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Terra tremeu nus �çores: Ce.ntenas de Mortos
ILHA DE SAO JORGE pontos do Atlântico norte, estão sendo captados:" de- quilélago "de São Jorge na pIeto pânico .. Os prejuizos

(Àrquipélago dos _Açores)',' os chamados de socorro dos pois da ocorrência de vá- Ilha dos Açores. Varias ci- materiais são enormes. Cen-

19 (OE)' Em diversos, navios que estão em- perigo rios abalos sísmícos no ar- dades da ilha rá-foram eva- terias de cadáVeréS;. estão
.,

.

;' i. ti" ,; ,\.C'>! cuadas pelas. autoradades 'sepultados nos escombros
" I'

portuguêsas, tendo diversas dos edifícios que ruíram

\I· der ei d famílias abandonado suas em virtude dos tremores de

"V ão suspenc e-r aJu
-

a residências tomad�s'âe<com- terra.

a' Grã Bretanha
EUA

Oposição insis
te no golpe
RIO, 19 (OE) - 1- oposi

ção liderada pela UDN da
Guanabara já retornou aos

"seus contatos -militares com

a�tq? )3.§caIÃefii; sqP.'r?,..,' Illf:P
testo de que e iminente um
golpe de estado. Êsse golpe,
é atribuído ao Presidente
João Go�.Jlart.

LONDRoES, 19 (OE) -;- A

decisão dos Es.tados Unidos

de suspender a sua ajuda a

Grão-Bretanha em virtude

das exportações desse ,País
destinadas a Cuba'. não sur

preendeu O govérno britâni

co, segundo íntorrnou fon

-te diplomatica autorizada.
Acentuou que o Reino Uni

do havia sido informado em

dezembro de que o Congres
so Norte-Americano estava

considerando a possibilida
de' de suspender a ajuda dos

Estados Unidos a França,

�ugoslavia e Grão-Brct�.nha
em razão de manterem esses

paíse�' o comercio com

Cuba.
I

Tensa a vida na República do Gabão
- /

GABÃO, 19 (OE) r: Con-

'tinua tensa a situação na

República do Gabão desde

ontem, quando foi depôsto
e prêso o presidente do

Médicos em

greve,
ROMA, 19 (OE) Os

:�;�e�_�.:Hj, J�:Tt---;-....,.
.

"'---"0 .

E M P o lMereqrológlcol
JSíntese do Boletim Geemeteorolégteo, de
A. SEIXAS NETTO. válida até à-s 2US hs. do

dia 20 de fevereiro de 1964
FRENTE FRIA: Em curso; ,PRoESSÃO ATMOSFÉRoI

. -C� MÊDIA: 1013.0 (milibares; TEMPE�ATURoA MÉ
.
DIA: 29.3 graus centigrados; UMIDADE RoELATIVA
,MÉ_bIA: 72.6%; PLUVIOSIDADE: 25 mms-' Negativo
- 12,mms: Instavel - Grupos cumulares esp,arsos -

chuvas rapidas, ocastonaís i-- Tempo Médio: Estável.

LORICA (Colombia ), 19
(OE) - Um incêndio de
'grandes proporções des
truiu 'na

__

ultima noite nu

merosos estabelecimentos
comerciais' nesta localidade.
Não se ,.:registraram casos

fatais, mas informou-se que
mais de seiscentos pessoas
receberam ferimentos. Os

prejuízos são calculados em

quatró milhões de pesos,
Sao desconhecidas as cau-

sas do sinistro.

Jenqe _fará apelo pela'
.

__
.' :" .' I

reforma constitl(donal
BRoASÍLIA, 19 (OE) - O

chefe da casa civil da pre
sidência da' República ante-
cipou os pormenores
mensagem presidencialCam�Oileses �

sitlamm Ci�ade rernambucana
RIO, 19 (OE) - O escri- de Engenho da Serra, no

tório de governo de Per- interior do Estado havia si apenas 'algumas horas devi
nambuco na Guanabara con- do isolado do resto do Es- do a intervenção de tropas

país; por um grupo de mi-
firmou a not.icia divulg:�da tado por Camponeses arma da Policia Militar e

requisi-lJítares, dois quais 12 rece>
por uma emissora carioca dos. A

dominaça.-o dos cam tadas pelo juiz daquela Co-

b�am av�os ���rioso� _�s_eb_Du_n_d_O�a�q_u_a71_0�M_,_u_n_k_í_p_��p_o_n_e_s_e_s_n_o�e_n�t�a_n_�_,�_d_u_r_o_u_n_l_a_r_ca_;__�'�����/
_ ,

para que. deponham armas.

'da
a

ser enviada ao Congresso a

quinze de março.' O presi
dente da República fará aos

Congressistas, dramatico Rol0- - ,A FAB informa
apelo a 'reforma constítu- que resgataram os primei
cional para que permita as" ros passageiros do avião
reformas de base, A mensa- BP-1 da Paraense na Selva

gern, tradícíonal para a Amazoníca. Todos estão
abertura da sessão do legis- bem.e serão. levados para
lativo terá duas partes. Porto-Velho.

-,
I

Fortes Chuvas em São Paulo 'EmSÃO PAULO, 19 (OE) - em algumas cidades situa

Fortes chuvas 'caíram sôbre ção de calamidade pública.

quase toda a zona da' Pau- A lavoura foi bastante atin

lista, Alta Mogiana e Média gida e várias rodovias e es

Sorocabana, causando pre-.' tradas de ferro ínteditadas

juisos de monta e criando pela. queda de barreiras.

Organização o Jurt
vai 1ulgar Jack Rubymédicos dos hospitais de

Roma estão em greve. 'Exi

gem reforma hospitalar sa
lários mais altos, pensões
de aposentadorias ' e outras
reivindicações.

'

DALLAS (Texas), 19 COE)
- O fuzil que serviu para
assassinar o presidente �en
nedy sé 0 mesmo útilizado
na tentativa de "assassínío

cometido meses ':antes con

tra o general 'Ed;in Kalker ..
A revelação foi f�ita ontem
pela policia de Dallas de

pois de uma. analise feita

pelo seu departamento po-
I licial. Enquanto isso o tri

bunal de Dallas está orga-

�rgentina insHfue dia da ,Antartida
.

BUEN0S AIRoES, 19 (OE) be-se que o comandante em
�

_ O Dia da Antartída ins-" chefe do Exército da Argen-
tituido pelo govêrno Argen- tina general Juan Cy.rlos Crise no Líbano
tino será eomemcradc dia Onganea pretende fazer

tid h DAMASCO, -19 (OE) - O
22,' pábado, segundo anun- uma visita a Antar I a c e-

cíou o Mínistérío do Este- fiando um grupo militar e
/Líbano /está mer�'ulhado ho-

.

Sa- funcionários federais. je, em intensa crise política,
rior em Buenos AIres,

com a renúncia do gabinete
presidido por Achi-Karane,
tendo. em seguida sido dís
soãvida a Câmara dos Depu
tados. Ainda a rebelião

\
dei Brasília .

63ST� DE �AfÉ1' L
ENTAo PECA �AFÉ ZIF'

RolO, 19 (OE) _:_ .A comis

são incumbida de apurar
as negociatas da Petrobrás
elaborou um questionário
para ser respondido pelo
general Albino Silva ex-pre

sidente daquela tpresa. e

um dos' principais acusa

dos. Este questionárib que

foi /redigido pela sub co

missão presjdida pelo , sr.

Fernando, Gasparini será

divulgado .tão logo o gene-,
; .. .: ." rre. . êonhecilri.eP.'-r

_', "('J_,i: .'i�.;..;'>- : o'. :.

Artes Plásticas:
ENGANO

RIO, 19 (OE) - A I'.'Au
dltoría da Aeronáutíca adiou

nizando o corpo de jura
dos que irá definir a sorte

de Jack Ruby, matador de

que.

Lee Oswald, suposto assas
sino do presidente Ken-

, .-/'"

.. ·Avião. Americano Seques
trado por Cubanos

HAVANA, 19 (OE) - Um

avião- civil Norte Ameríea-
no foi obrigado a aterrissar

no aeroporto de Havana por
dois cidadãos cubanos ar

mados de revolver. Um pu
blicado oficial emitido esta
manhã diz . qúe o ocorrído

está sendo investigado pe
las autoridades. O avião per-
-tence a uma, companhia de
Miami. O pilo.to foi obriga
do a descer na capital cuba
na sob a mira de um re

volver .'

Juiz Reauisita forca Federal: .

- ,

.' Reintegração de Posse
NITERóI, 19 (OE) � O !

juiz Nelson Martins Ferrei-

\ Ta enviou ao presidente do
Tribunal de Justiça do Es

tado . ao .RiO ".pedido
Ir

,",
�
,,' .

do� terrenos da cidade
Meninas de Duque de

RIO - O Ministro do Tra
balho entregou .ao presiden

. te Goulart os estudos fi-
nais sôbre

mínimo. )
o novo

RIO - O Presidente

República discursa convo-
\

cando todos os brasileiros

\ -para urna batalha pacifica,
cristã e democratíca pelas
reformas de base.

_-

WASHINGTON
tados Unidos suspendem
ajuda aos países 'que comer

/ciam com Cuba, Inglaterra,
França e Iugoslavia.

-,--

BRASÍLIA - Foi

dido habeas corpus para o

senador\ Silvestre Pericles.
Poderá ser operado na Gua
nabara.

de

RolO - O Presidente
lart propõe ao Congresso
imposto' único sôbre os .mi-·
nerais. ,

Ca-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Jânio Quadros, corado e

gordo, após temporada em
/
•

,GuarUjá, aparece nas ruas •
Jia' cidaele: vai responder só II1II
bre Lincoln num programa JIII
de' televisão - Mário Game" ,

•
•

- Dagoberto Sales, secreta- ,
rio dos Transpor,tes, empe- •
�hado·se para leYar até Sã.&- ..Sebastião Cuma ferrovia t es·

..
tádual,--; Tomou .posse em JIII

Hibeirão Preto o mais jovem ,
(27 anos) préfeito do Bra· II1II
síl; Welson Gasparini, jor. JIII

nalista e advógado - Johan ' ,
Dalgas Frish, que gravou 2 lital com as côres das Ioupa-

. I \ discos com vozes dé aves;
gms e a alegria das atitudes Os retrato& toledanas de vai'Jançar, um próximo com'
cla� :"iguras, As nuvens são EI Greco, para algtU1s, cons-- .

d t ba Ih �, -

tituem o Ih'eln-OI' de I to'da. a'
sms a na ureza: rru o

"-,� �O)ir1[l:; 'áind� que pare<;am
.

, das ondas nos arbustos, ven--t;'êftuós. Dis}Jcstos iguulmen- sua prOdução prOfana. \ .Em �

to agitado, etc. •
te, os santos, ex_ceto l\Iaria todos êles bust,ps. ou Cltbe._,

'

, I>"

0�hal11 alegremente para :l ças, a C�raài:e�I;;>�ica ,priflci· '.'t , •.-'
' fIgura do' Cristo que encero \ paI é a mtensldà'de de t!',{- J ' '.ra a pR'rte superior simi- oiro presão. "A expressividade é

M'
I!'tcular do quadro como qUe audaz e direta,. >. I?omina o

\
- �' "fi!

contentes com a ohegada do quadro poderosamente e não
'- '. f P

Conde aos céus. Maria diri- vacila em alterar seus pro· �':.
w

I
,

-

IOOMBaS •ge seu olhar para o eútêrro. pósitos" "Sem dúvida, a ex<.

HIDRA'ULICAS ,Assim COlôllO a distribuição pressividade 'EI Greco
Jornalista ILMAR CARVALHO regaI de "Enterro", dividi. (Consiste em pura força e in- o m6ximo ,de eficiência ,'

Com inten,o "goaljo nOticiamo, paca o dia de hoje o do em du", pa"I" uma mi,. "n'''lade". Ape"". d,. care. •-transcurso de mai� um aI1íversário r:J.atalicio do nosso ilus- tica e outra profana, assim cer de retratos, de mulheres,
tre amigo JOl�alista' Ilmar Carvalho, um dos hom{lillS mais é, toda a prOdução de retra, a prOdução de retratos de •
destacados na Imprensa Catarinense. O seu trabalho como, tos, da obra pictural deEI homens é grandiosa, entre ,Redator do Serviço de Imprensa do Palácio, corresponden- Greeo.\ Tôda ela também e os quais çPodemos citar, ·DANG-tIR SJ.lndústria,Mecânica ..
te de O GLOBO, Fôlha de São ,Paulo, Revista, Manchete e -dividida em duas ',partes: Ifincipalmente, o "Retrato �::��I;���:��:n"�:"-;�:����I�:Fatos e Fotos; tem sido alvo dos maiores e16gios.

,
retratos de santos e profe. �e um Médico", "Giulio Clo- Ladislau Kuskhoswki "Colaborado� assíduo de '''O ESTADO" Ilmar Carvalho ; tas, imaginários, e retratos via" (570), "Frei Hortensio' Rua 15 de Novembro ri,' 592 II1II

' . 1." andar. Caixa Postal,( 4(!7· S. C. JIIIé pess�a b�stunte relacionada em/os nossos meios SOCIaIS de pessoas vivas, d.a socie- Felix de Paravicino" (1610 l,

,.ê culturais. 'dade teledána, copiados do "Jerónimo ele Ceballos" .,.

•

Ao fazer:mos o registro de tão grata efeméride, lev�mos natural, Entretanto, muitas (1605.10) e o "Cardeal Nino •ao nosso confrade os melhores votos de perenes felicidades das representações da Vir- de Guevera", pintado em '. .

II1IIextensivos -ª,os seus familiares., gem Foram feitas sôpre a 1600. Na maioria dêles a de·

Cp'ZINHEIROS :figura da mulher que êle lor,rnação não é tão gran-
, ..me�o, JOAO ALBERTO ,� , a1't1ava. EI Grego transf�ria de quanto na dos santos e

,:\tê passar na efeméride de hoje' o seu 3° aninho o tra·, �s belas feiçôes de Jeronima profetaS'. 'Ttratar pelo fone 2743, l1livesso menino João Alberto Grams, filhinho diléto do nos· de las Cuevas para repre- ';. qom o sr. BELLONI. ",
so prezado amigo sr. Léon prams e de sua exma. espôsa d. sentar a Mãe de Jesus pois (Cont.inua) 19.2.64. fiWania ,Grams, elementos de' desta'que nos meios sociais

•

florianopO'fitanQli.
Ao João Alberto e seus dignos genitores os cumprimen-

t<;ls âe O ESTADO.
'

,.'

Ades Plásticas'
Jair Frari"cisco Hamms -'George Alberto Peixe,

to - Thor Marbouces
Crônicas

Silveira de Souza - E(.:s;,n Nelson de Ubaldo
- �aJ.lI Caldas Filhe - Máreílio Medeiros Filho
.,..,.. J. J. Caldeira Bastos - Luiz Henrique da Silo

�ira.
'

.... .,tl
Panonarna Musica]

Ilrnar Carvalho.
Arl('<; e Letras

Mi:�uel - 1 éricles Prade - Silveira de
I

( Psevidência Soci:d
,

A. Carlos ,B�ito.
. Ecnnnmia

_

Oswaldo Moritz - EqVi"? T'ac. Cíêncías :Cronô
mícas -. Ilmar Carvalho - ';�cob Al1gt1st�
Moojen 'Nácul..

Notícias da Polícia Militar
Major Edmundo de Bastos Junior

-

Informação AgTÍC'ola
0. J;v11tmd�.

REPUESRN'f.\XTIT.S

R('pr('�t'!1({l('i'i('s A. S. Lara L'da. Rio (G'"!) Ru,,'
Senador Danf'ns 40 ..:__ 5" andar.

} �ão Pllllln - Rua Vitória 6:;7 - conj, 32
BI'10 IlnrizontC' - s!P -' 'Rua elos (':"";�'\<;. n"

.'15R - �.. rwrlnr.
.

,.
Agent('s f' ('orr('sl)onç1rnf'f"" " .I',�(\-;, 'os mell1ici.

\

pIOS dp �'IJ1fn ('�"'!'jll:l , .. - j\Jl;:IJldo� . rnpdíante
contrntn rlp n('(Il'r1� n,;;'n fi t,nbt=-j" tm vigor,
A�INATfTR\ ''\'TTi\L CR,." 'f,puO.DO .:.... VENDA

" �TTTT � � ('r� �n!ln

i:\ (tirC'C''in ":;,, 'ir 1'f'snot'ls:\hili7:l I1"In<; con('C'H'l!ll
emitidos no.;; arti�'<l'" assinnrlos)

sr. Edú Alder Lemos'
sr. Raimundo Wendhausen

sr. Luiz Carlos Brasil
sr. Manoel Ari da Silva
dr. João Carlos Ramos

sr. Abelardo Berreta
sr. Carlos José Gevaerd

sra. Maria Gonçalves Silveira
sra. l1elena Machado da Silva
srta. Diomar Silva
srta. Aurea Maria dos, Santos
srta. Sueli Costa /:;',' -'

'

./

. ",

«

•
.

zo SObrinho, que já assumiu anos, a mais 'linda cidade do • I

a' Prefeitura de Ubatuba,
. litoral norte do Estado: Os- • \ ...........i__�'"

formou'um secretaríado de valdo Bratke, famoso ar-
lIIt ==--==-__ ..._

. alto gabarito, 'capaz de mo-
"

quíteto, é o encarregado do"
=.:=-----:----:::=.

O sr. Fransoisco Mataras- dítícar por compiet.o,. em 4: �Wlo Diretor; frei Beneve- •
-----------------------. .nuto, auxiliar do pe. Lebret, td

fará o levantamento 'sócid."

,
'I
•
'I
•
,
•
•
•
•
•

Internado num hospital'
de São Paulo, vítima de um II
derrame cerebral, Artur II1II'
Friedenreich, o famoso "El ..

Tigre'" do Paulistano e se. "
leções brasileiras, recupera- •Se com rapidez, Fried, já -

beírendo os 70 anos, é ins-
J

petor de bebidas) aposenta-'
do, da-Cia. Antártica. ' \

Ubatuba: "Clcflo"
forma secretaria-do

econômico) Wladimir de To.
ledo Piza, ex-prefeito de S.

Paulo, setor da Saúde; Paulo
Floren«ano, diretor da Ca

sa do Bandeirante, assuntos
culturais; Cunha Lima, mi

nistro do Tribunal de Con-

Com prazer registramos h.oje o aniver
sário de nosso' companheiro de trabalho,
Sr' Luiz Carlos Bruno., funcionário exem ..

I plar e de .reconhecída capacidade profissio-
-nal, Goza de grandes amizades, sendo bas.!.l'tante estimado nos meios em que frequen
ta, Nós, de "O ESTADO!', � desej[lmos ... lh'-�',felicidade, e assinalamos Os nossos parabéns.

tas, assuntos administratí

'vos; o Pascoal Famá, da Pre

feitura paulista, Secretário

ele Finanças,

"EI Tigre"

passa bem

DR. SEBASTIÃO MOURA
CJRUUGV\O-DE"\TISTA

CLÍNICA DIURNA E NOTURNA
);�x-Delitista do Semínarío Carnílíano Pio XII de S: Paulo

,Tratamento Jndolar pela Alta Rotação - Prótese
HORÃRIO: Das 8,30 "as 11,30 e das 14 às 11l .ioras

2's 4"s e 6" FEIRAS ATÊ ÀS 20,30
R,UA NUNES MACHADO, 7 ESq JOÃO PINTO

gradas Famílias,

Gente, gente
\

faz notícia

BP_fiM
'

Os retratos de "H. GREGOu_
1'0, presidente do INES, po
derá' ser lançado candidato
'a vice- prefeito da capital

(Continuacão )

III.
há 'grande identidade entre

quase todos os retratos de·
las. Cabeça oval, olhos grano

qes, nariz afilado e bem feio
to, lábios pequenos' e quase
descorados, mãos finas, be-

Na metade fU]Jor.ior do
quadro, em perfeita hàrmo.
nia com .o conjunto, é repre.
sentado o complemento es.

, piritual do entêrro como ato

simples: anjo e santos dis-

las, ágeis e graciosas, assim

é a Virgem em ":Pentecostes"
0605:10), "Assunção" ",,"

(610), "Mater Dolorosa", nas
váriãs 'Crucificações e nas

inúmeras Natividades e Sa·

postos simetricamente en

tre :;IS nuvens que mais pa
rbcerecem língúas de fogo
'az:.I]· acinzentado contrastan-

Nada de,
IREBITES- CAMINHÃO INTERNÁTf9NAl

tão brasileiro
quantG Brasília!

,

Exija em seu carro
_ \Lona· de freios COLADt\S

- 60% mais no 2.proveita,.
menta das Lonas.

)
CASA ,DOS fREIOS

,

l i�I'�:::;.:�J-
.

�,"

,:� .:.�� '�',';[I" ,

't �;�... �

_

��UJRIla Sa�tos Saraiva, 453
ESTREITO

{', \
,.
,.

RESTAURANTE
C O N F f:' l-A R f A

lANCHES
,� P I Z Z A R' 'A, I �

BAR
, )

"

I

Desfira de Veranistas no Praia Clube
Solõnge Suplici Recepcionou Ionvidedos
O Reitor Ferreira Uma Assinou Convênio.

t

NA LISTA

-,-000--

das Indústrias Pioneiras de Santa Catarina, que recebe

rão Diplomas � Medalhas Honra ao Mérito, no dia treze de ju
nho próximo - Frigorífico - Indústria e Comércio -Pagnocell:
S. A· de Erechim; Cristais Henrig S. A. de Blumenau; Fabrica
de Bebidas Antarticà, Joinvillo; Fiação "Carlos Renaux" de

�rus,q112� Fábrica de Rendas e Bordados Carlos Hoep(';e, Flo-rianópolis. .

-,-·000--

'I NO PRAIA CLUBE

próximo dia vinte e nOT.;, tere-nos o desfile das verams

, tas, em "raie de slaque e Llur')c. E +a promoção dew:'rirl ter a
.

contecido no dia .primeiro pp., transíeridà em virtude da gre...,.
ve a-a gazolina. Será 'conheoída â' P�ünha do' Atlântico Catari
nense -:1 ;64.

--000--

"C(lM
V'TI iantar no Q�erência P-alace Hotel, o casal Jornalista

SlmJici 'Fraia) �
Vieira, recepcionou eO�1vidéldos' apresentando

as desp0d.idas com seus filhos �ol?nge e Milton, C�]1e boje, se-:
gi_l;),:';O para Joinville. onde residirão. Presentes: Hinistrd
PAvio Pentes e Sra; Dr. Aroldb Pederneiras e Sra.: Dr- Alcides
Ar:H_";o Q. C'ra.; Dr- Noberto Brand e Sra.; Comandante Arolde
Paranhos Pederneira&-e Sra.\. Sr.,Osv<;lldo Hu1se; Dario Pedel>�
neiréls; Senhora Mueh Brand; Pa"1o de Tarso da Luz 'Fontes
Ju:J.icr, j\.1aria PerpetlJ3 Silvf's'T.e" -e Cl�udio Corrêa de Vicen
z;; F>')nll�ql�e José Filomeno Fontes e M:aria Lúcia Freitas;. De
ciel' rI")(l,"'ira Neves e Leda rvlaria Fontes; Luiz de Vúenzi e Lú-,

eia c12 Aouino D'Avila; Gundo Stainer e Elizabeth E;gembs ..

eh; C1aucUo PeÍ'eira Oliveira e T: .ia Moura; Ana Luzia Sil
v'e<:t.ve, Ã;na 1\1aria do Vale Silva, Clarice 'Cruz Gu�r�ná e Car
ri 70 �llp]i(>i Tieira. A anfitriã\, dana E'í'àia Vieira, tra'ava um

G'\:?R'0'J �":.' :PlOc1êlo de 'rend;;ts prétâ. A festa esteve muito ammél

da 'e,' é+roveita�os para desE -;d;·...u6q._ bôa vi,::lgem a família-

:� j0r.naHstp ,M1ito, :SupIi��\ Vif{iV-i-', k

.

"

--()OO'-�'
O VELEIRO
"B'?Rl\/fUDA", �� n -y:, l'.:c. '1.

, venéeu a e. úegata J:í po IS _

li(�iro - Ganhou a Taça Governp�or Celso Ramos.
/ �-oOo--

'ALCIDES RIGHETTQ
tenor internacional, encontra:'se lia "rlhac-ap'.'.\

'�oOo-

Rio de Ja-

GOSTAMo'S
da magnifiCa reportagem, né\. :Revista Visão - "Camboriú

Já é Atracão", apresentada pelo correspondente _ jornalist:.l
AmRral e Silya.

-:---000-
o REITOR

.

David ferreíra Li'ma, ontem, assinou important� CON- �

VÊNIO, com a República Democrática da Ale�nanha. 'no � V8-
]er de um milhão de dolares, que se destinará a agui�i�ão de e

quipamentos cientificas para a Universidade de Sta' Catarili.'ó.

,de que você ..

Na qualidade de "eve,1dedores auto

rizados, podemos re.1".Ji"€!I" SE.,U pro
blema sem d�lTlora. t", � osso �stoque
,/ocê I encontrará - c cÍm cerre:z;a - :::l

peça ou o acessório quI'! proCllrcf, a

_preço de tanela.. genuínos, testados
em laboratório, garantidos pela mar-'
co IH. E, no coso de ,qualquer con

sulta sôbre o seu Intc,"'nationaf, tere.
mos o m5xl.no prazer' ·2m atendê-le.

'._.. ,,'I

o'

Representante �]I nesta cidade
fi-. SOCAS
COMERCIO E

REPRES�NTAÇ6ES
Fl:iLVIO .AlJl:TCCI '121 - �:"""""""''''''''''=+:'f�i'�'''''='''''''''''''''''''''=''''''''''"""''''':�

\
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;� ,�e �esarmamenlo
de progresso ·na Conferência
de Genebra. Tsarapfiim dis
se que o Govêrno norte-ame
ricano não enfrenta a re"ali- .

dade ao propor uma redução
geral de 30 por cento nos ar

mamento na primeira fase
do desarmamento.e·de 35
por cento em cada uma das
duas rases subsequêntes.

.

,

GENEBRA, 19 - A- União

soviética rejeitou por não

,estarem de acôrdo com a rea

lidade, as propostas> ociden

tais para um desarmamerím
gradual e assinalou que, tudo

.
/

indica, existam poucas pos-
sibilidades de

'

um acôrdo

entre o Oriente e o Ocíden-:

te. Em discurso qualificado
pelos funcionários .ociden-

• tais como o mais intransigen
tes desde que se reiniciaram
as coneersações da Confe

rência de Desarmamento a

, 21 de janeiro último, o dele

gado soviético, Embaixador
Semyon K. Tsarapkín, acu

sou o Ocidente de antepor
os interêsses nacionais ao

problema do resarmamento

e deixar pouca esperança

mericana de foguetes, o pe
rigo de uma guerra nuclear
aumenta de acôrdo com o

plano - ocidental, porque,
quando o desarmamento co

meçar, haverá muito .maís

foguetes do que agora, ape
sar das deruções previstas.
Adiantou que em meados"
de 1965 os Esta'dos Unidos
terão mais de mil foguetesO representante soviético nucleares" íntercontínetaís .

acusou os EUA de aumenta- .

�crescentou que, mesmo querem a produção de armas '

I a URSS aceitasse .o planonucleares para -que o equilí-. norte-americano de uma re-
brio nuclear pese párà seuI" ) dução de 3Q por cento na prilado antes do inicio do d,. meira fase, os EUA ainda
sarmamento escalonado. De-

. terão cêrca. de 800 foguetes,clarou que em cinco anos a o que é muito, superior ao
pmdução de armas nuclea-
res nos EUA será

. .

número que possuem agora

Af'
tríplícada, Mesmo durante a' terceira

irmou que em virtude da fase do' desarmamento, os'
contin.ua produção n t )" ar e-a-,.,· EUA terão' mais foguetes do

que atualmente.'

Observadores disseram que
quando o Chanceler britâni
co, 'Richard Butler, chegar
'3, esta cidade .no próximo dia

" 24, 'encontrará a Conferência
de Desarmamento novamen

. te 'dívidicia eem impasse. Ig
nora-se ainda 'se o Chanceler
.brítãnico -trarã consigo su

gestões capazes de dar nôvo

impulso a esta reunião, co

mo o esperam 'Os ocidentais,
.

mas em todo o caso sabe-se

que fará
"

uma importante
declaração durante a entre

,vista que. concederá à im

prensa leigo após sua chega-
, '

/
.

da, . Quanto, .as atividades
que desempenhará' durante
sua visita, pois passará a

penas poucos dias em Gene

bra, um porta-voz britânico
limitou-se a 'dizer' que Butler
'vinha ver pessoalmente e in
formar-se sôbre os trabalhos
da conferência.' Oficiosamen
te se informou também que

D
.

t firmas brasíleí- assistirá à sessão de têrça-
eseJa�os represen�ar c

.
feira, pela: manhã. Acredita-

ras. interessadas em Importação e Exporta- se ainda emipossíveís en-

ção 'de produtos, mercadorias etc. _ Inte- " contras com' Gromyko e
, Dean Rusk.

ress�dn8 queiram escrever para Rua Cerrito,
507, 3° andar· MONTEVIDEO URUGUAI.-.

20-F

Moças Estudantes
ALUGA-SE quarto com banheiro

íamilia - Rua Duarte Schutel. 33
.

. ,

casa

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

OLHC>S
use ócu�sbem odap,cdos

óter.demos com exoncco

si.o receita 'de Óculos

ÓTICA ESPEClAUZAD '\

MODERNO lABORATORiv

ATEN'CAO
1 ".

-..'

PECAPE - IMPORTAÇÃO E

'EXPORTAÇAO

DESPACHANTE DE ALFANDEGA
�'

-",-"",�-",,,,,,,,,'i\<�!
. ,

� � ,�, \:':'�):\�":I -F _,' ��l>' ',o. .
. !

. 'f.!

.
'" .. ,;,,' I

ACEGUA E RIO BRANCO.
.

EMPRÊSA DE TRANSPORTE
-,

j

CA;XAS DE
DESCARGA o certificado

atesta
a· experiência
comprova

o MAIS PERFEITO FUNCIONAMENTO

• Economia de água le facilidade de in'stalação
• Mecanismo totalmente inoxidável

fi Funcivnamento suave e sllencioso
e Estéticas e funcionais

ACOMPI\NHA CERTIFICADO DE GARANTIA,

REVENDEDORES AUTORIZADOS EM TODO BRASIL

S. A, TUBOS BRASIUT'
r ''''écaui. :131 - 1." and�r - TAl.: 3404127 - São Paúlo

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

415,::'
,- .

Apesar do aparentemente
irremediável impasse. na

Conferência 'do Desarma-
- menta, as duas partes ainda
estão negociando medidas

colaterais .destínadas a re

duzír. a -tensão' mundial e

diminuir o perigo de gU2r-'
ra. Circulas ocidentais acre:
ditam que, não obstante a

firme posiçã� tomada on

tem pela'URSS, a política
soviética sôbre o desarma
-menta não se influenciou

pelo caso Nossenko. Tsarap
kin acusou ainda o chefe da

delegação norte americana,
Embaixadores William C. Fos

ter, de trazer novamente a

guerra fria para- o salão da •
representante norte-amerí
cano às acusações de Tsa- m��@
rapkin.

. Será fin�lmente concluida
êste ano a ponte sôbre o rio

Paraná, comunicando o Oes- .

te paulista á próspera região
do sul matogrossense, velha

aspiração daquela área. A

ponte de 8 metros e meio de

largura terá um comprimen
to total de 2.550 metros e

dará passagem a trilho fer

roviários. para um futuro
\

. prolongamento da Estrada
de Ferro Scrocabana. Com
a conclusão da grandiosa o

bra acelerar-se-á o notável'
surto econômico atual ra

região fronteriça ao Para-
I

AREA
Helladio Olsen Veiga 103;824,00 m2

Hilçla C. H.' Estefano 85.516,9350 mZ
de bord» do 1I"lii)' sinio,trado, Antonio Manoel Rosa 1.154.962,2650 m2
(stá passando bem. O �ervjço Claudemar Manoel Rosa 1.119.000,00 m2
d� Buscas e Salvau,D � I) ria Fó<

1 Nilo Francisco Corrêa 495.000,00 m2
c;a Aérea Brasileira inlolmoU

Osmar João Domingos '655.718,95 m2
qUe as operaçõeS de resgate do,

Antonio�Francisoo Corrêa 495.000,00 m2
23 passageiroS ,e 7 trip'uI3'1tcs L ld J

-

d M' deopo O oao e Iran a 66.389,80' m2
Amaro JoãO Pereira

' ,1�.322;a250 m2

Vanda Hoeprs Rosa -952.144,34- m2
Nelson Antonio dos Santôs qlO;4'19;31 m2

João Anteinio Rosa U19;06o,oO 'm2

Os títulos' definitivos serão' entregues. sÓJ,nente aos se
J?hóres requerentes. ou a procuradores' deVidamente habili-

tadqs.. ..••

'

....�
,.

1._" ,{Flo�t�r\ÓP9fi��.;14 �d�fJfevereiIo;�gtl�.�
:f·/\.�à��;,.�*:p

.

e.'::B.
_""

:;d?l(e,si� :'
'.

Aindã O acidente

com o DC3
RIO A FAB inf'ormo«

prOsseguem as. .arejas· de 80-'

corro as vítimas do acidente do

DC-3 da Paraense,. !lu" efetuoll

11m pOuso forçado no 'ferrltól'ió

de Rondô,nia, em plena silva

?-nlaiônh.':l. Alguns (1�;.; uassa

geiros já foram r,.celhi,.h;s "m.

lanl:�as, enquanto "PAR �o

brevoa o :ocal do '1CI<],,"',· 5 ...1-

t:lndO em pleno ar :no.!iéal11c:n-

tos e alitut'ntos par�l. pa:-sag-tiros
, tripUlantes, que seg'l/nd'l .no
tidas transmitidll� 1'.,(0 rál!:o,.

[Jossegu:rã" ,até sálJildu

(

F
I
el
,

. '.'
." <""lAtI

. � " .._---

,j OUALJDADE
V.JACONHECEI

\

./

Pára seu Bróprio interêsse, convém V. ficar sabendo
que as- peças GM mudaram de embalagem e marca.

As novas marcas são DELCO-GENERAL ... peças
de reposição de uso universal garantidas pelo Cfrculo ':

de Qualidade; e CHEVROLET, qenufnas, Seja qual
. fór seu 'caso, é mais vantagem escolher uma destas

marcas: V. tem a certeza de comprar peças ampla-
mente. testadas e garantida�

.

,
'.

\

, • "'�'. '.':. '<.'

'.'

\

./

e .1

CHE\fROLrE--r·
....Uf....s '(.,'

AGORA

I>e1co G-eneral"
LEGrTllYIAS

: ...

I
/' /

P'_CAS DELCO-GENERAl. E CHEVROa.;_ET
'

"

..

G,ENERALfMO�ORS - DO BRASIL a.A.�
" ,

, ,i

,

'�, .,

NOTICIAS ECO.
o

" ..

�'.:
J\:.t"'�

a·�•• Á I
�

s. Paulo -.lVIato buir os produtos "Sadia"

(queijos e presuntos) em pe
quenas cidades braslleiras.

I •

Grosso
. \

,

.,rpRAJA, DA JUR'ERE:'
A CHURR.Asr'4RrA.·, NA PRAIA DÁ JURERJ!: ESTÁ

FUNCIONANDO D�:ARIAMENTE, A'I'ENllENno ASSIM A
TODAS �S PESSOAS' QUE PARA LA. SE'DUÜGlREM.

','

,

" ;'

vai sair afinal: ponte VASP voa com I·

"Dart Herald"
Pé-de-meia e

fundo mútuo

guai.

A VASP está em entendi

mentos com uma emprêsa
inglesa a fim de comprar os

aviões turbo-hélice "Dart Ant'igamente, vingava -o

Herald", cuja capacidade é Ré de meia, o dinheiro IDIar

para 50 passageiros e velocí- dado debaixo do colchão. Ho

dade de 500 quilômetros por je é a, era dos fundos mü

hora. Têm de especial o se- tuas. No, mundo, há mais de

guinte: descem em pista de '800 fundós-mút-qQs, operan-

400 metros (apenas) de ex-

.

'do em 40 e tantos países, com
tensão sendo que essa pís- acervos de cêrca de" 45 bí

ta não precisa ser asfaltada! liões de dolãres pertencente
Além da VASP também a

a aproximadamente 10 mi

SADIA -pretende adquirír o
lhões de inversores. No Bra

"Dart Herald" para dístrí- sil há mais de meía-duzía de

fundos, com acêrvo' de Iqua
si Cr$ 25 biliões, sendo. in-

.

versares mais de .60 mil cida
dãos. O fundo- mútuo não
é dinheiro parado: com, O
dinheiro conríado pelos in
versores, o Fundo compra
(e admiI!!stra). especialmen
te ações de várias empresas,
visando a um rendimento" a
longo prazo, �bjetivando 'a
criar uma renda para o in
versor. Dessa maneira o

fundo-mútuo democratiza o

capital, fazendo a dissemina
ção da propriedade empresá
rial entre tôdas as camadas'
conforme as idéias cristã�
da propriedade. /

Será de 2/3 dos inscritos o "quorum"
para esta sessão, e, não havendo número le

gaI, outra sessão será realizada no dia 19· de

março,' às (9)' horSlS, no mesmo local, deci

dindo-se, então nessa 2a. convocacão, com
"

�

qualquer número.

ORDEM .DOS; ADVIGADOS DO BRASil

Seccão deSanta Ca'lâdna '.
" .' ,'.'

_.

.

EDITAL

ASSE�BLÊIA G�RAL ORDINARIA

Instttuto dePetorma Agrária
de Santa Catarina

I R'A S C

(la. '. convocação)
,

'1'��'� ··tlf·� I flll'l!Jm'IIi.III•.,
.......;'f'I';,.,.'''''.��..,�,....,.,JO't"':

De ordem do Sr. Presidente do Conse
lho e nos têrmos da Lei,N. 4'21�'de 27-4-63,

conv�c? os senhores advogados inscritos pes·
ta Secção, quites, com suas anuidades, para
a sessão de assembléia geral ordinária que,

. .....,
�

- ,
.

em prrmetra convocaçao, sera realizada no

dia 12 de março às nove (!l) horas na sede
da S�tção (Edif. Montepio 3° andar).

Para conhecimento dos requerentes, faço publicar a re

lação dos processos deferidos por êste Conselho, cujos títu
los definitivos se acham emitidos aguardando o págamen-'
to das dívidas, para serem entregues, na forma regulamen
tar.

MUNICIPIO DE PALHOÇA

NOME

I

FlorianópoliS, 17 de fevereiro de 1964.
,

Altamiro SiJw Dias

.,piretpr:�ile"Sepretà.ria
,/ Ir}>, ,r' ·é�ifí,.r

�,

,��'
,

2Q ...E
,..<iI
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Foi como autêntica princesa que Lygia, em companhia de
seu pai Dr. José da Costa Moellmann, deu entrada na ampla
sala de sua residência, onde a aguardava' seu noivo,' Deputado
.Armmdo Marcílio Dautel de Andrade, para receberem a ben- I,
ção nupcial.

.

. ,A formosura e á graça de Lygia se destacavam no contras
te do vestido de-linha simples de fino tecido, trabalhado em

. delicadas aplicações de renda .predominando a côr rosa, e o véu
de tule, graciosamente confeccionado tendo como' adôrno um'
Original coroamento de flores simbólicas; que ll�e embduravam
o rosto' Serviram como padrinhos) .nos atos civil e religioso D�·.
Aderson Horn Ferro e sra: Dr. .Amir Mussi (? sra., sr. Otávio'
Leharbenchon e sra., Dr. Antônio Santaella e sra., representan
do osr. Francisco Doutel de .Andrade e sra. Cândid� D�.lUt�ll de
Andrade. Após'·,as ,-,cerimônias, o sr. "e sra. Dr. José da: Costa
Moellmann, gentilmente conduziram os convidados a um dos
amplos salões da residência.' oferecendo um fino coquitel.

j.
,

.

... " \

Num flagrante,' ;poS.'as cetimônias, quando
I Lygia e Doutel

.

aguardavam , cumprimentes
�

.. «los convidados.. i ,

.. '

., .

r

Lygia, no seu lindo -v�s'tido" de noiva, em
órganza natural,": t,rah�lhado em aplicações
d Ilda com nuances em rosa, nums',

...pnfe.' ãq::(lq' modista D: ',Olga
';·�i�·>.. :��. '_ ..

..

xxxx X xxxx

I

, ,

r

No cliche, Lygia quand� se lassinavá' Senhora
Doutel de Andrade. ,

•

, ,

•

,._... '

• 'Qs nubentes numa bela pose para nossa

.

"

: \

reportagem ..

? '.

,\ •

•

/

. -... I /

Deram presença a êste acontecimento: sr. e sra. Dr. New-
_\ton d'Avila, sr. e sra. 'r». Renato Costa, sra. Olga Garofallés
Campos, sr. e sra ,{2lau,diQ Eli Vincenzi, sra. 'Otília Fialho, mi:",
riistro Ivo'" d'Aquü).(), '. s�ta/ Izette Lambert, sr- 'Sidney San
taella, sr. e sra. José Lemos Lúcia d'Avila, sr. e sra. Dr. Car
los Alberto Lenzi, sl'ta ..Lourdinha Piazza, sr. e sra. Dr. Hilton

I

Prazeres, Regina d'Avila; sr. e sra. Nenrrod Lebarbenchon,
sl'.a� Dra. vVladislavà: .Mussi, sra. 'StelÇl . Piazza de Souza; sr. e

sra. Jo�l Moura, srta. Nelza Mafra em companhia de seu noive,
sr. e sra. Dr. Rubens .Srlveira.isra. Ida Ferreira, Alzirinha. Fer
reira, sr. Cunha, sn. csra. dr. Boris Tertschpseh.

xxxx X xxxx

../ ,

. O Deputado Doutel de Andrade e Lygia viajaram para
Recife, atendendo gentil- convite do Exmo. sr.' Governador Mi
guel Arrais .

...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mor�e
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I
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..pe Ir a ena e OPOR

JACk R'UBY
"'_:,.'

DALLAS, Texas, 19 - O seglm

do dia do processo de Juék Ru

assassino de' Lee HarveybY,' ,

oswa1d, norneçou ontem as nove

(h�l'a local) o PrODlO_
hOras • v .

tor Ifenry Wade, ao interrogar

° primeiro possível Iurado Hil

. lad M. StoSe, deSenh\stll: decla.,

�. e pedirá a nena de mor-
.

"rou 'l,...f/ ......

te para RIl�y. O pr�motor �er
gUntou a Stone seu par',Crr sô
hre a pena de ;morte, ao qlle o

desenhista respOndeu não ter
nenhum eScrúpulo l'dígi�'<(l con
tra isto. Rllby estava Sentado en

trc ,eus advogado, Melvin Bel
li e Joe' Tonahill e tinha 08 o

lhos fixos. em Stone

(

USINA DE A:ÇUCAR ADELAIDE S/A.
'!'

c •
,

ASSEMBLÉIA' GERAL,

EXTRAORDINÂRIA

ORDEM DO - DIA
.1- Apreciação, disçussão e yotação da

proposta da diretoría sobre o aumento de .

capital' social e consequente alteraçã6 estatu-'

tárià, bem. é\ssim o parecer, do Conselho Fis-
.

cal.

reiro

2 Outros assunt�s,de i�,ter�sse.sociaI.
IlhQta, (Pedra de Amolar); 28· de fev�
de' 1964. ',,'

- "0\:' .

� .. .' .;;"...• ",.".
.... :.'. '

. .foi-

'Eduardó tace�da·,de 'Alineidá;'B��illlaiuí
Valéria Gome� " :>. , �',.J:':�.'

'

y I

'. 4."
l'"

Cesar, Basto Gomes
Paulo Bastos Gomes.

í,-- "

21-F

"
.

n.m iniciou a def",:. de Rilby
&blJrdando a questão t'.! � uma

pes .ea q-,e vê Um :.!Tilnt: p-Ia te

levisão pode ser considerada tcs
temlillha ,io. fato. (, a<lvog'�"o
cOn.í(.'I�·ll: I� que' o primc�':(I )JoEsi
vel j'l>1 a.:,1 declaraSse .... que, na

verdaue L.·.. e a impr as. '.,) de ser

testem :\o�a do �rim'(y qlla ido �ju
na noite de 24 de novembro úl
timo um filme pela televisão
realizado no' momento do assassi'
n�to. Stone disse �ue não pode
ria afirmar COUl se�llrança que

O homem que. se aproximou de

Oswaldo seria Ruby BeTIi p.r
gUntou se Sons le"a:ia em con

sideração o fato d� qUe a mãe

de Ruby p Um ue seus irmãos
fravíam estado cni um aâlo de

doentes men'tals. () promotor 0_'
pÔs-se a 'esta pergunta e o jui:!
joe Brown aeelncu a contc8�a,ão
(l advogada d� def'esa de R"

�'Y declarou qu, l'.té s<xt.a-feira
próxima terá d<1l1ollst.rado que
r em em' Dallas ne-n em SUaS i
mediações pode-á ser escolhido

;,rn júri Imparcíal, princiJml
ment» por cau, '1 das QjJiniõt!1
ft,rmadas com a a] "da, (I'; jllfor
maçêes tra,!-smitidas por todus
o" meios no pais, Ao fim do in

terrogatório, o j"íz afe;tou a

.rejeição da defe,,, do prlmetro
j"ndo sorteado l-Ia(>I consrítutr

J :' ür í, lima VeZ ç t e O :uivogadu
fi, Iii invocou SeU pi�,vllegio de

diminar sem '.ilOt:.VO !�g;ll J5

candidatos ao júri, rio máximo,
Em seguida, após um exame- de

uma hora e 45 minutos também
,

o segundo candidatli a jurado foi

r,cusado pela defesa

David, Conrad malts, do 0-

regon, foi prêso ontem no eóifí

cio do tribunal onde está sentia

julgado Ruby, llor ter Goeper
JlIÍZ' de Paz de Albuquerqll',
Nôvo México, pediu-lhe em j:l
lho último, que lusSe a. Dallas

para assassinar' Jack lluby. Se

gllndo Glaus, ii Sra. 'Goepe� lhe

disse qUe o Presidente Kennedy
Seria assassinado em novemlif'o
em Dallas' por Le- Harve,y 0S
wald e q1le era necessár!o matar

Rllb:y antes qU� êste ttltimasse {),
assassínio de Oswaldo Disse' que
veio a Dallas sómen'te para in

formar dos propósitos da Sra

GOeper• O relato de Glaus é in

verossímel, porém, aparentemeR
te,. não demonstra -sofrer das fa

, culd�des mentais. Glaes val ser

submetido a um exame psiq,úátri
.

co e a policia Informou QII<' «m

,eu automóvel foram encontrn
dos panf letos anticomtlnistae e

an ti-semitaS.

EscreVEm:
ZANZIBAR LIMA

São convidados os senhores acionistas
desta sociedade para a assembléia geral ex
traordinária, a realizar-se em sua sédesocial,
sita na localidade de Pedra de Amolar, no

município de Ilhota, no Estado de-Santa Ca
tarina, no dia vinte e sete de fevereiro

'-

de
-

1964,' às nove horas, para deliberarém sêbré'
, ; .

,,,,,. ,Já, qu,e f�Ia:p1oS �'_T,es'pe�to
a s-eguinte '" - ,,c' �\.. , : ,�"'-"�' "

da' H�stória d� Umbanda no

Brasil, não nos custa falar

aJgo sôbre a Teogonia' Um
bandista usada pelas TEN

DAS, TERREIROS' e CEN
TROS' UMBANDISTAS no

Brasil. .

,J.J�
, ..

' \
Nos, Ja comentamos nQs

nlim.ei:-os paSsadOS que os

pretos ,africanos, b�m como

o nossos índios, adoravam
,as forças ,da Natureza atra
véz de suas manifestações;
para os pretos o D�US su

premo é chámado ZAMBI,
para,os nossos índios -é TU-

. PÃ, assim como para os prê
tos o Semi-Deus 'é'XANGÔ,
(Rei do Trovão), para, os Ín-
dios é CARA,�URÚ,. ,-
São os Semi�Deuses, os

Santos da religião dos fue,
tos;! por intermédio dos

quais, os fiéis nas suas litur-

Representaçã . para São
Pauloi:.De Louças e Joalhas

\

Açeita-se representação oU distribuição
para S. Paulo. Santos Campinas e Sorocaba.

E�critorio no' centro bem organizado
com 'quadro de vendedores, 3 salas e 2 tele-:
fones.

Cartas ,para ''',1}EPRESENTAÇÃO'' Rua
Homen ,de Mello, 717 apartat. 1144-'
Perdizes ._ S. Paulo. '-

(

�-------------------------.----�--�

Para o transporte de' suas c-argas, .e' .encomendas
de BeJo Horizonte, 'Rio de Janeiro, São', Paulo. 'Curi,�
fib��, Pôrto AI�gre, peloia's e Ri'9 ,G��nde�, . ,,"

,

Expres'so
.

" Florianópolis:
MA:TRIZ -- Rua Francisco' TQlentinQ '3Z��': ;1'

,

Telefones 2534· 2535
Florianópolis ....

E aQ,ora mais ,u� ,-lanç,a.m,ento.�a,su.a: em.Oleia:'·
.'. '" ,:

..
'; E.. HA ,DQ,', EXH. JIO:�IANÓR.OmSI.\

"',;.

':;�i�:;�5,�f1}ri\it"'�;
.

>.0

IJtI�>,,,· ;1;� �. «����?;oo·· ·fJ;��. :

-_-

gías, anseiam se avizinhar
do PODÉR �Ú;l>REMb'- isto
é de çlt.oRuM ''(;Zambi), 'o.,

cria:��\CiR-A i'�� -(Céu)lii�·)Sf��:;"'�·· �
.
.,' .� ....

e de O:vtJJ.Vl; (Terra).
.

.

Além aesas entidades maío
res (Zambi, ''i'y.Pã'Y que' é
uma só, tem os Santos, qUe
atravez a MitolQg'ia nas reli- ,,'
giões âfric,anas . praticadas
no Brasil apresentarh-'se sob
a seguinte' Floniénclatuta:'.

,

lemanjá, Deusa 'daS ágl,las;'
Xangô Djacutá,l Deus fio' -tro
vão; Ogum, IDeus d� gUEwx:á;
Unlaiô, _Deus das �atas;, O·
xossi, Deus dos caçado'fi:Js;
Oxum, ,Deusa dos rios; Nha:

são, D�usa dos ventõs; lse

ji, Deus das cri�nças;· Xa-
, panã, Deu& da . pes��;- Orou:
'lú, D�us �os mortos; Obá,
Deusa, do amm:;; '�a1UI�ga,
Deus da riql,lE:ls!l;e Olor<l.:, peu
sa dos lagos; Elebá,. Deus
do mal; N�nã Bu.ruquê, Deu
sa d�s cachoeiras; Okô, Deu- ,

sa dos yeg�tais; Ok, Deus
dos m()I:"Ús'; Dádá, Deu'sa das

- ,\
matas; Olokum, Deus do
mar.

Desses deuses, porém, os.

mais cultuadosl e cujos os

fetiches, foram substituidos

p6r imagens católicas, �sta
belecendo-se dai por diante
a similitude e consequente
mente: o sincretismo, são os

seguirites: lemanjá, na irra-'
diação de N. Sra, Sant'Ana,
festejada 'no dia 26 de julho
Nha-Sã, como Santa Bárba·
rá, festejada no dia 4 de De·

zembro, Nãnã-Buruquê, co

mo N. Sra. da' Glória, feste

jada no dia 15 de Agôsto;
Oxum, como N. Sra. da Con

ceição, festejada no dia 8 de
Dezembro; Xangô, como S.

Jerônimo, festejado no . dia
30 de Setembro; Ogum, co

mo S. Jorge, festejado no dia
2:3 de Abril; Oxossi, como S.

bastião, festéjado no dia 20
de janeiro; Ibeji, como S.

.;,. Cosmo e S. Damião, festeja
do no dia 27 de setembro e

'," Omulú, 'como S. Lázaro, fes

tejado no dia 17 <?-e Dezem-

9ro.
-

Acreditamos que com esta

apresentação deste quadro
..

'

teogônico exposto, .não po
.

derá mais haver üúv.idas, no
TJ' .'.""""- ' .

que dIZ respeIto ao nome do
,

"Or�xa" é sua respectiv�' i,

magem catóÍica, bem como
, ,

o dia a :ser reverenenciado. :

'UMBANDA

I

I.

ti

,
'

.
'

. '. �"

: í;.. , • ';:Ir �_.

, ,

, .

!

•

''';: .� ..
.:)

.,'�- " "'" 'r :

, ;.,Não p�rc<f-tempo! E uma apar-
o • tunidade qllJ� cai do céu! Traga

. : ," séu àviâ�zinho do dia 15 de fe

"vihei�o.8 31'de março às LOJAS
� {.... ..... . - - ",'

, MOIDE,LAR: ele represP-,,!1a um

":'Óti�lO' desconto pa'r:_a, Vóce ad

/9uirir, q,�.�I�uer artigo G E!
! .�

:--...
..

t' .•

..."..

'1
',..-�----------"" I

! 1 - geladéíra G E, em 20 meses:
I' entrada de apenas Cr$ 9.990. - I

f 2-feleVI$Or'e,S GE 17 suaves
I

I mensalidades
I 3 � radrofono G E
, ' �....._-----------

Assur"TOS FEMININC>S
\ .... '.

)'

••

",
J

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

longos pe�íodos de r'epou- Etiqueta etíÍ Férias sp cO,m planta�, .afcançam
'so em quartos em penum-

'

sem_p-re ·muitQ' 1?1Jieesso:,
bras. Não devemos tampou- É agradabilíssimo quandó • -;-',:;;iga o lío;rá,rio de s�us
co adotar cegamente os me· nos convidam para passar-

,an(itri,ões:' s,ej�,{i:>�la manl:;lã
dicamentos só

..

se usavam mos as férias .em casa ou fa- a;o levantar, &ejà' às; reÍeiçeõs
em nossa infância, pois te- zenda de amigos. Apênài? co- Não se fa,ça' esperar à mesa,
mos hoje! para nos ajudar mo lembrete''':'''_ e por se� es

\

.nunca.
,no cuidado às crianças, um ta a ocasião oportuna - eis
número enorme de drogas , algumas regrinhas a sedem
maravilhosas, desenvolvidas observádas na ocasião:,

.

pOI' cientistas,! por pesquisa
dores, que qo mundo todo
realizam buscas, visando ao

'aperfeiçoamento cada vez

maior da indústria farmacêu

tica. Graças
\

à dedicação dês

ses homens' e ao dinamismo
de governos e at� mesmo

de empr,êsas particulares já
podemos contar com tod6 o

cortejo das vacinas; pode
mos recorrer à potência
dos complexos vitamínicos.

Mamães: Modernas ou

Tl·adicionais?

No que se refere aos. cui
dados com s.eus· filhos, você
se. consider� uma mamãe
moderna, ou, você se enqua
dra melhor no tipo tradicio
nais? Dizem os pSicológos
que- uma criança pode se s�n
tir tão, amada e protegidã

� harmonize sua indumen
tária com a :aos . donos da
'casa: esportiva ou não.

E, lembI;e-se, se suas fé
rias não forem como espe�a
do, você terá sl'lmpré o re

curso de não mais aoeitar o

- 'procure lev.�r .um pre
sentinhO para. a, dona da ca

sa. Não é' preciso que custe
caro, basta a lembrança. Do
ces -

. cristalizados, flôres,
bombons, õu ��smo Um va-

convite, mas, enquanto durar
"noblesse obl'ige":

I

por uma mamãe dinâmica,
esportiva, como, uo ! uma

tranquile e doméstica, des

de que recebam a dose jus
ta equilibrada e sinpera de

amor e carinho que espe
ram: Saiba, portanto, ado

tar tudo de'bom que o mun

do moderno oferece à PlU
lher 'e à sua família. Por e-

, 'r

Os familiares da sra. FRANCISCA DIAS
agrad�cem sensibilizados as ate�lções e ho-

menagens prestadas a extinta.
.

xemplo, 'quando nossos fi

lhos adoeçam, hoje em dia,
não mais usa a paneceias ou

Não caiamos, entretanto, no

estremo oposto adotando,
vida moderna, aquelas atitu
des que nos afastam do lar
e de nossa súblime missão
pelo amor

r

exagerado às di

às, futilidades, 8"

dizê:19)-aosi'X�-�jL!'
'

; I Participação

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I
Dcs O ·ô�.,.o se�á defi!li�Zv(dnt�nteA equipe d� Pr ,

,

portos, após a

amistosos n

vai se �xib:r
go para o p

mn

o, devendo a diretlltla do

dcsemt olsar a- ímnor
("fi e Um IPP�:1ão e �uinhen

I

I.�e tos mil crUzei�'os, lvres ��e quais•

apresentan ')

frente ao F,sr

, pol.
...ro

t""'ptsas •

O .Ag!." Se á travado. no
; '0'\Euvalt:'o Lócli.-

SAN ,ANGE "O,
(Príntenatíon )

nu rcara em outra' pi.sta 18"6.329
�

, •

�s pOr hora, melhorr-ndn o

of'c'al de 18? mph est'l

? há 9 lOnos, em, Detroit.
'� pd�pf'ção e algumas

.

p;>�5es -m Iir-hag serodi

j;""s foram introduzidas no

v, u!n de A.J. Foyt, o "Shera
- ""ltompson Offenhaeser" vi-

coru nã o o

em pi-sta �CC�,

clrcvlar que,

& Rubbcf Co

deserto ao ne C

Equipa.!o
da Gow"

em, Indjanapcfls lHas,
c-' 'i "ar sua proeza, o aetcmo

") F!l "q". Este tr«barn»

" êXi o aos pneus de novo dese
::l d� Gondyear, "que se ,fir
--'" m Ihor na pistj1 do que
)'

uer outros que usara ant\)
r -me Áe, permitin<!o-lhe dirí;:l1'

receio de derrapagen,s".pendentes.
outro vt11�1. "e, • 1

SeI

..
...

, - ".

�
.• I- . J

�" ·nta-fcira.A di"elflrla "o

Criciúnla c!l�r 11 6'
,

Com a do .A i

tentan!'lo uml e

metropolitano �

n�ite da pró';

e
.• "

Os enten<limentos J;lrossegutlu
e < néo os mentores do dube

c'" Um"llse. obterem êxito nas

) .ia<;ões.

.,----:

, 'I .

eS- • W

I �

• O lateral Tenente, -pert ,u(·cl.• te
ao Merropol e titular flaS IÍlti

mas sele�ões catartnense-, CEle

Ve tre.nando na equipe o Inter

D' cíonal ' de pô ... to AJi'f?;I'I?, agra

i mOo ao treinador do colora�o
\\"'ú ho.

Sabe-se q1le a di:-e'"tÍa (Ó!l

I! zrn '''n I v-I mnrul u- el s

'rc�Ores' do Metrollol
... Se con: á ·ios à

Tenente paru O f'J1e

pots eon"iderr:m O

" il r
- ." 6,\,. qUJl'1GO o clu

o etra--c'!m

SÕ:nlen�e .-_:onseg'lIi

sárío à CrLiú la p,� ra I" ém, Os diretores 11iilfl1iOliIDlGlCl

qUe, na base de � 1IIÍ!I1illl!J�
, .I __

a conquista do médio con-&-'!'
..atarjuense,
Ao to'. . r conh-cim-nto <la no

. -
I":' ....

EnJ'fAL DE NOVA CONVOCA

çÃO
o intúito de proporp'; �. r

m;lior pubUc:.:tade aO respec'Í,ro
ed ·tal fi ca tr'lnsf e id '1 !_)� a 2

,

(dois) de março, segllnda-f,oira.

às 20 (vInte h�F s) na !le�e 1'''0.,

'visól'ia, à l"U� Tia ��{l H (al
tos do Edifício Chiquinho) a

I'cUniã" de asSe'nblét ge,al C'X

tr,\o�iI: 'ár:a" :mt ' IOr.--,,� 2 C (

vocada p"ra O dia 17 (dez!'s�elc)
de fevereiro.

De con'"ormidade com o. ('!!le

d<:'l.cr�in"'m Os eSt,.,tutn.s, se1âo

ncci!ssár 'Os dois terços do.< asso

primeira
haj ri71"

�s "heJ.·
#'

"r('tH;1(:'rJ

�ua:quel'

n ;) de Só��()S presentes.

(" "'lI DO DIA

10. }:a. cn"ü de anu· adet;

-------...,--_._-,--- �-

'1

',J',JPf-'e eh_ceI., p.esilh "t,_

Não
COPl ;l. 1

PO',
-

nas

Campa 11-]

da Cria Çil 1

/
,sa As�. ,�ii(l Brasdeira

. <..)�, . !(cl UTlI'A ",\CI()NAl

Presidente clt
P!'(.:sidwt; a ....

' .•. , .. , Amad II "'-guiar
•..... , .. , La ld() NateJ

�: .

EI
•

DeLw<lsa - A.A .C.D. - Av. Prof.
ló, --:- Sco Paulo.

a li,,; .1'arll' Le.opoldina, 9'- Santos,
Casa de Miseri-

D'-Jt)o es�_, lu.
li a L:r � ....

útiJ

lJ ,1 '- , li

Di retor-Executivo
l r t ri)

Ja, It •
..... ,

1,I , " c C
,T I.,.'TU '-tI!" )S/ . l, JI

'rL i '(t � da AAv.D ...

" l ,'I' li '\ n�
[ ) Ja

�

Bor.
Coordenador .. , i'. , .. '" ., ..

'.'
.. UI],s :;'!" 3, r'lI, 'r

, ,

....

\

/

D�EfEln ;
Associação Pernambucana de Assistência à. Criançà D:i
Rua do Espinheiro, no - Recife'. \

Associação. San�t6rio Ínfan iI Crú'� Verde-Av.Ja .di,!!, 1002.
Associação Santa C:'zriria de F.eabi.litaçao- !.ti" G
Fto ..jan6polÍi"\,'_�__.",..",,",,__, ."""""""""'==_"""..""=..".,.",,,.==

)-

DIDI pnDE�A
. VOLTAR AO

C�XIAS

O atac?ntc" Didi, . dellois que
1lllsRCu 1) nx-r re.ii!êl"cia em T ..

tajaí', não s; a,mbiehtoll o mr.s-
,

mo ''''': "'eeC:-1rlO com seus f'am]
r res, daí o desejo de returnar

-" .ente a Joinvile, ond,
'no Caxias.

'QNTRATO NELINHO SERA
SUSPENSO

O contrato do mêdto NeJir,ho
CU"l o,Al Irants Barroso deve
rá ser suspenso pelos ment('res

do clube barrosish, se�u·.. llo. pOT
ta voz da cidade portuária

DJALlHA EIU EXPEmENCIA

O' pon'eiro Canhoto Djàlmà
or'un;'n d,; fut�bol qe Caçador
deve::í realizar um� série de ·ex

pcr,êncillS ,no Mall'cll'o Dias, Ca

80' C'Gnf"rme a3 no �riHs a !leu res

peito /po:le'á Ser cOI,tratado

o
.

C 1� I CO�· R .• r{)

I
O r.·e·a' médio p'l.!�i'laense· 0-

�ilon (!71C �sf5.. ICOJU Setl COn:ll'�to
� �pir" 110 cOm o M' reiHo djas
d(.srl, (l último dia 7 ainda' não
re.r·O�rd-1'. seu eow:ll1"omisso devido
a fa !ta

.

de acêrto financeiro en

tre o Clube e o jogador

EDEVAL PODERA RETORNAR

j
O arqUeiro Edeval qhc h!j_

lhou, em defesa dlL córes "o AI
mii'ante Barroso, por ocasião chls

dÍ!,putas do último estadual, I

poderá retornar ao cl sb. alví-,
verde da cidade portuária O Io

I gador, atualmente vinculado ao

Itaúna poderá retornar por em

llr€sfimo ao clube de Camilo

, I
I

l\iussi.

�II CIRCUITO BOA VISTA

Os clclsta, de JOiuvlle e ci
ade circ'illviz:nhas aprestam-se
para a prova ciclistica a ser d".
l'cnvülvida na Manchester adl'élO

minada lHo .. CIRCUITO BOA

VISTA. Os aSes do pedal join_
vilenSe enContram-se em :;:l"lmdes
preparativos. j

'.1
ARIEL PODERA FICAR

' I
./

O mé'lio ArieI, ex-tituhr da sele

ç-ão p" l"pT..aenSe poderá i!l�res$ar
no :n:�jo-l cat rincnse co_' in

Áe!"ran�e do Almirant DarIenso
O :rop"'dor fêz sp'a esi;réi� no (._

le1.'.co b"rroSisia' na t:;rde ele tIo

mingo cOMra o MnrcíHo' Bias
tendo agradàdo a Sua atuação.
Denendendo de acêrtos ffnaneci

ros, Ariel poderá pemanecer no

OnZe alvi-verde portuário

" 6.
�". I

CLUBE

•••
f

\Estamos transcrevendo, hl)je
à' parte int:tulada CLlfBE da l'e

poragem "Virtudes E Saclifí_
cios Levl'lIi1 O Craque Ao Ca

d:, autori? do 'i,atarinense Arii.o

Tito, de Souza, foi publicado IlO

Jornal dos Sports, do Rio, e.fli
t'�o '� 10. dp -1�""eh'"O Úlf"��O E

P' -ticipoll, COm mais 19 reporta
genS, do "Concurso de R po ta

'"... "" -P'"'nortivas", uma pl'omoção
do\ "JS'.

,O cr .... v,lIe es""'rlfpulo'so� sempr!)
q.ue eÍlcontl."a bOm amb:ente no

clube, cOstuma op';nar () "Sa.r

de eXpreSSÕes como esta: "A:"
qUi eU me sinto tã� bem enmo
se ec;: ....=vpq:�p em �. "" n ...·ónri'l
casa". O clube de futebol refll'"
senta upla aSsllciação constituí.
d�, de , 3

Ci'tef'"r.. 'as. Esta l!Ssoc!",:ão é di I

r� 'Ih I
por uma dirct<lTia, «'re,

l'( "1 1l Col�ho"aç&o Ü".oral e. (i
n" De,;'! ) dos s�cios. ;I il'lPiJ Isio
!l � rumO aos SeUs mais nobres
ol·e·4.iv Se lJ�., ?in�.a, Os ar.le-p"os
os fé crcses peXSfJQ,wens um'!n

"os rlo p"v'Th:'o .do clUbe, em ele

.fe·a do (11'. ! °ão çltp�Z�s dos mai
Itrrs S ('�ifícios.

O atleta de bom�sen,o há de

re'onilecer qUe o cluh, tem !luas

l,i -·�S
. ob'1das. atTavés de pa

tl'l1 .Ô 'es, títulos; trofé1i�, Estas
conqu�st .. s resulta:1t! do esfô�ço e,

da abr.e[!'ação de hlsl!!,ues defon
.

sores, nO passndo, razão Jlor Que

(leVem ser cOllservnda" e lic pos

sível, r duzidas :m .novos ""CCs

Sos pelo atleta e il"r tOd03 os re

;:resentantes- da associação.
QUi':il.do o futeholista é am�dor

desempenha o pap,!- de mero ,�
t,'siasta do futeh:J!. JÍi o atleta

prOfissional, pelo fato de estar

p':êso ao clube pOr rÓI'';:l de um

Contr�to assume mÚI.ti",�"�l_'''''.J"m ..

pC�"sat:rJ;a(�e pei.·'E.�te �f ��:\,
:io

..r."'·,·t'rjl��t
.!:

qual fór o t o ....po de duração do

contrato, de!e o prof'ssi-lnal
procurar .cumprí-Io à l';sCa, fa
zendo por corresponder às exl

ggncias da diretoria e da dire

ção ·técnica.

COmo intcg!'!l{lte de um elen

co futeboIístico,'\ está o craque
suieito !lO cump-rimento de impor
tantes detel'mimv:ões técnlt'as,
físiCas e tácic'ls. No onZe p ofi.i

sional o· P1cs�a(} <lcUpa um pôs!_o
e Como t:,l, deve ter ,m m.ente

que \ O seU bom ou r'U1f ctos,ent_

penho em campo, [10d,l',í produ

zir bons Oll Jn:l;.us "nultados, pa
ra a equÍve, Q "atÓ de atuar dis

pfil:entemeníe, lJrejudica o tra
b 'hc de conjunto, t'omo tmn

bém o dos Colegas, (} 'fI"" imp!;

ca nUma fIagr"nt" fa\{;a de les

pons�bilidade, . de cvh-'l'ui,"lno, E

possível que' .em defes .. de deter
minado Clube, venha 'J ('raque
l! ser ,ítim:a de alguma injll,diça
Nesse cUío, caberá all inh,tif1ca
do sal,. à procura do, Seus direi
tos a fim de rcstabeieecr II ntiT

•

'malidade da s:iua';<Ío .Ue(·ebe!
Uma injustiça e tOrm:.l" o"�, il1dife
rente a eia, peferindo a di."pli
dhl"ía como meio de revide, lião
sOa bem para o atleta de eSCol

Há em cada situação litigosa
uma sâida nob:litantp- c ..dig'n!'.

.

Que aO passar pelO dUhe, seja
êle o primeiro Ou (} último cnl

Sua carreira, possa () craque me

recer, da parte de SeUs adeptos
esta afirmação: - eis aí o pro

tótio do futebolista autên-

tic�, altivo e diSCiplinado.
"

48 ANOS Di: LABU�.� CONSTANTE EM
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A próxima rodada do Torneio
Melo': é a penúltima do sensacional
que serve como preparo dos clubes para
Campeonato Catarinense dé Futebol de 196

Assim, domingo próximo serão ! ogadqs
cinco pelejas, tôdas destinadas a agradar.

No estádio "Adolfo Konder" serão pro
tagonístas Avaí e Olímpico, devendo
peão da Capital pisar a cancha corno

to, embora no turno perdesse em Bl Jmenau
por 4']C 2.

I
O Figueirense terá 0�'J{, deslocar-se até

aonde o espera a equipe do BarrosoItajaí,
que não esqueceu os 4 x 2 'que aqui lhe inflí,
giu o vi�o-c�""G"""'�O metropolitano. .

Em Blumenau !0gar[:o Palmeiras e Pais
sandú, devendo vencer 'o vice-campeão local
quê no turno, mesmo atuando nos domínios
do alviverde bn�sqlle'1r<::;, levou a melhor

1
t 1" ,1 2P2,,3 contagem ue LJ: x .

O MarcíHo Díss irá a Er'!..lRque j.ara dar
combate ao Csr os Rcnau.r ']ue no turno aca-

4 x O.b T1 g ·la�(J· -I-
• ..,,' é-O .., (>.rlúOu. 0__0 D, "1, aJe 1, :: ' u es_or.:.. '-',

Favori','..s c ç; colorados' ita�aicnses.
E fin ... 1 2en-k"', em Joinnn�, s_.: efetua

do o dássic;o local reunhdo Américd e ç:;r�
xias, send� êste o encontro principal da 1'0-
dada. No turno os dois tradicionais éldvers8-
rios ef�,tuaram . uma das melhor�s pelej as da IIrorl'lr1�. e na qca!, o onze caxiense venceu-

I
por 2 x 1. !
'�.::I!.""---------
I \

Diretores do Ipiranga; de BIu
men")u :ltual c ...... t)�ão c:r.tal'inen,

se de vQleibel, estiver, TIl mal1.

tenrlo epte' '''mentos com o pl'c
sidente' da Feder��ão At' E�ica\

CatarÍne!lSe, no .entido d< re-

preSe'1.[·!lr Santa Cntnf:na no

próxim.o certame brasileiro da
mOdalidade

\
x X x

quero J.pcnis Sf'( como v( ce.
1
"1"1'11 ::' c:..r--I· d IClt, J

; )<1 _'-. ar;1 gU,lS -passos, a; -r..

f')� c � e milJl;lres de Ol'tra<.: ct'� C S (1
.'

de re,lbili':,it:io, Colabore com a .gr.flce\ ,

Pross€['"llC o inouérito instaul'a
do P-e'!a Liga Blumenauense "de
Fntebol, COntra o' apitador Ru

bens Silveira, qúe dirigiu o. en

contro decisivo' do campeonato
regional entre Palmeiras e (() ..

límp'co, venddo pelo alvi-verrle
'por 4 xl

COmo Se. sabe Rubens Silveira
é aC11sado

I

de ter ('amol�cido�( .ã.

partida em 'favor do onze p/-ll
meirensc.

x X X

'"

A diretoria do l\Ietropol ao to

mar conhedme,nto da respOsta
afirmativa da portuguêsa de

Desportos para urna eXibição em

Cricinma, vem de fixar em 500

cruzeiros o preço das gerais

x X x

A diretor;a do Imbituba ellCOll

tra-se mantendo entent'limen�()s
cOm o jogador JOe, atualmente
radicado no futehol tubaron�)'t
Se. O jogador esteve na mira, (lo
clube imbitubenSe em ��ltr;IS
oportunidades porém em neulw

ma delas hOUVe acêrto para <l

Sua transferência.

x X x

Na reunião realizada elU Ca.ül

bori6, na noite de sexta feira
úl�ima, entre os clubes qUe pi!r
tici.parão da próxima Assembléia
Geral Extraordinária, oS rel_)re
sent.anteS do Y'gllcirense Avaí

.

,
e Marcílio Dias negaram-se_ a

assinar a minuta do regulanwl
to que deverá Ser apresentadq.

"_.
na reunião oficial marcada lIe•
lu F.C.F. para o próximo sá
bado. O gesto dos representan
tes dos três Clubes não foi belll
recebido pelos demais d!'SPfil'-,
tis tas, nllm total de 1S.

Jogando amistosamente na t�r
de de domÍnr'O em Seu eStádio
no Euvaldo Lódi,

.

a representa
ção do Esporte Clllbe M<lI;ropol
derrotou ao FerrOviário de TII'
b-rão pelo marcador de 3 X l,
confirmando assim seu triunfo
de d:ias atras quando vencelt o

mesmo Ferroviário em Tubarão
p,la Cont,'ll!,'em 'de 1 X ().

A equipe do Vasto Ver<1e,
lanterna do campeouato blllme
ll�uense de 19v..... J�aÍtllo a

mistosamcnte na tarde de ante
ontem em Blumnaue contra o

Fr'gôr, ,colheu fácil triUnfo n"la
contagem de 6 x 2

x X x

Na partida de. domingo a tal'
de en.tre O Avaí x Carlos Renau::,
pelo Torneio LUiza Melo foi e

fetuada pelos avaianos a éntl'e
ga de faixas aos iogadpres ;'diri
gentes do Carlos Rena'j ela
Conquista do Tetra ea�eonato
da cidade, nos anos de 60-61-62
e 63.
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não mencionou

"premier" e chefe do parti- retamente a China comunis
do comunista da Bulgária, ta no discurso pronuIiiêi�do
assegurou ao "premier" na recepção que lhe foi 'ófe-
Kruschev que � ;Sulgaria recída ao concluir a sua vi-
combaterá firmemente o sita oficial de dois dias. Po
Bombatismo e os ataques rém, foi evidente que alu
terroristas da china comu- diu o regime de Pekim e

nista. Zhivkov, um .dos alia- sua controversía ideológica
dos de maior confiança do com Moscou.
----'-----------_ __ ._-

SUNAB organiza deslóca
mento da Produção

RIO, 19 (OE) - A Rede

Ferrovíáría Federal e a

SUNAB estão organizando
um sistema de transporte
rodo-ferroviário, para as

segurar o deslocamento da

produção das diversas re-

giôes brasííeíras. O sistema,'
dp"eni abranger tambem os

países v!.inllos ao Brasil,
que/ fazem parte da Associa

ção Latino Americana de
Livre Comércio'.

Ccmissão de Cafeíéúlfores- com o
,

�

Ministro da Fazenda
Rio, 19 (OE) - o minis".

tro da Fazenda Nel GaIvão
recebeu uma comissão de

cacilculturas da Bahia seno

do apresentadas reivindica

ções da classe. Disse o mi-
I

nistro que tenciona adotar

yárias medidas em favor da

economia da Bahia inclusi

ve com respeito ao proble
ma de cacau.

Navio Britânico afundou ontem
NOVA YORK, 19 (OE)

às trinta e, cinco \tripuÍan"
tes do nàvio inglês Ambas
sador- que está afundado no

outro lado 'da-Nova Escocia
do . Canadá ainda: não pude
ram ser recolhidos devido

ao máu tempo.. Todos aban

donaram o barco e êstes es

tão em diversos escaleres

aguardando a. chegada dos

navios enviados em seu au

xílío.

�Diretor da CELESC participa �de Conclave�:nacGlíanaba
Convidado pela Campa." ;Largura que já seguiu pa- gêneres de todo o País, 'da natureza tributária.

nhia Hidroelétrica do Rio ra a Guanabara acompanha- reunião que visa isentar as O Conclave, que teve 1111-

Pardo, \� Centrais Elétricas . do do Dr. Roberto Lacerda. . concessíonãrfas de serviços cio ontem para terminar
de Santa Catarina SIA, por Assessor Jurídico, participa, • 'de eletrícídade do. impôsto no dia 21, abordará o as

intermédio do seu Diretor rá, juntamente com outras de consumo bem' Gomo de. sunto consubstanciando as

C6mercial Sr. Hermelino vinte e duas emprêsas con. bater {)utrQ� assiintos Ii� sr, Hermelíno Largura tra-

NÀ GUANABARA:

A�u(ar pode Àumentar p ra
,

/ 180 . (ruzeiro; o Quilo
. .

RIO, 19 (OE) - O preço
do açúcar na Guanabara,
pode ser majorado para
180 cruzeiros o quilo, caso

prevaleça o aumento sala

rial reivindicado pelos tra

balhadores nas refinarias.

Isto toí o que declarou es

ta manhã
-

o presidente do

Instituto do Açucar e do

Alcool sr. Gomes Maranhão.
DIsse contudo, que caberá a

SUNAB estabelecer o novo

preço do produto, limítan

do-se o IAA a fornecer os

dados, técnicos necessários.

Por outro lado, o Superin
tendente da SUNÃB sr. Be-

nedito Pi� da Silva, infor-

Chayt não leva mensagem a
Mao Tsé�Tung

"

.'
, I

,

PARIS, 19 (VA) -. 0 Primeiro encar-

regado de Negócios de Paris em Pequim,
\..._-,,--

Claude Chayet, deixou esta capital, por via
aerea. Falando -aos jornalistas que se en

contravam no aeroporto de Orlv Chaiet de-
• y... • ... ,

ela..ou qu� p�rante os lproxim?s setenta di�s
,tr'ç,tax:á lda i1'lstala�ãQ do� �ervl.ços da. ernbai
xada e. estabelecerá os primeirôs

�

coiifactos
. - . \ .

diretos com as autoridades de Pequim. O

�ncaFegado de Negocias recu�ol1-�e a co

mentar a noticia divulgada pela imprensa,

segunpo a qual ,é portador -de urpa mens�
gem particular de De Gaulle e Mao Tse

tung .. Por outro lado, disse que não' sabe

quem será O émbaixador da França em Pe-
.

, ..

,
� *��quimo

II
_o, ...,.! 'Si.,

Chayet domina o idioma chinês f: é con

siderado um dos mais habeis e competentes
diplomatas franceses. Sua atuação nas ne

gociações que conduziram ao fim dj� guerr.!
com a Argelia foi con�iderada decjsiva pelos
observadores.

xx xx xx

Isto acont�ceu há dez anos. As obras da barragem fo·

ram paralisadas por diversas vezes, por longo tempo.
Por que?

, ·Porque os governos anteriores ao atual não moveram

uma paUta 'para a· instalação da ustnâ. Ij:nquan.to' isso, em

. outros Estados,' outras :!Jlpresasl çomeçadas posteriormen·
te, eram C011cluidas por estarem providenciadas as res·

pectivas usinas.
As autorjdades federais 11ellsavam certo: para que

concluir Garcia se a usina não está nem encomendada? E
tã,olá se )ám, para outt:as barragens, as verbas da nossa,

nece,ssária para acahar com os racionamentos cada

mais dl'ústicos no Vale. �

xx xx xx

Assumimlo o govêrno: o sr. Celso Ramos, de logo; em·

-pcnhon-sê m1 conclusão ela barragem pelo modo mais ob·

jetivo: ]ll·'lvidf'l'l{'.·iou a instalação da usina que, l)or\rlm;lei·
)(0 elas antnriores administrações, não está servindo noss!:!

Estado, como podia estar, fiá mais 'de 8 anos."
'i''' xx xx

1{�/a, a usina de Garcia. '!7d
"1

'

.,
.Sf: �!'na ias

Confirmada previ·1
são de O· Estado
8ermuda

mau que a questão do pre-:
ço definitivo está ainda na

pendência de solução, face
as reivindicações salariais

dos empregados nas ref�na
rias. Acentuou que estão
sendo feitas gestões para
que o novo preço .passe a

vígorar somente a partir da

próxima safra, já que o au

mento atual se Idestinará a

despesas -de transporte do

açúcar CIp nordeste. -Reve

lou qüe vários navios já es

tão carregados' no Recife,
aguardando apenas o au

mento do preço para zarpa
rem rumo a Guanabara.
Tanto o presidente do IAA,

venceu
Confirmando nossa pre barra o iate Taruna,. isto às

visão, ontem' divulgada,. ven cinco horas e cinquenta e

ccu .a regata Florianópolis- dois minutos.

Rio, o iate Bermuda, que Os barcos haviam, saído Ientrou a barra do 'Rio de desta capital, quinta feira!
Janeiro às três horas 'e no- última às ,15 horalS, para I

vE1 min1J.tos da �a�rugada. cumprir l.).m perc.v�so ue I'IEm� segundo lugar chegou 420 milhas; , .

o, bar:co Procion, às cinco Belonaves da Marinha es-
J

horas e dezesseis minutos, coItaram os iates durante a 1
.

e em tercei·ro t'ranspôs a prova.
v

_'__ �

O tema é "Importância
Social da Marinha dQ Bra

sil".

Marinha Institue 'concur�

so para Un�versilarios
Para umior divulg'otção

das 'átividades e integração
,dos jovens universitários

com a Marinha do Brasil

está programada a realiza- páginas.
ção dêste conc�rso com a·

colaboração da Comissão Prê11110s - brinde e di

Superiora
.

do Plano do's ploma para o finalista de

Institutos (COSUPI � cada estado o direito .
de

lVIEC). participlir do concurso na

gens e Suez ou, para seriho
ritas, duas viagens a �Bue-Com as fontes originárias 'esclarecidas e apontadas,

aludimos ontem ao primeiro ato do programa comemora·

tivo do 3· aniversário do govêrno Irineu Bornha'tlsen, em

31 de jan�iro de 1954: "O 'INíCIO DA B�RRAGEM DO

RIO GARCIA", pa�a a construção .da respediva usina. Poderão concorrer can-

Incluida entre os festejQ's bornhauseanos,
.

a obra, se· didatos de ambos 'os se�os
guhdo as próprias palavras do governador - e em res· matriculados em quaisquer
L1ósta à provQcação desta fôlha �ERIA EXECUTADA COM, escolas de nível' superior.'
VEJtBA FEDERAL, PELO DEPART�MENTO NACIONAL

.

Os trabalhos' deverão sef

DE OBRAS E SANEAMENTO. .,...
.

-, Em seguida acrescentou o sr. Irineu Bornhausen:

"POR CONTA DO ESTADO" SERÁ ALI INSTALADA. UMA

USINA HmRELÉTRICA COM MAIS'DE 10 MIL CAVA

LOS·FÔRÇA, CUJO CUSTO EXCEDERÁ A 40 MILHôES
DE CRUZEIROS.".

feitgs em papel tamanho al

maço, datilografados em es

paço dois, . sem rasuras

com limite máximo de 20

nos Aires.

Calendário
19 de março - l4mite

entrega dos trabalhos.

Até
menta.

Iode abril - Julga-

.O.E.A. Examina situação cubana
WASHINGTON, 19 (V.A.'

- Informa-se, de boa (ante,
Cuba são de tal, llfonta que
podem '. autorizar rigorósas

quel será; G!;lnvocada para o medidas ou sanções.
mês de março a confel'en- BRUXELAS, 19 (V.A.) .

cia de ministros dos pai- O ministro belga do- Comer
ses membros da Organiza- cio Exte�jor, Maurice Bras·

ção .dos, -Estados Ameri.ca- seur, respondendo a um se'

I).0ii\, que deverão, decidir que' nadar da oposição, dec1a ..

medidas coletivas dev81'ã,o, rou que é exato.. que .foi des

ser aplicadas no caso de cobe_rto pelas
-

autorítlades.

Cuba, segundo o Tratado venezuelanas um estoque
InteTamericano de .Assis- de armas de fabricação bel

tencia Mu tua e tendo em ga'e estrangeira.
vista a aCl.lsação

1
de agres-

I
'

são dà Ve'nezUl�lá contra o Por ocasrão . da queixa
regime de Ffdel Castro. apres�ntada ,pela Ven,ezltcla

contra ó. goyerI).o 'de' Cuj:ja,
Corno se sabe, já fbi ccIJ.1" a comiss,ão da.' OEA, �veri

·cluido o relatóri.o. da cQmi,s ..

, guou' 'q,ue são de fabricaçã,o
são investivadora, . ,dirigida belga �s arnias éncontradàs
pelo embaixador argentino em Paraguaná, no Estado

8.nt,e· a OEAI Rodolfo Weíq- de FalGon. ·A firma belga
man.n.. Do. que transpiro�. I{erstal, clj:!

.

afib;;�a�,� ;,'
'

.
.

.

vez

DALLAS (Texas), 19 (OE)
- O advogado Mac Laine,
contratado pela mãe de Lee

Oswald, para provar que

nt"n seu filho não matou o Pre-
CO I uam sídente Kennedy, disse que
NICOSIA (�hipre), 19 tem uma testemunha mis- RIO, 19 (OE) - Chegou

(OE) _:_ �Os turcos metra- teriosa, que. ouviu 6 dispa- hoje ao Rio o príncipe her- pelos embaixadores

lharam 'dois portuaríos gre-,.L) ros feitos contra o Presí- deiro da Noruega Herald

gos situados na região de dente, de uma
<direção opos- que veio ao Brasil afim de

Papos. Outros incidentes .ta a do edifício em que es- avistar' sua irmã. O princi-
foram registrados em toda tava .Oswald: pe foi recebido \ no Galeão

a ilha,' especialmente em ---- \

Cotigma, onde foram sa

N f 't' t d::,:�S c���������bC1C:i OVQ A e n· a· •.o
, c

, /

nti-Americano
SAIGON, 19 (OE)

,
cano-sul-vietnamita encar- de equipes de seis memb

Anuncia-se, de toríte autorí- ragada de questões de segu- da polícia militar e os o

sada, que houve um novo
,_ r�nça:;. p,r� pro'posta 'do che- "q}l� Ç],ue. servem para

atentado àntíamericano na fe do govémo, general . trãnsporte drr.pessoal no
aeródromo de THn San Hut, Nguy_é� Khan, que 'Se ent;e, americano- estão sob ,s!l
na estrada de Saigon. Uma vistou ontem prolongada-' Ta vigilancia. Foram a

granada lançada contra um mente com .o encarregado selhadas medidas de .P
automóvel estacionado em dos Negocios dos Estados dencia aos cidadãos no

frente á casa de um oficial Unidos. americanos residentes

norte-amérlcano,
.

explodiu, • Saigon, mas ainda não' �
causando ligeiros danos á Entretanto, os dornicilios cogita da retirada de suas

fachada do imovel. Foram dos' cidadãos norte-america- famílias.

ç:1etidos dois. suspeitos nos, em geral agrupados em

I Outrossim, fotam adota- àp.ter.minadas zonas, e .os di- Por outro lado, informa
lersos estabelElcimentos fre- que, nas operações realiz

quentádos especialm�nte por das 'entTe 21 de janeiro e 1

eles, estão. sempre. �bb vigi- do co:a:éflte, na :x;egiáo 'd

lauda do sul-vietnaIjiitas .a,r�_,.:'.llan1 Ky, centro' do Vie,ná.
magos e elemento�:�da 'p'�11- foram mortos 72 viecon

cia civil. A protej�o tla'-es- pejas forçaS govername
cola horte-amerkana de tais sul-vielna;-nitas, as quail

Foi constituida" uma co- Tan San Hut está a car�o perderam yInte l).omens.
missão· mista nOl'te-aémri:-

Rotary Realizará conferencia distrital
* A V" Conferêncta Rotária, cia, presidida pelo SJ.>. Lauro bastião Cali?,to, programou

.* O Dr. Antonio Nunes Va·

do Distrito 4651 instalar-se-á' Maia, prcJgramar o Coquetél para a noite do dia 17 de rela, Governador do RotaI')'

no dia 16 de Abril nQ Teatro' de Apresentação nos Salões Abril, sexta feira,. um desfile de Santa Catarina presidi!á o

Alva\o de Carvalho. A sessão da Escola de AprellClizes Ma- das Escolas d'é Samba do Es: magnífico conclave rotário.
solene deverij.o comparecer," 'riljheiro' ou na Diprooal. treilio. " O sr, Jacob Vilaim FilhO

as mais altas' autoridades ci- .' �s senh0!'as dos rotaria- ':' O Dr. Augusto Salazar. 'comunicou ao Presi.dente da,

vís, militares e eclesiásticas.' nos �articipantes da v' Con" Leite, de PortugaC será o re- Comissão Organizadora da
" As sessões plenárias da" 'ferêncía' deverão excursionar presentante do Présidente do V" Confevência sua disposi·

Conferência como tambeln as' 'à Lagoa na' Conceição, aonde Rotary International junto a ção de oferecer alguns en'

inscrições (Casa da Amizade)' farão passéios e um lanche· \l:" Conferência de Santa Ca- gradados de "Água � Santa
terão como local o Clube 6 na casa dê praia do sr. Il_to talina. O ilustre rotariano Catarina" para serem utH

de Janeiro. Campos. viajará acompanhado de sua zados durante os trabalh
'" É pensamento da Comis- " A Comissi'í.o de Entretf'..ni" esposa_

I .das sessões pl®arias.
são de Locajs da 'Conferên- menta; presidida pe'lo sr. Se-" ____

'.

como o Superintendente da

SUl\f4-B; manifestaram espe

rança que atéo fim da se-

mana acabe as filas do açú
car.

Disidrafacão continue fazendo
, / .

vitimas
RIO, 19 (OE) - O forte

•
calor das ultimas horas, já
causou mais de 60 casos de

desidratação infantil e cin
co de insolação na Guana
bara. As autoridades sanita
rias estão alertando a po

pulação para as medidas

".

preventivas que devem ser

adotadas em face do calor .

Ainda o caso

Kennedy

Incidentes

Novo govêrno
Turco'
�:fr-IENAS, 19 (OE)

Prestará juramente hoje o

novo GOTJêDlf grego, cons-

Itituido após .as; eleições JO-I

vadas a efeito no' domingo .

O Primeiro Ministro Jorge
Papandreu, ocupará cumula
tivamente a pasta da educa-

ção nacionaí-

.Convencão
,

do 'PTB
RECIFE, 19 (OÉ) - 0:1

convencionais da bancada,
,do 'PTB em Pernambuco já
encerraram sUa convenção·
regiohal pára ;á:,elejQã'o da
nova diretori�� O; préside�'
te 'do di retório estadual se

rá o senador. Barros de
,

Carvalho.

das 'em Saigon impo.rtaples
m�didas de protE'Qao. ! :ém
vir;tud� do recrudescimertt;g
desses: �tentados, . cujo ba"

la�ço!, desde .1.0' do corrente,
é de 7. lli.ortos e. 77 feridos.

de

,
,

,".- �

I'mposto Unico sôbre'-M'i-nerais:'
'I

RIO, 19 {OE) - Em men- .

sagem ao Congresso Nacio- carvão' e dez por cento aos

nal o presidente Goulart demais minerais. Está pre
enviou ante projeto de lei visto támbei'n '0' fundo na

criando o imposto unico" cional de mineração desU

sôbre os minerai& do País. nado a ·cobri.r às despesas
Prevê oito por ce�to para o' de ·pesquisas.

\

'Visitante ilustre
Chegou na manhã de on-.

tem a esta Capital, acom

panhado de Diretores da

USIMINAS, o seu Presi

dente, Dr. Amarb Lunari Jú

nior, fazendo-se' acompa
nhar ainda dos Jornalistas
Dr. Ãlvaro �ocha Filho de
"O Estfl.do de São Paulo", e

Má'cio Alves, da Standard

. Propag�llda.

convite que lhe formulou o

Govêrno do Estado, deven-
.

do no dia de hoje ser ;,;eali
zada Mesa Redonda às 16

horas no Auditório do Edi

fício das 'Diretorias, onde a

comitiva de.baterá com os

técnicos catarinenses assun

tos de. interêsse da econo-'

mia ,catarinense ligados ao

carvão e.
:
a siderurgia. As

20.30 horas, tendo por local
o Palácio

.

,

i\r
-;:j;'
·e

tará aJnda junto a diversos

orgãos da República de pro
blemas cuja' solução servirá

.

conclusões da reunião em

relatórios a serem enviados
aos' três' Poderes, da Repú
blica. Na oportunidade, os

.particípantes avistar-se-ão
com os Srs. Presidente da

nas e

Aproveitando a su
t

_. .
a

ama no RlO de Jan�'
. .....,lt(l

para acelerar ainda
'

as diversas obras da
LESC .. Na oportunidade
seu' regresso, procurar
entrevistar S.S.

e

)'

O-ESTA
o 1'tlA15 "N'J!I;(I ulUlO DE SAHTA CAL\Hll1t. � •

Florianópolis, (Quillta·Fei.ra), 20 de Fevereiro

<,

Conjuntos residenciais e

casas populares'
A

.

Associação Catarinen
se de Engenheiros

.

env�ou
sugestão ao Exmo. Snr. Go
vernador do Estado, no sen
tido de que o Instituto de

Previdência, do Estado, atra
vés do Setor de Assistência
Habitacional previsto

e preponderante, ao r
ciamento de conjuntos

-

.

dcncíais que se constit
por casas do tipo pop
tendo-se em conta o elev
déficit de habitação no.
tado e o alcance eminen
mente social da medida'

. gerida.

no

seu regulamento, viesse a:

dar um tra�amento especial

Prlncipe llerdere da Noruega
chegou ontem

ruega, Dinarmaca e Sue'
e por um répresentànts
Ministério das Relações
teriores do Brasil.

Publica o "Correio ,da Manhã", de 18 do corrente,
'J seguinte final de um discurso proferido. na Gâm�a
Fede·ral:

"Desta. tribuna estarei sempre ao lado daqueleS
d�putados que pugnarem pela interiorizáção do ensi'
no superior à nossa Pátria, no .sentido de franquea'
rem o ensino não apenas àqueles que vivem no asfal'
to, mas a todos que' vivem debaixo do cruzeiro do sul,

para, multiplicarmos dentro dat nossa Pátria os h'(
mens que sabem pensar e sentir, possibilitando à nos'
sa Pátria o abrimento

.

de novas comuoas' e rasgar·
mos novos horizontes do Brasil, para que ele possa,
suplem,entando a tremenda crise, atingir, o pincara
alcandorado de;> nosso destino."

.' Antologia

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


