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, (Sín_ dO,BoletiD,l,Geometeoroltígico, (1,1"
Ao SEIns NF"r'TO ,,:1íHrb 'lh' '?b '�::,r8 l);j, rln

d,ia 28 de acosto ele 1iJ61' ,

Frente Fria: Em curso: Pressão Atmosférica Média:
1022.6 mílíbares: Temperatura l\'Iédià:' 2'.1.4° Centígrltr
dos; Umidade Rcla�i\'a ,Média: 02.3%; '}>llivfosidade:
25 mms: Negativo - 12,5. mms: Esparsas - Cumulus
-:' 8t.ratus - Chuvas esparsas - Tempo Médio: 'Es,
tavel. . .

Costa e
.

Silva:

Nã'()'faremos o jogo'dos inimigos da República
forcas armadas derrotadas

,
que esperam ver as

RIO, 27 (OE) - Falando sôbre o manifesto do sr, João

_C+oulart, lido na Câmara Federal pelo deputado Doutel de

Andrade, o Ministro da Guerra Gal. Arthur da Cpsta e Sil
va declarou que o mesmo, em si, é mais um atestado da
notória incapacidade do presidente depõsto. Quanto as

irresponsáveis manifestações dó deputado Doutel de An

drade, acrescentou o Ministro da Guerra: ,,_ A revolução
poupou-o inadvertidamente, pois 'sobram ainda' rnotívos pa
ra a cassação de seu mandato. Constituem as mesma}s,
uma provocação deliberada aos homens da revolução, prín
cípalmente às fôrças armadas, visando levá-las '3. praticar
atos de rõrça . que somente interessariam, aos que foram

corridos, enxotados dos postos' do Governo, .justamente
porque perturbavam a,ordem e pretendiam conduzir o

país à desordem, ao cáos e a anarquia".
Depois de afirmar que os rnilitares não farão o [õgo

.

dos inimigos da República e que o Exército não, saIrá da

linha exata do cumprimento dos deveres institucionais,
terminou o Ministro da Guerra, 'dizenqq: "_ que o Exer

cito cumprirá seu dever .de manter o prevalecímento da
ordem e das Instítuíções civis, 'dentro' dós propósitos do
movím=nto de znarço".. '

"

05 fazedores de crises,' err

benetícío próprio. Aquie
tem-se aqueles que preten-

Eis na íntegra, o maní- rem avançar além de suas

festo do Ministro da Guer- obrigações legais. 1Ja!'3 c-nr

ra, General Arthur da cos-: a Pátriá. Aquietem-se - os

ta e Silva, sôbre o que, foi que pretende.n retornar ar
dívulgado 'segunda, feira-pró- processo de estado de coi·'
xíma passada na Câmara sas antes d!.). Revolueão.
Federal, pelo c1(l':1t;t;:;CI0 -PQU- Aquietem-se . "lllrla e sos-

tel de .Andlf1.dc.' ? que era seguem, trabalhem em bem
'f

assinado peto ex-presidente
:

de si, tudo, o' que sabem e, ,�,

·.roão Belchior Goulart ; '_ -_podem con{o ,p�itjco�. �td·, ,t
• •

-
_._ . '-H; • .' • • • _

•

."-- O-1PI;l..w-!'.sfi�, êm s�, -é -,1.,.1-1'," ,i -" < }{1 +,'4\oW"i ,!,,�
'mais. uni atestado da noto- it::'f';·_". J;'li:0'"' rv -"'�_. sabem e

ria incapacidade do Presi- D(}:.lem,· é'�l :,j�n8;-icio "deste,

dente depôsto. Qu�rito as grande país .. ��>i�ldé�11. o Pre

Irresponsaveís manifesta- sidsnte (\;1- HA:f,1,úblicél' a
ções do depurado Doutel 'de' avançcr _!ln gran,de jornada
Andrade, que a R.evohição de' redenção r1éptá Pátria

poupou inadvel'ti.clarr:ei1te, grande. tal qual o ;;m� po

pois que sobejam e 'aínda "1.0; poroné '] ':":6fCi!'),0unI
sobram motivos, p�ra a cas- prirá o clel,'.oj" de ITl)'l,htet o

saçãQ do seu' mandat_o; rn'E',-gl,,\e,;imeflto'
'.

tle orelem
constituel'ü as' l":.esmas, d::;,s, ;nMituiGões, c:i,-:ú;;, den

m""is uma prevoeação ,deli,- tro das p.roix)sibs da RI

berada aos homens da Re- volução".
' "

vn1n"ão, e<;",pn;...hnen", "',,\, A:5S. Gel. Arthur', lla Co!'!",

Fôrcas Armadas,,' �sàildo", � Silva' ÍvHn'1stro, clú:·
lévá·las - á. praticar atos

-

de' Guerra.

, ,/

o IUANlFESTO

fôrça, que SQ,futl1he uHeH:",'

sariam aQs qt�c foram éor
ridos, el1i'.6tudos dos postos
do Govêrno; juste.Jl'cute
porque perttlrbavam' a' 01""

dem, e pret",ndiam cOllduzir

o país à derrota, uo cáos e

a a.narquia. Nó's não fare

mos o jôgo dos inimigbs da

República, que esperam ver

as fôrças armádas derrota
das, caídas, para então 'vi-
1'en1.- a praticar atos de vio

lênoia. Não sairemos da li

nha .certa de cumprimento
de nossos deveres. Êste

mesmo Exército, que ;hojc
reintegrado em sua- verd�l

deira hierarquia, ciente,
conciente 'e convencido da

enorme, responsabilidade que

lhe cabe no mor,nento atua.l,
por seus chefes e para di.ri-'

nlir dÚ�'idas 'que porventu
ra ainda existam.. dedar>), a

identidade de pensamento
com as fôrças irmãs da

Marinha e Aeronáutica e a

fidelida,de a b s o I u t a ao

Exmo. Sr. PresidQnte da Re

públiCll, Comandante. em

Chefe das Fôrças Armadas.

Aos que de uma maneira,

ou de outra, buscam o en-

. fraquecimento desta revo

lução; advertimos' $lue tãó

logo
-

sua� atividades possam

prejudicq,r a ação dll R.evo

lução ou do Governo, esta·

remos prontos a executar

as medidas fortalecedoras,
necessárias a manutenção
da autoridade do Comando

Revolucionário e do' Pre1:.i·

dente da República. Aquie
tem-se pois, os 'lproveitado
res do poder. Aquietem·se
--------.

Brilhanl.e O - CUrjQ
Com a/realizúçu,ó .das pro·

V'l$, teve seu tétnlfno ,on
tem o curso "Introdução' à
Sociologia Rural"; ministrác
do pelo conceIt.uado soci610-,

go
. brasileiro Prof. Geraldo

Semenzato, Diretor do Íns
tituto de Estudos Rurais.
da Fundaçã,o de Sociologia

SEGNI,
PREOCUPA
ROMA, 27 (OE)

pois de uma semana de

relativa melhora, voltou a

preocupar hdje o estaCio

de 'saúde do presidente
Antônio Segni. Como se sa

be" o cstadi;"ta italiano,
:::ofreil um derrame cere-

bral. .'

Artistas de renome Internacio-
- .

l' ,

n'al vão se epresenter no Doze
reportagem foi informada

pelo promotor que (I I,raje
será o de "soiróe" P fé'; me

sas são adquiridas l..a Se-

cretária do Clu';c Doze.
. Esta iniciativa tui murto

oportuna aproveita -ido D.

'data para uma 1'C'l:tE:1,t-

gem a Semar!.a da ,P:�t':Ll,
que será c011lcl11omtfa' ào

dia prímeíro ao dla
'

[�ere

de Setembro, o DL\ ,DA
lNUEPE,í'U)ENCIl\ DU BI{;A-

SI'L.

Na
.
dia quatro próxrno

no Clube Doze, de \'�ô,>to,
será realizado, o Baile da

JL�zaTo Bartolomeu, atra-' . sileira ; HELENA MELDRA
ves ele sua Coluna ·Rr'.dar", NO, Rainha da TV-Ar&,im-
na, Bo.c1edacle, neste .rv'h�_· tina; lIiARTHA BASCIIl, a

tutíno,
_.
vez de ouro' da Itália;

Artistas de grande car- , CLAUDIO VELASQUEZ) ga-
taz 'internacional, fazem, lã dos, ritmos J1IóJemos �

parte do "Show", corno: i LOS TRÊs do CH,:r,L. de-

L'LSA, LARANJEIRA, suces- tcutores 'do L'h1.'c) i,� Luro

so da, música popular, bra- 'do cnue.
.

'f A sociedade florianópo-

Inqependêcia> �ll1 homena

gem a Semana da Pátrta,
'com um famoso "SHOW"

de. Estrêlas, ele, renorn � in-

temaeíonal. Promoção do
1).OS80 Reporter' socía!

lítana '

vibrara COi]'l esta

'magnífica atração que há
: muito tempo' "1111". igual
não foi apresentada. Nossa

'_" I I,os três do Chile'

d:.. P" f' tG'�R"'A"l":-DO' (1'l �"r.'ZATO'O' ro,. , t :' # JtIYlti�" .'

• "
',- 'o'

e 'Politic� de '. Sã0 . Paú10.
Conf-Ohne, é do' .conhecimen
to púbUêo, êle níini,stroil
l!s� 'cur�, a convit:e c;l.a Rei·
toria da Univorsidade do

Sant'1 Catarirla, n fiml de
partkhml' do 1" Ci,clo de

Promoções Técnioo-Cu1tu-

rais de _ 1961. Do CUrso par

ticiparam técnicos e eSDe

ciallstas na nlatériu. senc10

que túdo transcorreu g,li is

fatbriamei:1te, sob a coortle

nação brilhánte desse Pl'O

fessor de tã0 alto gabarito
intelectual.

�

Helena iUeldrane

�.,
LEI DO IN-GUIUNATO

'� CGNTINUA EM' E,STUDOS
- ,

De-

Justin(ffêrçá' Feira erm
-

.

P,o;rtó' Alegre ",
gOljOSa vigil�ia r' na fron

teira com ó ·Uruguai. Acha

o GaJ. qll� � att�a.l sitlla(Júo
clo·s asilados .. políticos,

-

r.:;jge
vigilâ?cia }L�l11a do riorrrlaL

Campos, declarou àincta

que á nova leI do inquHi
nato continua sendo estu
dada pela sUa pasta, jun
tamentt;l cem' o Ministério
da Justiça, e a atual Se

cretária / elos .Serviços So

ciais da Guanabara.

-, {

fl.10, 27 (OE; - O Mi

nistrq 4 dI() PlaneJamento
confirmóu hoje que a Sr'3..

Sandra Oavalcanti, será
empol',lsada nos

' próximos
dias na presidênCia do

Banco Naciorial de Habi
taçiio.o fi Minis�ro' Robertu

RIO, 27 (OE) O 9a1.
Justino Alves Bastos, que

seguJ fá Da ptóxttpn. 'terça
ieira Pl1TD.:Potto Alegre on:
de assumirá 6 comando elo

nI" Exérc'ito,: deql<uDu que
leva �nstru\(:õés do Ministro
da Guerra, para manter ri-

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

DIR.ETOR DO DASP CRITI(ADO
'

BRASILIA, �7 (OE)

Na sessão mavutina d:t

Càlllara Federal, o <leputa
do Muniz 'Falcão criticou o

.

Diret.or Geral do DASf,
sr. v,ragner ',' Estelita, pela·
inaneira com que vêm ·sen
do feitos os próje�os de lei

y

l'elatjvos a direitos e van

tagens do funcionalismo
púbHco ,civil da União. O

parlamentar alagoano, fez

apêlQ ao Presiden�e da

República, para ,que os as-

1?11n� ,'originários do.

DA8P, �ja.m ' e�al11inados
com' mais' cuidado.
---.-......._......."��-----

EMBOSCADA:
DOZE MORTOS NO'VlfTNAN

SAIGON, 27 (OE) - 12

soldados \ gove:malnentais
--�

,OCOlt80 l30,.O
iOY�31110 OS v)ln

iOlilNVSN!ld OS fin Y1I3AVH
OlYBVS ·HYldNO:J· VBVd:'

foraril 'mortos" 18 desapa
receram e 43 armas foram

'apreendidas pel(')s,�ebeldos.
numa emboscada 'prepata-'
da pelos vietcopgs, na re

gião: .cIe Kapuei) no Viet

num' do Sul. �s rebeldes,
ao que se informa, sofre

ram
'

poucas' baixas.

fIagJ'ante tomadQ na esqUina, da �·ConseJ.neiro lV!a!ra" ,",um "'��. "� ·...:.� ....�.i".:::-:-::::;.lc
l'e!!"ish·oll·�e Violento cho(!uC d.e veículos, 1�lwolYe.nd� llada menos queUlll '(,ll1;'inl1ãn.
uois ,ãutoni!}..e:s t..;'llÚl Qni.b11s .. ]»0 (;ho9u(" 11'50 '\'sllHuJ'Hm vftim:1s. 'sPlHlo <11': vulto

os pl'ejuizos materhLis. Onkm l'Q11õ1:11!'s\,:. U l1c;,dcnie 11,0 !UeSlll{)Apcil-l. (LEIA NA
"

-8.". �INA),";"(li'QT.O Dl',rVAl;JLO DV"1;R,A), ;;,,;';i',
'

'

.<. .",,:. o.' :-- ••• ;!.:,;�,-':'_�_�, �', �{;_.:f.:·��':'�.i"i:�' :�.\.' ,;':.', ·��, .. �:�}:,;:i:- .:.�j;_:.; •.
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ACElON DARIO DE SOUSA

·l)�·',.);,�·t)G;·f:\'"je, o$�in�, �·cs: 50 f\:JO-S' de' idarle, Ll�').a dr
::1sl3 pJ'C;,!j,;2;lOl-:�s po,:'Qllu1ic]adcs do I,10S30 lJ.lto' comé�c:
, i:'lctÜ,:-! Ci11 ('in'�i11:;tán(':i2::i qile 'tornarum -o fato ;!illt
'�a;5 r:,w(:nJ1te, qmmôü o prc7'l.dO '0 'lob'l'o çoeÓ>t'1(i'JnT
::;,f.·l)f'�nll',:1va, longe LlC RUQ tC�'<=�I' �latal e 'ctç seus In

�,l!,�, 'r;�ttJndo ele iní.�1'0sf,cs 'dé seüis, sdo:'d; de utiv
-:e:dcs,

tiS: () ;":' ... 'o: 0'('11 Dnr'il,) d? SOl1sa era DirctOl'".pr�Sidentc!
lIt (,"i l_"HcJielODdl o po(l�rosa organiw{?üO Ikopcke"S,A.I"
I '

desde h<\ c6rca de 20 Ul�OS. Era também Diretor da Em,:
.

: j)l'(�",a de Nnvcg-ução Hocpcke e elo::: Y:s1.idciroB Anüa-'
ca' S.A., \)mpré.as 'que, sob sua orientação ebc1a�ccich. o'
progressistu. eonstitlWl'll auspiciosos ÍJldiees de capaci.
dade empreendedora e de ampla visão industriál e co

morcial, que têm sIdo fator do desenvolvimento e do'
conceito c]'1 acreditada firma Hoepcke S.A.

Estimado onde quer que estivesse, por ser um eS}JÍ
rito aberto a tódas as causas elevadas e filantrópicas,
leal nas amizades e generoso parJi com os que se socor-
1'1:1111 ele sua grande ab'na' cristãmente formada, o sr.

Aceion de Sousa desfrutava de geral prestígio e simpa
tias, como o çlemonsti'a a consternação que a noticia do
seu .falecimento produziu em tôdas' as Cámadas sochüs
de Florianópolis.

.o' extinto deixa viuva, d. Carmen Freysleben Souza,
e ,duas filhas casadas, - Alice, espõ�a ..do dr. Osní Da

n�iani, e Maria Leonida, espôsa do dr. Fúlvio Vieir!)., Che
fe' do SC�'viqo de R.e]uc;ões Públicas' do Estado, além de
seu filho .João David de· SOUSJl 'CEngcnl18iro), que
er;::el'CC aita l:iU1qü'o no Gabinete de Plançja'lJOnto do Co
vérno do EstadD, sendo também' P,ro.fessór da J<JEiÇ(lla
:iI) Engeulmria Il)C111sl'rinl. T�úhéJ, aillda .

um filho, o clr.
Ml1x, de SOllS:1r, já fale'eiuo.

.', '
,

" Radie ll.do Cll1 sua tcrra natal,. o sr. A('clon de Sousa

aqui realizol1 �em; �'studos, seguindo a.inda l11uJto l1l0f;Ó
a carreira do comürcio, durante a qlJ'Jl se afil'11101l com

invulgar ü;rilo, pela 511[1 grande éapncidnde ue 11'�11J,rib')
€ e::;pírit.o de jniciutiva. Eril, aléi11 disso um fidalr'o 110

trató e 11m verdadeiro amigo' para com' o::; que 'c��n Üo
, privava111.

"O ESTADO", aSf.Ociandô·se ,�o
ci.a soei('cht1e f1nrirü;lOpolitana, envia

pc:;al' genc;�r 1 i7Udo
à família enlutada

sir:.cernQ {'()ndolt�nc:iüs.

ZCZ2IJZiiiiIi'IJ",.�_lid_lill!..l2 2S& :H_I'
- Johnson Candidato. a -,Reeleição
ATLANTIC CITY

27 (OE) - O Presidente
Lyndon Johnson partia
hoje desta cidade de rí)

gresso à Washington,. onde

�aiiliã pronunciará di.s

'curso, de aceltação de su:j.
candidatura a Pr('sid811cia
dos- Estados Unidos, pelo
Partido Democrata.

iO�t.YHYH 31K3KY'SD1IIINOSSY
.lapUaA anb ese�

apuelfi 9 'IAOO �' UpeIUISU! "\UaS OO.'OU
"a !.1(1HO �!Gil�a.Z!p. ,'o�9BpalllJsa '�'l'!AªJij�3,

,-, "

'�ijmro'�.. $113 3QN: ê";'

" T_ .'_ •••'.-.:.•
'" :,f;:::_'.,;-:,:.;'r""�Ti>.. '.>,,""

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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RA TENIS CLUBE - Dia 29/8 ., . Sábado _ às 22 hc ras _ Traje Passeio - BAILE DA UNIVERSIDADE
._--_,

HEROIS CATARl-

possue.

" ".:
.. ,:�.'

Agente Oficial da PropriedaQe'
Industrial

Registro de marcas patentes' de, invenção
nomes comerciais; títulos de estabelecimen·

. to, insígnias frases de pro'paganda e marcas
.

de exportação
ltua Tenente Silveira, 29 - 10 andar' -

Sala 8 -- Altos da Casa Nair - Florianó·
. polis -- Caixa Postal 97 - Fone 3912

DR. AGOSTINHO SIELSIU

Comunica a seus amigos e clientes a Irãns·

lerência de seu'consultório para a Rua Nu·
nes Machado,n.o 21, onde continuará aten·

dendo DO horário de 16.30 às 19,00 horas,
diàriamen-ie.

DEDETIZAÇÁO
. EM

.

FU>RIANÓPOLIS

ESTERMINAÇAQ, :-F,ULMIN�..:� 6AR4T�", Ji>lJl;'GAS,
TRAÇAS, MOSCAS, FOmuidAS E, CUPIM

,>,

oces e a

j',EDETIZADORA CATARINENSE Lll\'lITADA
Peça infonnaçõ�s pelo telefon,�,268i , ....l

ATENÇÃO
Continuam em ple'lio funcion,am,ento O�

serviços de Restaurante e Bar 'no "RESTAU··,
RANTE GRANDE TSINGTAO", anexO' a(

LUX HOTEL, sempl�e ás ordens povo Flo-'

rianopolitano.

, .

n.o 420 - Joinville - re·

correntes: o dr. Juiz de Di·
reito da l.a Vara "ex·officio"

.

é a Fazenda do Estado - re·

corrido: SOdina - Socieda·

de Disltribuidóra de Madei

ras S. A..Festival prÓ E. C. Imprensa Ôlicial
No GINASIO CHARLES E. MORI'l'Z

dia 4 (sexta-feira), às 19,30 horas, em be
nefício ao E. C. Imprensa Oficial, com ma·

ravilhoso Filme colorido em CinemaScope
SINFONIA DE PARIS com Gene Kelly
Leslie Caron.

Os ingressos estão sendo vendidos TI::

portaria da Imprensa Oficial. sendo Cãdeirc

Cr$ 200,00 Arquibancada, Cr$ 10,0,00."

rPiRETORIA
,'}��:':

i

n.o 411 _ Florianópolis -

recorrentes: José Joaquim
Brasil e outros - recorri·

do: o Diretor do Tesouro'/do
Estado.,

n.o 319 _ Florianópolis -

recorreIftes: Oscar Palace

Hotel _;__.' recorrido: o Cole·

tor Estadual.

JULGAMENTOS.

ELEIÇÃO DA MISS UNIVERSITÁRIA

WASHINGTON, 2'.i
O presidente Jchnson cUS"
se aos [ornalístas, esta noí
te, que escolhera o senadór
Humbert Humphrey C:\'110

seu companheiro de chapa,
na designação de. carnltd.r-

. .

._..
,

tos democratas, nas

elei-�'I'�
i� ,

ções . de novembro. o p1'8- �/�C�'
..J��.,'

,

sidente fêz o comunicado li"'- 1 .

. ao chegar à base 'de An-
.

�.;' f�) '-_-
dr,ews, de onde se trans- �''-1 .... ,

.

, I �1 .

portaría. para a convenção .' �

democrata em Atlanta Cí-

,tY.Ao descer do helícóotero Sr. Ptolomeu Biítencourt
.

em companhia de Ú;J1r.-
',phrey, Johnson dirigiu-se
ac

.

avião presidencial, ;,las

Johnson Confirma

nos",

Depois aclamaram vário�
oradores comunistas ,1Ul:;)U
concentração, após lança
rem ganafas contr� dois
soldados britânicos, qUê
pa.ssavam n�m jipe, clDJ,)_·
ra sell} atingi-los. O Parti
do Comunista deseja qu�
Chipre não tenha vinCUla

ção com a GréCl,:1
e fique livre de comprOnlls
sos com a TU1:"q'.i.Ía e Gdi.

Bretanha, que �a;rbcm

pertencem à alian��, a:;lào
tica.

)-',Um cO;nuni��db posterijr
'informava qUe

,. Makários,'
acompanhado. do chan�e
ler Spyros Kyprian,)'.', ·'/i().
jará para o CaIro nn sexta
feira próxima. Em JüDte»,
'informadas foi' dito '1U0
suas conversaçõe<;
em tôrno de um

gir<trão
r'_;::ente

NENSES - Bem 'no centro do Jardim Oli
veira Belo", na Praça 15. de Novembro, está
plantado um monumento simples com qua
tro faces contendo os nomes dos herois ca

tarinenses, pertencentes ao Exército e Mari

nha, rlurarite a Guerra do Paraguai.
O monumento está sendo pintado para ArLANTIC CITY, (ls· 'e, numa original =ntre- seu 56. o aníversár!o. l\. cs-

apresentar-se dignamente durante a perma- entusiastas democrat.is vista coletiva concedlda pôsa dé Johnson e: sua n-
"

1 d "'F d P ." chegaram esta noH" [,O aos representantes' d�). i111- lha Lynda adíantar.cn se
nencia a i, o. ogo a atría .

instante culminante ele prensa nos, jardins tia Ca-, ao presidente um dl'�_ e sua

Existe no topo' do monu\mento, uma pi- sua conversação uacíonai sa Branca" que "':! muito 'filha Luc! já se encontra

râmide confecionada com balas de .. canhão - o momento de. <1;)1'e· provável" .que possa anun- nesta cidade (I,c'de segun-
,', sentar. sua designação pré- ciar a. escolha de seu CG!l1- da-feira em: intenso tra-

daquele tempo e trazidas dos campos de ba- sidencial a Lyndon Ü. Jl)I1�, panheíro para .a cnapa ac- balho 'de relacóes �.lblicas;
batalha. son e aclamá-lo com' U:,11H

.

mocrata durante a "arde. Organizado peío> -:

"'Jovens
. algazarra pré-fabricada. No, entanto,' advortíu os Cidadãos pró Joh>:1S'.«l"

Como se, vê, pelo seu valor patriótico Os delegados aguarda rarn jornalistas que não, deve Para Johnson, .:. ucsig-
e cívico, não deixa de ser também ummoti- impaciente até o anch.ecer riam considerar .jue sua nação .presidencial' foi uma

vo para o nossoo .turismo e a Prefeitura Mu- a escolha dó candidato it
.

reunião com .Il:.c!lph�·cy in- cerlmõnía formal e previe-
vice-presidência, es,:().in)' dícasse, sep'1 margem a dú-

.

ta; 'em presença J;e sua

nicipal bem que 'podia tomar a si ,a a tarefa que recaiu no dinâmico t:e- 'vidas, que êle já ') havia família, no palco presí.ten-
1

.
.

d
.

. '. nadar Hubert H. 'B:Ull}P!',- escolhido para a cand.da- cíal. do maíorJocal
'

,1e con-de zera rpara a conservação .0 m.onumento. .

rey, de'Minnesota, ,JOi�SOll . .tura vice-presid.enciaL vencões do -j'nnmln, ante

Na crípta ,da' pirâmide ou sejanoseu v'ér- ,convidara Humphrey à Ca O presldente �1reten::!(; 5.000 del�g'ados .:·�l�;ntados
tice, há uma espécie de chama e que poderia sa Branca, esta tarde, .pa- .: pronunciar:

.

seu cti5CVl'SO de em 'três seccões.: Jl',ülte das
, ,

. . .

.ra trocar. idéias, sugestões aceitacão pela �'l')i �e e ClE- câmaras ode�te1i!v-uji{,;' e tal-
ser iluminada. perrnaneritemente.. darido as-

.e : talvez recornenoarocs a

.

pois ;ssisÚr a uma ;;;;gar,,. . �e2;' ante, uns ::W:ODO espe

sim,'maior destaque e que Iicaria .mesmo ace
'.

respeito. O presírtente dis-
'

tesca ,festa'.· ,�O'�W:11c;r;:;_;;ú:) ctadores
,

e par':!c\Qs.

S8 dU{T::el:zns:l�nas quatro faces do me- Rumores-""'-d-e--g-o-�"-Ipe-de' E·-.'·,S-''---t-a"--d--"-o--e-m-,numento, para que fossem lidos os nomes de

nossos herois, não-seria nada dispendioso .Chipre pa' ,ra d·..erru· b' ':!.,�-r· '.'lM'. ·a'ka!'·rl·oscom q abundância de luz que Florianópolis' c;.r -

NICOSI'A' c--.'Manifestân-, era favorável a l'ma untán que confiava 'em qüe a ,tl-

tes antinq,rte"-americannS,. pouco menos que imediat;:t mejada união com .a G(é:-
O sr .. Prefeito Osvaldo Machado, por. desfilaram hoje pelas rm::; ":CO��l a Grécia.

'

cla seria realizada em br,�.-

certo qu.e não deixará passar: essa. magnífi'::? de Limaso.l c· Famagust"L,
. Atripuiu-se, a Makárjo:; ve, causou sensação. Fon-

depois de terem jornaIs a insistência de uma ind2- tes diplomáticas na Grécil

oportunidade para �mbelezar o jarcEm e .Gn- cipriotas gregos ,publicaclo pendência total ele Chipl'e disseram sér prematura a

minar um ponto da Pra -;} rl�:c vive penna-
aI::> rroantes títulos, segun- 'sem compromisso :a.lgUl1l afirmação.' Em Londres,
do os quais Washington e com a Inglaterra, Gréc;." ma:nifestou':s� sati"úl,.:ão

nentemente às escuras o� �bm. iluminação Londres conspiravam p'a�'a ou Turquia, as três potên- pelos acontecimentos.
a �assa. '.. "'r derrubar o presidente ar-' cias que gozam de dlrei+;,�.:; . 'Na sede das Naçõês U'.lÍ-

.

1 d d
.

p f' cebisoo Makários O pre- na, Repúbu'ca.:,c,iPriota,. d,� das em ,Nova York. �t Tur-
Fica o ap� Q, ,en ereça 'Ü ao s� ... Te el� sidente disse que 'não 'dav�\ cQnform'ililadê C'Qffi'O tra- quia pediu ao Conselho de

unicipal que aqui faz�inos na ��rteza import'�'1cia a :BSSf.S' vel'-, ja.Q? .a_t;halmerit,e ,vigente: segu�an�k: que se m:::mti-
"

;j" ,'.'
,

" soes e contribuiu para' all-
.

;"lS'tia suposta 'dec[aracç\o vesse. alerta Dara um,l.

ue Osval�o Machado prestq -:- ..
",'-

"�, :�onfusão politiG� , :J:�"f�Í1Õvo e'rtibàix:ador'. grê�'J PQssívéi','reunião de enler-

C !à sUH �/n.ios.sa tena n.a.t'. '!.

..•_...-.
�a.�.11W.a �o )n.cii�a�. ':cilJf:'::,'��:I..�.�· ,AI'-*....�.p:,r�...:t'�.'"_fij.;'-f;';·'Sif�,�i�. d.,�.CpqS\dCra,t'j

.'

�<
,.. . ,1....; .

' __�� c (;r ! � ..
} ..

' ��
•.

:..� :r'" 1"-" ,!< I��esli'e Clfle p fo,'-
,ém d ttl�? se:a'ill.rus'..tMn '1.-:

..
,.,

....�. "':'REVÉN'DA'DEJMATÉR Ât:-�' ·'.·Bí'Edü- - � '�aCl���d�r�{ da' "ONU
�fu ue a. 'unlclpahdade De F .ot�fit�;c:" ,1\$ ÀRIO'

'. "

, .,,:_'
.

/ e a meflClente: '

�,3I:i+rfrá aos bra:vos militares CUJos', :nomes : .�: 'O contingente de solda-
. .. ,. -/' l dos da ONU fêz esforços

são uma 'ínvocacão de seu heroismo;;e· amor A JlJ,nta Deliberativa de 'Revenda, do 'para inter\'Ír quando entr�

à Pátriá e tomb�ra:rp. 'cüniprindo seu d,�v�'r. Departamento' dó Promoção AgnJ.pecuário; dois a três mil man!tC'd-
.

d M
"

.

. tantes ,<;lesfilaram em Li-
.",<;: ," O inistério da-

'.

Agricultura, aprova, pela masol com cartazes que di-_--�_:_---_:_'_---------:;�\:_;�i"'7.:..:.".-- Resolução N0 3/64, publicada no Diário 0- zla�'h: !'V�ngança,. ass'.wsi-

REX.MARCAS E PATENTES, ficial de 6/7/64, página N05925, instruçõr�s
nos anglo-notte-r!l'erica-

para compra de máquinas agricolas.

------------J---.
------

:��Si�u-Çõ�:;� efeito de compra de" Irinúnai üe' usti�a
'

maquinaria agricola, especialmente tratofe.s
Sessão do Tribunal Pleno,

'

Realizado em 5 de Agôsto
'

n.o 3.799 -- Joinville
atr.avés do SRMA sera sempre conferida prc- de,1964 impetrante: : Orlandina da

,
ferência àquela da fabricação nacional, mes- Act}.rdãos co_!!feridos e pu- Silva - paciente: OSV'lldo

blic!ulos: I. da Silva � Relator: Des. Mi·
mo em prejuíso de eventuais solicitações 2S-' . HABEAS.CORPUS. randa Ramos - Unânime,

pecHicas ou ofertas de similares de fabricu- .. n.o 3.795 - Palmitos mente, denegaram a ordem .

impetrante: o dr: Nilo Rios n.o 3,737 - '- .'·lxer0 _. im

ção estrangeira, existentes no pais ou de Bastos _ paciente: Silvio petrante: o dr. Roberto Ma·

importação prevista e permissível. Antunes de Bairros. chado - paciente: Agenor
, Fabris - Relator: De.s. Mar·

Art. 20 - A similaridade, a que se re,- n.o ,3.798 _ Blumenau _ condes de Mattos - Unâni·

fere à artigo anterior, será julgada à vista. das imp�trante. O. dr. Werner memente, de'negaram a ar·

características básicas das máquinas: .defini Gru�l - plIcl.Emte.; . Adolfo ,pem.
Noltt. .

. das principalmente' por. sua potência, fun� I .

cionalidade" e .rendimento.
'

.

n.o: 3.790 ""7' Curiti��()s �,
.

. .. _ ."a1 jmpe�rante: o· dr, Heho ,Car-
Art. 30 -' A aqmslçao de materl fa... neiro - paciente:' WilmaJ'

bricado no exterior restringir-se-á aOS casoS Ortigltri. "
. "�

, ... ·ct' 'st' i, I MANDADO ·D.I'J
de maquinas cUJos tIpos ,e cara erl lcas w- ..rlill I

_.
"

........-

ferirem fundamentalmente dos congêneres n.01604 - �ere --o re.� RECURSOS DE MANDADOS

;. f
.

d d' ,.
.

querites:
Anestor Brasil e DE -SEGURANÇA:

naCIOnaIS. e, q�e o:e� co�s: e�a ,as �ecn.ICa'" outro '-o r�querjdo: 9 dr.

mente eXlglvels e mdlspensavels as fmahda; Juiz e DIreito.' ,'n.o 393 - Flori,anópolis,

d d· ,,' ltECqRSO DE MANDADO recorrente: Emprêsa de Ooi
, es a que se estmem.

. D� SEGURANÇA bus Nossa Senhora da Pe- .

. : • nha S. A. - recorrido: o

n.o �04 ,..;. Palmitos - re· Consêlho Rodoviário do D.

corrente: o dr. Juiz de Di· E. R. de Santa Catarina -

reito i "ex.offÍcio" -- recor- Relator: Des Alves Pedrosa

rido: � Coletor Est�ual.' .__ Unânimemeilte, rejeitada
a preliminar da intempesti
vidade, deram provimento
ao recurso e deferiram o pe
dido inicial.

oferecimento egipdo
ajuda militar a C:1:j)l't�.

11.0 3.'791 � São José

-impetrante: e paciente: Se·

bastião da SHva � Relator:

Des. Cerqueira Cintra - U·

nâniniemente, concederam
·a ordem.

RECURSO DE MANDADoS
DE SEGURANÇA •

n.o 421 - Itajaí - recor

rente: o dr. Juiz de Direito
da La Vara "ex·officio" e

recorrido: José �edeiros
Vieira - Relator: Des. Alves
,Pedrosa - Unanimemente, .

negaram�provimento ao re·

cursp.

n.o 570 - Campos Novos
- requerente: Ari' Ferraz
Becker - RelatoJ;': Des Mi·
randa Ramos - Unânime·
mente� indeferiram a revi.·
s;'ío,

mudou de idéia e pe l;u '-'.O

senador que o acorupa
nhasse áté o local onde

aguradavam os jorna'rstas,
Ao chegar ao local 1'(:;

servado para a, Imprensa,
o mandatário estadun.dcn
se disse: "Apresento-lhes o

próximo více-presídenté".
O legislador de Minnesota
deixava transparecer sua

satisfação e aceitou as f,"

licitações dos jornalistas.
Johnson e Humphrey l'e

tomaram então o caminho

para seu avíão.

"

Transcorre hoje a datanatalicia do nos-:

so ilustre amigo Sr. Ptelomeu Bittencourt,
tesoureiro geral do D.T;C. em Santa Catari
na e pessca muito relacionada em os nossos

meios sociais e culturais.
O nataliciante, dotado de um grande co

ração e benquisto entre os seus colegas, por
certo receberá, hoje, jnumeras felicitaçõ.es,
ás quais "O ESTADO", prazerosamente se

associa com votos de ,muitas {,elicidades ex

tensivas a sua d�gna familia.

FAZEM ANOS HOJE

de

dr. Aujor A'vila da Luz
>-. sr. Adil Rebelo
_ sr. Alexandre Francisco Evangelista
- sr. Armando Sabino
-. sr Mário José Mateus
- sr. Mário de Freitas Noronha ..•;;��
- sr Kurt Metzer
-.- sr. Ulisses Cunha
_ sr. Arlindo Oliveira

_. sr. Fernando Luiz Castro

sr., Eduardo de Andrade Silva Filho
srta. Henedina Maria Dantas

ESCRJTORIO DE ADVOCACIA
DR. NILTON PEREIRA

Advogado
ABELARDO H. BLUMENBERG e PERE,.·

A.HAHN
Solicitadores

AÇÕES: CíVEIS, TRABALHISTAS, CO�
MERCIAIS, PREVIDÊNCIA SOCIAL, ETC
'Rua Conselheiro Mafra, 48 - Sala 2,

!)1l0TEJA seus

OLHOS
"

use �ctlos
bem odeptCJélos .

•

\ctendemos com exatidõo

�
suo receito de óculos ,

� ÓTICA ESPECIAUZ�DA
. t.\OD�RNO lABORATORIO

. VENDE-SE CARROS USADOS
1 - Aero Willys - 1962
1 - Volkswagem - 1962

. 1 - Volkswagem - 1963.
Todos os veiculos encontr'am-se err.

perfeito estado de conservação. Ver e tratar

à rua Felipe Schmidt, 60 com o sr. LALAU

27/8/64

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Em Plena Idade Média
Arnaldo'S. Thiago gíões no mundo. existentes. necessário é não deter-se no

.

Voltemos, porém, ao nos- que se vê da planta, .rnas,
so pequeno esforço de apre- vivendo. por :S1 mesmo, orí
cíação da obra de Claude entar sua ihteiigência no

.

Tresmontant, realmente u- sentido da 'planta em 'desen
ma produção 'de inteligência volvímento, acompanhar em

já muitíssima evoluída. 'A espírito o . dinamismo da
página 133, afirma 'êlé que, planta que está em estado
"segundo. Bergson, 1]" Evolu- { de ser criada, e dirigir-Sé
ção biológica é um príncí- com.ela para Ó fruto 'ainda
pio de direção. invisível. Aquele 'que 'se de-
"Tudo' se passa como se térn no visível; que nisso

um ser indeciso e suave, que tropeça, aquele' que 'se fixa'
se poderá chamar corno se . na, .flor' visível. :--. êsse está
quízer.: homefn :'�u � super- afastado real:' não apanhou

Çonfiamos seríamante- em homem,
'

tívesse>. prõcurflao da:' planta víva. maís do Um'
um. próximo' encontro de; realízar-se, não 'o .corisegutn- aspecto .efêmero, .'pois -que a
tôdas J'l.S igrejas, . nésse nü- , do senão COITl o', abàndenar ,flor visível já se, acha; etnur
mero o Espiritismo ínéÍuido, em: c�minho . uma parte" de checída.. O fruto inv.i�ível já
pa-rii, (;. estabelecimento '. de' si' rnes��". "De: �óJ;te ,que, � mais real qtl,�� ela:' A plano
uma societi�a.e fraterna en- em. tÜÜm'a . anãtíse, o -ho- ta, não subsiste viva": senão
tre os: homens de 'boa venta- mern seria - a

. razão de ser ,n�t:&a tensão, rtece<l marcha
de, dispostos, como. os pr'i-: da tnteíra

.

orgárâzação da pára o fruto hlvisíveL Para'
meiros cristãos; a 'levarem' -

vida sôbre o nosso planeta".. se pensar. na 'planta viva'
. todos 06' seus bens para o Um p01,lCO adiante, á pãg. , com fidelidade;' cumpre és
mealheiro comum, afim de

-

134, comentarã o padre Tres
,
perar . com ela o.' fruto quê •

que' nínguém mais na terra "montante: UA realidade .s,en· veme que ié a .sua razão de
pa()e��, f"mo, de pão, e se- sível é . trabalhada. O que

.

ser. ;,A�uele . que se' fixa na
jam todos saciad�s em sua trabalha o real �ã'o é' ,por ,fIM �l1Í' stfa beleza, no que

si-. lstic-a e princípál- 'si mesmo sensível, O' que é aparece, está' iludído. A .ín
mente de amor. Sinais eví- visível, é a natura, naturata: télígêncíà do real é esperan
den.es nesse próximo futu-

'

a natura naturans é' por es- ça. Ela não pode caminhar
ro de �anq�iUdade.e de ale- -sência não visível. O que é sem um dinamismo interno
gría íntima, iluminando .la- sensível é sempre um mo- que a emparelha ao real em
bôres construtivos, j� se nos mente, uma p8:ssagl1m; ja gênese, prestes a ser criado.
apresent'1nl,. promíssores. mais princípio nem fim; por y�a idéill que não partici
Ainda ressoam· etTl nossos natureza.é 'caduco. O' prin' pa (io .ato. de. criação iroa
ouvidos as palavras sinceras cípio, por uma necessidade nente, é.'irreal".,oE nê!';se pon
gravad2.s· por' João Moreira metáfísica, é oculto. Deus to.Tresmontant fala em gre-
Filho, católiC.o militante, .nas

. absconditus"." go que;�não 'ent�ndQ,: referin-
colunas do "O, ESTADO''. de do à 'primeira epístola aos

9 do corrente',' "O verdaciei- Para que ,estl],. linguage.m C�rintios, 'para em seguida
ro. cristão é aquele IlarJ'l. 'o sibilina?! Não seria melhor explica'r-se de modá que o

qual· a . religi�o' não é como' . dizer logo que o perlspírito posSamos entender: "Par es

um cadilaque nem um clube é o mediador plástico do sence' les '. chõ'ses sensibles
literário ou desportivo,. me- corpo hümano? Porque, afi- son caduques" �,. cftllndo o

ra. 'distração ou mesmo uma nal, chega,se à .consiusãó de capítulo 4, .versículo 18 de
superstição, mas, o iOnheCi- que é do corpo· etéréo;' in- segund,a epístola aos' Corín,
mento vital da doutrina ,e

,
destrutível que ;se quer" f?:

.

tios,
.

afirmar; 'à. moda de
da J>essoa adoravel de' Jesus' lar, quando se. e'Xpendem Flaimrtarion, -ou conforme a

Cris'tb", . Essa' maneira de conside'raç5es.· como és tas, ling.uagem espírita: "Nossas
entender $lS cousas santas é de página 134:' ':Pa;·a. pensar vistas não: se prendem' às ..

'

que deve prevalecer em 'to- de uma mllnéira realista é cousàs vÚ;iveis,'mas' às cqu
dos os adeptos tio Cristia- fiel numa realidade viva, sas invisÍ\:eis; por isso que .

nismo e de- tôdas as reli- uma planta, por" exemplo, as CÓUSI],S visíveis' não sã9 .

�!i"it mai$ do que por �um ce.r_to,
� '"

tempo, ao ,passó que as in
vis[veis são eternas".
Muitas' outras. cousas as,

similáveis à linguagem, espí
rita, nos' diz . Claude Tres-
montant, como " estas,

�;Lg;�:f:�:::ã:: i; ENVIÉ iuA· GbliTIiíitJrç.a J!Ãij��,�t. 'PRD-llQIAN tA DEFEhUGSK.·l E�DffILlADA DE· SUl ,CIDADE:
mem, no qJal o homem se Associ�çãÓ ae A�sistência à .CrWlça OefeittíQSa�·A.Â;é.ii ':"'Á��Pr�f. 'Associação Pcrnambu�' ,·a� :�� à Criança ,Dd'eiruosa. -

prepara afim de receber a Ascendino Reis" e�q. Pedto' de T9�edO� -;-. Sta'P...à�!: ;'.' :>"
.

:" ,

Rua do Espinheiro. 730: -: ��� .,.: .

"
'.

' •

Visita; e faz, se assim. se po- \AssOci!1Sli:� 'C�sa, da Espctança�R�a lin�irh:.��d_i��,;,��,S�nros. AssOc�aç�o Sanatório� �;�,!�::�v.Jandir4í �OOl"'São Pa�
.

de dizer, um fim d,e jorna-
A'" "N"

.

S'
.

h" 'd" 1"_ d '. i-'" "",1<','S" "I'!t_';; ".3 1I.'ir; ., Assoctaçao Santa Catar1.l1\&4c:lC;Cahilitá.s�o ,Rúa Gal. B,,�colU't, 102 .

da ao encontro de Aquele . SS<il,Claça<? . assa; eo· or-a
.. , e. ......tw cs,,�. �'" �� �a.;;uc; �sen- FIo i nópolis. ,H.. :."

c.' "�. '
,

.

,"
,

que vem". (Pág. '146). 'A· pa'. -córdi,,' -- Av. 'Cláad�o RUIS .Co$tA, 50 -�.' ,;;:"",./.:;.;' ,",' <�: , ....
' [r.,

a

B'
.

d p·iéi........O:':.. ' e'· ��.n ..""';;o-i.la 'A� "_'_'''úllo ·�7'ar'p.ll..<I.

.',,", ,', "
. '.'::.__ " ,�.,� ..: ,", ..", ", ,"C .: nstltuto ll1aao, e, __..�_' A.._wl·,s'

-
.... vç. y, op-'

. gina 146, nos·.diz que "ao . :A.ssócia�ão Mineírà de" Reabi{iq1Ção,. :A.iM;L',,,..:;.'·tav((lj.iÇ!;I-,�Afonso . 544 _ S�lvador ' , .- d.. :-: :",L .: :<.' ,_., '

término de um longo tra- ,Péna. i69(�'�lo'Hqri���jr.,: .: '" ��;:f!": :,\,�,::::�:,.;"./} �,
"

� é
__

' , .SoCiedadeCalUpirieiradéitb��,4,.���Para1id�';"'''Lusita!laj

�!d��-r;::�f!fi: ..... '�P�:#���,!����.·.· 3"-�pi� .
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souro em Vasós 'de Terra -)
um apelo, ·os· penhores de
um destino sobrenatural, o

.

desiderium naturale, o de-
sejo consubstanciaI de ele·
var-se até participar da vi

da de seu Criador, Assimu,
lari Deo". Por fim, à página
149, êste sublime conceito:
"O método de Deus, exigido
por seu amor, tem sido o

de criar um ser que pOSSll
criar-se a sim mesmo e as

sim tornar-se verdadeira
. mente um deus, um ser. fei-
to à. imagem e à semelhan·

ça do Criador". Mas a últi
ma palavara de Tresmontan>
é umJ'l. invocação à irreparr',
vel guerra, àquela que Jest'
nos veio trazer e que revoO
vendo constantemente a no'

sa consciência, prepara-nos

para o Reino de Deus: a

guerra contra tôdas as nos

sas imperfeições. Por isso

inscreve êle estas palJ'l.vras
à página 153, ao encerrar o

seu livro: liA históda da'hu

manidade, segundo os; pro-

fetas, deve terminar por
uma guerra irreparável". E'

dessa total destmição de

tudo quanto de material em

nós existe, surgirá, vibrante
de\ luz -e de amor, para a vi·

da eterna, o nosso espírito
imortal que Deus criou pa-'

ra que atinjamos a sua gló
ria!
Claude Tresmontante, CQ

.

mo 'Dante, nos disse a verda

de, por vêzes· nas entreli,

nhas .••

IV

Muito ainda teríamos a

. dizer nesta série de artigos
que nos têm sido sugeridos
pela leitura de ESSAI SUR
LA PENSE'E HEBRAIQUE,
de Claude Tresmontapte.
Urge, entretanto, que a en

cerremos - 'e será êste, J,>or
isso, o último' artigo da sé-

� ríe,

MISSA PELO PE. BRAUN
.

Como
.

homenagem póstuma dos rura·

l�tas de Santa ,Catarina, ao Pe. Braun, qm
foi :em

.

nossa terra um grande incentivadOl
dos agricultores; 1avradores, criadores e ruo

ralistas em geral; e que vinha- .sendo ulth'Í1a·
m.ente Vice-Presidente da FARESC, a ref�
rida Federação' e�tá c�rividando por�OsS(
intermédio,' a todos os amigos e. adinirado,ref
do falecido pe. Braun,. e aos moradores <;h
'Riq'Tàvarés, para missa de 300. dia que seri
reZada na Capela levantada pelo � própric

,
. /'

Pe. Braun naquela localidade.
A missa por alma do Pe ..Braun, ser{

horas, pelo Pe. Alberto, irmão do extinto.

�zada no próximo domingo, dia 30. às lf
. A Diretoria da FARESC

29-8-64

MIISSA DE 30. DIA
o Sindicato dos Estabelecimentos d€

Ensino Secundário de Santa CataQua convi

da as Autoridades Civis, Militares e Eclesi·
ásticas: Sindicatos de Classe, Estabelecimen·
tos de Ensino bem Cl)mo o povo- em g,eral par,
I\.Iissa de 300. Dia que mandará celebrar err

sufrágio da alma de seu primeiro presiden.
te. o SAUDOSO PADRE ALVINO BER·
THOLDO BRAUN SJ,às 7,30 horas do dü
28 do corrente na Capela do Colégio Catari·
nense.

Antecipa agradecimentos aos que parti.
ciparem de mais êste ato de fé cristã.

Florianópolis, 25 de agôsto de 1964.

( a) Pe. Paulo Englert SJ. - Presidente ..

Vaj Construir ou Reformnl)
(

Consulte. Nossos Preços

Indo e 'Comércio Metalúrgira t\TLAS R \.

Rua: De<>dol'O N 2�

,B'ili.al Florianópolis
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"

Não. pe-çQ ,'ca�de, quero.', .apenas ser como você. Desejo .estadar, ,trabalhar, .ser·útil
Com a' ajuda que me· deram, . .já sei dar alguns passos, aprendi a ler e escrever. Mas aindat
posso' .melhorarmuito, 'eu: e .milhares de outras crianças defeituosas que queremos ape-

." . .. /

nas uma .opormnidade .de reabilitação. Colabore 'com a gente, ajude a nossa Campanha.
� .. ;

, .....
' ..

"..
.

,

..
D·

.. 'r-'. "

J
' ".

írero .. ...i,,'
·

...,:utlVO , ••• " ••••••• o o ••••• ',' •• o • ayrn.e J.,otTes
Secretário "0" � o • o • ,;. o o •••• .Luis Philipe Rezende Cintra
Tesoureiros ••..•.• o • Alberto Figueredo c Ca�i11'O Ansaran
Presidente da A.A.C.D.•

·

•• � •••.Renato da Costa: Bomfirn
Coordenador � ••• ,; •• ',' • o ••• o ,; • o • oUlysses Martins Ferreira

,

..i•

. Campapha ,lk6;.Ci-iançà -Defeituosa- Assoóiação BràsiI�ira
d� Criança·.DCfeituôsá ..A.l'tC.D. cO�SSfo Ex.e:�A NACIONAL

. '.' .. ,' ,•...
.Presideate de. Honra•••••• o •• o. o ......' ••.•�ador Aguiar,
Presidente ��. Campanha••••••• o • � ••• o ••• �. .Laudo Natel

..:.

�: . ,

Quem' 'vai, con�trq#' ii· '�abê!
J-ltfflLAS DE CO;'R:3:R E BASCULANTES

�u"lidade

por preç�s m�is ec')nômicos, já.
e à sua disposição;. eltl:, ': '

\

C:::3 .prontos,

l".L.1J,c:t.Ul!.i uv li "4�.t.V.,l. ..._"_,

26 (OE) - O Papa Paulo VI
disse hoje que o mundo é.
testemunha da derroc�da de

algW1s dos -prirdpios bási-
\

�. ,--�.....
,

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

·

,frmpensadgs.···Puranj .·.Ltda.
.

RUA DR� FÚLVIO.:1DUÇCE,.'N�o7�18
.

Telefone 6277 ;
,

ESTREITO

MADEIRAS

....-,_._-

nalizando, que. o
' espetácúlo

qué hOje' se' dêp,ara aós.,
olhos, é horroroso,' .

", (

Compenssados de: P·inho
Amendoim·
Loro
Cábreuva
Cedro

'1IDh�iá
. Pau·Marfim

. 'Gonçalo�Álves
" 'Mogno

'

·.Carvalho.
'Paa�Oleo

CICLONE ASSOLA CUBA
MIAMI, 26 (OE) '- O ci� ame'lça agora a costa meri- .

clone Cléo COjJ1' novo saldo
. dianal da 'Fl6ri.da .

.' Na Re-
.

pública Dommfc'àha, 10 pes
soas perecera:ni afogadas.

,"�o

de vinte e um.a vitimas, as·

solou Cuba esta manhã e.
.

Fantasia'------------------.-......---...

LAMBRETA
e os famosos I

Vende-se uma em perfeito:
.
tar pelo fone: 2605 ou 3978.

,

27.8.
'.'

esbldo . tra- LAMBRIS "CODEPL�AC",·
NOBRES '. PARA BE.VESTU��HTOSi;·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Baile Independência dia quaíro no
.

.

Clube Doze, show de' Estrelas com

� Artista de, Renome 'Internacional
tJ BAILE DA INDEPEr--rnElNCIA, programado' no' Clube Do

ze de Agõsto, no próximo día quatro em homenagem a Se

mana da Pútria: Artistas de renome internacional serão

apresentados com um magnífico "SHOW". ELSA LARAN

JEIRA, cantora de musica. popular brusíleíra: HELENA
MEDRANO, Rainha da TV Argentina; Martha Basehí, A

Voz de. Ouro da Itália; Los três do Chile, detentores de

discos do Ouro 40 Chile; CLAUDIO VELASQUEZ, 'o gamo
dC3 ritmos. MUSICA, IIUl\rOHISM:O e ATRAÇÕES, Pro

moção desta COLUNA,

. (

o DOAVISTA T. C., soci<:!d'lde da elite da Cidade" de Join

ville, presidida pelo Sr. Fr:iu�k �eischfresser, está sondo
totalmente rernode!ado. Em outubro próximo vai inaugu·
r(l.r suas novas instalaçõos com uma elegante e bonita
festa quo contará C0111 o apôio desta Coluna, OSr. Frank
informou 'que contratou em São Paulo,

.

o iconomo, Sr.

Fernando Tormandijo, espanhol, para o rest�urante do
l>CU Clube.

(J PROFESSOR Dr, Renat.o Barhosa, Catedrático de Di·
'teito da Faculdade de Direito� ontem, 'aniversariou e foi
muito felicitado.

.;..

A NOVA Direto'ria ,da confederação Nacional das Indús

tria, será eleita' no proxiÚ:1Ó dia' 'dezoito de·· setembro Il--'l

Guanabara,
'

SILVIA Hocpccke da. Silva. e o. Pr. José Gomé1Ji, recel)c·
rã.o a. Benção �upciai no próximo .'dia vinte e (Únco de se·

tembro, na CapelQ. do Divino E�pir�to· Santo, Os convida·
dos berão recepcionados na residência dos pais da noiva,
Sr. e Sra, Dr, Aderbal Ramos da Silva..

o C '\SAL sr. e sra. Rol�nd Renaux, B,COn11)":'1.n�lndo de sua

filha. M:aria Lni,za, estlw dando um giro pelos estados elo
"Pnran:1. 8üo Paulo e Guanabarà.

QUARTA-FEIRA, a sociedade florianÓpolii;!3.l1:1, recebeu iJ·

t ri�,t () notícia de falecimento do Sr. AC'elOll de Souza, Pro
,.j(i(,lJle da Firma Carlos Hoepclw' S. A. - ESte C'oluni",w
I�prosenta sinceras condolências à fan1üi,a enlutc'dn.

I "

CHEGOU Df!! "T·'1J'lCr.\)" () :Ç>eputl1do' Ln1:z; Battistotti; proc"....
dente ,do Rio de. Janeiro.

\ .

DA i.\IlNHA CORRESPONDENTE DE BRUSQUE; (l\L:\LU)

Os 1;; alll)� elo Jl1ss�r:1, fiil111 e1Ü' casal Vini!;('m Maluche fo-

0'11 "11:-: p'nn�iio. à ru'l D�lo;je de Caxias, com brotos e su

per brotos na pista, dia 22 pp.

I"ara o h:!Íh� de Gala elo C'u"o Ai\�j ico (jarlnl' Rrnaux. dia
Il dr; BetP."l�bro prÓxi1110. jfi estão ÍJl..scl'itas oficialmente as.
dt'\bp_tnr'!�.f�·-;: .Dulco !\'T,'":Iri\'o. J,'tf\'-) Brn-'T1'. T::..'ne T--T�n. ]\'r[1�'ja
do Cr.,rrno Ramos K�·iro;er. J.\T�j,r('ia l\iuneh e Tilnia PC'te1'
!l1:mn, 'tl.l.(l�l das meninas llloc:ns representantes ei.e clUBes.

nE 1l:tl'U1WI1" pelo ,,:cus aniyers:írios: din 'lG a srta. jv'r'��aU
1\f"'l'2'"1ric1p R,P,'l_OS Kr;('�"'(�r r n ��<...... ·it :rp nrp�"'-nH q::·11�7)(..\'''("'r:
di,�. "!} n "�f','.T"lUr'] D;r;ro1i Bl'1ttif'tl.otti, e s_ra. E1fricla 8C']1-
lfJ,,.'wr lÕ li Primeira D�1111n do Ml111�C;j)io, sra. Lilyam Go
v�]_crd:

o cas31 C'6.nd;o (Lia) Gl:t'Sf'(1. contente ('cm o nasdmp'1-
tr) qo mcnino Fernando tlue veio r<::�cr cOlllp".nbio. ii, Gise-
1:1

rJn no lV"Jjt·l��1o (l_iu .) do �r·1prl1h�o. 11"f!8 1.01)\1:0'1' d·Pl":.:r�4�
(!"C contarü GU'"'_l fumlo 112\l:iir.'al elo cOll!un! ü '''niUi' :::< :11''',

Cmno parte do programa. do festejos do 51.0 ániversário
do C .. A. C"lrlos Ronuux, haverã desfile de modas i.nfllI1-
1.11

njlJ, 1� à 19
J
de SCtSl11bl;O festeja-se a SOluana: da l'Sonil1a

Mo�ns c por éste 1ll0t;vO as qlHJJ't:mistas do Ginasio "850
Luiz" r-onyi.<lam para U111 desfile ele V�.if�S jll\'cni;:. fjllf) c

lu.s C'J,rão l'oalimr no Clube EsportiYo Paisancj.ú, dia 10.

F1l1 tarde clc��antc. Elif:;f1 81'h1058cr rcco1)cu ao findar a se-

1":;.113, figurus eOl.lhccidas do gJ'1l110 ,i')'-I'111. que fOrfJ.al n

b"ur;ú·][', )101' motivo de seu 17 anivc1's!>xio, Eln, como sem-

1.liC muito b'Jnita, recencionoll suas çonvidadns coru mui

f� música c U'11 fi1�o scrYiqo D(l1cricano. .
.

.

.

D1sscrf!.11l 'presença, entre outras, flS srtas.: '1).1'a1']'1' I.u.i?'a

PI-1'ciru, f,1i('e 111111nJ(.'1. TI01-\UritLi M:.:,rgà Moritz, Ivanir !':'(n·
riu. B3.n)i. JlJ[;.rh de O�rmo !zabd

o Itorla e e.l:loral mais< � � " � , " : Ir' •
' "

,

ATLANTIC 'CITY
Lyndon JollpsQQ pensa C0111

amplitude, corta largo em

geral 'consegue o qu� se

propõe, E agora o que pre
tende é a vitória mais re

tumbante que registrar a

história do país nas elel

ções ' presídencíaic. Paro.

atingir seu objetivo. terá de

superar a marca que nxou

em 193� o seu mentor e ido
lo em politica, FrlJ.'3k:in RQ-

osevelt, que venceu: em 1.0-

dos os' Estados, me !lOS em

dois. As proba" '!ades -te J(J
hnson o super:>l.�, igual::J.r 0U

se aproxima t<tl'/l'Z a êstc

'prccendente lhe são C011-

trárias. Mas, se fal1:lar, n:!:..

vai ser por faita jP. pesis
tência,
Johnson

\

Terry Thom'l5

peggy Mount er!

A l\UDACIA um· UM
CANALHA

Censura a.té 5 anos

r("· n J:2 l�Gr8:s
"SÓ PARA H01\1:ENS"
Apresentação do filme

realista!
FILHOS DA ,CIÊNCIA

'Rigorosamente Proibido

até 18 ,'mos

Cjm� Il\JPEHIO
( Rs1 l'f'ito\

às � ��S

Pi "1'1'e R�'ico

r�lh� SOl1l!ncl'
-- er:1 -,

. DOC',,� VIOLF.1\T(�B

Ci.n�!l1'aSCOpe
,Censura até 13 apoiS

'i

(Q:';n 'T",<;:/, ')
às a h'il

'T'onyCurt.is
'1'"",. Curtif'
]\lf9rv MurphY
CAJlEC.\ nv. PRAIA

Tecnicolor

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

CASA. - VEND[SE
Sj!�l :�l 1\1.]:]. .' Duarte Schutel, NU 66.

Trat!:!!' no local.

historia' :(105· lUA

I'à

He.:-ta, Scholse
) .

�

,

Alfonso Bragagnolo
�uba I"en')ira F:::'lnco Cos-

ta
\Valdemiro Viei:'a Fernan

des

rvraria do Carmo P::unplo·
na

'

M?�rceJino José de Farias
João Ro ues

Adele K e

LOtis Col.aço
Mu.1'Í.!iL Antonia da Silva.
MaclÍrio Laza!i1

Otávio' da 'SUveira
LoI1rJoaqüi.na Gonçalves

Afina Prm-ezi CccllJO
Maria Francis'eu. de JG3US

Perei.ra '

fi P3iu1o Tri1:zsc1lC

)Manoel ,S. _�e Azevedo

retumbante �.nà
• _ .: " '<� �

l'

o "

esquerdo para qll.� q hJ!il�l: I d� $..SslP!!.-\a� .conquístss. no mente martela. n1330 e J9-
go

.

tenha de a.taeq.'r pplà.; �flÍS1a.U,tv�!· po4ç :dtze; I,ue hnson 'e Seus assessores l::w,
direita e .quanto n:lais-'� cll-J as S���;',��() 1,�presslonan•. "respondem,'

'

.v-

reíta tanto Jlle�.t\9�. -UaSlC3(- WS. á "e0�çjt" p�l� roou- , .'

mente sua estNttgia, :p€-lo çã.·" çle_
' rl��5I)a.obQ,OOO ! .de JohIlson calcula que, !��-

visto, será a de apresen e- , c,\ólai� ��;tJJ1POst?S, � me- verá, ,�r� queat.ics }H·U_Gi-·
tar Goldwater como um: no-. lhof, ,l��. q_:e: íi�r�ito3 civiS,. " pais .empauta: D. l).l'Lé,:' '.1;";_;'� -

mem que vive .na SU� emí.... eleSAA:'q�e'�t:él'i'Ili�10u"a �'uel'-·' dial; ? preparo pura li: g�et":
nêncía olímpica, alr.eh'. 40', . ra .'c1tftt .e à início, 'do, r(;Ili.,..-;·. ra .OU' a deteea., C(:>:.li'-li ·!le �j;S
povo c às �ea.idaçte:.;:· dl�' bá.�"�:,pQbrtr.a,' um:·1J�i;;..em mais freq.ué�ltel1ÍenLr.;-: � l�

,

mundo dos n�ortJ','J �,0!f�uns
-

que,� el?#l,\ieopl� da 4plin�,,' p'rospe_ri1ad('_ l'!3:aj9:'�L ,J;)f>\í·
dístante.. dessta. "G,OI'r�1tt:._. 4àncla_'pa�ec� nao ter.aun- a; prefe_rencla, :).0' ü:ltl.ll,O t�7 _

.

principal '. do prn5_all�.ê�1t')'··, elo. '
, ,

I, - .;.{ ul;a -�e. -prosp�!'fq.afl::::: p:::,!:ü', '

politíco de que tanto ,fáJ�iji�.: E �ntreiànto. em �SU,{l:"", bSis�lT; .,sfl,brm.dq e '.1:c, .

dli

democratas é repti�licàl�03;.;-, tos 'cst�a'.f.geir';s, estH�. ho':', .' CI?ocas' çle 'a!lg� pü,1C:18' ;J1!C,..

por ígual.'
, I,.. mem. q)ie,' 'proclama que a sídentcs t;v,üram i!,� :air. d.;.

.Na campanha" os CieT.nO� ,

paz' é o-�ó� objetrvo ,aei!l1;:t· Casa R!l1l1C!� . N�,j po.nüo
cratas deixarão que o. üna:' ·de .. qual�u:er (, tro, par�e\). nada; ei.ll dU\1C!b1t1, Jol'l::lson

'_�__;_�
..
:' '.�_-_'__!- __'.gem do presidente 8;<>S<1$.,,)- ter esta.,.o· na' expéctati';a se ::.. ,erra aos 0'1-;;' ce:1IpO_S.

,' ..
' ,. <.

nado, John Kennedy, fique marQa�d� C! .telllpo· !lUm para neutra.lizai' a: 'fc<l.!;àó, ' .

apagada no fundo do ,j .. :
só-lugar; Jolmson, nos l':C'- contrá,ria 'dos qu'e se preó- ,",.'; .'Co-mú.nicac..ào. do SES1

dro. O que JOf1l1S0n quer. é -ses e� que enfrentou situ� cupa..l11 cQm a viú\ê·_lC'.l tB-
,

"
'

(�um hom�J:n a vitória de jOhJ.l$Oll, I.I''*'- ações critl.cas.etn Cuo!l,Pn-' clai nas r1las.e l's.c[tJe-,tl?;·-· 'rwiw'"'iriic�tJ.'.iI'Parti):·'tk·SetembrO'{ln.rsqs de: Bnfe!'-
que quer demonsr,n':r, sem S2a ia . num·

. l)rO�;'& 'nai;�$., b,rupre. e Vieh;ame mem (!Ue des111ereça. ;tllTh',h.l- ,"'1'·'-I�',�t";i�;.;:�uviA:.a1uu�;e SO":-O'l'I'OS de' lfrgêl1cla. patro-
menosprezar esforço algum Jolmson e enrai;j::adó na PC) não, éonseguiu triunfos J'.'- gO' su� propriedaç;t-;, se, ,ti�'" �s�.'PeIo': N�lei 'n�gkJnal do �i �cJ, seus &nef�j,.
que c prcsidente John Kcn- pUlaridade de i.yn�Ol1, JO+l�l tum;J5í:tntes nen1 sof!;eu es- verem. neg_ros ,nas -i1,?tn,��a·�-:.· -,'!:Os., '.: ',,' __:::'," ",

,_ .... ,

"

',' ,

nedy teve juizo certC:i':o son:' trepi�osos.'fr�ca:ssos. De.;it:�- ças. E, apesQ,r di�f\j,: I5C,'JO-, . -' -

quando h:i ,C1uit.n ali'JS ,o Com os' homens-úc-;ie- damellte' ã pptitica exterior horison for' der,rotado aão: .. ',.: "

.

.",' ,.

escolheu pam p.-)ssivc� S11- gócios JolUlson, cmbom; .ião tem,'dé'ser fator Jmpo�'taIi- 'faltará auem diga oúe eUJ' ,��:���n':'L�:::/",_,,:·,
'cessar.. É êste um homem tão rico C01l19 Kcnncdy;,:-.c-., te.ina lica el�itoral. De-fato grànde' parte fO! !�or i;o>_r ,NoiVado, "

que ·quer salient.:u- com seu de criar um _. aiubient..;. ,de já'�9 é�" há muita3, :::emll."'; reuisado· em defep.der CCl-·
�'. .C��to·:· .-

triunffl " .eleitoral em no- cOl;,dialldade 'd�' que o ,; 'ltr<J poiS' G-oldwater C,ont,inua- firmeza .que se opàs 9, (iis", :,'�êM p�NalJaJ, '" ... oe

vémbro o qu� está dizen- não de'sfrutou. Em sua,> i'C'- ."'

....._�_____

..

L'U�J:ld�s 'cOm \' Rescém. .Nasdcio
do Çiesde novembro 10 o.no 'lacões' com o bongres�.> " ;U,iú�táç[go do 'Bebe

.

passado: "A .meu vsr �,on m�stra�'uma habUidacf2 ��'J.i; B;áhlL�sd�1c.ms.{leinls-Ú.lsÜlariQ
presidente do p.ovo h!teiro'. jamais poderIa ter !1�anifss- l�,:,,*,..-Il":��;' �íieÍli;:lá 'Etc. '

Assim é _�qt1e Lyndon Joh- tado Kelinedy. Se se, ,m::.a "

,..'.�
I,' .

nsoo. entt:ará. na carnpa-'
\.

,.�.... :�.�;�. '.':.,
.. :(rAR\ InO(�\S E SE'NHOtt..-\S)

nua 'eleitoral, disposto a '

:"';. :1 .: h ,_ .

disputar C.o111 l}atry Go'id- .

k';:b�i&'t&(U3l\1 '�\) '1..A.\l.:
water os votos UE' todo" os

.

. ('j�i-tiu4� éo1_'n d,S. Pç-ei1LCS etn C'3.sa
cidadãos. Co',n.) call11idato : Par':n:�a' Gisél. t�
à presidênc';'" de- Partido ,"li .\_,H.\ \J. \ u�", '. 11'.�

"

''''.PP,l$O,i�l"d:t4'i'", CUl'Ut.l·y-oJS
Democrata vai i:1.1'lçar :11\11- Citk SAo .H)S1': ' '

.

Ll\!€';�,·:fusteriJl1.:a.��o .,

to alt,Q o est,-"l�dartei:u�
1"C110: :';�Jli '

I, }{jf:íiéll<:1 rn<tivi�u,ar e tiO;Arrib:-ent.€
noutros tempos c0l1s1rlerr•1u, ,

"
, '1<"" '" ,

,"

J0SCllb CGtten 'J,"'., .. ,,� "

.

,l,)(),(m:�� �eJ,Je.l:a:� ',;/:,' �.:,,; 't',
'

longe (Jo a]cu,'-ee de 'qunl-
. Sl)ring BJ:ivt,on "" . \, Rei.í!"ç�es.. d�� l)l'oce-ss�s .ru\· I'

_
�ntOI;)_�o 'Seb.a3üâo.', �'.)dri-, .

"

"

quer sulista tl!cst<L creraç{l0 ',' "... - , , , ' ','

'''l) 1�""'"
, _ ch:(: -."..

' :,' ,'l#ado$, '\til' Se"ssao Onlinána . g\les ", \ . 1'.'
. :U:l��,ENTc\�".. • !. ......

A":;X.:--T>I"\SIÇ·O,TUPY,qucscrúlllau<TIlradp 11"PI'()':<,i7110 '·Dad'oocf'r!'iter'Üe'JI.,hnson. '. ,.. .<, .,

"T'l" (' -<17"'1 t-'-
, ,',... ,L \.L-\..' �, ... "" '" J "....... ._" -

Ó Que A vw_\. �m NEGO\{
-

'ua,:JJlli_ '�m �Z��,g.G4 ' ,," .;'1. lj:l '?5801:''','''' pr: 0,, .' ",! ,�:.-'J,,_;,
-

'. t, ' -'

_
. ',' ,

'

dia tJri..l11eiro, no Palácio das Indústrias, em IIorilenugem polít,lco'pC:1r"ex-c�l�nc:ja, 118<', , �' . '

SI' -.:.
.

AI'
' ...

t-', '-�(:r .•'

C€l1sura! ··ité 10 :111'u':' '., "','; '\' . ,. a 1 nUS(:lCIQ 'Ç:. l' ". S()í(:ORROSrvJ::,CRGJ;,-;'i :-...... ):
� Semana da Pátri:i/" ficará até o dia oit.Q do' U1e9mo mês: é de se- acrgdi.t[tl... · como s i �

.

.� , .

",
_,�. ,�:?;�Q,entG:: Q�n.!ter ' Pc:â:i-' :,,' Nvín� Fe�nqnde;" :',de "SÓ;' .

" t;�J rath�ns' ;
,

" {
-

' .: '

POIt, ijltermédio da Drograria e Farl1l�ch "Cat:1l'mcnse, � ,guns g,firq'la4l1,_ ÇlU� \!Q l.�uis �i;t1l';'
.

; ." �á.:�Á1Xcy.· ,_ -',. ,,' ""� ':
'

/ .

. ':' .�iaiad�I"àS _. ".; '.' ..
HelclltL- Rubstei�,.wai oferecer brindes para u'fi debut<mtes1'J '.aceso da -,campanh.a, _

df�i}ie .I��,�
.

"'�.i � 2: �, '1� tt :;Í;'_ �f..t;tErriiiregadorcs: AI- Eerna11Üete",Pf..U1a·.�·,lLPIiI.i; ;;,.: _ F'�t"4ra;.f� .� �,: ,'" "",.;" _' __ ..
' .:. '.,'

. do em OLual!1- de Oriciúma, -no baile-- de' ga�a' db. pró- : a" cOl11peÚçáü .l.O I. all�id-R:i,a ...·one; �'-, � b"vto ',O: :qÓS" Santos' , gues. ..�. ! � ;;' '·.h, �.ih' -',� �" : ., ,( �Wac.'Ât)·;2\�tt.}ÍJ=i!!r'· • "'i.·'�}>"."'�
xin10 .sábado, "à - vice-presidâneia

.

pa,.'a 'a- 'as 5 e 8 hs.
-

'i 'R���':' ÉI11pregados: Hu-
.

Vivien-e ,pol,l.bra\va. -.Huhh
.

'; ,: "l'o'l'(i�- 'e'�.
'

tender aos neg,órlos de Es- -:- Sessões -,El'peciais""_ r

-

,. .' I Jo�,( DOlninCrOs' TeCen'
"

.

'" . .
'

;';'"" "

'E'"- Uerto,·l'.'rOTltz'
.

�'" .• ' _....- .

H�otr��'1s., ;�.c._.tado. "SÓ PARA- HOMENS" '-S' ""'ü "''\11',';"' E, S,lll- Adolfo' Botnárdo'·.','r�Uiz "1'
-

in '. eC1'6can : oI: _,J -

.,
•

Jolmsol1- t,eJ11 ,tnlent.o (0-. Al?resentação 'l:P W ,e .'''"',t�s,:' o,:,
".

-'r '.

.

Schneider :.{(_,'tLSO l\IlXTOr
mo lj)olítico IS' bto ·0 de- realista!, -:, ': _,' 'C_' ,. " Manoel Ftor�Ó'tiIlo .' 'dás' ., ,:,;,:; - ,.; -,

' ,,'

---

t 1·
-

'rlde F1LltOS'DA�:cín�CIA ,;';, ,J
••

San',tos
.1 l -' ... :_ ..

�"nWl1S rOli, 3,;;8 <1, sn':lt',11 "EaÚí:o .l;,éonC:io. 'Borges . -\rn!l."Ço,\O' .. � ,��, 1,., " '. ,

em. 26 anos qn.e "c.'jd�, PJ11 Rig9ros�ni�11:-tti{ 'pmibido Bate 'Rcstamrmte CC�lti'nl
' M-anoel Custódio.. Set�f1fil.· ,. i(ja'('lfl1M1.tl�tii·á<=. 'Í!j'aria.e '.

""ashingtoll, "pdn-,ei.�'o Wl até 13' <mos ::
c> "Ner-l 'Bra,sí: ':

'

qs'wald.)..S"'hum11�hrT'·' '�', "_ '. IIqr�.io,:proirá,veI dé;s, .'\ul'a.t, _.: fe·r:ç-ds,e Quintas' das 17
nilinara dos R!�prE'seuJan;,�s �Citib·:Concó�ciia.· Cecilia da Costa BOl1js" '- ,;s'19 liQ",,�',·',,· "

.

depois no Sem�do e fin�l- Cj'l<" ROXY' , .' 'F�rmÚia -

,. Tubaro'ncn:;e Art.haj O, Altenburg ", - Ó1:1·.��cl.S e, �eÀ."tas d� 17 às 1!J horas
cio' se faz credo!' de l11e�:uc3 , ""t".ln�".· ;)![.,)

. ", " Bonifáció Lu.!::. Cordeir,o, Ao. '" .,..� ........ , .............. d' l'
- >. 1".._� _ Ltda,

'
-

,- '-fli .-m'lé:lrU\R> a,,J. ou ue &{l :> ..s O> ,,<Iras
indií)cutivejs por· mdo de

l\S .1 e 8, 'ííor�s �ádio DifUsora Itaj'aj Ltda Toni W..BaruiIi
.

. s.eÍ'ão :��ra� 20-, nulàs, api'oxilnadámente
nianobra po:íti.::a dáS IÍ1ais !:\'ol)prtO TayloJ' Es���l�li .�unes Miran- Basilio KUI.ens1ü· .

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

.

bl'ilhantl's em mUlto t-;;IUPO [I ';i'l, aàr.dnor' -:
.

da/: - ;- <;', .
Sa:,.'1tat,tri' Al:.lal�cio. ',n!X1:'i� ," ':'1IIui�'�:' worírtàçães �no' P1an�ãO dó. SESI. ,.UA· :li'�ítoo

a forma- em quI'! p,yje �;Ú:à"
� eth "-.

.

A�P'Ol.M� tt6:rfltJ(.1n_�1 .' gues·.,.. , , ,(' ,e ':s-óbrt1i� ir:'l1o·.ko'i"Jti0·:dâ$'·,14,OÓ··��, 19;00 -t;bms d.iàriamen,
'ir paí'a squ J�do rrancltis' OS CAV.rÜJ�IRO,S 1):\ ' ,Meyer "s. A, ".: '

, .'
,

: ,O,�to Emilio ,Eugénia, �iéh- . tt�,
..,' ,

"

'

. .' ,.- ,'�, .;:'
.

� c ..
' .

. .'. . '.
'

e3ipit::1es de 'tndústl'ia de
rrAvot"'\ ' REDONDA; e ."çt e.a#iqsO",�� Cia-. Ltdá, ter",'

'

.-
- <." .'�" '. ,',

tradicional fideUd'ade re-
_ .. ClnemaSc0pe ..,_' _

'

'GHõrai (i;.GodQY ,
Salvador SO;;L-rSS Péréira" ....,...............-_-:-......,....................-..,."...--..,.-�.,.....'"""'.................,.,w;;,.;.;.......,--

,1;�blicalla. Basta um exem- ' �'- .

.
-, �

C
..

"

Álvina Konig .

,

-

Tucnicolor, .
, : ,;,iJJão Alves o.rnm,

1)'0'•. 'H·'.ellry Ford, E o 1e'z' ".,' '. ," ;, Elvina M G�liott" ,
-

OCl1sun\: � ,a� ,10 anc,,il .'1 '1-:tatcil1no. Agostirü -

.

,
-" ...

sí�m deixar sina: evidente ' .' '. '. Loonardo. Bockl�usllII'llIiio.
,

-

José Jesuino norba
de ter pernUdo por jsso u ........ '"

RI \ �loysio Neves Bleycr Árão- Bonifácio dê .Sena
simpatia de U�l so eJeme:n- '- m-c GJ...O 1-

,. LeopoldO Hintz Alberto K1.nas
to do trabaJl:üsmo. A poli- ( Estl'l:.,lto ',.

,Ader.bal Vicente PCl'eil:a Jo.ão Frllnciscq
tka, no caso d.i Jol1mi':n " ,Fo�e: ti�'J:? ... Domingos �/londadori '

não é somente uma prc1fls- ás 5 horas Sebastião Bernardo Perd.
são. É tamb('i11 u:n:1. p·J.ixiio
Como . poliLico ó i'1fc\tlp;j,
vI?!; faz políti"l).. 8'1 j)o:'ti
quice, e se quiser, até em

seLiS mOmeDt0S' cte Gei'), que
não existem .l_:l:.we. Ê �9lifiZ
de ameaçar. rcgatcJ.l', 11l'C,'r
contentar, fa,1,<:c' sn.lamalc

QJ1cs, e até esgcl,a.l" o pad
ente, contado que con�igft,
o oue quer. i�or iSEHJ é qLe
poucos dos in cimos do ])1 (

sidellte cspera:ll dele _al:;u
ma coisa não. seja Ulll:1.

campanha eleitoral ·:las
mais árduas que já tenh�

e1l1!lrcendiclo' um hósp('d.�
da C3S�t .3-rancu. Dão C01110

c(�rt.o (l,te i)(,l'corrnrá o paí�
r'� �osta a r.osta usa11do to

dos os meios doe lo,;nlf'o'::io
e, qurmqo fór nef�ess;!.rio -

sobretudo onde houver, c'):J.

centraçào de gente - 'i pé
e C0111 a mão estendida t:

um sorriso 1.105 15 bjt)�.
Esta r1.·T1P.anh� S",'l P

queIa em' que () 111"[',.")'",,'j,,
stJ ]al1P3�:j Sc;'_T: 1)1'8 nnp r"'
cJ�r pela metadp (!n cai:"iÍ

nho, t<:'utaflo 3.tr-�·:- a to-
dos os eleitores, de mn :30-
do c de outro. e r. roem'an
do sempre prot�ger (1 flanw

Molia '

Eliza. l. Becker Miche1s
João Sancho Morei:'t1,

Seràfiln Saturn�· Cost."l·
Olga· do Rosário Ccrl'al

,He�riC!llo Üauer J'l1li'Jr,
Vvà, Zeha Miguel Zatb'
Orides Malaquias Coelho
AMeI Ra.bim l'4utd Hny

Abder' �ahim.
Souz.'l & Silva

Mor�.ira Ba�t(;5 & Cia,

Otthio Costena:ro

Ruth da Silva Stuart

Distr.ibui.dora Plundto

Ltq.lj,,;. i
I 'AméIta Alves

Berranà' Ltdu., VeIcuIbs e

Máquin'as
.'\lcilles nocl2'jgu�s Ferrei

;ra

.
;

alguma da" JÍlação '.prevaleça
,

a lei das �eivas 'e n. violf'rl'-·
-, da seria repr1.n1id'a e, puni
de. tanto, no Misstssipi :.()-

mo e:n Nova ·Yiork.
.

'crírnínação r.ac�l.· Pool:\COU
cu tegàriéanúlf;te,· depois dc,,?
tU:''lulto's, dç fla',rlem, na ,,(:4
Q.ad�' clli: Nô\ia: \,,6r)í.'. :Q:!e
não periilÍtirá ql_.l.e 'em parte

,
.

• • •__.' M '.� ---�---,------

fogão' Vende ..Se
:_ : :

..
'. ,<�e.n��-fé um .fogão a .lenha para Bar e

R�"Staül,:aná�; marca BERTA com 2 bocas de
fogó',. ·:3 �,bf:i�t.�.· 'V�r tra�, BAR MARGA
RET-lt ÉST'(tEI'I'O�,·.,

,

'"
- .:'

... ',
"_

, ,
, .

"

': . �

"

, ,

);,aurenti-

"

Em ótimo estado de conservação, ven-
"qe-'se :liIÍ}�.sala de jantar.
.. '�ratat .n9 edifício do Banco Naéi6na

'dó:Co1l)ércio'- Apt. ,901.
no '

Maria Elfricla C�rente

.\ '� .'\ � A

I
.. &sldêl1cia de 2 p'd.\"ilf�lItU$ eOi1'l 125 m2·�a. 3- CfUar'tO� detnais depen

.É!ncias p6denào fazer ot.r.-tta !'lfs.i��� . n? térreo - Rua Tabtlls Barret6 - J<�

P,ito.
• Scbrado na Rl,1a João Pinto com l�Crlt�rlo e l'muro-S para o lUar com grau

.It- depósito, Bom, para renda ou t'.::I:1ftea:Ç'"a.o - Grande I�'timel1to imobiliário.
• l�esidê1}cia tóc.a díl pedro éÓm 'V!!>'ta l)a� a baia na Rua Maria Julia Ftan

r'�1 -- 3 quartos. Quintal g'rande.
.

,

, '" Residência:' vazia a; rua ,Tenente S"uvtiJ;'a"op,ortunidadtl" para bom negt!é!C).
, Por móth·o de ser' cransfe:i�6 óesta d.c.uciÍ:i, 'vende-se rina residência com

'ln1pla chae'ára, jardim e hor�a' bem' ruidada. Ru.a.�;'arita Luzia· jurlLo li Ciq.a't;le
·.Jniwersitária - Trindade. Financiado em 20 meses.

* verdadeira pechiitcha:, 1D113 grd.l'tlde casa -, ,-asia - bem dl\idida com ga.
I

T2.!rem no Boni Abrigf� ..... Rua ThooÇ.llo ,de Abne:ida ,jtIm,o a praia, Preço à vÍl;ia Cr$
;! 500.000,00. ,

• Ampla r.esidénciã co!!! iBõ m2 de area, mil -- l1!11plo !h1.ng _... 3 q1I.artos e

(l»malS dependéncias - 'atmárlos etubutidos � nU3 Garcia.. esquina da llua são
José t'lQ Estreito,. iJarte -ftlllanéiada,

.

..
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Curso
'.
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o F E R ., A S O A S 'E M A N A
OFeRT\Â� QA', $�MANA
OFER1AS ·OA· SeM'ANA
O F E R TAS ,0:4." 's E ,.. A N A
OFERTAS DA' SEMANA
O',F Ê a'l;A'S' . DA' S'E:" À � A
OFERT'AS DA "SÊMANA
ti F E R T'A S '0 A

..

5 E M À N' A
OFERTAS ,O,A SEM'A NA, .

O F'E RT>A S ri A'. ,'S f' "" t(N A"> "

OF�RtAS O.A Se'M,ANA

"

'-�-

�:�.::.=-==:.:.:::�
I

_".::_.:..:.-:;;;
=-�:�-::'
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�:.
Wt
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('("'::,' c:' :·��trO· ...

'
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"

.
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•
,

..

., ..

O Sr, Joel Plkasky, foi e

. 1e�t;_o Presidente do Lions
Clube . de Imbituba, para o

bienio 64·66. O bravo leão

.�

, i, .t �:
v

•

"

. � ) '-._.

Não falava, discutia'
_ Um bate-papo entre dóiS"";',
Unaa frase ela dizia
E dava o trôco depois ..

Canal' quem você está falando? .

Pergunto (e procuro eni vãó) .. : .

E ela: _ . Eu 'tava conversando
Comigo mêmo��pat�ão" ,'.'"

_._ Mas discutindo? � E" verdade: •

'Eli cá so� muito educada
Mas, ouvindo bestidade,
I

'

Não posso ficar calada

A vontade é o tribunal do poder;·é por
meio dela que o homem comanda e obedece
(Lacordaíre) .

.

"MISSA DE 30. DIA
A Direção do Colégio Ca'arinense -con

vida as'Autoridades 'Civis,
.

Mi'itáres e Ecle
siástícas, Pais de Alunos, Alunos e Ex-aluno: '

estabelecimentos de ensino bem' como o po
vo em geral para a.Missà de 300. dia

.

que
será celebrada em sufrágio da alma do eau-
doso PADRE ALV1NO BERTHOLDO BRA
UN SJ: � às 1,30 horas do diá 28 do correntr
na Capela do Colégio Catarínense ,

.

Antecipa agredecimenjos aos que par.

ticiparem de mais êste ato fé cristã.

Florianópolis; 25 de agôsto de 1964
.

p" E
,,.,.

"

if·"
c. e." Ug�!,ll,

'

�o,r
"

����.�
..

�
..

,,,t'\(. f1,r,o�� ! "�"

sa.

-João Querino Cavalheiro _ Cruz e Souza
:João Rimsa '_'"Etelviná' Luz :. ,

'

João R. Sanford +-+ 'Orji� 'é Souza ..
João Ródríguesc-> Aldo' AJvesf ""

"

João Rosa' Filho, '_"
.

Buloão Viana

I1.Ui SIHltu.. �aJ'ai\71o ..1'\,

ltR'TRRT'l'r

.'
"

'. '

t '.<

r�,
€J" S mJn'f.lp,;JtP"i

€OHFEtC:ONI·1I oUI,wur, tlJlftJ
CI WJ\VI ,

,

,'.Il<l' f�; !,rI, .,.11(0.; �' , ',' "
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...

REDATOR
Pedro Paulo M(lchado

COLABORADORES ESPECIAISCONSTANTh ·EM PROl
-----
_.

t

MAURY BORGES - GILBERTO NAHAS
. áILBERTO PAIVAOF SANTA CATI\RlNÀ

ID· I'
"

COLABORADORES
. .

,

RUI LOBO - MILTON F. A'VILA _. ORILOO LISBOA

MARIO INACIO COELHO ::::.-., :DÉCIO BORroLUZZI
ABELARDO'ABRAHAM

','1

__________-:-_-_;,..:...._::...:...
..�" '-''fo�'-' ..:.�_,

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

.

A Confederação Brasilei:� d�:;Des?o�'t.:',. �'.� ,

enviou mensazem- a Fe-Ieração . Catar1rt;f�n',e� ,

d�,F:J�ebo� de' �alfio', l?·etf':r�iVla?�q, ""Rpl nJ.
pc JX ..roo sábado. a rsa l'78CaO do r-rm'i'f:rr\ ,(',o,.

"

te]o entre RS fe1erões saloni=tas dé S�ffa'ea .. �:,t,
tarina e do Ri9 Grande 'do Sul. ��" ca;eg�fiaj< -» .'

de Ju;::��.em vista ?�' difiouJd;d�s o;;{,��sL," c. � ;< l
de orO;;=lni7ar uma st"e��o' qiÍé h�fu: ,...�af's�e:, .;' f

.

iirenresentar o PCSE'O Est�do�' a:�. di,.bif'ri�>, ria, i'
enJjd"rle salonísta c=bografou !LCQj;'f��râ-:�,", ' .-;, .. 't:r

.

.

;Ai, }

.

_

p,. '1', do "..,
,".: ,,: �. ,,' "> ,'Indub1ta.,v,elmente a sorte lota não se perdia pf'la li:' arrojado; Parafusp; ::;N�grão,:, dois:,min�tós;, 'geix�'ndo pas-. .rubado .por Walmir; que: em

ç.ao _u aSI eIras "L. Des ortos.. ça'!'J,ce�ando a .wem Stm.d:l,madrastra para nha de furl'do, era de":en(Íi-: Avaí ·esteve' Píira,"nj'arcar"'e lP-àclbs ,�Ciúan:tos., ',:acbmpa-:- seguida lhe aplíea uma bo-

par:ici78rão dos barrir<'ps-'wrd",�,'�náJlto p�i.,.. i.:?' ��a.í,Íleste certame da da aliás" magístralaente Lperdeu',i,a ópcir,tuflidade. No :' .nharam- o 'desenrolar 'do fetada. O árbitro, embora

l:r'0lrn ""Pn1''1P tc nací al-i .
," a" f" ' ..prnneira. zona do, Estadual pelo goleiro Raul Nada'. fÍnal".qüan,cfo ,aiÍlda falta";'>s�nsá�ional !l1atch:,"

'

bem perto do lance, ordena
'. .

.

.

�

�On3 O nC1ClOnCi Juvem €. ut=-.' de, Futêbol. "Além de alijar menos. de quatro vêzos, o' vám .três' �inUt.ó.s" para 0/. E��ecão' f,é'ita a' Àcácio, a ambos, a saída de campo,
'b01 de salão. . I'!' .

das disputas preciosas
r

da. sar de violento é desleal) eneerramento- cio encontro;: que mais uma > yez foicul- Para espanto de' todos, pois
f

.

. '. '

, 1 engrenagem: "azaurra", co- e Reginaldo. Cavallaz.ã,: até o campeão consegpíuo-de- pado. da, derrota,' todo, o esperava-se", que a 'ordem

QWW=';;'!JÀiiÚ'l!tJnJl!'�U'!?J%Mii;"'W!' �;.,t :;.,' me0agbo"Sracaro' ·".MarOqrUeelll.ir'oGÉedr�slo·nn'o a sua expulsão injusta, pOIS -sempate. Mas a .alegría 'da team .local 'atuou, muíto 'fosse' dada tão sómente

após ser atirado ao solo torcida .avaíana durou ape- bek, sinldo: que apenas no
.'

ao zagueiro hercilista. P�o-
nos. jogos ql1e,têm díspuza- 'por Walmih que ainda' lhe nas alguns segundos, 'po�s lance do 'jtÉmto 'vitorioso testam os avaíanos, nias

v do, na suá 'grande-maioria aplicou uma bofetada, aLI- o adversárío..' aproveitando atrapalhou-se. a vretaguar- . náda.cor.segueU1, e, assim,

Mefrop'OJ 'X �A,� rríH.o DI"�l' tr�n:.!('fl'lr,:i�r r�.ó q.llad.ro' ,Óu 'joga.··· ..

melhor ava a contento. No c uadro
.

duas falhas da retaguarda da.. do ,'que; se aprove�toJ o 'o jogar', prossegue, Com .as

" ,. !'V) � ,,,,g ; (f,,) , '., ,,) ",<1
"

ou, de Igual para: igual com de Tubarão, destacaram-se' do azul e branco, ,efetuavf;. antagonista para com o ar- duas esquadras < -reduzídas

A' rr""l'de"nc"a d F d' -

C t": •

" '., o adversárío, mas .perde Badico, que pontíríéou na 'uma reviravolta no.,escQ·re, co a' ·su·a merce', decidir., a' . par.a dez Ílo,mel1s." ,

. . .-�. . 1 él, e f'racao a armers�
..J

' ' inespliçàvelmente; cam.:> equipe, Raul que se reve- passando de vencido.',a vén-. contenda. Binha foi ,o Il}e- 'Aos ,22 minutos, o ,úl;'itro
ue Fu�.ebol, ao 1'omar conhec'mentn r1à, tra�s- aconteceu na :nóite de an- 10u um goleiro preciso e cedo!." E'tudo em

.

e ti Ih "h "mp p'unéo a_tlàdroy�sitan.. "'�'C;).IYl
.

.
,

," ,m nos e' OI; ornem,' em ,.' ca 0,

fp:rênda (Ias dat('Js URra 08 jogoS 'l\1�trop�t: � . teOllterri, quando teve pela
- ......._ .-,...-- .. - --' -�-'

'

'.
com Urll'a atuação' notável, um penalty ',qúe MÜ'ilÍho

G A •

. frente a 'fortíssimá esqua- Torrna;o filvo 'V''ar' 'I" ;b d:---"--- secundado por Mirmho� Né- .' h;á.n)�forma·· no :ten�;o' ,de
J'emlO PortoAJegrense. fixadas né"ra'os dias !drà. dO,cHercílio Luz, que li-

.
II liJi

.' (
" e a sa a' o e .

rv, Rogério"Rénê, '(êste ape- a:bertura. :Sôbre a d��i;3ã')

30 e 6/9. para 2-9 e ] 3-9, r�sõl�.pu transfe:- der.a o 'certame,.'a.o lado do ,I" J II
' :'1:árcio :e'Gônzagá.� ,do ãrbitro no caso;' :ts ('oi-

.

d'
. �etropqL Arite,.ontem, ti-

" liomH1f'o 'am oinvi' ,8"
.,.' ,...

.

sas não fiçáJ."a.rri beirr es'cla-
nr o. cot.ejo e+ermin8:do para domingO.' em nha�o Avaí tl,id.({para l.e,"al'

.... reeidas. Para o ·a.Di..taào�
C

. .

d
. , < A Federação Catai'.ine:.l,se .

I V 11
OS TENTOS � "

"

TICmma. quan ,o' iOf1ariam Metro....ol e Mar.. de, véncida,. o adversaria.
'. nela, ':0' are;:1; que ser hQuve ,penaIty;. éÇ>m Renê

'1' D'
'

d' 1
IL "o' DO�l'no'u·· ·te·cn·l'c"a 'e 'te'r'rI'to-

de Futebol. de saI?o-vem efetuado na "Manchester' ..

'1 d b 1
CIIO las g

, .'11

d d d', d
.

'

.'

O J'Ogo coineçou com ações' caldo ao so o errU a( o,pGr
..

, no �ran e c asslCO a ro a a' .
.

I
e enVIar expediente I

'ao ,- nos próximos sábado é, do- .
.

rIa mente_ íO jôgo', andou dé amóos 'os. !ados. 40$ '1) um ,cõntr�rio, ao qual ::>

atirjtndq muito' ao arco s:. Valdir Ribeirõ, "pre- mingo: :r:euntndo as se;e- mi�utós Regiúâ,ú:lo, 'perde árbitro se referiu C.oú1o'ten-
adve'rs"r'I'''', p'or'e"m

SIdente da LANC". ln - Gões rle .roinvil�, Il)muer.au,· ."... "d
-

t'd t 'que lelltr"
.. v sem f d d t ).b

_.lo'- ocasiãO. de bUro para", colo-' O," come 1 o
.

o ' .' v

,('

chans,.. e, .. �ri,o.;..s, quando a pe-" ar.man o ,e a :e.5. a, res- Itajaí e Floriatlópi)1is.
'

,

'd
'

.

perigosa
.

, _, ,�.• ' t d 1
-

.

car o Avaí-,em ,iantagem' e a .area .

. " .,
.' , .

. ,_

pel o a rea izaçao d,) Ter- 'lrifo.'rma. a mi:msagem .. de
". .

Q f· '0 p
,

.

'Ol'i.:
.� logo. a"seguir Càvallazzi, iíl- ',Aos 39 xpinutos, pouco

uer:
..
,[e .O.·XC.O,.s.. cO

. a,Jan,' iLO...
·.'

..
' Ilno�c,o ,lnfermu'n"'ICI"'p'al de, futebol, de sa' .'a- 1'\.' '<,lue,a d�legação 'sel,]; cÇlm-. �estindo'com,a:Jlelõti

.

n{s depoiS de 'Renê,ter dl;!sp�r-
J 7ÇJ

, PO&ta,' de" 2f'�sjõp.�, se!)do' pés,'é .'Vio}enta.me:Ót�
>

.�.éx- diçado upl3.' ,oJ,>o�ttmjdade.
A dJre4-ona do 011D1"'ICO dec'!dt,l em teu- h

.15 atletas; 1 t.r:�ino.dor, ' 1 '

._'. .

"

.

P" ., >,
,

'

íOJ"'e no' "Santa 'Catarina'" massagista e 3 árbitros
."

:�::tl::VJ�� ��:t;:;��s�:lOv�:re:r�::e��h� A, Fe�eraçãP catam,','l1se uma vez �que o Cartola ·foi

'.

�e:::s��en;����Ol �:par�:= rO"Or··'t'o'"f' '[le·"t'r,,·'iH1' p,rm';""o" dO ·"1, ' L'
V It

' . ,. de Futebol de Salão rdar- a umca equipe que clerrtt- Ião do canipeãb da '�idll.de. t.� UI"
"
'l -' [: U .,', I�( :: ,U •.

e a.er . cou para a noite de hoje, ,tau o campeão d9. tempe- Segiürão támbém, o Pi"e
no estádio Santa Catárina. rada � bateu o (1).r�vana sidente da entJdade, �!'tl��
'um cotejo intermunicinal do Ar e o 0róprio Paul.... nista, o .Tesoureiro e o Se
amistO;;lo ,dos lUals, suge;t;i- Ramos no return,) o que t!J"- ,. cretário ..

GetáI' da E�tid3.-
vos. ra' assI'm �..' 'de.

.

. ca�d',ei" oe • ne'" ','

Na preliminur" estarão '!':e.. gra" ,'pois cada equipe vim-
'

/defrontando·' as e"quudras t 1.
. .

. ceu uma parvk a, nas, dis ...

do Pau�a Ramos e do Car- putas der campecnai o.'
'

_____________________

.

.;_
.• _,_·_tO_l_a...S;;.._t'ÍiUm bom aperitivo No cotejo de .fundo 'pre-,

liarão â seleçác ue 7lOria-.
nópolis, representada '11€'10'
Clube Dàze de Agósr,o e ,o

Tabajara, da cidade. de,:Blu
,

memiu.
,

A prelimin:>.r .....s:'á
,
com

horário fixado', para às '20
horas.

,

. I,
"

, .
.'

,e ..

me Br�s., SalODlsta
f L�·,

.

,

preciosa c para elevar o es

core, os visitantes empa

tam, . através de Gonzaga,
que atirou de grande dís-:

tãrcía, -cobrindo o arqueiro
avaiano.. Autêntico' 'frango'
Termina o

.

primeiro 'tempo
sem vencedor: '1 x -í.

"

Na fase final; o. Avaf-re

velou-.. se Nitidamente supe
rior ,ao antagon�sta' que
apertas s� defendia" poucas
vêzes indo até o reduto do

quadro locaI.
. Reginaldo' perdeu . duas

poas 0I?ort�nidades para
marcar, e, mas aos ·43

minutos' conseguia o dieno

teiro avaia�o o desempat�
cabeceando naS ,redes" limá

bola chutada por Rogério. e

proveniente 'de uma falt?.

Mas logo a ,s'eguir, Gonzaga �

chutava J:\ovamente de' fa

rá da área,.' desta fet�O:l,

rasteiro, falhando nova

nlente AcáCia que assin.,

permitia o' ,empate. e pre-
. parava' o tetreno 'Jara o

triunfo "hercilista que vel'),

4e in;J.ediato, num ataqUe
'pela centfo, em que tôd':L

a retaguarda se atrapa

lhou, permitido. ,a Sarará' o.

caminho das rede,'>. Final:,
Hercílio Luz 3 x Ávaí 2.

._------- - -

LONDRES .'. (B�S) . .:;_
'.

uni o.utros : invernos ;iguais es

do� .caI1lP�s ;�e fut�bol' n;ui.is 'tiveram pela 'frente, o cus

famosos' na '.Grát-àre"ta)lha, to' ,da, instalação';do- "c:obet'··
vai <Usar eo'bértor, . isso é tor eiétricé 'serã': Saldado l

pois' o ..câ,mpo: �o; .

Árosen�l, "
pe19 dinheiro que:não per-

"

em Lond.res" cQ:pta ,agf/ra ,derão, des�as ,vêzes...

com Um .. ';'''cobetlor·. elétri
c�,1( para toiná-Ío ut1Ü:tâ.vél.
mesmo em' época;'dàª, mais

.

gelidas.
' ,

,
.

ARBITRAGEM
Com, 'essas contratê�ç3es esperam o:

men:.·ores,do clube líder da zona dois ,réso}.
, , "

v.er definitivamente os problemas '·da equi-.
pe que residem em seu ataque.

.

Não esteve bem na arbi:'

tragem o sr. Arno BoosJ 'da

Liga Itajaiense de Desp,91'
tos, que teve por auxiliares

seus colegas da mesma liga,
Ja,ir de Souz,a e Lalldino'

Pedro da sl.1va Falhou, na

�xU1.ilsão de Cavallazzi,
ac�rtando na de Walmir,' e

não deixoU bem daro a

marcação do pemüty, alên:
, de outras falhas ,df,l pequ.ç
na 'importância. ,Falhon

também em não expu'lsar
de campo o ponteiro Renê

'1".l� usou e abusou do iôgo

brusc� �. desleal.
'

. Solicita 'ainda, que (l
..

sr

Waldir, Ribeiro" res.erve aco
modações ',l'ara . 8' 'pesloas
,além ,qo número previsto
em ata.
Parte, da delegaç-ão d9zis

ta' seguirá 'poje e a 'rest,:ln
. te seguirá'i:sáhado pe1,ti ,P1a-:
.

nhã':: c6m' pa'rlida ','pre'lista
paJ."a ;â.s: 9,OQ l:Ioras;: je,Yé�ld:);
chegar. à

,

"Manchester"

PÓl' vôlta':das :'�4,OO :hOrà,s.

'GRAMA

, ,

Um
.
rtécni!!o.' em aqUlscl

menta, do solo, ,Sr." Tom
,

Greenhili, informou" tam
.

bém, que '80 instalação, pr0-
videndada �, pelo

.

,Arsenal
.
melhor,ará ,.' grandemeT!te o

.'

.. creScimento'. da
'

.

grati1a� , du

rarít� ,os mes�s de in�{erno.
Um termosta.to abaixo d'l.

,superficie, longe da' região
aqueCida, automaticàmente
liga, a corrente, quandO a

.

temperatura, vai abaixando

..de "nível' pré-determinado.
Seis �eções do

.

"coqertor"
são ligados, com interlados
'de dez segundos, eVitàndo,
assim, a carga repentina na

córrente.
"

,

E - isso é importante
para equipes visitantes -

o "cobertor" não estará .li-

A instalação foi executa- gado dúrante qualquer
da pela junta de ,'�letrjci- prélio ...

dade de, Londres e pela __-I:_�_, �

"General' Eletric Compal1Y At' - (
.

1

t E rt"Ltda.". Os capos protegeri:i,o
.

ençao, roms as SpO IVOS
o campo contra'� geada e

C b
derreterão a neve assim que

'
' ontinuam a el''tas as inscr1çoes ac.

ela cair. .
concurso 'de reportagens i1'l.stituidQ pela As-

Bi1ly Wright, técnico do sociação dos Cronistas Esportivos de Sàntz
Arsenal, e ex-capitão do -

•

time inglês, está entusias- Catarina, "A EVOLUÇÃO DO ESPORTE
mado, coi:n ó "�obertor".· Se BRA�ILEIRO' V" R' d J

.

o inv�rno ficar rigorqso, diz
.

. u •
- lé�gem ao 10 e

_
anen'c

êle, o campo do Arsenal se- com passagem e estada por conta daC.B. D .

rá o único a ser ,.utilizado eis o prêmio a ser conferido ao vencedor. O;:
I na tem:porada... sócios da ACESC devem remeter seus trá-

.

"

balhos à sede proVisória da entidade, alto!:
do Edifício "Chiquinho", etl_l cinco vias, as

sinatura constando em fôlha à parte

. {Par�, 'ta:nto� 50' (:!uilôme
tros 'de· cabos eiétricos

'

'fo

ram 'e�te�rad�s ã. h5'
,
ceil

timetros<abaix6 do solo. Re

presentànt�s·lde, vãrios' pàí
ses, ônde' se pratica, o fute

bol, vieram' ver o liníeio dos

"trabalh:ós'� execrtts;do . p'or
um, a-rado' especial, pUXllido
por l!m. tra;té:Jr agdcola., ,0
arado :' corta, 'em" talhos

quase invisiveis;.,o .gramado,
lançando, os cabos' na '1les

ma operação. Mais tarde,
os . rolos' 'compressores se

encarregaram de ,apagar os
talhos.

_,---"---..;._---

Chuvas fransffriràm ':rodada de . ,en

cerrtmento do certfrn'e sa'onrsfa
.

,
.

QUADROS

Foram assim as duas

equipes:'
HERCíLIO LUZ Ratü;

Elemar, Walm\r, ParaÍllfjo

e Badico; Negrão e Triun

fo; Márcio, Sarará, Rucll

mar e Gonzaga.
, AVAí - Acácio; �.R.i)].1g,1�
do, Binha, Nery e Mmnho,

Conto na 7a.

grande luta pelamanuten
ção da terceira colocação.
No prélio �e fundo tería

mos' 'Ü
< clássico Clube Doze

e Paula Ramos, Já ,com' o
titulo decidido em fa\lor
dos cÍozistas. '

Contudo, devido as chu
vas a rodada foi transferi

d� para terça-feira dfl. pró
xima semaria.

Marcava a tabela do Cltnt

peonato salànismo a RU!:t
,última rodada para noi":
te de terça-feira,

'

ql;lando
dois jogos· de boa marca'

estariam sendo eles iobra-'
dos no Estádio. Santa. Ca-
tarina.

�

Na preliminar tieveriam
jogar Industrial e C(l,l'avJ.
na do Ar, empenhados em

I'IM A, NEVE
'

,

Em�ssário gaú:cho jlsntou
MONTI,NI

contratar

" A represent�ção do Rio Graride qUE
disputa o campeo�ato de'honra do Rio Gran·
de do Sul,-enviou O sr. Luiz Mendes, até Cri·

,
'

ciuma, na qualidade dé emisári�, no sentidc
de co�ratar os serviços profissionais do atle
ta Mo� ni, vincula. do ao ,Metropol ..

PORQUE NÃO TEM()S O 14 BIS ...

'

Não mantemos nenhum museu ,de "rQl!quias aéreas": um motivo

Fazemos questõo absoluta de oterecer rapidez e confôrto: outro,

O 14 bis nôo oferecía nad� disto e nunca veio à FlorianóPolis.
A Tac-CrozEmo vem todos os dias (coisa que outros não tazem)

):lOS melhores horários,. O c::tVião? C�nvoir. padrãO de oorl'fôrto e

;rapidez.' Contmue prefe:l'indo o Tac,CI'llzêiro. '

O custo operacional do

"cobêrtor" é ·baixo. O Sr.

Antecipado Plra sábado Palmeiras :e�a:a�l�ese��:á�:t::a:��
\

- -'

problemas .. relativo:;; ao, a-

X Atlético, ,p'ela 2a� zona, quecilneiíto de c�m:pps de AVA"I FUTEBOL (·LUBE·fute'bol .' nps últltr).oa seis

O prélio Pàlmeiras X Atlético d�,São anOs (desde' Q uso (Je
. pi·

. De acôrdo C(JU'1 o art. 31

F f·
'. lulas para degêl(). a.té a eo- letra (a) dos Estatutos jo

rancisco oi antecipado de comUm 'acôi'do bertura do .'. campo com A.vaí F.C.,' convoco os se-

. para a tarde do pr6ximo sábado, no estádio Qleados» .disse ,quQ, o seu qhorel!l Jlle�bros do Con

dr. Aderbal Ramos da Silva em. Blumenau clube, recêntemente, em in.. selho Deliberativo, para
. vernos rigorosos, chegou a uma reunião ordinária uo

O cotejo: "eritr� pahnerenses, e at1eti�a- perde],!. qu�se 15. .m!1 ljbr�S (lia 39 do corrente �ês.

':n�sdev�ria�er €f.ê��adosõ�,e:p:�i.�!�?r6�ima .. ,��a:n�:crt!� de��� .an;:� ,:�::íC��aaas:;:e��:
, "WinPo., E, a�t;��c:eÍ>-tª'!:';;"" .

i;ç .. trat1ya;:, sito 9,. rua �oeI1111=

'I \

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

va s/�, para; a seguinte
ordem do ena:

Prestação. de contas e

eleiçãó .da Diretorià.
Florianól'o!is, 19 de agôs

to de 1964.
Dr. José de Miranda Ra

mós - Presidente do Con
selho Deliberativo

tAC - CRUZ.fIRO Dê SU,L

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



D' FORMICA.
Belíssimos conjunlos

.
com bufei de 1,80 -
ou mensal,·
com bulei de 1.95 _._

ou mensal
1

con fufel de 2,00 _;_
) .

.eu mensal

á sua escolha

CR$
CR$
CR$
CR$
eH

CR$

2_0�OOO,OO
24.000,00

280,,000,00.
26.000,00

295�OOO,OO
,28.000,00

Mgdiadarda ONU pr \\� õe.como un
tranquilizador drástica "rEdução da

, 'força paédicadora· em Chipre
NICOSIA, Chipre, - Des- 'das para manter a. paz em entre os dois governos.

tacados runcíonáríos das mandato das Nações Uni- O comunicado de Atenas
Naçôes "Unidas em Chipre 1

Makários sr opôs a qual- reafirmava sua íntençâo de
estão' considerando 'a idéia Chipre expira a 26 de se- levar a questão de Chl�le
de reduzir em 80 por centil tembro vindouro. Thant ad- à Assembléia geral das Na
a fôrça pacificadora de... vertíu, na. quinta-feira pas- ções Unidas, :Mas' não fêz
6.300 homens, como um sada, que; 'a menos que os

.

menção a uma PI3sivel 80-
gesto tranquilizador ,nesta membros da ONU propor- lução da crise - um assunto
dividida· ilha. Essa surpre- Icioriem mais, dois milhões' sôbre o qual 'tem havido cli
endente sugestão foi' trans- de: dólares, tôda a fôrça 'ferençal;; de opinião.
mítída ao seeretárío-geral terá .que ser retirada de Fontes de, confiança dís
da organização mundial, U Chipre ainda antes dessa ,seram ter a Grécia convi
Thant, o: qual a 'está C')U- data. dado' Makários a viajar pa
siderando agora segundo Os informantes dísserarn ra Atenas com a esperança
disseram informantes :U-: que fôra sugerido a 'I'hant de

.

persuadi-lo para que
plomáticos da ONU. A mé-' ser êste, o momento apro-

. aceite alguma fórmula (''''n
dida foi proposta pelo prm- J,riado para reduzir a Iôr- cilíatórta que' implique da
cipal representante poli- ç!l e obter um nõvo manda- 'união, de Ohípre com !:l. Gré
tíco da ONU na ilha. ex- to, saÚentando os objetí- cia,. mas com. concessões
presidente equatoríano Ga- vbs polítícos pacífistas da pata a Turquia: �ambém
�o' Plaza, Seu críterlo é de atual posição, prínctpal- se in/formou que o :f )V(��'I)f)
que a cessação de fogo 0,-' mente militar. Isto -rorta- gregõ 'queria diSsuadi; 1\1r••
tre as comunidades turca le'cerá a" mediação da O!\TU káríos de aceítar uma orer
e grego cipriota pode ser' C!\SO as negocíações

.

para ta de .ajuda soviética. '

mantida. solucioriar a crise não sa- .......-!
'

..

.

Em vez de aum : ,t);r a' tidfazerem Makários. A,r�- V'enfl�ll O"força} pacificadora, tal co- d*ão da fôrça se básearta ',. Uh., �,. ',',', ,mo se diz: ter sido solicita- no critério de Galo Plaza
I

-

�
-

de que nem os turcos', nem
os' gregos cipriotas pnr-sam
em' reínícar a guerra

: cívít
ativa. '

O arcebispo Makárlos, r,:,;

gressou ontem a ,Ni\�ós)'_t,
pr;cedente de Atenas; on

de êle=e o prírneíro-muus
tro George Papandrel)U pro
meteram' conjul1tamen�e
"enfrentar a agressão t,ur

ca-' com, tõda a sua fôrça
Vários milhares de grego
cipriotas receberam o SI

cebispo, o qual dissi; (;",S

jOl'ralistas: "Uma vez fi;aJs
se afirmou uma. cOl1\�lf;t2.,
unidade dé pontos-de-vist>i

.

- , ...

,
.

,

Sómenle duranle O mês de Agoslo
em

MOVEIS (IMO
Rua Jeroni�ó Coelho,' 5

'EIS UMA CERTEZlt

Explosão na
; .'"

;fá-br'ica de
•

do / Exército
-

murucoes
,

na cidade de

, • p. DUTRA
•

SYLVIE VARTAN

Sylvie Vartan, atualmente é considera
da um "it internacional". Qualque;r disco t;8l

imediatamente entra para lista dos melho
res, e a 'nova geração delira rem' as "suas ,·Ia.'
bulcsas interpretações. Neste long..play dé
RCA VICTOR BBL161" Sylvie êanta .umé
série de versões francesas de sucessos Íloi:t(

americanos' como por exemplo "EN -ECOU·
TANT LA PLUIE" (TRITIMIN THE RAIl'''
IL REVIENTI (Say Mama) e outroS', consi·
deramos u'm bom Lp.

Xx x

Comunicamos 'que a etiqueta VERVE
que era distribuida no Brasil pela COPACA·

.1 BANA será feita conforme notícias apartiI
desta data pela ODEON.
AMILTONLEHMKUHL, por sinal amig(
particular mudou de rãnlo, passando' agoré
a trabalhar para o sêlo da ODEON na áreé'
compreendida entre SANTA CATARINA,
e' norte do RIO GRANDE DO SUL

x X x

A COPACABANA CONTINUA CON.
NOVOS LANÇAMENTOS.

Rec�bemos do amigo João Maurício di,

vulgador da COPACABANA em Florianó·

polis a lista dos seguintes campactos duplo!
REYNALDO Rayol músicas Uly.IA LAGRI ..

·

MA NO ROSTO considerado sucesso - VOT�
AMARRAR VOCE: SE EU TIVESSE AL
GUEM (IF I HAD A HAMMER) e NORMI
NHA.

, I

Loren ..a
Rio, 26 - Violenta e::·;

plosão ocor:çeu, ho"e na

secção de netro-glicerii'<" da

Fábrica de Munições Presi

dente Vargall, pertencen
te ao Exército, localizada nu

suburbio de Piquete, mu

nicípio de Lorena, em São
Paulo.
As notícias sôbre as l'C"

sequências do acidente ::;�10
muito desencontradas :r-tcs
ta capital, o· Serviço de

Relações Públicas do Mini:::
tério da, Guerra 'infor;�':3

que quatro pessoas es� �')

<:l�sJlP:}".r�e.çid:l§c.•_�_c8�,'�::: ,_.
quência da explosão, 11'\'

vendo vários feridos, �)o!' ':'<11
sem gravidade.
As autoridades poli,:iai'�

de Lorena, por sua vez, in
formaram que lcavia t·�&),
mortos e muitos fó'1<C1.03
sem' precisar quàntos.
A fábrica, conhecida Cc1-

mo a "Fábrica 'de Pi.'_!llG.'i' .

tem corpo de bombei!'os e

hospital próprio, não ten
do sido solicitado qua1�uér
auxílio à cidaci2 de TJH�e�1a,

.

i NOTA DO DPC

Em Pôrto "n,le(:'.c. a pn

pósito do acidente. ll><:eiJe·..

mos, ontem, à tarde :�, ""�

guinte nota oficial ti,) De

partamento de Polícia Ci
vil:

- "A propósito das �tlal
mantes notícias que 'e::'tao
sendo divulgadas pJr ",mis

soras· de rádio i) H,;G e

São Paulo. em tê.rno ele lima

explosão verificada n:1 no.:"

nhã de hoje na fábrica (je

muniçéies do Exércit.,o, lo

calizada, no município de

Piquete; a Chefia de. :-"J1í ..

cia do Estado do Rio G (L.:>

de do Sul recebeu l'8dio

grama da Secretaria de 88-

guranç.a ele 8:10 P.::.ub nus

�eguintes termos:
"São Paulo, 26 _. },i.1'í

hOlias -- l\IIõ,jor Léo r;I

chegoyen � Em norn·� (la

general Ivanhoé. informo
a V. E�:a. que hoje, cêrca
das dez horas, ocorreu uma

THE: ANGELS - ccmpacto duplo" lançamer explosão na "FábJ:'iu� de'

Piquete", de propo�rçÕt", re

to próprio para a juventude Musicas BO· duzidas. ocasionando ürn

NANZA ::: THEME FROM Dr. KILDARE morto, cinco desapar.eeidús

naface 1 77 SUNSET :: ROUT66, ria face 2 �o;�!�ri:o;�on!o��t;:Ç��_é
x X X formante o general coman-

COMPACTO DUPLO No. 3442 apresenté� ta de um acidente ÜLllCIO:
nal --: (a) Vicente Fnw�o

d�as cantoras novas, a primeira com CIDI· Tolentino - delegado <.2-

NHA na face A, musicas GOSTO DE AL- sistente do Gabinete do Se ..

cretário ele Seguranç"t tie
GUEM ::: NAO, SENHOR MARIA INEZ p,a São Paulo".
face B músicas NÃO ESQUECEREI ::: FÊ. Amir Domingues, c�lefc

do Gabinete· de Divulga·;i\o
MINILIDADE e Relações Públicas do DPC

X

x

TEMAS de TV.
x x

x

do por seu comandante 'gC'7
\ ral, K. Tímayya, Gal.) Pla
za- é de opíníáo que uma
pequena força onservadcra
manterá a, paz e facílita-.
rá mais' ainda as negQCLL-
ções de .um acôrdo, segun
do disseram as fontes.
Espera-se que a ,'pi 'lião

de Galo Plaza recebà se-

ria, consideração na sede
central das Naçõ�s Unidas.
Desde, que o mediador· 8a-'

kari Tuomioja, - da FinL1C1-

dia, ficou enfen:n,), Ô;do
Plaza se converteu 11(1 m8c1�-

ador na ilha e vem efetu.,

andá frequentes consulta,�
com o presidente Mak<'tl'ii),S.

--,----

Vende-se Prédio Comerçial
Com Depósito

\ -

V,�nde-�e ótimo prédio com três pavi ..}

mentes. situad� à rua Conselheiro Mafra 'no.

33, frente a Caixa Econômica, Fundos con

o cais Frederico Rolla.
.

'

.

"

'

,..� """Trai�r;":Jô�'�; ramo;" à'''fúà
no. 1, fone 2230.

ORA. TELMA _c. ,P�I!E.!lt� '.. M'úsicas de FHmesL:llruca OtiUflllOlól :ica de CrI.." li' "
.'

.... "', :::' •
'

Deodó1:c-
: �o';;�W:;;{�'/��1��T�ri��t�·�.':� feir����;'� ;;!unpde�� R1����:�t:e=�

-�.

Sllvelr& '26 ,_ Ul Andar-, '''.
Fone 3798 baldi, MELQDIAS DA TELA, proprama dt

Atende diariamente das 1!:! Orivaldo dos Santos e da "Livraria Educa-às 18 horas

Secretaria da Agrkultura
No' expediente dos dias

24 e '25 elo mês corrente, o

dr, Luiz Gabriel, Secretárl.)
da Agricultura, àtendeu en

seu gabinete as s?g;uint�s
pessoas:

Deputado João Bértoli de

Taió, que encaminh: n as

suntos de produtor2'> rurfUS

Senador Renato Ramos da

Silva, entrevistou-se com

o Sr. Secretário e inteiro1.1-

se de assuntos, gerais do

Plàno de Saf�as de Gêne·

reI>' Alimentiícios e demais'
problemas ürgentes de, pr.:;

dução agropecuária. Depu
tado 'Waldemar Sall�s, de

Tubarfio, +,.q·�u de' "'''l�''Y',

tos do produtor raral do

Sul. :pr. Dari.o TavarE3 \':i-,Y(l

çalves, Delegado do Mi·

nisterio da -Agricultura, c

Dr, João Pa!ma Moreira,
Assistente Técnico, que tm

taram do entrosamento da

S,A. com o Ministério �:, A

gricultura, De!)utac'.o -=?io
Cherem, líder da �l<1L1ead<.i.

governista. que interes.,;·)u"

se de assunt.os gerais de'

execucão dos trabalhos su

perent;idos ipela Pasta· da
Produção. Sr. Dino Gava ele

CricÍuma, tratou de assm:-

. to especial. Dr. Ctto Cor·

rêa, que tratou de assunt,)3

especiais. Dr. João Demari:1

Cavallazzi, Diret�Técni
co do Proieto Gado Leit�l'l'n
e dr. Moâhir Thomé de O

liveira, que trataram de

mat.éria sôbre e:ll:ecucão de
melhoria da pecuâria lei

teira em tôdo Estado.

SABOROS07
SÓ CfFE ZIT8

•••
"

Cont.. .da ôa,'
Rogério e 'alIson; Renê,
r:" :.� i1âz;.;;i, Reg:inaldo e V:i
dinho .. '

'

..PRELIMINAR

Como preliminar' 8 cm.
_ I '

continuaçao ao. cename

profissionalista da cidac.e.
defrontaram-se Tamanda:é
e Atlético, levando a me-

lhoi;- ü prImeiro que !:lal'

cou cinco tentos contra a

penas u!n do tricolor.

p..-
• ..l._ •

..

<:J"-
(ll

f:!:xcluslvamente
'TIkTr.ada

horp

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

"
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IMPRESSORA

desenhos
, clichês

folhetos - catálogos
carlazes e carimbos
impressos em geral

papelariaA IMPRESSORA ,,.ODÊLO possui todo, os recurlÔs
• o necessória experiincio poro garanti, sempre O
máximo .m qualquer serviço do ramo.
Trabalho idõneo e perfeito, em que V. pode contior.

�

IMPRESSORA MOOÊI,:O:)
Í)E

ORIVALDO STUART e elA.
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�ONF.: 251,7 - FLORIANÓPOLIS
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ACIDENTE DE ONTEM,:
Na manhã de ontem . um

ônibus se encontrava para
do na Conselheiro Mafrl1
para o desembarque de pa:�
sageíros, logo atrás

.

esta

vam, também parados, uma

Komby e um V!okswagem.
A!".<;im que o ônibus come

çou .Q movimentar-se o :
Wolkswagem, que estava

atrás da komby foi víoten
tamente atíngído por um

Aero Wi11ys.
O acidente seria idêntico

� ao de quarta-feira' não heú
vesse

'

se movimentado o

ônibus. pois o Wolkswageni
foi imprensado contra a

Komby. Felizmente no ací

dente de ontem os danos

materiais foram pequenos

o DESASTRE DE

QUARTA.FEIRA.

dos
li

erro

o: ACIDENTE

r-r8S0S' Potficos em Liberdad�
S.'J.NTOS 27 (OE) -�. 'O rê�;Ogaçij.ó.' da :llt�ão ,pte

C8i,it3.o dos (Portos man:,. 'ventiva -que -hay!a Sido da

dou libertar 13 prêsos 'po, �r�:.ada� pelP :�hü� da, . TI,
líticos do navio Raul. Soa>' Var� 'Crirlit�( d.é Sant93.

• ',; •

o"
-

•. , _" ".,

res. Á medida, <te.cDrre :��
. '

..
t �

.•.••_."--_ �
.--,,' �.. :"�'';' ".�t, .•• � ;-:�-:--; •• � .� .•;::.;.. .••-:� ........

Co:ncitiênc:a de ·�1a:nrla1.o's.: ;

'SEGUNDA .,FE:IRA
datas porta-voo . oficial,
infor�10ú Que o" chefe .. d'l.

NaçM enc�minh;l-rá a 1m·'
OOl'1.ant(';. matéria .. ao ·C07.1-

'gress'ó;� .t,l,O '. 10gq ééiall�
c:Onclillda..s as ,consúlt;is MS
div�t�'os' pár�ido�!"

RIO, 27 (OE) -' O prp.-::
side· te da República da ve

rá receJ:>er na próxima H:

gunda feira das mãos. J:>

Ministro Milton Campos, n.

l'çàà;ão definitiva da e":
men1à constituéiolúH sô,

bre a coincid.ência .de man,:, .

" .'

P.inda a (om,râ dasCo�ce5�\õ�6�T�s
Estrangeiras

'i.,",

RIO, 27 (OE) - Os 'mi.
nistros Que o"1tem falaram

aos representantes da im

pre-"'sa em entrevista oole

tiva, .dando as razões ia.
disposição do' Govêrno de

comprar concessionários
estrangeiras de' energia
elétrica argumentaram,

.

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

que a operação representa
o cumprimento de com

pronússo a,ssumidO\. iFaia
ram aos repórteres os mi

nistros de Mir.as - e Ener-.

gia, Fazenda, PlaT1eJamen
to, Exterior e o p�esiçle_l
te da Eletrobras.

Expos:ção. de Material S��versivo
em Belo Horizonte

aELO HORIZÓNTE, :1.7

(OE) _: No períodó de 4 a

�Jj de setembro, será reali

'�da na capital. mineira,
mna exposição do materiál

�ubversivo apreendidô lo

go após a revolução de 31

de março. último. Aos visi�

tantes da exposição, que

será promoVida pelas !j.U

toridades militares,
.

setM
oferecidos folhetos com

explicações sôbte os óbje
tivos da most.ra. e dois li
vros conteúdó ln'lpressões
sôbre os regimes de vidas
nos dois mundos. Ocideil ...
tal e Oriental.

.

N/ovo Encontre
BELO HORIZONTF;:, :7.

(OE) - Porta-voz ofici!,\l
do Pa�áCio da. Liberdade,
informaram que o Gover·
._--- -_ ...._--

Operação
I 'n�+��

\

RIO, 27 (OE) - Os na-

vias brag;l�iros e norte.-

CasteloM(liJa'hãe's
nadÓr Maga.lhã;es Pinto.
deverá seguii no fifu dl3.

semaria. para a Ouanabara.
afitn de ii.vistar-se corri o

Presidente Caste,lo Bran-
co. Acentuou o mesmo. iIi·
formante, que. mi oportu
nidade será exanún�da a

posslbllidade
.

de. seguir· o

governante mineit,O para GS

Estados Unidós, para' 11i1.

qualidàde, de representan
te oficIal do Oovêrno bra
sUeiro, estudar em WaS

hington, .0. polit�ca finan-
.

ceira post.a., em l?titica. pe
. 10 /�tarecll�1 Q:;tst�lp Br%.t}-r"

.

� ,.�. .' -,
- ,"

-

-�', .. :: ',:-. "',

Ronda Esqui'na de
�---

Se1e ce S'etembro
Acidentes

------

Florianópolis, (Sexta-Feira), 28 de Agôst(l .de 1964

apresentação. dos \elerneno .

,tos: sob ....
seu comando, empe

ilhado em elevar. o conceito
do seu destacamento e da
Corporação,
Continua o Comandante '

Geral afirmando que o de

saparecírnento prematuro e

trágico. do Ten. Alceu deu
se quando procurava

. fazer'

cumprir as normas regula- , .

rnentares que regem a vida"
polícíal-mílítar, exigindo o

.

cumprimento imediato da
_ '�!lapUaA sob IS!:!

ordem de recolher-se a pra- '.'

ças faltosas, a despeito do apui.tfi a !AGU 1! epel!ISU! �las 00RV80
.

avançado da hora e de es· ,

'

...

.

tal' .retornando de um baí-
cy U:\"!l �n�w"\. .,t!p lonJi:ep!'l> 'Ir 'D'I!'l.IIs e .DA-3J!JS":I .

le, onde gozara momentos. a ..ORU urw\:j;..�, �iI v. Çi'l� "

Çi .:I
de merecido lazer espírí- "

. tual: o que torna sua atítu- . OO'OOO!'O" ilPl'" .311IY9' No 11agxan.e, o ·1en. Alceu- recebe as pllhj��,," ...e ouc.al, daS.de aínda mais meritória. . ,,� ti
,
.'

mãos de sua. progenitora, Sra. Dalva VUela Máia :O Tenente' Carlos Alceu
� �__�__� � --���----�----�--_:�------�--��:_�--------

;E;:��:�:��; Em setembro o t urso de Jornali�mo
II· ESl1&ftD«) ,Oitenta Anos de "Tereza C;;na';

.

.

o lUiS ".NUCO 'ilIUIQ DE sun CAlMb'. .'.
;. Deputado Sul.ino Congratul�-s'e

.inl.OR'O'O: 'ljiO.H·O. . N.a sessão de ontem da :
discurso;

.

assinalàn'do olU
. ..., . AsSmbléia Legislativà do próx'imq aniversarIO' ·dã

.

i·OlVIVI SIYN 311I1N3'S::3 J1V'· Estado o. deput.ado Wal- �strada de :Ferro Donij.
. ,demar SaIles pronunciou Tereza Cristina, a· 'come-

'.
y�31'R:::::J' ,3 Y�31B�73 . . '

.. , ';-',. níorar-&e' dÓll}ingo, propon-,. . ,
.

-

do ao final de suas pà:i.,.

Wi�:
<-

h t"
.

vras o seguinte pronuncia-

'J r �

l a, . onv
.

.IIC ,a' , 'oS m:�h!"�:'�.nte'
"lU, Requélr9, na forma re;-.

J
'

.; '. ,.
'. gimental e após' ouvido o

.. tVrns Brósileiros'.· ·�;:��:r�::?:OM��� ISoares, Superintendente da .

Estrada.' de Ferro Tereza .i

Cristina, Jos$. Holtha,usem,
Presidente da União

.

dos

Ferroviários do erii�il, sec·-
.

oão de Santa C.a.f,tdna ,e
Raul Zabot, Presldente dá,

Associação de c1as,3e. aos

Ferroviários, no
. �e5uil1ts:

teôr:
Assembléia. Lag!slaciva

de
.

Sánta Catarina vg por

p:roposiçào deputado ',val

demar SaÍles vg :lo. ensejo
octagésimo aniversário es-

.

ta . hl1portante ferrovia

Vig' IC()llgratula-se .seu. su

:perintend�nte l'g e.1íb"'"
nheiros yg funeionar:')$ vg

opetã.rios et beril�is .sery!.-:,·.
dores, vg q'ije prestl}r � n e

vç aos Que contiTlUalIl.

prestando sua inestimável
coÍaboração para o engraa
deciniento patria comum

no trSJbalho diurno "g

transportando riquezas a

. gricolas et Carbo.üi·�ra
sul estado vg contribu�nd()
desta forma vg eoIl". ·sua

parcela vg 'no engrandeci
mento et No progresso ;."f-
so parque siderurgico <>t

Segurança Nadonai pt
Cordiais 'saudações deputa
do Ivo Silveira ·Presidente
Sala das Sessões, .�'11 26

de agôsto de 1964
. Waldemar Sru.-I(>s

Dtlputado

" o- Minist:::-rlo da" Ma-�··Jha·
através o .Comaüuo uo ó).

'Distrito .Naval oferece 'rws'

8' ,çi;-pa.::so iniéial l:!O �:r�ô
de formaç.ão,.·. (::é.!

.

'c;iü:i�lS
dos três' corpos --

. ATmád<t,
Intendenks . e' Í<:m;Úéil'(.iS .

Navais da. :.vúl·,:fr�hn.'· \i�
-, ,,-

.

.

O-uez:ra..
' � :., ..

'Jovens : à.�plO1flados :1.1:) . gi-.
Dúsio) oporttirildade de' b':'
grosso no Çolég}'J NavaL

_. ClINJCt\ H�FINrf,l--''DRA. EVA
I , , .

"Comunica. a reabertura de seu eonsul-
torio tio cón}-unto 207,'do Edifício JULIETA
hua Jeronimo' Cóelho rio. 325.' '_ Horári(
'1 ,...

'30 . '8' ·{)O��" - 1. .\ '.

',._. J

�,_� ._ ......�..........___.......

V�AJt\ O ,ANTROPÓLOGO ..

,:ROGER OWEN
.

.

. '" .

S€)':11 lu !ia i e à' São Paulo, 115 e .�·em ;Bluinenaw�.rri; tÔ�;
ti· conhecido antropÓlogo n6, dos', "costumes

.

�nlsileí
nOI't?-3mericano; Prof. Ro- r05 -:- o uso dQ aleoo1", com
ger Owen, que permaneceu averiguações em diversos
alguns dias em Santa Cata- colégiOS, através de questio
rina, principalmente hesta nários especializados.
capital. O ilustre r.:1estre leciona
J�ntamente com o socio- 'l. cadeira' de A.J.tropologia.

lbgo GemIdo Semenzato e na Universidade da CaU
o Diretor de .Expansão CuI- fórnia e se encontra. no

-turnl da Universidad.e Pé- Brasil, objetivando anali
ricles Prade,. fêz' umà série sal' inúmeros problemas

.

de pesquisas em Florianópo- nacionais.

FAB recolhe sobreviventes do
Avião A.cidentado

BELÉM, 27 (OE) - O

Serviço 'd� busea e salva

mento dá. FAB, informou
. �é reco�heu e transportou
para Belem, 4 tripttlantes
do avíão de prefixo PP :MM·

:F, que efetuára. pouco for

çado no interior do Ama-:
zônas. Os 4 tripulantes ']0'
lL!>arelhó sofreram apenas
ferimento leves.

RIO, 27 (OE) -

Ser.XiJS Oór;a fontrnua Desaparecido
Conti-

nua desaparecido o sr.

S�{xas Dórla. O ex-minis
tro Nelson Hungria,' ad

vogado do ex- governador,
disse aguár�ar ainrla hojé \

a pa1avra do Mi1'1ist.rQ c'l:J.

Just-il'a sõbre o aSSll1"to. O

sr. Seixas I;>6iia, desapare
ée'll d�pois de põsto em lI
berdade por fôrça de· ha

beas-corpus da Justiça Mi.
litar.

RIO, 27 �OE) - O ex

ministro Nelson Hungria
declarou qUe'9 seqüestro
do ex-governador seixas'
Dória, !ti por objetivo,

fazer com que êle assine o

pedido de' renúncia, iá que
o "impeachement'" votado
co"tra êle pela Assem

bléia Legislativa de Sergi-
pe, é nulo.'

Processo Contra Tenór�o ..Continua
.

,

(OE)
no

de

h'la,.,da.J.1te .. do'
.

assassW.ato
de Homero Carvalho. Os

advo.gadoS 'de defesa, aPl'e
-d' do Ca ..

ruxa

onsel
R3peUu-se

. oatê_.
..

'

DO ••.-.i. I�cal' O ,

'i

i, «r ,iI .. ' ; Ú"
aeiden:e' q,e ·qQa..�.��ei.J. q,oJY'�'· .,.... '

G·
I

" .,'
. ..

me!lm:queqllalro'veiculo��l' ',,;', cverneder promovei, A hruxa dos aciden!es ronda a e$1lu:Íila
da Ccnse�heiro Mab'a com Sele 4e Sete.- p

.

M
'. : .

.

d!irD. Felizmeme, alé aqui lião se .regislra- .: ... 'assassina, . o no.

ram vilimas. .' ..' .:
.

',..

, ,-',. , ,

' o Governador Celso Rll·
Óniem feram .envolvidos' ,três 'veí\::ulos .' -mos, acolhendo proposta. do. ;

.

,
.
;, ,,':., ;

,

" . Comandante Geral da Poli- ;

a "'f�� fichHza em menos dê,'vin!e ê quatro cíà Militar, vem de assinar

1n'�r).� ��ge V�ah!r3S acldeniadas Do'Jnesmo;; �:� ..p:�m:;:t�d�eH��S�e�Z��.
local.

'I te o 2" Ten-ente Carlos Al·
ceu Philipowski, assassina.
do em Lages a 2 do corren

te.

cumprimento
ver1f1cOU praça

. na' :roUcilJ,
MiUtar, como· Aiunt>Oficlal,
em 28 de fevereiro de 1961,
galgando o põsto de Se
-gundo Tenente, . por mere

. címeàto Intelectual; em 20
de jUfud de 196;3.
, •

A,o que estamos informa-

Post Morlem oficial da,

1 '

, .

do dever
dos,.: a espada. do .inditoso
oücíal será' ofenada por,
seus familiares ao Muse
da Corporação, onde por
certo constituíra marco P(
rene da sua curta e -dostace
da passagem pelas. fileira!
da. Polícia Militar.

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

-, Além de diolomadGs no

gU1âs;io, em P1·irill�i�J'I. �po'
eâ:, épnQ-ições. de Sáúó':l e

aprovação no exanie tie

admissão são ,�xigUai.l, l>e
h -a '-10 de 119ve1;10:0. :í';rão
aceitos

-

os
.

pedi dos de InS-

cricão puxa eXlJ.ll1i!· l\OS fe-
.-' .

,\
- guintes

.

locais 110" Estado
de' Santa Catarina',

Comando do 3. Distrito

O ônibus número' treze, dá.' Da exposição de motivos'
EmprêsFl l"lorianÓpolis, cha- ,do CeI. Elvídio' Petters cons
pa 23-10-53,' encontrava-se .

ta. ter sido o oficial em

parado' ii. fim de desembar- aprêço altamente conceítua-,

car '. passageíros, na rua do na Corporação por seu �

Conselheiro M�fra, pouco caráter honrado e por suas
adiante da esquina da "Sete maneiras educadíssimas, que
de Setembro" em seguida, lhe granjearam os mais síg
também parados:

.

estavam níüeatívos elogios; na sua
o taxi 1I.1er�ry. cha(lá .... curta permanência. no seio
23"00-28, o' carro particular da tropa foi sempre fieI' 110
Sinca;:';ch�pl1 1�34-74 PR1 de

cumprimento de seus deve
propriedade, do; ,.·:Sr ..<René 'ires, não poupando, a par
Iiauér, -quarído -. surgiu. o. 'disto, esforços no aprímocarnínhão; .chapa 23:10-'70 de ramento da instrução e

propríedade do ..f�r.· Vicente
Ferrelta; residente em Bar

reirosi� chocando-se
-

víolenta

mente contra .

os veiculas

parados. Do choq1.le
-

ficaram

írnnrensados" os : i�tomóvei.S
. entre' o' ônlbus e o. camí
nhâo. Sugúem-sé· ter O1'i�i
nado .0 'âdd,�Hte li falta de

..

freios'. no: -caminbao que vi.'

Na tarde de qua:r;ta:feira" 'ilha caÚegado: de arela ..
na esquina da "Conselhei_ro' Além

.. d� .I.!-m -grllnde susto
"

Mafra" com Sete de,Setem- .6' e1Eivados pi:ejujzQs' mate- .

bro registrou-se :violento_ ri�is �ão: ��tlve ·vitiml:1,s �.
.

chonue de veículos, envol-' llJ.�entq�:
vendo nada ,menos que ·um

caminhã"l. dois a1ltom6veis' Coincidêilda: o. número
....... ·dO"-.9ni.t.'ms· 'é 13 e os 'as,'I(}-e um ôniOJus.

. III

Do choque nií.o resulta� "logos :dizem .qüe a semana

ram vítim'ls, sendo· de vul· est� sujeita a: sérios ·de�as-
to os prejuizos materiail5. ,tres.·

. ,

..- ... '......_._�._._----- ......

,Navai, em Flochr.óp;lli.s,
.

De� ,gacias da Cupltania
dos. Portos em- Itajaí, São
Frátldsco do Sul e Lagu
�,

·• ... 1
. O. eyd-m:e, serâ realizado

em·' F.oliànóPoH3 no h-.ês
dei jà.neirO; e :!01l8h;tirá de
três provas elimir.atórins_
Matemática, l>ortugnês f'I

terceira de Geqgràfia e

l:listótia.

A Marinha .se cn::arre

gará daí' em diante da t'.,H

maç-ão . militar e ptofit>s!o
nal do jovem que, em an,)s

,de estudo formará. a base

.para a conquista do 8(1-

nhad<:> galão de guarda-
marinha. Novos estágios,
viagens e, finalmellte, a

. promoçã0 a segund·) cor,).. -

rá alios de dedicado e t.e
naz 'esfôrço. )<'mal1:1f.1 e

oficial da' Ma.�iLlh � de.
Guerra do Bratill.

.
<",,_o( "\1'1'} setembro o Cur- tá de cinco. aulas, abrangeu-

.

'50. Ptático . de ·JÓrnal{smo do' aspectos da prática de.
· I

1.;:�:" ... � •......io pelo .. professor jornalismo.'
.

Francisco 'Escobar, sob o,'· Ads que frequentarem
· patrocínio da Reítorfa

.'
dá- d_9i;. terços das aulas.' 'mi

Universidade de' Santa� Ca: �nis�rad,as: será', co�eridQ um

taril�a em·' colaboração' COm ':c.erqfi::.:ado d.1il freqênda;
;.
o Sindicato, 'de .,.'. JOI;nal!Stas. ,; ,:A.ullls' t�1'ãô -'1spectos teó-
Profissionais,·

,

.

.'
'" ricos e pr�tioos 'com �isitas

O 'referido CUrso consta·' aOs.· jamais da ,C:api,tal.
.,

. :. '0 (Jl'�ml(), ,dÇl,.1:Qtmatura: d()i .. Bach�rel::ú'ld9s_,cde
19M da':E'aculdBd� dI;! :Dir�i�o �a Unive�sidade �g�,P�2Cat<!.ri!la;' remeteu hOJe aos. DIretores . d-a.. EáqlO DIáno

·

da Manhã'e .d'q :Jorpai Diário da. Ta�de, . o .seguinté' 9fi�
'cio:

. .'.., ....

'.".'
'.' -

. Florl:anÓ1)(:üfs;· 26 ·de' Agôsto' de ·1964.
.

'. 'Sm),hor pir.etór;
,

..

,
' ..

.'" Os ,.Ba,chate1and!Js.;d� Faculdade de Direito' da oVí1Í�
versida.de de Santa Catarinil vétp., por intermédio do

.' présente; soliqita-r_'a V.S. a qivWga.ção da seguinte 'nota
esclarecedora:

' ,

,

' ,. ,',

.1 .;_ Em assembléia' geral foi eleito patrono dá Tu;-
ma o eminente DeSembargador. EI.!-gênio Trompowsky
,...., .• �

.. -," _ ... ,-� _ ........ ! ...... -<'\�" ·{..." ..�'J'.:.o. nr.ofp.�sn-r emérito,
.. qoo pelas suas qualida� ,\le,��tt.e ,e jtiT):sta., me�eceu

·

'. "

,,-,;,, :,..:. '." ':'_:..d. .�UIjÓll,lta· . dÕ� Ba?harçlandos que
· constituem' esta.·Turi;ha; '.' ",

.

"
2 - Em . .vinude de exp.1orJiçãQ política por dete).'ll1i

.. Pádô& brgãos da imprensa�: local,
.

SOl).108 , ec:mpr.iídos: a
· tornar pÚbÍico q<,ie as oconências havidas' na referida
AsserÍlbléia .G:êral. ná,? tfv�.i7ari1 �elitido.· PO.li�ico-partidá-1rio. sendo' inerentes às discus�oes d�mocratlCas, princi-
palmente entre estudantes.

_
.

-a - 'Finalmente,. 6s .bacharelandos, ,da �culdade de
Direito esclarecem que· os ttirmos. 4,a I}ota divqlgada'
por dóis órgãos da ímpte�a local e relativos ao nosso

Golega, que rora dos bancos escolares exerce a Chefia.
da Casa Militar do Govêrno'do Estado, não passam de
mera deturpação para fins 'pó�íttqos;

.

.

,

Alberto Causs
.

· Presidente do Grêmio da fonnatura dos Bacharelandos'
de .1964 da Faculdàde de Direitó dá use

..
- .' " .,r

Stela Braga - Secretána .

.

. Os Prefeffos· e a Emenda '11,6
o iíder, govern\s_+a :.Dl'b·

Cherem
•

está o.ficianc}ll, ar,s
Prefeitos dó Est�o de

Sant�. Catarina; eotnll11i'
cando estar aprovada' a

emenda consti.tueional ri.

116. o parlamentar pes<;e-·
dista dirige-se 3.OS gover
nantes municipais, nos se

guintes tênnos:
"Prazer coinüJil.cir Vossa

E�lência Assem"l�é)a Le

gislativa aprovou projete
emenda constituciyn3.1; 'al
terando artigo 116 Consti

tuição Estadual" . prorroga
praZo entrada proposta

-

orçamento inuni�ã'al atê

prin).ejro dia quarta.· ses

são ordinária ano «orrellte,
.

dia três novembro. ASses·
·

sona Municip�J, d.evida-
inente autorizada S'tuuor

. Governado'r Estado, virtu-
de lei federal 4.3�Ó, el'!t.abe- 'A
lece nóvas normas execu

ção orçamentária, está

providenciando remesstl;

instruções MU1'1icipios. I'::�u

dações, Dib .Cherem,· de-
putado".· ..

· _
.Como se sabe, a emel1da.

-é 'de' autoria' do t"epres€n-
"tante p€ssedista.·

No'Pr-óxlm� Mês 0'''1. Simpósio' de
Meteorologia - Prof .. A. Se�xas

�letto convidado especia'l
Será realizado' na segun- do Instituto, estará o coilhe

da quinzena de setemh-ro, cido homem de ciêndas' de
•
no Rio de Janeiro. o "I SIlVI·

.

�.. .,.,+". C!'ltf.i1·;n>\. �PROF. A.

PóSIO .' DE METEOROLO- SEIXAS NETTO, que na
�
GIA" 'sob patrocínio e oro ocas.ião apresentará suas

., I·· r'ga�ação do Instituto Bra- teorias e teses na especlB 1-

sUeiro de Astronáutica e dade GEO-METEORQL()'
Ciências �SPl1cia.is. Sendo GT A.. com Slstemas de cál

I já confirmada
'

a presen�a culo' descoberto pelo PROF.
, de autoridades cientificas A. SEIXAS NETTO, o

.
que

esnecializadas. dentre elas, certamente elevará o nome

'atendendo convite esnecial, do nosso Estado nos círcu·

fo'rmulado . pelo Presidente los cie�tüicos.
\-.

Esla Casa" S,il:r .•'d· Jardim Adil\licu,
Póde ,S�r 'ba f =r.

.

: . \ , ... "
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