fai�:ni_�caPhs_aa�:-.n:,:a_seu�a,_�"RECIFE, 29 (O�) Ter- entendimentos com o gover- durante uma semana. E Se·' 'cipal 'nos munlcípios de

.mínou a greve dos operá- nadar Miguel Arrais,' que gundo . os 'usineiros, os pre- Carpina e 'Lagoa de Taenga.

f'
.

rios .das usinas de açucar prometeu atender as reivin- JUIZOS foram de grande} com tambores de oleos não rag"ou provode Pernambuco. .O movi- dicações, dos grevrstas. "As monta: Os, operarios haviam permitindo o trafego de
,'" menta foi suspenso após' usinas estiveram paradas interditado a estrada prín- qualquer veículo, mesmo '(ando' vériesdaqueles, que .nada tinham

a "haver
, 9.0�, a greve da

O t s...... classe. Com' o termino' da ,m r eLi; 8rasil� Nação
.

em . Crescimento Vertiginoso
ingleses no Brasil foi conse- quêncía da ultima guerra;' Mas que atualmente o soer

guímento da economia brí

tanica aumentou o interesse

pelos investimentos no Bra·'

síl,
. ,

,

PORTO ALEGRE, 29 (OE)
:',.- O, sr. Jofrey Orlinger,
antigo embaixador da Urã�
Bretanha junto ao gover
no Brasileiro disse em -Por
to, Alegre que o Brasil já
não-é um País sub·desenvol..
vida, 'mas uma nação em,

crescimento vertiginoso.'
Acrescentou que existe em

Londres um grande ínteres
se velas problemas Latino
.Amertcanos. Informou ainda
o embaixador Jofrey que a

redução de ínvestímentos

-- --------�

Crédito, para a

SUDENE
;RIO, ,29 (OF_n - A Agen:
cia para O desenvolvímento
Internacional, concedeu oré
dito a 1011go'prazo de

'

n(jv�
milhões de dolares p�ra �
Sudene melhorar as Rodoj
�ias, nos Estados de 'Ai�
goas, Bahia, Rio Grande>do

Il'joúe e' Sergipe.
'

Kruschew quer que os agricultores
RUSSOS produzam mais

,MOSCOU 29 (OE) O

greve, foi .revelado 'que, cêr-'
, ca de 3 mil camponeses ha

viam sido arregimentados
pelos sindicatos de que mui- ,

t.os deles possuíam armas

de' fogo. '(

Reunião de .qovernedores
comecou ontem'

, ,

nremier Nikita·
Khruchev declarou aos dirigentes do par
tido comunista que deveriam ser oferecidos
incentivos, inclusive premios em dinheiro
aos agricultores russos para que produzam

" mais. Também 'reiterou que o uso de adubos '

modernos poderia ser Um fator chave para ,;)
aumento da produção. ,

,
IRAS-C ENTREGA TrJUl05, ,_

.-('�lrn a pf.�sença :00. aut�: '��'stl �;uta�jnetts . o: d:� . .Ii.
rídades locais, sera realí- sé Felipe Boabaíd, Presi
zado, em Chapecó, o ato da .dente do Oonselho' do
entrega oficial de mais 300 IRASC, fazendo-se acompa
títulos de propriedade de

I

nhar de 'auxiliares ímedia-
" I

terras, concedidos pelo .Ins- tos.
'tituto' 'de Reforma Agrária Também será reínstalada,
de Santa'Catarina.' nesta oportunidade, a Agên.
Para isso, seguiu com des· cia do IRASC em Xanxerê.

tino àquele Município do . _

RIO, 29 (OE) _ O gene
ral Manoel Mendes Pereira,
Viajara na próxima quinta
feira, para Salvador, aftm
de assumir o comflndo da
Sexta Região Militar. Vai
substituir o general Rafael
SOuza Aguiar.

'

I Regressou " •

Após permanecer alguns Ir.dias, em nosso Estado, aten-'
dendo a, convites de algu·

,

mas paróquias, regressqu"
na manhã de ontem' a .São,

Paulo, num avião' da Varig,.
]<'1'ei Felisberto que, por lon

gos anos emprestou o me·

'lhor dos seus esforços; no

sentido de dotar o povo do
,s.:., Estreito de uma Igreja díg

na da tradição cristã, de seu

povo.
I

Banco: Me!hor
Funcionamento

Aumento dos
Militares:
Urgencia
BRASíLIA, 29 (OE)

SALVADOR, 29 (OE) blicac, Serão debatidos na

Quatorze governadores Es- reunião de governadores os

taduais participaram da reu- .. ' problemas ligados as rei

nião a ser instalada hoje" vindicações dos Estados

em Salvador, :'e o rninístre junto' a" Esfer� administra

da Justiça deverá represen-' tíva- da, União,
tar o presidente da ;Repü·,"

As fotos são históricas e

fixam aspect0s
'

. do início

dos trabalhos" de ,sondagem
dos terrenos, • no Conjunto

RIO, 29 (OE,) - O presi-
de Negócios do Oeste. d,ente do Banco do Brasil,
Criada e instalada há, convocou reunião -da dir�

ppuco, oujetivando' int�grar toria em Brasília;--na próxi-
,

mais ràpidamente 'p 'rico, ma segunda feira, para es

oeste no processo de de-' tudar melhores condições
senvolvimento do Estado, de funcionamento do esta.
aquela Pasta vêm re�lizan- bEllecimento . bancário npdo 'um trabalho' de, grande Distrito Federal.
en'vergadura.

J Aindá no fim da 'sema·

ango em na, foram inúmeros os, con-

U vênios M maior ioterêsse

ruaçú para a região, assinados em

BRASíLIA, ,29 (OE) - O d�versos órgãos éspecial-

presidente João Goulart; �nente po PLAMEG.

passará êste fim de semana 'Em nossa próxima edição
U' interior teremos oportunidade de

em ruaçu, no, ' "

.
'

Goiano. O chefe do Govêr-' dIvulgar ampla reportagem

;no deve'rá viajar na segun-, .com.. o Dr., Bert�s�:, onde

'd f' R"o de Ja- aquele homem pUQllco pres-
a elfa para 0 f' ", ,

'

!Wirb oIld� continuará. mano ta conta do. q_ue vem. se�do,

ndo <�ontace, s e éonversa·, realizado Ile�tes., pnmelro�
;;, ,,,,r tó,:;'f;!O' do ree,scaio' e dO&;,' seus p'lanos' a
,es I'lm rn

,
" ".

d,""
,

. .,:.,
.' �

da Secretàna "
o

da,.Ju wa

Jtín vÍsita a Florianópolis,
onde vem marlteI}do demo
rados e proveitosos contac
tos com o góvernador Cel

so Ramos e dema'is autori-
:' pades, encontra'se há dias

ó engenheiro Serafim Ber·

taso, titular da Secretaria

Ser� pedido urgencia para
o projeto que estapelece no·

vos padrões do codigo de

v�ricímentos' e vantagens
pgra os militares. A notícia

foi 'dada pelo' sr. Tanqredo ;

'1'1eves":,, íçi.er laü Govêril<),
dos

" ·'t'll'

RIO, 29 (OE) �,O serví-'

ço de Salvamento., da Gua

nabara Inrormou/ que não,
foram encontrados mais

corpos do naufragío da,
Lancha Lo�de/3, eontinuan
«ío desaparecidos mais' sete
pessoas, .Como se, sabe,
aquela" lancha chocou-se

, ontem com o rebocador
Ajax, indo ao fundo nas

proximidades de seu ancou

radoro na praça Mauá. Já
foram encontrados e iden-

.
'

tificados os corpos de Luiz

Inocêncio, João da Costa, ,

-Jorge Lerder /e Carlos da

Silva�

Universitário
.

.da Trin,dade,
onde ,será localizada a Es
cola de Engenharia Indus·

,

t�ial da USC, cujo projeto
de constnição, juntamente
com o zoneamento total do '

referido c0njunto,' será en·

tregué diaL quatro do c<;>r
rente, por ocasião da Aula

Magna da 'Universidade de
Santa Catarina.

O Reitor João David Fer

reira Lima, acompanhàdo
do professor Ernesto Bru·

no Cossi, Diretor (la Escola.
de Engenharia Industriál,
dos Drs. 'Emanoel Campos
� Aloisi<)' BIasi, respectiva-

• mente Chefe de Gabinete e

Secretário Geral, além de
'

...
r..

..... ... ."
.,

assessores, ,esteve em visita
,;. J

) (ao Cqnjunto Universitá,rio;
inspecionando os traQàÍlios
,de sondagem dos terrenos"
tÊmdó, ,na oportunidade, ma
nifestado a sua satisfação
pelo, rápido andamento' dós
trabalhos que ali se des�n ..

volvem.

No primeiro flagrante
'Dt. Aloisio BIasi e�ibe'

,;

ATENAS ,29 (OE) A Grecia advertiu
aos 'Estados Unidos e seus Aliados'Europeus
de uma intervenção turca ria ilha de Chi

pre, poderia' ser o inicio de uma guerra no

Mediterranec Oriental. A situação em Chi-

folria . h.Bver atentado
contra Johnsen

...

'MIAiVII ('Bllftt:!'í), 29 (OE) �ald.·'",Em .; reportagem, ore,
,_; p:�ã l�OU<:�,:con[�CheÜr]. ferido'�di�T!? .<!iz ql1ê �,.fiP;<
q�"�úm'�Ml-,;; '!·S Il;n)N"· 'vírâ''''s'écreto -

foi informado
cubàrÍo');entaha eolí ir com confidencialmente há. uma

o aVI�o' que voava o presi�', semana que um piloto cuba.
dente Lyndon Johnsen, deu no tentaria efetuar um ata.
lúgar a' estritas medidas de que 'no estilo "KAMIKAZE"
segurança, tomadas duran- ao avião da força Aérea que
te, a ,visiÚ que � presidente viaj�ria o presídente John.
Norte-Americano e�etuou, son.: quando 'o aparelho se

quinta,feira a MÍami, segun· dirigia de Jacksonville para
do informou o Miami He' Miami.

.

,�

'Corflbàf'e, a:, Especulação
>tnmeàa'�!àmanhã" .. ',
.. }. ,,' � -". .

RJO, 29 JOE,) '�, Seráini:' J:u�tiça por !?�u lado, já tem

ciad[!. \silgundÇl. . Jeira', 'uma prànf,a ,as 75, turmas de fis·

gTÍlnde', ca:mpánhà contra: ós ' cais e pO,liCüÚS que parti·
especuladore!?' 'da .'.!lconqmja . cipiir-ão dessa operação con·

poptilar. O Minfsté.rió da tra os explora.dores do pô·

.. :..... ,
..

",t'. '

VOo

Criancas Pareceram· Vitimadas
.' , . .

-

� ,

por Incendio
NOVA YORK, 29. (OE) -

Oito crianças todas da mes

ma família, pereceram car:

bonizadas num. incêndio

que destruiu q ·qU!'l.�to QO
imo,vel onde moravam seus"

pais em ,:Nova York. Quando
os 1?ombeiros chegaram ao

Jocal do 'sinistro, no imo ..

vel enco�travam·se perto de

�5 .pessoas, duas 'familías
inteiras ' pu,deram ser sal·

_------_ .

..._-.-- -,----'__-- - ....--�-

BotafQgo. joga, bole na B.olivia
LA PAZ,,29 (OE) _ OBa

tafogo do Rio de Janeiro
enfrentará amanhã ao Banik
Ostrava '...da ";'l'checoslova-

Foot Ball de La-Paz em co

memoração ao cinquentehá
rio de sua fundação. O
Banik Ostrava encontra·se

quia, na rodada inicial .do· invicto' em sua. excursão pe
torneio pimtagonal" auspi· la América ,do SúI, tendo
ciado pera asso�iação de. ganho duas partidas em Li-

ma:

Sociedade' Interp'lanetaria:
.cOOPERAÇÃO/

RIO, 29 (OE) � A sacie·
dade' interpl�netarül do Rio
de 'Janeiro va.i reunir·se as

lq, hqras ':d'e�h�je para lan
çamento do pr�grama' da
'primeira' cooperação g!'l.ofi-. '

sica brasileira ·que possibi
litará' a realização do tra
balho conjunto entre todos
os interess'ados aquele ar·

gão da ciência astronomi

cas e astronauticas.

r--�'�'------��----�---

"AINDA O. CONFLITO
SOM/ALIA x, ETI'OPI,A�

. ,
/ I

LAGOS (,Nfgeria), 29 (OE) "malia e a Ttiopia. O proble-
,..:.. A" donferência '_ de Minis- ma 'f.oi'.: confiado a uma co-

a tros do Exterior na Africa missão -especial que esteve
res�tveu �iàt' o seu �ncer.' reunida durante todo odiá,

hoje �nte a sem poder RThitrar uma

de concluir solução. A conferencia de- í

um convênio õ,bre o con· via terminar na noite de
flito frontei'iico Ól�Ü"- ir tid, õlJt�l'n',
)F" , ,,;:, ,'i"" ';" -" "

: ,:'��
'" , •• ,

��i

, (

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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',' Censura até;) anoS
jii Presençq de espirita: A d, AméÚa recebeu visita de sua �

•
'

Com 'indizível alegria noticiamos na efc-
? amiga d, Prudência, Esta é ulna de�sas pessoas q"e chama. às 2 hs.

méride de hoje o transcurso de mais um 8,'-

�
mos de "chata", O marido de D, Amélia, quando a viu entrar, às 4 _ 7 _ 9 hr

niversário natalícjo da prendada e gentIl procurou dar o ,fora o mais depresa passiveI. Algumas ho- Jt'an Pa"l Belmonrlo
ras depois v,olta, abre a porta e diz: Querida, aquela mexeri-

G b
.

I T
.

h B' Pasc,lle Petitsrta. a ne a ereZln a
,
Ittencourt. queira já foi embora, não é?" A espôsa, ao lado da qual \

A natalicimite, 'desfruta. em 03

nossos�"
amda se encontrava sentada a VIsIta" estarreceu, mas res-

E�I
. pondeu imediat-amente: "Já saiu, meu bem, agora está aqúi

' -

meios sociais de sólidas e merecidas amlza- ,

a querida visita de D. Prudência, entre para conversarmos
A NOyIÇA PROIBIDA

des, motivo porque, será, estamos cert.os, a'l- .�, os três." - Azar.. Ce"sura até 18 ano,!!

vo das mais significativas provas de estima 2'� L'enfante t�rrible": O netO':' "Vô, o �enhor é sapateiro?'" ,.
-�--'-"" '

aprêço, às, quais nós nos associamos com vo-: �1 "Sapateiro, eu? pergunta esta!" O pequeno: "Ora, o papai ImperlOr� disse quando o vovô' "bater as botas" comprará um auto- � �'_�-,.""_

tos ,de felicidades extensivas aos seus 'fam,:- ��J móvel para no's."
I

_

'

_ as 21/2-5-8 hs.
liares. ",� Antony Qlliun'

t"; Miriha mulher contratou uma secre-Sr. Wilson Guarany Vieira ,r,i�,' t' '
.

.

Q b'l'�
aria P '11 mim"; informa um amIgo a outro." ue ama 1 1-

Sr. Germano B,rands Júnior 1 daele! LO"lra ou mo. rel1a?" "Careca!".ri SANGUE SOBRE A !\EVE
Sr. dr. Lauro Daura fi' I

'

Tecmramá - .'l'eC:Jlkoln,PENSA�/IENTOS :

S H'ld T d V" 4 CdlS"l'a até 10 anosra, I a eo oro lelra ,� Para o homem tojo não há voz mais harmoniosa do

Sra. Otília Moritz !:� que a voz q_ue lhe faz louvores. (Fontanelle).

Srta. Le'a TereZl'nha Jose' q Todo o adulador vive a custa de quem o escuta, (La Fon-

�l taine). 'n\ll'.��
BODAS DE PRATA I�� Se quisermos o justo e o bom, teremos melhor êxit:o

S; com a al�Tia. Agir sem regras é a mais c'ansativa e dificil à" 5 c 8 hs."���"V' -,

._ ,

I(t. �
- -

o'_

�.'6� '-, das ocupações deste
_
mundo .. (Manzorti)

Com satisfação registramos em data de "'1 Não concordo com coisa alguma do 'que dizes, mas de-

h' B d d P d I A
".

M � fenderei até a,morte o direit�que tens de dizê-lo, (Voltaire).
oJe as o as e rata O- casa criSlo 'i.-�. Um 'homem nunca se deveria envergonhar por reconhE\-

gue Ipe Souza 'e de sua eXlna. espôsa sra. cér os seus erros, o que quer dizer, em outras palavra�, que

Zilda SQares de Souza, pessoas bastante re-
êle é máis sábio hoje do que ontem. (Pape).

,
' Aprenda a dar sem hesitar, a perder sem lastimar, a erl.-

lacI'ona'das eIll o
'. CiãnemaSC(}J�e 235 ,-Te'Cnl'colorS nossos meIOS.

, riquecer sem avareza'. (George Sand.)

Sao filhos do casal: Hilario casaçlo, com a

sra. Nilza S, Sôuza, Eli, João Carl.os Souza e

os seguintes netos Silvia . Regina 0. Sandra
Helena.
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contrato dr' acé\trll" (''''TI fl tabela em vigor. I'ASSIN,�TUR.A ANTTAL CR$ 4,000,00 - VENDA,
.A VUT,f:A C'rS 20 nn

.

I
(.\ rlirrr1ín 'lií" �c l'cSl)(1ll<;alliH7a nclns com:f'jttl�

I'

emili!lrl" !IÚ" :tl'tkn", assinados')
.

.

srta. GabrieJa· Terezinha Bittencourt

Ao distinto casal por tão importante
contecimento n'ossos cumprimentos.
...............� --��

AJfândeg,(i) de Florianópolis
, EU 1';1."'<\ L

�,.
E:.:·rJ�'{·..

De ordem do Senhor Inspetor da Alfândega de Floria.
nópolis, fica intimado o Senhor ALBERTO BAUDINO� co.
mandante do navio argentino "BARILOCHE" para se apre.
sentar nesta repartição. às treze (13) horas, rio prazo de,
três dias, a contar,da data da primeira publicação, sob pe.
na de revelia, a fim de prestar declarações no processo, ino.

I
hvado pela apreensão d0 referido navio e respectiva carga.( , I ,

� Alfândega de Florianópolis, 29 de feverei!'Q cd�, -1964

IJr Rosalvo Cosia Coêlll6, Age.nte do Imposto Aduaneiro

n"

'It 'I f ri S

pro,blema, ,Habita(ional('I
, ,!,.; o.t"� �."

'

�. 'lo 1 t ...!' _ ,_ J .. I '\ '

residenciais de' casas do ti,

po popular, na Capital Cata-

A indicação feita, consubs-
tancia-se- na criação de um D·O DiAencaregar-ssja de entrosar
.medídas com os Orgãos Fe-
derais e Estaduais Jígados às 10-11/2-33 frl- '; 7 e 9 hs,
ao problema, objetivando. a l\'l A Z Z A R O P I' I

implantação de conjuntos', GrnY'PJ'ado

A Associação ,Catarinense' dem dê 35'0 mil habitanções: ,

de ,.Engenhe1tQs, - -tendo=em ' e, considexatiélcL.ainda, parti,
conta o' elevado ·déficit ha- cularmente, a situação' afli
bitacional no .País, que 'atino tiva pela qual passa a Capi-,

I' -

.

g'e de 6 á 7 milhões de uni- . tal do Estado" nesse tocan-

dades, com um a9rescimo a- te, enviou.índícação ao Exmo

nual, dêsses déficit, da or- Snr. Prefeito Municipal, no

sentido de que viesse aque
la Municipalidade, a promo
ver a criação de um OrgãÇJ,.
capaz de encarninhar . uma

.polítíca habitacional com

patível com as 'nécessídades
da Capital Catarinense.

-�----��--�--------�----�-

Por Walter Lange

N° 334

Johann Sebastian Bach, o grande músico e.composítor,
era frequentemente procurado "por pessoas desejosas de
receber dêle lições ele música. Uns o faziam mesmo por a

mar lá música, outros apenas para que pudessem se vanglo
riar de "terem sido alunos 'do grande mestre", Bach tinha
uma í'amílía grande e por isso só aceitava UI1"\, número res

trito de alunos, por falta de tempo, Nestas aulas êle' era
f.rl'quentamente "cruelmente atormentado", conforme ex

pressão ele sua esposa. COri10 Bach tinha um temnramnto
Iacilmnte explosivo, muitas ve�es só conseguia dOl�inar os
seus 'nervos com grande esfôrço, Continuava dar aulas por
necessidade financeira. Entretanto, quando um elos s�us' a
lunos por mera presunção não levava a coisa a' sério, , .

':i3acl1 lhe mostrava simplesmente a porta, Assim certa vez

<'\e deu uma lição a um dêss�s diletantes mUSicais, Na aul�
seguinte o aluno tocou a lição .con� um tempo e a posição
dos dedos no teclado diferente' ao, que o mestre lhe tinha
prercrito, alegando ainda toé10 convencido: "Eu creio que

.

assn '1 sóa/rnelhor do que da forma que o
' Senhor me ensí

nau. Preferi, por isso, fazer o execício de acôrclo com o

meu' modo ,pe sentir", b ,r,osto de Sétastian Bach mudou.
Ficou carrancudo por UlJlS instantes. Mas, serenou instantes
(kp<9.is .e,J'eSpol.l�l�u C�P,TI i;SOrri$0:��;'0 se,nl10r avançou ,\emai�p_ar-lníirh,,�J!I��� �õeS{ffl�&�l A� r:}ó.:'sa� atUjts esj"
tad, terminadas." O elegante rdoço replicou admífadof��Ifé
pena. Julguei que ainda poderia aprender alguma coisa con
sigo," - De Sebastian Bach também são 'as seguintes pala
vras, pronuncíadas, certa vez" em tom de gracejo: "Tocar
é fá;::Ü, O segredo é "tocar no momento certo e no teclado
certo."

a ..

Uma- boa, lição:. Um cavaleiro conservador, inimigo das

precocidades do mundo moderno, dava o seu passeiO quanr
elo foi interrompido por um molecote jovem q_ualquer, que
lhe pede fogo, para acender o seu cigarro. Contendo a cus�
-to a sua fúria, o homem estendeu o sigaro e pergunta -

"Ac�ndeui" "Não alcanço, senhor." O circunspecto cavalhei
ro lhe responde:' "Muito bem, quando alcançares, poderás
flimar", 'e continuou O seu passeio. .

Em cinco ,minutos! Nos fé)stejos de fim de ano da C,V.

J.M., foram concedidos 5 minutos a cada oranor para a sua

oração. O sábio Di J. Perome assim os aproveitou: "Em 5 mi

nutos não. se pode dizer muita coisa, mas em compensaçãe
muita coisa se faz nêsse tempo. Em 5 minutos se pode bo

tar fogo numa cidade; se.pode afundar mu navio; em 5 mi

nutos também uma alma se perde, bastando negligenciar
um momento para envenenar uma vida inteira. Em 5 minu

'tos se pode provocar uIlla desgraça, �as também podemos
€:!11 5 minutos, produzir uma benção eter�-pOaemos tomar
a 'resolução de mudar a nossa, vida palá' um cami.mho me

lhor. Economizai os 5 minutos! Dinl�í:o perdido poí!i�p:lOS'
l'ehavei" mas 5-mi�utos perdidos, �),..ca. Sãe mais, prec�sos '

do que diamantes. Bem el11pregà'Uos nos auxiliam nas nos

sas' deliberações, dando·nos I'.abedotia. Cinco minutos ser-

vem par_a no OS para a gran.deii,etf!rniCIade!"
.I '.

,',
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Dona Maria Tereza beleza divulga
1 - No avião Presidencial chegou ontem a nossa cidade

8 Exma sra. Dona Maria Tereza Goulart, 'que, participou da
sessão solene de encerramento da II Convenção Nacional da

LBi\, A Primeira Dama do país, foi' ponto alto na sessão sole
ne e no elegante jantar no Palácio dos Despachos, quando o

governador e sra. Celso Ramos, homenageara a ilustre Dama,

CO:l:[PREI l!:llA ESC'IL\ I'A
CrnslIl'a até 'io anos

Fl',)n , 'S�atl'a
I

)(im Novak

Rita ,Haywerth
MEUS DOIS CAiuNHOS

S/lperSCOpe - 235 _ Tecnic"Ior,

-

Yoke Tani

rajá
Franl, Sinatra
JOm NOvak

EM

Rita Ha'ywol'th

MEUS DOIS CARINIIO'S

2 - Encontra-se em nossa cidade o simpático casal sr. e

sra. dr. Zoê Silveira D'Avila (Odila, que ontem levaram Kar

la, filhado Senador e sra. Atilio Fontana (Ruth, a pia batis
mal. numa cerimônia, na catedral Metropolitana.

• I

A ,€nJ
'

,

COIlFEWORA-Sf OUtlQUE; 'I1P1I
,

Df C,HAVi
_ fi.�o, [o'mlina, 11.0 i)
-

5-- Euí com�al1hia da bonita e elegante Qona Maria Te:'
rezá Goulart, participou das f�stividades de encerramento d3
II Convenção Nacional da LBA, a Sra. -Yara Vargas.

3 - Iara da Costa Avila, um dos brotos mais bonitos e e

legantes da sociedade de Lages, está acontecendo em nosso "s\";-
ciety", muito bem" acompanhada ,

.

4 - O Ministro e sra. Charles Edgard Moritz, logo mais
embarcam no .aeroporto Hercílio .Luz, com destino ao Rio (�2
Janeiro, onde estão residindo

6 - "Hospital S�ciéty" -, Já' restabelecida deixou � Hos,
pitaI onde se submetera a uma entervençao ,cirurgica, Rosa
Maria Boabaid Reis, um dos brotos mais eleocrantes da cidade ..

.

I,

7 - Continuam em evidência no jovem "society", o dis-
•

cntido PaulO'Ferreira Lima, e Ione Machado - O jovem Ferreira
Lima, prep�ra malas para d.entre em b�eve rEgressar ao Rio,
Qnde cursa' a Faculdade de Medicin.a�

8 - Também esta sendo' assunto em sociedade,
da e beleza da sra: Celeste Pereira Malburg - A sra.

tão, deu rapida circulada em nossa cidade.

a elegân
�m ques-

9, - Procedente de sua viagem de nupcias ao Rio, 'chegou
ontem a nossa cidade o dr. e sra. Nuno de Campos

10 -- Releio D'Aquino, Adir daGama Costa, Sergio Gon;
zaga e Rodrigo Otávio Lobo do "society" de Joinville, serão
especialmente convidados para uma festa muito fechada, a se

realizar brevemente m nossa cidade:

11 - Pelo Colunista Jos� Rodolfo Câmara fomos infor-,

'mados que será dia dois de maio, o grande baile "Internacio
nal dás Debutantes", a se realizar no Itamarati.
A prOJ(1oção do Colunista das Revistas: 'Jóia, Manchete e Fa
tos e Fotos, tera o alto patrocinio da Primeira Dama do País
Dona Maria Tereza Goulart � Como acontece 'todos
Santa Catarina tera
mente divulgado

os aI.\0s,
sua representante, clfjo nome ser3 brevé-

12 _'- Depois comentaremos a elegante recepção ofereci
da a Primeira Dama do País, sra. Dôna Maria Tel'eza Goulart,
da qual pa:rticipamos

no Mar

ISMULAIT (Holanda), 29 uma série de choques causa· vítimas. O serviço de guar- impede toda a visibilidade
(OE) - Dois navios naufra- dos pela densa neblina..Ou- 'da costas teme que possam nilma das rotas marítimas

ontem no Mar • do tros três ficaram avariados, ocorrer outras colisões em do maior trafego da Euro

d� porem, não ha. noticias 'de vista, da dens� neblina q�e pa.
��,�p-��:��-�--=-��=

. ,,;. + 'y:.
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�. . Pe.los Munic'ipios
Prefeito de Tubarão laia à "O Estado"

_ .

.

(Do Gorrespondente JABES GARCIA),

.:.._. A propósito do propa. Chaves Cabral reuniu na
lado aumento do imposto sema o.

'

.
_

na passa a, em seu ga-predial que. v:n: mquIetan- binete de trabalho, os re
do ós propnetanos de imo- presentantes da imprensavei.;;. o sr. prefeito Dilney 'falada e escrita para .uma

IfREVIDÊNCIA SOCIA�J
.....___-_.- __

. a. (á",��_ _8
Pretendemos criar condi

ções _para a ampliação da
rede hospitalar do IAPC em

regime de comunidade com

as demais instituições pre
videnciárias, cujos resulta
dos altamente positivos ró
ram constatados através do
nosso Hospital Presidente
Dutra, no' Estado .do Mara
nhão. É de interêsse da
nossa administração a aqui
sição de um hospital em

Belo Horizonte, Curitiba,
Pôrto Alegre e Goiás. Além

pregados. dêsses,' 'estamos elaboran-
A faina diária do nôvo do plano de construção de

presidente do IAPC' 'come- um hospital em Santos.
ça cedo. Sua 'chegada a au- Ainda, através" do planeja
tacquía se faz entre 8,30 e mento do DN:E"S, o IA:PC te-
9 horas da' manhã, .sobra- rá como elemento de am

çando vários processos, Si�', pliação dos seus serviços de
nal que os mesmos merece- . assistência medica, instala
ram a sua atenção mesmo do unidades leves, pré-fabri
antes de, iniciar o seu expe- cadas, em diversos pontos
diente no Instituto.

'

do país.

ENTREVISTA COM O
.

PRESIDENTE DO LA.P.C.:
- Por ocasião de nossa es

tada no Rio de Janeiro, on
de passamos cerca de um

mês, tivemos . bportunidade
de entrevistar para a nossa

coluna, o sr. Geraldo Cam
pos de Oli-veira, presidente
'do Instituto de Aposentado
ria e Pensões dos Comerciá
rios, -que no sistema .cole
gíado do referido' Instituto
representa a classe dos em:

Tomando conhecimento
de nossa presença e da in

tenção de colhermos uma

entrevista, prontificou-se
desde lego' a responder nos-

sas perguntas. •

Após os cumprimentos
inicis.ís, perguntamos:"
Que acha V.S. de 'nossa

Prev'dêneia Social?

E no que diz respeito aos

servidores do IAPC, que
pretende V.S. fazer em be
nefício da classe?
É objetivo de nosso ínte

rêsse a solução dos diversos

problemas 'que importam
no ajustamento do pessoal.
Já determinamos estudos
sôbre os diversos casos e

mais recentemente o levan

tamento dos elementos in

dispensáveis .à aplicação do

regulamento das promoções.

Resposta: - Reconhece-

mos que, depois de um lon

go período de mais de 25
anos de desacertos, a Pre
vidência Social chegou a

uma situação dificil, mas

não irremovivel. Estrutura
da a base do regime de ca

pitalização coletiva, as in

gerências e pressões de .di
versas naturezas e origens,
a conduztram, a viver sob: o
regime de partição pura e

simples. Vive hoje do que
arrecadou ontem. Pagará

.

amanhã com o que arreca

,qar hoje. Com isso, a sua

disponibilidade de reservas

decresce dia a dia.

Que pretende V.S. fazer

para sanar totalmente ou

em. parte essa situação?
Estamos orientando a'

nossa administração no sen

tido do aumento da arreca

dação, com uma programa

ção de aumento da nossa

rede" de agências e postos.
Com a execução desse pro

.grama serão criadas con

dições não só para o aumen

to da arrecadação como de

maior aproximação com os

segurados .. Além disso, co

mo o orçamento dos servi

ços assistenciais são fixados

através de porcentagem sô

bre a arrecadação pelo Ser

"iço Atuarial do Mini'stério
do Trabalho, o aumento da

arrecadação ,propiciará o

aumento das disponibilida
des orçamentárias de serem

aplicadas nos serviços assis.
tenciais, principalmente a

assistência médica.

Qu� pretende fa�er em

benefício da Assistência Mé·

dica?
.�----��--------�----

E para finalizar informa

mos 'aos segurados do IAP

que Geraldo Campos de Oli
veira é um presidente de

mocrata e está procurando
solucionar inúmeros 'P'TO�'
blemas que foram deixa
dos de lado por outras

,

ad

ministrações. Tivemos opor
tunidade, de vêr com que

atenção e carinho trata a

todos que o procuram, não

se recusando' a receber se-
.

gurados, servidores, Iíderes
sindicais ou politicos, esten

dendo por esse motivo seu

expediente até altas horas

da noite.

Podemos adiantar que o

nôvo presidente do, IAPC

não pretende fazer uma ad

ministração puramente de,
gabinete. Pretende viajar e

atacar os problemas nos

mais diferentes setores de

sua administração.
Geraldo Campos. de Oli

veira é um conselheiro qué
precisa permanecer no Con

selho Administrativo do

JAPC, em virtude de sua

vasta experiência de vários

anosrde autarquia.
A Previdência' Soéial bra

sileira não pode dispensar
a colaboração desse conse

lheiro, ainda mais nesta fa

se que atravessamos e que
no dizer de suas' próprias
palavras é "uma situação
dificil, mas não irrE;lmovi
·vel.

Universidade de Santa Ca'tarina
Divisão de Material

'REITORIA
EDITAr N. 15,64

o Diretor da Divisão de Material da
.

U�iversidade de, Santa Catarina, ,devida-;-
v

mente autorizado pelo lVlagnífico Reitor; Jaz

ciente aoS interessados que se acha aber:a
Concorrência Pública, ,aprazada para as

14,00 �H'ras do dia 13 de março d; �964, pa-,
ra aqui�icão de material odontologlc� . para

uso da F�culdade de Odo�to.l�gi��:�;.!!��
versidade.

__---_-�------"-r'

Pl"fT;��,O de Material, em 27 de' feverei-

de 1964.
..

.""'-':'''''''''''wr''��
JOSOE' FORTKAMP

ro

/

entrevista coletiva, ocasião
em que fez, uma prestação
de contas do que já realizou

e do que pretende realizar

até o fim de seu .mandato,
se contar com a compreen
são dos contribuintes.

'

Na impossibilidade de pu
blícarrnos tôda a sua entre

vista, por absoluta falta de

espaço, procuraremos des-

.. tacar os pontos de maior
interêsse para o público lei
tor. Declarou S. Sa. inícial
mente:
- Formou-se, agora, uma

pequena "onda" contra o

meu govêrno que se insta
lou a 31 de janeiro de 1961.
Quero

I

dizer que a situação
financeira que encontrei era
deveras alarmante, pois a

Prefeitura estava sem crédi
to absoluto para adquirir
um prego sequer. A dívida
era de quase Cr$ 18.000.000,00
cifra elevada pará a época.
HOje, podemos alardear que
esta Prefeitura nada deve a

ninguém, Com o objetivo de
sermos govêrno, apenas go
vêrno, 'até 31 de janeiro de
1966, o compromisso que.
assumimos com e povo de
Tubarão será .respeítado,
Sob os .olhares dos pro

f i s si 0 n a i s da .ímnrensa
adiantou:

. sôbre o aumento do ímpos
to predial, assim respondeu
S. Sa.:

_

- Êste' assunto, que vem

sendo comentado por urna.

parcela mínima de oontrí

l:mintes, foi iniciado por al

guns refratários no' cumpri
mento de'seus deveres tri
butários. A revisão a que I

procedemos tem inteira pro-
.

cedência. É 'lógica, é, natu
ral, pois que, no nosso en

tender, consideramos um.

crime se não se, fizer a reví

são dos valores das pro

príedsdes sôbre as quais in

cidem os- tributos, no regi
me inflacionário em que vi-

vemos. Seüe Social
Nós' 'estamos alicerçados

em lei que já existia nesta salão
Prefeitura. Ela foi, votada bar'

de 'festas
Cànchas de

em 1956 e' sancionada 'pelo
então, . prefeito Waldemar
Salles. É, pois, baseados
nesta lei de n- 168 (código.
tributário 'e fiscal do mu

nicípio ) que estamos fa

zendo a revisão de, tribu

tos. - Para nós seria' muito

mais cômodo ,Se deixássemos
de assim proceder. .Mas co

mo seria possível? -O·· dp
em que os orçamentos P'},_
blicos forem equilibrados,
estará estagnada esta in

flacão que vem violenta

mente empobrecendo uma I'

�
grande parcela de contri-
buintes. Nós, graças a Deus,

- Passamos a implantar
um programa de trabalho,
que felizmente vem dando
os melhores resultados na

cidade e no interior: Cons
truímos' estradas (e enume

ra-as), algumas, pontes, es- só com operários e encar

colas . municipais foram me- gos sociais, cêrca de .,.",

Ihoradas, e firmamos um . 50.000.000,00, numa arreca-
.

convênio com � PLAMEG, dação de Cr$ 120.000.000�00.
pelo qual já estão em pleno Com o nôvo salário míní.

funcionamento 7 salas esc0- mo, na base de Cr$ ., .. , .. ,

lares. Dei tôda assistência 35.600,00, teremos que des

social à população desvalí- pender, no mínimo, Cr$ .,.

da, através de receituários. 100.000,000,00. E, assim, com

Concluimos o 'prolongamen- esta comparação, queremos

to de várias ruas; praças e .

reavivar a memória dos

jardins foram reformados; nossos contribuintes" para

a construção ' da praça do I que façam um exame de

bairro de Oficinas a mais consciêncía e vejam' se a

bela dá cidade, será ínaugu- trtbutação.. que estamos fa-

rada a 29 do corrente. As zendo é exagerada.
Com um apêlo 'a toii0.í>.;(JS)ruas calçadas a paralelepí

pedos atingiram a 71.481 me-

,tros quadrados. Eis outras
obras: construção da ofici
na e garagem, para os veí
culos da Municipalidade, si-

\
tuada à margem esquerda
do rio Tubarão; um 'mo-
.derno mercado entregue à

população de bairro de Ca

pivarí; iluminação públíoa:
luz a mercúrio nas praças
e jardins; e ainda r.ecupera
ção de veículos que se acha
vam fora de operação. Pro
videnciamos a compra de
4 caminhões basculantes e

uma máquina motonivelado
ra. Está em construção uma

das maio�es obras do nos
so govêrno, que é o merca

do da cidade, o qual pre
tendemos inaugurar em se

tembro ou outubro do cor-

rente ano.

Mais adiante, declarou:
- Cremos que realizar,

mais do que realizámos se-

.
.ria

"

humanamente impos
sível. Isto porque os recur

sos da nossa Prefeitura ain
da são mínimos para aI' ne
cessidades 'de uma cidade
que mais cresce em Santa

Catarina. Para ,o corrente

exercício está programado o

seguinte: construção de uma

ponte sôbre o tio Capivarí,
para a qual já conseguimos
um auxílio de, 50% com a'

C.S.N. e mais 25% com a

SOTELCA, entrando a Pre

feitura com 25%; calçamen
to, a paralelepípedos, dO'

acesso da avenida' Getúlio
Vargas à BR-59, em convê

nio com o PLAMEG; reiní

cio do' calçamento da ave

nida Getúlio Varg�s em di-.

reção ·ao bairro de Capivaí;
construção Q.a avenida Mar

co�ino Cabral, nome' do meu

saudoso pai; e finalmente a

conclusão da ponte pênsil
defronte ao Colégio Dehon.

Se houver compr'eensão da

edilidade, creiam todo$ .que
os tributos, centavo por
centavo, serão escrupulosa
mente restituídos à cidade

de Tubarão 'em bynefícios
que há longos anos vinha

reclamando. O propósito do

prefeito outro não é senão

servir a coletividade que
num memorável pleito o es

colheu para condutor da

coisa pública.
À pergunta. c;le,

conseguimos equilibrar as

nossas despesas e as, nossas
receitas. Gastamos, em 1963, râmico

tubaronenses, para que co

laborem com a sua admi

nistração, o prefeito Dilney
Chaves Cabral encerrou a

entrevista, agradecendo à

imprensa falada e escrita a

oportunidade que lhe deu

de falar francamente ao po- ,

voo

FALECIMENTO

Quando visitava Tubarão,
sua terra natal, como o fa

zia todos os anos, nesta

mesma época, faleceu re

pentinamente, na madruga
da de sábado último, o' sr -.
Antônio Lapolli Filho, que
se 'encontrava hospedado no

'

Hotei Mussi.

1\.IIuito relacionado em Tu-

barão, o último contato

que teve com seus amigos
deu-se no jantar do Rotary
Clube, sexta-feira à noite,
para o qual fôra convidado
de honra. Sua ausência 'no

Hotel só foi notada pela ca

mareira à tarde de sábado,
quando -a mesma ,resolveu \

abrir a. porta do quarto,
ocasião em que encontrou

já sem vida o sr. Antônio

Lapolli Filho, deitado, de

, bruços.
O sr. Delegado Regional

de Polícia, acompanhado do

médico dr. Hélio De Patta,
compareceu ao klcal e to

rnou tôdas as providências,
determinando a inumação
do cadailÍer, depois, de ficar

constatado tratar-se' de mai
súbito, 'segundo laudo mé-

cUco.

O extinto, qu,e contava 62

anos de idade, residia;' há
muitos anos, 'em Pôrto Ale

gre, e era fm:'lci<;mário apo

sentado da Prefeitura. An

tes dr ser funcionário da
.

Prefeitura de Pôrto Alegre,
exerceu, aqui, por muito

tempo, o cargo de juiz de

P,az. Pelos inúmeros favo

res que prestava a seus con·

terrâneos
-

que o procura·
vam, era conhecido como o

"consul tubaronense" em

Pôrto Alegre.
Seu 'passamento causou

prOfundo pesar nesta cida

de!, motivo, por que grande
foi o número de amigos e

parentes que o acompanha
ram até o cemitériocm ,nici-;:{_.. .

pal. �.�f,;' )'-

restaurante'
boite

càncha de

salão de'jogos .

salão 'para' .reuniões
fernininas ..

salão 'de'leitura' "

ca-ichas de

cancha 1
de

auditório

.cinern
,

conferênci'
assemblér-s

deba+
teatro

tpl"r'!:lr>n CDm bar pano- Play-groun

TéJicas de infiltraC80 e terrorismo na fetrobr,
São, Paulo

.

os porta-vozes das reivindi
,

cações do. operariado. Dêste
..
- Ressalta o documento mo<!:.o, sob, os, olhares com

que "um dos 'pontos visados .placentes do atual Presiden
pelos comunistas para ii in- te da República _ continua
filtração é o Centro de -Aper o manífesto - os comunís
reíçoamento e Pesquisa

. de tas pressionam a nomeação
Petróleo, porque é ' neste de chefes e diretores da Pe
centro de treínamento ..que

,
trobrás cóm a ameaça, caso

são preparados os novos téc não sejam atendidos, de pa
nicos de grau médio e supe-. ralízarem imediatamente as

rior para tôda a Petrobrás".
'

refinarias e demais unidades
Ora, conseguindo colocar nes dá Petrobrás.
ses, postos chaves alguns
professôres comunistas tor

nar-se-á muito. fácil. a doutrí

nação dos subordinados.

sírva de meio "aos agitac
res profissionais comunísf
para, impor amanhã a e'

I

NBÇ.ão o regime comuni1'internacional" .

Tática dll: infiltração

-CIC - Depois de Icngas
observações,. trabalhadores

da "Petrobrás" elaboraram

exaustivo relato das táticas

cuidosas e bem sucedidas

que os comunistas vêm ado

tando para tomar os pontos
chaves do monopólio esta

tal. O documento constitui

um grito de alerta pàfa a o

pinião pública a fim de pre

caver-se contra a subversão
dêsses agitadores protíssío
nais.

fenoe-se
Salvemos' a Petrobrás!

,

....-.·'1""""'.""".""- -

I "":

2 ventiladores Contact

de parede, 1 f0gão para R�
tanrante a lenha mar

BERTA com duas bôcas

fôgo, 3 fôrnos, 3 estufas

Toalhas, talheres, mêsas
•

cadeiras. Tratar no B

Margarete,- Estreito, :f

, ne 62.86.

- E', o grito,de alarme e

mitido pelos trabalhadores

da' Petrobrás, para que "es

te, i)at�imônio construido

num 'regime democrático,
após muitos sacríffcíos, por
um povo e para um povo

que ama a liberdade" não 5 ..

Tática' das pressões
Por que a "Petrobrás"?
- Pelo fato de a' ";petro·

brás" possuir' cêrcã de 30
. mil empregados e ser ela

uma indústria de base, con

cluí-se que "sua má adminis

tração ou paraUzação per

turbará consideravelmente a

andamento normal da Na

ç�o".

--: Dispondo de 30 mil ope-.
rários sob seu contrôle os

comunistas procuram dar a

ímpressão de que êles são

I G��S;;'" Df C�fÉ� ,
ENrr :,0 PEC� \:!\FÉ ZJ'f" i·

A (}F!URRASf;ARIA NA f TA DA JURER:É ES�
RUNCIQNANDO DIARIAME)\T� ,7' ATENDENDO ASSIM
TODAs AS PESSÔAS

.

QUE P'I-' '1,A' LA SE DIRIGIRE
EXCETO' AS SEGUNDAS- FEIP-,AS. '0

,

-.,..,.....>-_-....._ ....._..._� .____.,

REBITES Para o trahsporte de;stl�s 'cargas. e encomendas
de Be!o Horizonte, Rio de Janeko, ç�1)' Palllo� Curi ..

'

>
,

-

,�ba, Pôrto Alegre, Pelotas e Rio Gr�nrfe.
Exija em ·seu carro

'Lona ,de freios COLh.D-\S
- 60% mais no aproveih
TI1ent-o das LOi ...as.

CASA DOS fREIOS
Rua Santos Saraiva,' 453

ESTREITO

Florianópo�is],
"MATRIZ - Rua Francisco ToJ3nf�no 32

Telefones 2534 - 2535

Florianópolis
E agora,mais um Ir'ncamenfo· da tUa empresa:

RESENHA' DO EXP. FlORi��lnPous
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CALOROSA recepção à dona Maria Tereza 'Gaulart, on-

tem, no Aeroporto Hercílio Luzo; O Governador e Sra. Celso'
Ramos; estiveram p�e��rl;tes naquele Aeroporto,' bem como

altas autoridades estaduais. ·'boná"Edith Gama' Ramos, recebeu
dona Maria Tereza, com um ramalhete de' rosas. A Senhora ·dr.

-.
.

Percy (Virgínia) Borba, entregou um malhete de rosas, a Pri
meira Dama do País,· em nome dos funcionários da LBA. Ele

gantíssim e muitobonita, a Senhora,Maria Te eza Goulart,
que desembarcou do Avião Présldêncial, trajando um bélissi-

I
mo modêlo taier xadrezinho azul com branco '("peux de bule")
chapéu azul, luvas brancas e sapatos da.mesma' cor do chapéu.
Um "shov" de elegância. O" chefe do Cerimonial Dr. Nelson
Teixeira Nunes, muito ativo e competente e� suas funções. O
Sr. e Sra. Charles Edgard (Nelita) Moritz, ele Vice Presidente
da LBA. esteve presente. O Dr. Gilberto .García 'Bastos, muito ,

•
I'

�
.

. atencioso com os convencionais.
. .

.

.
,

yoltarei � comentar ...

A '�ILHACAP" recebeu a vista da Primeira Dama do
Pais:" Senhora Maria Tereza Goulart, Presidente da Legião
Brasileira de Assistência, que ontem, presidiu o Encerramento
da II Convenção Nacional, 'da Entidade que Preside. À noite em

Palácio, com um elegante jantar foi recepcionada' pelo Go
vernador e Senhora Celso Ramos, que também rece cionaram
os convencionais de tôdas as delegações do interior do País. Co
mentarei ,na terça feira, a recepção.

A PRESIDENTE dá .LBA de Santa Catarina - Dona Edi
th Gama Ramos, sexta-feira, no "Palácio Agronômica, com um

Coquitel, recepcionou os convencionais da L.B.A.
o.

•

..: •• ,":. <'" ,Z! .�j��� ,

,
,.I'

.

. ",

DIA TREZE";'dÉ(juplib; á��I);idustria's Pioneiras de Santa
.
•

. �.
, {.. ,

"
" ,f.· , ��.. ,I.. ..' •

Catarina.. serão,homenageadas com um jantar festivo no Ql.:e-
rência Palace Hotel. Diplomas 'e Medalhas Honraao Mérito, se
rão conferidas aos·Diretores das destacadas. O Colunista está

organizando o programa.

ESTEVE nesta ,Capital, o Dr. :Mario Petrelli, cm conferên
ria com o Ministro ItauL,Scha�Her

.

,
. .,. ,

A "CEGONHA" visitou o' casal S,enador Atílio '\Ruth)
Foptana, com a menina KARLA.

"

�.I ,,'.. I'
.

_"".

EM.TEMPORADA. de veraneio na "Ilhacap"f o �asal ZU
ri (Nilza) � Cun�a', êle A�sistente Substituto da· Alfandega de
Santos. Hospede doSr � .E(Sra;'�a�i�lati Kovalski.

.

�
,.

1fA CIDAPt ,d� }t�j�í, 'a élega�t� ;Senhora' Dr: Francisco
(Marília) Befielfcner;·trpcou dé idad� é comemorou rccenclO

nando convidados:. Entr�' os pres�ntes destacou-se a elegante
Senhora Dr.. Car)os:C.t.k�) Krebs Filho.'

.

.
.

\ .. �':;:i ,:!.����';' ';:(.

FOI i1!-augur�d�rt), n6sPlt�í IlJ.fantil' - "Dona ,Edith Gama
·Ramos". Inidati.J.a:ati/tidns Clube ''de 'Florléúiópolis e construÍ
do pelo. at{�aLGov;�thbiâbjÊsi�do, O rir. Armando Valéria de:
•• ,

,

'oC" .',f.,1.',;:'�. i�;' '"q }
'I�'

.,'
;

ASSIS e o DJr.etOT>, ;' ··�';\I ,\, c' .,
" >� .. � "',<1!{'t.').

l!'OI �onstado;���:·��ni�n� pp.,que' um navio de B�mdfira Ar',
gentina, êsteve fu,rid��do':,na Eriseada ,da pinheira. Scm que
para isso h�uve�s� '�aza(), .l.tma v:ez que 'não fôra feita comUlll

cação da arrib�daà( Capitama dos' Portos .. de se. Visitando o

navio, a Cap. ,dos' 'P:or'tó,s:':e. 'a A]fn�dega' dê: Fpolis, consta.tou-se
que se ir'atava cl�:,navi(LArnefitino "Bpriloche", com 'um cal'

regàmento de' caf�. s€m' aócumeuJos 1eg�is. Foi !lreso e compe
lido pela CÓl'vdâ' "Angoslura", a ,eritrai.' er[l Fpolis, onq,e' Se

pl'oeessa no mome'nto �s fnedidé;ls de ordem legal, pala a'apu
ração de respqnsilbilidade na tentativa de descaminho de café
além da de outras cOhtrHvent:'õe� consfatadas. O navio já teve
o �I..'U an'8to decretado .pelo Juiz da Quartà Vara Cívl1. Os trio

ptlli:mie� esttqngeiros' estão s�in documentos e retidos à bordo;
l den�ro em brev:c pstarão terminadas as fases preliminares' do.
processo a. perçurso..

\

o DEPARTAMENTo DE Promoções da 'Companhia J.or
nalística Caldas Junior,' está promóyendo, mais unia festa drt
beleza da mulher gaucha; que vem organizando há sete anos

'com, sucesso, pelos jQrnais: Correio do Povo, Folha da Tarde e

Folha da Tarde Esportiya. Rainha das Piscinas é o cobicado tí
tulo, que bonitas candidatas ,irão disputar no próximo (Üa vin
te e um' nA. SOGIPA; ém ,Perto Alegre.A eleita será c()�vida(h
desta Coluna, pa�a represent�r a sociedade ga,ucha, ha festa de
beJeza e elegâ�cia da mulher catarinense - desfile d8S· Garot;:1;)
Rad�r. de Santa Catarina. que' vai aconteçer dia onze de julho
próximo, no Clu,be Doze de Agôsto.

CIRCULANDO nesta Cidade, o Dr. Osmar Cunha, PreSI-
dente da Associação Brasileira de ·MuniCípio�.

. .

A ANFITRIÃ do, Ano'."" Senhora. Virgínia Borba recep
,,),�, €lTI sua, confoftavel- residência com um "C.AJU AMI

"" ,enhorÇl,�' ConvelJ,cionais da LBA.
:.,-:'

.

-

'.'
.

'; ..�: _._ o'? .1
•• '.> �.,)

"
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Wi
Uruguai
No autódromo de EI Pinar,

Montevideu, o carro Wi11ys
Interlagos n- 22, pilotado
por

.

Bird Clemente, da el
, cuderia Wí11ys,. venceu do- .

mi�o ultímo la prova- .200 O Departa.·mento de Cultura CencedeMilhas, fâzendo 120 voltas
de pista em 3 horas�31 minu AUXI"II"O a lsco Ia de Sambatos e 4 segundos, disputando

' . '"

com corredores argentinos UNIDOS DA COlONINHA'� uruguaios e' marcas euro-

"

'.'.....
peias de alto rendimento es,

..
/� ,

portívo, tais como Morris O Departamento de Cul- O auxilio que agora rece-:
Cooper, GiUlieta,. Prinz .

tura, da SEC, acaba de con- be, vem como Incentivo para
Sport, Fiat 1500 Panhard.vx ceder auxílio de 50 mil cru- . que a .Escola continue como
87 e PLI7 <! outros: zeiros à Escola de Samba uma das atrações do nosso

"Unidos da Colonínha", que Carnaval. E, foi com éste
com destaque abrilhantou o· sentido, que a professora E
'Carnaval de 64. miliana Cardoso, da Silva,

Diretora de CUltura, procu
rou fazer chegar ao Unidos
da Oolonínha, este auxilio

, financeiro, vultoso para
.' quem com sacrifício, tudo
Tez para estar nas ruas nos

festejos carnavalescos.

III
"

acioneer no
zano _ Milton MeJ;ldes
Fiat 1500.

2° _ n. 49 _;. Diego .

nandez _ Alfa Romeo
lieta..

3° _ n. 43 _ Roberto Lar- cacel - "Pritz" - Fiat 1500.
ghero - Rubrn Mainenti _ 5°"":' n, 44 ,:_ Enrique Ave-

Fer- . Fiat 1500. .líno - Luiz A. Marroni _
Gíu- 4° -;- n. 45 _ Ramiro BarI Fiat 1500.

Categoria "B"
1° - n. 30 - David Sica _

Panhard X87.
' .

'2" -. "Romanso" - Pa

nhard.

3" � n. 33 - Carlos Astí-

4° - n. 31 _ "Celebre" _

Volkswagen.
Categoria "A�"
I �o - h: 20 - "Jorge Re.
los" _ NSU.

2° _ n.. 15 - Julio A. Pe
rez - NSU.

3° _ n. 10 - Antônio FaneI
li'- NSU.

4� _ n. 19 - Dante e Artu.
ro Porro _ NSU.::;arra � Panhard ..

Mir�istérío da lducacãc '8 Cultura
'.

. .

Uriivers�dade' de Santa Catarina.
Faculdade de �1ed:cina

Edrtal' N, 4/64
Houve duelos entre os Wil

lys-Interlagos, o Morris co

oper do uruguaío Victor

Paullier, os N. S. U, Prín e

os Fiát e Giulieta:
De ordem do Senhor DIretor em exer-
I .. ' . .

.

cicio da Faculdade de Mediciná da Universi-

dade de Sa�ta Catarina,
.

Professor .Doutor
Polydoro Ernani de Silo Thiago, e de con

formidade com o Regimento Interno desta

Faculdade, torno público, para conhecimen-.
to aos interessados, os horários, local' e ins

truções finais do Concurso de)Habilitação à

1. série do'Curso Médico" em Segunda Cha

mada:
I - Horários:

Como se sabe "Unidos da

Coloninha" é formada unica

mente de público infantil r),

por isso mesmo, não concor-

eu aos' prêmios. da Prefei
tura.

Desde a largada, o Willys
22 assumiu � liderança, se

guído de perto pelo 'Inter:
lagos 21 (Luiz Pereira Bue

no), e logo atrás o Morris

Cooper n. 41, que deu com

bate .aos carros brasileiros.
A média de pista dos In

terlagos oscilou entre 1 mí

nuto e 34 segundos (record)
e 1 minuto e 38. O Morris 41

(1 minuto e 40 e 39), depois
de 108_ voltas, 'deixou de dar .

combate, recolhendo-se ao

box, por defeito da embrea

gemo A liderança do Willys·
Interlagos foi assegurada,
com' várias voltas 'sôbre às

demais marcas ..
,

E completou
as 120 voltas, sob aplausos
de grande assistência.

--------------_._.__ .. _ ..... _.__ ..

'" .�" ICJ�;'S--
.

�. 1! · ....'l· .

-r-

....__,(. ......... '
.. � .

I'

I
I A classificàcão fornecida

'1 pelo serviço de informáções
I' oe El Pinfll' é a seguinte:

I Categoria "D"

I

Dia 2 'de março às 20,00.horas
PORTUGUÊS

Dia 4 de março - às 20,00 horas -

QUIMICA
Dia 5 de marco .� às 20,00 ·horas -

.

BIOLIGIA
. ,'.. Dia 6 de março - �s 20,00 horas
FISICA·
II - Local: Tôda� as provas serão realiza

das em salas da Faculdade de Medicina da
Universidade de Santa Catarina, sito à Rua
Ferreira Lima n. 26 nesta cidade.

\

II� - Instruções finais:

a) 'Só serão admitidos às referidad provas,
às candid�tos que, até às doze (12) horas'

.. do <;li� 2 de março p. vindouro, tenhain sati;s

feito, intégralmente; 'as' exigências para a ins-
.

\_ "
.. crição� cbnst,antejs do�

..Edit�l ...desta. Faculda
de, publicê;ldo em 13 de fevereiro de 1964·:
. b) Os éandidatQs, em tôdas as próvas� de
verão apresentar, ohrigatoriamente, às Ban
cas Examinadoras respectivas, documentos

,

de)ideqtidad(�;
A Di�eção da ,F�culdade: de F'lrmácld' c) à prov� que o candidato deixar de

dá- Universidade de Santa Catarina. comunj- comparecer, será atribuido nota zero (O),
câ �os inter�ssados que fará ,r�alizár o Con.. fica1;ldo impedido de realizar as demais pro
C1R'SO de Hàbilitação; �n;t 2., �hamada, para n vaso

preenchimento d�s 'v��tás.: testântes � rnatri-·· : Secretària da Faculdade de Medicina
�liia inicial na p:r;:imefra Soérie do Curso de da Univer idade: de Santa Catarina, e� FIc/-
Farniácia.,

.
. �l • rian6poIis, aos 28 de fevereiro de 1964.

; ,
\

: As inscrições deverã� ..&e!-, �fet�r�das no i.
. . Bel. João Carlos Te Neves

'neI:í'�do d�;�'26 d� fev�'reir0,:a: J',de mar<:,o vin- .

" .

.� Se�retâ'rio
douro, na Secretaria da' Facúldadd, à 1'11<"1 Visto -

'.

Est�ves júnior, N.l, ,diáriamente: no horá- Prof. Dr. Polydoro Erl'lani de São Thiago
rio das 7 as 13 horas. Diretor em exercício

b�;11l aJaptaHos

ofendemos �om axortdôo
suo receito de óculosParticiparam, da ,pr0va.

com assístêncía das respec
tivas fábricâs, os. Fiat, pilo
tado pelos argentinos Jorge
Cupeiro, .Pablo Pínochietto,
Carlos Villa e Enrique Du

.pland:. os NSU' Orinz, o Mor..
I

ÓTICA ESPECIALIZADA

MODERNO LABORATÓRIU

ris·Cooper.

o piloto vitorjoso fbr car'
regado pelo público re cum

prin1entado pelo rrhnistro
do Brasil' em Montevideu,
sr. Julio Agostinho de Olivei.,
m, que à .n,pite. ,.Q!erec�� u·

ma recepção à.. delega�o'
brasileira n:;l embaixada, Des

. sa delegação fabiam parte,
além dos mencionados pilo·
tos, o ás Chico Landi; o che
fe 'da equipe, Luiz Antônio
,

. -

\

Gl'eco, e Edmundo. Rossi, -Qa
:qivisão de �elações Públi
Gás da Willys.

Ministério da Educacão 'e Cultura
I. ) .,'- " fi· 1·,. f"' .

. Universidade ele Sanfa Cà'tarlna
'

\
..

Faculdade de Farmácia
.

CONCURSO DE.HABILITAÇÃO,

CLASSIFICAÇÃO. '

1° - n. 22 - Willys·lnter·
lligos, pilotado por Bitd ele

I' mente:

2° - 21 - Wiilys·lnterla.
gos, conduzidq por Chico
Landi e Luiz Pereira Bveno.
Categoria "C"

1- - n.,42 - Silex A. Bal· i-3-64 , 1-3-64

"

, "

CAMINHÃO INTERNATIONAL
tão brasileiro
quanto Brasíliá! NOS TEMOS

A PECA
�,

)

.

\

de que ,você precisa' I' ..

@
Nci quaUçlade de revendedores auto
r.izados; poclemo; resolver' seu pro-'
blema s�ni demora. 'Em nosso:estoq'tle
IOcê enco,lÍtrâr.o '.- 'com certeza' � . â'" ""

peça o.U (;) açessóri·o, que procoro, "d, '., ,:
preço �e tabela, genuínos, testados .'

em 'Iaboratório, garon'Údos pelo ma�- '

Cd IH. E, n.O coso d qualquer �o�-'
sulta sôbre' O seu Internbtfonal, tére .... ·'

mos o máximo prazer em atenda.lc., ,-

,:'

... r r" L

'0 ·r

Áepresentante lI.' nesta cidade
.�. SOCA�

.

;"co�tEIiclO ;E • ,

"

IREPR�SENTAÇÓ.ES '

,
"

J
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� o Conselho 'I'écnico-Ar],

rninist.l'ativo da Delegacia Fe

deral de Agricultura realizoj.l
ontem a 3a. Sessão do cor

rente exercício., Estavam
presentes todo,s o� Conss

!beiras com exceçao do Re

presentante �a Supe:-inten
dência do Ensmo Agncola e

veterinário.
Foram aprovados os pro

jetos do Planejamento da ,

Política Agricola Estactual
que serão remetidos à Co
ordenadoria Regional, para
'transformação do Proj�to
da Regi�o Sul que será sub
metido a consideração da
Comissão de .Planejamantn
da Política Agrícola; órgão,
cúpula do Ministério da A
gricultura.
Da ordem do dia o Presí

,dente do Conselho, Enge-

nheíro Agrônomo Dario Ta- duçâo, a. fim de baratear o

vares' Gonçalves, Delegado. elevado custo de vida. O sr.

Federal de Agricultura no "Delegado trouxe instruções
Estado, trouxe, ao conheci- riêsse sentido que transmí
menta do Plenário a próxí- tiu a todos os Conselheíros.
ma chegada de elevado nü- Comunicou também o pro
mero dê tratores consegui- blema resolvido da estoca

dos graças à intervenção da ,gem dos produtos agrícolas'
Representação Federal na aproveitando a rêde de ar

Câmara dos' Deputados, que mazéns e silos:
, vem aumentar o número de

Patrulhas Moto-Mecanizadas

já existentes,

. " Há pouco tempo. sim, dade da diretoria ela tenda,
pois nós tivemos a oportu. ou terreiro, a luz radiosa da
nidade de conversar sôbre o' humildade; 'pois um terrei
mesmo assunto; se não nos ro simples, modesto, de�Pi
enganamos, no número an- do de todas as 'instalações
teríor: pois bem, o assunto de assistência social, e sem

é o ESPIRITISMO.
'

,

.fígurõos jatanciosos à fren-
Todo (l médium, de todo te, muitas vezes possui me-"

o 'cultQ de Umbanda, como lhor corrente espiritual.
bom teligidso, sabe, e deve O espiritismo na Um-
'respeitar a liturgia, 'seguir banda tem por norma fixa,
o ritual e obedecer, dentro espiritualizar os ho�ens
da hierarquia, as ordens afim de lhes aprimorar os

superiores. .sentimentos de fraternidade;
Tudo o que temos falado e, êsse é sempre o objetivo

e comentado,' tem sido, revelado por todos os Guias
mais especialmente, às pes- e chefes espirituais; porque
soas que desejam ou pre- quem não amar ao próxi
cisam se desenvolver 'súa mo, como a si mesmo, não'
medíunidade afim de pratí- estará em condições de ser

carern a caridade e, tam- vir de intermediário entre' a
bém, ,para evitar; que. pes- lágrima do sofredor e a pa
soas menos esclarecidas e lavra confortadora dos Ca-
médiuns mais ingênuos boclos e Pretos Velhos . .'

�aiam na rede ardilosa dos No espiritismo' de Um-

espertalhões que os querem banda não se incute no es

arrastar à prática da ne- sopjoajaj sanseur so moo
cromância. .I1:lnJunrnon as ap ap1:lpmQJs
Acredítamos que todos os -sod 1:l osoõmãard oauapru

médiuns sabem e nós o afir- para dêles- receber a solução
rnaremos mais uma vez que; de problemas confusos e

- A MEDIUNIDADE É UMA complicados; porque 'o es

GRAÇA DIVINA QUE NÃO piritismo na Umbanda é al

POD� E NÃO DE_VE' SER go maios sériq do que mJlita
MACULADA COM PROPô- gente &upõe, visto pOl�ue
SITOS PROFANOS. O ver- as entid;;tdes que se apresen
dadeiro umbandista (mé- tam nos terreiros como Ca

dium) não pode e não deve boclos e Pretos Velhos, são

ser vaidoso, não pode E\ não espíritos portadores das

deve se vangloriar dos fei- mais diversas i:niss'ões que
tos dos Guias atravéz sua escapam às possibilidades
meéiunictade, pode ,ê deve., int�rpretativas de qualquer
ser 'expansivo com.. seus elementà terreno.

. amigos, encarar tudo com O espiritismo umbandista

alegria e humildade, porém, tein a grande virtude de,

quando se tratar de confôr- através das entidades gÍle
to ,espiritual deve ser reser' se apresentam comq·

va'9' não pode e não deve rito\? de' çabocloi,'\�,.:Pr
re&ber pagamento depois VelÍiQs�;:·cih&brár" ai :vaiéiá,(fé
de um "trabalho" espiritual, :mórbida dos medíocres QJ,te
deve se conservar reserva- não se convimceJíIl que o

do, não pode e não deve re- homem quanto mais' 'sabe

ceber presentes pois êsse precisa de reconhecer o

hábito é uma, porta aberta quanto ignora; assim serido;
à corrtipção, se o médium C! espiritismo na Umbanda,
lpvar em consideração o. cuida, em suma, de apl'imo
que 'dissémos acima mante- mr o sentimento dos ho

rá intangível sua. mqral. mens 1Jara aproiüná-los' da
A vida privada de um verdadeira felicidade ter

médium umbandista, 4e rena.

abstinência e de renúncia, Através dessa coletárlpa,

preçisa de 'estar em perféi- mpstramas aos que de fato

to equilíbrio com a missão desejam "PRATICAR a üA

dile lhe é dada pelo Guia es- RIDADE", isto é, os que de,

Pir:ituaJ, pois quando'major fato querem, se tornar bons

for a ob€djênci,� a êsses umbandistas, o cil,lnin1'1e> a '

princípios. que norteiam o seguir, 'o que é. o espiritis
'médium de terreiro llielho-' mo na Umbanda e acredi

res serão' os resultados espi- ,tamos que todos àqueles
rituais dos Guias que o as- que nos acompanham irão

sistem; porque a boa teuda poi'- certo, num futuro mui

ou o bom terréiro, não é o ' to próximo, colher o fruto

que'maior número de mé- que a.quí sem�amos,
diuns apresenta, mas sim

aquele que reune os mais �ARAVA A UMBANDA

sinceros e leais trabalhado- UNIVERSAL.

res. .
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Não está na 'suntuosidade FlorianópolIs, e eve-

b
. reiro de 1964. c

do prédio, nem na gar OSI-.

Da última reunião mensal

que o Sr.. Ministro da Agri
cultura, Deputado Osvaldo'
Lima' Filho teve com os De

legados Federais de Agricul
tura ficou assentada que to

dos os órgãos nos Estados
se empregarão a fundo no

sentido do aumento da pro-

.. �.�-'- ............,-,._--� ----

Nêsse sentido' leu em 'Ple

nário o trabaího que apre
sentou à Comissão de Pla

nejamento da Política Agrí
cola, dicidindo ,o E;:stado em

zonas de consumo.

Com fi palavra o Consélhei
1'0 Eng. Agr.: Durval Henri

ques da Silva que no Conse
lho representa -o Departa
mento da, Promoção Agro-

Proíessor Dr. Migúel Salles
Cavalcanti

Homenageia a classe médica
o saudoso amigo da pobre

sa de Florianópolis

Ainda está, no coração de
todos os florianopolitanos,
a tristesa provocada, hã' cer
ca de um. mês, pelo passa
mento do estimado pedia
tra Dr. Miguel Cavalcanti, o

abnegado amigo de todos os

lares desta Capital.
Como não poderia deixar

de ser, sua morte repercutiu,
'Lambérn, no meio de seus

colegas, tanto os desta cida
de como de todo o Estado,
e ainda I}os meios especíalí
zados do país inteiro.

"Prêmio Profesor
SaBes Cavalcanti;'.

Miguel

Consistirá êste de uma

medalha de ouro a ser entre

gue, anualmente, na cerímô
nía de colação de gI,'ál,l, ao

aluno, que, na Turma respec
tiva, mais', se destacar' 'na
Cadeira de Pediatria' e Puerí

cu!tura de nossa Faculdade
de Medicina.
A entrega será pesoalmen-

te por sua exma. viuva, Do

,na M;arina Sarmento Caval
canti, por seu filho, Miguel
Cavalcanti FiÍho; ou, no im
pedimento de' ambos, por
quem ocupar a Presidência
do Conselho Regional de Me
dicina.

Como se sabe, o ilustre
falecido era, o titul�r esco

lhido para reger a cadeira
de Pediatria e Puericultura,'
na Faculdade, já tendo mes

mo apresentado à Gonprega-
.ção seu piano dê trabalho
para êste ano, quando a ca

deira deveria começar a ser

lecionada.'
,

,

Para expressar a alta con

sideração
I profissional em

que o tinham, e .a afeição ad
mirativa que lhe dedicavam,
seus companheiros 'de pro
fissão entenderam dever ex

primi-las em ações que le
vassem pelo tempo"

'

êsses
sentimentos. "

Assim é que, pai'inidativa
da Associação Catarinense
de Medicina, e em, seu no-

Vê-se bem, asím, ainda, u-

me, resolveram os cíínícos n:-a vez, quão 'profundo� os

desta cÍ:iprtaiihbJdiahte�6i:>n'� y;��cj.l�os'qElo r.f:l!p��:M�j;.
irlbt1icõe� pessoais 1e�an1;ar ração, que 'pr�iam; ii SUl!

o seu- túmulo, no 'momento c1�sse, o inesquec�vel " Dr.

já conclUído. MIguel Cavalcanti, aqu�le
Como o número e b, vulto que carinhosamente era

das contribUições permitiu
chamado, nos círculOS médi

haver saldo, pensa-ie em
cos de FlorianópQlis, como o,
"Mestre Cavuca".

\

pecuária, expôs. o Plano de

dístrtbuíção _ do - pessoaí, 'do
extinto Serviço de' Expansão
.do Trigo, que fie encontra

em mãos do Sr. Delegado
para o necessano ato.

, I

O Eng. Agr. Elcias Macha-

do Lima, Representante do

Departamento de Experf
mentação e Pesquisa expôs
os trabalhos que vem realí

zando ná Estação E;,çperi
mental, dé Caçador, onde, é

Chefe, criando novas varie

dades de sementes de trigo
mas adaptáveis. às condições
ecológicas do, Estado.

Informou também que a

Estação está aparelhada pa
ra vender qualquer quantí
dade de sementes de trigo e

outros produtos de primeira
necessidade.

Ao' encerar a Sessão o Pre

sidente congratulou-se com

o Cónselho
.

pela presença
dos dois novos Conselheiros,
Engenheiros Agrônomos Dur

val e Elcias, que vêm trazer

ao órgão mais 'entusiasmo

em suas deliberações.'

_
Estiveram presentes além

dos Conselheiros citados o

Eng. Agr .. João Quirino Ne
to, Representante. do Depar
tamento d� Recursos Natu
rais Re nováveis e o Médico

Vet .. Irapuan Campello Bes

sa, que representa o Depar-
.tamento de Defesa e Inspe
ção Agropecuária.
A(próxima Sessão ficou

marcada para o dia 10 de

Março, as 14 h.

CAIXAS DE
DESCARGA

'�Recado à Miflha' Ge.nté"
R..8. Levi meU i'de�l; nele trtmsiiguro

me 'empolgado pelo _amor.
E a recompensa que espe

ro é que em mim' acredites_
Isto será o bastante, para,

fazer-me feliz, se feliz e fe
licidade ,não obtivesse ao

comunicar-te isso.
O que' mais import; é que

me escutes; minha experiên
cia independe, de cabelos

veneráveis, e, nos' traços' a
parentemente imaturos do

corpo jovem abrigo um ,es

pirita com ruinas de muitos
quando a desej�inos.
E no meu coração eu guar-

,do para ti tatitos desejos
bons que pÓr. mais que os

fantazies' nem siques �magi-
na-os:, nha vós avivar-te o· que es-

São tant�s como as estre- queceste;. sou parte Daquele
las, e, não menos belos, nem que procuras, entre golfadas'
menos fulgurantes. de agônia e' sangue.
Sou inca�sável no ideaii· Se' aS!'iim não fôsse, onde

z� los, e mais feliz ao dá-los. já viste um moço falar c�m'
Se encontro � recusa, nem eu em tal tempo, e na, apa-

parisso esmoreço. rência, por tão pouço?
Confio, recórWiecendo na Declaro-te que a época da

inesperiência de tua fé às safra não me pertUJ:ba, o

razões de teu pessimismo. irreprimivel é fázer a' 'se- �

A nlr,-nte, I)lai� do que o meadura.

corpo, depl'J)ssa se contami- Eu reconheço em mim a

na. e eom jil cU,ra ocorre o semente que alguém lançou
inverso. no tempo q1"lando o campo
Em ,nada

-

pois" me espanta era ainctá sáfaro.

o teu espirito
.
perturbado Retribuindo, faço-me digo

pela miopia alheia; embora ,. no, é. o me� pr�ço, e nada
com 1sso mais longo' se fa- mais deSejo.'
ç;a o meu esperár e mais Que me escutes, porque
longo o teu despertar. eu viajei com o tempo no

Eu, porém, trago-te o meu encalço dos sábios, e na mi

consolo e a minha Verdade. nha palavra está o meu a-

O tempo é nada face a e- feto para cQntigo.
,ternidade. Eu,CREIO, e.tu deves crêr,

Eu creio.
, . , ,fieppS" ", porque', -, fê: 'Pecl.l 'e

Por que se Ó. meu céàção 'mais : atendendo O," qu�, 'te,: ::
está saturaqg de mlj,gõ�s.qt,le,' faz necrssáriõ. '�.. . 2ás 6as: 9 _' 11,15 _ 19 hs.
posso esperar 'para "o dia de' . qRÊR, é o teu equilí1:)J�io "

amm'lhã senão mág���7 ';, en�e a, sôbra e a luz.
, '.,,,....",.,,..,.,..

'.

�ua Vitot_Meireles,. 38 apto 3
E se apep,�� c;}tminllfJ;s, ,:t::. lfRÊR, é)il teu jazigo ,'d�'�"

de te' -levam ,Q�,'àteü az, ,l11orrnen,tel;J.góra ... �U:
OS ll1eus;''l?i�15t 's 71adianto"

,

, ,'!
,_.

' • •

','_;
••

_

I-
� � "

com o me�mo, colocar,o seu

busto no Hospital' Infantil
Dona Edith Gama Ramos, �

recentemene inaugurado nes

ta cidade.
Há dias,' em reunião do

órgão máximo do Conselho
Regional de Medicina, esta
beleceu-se a c;-iação do

Ant,e o tumulo todos es-

!;leram o pior. ,

E hoje eu procurei uma

palav'ra de fé para trazer-te.
Se não a encontrasse, não

Iviria ter contigo, pois como

visitar amigos sem pensar
em alíviá-lus de seus tormen'
tos?

,Sofri aó procura-la, por
que não','Ei Jaeil 'encontra-la

SABOROS07
SÓ CAFE' ZITO

Universidade de Santa Catarina
Departamento .de Administração'

Central'
Divisão de Material

-

EDITAL N .. 14/64 '

.'

".

o Diretor da Divisão de Material' da,Un.
,

versidade de Santa Catarina, devidamenü
autorizado pelo Magnífico Reitor, faz ciente

'aos, interessados que se acha aberta Concor

rência Pública, aprazada para às 14,00 ho

ras do dia 16 de março de 1964, para aqui

sição de duas camionetas, destinadas, res-

.pectivamente, a' Faculdade de -Fílosofia, Ci

ências' e Letras e Reitoria de'stá Universida-.
de.

,

. /

o certificado
'. atesta

a experiência
comprova

séculos.

Eu vim com 'o tôm de mi-

Divisão
de 1964.

"

de Material, em 28 de fevereiro

. __ .ASILlT
.pq.
o MAIS PER�EITO FUNCIONAMENTO

• I;:conomia de água e facilidade de instalação
• Mecanismo totalmente 'inoxidável
.,Funcionamerito suave ,8 silencioso
" Estéticas e funcionais

Josoé Fortkamp
,

'

ACOMPANHA CERTIF.ICADO DE GARANTIA

REVENDEDORES 'AUTORIZADOS' EM TODO BRASIL
, .

S. A. TUBOS, BRASILlT'
Rua Marconi. 131 -. 7,° andar. - Tel.: 34·4127 - São Pllulo

Rua XV de Novembro. 415 .: Blumenau

l'

Mocas Estudantes
, ,

ALUGA-SE quarto com banheiro casa

, família -, Rua Duarte Schutel, 33

,

'.

SOCIEDADE >CARBONíFERA
"

,

-P�'Ó�P'ERA' 'S/A.
� A'V I S O�,

Diretor
\

29-2-64

Acham-se. à disposição dos Srs. Acio

nistas,' na' séde 'social, os documentos a que
se refere o arti go 99, do decreto lei rr. 2:627,
de Setembro de 1940.'

Criciuma, i 2�. de fevereiro de 1964.

,j'.. IJiA,.h ,>(!!n�'ili .>{

-MAURO RAMOS
Diretor Presidente

3-2-64

DR. SEBASTIAO MOURA
CIRURGIAO-DENTISTA

,

.
O sentido perfeito de "Harmonia". V.

:*-encon-lra tamliém, no equilíbrio das �

linhas do� MÓVEIS CIMO!' Feitos com
,/ carinho para dar ao seu lar. o' ambiente

1. SEMANA DO CINEMA RUS,�O
A partir do dia 28/2' terá início nos cioês

São José, Ritz, Glória o f�stival do cinema

russo.. '

. Não poderemos fazer uma crítica aos fil-
o

mes que sérão exibidos pois, tivemos opor

tunidade de' assistir sômente aum dos fil

mes "Uma ,Menina ,busca seu Pai", o qual.
" .'"

.

,

não podereI;llós deIxar de recomendar .•
'Por esta razão deixaremos, os comentáriós

p'�ra depoi�"c;las e�il�rções. ,:'�, :,
,

; Por outras fontes' pódémo$ ;'jádiaritar q4e
os três 'primeiros filmes não são grande c,oi

s�, mas de dutro lad:o podemos garantir o va
lor, extraordinário do fiime ""Encouraçado
POTENKIM" obra do maior diretor russo"

"Sérguei EISENSTEÍN"., '

Em suma� é um' festival' que ·deve ser ,vis�
to pelo menos o filme supra citado.'
Dia 28/2 "Otelo,_ o mouro d,e Veneza". de

Serge' Yutkevich.
Dia 29/2 "9 Mexicano" çle V. Kapluno-

'Yski. ,

Dia 1/3 "Don Quixote�' de Grigori Ko-
zintsev.

, Dia 2/3 �'Encouraçado Potenkim" de

Sérguei Eisenstein.'
,

.

Diâ 3/3 "Uma Menina busc? Seu Pai" de

Ley,·Gomb.
'. � .

,

D�a 4/3 - "Apassionata" d� Jiri Weiss.
Dia 5/3'. HO Dom Silencioso" de Sérguei

Queré\simov. .

'

�qnga M�tragem.

JORGE ROEERTO BUECHLER.

Instituto de Cultura Germânica
'�{íc�f�al. d� 'Instituto Goethe

, 1 �\
.

.

APRENDA ALEMÃO
j

/i
' ,MATRiCULAS

4�f ",,'
.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



I '

48 !,-NOS DE LABUTA CONSTANTE EMPECIA.'�
MAURY BORGE� ,. GI LB�RTO NAHAS

'';ILBERTO PAIVA PROL DE SANTA CATARINA, NO

1-C:::OU.BOR,.,0"1E3
RUI ,-OBO - MILTON f' A'VIUI

ORILDO, LISBOA MARI,O INACIO
COELHO MANGONA

SETOR DOS eSPORTES

I'

Torne'c "Luíza Mel'

e�if n;e X R:enaux; 4- feira
"

Avaíx'
Paísandú

,!D •

A Federação Catarinense de Futebcll
'

:'em de marca

..

r

...as"dat�s para a,;eaH�a_ç�o do;' () e
,

Jogos do Torneie Luiza Mello que nao pu- ,

'

:;:" 'BtO
d,eram ser efetuados por motivos vários.

'

A Rio; 29 '(V.A.) o CONSJ�LHO',

ssim, ontem devem ter jogado Barro- de ; !\sseessôres de Remo da ('BD

SO e Palmeiras, no campo do primeiro, em reu:tidó naIsede /la entidade 'na

Itajaí e, para hoje, estão marcados os encon
tios Carlos Renaux x Figueirense, em Brus
que, e Caxias x Olímpico, em Joinville,

Quarta-feira dois' jogos: ,
Barroso x O

límpico em Itajaí, no período. da tarde, e

Paissandú x Avaí.: em Brusque, à noite.
,

Dia 8' jogarão, em Brusque, Paissandú
e Olímpico.

Quanto ao, encontro Caxias x Avaí, em
Joinvil1e. está dependendo 'do pronuncia
mento do T.J.D., pois a diretoria' do alvine
gro tem um recurso no colendo pleiteando os

pontos da peleja que estava marcada nara
a noite de' quarta-feira: no campo do A�éri
ca, contrariando o' desejo do clube joinvilen
� Que queria à t::lr-Ie'. visto não nossuir seu
estádio os necessários refletores. Segundo o�
enten0idos. o Caxias deverá !lerdel: a cause
e COl1senuetemente. jogar a df'r"';qrl"'ir8 np.

leia do certame com' o ca'mpeão da Capital:
"

BrasileiroCampeonato
Sul raia 2; Pará raia ;;; H;jhla
Santa Catarina raia ,I); Guana

bara raia 8

d15"-'. no
Grande do Sul raia 1; Santl
tarína raia 2; Guanabara
3; Espírito' Santo raia ii;
raia 4; Pernambuco, ra�

Esta,do "do :Rio; raia L: Pará;

faia 2;, Santa 'Catarin.1; raia S

Pernambuco: raia '6; Gllllap'L"a,
raia 7 'e Espírito santos: raia 8

20; páreo - "2, sem'" - Rio Gl'an
le ,do 8ul; raia 'I: Estado <lI). Rio'

. t l �
,

nala 2,; Santa Catazína ; raia ',3'

Pará ,4; Guari.aba�a,' rala 6;

pePná�buc(j; raia\',7; Espírit,"
Santó 'rllia '8.'

,', h �

"30. páreo - "Skff" - E8tad� ..

de) Ríoraía 1;:Pern:�mbuco:, ;aia
2; Gua�a:barà raio 3'; Pará raia

4: Esnícíto Santo raia';;; SanÚI

Catarina raia ,6; 'Bahia laia 7;

,Rio 'Grnd'e do S/,I raia ,3,

40., páreo _ "2 com" _ ESj):irito

Santo; raia' 1; Estad1> rlo Rio

raia2; Santa- Cararfna raia 3

.Parã raia 4; -Pernambuco raís

5;' Bahia raia 7;, Guan'abara rara

páreo .:. :<;;tir com'cíonal r efetuou 'o'sorteio da.s ra] Rio70,

'as para o Campeonato Brns 'lei

1'0 qUe será 'realizado' na rata d AS RAIAS

A Várzea em FocoLagoa RoaJ,OZg8' ,Ile ,F.reit8>'; re«. 8. "
"

: 50. páreo <"'-"4 sem' - Espíritonine-o oito delegações Tnmbéi.i
, '\'d Iontem Jorarr;o. eonnect oS:',,� ,o

A programação' o'ím�n�a qUe

servirá ,de b�.:,se à formacã. da

deleuacão brastleira qlle cone',}.,
rerá ao Campeonato'; SUj-Amel'j
'ano; tambéín como parte of!s
festejos' dos 50 anos da CBD

terá a segu:nte orde'1 e raias.
10, páreo - "Out ri.;ger'· de 4

:1XTREIA ',1 "i\1IZAI)F, E, C. DA
.s.• A CRIS.,'UI!HA'Santo raia; -1;,. p'ernambuco laia

2'; Bahia raia. 3;·'Patá raiá 4;
. J. . ,

.

Est�do, do Rio: r!lia 5; dUôlllàhara

rai:{.,6, Pernambuco. .raía ,7,
7; Sánta Catanna raia, 8

60. páreo - '''Double'' - Espívi
to Santo: raia 1; Rio Grande do

de no gramado da 4a,
do Abrigo de Menotes
lorosas ,'eqllipes do MANG
X IPIRÁNGA (Sa�.o dos Lhu'

cais (,a 'hospedagem das dr.ltoga
do Pará e 'fI. p'er',l:unhuco

o 1'.('
fOJU alojamento na 'sede nántka

do v-asco, da Gama; n a LlIgó:J
t�( dia 221/�·1 por j�'.. ,'::5 ahno

r fios das 1�1t., ""},se,,hoc TI,�lll
� Cr.sptMtr c: fal'�i �I.;-, "'�!� ... :íI

e; ri� Santa Catarina; na H"tel

Ipanema;..no Jal dim de Alláh
cheio ao público que por',

estará presente -devido a
'i � várzea ; bL'J�':

("tni'ra o MB � ',f, "
'---�-'--'-

dade existênte

agremiações
Pois tanto MANGUEIRA r

YPIRANGA possuem ótima.
quadras tudo fazendo Ir

que o' púhlíco que, gosta ,de�'

entre

deu ao·box
.. ,

, "

.f\in
f:) ��"l '1cion:d eu • 1 IT' o

gramado da 4a. tllrma do Abri

go 'de Menoresaa
A partida vem desn-rtando

soberano',mundial
grah� ;ft-iei,rse pois o l\IEY
ER F.C. pOSSui uma b�','l esqsa

dra e o AMIZADE E. C.; qUe

agi'" rep;resentaI':i às R;las I

Monsenhor Topp; Ccíspímíra e

JOsé B�t�; r(1lr�'Í tudO' para

colher lima vitória
..

O AMIZADE E. C.

VAZEANOtir CLASSICOS

Haverá preliminar
não poderá êste grande eD

juntos sllplent" dospeão de 1930 a. �n2. ficoU gra

tamente surprê30 cOm as q,.a

)idades de ela},. Amhos as�is

tiram à tran,mi,gii,) p"I:, !;,llféli
•

te Tertas.
Antes da luta pediu aO

Tem nôvo soberano e o juiz não ouvira n o grmgo

Dai para a frente firma Lis

tonl sentiu ,!orfes d'res que fo

ram Bum'entando aU 'chegar aO

punho. No. intcrv�.lo para 'I sé

timo assalto. ,não cpns!?guia er

gll.er o braço esqu�r�o, Ficou ,sen
tado e Willie e Jacy -Ni!o"ll de

Iram a luta por ene€ ·rada.
# No trrc'eiro "rounr s"; Lhi'ton,

�ecebeu viCIento jar:, nó <Ilho'

esquerdo e ficou cqm Uma f,�rtda

na sobrancelha e a cad'a gniJ.)e

reCebido aumentava � Derd.\ de

mundial: Cassius, Marcellus Clay
cabe'rá ao eX-�am, .. '''t

p(,rsegui-Io.
, Cassius, Cl:,�" e,tá dev<l!rlll" o

tr,ntarII; ele 22 anos; natural de Lo" PROTEGIDOS

ê COPA LORD

DA

isvilIe; e qUf passa a: ser o mais

joveln campeão de todos os te'n' linhan40' Com à seglliÁte fOrma

ção: Zizi;' N;lsor-Dllrei-Or,) e

Mái"iO; Nizeta-Osni � Culíca-Na

zareno-RlIbens, e Chico.
Haverá preliminar; entre o

conjuntos 'SuplenteS de ambas

eq,,�pes; Com !'l!c;C', para às

8;30 ho»ras manhã.

strviço 'militar n,) 'l"lII de', e
�ia t-;;r ,Jngrf!ss'a·1.) há 10m al1<'

PareCe q>;-e' agord, ,'ai' t"r dois

anOs na caSernd' salvo nÓ"l; a

diantamento.
�.. It.áli", o. jlJ: lna� C"n.fl\'<

raram' a conquista dr. I :IJy C,.m(,

s� fôsse "pãisa,')' :olh'�z r.·�os

pOS;' superando Flo:yd Patter\oll Outra partida que yem

queriareporter escre ....

por oito meSes, Campeão, do:;; .lo

gOs OlímpiCOS de Roma; na Cp,
'

tegoria ans -':'ft"elo-pesadoS. C:i.

sills Clay conheceu a glória c 11

fortUna em Slla 2a. luta Como

qlle pertando a curiosidade dI) p'
blico esportivo yarzeano; é

encontro �ntre as E.cob f,.

ba protrg-idos da Prince!'lll e

pa Lord; qUe estarã.o ,e d

tando ,no Está,l.io Adolfll

nO ]1l:rÍodo da tarde

Haverá preliminar

times SUplentes de ambas eqm

peso

,

um. bilhete ilal'a sU.aver

n ãe; anunciando 'lU" era 'o cam

I-rão inundial e .10 mesm.o tem

l,t' I1l!'.Ea provar q�,e aJém de sl'l

.�J;.lf'l..e-nte' !}rlYt!!.!"' safr1a ..�rreVtt

DepoiS da luta confirmoU em des
profissIónal;
16 por KO e;' destas;' predi;:ende'
14 vêzes qlle venceria aateS' di.

70• "round".

VI VAI AGUARDAR Sha 'pie; de Bta. Catarina;Se MANGUEIRA X IPIRANGA. (l��
Co ,dos Limões'para a organização do pCóximo o ludhur (\f.JrrceIlus Cla)'

mais formoso.".
sangu.e.O extrema estadual de vela; a prilll.Ípio,

eX-campeão 'estadual de Santa
Catarina pelo Caxias e ora ne

'

Grêmio de PÔrto Alegre vai a

gzrardal' o regresso da delegação
do Botafog'o F.R. ,'Que vai à Co

Os jornaiS dos Est, :los U;irlos

fo-ram unãnimt:; em aplaudir o

cam�eão ;' r'egistllltn< o 'que Lls

ton não era o primei co cainp,'ão

a perdfr o tít"IQ senta<ió no

baiJco;, pois Jess. Vi iIlard tam

bém passoll pelo mer 'll0 destino

a 4 de julho de 1919 em Tl'ledO

Ohio; 'frente a Jae, De �'cy
nO interval.o ÜO tercdro para o

quarto' "round"

Até em 'Móscou hClive reper

cussão da luta; pois () viçe--pl'e'

sid�nt� da entidade soviétiCa

desmentiu quoe havl'ria a luta

de Clay com uin 11,ta('or da n.RS
,

,poiS não há - proessionalisruo
em seu país.
Dois ex-detentore's do cetro

mundial deram opinião sôbre o

Ao derrotarmarcado para êste mêS.
Cla:y teve a sUa'mais deHl'ante

noi�e; enqUanto que O e;L,cam

'peão s_egúia para o Hos}Jl'tal Si

Francis 'e' passou ,por uma 'séri.

de e:J:ame" radiolõgi,cos;' pal'a 8rt

apurada a exteJ:lsão da contusão

'presentes oito, médicos qlle aca

biuam confirmando que não ti

nha ,condições de continuar )tI

tando e autorizaram o pagam�n,

to das bolsas. Nos 'seis "roimds'

realizados; Clay estava' em van

tageln; 'mas mesmo aS5Íln os

8297 toredores presentes rebee

ram surpresos o desfeha da lutl'

quando 'o técnico de Li!>ton au'.ln

cioll a desistência.

SHELO NO GUAn4NY

lômb" rea1'zar uma série de O meia médio Shelo. atUal,
jOgos: para então viajar para a

Guanabara onde treinará nO ,clu
bE da estrela soli!ária. A paSSa

gem aérea pelo clube' gtian",-ha
rino já foi recebida ,pelo joga_
dor.

radicado ao futeb(ij d.

C:riciuma onde vêm defendendo

as côres do Comerciário encOn-

tra"se cID Blumenau mantendo

er.tend 'mentos Com os mmtores

do Garany de Itopava :-lorte;
tentando a sua transferência.

CAMPEONATO ESTADUAL
VAI VIR VALORES NO LEÃO ,DO SUI

I
DiVersos jogadore� oriundos doO cartlpeonato estadual de v,ela

deverá ser realizado êste mi'S
dne panicipando tôdas as em

barcações bscritas nos nossOs

dois tradiciona:s clubes velÍsti

cos; Iate e VeleiroS d.,_ Bha

gaucho encontram-se
� submetendo a testes no H"rcítio

Luz de, Tllbarão. Entre Os jo
g.:ldo.r�s destacamos Valmir; .!:'l
cinto; R9meiro; Flavi{) e Ed

son.

:Das centen�s de despaehof

tclegráfiços da UPI os informeS

mais interessantes são Os seguin�' nôyo reo d,?s rIngues. ,O 3l1eco

,tes: r' Ingo Johansson niiD Cl'lls-id.ra

Liston 'diz qu.e .foj atingi,lo!lu ClaY!lm campeão dírnLl; achan

ramente no, braço esqUerdo q"an do !l,ue não foi êle q"em venceU

do o primeiro' "round" já e;;t.a mas Liston qUe pefcl,.u. Em' Ham

va encerrado; porém êle; Clay burgo; Max Schmc�lHng; éam-

TORNEIO SALONISTA

FERRO X LUZ; DOMINGO

Após breve paralização o fu

tebol de salão da cidade vai ser

mOvimentado com a' efetuação'
de u111 TOrnei.o Aberto de Verão

qUe COntará com equipes filia
da: OU não. Pensa ass�m a dor",

toria da Federação Catarinel1S,

de Futebol, de ,Salão, incentivar
a pl'ática d" salonismo na ilha

dandQ chances a qUe outras agr�

miações participem de um tor
Reio patroCinado pela entida(le
máxima dês te esporte.

NOva partida travarão na ,tal

de de hoj e as representações do

Ferroviário e do HercíliO' Luz

'Na tarde de dumingo em cotejo
travado no estárlio de Vila O.

ficinas; hoúve Um, empàte nO

clássICo Sem aberturâ de conta

gemo Nesta oportllnidade os dil'.

t.ores do FerrovÍári'o fizeram a

entrega das faixas de campeões
da cidade aOs SeUS jogador"s
em solenidade realizada momen

tos antes da i>a.rtida •

IMPRESSORA
••••• ••

para
sua

blcic/ef:a

PN�US

DUN�
-�"I

, t
TROFEU ,GOV, CELSO. RA-

MOS
\ desenhos

clichês
folhetos - cotólogos
cartazes e carimbos
ii'ni)ressos em oer,al

papelaria

'NACIONAL X �ARRIGA-VEn.
DEj

Em soleni"ade efetuada no l
ate Clube da Guanabara .o co

mandante do barco BERl\IIUDA
venCedOr da II regata oceânica

Florianópolis-Rio; recebeu o'

troféu Governador Celso Ramos

O troféu todavia ficará de pos

SC d.o clube a qtle o comanda!!
te d.o barco Bermuda pertence

A MARCA 00 BOM P)'(jE::U /'

Nacional de Tuabarâo e "Bani
..

,ga-Verde de .Laguna; poderão ja
g'ar hoje na Cidade de Laguna.
Os entendimentos neste se_!ltido
Vem sendo rei.lizados•

•••••••
•

•

• •••

A IMPRESSORA r.400ÊlO possui todos os recursos
e o necessória experiência paro Q<!ranfir sempre o

máximo em qualquer serviço 'do ramo.
Traba,llto i dôneo e perfeito, em que V. pode contior.DOIS NO FERROVIAltIO

"

I

Dois, jogadores estão sendo
t,stados na equipe do Ferroviá
rio vindos do futebol gaucho Tra

ta-se, de Ramiro e 'Chico. Os

dois jogadores deverão egt,ar a

posta. no clás.ico de �lioje com

,
o '1'ierciliiyt.u?'Q ,'.

' ••

�\'-�-'.�'��;F�!�'�'!!_---

�'

IMPRESSORA MOOÊl.:O
DE

ORIVALOO STUART. elA.
RUA DEODORO N133-A '

'r-ONIE 2S17 - F.LORIANÓPOLlS

REUNI!O DAS ENTIDADES
c::
'�

Deverá ser feal;zada Urna r(?t<

nião entre a Federação de, Vela
àÍ\ta Ca annl! e. ,a
y"l�h'� _da �laa

..
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Cidade do Panamá 29 (OE) OColegio--------------------c----
de advo,.?ados do Panamá anunci()u Que uma
deIegaçao formada por três memb

-

d-

. ros a co-
missão Internacional de Juristas h r

d
' cegara T .,

proce ente de Genebra a fim de in ti
.'

rrÜ!" 1i'i1t'J

"0r • �
.

ves igar 3 I n .'i�1i41e ���posslveI violacão dos direitos huma 1 U U ui hw ["- nos pe as
forças "armadas dos Estados Unidos dur t'o V

o

f t
.

a serie de choaues de nove e'onze de '. a�"e : I?' í � fi
- vu e janeiro � �lln .

que sustentaram com os Panamnhos amoti- .

SAIGON, 29 {OE) ln.
nados. Os membros da delegaQã� são: U'

formou-se ofictal�ente a

I d' TT 1 1
- li captura tle um memoro do:n lano, um üOlunoês e um Suéco..

.
Víet-Congo em relação com

-. �-----
o atentado a dinamite per
petrado num cinema da co

lonía Nane-Americana des
ta capit· 1. Por outro lado,

.

continuaram os ataques con-

tra os Estadunídenses, e

as guerrilhas recrudesceram
as suas atividades militares.
Um oficial de comando de
assistência L-1i>itar dos Esc

tados Unidos declarou que
a policia Viet-Namita deteve
o suposto eutor do ataque
terrorista do teatro e que
três soldadas Norte-Amerí
canos morreram e quarenta
e nove ficaram feridos.

t '"'"'"10 -

'" �

_._,

25 horas-
RIO, 29 COÊ) _ As vinte

c quatro horas de hoje, ter
minará a vigência do horá
rio de verão em tôdo o

País, em outubro do ano

passado. Ao definir o ulti
mo minuto do dia, os reló

gios de verão ser atrazados

em uma hora, voltando as

23 horas e prolongando a

jornada de hoje, que pas
sará assim a ser de 25 ho-

teve
--

4ditI �O A!;osio.,� d®"fJl"n ser

d�p"'silft !li l lias
lucros e despesa, como ba
se legal da' campanha. Diss
o sr. Pio da Silva ainda que

segunda feira noventa age
tes da SUNAB e 152 do Mi

nistério da Justiça percor
rerão o .

comércio numa

campanha de esclarecímen-
to. Acentuou que a campa
nha repressora abrangerá,
ínicíalmente, a Guanabara,
Nlteróí e São Paulo, esten

dendo-Ise nos próximos
díar a outras Capitais.

R�:O, 29 (OE) _ Sómente

na próxima terça feira se

tenta e cinco turmas de rís

calízação da Sunab e Mi

nistérío da' Justiça começa
rão a multar e prender os'

comerciantes que desrespei
tarem ás legislação sobre

vendas de produtos &0 pú
blico. Isto porque, segundo
o superintendente da Su

nab, só
.

segunda feira de

'verá ser publicada no díá-
,

rio oficial a portaria . que

. l

I

o horario de verão,raso

como se sabe, foi estabele

cido em vista das dificulda

des estabelecidas, principal
mente no 'Sul do País, bene
ficiando os fornecedores

de eletricidade.
Flf)r�E!n( polis
n')�.--.l �� Cri
S 1, lo' ç2: llÜ.
P - " II

.-

'. o_ u ... o

do .

S ,1
\.!.l.,

BL.Ul1€i1 ru. Erusque, Ca- "

ruma. I ajaí, Jaraquá 'do
Jeínville Laouna, Lajes,
Rio do $.:.ll, Siiú Fra.icísco

p, �\"-lr:'n;:!á/. Estreito

custo,institui .á formula,

. II. D.

��n'\flt� I'TU'):Hão,
e Sideró aolis

•

.�f� �J:'ar.,�'.�,�a;.. .;..a. !i � J� ��
� � �'�1- �" i;.JJ' :; 0Ji I

98.414,7Ó, além da conta !lI!). nômica Federal, da lei que
movimento no Banco da determina a venda de au-

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

Não peço caridade, quero 'apenas ser como você. Desejo- estudar, trabalhar, ser útil.
Com a ajuda que me deram, já sei dar �lguns passos, aprendi a ler e escrever" Mas ainda:
posso melhorar muito, eu ·e milhares de outras crianças defeituosas que queremos ape
nas uma oportunidade de reabilitação. Colabore com i gente, aj ude a nossa Campanha.'...,

. JORNÁLISTA PROF�SSIO:
J:'i[AIS reuniram-se, à noite

de quinta-feira última, na

sede d.o seu órgão de classe·

para conhecer atos da Dire

toria, aprovando, por unãní

midade, suas contas e homo

logando suas decisões que
estão concorrendo para.pres
tígio da entidade não só em

Santa Catarina como, - tam

bém, em outros Estados da

Federação.

Brasil, agência local,
era Ide' Cr$, 6.900,00.

tomóveis / a jornalistas pro
fissionais, 'o que, até agora,
não está, cendo realizado em

Santa' Catarina, mas em ou

tros E3té'dos, G que constí
tui prtvilégío.
Após a aprovação do rela

tório e da prestação de con-

'tas, o jornalista Doralécio
Soares requereu em ata um

voto de louvor pela maneira

justa e ponderada com que,
V2m agindo a autal direto

ria, 0 que foi aprovado unã
nímemente,

O plano de trabalho para
64 apresenta,êste ano de

entre outros pontos: 1 - a

quisição da séde própria,
por 2 milhões de cruzeiros:
2 - construção de sede-bal

neária, em terreno doado

pela Prefeitura de Floríano-:

polis; 3 '- gestões, junto ao

Govêrno Federal, para cum

prtmento, pela Caixa' Eco-:

Campanha Pró-Criança Defeituosa _:_ Associação Brasileira
da Criança Ddeituosa-A.R.C.D. COMISSÃO EXEtUTIVA NACIONAL

Diretor-Executivo .•.... ; ..•••.•.•.... '.' ... .Jayme Torres
Secretário Luiz Philipe Rezende Cintra
Tesoureiros ( ...•....Alberto Figueredo e Camillo Ansarah
Presidente da A.A.C.D

·

.Renato da Costa Bomfim
Coordenador ...• o ••••' •••••••••••Ulysses Martins Ferreira

Presidente de Honra ....•...•... ·�. � ••. � .4mador Aguiar
Presidente da Campanha ." .. n ••••••Laudo Natel , os trabalhos (JPresidiu

jornalista Adão Miranda, se

cretariando-os o jornalista
Hernaní Porto, tendo o te

soureiro, [ornalista Acy Ca

bral Teive prestado esclare

cimentos sôbre a situação
econômico-financeira, de ..

1963 e dêstes mêses de ja
neiro a esta data ...

r: ;

f

O relatório, aprovado, sub
di"vidiu-�e ·em - 1 o_ atos da

Diretoria; . 2 _ resolucões

nrs. 7, 8 e 9, que determina-

ram medidas p"3Ya-' atuaritg:.--��

ção do quadro social que,

hoje, é o de 189 associados;
3 - quadro social e 4 _ no- \
tícia sôbre o X Congresso
Nacional de Jornalistas, rea

lizado em Brasília, em 7 de

Setembro de 1963.

Sôbre a situação ecenô

mico-financeira: apresentou
o saldo em caixa de Cr$ ..

32.748,70 (13m 31.12.6::i) e, na

data de Assemo éía, Cr$

•

)
R E S TAU 'R J� N T E

CONFEITARiA

LANCHES

PIZZA IA11,,·.

':f.�.
, -

ENVJE SUA CONTRIBUI·ÇÁO PARA.·A CAMPANHA PRÓ-CRIAN�A DEFEITUOSA, À ENTIDADE nu DA DE SUA CIDADE:
Associaç�o de Assi�tência à Criança Defeituosa - A.A.C.D. -Av. Prof.

. Ascenclino Reis, esq. Pedro de Toledo, - São Paulo.

J Associaçãó
Casa da Esperança- Rua Imperatriz Leopoldina, 9 - Sa�to��

Associação Nossa Senhora de Lourdes. anexa à Sta. Casa de Mlsen·
córdia :_ AV. Cláudio Ruis Costa, 50 - Santos.

. �ssociação Mineira: ody )tea,bílitaç�� ':�, ,A.M.R.
- Avenida Mons(),

. Pena, 2698 - Bd?' Hor�z_o�te•.. _.
"

. .'
.'

.

. �S�Oci;1Ção Paiªnà�tise de :R.C�bi1itaSão-:-.A.P• .R..�lt fguaSU,8Il-Curitiba.

�:;;.;�;)�/.>;�;.;�;��
� . ,." .

Associação Pernambucana de. Assistência à Criança Defeituosa -

Rua do Espinheiro, 730 _ Recife. '"'

.Assocíação Sanatório Infantil Cruz Verclc-Av.Jandira, 1002-São Paulo.
Associação Santa Catarina de Reabilitação"'-'" Rúa Gal. Bircencoul"t, 102 -

Flotianópolis. '. ,

Instituto Baiano de Fis.iotçrapia e Reumatologia'- Av. Getúlio Varg1s.
544 - SJ.Jvador. ;
Sôciedad e Ca fJ1pineir", de.Jkcuperação daCriança Paralítica-Rua Lusi tana,
369 - CalIlp!ila�.

.

Rua Tra)anll . 27 fone.{ 1�5

!floCléillÓpullb

�
.

'1', fi.

i·�- l'
MA I II: CRICIU �A .- lA. TA CATARINA

ENDEREeO lElEGRAflCO CRESCIUMENSE
,

.

.

Serviços. de cargas e encomendas entre São Paulo - Santa Catarina e Porto Alegre 'j :it
�ulo Rua João Teodoro, 67()�- Cuntlba Av..

.

. ,

_Iguaçú 2117 - fone 1.2i7Í Pôrto Alegre Rua 7 ,de Setembro, 691 - fon� 7818 Florianónülis RÚ.a Padre Roma. 5'
/ I"I'g ._ An!fan á_Pr�ça Uercílio Luz, 632 - fone -23 - Laguna. Rua Gustavo Richard 514 - fone 131 - Joil1viI!e Rua Abdolt

"CJ\MINIiÕE.S PRÓPRIOi3 PitBiiMUDA ÇAS" +, .-. • :. - •
�

ocieda e 'Anonima
/

Filiais:' ...:_ São

-,

- fone 2801 _. Tu. loarão

��tista� 207 ";-, fone 765.
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Fe
.

tividade
RIO' 19;30.

,

,)
As fe::;,tivid!3,des.do Senhor MARÇO

dos Passos 'i ',de tanta ; ira- ; .ü�i 12 e; 13 _ Trídúo com

dição �a,:)lha,,�Ôbdec'erá- '�ste' \ pl;€g'à;ção. _, LOc:.ÀÍí .: Ca

ano o s�guin'te programa: .� p;i'ii�'dQ Menino Deus, HOR_t\
._��,�'--------------------_I�'_';�;---

confissões�:;. ,

ür. João B. Monteiro � LBA _. S. Psuln
"Ielso Demonstra seu cuidac'n com'

" coletividsde mais necessitada
. t.

""
' •

A II çonvep.ção' Nacional
da LBA, que 'ontem se en

éerrou nesta ,Capital, reu
nindo representantes de to�
dos os Estados e territórios
da Federação, teve um 'tra

balho dos mais ob./etivqil.
Visou,se, entre 'os vano"

pontos, a reformulação téc

nico-administrativa dó ór-,
gão assistencial.

No 'primeiro ROMPE.RASGA da lIDN catarinense, mal
encoberto na reunião de anteontem, nest� capitf' do. '·dire·
tório regional, o sr. Nilson Bendel' cGnfirmou 0., ,apGiG ao.

seu nome pGr parte de quatro c:Ieputa-dos federais.
Camo houvesse cel·to espantoi o. candidato. a candidato.

estridúloll pata oitp deputados estaduais.

O 'ilustre senador Irineli Bornhausen não se intimidou

nem do F'OUR nem dI) EIGHT. Contando com uma se·

qjIência de (Uretórios, todos da mesma côr, está poupando
seu STREET-Ji'J,ASH para a convenção. ,afim de repicar a

':jl�U�����1,
-

�j-v;;:� ·l�;.l'o C,,��uC uGar' as :JftCS'í\S. O gplpe UJ
, �"

OP'g'2,�
" '

" ,

Jesus dosPassos

.�.

4) MISSA'" VESPERTINA
,

no Menino' Deus no altar do

Calvário, logo em s�guida a

entrada da procissão.

Ocasião, para,.
'

. _;_ às ·16,30 hs. com a com

parência das Exmas. 4uto·
BABADO DE PA�SOS '��;t�:: rtdades Eclesiásticas, Civ,is
1) às 8 hs, apos a missa, e Militares, Irmandàdes e

*l �'.
mudança das alfaias e uten- QS' Fiéis .. - ITINE'RARIO:

o,
�'

)D:' o�
,ii

sí-1'ios, para a' Catedrak
.

ruas Ten. Silveira, "
Alvaro

,2) às'.,20 .hs. descida ',da de .Carvalho Felipe Sehmidt S. Maria Madalena -'-'Sr,ta.
,

'

.,

,

"',, . i1mi:g�m' 'do Senhor dos:'Bàs· ePraça xv. ---:' SERMÃO DO:
.

Vanda RGgí�a. Luz.:':.
.,:0

•

o lIUIS A'lf1:IGO lIl.uiO Dt S;\H.1A CMARIiU,' .,' "sqs, "ved1'lda' eu: bi,9mbo, ENCONTRO defronte a. Ca- BÉÚS _ Srtas Ieda qarri,,"
., Flcríanépolís, (nol�iriio), 1°. de J\'Ia�:çG de, 1964 (Prooíssão do Depósito) pa- ��dTal. _ Prosseguira em Laurtci Fraga' e Bernardetet

____L___"
'

'"

",'

'.,.... _. ,__

• , 'ra a Catedral MEl�ropolitaI).a:; , seguida pela Praça XV, ruas Luz,

D:'E", ..=.",R, E.'"TO DA· SU,PRA'SErl",.'i. ASSIN' 'A'D'O" 3') às 2,2 hs. descida,da'Úna 'Tiradentes, Bulcão Viana e

" \,tI " Ft-H f . gero de Nossa Senhora das Menino Deus;
BRASíLIA, 29 (OE) improdutivas, ao largo das .L.uJ;er,:,. elo Menino .Deus' para

Jiim êpB-1,act0, 'ontem; 'com Ierrovias, rod�v.iàs e adja- a Çatednil.
.

os jornalistas em Brasília, cencías dos açudes. 'Áma
o presidente da Republica. nhã, na, fazenda de Uruaçú,
declarou que, assinara no o sr. João Goulart comple
próximo dia ,3' na ,Guanaba- tará 46 anos de' idade" em

r�, o decreto ,dá SUPRA, companhia· d� sel:l� familia

qt�e desapropria. ," as, terras ,res.

"Estamos encantados com ram na referida casa 182.732
as bel�zas naturais da ci- .

crianças (quase o 'dôbro da
dade e com a hospitalidade população de Fpolis), tendo'
do p9VO catarínense", 'de-' havido apenas 547 mortes
clarou inicialmente 9 Dr: maternas, () que representa
João Batista Monteiro, Více-: o. menor índice do mundo.

Pr\;sidente:Secretárin, no Além da maternidade a

exercício da Presidência da LBA de São Paulo mantém
Comissão Estadual da LBA um hospital infantil com

da Srt-ü Paulo, ao ser pro- 300 leitos, inaugurado 'há 4

curado pelo Serviço de Im-', anos. Pelo interior de. São MARÇO :
prensa do. Gabinete, de Re- �aulo B, LBA expanda- seu DOMINGO' DE PASSOS (15)
lações :Públicãs do 9ovêr- trabalho; seguindo uma 1) às 8hs. em altar peran
ÍlO do .Estado. Tendo viaja- orientação que visa o desen- te' a imagem do' Senhor cjios
do por terra, a delegação volvimento cia.s eomunída- Passos, -míssa de comunhâo
.pàulista 'à. .2a. Convenção .des urbanas e, rurais; obede- geral para os Ir�ãos e $'r:
Nácion�l da LBA teve opoi-o' cendo ao programa !lláxi- mãs, revestidos'de suas "rn-

· 'tul1id��e" de conhecer vá- II).O da LBA, que é' a prote'
.

sígi;lias. _ Ao Evangelho 'pre
ri'à�':,;;<'�idadés catarinenses, «fiO, materno-infantil, atra- gará o R. Pe. responsável,

o�dé' n1int'êve.'�éontacto �om v�s, pl'incipalmente, da pro- ,peJo S�rmão' d_O,Encontro;
o p,nvo de noSso Estado. \ teçiio .à família. 1') GU:ARDA-DE-HON�A

D���e .0 �. ilustre
.

médico às,.,jmagens � confórme rela
que "o caí:fullú

, e a bORd�· Re.fe.ri:lclo-se à. Primeira çã.e no local e publicada pe-

,dç �b'$l'fl, ,.EdiU,t G-ada Ra.. Del,ma )M�, .lÍa{s, f!Li.ss�, o_Ik }, �' iqr�l'lsa:; ,

)

·

lii�:, ;s��i�e-'em 'suas' ". J0fi.Õ':"Bâí:1S:ttl;',lI\õnté'i'r'&�·"�NiÚT·'- ,';':t�''80BENiElr''tPROGISS,ÃO'
fe;icões'! é Slue "o Sr: Celso' 'podeluostdeL--:!ü,' .

de ressal-'
.

'. "

.

, RaWÓS;, . hom�� calm�i' e t3F � 'f�gm'�}, da 'nossa atllÍlI .'.(". ali'.;,', ,;r f
,poxid:erado; demonstrlJ o '�:f.l1 Pl'es·l rlente' dfl Comiss�o onv,,!,e�I�'i':"
ClJidado' com ·a "co'Jetividade . ,Centl:al, Dona Maria. Tereza O > Desemb'arg�d�r' Ivo
tRais neç�"'l;itiié:ía, dapçlo, tó- Fontela ,Goulat:t, mGça, do- ·GtlilhOJl Pereira' de Mello,
do.' 'o a'polo a Dn:t. J;l;dith, tada

.

de ampla visíÍo ,!]o_s Pl;esidente do '1'riilUnal' de

,p:m� gire, por il'ltel'm.édio pr01Jlemas a,.serem ating:i-' J�stiça, tElm a satisfaçãcr' de
da I�A, possa ela f�'ler Oi (1os pp.Ja LBA e possuidob

' cónvidar as E'xmaiL Autori
máximo' em . benefício da· dê' um grande coraçãb. d�tles Ci'vis" 'NIilltates'; e

. quêl�s 'ritenQs ?�v.GrecidGs Lembra, no seu' querer fázer J:l;ci�siásticall:' 0S, )"irt!j:�i�fra-
p�lllo' SOl't!'l"�; ,Decla:r;ou airi:da 'bem, a fundadora da LBA, dós, me�br()S " dÓ"Minis,té
qu� em' 'São P;;ui-lo o Gi)'ver- D5'�3, D��y Vargas". Fina. tIO;' PlÍblico; a, impreIlsà/fa.·

na{j().� 'dáquêle Es.tado. ,t!?m 'iio'''Indo, acrescentou:_-:"Hoj(', làda' e escrffa,- o;;'adVbga
dado apoio à LBA, tenÇio '. a'· t�<'11"E. no exel'cíJio' da 'Pl'e- dós, 'estüdantes de :bi;ciió e

1� . .Dama PaulIsta, Dná,' l,eó- sidênda da c. 'c.,' ,00 liéen- �f���em; !'(er-aJ-, jjara: �:�ses
no')j. Mendes de Barros,' 'da·' ciainento' dá' titular do Cl',r- S'�\!;;'�blene'de .. iilst!!lá:çãÓl:dos·
do à LBA' a possibilidade 'go, o Mi1i�t-in Chades Ji:d- ti�b_aihos judiciários' , :"dE!

<i0"- '-i'-
-

.

.

....
,;: "

,

. . / �

de possuir uma g'rande ma- ganI Moritz, homem (lin.fi,· !�,o,���:<}l1e .se re.al���Fá \ 'n?
ternidade que, em janeiro m:i�Q', f\ com arnn1vs ç,llnhe· :rYJIb�lpal ,de.: Justlçà, ·no: ,pro-
dêsse ano, completou 20 cimentos dos assuntds SG' ��mb ,dia 2 ''de ni'à:rçQ,'\segllnc
anos' de eKistência. Nasce' ciais". , dÍi feira, i3is ;14. horas,

-

Meta prioritária do go- os' sefores 'responsáveis, a a tôda� as regiões ·do' Esta-

---:-T'-"ra,b a IhY"
�

Ob J-at I· vo�,""....
>

N-,a-,-'-S-,-l-'--.---' �:�7�na�e��r���OS�e_a._t_�_:��_�_,-,-,,�_��_.�_1�_1�_;_. ::��i!O"�t;:di::�!� �:ie�:�:1�:s��e :;:���:!�
. vem sendo resolvido, dan-

R
· -

1

PI·
'"

��

"'lI·.' Trabalho do DEE bem do-se matrícula a todos· os

,alin IDes
"

en arlclsl�, �-:� ,;�,-- m����:s h�m �:t�:o,�����:�
-

". � ,�J �J; ,-receb Iido· .n' o"
.

Pia'm'.eg
.

ao interêsse e interfe�encia
do deputado pela região do

Agradecen�o a ge.ntileza \
Vale de Itajaí, Sr. Abel Ávi

da remes'�a,' cOIlgratulo-me la dos Santos, novos con

curlJ. VBa., pelo conteúdo e vênias, para um atendil11�n,
qualidade gráfica do Lràba- to de mais de 600 escolares,
iho, contrihuição" valiosa pa- foram assinados:
ra os estudiosos dos asSun.. A participação

.

daquele·
tos econômicos catarinen- parlamentar, cujos traba·

ses. lhos em prol de sua região
se

-. fazem perceõer constan··

·.temente, .'foi decisivl'!-,' at\ln-'
ejendo assim: a uma solici
tação da

.

Associação dos

Pais e Mestres, do Colégio
Sagrada Família. ·Nêste °C0n-'
vên�o para Élumenau, um

.

totaIf de lUO alunos para, o�
ginásio e 500 alunos para a

Esco)a normal, serão
.
aten·

didos.
Na ml'lsma oportunidade o

deputado Abel Ávila dos

'< ,.'

SEbvNDA,FEIRÃ '

('16):
.

.

AS' ii horas missa-em ação
, de

/

graças, no M�nino' Deus
" '. '

OUTROS PORMENORES:

SERMÃO DO ENCONTRO

,E: Pe. ,Frei .Paulo' Avelino
de' Assis, OFMó' diretor do '

Centro.' J3í'!)Úco de· São. Pau
ló.

TRIDUO
Monsenhor .

Frederico . Ro·
bOld,. DD. íVigário Geral d!l
Arqll�(:liocesE:l . de Florianópo-

Acusando o recebimento·
da publicaç.ão "Safras Agrí
colas de Santa' Catarina em

1963",
.

a, Secretaria Executi,
,.
va' do PLAMEG acab,a de di-'

rigir à Direção-Gentl do De-

partamento Estadual de IEs__
. tat.ís�ica ofício concebido
nos seguintes· têrm0s:

•

UApraz-me aeUsar à rece-'
,

bimento da publicação "Sa

fras Agrícolas· de Santa Ca
, . 'tariria", que fpi' alvo da mi"'

: nha especial atenção.

11s;

i
, ...:

,"> "'�:1ft��'· 'MESA,.ADMINISTRA'l'IVAd:a'. Provedor _ des. João
Silvá Medeiros FilhO
Víee-Provedor' ---:'. des.

sé ROcha Ferreira Bastos
Secretário _ José TQlen� ,

tino de Souza

Adjunto - Prof. Américo '.

Vespúcío Prates

FIGURAS:
Verônica" - Srta: Ely;F.I:!-·

ustino
.
'da Silva.

São João,- .Srta. Va:ldete
Pires.

Tesoureiro _ Ary
medes Lentz

Nico-

Procurador. Genal _ Car
los Schmidt
Mordomo do Culto Divino

_ Orion A. Platt
Mordorrio das ,Órfãs - Al

varo Soares' de Oliveira
Mordomo dos Expostos

_ Manfredo Silveira Leite).
CONSULTORES,
Des. 'Eugênio Tromposws

ki Taulois Filho, . drs.' Telmo
Veira Ribeiro e Dahil Mário
Lago, Moacir Iguatemí da

Silva, Haroldo Barbato e

José Meírelles.
,

CAPELÃO

R. Pe. PeQ.r9 Ulrich.

ANUIDADES
Na

.

forma, do 'costume" e
,

conforme' edital,' os .Irmãos
Secretérío e Tesoureiro, e

auxiliares, .encontrar-se-ão
na' Sacristía da Catddral no
dia da festa, a fim de rece

berem as anuidades.

!'Ta oportunidade renovo,
à V.Sa. os meus' protestos
de

I
estima e· aprêço:'

. (Ass.) Annes.Gualberto ,
Ejecretário Executivo".

,
'

Fâ"culdade Estadual de Eduéacão:'
, ,

•
.

. t

"
'

,

'\

r N ST A lA ç Ã o
.
Sob a presidência do Go·

vernad0r do Estado,' reali

zarcse-á, na próxima segun
da-feira, dia 2 de març�, às

20,30 )1s., no edificio do Ins
tituto Estadual de Eduoa-

.
Noss'o flagrante foi tom�:,

do durante uma das reu

niões plenárias, que. foram'
realizadas no prédio dO· no
:vo· ,Institúto· de Educaçil.o,

, �amos, !lO campo educacio-
aparecendo, quando reht.Í'Ja. nal.

ção, sito à Aven'ida Mauro

Ramos, a solenidade de ins

talação da Faculdade Esta
dual. de Educação. Trata,se
ele uma da<l maiores reali

za9ões do Govêrno Celso

trábalhos apresen'
,

pr: ){ovedo
.

Santos assinou um outro

no País _ éonta > com um

Curso Pedagógico que ofe
rece quatro especializações
e um éentro' de Estudos e

Pesquisas, com' as mais am

plas finalidades.

convêriio" êste referente ao'
ginásio Dr: Blumenau,' d,e
pomerode.

A ã.ti!a magna da Facu],
dad�

.

será p�oferida no

transcorrer . da . solenidade,
pelo Prof. Elpídio Barbosa,
Secretário da Educação,
Preqidente do Conselho Es

tadual de ]I:duéação e Cate
dnitico de Direitp

TJnivel'€,ip,ade
a.

O flag·rante anexo. foi. to-
.

fInado ,na ocasião da assiná
tura' dos dois referidos con
yênios, vendo-se além, do

deputado Abel Avila dos,
Santos, o Dr. Walmor Be-

, .

Juchi, ver.eador do PSD de'

Gaspar e o jornalista Alya·
ro Correa, da rádio Nereu

Ratp.os e, <lo grupo execu

tivo de, convênios esr,olares,
o Sr: Ivan Claus Gl)enther e

Srta: SÔ!1�a

, /'

,C; f-'Com O �objehvo de presÍ<fi�':: ia;�s()lenida-.
de-de inauguração do' GinásiQ Dr. Blumr-

..... ....•...
_.

"

n,a}.i, em Pomerode, estará hoje naquele mu
l)..iCíplo o �Governaçior' Celso Ramos,
',' ,-, ..

. ,c

O Chefe do Poder Executivo
.

Catari-
nense, que' s� fará acompanhar de' autoridac
dês, .elll;especial as de setor educacional, sal

rá de.Florianópolls no domingo pela manhã,
�regr:essando na noite do mesmo dia.

A chegada da comitiva governamental es-:
'tá prevista para as 9, horas" proceden do�se o

ato, inaugural às 9,30 horas.'Mais tarde, go_
vernador e demais convidados s�:r:ão 'TeCeU-;
cionados na Soçiedade Atiradores de Pori:le'"

�ode; à tardt:: terá lugar uma visita ao Jal',d.im Zoologico. '

.
De âcôrdo, com"ü que vem fazendo COr..l

outros est?.belecimentos particulare:3 tam-
,', �".. -. ,

bém coro o derPamerode O govêrno acaba t!e
âs�ifi'a-r 'coin;:êF1i'o;- graças as gestões;' do parla
mentar' por' aquela :região Abal AvÚa dos
S.àntos', possibilitando aSSI'nl ('ue' . ,.

- , rnmor nu-,

rneroqde crianças possam cursarl as aulas�
"

'Representante ·dQ Govêrno Francês
;, .. . em Santa Catarina... ' " '

I

Corri a fi!)ali�iaçie' ·de. m:!}1)-' R.ogard, adidq cOHú:n'Cial da
,

. ter ,contâc't.os ce,fri' o#g6vêr: ('onsulado geral da França.
nadar Oelso, Ramos e' de,' em São Paulo

.

mais
>

0ut�rída(tês estadmJ,ts, O represent�nte daquele
visando inclusive à possÍbi-' País amigo no próprio 'dia
!idade ,de financial1lento do de sua chegada será· recebi
'govêmo franc�s a Santa do em audiência· especial
Cataripa, chegarã nb pi'óxi- pelo chefe do' poder execu
mo dia '3 a esta Ç.!tpitaJ l\1L tivo- catarinense.

, IAPM::-Íemlíovo procur�dor
.

TOmou ]!lasse ontem
.

no. nesta Capital, contandi:> com

cargo dé Procurador' do a
\

presença de áutoridades
Instituto de Aposentadoria e convidados especiais.
e Pensões dos Marítimos - o "O' ESTADO" ci:mgràtula·
vereador DR. MOACYR PE- se com o vereador DR., lç
RÉ IRA. MOApYR. PEREIRA -pela

1
. Ó ato teve 'lugar na Dele- investidura no elevado car·

gacia Regiqnal ('elo' IAPM, ,go. .' ,

1
.,.-----....:.--....,.....:..--"---------,.!..- ,........-

, '

, f f'

,.

,

..

'.

" �:;: ," "

:A reunião. do ,diretório regional da' UDN começoU
de acôrdo com o figl!l.rinõ: num .ainbiente 'da 'mai{)]; cor·
diàlidade.

'

Os chefes e sUb-Ghefes das unanimidades divergen
te�' tuteavam-se imtimos 'e coeso,s, em mostranças de'

call1�!,adâgem .de invejar até os membro� dos comi,·
formes'moscovi'tas.· "

.

,

' •. 'Depois coni.eça,ram· as' cotoveladas, os a1finetaços,
as' erítrelinhàs .a vÇiler,mais que as linhas.' _

..

.

, Já ,ái nihguem ,mais era tú. Nem VQce! Muito menoS

UIlstre correligiOlÍário( Todos eram VGssa Excelência!
'Do alto da presiqência, o 'senador· Irineu Bornhau'

sen, com sorrisos adversários, 'isto· é, amareios, 'mãoS

engraxadas de vaselina; continha heràicam.ente a vonta' I
. de 'de estourar e ia levando ...

A cohvençã"o foi marcada para' m�io:
'Resumo' de um prócer presente':'

' \

'� Ai, reunião �ostr-ou o paliteiro! Decidimos. apro'
vaI' um bl,lnho·maria! Nenhurri despacho terminativo.

"

Baixamos tudo. .. em qiligência ..

\ ,�,' ..

,
.....

�-). �y? ,,(�.,
. (_� --;/t'N -( (' 'té!t,.,r)"g..:t;. ,�?i' ,..

.

.i ... �",�., .... :' ..�.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


