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Demissão
.

sumár'ia dos interinos
, . '

não tem'. -

.
.

fundamento afirmaI· diretor do DASP
BRASfLIA, 4 (OE) - Ao

'�;'S��!����f:!;;;:�; ,O'ez miei operoaFrl·OS dem_ltttl·•DASP, desmentiu' notícías
dívulgadas . hoje pela im

prensa, sõbre a demissão

�Eã:;�J:���� d··.·o·s· � ·.om.··.· ,D·e·.1'o .

, U'oro1-.·zo'n· t.e'.tícías, não 'tem -o menor (J
fundamento. E acr!'lSccntouj: '\

.

• I tAXi ii. 1 I ne

.

_ 7 n
"O Govêrno não 'tem o rn - ."

.

.
. , BELO HORIZONTE, 4

nímo interesse .ern .demítír
.

i.pEl _;_ 'lO�QOO operários da
da Academia Militar das funcionários: Quer· apenas, -

. . \;;onstrução .civ:il, foram de-
Agulhas Negras, Gal. Alltô-, examinar as nomeações Ile-

tnltídos nas últimas horas
nío Carlos Murici, para Co-. gaís, 'feitas para vúT�os 61', , ,.,.... "

'.

em Belo Horizonte. O Sin- D'" D R h d A d R h
-

.,

mandante da 7" Região Mi- gâos federais." Disse o sr.
dícato dos Construtores in-

"" ro u ens e rru a' amos rece emos o seUUln·
Iítar, Gal. Carlos Luiz Gue Wagner Estelíta, que os de- formou" C1_l1e' a paralízação f'e j'elenrama:

....

des para o Comando da U" eretos publicados ontem !lo ::1 -

': •
. quase total das obras na,Região Militar, Gfil. Juran- Diário Oficial, não se rete- D'O F d dA'

DeS;".:'·c·.·. obe'rto'.,car_', '. dir Mamede para o COIT).a!l- 1''3m a demissão de fundo- capital rnineíra. é conse- omulgos ernan es e quine
,. . . l' u qucncia da ·reiI'0.c.·50 elo cré-

J J "O EST O'do Militar da Amazônia. nãrlos. mas sim;' a ega iza-
"'rn�, '.' AD.' I' - 'Mes'a' dito, Acrescentaram os cons- lU iii n AGal. João Machado para o ção de nomeações Irregula-

,. .'0 ,.

Comando da Escola, de CQ-

�.ea·,Sr:"'.oOsS t''''''�,a_c.·o�paontdesl're'l,,"�éss(elCs �:�;�I�:;lt�U:e�: ��;::s cm AOS EXCELENTES AMIGOS DA CASA Vç AUXI�
9U e· '1- ro alem

.

a"';'o' mando e Estac'tu Maior 0.<1 C·
',0

'" C'V pre-.

..... ..
,

-

"

Exército, e Gr-t1. n�faeJ de oi)�r' �elas funções antigas ��:re:��ista=�:, ·;:�p��::Z LIABES DIRETOS E IMEDIATOS VG AO ILUSTRE COR�

��ft������g-;�a �

����:;;X:.:�s cle'������:o:�� ��ant�;a e�in!�i�O. ;��m���� '1"
, ,,'

-

fVleneguetti chego-u Inespe�:'ald;e.:;,��,:�':;: �::,:;��,e':'�:;::'!�a�: Cose: da, mprenpo, r '.
'.

'. .'.,' .�. �
"mão, torpedeado durante c� ,que pail'lllh�lYap.'\. na, époc,'" -

COB,)'
,

__
UH l.l;:;drug-ada d�l haJ9 O cel!; r

' . .,

t "1'c1s-!'
-. d t 8' (segunda guer,rit mundial. se- 'os mares braslloíros, "5;r:N:EJBH�",4. �.F� .flçio."'lt:!,it.oi'pl." dact.leiª, .. C,l- .����G�&i:·'t!.�:�.[�r"'":1-/�,���.�J:,d�: .

."" , :<;��,g.:,,'. ,�.m..e··n' ,O. ·,s·m:·
�. �a"Qil·· .1Q·,

.

� .,crmuno,sal11.el1;,.e !llCen l<�(" .,.,
. ,+-, '." "'I' ,'" ..

,
.

, " '. ..I��. . l.t � c. - •• -I.�c;..�· Qgundo.os técl1'íl>os, aetnh..'1" .. , ,.,,'.'. .L: .. ·(hl{:je.i11�d:"J:.0fUie� _ _ç.om{\' 5q,t/l.ar.�IW)::)';J-I:· /J.)i{:4> .�,. '''�.:.
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c MaU istrntUr['--'iõp íil11eL ta�ão V31. Sair.
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. BRASíLIA, '1 (OE) - U Menegur:;tU, ,segllndo fon�es dor Ildo Mcncguctti é por

R·AVERA' ,::E"'SACIONAL MOVIMENTO
Presidente - Castelo Branr;\J, O' SEnIl M.AIS Bil'h:,TEUIÓ ·DE Arg'entl"no dIgnas ele cTédi.to cdaes�t'ec,rl0ú

. tador ele documentos flue

� 11 está reunido il0J!J. com a co n'
..

O'R'IA'
. uOPOLIS' S.�. ,.A�.

fazer ao presidente prova.m atividac'"s comu-
missão 'dn ilHO aível, .

que .'1 J;tU BRAS -f� \ <1 (Or O' Branco, grnl'es denuncias ni3ta-s no Rio Granel,e' do
NUM NOVO,SErO.R ..

estuda o PrOblmm,. da ;;;1.1-

O,iDE?' POROUE? .

qhan�e;,�tr,J�� �Arge�Úna, An- de exis�ê'lcia ele atividades Sul.

ONDE? p_,nR·QUE'•.O··O·UE? plementação de ,,\,curimu.-, gel' Sav'llla OrUz, está man-
. --

- U tos dos magistl1i-dol:i dos l�s- tendo confel'('nci.a.. TC(,pr\,:1'
., . .

tados, Empau�·estã.o tam- '. " ,
.

--_···-�-S--b--
..

--Ob ela com o Presldémt'3 Ca::,tc- Reto' f'ma: Banca'rl';'.l ho'J'� n' o' CongreCtf\bd(l.:l-C;,·'l:\á.�.. �Os. "'D-eOn(�ei�:::.���,d.·.�.)[l���: -Comun'lst9s Novaniente o., 'ser�· l� Il1'nnco, T.6áof.�::.��s:,..;0S,l.t�.'lS::
-

. -.. - u. I
'.' '\j.. ,i ,,) ...'\"

,

L • �;ayaG.a Ol'ti,,: "" .," "

cipf�m nil\cL o_IIli.pist;:') ·.1:1

y'aca'''''o' do C1 Am'e-r"I-":ln'o'" ao 0'lpc,'íOi' Tt�Hml1l�t Fede- BRASíLIA,,1 (OE\,� Ini, projeto de reforma ba'nca,

:Jll.SÜÇUi- el'''fc da' Casa Cl-
, •. . '

.

1...:u ,

'

ruI; Senado e. Cümu,r,1 Fede,. 'cja-se c.fetivamclití' hoje a Tia, dé llcórdo .com o sub"

vil, 'proc!l1'aclorcs e Cons II Wô.SH!NC{r0N,·4 (OE) _
. do pa\s, con'p,mif?üi e infM· tuL

'

" semana" jJnrlan,el1t.al'· ém fit'nttvo cl;\ coniissáo espe-
001' .Geral da Rt!púlllica.: O eontra-torpedeito norle, J1)!).t 'SÓbl'C ela.' Agora, pur Brasí.lia, nftO: lelldo havido cial que. estudou o assunto.

�
'. :......---- .

umcricar1i:i' :MaddoX', nàver;a . ordem do Presidente ,John- "quorum" á noite p3ss�;,c1a En'tréll'l.cntes o Congresso

'Lua'a Visfa, novafn'cntê ',em águas inter.'. 5011 ü\-iões 'c�1l";,eguclos d,�· nas dll'ú; casas du Congres- ·a!,Y:l.1an1a ainda esta seniuna,'
naciona'is., frente' li costa cio bombas escoltam o )][wio Crise no PTB so para votlt(:üo da propos- nova mensagem presidcn,

PASSADEN.'\ ,(Califórhia), Vietnam do Norte. Su� mis- de gtwrra,. eD"G0ntrurv,'ll)-S.� ta governamental e alt.era- cial s,ôbre equiparàção de
t- t rt - - SAO- PAULO, 4. COE) -

1
.

d S t' 1\t']' 't 1
.

f'1 (OE) ---- Cien IS as pe 00-
sã,o é a 'mesma: Observar�) dispostos a co!',,! em a J�:'- çao na . eI o e VIÇO . 11- VenClll1en os (OS unciomi.-

.

A 1.
- .,

ça-o Na .

d Afirmando que não ha. crise ta' A 'ot"'''a-o ela 111�te-l'l'�
.

d � d Ecentes 'l . (":l111usua· . -

movimento da. navl'g'lç5.o lio dQ Mio,d cX. ' '1. ,c.... ' ." ". nos os o) po cres. ; nqnan·
cional de 4croná'utica. e Es-

_.... ---- - no PTB, embarcou 'as 14 110- foi transferida ))::\ra a noi- to' isso fo'nte do I'Jal1'llto

paço, continuam' hoje estu- ras com destino [l, Brasill3. te de hoje em sessão con- confirmou esta manhã que
da.ndo as fotografias da S\.l,

C f C'I'
. ·

d men
o ele))ut"ldo AlUno Machc-

'

junta na Cámara e Senuc1o. o programa de governo se-

tierfície lunar, tomadas pe- .' OS a e .lI va segue Inespera a ·
-

do. Antes' porém, fris·)!; Amanhá por seu turno, a
.

rá ° assunto principal da
lo Ranger' 7. 'Pr0curam ele· 'r"

I
que o sr. DouLCl ele Amlr.l Cúmara dos Deputados de- próxima. reunião ministe-

terminar� o melhor local 1):1' te para I�,rasí ia de, continua rnerecendo .) verá iniciar a discuss[ío do rial.

ra a descid'1 'de'uma nave "

SeO'lliu 'Fórcas' Armadas Gal. Per.)'
respeito de todos os inte· -'---.-.-,--------_.:.,�-,....--'----

espaciáI tripulada, no saté- RIO, 4 (0E,)b ,- ; e.. .
• grantes do bloco petebistu_

in�sperad.ame.nt\3, ,.para, Bm- 'Bevilacqua, seria nonieado '

..;.-.---_,,_-__
lite natural da Terr�-. .

'd-
. 1 S

sília, o Ministro da. Guerra. para a prosl enCla co u-

C
'

Gal. Arthur da.Costa,e Sil-, perior Tribunal Militar e o ovelros
'va atendendo' a urgente ,Gal. Décio Pereira Escobar,

'ch�ado do' p:r;etlidente Cas- 'atlv'llmente chefe do Estado Também em
telo Branco_ Fontes extra- lV'illior do Exército, iria para

oficiais. ir;tdIcam. .que duas o das Fôrças Armadas. Gal. G'hipóteses poàel1� ser apre- Panúsquo Alvin,' séria desig- reve
sentadas C01110: motivo da. nado para o Comando do BELO HOri,) ZONTÉ, ti

súpita yi�gem dP ..MinJstro lIIo Exércite-: Segunda hipó· (OE) _; ContiJlUa em"Belc
· Costa e Silva: Alter_ações tese:- Costa e Silva debB.te- Horizonte a greve dos ope

nos' coiúàndos militares, rá com o Presidente Caso rários d:;t Prefí3itura Muni

com substituições a vista:, tela Branco, .das normas a cipaI, que. I'úi'i,lldicmn, PH
, Amauri Kruel e

.

Justino AI- �creni. adotadas para com gamento de se'lS vencime!)-
·

ve5 Bastos' ,do� comandos o sr. Carlos Lacorda, em tos já <',(l',lICados Olp JilB.is dt
· do' IIo. e IIIó Ex�rcitos_ O virtuele de seus recentes 3 mêses. Nas últimas h'_\

.

chefe' do. Estado M8.iQr das ataqucs ao Govêrno, e aras, 14 coveirps elo Cemit-'\
própri'.l revolução, de 1° de rio da $audatle, aderiram 'l.;)

movimento.

CASTELO Assina
r;lecreto., Modificando
i'Comandos Militares a 3111 • &i2&

Do Dr. 'Rubens à Redacão de "O ESTADO". .

., ;.
.

"r

BRASíLIA, 4 (OE) O
.

do Gal. �J.Ó$é Nci'gtieir-'.i. Paz,
Presídr-nte eh .P,:e{JÚbllcn ns- par a o Comando Militar ele
sínou decrete hoje, modifi "0 Brasília.' fi .n- Região MEj·
cando 25 comandos do Exér: 'tar, Gal. João Frandsc,J
cito em todo b país e

,
Entre Moreira Couto parq Di�etor

essas nomeações: figura ,.a

Assassina· 'Condenado a 43
anos de prisão

CURITI}3A, 4 (O;C) - {.)

Tl'ibunal do Júri' eles ta C',l

pital, condenou a 43 ap�S
de prisão o néu Hamilton

Esp6sito, no julgamento
qUt:l ue:spertou enorme il1te-

rêsse popular,. e também

1.:.):11 'dos lMÔ.i aenlOradó�' da
jústiça l,-)(·Ú�. Hamiltolí E:s

pósito,
.

"trucid.oU a vítima

Mareo Lopes, -de apenas. 8

anos ,de içl�l,de. em WüL

DeSemprego: M'rnisférto vai estudar

Temoo Fr'io
RIO, 4 (OE): _..:._ O, ..VHnis

tro do Trabalho concluiu os

estUdos' s6bre .
o problema

do, deseil'1prêgó, no país. O RIO,. 4 (OE) - A temp·�

sr.. Arnaldo Sussekind, in-" .ratura voitou a baixar ser,
.

"

tI" . �:l'veIUlentt' esta madrug'lda,formou qclB a 'ua mence, "

existe l1llÜS de um milh�o em diversos pontos elo paL:;.

de brasiÍeiros desemprega- Na Gua�mbara, 'os termõmc
. dos. Os estuqos. serão apre- tros aCUS�lT[llll 15 gráus. E',,:

ciados na próxima' reunião São Paulo 10.. Em Porto

ministerial,' quinta-feira em Alegre, a marca mínül1a foi

Brasília. de 5 graus.

Prorrogação de Maga'�hães em Foco
diSpOSição ele prosscguir lu·

tando, pela prorrogu(;ãn,
disse à imprensa clue o Í'lr,J
"estimulado com a c1ccisi1o
elo sr. Magalhães Pinto d'�
aceitar a fórmula da pror
rogação no plano estadl,al."
Considera o deputado 'mi
neiro que B.S artieulaçõ(,�
í)rOrrDgacionistas não ele
vem ser interroin�)icla!" pois
ainda Jjno se sabo qUfll será
a dedsão do Con�l'pc::;:O Na

cional, entre a' nJ'on-ogaç5ü
e a eleir:fi.o in�1i l'ct'l O�I ain
d'l a tral1sferêl1"i::l ela pro
blema para as Assembléias .

"Neste último caso - ar

remata - teremos ganho
tempo com a minha propo

sição."

BELO HORIZONTE, 4

Prcnunciàmen� .

tos de Laterda
,

�IO, 4 (OE) - FOlüe9
credenciadas acy.antarál'tl
q�e tOçios, o:;; chefes miUta

'res não irão fazer Qualqu8�·
pr�nunciall1ent.o, sobre as

manifestações ,elo, Governa

cJ.;r Carlos Lacerdà, dentro
do seu esquema de deslilo

ralização da' República e da

re�olução, c1emocrática. Do- Porta; -A'v· '1'0-;es '
.

verão' manter o mais abs',,>
.

luto silencio, afim de que a

p�lavra d�, chefe ciô Execu

ti�'o earioea, ,

.se perca 11')

,}J:r:óprio nas�cdouro.

(VA) - O deputado Wilson
Modesto declarou que con

tinuará 'tr'lbalhando pela
apro'mc,ão do seu projeto
de prorrogaç.ão de manda

tos, e111' tramitação na As

sembléia Legislativa, A Cá·
111a1'a mineira reini.ciou on

tem os seus trab'llllOS par
lamentares, flue terü três

projetos .importantes na

�'(am�nh�éontrãTfub·ercuios.e/ .

RIO, 4 (OE) i_ O Minis- o SetãÓ �Ucndas verbas num

tro da Saúde aprovou o· ,mQntautç .eh} .ciqis pu;.lÕflS e

Plano da Campanha Nacio· 858 111i11:16es ,1.e cruzeirl.'Js, no

naI contra a Tuberculose. comoate à doenç·[!.
�.__>_o._�'''V.'-'-�

pauta das discussões:
mento do funcionalismo

au

eLacerda vai ficar,de fora
. SÃO,l>AULO, :! (.oBl. --

Fontes extra-ofL<�üiis, ::1�ir.m
taram. (-'�VL larde 'que 0, 00-
vI!tnà,dor Adhomar de ':Bar
ros, atravós 'de 0mj>:sal:ib'l,
está' nrtlculanclq movimen

to', para estahelecer .o. êixo
entre S. PaulQ, Minas Gera,ls
c Rio Gralide do �ul, v.i·

.

sand,) f6rta19�er o pod\,!' cI
vil, e para neütralizar' a

cbamada "linll',Hlul:a", que

participa ram
"

do movimen

"

to revolucionário.' O Gover
.

hador Carlos Lacerda, fica-

re\'isão de cargos, revisão
da 'organização aclln:nistl'i'
tiv<l e judIciária do E"taelo
e coincidência de mandato':,
iticluindo a fórmula de lTl[ll1-

dat�-tmnpão.' O sr. Vv'ilson
'Modesto, ao anunciar . S11:1

abriL

segue cO'mo

reforço'
'

WASHINGTON, ,1 (OE) -

Atendpndo il1stl'Uções do

Presidente Lyndon Jonh

son, o porta,aviões "Conste·

fatiou" e 3. outras belona·

ves nor.te-americanas, deix�,
rum esta tarde o párto

.

de

Hong-Kong, para rc,fOl'<,:DJ'

as' fôrçns na,:ais ,

dos l!�f;t!t

dos Ull.iclos, após .

o ataquo
ao çontra-toíoped\,!iros "rvI[).d
dox" levado a efeito por :3

..

l�l�cilfis oontra-tOlvedeÍIab,
no gôlfo ÇJ,e 'l'rO�T};' ',_.__ .

,\.�. ....,.....,."""";;.,;..;4�-

A�miranfes
Cpndecorados

. R10,.4 (OE) _:_ Serão

condecorados no pró,jmo
dia 8 na embaixada porte
nha COl� a Ordem eló Méri

to Nav�l, Argentino,' os .Al

mirante�: Ary dos Santos
.

Mendel ,José Luis da :"il'm

Filho, 'Canelido MonteiTCi
Moutin e outras altas auto:

Mineiros ·Iiberlaàos
Núcleo de SESI amplia
Assistência Médica

'ti.
. encarregidil. do NO- horas, com· dois facultatl-

.
CLEO HEGIONAI_, DO SEsi ·10s.
DE FLOUIANÓPOLIS está

aT�3ando aos industr:iais (:)

industrÍl.í.l:ios que o serviço
m,édico da entidade atende-

das H àS., .. 20

Incendio em

juiz'de Fora
JUIZ DE FORA, 4 (OE) -

Violento ineô,ldio . deslruiu

diversas :t:c::idéneü1s nq, d

dade mineira de Jnl:il' de

Fora, Os 'dabos cuusados

pelo sinistro foram de gran

de monta, � porem não fo

registradas vítiqlaS fa-

timo no funclo do Ullla "lUl
nu de cal" ao norte da Fral1-

ça foram libertados hoje_

CHAMPAGNOLLE, Fran

<,�a, 4 (OE) - Os G miilei-
1'08 que se encontravam so

terrados desele o dia 27 úl-o

BREVE:
MUITA, MUITA COISA CUSTARA

MAIS BARATO!·

l"á de fóra..
]Jl·p.siteiras.

Prossegue, 11::::n, o· SESI

ampliando o seu notável

serviço de assistência

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



VATICANO, -/- Fontes da Santa Se revelaram que
da Secretaria de Imprensa a primeira Klciclica do Papa Paulo VI provável-
------ • mente não será publicada

antes cio próximo dia 10,
ou talvez mais tarde, COD

tràriamente ao anunciado
fixando sua divnlgação pa
ra 6 ou 7 do corrente. As

mesmas fontes acrescen

taram que a tradução clrJ
documento ainda se encau

tra em andamento naqu=
la Secretaria; que Ignora,
ainda, quando o trabalho
ficará terminado e devida
mente aprovado pela. POí�
tifice. A Encíclica, que
Paulo VI terminou de ré'

digir Í10S últimos dias de

julho, traçará a' polítc.i
geral que o atual Pontíf'lce

pretende seguir' durante
seu

.

reinado. O documento
foi }:)l'imitivamente . redi ..

gído em Italíarro ;'e . imedia
tamente entregue aos Pre

lados ela Becretarja de Iru-

MISSA 7. DI.A
Afonso M:aria Cardoso da Veiga

ESPOSA, FILHO, GENRO, NORAS E'
NETOS de dr. Affonso Maria Cardoso da
Veiga con'vidam para a missa de 70 dia. sába
do dia 8 na Capela do Colégio Catarinense
por alma de seu inesquecivel esposo, pai, sê
gro e avô.

Agradecem por este ato de fé cristã.

Convite para Mis.sa de 7. Dia'
A. família de' MARCELINA ANTÔNIA

PERREIRA, agradece a todos os parentes E

amigos que compareceram ao seu sepulta
mento.

Aproveita o ensêjo para convidar a as

sistir a Missa de sétimo dia que será rezade
no próximo di� 6 (quinta feira), às 19 horas
na matriz do Saco dos Limões.'

Desde já.agradece a todosque
recerem êste ato' de fé .cristâ.

cornpa-
G/8

Instituto de Aposentadoria e Pensões
dos Impreqados em T ransporfes e

Cargas Delegacia Estadual de Santa
Catarina

Edital de Concorrênda Pú��!:cu
Chamamos a ate:1C:·..1 UúS interessados

para o EDITAL DE CONCORRÊNCIA PU
BLICA para execução de SERVIÇOS DE

LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E REPAHO�
publicado no DIÁRIO OFICIAL DO ESTA
DO NO 7.610, edição do dia 3 de -Agôsto, cor

rente, as fls. 15/16.
.

A Cbnrrência será' 'l'ealizada . no dia 1!

d� Agôsto, às 18 horas, no Gabinete do DcJE'

gado Estadual.

Florianópolis, 4 de Agôsto de 1964
Dinah Lucy de Abreu - M. 2795

Almoxarife
\Valter Mello - 2863

Diretor Adm inistração Geral
7/8/64

OUTUBRO VOCÊ VERÁ UMA COUSA
LOUCA DE BARATO!·
PORQUE? ONDE?

prensa para a elaboração
do texto em latim e as des

pectivas traduções para o

francês Inglês, alemão es

panhol e outras línguaus.

Nada de

REBfTES
J!xlja eru M;U carro

Lona de freios ""::OLADAb

- 60% mais no aproveu-,
u, t:liL·_ a ':is Lonas.

CASA DOS fREIOS
F.ua Santo.s dafáíva

Jl:S'fREITÕ

Jorge Roberto 'BiicheJeT

ferêrtcia- a 2 passagens .r,a-·
.

pielas-que de ínícío parecí-:
am 'não ter .ímportãncía.
.. dia 2217 foi' abordado' o
problema do amor e)a

guerra.
A guerra é tratada desde

as memórias de Hiroshim'a
no hospítal e 4 vezes no mu
seu. Em todo o filme há

-

()

problema do' esquecírnen to:
- Tu nada viste em Hiros

hima?; - Que museu "!il1

Hirochima?
Toda as suas mJt11óri::l.s

tratam de amor e da guer
ra.

Foram' explicadas passa
gens de amor 8 guerra.
A jovem ao cantar so

bre Névers para o japones
dá um passe para o esqúe- com ânimo· agressivo, sem

cimento total de seu pa.-;-
o rnenor vislumbre de ca

sado; de seu ámor alem·í,) oper8.ção fraterna, exclusi·
. V8.n1ente visando' a uma reque 1.10S pouco substituid')

pelo próprio japonês. tribuição pecuniária, muito

Dia 23. é exibido no'J,,,.. just'1 ·_na situação social a

1l1ypte. o .t:i�e e logá a]:l�" que fomos reduzidos pelo a·'

o Prof. PalLJo Emiliolp-il vilt�te l1�ter�mo V'igen-'j
se a disposição .para ou ;il" te no ;1' LE1do, mas profunda

interl)retaçees n. reSpondf:l' mente clc::;l'aclante do senti-
mento ";levado do altruísmoperguntas que fôssem fni'-

muladas... em qu"! se baseia tôda a e-

O dehate dis�·)!.Teu lTJ"ÜS dL\cação que tenh<t por base
� os santos ensinamentos do\ sôbre o amor. c g·uerra.

'CJmo já era tarde roi. Evangelho.

por :encerrado a p'l;e�tnc,
e assim foi d9.clo o [la�'so
inicial para entrarmos 110

cinema brasileiro "Viela

Sêcas".
Próximo' número: ParL��

III - Nesse conentário sô

bre Hiroshima Mon Ámom".

SALAS DE FORMICA

PARTE II: HIROSHIMA,
MON AMUf',

Dia 20/1 no palácio das

indústrias teve início o cur

so de cinema ministrado

pelo professor Paulo Emi

lio Sales Gomes.

Foi' exibido o filme "Hi

roshima, Mon Arnour" de

de Alain Resnais,
Logo após a exíbíção : oi

.

tratado o enrêdo do film>.

o qual. foi pôsto em ordr-.r
'

cronológica pelo Prof. Pau

lo Emilio, para os estudes

que se seguiriam. O filme

foi seccionado em 4 partes
pa 1'a efeito didático: enrê

do, :[\'[e:'.1ória, amor e guel'c
ra.

Na realicl'ade estas tr(�s

partes sâo inseparáveis:
memória-�j�10r-gUerra.
Dia 2117 'foi tratado o p1','

blema da memória, Poete'
ser vifta de doi::; aspecto,:

- - A existência da' 1;

mória no centra do con.:;-·

truçã') e estrutura do filme;
2 - Meditaçã'J sobre:1

memória (problemas do':1,

mor e guerra).
. Foram passados

.

em re

vista e estudado todos JS

pontos referent.es a memu

ria.
.. Mostrou que Eiroshima

e Névcrs assumem iqual 1'11.

portância no' filme.
. ,Mostra como foi s·.lrgindo
Névrs na históri·a. Faz' re-

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

Cr$ 260,000,00 OU.

Cr$ 280.000,00 ou

10 pagamentos,de Cr$ 34000,OU

Diferentes .Conjuntos
à sua Escolha,
em Fórmica nas Côres
TECA ou Jacarandá
com I>ecoração ena

�1órmica Branca

, ,

Maravilhosos e nOvos conjuntos com Bufe
-- Mesa Elástica e Cadeiras Estofadas eOIl

Revestimentos em Plástico

Conjunto com

Bufei de 1,80

Conjun.fo com

Bufef de 1,90

..

10 pagamentos de Cr$ 36,000,00

C,$320.000,00 ou

10 pagamentos de Cr$ 40.000,00
Conjunto com

Bufet de 2,20

, MOVEIS CIMO
Rua Jeronimo Coelho, N ..5

::--,'

.

,.,�. -,

�

LEX LEGUM

Ao mesmo tempo, o

jornal católico "II Quoti
diano" anunciou ser quase
certa que as Igrejas Orto
doxas enviarão urna mtssào
permanente a Roma para
mante.r contatos regulares
com a Santa Sá acrescen

tando que o assunto se-à
debatido durante a Confe
rência Pari-Ortodoxa a ser

inaugurada em Roma, a

23 do corrente Seis Metri
polístas ortodoxos integra-'
riam .a missão, cujo objeti
vo precípuo seria o. estabe
lecimento de contatos per-

.

manentes com uma missZLO

Arnaldo S .. Thiago

o trabalho! o trabalho
E' lei eterna e divina,
O mundo chorou no berco
Os. cantos de urna bfi�iI;a."

'I'rabalhemos, que .da vida
A missão engrandecída
E' ser bom, fazendo o bem!
(Excretas de um poema de

autor brasileiro )

País ele origem colonial,
o Brasil teve a sua econo-

mia, durante muitos
firmada no trabalho servil,
exercido' não raro debaixo

.

do chicote e ao. pêso da gar
galheíra: consequência é es

ta decepcionante atitude em

fàce eh trabalho, cuja reali

zação só se compreende ho-
je em dia, mais do que nun-

ca, como forçada' contribui
ção ao bem estar coletivo,
que se exerce quase sempre

C2mo r'dundir tais méto

dÚii- ele ação social, no senti
do moraliz�à.or dos princí
pios cristãos. em .1m elesor
gan17ac1ci mUl1co como êste,
a que fomos reduzidos, após
duas tremendas guerr'lS
ll1unclíais embrutecedoras do
homem terreno que só en

contra satisfação bestializa

elçll'a cada vez mais dqs suas
tendêncbs doprim�lI1tos, nas
competições esportivas, em

que se enriquecem com o

dinl,eiro muitíssimo mal·em
pregado do proletariado, al-

.

guns tipos alt'amente repre·
sentativos da fôrça bruta e
meia dúzia de espertos in
telectuais que perderam Q
,nobre senso da inteligência

.

no desempenfto de um pro
fissionalismo que tem por
base li astúcia e O d€sCome
dimento dos apetites sen

suais?
Voltar ao trabalho obriga

tório dás senzalas, retroce
dendo à época dos senhores
e dos escravos, na qual, por
incrível que pareça, ainda
se encontram muitas regiõe.c;
do vastíssimo território na,

cional dêste, como de' outrds
países americanos? ••

,

"Não se avança recuando1"
- exclamava, talvez em fa
ce de situações idênticas,' o
nosso hoje compietamenta
desconhecido GanganeÜi.
Temos de enfrentar o pro·.

blema social com as armas'
da razão esclarecida pela
religião e pela ciência, afim'
de reduzirmos o .:!ragão do
!1úl-teriillismo à completa im

potência - e isso nos será
possível mediante a aplica
ção dos metódos de Pesta

lozzi, iluminados pela divin8..
luz dos ensinamentos cris

tãos, em nossos estabeleci
mentos de ensino primário,
fixando. regras de coopera·
ção infantil que des(;)nvol·
vam no espírito das crian·

ças o hábito de produzir tra
balho útil pel'1 satisfação Ín
tima e supremamente mo

ralizadora do dever cumpri
do, sem qualquer idéia de

�����,�.���,�����S-����

I EXTElníl'dç\(l til -u. �'"

,\''';1'1: nr: B\R'J\· �
J'LL ''', T{ , J1'" �

GAS, . FORMIGAS E
CUPIM

Em Residências e �stab��
lecimentos Cometciais \

slmílar católica .segundo
"I Quotidiano", as infor

mações sôbre o assunto
chegaram ao conhecimento
do Monsenhor.Artstíde Bru

nelIo, delegado da Associa

ção Católica It-:.,liana PéJ,f8,
os países crístaos do Ori-

ente, durante sua recente ..
excecusão pela .Oriente-
Médio. O Patriaca Athená-.
garas,

.

de.Constantínópla
líder das igrejas Ortodi

xas, revelou' ao Monsenhor
Brunello que a Comissão
não se ocupará em príncí- .

pio, das questões doutfíná
rias e teplógica$.

PROCESSO MODERNO'
COM GARANTIA DE 6

.

MESES

DEDETIZADORA CATARI
NENSE LIMITADA

Informações: Telefone 2681

)contecimentos
�"-"1 lJ{��

.50ciais

Isso, aliás, já foi iniciado

pelo menos, ao que saiba-

13.10S, em, Santa Catarina, em
alguns grupos escolares;'
com a críação dos clubes a

grícolas. que arregimenta
vam tôda a massa escolar

para o .trabalho de amaino
do solo,� concomitantemente
com o. ensino que lhes era

ministrado I
nêsses ótimos

.

estabelecimentos de instru

ção pública.

(
Desfile Bangú: Na cidade de Tijucas realizar-se-à em

setembro próximo, nos salões do "TiJuca:,! Clube", mo
vimentada parada de elegância em pró da Escola 'I'ec

nica de Comércio daquela .cidade. Dez senhoritas, es

tarão -ern pauta na passarela para a disputa do cobi

çado título "Míss Elegante �.aIlgú": Diva Helena Pei

xoto, l\'la�ia da Graça Ribeiro, lUada' Ue}e?·" A�i}rim·;.
Maria dos Passos Rêbelo, Ivoni Marià Wolinger, Di
noraci Di Bernardi, Ana Mada Temes, Valcliceia Cam

pos, Marlene Soares e Elide de Araujo Roslindo....

x x

Um movimentado coquitel, homenagem da credencia
da Firma "Silvio Orlando Damiani", vai reunir as De

butantes do baile oficial de 1964, amanhã as' 20 horas,
na sede do Paineiras.

Prossegt.índo nos mesmos

processos, todos os cursos

secundários do país; 3 fl1e�
mo os do ensino superior
deveria estar aparelhaocs
para continuar determinan
do progressivamente. no â
nimo dos escolares o hábito
da cooperação no trabatho
de qualquer natureza _que .se

ja. Com isso, teriam os .11',(;'
fessores ótimos colabot ado
res, nas ministração de. en
sino, em seus próprios alu

nos, mediante uma escola. de
coparticipação dos mesmps
alunos na ._obra da ensinan

ça, de modo .que. os m8.is

graduados, em vez de trotes

aviltantes aplicados aos· ca

louros, se entregassem à

bo'1 prática de lhes' ,i.r minis,
trando aulas para .esclareci-
menta preparatório,. que.
muito . eficazes tornariam,
sem dúvida, as aulas dadas

pelos c'ltedráticos e seus as�
sistentes.

O mesmo sistema' de co

operação constante, altruís

ta, benéfica, haveria. de ir

sendo mantida nos quarteis,
nas oficinas, continuando
assim a ação educ'ltiva dos

lr.res, em vez de, como acon

tece atualmente., deprimí-Ia,
destruí-la totalmente, desde

que o homem deixa o âmbi,
to da' família para entrar
n'1 tremenda luta de interês

ferrenhos,. se!l1pre entranha
damente mantida na socie

dade, cuja organi.zação polí
tica, aqministrativa, judiciá
ria é mesmo adrede prepa
r'1da para incentivar· e�sa
aviltante competição. do ho-

�
mem contra. o homem, tã-o

fundamentalmente contrária
a tudo que o Cristo ensi

noú ,e exemplificou!
f E, áinda se e�cuta la insi

nuação insolente de que es

ta é uma civilização de mol
des .cristãos!
No estado a que ,chega·

ram as cousas no mundo;
com seus naturais reflexos
em nosso pais, somente. go
vernos fortes e nobremente
intencionàdos é que pode
rão estabelecer novas b.ases
para a estruturação de uma

socied.ade em que o traba·
lho, ·em vez de ser o opró-'
bio, á' que se sujeitam as

massas humanas, suprema
mente solicitadas por pra
zeres grosseiros e de índole.
exclusivamente paga, seja
o ,mais belo e pOderoso in
centivo à prática de tôd'ls
as virtudes nobilitantes do

altruísmo, da abnegação, do
amor fraterno, que encon-

. tram, no próprio esforço do
trabalho honesto, o seu me

lhor ambiente.
A Revolução de 31 de mar

ço, inspirada pelos melhores
intuitos dos dirigentes mili
tares, cujJ3, formação demo·
crática é insuperável em nos

sa organização social, não
pode ser indiferente ao pro·
blema, nos têrmos em que
o acabamos de colocar: daí
o nosso apêlo ao- Marechal

Presidente, no sentido de re

solvê-lo a tempo de salvar

•

X -7- X
anos,

A Díretoria elo Clube Doze de Agõsto, promove para
a noite de' sábado próximo, elegante soirée, para a es

colha da nova Rainha.

X -7- X

Esta sendo bastante comentado em sociedade, o ele

gante coquitel que acontecerá dia 14 próximo, quan
do a Direção do Querência Palace Hotel, homenageia
a srta, Salete Maria Chiaradia "Miss Santa Catarina".

'11,,�;f;;'.L
X -7-"X

Para comemorar' o 93.0 aniversário do clube "Doze

de Ag'ôsto", realizar-se·à no pl'óximo diil 12, um jan
tar festivo, na sede a�Rua João Pinto' - São convida
das espeCiais para o elegante jantar, as ",Qebutantes"
do .baile oficial de 64.

-;

X -7- X

Para auxiliar o Asilo São Vicente de Paulo, a Direito:
ria do.Clube 15 de Outubro, -vai promover par<:J.da �e

elegânc;a Bangú em seus salões, dia 5 do próximo_
mês.

No proxlmo doming'o estarãó reunidos no Querência
Palace, Hoteleiros do Sul do Brasil, para a instala·

ção do Congresso Nacional da Hotélaria.

.--
...

I �'.,lJ'fj '-..;lo
X -7- X

O Presidente do Tribunal de Justiça e sra. Desem

bargador Ivo Guilhon, já estão de volta, de sua via

gem a. Vitória (Espírito Santo)

X -7- X

.

Está sendo altamente elogiado pela crítica de. Artes
. Plástica de São Paulo o catariuense Ernesto Meyer
Filho, que inaugurou naquelá capital, mais uma ex·

posição ele Galos e Paisagens.
, '\�. >r-"''"'.,..�"..j.�iI<-.�_ ..�.�;;., <',."'�:��.'1i ;.;�"�;'·'·-r;'1"'':\!'h'�.i::.:' �

,-�

X -7- X

Drincando no' Baiúca, e comentando coisas da cidade

maravilhos'l, os discutidos moços de nossa sociedade:
Marcílio. Medeiros Filho, Luiz Henrique' Tancredo,
Saul Linhares e Benedito Cunha.

.i l'M, ,� ,l�: ,,�

X -7- X

I'".

Chegaram ontem a n05sa· cidade procedentes de uma

viagem ao P'erú, onde representaram Santa Cat11w3
numa convenção internacional do Clube Soroptimis·
ta a sra. Iná Tavares Moellmanll e Srta. Zilda GOtt.
lart.

.

I

',"'t. .r�'· '��C'!i'i4,'t"""";h";i'
.� ir �

Vi'ljou ontem para São Paulo, o Senador e a sra.

Atílio Fontana (Ruth, onde fazem os últimos prepa-
rativos para sua viagem ·a Europa.

.

'iÍf."i.i.�:.
��,,�'rA..

x -7- X

Muiio apreciada pelos abitneis do Cine São' José, a
lrz7::.sw, "lue voltou a circular (São José Cine Revis:
�"L'i

A "Nova Record" oferece .um L.PI, para ser sorteado
entre as "Debutantes", durante o coquítel amanhã, na
sedé do "Paineiras" homenagem da Firma Silvio Or
lJOtndo· Damiani, as Debutantes do baile Oficial de

1964.
o

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

o SEU DINHEIRO É POUCO?

RENDERÁ MUITO' BREVEMENTE
PORBUE? ONDE?

.;p,
.Cl Nação. , .

. ,�.

.�'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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(:e CbrOaçãO, i,hitia reinado de belEza' GJega
____, ...___�-----_._;;_�_;::.._-- MIAMI, � Com·a pre- 1964, Srta. Kiriaki Tsopeí,

sença de centenas de. con- a bela ateniense de \20
vídados e das candidatas,

.

anos. Apesar de' ter dorrh,;.
realizou-se, anteontem. à do apenas três horas dk'3-

.

noite nesta e cidade, o:Bai- de sábado, a nova rainha
le da Coroação,. em· home- da beleza não parecia fel-

o':' '.
\

nagem a MISS Universo de tigada e declarou ser aque-

la a festa mais ímportan
te de sua vida.
Kiriaki deitou-se às três

horas da manhã de domín

go levantando-se às 7h30m.

quando fêz pequena refei

ção, acompanhada de tor

ta de chocolate,.
. .

José AgellOr"Amo].'im
Leopoldo Ruedíger

. João Jor'ge -da Silva
, 'Tonettó, Mallmarin S.

Piaz & Lima Ltda·. Ind," Exp..
Mesbla S. A. Pedro Antunes. Madeira

.

Rosaiino Damíaní: ; Armazem São José Ltc;1à,
AMna Trentíní . Victor Seyffert
João Manuel Cardoso .' cas� 'Letti" � 'Baldo Ltda,
'Vidal de OÜv.eir� '. Avelino éristofolirii:. •

Elizia de Souza Rodrtg.i>; ',' Associação'Rural de Talá ',' • Cine RITZ
Madereira SicQbr:as 'S. ,!.,'.' .: Qli1)ia' S�ntQs "àa Si}V.�

.

Fone:' 3 '''3
João Kobuszewski"'

.

Cia,. de' Tecidó� :E'dwig�s ." 'O.' :�s' g;e :8�horas:
Leppoldo Harps"

.

, Oe' souaa
:

'

" , . Horst, Btichho'l.z:, i
.

Dílerrn ano João Thiesen' . Illi{ e Com. ,cniuCr€'!:�;:l.· >, .Valeríe Gearen '

Moacir de Souza ,"S. '.A. . ',.' '.',
. ,

'_:_ em _,;_, ..
,

Albino, Augusto Vii\h;�s' .

Escritorio Corítáhíl > Be- o.,
9 HORAS'ATE'" A

JOSf' _ 'I nale Ltda. ETERNIDi\DE" ,�
Angela Teref'.._'l. vasconce-

Pedoz tda. Domingos 'Cardoso & :,Fi-
.: .ÇÍnemaScope-çoi-' .de Luxe. los, Miss Brasil, irá à Was-

Gregór o lhos,' censura até- '14, !l'nós hington a Nova York, com

Waldr Ir Worms :ijeiJ.1aldo· Níekotter
.

sua mãe, antes de regres-
Carlos Antonio V t d ± João Zani' ':, ':. :l�in� ROXY '; ',�

.

saro Miss Paraguai Míhíam
Costa �Óínírigós' Gu,eléte, .

.. ,
'." .

'F h . 3435 R. Brugada, deseja conhe-

,1f�ry Soares .�il).to '. " Organízacão .:UtiIitát�ià'·, . .'�"': " '. .:' ',� e;
cer todos os Estados norte-

"Wilmar Henriques Beck"ér Càpinzalense··· .:'.� 'I
"

J
, <'o

.

ás 4 e g.h,fj)ra,s ....:...;:'
).

americanos, mas Mis Chile,
. ,Julio éarvalho' .

'

Altamlro' Rortião de ".qj(.; .. �;., b�� hi�tória: .. ·. desen- que tem estado ·doente de-

:Bernardina C,:Machado veira ..,.',' : , ,roiadâ. 's�b o' ceU :do' Mp- vido ao 'calor e ao cansaço

Sie�ano Rzatki . Joenk, & 'vog,eI, tfda.; ':xico,
.

"

'

prefere voltar para seu

Walter Thaler Celina de .:Freitas,"" :..
_ em -'- país, A esponhola Maria

Hilmar Karmalín Fug';:mti, S, A.� ·ind�. c'0T.. ,SETE pE :óOrAS, . José Ulla Madronero vis;-

José Crema
.

J: C" Rosa'· .

.'

'':'''''' ;Censura-: àtê' i� aüos .' tará a República Domin:i-
.

Ap:tonio ContezinL Quatro Il:mãos' Ltaa; )' ,,,
. cana e a América do Sul.

, Calisto Viviani' Tereza Doliz!iéy: .' :: .;: ·C·; . GLORIA .�. A segunda· colocada, a

:--Antonio Edílio da Rosá" ,In,cl,'e 'Coril; \ Chiuchett.a:: .
,,' �e .

'" inglêsa Brencla Blacker,
é'Ról;lertin�cal�gari .","·S:�A.. \,';.".�:",":'.'. :',' ,(Estreito) ,', projetapassar'iimasemana
". Maria de Novses

\

.Ra'ul: Oliv�iia" ,':' ..

' " " ,,";' .

<
.

.

'Fóné: 6252 em Boston com um' tio,. e
,�Walfrides Wal,cÍe�ir�,'Ma:r Sc�pilÍe!lo '�,'çi�:'sçhne'idfl> . ",

.

. , .

.

,depois tentar a carreira ci-

tins
'.

Ltda.
.

".
'.' ,

"
"

.

1s .s·ê '8, hbras: nematográfica. A israelen-

i F. Doming Com. e Ind, João Mena' dh�m'e', 'ó'Ú; Curd',Jutgens .:. se Ronit Rinat, 'terceira co-

., Luiz Martinhago' dosO
' "," ',.' 'Sylv'ia $�ms

' .

.locada, irá a Califórnia e

FçtrIEácia Bustato : Ltcl:1o, . HÇl.rold Fritz Gtfcitg ,Bal":" ....,..:. em -- regressará a seU país e(l.'l
, Darcy Henrique de OU- lod. : .'

.

. o '

.'. •

• �
• O 'PROSe,RlTO D� outubro, .para servir S,l

veira "(T�l1belina Má-r«eÜno Cus,,:, 'HON�KONG exército.

CarIes Hoepcke S, A. tódio
'

:, GIDeQ1aScope-Eastemancolol'
Com. Indústria (Lajes) Veni}ia Zen'

�

Censura até 14 anos

Ind. e Com. . Chiuchetta Oscar Moraes .
'

S. A. Ernesto Mário'WilÍdiscll Cine IMPÉRIO
Lúcio Bopré Comerciar 'e Representa.-
Gabriel Borg2t 'ções Appel Ltda. (Estreito) .

t
Fone

An o'Jio Maragno .
Soco Ed. Mons. Fred�rico

RauJino Rodolfo Garber Tombrock (Grupo Escolar
Agenor de Abreu Netto

.

São Ludgero)
Hospital Bom Pas.tor.
Aroldo & Albener da Sil-

va Gentil Ltda.

CINEMAS

PROCE�SOS JULGADOS
NA . SESSAO DA JJR, ' DO .

IAPC DE 20-;7-1964

PROGRAlV.1A DO DIA
Cine �ÃO', JOSE'

,Fope: 3636
ás 3 e 8 hs.

• I
. .•...

..«Dl�IW'
··H

.

.' ·;���ií,'!..�
enry Bílva . I

A_
Elizabeth 'MQntgOlll0ry

- em·-;-
O MENSAG�IRO DA

VINGANÇ�
Censura:

.

......:. até -14 anos

às 8 ,horas·
IEaria Antonieta ,Pons'

PROCFSSf"oS JULGADOS

O{A S'ESSl\0 DA ,T R 00
i,A.P.é, EM 24-7�1964

-em

ROMANCE R-\�CHEiRO
Censura: até 14 anos

Cine RAJA"
(São JoSé)'
- ás 8 horas -

Pier·re Brasseur

Pascale Potit

Benta Trindade

P�llPJJE TtRÁ·F�Br.A ROVA
A PALAVRA BARATO?

ONDE? PORQUE?,
- em-'

.

LUZ SOBRE' uM.' CRIME

U1v1A PRESENÇA FAMILIAR

Olhos postos no Céu, É o presença Familior do Convair do

Toe. Cruzeiro. Vem a Florianópo�is todos os dias (coIsa que

outros não jazem).· Nos. melhores horáriOS. O Pescador uso a

canôa paro o trabalho. O Homen-i de neqócios, o Convair-Bimotor ,

Padrão de eonfôrto e rapidez. 'VOC0 sabia? A Tde-Cruzeiro vem

há mais de 30 anos para cá, Conclusão: Experiênela, Rapidez e

.

Confórto a seu serviço. Çonhn�e preferindo o Toe, Cruzeiro.

TAC' CRUZEIRO DO SUL

Ao começar Kiriaki o seu

reinado de um ano, as 55 Produção e Econômia '.'

',P';
outras participantes do cer-

tame se preparam para ,;:e- ,:s�eCIabnente projetadu e construido para trabalha)' com .pUS�IUe motor Dies� �rcedes Bens" de 78 Hl', t) Utilí-

gressar a seus países, p.J!S
tãrío TO)."OTA BANDEIRA�TE é o veículo ideal para a atualidade brasileiral De tato, super-i eroreado, oferecendo

as regras do concurso as "xcele�te desempenho e utilizando combustível de baíxt custo, o robusto lJtmtário'TOYOTA handf'ir:lDre upresenta

obrigam a partir assim que c�_m" lmporta�te elen�en� pal'a o aumento da urodutividade agrícora, com 'muito mais sconornír-l

termina o certame. Someh-
Va conhecer .ainda' hOJe a famosa lli,llu! dI' veículos a óJM njc�l no Revendedor Aúto1:i,zadn

te' 'há. exceções :para as

.. .,
"

Rua Fulvio

maíores de 21 anos 'e as M'E Y' E'R','...,' S"A'
. R:�la F"jipe

que te�m permissão de seus
:

.

.
.

. Teleior)�
.

\. ,.
r '.r,'

pais para viajar pelos Es- " ,.
'�I,IT'.Hn-)!,(lli�

tados Unidos. ,

-..----' .------

REGRESSO 'Ó® .TOVOTA'DO· BRASIL S.A.IND. E COM.
�oo"

""i

com aprovaçao
IntérnaciJnal de

, .

A nota. do MiI:listério aftr·
ma que o Méxíco eons�tl.6'
ra que a' ruptura de relacões
com C'.tba não' tr.�ria qual·
que.t bf!nefíclQ. e que. na rea·

lidade, represe}1tari'l., um
prejuizo àqueles' qU,e procu·
ram abandonar,·o pais dó
minado por Fid�J.

.

C�strq,
Como se sabe: o Mêxicéí ,foi
um, dos qmitro paí�t;l� .

ql�e
não an"ovaram a ,reut;'I1it)
dos Ch9.ncelere�.;· da. OEA

que v"tàu. <3.S sane,;ões con
tra Clloa, O' Chanceler' Go-

.

rostiza m;s' s��s . declara
Gões, ebservou' ,·que se' ou.
tro's pP;SE'''l ameriéanos leva
rem a dp"isáo ,da' OEA' à
consi.rlC''rar.í'i'ô d'<t Côt:te lnter'
nl3óiop"l �e� Jus1JG<:l.; pÓr� in-
te'"),),,1l:1n't) nl1S Nacõe's Urnqas,
() �éx'�o !1�!tt'ài� e, C�iÍlp'ri�

��.,.rnr..::tdrá' "S r1'1(';�i'ifls:dàqüe.l,e... ',tri- �,�,�
" Iri_ C . .rr.d[§..iP

bl1nf;\1. ��h�f.(iritÓ,' acéritQu,
. un ,VI 1t'Uf:.-.J�;fJJ/7

o rri�x5�o não' tomará nenhu- (OIÍFf((;O�nt O{l�,a�f' liPlI
ma ini";t3Í'1ia a.êsse respeito, . OI U!A�':

embor� pudesse 'fazê-Io.,'. le�
. ; ..... ,

-

...

.
'

México
Cuba'

México, Q MinistÚio
das J?ehções. Exteiibres

.

de,
clarou (",ue se aS"sançoes im
postas '" ClÍba pela recent.e
IX Roei.l"1ião de Consulta dos
Chance'flres Ameri�anos fô·

rem,' sl1bmettdas à' éonside·
ra�ão ria Côrte lnt'ernac;io- I

n91 de Ju�tica: em H"'i!l; 'o
.

M«\xicQ acatarj a ctei:lisão:' na
declar8"ão q_ue de� ',à.' :mi'biici
dade, o Ministro do ll:xte-
rior, José Gorostiza,
mau o"e o Mp.xico n1í/1 to",:}
rá a in;d8.tfva de rom�er. te::
l;;wões ('oro � regim�' dê Ra·

v<ma, de acôrdo com H dé
ci"ão 1;"'macta peio" Prpsi.den·

.

te Adolfo LÓ1)e,z.Mateos.

Banco de Desenvolvimento,-do:,Esta-'"
do de,Santa Catarina S. A�.' ,.

José Pedro'Gil _:_. Er�siieiro
-, rlorianópolis Prefe
renciais - 30 ações. 5) Cló
vis' Wilmar Silva - Brasi·
leiro Florianópolis
Preferenciais - 5 ações, 6),
Jacob Aúgusto Moojen Ná
cul - Brasileiro - Flori<3.

nópolis - Preferenciais
10 ações. 7) Ewaldo Moritz
- Brz.sileiro -:- Florianópo
lis - p'referenciais - 2 a

ções. B) Clóvis Silva - Bra

�ileiro. - Florianópolis
Preferenciais - 10 ações, 9)
Wilma-r Dallanhol - Brasi·
lei.ro - Florianópolis - Pre

ferenc'ais - 2 'l1ções. 10)
Fernando Marcondes de
Mattos - Brasileiro - FIo·

rianópolis - P.referenciais
- 10 ações.
COffinareceram 10' (dez) a

cionistas,' possuidores do to·

tal de duzentos e cinquenl:'C!.
e quat.ro mil e trezentos e

uma ações (254.301). -

/

"7

DRA. '{'ELMA C. PEREIRA

Clínica Odont�lógjca de Cri

aoças e Adultos
Consultório: Rua Tenente

Silveira 28 - 1'.0 An.dar
Fone 379B

Atende diàriamente das 15
às 18 horas

Ex�lusjvamente
marcada.

com horr

.

. ....

I GO�iA DE C�FÉ1 t
, �NTJ\O PECA \::UE ZI't" j

Assembléia Geral Extraordi
nária de 30'de março de 1964

Relação, ,conforme consta
da fôlha 3, do livro de "Pre

sença dos Acionist",s", dos
acionistas presentes à As·
sembléia Geral Extraordiná
ria realizada em 30 de mar

ço de 1964, às dez horas, e

cujp_ ata foi publicada no

"Diário Oficial" do Estado
do dia 23 de abril de 1964, no
jornal "O ESTADO", d.esta

capital, do dia 27 de maio
de 19G4 e no jornal "A Gaze

ta", desta. capital, do dia 2
de jUnho de 1964,

Número de ordem - N()me
do acionista, cuja, assinatu·
ra figura no livro - Nodo·
oalidade - Domicílio _:. Na
tureza das ações - Núme·
ro das ações.

1) Estado de Santa Cata
rina (representado pelo Sr.
Ibrahim Felippe Simão, con
forme decreto de 12.3.64) -

.

Brasileiro - Florianópolis
- ordinárias - 153.000 a·

ções; preferenciais �
.....

101.096 açõ�s, 2) Alcides A·

breu - Brasileiro - Flori",

nópoli.s - Preferenciais
51 ações'. 3) João José de

Flor;anópolis, 27 de julp.o
de 1964.

BA"TCO DE DESENVO�
VIMF.1\TTO

.

DO ESTADO D:'.

SANTA CATARINA S. A,

JO?'" ,lllsé de rm>ert5w
Medeiros - Diretor

Aducí, 597

Schmidt, 33

2576 e 639:3
l<-:stl'eito

so
'

..

" �.
"

. ..'

apscara sancoes
, '. .

'.

da

.....

co tra
Côrte

"

afir-

galIJ;len'�e, de acôrdo' com o

'Artigo 96, da Ca�ta de 'San
lfl�.�·"'ncis ;0.
E:n 71ashington, a deda·

ra�·5.o -J,g, Chancelaria mexi
cana W'l:.inci<:mdo' que o Mé
xi..:o p 'stende romper re�a
VÓ2S cc _� o tegiu18 ',cornunis�
tz� )e ( .�'!Ju �8l:-� a nprovaqãó
C�"01�e!3� I

"_ da C:ôrte' Interna..

roi ,'aI .le JLEU"a, caiu como
m .. �t b fiba. Não houve ue·

nl ...nn �.:)rp.e�1t::rio 'in1ediato
:1'. De', ll"ü:'nenj;:::- de Er-t"'.do,

.

n:l'le, 'JJviamente, a notícia
'foi re, _;1:)ida com des:1gra
rh, F'llci.cD.árids [li; Depa.�
..
; .... "'-ent � obsEn�'Tar�}_n. apen?;�
que' ai ',da ni'íoo tinh\'lm tido
o tempo necessário para es-.

t.l.1iar ') texto M nota me·

.
xicana formulada pelo Chan
.-;e!er Gorestiza,

.'

o Departamento Fe· ...... i .. 1 �o do Clube 1=
.

-J_;'''} b .' n d d' 8.u.::.HGVem,TO promover.l ., ::.<'a o .la gran,
'dio::a NOITE DAS- ACAC '.'.,-8 DOUR _DAS
com início às 22 horas.

MEsas' à venda na 01' .:j. a 43 SIA,

Outns três nações conti· -EDITAL .....

nentaif - Bolívia, Chile e F" dU
' lcam convi ados o:: senhores contl'l'-Tugun � uniram·se ao Mé-

xico para votar contra 11 a· buinte� abaiXo relaciona,.�Qs a COmpélfE'Ce-
plicação das sanções comer- .

t P f'
ciais.e diplomáticas apro-

rem·a es a
•

reeltura, p,";ra Pagamento de
vadas )ela Conferência dos dívida refereilteao impôs�o Predial c Ter-
Ch�ncf':eres na sessão .final. r.itorial,. e evitar .. a: cobranç8 J'udici�:
'de 26 4e 'julho. No entanto,
11 Bolha anunciou que aca..

Estefano Kotzias - Gal. Nestor Passos
taria a decisão da maioria, Estelità, Costa _

..

_'. Aut. Car'os Ferreira
e há indícios de que o Chi- E

.

le e o Uruguai acabem ado-
� ster de Melo Loutz Mojtepim - Gal. Bittcn-

tando idêntica atitude. . court.

Estevijo A: da.Silva -. Morro do Mocotó
Estevão José Coelho - Cruz
Etelviila F�a;: da Silva - Pe. Schrader
Etelvina M. de Alencar ,- G J .. Vieira da Rose'
Etelvina .. Peixoto da Cm'lha - Silveira d(
Souza

'

EtelviI1:éÍ Siqueira Maciel - BelizarÍo B. de
. Silveira

•

Euclides B. da Silva - Carvoeira
Euclides de Cerqueira Cintra - Crispim Mi
ra

Euclides João dos Santos
coberta
Euclides M. Fragas - l\:lo���o do'Mocotó·
Euc�ides 'Natrio Pereira - r.io Branco
Euclides Natario Pereira - Õ\Je.reu Ra'mosPor sugestão do, Mi-

nistro do Traba'ho Sr. Ar- !�uclides Natario .Perei�a. - Felipe Schmidlt
naldo Lo,pes SU2sekind, o.,.." "d S A C- 1

.

. I.UCll" es ouza - Iit. ar os Ferrel'ra
Presi(ente da República
deterrünou., ontem, a cons F:uc ides Souza ...:_. José Mg_ria da Luz
W'.uiç"o de 'uma Comissão n l'd' T

." ".

J l' C..�,UCIl; es exe1ra·- U 10' osta
I"'terninistí"rial '1ara exa-

minar a existê"'icia,' ou �ugenia Me�ra e Filhos - i\'[auro' Ramos
do, �o pro""lprn�a do de:" ""'uee:1ia Comichole Silva - Araranauá
f�mpr "'SO 1"0 Pa:s e, em...., .

d N
.

.
..:-,

caso �rs't.;··o ç'p+.erYYlÍ"ar' "genlo. O asmmento - '?.ulcão Viana
as c2"Qas. ",f"�t('l� e "'xte'1- �ugc:r.jia Souza._ Frei Ca' ""a .

S<'fl, T ·+f", ...P, ... ;;O a r,0'11isS:'íO _--'lg:-'1io Doin Vieira _ 11_1:"- 1l'nda Sllvel'l':>'rP!lrp''''ntart�s "'O" lI,!i"'i<;- ..

t.6rios ilo 'T'r<lh"llho F�-· 'llqFnio Joaquim, Ma.rqF·�<;' - - Pantanal
Z"1'V�? T,_":h·,!"L ... ,� P í!0'1")""'- ""ug2"'io Zi11i _ Prof. l'!�o -nUa Fra'nce
r.;o, r'''I P1a:"-o'1lli'l,,,.,to e ;10
ro-s·1ho de. Seguranca ê71u1o.1io Andd�ni.- Tri 'q 1" Corrego G,
Na.cio-al. Eu\;iio José Tom'az - C �nte Rovere
- -- --- " EúnÍ:::? Vieira Rozsa -

.,. �

s. Topp

)CQm:ssão Inter
::·min:s;terial Vai'

Exam�n;:u o

M. da Nova De�.

Drrrm'· nr�no}( '{! ",
"

Florianópoli�; 23 "�'

�..

_'..".�,'1
-unho de 1964·

João S�'va _'. Diretor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



E"a !\Iaria Lísbôa, Miss 'Radar de Santa
Catarina. 1964, 1'oi recepciona4a no, Clu

be "I de JU1ho" e. no "Serrano}.. Tenis
Clube, na noite de sábado. ·A rotorf9i ti..
,rada em sua residência para .�!�:,ÇolWla.,

.,�:
.�� '� :\

..

AS. INSCRIÇõES para o'BAILE DAS
ORQUtDE� - Festa de' Confraterniz,l
çã() das. PCbu'tant,e's de Santa

, Catarina.!programado no Clube Doze de Agõsto, elia
sete> de novembro; a:brirá após' a realizf' _

.

, ..
.

•

lção do baile de gala do Clube .Doze. Di<l. I
17 próximo, se�,uhda:-teira, às nove ho
.ras, na,.Seeret.iria do referido Clube.

(> ENGENHEIRO Dl�. João Maria 8i-:
.queira, drculimdo' de Simca "Tufão Iprogramando uuw,. Via",:", JOca

bme:/
I

-"""__'_�-'---�."""'-'------'--- ��------._........--�--'"'_. -�-.........._---.__ .� -----

..

QOAltu I·'",m]\,·\

ipre às vésperas
, ,

• :, ).' ,.
-, J'.

.,,',', ' ,

•

. .

onda de vio1encia
•

(
_.

I

! '.'

NICÓSIA, - Apar�llt.emente, Chipre

Enquanto. 13:;0, (�cyo;s
de um período de alr.:1úT�:IS
horas de calma; reínícíou
se o tiroteio ontem pela
1"a.,.I11a "U;? arreuores : .:ta,

cidadela cipriota turca de

Santo Hilarião, ao norte

de Chipre, anunciou um

porta-voz da Oll.TU. l-I1. dois
cHas. gregos e turcos cn

tríncheírados nos montes
Kyrenia começaram as

suas' escaramuças, man-

tendo-se continuamente

nas próxlrnídadés tias res
pectivas ppsições. Aparen
temente, os gregos preten-

. .
dem obri:_ar 03 turcos. :l..

abondonar as trincht�iras

que guarnecem e que do"'

lÍ1111am a. estratcgica estI':1-
._-"--- , --

Sántalsabel·
Márciá
.. 'I

,

.
"

•

zer.- 'No entanto,.. termm: .

dá â ceiimôi:üa. . re11::,i0
,realizou-se para tim' grl:l'
ln{üto intilllo, nãO' mfl;is ,

missão que lhes fOi cor.
fiada e sob- vár-ios aspectos,
são inaceitáveis e insupor
táveis." O 'fato velo

.

con
firmar a Informaçãó de
que o General _Thyma�i:-j.·
está, realmente,

.

preocupa
do com a sítuacão milltar
de Chípre, especialmente
no que diz respeito ao' a-

.

cúmulo. de. fôtças, ta ,:,(,

�Teg'as como turcas.

à rgrej3 de
Casamento··

cÁMINHÃO INTERNATrONAl
ião brasileiro
quonto Brasília!

, t

.Miss Radar Eva Maria·Usbôa i1� Serrano. !enis Clube'n'ova
. ,Garota Radar Elusa ArauJo·recepclonou ., ,

.

com um /alrnoço

lo. ';

COMPLETANDO a reportagem sõpre 'mi
nha. vi�ita à Lages, convidado dé-' Miss

Radar
.

Eva Maria Lisbôa, VOlJ destacar
inicialmente na ediçã.o de lloje, a visita,

que fiz aO Serraria Tenis Clul?ej' o�de
Mls.� R,a.dar foi recepcionada' pela Dlre- R.EGRESSARAM de uma. viagem pc

torta. Acompanhado, 90.: • Sr., e' S�a�
.

1;>!' Vitória; o S:!i. e Sra. Desembargado:." Ivo

Renato (Ada) Valente, Sr: i:! Sr�. dr: Pau- Gullhon Pel·eira. de Mello e seu filho Pe

lo (juiz de direito), !Sr. Celso M�1;Çl!-l .(',;10- dro Gllilhoh, atual Diretor Sócial do Clu

ve") de Eva Maria. 'A OíretorI� daqueta' ,be Doze:,de Agosto.

fina ..
sociedade' represe�ta�a: peJo, Sr.

.

e

Bra Nelson Almeida; 'Alfredo' Bua

ttn
.

e
.
Sra.; o primeiro Secretário

.

.e' .a

8cgundô Direto"r Socia�; Sr. e �•. Ullsses

Rib�s; Côr.onel Olavo ]í::stre1a. e ·Sra, P�re
toi". de Espartes; Sra. �esidépte Epaílio
(Fildmena) Batista;, foram mUitos' ,ele
gantes d�:�m�neira..�o�o, > r,_ece��r�?1. to
Wíls. nQs�r&:c�do .. Qln

. "9$lk:" �,oca
sião est�if�ncÍci r1aliia�':u�a �e�plão
dançante C'bnj li-m grupo de . assq,ciadús.
Miss Radar de Santa Catarina 1964

, 'Eva . Maria Lisbôà, entregou Ull'J,.c1. Flâ

mula Garota Radar de Santa Oatatina
.

1964 a elegúite Seúh6i'a EJ11ílio '(Filome:'

na>
'

Batistéla� ,Pa�ticipoti da si,rnpi1�C;a <

.

"roda", o Deputado. federal.OsIlt R�gis.
Gostei muito do Serrano' Tenis . Clube,

com stla bonIta e' l11.uito confortaVêl ',s�.
de, C111. condições de promover' gl'andes
festaS, 1iaquele acontecimel)to nO,tei 0',8.1'.
e Era: Dr. Cleones Bastos e.'o jover;t 'es
tudahte Valdo Ávila e sua' bonita' .itmà

Yara AvUa. .

.

'.'

.

':.', '
.. ';:

,

NÀ residêJ]�ja. do eJezantc '.'c;lsal :pr.
I Renato \Adi.1f Válenjr," partil'J)5ei "d'c';. U.ll
janta"r na· noite (,ii) sába.do, cOl)vidat,io ll:�

110 distinto ,cfli:al, PresIdente' .do' o: Clupe
�'''14 de Junhci", que dirige boni inutto ,a-

..

certo aqüela simíJática sociedade_.
" Sálete Chi��àdia l\'liss S. Catarina de,

NO DOMINGO, f_t. Garota Radar Uói� 196.4, participou do' desfile juntam,ente I

ralo de' 'Lages, Eltisa Biaquil1i Araújo: r?- CO';ll lUiss Radar - E"-a l\laria LiSbôa,/' cepcionou com um gran:�e,aimoço. ,Lnu,.. sil,a ·amiga.. '.emb.mmos qu�ndo am,bas

meros convidados, 11a rcsldencia :de se;_.s rCj}r'eseiJtar;tnl Láges. No Baile das 0,.-
: pais, Sr. c 81'0,'. NeisOi� tHHda) Arn.u·;u clUídeas - Festa ll� Confraternização

d;lS/
I

�l1ti"e os presentes destaco .0 1::11'
..

e 5,\1, debutantes de Santa Catarina de 19&;;,
,Alceu (Celia) Lisbôa; sua fIlha MlSS.Ro.. '.' no Clube Do�e '.

; dar - Eva Maria Lispôa: Garota Rachl'

d€! FpoUs: - Vir)pia rvlaria Car:lcir I

'Nilira Dhquil).i, "deb"� do ,Clube ,??ze �l-c - RECEBI ofício da Irma:ndade do

A ôsto 1 g(.-: Acaderlüco de Mecncma - Divino E.<;úirito' e Asilo' de Orffls HS. Vi

Afceu Lis:lõa Filho, irmão ele !vIiss Raufl: cel1te de ·Puulo·', cOlllunicando a sua HO-

e outro'!:l COllvidados, A)lÍs aquC.l-e �le�;:,'l. .• - va ·Diret.oria:
,

' .

t 1"",
..

',' fb 11ma U"::L".'\o tc�efU,rhua ps" Provedor - Ararahy Tupy de

cum-je a tl'O"O, ,#, �

• ..,
•

r o mei. prO!1,!,,1Jlla social ná R"td:io Gu,. pos
'.

_(
,.,�já e transmiti de lá algamas notas 1. " V. Provedor - Osvaldo ,Jose de

S-Iespéitó 'da cesta quc aeon'ter:cH no C.II ,mas ",
o

•

�e 'oI (lI" ·.Tu1ho" c Scrruno _Tcnts Ç1U'}�:, .. 1. Secretário - Washington LU;Z P")-

,O CLUBE DQze de A;!;ósto, e:.n pt G relra '
' . .'

paratJ"os para a "Soiróc" d? próxinJO �� 2. Secretário .

.:_ Ltliz' Boiteux Piuza

bado, quando eleg.erá a Ramlla. de 19"t Tesoureiro -,_Herlnínió, Berto d:l

Silveira, ,"",
.

,$65.
2. Tesoureiro _ }i'rede,1,"icQ .11. da Sil-

va Filho,
'

, ,

ESTlVERAM presentes no Clube" 1 i encontra-se mais um" vez. às vésperas de nc
de JUlho" eno Serrano Tenis CI.ube.. o I va onda de violência. T�,to·�"sim que o eh€.Sr. e 'srà..� Dr: Jldebrando Marques, o sr., _,

e Sra. Dr. Ay.eso oampos;' que se encon- I fe das fôrças de paz da ONU I
GeneralKon-

travam .naqliela. Cidaqe, em objetivo d-=,' dendera Thymaya, em companhia de seu a.
serviço ligaào8,- ao PNER <BR-36). .

ONTEM,' :foi inaugurada em São fau:..., sessor politico, visitou ontem à. tarde o Arce
lo, a

'

ExPosição de G4L® e PAIS·'\.-I bispo Makário� Para tratar. da gravidade da
G�NS, de tmesto Mey�r Fi.lllo, na G:a!e- J
ria de Arte' da Casa do Artistíca Plástl-] situação. Nessa ocasião, segundo um porta-

For nomeado Diretor da Carteira ue!
voz da ONU, o General.e o Arcebispo discu-

Crédito G.oral. do Banco do Brasíl, com ',: ',. .

tiram O aumento dos contíngentes militares
sede' na Guanabara, o Dr. Paulo BÜ)'-Inhausen, conforme foi noticiado PIJt', ]:01' parte dos grecocíprlotas. a questão' da l�
uma emissora local.

. I -

herdade de movimento' das fôrças .! a ONU
PROXIMO sábado 110 Clube "H de nova lei que proíbe a divulgação de segrêdos

Julho", será. reàUzada uma elegante Ü::;-
.

militares, e a.s medidas econômicas adotada.
ta promovida por Miss Santa Catarina ,,_!

Salete Chiaradia e. pelo jornaüsta, Jos�

I' pelo Govêrno .contra os cipriotas turcos.
Guidalli, com o apõío da Diretoria da-

quele Clube.' .... A entrevista do .
Ge- [ornal grego-ci.'Jrio\.a p,,-

:MrSS SiMPATIA de. 1�64 -:-. EI?Y Al- neral ThYll�aJ'ia com 'o ,1"re-
.

(�iu públicamente peja pri-

vares' Cabral, segunde-feira,
. regressou' .sídente Mákárlos seguiu .�" melra vez a retirada da

de Tubarão onde passou uma temporad t à declaração feita pelo fôrça de paz das N[l,('õ,."s
de férias.

. Ministro do Trabalho gr:'- qniqás ,da: ilha. O di6.rio

co-cipriota, '�sos Papll-- "A-:ithia" afirmou que, (JS

cloulos, ao anunciar que os 7 '000 homens de d!\'cr�9.s
grego-cipriotas já estão n

' naciQ-nalidq,d.es que inte

caminho da vitória. gra.m. os. efetiv"s ela forr,'1
Ao mesmo tempo, um ele' Pl1z ·j'fracassaram na -

Lisboa
• •

ce
na orla da saia com ':;:e�

centimetros t de um preCio
so bordado de' pedra� ora')

cas, igual ao que lhe de�
bruava o manto e lhe Cir
cundava o· colo. Do álta

pentAado, executado pero
cabe.eireiro Frederic, viu:'

",. "):

pIo,
.

inha quentes reflex()s
de ouro, E tal como CTáll-
dia de França, Má-rcia nao
levava flc�('8·. ,t' '

... ,. _ ,i

ras nem. "bouquet'" .

mãos. Os noivos 'Í1['oO' i,.r)-"
earam pr-eseútes,' 'pa�ece
ser mad� !-10 Br�sil, e à e"'-:'
tradei da 19l�ej a a no� ..

não escondia.;) rosto, :;.),;_,
.

......

o. véu de tulc.,

Ao cônttt '�!6 do que e'
. costúme em tOdjs os éasà;�
mentos

.
efetuados em POf....

tugal, seja de gente : i:!ca.'
ou pobre; não .houve o tr·�
diclonal copo ç!e, âgua::. D.
Sara Kubitschel\ numa en-'
t.revist� à imrJi:ensa decla-

1'OU que tillliain abolido
essa cerimônia por não �e- :

rem disposição para o fa-

da que vaí desta capiLal _. 9'
.

Kyrenía. 'Sab8�Sf� que e in
tensa a atívtdade ��ssà; -re
gíao dos mO�'l\,e3, �y:cf;l1,'.a
mas a _nova ·le� sôbre

:

$.�

gredos mílítarea proíbe "

dívulgação .de detalhes �.

respeito
': .

"

Cm torta-voz da ON i
revelou que anteontem

.

�.
tarde. ao. camínho �lle va.

d� Kyren!a
.

a ,BeBa Paíx,
um coml;lo�o. canadense Q.d:
fôrça intemaGiotlal. de paz

fina detido por elementos

greco-cipriotas, e alí retc-

40 durante várias hOJ'!�,3
Ademars, outr-o setor

.

C1
"

.

ilha está' .. sendo alvo r".•

atenção dos observadores
o de MaESUl':;l., único po

to dessa, frente alnda, r>;'

poder oos turcos (> onde t-
,

várias 'horas rolna euor

me tensão.'· FinalrnenT
pouco .

antes do meio-di:
de Q:,.i:em fO'I:"3.111·· regístr
dos diversos disP",�os II

subúrbio; desta .:q,piÚ1I, 11"

proximiçlades' de P�fos,· �
longo da "linha verde"·' q�

sep;ra : as ;'d�às "('f)mu.l1id'
des rivais:

"

.,. �

--

S "-'i -I . '&'1- r"
,

a.·,� :�L·.
Lisboa,- agósio - De7

pois do casamento, reali
zado há dias, d�. . qáudia

.Apesar . de o :ir. KUbi

tschek ter disl;:ibuído ceu

teu'as cie convites. para o

,casamento, o número de

,r o N T ç
,

ti '�E""
ENCONTRO' t

, COM··

MlTUNES
SEVERO

ele Frarra, co:n Amadeu
'd C" t

- .

'd d· Drpsentes na '_ cerImónla.e ,os 'a,
'

COnSl era o ,o .,..

"ca'Samento do ano", cou- religiosa; foi de tal forma

be a vez de ·l\Iárcia I{��- elevado qu.e o templo esta

bitschek de Oliveira, ca- va literalmente cheio. Na

sar-S0 nª, Igreja de Santa rua a .nlWtidão era consi

Iaabel; de Lisboa, COll1_.' F,Jal- ,··:.clerá:v�l, óprj,gado a políCia

«O�ro �ãtbar�\. out;w�� 1f�,a lWl.,tr�a�h� 6?'ten:W'n"c
Iã"Cé;: qU��'i�fIal:nent�lÍ'����ar� '�a�t �l'3- O ,���e�
ser. conslderado 'o 'Casa..!' 80 a igreja. Cerca de u.u

,menta d�mocrático do qt\arto de hora antes da,
.

ai10, em Pori,ugal. Festa ,�erhnônia, 'começaram à
de . família Ivso..,brasileim, "áfluir os convidados de al- •.

assim Se pode: clâssificar.a .til; categoria,. como !hem":

cerimônia que teve' a 'pre- bros do 'Oovêrno, o antigo'
�idi-Ia o arcebispo de. 1\11- Pre$idente da '. Repú'bli'_;a, .

tiJene e a consagrá-lu o Mareehal. Craveiro Lopes,

povo de Lisboa que e'J,JchtJtl .flg,ura,s cllj.S' artes. e dos le-

as' ruas "de acesso ao 'tem-
.

'ttas ligadas ao Brasil,

pIo envolveu numa atmos- amigos pessoai& do Sr.

rerá de· carin,hosa 'Simpa- Juscelino' Kubitschek, que

tia; o jovem lJar. A. alegria
. eram reéeb1dos pelo antigo

quê contagiaVil,· todos quan-
. Chefe de Estado do,' Brasil

tos assistiram à
.

cer.tmô- . e por. süá espôsa, Sra. Sa-

nia, levou (> EÍl:� Júséeli110 ra kúbitschek de Oliveira.

Kubitschek a dizet; j,f.s.":· FOÍ'anl Íll,l.ânimes os

tou, nmito· comovido, conl.o 'el()gios' ao· vestido da noi-

pai e Como btaslieiro. 'A .va,.. �lrt 'lOllg-0 manto que
manifestaçfto :que acabam lhe '; descia 'dos ombros .e
de 'nos prestaf' tão, eSPoí�-' sôbre 'o q�al quebrava, w
tânea e vibrante, dá-nos a Irio :uma nuvem de espu-
medida da amizade q:ie �naj.o'deHcado véu de t111e
nos une. Esqueço-me .ie de sêda. O vestido de zibr.
que não estamos no Bra- lin,a alvíssima, talhado 1 l.
sil". linha império, rematava

.ENCONTRO
�S ,11,30
(HORÁRIO
. }�fl.1TUAL) .

·1'1Z0 Kcs.,
'

Z,YJ-7 .

'ZYT-It't
meia ceriten�, de� D,eSSO

: um lanohe,;c'Óili.o. pretex'
d,e ser' apreciado,'e co,rta •

o bôlo d�" 'lóiva, ';'

_,

do expressamente 'de cP&-:-
'
�

ris,' descia sobre '3: nUCal
•

-:'"oJ
-.-,.---.--,...-:-. ...;..'7'.�-�-------....,...--..,.._--..,...---

1I�m d� t���!}!l12 :�i�i.! �'. "\,,_.,.; lm.pôsfo' "Predial Tava ,e,' de" � limpeI.,a: .','o:'�t de per�a_S"""'apelfta-v.'?,; •.. ',' , , . -,',
"

" .. I,' _' ,.!\ _, .

lhe a. fartax ��tro.Ússe", dós p
lo

b'··
. "..

A

t S
..

b At d'
.

cabelos que/i 'luz do tetn:'. ,U .ICa,� fYlPOS' ,0 O re OS e',
' " '. "

... '
" ....

.

Economia do Mumicípfo
,

.:'. 'EDITAL
'

3° .TRIMESTRE DE 1964
"\

;.

Dê 0l�4e� clç Sr. 'diretor do Qepartd
mento. da Faz�hda torno púb�ico que,. du�'
ralHe o curl!é1?-té)riêsJ se procedetá neste !)'e
J'$arta�e1:lto a pobtài1ç�;dmi Ílnpôstos ,e UiXª,s ..

.aeima �neriêioriádàs - côrresp6i1d.en�� aó 30
'

ttÍl:nestt�: 'do cor:rêht� �x�rcícid;
. .

.

Findo,o pt�ó' acima,- ,'ós aÍucÜdos itil
pôstos e ta."'{� �e:tão' acreddos·· de inulta d�
2'001,,'

' .' ,

.

\ ;0. ;, �
,

� Flotian6polis, -1 de agôsto' de 1964·
Auti ·Vleira

CHtFE DO SERV.· CONTRÓLE DA·
TESOURARIA

�1 o

Procurador· Geral. - Gumercindo Ou

minl.lu
Mordomo das órfãs � Àriostó Cos

ta
il10rdolllO do C'li1to- - Joao ZOlll' :.

c�ns�lbeil:os -----; Alvaro Eoares ele i

oliveií;,á, Acury SilV'a, Niv'io AÚ·dracte, Joh
Lllf,Í1;ta' 'lJ.:'l'i"eta,· 'Úlgdo Ferra'rezi, .iJÚlio
.Vie.i�:1, jteYlláldq' Diuis ·d� O]j,;�jj1'·à.·

,

\.
...

. ACONTECER.AM em' Lagef-l, nh· o;s;ü-!
<:'0, p� ,rw, Nl"stor �est\anl1 115� Agr:ulev)'
ti ge'\ tilcz.a do' convite.

O Cr.,UBE Pn.hleil'Q'�, amanhã, recop
cimlará cOll1tÚl1 Coquitel l"Í,s debutantes
'11,0 Clube Doa0 de Ag'0sio, p,s vinte

..
hora3.

RETORNOU de I ages, oJ.i.dc· pasSO'.l

uma tel�lporada de férias o 'i\caclélll (!;.l

de.. Direit.o -, Od.jJOll VIdra ela Luz, [llhô

\.q3.>jou .com o Colunist� ÍJela TAC- CRU"

. Z.EIRO
.

DO SUL.
1'80'-' rio <;1 de Julho",. ·os "brotos" Ycda

Becker I:' Beatriz Rübtl. I
- Garota Ua- J\ 1\T1.1NTDS S\'I ei'O, l'Btú apr(','wntau- I

iaquf' _'(tfJ- (1.0 1'[1' n: '" (1-1'fl-)'11"1{l.. na:< 11.30

"".'jo., Ú: Tuüt ltadat' de loag'e�, ambas úes- ] 2,lIU hO'., o pl'lJgmmll "PonLo ele

�iil:il·jl.!ft UO ()Jubc '''1 de J�ni.u".'sáb-;(lo Pl); tl'O".

\. Cif;\'·;,':i.:;,'�;.. '�':"'t!�1'WJ., 1_ 'P.\:�<�tH_';�""__,,'sa"" - _!!Iiiió1"""'""'.""-;;:;I''':.oi _ ; __""""..,.j;.��� """"'_=;,="""""�.
� .'t-�.;.;I· "

NOS TEMOS
A PECA'

'�'
"

Nó .� qualidcide, de revendedQres auto�

rizcdos; podelrlos resc!yer seu· pro-
I blema s�m. demora. Em· no.ssÔ estoque
'/ocê encontrares - com certezQ • a

peço ou '0 aCr,i:ssór,io que. procuro, CI

preço de tdbs!ol' genuínos, testados
em .labo:ratória, goran'lidos pela mar

co IH., E, no ca-so de qualquer con

sulta sóbte o: sel) : líl-tar.hcHionaí, tere-·
mos' ó máximo· prazer em otendê-Ic.

o .�'� . �.

Representante IUI nesta, ci�ade '

. ,G•. , SOCAS ..

REP��SEiIfl'AÇóES'
i.Jm terço a \rista e' o resto

em 12 preH'taçõet'l juros
• de apenas 1%

•

1"t1:.,no AD[;'L'Gl, 't.!l
. J_i}STREI'I'O

".' ,

.+

,
'

'.

•

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



....... igantcf�·.�itã ·se
Óuttós .. if?:li;nêtas

(' ..
.

,. .

'

.. ' 's� . ;J,.o�O· P.�:,'f:OJ;l.T9. sido dirig�do$ par;:L V�;lIJ.S, "í

RICO,'':-'" Um 'U�vo e. gF;. Mercú,rlo 'e Júpltet e recs- � �

gant.el?éõ·. 'tada!'��leSCÓ�loi tidos novamente na taoeta ,
ínstaladó .no ObservatÓrio do refletor. A análise 'dos 1
IOllosfériPo .: de' ." ��ecilhQ: s�nals permítíu \Ima' ínror
pode r�velàr 1\.0' h<iaiér!i, �ação pre��inar' sõbre a� ,

. pe'la primeira,<�� se �.'e.i1a�, caractertstlca� d,a. �Up.?rfl�� i'

te. :vida ,e' lIl()V1hléritQ,. rio,;; . cie:e atmosrera dos plane
.outres piailetas.,'b. �les'c�' tas. Cp.�ri'es E. Barrtngp'!-, 1

. pio, �9mp���4�" lié.: I)o':e �m.dos eíentístas do obser-
mêses, est'� ,á,;nd'í'-;':e� P�;. vatórío

.

ooser:vou que o�

cesso d�, a j u:,it� pr).t�m satélites éstão sendo utííl
tem s1qa ut�li�'d�'-:��l'Ii zados com ftnaiidadei> di)

eonrírmar . vãriã.s < ,t.eOl'i�1I investigação semelhantes,
sôbre .e espaço, Os :c1:en�� escíarecenro, porém, que as

tas �éj:Q' ;ítlrma,r �ol1i., 1Í1forrnaçóes' transmítídas
com 'cetteilJ" >gue' :Vên� por \lql �tél1te não 8<',0

girá de orleIl�ê ,.� 6Qi": tão fidedignas e pormeno
dente' sõbré , seu el:iúr li�� rízadas como à�' obtida,;
.260

. dl�s' terrestr:.eS.. '. E�t:t pelo observatório, 'Adiantou
eenfírrnação :fol 'j:Íadq; àtra..

>
que.ainda não se descobriu

vés da..
�

ref1E�xã.o 'de sirlafs .

Vida no espaço, pois leva
'c;I-e' .rádío 'no plaheta -,e�"�b� rá algum tempo mais para, .

,_".,
.. , " /.",

servandc
.

suas .." àlteraçoos o 'integral aproveitamento
, ao ser "'càPitad� 'por::' .'lima' do 'telescópio.. A te.a alta
tela reflé�or� d�:,��ªt. �p�- mente· sensitiva do reríe
to sensJ.t1va:· , .,,".' . tor de radar é uma esfera.
.'

., .
'�, \, ": :':, "" ",' .: de .. nulis de 300 metros' de

,'; ,VE�S '.' MERO'U'RIO,:.· diâmetro, ínsta.ada em uma

.: -. \,\,,�:.·jP�Í��'::.: ,.::/.,r;; d��Z:�a�i:. Vi���l�:e:��
,'. ',. -a tela 'aasemelha-se a uma .

'. Os sínaís 'de,' �ãd�o ". dó ',gigaIlt�sc�e rêde de prote..
't'rlj.nSnÜS8or'.-4.e' : 2.5990 anó ção Pata trapezistas .

:VQits�'do observàtátia : têm:
'

,,' .. :. .

� ''t <

• "

--�����--��������--------_.�.

.. �
.

A·inda, a':Exisf.ê-f1cia' de,:Vida .nos
<:' ',:.. ':,;': '.,�,,�.'� "OQttôs.::�'p:', I'anetas, ,:'BOL.·A BRAN.C�.· PÁR,',A>i1.,T.'O" MAU': .·.'·I"? "

SAN;"jVAN:�i'(Pôrt� .'Riéó); N�!i ,Estados, 'd'
· � ,cronist�. Tório'. çaiaos�,' :reSPQa�a\Te' (4 (VA) ':""'

.. Um <gig�te��Ó, NA:SA ptepàra o i�n���e:j
pela coluna de discos',d9: j\n;nal;,��O.G!olx:>:"... radar�telescppiO, hnsta�adq � to do "NJ:nbus-A", veíçulo
'.' '. no Observatório. lonosf'érioo' espacial' com' câmaras de

' �

cónfer�u cinco estre�às" sua, c<?ta.�o fÍla,XUn.,:,,,, a, .

de Ai"cecibér;: :em :sari ,,Juan'
, . . '. . televisão. idê1'lticáS 'às do

ao m!:l. is recente Lp;' do c'ànto'r' TI.'TQ-"M·1 ..

A ."""" T.' de'rôr:t!1>'RiCO; já;-, P-pd.. 'e·rev�� n..u�
, "R�nger·7" e' que substituirá

editad� pela ODEON, onde p 'artista e:st�· �� .

lar ao, hOl1lem� :.pel� -Pri· QS' satélites metéorológicos
. . -- merra veio se'�xiSte. vida " e. "

tUalm.ente gravândo'.·· .'
...

.. ';'-.-
. Il"\oyirilent� � .np�: ,pi1Í�êtas; "rl�b.s", fotogra�ando as

.

Q'
,

.

. '.' .',
'd'

. atravé�. ele, I!m�j,$" ',captarl)S nu:vens; e
. p�oporcionan1o

,', c?me,nt,arlSta eOri$l erpu
. 'º 'dí�c():' ( �f um rMio._": ,tian�n':Jsôr" ,um �ell:J.�r trabalh<?

mais '�rnportante ,lançamente' dá' lllOd�rna d�'2:500:·w&tis:j&�.têridci çbo,- . ·as çO�plçoes çlo temp,o.

'tnúsiêa romântica brasi:�h-a�" 'É: um MOFP nrmaqo y�rt��;, teoria�:::J '��';: '"
_ ,:';-'-'......-

• 3361MtJ:r��O:fJ1:ç�'!'ib�f"�Gl,.' ª�I��u!EO·· .�. f,le'l' l' d'll 8,1,'o'
.

do'" '1 J"fI.'·r'À j) {:·S· 'I-�t ,.uCHOV�LA'F9�,,,'��qTl�UL�T�""V,, Terro�;·:','. ti}· llJ- 11'·: I .u'�1J
< �V: u'·'u�i

·

'1.1
..

.?IZQUEnnr>�hl: ,.' lia'BÍlI�i�� .";;. ··MHI:s·�sa·,.' ('flel'e-,',,'b �'ad"'3'
'

,:"e'':'m"""·'':,·:'P·:'>·:O�;:'':·1it·t·U'·.'0' ue"" �

"'. ,Éumcomptto:s.h,·,n"p·Jes.\,..,·"com<o.,· .. C,:.·ail.tÓ,·I, " .,.,".' ',c" I "�,, � ,
,

.

,:,'. ,��, 1�(i .' �....�.. . ." tA �P.AZj '4: álÁ·);,;"...·,Q gq- .
'

..

:
'. .'

"
.

, '.. ",'" \1"
.

.

,':)p,'.',aulo ·M.arques,': qué, er.a. '. da,;Colu,ftl�,',j�'es... t.eVe vLrl�6''l)óli�i�Í1o 'ê��0�' ,"Q�� ". , '..
"

" "" i' ,

,

' :' .' '. .' ;t,
.

.

'

.

� " -:,' 't \�.' \�." •
. .

'"-:' ,

'na Clianteclerj 'ênêoptraridó-s�' agora: :p.�' et� tem, .pj)(�Via aftfea �u,ro,��", ;Aiguma� 'éenter:�s 'ue;;,t; .;., ,
"

" '. ",_.". '..

, .

....., , ", "tacámentó.' 4e 50'; so�d�<;lQS saçerctotes. Clioce�a!lo$ e r�-
partir do dia ia; desde que. deJa ou e�iolvlda, 'em ·t�':. pé �té a ,bênçã� �ó $iac�r- ao ,póvo está cO'ltida .hquetà carioca Albat�o2:.' "

�
" :.'.' ' •. "

...
;

do,exér�tQ',paTB',pi-otege,r �I lf!bosos,.d,a Árquidioc.ese do
as paróq�as ,e:;t�jain pre-' lhà,' �m a$ ,�rtiC�a8 'a' dote; qlje rebebeQ1 'de jbe- citado Op�lSCl;.O Lit

'. ',' 'Esta 'musiCa de Zé Koli, :�oi gray�da' pai 3ldeia' ,de, San .Stinoh· . éi;ri, Rio. de_,Janeirc). e de çlioce- paraüas, segundó sm;mciou . serefu consa,k,radas,;. 'téndo:' Iheiã, � .le�ntarido.:-se. para. -da l\1'j,S&á. � no Missa! Quo-
.

'. ,.," , .'., Sa:títa. 'cruz' 'de'Là',,�'steJ"il'f,',' .

o . Càrde.al D,om Jai- ao seu laco ri véu',dà .ãu1-' 'ti ó'
'.

'hO tidia:;o, de D. Beda KeckeiElizete Cardoso ,ria Q)pacábana; �e ,pdà' N:a�a o.iÍd,·e'. '�.,�'po,�,�,:::.güeffllh.::.', �i.rd� seS 'vi�iwl,as; �ssistlram' ':!'
me de Barros C" bula," �um

'

casal
"

coo'""d�,;z .... ;,
U•. JD. .e��nge.... ; ..

.'. .,' ,
. .

. . ,'pa:rtiClpanün, l�a 19re.à Ma;�
. ama.ra, ..�.,

.

, .
. , . sel1'

Leã.o na E!en,co.' É'll.m." �.�·:.rn
.

ba.'"""u.e. f,o.·.i,��,.'lán."'�-.;'" da '�a.lange- SQcir.;islâ atà.c,� '. , _'.
.

x' duas. " g-álh.,é,ti;l.s,.' .i!oin,) ,
',o v.i� • :". 'O; flexfu pa'ra O'tUKHÍO$o;x,&Ut ,'1- , _

-
.

r- ri!-rii .. �otiil�ngQ,' • d���:_ pQ.ú�� �_r.�, de s_ao. �rá�1�CisCO :1.'
h' â

'" "' ui
'" ,..' . .

� ".

do no 'ZICARTOELÀ resti;uifat{te ó:l�ê.,;:sé. retl .i' ;. "',..,ata·na-<'-'O:�ln .\fuenos v���" d9. ,.

e..:.sa,..10. para' a· �e- ,De a..côrdo Com as nó- n o e a.' gU'I,t,', ê �a q A:" .' �.ée���:esd: cJ:;:.ra.�� :..�:s: .

Q 'Cardeal-Arçebisuo
'. ".' . '.... ,",.

. c a., ,�" .rl"' Y. .... II.......... _

'd" 1\,' , vãs dis.!iosjções' ,litú,rgiCàs;' . ta' pesSOa c50Q.duZ:·â�� afê!':' "'" �u�. "'., ,,�!pr�. i'eco,me::1àou ao Clero que
De cantores, l;Ilúsicris� es�ritoj:eS'i áttià}'r�du '. litiks :pes'�as: e, ,,!ê��' ',�� , �����a�_ < � .•v'.ll��'; ,e�,: o sa�erdot� se, dirÜ�é àç> tas poadàs -:p'ê�O· .'�Y�� \�:A' Çm .;:��r�ato' seme}�a,b:tJe �,s é pre�etível' que se a'.'", "

.", : ".

'·"··"'·d't
.. ", ",' r��·dutra$""·it;".,·:,,','p.atf.e.�m;portugues.,t..' lC' t"(i"1 'tI' pro'�lssão.chpg�:.a�'rà.�'fut:�·'sactáis'�ue'·'atua4nenté ti eto dós' apredadbF��·,dá,yeijW. ,gl.l�:,a.:" .�.,',< "."í�om1fiçÕ�'::,�V#l��'4�s·;, :'����à��A�P1SPO,�' D,<mf � ar, ,enJan � p� o co _') ..:r. ".; , . <,,' ,..,. e, a:t€ qu s? tenha uma.

,

.

"";, ,�:.. '� ,'.!� ':''''.
'

/.:;:\�:.·,::,�i.. �i.àt:e�ssorf::;N:oV�r:,�J;��� ��e, ,de .��r�'yalfl��·:.t\, =;a�:�:L:�'ig���Íit�i' :�:e������:����".��:�;· �l:,P=I�:p�e/�=::d:!; ��U��:;ri��,loo�s�á a���!
A, 'CB,S apresOe"pta' ,t··.O-.·.....k ·p.. e·'·m'.·.· '0:..,:.�".,,"-i.í.·y.·.W,1'.' cá,' 'iilW.ê8;fri::q�' Jrb()�Qn�_ Pt��cij.;u, ,a ��lla?, UllÇ,la.�. ou por asSoci3,çú,é.'s relign.'� Soalmente' ati" ·"acetdoté nia.,s .d.,o,brlÍv.ÉHs,' à. fiúi 'de em. vun:balo e nas inov' ..-'."'" .nuQ demiari Lema:' At""ôZ; ,:.tihéJ�" Ela '_'Ctim o .cantO· do,. 'D,lne "., '"

.

d
..

'

, . . .
-

"V; ni C to S Sli4. ao cântico ti.e entrada?, ce:�brá.lit'e e as.' rg.alheta:;, ,sereni utilizadas' pelos, <;á- .. ções. litútg�ca.s 'para s5 'en-lians hum disco' e, alta.'catégQri�, e.:ó :s.eu . das operl\ç�s cç,Jitr-a:�� !<Í: 'e .

rea r
.

plr.tUS'. entoàdo pelo cõ:o e canta.. uma a cada: acólitO.,As',d�, cetd�te$: (i,u1Íl.üte ':t6.d�' a tão se:e;o ir,iciadas as in.)-

�(DAYS. OF WINE.AND ROSE.S;.' .p'op'ulãr�f'
. treide�. fa;Iài1gi�taS>;·U!ria.,-<si- ,�,��mo!'Os aa. C��S3� . do pelo p_ovo, e r.ão Illd.is . retivas para a m';� pat·) ..�'., .A .parte

.

dé�ÜÍl� la và.ÇÕefl,' •

do p�so ®mo.Í'etem,· 'tfii}s ,

..
qUI ocesana ae ure;la !

I rt te., i" ·O.UI·al na'" .Arq·uldic.· .• ".;,e. .'_ ",

al· ,
-

f'" ".
.

.' 'b"
.

't
'.

. - ." " .'

Do.rn Hilc. b d 1'''-' pe a pa e ,... ra., V. n"o ' "'" ,

simo que las, Oi o Seu' prunell"ó Jg"'l.. e miniStro cig Iriterior" JOsé, e ran o. iamns,
da sacristia diretamente conselhaDl que gs ofeI'tàs - __,_ . ..:- - -.--'-.......--"'"'------

No long-play que leva. aPenas <) nOjnt' Fellman' V!'llàhl�. e P da�b& da Ordem de �ao Bento,
párà o altar. 'l\'a hora do sejam depósi��das' nU(íl·

'

... SENTIN�lAfesa general Luis i:U>drllmes .
e o .Monsenhor Emanu�!

Ofertório, forma:-se tam- cesto à' entra--l1" d� igre,la, il.

do. cantor, encontram.o� ::J:nelod1�: famOsas, Bid��aln. ,assegurlltam: q��. '��rbosá, orientaram '0 ce-
bém uma prociSsão: um. e podem conl)l$tir, tanto,,- calço de mansas lebres.

é�íno. "TENDE.R, IS'� NIGHT ._._. LOvE' IS QS iilcíd9nt�s 'd,Ef d�min�(' lep�n�e, Monsenhor Fran- homem leva; a âmbu:a __ em gênet:os állnientiCici:L:': - •.anue� Martins,- E quantos são aqueles.· " .. ' . . ., , não ti�erà.m. maior.'. ÜIlpor-· cisco Bessa, e o Clero, qlle ,

'd
'

b ou a asafhos piÍta' os »O..

'

..
es i 't .

HERE TO SAy' etc.: ,; '. '., ".' ',' , ..
'

�.", tâncla; paià o· pàís.. " f�z a parte reservada-. ha- 'ou plXl e -: em u�a an-

bres,
-

como jD.atet�ài à 3P.t·�;. �ão. :tios" e:;tusam mâis. qU�l� o�arai��;:;��:sfO��-
." : ,

.

.. '. '.

..
'

: bltualmente ao povo. Tô-
empregàdo na .�lebraç.3;o'; a_dr�lira��; nçs qias con,

.

mados, aquelas mentaüda-
_

'.

'
.

,
da a .cerimônia· durou pOü- . "', A ,

. do culto,' co�o 'óleo, flôres,. . .il�r:al.eQS, nesi ," des' nóbres e dignas de
,

to m.a.is �e. �ma h?ra, tefl-,.' A t· t: Z i 1\ li O . N � O ! 1 t .;contUrbado" século XX, cer- Deus, da Pátrl'a e da �o_.do S100 llliClada, as 14h;)1.J \I 11 d
.. '. 11 ve,as, e c. .,

.
" tas '

ç)Dda�. de pálxõeS, em ,ciedadé,' que náo .vítll11ae
."

.
" ,m. Na Ar�uidiocr"e do Rio C A t' E ?I '!' O ! O próprio t,ól�etO ofi- :'�tod� 'as, seto· ('s das ativi- ., dêsse mar de ·miséria, de

. �e. Janeiro� fl.S ínovaçô,�,
'

.

• ciai na ArquidiOcese; CÜ""1- d�d�$.;,p:g,bli� e pri�ád�s, .lntri!ta: e de calunia? Q'la1'l-poderão sl:!r introdUzidaS
tendo c:i texto em 'portu- �e'SP�dás. 4�, q�il>tÍ1.j.er' tos" sere�·. hqmanos . sofrem

_.....
'

.

• g,uês. �ól? 'p Il,_omé Aé Llttir-' ,baluartes· tundamentaJs e '�, pêsb dessàs negras f�ce
, gia dá. Mi$sâ, ediçãó. ue tOIicretoS; a$ q�àl$; ,Pór $�- tas?

.

Lum,ert Cful.stt, itÍdlea 9.S rem J'«: -Qtlundàs d� fOhtés E. ekn ,t&ta parte,.vive.:' j:>Osiç�s' qué' os, fiéis" de-' i�'I?órad,��;.�eml,inente, tra:- . �e êste' ItlaiSinàdO
.

drama."

vem adotar du�nte a' ceie' zem· 'aoá.timento ..morál é A justiça e a verdade, são
i bração da. iniss9.. 0, a�· se so1'rtmento l'síQtUoo a() áel' ,J!-tu�lin�nte, frequentel"t',en-'
inicia de jQelhos, até à no- hÚ1na.tlo.· . ,te chamadas. à jntérvi

, COMUNICAÇÃO 'ra. (!m que, após as preces : J!;st�mos .

vivendo;. -n.I)S nesta guerra .entre o BE.�.
". ;.

' ,
.

. preparatórias ao pé 'do dias h'odié�os, o drama tti:- ,e.'o MAL
C A S A:S

.,

A ,. 'V � l'ÍI ii4,
.. '

. '. ".'
\' , '" .

:.'
'

.

. tar, o �ace�dote sobe os h'l�t\iÓi;() c,làS Paixões. .!I.., ::Ma.is:'cêda ou tarde, tudo
i��:- '., ',0 "

,

' .' '.:', " �: '.'.
. '(.:: ,:' ,: '.

'. ,

,

'

•. A �
Diretoria. d� Lira., Té�is. Cl.u.�e' tem, .

2
.

degraus. Dai, até ii epÍst,)- nau d�s atividades hutna,-. fi�grá e�:arecido. Cêdo "U
. .� OpçrrtWlldade para ren�'oú'edificârí 'Nlr tua 'João· PInto, sob�b Com satlsiaçao de. comUnIcar aos dlS mtol a,SSOCIa-'

;.la,· os fiéiSperma,ne.cem �.e. r:a�.,' p,�u�at�namente y�r\'�iI.�de; ,a�j.\Í$�iQa cai, irnrh.�
2 fre�tes " ., ' ., i, "."�

,

;
_'

�'''. ,:,.,:( ,
.. ,. "pé, sentando-se �b'se vol- �nd,»)aga?B; �e.ondà,CQn":.�,'<;,ável;,sôRre os imp:ant�ctG-_:_ cas� p� 3 dorirlitó'rfu�, dem�is Ei.e��4ê®i,Ii.s, P04Elr;ldo sei í'éfto- out,tij.:�· d<?s .qtiej· dia 8 do 'corréntêj �oado, ás' 17 }i.Ó. tar ô cetebta�t·e. llara :l trli OIld�, até Q.tingiz:,O tó-, '. teS dá. 'VÚlgança do . ód!o

. sidência no tért;.oo c/12$'ttiZ � Rua ·�QÍ)ifl.s Ba;tTeto � Erstréito. . . ., ".' ; . ", , ..\ tas, será a�sina,�do contrato Tiara â' çonstruçac
: Íeitura . dá epístoi'a; é r.e �heq.i;l dá. ,éahuiti,. õnd�' êli- 'da. caluhilj., da perversida:

.

. .:...:.. Moderna residênCia éQiiqss m2,: krt'p}o ,liv'blg.::.... sa1à did�tar�,;-}. �t� F
. levantalldo para' á l�ituta. tão; f��ará redUzIda. ,:à. \ p,s, ' 'd�, em f;.nl..

..

mitólios, den'.!ais ,dependênci�s; P�Uind6 ÍlnMtiOs embutidos; : constn;;.Çã9 finá:,. pa PISCINA 'DO LIRA, ocasião em que seá.' do Eva�gelho, tecitaÇão nãO 'o�e:tecehdo tAbóa' de '. NãO i.carão pedra $ôbre
Ü70undo. na rua' são J��; esqtUtld dli � d�tda ...:.: E�tTéito. . .,'

'

.. ;-' •. _ :, bferecido uni coquetel ás au:oridades ,e
.

á im-
:
po Credo

'

�. seti�do-se sa\vaçaa aos &eu3 ihtegran� .. J)e4ra., ri9s temp'os do� "5.-
..:_ Rêsidência cóm Vista. paJiot�ca ��.G mar ri� rua.

.

Profes$Otá Mària
prenSa

"

f
..

ala,da 'escrita.
durante, ó Ofertôrici Pe.r- tes...,.. . .

. 'p!ritos Çli�minadóres.. D1�
Julia Franco -.' 3 quartos detnái� 4ependêPciâ$. fi glj,ragetÍl..,.

.. " ..... :-:. ;:�:.. "! .'
'manecerão de.

"

pé, de�de '" inentlm.;.ao ea.iuni�, o'. 'virá em que, êles ver ,,0 à
.

_ Na roa. Tenenté SUvéil'á � -�6btlldó Vazio . próprio' para iPorar Ou· par�' . , .' que 9 celebrante se volt.a; ódlo,r imperam Por' tôdi). 11. õlh�nú, a verda.de im'pl!-
renda.. . , "',. ,

.L .,:,.
.
Comunicamós também, que o ,eI!1pI:een·t para,: o' p�rvo, ao ':Orai�' �r- parte. A invejá. sÔbrepuJil., rar e 'a' justiça punir Se1.3

.

- Casa de prá.Vl Bom 4brlgo"� berrt loie�üzad.à. .. ',,'" : ,"

'do t .' g d � ,DA1ILO C· mãos", durar.t.e o Sa:.�' a: vei'dade. o ódio tent:l, 'ideias' desPFoVidos de vera-
_ Ampl�' résidênci�:de � ps'Vimentós �m 4 qti,artos e deinQ,is dep�ndên�:, lnl;e,n? es.ar� ,a ��r o. .a �rm� * � J, .: até à tonsagraçãO,; ajoe� com, seus grilhÕe�, a!li:�..;, i cldâcl�. Sôb� fato�:
- No Bom'Abrigo b6a cas�. dé madeira wi 'bom P�ÇQ· "

..

'

'. ". >;.' '.':.:, W.El�PfI.AUSE� 'ENGENHaRIA E ,CO�S., ·'-l.h�nd�.,sel s6mente,.. .dú ..
'

qu,i� conciênc18.s .�uras ,Aplic�,"se àqui, el'1tão, 9
- Para. qhem" gdsta de ulria'bb� ch�rq;;,boa,casa iso1'ad;a'com:tCti'épo, sq-. 'TRUÇÃO. ;'. '" ' ,.! \" .'! (, 'r�-1te as duas co!'sagT'l- e trahquilas, � A calúnia· veÍhÓ rerr�o: ·."N�O JUL·,·

OraOdo para' edificai outráS casa's,· próximo ao futuro Hospital das' Cl�Cas ,� ,
" , '. i -,

,
" J �" çops' doI 'pão e' do Vi'l).h')� proeu�a dissanini.ar meht.�- : OTTE'QUJ: . � REI E Q�1j'

rua Santll Luziá na Trln�dà. '," ,;' ;. :,: .':.i l., , -. 'vOltando ajPerma;'ecer :5e lidades sadia§. A lUehtit'l., o TEU PRÓXTM'O Ê . ·fJ5:l.I� -�';;:
''l'ERRENOS A VENDA

.

�', �' FpoHs, 4 de agô�to de 1.961: . 0!l1unhao do 1)a- de 'emboscadà: covardemen: . ESCRAVO, ,PORQUE. g_;".

- Lote com vista para aba' .-,Norte' na rua Frei Çah.eqa.
.

,,,.', ·?S fíéis, e a an- té cai. de. �opetão, s&bre' ·,AS8,IM o. F6�; t>,",
'

_; 2l@tes a 300 metros da
.: la de Aptendizes: a;'\Marinheirõ:' .suas vitima,s, cpmq cães,s�*"

.

-A, ',.:.:,0[' 00
.

:::..: yáfib�"otg5:ein Ca:poei�
. .

",p'r:�sta·-ô• .-: ���' vtn�an���i �o,ê�'
.. , ó.

.'

•••.j.,".'r_J'�..( .\�. � .',

\,:.:.'" .• ,:3..:';,1 ',:.� "1, ':'-:_z ,: -', � '"" ,(�., "'1',1/ ":'. 1\'
"

.-"' 7<,- "·:·�(,���!��i,�,�I�,ê.)i

- .,' ...

eiescepie
. , vida:' ·�rrt,

·P�DUTRA .

I os CLEVE�S
.

, .. '

. ��b�rc?u para a,'�Ul:()pa ()'f�osp, �o�
Junto na juventude br�sileirt;i w T,HE CL�
VERS·" '. ,

" .

\' :

·

O' conjunto é- notábfi�'ado em São Pa�
:10 por,·.suas gravações. qé" RQk '�frij Roú'-é�
�ist '_ ,Hull:y'_.:

'

,Gul1y �tc�" Os :,���,'�f�cc
componentes todós'patiJs�ás e:e�c�usivos dê
etiqueta CONTINENTAL,: foram 'cdn�id�d�'!
para urna escursâo pélQ 'empresái-jo de' RITA
PAVONE, aliáis Riiinha namora .. �t�alh;�Í1-

,�" telu�"d91? 'cómpóll��e�", Ú:ietiP;1lo) �qti� �. (
baterista.. A contráUi,ç�Q·d�Q.,.��.deF,pis·'d.a br:
lhante atuação' que tiverem ae 'â.oopipfUlhau
rem a"mesma em seus 'Shows no BrasiL' .',' ,

.
.

O� Clevers, 'se eiíbiraQ':Úii�i�hri�nte na

Italia,. dirigindo�se em�'i>eg�idd� a oi.tti-�' i)�i
ses europeu.�, e fiqalm�rtt� Vi�J�ll"ã�' Eal:�a: o�

. Estados Unidos...::' '," ::,
"

'.,
,,' - '. 1- :': .

. ,, ,'.'

. ,,'

..

o

, . .
'

'
..

"

I
"

IMPRESSORA
, .

�'

E··
.

.
,

,"
,-

..
. . .

" �

,

.:

·

.. LD
<.

..
' \

'.

des.,,_
clichê.

folhetos. cQtólogOS

'","

,; ,

. ,,-,

. ,cart�ze,$ e carimbos
impRnos em gerol

papetario
" ,

A IMPRESSO·.RA· ;"0"'''':;'1-0''' ' .;;: .,' .. , .. ':
. ,....,.. )XJS1U1 todos' os ,ecursos

e, o-<nee�ssó,�cr,.��iincia� .P�.,· �r,o��tit'������l.re, � �

.

, l

.. mqximo .•"'. lIuo1q'!,e,.· �"Yi�o ;ct� �mo.· ...
..

.

Trabalho idôneo. Perfeito, em 4Üe. V:;ó,4i confiar.
,

. ,
.� (',;-

, ,

,"
,

'.

,
,.

>" -, .' ,

IMPRESSORA MoOÊL:G
'OE'

'"

,

� ,_

'. ORIVALOO STUART. Clt. .

.. �

: A,UA DEODORO NI33-4,'"
FOrfE 2517 .... FLORIANÓPOLIS

.

,

-' :,
.

.

�.
.

','

.",.:,: :

. ,."

·lIRA TEN,IS CLUBE
� �� :','

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



!\TO ';;'f,TOR nos RspnRTF,�

'-iS> lNOb Df, LA8UTA

,CONSTANTl EM PROl

OE SANTA CATARINA
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.-.-'-- ".---'_ ...�----
,_._ .___... ..._ ..
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,
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'
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,

"
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. .l.

"
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A sétima rodada <.lo o jôgo tra -scorrei.
parêlho até o seu fír.al:rctur 10 do campeonato S,'\

lonista ela cidade apresen
tou c.uas grand-s suprêsas.

.qrando o Caravana se viu

pc rdído 'poIs ao faltarem

-�-----'-',.�---......- '"'----------

�(a partida »relímínar
o Caravana do Ar deu
comtate ao Cartola que
vem se constítuinoo em

autêr.tíca forca dêste cer

tame pois -del:r�tr.lll JO
Na noite de hoje, no es

tádio dr, Ado:fo' E:onqer 'o
Figueirense terá:' um,' dificil
compromisso à. 'sal'át' .

pé-
-

lo campenonato
'

b�rrigà
verde de futebol, referente

Paula Ramos; Slube Doze
e Caravana do Ar, as três
grar des pote-veias atuais
do nosso sa'o-usmo, em

partidas dramáticas.
a zona um.

Os da
Terá o clube' preto: e

branco, COm( , 'àdv�r#�o;
o aguerrido conjunto' do
Comerciário dê çri::i,�nia;:'

O clube da ca'9ital,.,p�J!lS"
tado ' está

'

classilic9;dà; "no
'quinto pôsto com lS'porttQs
no passivo, enqua-ito' 'que
seu adversário corta

.

com
um ponto li menos.' oU.ie..
ja 14 p.p. .

' ,

,

partida faziam prev ,'1" que
o Cara /ana teria que z.e

desr obrar para cousegurr
um triunfo do Cartola, ca-

-i i/of lles'ej asse manter- se na

vice liderança a d"L3 pon
tos do líder, o DOZ8 de

Agôsto.

O prédio ap':'0>ci,r:taV,l
se com aspócto colorido
pois de antemão podia -.;e

pre-ier a dramaticidad:!
que env02veria o match
inaugl.�ral da noitada.

- .• ,1

Sete cluQes disp�:tam: ,a$
cinco vagas, :;para' a, f�se
s':!ml-fir aI do ci;rt::ini� e - �
FÍgl1eirens� p�ra iode� .as-

.
' ,

Tornou posse -(j'-nõvõ-presidé�nte, ,'-do'
C N-

'

F
.' ttl' f·:'·' 11-'

, .1, (Ei1C(SCO IY�ar neL;-.: '_r

Sr, 1 1 d d C" 1 N' " F'" i
ct;.,aLO, na se e o u;:e' r'U.le:' ran.

cisco rviartinelli, presentes autoridadés;<'e�p�l
tivas, bem como asso::-iados e sinipâ�izân6�
d� clube, notando-se também a pr�seiça'� ,de.
jornalista Adã6 Miranda, rresidente :do ··Sin.
dicé:tO dos' Jornalistas Profissionais, dc� Sa:n: a
Catarina, tomou posse a nova diretorl,a d'ê
querida agremiação, tendo à sua frente o:'jor
,Narbal Vilela que, como, se' sabe,.coIlsti
tue um dos infatigáveis batalhadores do ,nos

SO remo, tendo sido um dos c�'abo;'adoref
mais eficazes da luta emrreelldida 'pelo nossç
S�lU 10S0 Js.:ro Callado para levar avantz Q seu

prcgr"na de so:rguimento do clube, com re·

sul' adns os ffiais posi�jvos, pois hoje' o C. N
Ma.rtinelli ostenta o titulo de tricampeão de
Estado.

Na oportunidade, falaram além, do nôve
maioral marünelino, o dr. Ary Pereira de 01:
veL'a, presidente do Conselho Regional dr
DEspcr�os e o radialista Lauro S6ncini qu«;
foi presidente no ano passado.

O nôvo primeiro mandatário do rubro
negro da rua João Pinto, em palestra com a

nossa reportagem presente ao ato, manifestou
seu desejo de trabalhar com tôdas as suas enel

gias, apresentando um programa nôvo, pele
qual se dis:põe a renovar a frota do clu'1e, berr.
coL'.o btroduzir melhoramentos na sede' so
cial, construindo, inclusive um,a cancha pàre
a pratica, dos esporte� de vole: basquete e fu··
tebol de salão, ao lado da mesma, �psej�d.o
a'Ssim, aos seu� associados novas oportullida.
des. aJém da prática do esporte do �ín". Tau
rea'izarões. culminarão com os··feS"tejos elo ,cln

1 3 t

do ,ano vindouro.

pare

Na' quarta-reíra passada
o ,Figueirense deixou Ul1.1

precioso ponto lá em Saü-
, tàná: contra o ttlodestissi
mo ':Min{)];'asil. Domingo, o

t':a.rcLio 'Dias; 'baqeuôu em,

I:llbituba,. contr� o elenco
lpcal do mesmo nome por
1 X,-O. '

,São result , 1 surprep.Y'
d '31,�teS que nao, podenio
pré'vale�er pára' os club�"l
q ele" d�s�jam' at:den-teme:1te
a,(;a�\�a,r a iCl'!;unda. fMi!
d.�ste.:- ca l1peo,'áro. ,

:\$s�m, a toróda terá qlle
a IlxHiar o clube, da' ilha a

s:�;;�;��'a::Jar.:-t 'se" ·(:lese;,;
,brar' ,cç'm o' lncentivo do,�
ãpla,u('l0s, para p0der ultra-
11.amsa,r os 'seU3, perigosos
advérsfr:08, em busca da,

c�as8iàcação., : ,

, A, tQrcida ag0ra, t�r9, UI"
papel impQrtantissinió r,o

,�fisti�O do Figueiren,se"unl-
co: dube' da c;i-pital,' :!apaz
de ote!'Bcer, :Ogoe. :de ex

prt'sssã,o pal;i't o'" pútliico
'Ul'}u se conse:;;uir'�a cla,s

sificação.'

Porta,nto, a tnrcida dor'].
<,'ante será (l 12C jognirr
c'a Figllei_rense, pois não t

admissivel que a Capital
co Estarlo fiquf' sem VIr.

representante na fase se

mi-final do est�lcJual, q';J<).l:
do os cinco primeiros d(l,s

sificados das zonas um e

dois estarão ILltando, e:l1

busca da cla:,sificação p��
ra a fase final, quand.:- se

debaterão :!ont.ra os' '1Ç1�

cedores das �01ias 3' e '1.
Se, passar l't'lo Comer

ciário, o Figueirense j:1ga .

rá domingo �m TuiJ.:.rão,
diante do Ferroviãrio e se

consQiuir nôvo triunfo, sl1a

posição ser<í ccnsid�r&vel.
mente meUloràda; pois po
derá subir �,[,:L 'a qU'l.fté.

I coloeação, e �ai!" res:'rita
mente pàra �'. t�rcelra pos!·
ção, dependendo de resuJ
tadQ, que Mar!'Jlio D',-1.� e

Atl�tieo opela:Jp. ,re�s�r·,l.
rão.
Alnda: na, no�te de hoje,

peJa, �ona Ilm., jogarã.., no

�st4dl0 dr. Atiro,.,]. CU<;liR,
as equipes do Bt'rcllio Lu �

e �era:s1l. l' n par�id'l.
tra�erida dé .. �. iomlag.J.
ii� às ehuva�.

,

t'
"-,, V "

n�, , )

55 segundos pára o t 'rmí
no da partída,' estav I, in-
feriorizado no placar' por
3 x 2 e via a sombra t'.�1

derrota.

Num lance normal o

apltador sr. Carlos Pul-

grar assinalou uma 'alta .

,contr!t o caravana c C:uC
bastou para o arqueír i So
brinho do clube da' Base

Aérea, agredir o api1 ador,
degenerando então' em

grande confusão, entrando

na "parada" o sr: H:l.mil
ton Berreta, více pres den

te da F.C.F.S. para apa-

E' preciso

I �-_., __o ,,_>_.,--

--�-'�-I
f).' 'V'D'll I'" "� f'l. i�

.

l.\,x.!" .,-_f.:. � \._.' �.$t

Pedro Paulo Machado

COLABORADORES ESPECIAIS

MAURY BORGES - GILBERTO NAHAS

G�TOPAIVA

I COLABORADORES '

'I'

__R_UI�L_O_:B_O M_IL_'.r_O_N_F_._A_'V_I�LA_-_._O_R_I_LD_O_L_I_SBO_A_MAmo INACIO COELHO - DÉCIO BORTOLUZZI
ABELARDO ABRAHAM

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

./1Adolfo Konder"

•

,.
/

Bat�da pelo Juventude uma

r"a"
-

.�

....:1.
,

i
H'

acabe deflnitivarnente
nosso futebol amador, poís
não é cabivel qUI; uma e

quipe considerada 'grande.
por perder" de uma de

,

menor, expressâ i. 'venha a

transformar um estádto
em verdadeiro ríng,

à corretivo deve vir
de imediato ,e que o Tribu
nal de Justiça da F' C,F S.
tome as .provídênclaa pu-

T. J. D. SU5pen(eu <5 jôgos) J. Batisfa,
mas {) Bar 'OS,) vai recorrer

d:)' dedsão
'Esteve reu'1.idc o "ribu
nal de Justi'�a Desrr 'ltiva,
tendo apreciado e jllgado
cinco processo;; :::UH cons

ta"am da pauta
Compareceram a rE urliãJ

os juizes • Lauro S U1l.flS,

que respondeu pela ::m��i
dêrcia, Osni Bar Ja.to, ,

f')s

ni Meira, Carlos Lo lreirr)

da Luz, Ju'io Ses'l.rin') da'

ROSâ,
• vValdir " Mac-l] ldÇt e

Antunes Severo, além do

secretário :Enio Pe;:;sIJu.

'x x x

. ., . �

, Figueirense pre�e_is(t,dá, vitória
,çontl(lúat ,.no péreo

pirar. uma' destas vagas te

rá que se desdobrar e não
se deixar mais. surpreender
pelos- adversários pois quai
quer .ponto perdido poderá
lhe ser tatal.
Assim, Hercílío Luz, Me

t,rO!lOI, Barroso, Ferroviá
rio, Marcílío: Dias, e Comer

ciáno, além 'do Furaçâo
Negro, estão no páreo e a

,

cada" rodada 'que passa,
mais' crescem suas respon

sabílídades 'pem'ilte suas

toréidas.

ziguar os" ;,HI'sciplinacos
,

jo[.actoJ;"es do Caiava! a do
. selecão 'de' méd ·ICO"S'Ar, que ínsatísteítos com

...-
, .

o marcador, t�·) taram. 010 Domingo, às 10 horas, Juventude bateu espetacu
conseguiram em ,:">art",..,, no' (!frarna-do-do'.Abrigo' de larme�te, após uma vibrân-,

dar vazão 'aos seus los .íntos Nreno�; 11 Esptlrte Clnbe te reação; a Seleção de Mé-
de atletas pertencent �s a

! dicas, ,IAPC e DOP pela
corporação militar de Ba-

contagem de 4 a 2.
,

se Aérea, agredíndr ao
No primeiro' tempo,' o E.

apitador e ameaçam; � o
C. Juventude, já v:encia pe-,

sr. Hamilton Berreta, duas 'I 8 A BD R O S O 1 ta contagem Itllnima, dei-
figuras intocáveig da nos-,!' 'Kando-se bater, no segundo
sa Federação Catari lenS'1 S Ó � � F. E Z I T D tempo . por 2 a' 1 é, final�
de Futebol d� S'l.'ÜO,

mente, apÓs ,grande rea

ção, proporcionada 'pe'�
grande torcida presente ao

Abrigo de Menores" le,n-

ceu à Seleção po� 4 a 2.

InIcIalmente o crlendo

apreciou' o rrOCêSSO onde

aparecia como indici ldn o

'apitador João Guintner.
Decisão: absolvido

'

No mesmo processo cons

tava um protesto la C1çaclo
em súmula ,pell) ComerÓ:Ll
de Joaçaba.
Decisão: o cOtendo �om('lu

conhecimento (', !>r )testo

e, negou provimento.'

x x

No segundo proces')i) vá
rios jogadores �pa"e'!ia,n
como indiciados, referente
aQ j ôgo Barroso e F qstru,
Decisão: Joãozinh1, ai:

queiro do Postal m lltac!o
em :3 mil cruzeiros, I<:!zer

ra também do Pos� aI ((li
absolvido. J.. Fat1st� , do
Barroso suspel"so por 6

partidas e Helinho absol
vido, Determinou ainda
o c o I e n d o a vo ta do

processo a auditoria ·pa "...
'

indiciar O delegadf) da
F,C.F. Sr. Calimériü :Bm-

ges.

�','�-
._'_,_'_�._(",'_'-��[>;z;;;�íi.�;Zk����Z����:;.'f.::ltj�J�,��",,_�

;:<

A�seguir o colendo apre
ciou o' processo 49/64. in

,

diciados
.

Elbe, Barreiros ,do
Minerasil e Valmir do H,�r
cílio -Luz.
Decisão: .Ambos multadú3

em 3 mil cruzeilios com os

beneficios, do sursis.'

'x,, X 'x

Foi apreciad'o em segu\.
da o processo ;3/64.
Decisão: Noaci Solico r

Theodoro Netto, ambos dn
Imaríbo, foram absolvir{ús
e Q Imar',o foi multado

, em 2 mil cruzeims por nã,
se fazer represe�tar.

x X

Encerrando o julgamen
to o Tribunal apreciou o

protesto do Paisandú con
tra o Caxias de Joinville.
O éolendo não chegou a

dar um veridito no proce')
so, em face do pedido d€
vistas por parte do JU1z
Carlos Loureiro da' Luz.
O prooesso deverá vol�

tar a jul: amento na pró
xima sessão.

x x x

VAI RECORRER

o representante do 'ar·

raso nesta, capital vai en ..

trar COIll um pedido de re

visão no processo em qu('
J. ,Batista foi,' penalizadr
com a suspensão de 5 ;).

Il'OS, tPl1(�O 'em vista a eh·

ver!1;êncla nas declaraçõ8�
do apitador, com os del�
g�o.s." "

em

Prosseguindo' a série de. grandes espetá
culos que êste segundo turno do certame da

.crimeirn zona vem' apresentandc ao público
da Capital que ain 1 dozr :"go vibrou com as

,I peripécias :l enco itro Metro )01
, versus"

:' Avaí, este; r ite teremos um e bate que cer-

':�I' ! tament�, � 1 do. agr�do d" to o�.•Pelejara��r�; I
Comerciário e Figueirense. e111 prélio que do

W· i rá por ncerrada a sexta rodada desta segunda
I fase do certame.

nindo com a pena rnáxí-
ma os atletas índísctpIna
dos, se possível, eumínan
do-os do futebol de ;o::aE\O.

No outro prélio, o Pau
la Ramos passou fácílmen
te pelo Bocaíuva goleando'
por 10 x 2, subindo, con

sequentemente, para a vi
ce liderança do campeona-

, to, com a derrota sofrida
pelo Caravana do M, di
ante do Cartola"

Reveste-se O encontre de grande impor-
1 ân�ia, uma vez' que estarão na, liça, frente <3

frente, dois times que latam para alcança,
uma das cinco vagas que ,darão dirento à dis,
puta da etapa final e decisiva pelo título má-

x imo.
.

Figueirense e Comerciário estãc

I ainda em condições satisía'órias para alcan

cá-la. Porém, precisam do triunfo esta noite,

pois uma derrota virá colocá-los em situaçàc
embaraçosa, com possibilidades reduzidas ,

para ganhar UIT.l lugar ao sol na batalha que

I será empreendida entre os cinco pr'imeiros
colocados das, quatro zonas.

O Juventude, jogou CO'1l

Pedrhho, Nelson. Celso f:

Naim, Itamar e João, Ue,,
rique. Fausto, Erevaldo e

Fra!1z, serido que Erevaldo

assiraJou dOIS gooll; pa,ra
o Juventude, completan�;J
os 4 tentos, Franz' e Hen

rique.
Nei "Mund e Magalhã'�!

consignaram os 2, goo�s d;;.

�eleção.

COMERCIARIa - Edival; Altair, Acic
li, LDuro e Gerson; Leo e Rubens; Miltinhc,
'Tiy;:-1do; Mauro e Almerindo.

FIGUEIRENSE Márcio; Marreco

�'dic, S(rgio e Manoel; Valério e Caetano

Vlilson, Arceno, Izair e �.ona1do.

No turno, como se sabe,' n�o houve ven

cedor. tendo sido. o resultado de 1 x 1 recebi
,

do p�lo' nosso ,!ice-campeão como uma vitó

iria, de vez que foi obtida no reduto ad,;rcrsá
rio em Criciuma..

Os quadros paTa o encontro ,desta noitE

salvo modifícações a juízo dos dois técnicos
.
- "t. •

serao eS.es.

Preliminar: ,Guaran:1 x Atlético,
Carr:peonato Citadino de Profissionais.

----___,..--.,..,---------'

um dos rapaze� ao trincar a carne cozi-

d!J, que 'foi servida no almôço, ,:_erificou
possuir sEm interior uma coloraçao que

variava entre O azul e o 'verde. Confor

me declarações de vá,Fios membros da
, '''11,

dFleO'acão catarimmse, outro não foi 0,,-
Pela' Y'rimeira vez, após vái-ios anos, pan;ra:'ma nas demais refeições que fo

Santa Catarina deixou de se representar ram feitas no local do ,alojamento. Desta
r,um campeonato brasHeiro de basquete- forma, os atletas viam-se obrigadOS a pa

'>01 jU7enil. Os recursos apresen�a�os pe- gar dos seus prÓprios bolsos os pastéis e

'a CDD, somados aos dispo:ttl-veIs pela sanduiches que compra"am no bar em

PAC foram insuficientes para o custeio frente, já que a FAC não havia providen
�as

'

despesas de viagem até Belém do ciado com qualquer previsão, recursçs ex-

'Pará paIcl) do certame. traordinários pe.ra eventuais despesas
�o�o prêmio à equipe catarinense que sempre aparecem em tais ocasiões.

pelos seus esforços nos longos, dias
_

de
Agora, perguntamos: a quem ca'be a

intenso treinamento, a ,FAC ofer�ceu-1�e culpa de tal situaçr..o? Não ao dedica�o
uma viagem ao Rio, onde seria dIsputa � e competente prepal'ador técnico HamIl

UlTIl\ série de jogos amistosoS :om, e�ui. ton Platt, aue, che:iando a delegação, en

pes locais. ,Atitude louvável,' nao fosS�. vidou seus'melhorf's 'esforços no sentido

falta da<j mais primárias e essenCIal de preservar a ordem e bem estar dos

condições com que nossos atletas conta'
�tletas. Nem aos funcionários daquêle es

ram nessa excursão. tabelecimento que dentro das suas !imi-
Ao chegar na Guanabara - e só ao tadas possibilidades, procuravam atender

chegar, notem bem - a delegação foi no que lhes era possível os membros da

informada de que deveria se alojar r.: nossa delegação.
suburbio de Quintino Bocaiuva, que dista. Caberá, então a culpa � presidênCia
mais ou menos, uma hora e meia de ôni da FAC'l Não vemos a quem mais atri

bus do centro da cidade. Tempo gastt buir a responsabilidade dos acontecimen
oara ir de Florianópolis a Itajaí, aproxi tos. A falta de predsão da sua presidên
-nadamente. eia motivou a incômoda situação dos jo-

Em Quintino, os rapazes se alO'jaram vens atletas, gerandO o descontentamento

"l,um dos- prédios do SAM (So�iedad.tl 1. e Chamando a' atenção dos senhores pais
Assistência aos Menores), vago na .oca para as prólÇimas excursões dêsse gênero.
sião. Não havia um só vidro inteiro eu De nossa. parte, supomos que nenhum pai
todo o casarão. O frio que lá fazia à noi entregará seu filho à responsabilidade da

te, em nada,dimInuia CQm a proteção do FAC, sabendo que tais acontecimentos

ralos cobertores cedidos aos atletas. f,. se possam repetir :novamente.

nhovia na rua, lá dentro o tempo nã( Embora em outras ocasiões nada dis

se aurésentava melhor, Chovia também. 50 tenha acontecid?, de forma alguma
{�uanto às re eiçó s, basta cita que jus i a-se o que ag a

'Esporte & Sacf!Hdo
Miircilio Mede'ro� FHho

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Do Correspondente:
'

CYZAMA

SOCIAIS DE RIO DO SUL

Dia 3 de agôsto transcor
reu mais' um natalícío da
exma. sra. da. Zanaide A.,
JYIacedo, víuva-de nosso ines
quecível amigo que foi em

vida o sr. Otacílio Macedo.
Seus (iijletos filhós, genros
e' netos comemoraram con

dignamente o grato evento
e a cujas homenagens, em-

bora tardíalments, respeíto
samente nos assocíamos.

Durante o transcorrel- do
mês de agôsto, encontramos
em nossa Agenda os sezuin
tes natalici'3.ntes todos �ere
redores da nossa consícera.
ção.
Sra Zanaide Ara�jo Macedo

EMPREGADA
. '

Procura-se. uma empregada que durma
no emp:rêgo� para casal com 3'filhos; Paga-se
Cr$�5.000,00 mas pedem-se informações:
Tra�r na, Travessa Carreirão, nOl0 (rua
BocalUva 73 fundos)'. ou pelo � telefone 3094

5 ..A.

Dr. Júlio Doin Vieira
Comunicacão

•

. Comun�a .

a seus· ;,lmigos e clienteS ê

mudança de seu consultório 'para' à: rUa: F�li
pe Schmidt n. 51 sala 50 - EdifíciO' ..Taque'
line (ao lado· dO' Hotel Cacique).

.

---_",�..., ..

DR. Sebastião Moura
CIRURGIÃO _D DENTISTA
Clínica Diurna e Noturna

ExDentista do SemináriO' CamilianO' PiO' XI1
de São Paulo.

Tratamento Inil"l .... .,. npla Alta RO'tacão'
'IJ'�

,

:-
"

, Protese'
.

, �. '

HORARIO: DAS 8 30 às 11,30 e das
�

14 às 20:30
.

.

Ru'a Nunes MachadO', 7 Esq: JoãO" Pinto:

VENDE.;SE
Uma casa com 2 pavimentos à 'rua A1vps
de Brito. nO 50 - Tr;;lta� com o sr. José
Amaral Filho. iFO'ne: 3425 ),

•

-Vaj-ConStrüir ou' Refon1la'�

Consulte Noss()S.Preços
Ind. e Comércio Metalúrgica ATLAS' S. \.

Rua: Deodol'o, N ,23

Filial FlorianópO'lis
----�--------------------.�------------------�

CONVITE
�., R. EHte do Samba

Tem a honra de convidar V.S.e E.xmn
familia para o baile quefará realizar nos sa

lões da S.R. 15 de Novembro, .

nO' dia 8 de

Agôsto no próx�O' sábadO' com in�lciO' às 2.2

horas, o qual será a brilhantado pela orques
tra,. Va�derlv e seu CO'njuntO'.

.

.

'

A DIretOrIa agradece o compareCImento
7/8/64

Menina-Moça Rosane

Na cidade -prsíana àe' Im·

bituba, estará 'colhendomnís
uma rosa no flonído jardim

.

de sua existência, a nossa

querida Rosene, gracíosa
Menina Moça encanto de.
seus pais Acary Fiuza Lima,
Gerente do Banco Sul do
Brasil naquela cidade e do
na Dinorah. Embora dístan

tes, é com satístacão
,
que

cumprimentamos a tão que
rida sobrinha augurando-ihe
um fúturo dos mais riso
nhos e feliz.

_. \

Sra. Nadir Rollin,
Desde muitos anos vimos

sempre. prestando ri nossa
mui justa homenagem à

'extna. sra, da, :N�dit, mui
.

digna espôsa do nosso, gran
de amigo sr. Rene'. Rollin,
alto funcionárid

"

dó �à.nCO
do Brasil em Joínvílle e

um dos 'dirigentes dá Pani

ficadora Q' Beleza. Somos

gratos pelo éonvite para os

comes e bebes e si possível
fôr .,lá em, Joinville estare

mos no próx�mo dh' 12 com

partilhando 'dá alegria c.e

tãó ilustre quão benquista
famí!ià.

"";-4
' l

I.
,

ivo Luiz Knoll
. O. nosso compadre e leal

amigo Ivo Luiz Knoll, tIm

dos bons dirigentes do nos

so Cine Riosul, dia' 15 de a

gõsto estará mais uma Vp.z

rasgando folhinha. Daspor
tista dos mais valoro:ws,
fundador e por muitos anos

�tléta dó.'Glorio!>I)' "Duque
qe CaXias", sofredor no fu

tebol '. guanabarirt0 por ser

"doente" vascai:no, b. pr�za
do Ivo" será �lvo de justas
homenagens.

.

'Conr;e�!tiimos apurar que
rlon'3.

'

Maria, sua bondosa es

'r;osa:, em 64 pretende con

feccionar al)e'titosos salgadi
nhos e variados doces para

acÓmp!!nhar os comes e be

bes para a come:nbrac.ão (lQ

rnais' um aniversário do

sempre amigo Ivo Lujz
, Knoll.

Senhorinha Mirna Clledid

Na 'mesma çlata! isto ti,
15 d� a�õsto, em n.Js'Ja :\,

genda encontramos m�.,s

um natalício da gentil Stj

,nhorinha 'Mima Chedid, ,'I

nà flôr da sociedade riOSll'
lense e dileta filha d'l eXll'p.
sra. da. Edite Chedid, viuv?
do nosso sempre lembrado

amigo e benfeItor sr., Anto
nio Chedid. Na séde . (�()
'Dt'que de Caxias" a estima
c,a anlversariànte recepcio
nará suas amiguinh'ls e pes
sõas das relaçõc; de amiza
de

.

de sua conceituada fa

míli;:t.

Jovem pouglas Vori
Harthendal
Dia 16 o conhecido casal

dr. Clovis, dirigente do I,ns
tituto Roetgen <mexo ao H(jS

pital Cruzeiro e da. Guàir;
na Harthendal irá comemo

rar da melhor maneira' pos-

Vai construir'
Janelas, porias, porloes de (erro já estão prontás, à sua.

disposição, em,

Compensados .Paraná lH�a
Rua Dr. Fúlvio, Aducci, 748 � ESTRErlO

Compensados, de Pinha, imbuia, pau-marfim" jacarandá;

•

amendoin, cabriuva, 'loro, gonçalo' alves, cedro. e lamhrí

Codeplac

• .: ii ,
sível mais um aniversário sário da exma, sra, da. Yo-
de seu dileto filho CloviS, landa Gonçalves, desde mui
aplicado aluno do nosso tra tos anos .eom inteira justiça
tieional Colégio

.

"Bom BOS- uma. das �mas mais ele
.co". Ao Çlovis e seus geníto- , ·gant�s de Rio do Sul,. mui
.res, 05 nesses cumprimen-, digna esposa do nosso. velho
.tos. ·amigo sr, Osny JOSé Gon

çlillves, Diretor da nossa fes-

tejada Rádio ·Miradcr. Nos
.sos respeitosos eumprímen
I
tos extensivos a seus dil�tos
familiares,

_ príncípalmente
seu dileto espôso,

'sra. Acy f.. Tlloinpson
Dia 16 de agôsto, pela pri

meira vez não maís Fiuza
Lima e sim Fiuza Thom·

pson, no ,Rio onde reside
desde o seu enlace realizado
em Rio do Sul dia 11 de fe
vereiro do corrente ano, es

tará completando mais um

aniversário a espôsa do sr.

José de Andrade Thompson
-lúníor, do alto comércio d.!:i
Guana'bara. Embora distan
tes, seus pais cada vez mais

saudosos, com o pensamen
to voltado 'ao Todo .Podero
so; enviílin

'

seus" melhores
votos de'muita saude e ale
gría para' sattsíaeão de to
dos os :

seus familiares.

Viriato Alves Garcia

Desfrutando de justissi
sima aposentadoriª" '. após
exe�.Ç�r, sob a;JÍ.!ÍPlSos ç{e,r�is
à nobiÍitánte�

<

pr'ofissão .
:de

farmacêutico durante nl'3.is
de CirlCÍuenta anós, , fe1>t�ja
rá mais um ano de útil e

proveitosa
.
existência, ,o es

timado e pop�!lar sr. Viria
to Alves Garcia. Ao ensejo
de tão significativa efeméri
de, sugerimos aos dignos -in

tegrántes de noss\l calenda
Câmara de Vereadores,' co
mo recónhec'ment.o, pelos
bons serviços' prestados à

co!etividâde,do ·Alto .vale do
Itaja!, seja cônce�ido ao firo
Viriato, Alves G'3.fcia o hon
roso títlÍlo de Cidadão Rio
sulem:e.

Rene Rollin
Em Joinvilie onde .exerce

elevadas funções' no Banco
do Br.asil; fest�j.!:irá.mÍtis U,rtl
aniversário dia ri'de agõs
t(" o' nosso amigo, lagúnen
'�e 'de nascimento sr. Rene
RolHn, a: .Quem. enviamOs, o

nosso abraço ' acompenh9.do
(.os melhores. ;votó.s de cons

- ffint.e& '-l"-�"'"-em
..;ompanhla de sua:mui dign'l
�amília.

Sra. Euza' Werner

.Na ií:X',:�Sh é. "�onfcrt:�:vel
l;esld':)QcLt .:10 �r;; Iü;:u:u
Werner. n·Y3',:.l b ..:ml'

. amigo
,desde qd; aqúi ch\�'ftcll� ,!ln
20 ;mt)s O!Ts,<;;;tc:os:, n,lverá
uma ·;1g;;;d>1hlJ-.s&itnÍl reLlni
ão enti:,�, f. m't\�h"\s ' �: ,pps-
soas d<, ·.+�ll ,c,�"

.

dr:;. a:"ll'ól

.des d03 ",Vr,rrps; dia J!l ',to
correntb. ]!-(, qL:G lúlqepla
dat.a, 1w<t.Elum .i�'('!'nei:' es·

t<u:.í de Rniversáti� e a t'

x8'11plo jG� últilU( !', 1m,OF'
set!' espõso' ilã;o se deséuda
dos pte, 11:�:liV:;J:; par�i corr,e·
rhôrar :0, (�eritc;' .:, � '.

Victor ·iJllf
Nosso" t�11pr"g;',d(,J' dUran

te mais ,i, 7 �n;)f; lll�ando
era um eles 'rhn\!.ei1te� de
Carlos S"J1Ii.)8"Ç'o·' S l\·:']!1-
dústria ('I;�mé::'do, f� � ':

Vici,or ;"jlu, \[l,'1 (;0'5 ,.I'" ':';
conceituado!t industriais' cio
Alto Vale 'do It�jaí e um 60s
mais destacados vaiores de
nosso Rotary Clube, dia 2fl

próxi�o irá rasgar mais u

ma folhinha no ca12ntlário
de s1,la proveitosa e'xi_5té�::1ci:l,
For parte de seus co1c:l)llrD'

dores -d'l "CASSAVA" pode'
rosa firma no setor 0,E técu-
la em nosso Efitado e da

qual é seu maioral, fican:os
intcir:ldos de parte das no,

menagens que serão presta
das ao operoso empregador,
a quem envh.mos, adoclpa
damente, nossas feEcita·

ções.

Ruben Bins Silveira
Lente da Escola Técnica

de Comércio "Dom Bosco"

dirigente do conhecido Es

critório Contábil e tl."mbém
da renomada firma Distri
buidora de Automóvci!:' Ltcl,a.
elemento dos mais eap�Lzes
e sempre atento '3.0S proble·
mas que mais interessam a

coletiVidade desta. reJiio. 'o
nosso amigo sr. Ruben lltns

Silveira, que é um do� mais

esforçados membros da di
retoria de nossa Asaodação
Industrial e Comercial. d'.a
21 do corrente completará
lIVlis um natalfcio� Nossos
sinceros paràbens.

Adernar Bornhausen

Dia 22, o dirigente ·da

"Cotema", emprêsa constru
tora responsável p'�r �rande
trecho rodoviário da SC-23
que é uma das maiores rea

lizações do govêrno Celso
'

,Ramos para Santa q�ta;rina,
,

'o nesse prezado amig-o Ade
mar 'Bornhausen estará ras

ganc'o folhinha. Segundo/
seus inúmeros amigos, con

seguimos apurar 't!Lle nacue

la data a mansão dos Bor

nhal,sen aqui em IUo do
Sul 'leverá ser f'equer.a para
as comemoraç.'Jes 17m rep,'o

si�o a mais :urri. aniversário
"

\

do popular.Mazinho, como

é conhecido'na intimidade.

Eugenil Hoffmann
Quem acompanha nossas

atívídades através da ím

imprensa sabe perfeitarnen
te que sempre homenagea
mos o velho amigo sr. Eugê
nio Hoffmann quando da

passagem do 24 de agõsto,
Isto porque, o Chefe de Es
critório da firma Hubsch
desde quando juntos traba

.lhávamos na firma Schrce
der tornou-se merecedor da
nossa

ção.
estima e considera-

Sra. JÚlia Mel'> C9Ia ço
Di'). .�5 encontramos ainda

em nossa Agenda o natalício
da', exma. sra-da. Alda Melo

Colaço, esposa do n'1SSO par
tícular amigo '"T. Ce rlos Co

laço. Desde q'1e aqttí chega
mos em ]94�, a rosídê-icía
da natalieíante sem-ire eon

tau' com' a p=esenca t1'l fa-

.

mília· 'CY7.ama' 'Nesj-,q hO'11e

-,nagem. �incer'1" CUrltJriMen
tamos: respeitrsa!'1ente a na

t'J.licia.rite e seus, diletos fa

miliar_es'.

lIiiIIIJD'-' <, .,'. .

,�,l".
...�, ..

.

...
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PROGRAr�A DO MES'
Dia· 8 - Sábado:
Baile de abenura - Escolha da nova Rainha :_ Tra·

je 'Passeio
má 9 -- Domingo:
Churrasco na Nova Séde - Chopada e Bingo. Solici

munidos deta.:se aos associa(�os que compareçam
'Inscrição'e \ informações na secretaria.
Dia 11 - Terca�reira:
Cin!i)m'3.. - No� Vale dàs Grandes Batalhas - Atração
progràmada pelo D'ept,o Cultural a ser divulgada. ,

ma 12 - Quarta-Feira:
Banquete na Séde Social. Informações na se�retaria.
Dia; i5 -- Sábado�
Baile· d.3 Encerramento -

•

Dia 18 -. Terça·Feira:·
- --'-':etntmnr� ]\�:rn-S'sifiato' em

Dia 25 - Terça-Feíra:
Qinema :__ Anel de Fogo
Obá. - Reservas de mp."flS par<l -as

rio'; na 'Secretaria do Clube.

Traje Gala· ') ..
"

- ..

45' RPM

.,' 'f

festas de anlversá- ;'

ZANZlBAI:. LIMA

No ,'número anterior nós
conver:samos a respeito da

Hierarquia Sacerdotal,' hoje
vamos dizer comei e qtlal é

ess_a Hierarquia S�cerdot"al
em' um Terreiro sincero leal
e organizado.
Desde os· primól'di:;s

'l Umbanda vem obe::le�e:t1Cl0
esta diretriz que é a Hie:'ar,

quia Sacerdotal.

.A Hierarquia Sacerdotal
em um Terreiro sincero,
leal e bem organiza:io é' a

que se segue:

Babalorixá- - E' o "Pai
de Santo", e a êle compete
exercer tõd<:!s as funções ea,

racterísticas de seu cargo,
como sejam: - presidir sa,

crifícios; preparar e iniciar
"filhos de Santo", dentro do

ritual i):'óprio; preparar 03

mix�.e )/fi'/�aSs€ntes" res-
<�,..... '. � ,'_

.•
, _'.' _ ...

'" '.

prêetio\los; ,�o1'Ver pelO JO-
go dos Buzos -- qualquer
questão surgida dentro do
Terreiro ou de pessoa. que a

éle' recorra; fazer sortilé
gios observar e corrigir II

execução de todos os precei
tos do Ritual que pratica;
marcar o ritmo a ser obde·
ciclo pelos tocadores de
fdús '(Tambores); ensinar,
educar e corrigir "filhos de
Santo" por êle feitos na prá-'
tica e execução dos precei
tos;
a) - alguns há que prati·

C&ll lO curandeirismo, dada
a carência. de médicos nos

locais em que habitam, o

que len seus filhos doentes

..

ervas e planhs aa preciosa
flora brasÍleira.
Iyalorixá - �' q "M5e de

Santo" ql�e é n Sacerciotisa
dos Terreiros, com função,
atribuiç5,o e, direito e::ata
mei,te idénticJs ao dos Ea·'

.balorixás, e'Eccto no, que se

refere 20 jôgo do Há, com o

qual nüo POrl,8 ter jnterfe-.
rê::1Cia. Só il's é permitido
jogar co:n Buzcs. Isso por
ser do sexo foJminino.

Ogã E:alofé - "Padrinho"
escolhLb pe1ss Orixás, "con
firmad," 'e 8"lttCl)io;<;do. Re
ce�Je as rl1::-t-;n1f:S h'cll�en['�
gens p o· nesmo nspeito
que o Babf1brixá ou lynlo
rixá.

Ogã Nilú - Ogã batedor
de atabaque.
Ogã Al2,he - Ogã chefe

dos tocadores de atabaque.
Axogun - Sacrificador de

�nima is. �l " .,.' ,._ -;
.

'c!bO:;:�� de�!��:n��
feira.

Ekédi - Encarregada de

organizar a festa. ' 't
Yaô - Noviça, "Filha de

Santo recem feita.

Iyalexé - Ze�dora
"Axés".
T"�har � --oCozinheir'l dos

Orixás.
Peji-Gã - Organizador da

ordem gere.! dos preceitos.
Êxi-de-Orixá - Filho de

Santo em geral.
Esta a Hierarquia Sacer

dotal exigida, dentro dos di
vesos rituais, pela Umbanda.
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�1'úsicas de F;imes
Ouca às segundas, quó_r�as e sextás

feiras, a; 20'h 30m, pela Rádio Anita Gari

balclí, l\'li�Lúv.;'h.;:j vA 'l'LLA, proprama d'
Orivaldo dos Santos e da "LivraIia Eq�ça:

- "

çao .

- ---_._-------�

REX-MARCAS E PATENTES
I

Agente Oficial dà Propriedade
Industrial

Registro de marcas patentes de inven�
nO'mes c�merciais; títulos de estabelecimen
to, insígnias frases de propaganda e màrcas

·
de exportação

Rua Tenente Silveira, 29 - 10 andar
�Sala.g :::.._. A-lios' -da Casa Nair _' Flurianó

polis -- Caixa Postal 97. -- Fone 3912

VENDE-SE
Por motivo de mudança, ,moveis e

perfeito e�tado.
Tratár á Av. Rio Branco. 68,

ESCRITOR'O DE t nVOCA[!A
DR. NICTON P�REIRA

A(Jv"'P.'::lil�
ABELARDO H. RT TTMTt'l\TBERG e PERR,

A, HAH1\f
<:;0 li ('i télnnr·"s

Arn��' ("fV"F'T� trP 1\ -q -\ LfH�'T�A�
MF'RrTATR 'PBF,VTn'P'NCTA snrTA.L

'Rua Conselheiro 1\f:::tfra 48 - Sal� ?

rn
Err(

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

Aula de 2°. a 50. feira das 19 ás 20 ho
ras, minis'r:d2s pelo professO'r dr. Bia'
Fara�o, ·lcc8.I das aulas Praça Pio 12 (an-

· r
.

",I
'

d O () \LIgO l.larso .lê agun es 1'1 • o,.. .

Matricu:a gratuita na Casa Jody e

Casa das Noivas. Duração do 'curso aprO'xi
madamente e:n mês. Inic:io das aulas dia 19de agôsto. Im:criçõ.es rETa r;oivas e senhori
tas com malS de 17 allOS.

• 6-8-64
---_

,PI101'EJA SP,us

OLHOS
use óculos

, bem adaptados

de

otendemos com exotidão
suo receita de óculos

ÓTICA �SPEClAUZAD�
MODtRNO lABORATÓRiO

I
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Prorrogaçãu. s Governadores
,para

.

:ás ,'Isse�m�bléias Decidirem
,4 prO{fogaÇ\o 'q.Qs�:i1p- 'q�"s.e',�v�. em:>m��:'a , cit� o apoio ��f84."'�'" bi�o' 'de '�rol �ra, .\l)r.�. �C\l' J.;'��r. ,I!}�I tlm, ç0útro con:' , g lVfil}i�trQ ,cf:,;,
�tos dQ� :gq,vEl�r� �'é 2OO.;mWc� a ,C:ll4a 'co- dQs' siI,s dístrttaís, projeta- que pos��,'entrar com elSc;a qü� '�ria de·,ma:t�r, tllrU�� Víaq8o,', no, 'quaJ. tra�rá
assunto que: ,�deve 'se1: g�ci ,lono. :'AcerÍtüciu"o Governa- dos no' sistema de' cooperll· verba ná '!assinatura de u:� , nho, e' tpuruéipàl/ êUmip.Jim: ,jJr.inclpalmenle' do' ÍJroblemft.
dído : pélas A�seIilblé�as, :JDs�

, q��' ti�' p,á() �Íl ���b -ctl'fi- tivas., que serão ass�stidas convênío com a' Aliança J n- do o problémà, dr. -.iéndrl' da BR'59, que c.()1;j:ü' pé'iô' "li,
.taduaís, 'deClaJ'Qll�' o '.'i'f. éf-l· : c���'_ f!-à.. J�q.lli�� , dêli- por .técnícos do 1I:sta�r AI) ra o ;Progresso. sendo 01'1 fi', e perecímento de gêneros toral cetarínonss, : Com

"
'O

so R��S:"�:�p�� '.��i �4 �Pf
'

,,;,�go C,, t0dQ:�cb;E!gam a 63,··p�tl�1.• nanc1amêntos feitos num por falta d(� armaaeaamea- desvío do tràfs:igd:.:principal
C!i. irifQ� �lÍll)éf.ll '�)3 co,JoQq!J (', '." ��o*. mente' na' Zc:ma ,� 'ele sapo Pl"#� de,' �té �2 meses, o to,. p::;ra a PR-2, i os5..Pottó�' a�
aetl-tárá,' "f ��isão)it, �s� ":gii.tro-,PJmi9;� ,S��a Óa-" ta Catarine.. pr�ten��ó": o projeto constrl1çáo' O sr, Oel.so:' Ra:níos� t€lrá' ,Plorüm6poUs,' sãó ", '17�nc!�
sembléía q� s� Estadq,�s& '�i'��!'l-i' Pá;fa,� ó ,qq.a.(fpi solí-. Govàrnador Ç�l� Ra,m�� t de um, de 8 silos :a�ndã esta semàna, u� el�- co do ,Sul, e Atajai;'espeçíal-
jQ; ela q�B(fõ:�. Se,'8.' i\.�s�n1',; ".: _,.;.-�

,

...;;...,.-, menta 'êste úit,itno, 'que �(j.l'�

i;;':tJEiiE 'Ciclo Técnico Cultural: :�:o��.=:::��
nece'ssaria),: I)l.'l' mais' uni ano ' ,.

. ! "
- bastante ; prêjudicad05, P(;\S

do 'ql.le �sta.l� pre�iSto; �'ãj
.

,�', '

'

,

.

,\ ,
. ", à, cQI'l'servaçáo de: BR-59: é

::t:Jo?,;S: Cal�ndário dasPromocões :E��:E="�:!:i
vêrno..

.',

'",' ;", ":
"

'

,

"

,-

, ,
"

.

,

'
'

"

cuja, co'nstruçãÓ já" se �r:ras

d
tá 'por inaís de ,l'5'�anos, pet-

l'i!c:�,,��:�v�s:�:�:ó da" Prpssegue' no teatro,Alvaro ,e,Carva�ho O' curso Introdufórfo de Admí- mítíndo 'ás�pn a- íntegraçâo
, , ,.

. , " ,,", : " . de Elxteh�a zçma na epO,no-

��:�;��9an:se e::i���ec�::' ; ,

" 'n·istração Pú,pl'ica mia de Santa Oatarína,

sãríá, :��iS :(!ertaffiênte '-:.�i ,'.�P6s,�· s�çesso alcançad� Getulio vargas). Data:' 1 a No mesmo local serão ror-
verta '�gitáções; -m e '5 m {3, C9Jn' a "�ef!.liz;àção dos cm- 12 de setembro (12 aulas). necídas tôdas as 'instruções. ..:. -

�?an�o ,�a� Gamp�n4as'.. "'��>' '&Os�,sôbr� D�cçiio e' Estilo; 2, rTT'P.�O SóBRE "OR- Os cursos, respectivamente. O [Srtadu�1S, pela, presença . )iq� <."CinElma, 'Sh�k,espéare, rea- GANIZAÇAO SOCIAL" terão um calendário _ à par-'
"

��:�iê��i� :� If:p���.' _;,a tr�,;" pross�gue
�

9 Ciclo T·)r.· Professor 'HiroscnI SaitQ: te, contendo o progra�n�, ,o
'

,
,
,'", _ '

"

'

,

�,
.,

" '.
,','

•

," 'Il�CO, 'Çultura1\ da ,Reitoria (Da Escola de Sociologia e r;urriculum' vitae e os escla, "

� JIIlAIl AH1l1t'N�IA'BfO CE SANTA CAiM\INI ,"� �' ':'
,

" ,;,,, ' _dJ!,> US,C' 'c0J:l'::O c,urso intrí)- Po\ítica de 'S.PJ. I;>at'l: 13 a recimentos ger.ais. Florianópolis, (Quarta-Feh-a), 5 de Agôsto 'de !lJ6,l '

ORÇA.1UENTO ,�Éli'lC:;I.:<" d,u'A.rià ,cI."e" ''ldministra�ão 30 de setembTo (7 aulas). -----__......-- --__..,._,. '"'"-__' 'f '" '

_," .T����:�",., ',� �!���a�:e�:i:a:e:�d�r: L�Ç�gRsgAS��:IA"��SI·m'po'SI·O so""'b're Oce')n" o'nr'a"',
_,' �

" ',' ,�_�� 'n����e���:��nt:�nidã�,,�;� c(a'Si�va.'
"

"

:',' ����:A;a;;al��cri�� Si��� .

, "

" ",c' '�._ ,',::
UI�'-:-N"��",'",-� :' siqente!;ia Repu�!ica.'o. sr.. ""0:' renoinàdo prófessbr 'Data: 21 a;:,7 de.setemb.ro ; fia do Atia""n't,�c'o' S','u' ,I :::I .rmas: ,:OJ1Cla'S:�,':; ,Celso .�am<?s, ,�pres�Iltop"p�rtençe a,E,seOl� Brasilcl- (7 aulas), �

", ,.,.'" ': '_ três reivmdi �açQes ,ao Ma��.' ta:' ele. AdininistlílÇão Públi- IV. M�s de Novembro , ' ,

O n.� i m e"
'

HnJI" Uo
enal, Castero Bra�c.(), ,sôbre', Ca. da Fwid,ação 'Getúl'o Varo LIVRE (exames nas Facul· O Centro de Pesquisas

� � ,l r", :,
"

, '" '.
. �s : problema.s ,- qu(:) aflil1��l 'ga:s,:� é �ma " das, maiores dades). de Pesca do Departamen _

" -

... "
. "', ,mais ..de :pertO !l, çconom13 'I;tutoridádes do país em ad- 'V. Mê� de Outubro to 'Estadual de Caça e Peso '

Vel;a Luda CQ1,1tô d{)s "feir� à B1Li;lOsAires,
.

Quin· :', eatarinenl;'e.,nÇ):momento.:O � mini���çãO ilública, 1. CURSO SóBRE TEA- c;l. acába 'de receber h011-
S<mtos, Miss Brasil 'r.!u��l'O ; 1a·Iebl, 'i:',r;i' divulgado ho� pfiPleiro,.d�l�s di:t,.resppito; "

'Os 'participantes' do refe· TRO: INTERPR�TAC;AO. roso· convite da AcademJa,
2 embarcou, na noité de,on- '",'iae, oficial., com 6.' ,resultado, a J.l,rn ,empréstl:J;no, q,e 11 bi-

'

,lido "cursa terão .direito :
a �ONTAGEM' _ Professor Btásileira de Ciências "a

tem par'a os Esta;d?s Uni::,' da� convers'!I.'ç!,\es "�r:tr'e .JS" r ihóes,'. de r.::ruzeiro�,: "para' . 4o�S 'tip� ,de Certificad. 3: Augusto Boal. (Da Escol'l fl:m de participar ,do SilU

<!'Js. Vai representar o ,Bra," õchah�rere5 _Qrtiz, da ,Arger. };>ermitir Q ,reajustamento um ,de fr�uência, aos qUE' de Arte Dramática de :3ão, pósio sôbr.e Oceanográfla
sjl no concurso Miss B:e�Elza' :tlna, �'Là"tão 'da, CUnha do do,'óf�':1mento, e��ad1Jal, ba:r ,'compareçetem nq'mí�iml.) 'a Paulo). la. quirizép.a de ou" do Atlântico Sul Ocidental
Internacional.

"

:Brasil', tante defieit�rio cOm, o au, dotS' terços, das"'aulas minis- tubro (15 aulas).
"

e cujo temé,rio é 'o seguin-
(> economista, João ',-r O lide; Pedro" f\.lelxo mento' , de

, v:)nc�entos' 'dó ' t� ,e o
.

de' aproveit::],· 2. CURSO SOBRE "RELA te:
Gonçalves de Sousa �s· _ r{�13r04 que' ."'inda esta se- 'furicionali�mo_ ,A" m�cU� f�() ,$entO".. áos

.

qu� 'se' sub I.)ett;: ÇÕES' PÚBLIÊAS" _ Pro
su:niu o car�<) de Pre�idente' mana, o Govêrn? d'everá en· aumento, é,' de 70%, mas os reci a :prov�:Í' , e logra:--em '

fessor 'SUas Gomes. (Da
da SUDEN'E, Fa.l�ndo' á im- Yúl/ ao Con,gress,o, p.,:ojeto funci9riários de 'niveis 'i.rí- ap;r,ovaç'ão. ",' ,

..
-

!. ',' .
'

'V '

),
' " "

- Fundação Getulio aJ;"gas,'p i:i te de reforma 'consti'uc'ona1 f"riores '""" os ,n?ais' atingi,
,

prensa, o novo . < reS r en � ,"
"

, ,. , ," A "

Data: 19 a 24 de outubro (6
do or�áo afirmou que está" sObre a coíncidêneia àe dos p�los aumentos -'-: r:"".,

disposto a servir o norde$- IÍl�nda�os'. S.alien��u, � depu- . cebel'ão ',até 100,% de meL.'1(;,�,
te, prete::1dendo exequtar tado ,udeni'S�a, que' a mensa· i�.. ', . ,'" ,�, ";,. ,,"'" '

u'n utograma ;x_ grande ge�l devera· e4\,,1\u.r a 11ipé..

sentir;io.' 'te8c ",(<!�. pronogàção dtl

_ Os J,\tIinistros do ' Tri·,. rnílIldatos, '.

bunal 8u"'01'ior EJeiiai:al e, ..:.,. As n horas ,e 30 minu-

, 011 P��Rirtente dos ,Tribu· tos d�' oritmn: hora de En;
nais eleii.o!'ais, ini�ia.'l"am os

'

sí1�i, com�çaI'a�'G os trabfl'

deoatl13 em tõrno da re:"or·, 'lhos." pá.ra. a, ltetiradv, dos' 9

ma eleitor'1L Serão debati· '�inelros 'di é:amp'".nhor\é,
dos di"er'sas medida.s, .- o:tie ',$1iÍi,dfi, se 0!1ççintram 'O"

_ Os chance)e;'es da Ar· "", te�l'ados,a 83 mÚros dê. pro· mil ,'tonélaeu,5

gentina e Brasil d{vulgaráu'
� fp,ndidâde, ciesqç' a ':seg::inj[)·

.

'd' é'
, . "' '�'n""r.,'�r-ra

5a, fetra 'COffil1i11C,>.:' e', ,ou",', feFa na, semap.", '!'-;""'""""
j"U1to Cle suas üónvE:1::sa:,')es-:

..
: ,'�, Enquai)�o ll;so! 't? ct,efe tratos .. com'

Será reSs1ltada a participt.f, ... dO Gb�êrnó do Vlétnam" do

ção efe:i":a r;cs doj,s D?-fses' Sul� 'Gal. CJa�k; c:iedarou �
no exam-) dos probJemas', 'Pl'Q)Jpsito, ao" àtaqüe sofn·

contjnentülF. " >" � ,.:;.} r;.n' 'U�11all' �lÍlharcaçã�)
,_ C,;ntl'1 am em g!'ev�' l�i)fte americana', p(.�r,'lai1cnl_�

os operar:os da pre��ittü':a f d�r'Ylét,nam �o;',N?rte, .

qt�e

de Belo H"nzcmtc, .Diver�os ' ,os "ríoí:�e--fi"rieric!'p:1ds,'
'

dC'. n

setn�es r1f:. mun,;6lpalhÚ.ide ,',,: �ão ,�pi:ovéÜé\r; es�a QCDsi5,o,

estão parrtlümdos., ,

" ,'-:- .. ,para' cÚ:�SiP,fÚ'13lI{ 'â crença
'_ A te"l'o:>ratHl'a voltou ,d,;' 'it-1iínigo,o �" .', ,: ,

a baixar �,;nsjvelr.-ie;n.�E1' e§tii
'

,', ,��, rej;�l't�çô�s federais

madrugad'l em ç1j"er�os' ti 'munic�piüs 'de BrasílL,

ppntos d, '.Jaís Na Guana, estão; func\onando em regI-

bara os Lermômetros
.

acuo me tíni90· Abrem para o :' -_. �---:.. -' _'-- " ,

:
'

S"
..' --

sar<lU'l 15 ��l'ius, Em ,�§,ü, atend�mento do público da,> UM "UNDO',D.E :AI'fIU' PASSABA
Paulo 10. ,t;m Porto' Aleg/e, 1':>. ' às, 18' horas' e 30 minu·

A' ",CUSTÀB, ,MEROS!5. tos., , . �,'
-

,

- O programa, do, Govêl" .' _._ Técnicos do DNER ex'"" 'OROU""" OND"E'no' será 0 tema principal 0,6., miÍlaram' váriós' trechos :la, ,'Df,', • '.

reunião de quint2,·feira., eh· Estrada do Contômo, ond3 - -

." .', :_: L -_..:.,-----

tre os Minlsccros com o Pre" reina, perigo d� noVos desn· :Congo, ,Co.ntH1Da.:' .Vio,lento ,sidente
'

da República, H0 bamentos;
do PÚmalto, Tam· "LEOPOLDvri,:Qi: .. 4 (VÃ) ,d"�e de Sha�Ul'Jdà er!:l, tpma.'Palácio , ,"

bém alguns aspectos d,"! 'L!l' '_ EJ.s�á sendo instalado" � O 'exército COngblês'�un-,', :�. 'pelos: gy,errilhe�ros., '

.�-"� ",e �ducaçã9 (;

orf'amentár',a, fOerã'l debc:t· um nC)YO tipo de Radar Tà;, ciou ontem, ter repelido um, .'; ,As"tropas ,d9 exército' 'que Cultura da Reitoria da use.

• tidos. 'lescópio, no
' Ol;:>servatóno,

'

I!-taaüe "rebe,lde _ 240, 'kz;n '1'" '�.ft.Ji�fu:,� 'conêentrado :'sous
_ (l"t,em a n"11.tE' ,m11' S8S' I'Ieorosférico de Po�'co Rico, noroeste de, Leopold'li1le, efetivos:'na 'Cidade' de Bolo

são ('onjunta, 'o Ccn�r�s",o que vai revelàr pela pri· pondo �m fuga 'os' guei': --:1�Ç>, "�mpr'ee�áe�am üma ',:

Naciclr,81 inic:iou a votac�'} meira .Jez se existe vid':1 '(� riÍhel.ros a'rmados: que atra- ofe'nsi'\J,8;' p,àra' recuperar �,

da proposta governament�,1' móvinl'ento nos outros pIa-. vessára:n' ,o :�P', C?llgo irara ,(\lii:ra�e, d� '�QIO,:� ,37' k�l da� '.

e alteração ct', atual,lei d) nêtas. O Telesc6p�o, já, r,e: pro<1Úrar, ref'Ú�io 'na;' vizí- qu�le pâsto,militar; expul-
'

serviço mil:f,ar, Hr>je, a ":.1', velou que, Vêrius� gira do M$ jrepúb�ica, do 'Cç,n'gO�, sar!ge os
_ guerri1�eiros lu-

mara dos Deot�t"'dos "e"E"1' j , oriente par'a' ó oci�ente sÔ-. prfl,z7.ávi11�,.,<ie, onde ha�am ,mllmoistas.
.

'

';'
iniciar a discussão d;j pr;�- bre, seu êixo, a cada 26')' partid<? l:�

" semana' '- 1'>\1S- '

, i;m" Cata�ga,' as autori-

jeto de refo '!"la l)ancr!na' dias terrestres,
'

" sada.,
'

'

'dades Cio centro: mineiro de

ue acôrdo com o substitu:' ,,. O Banco", do Brasil ê ,Out,r�s ,grupos rebeldé!! \ rtra,nóoo' rurtgiI',a� 'lpêlo ',ao

1ivo da comib�'í.o, espe�i�l aprovou em 'assembléia ge· �"t�o lutando',a 40 km ':da. �ov'êrno .conl;61ês' no 'seut�- sécretaria da Agricultura _

aue e,tudou (, assunto. No ral,' a' reform'l dos estatu·" cidade �rtu�ria ,de' Sta_n- d<?: de.. que ajud�: a trâÍ'lSfe-- é urgente e necessário aleI"
, �a' menS'1O'em do Ex�cu.tiv"" tos, e a elevação' do seu car+ .. -levvil'le,,, ca�itál dá orov.ín- 'r�r, Pll:ra '"Elisabeth,Ville; , as tar os ari.cultores catarj·
est:i' se'ld� e'<;'"lerada 'pelq' tal para 4, bilhões e ROO rr(i 'cia Oriental,: 'de onde ,,', fo'k ljlulheres" e c:ri,al!ç�s euro·

nenses, sôb�'e a presenr,a de

'CongTesso. Trata·se 'da eqlll-',' "·:oes 'de crúzeiros. ' e�,a0u",do . .tpd? �o ,'�essoal. cF ,. };>éias, ánte o' ª�a?ço dds re- exâmes !;ie' abélhas africa-

,pa�a'!ão de vencim�ntos. d<>."" :.:_ O embaixador Pio Cor.. ,,:Lda o�p""e'ava�c�m,sa:, be�des"queC.111Zara� ,u�a nas. Os Senadores '.

funcion-iriós dos 3 podê't'e
' :, ria será ouvido hoje na cLl· nre Q ,�entro :��nelro :�� pen,te

:
flutu'lnte" próxrm;a de Atenriendo a ,essa' medida

_ Já está em Braspia on· Iliissão' de' relações exter!(�' T<fllima, lnf0tmando·se ,:oue ��mpl, ,_a, 80 k:m de Mano

de dese"l1bareou ontem, :>' res do Senado. a ]!lropósito T'elo menos trê_s europellS,' no, ú1tirpo poyoado. dê Ca

chanceler da Argentinfl 'Ar, de sua indicação plira a ch�. � TnC'>x:reram l)est!l cid'lde. e�· . t�n!Z�. do. Norte ,ainda fora

i;el Sa.valla OrUz, As '5 }:m-, 'fia áa embaixáda, brasileira q�anto, (;jth Mushje.-r;� 're!>fl- . �8, .!,ueli . çOntrolada pelos
l'IlS visitou oficialinent0 o no ·uruguai. ,

,

',des perqeram' a vida,'e a'ci- Inlêtrilhei"ros.,
�resi.dente Castêlo :J3ra-ncc,. ' .

- À Seoretária da Fazen·
.

Srvalla OrUz, fez Utn3 v�· d; do Estado de são Paulo; , ..............,--......................------_,--�o:---:--_".--

;�:�:��. ���:.c�:;e�Té�() a�;::;' ��;:�:?�7:q i·:'r��ã:e�"'''1;��, :,,': . Ainda :o'Atà,oúe�,áe:.tontra� Porpm. di,Z o tér,ni.co HeI·

de VOlt,1l ao Pin, afi!"1 c�e tuna", Dtstrib'uirá entre Oi> ",
'

'".' -.,' "; lnntl;l Wiese. oue qúalauer
eU'''''','Wir à re.,t"nte 'do pr(' '\'C0nslirrddorés 'paulistas,,', T'oro''ede;'f"o' "im:"'e' ri.c:·an� caso com' abelh!l,s ,africá,

grama, regress?ndo sexta· 20 milhões de 'cruzeiro�,' "

'_
,�,R : ",

'

:
'

. ,
v·' );,

nas deve ser r.0muni�arlo, ao
'

.. �_..

'

.,., ",'-', < ," WASHINGTON, 4 (OÉ), _.- JEi. Acrerlitá-se"
,.

tjue, o téma' ende"e;o Proieto A0i�Ültu·
,i'RE'EJ}trNT�. J,lG" 'rSPA:NTOSO' EM"

" "

:'
-

'�"",' ','-q�riIieiuaf,:dà reunião;' será, ra. TrindAde - li'!;,,,·j,pniÍno-

��.' X"f" ..,-� 11:11 IIlIXi",S
"

" .o P::eside,nte' .L·mdor,�, ;r(hn·. o,'ãliloue: sofrido, !?elo�cc"l'
. �� ��",,;S�� �". :fI, . S011 e seu� 1'>1'i:nefp'1is a

" 'MfI�' POBaU�? '�UAiS? mil l'6s:: c' 1Íplo=
',' 'I

.:��"?�i:j:,�:,, ,,, �:l-i',; ;.; ,i. ",;
,I

"'H!"":}_"'�'l,l:fi"

a

PLANO ,PE MlAST�Cl" '

� MEl\'To
,.

'" I;<
-

aulas).

,3. CURSO SoBRE "RE·
,QURSOS AUDIO VIsuAIS"
-, Professbr Silas Gomes.

Data: 25, ri 31 de 0utubro (6
aulas).
'4. CURSO sóBRE "TÉC

NICA DE ENSINO" - Pro.

fessôra ,Maria Pia. � Da §u':}·

,

las).
ilTJSO

dação 'Getúlio Vargas. D�, '1:

25 a 31 de outubro (o au

VI. Mês de Dezembro
1. 'CURSO SóBRE "TÉC

NICA DE JORNAL" - Pr?
fessor Fernando Goés, (Da

E�cola 'de Jornalismo ,Gas

par Libéro). Data:' ia" 'se-:
mana (7 atuas).,'
, 2, cuRso 'sóB:RE "Lln.-:;·
RATURA PORTUGUÊsA",,:__
Professor I Massaud Mb!sés.

'

(Da 'Faculdade de Man,l�a
Assis de São P1iUlo e db

Instituto. 'de' Estudos. ' 'P0r·

tuguêses). Data: 7 a 13 de

dezembro (7 aulas).
, 3. CURSO SclBRE
!'ORIENTAÇAO ' VOCACIO·

!'JAL'o Professor Osvaló.o

Barros' San�os (Dos, Insti
tutos de Psicologia de Sá!)
Paulo). Data: 13 a 20 de de-

zembro (7 aulas).

OBSERVAÇÓES: As ins

c,.Ir>í')p.S deverão ser feitas

com o encarregad9, no Da·

V1gjl,ância Contra'
"'Af

. "

ncanos
,

Conforme eomunicação'
no médtco·veterfnário Erny
Bradasch, administrador do

Programa de P,rodução ADi·

mlll _,.. diretoria do Fomen·

to e Defesa da Produçã,o,

de vigilfl,ncia apícola, o téc

nko apícola executor do

Projeto "Ani.f'u!t.ul'a. pronu
ziu reéomendacão já ,irradia
das no DrOg�ama rl'ldiofôni
co ,"C;"nversRndo Com o

, Agrir.1I1tor" através da Rá

dio Guaruiá.

México Ttansgrediria O Tratado," do
BRASíLIA, 4 (OE)

Fo�tes bem' informadas, 'R" ia de Jane"iro"âdíantam que os seria'dores ,\'
em sua quase total maioria,' CIDADE DA. GUATEMA- tem'l.lteco Alberto' 1!él"rar.
querem uma das seguintes: LA, 4 (OE) � O México diz, à, "propósito �o lli:onun-'
fórmulas para o estábeleci· 'transgrediria o Tratado do ciamento do Govêrno, í:nexi·

'11)ento da coincidênciB. dos Rio qe Janeiro, se não aca- cáno, sôsre 'as s�nçQes �Mi
mandatos nos estados. 'Elei· tasse as resoluções adotá·, cadas ao r_irne ' de Videl
cão de um novo Governador das�ela OEAI sôbre, Cuba, Castro, po,r subyer$fi.o na

pi)!: dois têrços dá. ,assem· declarou o r...:hanceler gtl,a- Venezuela.
bléía o qual eXi:lrc.tirrn o ,--_....._......__,.--

challi,ado '''mamlato tam·

1, Massas de águas e

circulação oceânica,'
2. Ecologia de organis

mos marinhos
3. Topografia,' sedi

mentos e', forma, do 'leit.o
Atlântico

4. Estuários e zona "!.
torânea

E' finalidade do Sim-

pósio a constJtuirão 'de um

banco de conhecimentos
sôbre a Oceanografia rIa

Região, a 'ser utilizado pa
ra tôda a programação fú�
tura que tenha em vista
desenvolver o estude e o

ensino da ciênc!a do mar,

O Sirúpósio será efe

tuado entre 1<1 e 18 de S�-

tembro do corrente ano 1,a

sede da Acadelflia Brasi
léirâ de "Ciências,
:... !'

tól-ono tem
Assistençia
Em dias da ·sema.na filida,

foi dado divulgação ,naeio·

nal aos problemas de' 'lssis·

téo.cia social aos trabalha-
dores rurais,

COmo trabalhadorês
rais, o Bol'etim FARESC, 01"

gão de divulgação dessa en·

tid':1de, qualifica: colônos,
trabalhadores na agropecuá·
ria, proprietáriOS ql;le' traba·
lham com pessôas em regi·
me de parceria, mais ou·

tros trabalhadores e outros

Proprietários, que vivem de

atividades na produção ru-

raL
Diz aL'1da a publicação

dft FARESÓ, que o Instituto
de Aposentadoria e Pensões'
dos Indust,riários, (IAPI), é
o instituto que deve' ser

procurado pelo produtor e

trabalhador rural. E faz re-

comendação direta.'-'ls
socia,ções rurais· munlcI

pais, para que tomem inte·
rêsse ,no encaminpamento

dos assooiados, cOm direito
de ser assistido °pela IAPI.

e' a' prorrogacão

'_

"

O Jornalista 'Adão Mi-
, ,

,

mnda, Presidente ,do Sin-
dicato ,dos Jornalistas Pro
fissionais de Santá Cata-

;rina, recebeu do brilhant'e
Jornalista Rubens de A�:'

. "

ruda Ramos., diretor de o

ESTADO, o.' séguint.e,. te��';_
grama: H.solidaxiedad.e'

nosso órgão de classe em

têrmos tão exPreSSivos, e-

ConcluidQ' q InquérifO :das ,:;é I

AmbulânCias
"

, .

ru-

:-

FORTALEZA,4> tOE) --O Francisco vascoriceJ'os: 'cie
CeL Raimundo Gomes 41- Arruda;:'dep'-ltsl!�' estadual,
ves, 'presidente

-

do IPM sô- Francisco ��óia,. ex-prefei.
bre as k6mhii:l, anunciou to de' Sobra,! e "eX:,d�putado
cumprindo instruções 00' FederaI:, .João 'OSÍnar �de

Comand? da 10:' Regiãp �- Ara�jó;,,; };>,r
'

��l}te 'd9�'PT,B
litar, .as oonelusões ;:do "Ul-, . de;�r�: z.,' lJosé '.N'óbIe-

, ;"'- .... ,�,,; "t, "r:!1,�,(y' \__ ... ,
1

� ," .....
'

,
' � -' <' 'I, V ' "

gaÍ'�e*�1; '. ltÔ'dê ' Aradt?lna.- , .#:., �," -.:,,� .!' . r ,""� .t'. " .t

,Cluérito acêr,C;'1 do·':.d�'Svi&;de; Jo�!H�emrliq�e.:S�· ;""ex-
a�nbulàncias. doadas

.

pêlo " �eêre'tMido!ili a�inistrá.çã,ó
Minist�rh,� da, �àú!ie', a' :e;n_-

,
'::' Rau'f ;({arn��4 �epút�d'O

tidades de eandade, ,dando iede:t�a1., Frisou 'ai.rtdá o ,CeI.
comq ap'urada a�'respqÍ:isai)t. RaimundÓ' ""i+,s,' qtie. (, , tra
lidade cr.íriünul·" d'iS 'seguin- _ balhõ, das, irtÍI('�tigaçÕ�, to·
tes pessoas:· '.Al,túsio Joa· 1 ,'lI 60, ,dias" investigando-se
quim de Castro, vereador � :si�uação 'dE_) 76 ',artlbuia:Í1-
em M,atu,rité, ,ex·deputªdo Clãs,. büvlhdo-se ,84 p,essoas
federal Benil ·Teixeira, pr0:- � estuq-.{qdo-se' 75 propessos
sidente do Conselho Técni- do Mll;ísttrio ,da �aúdef aI-
'co. dos

_
Municipiós Amãdeu cariçândo os àut.os' do inq,úé.

Cavalcanti de Albuquerque, :rito polil:ml·militar, o total
corretor de automóveis, de 1.679' f.ôlhas,

as·

Notícias qa SeC,retarla da
Segura,oca Pública

-', ",' ".' -,

A imprensa escrita e SECRETARIO
falada terá livre acesso no O Cé!.· oanilo, Klaes,
gabinete do 'Delegadó'de Secr:etário da

.

aCgurança
Furtos, Roubos e Falsifica- Pública rEcebeu: ,'em audi
ções. ênCÜl-, as seguin�l'! :pê$Soas:

O Cél. Teseu Domin- Dep. Cels�' :i:v� çla "bOsta;
gQs Muniz, atual' delegado." Sr. -f\ldolDO: �ldOl1i,;' Pre
deseja que a população to- feito de 'Abelardo ';r..u:i;' Sr.
me cOl;lhecilnento ' d1.S FranciscQ 'silvi FÜho, ve

ocorrências registradas na- reador daquêle m.tihleípio;
quele Especializada. P.r9- Dr:, ,JucéllQ cOstà;' ,'Del.
mete o Cé!. Teseu, uma Reg. de Polícia de Blum�
campànha de, esclarect- náu;'Cél. Teseu' Domingcs
mento público, visando. Muniz, Del.' qa Deiegacia
i:i!1pedir a ação, constante de' 'FurtOs, Roubos e Ftil-
dos "amigos do allieiq". Sific�çõe;;; ,Sr. H�ga', B.o.t-

- - - tÓluzzi, desta Oapital e

GABINETE, DO Dep. Udo Altem15urg.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




