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Frente Frla: Em curso; Pressão Atmosférica Média:
1>011.5 milibares; Temperatura Média: 35.5° Centigra-!
dos; Umidade Relativa Média: 69.6%; Pluviosidade: I25 mms: Negativo - 12,,5 mms: Negativo - Cumulus
- stratus - chuvas esparsas e passageiras -

Tem.,po Médio: Estável.
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Rompida éJ ·tréguéi no Bornea:·

I'

KUCHING, Scrawak, ,1' vêrno de Brune; declarou -------------,-------__.---�---.,..__._----.....,. ..------ --------,-------------..,...-------.......-�----:---------

(VA) - Vários soldados�. q�e a, situação ',em fembu�, "

'donésios foram; ,mortos, e .. rong era 'inquietante, e que C'
,

'

: :
-

"

,

,-

outros ficaram feridos, d,u.. muita gente. da 'regiá6 ,se ,O'
.

n· t'IJInuamrante encarniçado comba- � impressiona com. a progra-
,

te com uma pâtrullia hri7' mada índonésía pelo rádio.· I
tãníca no Bornéo Malásio, Temburong foi cenário de
segundo informou um por- violenta luta durante a. .re-

ta-voz militar. b'elião do Bruneí, .em 1962,
Um soldado britânico foi" KUALA LUMPER., Malã

morto' e mais dois ,ficaram sia - O pnín'eiro-Ministro
feridos, ele acôrdo com ,a .Tunku Âp.dut':' Ranman de
mesma fonte, a que acres- clarou, ontem, que' uma po
centou que o choque ocor- derosa "quínta-coluna" tra,
reu na montanhosa região balha ativamente para. der
fronteira de Sarawak.

'

rubar o govêrno :

e prorne-
,A patrulha britânica, en- .teu conceder anistia'e, qual

trou em contacto com os quer traidor malásio que se
------

soldados indonésios em entregue voluntàríamente e

meio à densa neblina que confesse suas atividades.
envolvia a selva. Não foi O representante da Malá
possível determinar o nú- sía denunciou nas Nações
mero exato de baixas, dos Unidas que a, concentração

�I�ont!�:;a�a.'�:�:si:iE� �:'IO'"d''00',"'e's'l-a'da vez', "l11aIor,� alcançando '

" -,

agora. entre 15 mil a 20 mil ',' : '

,

hom���, o que permite pre-
'

. I,
ver uma' ofensiva em gran-

.

de escala antes
<

do fim da

Sangue

indonésios porque êstes car-.

regaram com os mortos e

feridos ao recuarem para a

fronteira, '

f

A refrega rompeu a tré
gua que vinha prevalecendo
no Bórneo desde o príncí- estaçâo dos 'ventos.

'

pio do mês. ,Na terça-feira Ao revelar a exístência de
passada ós índonésíos dís- uma "quinta-coluna" o Prí

pararam quatro foguetes meíro-Mínistro 'da Malásia
contra as posições brítâní- apontou os três líderes po
cas da referida zona, po- -sícíonístas :

p rês os como

rém desistiram ç'le contí- conspiradores � advertiu
nuar as hostílídades quan- que seu govêrno não terá
do as fôrças inalásias .con- contemplàções, com os es

tra ataram com o fogo de. trangeil':'o':s, que forem sur

morteiros. Em 20 do- 'fin- ,preenc\ido� em 'atividades
d3.hte 'cêrca .de vihte solda- i suoversivas
d s ,bri�ic9 t� �I:''''. ,'. : .... ,
êombate com qúa:rerttl1 gner.. A Gl� etânlla enviál;a
rilheiros indonésios, Um no;va ftota, de quebra mi
dos quais foi .lilOrto. 'naS para r forçar o diSposi.•

Informa-se, por .outro la- t�vo nav.a.l da Malásia cori
do, que a propagf1.i1da indo- . �r"" ;WTIa �ventuqJ ag'ressão
nésia está aval'lGando na ri}- ,dÜ;' li,lGOuy.sia, segundo in
gião "de TemQurong, Bru· forn{o:u um perta-voz britá-

. nei, Um peaueno sultanato nico '-nesta capital.
'

encr;<lvadq entre os Estaelos As fôrças britân�cas na
malásios de Sabab. e_ S"':J.- Mal*ia ii;ot�Jizn.m 70 navios
w81\, ' de· �erra" inc1usive o por-
bJtro p�rta-yoz do Go· ta-,'iões "Eag�e"..

-

�:.:- ;C';/S' i�l., ;\;.:,�::...._.,�.�,:......--+_��---_----

, • ;;. ",I
•

. VIETNA, 1 (OE)
\;.

No-

ç), I, (VA) - O' Deputa
elo tmiz' Falcão (PSD-AL)
cUs, a imprensa· que a no

'i eleitoral mesmo q�e
aprovada em tempo

ser empregacl,9.
. fixadas para

líder Anfí-Casfri' a Preso
HAVANA, 1 (OE) -- Raul

Castro, declarou hoje que

o líder anti-castrist81 Eloy
Gutierrez, foi preso 8, ho

ras após ter dE'sembarçado
em Cub,'l. Afirmou que o

Go ("no cubano tem mais
de ,000 grupos armados

na., montanhas. Todo o

jni 'gos que desembarcar
na na será visto de, uma

outra;

Centenas de nsoes

Roubo do 500' ilhões
SÃO PAULO, 1 (OE) -- 5

dias depois do assl:).lto a pe- ,

rua do Baneo Moreira Sa-.

.1,ícia i?aulista suspeita
, que .08 assaltantes

est!ilm escondidos em ,'11-

gu ponto. da Bela Vista.
Di! ências foram iniciadas

ela Capital
a c,':lpt�ra

les, não
das

encontra-

corr!
.. .

os rumores:

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

Sukarnoreafa Ala:
)' �\ / I

O Presidente da Indonésia,
Ahrned Sukarno, atacou on
tem vivamente os Es�ados

Unidos, numa entcevísta di
.

fundida por urna cadeia de

teelvisâo
.

norte-americana.

,rios' do COngreils.o. Ao n1es

mo tempo, ,m!;.nterá enten
dimentos para

. L'1nçar seu

nome a nove r.ieríodo· na

presidência ,do ,Senado, uma
vez que sua candidatura à

------."-0

,.

SO

Dao retornará a ONU
Sukarno acusou o Govêrno

norte-amerícano de imís

cuir-se com demasiada fre

qüência nas questões inter

nas dos países sudeste da'!

Ásia: Declarou em particu
lar: "Ao diabo, com _vossa

II I_I à tHU [ lEI LII. 7P

cei' sua posição no Sudeste

cl,'l Asia, centm nervo,so da

situação política asiática. O'

jOTnfll, 'acrespenta 'que 6s

russos Dodel'iarrr adotar es

sa mel-llda �l11 �ista db eixo

sino'inêlonésio, que se est,ã
desep.vQlventlo na Ásia, co

mo taml)ém pela �nnuêl1cL<1.
de Pequimna península in

dochina': Vietnam, Laos e

Camboja.

Observa ainda o jOTI18l
que um dos objetivos, da
del.egação soviética, durante
Sll,'1 visita .será ,conseguir
<lue d' Vietnam. elo Norte fls-·
sista à" conferência comu

nista de Moscou, em 1.° de

afjrma
partidos possam sobrevi
ver, 'sãO' exagerados, ,sob aI ..

guns aspectos. Cita como

exempló ;do. que não consi
dera justo, o índice de 15
Estados nos' quais o parti
do deverá obter votos, en

tendendo que a lnedida cer

ta si)ria de 5% dos votos em
um têrço dos Estados, o

que dar\0, 7 unidades. Mas

l'ecQrihece que os índices re-

ajuda, se puserdes condi- não alimentava o propõstto
ções a -'31a". de' criar urna nova- orguní-

S 1-
"

. PulO, 1 (OE) - O presí- mou ter recebido instruçõesu sarno preCISOU que, seu zação ínternacícnnl, panda-
- _' - .

O"�U I"
dente elo Conselho Nacional da Casa Militar da Presí-pais nao regressara a I', a a atual.

.

, de Aguas e Energia Elétri- - dóncía da República, parase a organísacão ínternacto- Sôbre as relações entre' ,

1
_ f; , ca falando à 'imprensa a· .adiar 1:1 vlgêncí-i do horáriona nao 'O�' previamente Te- os Estaqos Unidos e a In- ..

, respeíto da, confusão cau- de verão para a' zero' Iioraorganizada.' "Não voltare- dOIl,épia. Sukarrio declarou
,

1
' "

. sada pelo horário' de verão, de hoje. Isto se deu, pOl'que.------..:<.-"'"..,--�-.,.._-. -r-----
_

mos a e a. - acrescentou -. qüe" deseja QU'9 ,rnelborerÍ1,
, ,

Cl
.

C
. e:-:plicou qüe a 5ntençfw do as camplicac:õr-,-,; con} a da-

, " ",', nem que a .1,ma, otnunlS- mas que' era Pl'ecisQ :;mtes " � ., <'
'

Mo' Ira An:..rra'd'e v'al' :;:s'br'lr, �ra'bil1fil'ar t'1, s�ja ,ac'eita em Seu se�o"., dê tudo, uma i�Lic1.'HICa na decr�t,9J i..nc1UiU?lq o GOil'iin� �a �l de .i�\n8i.1'o, como

.. U '. nU '. ,

..
tI - ......1":M1...)" O: Presidento .;iq'Gnpi>ib· "".':."".:.'" )'P'";ittit;'':;�''''' ,oi IA: ;"', L,:: .' ,

go,;, em de habItua! ,P"".l�O·,' CI,),Q1'.'t;)il, ],:.Ç) dc.;;r.ew, 'Ól� - ;:>rI·
,.... (

,

' ,", ,""'..... �

�'
s '-"'. -= "'."'l" ,

V! .,c", CIG. l c,,,'1,,,,,'Qó!'<�l& �:f!0:-' ""..;c,�.. ", -

1" , ,'. �,
C',",

"mn'
l'l.

'mr'
-

.

(o"
. '," """ti .�,;. • ...,.......

" .",,", h.�.: '-=� ",�y '_i''''� t .. ""', -;... -r .i-'lHl:\\iaO ao novo loran.o, ·m.úlro de fevereiro cmuo1:í,' .' �''(' :..�'?O·
t,� .. fJr;�,' ·"lJqtllo., I UlAl�_�,�aco= _Sl1uesté as!aÜco., "D(;;:«:ln-' ,

_
. "

"
.

:� ',: uM ãíí\1.)" . ,}.
" jJI'üPtlgna 110 runci('l1t1{11(�n--' nos ti�nnilil;,s � (li"'s .� f),!1ra

_

que nao nOlJ,véss�' pensarn a mawna, acred1-
_

•
, ",' ,

. �,' ',." "T
_" •

-

n

•
_ �

• •

-

.. e e tnmstornos na segunda fel- tando o laoso d'l lei cheO'a-SAO, PAULO, 1 (OE) f>UCcssao do Pré1:elto Pr0s- w das Naçoes Umdas, mus que nao se' Unlscur.m ta:nto ; P
"

.
.

.

'.

..

"'.

'S
-.

t' ta d a B!1 t M' não po-'e ainda declarou que, 1:0 momento . em ,nossa exi:s.t?ncl·!'''.
l!L

•

OI' S\1H '�e�, o ,dIret.or ram a deIxar o R,Jo lItel'aI-
_egu,�. e� a r e par r-:-, es ,ala: .. �

l1.
,

I· - "' ela AgênCia Nacional infor- mente sem hora,sllia, o sr. Moura Andrade. ser' conslderadu vltonO&(l,.
.

O presidente, dm Senado de- ---,,--- -,,- ---'_

verá proceder a abelltura
elos ,.trabalhps e�traordiná-,

Malásia

RIO, 1 (OE) - Volta-se ,'.l. �Milla.S e Energia e da Saú
falar em reforma minis te-

.

de. Na segunda. os Minis
rial. A modificação no Mi- tros . do 'Planejamento E' da

nístérío, segundo círculos Fazenda, e eventualmente, o

intimaI_?ente ligados a Pre- Chanceler Vasco Leitão eh
sídência da República, se CU!1ba. A reforma, objetiva
daria em duas fases. Na ria reforçar a posição do
primeira, seriam substitui- Govêrno no Congresso.
dos os titulares da Viação,

-'-'�'" �"" " ...__ -- -- ........
.

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

Coníusão no Nôvo Horário

---------�------.�------

TOQUIO, 'í (\lA 1 A

próxima visit,a 'do' Primeiro
Ministro sovÍ€l'ieo Alel,sei
Kqssyguin ao VietDaln do
Narté' é cbnsic1eraCla nesta.

capital. como uma tentativ,'l
do ,Kromlin -de recuperar
sua ,influência no Sudeste
da Ásia.

A composição cia delega
ção de Kossyglli).l lridicar'á
possivel,mente se haverá aJu
da' militar aos vietIl;!1mitas
do Norte. Os 'jornais japo
nêses dizem, entretanto, que
a visita será mais política
que militar.
O ,"Asahi" afirma que os

soviéticos desejam. fort::lle-

'.

em 66
ral apresentam bOll1 índice,
com inovações que realmen·
te virão' áprimorar o' siste,

.

, •.
l

ma eleitoral brasileiro.

---'_';--�,'---------

Vietnã. do· Norte
. '.

março, pa1'a urn debate en: que/ parece, em l11etldos de
t�e, dirigentes comunistas., f�vereiro.

..

Acredita-se que 'os líderes
, P:Ji: outro, lado, em Saio'

de Pequim boicotul'ào a 1\3U-
•

gen, o General Khanh de-
nião .e CJue ,alguns dos seus

aliaa.Çis farao o ·mesmo.

Segundo nótici'ls (le Mos·
cou, o con1unice.do ela visita
de Kossyguin causou s�r
:prêsa nos meios diplomá/ti
cos da capitaI soviética, on

ele se inter,roga acêrca dos"

objetivos ela viagem, �)ojs o

Vietnam dó �iorte política e

ideOlogicamente se enC011-

tm mais })rQ��in-;o ele Pe
qnim que da'URSS..
A viagem se efetuai-ü, rio

deputadO
queridos têm seu aSj?ecto
positivo, pois a redução elo

. número de partidos exis
tentes' conferirá, aós que so
prarem, autoridade para fa
lar em nome de seus eleito
res. CO]fsidera que somente
restm:ão 5 agremiações, ap6s
,>1 votação da nova lei, e

que se toma indispenSável
à vida democrática brasilei
ra· essa redução:

9
dias, •

como. finalidade l'efol'gar a

luta pelo extermínio do co

n:nirus1l10, e a 'salvação cIo
país, para evitar desastres
que prejudiquem o espírito

. de, solid,8.riedad.e e a luta
contra QS comunistas.

claro1..l ontem, em ordem do
dia, que o golpe militar de

quarta�fei1'a !Ja�S'lda' teve
...--.....__._........_-----�---�-�, _ ...____-- .. _"" ......__.. ,-..-

Salão de Arfe fdtogrijfica em
RIO, 1 (OE) - Quarenta

e nove países já' comunica
ram a comissão org:'mizac1o
ra do salão Internacional
de Arte fotografica . c(u� par
ticiparão da exposição. O

Março
salão já recebeu quase duas

. mil fotos ele' arte proce
dentes do exterior. Será
realizado pelo Ministério da
,Edu�'1ção de 15 a 31 de

março pr6ximo.

vo golpe de estado no Láos.
Um grupo de jovens ofi-

L· E I *1 Iciais tomou dé ass,�lto, '"a·

I'
"

EI oraemissora, do
.

Vietnã, -!an�
,

'

çando imediatamente pro-
, .'clamaçóes à'pop'ulação. Ao

que tudo indi�a,·· os oficiaiS
desejam· apenas a reorga

nizaç�o do alto cOl11,<:t:hdo
militar. n;opas militares es

tão seguindo para a Capi
tal lüuseana, púa por fim

ao movimento rebelde.

. ocitubro;' (lê's'te �8.ii.c)," SÓ eleve
râ- entl"4r éni vigol' a partir
de 66,) p01s ;.'Ó '·Pl'b.zo para
súa apreê�á�ã'o,l"�"pero Con
gl.:esso e' póh€ríc>1" aplicá-
cáção 'aindã" eÍh: 65' é �inilito �Ressalta o parlament!1r"

.�. J"."I�"
......

". ,.,.. ,..

exguo e trara, certam,el'lte, . pessepista que os principais
transtornos" 'tantcV âos 'eiei- ,aspectos do Estatuto dos

tQres quànto :305 (propí'{os Pâ.rtidos darão 'maior au

juizes e' autori,daClés 'a rquefu 'tenticídade à organização
c,aberá. a )fls�alização. do' pa-rtidária pi:>is a obrigação
pleito de. outubro próxin'io. dà.' châlÚada vivência parti-
Para' ,o : Ex-Governador dlÍri;.i pãra' 'os que 'desejem'

alagoailo o voto distrit<ll ,é ',' cáridltlatar.se '�possibilitará -----.-------.....-----�------,

fator negativó"' do antepro- à 'Justiçá. Elãitoral tim-con
jeto, governamentâl, pois " trôÍe 'éômpléto� clã' vida', dos
trará embarpço_s . 'a.o cur�o partidos, 'e' com Isso' serão
do processó eleitora( ,além evitad6s,' de s'a"ida, muitos
de transforma,r-se em meio e:rros 'que 'n'iaGulam ê coI
de ação db

-

coronelfsmo i.ló, cam mal o nosso" sistema
lítico principalmente no in· : p,'1rtidário. Quanto ao deno

terior, além de fazer au- l11iÍ1ado, voto-lége:nda . enten·
mental' a influência ,do 'po- de' que virá enfraquecer a

der econômico jun�o às elei'
.

irÚltrênciâ 'do -poder (\conô
çoes. ni.ico �

juntá ; ãos partidos
'O Deputado Muniz Falcão' n'l�s, ao mesmo tempo, po
acentua que a grande m.iio· crerá 'permitir 'á eleiçã0 de'
'ria das fôrças resPonsáveis ,e1ementos qiie .não 'rep1'l3Sen·
da nar:ã.Q deseja aB' eleições' tt3j:n', réalmeríte,

-

o 'espírito'
previstas no calendário do

• TR,E, infOl'mando que em

seu aspecto gerá!
'

os aÍ1te
l:Jl'ojetÜ's de· :R�fpl'll'l.a·\+ti!eito·

:r ':t:y.:

Esp,osas dos Chineses' .Estão
,Sob Custódia

/

RIq, 1 (OE) - A medida inwrensa intel'naCiO!lal, co

mo ignorantes e botocudos.
São .declarações do advoga
do Sobral Pinto, pwtesta11-
elo contra a custódia en,l

que são m"d::;tidas 4 senho
ras . chinêsas, qhe vieram
visitar se�s. maridos conde
nados sob alegação de sltb·

v�rsivos.

do Itan1araty
aprisionando
chinêsas num

e da Polícia,
as cidadãs
q_uarto de ho-

tel, é ridícula" arbitrária e

a,bsurda. O Bmsil é u�
país civilizad0, mas

atos clepoem contr.a
que seremos descritos

ê,sses
nó!",
pela

Escofa Superior de Guerra:
,

NOVO COMANDANTE
'

RIO, 1 (OE) - O brigr.t discurso de pô�se, o briga
deiro Henrique Fleiess, qU( deiro Fleiess, focaJi.zará a

tomará pósse ,depois Ó@ necessidade de que ,8. Esco·
a111,unl1ã as 14 horas, na la se mantenha em suas

cargo de comandante da tradições e fará Ul11 apélo
E�scola Superio:- de Gue!:ra, às elites democráticas bra
disse que não fará qualql:ér, sileiras, para que aumSD

alteração de pessoal naque· tem suas comunicações com

le estabelecimento, Nb seu a massa.
--_., ..........�------------_ ...... - _-.--,.---- ..'---

Israelitàs. Congratulam-se
co'm D .. Jaime

RIQ, 1 (OE) - Uma de

legação de diretore� da Fe

deração e Sociedades I8rae

Jitas do RiO d� JaneirQ vai.

se' congratular as 17 1101'.'l8

Barros Câmara, li) pela xe

@nte resolução do Concilio
EcumÉinico, inocentando o

:povo judeU da acusação ele

l'esponsn,bilic18d(�
ele Jesus Cristo: O eqcW1hp<;,

Palácio SÊLC{' .JQ
.

30 minutos (,ti hoje
cthc1eal DOm Jaime
;'

f· ;,�

com

de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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P�·ofessor t
Dr. Hermarm

M. Goergerr
do desenvolvimento do 'res
pectívo país. Dois proble
mas se impõem; a infra
estrutura defeituosa �Q sts
tema de comunicações "e

os processos rudimentares
da produção agrícola.
'Tanto o desenvolvrmen

to de cada país, como o

rntercâmbío , econômico e

cultural entre os Estadns

Ajuda à Africa, à Asia -e

à América Latina
(

dos Estados associados.
620 milhões ,nfí,(l siio reem

bolsáveis..
,

Eõmente com a ajuda
dos país� índuet-íallzados

a Africa consezuírá moder
nizar a SU'3. azrlcuttura, fo
mental' a proriucão em

geral, visando .naíor pnrtl

Em' 31 de dezembro r.fl

1963 a ajuda alemã aos .

. países em via de desenvol
vimento dist!':buiu-se. dl.
seguinte maneíra.:

,

'Total das ccntríbuícões
e créditos acordados: .....
7.407.000.000,00 marcos

,

Asia 4.308.000.000.00

marcos.

Arríca

lhões para
.

o desenvolvi
mento social e eccnomieo

dos Estados Associados,
dos quais pr6vêm (jG6 mi

Ihões de dólares do Fun
-do de Desenvolvimento
dos Seis países Europeus,
64 milhões de dólares. se
rão' .cõncedídos como em

préstimo pelo Banco Enro-
peu ele Desenvolvírr-entot
230 milhões de �lólarps

�I
I

Na cidade de São Francisco do Sul, realizou-se no úl- I
timo sábado, o casamento de Roberto Armando Ro-: I
baina, com a bonita srta. Edna Ramos. A Igreja Ma-' I
triz decorada com muito gõsto em rosas e cravos ver- I
melhos, deu contraste ao lindo vestido de noiva con-. I
feccionado em setin perola trabalhado a pedrarias. O I
amplo véu em tule, preso a uma delicada corôa, me-
11lOr realçava a beleza e simpatia de Edna. A recep- I
ção aos convidados aconteceu nos salões do clube I

1 XXIV de Janeiro I
I'--------�----''-----------I

I :::::u:: �!
I O Governador do Esta- I

. I do Senhor Celso Ra- I
I mos, assinou contrato I

� com a "pavimentadora I
I Mantíqueíra". para a" I
I construção da estrada' I
I Florianópolis .Coquei.1
I ;ros. I
I ':'-,":' .!

cípação no. comércto mun

dial, especialmente pela ex
.

ploração de' SU9,S imensas

reservas de matérias pri-

1.273.0,0000G,OQ
I Marcos africanos, dependem (\8 es

América Latina -- tradas. Além de ::tjnda e:YJ.

559.000,000,00 - marcos, capitais, Bonn até :J fim.

Trata-se de promessas de 1963 concedeu 3111 mí-
de ajuda em cap.ta.s, de lhões de marcos a titulo'

.

govârno para' góvGr'1f). de auxílio técnico, G que
Acrescem-se -as 'ljurlr,.s são 2/5 de toda. fi, ajuda

particulares r ínvestímen- d�sse gênero, a poises em

tos, etc) 'no .vator ele (;09 c'esenvolvímento. O cbíetí'
'mllhões -de y::nç')s '�?n, .:. vo visa-do é o aumento d1.·
''1963. produção agrícola, Fazeil-'

,A Africa é,:f:�'it,o e .. Ir-to das-rrrqdêlo são organíza..
VêZ8S 1�18 ir,' do-�.11ue a Ro- das para . proporcionar a.
públíca Feclel:a:r.'\da A'ema rormácão .'de ag,:��i.llt:Jres; ,

nha, 'ei1,q�w,n:Ú:{;3; sua popu no p�óprlo' país e na base,
lacão. de.' 27:2 milhões em de demonstrações pd:;bis::
1963 -'SUl'}él'::,v�/�apenas (:in- Ao mesmo tempo são corís
co vêzes. a ,rJ{t' Alem mha. truídas. escolas d� aterza-

.

A rend�:_J)e!' �Cf:'!Jjt::.t. a mais nato -e' .pequenas C\Y't,rpresas ...

'
·1

, .

I
. � .. " - , A�

..
MORTE D�. QtJlQUINHA

baixa ':dó:,; Ui;s -Con í inent.es' deste ramo, necessárl ts !):;( r
"

habitádos pó� ';1iaí'1es ;':rn 'ra o desenvolvímcnto si:t,ê· / Qt:I}Úq�iI1l:'ifll .Qu�quiiiha!
dese�vQ:iy:me;�th:,' ,3 de 300 mátíco ,

da própr.a pro íu-
.'

Grit.'3;;-�á' ao ialto D. Marta.
,.'

marcos." ção, !'l.-gríoola "e artez:·:,ll�r,;'. Come :;émpt�. fJeval'ltóu.s� cedo' fez um café" magro
. '. Cada progl;esso . ijÉi;ni.cô "JQã�j�iI1hq'e::�vali-ho'r 'iora,'m para' a �scola e o marido irri: I .', --I

A As'ia J'i:,gJ�;.rJ., 450,�n0,r":. depende d2- 'c::tpLi.c:<1aae �e tado tocou-se' pára o' ser",iço.
'

.

-,

I Obteve grande reper I
cosO e, a �'\m:.-):il':� Latina saber conservar ff'-:rsmell- "Seu" Paulo trabalhav,l:Í _na Farmácia Tupy" Trap.spor-' I' cussão 'na sociedade, o r
quatro Vê?2S mais .do que tas, 'aparelhos e miÍquinas tava .

.com cuid�do' caixas dê remédios e frascos 'de, perfu- I elegante e movimenta- i
<: Afric?, cu .)I']:lni:' "1:::UO- de, produção, razá:) p-:rOlle mes, ta,lvez até contrabàndo, em ca:rnihões alto.', ! do coquitel realizado I
marcos, são organizados curso', p8. São 9 11'o1"1s. Que sol! Dá voÍltade"de.'voor! ,voar.na- I no Querência P.'3.lace, I

rã. concerto de, máCJuina� � t.un�lmente como tlm pássaro, porque de cicia tudo é 'pe- I sob o alto patrocínio I
,o valor JI) prJC:ut.:l �0C��' instalações. q_uerio e .os gritos de desespêro nãõ chegam 1:,i. "�o I de �'DREHER", lança- I

�l' da ·Re�)�,1Jjjca: F(�dcr:J:i ,Considerando. que 40";;, JI.·1inlia janel� é baixa e'pesso olbar o'·campinho de,fu- I mento em nossa cida- I
da.'Alem�lnt,-" com '. :',76,11' d� popul!lção .afri"'3.n;� -�i\o tebol.oricle :'jogamos. Sinto o cheIro de fei1ão que'minha I de da revista "Rio Ma- I
hH'hões �:e T:r;,rcos. "é aç;i-:' . ,.

d
.'

1 15
_'.

t' f
.

d
'

'( . .

I
." IJovens, e. mcncs (e a- maEl_-es a azen o.' . gazme"

nla' de . tre,' 7<3Z:03 'mfl' 'r do nos dedUZ-Si) a' prem(}nc".a ,Depois de' quinze anos sinto' �aud'1des dela. I .... -,1
qll-e. o pr< itúo ;i:)r::iai. Je ''Lc'' da :soluçã� J;) pl'o1:;1.elI�"1, lIe Que se··p�ssou cbinigC;? Por ,que .agora este sentimen-

r�·t a JÚri: c . ensino básic'), to esquiSito?; ..... .

.

l\!:o cam:.))' ela
' il�S::l:C':'lO. Inclependênci.il e Jiberda.

.. JI.Iioir�u�.sàzinh� com,? um arüina� sem amparo.

a Améric!1 L::tl !Ut ·tes;st�·a·· de' eram "para m�Jito� páí- E' a>morte que penetra em mim e' .regres�a,' levan�o
;;0%

�

de .:.:.mtlJabctos,. a _J\� ses áfricanos V_,l1P, dadiva nos ombros 'meu .cérebr.o ·�m fOgo.'
,.

sia 67% e a' Afri·ca 80 '0 '
."

em ..parte re')ul�,�ílo (�e Quinquinha vem chegando dev,agar._ D. Marta, tem um

A Alemanhá, ja C.D';'1 �1 seus esforços, legítimos, ódio acumulado 'porque êle não pode fàzer 'nada, é fraqui-
fim da Primeira:; G�1.'�rra que oferece. 'i�créll1, pm es nho e' do�nte' gosta muito de bola mas sÓ' atrapalha· os co

J\fun,dial, foi' ,eliminada d.á cala cresceiJ�e. a.), ndV0S legas .. Jog'1" sempre, não' faz figura.
Africa, COÚTO .pott211(:Í:l coe ,donos da situacii,o diflcul-

_:_ Puxa já prá dentro seu malandrb!, Só sabes -é eo-

101:1á1. N9.o lhe ··(;abe rrú1is 'dildes de ordem -::.ctminis- mel' e 'brincar! .pu)l:a já! Quinquir1ha 'está com medo.

o r: Rssa'do' de pOL�nçi'f1 c.o- trativa-e'tn","C:l. '�m mui D. Martá 'está t�rrível: Sai fogo'de suàs ventas.

·lonial. Por. isto,;,��,.P.�:\!C',� ..?�'__�!as regiões ;:3.0 c mais O· Pega um pau e' começa ,'1 surra. Quinq\üÍlha apanha

países africanos. pro'�l1r::úi" ]Jraricó, ·mas' si;n o próirio como' um' bicho, ruim, . Ú, vizinhas' suplicam.

o, a·.lxílio alemão'!}u� ,"::Jliái ,afrl.é�u}.o, a' razt(' é{� pro.
_' Pux�! Já ·ch�ga· ,comadre, assim ,vo.cê mata o meni-

.�;ri1!�. iselito' d� ,,'r!:,n!rtuâr furictâs' 'cÜ�J��ênc!as e de
"I$uspei.ta' � !1eoCO:Olí:�a.lista, l�ta:��·�tl�tl���:, f�m \:�e�ção

,B�nn mantem. ,ret.1C'lCS .ele . dos. ,a:fncj1,]:gn , (HV!í.:110S,
aj_uda com 36,' páisl�S' 'afri· ..

emperiI1adÓ"i é,m ;ü,;a,s fero
canos .. E'

'

lógiéO;' <1ué', os ze-s,,-
,,",

>:

.

'. prOblemas sÓ'cio-ecl�nõFii-
.

De outl'Ct lado, os paiges
eo.s· ::jão' bem .mais jifieei�5 e '.' alfriçanos;",d�sejar:dQ a [.t

muito diferente. TI,)' >AfriCà,·: juda dos paíse�' ind�15trjaE
.

'c'0lD os' .seu,> 30.0' :m.v'::ós de zado'�, .não� c�D.se!jUt'm for
renda per capIta, {}:J qlle mular uma pciit.ic'a exteN
na AmGrica Lati:(ocl, :-' ü!l.de or unida

.

i) eOnS�.l·llt:V'l,
yastas . regiões. já' 8Jcall<�a- Muitos desej�m mha }i(J)j
ram um

_ respeitáni ,'.graa tica neutrali·;t.d" :::0',11 :;odqs
de de<;<;nvolvimel'lto .

.

as consequêl1,Lts, oútros
• .10.) O· ptoblel!'.�i }lilci'tt:

de ajuda à Afric<\. l' ')' el)

sino básico,

O desenvolvill1'�nto dJS pu
vos africanos' dev'� ('lJme�

çar, de fato, no i!';jr;1o eJa

instrução, Muitas v(�zes

projetos de ajuda não po
de \. ser executados por
falta de' condiç'Ões de ins

trução, as mais rudimt>l1-

tares, especialme:,ltp em

face do analfabl' t:"lJ�.o.
20.) Ajuda à .-\ fl'iea, cpe

um sexto df' todo .) a nXllw

abrange mais ou :11e110S

alemií,o aos países err. de

senvolvimento, destina-se
em grande parte (2 i3 I 8

projetos rigorosa.;:>Jellte ela
borados e julgactos, .'legun
do o seu valor e,,::ol",Ómic0-.
social, no proce8D !?,f!rál

serão empregados ,10 fo
mentei da produção, medi
ante plano S quínquen-us

OSVALDO MELO mas.

GOVERNO DE. TRABALHO E DE PROGRESSO Qua
tro anos initerruptos de um govêrno honesto, fecundo, de
trabalho e progresso constante, sem paradas, tocando

sempre p'ra frente numa decisão e determinação ,
de cum

primento do dever, marcou dia 31 de janeiro, 'a posse do
Governador Celso Ramos no Govêrno do Estado.

As realizações do Govêrno Celso Ramos. através da

CODEC·PLAMEG, SVOP E A PREFEITURÀ 'MUNICIPAL
DE FLORIANO'POLIS, enchem um' programa' .ínteíro pela
sua importância e pela maneira' com -que .esse governo
honesto e trabalhador atendeu a todas' as necessidades
não só desta Capital como as de todo. o Estado onde se

fazia sentir a necessidade inadiavél de sua ação ..
:

'O dia que marcou a data de .sua posse.'
. há' quatro

anos, apenas, não foi festejado com 'foguetes :e'-rojões so

mente, mas, com ínangurações, com atos concrétos de
riinamismo do homem. que trabalha sempre e sem ces

sar, para cumprimento d� todas' �",promessa� que - fez a

'seu eleitorado, que o, guíndóu , córn a ctmfii�ça"á cúpula
do Govêrno.

. :,..,:
.

. .

Luz, agua, esgoto,. 'escolas. em . profusão �
por ·.todG

.

o

vasto território, cataririense estão aí, á vista:� para atestá·
rem e, provarem á soeiedade, o que produziu ,.de bein' e
de not.ável, o GOVERNO CELSO RAMOS.

Até o turismo 11.'1 nossa ilha tomou imuulso e' cresce

çom a possibilidade de melhoramento de p.F-tradas e, lúz
em profusão por todos os recantos da ilha e de nossos .

"!erdejantes mo'tros, já inaugurada.
.

Um povo não poderia ter melhor govêrno, diz., a cor{s·
ciência unanime da' gente c,'1tarinense,

E'sta é a hora de ':se fl'�er justiça e não há com.o f!F
ze·la melhor, do que afirma com toda a siceridade:' CEL
SO·FOI UM ,GRANDE GOVERNAI' ORo

Escolas de Samba", I
com desfile na Praça I
15 de Novembro. I

----I'
r

:!::)::::

Rodrlgo de Haro, que na

Guanabara fêz retrates" das

mais elegantes mulheres' da

sociedade carioca, já está. de
volta, em nossa cidade.

Não participamos, mas ro- ,.I_ .---- ,,':":' ·1
mos informado!': que aconte- I Em sociedade comen- I
ceu bastante inovimentados I ta-se que no próximo I

I mês, um dos "Brotos I
I' Elegantes da Cídadé" I
'1 receberá aliança de noi- .1
I v:'ldo. ' I
r .,:,:", .!

a noite carnavalesca no Clu
be da Colina (Lira Tenis),
/promoção do "Saniaulbaia".

Helio', Lacerda e Silvia Ma-

ria Schutel, estão de casa-
.. mento marcado, para o pró
ximo dia 11, as 11 horas rià
Capela do .Divino Espírito
Santo:

I' ':",'" -I
I Muito apreciada, a de f
I cbracão da loja "Npva I
I Record" _ EEitá de pa- I

O senhor e senhora Júlio . I rabens, seu proprietá I
I rio senhor Nigo Erig. I'
I �

·1
Gonçalves, jantava. no res

taurante do Querência Pala

ce, em companhia .do Indus

trial e senhora Senegalli.

-----------------��-,._";'

(

CLUBE RECREAT!\,'O 1, DE MAIO
Edital de Convocacão

,

Já setá de volta de sua tem-

porada no "Balneário Cam

boriú", ó casal senhor e se

nhora t Nilvio Scussel (Ilil-
da).

.

---� .. !
Ontem, na maravilhosa I,
praIa "Jurerê", amigos !
e correligionários d9 I·
�ove.rn.ador . Celso Ra: I

.

I ----., ·1
mos, homenagearam o I Jantando no Querência I
'Chefe do Executivo G'l-

.

I .
Palace 11.'1 noite de sába- I

tarinerise com �m� pei- I I 'dO, o senhor e senhora I
xada.

-

! I dr. Nilton Oherem CE- I
f\iviziMança sw.:ge à janela"é demais os gritos de qui- ",,,, I I liana) 'o senhor e se I

quinb,<1. Enquantô' bate, pragueja= _;_' este vt\gabulldo! só , I :nhora Deputado Ruy I
come e bola, _

só cdme e bola! - toma, toma! e quiquinha Sábaqo próximo. 'itg- .18 � t Hillse, (Lourdes) e a I
recebe' pauladas por. todos os lados.'

' , . '.

ra8, na Matriz dO�SantisSi. .! �
srta, Nice Faria. I

Seu pai quandO chE;!ga ém casa· dá-le outra �s�ri'a, por- mo 'saCramento, .; a .cidade j-....-._;---.
,:".,,:, -I

d b '1 _'- t'
. de ItaJ':Ú, dar.sb-á

.

ceriiUõ-
. que ê�e esqueceu·se e, usc,'lr �l'lJ;.,a-no· I?a o·;

.

..
-

.

. N� outro dia a gurizada chega, 'no campinho, 'quiqui- ·rua. religiosa do Clsamento
nna arnda não' veio.

.
_ o

' de Ana Helena B�e:r, eppt·
_ D. Marta quiquinha está ,ai?' pergunta "O Leleco.·

" -_o dr. Paulo Robe�o, Ca��l�
_ Vão trabalh9.r seus vagab)mdos, quica está doente. 08', c0!1vida�os das, faJ:ÍiÍlfus
Na verdade quiquinha estava morto.

'

Bauer Cabral, serãó ré

Seu irmão Joãozinho foi quem deu o alarme enquan- cio�dos nos salÕés da:' 'O,�
to n. Marta tinha ido a venda comprar mbãer. ciedade Guarany!'_

.

An1bos morreram sosinhos, a noite, sem ajuda, por , '.. ,:' I' *':"" ,
isso não" posso esquece·los e é difícil conter meu peito q·-qe I ':"I* ri. I' O costureiro "Leinzi" I
estufa. I, Paula Bandeira Maia, i.1 I _,e�ta com a .responsabi ,

I suave carioca que' e!'lt.; I I. iidade, �dá linda, toilete I
l/preparando sua fanf l' I I da elegante senhora dr.. I
I si,!}, 'tRio IV.o Ceriten'�' I I Paulo Bauet

..

Filho I

IN'STANTA�N'l'"cOS I rioz', para acontecer ri � I I' (Miri'3.m), 'pará '8' pàsa- I
I. Carnaval de Santa C· I I mento -de Ana' Reiana I

Manuel Martins 1 da classe Vl.aJou pará o Rio I. tarina. : I I Bauer e dr. PaUlo. R.o- I
a,jim de tratar do assunto.' I ':',,':' : -I. I bem Cabral, 'sábado I

I' próximo na 'cidade de I
I Itajaí. I

·1 *.� I

EDITAL CONVOCAÇÃODE
"'''''7�''-'

�',�

.

Os abáixo ássinados,' sócios' futidadores',
do clube' Recre'iltivo IOde, M�üo, -de Barre�-.
ros, em São José, neste - Estado vém; convo-

•
•

\- - .-J .

' •

car por meio dêste'Editar tõdos 'os sóCios -., �
referido _clube,. para"nop�óxim� diaA�,q1:lin
ta feira, às 20: hor?s, nos salões ,do, América
Futebol Clube, também. em ,Barreiros, .reu
nirem-se em Asselllbléia, Geral, a,fim:de' CÍe
liberarem, (sobre os seguintes assun:tos:

1. Situação atual do clube.
2. Situação da -atual Diretoria:
3. Pedido de pr,estação de contas à atUal

diretoria.
4. Assuntos' gerais.
A Assembléia, de acôrdo com o art. 20/

letra "b", d�s Estatutos Sociais, .
deliberará

em la. convocação com a metade mais um

dos sócios; 'caso ocorra falta de número
meia hora dépois, em segunda convocação,
deliberg:lrá com qualquer nÓmero.

.

Juvenal Schroeder

no.

A sImpática Yarit' Gualberto

qti,�' no', C�rnavàI, sempre a

presenta linda fantasias. es

ta bastante preocupàda com

.

a
.

fantasia para o. próximo
feStejo de "MOMO".

éonvergelll par8, os paises
europeus, pro,�l:ra:'.,1r) estil.
r'C'lec"r nova, re1.3ções, e;-'1

termos de i�'Enlíl8.clc e in
tlep'endência, Outr,),', pl'O-

, curam· a'.luda -,1:) 'hhco 1':0-

.

viético, \l;_Jrcvcitaml.o-s0
da tensão e eh gUP,lTl fr!:l.
entre o OCHê�a'je e o mun

'-.---.--

do comunh�.i. A,,' antigas
colônias d:1 Fl'acç:l e,1I:SU-

Fertisa S. t\ .

Também o clube 15

tubro, 11a noite de sáb

re!}lizou. seu primeiro
de CarnavaL

I **ólt _...._.....

I E' 'por ·falamos. .êtb
I Carnaval, mevilÍ\ento
\1 a cidade Das ,noites f)
• sábadct e doJrtingo, 'Ii-" <I,

Afogamento
tuiram o grlll):,
procurar bJ:,i)

c1eeidjc;o a

rclaçí5r.�
Conforme ,haviamos in

formado anteriormente, i:oi 'Vítii:na do furor das· an

elas. do' mar,' faleceu dia' 17

p. pasE'ado em J�aguna.' um
'

garoto menor
.

de idade, fi
lho dq f;vJüli2. Barbato dão·

quela cidade, O ,garoto. foi
tom!1r b:mho de mar, nãO

mais regre"c::J.ndo. Mais tár·
ele seu corpo foi encontra

.do na práia.

.
, �.. .� �,'

A simpática. 'f1U"3:
. éualber-

.t9 .
que no· ea1'lVJ,v$.l sempre

a1?feSent�· �lirtdas" fantasias;
ês� bastante, preocupada
'COD(a ,·fâíítasia p;:t,ra o pró

�9 �estéjq.·�� "Momo".

com o MCE

Em 20' de julho de 1963
f oiassinado o Tratàdo (lA

Associação, entre a Comu
nidade Ecdnômica Eur1-
péia e dezoito Estado afri,.
canos, pelo qual fica ass"

g'urado durFl-nte cinco anos

um total de� US$ 730 ll.'j-·

realmente fundilda em Cri

ciúma, a. FER'l'TSA S, A. _

Fertilizantes de Santo!). Cata

Fina Sociedade Anônima,

Trata-se de notável empreen
dimento, que vem fortalecer

a indústria corbonífera de

nosso Estado, com o apro

vei�amento dos derivados

.>//://'>'
"r -,

.�-!•

JuvenaI Valentim da Silva

Ranulfo ValentIm da Silva
4-F2

"

.

..------����..----------------��----

'eeel.Dará Ex "mações le Alegria
Vena. os P os Baralí-ssimos

do carvão mineral, notada

mente a pirita, A própria
Cia. Siderúrgica Nacional

partiCipará, da nnvel empre

Sl:)., como ar::ionista,

------------------------�--------�--------------------�-----------------------------------------
, Lacerda 65" 67, 7�

Segunda os·ÜltUno:-�""
'."r

: fi
mentos nas altaS�'f�
derais, o Presid_ ',GaSte,.

Desast.re em Rj'l América lo Branco tent·. liándatO'·
\ prórregadc) ·ãt4.r19'ÍO. çBJ)forô

QWl.l1d.o ren·1iz.EI'!::t o percus me o· ,taQueriDllmtt flue -tra

so normal de Gllat,á a Uru�· mita:.Jià. eâri1ata ,Federal.
sapga, um, coletivo da ,Em-

.

!Comando jã _01 'quase um;3.

.

presa Santo ,Aritõnio, nas. centena dá assJnaturas. As

proximidades (:.e \Rio Amá- sun. se<'tal notícia estiver

rica, pouco antes de, Urus- acomparih?da de cUnho ofi-

sanga, capotoJl várias vez'$ cial. o Governador Carlos

numa cUrVa, dejxando tWJ �erda terá de mudar 'uma
saldo de três :-f�ktos e cJPiS vez mais seu dístico para
mortos. Uma 1i�s Vitima$' campatíha eleitoral, passau
foi o jG1'1lalista e l'adialiSta do para "�aéerda 70".

Seba,stião Humberto PieriA
de enciumá, alto funcioná
rie do IAPTEC da '''Capital

GRUTINBA.

DEDETIZACÃO
t

v BLOK

',Você
Sou uma má ina que ajuda a cons,:,

. truir sua casa, c barro e uma pitada de
cime1J.to ou seja: l' latas de barro e uma de

tONTIlA Ni09CIIg,
.

8I1RATAg, /)UlGA�
�UPIM e TRAflA�

EMções Estaduais
F'�') precis� e tão pouco rebo-

•
.-

car, melhores esc recimentos procure o a..

Os onze est�dos da Fede-
.ge.nte autorizado � exclusivo nesta praçaração qne deveriam reali- -

zar eleições normais em Ou-
'

sito a Rua Bento çalves., 14.
tubro do. corrente ano, não'
mais o farão, pois segundO
se anúrÍcia,. todos os li 'go
vernadores deverão' entre,
gar seus póstos em 31 de

Janeiro de 1966" devendo as

sumirem, interventores de
I signados peh presidência da

República, e homologad05
pelo Senado Federal.

�:qQ,!.corlf.s�o�de�t�,. _..
_'-., �

,

.. -�> rJ
" ,:;�\:.':.).;�1I. ':(;�,t�:�\:,:;_:

o

,dq Cf.I,fváG".

FONE' 2681 Mineiros Pleiteiam' Aumen�.

Os trabalhadores nas mi.
nas de .carvão· da região sul
catarinense� veem' de reali·
zar AsSembléia Geral, a.tra
vés seus respectivos org�os
de classe, pleiteando nôvo a·

cô.rdo salarial. O ultimo con

tr o ,teve seu termino di!:>
1.0 Janeiro corr nte. Uma

:representªnte�

\

•
"

" ' . �

::Çl/RANTIA POR 6 Mt�Eg
•

_.( i'� •
.., _

_

Adquira Agora' eu Colchão de molas
E ague-o

I'tlll2S, Presl
.

ões na ,A Mod,elar
\

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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feitos um para o outro ... Suas afinidades

e predileções se traduzem pelos mesmos gostos ... pelo

mesmo entusiasmo pela vida ... pelo mesmo .cigarro de

fumos selecionados.' suaves. cuidadosamente combinaçlos.

cigarros

.

de bom gOsto elA. DE O'IGARROS SOWZA �RU/'

'\

A, mois .ecoo!.. cooqu;s!a, �a fócoõca au!a:o::�,
�

numa I;oha� I
.

adequada para realizar com ec6nomia o trabalho "pesado". \ENTREGA IMEDIATA,. FAC.ILlDADES 'DE' PAGAMHH"O • COMPLETO
ESTOQUE DE PEÇAS PARA REPQ$IÇAO • ASSISTÉNCIA T�CNICA COM
PESSOAL TREINADO PELA PRÓPRIA FABRICA.'

,

: IM4R,�·S.A.· -

Rua Volunlá�los da P�lrla. !P81 • :Fon.:.2·)O�? • C.' Postal 2020 • PORTO ALEGRE. RS
End. T.le9r.. : 'PAl'ROL ;'Flficil: RUCII'7:Cfe 'Setembro. 1051 .. Foire '1918 .

Caixa Poslal 324 • Blumenau -:-sc . :·end. tmrffROl»ArIlOL**- ,iA II8!WII 1---.-•••1ii71·.íiI•••iraifl�%Íl'aIiIi!liiIi!
,

.

: -, '�.... , I.t� f". •

J.; ,"

Sábado ...::, 27 -'- Baile de Abertura
Domingo' � 28 - baile na Séde Social

Se�und�
,

-t--: 1.0' - Baile Jníantíl ria Séde Social
Segundá :- .l.o .Baíle Adultos D.'1, Séde Social
Terça ""7:� .r= BaIle na Sede SociaL

?S. ,BAJLES COMEÇj\RÁ():
�. -

.. � .'

Para . ":l(�jjftes as: 23,00 horas
Para iã"ÍrintiL as 15,00 as 19.00 horas..

'l\'{ESAS';__' .PRI�COS:
I '.

.
"1 .•

, " \' i �z f. , '.
_..,.�

Na SéC;l.e. S()cial � 4 noites - Cr'S 12,000 .. - paránãc
proprietários"

.

'N:a, :Séde ),ocütl .:,_� 4 'noites - CrS' 10.000. - para pro
príetãríos;

. '.

.
.

...... '_,.�.
-

�.'t
�

,�.

·.Na Sétl,e),ccial � 1 noite � CrS 4,000,
"

,�.oBS.
",

�.

-

Cada .sócio \ só poderá adquirir uma mesa.

�O<LHA,<� .'Cr$ 1,000. por noite.
'CONVIT-ES: '

ças<�l ;' ::'qrS 20.00'0,. para todas as noite';
Casal :'7 CS R.QOO. para uma noite

.

Fngi:vidÍ;,t�I: � Cr$ 15.000. para todas as noites

Inâividilai � Cr$' 6,000. para' uma noite
.. Estud�t�S devidamente {credenciados
Cr$- 10:000. para tôdas as noites

Estu(ianto, devidamente credenciados

Cr$' 4.IÍOO. por urna noite,
A possé- da mesa não dará direito à entrada, sem

necessãrto a carteira' e o talão do mês ou (anuidade

1965) OU' o .convíte .acompanhado de documento cornpr.
vador da Identidade.

INTERCÂMBIO: Cr$ p, 000. por todas as noites

,Pai' urna noite o-s 3,000,

FAZEM ANOS HOJE:

'_�1,;.,.;:c
.tornalista P.�dro Paulo Machado'
Para aquêles que ·labutam nêste matutí-:

no, a data de hoje tem um significado todo

especial,
.

isto 'porque, está completando mais

um aniversário natalício o "nosso ilustre ami

go e colega" de trabalho jornalista Pedro Pau

lo Machado, 'pessoa .que' desfruta' de. solidas
e merecidas amizades em os nossos' mei os.

- I.
•

i

O nataliciante, há mais de 20 anos. é o
\ l' - As senhas serão distribuídas às 7,0(1, horas

responsável pela· página 'espôrtiva dêste _Diá- dia 13 de fevereiro (Sábado), e a venda setá iniciada
�
-'.

d
8,00 horas do mesmo dia.

_ rio, onde'por sua inteligência e caráter e 2.-.o pagamento será feito no ala da quisícâo.

homem 'simples e honesto· .tem < merecido 3 -,Os 'convites obedecerão às exigências eststutár

e poderão
.

ser requisitados a partir do' dia 22·2-65, e

sempre a admiração e o resoeíto de todos os rão entregues após 48 haras.

desportistas de. Santa' Catarina, além' das 4 � NOS DIAS DE BAILE A SECRETARIA FUNcr

f· -

I..
" , d'

" 'NARA' NO HORA'RIO DF 14.00 'AS 18.00 'HORAS, T

unçoes que- exerce neste peno lCO e o pre-. CLUSIVAMENTE PARA VENDA DE CONVITES.

zado aniversariante Redator-Chefe da lm- 5 �. No ato da aquisição do convite o sócio solící'

prensa Oficial. do Estado, onde ingressou. em
te deverá:

.

�' ,""� : �"

,A - Apresentar a cart=íra social e o talão do mês,

1935, ainda garôto, Um dos auxiliares de 6 __: Os convites só poderão ser fornecidos pela Sec

Honorato Tomelim, na batalha que empre-
taría,

\ 7 - O convite não dará direito a mesa,que será r

ende pela recuperação da I.O.E.. a parte.
.

. Dentre las tantas manifestações que lhe 8 - Á COMPRA DA MESA TERA' QUE SER FF

PELO ASSOCIADO.
'

serão endereçadas por tão grata efeméride 1 - E' rigorosamente. vedada a entrada de merv

nós de "O ESTADO" 'nos associamos com nos bailes noturnos (de 14 a 18 anos) - só acompanh:
.

- de . seus pais.
-

votos de perenes felicídâdes extensivas a sua 2 _ No baile infantil só será permitido a dança

família. "

a idade de 14 anos.

��\""",4R-,-u"'kk-.;:;g"..."'!jiIi)i-.""'%""'*"'''''.';'''·'''':;""f�-I."""'·'_....._,......_- 3 - No baile infantil não será permitido o use

. lança perfume.
�

SR.. DAGOBERTO WALDA '-FERNAN�O' LlNHARES 4 -.A CARTEIR,A F:l()�TAL E O TALÃO DO MES
RAyeRE DA, SILVA (ANUIDADE DE 1965) OU O CONVITE SERÃO RIGC

Prazerosos .notícíamos o Com involuntário atraso SAMENTE EXIGIDOS A ENTR�DA.
decurso de mais uma' oata c-nsígnamos o aníeersárto 5 _ Os portadoras de convite terão que aprese
natalícia do nosso estima- natuiicío ocorrido dia 30 documentos. de identidade.
do e colega de trabalho sr ,p.'passado, do nosso tíus- 6 _ Os cartões de frequência ,�ão 'terão valor para
Dagoberto W�lda ,Rayc:he' tre "migo jor . e radialista carnaval.
elemento bastante relacío- Fel'llacto Línhares ria Sil- SERA' RIGOROSA1\I111:NTE- PRQTBIDO. O 'USO ,

nado em os n0'3S0S meios. va, r-eme por demais co- LANÇA PERFUME COMO ENTORPECENTE (CHERETl!

O aniversariante, que nhr-r idos nas hostes e'>t:or- Aconselhada pela pratica, a Diretoria esclarece os

nêste D_ário ocupa 'lS fU'I- dVl\� do nosso Estado, O' guintes pontos relativos ao Carnaval:

çõ�s de Linptipista e pelos t';c ,'I rn raro brllhantísmo 1 _ Não serão atendidos, no decurso dos Bailes,
seus dllt,:�.3 ao coraçàc bo- (,o�a:{',da a equipe de tS- sos de esouecímentos de carteiras sociais ou de anuidad

2 - Não serão atendíríos, no decurso. dos bailes, pe

dos ou aquisição de convítes-íngressos,
3 � Não serão atendidos pedidos de

t6grafos.

. .RESERVA:

níssiruo, «erá, estamos -er- p:·.:n.�� da Ráciio ·.;.....�ii�ã r

tos" muito cumprt-nentado eu-mente de' desaque em

nó dia d� hoje, pela. ras- !�. I' f sos meios SlJCUl.lS '"

sagenl d� . .s,ell najaücto, aos
.

culturais.
"

'

quais :fóS' de O F:d�rADO,,' Ao Fernando Lfnharea da,
nos associamos :atl�1!l'ar.>d0- Silva, cem atraso levamos

lhe e, b. 'hla'-dignis:;inm f::�- o n(,,·,:,o afetuo30 ahraço e

. milir.t yotos de -:muitas fe- aUg'm'ar'los-lhe <cTes:::entes ,

licida,d!�s. !pros�,)2':i�larlP's na, radL f'l-

,TOR E RA.DIALISTA· nia cat3,rinense.

ingressos a

, , t1ii i
..

_�..

Florianópolis, 29 de Janeiro de 1965.

,

Riram do Uvrameri10 ..:.J::F. Secretário Geral

José Elias - Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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[ornalistas estrangeiros •

'

o Ministro BU1Q,:j.kov de
clarou aue nos últimos 11

anos,' a -extração de Petró
leo l no país mais que qua-

O Ministro NiKOi'ü B!l.'- druolicou-se.
bakov falou sônrc o 1-1'0- Ele salientou . 'que a U

grosso da indústria petro- rííão Soviética dispõe de
lífera na URSS, numa en- grande')· reservas tíe petró
trevista eoleti'T:� .;1 1�1Pl'·�!�-;" Ieo e j� gás. Somente r)s

SU, com a partícipuçào oe" últimos anos.. toram des-

J�ntl'evista
.

do Minístru
Ntk()lai Baíbakov, Presiden
·t(�· do Comitê da iwl:is_tria
de Extração de

------�--------_.-'---------

J\Iaul,lcl Martins .

Vcraneo,ndo nas bela;;

praias imbitubenses, o Do-.
putado Fejoral Dr. Álv[\:,o:(l
Catão e exma. cspõ�a Sr;?
LourJps Catão, eleita pelo
eronista sociaJ I b r a j fi

Sued, como uma dClS Dez

/
Mais Elegantes de 1�G4.

:;: o ,,0

;;2-COS

farin.ha de mandi.Qc<l, cstã.o
sendo emQarcados no' "Sy
lo Ãlvaro Catão" (pi)rta de

Imbituba), pelo na.viQ ele
bandeira 'pallamenlu.

Dia 14 do
memorou mais tHll aniver
sário

-

natalíc!o :) S1'. Gerfo,r:.
do �uiz Franciséo, c_r.eJen
ciado funcionário :ia. Cel�ã,
mica Imbituba S. A.
Dia 18, ,esteve de 1'>ara�

bens o sr. Nelson Figueire
do, f\J.ncioná'rió d:;>, mesma·

el'nprêsa é Maestl':> do Co
ral Imaculada Conceição,

Vál'ias festividades

de

€.0-

Em visitq,' a esta cidaqe,
em caráter de tur:isr:as, (':s

srs. Gustavo Perfeito e

Sra. Maria de Loul'eles Per

feito; Sr. Ivo Bari?elcs e

Sra . .Iara P. Baree�os; Vic'

tor Hugo Brandão e Sra.

Arlete Perfeito
.

Br�ndão;
Sr Neves AniaraI e Sra,

L;rena Perfeitb Amaral;
Sr. Irajá Perfeito e S:1''-1..,

Julia, Perfeito; Sr. BolÍva1'

Perfeito' e Sra.' Lília Pel'- .

.... 7T-'.-....---.------...,...,.;.,...�-
.

I
, ';,,!

_ .

'cobertas no p�õs mais de

I�500 novas jaai-tas petro
líferas

.

e r.!e, gás Jaziàas es

pecialmente ricas furam
descobertas na regíào si
tuada' entre o rio VOlga e

os. montes UN.lS. /i'..ualmcn
te� nesta regíào ha mais
de 2(i de torro J petr.ueo
extraído no pais
Ao todo, n:; l),JO PéLS,�[.d0

ifu i
relí-

fei'to; Srta. Juçara Pe!'fe�
toe Sra. Zenta Pel'�eito
Paz, todos residentes na

cidade de Alegrete, DO Hio

Grande do Sul. Na cidade

jPraiana, os distint�1.'.; visi
.

tantes hospedam-se' I\LI·,)

residências dos S1'3. UrbaDo
Goulart e João Horvf1,�jh Fi-

lho.

Bastante' l1lovinll�ni:ul:) o

tUI'ism9 êste ano em Im
bituba. Incontável número
de famílias' gaúchas. como
acontece habitualmente na

él)OCll de veraneio.

jtl4a a; outros p'ij.í;se� socta . j;j.pãp, lt.ália,;' RF.t�. Fl'3.l1-
de . liS�§ . Como �3,' sabe; e: �ál i��i� �e. ,CUtii;.

.

p�íSe(l: Tcheco'-Eslov4quia, . ;M�ls ·uq.iante u Ministro
II�ng'ria,' Polôuia, P':1!"

.

'e l"ef;el'iu�&é·,· as perspecuvns
U�SS construir.un o ,:ú-;-' �,e� dese��oiviJ:neüt,) da in
oduto "Drugha", através : dllstí:'ià·,p_etroUfe::�, s':'\�iet1-
do qual o petróleo segue ca.', Elo saüentou, ·er.,/. ))�:r,
da. rernáo do Volga. oara os tícula: qpe o """';"';'I''''tC,
pdis�s nrnães, Eles t�nl� anu�':\;f\ ex�;rrv:�,:'':::ê-���J",
bém -/ j.odem -desenvolvér tróleo 1'0 .país s :�r{i, .ncs
íntenaamente sua

.

ipJús� próxi',l:r.,,,, �Iio". �!;: ",�".,
tril:l- 'quhl1iCa., ,"

'

,A''\!11 dísso, � UR�S t:'X::. .......,....... .. __..--.__�.. ,

porta H'q pctró, � J pGLrf�· o.

.,' , .'

,"

foram obtídos' n1O,i3', ue
220.000.DOO q,e tonej,\d�s
comb rstível

'

lic.uidó,
.

o Ministro fd.;�1.! q\J.G no

momento . atual o p':trdeo
é utilizado '.C!\·:l;1 vez maís
amplamente 11,<\ índústrta
química; 'ao d��PI1voivi�(m
to da cnal é dwlicáda ttt\\i_
,aJmenté atenção: ,esy,.éci:Ú .

Baíbakov lemt�ro�:' q�� a

. URSS não sóm'cn···� asse-:

gura suas ne,�e'ssi4a(ks! fje
petrdl=o coiao' também J.";

. EDJTAl
• ( _,

..- l.
•

O Doutor: ARY . f.E- de área, fazendo frent.e. ;\0
H.EIRA E' OLrVEÍllA, Norté; com dez met;ros, o�.;.
Juiz �e: Ó�reito da' de' e�J.'�ma 'con1' t.ei!.'�i.� çle
Vara 4e MCliores; 'cm João. 'Nilo, 'Vieira, ;;an�I)Ójl1'
exercíciô nó \�â�go :de H?onhecl'cló' por ioão: Am:)'l'b:
Juiz de Diteit':?' ·.da: fund.os, ,ao" Sul, <!\n}! (j·::z

. Vara dos 'Feito.� . d� metros, extremando com

Fazenda :Í')íblica,· e terras" de Antônio' Bento;
Acidentes ;,�@ fI1ra!).�- Les'te" n'nm,a.' I?�tensão de
lho da COll�.:lrea 'de ,-inte'

.

metros;' extremando
Flórianóp�Íis, C.a?:tlbl co�'1"a rua Halll Macl{a,j:>,
0.0 Estad0 :C;e .. BaÍlt�1 �.

c- Qest:é, "copi a exte�s�o de

Catarina, n� :' 'fotina '. vinte metros.. ·. extremando
da .lei, etc...

- '

('O:)l tf'tra.s <le Niltou 1\1on-
,

�ui1l!ot. Feita a iltstif10
FAZ SABER.'a,' ioiios que o ela posse, foi a mes'.n.a· jul-

.'

preserite edital, ele r:itaç5.o '!fl."a '1:.oced.ente por �e71-
vil'ein OH dêle, conhar'>· tença. E. pa_ra quP, C(!l�g\le'
.mento tiverem' que por. ao conheciment.o de todos,
parte 'de ARY BONn�AGIO l11and�u' eKPec:U:r: � pr�se,'
DE SENNA, bràsileiro. ca- te editaI, que ser/i liu!1li""
sado, funcionário d!L$ Cen- ,1.0 na forllla ela lei .e fix9.-
trais Elétricas M 'S�,":"t'! Cfl
tãrina S. A, �'csich,Ilt'; e

, .

(lo no· lugar ,de ' costu.m·'
Dado e �assaào I1'élst�·! c�
dad� de Florianópoljs, àós
vinte e seis qi�S do' mês de

'.. ,.' '.

novembro 'do aDO de 'm'1

d.omiciliado I'pst.:t Ca)itn 11, •

• foi l'PClueric1!) e1�1 u,na :1,ç5,o
Captada nesta. ddu.clc, ele US11Cfl.ryi§.0· o' 'Jr.S\'1l�pte·

nítida, � in]ugsn'l
.

ela TV ··terre1'o; 11n1 t';il'l"'-'" ,'1ibJ.a
Florianõpolis, Ganal 11. PC ,C'9 l10S ful'co,s' rio ter,;,p·,O
horário das 20 à:-; �'� ho1'<':s,
compensando uiisirr:, ç. es

fôrço e indiSCUé.Í'iel capaci
dade ,de um de SeUS r�' rr,c:
lhores.fdirigentes, ,�I.(.: tacl:;a
lista Antunes Se7HfL

j

'0110e está lccr..!lzs,df. 'uma
clns dene,)(lene}�s �·u anti-
1!'0 Servico NaciOnal ele !>,fa-:
)"l"'a, à' chrcara" "E�,�l-'l'l8.
T,l-�": 'r a-

..�:v.e�!�L1 11auro
T-""'-"'"'\f""\C:: T\�S+,'l. �-Cap!t.ft.lt CC,ffi

.

duzentes metroi' quo.drados
_' •__ : • - ��r""":'" ..�; ';_;"!.._: .• :"<:""",:,""�_:..,..-.I..o-,.. .• ,,,:,-. • ----�,_.-_�_

....

�-': i-'f:\:t..... "3� ()'

giOS:1S Jassi�:tlarão no pró-
. xiin,o dia' 29� os' festejos cb
mentora.tivos ,ao 9. aniver

sário de Vigário tIa Paró

qltia, do R!!VDlo. Pt}.· Dr. ·}ta·
. , .

.

.

ma.r :Lúiz da Cçsta. .Parti-
ciparão

.

das
.

soltmi.dades,·
entidades' .religiosas e so

ciais, Banila Musical "GuaI )
berto Pereira", (Joral Il11i

bitubá, Coral '1maculada
ConCeição, . Rádio Difusora
local.

l
J
I
,

i
....

. ,

i '

·L,

",'-_ �,

. ..

�( )

•
. 1
'r
,

t �.
,

-

.\ 1 1
i

O-'-U'"Z'
...

. '.

, � ..

•

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

l"f)V?CC'ltOS e sessenta

vi);l'l Ú�;�," 's;lbscre,ii.
c!Jlatl'o..

. E!t}, .
(Edison

Moura ,Ferro,. Escrivão
t��íci�,

.

stib'screvL
.

.

ARY PE�EIRA E
QLIVEIRA '

'

.Juiz d� Direito. P"'l.

3-2-65 '

:- ..

- ;�-

, I

"

)

IMPRESSORA

.(

possui toào� os' recursos'
e \1 neces�óc[Q e�peri.ncio p�ro goronti,. lempre O

móximo em quo,14uer seoiço do ramo.
Trabolhr.. idõneo. e .perJeito, em ·que. V.,pode confiar.

I

fátll"
fi dí�t.�

I
• j .. �I )

tolhetos - eotalÓ9ÓS
cartozu e c:orimbós
impre$los e", te�1

.. : �",:..:
'''oOpelOM

,

..........��- _,.-'"
lMPRESSORA IiOOE�.�

ORIVA�OO :�UAR'. GO�
RUA DEODORO NI Qc.á\ �.

FO�J;: Z�!?=i?���@�e :
��-

f

IttJTRÁ 'tando"e�Ú':�itk� mú.;i:c.�

1 que' � é :ip;ê'i�ntad� pelaiIS«''i).",. l .. _,' _' ..

. ., ;' prõpriÇj ,trip,: ç1� Gene. �.t';J.-'
�ja-• ./(f lado, :'un '

. encoi1à:a
inôs às' sigul�tes' nlúsi<?ás:
GENEiS ,BLÚ'ES .'

Dl se
JOKE-Y ',' :Ju:rv.'('p' - DAEU':
ÉYES ::..... ê· �rNG POR 1 L ;{

STOMP.. Coil�luSáo ,1,:' ii:
é

. uln cí.isC9 !e:td' exciusi '",
mente' p!).ra .áqueles· que n.

preêiaVaI11! este notável' r:it
nlo dos id,o: de ,1935 e que
aindi hoje', eliéon:tra fiéis

ai)i.'�ci�dorbs, e até' mesmo
estucÚos5s

.

áo áissimt.o. .

-

NOTAS: C0111 um intel'
Lo '140 4�' VÊRDE RECÓR câmbio firmado ohtre 10-

brquestl'a, Uei: ('8 :iias atu- DS' rh,rese'bt:i\ia no Brasil jas de discos em Sio Pan-

ais, na
.. Q.tl:J.1icl:;>,d(� de titu- . �la; it��ádo�a (_ lo e NV';u Record e',n Flo-

1::),!." de um exceleate ('Ul1- BANA.
'.

rian6polis, o a�i.go· d';'õCó-
junto: O 'Lp esta bom em

. ,-+ ;�; Y. ;',x rilo p'Jdi..'tá adq1lÍl'ir Lps.
j·.odos os seus "'I)rmeriores nINÁlf WÀSHINGTON: pela n:'E't�\·ie do }::!'éço Vl-

,de�de a ap;'es€r:ta�ãc da nus ts :.l\IY"'S'l'OR,Y gente ')11 oté meros.
capa até au. s�rviço de >'''·:;<.';L;�;. A gravadora AUDIO FI:"
som que ,é. muito ímpor- �O; discityem :.'s(1) <, égide. DELITY espera entrega.r
tante; não meuo·,Sprez:?ndo da �rer?jH·y..�:··Ê :�l�S t.r:b. 't,(' em breves dia.s utn novo

a Pl'oci'uç4<�.l ele 'Notman' 'do' p'.; ihténs'�� -:��i'0�Hllg'" de lancametlto. será',,- unl l<nlg
Gra�z, ·1U�\ sC!Iqe distl'192-:- IJih?:h,?�O',���: iAr!�!lÚ),'.o. po r�l?� editado .esp.�c�almen
ir b�m ::'3' .faixas, LET. der. de' suá ..

'

oomnrilc'ab1li-, te pela Bandá de' Música
ME OFF ,VPTOW'N, a:':n� dude. N6s' �d<iernó� SeJl.tlr da Força 'Pública' do E:;ta
juntamente co:m: DRúM CÕl11'; e'lr(e:,_úitÚ' em _- todos elo de Santa Catarína,.
BOOGIE - I GOT � � :"- os seus· fl�'f;J(JS:",' C()ri� vica: com um'. repertól'jo G.F,a-

. 433 _q."'"J�Y*,w.:t'� ,

e m:Nq. '3;LNG, verticalnlen�e.. ' O ej.�eUlplo' m,en t9 ,.selecionado. Vamos
.

.

SJlN� e lado OU),
. S<irli.ep;', 'está�.êu('\sep�mÓet",i� th's'·l;guâ,j;:dar..., ,

.

" ." .. j ...)�j", t�: +v�:�-�-: ��.�� .. "':: ..
'

.,", 'T"" .• '''�
"

:1'

��������

.._ .;'"

ma p trotéa óra!1$itárfn dQ
CaríÍpeão ·Estadual. O S"

" 'HamÍlto!l B0l'teta eütr egou,
ao "mascote" dozista., o

troféu GOVERNÀDOR CEI,.
SO RAMOs, peio" titl�.\;l:.)
conquistado e finalmen,te b
)3r. Francisco Dias, .'átb\t,·ó
do campeonato, passou à's
mãos do capitão: da eqLlipc
do Tabajata, .o .tl'ôh\u Go ...

v'ernador_; 'CeJso Ramos.
tlcstinádo. :ao Vice 'CAm-
peão, As afias eclúípes lo
go após confraternizaram.
se.

'.i
,

Eíc como' . termiuQu O

campeonato de futeboi de
salão, em sua ciassificação
final:

1. lugar -; Clube Do:;€
ele Agôsto, "Gamp,oáo . i,n'Tl(
,to com'O J),P�

2. lugar - Guarany de
. Brusque .com 2 p.p., Vice

.

Campeão
3. lugar Guarany de

Johwille com <1 p,p.
4. lugar. - Cruzeiro de .

Joinville com 6· !l.p.
5. lugar - Bae')8wJ. de

Jar:aguá do Slll co'm à p.p.

.

'

t C 1\ f E i H� H O� N �.� t
'

.. �
,

C A �. B� ZI TO!
'

,

,-". j' ....". ", .

----------.----------

VENDE-SE
UM LOTE MEDINDO
1!!,50 x' 20, - PON1'o,

Cl�N'l'U.U .EM COQUEi.
UQS. TlL\Ti\R CO�I O
Sl� l\JAUl:'ICIO NO LO-
CAL __;, AO LADO 'D.\

CAPEI,A

NadG rle
RESHES

, .

E.x( a. ..
'

eHl set· Cf11'rt)

Lona de' freíL�l COLIDAS
_: tif.l% �YdiS . no. al_)I Jveita

.

m<!nto CluP bJl�as:"·

CASA DOS FRE:J:
•

<

fl,ua Santos

.,

t&,.;ç:.Q ..Ie. ca
35:.0ÕO�obri""4�;:, f.j'I;��lli�Üt-.;. ,: pais são aplicados ampla-
'Será'): �óitâS" ·(;i.-il':' fÍ+tl:-if,. mente ';) üMir1'l1():) '.éLC

n;,�iel1.tQ : l�QVIj,(j' ,\:Xp'':ll'�- .íos d. :<.1 é1.(! , i. d 1) ti" -

çõés :c.:,&:·l��t�ót�" no 'J{aí;a� leu. A �J(' � .ura ,:;" .'c· ;J_l:'1S

�\sf;:: :��s ,��I��i�,�\�,�/'�)jrl��= ��ct��t: tt�t� ��';:�::����:v)P';�',l
'ih')' d"�,:o'·�)\,,·'" .r: ... ::.;:�.?. ai. ap.l.0:O::"',1�':J'-:'''' ::�r,.fa

fJÚnt·('.��:�';>;:;tçr:?/:;.' ":'1.1-( (!� �D('V,.-.7.::�·;' �'l';il) .n t

clJ.lf?/h:V;·.'. ·'.1:,:'·?)111��; d" 10'-
/ lar aó ·,;,i,xi,í", t.<-_, ,.; ,JS

'"ela>2�':'�':' }1
...

.; .�.. "� ..

j!r0.CCs�·.� G.fl ·prG,llli.�:t(, naç;.

, Fi:�;�?f��r';.fi<;: u, . é]e' 1'0. 8xplor� :.:"'8 '1;( ir 'líipi.l" ,

• !

\

-. �.., ,;; � ...... �.! ,·t � ,'. :,

.. --::�_:�-'-�'��::���::�:�'::�(-----

"
' ...... o" ,:' � ,,�,

�.. ' ".. \.: � ':�',
o'

"

e

. , ,

':'<�:,)�(;,,::��'.: ;'��"{::' "

.

'�"�M�,!

�A1�A B�ATRIZ DE MÂRr�Üleita Rainha do Atlâl1-
.:: ','" "fiCO.: Càtá'rine'nse:�d:e-;_.:-t96j "no ba'lneário Morro

,

..

", ,. • 1 dos .cQH�,e�t·Õs, �,
.

" ,',.� -::::/�����,�9� ,�
ENCQNTRA.,.SE . no, Bal

neãrib !t4�Tfo dos' DOVl?Jitos,
o ciisal;;,c,ot.çr�1el: �9.pro C\J.':'
nha ,çari1p9�; ,pr�sidem,e da

CÓÍIlissilo' 'gxeéútiITÍ1.. 'do' Pla DR. PAULO Cabl'at e a

nó do' ,c9.r�ã:o 'Nacional.," .

'.

Srta. 'nelerta Ballcr, (m1
. " '

'

" , preparativo� para .
li seu

>: .:�:< ":, ci!{o '_�' , é!l�àn].(;nto ao próximo sá-
, �:' ( .. ".. ' badQ na. Cidade de Ita-

.

'0, GO�AJ)OR. " Velso jaí., Gàrbelilotti, o decorà
R��os', e� :P8,J.ác}.t'\, l'ece- dor: contratarlo.
béu os -eu�prÍmentós '. das' '-, "

�ut<}rir,!1a4�'�; c)e pessôas "- 000

amigas �l. P�§sagem " 110

seu' quarto. a·!liversá.'rio de
. GÔVemo . .'

"

'.

..

�:000
cebenClo cunlprim�mtl).s ·],:e
'10 nascÍlÍlelito de sua. be1'

deir:a, MARGARETH,
.

.
. '

,

�,SábadO hó Iate êl\J.":·
be,.MOÚo' 'doi;', 'Coo'iei:lto;;,
roi 'reaI1zada. a 5a. Rest.á' da
R,áinh:9;édo: Atlârttiço' ·cá-'
tafin�n$é, send\)' eleita a;

· V::er�nist� . Nai�a J;3ea,triz '(1'8
�laíitilii;' represeútante da

pisia cjc' Morro dos� C,bn-'
..1e • ventGs', em segundo lugar,

, Ó'r'àcy '. :Uane Lamego, re-

presentante da Pr�ia CD.

Forte,. Alnanhã, publi�arei
· 'com détaihes' ã. grande fes
·

ta :de dois dias ("ue, aconte
ceram' :náq'uele b�lneãrie.

'000

A' RA;rNHA do
Catarinense de
NAIRA BEATRIZ

A�là;nt.i:o
1965 '

DE MAR-

TINI, próxima sexta-feira,
virá à Fpolis. para entr:e-'
vistas

.

nos programas Ra

dar na Sociedade, da TV

Fpo�is." e Rádio Guarujá.

.. '":- 000
"

I' "',' .'

SO'LÍCiTAl\WS li. '1';>l�T\1'�- D� r��i��sQ /,' prb�r.df-nte
· sà' 'de' {)riihus' Sã.o ('r�sto-. do 1\1:orrQ' 'do$ ,Convlmtos o

vam, p,ró,idências contra. '. casal .Dep,U;t'ado
.

J)'ernundo
seu agente em Ara ra:n�ua, '. Viégã:( :;::".;" .:'

, ..
'

Que, fez uma. confusão'. r,9�1
as 'passaírens -dI! comU:tva

.

..:::.. 900 _.:

flqria'rÍ9Politana I!�e esteye
---

-

, .

n o}lalntll;Ítio 1\1. COllv�ntos.·
Tre$ .d� PIara resolveI' o

Úg't_es$o ':dé vinte {": ires
passág�ri� Ues�\Uado : '-veio

gênÚ atf elll pé 1l��3 é�n-.
se2'aUt.,· iu�a.r' 'c'hl;' Crichún�h
'Falta d�: 'brga;iii;taç1io.

'

- 000-

;' .. OS FREITAS, proyrietá
rios das organizações do
bàlneário Mõrro dos Con-

a

para
, ,

,,�, ,'�,

5·"
.

.

.

.'.

,. � o

1
I'"

. _" 1

Paulo Rain",. '''Dreanl'', "'rJ:üs Bit

ter Eart". Din::),ll piJssui
,um. � c.Qntrôle de .V(!� t, ·(�rtJ.
.

(!irdinário .

'SelY'.pre imj)ro-
visànrlà ,à, 'linha melódit:a;'
A rai'nha,;{tes B!u8.3 faz-se

aCOli1panh��·. l'1e�tJ' micr08-
sulco

.

por Uln9L·. 0Nuestra
de estúdio afinadünii.na e..

um coral em aLg1ullas fai

xas, com arranjos qe Quin
cy Jones, entre out>:o..;

'J'lIE ESSl\N'.fl;'H. "

GENE ;1{lmPl�.'
"

,

.Ê' .

realm"l:t() um presen
te aO$ J.ilÜ�;("3 discófiks,
ou me!l1;),' "Jazzcofilos".
P ois as seI � :6",; 111ÚSlC1l5
anotadas llzsl:e longa d�:.

raçao ilust:am os marcvs

lia carreira d� famoso ba-
teriRta GEi''':'l� KRDFA, des
de os S'"',�3 dia', como b"üe
ris-ta de ,: BC!lfl,)' Goudman,
atrávés rlo seu' i)"jll)ji) ('\)

lno líder ôe ll;i�;-t :.!T3H. e

- x x x-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



3� 600 ,000 Joneladas de AI �dão, 'Ülbt:ftUJ ",,'" .".,'.' , .

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

Balil jOzha.iil6-y aís, ���gou-�� � : �e , Públlcas lia Asi�
.

qé+lj,r'll COUlO t�"á- -selU,lo ��t9J��q;, lÍl$tI�-ijt� 4e 1:Qvesttg!l-ç{.\O
3.l5(\{):OOO tt)p.�I�dl�if �� 1*,1- ' 'e�'1Í �rmiDado 'á ,��um..lil,a almente fia' ';lljstepe .;!�'iiQ

,

cl�midca" � 'Q� �)�!�1,lal!O
ORBE-PRESS - URSS godâo e11l'. r.aml'lo.

'

M�.lS: �:1 irão -dó' àl�od:ªo eni i-ál1\a. me;; ·de. ir�t!�kis�:i'Q, i on�e. res : dtf .Asía Central' 'ol:;lti-
. A' República Socialista sc-: quarta. parte 'd�las 'foi re- Nas príncípaís regiões' al';' J1�m. prazo .:

.. ,�'Ui.to, bteye;. v�i:'am 'espécie " d�: g�<;li!iie
"'rl'6tI'c.a do Uzpekl·sti'in. COUl- lhid ';" I'

o.' •....• .

" ''-'onvetteu':s.e.· ··em, . fe.'rtefs.·. rendi�'en� 'e' ue' meíhores :

'"
, "'" co·

.

II. PQr- J:Uq-qqúlff-S '. godoeíras do: pal$ aumeü- ,.. . ....., .,

. 'J>letou o plano estatal -íe . També,lU nas, dem�u> R<1 tou, êsté ano, a pÍ"Q4uçàq' 'c�mp'os: . �clJ
..

ue', ��� 00.9:' :
qi,lal!dà.des. teenÇ>!Ógi<:as.

aprovisionamento 'de c�re-
.• ".

,

.."
,

.

. do cito· artigo. .
.

na de areais.' Os con�trlú',: E;;tas espécies são : semeá-
- ----;--- .

Sabe-se, que a AsÚJ;. een':" �ô�es" ç()�oÇaram' 110«1 :"k�;".:, d�s' a'gorá' em todos os' col-
, "r",

t:i"&l . é' a principal regtão �e: tutll.lr�çges. l:<!tas ;,�, :á�; .
coses e' sOV'CWSés � Y!lçe-.

lmpressõ ras ·de 'SI"lk· .,.. Ser·e....e'.·n�.·
.

d' 1 oQã"
.'

lhe' '.) �41.a�e$; ,NO$ . :proxlri>qs' �.s,. kJstá() :e :da;' ;ru'('kelqf\�i\3..� ,e .� g • "

o -que ��.... anos' serão .ru;sl:rtli�ad�s;: 'nA
.

P�la' colheita' rúoolà,' d�

Fla�mu·las,'.-· Csrtaze.5'.".,... La'·p:·e:·.. I:·.a·s·..
· P��'éultivo desta' planta ..�t(�pe \la, Fome",:'J:rr�ik algQ4�0: o:' Qzb��!st.ão, vem

de�env.ólve':se em
: ritmo :11-� de' 33Q.000 �� ,"C1� ��r�l:. ocupando, durante vários

"tT d
.

{lI t' ·f·'·· celerado' e oferece' gr �o- onde será éultrvado, W1:n-. anos, o prímelro lugar 'db'
.

"en e-se um
.Ó»
a c.OI.n. ..e.'. a

..

·

...• " .''''".':--- 'e.,m�.·•.... ·.
" .

.

1 te" 1 dã
.

d' P" l' � t tal : .'� ��� �es MrSpecijy�, ,.tanto no, cl�am�� .. � '.� go. ao:'::,:. � llLlln Q.•. el(l. �o cleta G a
tôdas as illstt'1Çijes técniça,s • Neé�o, \Id�' UZQ.ekÍstão, quanto. na Tqr,. Tatn,l?éql- se cpme�o� .�s� ��. Rep�p�cas' :i� A�la dq
menté compensador. Prêço C.. 60Q.OQ'(tJ Tia· ke.mênia ..e no Tadzikistãa. sih1ilaçãó: <i�, 200.00,0

.

ha: tra,1 �ft�pas..�� qe IrlU;í.O
.,

pUl'ante Os anOs '40 poder de terr� a.dJ'acentes �Q .ca o ;B�B;ii, rjl.q�l!>tiiQ,. �r-tar com dr. Mil,ton - E�. �hia.,��· ',�� �QYÍéticQ o fen�entO �oS nal de' Kar1}��\JÚl,' � '.��� qu_ia.; .'l.rj·!t Gré��, j'::;to;'!,
apto. 802.t'

.

'.. ,,".: ',", ·3.:!tzodoa,is "da .ASia, Centta; kelp.êlÜa:..· : .'. , '" " �e�eée� ser �(\eioi1a..,
. ' dupÜcou-se, tendo aumen'" '. N!l-S novas" �rra3 das' Re 9!U!' 'á',s- .Ilov:� �\')Jd�íl' ce aJ

tà!io: a collleita ·total .. e� púplicas. 'da.' Ásia e.���': ..;'. godã'9" 'fl08-F' o})tide,s nfl

7,6 vêzes.,·.
'

�érão 'orglúJizadas :: �> sQ. eSta,çá9.·�sl'>er!me.ntil
.

do
a semeádura está· tpt�J- ycoses :."a,lgqdoelr.os'. AiL m?s .' val� ,(l� Fer�l.E!.�á; Prodú·

rnen� .

meeanizàda, nns úl- ,ino tetitpo ,q·l��.: S(3 co�t:f;ó� z.em �s mêi�.Ql·i�S Cpl);lf·;tàs
timqs anps, BratIca-se" ç.t;n e.rj: o� r i.iSt�Iiül5 .. ele

. �tt:�é� dá. 4�i�, pJ);.) 't�tl1 en!�r�i
'g.rande. escala, a me('a"'j- .çao 'nos desert"., de f\ntlg� dades .e' suas H':J,:as "j:fiõ uti
zaçãei ela colheít�.- À,

.' f��ti �eÍlté, são, eci.�fic'àdos 'j)Q- �liB:.dall p�r� ()� tecld,og da
.

,,'
- ;. ... ',' '.�'. ";,-;

oa <;le "máquinas agrícolas voados bem, urbarilzaQos> . mMs.�lta· <tU,>.,1 'dt.de Os ::e

de Tâshkent- produzit!-, du-' Á qllimizaçâó; 'dos ·Ieiro,;. jeclo�adores côtiveram uI":'
r;:mte . 'os úUiniôs 5 "ar,c�, pos é 'um fator ele

. ;Stún�' tlni�mente t!-l!lil. fibra mais
____� ...._'_..., �.�..,....;.....Ir. mais' -'de 25.000 cl�letl)ras impor�ãnéfa'. Para o úH�� !arga ,do, 2Jgodl1o

.

.14z.beko,
,\ I· , . de algo'dão,' autometoras rior a;uIÍlento do ren<hqlcp.' que' cpega a ',,2 nlm, sendo

CANASV,',I E.':)R'
. A"·.S'.'

, çle duas fileiras f' 'IlO iní�io to dós algél,40!:',{s.' o· t!ttiPie 26 de' algodão. ortglnal. pro
[; do 'a:n� e;li curso,' i"nicioa- go' de adubas fi'lnerais n�s' d��p llQ Egik ..

se a producço em sórle de :R,epublicáS' <i'a:: Al'>ia' 'de�l.., .P�ises -COIT.') l lngla�rra
aparé!hos 'de r')llue�ão pa trai, n� �no' cÍ� 1;97Ó >�e,�� p"i��i�; I�g'lSl�Nl:1; Btiigâ

. ta a colheità. Facilitou-se incoomentacj.o·· en1 5:: vey.�i ria{' �nd.til., "l;l.epal, �nd:.<>p.é-pois o trábalho 'àos 'e':" em comparaçã,Õ çoIi1.·,��Q�., �i�,� Ceilãb, Ylllén, ('
.

Çhin�
'pónÉmses,' sendo êste,' ago� .

Alimentarão' considerâvel.. cç>nlpraxp. sementes de a1-
'rá, . d,� maIor rpndimento: lp,ente os su����tos, d�{vr� I?;Qd�o � gi;menta com f:a

�as· condições d.a Asia. p�r�(i_os qU!pl1eoe de �r9�e ' se'. num . p'z:ogr!tl�H� qé inten
Central, a; irrigação j )ga'" ção �lj.S plantas, .. assim' �o-:.: �ificaç�o, qlt'� �os , P'!Ó�':
um papel fun "ameT-ltal n(: mó o' de. 'sé ·ve"Íficar à ,cÓ� nlQ'S

.

fl:iog ';}':)' .de.�(mvó�verá
a)y.9 re�dimento ao algo-' Jh��iti.,';à mtl,quin�: À l'abli çzri;. r.i��,Q' ainda mais aç:�.,
g�o. Há 40 .� poucos anos, éàÇão de pr['parados .qiÍi�. l?raqos.· ,

regava-se aoui. menoS, 'ie m,cos está' s-=!' desenvolv�ri-'" _':-'�-�-----.._-_.;.---------- --

1,4' milhões de 'ha: áé tin:- cio também' 'rio' .uzoelU;tãÓ·
,.

'A'
oe ...

ó· "d'
", :

�

"

d'
lá ",I"

j'
1 i� �

Nl::,��o�:;�f.��!�,��;:;� 'p;-':::;;:. ·';�t��a:, ".'
" "i'., ·�I_I' ,!I P..'.r." r, I J�...i: � Ilr.� .

'

..
mais de 2.000.00 de 'ha. As quantidade de'máqlli�:l:�': '" U., li I IJ 11
re.serv:as de água de o1Í<> semea:'oras e' mâq�inas pa,

.

.� "'.'
' ...

, . >"

:!:�i�:rS!�teSU�����te� �:: �: :l����:�ta���l��:���,.�� . (1'0""'111''.e'
. ':- l' .�

U i:'�'
-

L'"bp r ti3 va-o,;
guamento, anUil do Sir';

tréabe.rtos;., recol_?edoF:;ls;: '.'�. '.: .

,

'. '0r•.
'

8'I �-�
•

,.;,_,: ',',. '.. ...;,.,.' .', I�
,

---

'

-'�,' Amu-D9.ria e' ou'tros çoleto�as d� .,!-lg(ldao ma�s�. l J .

. "'; .

_,
_

rios" permitirá aumentar aperfeIçoadas e carros' au: ;:p'. ".

as terras de irrigação até to-descarre d
iÚJoo.ooo e poucos ha" E

.' .:.'
ga _o:�s,. '_.:..' 'Oij.BE·:rRESS - liolancl,a" tribuiram' entre: Seus, famin- . de outubro, quando a popu- tem o mesmo. E' um rua de-

.
'

. D'
.

il' _:t�" AtuaLtiu)nte; da-se p�os- uin� Ta�hkenL
..�un"',lo?a. -:- Avualmellte, a 3 de 'outu· tos concidadãos, deu à. ciQ,g.- lação inteira se comporta dice,do a para4as, canções,

,
De uma m,ôça que seia' at· ogl".ÇI,LiÍ, eom .

.

.

ofic1Oa, de d�;:;eT\tl>:>,' .e� : brp•. às 'o�to da maopã, os . de a éor:ragem de esperar como uma grande fami ia dan�as e bem humorados
cu'rso sc-cunda'rl'o com'p1eto·,. para ·serv.-i.ço'

. ,de se�uimento·· � .

construção peclal, que c�t1;�:C(;ii)Jll\·:·no. cidadões da/.velha cjd-ade.:--rpela libértaçfi.o.. Desde à, de
.

urú4�, 'que não �,.,'k·,e.. ce",.cle- liI;.·J,1,�,�.; ·que,�retJ..etem a. �.alé-'- de . metros CUblCOS permi- vos modelos d .. '".' :, ... ,. .,..,'. �� ��'i!! -'•. r"· ,..
...•. ,', . ,..,9,,' :

.

.

.
.'. .' ."'i' 'I§. l�pql!t!}a:� ; unfv�r§.i!ár�de Leyden se .çut,ubrp: 1§74 �sse. �imples si�aldade�. :ve}l,los; e: j ��. ��F!ifJlO �?t�e�J,.. V�dfl,.escritório. As'. interessadas 'deverão apresen-- ttnd�� reg.ar ....�.ca: �e ... ,. de ,gr�n�e re��'nNl.��;Ren-..l; .enftlkiIlun:.'à/poTta da his,Õ-·.:S'i>'ePá'Stb"-toiDMi.seo tr'.id':�i.- -vetm, rlcoJ"e"PotJtesf'c::m:em ·Õ:bir.a· rát'terniaale' e o;:'gu.

t
"

. 'F l'pe Srlh"n"i;dt 11 das 8 'as� a'c: 1.ooo.ooo",de ha: ..;J.._, ,-.. _.-"
tre elas as autl?mMieádss rica. "W,!1ag" (Casa do p'ê.!,o) nal prato 'do "DI.·S· de" Dar os mesmos pr.at.os trad ci)- lh.o .de pertencer a tlma na·'ar-se a rua e 1 '-'o nu, ,

.

...

Esta' ,,' a 'j1tutleua <.

vez Durante ""lti
'.

'
, .

.

" .', .. '
'.,

os Li mos. a-, para receber sua (],u: ta .de Gr!1qas" não somente. para nais bebem o mesmo e SEm· ção livre!11 horas. .
que se assImila o deserto, nps, os colabOradóres,· ..# p.ão e arenque. A distribui- os habit<.Ultes.Qe· Leyderi. mas _'_--

, çãÓ' é unia cerimônia apena,s também para, todos. os EXCEPCIONAL OPORTUNIDADE
surtbóUca. PãQ_ e arrenq\1e holfl.ildeses

'.

que' emprestam,1.- ;.

compõem, a .. refeição trãdi- à história pátria e à inde-· VENDE-SE UMA PROPRIEDADE'cionaI com que. se comemo-. pendênci� al�. signifi·'l. ,- .'

rfl. a libertàç'ão da cjdade fá· cação.
'.'

.'
..
!'

Ihinta,� Peorrida nessa
.

dáta E' feriadO eM Leydên.· A
eril 1574; há 390 anos atrás. Upiversidade está· fechada.
'. Para tõ!ia, a Holando . o AS crianç,'ls têm um dia de

.'

,dia 3 ·.de outubt"O represen- folga,: . as.lojl"s, os bancos. as
ta o.. Vitória. de .DaVid sObre repartições', todos cerram

GoHas. Se :é'�possiv�l (liz.�r E' suas 'PQ!rtas. Erttretant,b p;'ú
Ô diá., dá,. vitórfu de uma pe- cos firAlh em ce.�a.. Cidádãos
qüertri: cidade o gigantesco profe.SsÔres e estiid8.ntes se

�ercHo,.do soberano espa- mlstl:irã� Ms Í'l:tàS:, rer>lei')s
rihbi, . q�arido; .

há: quase -400 . tQcam' o é:apçées populares
MOS" o ,e�plrito de indepeJ:Í..

"

n�s peQuenàs e recÍ,lrVa!S p n
. .

dênciá do PQVO
\

.holandêS & tas sôbr�. �S·. �aDais; bandai-.
cocllu. Por muitos e �longos rasO tn;mula:m em tÔdàs as'
mes�s' :Leuden 'enlanguesciiu

'. cà�;' edifÍcios OU tÔ1"tés' de'-
' ..

sobo eStangulador guante Igreja:;.nM �sçreitas rue'a<;
do cêrco espanh()1. As doe�- em que nasceu RemnriT"ndt
ças � àlastravam e pe"s,as ctiança� brú,icám ,de roda,

" morriam de fome às cente- aeresderitaildo. alegria' a') en·

nas. ,E�tão
.

os "GUeux
.

de canto' de, milenar cid�de.
Mar" ·patriotas das fôrC'as A Uh1versidade de Le.·den
do Prlncipe de

.. Oranje,
.

der- foi fundada em 1575, em

rubaram os diques que pro- reConhec�ento da herói�� .'

tegiam. 'do mar e dos rios, resistência' de seus habit2n
.as terras do pÔlcÍer adjante. teso e como testeni�llo da
ilmndando a área CO'Tl a a- confiança no futuro da cija·

jUda cios ventos do outono. de.'

Tomados de pâniCó, as tro- Que essa confiança era
,

pas .espanholas fugiram, es- 'bem. fundada, dão prov,<t as

I' corraçadas pelos �lementos comemorações anuais 'de. 3
desencadeados pelos diabó-
licos holandeses.

.
/

..

:NABARLi..,
";;,._:"->â.�íiJ.',,,.,:,x. "";';';;lÔ';'��i1·i\�,tâ��\:•• ·i 'â:\i&j.�;'i,:·;t

. ----�.��.�-_.

VENDE-SE
. '.'� '. . /

Ulll terre�o me��() 1,5:i'�: 2� ':si�.
.
do na Avenida' Jorge' ': LaceJt.dâ':

.

,Ttafar,'·::com .

• J
.' • .. .

- ',:
,

... ,.; ,

CARr�'CA no Bar Pingunn � Rua. �:CQnse·
lheiro Mafra. '

. .; ,�

.

,

'"

, '

PRAIA
·L O T E S,

" .

No Melhor L�cal _' Bela·: Z6Iui ,Resi�
dencial _ Luz Elétrica .-' RUWi

.

Riv�id�s
Para Transito'de Veícttlos.

.

.' ,

Tratar com Heitor Bi�tenéOurt, aos" sá
bados e domingos no local e;'outrbs :"dias ,..

Rua Francisco T�lentinQ, 21 -2. Fõn�' 3950

,..

�---------------'----�--��--
, O Melhor S.,no. Os Mrlhotes s.ábos,·

PROPCRtlCNllM ...
-

Os Famosos Colchões Pr'ohel e Divino
Agora Em 25 McnsalL�ádes' �a. '.

A'MODELAI '

:_ ) ,.:; J,

, ·PRECISA-SE·

.. r. ... , ':

, ,.

AS BOAS O'PORTUNIDADES SÃO RARAS,
POR ISTO.ELAS DEVEM SER APROVEITADAS.

São 30' dias,' durante os quais, voc.ê adquire
conjuntos' estofados, ou salas de f6rmjca
sem nenhum tqstão de entrada.
O. primeiro pi:;lgamento ?
Sern. vQcê co·mpra., hoje e começa q pagar
depois 'dá ao dias ..

J .'

Aí está: 30 dias de oferta
'"

30 dJas de prazo para. você .iniciar
os pag�ment<?s..

, '.. .1

,O orgulho de . uma casa bem mobiliad� 'é o
orgulho de quem tem, CIMO.

, 1;', C-$'4 3(/13' ,', ,.,
J.ERONIMO COELHO

\',. ç: T ii
.,

U A s-e
,

A f,l ,
, , , of"t .....

�f� TA � '�.� s e'M 4 r� A
-:'1'

! ,
\ "j � ;,

OrE Rl A,$ (lA -SeMANA /
. �.--

o FE R T' , S (lA .� f'M 4 M Al

, n�E R T A S. DÁ 5 f M A �J At'
.

OFER T flS DA S E M. ,rY. r\! A
, . OF E. R T A '_:) '0 fl

p,

f M À M ;\
-

RT'·,.OFE ,r-'\ t') A � E M A N A,�) ..-

OF E R·' r A s /0 A �EM A,N A
orE �T.A S 1 A S [ M A í\J li

Df
�

R-T A C' n A s f M A ", t\-' ,-, I'

)
\

• •

• 1'"�.

Forma . Utilidade . PI
R�X Para ,forno Cada

Cr$ 1.190

.l\.fOnMACEBT� .�EFAZERECONOMIA
t: /1

-

; :.
.' . l'

•

., ,':

r

�, ..

NA
RUA SANTOS SAltAIVA, No. 1269, NO
ESTREITO, COM, O TERltENO MEDINDO
61 METROS DE FRENTE POR 90 DF
FUNDOS E CASA REC�M CONSTRVIDA
COM 11· PEÇAS, GAI"AGEM E, ,P'@RÃC
HABITAVEJJ.· .TRATAR 'No LOCAL OU'

PELO FONE 6�31.
---- - --_._---,---_ ..

ESCRITORl,O DE ADVOCACIA

DR. NILION PEREIRA
Adv�gado

.• iRhLA.l\.iJ� li .. BLCM�NBERG· e PEP..SJ
A. ,t1AhN.

SoLdtadores
Rua Conselheiro l\lalra 48 - Sala 2

,;l.ÇOES: CIVEIS TRABALHISTAS, CO
MERt:lAlS. PREVIDENt:1A SUCiAL ETC

.

;';'

.

"Escola Técn�ca 'de' Comérdc
"Nerêu Ramos" .

EDITAL· NO 1/65, ,

1. EXAMES DE ADMiSSÃO PARA A
ia SÉRIE DO GINÃSIO COMERCIAL

mSCFlçÃO: ,De 10 .a 15/2/6:5. .

• .. ._, . I ,
.

" '�

';' DOCUMENTOS: a) "Certidão' rle 'tlasci-
ttlehto' .

.
.

.
.

o
.'

,
,.

b) Atestado de Saúde
c), Atestado de Vacina
iTôdos os documentos deverão ter fir

mas, reconhecidas.
2. EXAMES DE SEGUNDA ÉPOCA
INSCRIÇÃO: De'lo a 15/2/65
3... MATRICULA PARA O ANO 'LEID-r

TIVO DE 19f?5
'

.' ." '. INSCRIÇÃO: De 1° a 26/2/65
CO� LAMINA. TRA�A�tCOM, O SR., UE· QUALQUER O'qTRAS INFORMA:"

tIO AV. RIO BItANCO 43 _ SOBRE,.,LO 'ÇÕES S�RÃO FORNECIDAS NA SECRE-
,.

..
.

.

.TARIA DA ESCOLA,DE 2a. a 6a. FEIRA

ESTADO DA GUA. DAS 19,30 às 21,30 HORAS:
A DIREÇÃO

4-2-65

Em uma das triilclleiras,
.

: tão SUbitamente sbandnna-
" .

d!i, úin aventuroso . menino
de Leyden 'encoiltrOu um

. caiderão. de cobre contendo

,

Leia, Assin'e e

DivúiglJe
"O EstADO"· .�

os restos de uma refei,.ão

que. représenta para os l1-abi
ta]ltes de. Leyden, desde 'a:
quela 'épocài, um alilÍlento
digrio dos deuses: Ç:lns"paqo
de carne com cenouras e ce

bóIas. E.sE-e ensopado - ou

"hutspot" como' os holande
ses o'chamam - e um magro
st\Pi'im.�nto de 'I pão e aren· ..

'que qúe os Veneráveis da
cidade imelliatamente d'So

..

rt· 'l�r
�.>

.

.TRATOR INTERNACIONAL ·MOD.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I>
o ESPANHOL E' A los de intercâmbio cultural. das entre si por acidentes

TERCEIRA LINGUA DO da humanidade. Pois é; geográficos Je) fabulosas

, .

precisamente, esta exsra- proporções. Além' disso, as

ordinária grandeza . que nações do Novo:' Mundo
ESPA- faz aparecer os lmportan- que c falam J castelhano es

�THA _ O castelhano é a tes problemas de. evo.ueão tão sujeitas no aluvião de
e homogeneidade do. ídío- emigrantes de outras, cul
ma, Apenas. um oceano se turas e a outras culturas

. para a Espanha das Repú c a presença constante dos
ganísmos internacionais, é blícas hispânicas. e estas, idiomas americanns ou au
"um dos princípaís veícu- pur sua vez, estão .separa- toctones. NeSiJ:lS condições

MUNDO

ORBE-PRESS

. terceira língua da Ter:!."a,·
Idioma otícíal nas' Nações
Unidas e em n.m-erosos or

-

(
--c--�------ -. ..._--�

'AfIADORES, TABU
,

Para lâminas

_________-w-- _ lhos' com a .I)rf�st'llca rIe :r�.

presentações
.

d,� Éspanha,:
ll'ilipina� e tiL1as ás Repú-'
blicas hi"p�nci·amerí('ana.·

. lima .das pr')!k1sta3 Que fi.

�uram. na orderr! do dia é
�'. 'constitulcãll de uma co

missão per'111lTI11te pa:ra
zf;]ar com ,';JI!c':a,riedade pa
r9. evolução homogênea do.
castelhano. Sena um in::;-'

trurnento que além. 'le ser
a .união 10 Dicionário de,
Nossa Real Acad:�mia, cu

.'8. ' elaboração p�rtici1Jal')1
s us rorres:,lOndentes ultra
márinhos, con' 'ibuiria de
ç!"Ívami:mte pari a fixa."

'çãd do. espanh0l.

ORA. FVA
Clínica Infantil

Consultório: rua J�I'ôhi�o Coelh6 no; 325
mconju. 207 ,- Ed Julieta' Fon('·. 2495 � ho
rário das 14.30 às 18 hs

'--"_------, .. �� - -.....---

Dumie1se dp. ,?aula' R'beito,
'( .

Cnh tabilidade Advo� .

..

cada Impôsto Ui:' Renda --- Emprêstimp
Comr:ulsórÍL - Reavaliaçã( do' .Ativo d�
Emprêsas (Lei 1357) _. lmpô:;tr; \rHciünfÍ'
de Re�1da (Lucros Extrao�dinários,

Escritório: Rua Cons. Mafra, 57
Caixa Postal. 613 --' FODP' :188;'

CONTRATO pr-;

IMPORTAÇãO' PARA A
TC'HJECOSLOVAQ llTV\

CANAL NAV�(r,AVW<;J�,·' QUE
REUNE 5 'M,\�.ES' -.. '

II

.1
I

QtJADRÔS' ,D/i;
(ARGENTINA ; BRASIL

, "...'
E PA.RAGUAI EM.

•.EST'eGARDi\
"

\:.... r"
.','

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

CINEMAS
CENTRO

Fone� 3.636
às 3 e 8 ]/2 hs

Horário de Verão
Cliff Robertson

Suzy Parker
_ EM _

_ EM

.' ORBE-PR�S.S· -". ALE- Censura aJé '5' a��s.
. MANHA -'- :-0 ,Ii1stitti�;) de' .

,
.

ORBE-P�E8S' _:_': :URSS lÚll�c,;Ões �1:ranl?,elraS de'" Hoxy .

.
.',

!Tc,
.

URSS eRI'á' fUIlcionan- 'Esi;llgar,dá (�epública Fe·. Forie 3435
do a vi�, f!nv:iár Volga-B5.l deral da-AI<:lmanha), cjedi- às 4 'e ..8.:U2 11s
t'co .. Esta -via llúe � ,c ca," cactQ ,ao fr:te.��·ombhj �ul-, o tenia ,maiS

.. HUdp,."ioSa
nal navegável de ri1�jÓ':" (,ex ,turf).: inte'r"'�(.�ional.

_

e'ta
que o cin�nla já abo:doil!

térisão .do l1'.ündo, 'p��!';ibm 'ex;ípndo.'em seus s81(,es ()S Ger�rd�Philipe.
tará' efetuar o

.. transporte, '-q:uad,:os do ",�ol1hC�d{'· p.r.- Jeane Moreau.
sem ,troc�r, de r!v.vlos, da 5 \ 'tv'

. Win:fr .
Wi,�r"litin .. fiXEm'

'

mil �tonelada8 .'sem:: que a' ,dr, ·,tipos pop� < .: a,il- _ .EM
via lasse 'e\itreH<t, ptUj. êles ';r.:df ,e paisa�ep' na ArGI".I1'

.

Além do '.transPQrt.3 de tin& P'I'asil: ,e' ópan :I!i. LIGAÇÕE� Al\,tQROSA3
mercadorias· abrir-se-à!) li H�, ú�., ..-PlftS e,. Un't'l'> ,hp-

.

'. ,

rihas para. p IS;;J;geirQs e liiimas de 'c:etbnejos e gau SuperYisiorL ,-
turismo. ('h,:s� dest.ac,1.nd;, os (,l'i,ti-' Censura até. 18 'árias

(,'l{ su� lllmfnosi; ,lf E' ·cô- .

NOVO JORN.\T.
INTERNAC10NAif,

."

ORBE-PRESf3, � HUN
GRIA ,_:.... Publica.ctá·', pela

-""",",*" h· • , r Casà-Editôra húngara se- São José-
ORBE-PRESS, -- PRAGA rá lànçada . .1, reviSta' '!Sic

Um contrato de importa':' catio". fl:ue tratará do�. pro'

cão para a 'rche!;oslová- blemas da seca. Com reda

cuia, de. in·.;hú'1çõ"s para a
.

ção do prof�'130r ,Sanãor
produção de ",Ç1, num va- Ehdren;yi, pub'dcarú estu-'

ler de 36 milhões d_':l er-ro- dos .cíentírícos em frances.
as. foi' firrr.ad!J· pelo "dire- russo, �i:nglês, . e alemão,

ror-geral da empresa tche "sendo dêste mm!c, únt- . •
.

RER:;1 . . ',' íntrr-. VIVER, AMAR E .MOR ..

ca, para o comércio exterí- co ól.tão de aF�:Jjt!) ,-

ar "StroJiml1.ort" Premyls nacíonet. qi.t€ vlsará-a téc-
.

.

.• Censura até 1 ani.)3snão é 'estranho que (, eas- strougal,· e pelo 'diretor da nica da sec-i, dermuita im

telhano, sujeito como .toda ernprêsa. auswíaca, "Voesl," p0rt.ã.n.

.cía a,tul'Il.mente .

A

J.,.'DI·tz'. Iirgua a uma evolução fo":
.

c'r, Herbert Koller. 'Trata- prgiiê!'!"a ,edrção' aparecerá n,

, . ',ética e smrát.c-r 'esteja se .deuni ·c;.�:-;p.!T,n'.l;>alente em �965o com 'a colabora- às 5 e,81/2'hs.
de �arbear . (60. barbas (Cm perigo .. senão de' cís- austríaca, cp � ,faqlí!-a o ção dos t,écnicu3 do COME. Horárlo de' Verão.

com uma lâmina) ma, pelo menos. de auf,ono. processo mais r.c:m1:'eriio na 'CO:r-t
.nía díalettca. produção . de aço, A� insta-

Representante n/praça I. Ramos .( o IV Congressn da LÍn-, lações adquir1clas são.' destí

Ltda - Cx, Post�l 467 - Pedidos pelo Re- iP'a, que se está realízan-
.

nadas às ru .. .díções.' ja Slo

embolso,
.

dó em
. B.��rios Aires, ,a:a- 'i áquía ori�,mal

ba de mIma?: deus lrao<l.-

'''odeias
VOte D�U'€l Exclama�ões' dr A�e�rja

Vend� �s .Prt'ços B�raH�simos
,'" 'Da'GRI.iH�E .GRUTIHIIA.

t JABES GARCIA

Honr;t ao Mérito

Através de uma s�rie de

--�-----_.

"

\

SANTA CA'l'AR'INA 'PRECISA DA BR 59

OpOJ:tunidades em Imóveis.
. / ,

CASA NOVINHA DE ALVENARIA PRONTA PAR,A MORAR Bem fun�iÓo
ilal - Com 3 quartos e demais dependências. '.,

Pode ser visitada de' 2.'3. a sábado no horário comercial.

Com entr.<:tda. de Cr$ 2.000,000 e saldo em 20 meses.

Rua Santos Saraiva esquina da Odilon GàUotti no Morro, do.Geraldo
treito

--; Es·

_ Na Rua Vereador Batista Pereira .�asa com 3 quartos e demais depende-
,

(.
"

das -'Tôda de tijolos.

_ Na Agronômica casa de alvenaria com 2e 'residências: Na Parte de .cima

2 quartos -;-'2 foalas _.:_ cozinha e banheiro; Na parte de ba�o - 2 quartof: _ sala

-cozinha e sanitário ..

_ Estreite - Rua Baln�ário __:, Gasa de material ·com garagem. Te�reno freno

te pará o mar e fundos para ft Rua Balneário medinelo Hl,40 de frente por' 54,80
de fundos .. Preço facilitado. Entrada minima;

.

.
/

'.

_ Fina residência a Rua Visconde de Ouro Preto _:.. 2' pavimentos em cima 4

quartos - 4 saias - banherro - cozinha e varaIidão: em baixo. 4 salas - 4 quar·

tos e dependências sanitárias. \

_ Casa no centr"o _ Otimo ponto comer�ial :.... Rua João Pinto com fundos

par� o baes Lfperdade.
'-

_ PI·âra Jí>ereque - Casa nova, �m ser habitada - 2 paviin�ntos preço fa
I

ci1í�ado.
'

_ Praia - La&,oa da Conceição -- Casa' com um granlie terreno. 1;3oa opor

tunidade pára loteamento.

_ No Jardim Atlâtico' - Terreno bem localizado -,metade dos preços (!or·

rentes.
. ( �I I ,� ",*li-� jlij\

........ _ ... ;;-��� "",,,h�':+i.• f.;;.%""\OI5(fiil '.

_ 'Praia
.

Coqueiros - casa de madeira de lei na praia da Saudade. Aceita o·

fertas. Bom preço.·

_ Casa no centro Rua Conselheiro Mafra - otinio ponto para comercio

_ eas,à com 3, quartos"",,": 3 salas - cozinha - banheiro e diSpensa.

,._ Sobrado Comercial e Resid'encial bem no centro - Rua Arcipreste P,!'liva.

Na frente do cine Ritz. No terreo Loja comerciaf e escritório, no a�to ampla re-

sidência. possue'ainda amplo porão para depÓsito,'
.'

_ AoartaIT"mto n� centro ,.__ Edi.fício Eduardo - 3 qúartos _ sala _ cozi·

nha - banheiro completo - terreo - li:'ara a venda ou troca' por c�rr0.
., ", .

I"

-,,:,.�-�ua São Jorge TIo.O 51 - Centro - Casa de a,lvena� com 2 �alasc_ 2 quar-

tos _ Banheiro completo e ·cozinha.
'

J

_ Terreno' em Capoeiras - Otima localização de esquina .....
· Preço· facUata-

.

do - Oportunidade Unica - U)' m x 30 m /

_ Rua B� to Oc;mça!ves � tra,vesSll dá Conselheiro M�fra - Cent.l'o - Casà

com 2 quartos - 2 salas - cozinha e banheiro completo. •

Terreno em JOinville - No Jardim .;.:;. ColOll Bairro Boa Vista. Otimo Ter-

• �s que b�n .. r(",f'ete o am- c

,."tente lueridi •.nal.·,· lnhi- .

rfl.��' '��ni nlcttizP�i . suaves

rl1' sf'nsívei e dHerenciado

I?csbírito de S;I,;!'!\' 'aisagf ns.

d�' Tubarão
• .<1. ,

Vem de ser eleita e empo

sada ,!'l, novà Diretoria dâ So- TAMBEM Q\ VENTO TEM

ciedade Recreativa Sui Ca- SEGREDOS
tarinénsê para gerir seus des .

tÜlOS no ·exercicio de 1965,·
ficando assim constituída:
Presidente :...- Arnaldo perei·.
'ra '.Habkost; Vice·Presidente.
_: TIto· Silvestre; 1.0 Secre-

.

tá;io '_ Luiz Avila; 2.0 Se·

cretáriô ..
� Arnoldo Angelo

1.0 TesOul'eíro'· _ . Severiano
KO�nig; r 2:à ':tesoureiro .:_ ..

Valdo Luiz Koenig. ' Conse

nió :Fi��al: Abe!;irdo .' Eme

rick; .JQão. Antônio da Silva,
Em visita, há pouco, a Tu- e Hermínio ,Irineu d� Sauza.

barão, a ilustra jornalista, Para ·orador foi .eleito os,. Mexiscope
em companhia do. sr: Alci- . IVan ·Nunes. Censura até lO a!'')s

des s''3.ntos, teve a oportuni- Visitantes' tI-- ..- ..----- - .: -- �
dade de conhecer os pontos JIII

de atração turística da "Ci- Proced,entes ç!a· Guanaba- • QUem conslroi, já sabe' •
dadé Azul", bem como clu· ra, onde residem, estiveram. . ...

� •
bes recreativos, igrejas, fá- em vtsita a Tubarão, hospe- II1II II1II
bricas, cinemas, Jardins, a· d,'3.ndo·se na' residência, d� JIII Tacos e Paquels .' JIII .

venidas, casas de ch�, esta- seu p:-imo, sr. Jabe� Garcia;. .

'8 d
'

F •
ções de rádio, etc. o major Alberto FaJardo, do II1II O apes orras II1II
Segundo declarações pres� Exército Nacional, e s�a li' P i .J F' M d

• JIII

tad<is a uma emissôra local, exma.�' esposa d. Zuleide Fa-' cr as .ae erro e
.'
a eira, ·

•
'

a jornalista Gilda Marinho' jardo, os quai� de�onstra-IIIII Janelas de Ferro de Correr (' Bascu.lantes II1II
mostrou-se entusiasmada ram grande satlsfaçao pelos JIII '. _

JIII

. com o nosso progres�o, di- p,'3.sselos que realizaram na. Portões de Ferro .,
'

zendo que "Tubarão. tem tu "Cidade Azul". • _Fara proo/la eotrega e por preço Illai� economicos II1II• JIII',

: Compensados �ar�ná
... Ltada :

: BUA DB. FÚLVIO ADUCCE,M.o 748 ':
• T4!le1oee 6277 .1
• ESTREITO •
• •
.• ,-:oDl,en�sados de: Pinh'o Imbuia •
• Amendoim Pau-Marfim •
• ( Loro Gonçalc�Alves '\.
•

� ·Cabrenva Moçao •
., '

) .
• Cedro Carvalho . .. II
• Fanlasia Pau-Oleo ,
•• •
• '

e os famosos •
• LAMBIIS "CIlJEPLACu .......•

;��_'!e�!�!'!!�E!.!e.�_��!T!K!"J!s..�...
:

artigos' publicados, seriianal·
mente, sob o título "Honra
ao ME\rito",' 'o "Nosso JJlr�

na1", aqui editado 'vem' foca·
lizando as pfrsór.1alidades
que mais se têm :destacadp
em atividades' socii:ds;:�' em
prol da coleti'Jidadé. tuba·

rQnense. Trat'3.·se. de
.

uma

homenagem justíssima da·

quele- órgão a quem,., na ver

dade, ml1ito tem trabalhado
por amor ao próximo:·' au·
xiliando de uma' maneira
ou outra a tôd'3.s aS inicia·
tivas ãe carater 'filantrópiéo

.

e social. Dos homenageados
até agora, figuram' os' nOrlles

.

de Anselmo
.

Cargnin Sam
paio e Maria Antunes'

.

Cor-
rêa.

Jornalista GUda Marinho
,: ,

Para uma temporada de

repouso, e'stê"e na estação
balneária das 'Aguas Ter

mas do Gravntal a jornalis
ta Gilda ·M'3.rinho, que exer
ce suas ativid!.'\des profi�siO:
nais no. jornfl "O Hera" e

na Rádio e T. V. Gaúcha, ele
pôrto,Alegre.

do' que' uma grande ·capital·.
. :pàsSutl'"

Ao . terminar sua entrevis

ta, agr�deceu ,'3.9 sr. Alcides

Sàntos, 'seu cicerone, ao pre-

feito ,DÜney Chaves Cabral,
qU:e

.

colocou um automóvel'
à sua dísposiç.ão, aos ,direto
res do, "Gravatal Termas Ho

tel'; e,' ·:hnalr.nente, a todos
os tubaronenses pela hospita

.

lidade recebida, formulando -

votos', p�râ que a "Cidade

A:zul" ,c�ntinue na rota . do

progresso.

Sociedà,de . Recreativa. Sul
Catarinense

PROTE@f·� . seus

OL�10S
.�

use. óculos
ben'i adaptados

v

'atende,nos com pxotidõo
�uo receIta de éculos

ÓTICA ESPEClAL!ZADA

MÓDERNO LABORATÓRiO

):

BAIRROS,
Glória

Fone. 6252

às 5 e ·8 1/2 hs.

Horario' de Verão

Reginaldo Kel�rnan
Simone SlgUQret,

em,

GOLPES DA VIDA

, GinegraphiScope
Cens}ua' até 1.1 a,n'.'s

Império
Fone 6295 ..

�s 8 ln ·r.s ..

Horário. de :Verão

HAYIEY MILLS

'(a inesquecível
POLLYANNA)

;__ e' _

ALAN BATES
,._ E,� _

Censul.'a ,até 14 anos

Rajá
às 8 1/2 h8 .

. Horário de Verão

.

Miguel Aceves. Mejia

,em

3 HOMENS' :DECIDIDOS

Emprêsa Edifora "'0 fSTADO'� Uda.
&il& Conselheiro Mafra IiI» - Tel. 3022 - Cab .... PoaW IS

- Endereço Telep'illco "O ESTADOh
.

GERENTE
Dcnningos Fernandes de Aqu1rio

)
"

REDAroIk:�FE
AntOnio Fernando do Amaral e Silvr.
DEPARTAMENTO DE EDI'.rORIAL

João Fr::._.cis()(l Vaz Stlpetiba - Pedro P�'110
.

,
- Osvsldo Melo � Divino Manot

Machadf

PUBLICIDADE,
Osmar Antôulo � ahlíndweín

.

DEPART'\M"ENTO r:oMERCIAL
DivinO Mariot

'

cOLABOI;tADO�ES'
.

Prol. Bar,retros ,F.ilho, Prof. Osvalao ROdrigues" Cabral,
Tito óarvaíno, Prof. AléIéies AbJ.:eu,

. Prot. ocnon ,OBro•
Lobo E'Eça, .lVIinistCo .lYlnton Lerce ela Costa: Dr. Ruben!

. Costa, Coronel Cid Gonzaga, Major Ildefonso Juvenal,

.Walter Lange, Dr. Arnaldo Santiago,' Doralécío SORres,
Osmar . Pízaní, Dr, fraÍlqiscó' �scobar Filho, ZUCY!\l&
cnado, Lázaro Bartoiomeu, Raul Baldas. Filho; Márcill..o
MeçielI'os li'ilho, Luíz H�nrique da Silveira, .A. Carlos .Bri
to, dswaldo Mo�itz, Jacob Augusto Náeul, Major Ed
mundo Bastos Júnior, _C. Ja_mund�, \Jabés G8rc1a, Nelson.
rrascaer, José Ferreira 'ela, Silva, Clemenceau, do Ama
ra. t: 6li'Ja, Jauúe Mt.mút;,,;, .vyzblna, .)OSO:: -!:,oberto .Bul;!
oofllE'f. JOã0 José Gald€lira Bastos, João Nilo Llnha=es.

Alfredo Silva, Beatriz Montenegro D'Acampor,à
'.'

REPRESENTAi-.'.rFS
Representaçpes A.S, Lam. Ltda. Rio AGB) � Rua Sena.
dor Dar.�as ii) - 5° 'andar'- Sâo'P:-l.u!o � ,\'tua Vitonl,i,
!iS? - con.ilmto, 3:;' _- Belo Horizonte - SIP ..!.. Rua (lOS

Carij6s, 558 -7 2° andar - Porto Alegre - PROPAL -

.I.uu vló!. Vicerit7, 4S6 ....,. 2·andar..
.

Anuncias meruaIlLe �oml'at0 u.i:; acôrdo com a, taoeIS,
�ro vigvl' \

ASSINATURA ANUAL Gr$ 10,QOO.OO _ VENDA AVULSA
Cr$ 50,00. .

-. .' .' .
-

, A r'fRECAO NÃO SE };tES�ONSABIL1;/'A PELOS CON
CEITOS EMITIDOS NuS ARTIGOS AS�·INADOS)

.

,

\
-

..�---

Clín�câ' Ouontopedi�frica
Dra� Iara Odila Noceti Ammon

. Métoqo p�icológico úlOderno especiali
, t.àdp .

para crianças ...
Alta· rotação
Aplicação .tópica de fÍúor (para· prevfm

çãe da cárie déntária)
,

Atenrle 'também sI'''_s�

Sowente -:OIr hora marcada
8.30 às 12 e das 14 iJo;; 18 horas

�----------------- ...----. .._----

REX-MA�CA S E PA�ENTES
Agent] OficrdJ da PropriedaAe

Industria} '.

Registl , de 'marcas l'1atent� de invenç!1<
�omes comerciais; tít;,Jo::, de estabelecimenw
insígnias fr[.3es· de prt>?agand?' e mArCaS df I

exporteções
Rua. Tenenie Silvelra, 29 - l° andar -:'

'Sala J - \ltcs d.ll CaSá Nair - FloriànópóH�
Cai�i' ?f)s1�1, $."7 _, ['0"1}(:. SJ1�

---_......._---------- ....
--

-----�--

CONCURSO Po.STAUSTA
Nôvo ordenado: Cr$ 21'6.000;00 - A

POSTILAS, de acô�(lo com. o nôvo Pl·ograma
Livraria Recol'd Ltda. rua Felipe

Schmidt, 14 - ·Fpolis.
'Exames - júnho de 1965

.

I
.

Atende pejo serviço de Reembolso Pos-
'tal - Preço C�$ ,9.0'00,00'

'-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CON�TANTE EM PROL

DE SANTA CATARINA

NO SETOR DOS- ESPORTES

Escreveu: Maury Borges'

o campeonato catarínen
se de futebol de salão; foi
iniciado na noite de sába
,do, com, 'o desdobramentn
de três íôgos, desenrolados
no estádio: Santa Catari
"na;'

CRUZEIRO INICIOU
GOLEANDO,

Na, primeira partida." da,
noite, tivemos o düéio en
tre 'Baepen1� de Jqraguá do
Sul e Cruzeiro de ,)'oinvíll"
Vitória fácil doe- r""paze-':n C'J ..,

cru'ziristas pelo alto mar-'
cador de 4 x 1. O conií.mt�
cruzerista após ter a 'vitó.
ria assegurada, pasSCill a
jogar apenas para' o ,tem
po passar.

,TABAJ'ARA SUPREENDE
CAMPEÃO DE 63

'

"--�

,Na segunda pa�'Úd� \
-de

sabado, tivemos o i.'onfr9n-

MARIO INACIO COELHO - DÉCIO BORTOT,UZZ'

'&UI LOBO - MILTON F. A'VILA - URILDO LISBOA

ABELARDO,ABRAHAM

.- � ----��--t--'�--�---------(�.-- ..__� . ,t_' � ---

I

CAM:PEAO' EST.\DUAI.
RECUPERA�SE

I .1

to entre Tabajara de B!�ClS
que e Guarany de Juínvíle,
êste "ostentando 0, título
estadual da temporada de : Em sequência. ao campeo-.
1963. "Após "na", O

"

' '

.'.,.
' ,

'na "
.

,real' 'x '

nato , estadual, . tivemos na ,Iuiciand�.a, série de par
primeira fase" esperava- '.'manhã .de domingo, ainda tNas, no. período. da tarde,

s� que o quadro ,bugrino, no' estádio $afl ta c:i�,::uína; jogaram' 'Baependi e Gua- ,

v"n�es�e ? seu an::�gonista 'a prrrtída. entre, ,Guar,âny t�ri.y, jôio' téenícamente
porem para surp .esa ,""''''1 'C '. .'-

- ,L,' _, ,

0'-'· '" e. ruzeiro; ,.), elássíco. .da fraco 'mas, que agradou pe-'
o" elenco do Tabajara se Manchester. lã::;' alterriatívas ""do marca
recuperou e acab0l!-.· por 'v�n,ceu com .relattea ta- ' .dor::' Vitória: do

: conjunto
vencer de �orma brilhalite, '1CI idade, a cquípe dO 6ua-' do,Guara'ny por .? 'x '4. '

ao Guarany . por 2 x 1. rany, pela,' contagem: de .

" i ,

6 ;X 1, reabil>itando-se: .as-: " 'I'ABAiÁR,A VOLTA ·,A
"

DOZE VENCE CôMOnll- sim, amplamente do . insu- : "VENCER'
M'ENTE AO BAEPENDY cesso contra. o TaÍJaif'l'it de' "'. : , "

Brusque.
'

,,:.A:pós :perçler para (j Clu-
be Doze de AgôsfÍ) por 'ix4,

DOZE DÁ DE SE'l"8 NO a: representação 'd� 'T�ba.l'à-'
TAR<\JARA ra" voit":'1 a' �ncoütrat a V� ..

t,ória na partida, Jitmt':) do

Chizeiro de' JoinV1Ue, 1�1ar

canelo a contagem de' :;: x O

Corria se nota, (\ elenco

brusquense do Ta1)aj�ra der

rotou ,os dois campeões de

A representacãn dr. ca

pital do Esta:do. o, C:ube
Doze ele Agôsto fê", sua e2·

tréia coritra::> Baependi _
que. já havia inaugurado .J

certame perdendo para o

Cruzeiro po!' '1 x 1. Tl'_i_un ..

fo .folgado 60 elenc'J do
zista pela' conta�em de
5 x, 1, qtle :após, tú'a v;tó
ria ,assegurada, 'passbu a

·se ppúpar em campo.-'

.

Colora,do gaúcho vence ,em Lajes,
Em· cotejo. interes�a' .JJI

amistoso, jogaram na t",·,

de de anteontem n'a, ,.;r':__
dei de Lajes. o ;ntefr.�ç;o-'

nal ,de, P,lrto Alegre, l'ivou
de, vencida' ao Guaninv lo.
cal, 'pela

.
cQntagp''Y\ :de' 3:'�

\

Fipa1izando a s'.irie dc,
jogos programado;; para
domin�o o Doz� 'enf:,'ent6u
ao Tabaja ra de B:�l!::ql'e.
Depois de múca.,· 6 x :l. o�
dozistas passaram �1.-'se UOOl-'.. . ,'.

par, entrando oS'l'e�erT/as _'_-\_,.-. ..;..'-------------- ---',--....,..--.....,,...._......---'-.-.-_�--..._--

em substitutqão' aps Utula-'
,res. Disso se 'aproveitaro!H
os rapazes de Brúsque pu..:
ra dimInuirem a contagerl1'
para 6 x 4, quandp então
prevendo um passiveI fra�
casso o treinador Rozendo
Lima, fêz voltar a' quadr:i
alguns titulares qce garan
tiram ó trfunfo éom rmiís
um tento de '.Mairilib qUhn
do' mais' pressio11ava o Ta:'

'

baiam. Contagein final:
Doze 7 x Tabajara 4:

------�__;_-------,,....,--___.;-----'--'-�___,_--

-'Brilhou, Cristóvão' n3
sua primeira ar;>rese,taçjJ

�����!�n�o=?
..

E.C. J Jreri: 2JC1
Sl'

-
_particular a equipe Após noventa minutos d'>Ia mauguraçao que se!:á. do .8. Cristovão' mesmo sen-

v

efetuada dentro em breve d
futebol corrido (:: cheio d2

'o -visitante Jlori'e de uma
'

a equipe representativa d
lances sensacio:1ais a vi �_.)-

do' S, Cristova- � apr'e:;en-
gran e lotação' .que tO.r;'O,l

u .; t
•

ria sorriu !)<)_�c� a equipe
res ,oniblis' d�t Empl'esa

tau-se dominvo em' jll,:,ere 'Florianópól'is, igualou-se :���:::e que .::1 duViua

enfrentando a' ,tcsue':7iúa ,em 'torcidá ;, con1' 'os loéis
�, foi, lUC-:1S quadro

equipe do JURERE,F". Coo' '
contando em :mus fÚ�jras

Gr.ande foi à afltif!Uda A partida
corn elementos (:0 maior

d
teve' UnI cte- '

e público que C'ompareceu senrolar d,os' l,na;s"';'
envergadura tecp.ica qt<e

':!'Jrau-
ao campõ afim de ineer',- tes mexend'o

seu oponente.
, com O:.i Il0r;vos

tivar seu clube a vitól'ia, e da plateia.
No primeiro cempo com

um gol fie bela feitura ):e
lo ponteiro, Hélio f' com de ..

fesas' sensacionais d') ar-

Queiro Getúlio uma das
grartdes figuras da parl;i
da conseguiram os visitan
tes a vitória pelo escore

minimo.

.

No segundo tempo (..Lui
zmho aumentou p�U"a õois.
para no final JUli) a"otar
o gol de honr.a d03 locais.
Forcmou o São Jristovão

com .Getulio; Valter Ma
zinhQ Nelson e Prequeca
e Zebra: Hélio Hernan
des Ivan e LuiziDho.

o

Julga'm'ento s'erá' sexta-feira
o protesto interpósta pelo

Santa Cruz contra o Ca�a
dorense deverá ser aprf:,:r[t
do sexta-feira desta s,m';l-

O Santa Cruz .lá au"! (1)11

os documentos necessários,
I�lusive uma -certidã,o da
Federação Paulist;:t.

�'.-------------,----------------

A co'locação do, :Campeonato ,da
'Zona litorânea

Faltando apenas uma

partida para o término do

turno, do carn!Peonato ca

tarinense de futebol, ZOrlJ.

litorânia justamente o pré
'lia América x Guarany, pis
como se apresentam, 9S
clubes na tábua de elas..

sificação:
1° lugar

com 3 P.P"

2° lugar - Olfmpico corl
5 p.p.
3° lugar - Figueiren,

e Metropol com 8 p.p.
4° lugar Barroso e

Caxias com 9 p,p.
5° lugar - G'lar?ny e

América com 11 p.p..
6° lugar - Mal'cilio Dias zO Clube

e Tupy com 12 p,p.Hercílió"

PaJ'meiras, campeão catarinense
de basquetebol

Apresentando atuações destacadas,mas
decepcionando na partida final contra o Cru
zeiro de Joinville quando incIusiv.e chegou a

perder por 47 a 43;, a re:presentação do P�iR.
n.eitas de Flo�olis, tornou�� '() oovc

.

campeão estadual, '11elo critério de 'gol avem

l;a1l�.,.,'Maio�� �etalhes "Sic.em .nossas próximaE

Joinville sõmente petÚ�do complementar o, DOí�� pas-

Para o Doze, 'represe'nt'an'te. ".

iar' a itelcs ur enteu ,':ou ,a. Jog _" .c 1 _." .·u,v.",

da capital do Estadô. serro se aventurar :t,lr mui-
, " to, à�3rente', .€"0, qlúualw,

IN1;'ERROMl'IDQ .' O :.T9GO ' procurava {;. tod'J.· transe

DO�E x GUA.R.I\N�, . .surpreenâer .

'.

�.'. es;t:w ira-
. ,� �

. '"
" d0zistas; �', f:" •

Quando 'deéQrria�n ':13 mi-". -Ccntudo, após, um Ian
nutos da, fase ínícíal, o::) r-: çarnento em: prerundídaue,
bitro ·F�ancisco.:

'

Di;ú;, ,'dE: Mauri!io' livrou-se , .le seu.
Blumenau, resolveu' -por. marcador .e .. elevou para.
bem, suspender, ':1. parttda '�. x O,' a contagem,' e --<;iH?
devido as chuvás';-q1.ie,,2.ei�� contip.'uo�l até'c:1 '.final da

\ '. ,.
. -

(

xaram' a' <uradra':do',,:c,;<iá-', part,i.da.. ... dozístas procurariam .man-

d�o 'Santa Catarina em cs-. ( ."
"

.

ter a invencibilidade "e COl1 Após o oruzeíro razer à

tacto ímprátícavet- ,i'Depois.·, BAF;PENDf quístar' O' eampeonatc. No-' entrega dos pomos ·'Ucial'"

dê discussões e -ehuva ptt-· .
"

, ,,".' . BAPE1\Int ta-se -uue se o Doze �i'-' mente ao Doze, houve as

rou e apos escoarnent.,' '(�a desse' para o c�uzeiro' mes-
.

sólénidades de entrega 10's'

água da quadra; 'j pr6rlÍq ',APÇlS 1:111 primei!';_) teürpo mo assin'l seria. o ca�peiil). troféus ..O sr. Waldir Ri-

teve' seguimento c'on' 'O "x,,'-O' em 01n consoo' 'e' P01'S so'mente perdp.ria o o<;>;ro,', i'':'?s;dc!11;e da LANC,
� • ':

"

.� �"l;m (aI_ [�::tS

no marca�or. 1', x O, a: represerli_;�ç8.0' do clube da capital tal char,ce deu destaque :1: c;tmpanh3

Maurilio. "nuD'? b'Ja. est;')- Tabajara de Erllsquê', aca..:' se viésse, a cair rliante do do Doze e felidt. ...:l' nos

�ada deu a prim,,;.:::l. ,V:l;"- bou por Hm�:Cl' o nJjI"-S(;l- ,
Cruzeiro por um''!.' contg.. atletas e (llL''-!�''res r.;.elo

tagenl' para 'os d'O'ZI-- t' t 't j' J 'd '1 gem' 'superl'or' a 7. x O'. o brilhante fei�'o, éntregp.:ndo',
, , S ,'iS

"

an e ,e a�'2,t_;l[a ,u O',;,
• �

plaCJlr com: qU'e tàminou, � o Baep'�ndí�' pele marr:fi,,-1(\r que 'ninguém acredit.ava. ao treinador H,o-zenda Li-

,primeir� fase, Na'
,. et9.pa . dé 3 x O. Medianté êste futo, os !'€S- (continua na 4° pagina)

6nARANY VEN.CE JôGO

,;: EQUI.,LIBRADO

PEDRO PAULO MACHADO

COLABORADORES ESPECIAIS
MATJRY BORGES - GILBERTO NAHAS

, , ,GILBERTO PAIVA

COLABORADORES

Nesta partlda, o f).r:juf'iro
Nilson do L�·,�'pÉ:ndí. f>11 a

grande fígura, reaízando

um punnarto . de' grandes
defesas, sendo muito aplau
di-do pe!o pequeno pÚ1,'i('()
presente.

pensáveis pelo Cj:uzeiL"o re

solveram entregar os pon
tos pois os esforços de seus

atletas seriam em vão. As

sim, o Clube Doze ce Agôs
to, tornou-se o nôvo cam

peão .estadual de futebol
de salão, temporada de'

1964, roubando o titulo

que estava de posse do

Gurany de Joinville.

A FINAL f.,�Ü.a:: NAO I10rVE

A, partida final l·w)'l:_.ri�.
as equipes do' Cl'UZOiJ.·o, ,

e

do, Clube Doze. C!lUmdo' 05 SOLENíDADf�S

,-------_ ....... ___..._._--..:"------

Fiuue�Jense· com ,�'5 desfalques "afugu melhor
mrS. Avaí couseuuiu empata'r nos instantes finais

GOVERNADOR ra' ser entregue ao quadro
Num 'espetácnlcJ' riC�), en1

movimentàção; 'p0rém po
bre em técnic?1." Avai e Fi

gllei!'ense reall;>;a,ram, na

no!te de anteônten' 11') es

tádio, da._ rua. EQ.[:a·llwa, o

prii11eiro chóq\'? da. rivl1li

dade da ,tempolad,l.
O 3'ig,:eiren:';0' �nt.r()u em

campo e 'jogçm' o:; noventa

minutos desfalcaào de na

da ,menos d� cinco "all)!:('s

como são Jóée1y, ':3el'gio,
,M�,':'i €oco, Va!éri:> e

do, (,Ue, a ,dirc-�(;ão
grlt alegou eslarE'rn

Ronal-
alvine
�)s m(;s

mos contúndidos,' ma,; q:J€
foram poupados com vi,,

t,ai; ao jogá d,' rhmingü
pr(Jximo, com c: Olímpico.
Qmmto "lD ,\\'al. jogou

completo e teve que jogar
.

tributo à sua, a Ilf;ônda de

mais de um mp.,'::le jog;os
�mbura não ;-;e_' descuidasse
nâsse períod0 r10S 'treina

mr;;_1(os JOZ')1l p,'s�;i;�!a
mente o alvjc,;;,é)-;�'� que pri
mau principa]mf'JiGe pf:la
falta de harm0niá 'em S'j-

as l!nhas', ao eo�,tr�ri:) ,0
"lnt:agonista. ·�ajos jo::;adn
res se ent.e;:i.ol'._Fil IHuilo
bexn.

Caracterizou se o !l!at.eh

pela superiol'irlri cll' técnica
do quado 15ri"m:ld) ;")f Jo

sé [-.morim, ql:.'c srjabe ofe
recer c· lado bu;n d,) e�pe
tácnlo, jogan'lo desenvolto
e tranquilo pois as falhas
do fldverS2,l'io puderam ser

constatada e;:>1 ca(l� lance
tal o descontrôle do "on
ze" azul e branco que por
muito pouco não saiu de

.

Os campeões e vice.campeões·
,

salonistas
Doze de Ag5st,)

que levantou brilhan�e :nen
te' o título de campe10 es

tadual de 1964, contou cpm
o seguinte quadro base:

Fausto e 'Biazotto; Mauri-
lio e Dourado.�

.

,Jogaram ainda no trons
curso do campeonato: AI:
varo, Marcia Pinto, e F/er
ri.
O Tabajara de Brusque,

uma gratá surprêsa nHS

disiPutas dêste campeOl.-la
to, àtuou com o seguinte
tearn base: Wilson; Ivo e

Odilon; Ismar e Tua.rez.

JogarDm ai_nda: Ne!sinho,
Adilson, Dante; Pave, Mül
ler, Piva e Barne!.
Pelo Clube Doze foi seu

treinador o conhecido Ro
zendo Vasconcellos Li!l:a e

pelo Tabajara, Mar:o V:-

netto, a' quem fe�icitamos
nesta oportunidade.

pel'iêndas no a1·'7i!legro. Com o estál:lia ,iá.' MI!Ih

• pletamente' lotado. pouco

OS' l\tÉLHORES depois das-..21 ),:J.oras foi ini

.'" •.�' ":',.,� """-'·;""et�*",� --€Bctii�trb' t�tl.'() an

No FigueiL'o.st, todos, ex 'tes ,comparecido a campo

ce.�ãp de, Bera. que se 't .)r- o Governador C��;;o . R.i

nau prêsa facil para o za-, mos, homenageado ia pe

gueiro Nery, jogaram bem leja, que se fez acompa-'

sendo' de se destacar 03 ·nhar. d:) seu chefe' do Gabi

desemI?ephos dI:' Helinho, nete de Relações, Públicas
Edio, WilSon (o melhor de dr. FúJ.\'io Luiz Vl,�:ra � elo

campo) e Zezinho. No A- presidente da, F.C.F.,

Dr."vaí, apenas 'Hamilton, Neri OsnL Mello. S. Exci:l. 11:1 o ... �"."'. ",:,' ;c_�m:.-':V,l,!.:", �'''�,!_._.e' Mirinho. Reginaldo de- casião fêz entreg-r.. a cada "3'.
'

-*2

pIora, usou e abusou do j') um ':Ios jogadores e rese"", I Cm J lt1 . (ln . =

g'O individual, prejudic::m- vas dos dois clubes artl�l;i- r �� CO,iriCGO"',1l OULlot:'; liPO
.

do grandemente a M"rcl!i cas medalhas· e 9,() presi- * \� , Iií O!AV"

e Cavallazzi. dente da entidad'3 lo fute,

Arbitragem de .3ilvan<J boI um valoroso bronze pa

A,lves; que cumpriu boa a-

tuaçã.o e o's quadrps r.1 Lla-

ram ?-E'S1ffi constituídos,. FI
GUEn1FI\�<'E Má�el,o;
A-'ai'tnn, Ri, E-lito e Man")
el: Heli"ho e Z-ézinho; Wil
l'rin iFirla,) Bera. Arcy
Carlos Ror,"do. AVAl - AI
varo (Acácio); Hami,on
Deodato (Binha), Nery e
Mirinho; RogériO I e Cae

tano (Osea:r); Raginaldo
(�mrério II), ·Morej1i: 0'.-

vallazzi e Maique (Rogé tO '.',

II e_ depois Gilson.)
Foi iniciado na noite de a comandar o placal'd,

sexta-feira .....s disputas do O clu})e ipiran'5uista !1.

campeonato cs,.aúual ba�'- través de seu treinador

riga-verde de b:lS.:Juet2"1� 1 tentou mudar a roam'int de

com uma roó.ac!a úupla. jogar 'de seus conlanciados

J6go técnica.:l1ente mmt') passando a m".rcar ir.d.ivi-
. fraco, decepcionando ac:s dualmente, ab'll1donando o

, ACESC ,vai solicitar encontro com o torcedores pres-=ntes j)'), sistema por zona.
.

_ ambas as equipes clelTID '1.;- Mas, tal não, deu resul-

"d f d F C F traram um eSé;1]Cma 1..'1 i,' 'tado e o placard. foi cres-

pr�sl en e ,e • " " mário de atual�, ',' 8.0 'pt'l)-- cendo, resultE,du de um

A diretoria da Associa- da entidade máxima do fu.. porcionando ao !1úJJlin� a_o melhor' trabalho da pquipe

ção düs C'rop.iStas Esporti- tebol catarinense. queles lances de vib':<,�',o da eapital que me:iE10 sem

vos d� Santa Catarina, a- Nesta oportunidade, os tão de seu agrado. Ee empenhar a fundo, a!'se-

través de sua secretaria homens de imprensl, espor- Venceu ao final, a eq;_li- gmou já na prImem" eta

v� eXj)edir' ainda hoje, o·· tiva de Santa Catarina, :D- pe do Bandeiran�e de Bl'US- pa a ?e;Ll favor.

fÍcio p.!!dereçado ao sr. Os- llcitárão fo presidente, as que pela contagem de 46' x Cdm 21 x' 6, nesta fase,
ní 1\4elo,' presidente da assinaturas das carteiras

- 40, o treinador do Patneiras

F,C.F" solicitando um en- sociais pe:ú' alto mandatá- Na partida de fundo, ti- resolveu poupar us jogado-
contra para ·a noite da pró- rio efecec1eano. vemos, a estréia :10 con.. res' titulares para diminuir

,xima quarta-feira na sede junto do Palineiras, cam- a 'cQntagem,'
'

peão regional de Flqrianó'" Vitória final do Painel-
polis, diante· do elenco re- ras de Florianópolis. por tU .

presentativo do Ipiranga a 33, passando assim "..Jo'
de BluPlenau que vinh8.1 adversário consitÍerado ee

credenciado a reail,zar des- tão o mais dificil adve,:sãe
tacadas exibições. rio dQ campeonato.
Até os quatro m� lut,C'3, o

jôgO apresentava-se 'equi- O Paineiras furmou tnt..

l�brado ,com 2 x 2 no mar-
'. cialmente com: Torrado,

cador, com as duas 'equipes Marco Aurélio, (Rr.nnualdG)
estudando-se mútuameu;c Romualdo (Aldo), Dobs ®
sem se arriscarem 3. uma Adilson (André).
jogada mais destacada, tal.,. . O Ipiranga com: Eino
vez receando as COtlseq'rên- Walmor (Orci), Ronalüo,
cias, Henrique (Ivo) e Romen.
Porém, a 'partir daí, o Arbitragem cO!,,",�ta de

clube Paineiras, paSSO'l ,a Dilerma11"'0 José Rica!do
atirar em cesta de ,lon- da Federação Carioca de

sim: �rbitragem do paranaen- ga distância, e con:� Basquetebol, auxiliado

_,
Tti.py ..=. Dari.�. RoBerto, se' Julio Salsitrn!l�1di. • felicidade p,assando

.1I=ii�liilii=iiii�iiliiIi�_ià��o;:a::::;;,i"i;�__"",,"'_�"""'_��a2:.g,",��i(>�'-;�'�Z;��;,":�:"·':�·""l,,,t�i:;:<�"".-·"_""',i.,,,,·_,,��:;:;;;=,·;.;·�i':Ú���1_&)iijil,h\i:lf�j�tj0i:'Eilfr��):[k�r,��$�:/" " ,.,�'c��'�'�I���:i:j�i1;g;�\I.;:�,;

Nizefa volta a direção técnica.azlurra
o conhecido e veterano

desportista Osní Gonçal
ves, o popular Nizeta, v·)l
ta a direçãQ te :lÍica ,io

Avai Futebol Clube após
longo tempo afa�e:1do
nossos gramados.

c,e

can'\po alJ1argal1dQ o 'peso
da

.

derróta, tendo 'o' empu
te surgido nos .<!Gtel't0res

Q_a refrega, quanrio 0s(':),r"
cobrando uma falh de E--

do em seu lug�1.;:- Fida,' va
lor do TamanC-'ll'2. 'om \'x-

.dia _,de ,boa _distânda,' abi
rou para cobrir o fJ,rqueii'o
M�('lO. O ponto do Figuei
rense foi 'consigna":o por
Carlos Roberto 3cO'J 25 mi,

uutos do' ,.-período inicial.
lmma investida pelu cen

tro ,

-

arrematandc furte ao

atingir a àrea l)e :j:�osa,
Ambos 9S tentns foram

produtos de falha,; dos'
rIais arqueiros, um hnto

desprevenidos;"no �ance.
O Figueirense, ao-:; 31. lT!i

natos, 'chego'l � .1l<lrear o

:,egundo 'tento, G qual f(ji
acertadamente ànulf,(b pe
lo árbit'ro que COi1statr.u
foul de Wilsori 110 ·8.l'Cjueiro
Alvaro, que fez �()m que a

bola, caído o arqueil'o ao

saio, sobrasse !Jal"l Al'cy
emendar para' J fUE',ln das
redes. Dada 2. "/iolêncir, do

ponta-pé' de '('nlson, aliás
,

despro):iositadamcnt�, ':) go
leiro 'Alvaro te H; que ser

carreg'ado para fora do
campo' para não mais re-

tornar: sendo substituido'
por Acácio. TNilson tum
bém deixou o gramado ,4Ú

go após o goleiro, entran- PRESENTE O

-�_._---

Tupy .recupera-se ,e vence

América: 2 x 1
No único 'jÔgo programa

do para ánteontem, pelo
campeonato estadual, zona

1 e ,2,' tivemos o encontro
entre Tuoy e Amerj';i1, Ji) ..

.gande' m�ito mellú't' o' Tu
W' alca,nçou boa vitói'ia

pelo placar de 2 x 1, for
mando as duas equipes ns-

Darcy Farht, Ari e Coronel;
Alcindo e Pedrinho; Bas

tinhas, Ta.ntos, Carlinhos e

Natal.
América: Norbe�to; Ha

roldo, Adael, Nei 8, A. Car-

,10s; Milti'iho e Ti�e· OR-
valdinho (Naninho), Peàro

Ivo, Val<iir e Murara,

vencedor, retirando-se ,a'

seguir eni,!:e aplausos de

todos. Prestigiou assim c.

chefe do Executivo Cata

rinense' o 'clássica- 'do fu

tebol da ddade ", embora

,avaiano, torceu mais pelo
êxito dici-plinar do espetá
cuIa, o quê se ve�·ifieou.

Bandeirante e Palmeiras, os \/onrQ-�v "",\oi

dores da rodada· ,inaugural do Esta-

dual de Bola ao Cesto

.�!_1.i;"J':
,

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�$SE�ª� Ter�9ri.ta$ vol;ta�
fUllC4op,Íf,rios

'

so�ticóS" qUII· 'Vios fretadcil6
'

.

.

.. ��!=�l�� t5� 'cm ·"BUENOS, ",-1." ... ',' rpilita.r e o comaqg.���.4f.is oO�vfHÕlÍS·-·-medl:a','6 iÍl- " " ','!.' ,

'.' ,

Com solenídaôe .propria cuçâp,�d9S projet,os .: espeeí ,. " ,.�, ,
- "..�

. I'", p"",r' Fôrcas Aéreas.' ',' :t]ls,S�s_
• A' ,

'

......._ . __;,.�í..i....::... B
",' _. "

dos enoerramentoa.dos cur- fic.QS'.; eD,l'que, Mtá A��r� -
_ cre��n_ .o':�"",Y_..,n- "PENOS·"AJR.ES. I; (VA) .baírro residencial de Bel---

sos téonícos, foi: re<>litai.lâ ql+iá" opera Q. ,melhommen.:' pU�:��S,::,:ic��,h���.j�.._:· too -�o tll� ;Ê,sta :·,é a. P� - ·DOis·· j�v:ens' _: terr6rista:s grano. Na- oportunidade, os

no a�ditório da"FARÉsC n�; to .. dos repahlJPS;_1�iteh:Os. "

.....� � meira v'�rna;' hiStória da peli.t'êriCenté.s�' segUrid6 > '�'e terroristas 'Q.rra�caram a DII
".

E'''ST-AD'O'
,

dia 21 de Ianeíro qe,'ste �Q, .. Recé'beram _ �F;titi�,'os' de �e ,:S:an�i'. ': ço�h� '.": ��s� uliiâõ ·&Q,.ti�t16a que se per. acredita" áo moVimento' na- ��deira inglgêsa. da sucur-
.'..

, \' agre'ssivas' 'nQrt'e'a��!'4tia:B '_,"U-,,,�, .q�"",.i e�tr.'an',�e'l·r·o's, VI-Si'- '

"1'0;"'-"15''ta'"Tac'u"a�,'a''', 'lança-' sal ,do 'B��'lCO . de Londres,
•

.". ,

a do Prímeíno Cursp de ,��:.. c9��lltSãó ,da""9P:tso de A� " '. ' ""';""',-- - "
_ 'f .......' ....

'1' d C t -1 'd .....;. ,,"",', '.,', '" contra oiiegj,ryie,:oo.,**��� tem;a:,URS�',sem obter pre- ram ontera à nóíte ·,.d'u'as" hasteada a mel'o mastro emXl lar, e, onere e "a ".qQ- xiliár"':de contrôle:'de·'produ- d Vi t
_.

d
'

N rte
' '," ,'" ...

., _ O �!S' AJlTI.GO ,DIA'" DE SU.iA CATARINA': '.dução-Letteíra.:
<

.:'�. c;ií.ô(,., �:r.,;Itéira·'�bs;Sênhó-res o e,oa··'. �' o
, ,",ao Vi$me}lt:� à'�t;�·r,izaçâo:-',ti� lioÍnbas cóntra':as-:'su6urs1'4is Sinâl de'luto,' pela morte d� ,�

• " """" • • '

t- 'qÜaI'.'·pl'OJnetéu a��da"',, �Í1i1'i� E �:;lp.;;.,.. 'd Tor_' 1-
"

" '
. ",. Florianópolis, (Terça-Feíra ), 2 de Fevereiro de.' 1965'IIJran'r.,hoI· N

"

"" Pi" , J" m"!!�,,,ss;- o'· n:lem m no do Banco 'de - Lonare's ,e� do' Sir, Wm',ston Churchill, e a
,

"

I' ��f .. ,v:'. ,',C as�m11en"o ,res ta� decisivá,' ,tnas sem:.\máio., w;;' .'"
, ,

',' ..

Este cursq
.

;-'foi org��- > dâ (�q; :' :i1Q_ik? Prnn"is�� , e..,,,,,,nor;-
.

Rio.® Prata, lôcaliz� rio incendiaram antes que a

C F Sdo e ministrado p,ot �é-ni"c ,d� ..dq!lha�'...�bá;�tiã9 Va�
res detàlhes:>Ago�" os' ,ot):. ':':: .'.� �. I ....J-.-.." -.:., poli,Cia pudesse intervir. Ao onJ'unto, az

.

utesso
cos da eauipe 'diÍ.!Aúta';'quia\ la, 'Estevã;o', 'A 'A:, Sêhli"d, s.erV.JÍ;dorés, ·lo.câis,' :opixW:m Be'·lo·',.:H'O'.r'i.z.,on:-'te',' Te'm, N',ovo ,P�"re',fe' I't'o, fugh-',: os terronstas espa-
UBI TI .

t "aa';", L 'ti�·'· ',_: ",' é"
".'

, 'que' a iii:Ü'ÓQ.uç'ãb, ·dc). i.pr� . ." l'llo-m panfl'etos com' os se-.r"roJe o, "9,
.

,

e ,.,.,uo;', 'Wem, :[d_s' .,.� MsnOel Brªsil, . . -

......

e vis:=t a nJ'e'r)!l.I'�iei;\o de,.'oes- Irani, Ataf'de dP,"'�ouza 'João blenla de,' ajú(}a- �lQilit�r··, :P;8. :' �Et�: :·:�9�IZQNTE,. 1 em: contactp cõm' o g�mo .guihtes dizeres: fiA Pátria
soaI complementai' p_ata ex&: -riú9;ll:i,...�·tO",da, Silvá:' tens�. situaGã0: :;do 'iVi��ã{ (OE)�, O 'rióvo preféito·'da fe�eral para àdquiril· �Wl· deiXará' de ser colônia ou a
• '_................,'....__

•

__.......:.'...'1'........
'

........ -'-"'--__.....

'

poderia' acarret�r . ,no#8. Capit.l1( �il\t'ini" sr. Osvai· dos .cçm os q�ais· pagará '9,s _b.s1ndeira treniulará. sôbre
�mriliGacões' '�.nas •. ,r.e11W&s dO Pier:ueetti" 'iiüciou . esta vencunentos �traiá.dos· do suas':ruinas"'-

.' .... entre a Un��o� soyié:tt�à;ie','os Diarihã sUa tarefa ad.."ihis. tunciónalismo . m\UJiclpál' ':,' " .

ll:!'t,<lf\Çls'", U��d?s: .. ; ')� '1.." <,., t�8:ti\�a"lr�n�;, a Prefeitu� num 'total dê;quat'ro"m:ese�:
'

Entretanto, ®s i comentá·· lJélo-hotiZontina, di'zendo Não'·mais entr�rão-·em{g�Ii�� CO' ",,'fe'r'e"nc'lla ,de�ios ele hoj'é s61mt-,0 :dt.q�Ür- qijé;, .trat�rá� de, .organlzar ye hoje os ::funciGilário� "ciã .'.
so pronunciado '"p�r JO�� iÍilMiatamente séu ._ sec ...éta· Preféitura 10caÍ ·que:aguàt·í r

. ,

,

son sõ�re o' estad0 'd0s :�e. i1.�� ,Frlzou :_Que' entrará' darão as . providen6iás ' do uúpli'laa6cios dá Uniã.o'; o'uPrav�" novo pr'f 't'00 -, '. "
•

e ela. ,'MOSCOU, 1 (OE) - TeveLONDRES, 1 (VA),· - Q ilela-gétn', em' . c(mstrução �firma" que '.'a\ 'O'niã'l; SÓ'!ié- o
:
:-:"",.__�-:-'-�---:.-----'""-:"�_����.,;_;,_.

Japão continua'3, 'oc�par _o 'au�eütou na N�ruegá, �s- tica·sempre'·.nrocuroü �Ien-
" ,." .

'.

" b,'ô8'a\!olhida por parte dos

primeiro IU!$ar �o m,undo. P��h�::. Iugósl$,�Ül;,' França' trar·em· eriterirliTttento$ ép'� ....:.• ,,::EJ.·t"o·'ue 'Gran'dIIOS'o d'e ,Ta.petes." diri..�ntes"soviéticos a pro-'
,

"t
' . .

.
" c ;) UI w�.ta' do ,Presidente LYndonno domínio das., C?1!ls ru� - EUA, .. P.of�nis., . Holanda, os E:stados Unidos", 'De s��s ' . .' ,- .. . > •

ções marítimas, Ses�áldo. ctS Canadá,' Finl�m:Ü�, Sélgica parte, font�s: 1igl'l�3S ,à.1 ·,F.::in� ':': '::.' >,': ,:'F"a' C'1"I,'dades Gra "d. iosas . ,,_" �d::;ê�!arad;e��:;:su�:estatísticas do "Li0y�fs' ,Re-
.. e' �l'a:sn� mas� di!'l"linuiu a,- na.b.;ad<l· ;norte,áfl}encan!:1 ,,\.,

c
,'.

"

, ,

'

gister of Shipping"., pub:i'- cehtua,damepte na Itália � n�stS: :ca'O�'tal'. Ob�'�B�m. -',Rarameíite, tem a rio�sa, Quer '0, sortimento; ,'silh-' .(}avimo, O primeiro m"'n-·

cacas em Lontlres re_ati'h-s ligeiramente na' D�::-;ama�- m'ié até:o' momeÍ'Íto rião"h'qU. �pui�çã,Ó'.�a tão.,..perftiÚ;a pl�smente .fantastíco', de 'datário norte-americano, pro

ao ano de 1964, ca,' �e �enhum ' ertt'enrlirn;;'ntd oporthrudàd,e pa,ra
I adqúi.rir, gran!ie, 'quér as c!'O'diçóes pôs á, ampliação dos contac-

. ,
. .'

r ",.1. '_ ,

d
'

É" ta tos· sOviéticos norte_ameri-Melhorou notàv<:lm€·�t.e .9. Por. outro. lado, o Japão "illire o 'convit.e de: .Jo..lin� ,�pe�ST,� 'piissadeiras,. cOmo �ao'., e tentar_ .: ,.na exa ,

situação dos estaleirc,s na- melhorou �ua. posJçr.o· de son aos dirigentes
.

so�ti- ��ra:·
.

nest;a excepcinnlll interpretação; maiS um �"'m clU).os. r
vais. britânicos, que'

, .con- primei�o. ,país
'

e,!:pórtador cps. . ,., q,J.ij.nzen':l: q�, facilidades, em serviço, ao confôrtP, da ,po-

servaram:
.

Ç) segunde l1Ígar, de bar.cós, dois 41 por' ceD-
. ; i'ealisa�ão kl;a A Moçlelar de

. pul�ão de 'com gô�to, da

adiante da Suécia e da:, to ';,flll. 'otOneJag�in tle!ltimlda. O editorial do "Prâ'li'da'" M��eiS.· .� :,
.

tradicioni:l.l A 1-,fodelar. Eliiabeth na
Alemanha. .a,;

,

'o ��i' €stra.!l"el!,(1S,
. 'ém publicado somente· tTês ';�t· ....i-�- ;_..:,_,;.,....:........,..;'----'-_.:..---...,...----'----'------

No domínio dos 'lh.i��a':· fiUJI d� '1�4,: .foÍ JO�sLni:d:l, m�nas após'o tiiSout�ó; ;'õó- :,.:l' ;'; ': OLtTE'M' 'E' HO'JE'
,

N'O'
,

M'U·'N'DO" , E'tióoiamentos de ,unidaaes, o Ja": nos' ,�8Ú.lek'o.s'·.nav.ãa,'jaPo- Presi$inte, 'é' at.�Q'," p\1; .;; ..
'

'.", 11;1, , � '. ." i
-

".'," �, ,: ,
"

pão superou os recol:�e!'l.. nê.se,s:� c(jlI:l�J',a:. à.p?nf,j;'�,' ; ;;0\,2 ,"Colnoot.<irist&" ��itn9 ,'., '.' ., . " LONDRES. 1 (OE) - A

t t 1 d 4 -'0- t)OO ,.

t em �003 u��o para 1It5. d.8cta�aÇó�S' i.: .. :....'- o>" Conselh:p': Nacional curso SEREJA Di).SePRM":S ',RaiÍlhá Eli7.�betb., II" e o
cem um o a, e.'I _'" It

.

'poI:"e.en 0., '.'� , "

o-ficiaif; dci ·Ór.g� '; -oPm�- 48' 'EcotWmia coÍlcluirá .bo- FAMOSAS
I INTERNAélo. Duqu� de Ec;linibUl7go, ' p!l.r-toneladas, contra. .',

'2367.009 :,' Oa
'

delitlai'S'" �i,'S(,il c-xp-.lr. " . '. �': 'à', ";)abOr�ção' dos Úldice '.NAIS':, O ju1g�mento : fi- . ,tiram ho.ie para a' Etiópia,em 1963. A Alemanh:t. ;e- t';'..a_"!ea '�foraDt :;"Of' 'or'lem ta, que 8Cr�.-, .,.fe� r'f ',., . '. Processo Crl'm:nal Contra JANGO'1roUVl' 1Jro'· '.,' 1
'

_,' '';' ..(jÇ: 'corréção;monetária apli·' nal pela secretaria de Tu- o.n d � permaner.erão até �
,

trocedeu do segunãi> pil..ra r;e' ,illlwctâncla:. Sué�in, do-se às ps aV�8s ..ent� prp- �

"is' " ' "1"
.

-'smo, se'rá. 'a" 4. de (iezem.
t 1 d

"';
.

"
, ';' ,:' c

"' ... nunciadas QOX Jl'lhnsnn, ''-sÔo e�v... , �os. a 'I;lgUeres ,segun- H pr;ncfoios' da 'Oró',!hn'l se_, RIO, 1 (OE) - O Depar-o qual' o ugar, epois . da �Je�anb.a ..Opl,de!lt.rd! G�'� .

. " :_"
.

, ,';"'r't.�� 'tlQ'a,. nowi 'lei, do mquilina. b'" ,

Inglaterra e da SUécgi. '

.'
, BretaI,lha,'.· �i'a;nca e: JUg03- pIe as rela510es , r..1s,so�" .;� "

,

\'. '.
.

ro..

'à. efnba&actor"Li�c�in mana', F!sta é a primp.i"'a vez tamenta Nacional de Obras

Nos demais pal&eS�, a to- i�v.hi.'. '. .

....�._.:", amerl(',"mns: "�ssa ,a, ,razao· to., .;' ..... , , ,aue"'o Dnr111p. dê Edimburgo e Saneamento,. informou
, "

'o' '.
•

pela aqal as 'dooia�õ�s.··qÓ'
'

.".;- Acomp,q,nhado. dos Mi- Gordon, partléipou das 'ce_ visita;a Etiópi�. que será instaurado nos
--------�, Preside�te dos .Êst�dOS Uni� ��rps:$ S�úde e ,Ener- ,riniOni�s: d� '. in\:"1.lgUraC;jo. Jf'- próximos dias, proces�o cri-

> ,,' ,d�s, iP�lusiv,e :a: .q;;e ;sê, "rete., i�':-.��s.· ,R'��do de, Br�- d�s. ��haS
'

de transmis��o "

rnin.'=ll contra. o ex-presiden- O sr. João Goulart res,Pon·
,__

, ..
,

,:' .' ... , �., .';
,"

;
"

te à 'e�ensão' :dOli 'cq�t... t,9s· ,t9 ,�' Mauro 'f,�lb�u, o l?resl� il�, :a�o;:;,�yn�?.' : :��i�a. ."S,eg'Ufa. o�,ça de, Vôo .te João Goulart, sob a' acu- derá ao mesmo tempo à

A Ind.,·a pr'oduz"Jra' 'b;o'mba' ;"'a"to"'m' 11(':1" ·s()vtéticb·nort9-'atrieri,.�hos�· dente ·C!)stelo .. ,13ranco . :che_ \1i�JdIplon�.:,�r��ét1Ca- sação de enriquecimento ação de indenização' por
.

".
' . ::,' , " ".'_ :"" _

..

':(t: 'é'�col'lt'rmn"ltg;_;:t' p�spos�a �n- g�()lÍ,'a '�0rt��ez�v'()nde .. ass�- ;.no ':Ísit�rá) a, ..VSIN� .

D� ';' RIO, 1 (OE) - Segurança ilícito. O Ptesidente depôs- pel'qas e danos, causatlos
, ,

sl.ti'Ya por. parte ,dá
" União titá",,.a. êh��ád.�':..: � ene:-g� ! PAU�� :Al'0N:SQ, .. e �onfe- de vç>o e <\vióes super�sôni-

to, havia' desviado para sua ao DNOSBOMBAIM, 1 (VA)' � A .T�w�tu{rlal LNeh�
,

e 'Sb�stri Soviética: TJJ.Í8 contatos'. ên- d� ,�1:ll0". ,AIpnso -q�e ' al,i· I r�nclará com o chefe da cos! eis os temas. principais _,._; .;;..

índia está em coniições, d� dizerefu �qlle, ,'�ão',; ,fabrlcà- tr� estadistas dós' EUA e--::da, iueÂt,�rá,:·1!o �apital Cearense.. 'missão da agêncja ,p�ra o da conferênCia da ITALPA

produzir fàcilmente. a bom- ,:'......+l.·,à· bomba
, nucl:ar, U'R�S 1)()dem' . própõr"hti:lt 9' ptesid�nte. 'da República � Desenvolvitfieilto ,Intetn:i3.· no, Rio de Janeiro de 16 a

ba atômicq" embora se co"ln; membt'os do'.' F.à,rtldO' do . , ..

t' ss á h' "Guana"o aI no ord"'''te 26 de marco próximo no
a. dese i fI.da oP9rtqtÍtdade pá� ,agre. ?:'!'

',"

" oJ.e Q.
-

,) Cl. n n � ...... ,. :' __ ,

"

sidere uma nação eminent.e- C�:mgreSSQ, que' gàverna' n�
ra uma ttõcl!. '

<;lé opmio�s: ba�$. ", > ",' � .

� ','.
.'

�i,.. � ,;::.: Fora�;. �P�,�!�:4��,;�?n- 'salão do Copacabana Pah-
mente pacüista. �' '.. atuw.ic:i;ade�' Ülst�laram a fá'- sôbre \ ps p-tinéiPd1.s' f ;p'io��&: \'jt., :Va�io��:;��miéí'pios, ·da :�,ep)..'��,/�,_i:l!t.8T· ",� ..

a çe HoteL Duzentos e, trinta
O Primeiro-Mini.St�ô', La! q_ri'é�ção' e ii�,fi�z�n.;,iIÍentci mn's de 'ri��S3 '�j�dHc�:j;\)�it:é- ����d:tl?r.e�:d :Alta Pa}lUs- que. �ê e�.cont. " '-"',

.

r· ;çle:�ga�os. de vatios países
Bflhadur Shartl'i acaba de de :·arfuãs atêmicas_ inái�.. �xist..�rd fu�it:H�,: �qã�s, t��·���J,��nNs���açã�. ��ve ,dó d�) �v�ão: d�.. F1;A�::àci,�e�-, cóntpareceráo a Conferêri-
inaugurar a prinÍeira.' fábrF ii 'n�f�' fál?�íca Lde' plutô- tilPR _oiref.aÚlente :ligadas 'ks' e� eons_rquent;l'a. de �tp.n- tacto sa:b.a�O� qu';\ndQ;. ,Ra�t�- .ctn-.
ça de plutônio, em Trom- .�, �ió;' d�nomiÍlada. ,,':Pl'ójeto 'r�lacões enite'o.,os 'dois

..

pàí- s�, ,i:<h;\Ívas, : e. inundaç� cipava' dos, festejós do, RIO-' .................- ..........._---'--_

b.'ly. " '--, ,\ E'�niX", 1'95 "!ieserih�lda e
ses' �t)mo, por �xe�p;f), :,a d;?8";';1�t�l:I,J.Qs ,dIas" 1\41�ha:es MAR.. ':, ..

, '.'.

'-

O presidente da Comis· constr:ttidà por técnicos .hii'1- flue diz r�st)eito aó . r:les.I>.'1-' d�" ���Q�€�t?S .,de rodov�as '-:- � R�in?� El18,1ll;>eth:, e o Ex Prefeitosão de Energia Atômic� da dtis, 'custando,
; aptóximada· volvimerito do int�rcâmbio fora.�· D:ãmflCados p e I a s prmClpe PhiJIph, l?8:rtlram

índia, ,H. J, .Bhadh�, de�h- m.ente 7 rililMes e 500 m 1 c�met:cial, igu�lménte ' in�tj- ág�m� b�m C01�O outras on.terr. par.a. Adis-A��::)a, na D.esaparecII.dorou que com o funciona- dolàres: .'
ciopada .�o discurso !;lo, Pre- obras. :,��bh� � �Ie.m �e co- pnm�lra, ViSita ,?f:c�l d�

mento da fábrica, seu país De,st.a fórma;, �' fÍl<Úa iDo
si.den'te";' ',� lheitas:.e resldenc�as'.

.

u':ú :r;nonarca .

bntanlCo . à BE;LO HORIZO:r-tTE, 1

�oderá constnúr ràpiua- gressáj agora, lio reserv do
O a�tillo do "P"àvãii"" ,�. O Congr�sso' Nacional Etiópia, A ,sóbera� . ingle_ (OE') - É ignbr,q,do o para-

tnente sua, bómba atô�nica, clube' do plutôilid, 'dó qu'\l abre � �oJsibiÍid8dê de . um inaugurara amanhã, dia sa, permllnf-cerá I;oito dias deiro do ex-prefeito de Be_
e com muito pouca despe- são. membro� os Estados .

c()Ovit.e do KremlIn ".<\ ::r!1hn-, . três, jO �riodo extraordiná- M,qut;!le J?aiS. .

lo Horizonte sr, Jorge Care
M. Afirmou que o engenlÍQ, .

Unidos, a Uniãó,S�v'éÜ�a; �
srm nfl,rA umq 'v;�it�' li Mos- ,rio de sessões. até.,ó dia 28 - Foi .iniciado ,as 7 horas ni Filho. <) ex-chefe do exe_

poder.ia ser mrntadd a um Grã-BretanhSlo, a Franca, e,
cou ntltes da V;_<fP.'em 'élos ,p,r9ximo, . .Deverão ser, deb':l' e 30 minutos de ontepl, o ' cutívo da Capital mineira,

custo equival�nte (1, 400 mil se�do se dlz:' a: China co-'
nÍ'vos lideres sovi.étiri't)s� 80S . tidos � votados numerosos pagamento dos Venf)imell- pretendia fazer pronuq.�ia

dólares. ttlUnista.,· F.stlldos Uninos. iá' tine . prQjetos ,de t;.ei em amb.':ls tos ao fl,lDci"nalismo. nO mento ontem, n0 que foi
� fâbtíca de ,.plutôriió de

UTl:la.. vez'QUe Khrui:)ht�h,"V' .��,c:as�, do Congresso,
"

Tesouro do Estado. Esten-, impedido pelas autoridades'
.

A prova nuélear da Chi- Tromb,l;lY foi qu�1üicàda co-
ali esti>ve em viRi.t!\ ofHal" ,"'7. pent,ro .

dos festejOs der-se-á até o próximo dia federais,
na. que fêz explodir sua mo tima das mellú'Ires de

em HI59"correst)nn�ia aos 'dóiquarto centenário, foi '5 do corrente ,de acôrdo ,� "_,,,_"J

primeira . bomba atômica seu, 'gêneto, Trafará de ele- Üderes norte_americanos 're_ "lançáêl.ô·�oficíã,lmente o .con- com a tabela_ ·Ele·lç'o-es em 66
,

'em outubro, preeipitotÍ tim mentos residuais 'des reato-
.

. t!lhuir . �om umq_ visita à
.",

.

. "

'

acalor.ado deb."te na índia, reli atôm�cos, para tecup"- nussi�,. d� a,éôrd� ?o'm, ·'�o·: 'i, Prorrogado o Prazo do, Impa,sto . RIO, 1 (OE) - o Presi·
Em Que pêse o fato de o rat ororlút.l')s de fissão e ex, protocolo mtemaCl ....nql .ob-' . .

.

,dente' Câst�lo Branco decla-

faleci�9 P$eiro-Ministro. trair :Pltitôni�.,�. sel'VlJdo
.

nesSas' ocásiõeS.. '

1 {\ '.
.

. So"bre Ve"lrU"'·O'S
'

.
" : rou que �averá eleições pre-

......-------... _'__._._.. Mas. ánesàr 'dAS tve�sões .a, , , \:. ' :si��nciã.Ls elp. 1966. A de-
.

I· 'p�o�ede'ntes dé 'WR.Sh;n�"n, - '1()'_Pr�feito ,V\eira da IRo- nos pronrietários .
de vei�l,1-1 claração do Presidente, foi

. Que anresentam 'Jóh'n�nh Co- '. sal assinou' decréto pror- los, muitos {ios 4uq,is esta-' fei�à �o Visitar as obras

Fal,ecelJ' KOZ-.lOV m' e�m'bro:d'O"
,

',y -mo desejo de efetU!�r uma rogando até 28 de �ver�;ro vaín, ,ale!ian4Q, exieüidpde iniciais de construção �e
.-

"

"

. via,gem a estÁ c8pital, P.t'!§ o iprazo ·para pagamento do do prazo' anteriormente es- casas populares; dentro do

Partlldo' CO'm' u· n'�sfa Russo"'
.

agora não hOtlve nenhum Impô�t9 .,sôbre veiculos pu- tabelecido Pela Prefp-;tllm. prógrama nacional de ha-

f
� .i.. comentá.rio oficial 'da Ca-, to-n;tO,toresó

. O' d�ctéto· do Prefeito bitação:, Disse o Presidente,
. \

•
'"

"
. sa Bran,ca ou do Depa�- I, i O ,ato <

do Chefe do Execu·
'

Vieira dá Rosa toMoU . o '. � o Govêx:no não penni·
MOSCOU, � ,(VA) _; F:'al� teriormente ainM fÓi

-

viti- mento de Estaéi() sôbl'e .. 'o . tivo .. �Unicl,pal, foi bem re- número 241, datado de· 27 ,tirá deinágogia com a c"ns-

ceu ontem,' nesta , capi,taJ, ma'., de . IIlals . dois detr��s. assunto... .

,

. cabido com ge.ral ágrado pe_ de Janeiro.
'

truÇiio de casas -populares.
.àos·57 ,mos�e idade, / após , No Govêrno anterior, K .�-, ,� ��.":.. '-�-',

,
-

,-

longa· . enfermidade" ,Fr _,1
-

l<?vi er� ��i�el'ado.','? ���: M'agalhães-�Pi.nto q".uer reanrupamen,. !'No' V'I'etn''a-. ,Lut'a Con''f'.I'nuai�ozloy, meflílbro ,'iiô CQup.- , ço, forte de Khruchtc ,ev, ' '. ..:'�'"

,��������,d��:t;=���� ·=.·:���J:�qt��6tu :����i'l,;" to rle �nrr�s 'em Torno de ,Castelo, -dà�!��<f��v�ór�e_a���:� � :�: ���: :g!��:hin:�r�!:
bro infl'\lente do Pi'esid'um

-

ocúpadà: por 'cUon'4
.

B"!'ej.' BÉ�0 HOR�ZONTE,;.l cucão dêss� nQvo esouema cana-'e do Govêmo dé Sai-· ·Yietrol.mita de, informacão_
e se�mao' homem:" �ti 'ii'lo "nE;v" .q�e· �il�StíhlÍ'ii ,

Khl"U- (VA) - O G<Wernador Ita- wiít�co ,setá um enc"ri;tro gon bórilbardeàram hoje, <> do��e.nto aCresc�nta
.na I;lierarquia ".SQviétíca....,du· chtchev êO�Q Secretári') do galhães PÜlto' voltoll de s-m do' Gbv-emador com o Sé- durànte' quinZe' miÍltitos, .a, que'os referidos. navios cru

ranté o, Góv.êmo .de Khru- Partido' CoDlunista' 'sO'fi9Ü, ent::f')ntr,,' com '0 Pi-é�idente nsl(Íor.. _'Be'xleditó 'Valadq"es, mia 'de CóIigó . (Vietruiril do . zaram o paralelo 17 em

: chtchev, �. ',quem fo� _?on:j- �cp: ��' outUbró Pal;sliâ.? Castélo ·:aranco. convencido cU,ia chegada a'. està cl:lpital Nofte) situacW. ria 'regiã<;> <� dQis grupos diferentes e as-

. ,�derado, em cerfa; ocas ão, .0 Alguns' observadorés es- da necessIdade' dé reagr.u- está 'previsUi para ':01\a>1;a-- norte dà zona desnii1ita:riza� "I sinaIa 'que se tl'Sita do vlgé--
"provável' s,ubsti'é\ltO.. ..,. t�angeiro�,

.

'qüê
,.

com:idera- ,par tõci,as as
_ fôrç,l)s ;po1Iti- féira., NesSif oo,.'rllm1dar'le. o da".- ·afiiri1à a miSSão .de) Ilirilo ataQUe lev.ado a cabo

> .Erol, Kozlov, q�and9, jo- Vl:!-tn. j{ç�fQ� :";h�mem da. li- cas de Minas em fõinó, do Sr_ Magalbães Pinto' 'O';'et<>n- ligaGão· do E�ércit.o nprt;e.. ( p�ios .. Estados Unidos e

:.gav.'l bilhar. numa �asa .. de : n,!,u�
.'

d1irã'H",' e,m ,cont:tast� �ovêrn? ,Federal', pata' tnr- de ,convel_l()er,. 9s :pP.sse';is.A�, vietnamita ,nu�a mensagetn: seus aliados', desde cinco de
çampo perto, d� l\f S<'O'..\, com. �N!kita Khm�ht�hw, talecer a defesa' de',tuh 'pro- ".atnwés" �o, 'seu 'Orincinpl li_ ".,rii'ri.v.idlt à,:r.Í"Imissê,O i:le Con-I Jigôsto 'últim'o, contra o ter-

,
em abril de 1�63,. sofr�u um a<;l1ayam' que Kozlnv. aT)e- gram� que tem 1>01' ·f��â- dér t)OUttco. dà nece�sic1fl'

'. "rit6ri'o da. :R.el'llíhHca Demo-
t,ierrame c�erebt:al, que. ,

o
..,

sar ,de sua 'enfêrm'd"'de, ti- mento a lega�i�e·,,· ®Ô1d- q�' ,de um!\, i,ntl-1P::i'''oão''c,,'" , �rática do Vietnam, e' do
deixou parcialmente par:?,li- .

veta;' pl;irticiJ)�ção ,na' dér- ctática � 8_ pieria te.a11�ã9 ..f� OnvArbo Jif') :w,.,tat{n., 'O"r' ataoue mArftilno
.
tiro e nflf;i ele.. l:I0li selis ili3S . rubad's 'de :Khr:tlchtchev por- dos ideais, revoluei!'lnáti,.,s ilicllitár fUi Go"�m� Fer'l rnnb'a a ilha de C"ngo rea-

11_: poder, porQue desde eri- que ,os d?iS h8�jam est",do iuuto 8.S camadas popula- rf.ll a re�li'7.llrão de uI"fu.T' ,
i (}.S O ii O!) l' S .

1i:?',!l.do nos dois últimos me-

t81) {i-:CJTl )1'08r�nt�me�1'�� em u.a�aeordo �,�).bl'e a cnse �as _f!�fl)�1'Y��s·!ta estrutura
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Continua' fazendo suCesso' o conjunto' "OS MELÓDICOS".
Fundado em 1964' pór iniciativa 4e Aldo M�ciel o conjunto

'

vem se aperfeiçoando dia a diâ_ No flagr;mte da esquerda
, para a direita: Baunier - acordeão ,e piano; Dão - Contra
baixo corda e trombone; Scheibel- Guitª.-rrista; Maurici
Bateria; Flávio - Ritmis�a; e'seu dirigente Maciel _. sca·
letta Acordeão e Contra-baiXo.' Em breve chegarão de Ita

jaí mais dois valores: um sax .tenor e um ·cantor. O conjun·
to tem o seguinte endereço: Aldo Maciel .:._ São 'José.-

Santa Catarina e Baumer - Banco do 'Brasil. \

fazenda particular em Ma,

.

to Grosso, máqúiI,la escava

!ieir,'l. de propriedade da

,quela repartição, no' valO.t:
de 100 milhões de cruzeiros_

Europa Procura Harmonizar
Barreiras. Fiscais

..Ar-flTU.ÊRPIA,' i' �,rA:) ....:;,..� i)}>Ol{ �'trQ 'l!Ícto;::O i$r, De_
úfiíã:d i,mbné;tária: i : I:l::$ , -u:mão <l:tfae ': 'êMtéfrlpJ ,qüe;' :ho que
iiMãt�;ldtarhe; os r.feÍijas ,�in- . Sg ·reíii.r�".1i> união . monetá
êipàis das discuss&l!5' ,el'ltre "ria, 'os seis miriist�os EÍxar
os' miÚistros. d�s finailç'ls" min";ànl ,prevE!lnellte 'e,sta
dos '!seis" da Comunidade, "questão_ Os representantes
Européia, que aéaPam ' de �:da Cómissãb exéptitiva '

do
realizar' nesta cidade sua Mercado Comum e do Co

re4nião trimestral. Ao tér- mitê Monetár,io dós " "seis'?,
(

mino desta conferência, o a<;entuaram as �percU&.
ministro belga. Sr, Dequ,q,e, . sóes que terá. no plano da
acentuou que a harmon'za- uni/io monetária. a .adoção
ção das barreirns' ·fiscais de um ''Oreco cnmúm' dos

prov,ovará problemas consi- cere!>is, Fost.e 'Ol'eco dev..rá
deráveis, A Comi:;são Exe-' se" 'fi'll'''do numn h�se ' QueI

_ I' I

cutiva do Mercado Comum, difir.ultará. no futuro. Qu�l-
foi encarregada de. efetuar quer m!'lninuls:lr.ão' ,1l'lorletá-'
um estado sôbre tô'das as ri� ('l"!'l�w.lt. como sei,"" a
(cori'seqÚênCias a que daria dAsv,':llorização e révaloriza
.

origem a projetada- união ção.
fiscal.

Desemb�rgador fala d� pluralidade
'pardid6ria '

'

RIO, 1 (VA) - O p,resi-: sado. "Para mu�tos, a políti
dentle do .Tribunal', Regia· " ca' é um proc.e�so .:empírico
na1-. Eleitoral da Guanabara, f na, conquista qq poder e seu

Desemb,q,rgador Oscar . Te_ exercício, cujos �
fatos não

nório, afirmou que a plura- se ,coordenam ,p.l:1ra � elabo

lidade partidária', não é uma . l;�ãp .de leis polí�icas .

abstração,' mas, sim" um � , �ôbre o ,,c�!.1tro \. de Estu

princípiO dinâln.ico inerpnte pos Políticos ;do �E, af!r
à uma forma de' govêl'I\0' •. l� qu� êste "órg<�ô. não des

da ·mesma forma como não ce á arena das ppsições po

é tima ,'lbstração o partido, lític!!os,' ape�a_s _
�às registra.

único_' Di'sse Que. se a paU; Vê, como o médico o ele_

Uc aestuda o Poder, .e<;tá na trocardiograma; a saúde 'do

bllse do seu conhecimento o paíS �través do seu órgão
Direito, O -partido é �ma mais sensivel_
criá�ão da lei, de flr.ôrdo'· -----

com determinado ,sistema
'Oolítico.

'

Exporfàçã'o de
Est.as afirm!lr.ões" estão

co�tid8s' n<) 'Orefác�� do lS,r•. �CARNE,'OSé',�r Tenório para um tra· ,

balho dà Dese1Ufnirg<>aÓr ,RIO, l' '(OE) -'- O Conse_

Homero piTlhn .. 'seu álltP.�PS- lho Delibel',q,tjvo' da SVNAB
sor na presldên";a do 'Í'Pm. "vai :�e reunir ésta tarde, a

Ar.;e��enta' o autor do pre-· !:im. de deGidir sôbre a ex

f,sr.i_n Çllle ,a polft.ica, como portaeão ,de' carne .bovina�
cip.nf)ia. lnt.a r.ontra omis-,.- sl!l�e,.;da pelo sr, Guilherme
�np.s e nrp."on,-,,,it.I)'s, e . sua Borghoff a razão de 60 mil'
0p11"''''';m'''''1) esUi tendo, o toneladas, sendo 40 mil, <?-�
mesmo destino am."l'gO· .fda 20
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