
,-

t> :. ' - .:' �

presente, poderá
criança. .(Fõtõ

.'
' • J-Ohnson &'

dar áinda maIs alégria ti

gentilmente Cedid4, pelo:'�
..../

Jehn-son.).· '::-
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mé'W' d!,!B rins"pád! ser a, cailla deí-

8&8' p�u�bÍlç6e1l. Nlo se d�ulde de

leiis �ins; use u�' _iliurélieo Blllve.
'

... �

•

J

a�,ld�ve! "�, lelu�1I - a8 PlluJa�
F08ter, U8IIIIas nómuado inteiro. pOI'

'.milhões de'peIIOu.'as Plhllu Fblt��
�o ai,lvio rtpido'-� iOd� ôa dI8Iíll:;
bio. provocados peío,.mau rUnclona·
,>' ,

.
-

mlDtõ .QQS riDI e .u beXlp.

Dl,AR10 D,E SANTA CATARINA"
;----

_. __

-:.
•••..-.

--,.:- •

,
• '_, ,_,,;:;;_:F. •

'

.

_'

Você� ,senti.-ó'; 'O' d!'.rença qHndo o' "Supê;s�isso" De:ZC da SwlssClir

chegar à _.Europa. Estárá mais �_escansado
eo. te�á ma'is tempá p<íra resolver $eUS

ne�cios ou :9,O%ar suas férias. �'que o,'

"Su�ersui�so" OC-7'C da Swissair' vai,
pela rota mais curta e lhe oferece °

ní6�ima . .em serviço e_ confôrto a' b'ordo.

.
'

t
2 ,v6'OI, lemanals ,àl aal. -, 60$. 'f,lras
São Paulo -,- Rio _ Reâfe _, Lisboa _

Gene'brCl _:_ Zurique. Em Genebra e' Zurique
as mcls ,rápidas -conexões . para fôda a

Europa e Oriente "até IRquio.

Quali�ud. suíça .• in redor ,-do' mundo

CC!flsul'e a rua ,A.g�nda de Vjagen� ou a
Tôdal, aS 20$. feiras
Rio de Janeiro _, São Paulo -

"

.. SWJSSAI-R 1.' Cios" da ,Luxo e Classa Turllta
J

Montevidéu _ Buenos Aires

São Paulo: Rua Borão de Itapet.iniriga, 242 • Tels. 37'4425 II 36,-9087 • End. T9. "Swissalr"
,

.. Agu'as Gafa;s, CRANJTON -WOODIHA'D ' ., ·eG. L1'D., em

(:.,ritiba: Ruci 15 de Novembro, 591 - Tel, .t622 -

_

Caixa 'Post61' 616 - T9: "Cranwood"

2.138

P A R , I ( I p' A
c

( ,1 ;8-
'.

ANTONIO HELIO SANT0S E .MARIA 'CÚNEO
í. DA COSTA SANTOS, têm o prazer de' participar "aos
I seus j arentes e pessoas '-de su-as-relações o nascimento
: oe seu filhó JOSE' ROBERTO, ocorrido, na Maternlda
� de dr. Carlos Corrêa, no dia 29 de setembro p.p ..

CO'NVIT"E
550· -de 7' dro-.M

,
'

-

NEWTON NOCETTI.
e-

, 'P'II·0.'-'...... co,m ___ta,

orna· talla, om terreno, um' elltabeleelmellCe .. '"
merelal 011 um automóvelf,'

'

::�.)
Encanegue a ORGANIZAÇÁ.O ATLAS LTDA. Cori"�areD.l;

" Procuracões, RepI:esentaçõel, que lhe proporciona,' OI ii..
lhores negócios e 'IS melhores opcrtunídades" mediante m6�i�
comissão ..
Ellàitór!o Provleórlo: .:__ R. SaM. Marinho; l:!O -- F. tll7as ca·neta.

melhor- Temos ,à venda,:
a TintuFaria Paulista;a rua 24 de Maio _: !:streito
1 Terreno na praia' Bom Abrigo - Coquei._rol /

1 ,terreno no loteamento da Praia 'da-Baudadjl :_ Camborll.
1 casa à rua Silva Jardim" 217, Fpoli.. ,

1 casa de madeira n-o bairro de F'tima; Estrelto-
1 terreno em Bruma

'

1 estabelecimento de' sêcos e molhados, muito bem afreguêsado,
,

ena ótimo ponto comercial da Av. Ma{11'r Ramos. _: Informa-
_
ções em n/escrítôrio

Uma bôa casa de material localisada à rua São Vicente de Paula'
(Pedra Grande) nesta Capital

Uma casa com frente', e um lado de, material, e o restante doe
madeira 7x30, 3 quartos sala cozhha e instalacão �sanitál'ia
à rua 3 'de Maio Estreit�.

' '. ,-'

,
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"0'-MAIS ANTIGO DI4RIO DE SANTA CATl\RINA" FLORIANóPOLIS
,

éONSPIROU O iviÁU TEMp'O É,. ASSIM,' TIVEMOS, .ANTE-ONIEt( UM "DOMINGO :tM BRAI(1)": ,1):. CHOGUE -WClfU
VA '��VERSUS". PAULA RAMO'Sr MAI(AOO PARcA A·';'ARDE�;DÊSSE :DJAJ fKOU JRAtGflalOO '.ARA A "ai' JDE ,HOJE.'

,

.EOM IN-ICIO Ai l'j "HOR�" .AllfS :ItAVfU' \ f) .llNIIO �DOS�'.alEs.

'om .�m!DO� ! �I !
·

O Ilr!�' não o Ifll i 1:·:,1 ,'I
I JtIO, 6. (V,A:) - o Conselho Tratou o Conse lho.: inidialmE,lnte dia ro d6'

cO:rI.'e'nte,
Nessa- data o

j. C.
õ

..
nselho resolveu afinal ta: ques-

'.
jog.a.dor .até/o 44.0 }njnuto 'àIO.l'Nume','OS do" (ampeona'tA ·('·, .....m·O ! Técnico de Football. da C.B,!5. da nova regulamentação do' cam- Conselho irá 'escolh'et' entre a "tão das subsrítutções (Regrá 3)! pr+meíno tempo, .ambos e@,caso'

..,'

.

". Gil' conseguiu número legal final- peonato brasileiro, elaborada Iôrruu la de 'quatro finalistas @:cct(l;indo lllaJuÍ!ll' imprimir' nas .' de �ontuS'ãô; E; decidiu tamb-ém,..

d'e' pwof·f:�ion·ais' I mente pára' funcionar ·na últ
í

ma pelos' Sl'S,:. Abrah lm Tebbett e pretendida pelo sr, Abrahim �
j

, i d.e'po[s',dc' "muita cQntl,oYersia�� .

. II- 1.»'iI
j seinana, tendo. comparecido �<ls general Pires de- Castro Filho, T'ebbett e a de d'o is finalist!ls Regrns que serão distribuid... S á' que o juiz deverá suspender "o .'

"

'Jó.GOS REAL'IZADOS conselheiros Luís Vinhais, no, aceitando-o em suas linhas ge- apenas, pJ.eteada pelo diretor

II}or"
todo .o fuasil �

a .p'erm�ssão ;

jôgD. quando uma das e,qúipes

Lr. TURNO'::-" Atlético 1 X Guarani .0, Bocaíuva 3 �xel'cício da presidência, .Abra- rais. J\., apr-ovação' do 11)e,SU10, to- geral dos desportos terrestres, dilua .pela I,lü�rna�'lOnal Boai-d, �

x Fig ll'e�'e�is'e 2, : Avaí
.

3 x Paula Ramos 1, Figueir.ensc ,'him Tebl:íett, :A:lfre·d'o Curvelo, da�ia, foi 'adi!d'a a próxima 1'e4- gener-al Pir�s. de Castro F!lho. ou seja: .subst.ltuiçãe _s!() goleiro �ica;ll reduaída a menos' de' S-et'B

3 x Tanaaúd·aré.' '2 Avaí 3 v Guaraní 2, Bocaíuva 1 X
' Andrade' Leão e Diogo _Rangel. nião, convocada para sexta=feí ra Ainda na r-eunião referida o em -qua lquer tempo e de' outro, Iogadoaes ..

�,�... _c.. .x.
.

J'
,
-, ' '. •

Paula Ràmos �e,,;�vaí 4 X Atlético 2, Paula Ramos 3 x --------------------------'"-------

I

' Ta'lIl-f',I:::ê(a,�,é;'�,;�êaiuva-2 ;x .Gua�ahí 1, Figueirense, 2 x
. FU'TE:I'DL. "ENI5' Paula Ram'õs�:2';:'..B0caitfva 1 x At!ético 0, Guarani 2 x

Tamilndai'é 1; .À�aí 5 x Bocaíuva O; Figueirense 2 x �
Guarani 1, Atlético 4 x ,TamanoR).·é-.2; Guarani 1 xPau!a a-

Ramos i, Avaí·3 x 'I'amandarê O, Figueirense 3 x Atlé-- &f
tfco 0, 'I'amaridarê 2 x Bôcaiuva 1, Pauia Ramos -4 x

" -

Átlét,íeo 1 e Figueirense 2 x .Ava! 1.
_

.

. 1" �
. �.ú TURNO -:- -Guaraní 2. X Atlético 0, Figueirense

'

. .-
2 x Bccaiuva 0, Avaí 4 x Paula Ramos '1, -Figueirense 2 � s= .

x 'I'aniandané 1 e Avaí 3 x Guaraní O. .- '- ;.c:1.-_.�IIII::;;._.....--'----�""'�

.
. ,CLASSIFICA'ÇÃO .

��.

r ·,ATLEttSttl:Htt,L o -1ugar·..:,_ Ava�, 2 p.p. ;' I -�.--------_..._IiIiÍIIII!III__......._.....rII:
2'_() ,,' .

- Pigueirense, 3 ! '" .�_�_-_.

'3.0 ". _..:_ Bocaiuva, 6
"

- Paula Ramos, 8
"

- AtlétICO, 10
H:o .,._'i -".. Guaeaní, 11

,,' f-�'Tamandaré 12
,'F;ENTOS A FAv'OR E CONTRA'
..,..

�

F.
A1 lético .. .. .. , ... , 8
vva! .. .. .. .. .. 2

-rAIl[J"-'�
.

(
- _.

IIel811 lili: eiro ·1
.

. " '

'SANTA' CATARINA, PAiÂ:NA' E .RI'O GRANDE ftlRNAR,Ã'O �l' �.a.�tifâit)
. «'�i;.�l�., ,��IO, ;" ��.�_�(}At;n::;;��à

QUATRO OU DOIS FINALISTAS·

::es�orJlla t.radicicmrf das .u'ect-- :�at::if�Cs:i::'I n<>-. ã���::ti::��::� ;,.:, ':;::�.d��.;;o d;::!o�gi�:�t;:::�
Guaiâ'ní ., ,.

tlAiÚ!iÜ
di' .\; )le�J",

,

,qUf� ()."t';.,,,'tbo priltit,amen-I ACôRDO NA DIVJ�ÃO Incluídos para a di8Put� do cer- L.F,e,d!e.r�:Mi�a& auais e :Pern�m.Paula Rnmos .. ter o trabg lho em IllUOS nos p rru- te
,

tame n�s q�artas de finais comL�.'
.

'I'amandarê- ',' �. ,_ ," CípÍ'{b do mb de novenlbro, a ,um pon:to de divCl'gênc.ia H sfrl" divisa. em .l'C
. .. .

� '-''''' �':I""D':':���I��,!?�� l��\'HY_Q.��,. ",c�
..o"",�,,_,,;.' rf0l' ��, .,�i�5�ibu�-j.9 --Jlel�:>'--!l�d'l--: q-g_��..,.n� ;.çÓ��a1���}�, , .s'l;il!li��,�elit1!l!tJI.�.

-

..
'

._
....",.,p,.. e��. (AV-�i) .. :... ","

.. .. .. .. •.

.:
.7� de� _6.hadas pára que' l!j}res'eutem

.

em su.a j}t'oxlma_ l'eUlllao, C.01l'VO- 'v-el'�êllClas�, sefl�lo' ponto paCl:fieo, ,: '" .

...1'lJdUg1:!es,,.,(A-yal) , �'." .' ' .. ' .•: .. ,', .'-". -.:� ': ... 7. .
suas sugestões, o Conselho Téc- cada j}ara às 10 hor.as da man'hã' 'qu'e ii di.vjs.ã'o"'s'�lI:�.a segu.inte·:', ..

,
AMILTON LEN'fZ DOS �·)I'1\S.P.IA DOS

"'�'6�iY:f.XIlpeR:i:t!�a;.)· �; �-f: •.� ••.•• " "'� •• , '.' ",,'. -.;
.

4:. ,nico de Football da CBD encar� de sexta-feh'a ,dia 10. ;.Ü%im �, .

NOR'.cE (.J,_�;'-':I��glã{),)· -. 'Sé-I:ie' SAN.TOS "'Partici�m' aos·...aeus parentes e pessôas de: ��las
.

rela-

··"Pel·éi·§'ea �FrgUeirens'e} .. ' �.. -i. /' ..... :'� .' - ....
'

•• _. 4 regou o c(}l1selh'eiro Abnlhjl11 que c·nquant.� o conselh�iro A.- Sed'�\:em M.áifaús�" Rio" çúes � �ascime1l.to de' *,u primogên1to- AÚOLFO C-E:SÁTh' ;,.�corri-
· Wils.@!J. (Figu'eirense)

-

.. , .. .. 4 Tebbdt de, juntamente com o Abrahim Tebbett opina j}ela�; Bral�co An{-a'Z'Ónà� R��do�ia e rl.o rua 28 do mês transato �a Mate'l;�idad'e' Dr, G�rlds' 'Co::.rêtt... .�---"

�·ilson. (AVãÍ) •. • '. '.. •• • .. J.. . '. . _ -'3 dil'etot 41\ -desportos t'erl'estl'es fÓ1'll1úla de quatl'o"finalistas j}a- Acre. S�ri\l"� -',.
,? S'édê "cm Bel'�m, .' .:, . �,'. "._

,

.?
' >,

<,�
,

-
-

.

yeUo (fau�:a< R�mos) .; .. .-. . � ... ... 3 da gim; g;�l'al Pires de Castro ra a decisãQ do, títul,o num tur='.-' AhJaRá,:_" Pm:k,.- cMarljl�hão �(, '.,: :' '. ;'.:'«}:t/.� '_ J..,' ':

}lra�mo (FIgueIrenSe) .. " .. 3� Filho, e:laborar o novo regula- no o o'eneral _PÍl'es ,de Oastr-o:'PiQ111 ',":.,'....- - 'l\ft;r-':llff'J:I'(AA ,s••,·a< (1:�1'.ftIU·1 -

Btze.rra (Paula Ràrrtos) .. .. ..:" , 3 mento para ,o. campeOllato br'-ls' Fiiho éO de- j}arec'e-l' que os fiÍlU-' ��(�.Ési'�:' �c�i Re�j't...i) ,�: "�"f�,' f�"?,Ay ,

i .,""�t,, '.' "�,,•.
"T:;raguá (FiR'ueirense). .. .. .. 3 leir'o ,d'e footbÍllI. listas d'everão ser ,uj}enas dois, Séri'e A - sede 'em Fortill-eza .�,

,". HUA A:RCIPiH;sT"E, 'R�l'V'À '_9.'':'':''" FLO)�_IANO'}.>{).Í.,JS
N"lson (Atlético) .. .. , _ •• ... 2' .:, .' .,

<?eaiá mo' Gl'ande .do Norte'(l cóm j}essoal etj}ecia.lizadQ. -está habJÚtada 'l;��a;
-Oiá-dio (Figueirense) .. .. .. . . 2 .TiftrfTlLfl'·S "-ARA nO'STAflrT'.·r P'b S" Bd_.' al � ADVOCACIA: CIVIL CRIME' COMERCIAL TllABA-

-','Yalério(P.aula Ramo,'s)' .. , .. 2- J(r:V.JF 'A 'ri'
-

1".
'

I.;TiJIA�' ulI'al !l'.. Se
1'1 (:, .� se 3-em Sa-I-

- LH1STA. PÉ.FESAS,,�ISc-A.IS. 'ATE�'.DER E 'ACOPPA •
.-

V'
. '" \lU, Ll1' - ergij}e, Alagoas e Ba· ,,,--

üáudio (Av.aí) .. .. .. .. .. 2

iE, ('1:1" EUTEr n ( T -I �ia,
NHAR NO T.Rl.BUNAL DE JmiTlçA DE SANTA tA.-

, P.itola (GÍlal'aní)·.. .. .. .. 2 .•E 11'1' J .V. • •
,

CENTRO (3'." .Região) --:- s;;:'
. ,TA�JNA RECURSOS ORIUNDOS DÕ INTERIOR" DO

Rol:ierfo (Guaraní) ..... , .. 2 Inscrições abertas. AVISO IMPORTANTE. Temos ue em Nite�i - Mato Gl'OSSO, ESTADO. 'DE:F;ESAS DE ATLÉ'l'AS E ENTIDADES
Mhl'lnho (Tamandaré) .. 2

un e.'ltoque _Apostilas p/Postalista.s dEl diversas proce- G,oiás, .Estado do Rio 'e Es'pírito DE8PORTrV-AS PERANTE OTRIBUNAL DE. JUSTI-
Sr,oIt·(Guaran,í) .. 2 dêncf-.l�. As Apostilll;s ORMES;as mais completas, rig.o- Santo,

-

'ÇA DESPORTIVA.. .'.

...

·!',�eJson. (Atlético) .. .' ••• ...,.2� .

SUL ("
.

., R") o) - CONTABILlD
..ADE.· ACEITA ESCRITAS' PERI.CÍ· .... '"

.

•• rosRlílpnte de aeôrdo com as ultimas, modificações, cuJo
. .

'i, eg'JUo - s(':j'eem· ". ","",

J 'i CÓ (Avití) . 1- P t AI S C PROCESSAMENTO DE BALANÇOS.. REGI-STRO 'DE<

•

- < ••• '- • •

,l�reço fôra anunciad$) por <3r$ 550,00, continuamos ven-

�
01"0 e1l're -

ant� .�tal:inu, ' ,

LOIÓ (A.van .; .. :. '-.:.. 1 d'end,,' as }lor, 450,00•. (Toda� as matérias). Peça direta' Paraná e. Ri,? Grande do Sul.
FIRMAS E DEMAIS SERVIÇOS.'

í "111'(') (Avài)' 1 O t E t d .

b 'e) - PROCURADORIA' :t'ThXTAR DE INTERESSES. D,<\.��,., ..

(1<" ....).".
•

1 . l'!l'epte A' EDITORA ORME�, rua Barão de Pa-r'anapia' ,
s qua r� ,"s a os m�:lL em

FREFE '

\.eçl� .'. Iguell:e�1sl:l .. .; ..

�.:
1

caba, 25 _ 5.0 And. _ sala 8. Caixa postal 3.,336. S.' .' ..
-

"

ITURAS_M-lIN{CI�AIS JCNTO .AOS_ ORG-Ã.O.s
'3r.mho (AtletIco)

-

.. .. .. .. 1 Paulo, MandaretfÍos junto� o programa oficia,l e o jol'- LEMBR-A'N.DO
'PÚBLICOS. NATURALÍZAÇ.<lES, REGIST;RO M�RCÃ,�

'BIlbau (Atle'tico) 1
.

_HEGISTRO DÊ DIPLOMAS.'•
.'

.

.. •. ,. .. aal C'lÍalcgo '''ORMES'', dando referências completas de.' '. II. ).
_,..

'�·.;.lvio (Atlético) .. .. .. .. . i •• 1
iod9'l os concursos. APOSTILAS P/SERVENTE, com'

,. Nos jogos das COj}as do Mun-
---..........---------------------

Vico (At�ético) .. .. .':. .. �. . � 1 ple"ta5, todos os_ pontos, Cr$ 300,00. Não mande dinhei -' do, a França que' já foi s.é.de de
...

�

Sünipra (Paula l}amos-) .. .. 1
l'G ou cheque. Peça pelo Reembolso Póstal.

-,

'·um certame" de tamanh� enver"
" (ii'.J(lqtfinha. (P�(ula Ramo.s) .. .. 1

� .•. � .. � "" � � ......;.. ....:;0... SIl' .. ,.. •...: gad bt' 15
.. , ,

J
•

Pslito :CAvaí) .. .. .. .. .. ..

I 1 f.H + � � ++ ......, "�•.."......"••+,••-t;..+....
'

. ura, o .eve vltorlas, 8 . '-../ .

,",.,.
' .

I"elo (Aval')' 1 denotas e 4 emj}ate's, Este ano, CLUBE RECR·EA TlyoM"rlio (Bocai'uva) 1 �, .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
-

jl,1;no'e1ifo' (BocaI'll"a')'
.. ",,,

·1 A P I T A D Q R· E S
.

os gaule�es .l'eali'zaram sua me·

..

�. 6�.. '. D".'E' J A N E I R'O'
.

..., ,y.. .. ..

'1
.

. ,

10 lhor camj}anha alcançando um' ,i '.-.' '.. .'1',..'. "'.'B'srQit (Roca' ) 1 .10sé SI va , .. .. .. vezes .".. .,J
"

,o luva .... " ..

() d 01'
�

.

6 "
-

honroso terceiro lugar, gl'aç'as' í', ..

l\ilrinho (G a a ') 1 . �mar e Ivelra.... '.. ..' .. .. '.'
. u r' nI .... .• :. .."..

G D
.".' ,,' à golea,d:a sôbre' a Alemanha

· Carli9hoi> (Q,uaran.í) .. 1 "rrSOn emarla............... • 5 ,

Pavão (Tamandaré) _

..

-

. 'i 1
- Gilberto Nahas 'j" ...;_·.·.l "'�'i' "i' '\... 2" camj}eã mundial de. 54" j}elo 'es-

'L' t C �a
.

1." "ore de 7 'x 3. Eis os res,,-ltildos
N:indo'-(Tamandar€) .. 1 J! aus O orre .. '.. ..... . ...

G'.}U,lal:t (Tamanda,ré) .. .. .. 1 H,:milton Carvalho .. �. .. .. 1" �,:s d:m5nSc..

eses na COj}a do Mun·

. -EXPULSOESHa!llar ('famandaré) .. .. . ; 1 França 6 x Belgica.3
Rato (Tama;ndaré) :. .. '.' 1 '1.0 TURNO -

,

· -.' . JogO Atlético :ir Guaraní: Nilson, do primetiro. Jp- Fran�a S x Islândi.a o
,Bd·inhõ (_ftvaí)- '

.. 1 .

. .

'F 5 I I d'
_Sereno (Tamandal'é) '.

./. 1 go Ta1llanclaré x Paura Ràtrios � Havão e Argentino, am· rança . X san Ia 1

Wi!mar (Guaraní) ., .. .. ... 1 'hos d:ü prirrteilto.
.

..
l- França 7' x Paraguai' 3

�nísio (TainancÍaré) ,

..

'

..

'
.. 1 .,Jota --Eocàií;va x Guaraní,: Wªld.emir, dó Éocaiuvn 'França 3 x Escóeia. 2

,.J:1:cy (Paula Ram.os). :.
c

:" l' Ju:g'e>' Guarani x Tamànda'r€!· Amorin; dó Guarání e Fra;ça 4 x Irlando do;Nol'te O
, '1

"

l' .1' França 2' x --'!ugoslavia 3
'

Guará 'éAvaí)
'

.... ," ... .. 1. � am)!',on,- do. Tarnanflal'e.
. .

.!,.� '),óio . Ávaá ,x Bocaiuva: -Marréco e Rodrigues, do'-
.

'Vermelho ·CAvaí) ., ;..... 1 � .

Adílio --(1�ocáj.uva)'(.\ '. � ., 1 ,l\.vaí' e�,Nilson Biscoito, Adilio, CaI'ioca, Marlio, Cesar e

, ARTILHEIROS NEGATIVOS, Wahlomi-rõ,- do .B6caiuva.
' .

F,lUsto Nilton (Figueirense) .' � ,. 1.,.
'n'

Jogo Ç;ua:r�ní x ,\aula�Ramos: Carlinhos do Gua'

Fernando (Tamandaré) .. .. .. ..
' 1 1",1'11., -' .

".

J T"
,

d' B
..... Z· do TamandaI'e' .15 ti-iunf.os, sendo cinco as

ARQUEIROS VASADOS • Qgo aman are x ocalUva: ICO;, . ' ;
. ,

.

'2 T U 'R N O de'l'rotas sofridas e quatro �Ill·

"Mattro. (Paula' Ramos) .. .. .. '.. 13 . .

,.0. ,,' .

.

Jates, Suá ';'itóriu mai,s dilatada
Toníco (Ta�andal'é) .. .. .. .. -12 Não Se 'verificou. .

.nEN "'LID'""'DES M'A'XIMAS APROVEITADAS foi,' c'ontra -o Luxem
..
burg.o ('9 x!'),Tat6. (Gu-al;Çl.nÍ) " .. ." .. ..... ... 9 .c: ",ã. '.ti.

'
.

.

.

� 'O' , , (A' .

')'
,

1 clll. 193'1 e sua mai�r consagra-Ihei'ê CE.o;caiu.va) ... ' .-'. 9' sear VRl..... •

�·;h..

"

lA
' 1

. ,ão verH'icou-se ao d�l'I'otar em

W,l,lso11 (_Avaí) ./. -'; . 7 ..�"",oÍl . \. _vai)' '.' .. ..

'N,r '1" "1AtI't· ) l' 1954 a HungÍ'ia por 3 x 2 I-ey�n-Dadan (Atlê-tico) /_ 7 l,e son'" ...... e lCO .... . .... � .

Argentino' CT'amartdaré) ., 6 P,Ii;NALIDÁDES MA'JÚMAS DESPERDI'ÇAD�S" '.,ando em consc-quonciU. 9' tÜ�'I�.
Nll�o.n (Atlético) ..

_

6 L:h.ll'o'(Avaí) ;.,,, : ' .. t, máximo .

•hime (Guaraní) :. . 4 Ali\.oi'in (Bocaiu'va·) .. ..

'.....•.'.' ..
-

.. : J_i
Jeãozin·ho _(Atlétic('» -3

,,-'
- ",Ã_ S P- I R A- N T E S

..

D.inlmâ.. -(Figu�_irense) .. .. .. 3�; ��êt .lngar 'r:;,#;tléticp,. 5 B'.,P· "

Helio (Bo'ea')
..

.

3' 2}j' .J� J''''- Y '':Bdiraiuva e' Figueirense, 6 '"

. (_�h'o: (Figúeill�;�e):: .. : .. : .. ��. .. '3 ';�r�:,;: !"'yX�':' ]\;�aí ·e 'q�atÍ'a:ní; '7
.

, ,�
Porteia (Figueirense) .. . _ .. 2 4:êr,' ,:');

'

. ...:.::;;: Paula Rámos,- 9
I;>ilson (Figueir�nse) '! ... � .. 2 5,� ,�;; ',/'�"��lji"$nd�r�;' 12

-

·4.0
50 ..

�

7.0
I

.

Fl'ança 2 x Bl'asil: 5

,França 7 x Alemanha ,3_
'* y * *

Também os alemães ·obtiveram
n.as GOj}as Mundfais de 'Futébol

* .t
'j'

*

� N�o éxiste; na Suécia, j}ois ,0'1" .

ganizad'or da últiúl.a Taça ·do ".

Múndo, futebol j}rOfission<tk
Cêrca de 350 mil pessoas pl'ati-
cam o popular esporte bretão ·n-a

teu!, do rei GUBta�o"· Ad{)lf,o.

I
I

.t' _
'P'

"1 ";:-.

":PROGRAMA fAR-A�f) ..MES DE,
OÚTUBOO,

.__

.

,:'Día .12 DOMlNGQ :�: Ves'
tal dançànte"eom!Zaia�;-Seli"con'�·
junto, inlcie _as 21 no..ras�: .'

.,....

N. O T,A., :Reservl\Í. de
. mesas., na -séde .dO 'Club.e. E� 'iÂdis
pensáyel '3 ,aÍ)r�S'�pta$ãct. dá . éar� :,fj
,!ei�a soeial oú,o 'làtiô1lo. mês -cor- ' :�

.�
��nje.' . ':. ':;:1tf���;:<.\: 'i .' ., �<:
I

'-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



�PtoI.11R�MAYA: Domínio a�soloto lia mente �Bmana-
��PR,ESÉNTAÇ9ES DI? CA�A'TER, EDUCATivo, COM CfÊNCIA PARA-PSIQUIC AS, PSICOLOGIA �X-'�Oi PERIMENTA� . NUM, DOMINIO INPRESSIONANTE DA MENTE - TESTES PA RA DETERMINAR A"'_.'

,

.

. .

ACUIDADE E ,INTELIGENCIA ,INDIVIDUAIS - A, CIENCIA MENTALISTA PO DE SER, APLICADA

INA PEDAGOGIA' INFANTIL -, O,· EMPREGO DO ·HIPNOTISMO NA MEDICI NA E' ODONTOLOGIA
NAO PODE SER EMPREGADO CORREN,TEMENTE - DIRIGIRA'" AMANHÃ, DE OLHOS VENDA-

,

-

DpS, UM AUTOMOVEL NO CENTRO D A CAPITAL. .

.�...P'I",..•.;,;,.,._._••._..,._••���.�_...........�• .;a..,.-........ .�. . .._.._,._...��.......:...-.,........_...._.._._,.#:;,..........Iniciando sua carreira co- velmente, aqueles que alme- para-psíquícas e da psícolo- I infantil. Amanhã,
.

no

cen-I
olhos completamente ven

'mo Mentalista em Curltib9.; [am ganhar dinheiro com gia experimental, ou seja, a ' tro da cidade,' Kar-Maya di- dados, tendo apenas um
o prof. Kar-Maya é 'hoje facilidade, aparecem aos própria Ciência Mentalista, I ríglrá um automóvel, com o guia mental, pois é um tra
um nome nessa importante olhos -

do povo com autêntí- tem 'emprego na pedagogia' trânsito normal, com os balho à base da Telepatia.'
Ciência cuia autoridade 4 cos gêníçs, -muítas vezes sob

Iii.. '

.

,

reconhecida em todo o país o manto da "cátedra", en
e até mesmo. em países co- sinand9 a quem quer. que �
mo Argentina. é Uruguai. seja.� "o que se leva anos e

Apresentando-se' atualmen- muita habílídade para se

te no Teatro" "Alvará de ap:render, agindo i:- de dois
-'Carvalho", onde já esteve modos" .negatívos:

.

exercíeío
há 18 anos, o prof. Kar·- ilegal da profissão e vulga
'Maya tem cdm as suas apre- rizando . uma Ciência que
sentações superlotadd aque- mal aprenderam.
la tradicional casa de espe- HIPNOTISMO NA MEDI-
táculos, batendo mesmo o CINA
"record" estatístico de '1- "No restaurante " do Lux
fluência popular, represen- Hotel,' onde nos concedeu
tada por todas as classes esta entrevista, disse-nos o

sociais aplaudindo e consa- prof. Kar-Maya que o em-.

grando :as demonstrações de prego do Hipnotismo na me

caráter educatívo com Ciên- dícína, bem como na odon
cias para-psíquic�s, psícolo- tologia, é limitadíssimo, não
gía experimental, num do- operando milagres como
mínío . absoluto da mente comumente se pensa. trma
humana e testes para de- vez, que não pode ser em
terminar o grau de acuída- pregado correntemente, poís
de e inteligência índíví-} a sua aplicação requer mui-

" duais, sendo' o único profes- .ta; ha�ilidade ' e tempo, o
sor no gênero em nosso. HIpnotll?mo 'tem recursos

-

país. Profundo 'conhecedol muito limitados 'naqueles
do assunto, portador de cre- 'dois ramos científicos e, � • la__ ..... w. ,... _W .. ..
dencíaís que afastam, logo �onseqp.entemente,. seu .uso "" ..à primeira vista, quaisquer Para esses, obj!:ltivos, não

II1II., . Come'r'C.I·O� '. cem a Praga Co'm'·unl·sta II1IIdúvidas a respeito, de sua chega ao ponto em que faz ... '

...reconhecida autorídade larga publícídade, anun- II1II .

I11III
Kar-Maya representa o ve�· ciando verdadeiros milagres ...

.

FERNANDO SOUTO MAIOR
',' ...

dadeiro homem de Ciência em gabinêtes médicos e, Aqueles que advogam a causa' do, rea- vê a reação daqueles que, humílhados, I11III
que- deve ser prestigiado pe - I odontológicos. tamento das/relações diplomáticas e co- estão ná contigência dolorosa de adquí- ...
lo povo e pelas próprias au- Adiantou-nos o prof. Kar- • merciais do Brasil com a União Soviéti- rir produtos vindos da cortina de '-ferro, •toridades que, ��itas veZC3, ,Ma;va, que é perito em cál- ca podem assim ser classificados: agen- porque êsses inimigos da pátria e do

...estendem ,.as maos a falsos culos mentais, etc., que na- • tes da praga comunista, que desejam, ar- povo omitem o notícíárío, e não revelam' ...
e aventure�ros_ domínadores ; turalmente o emprego do II1II dentemente, transformar nosso pais num a- verdadeira face do p,roblema. I11III
da vontade, e da mente, tor- Hipnotismo na medicina e ... s a t é I i t e manobrado pelos tiranos Um telegrama chegado, agora, de, Co- ....
n· '. c�nse��e�temen� : na odontologia 'é um fato, II1II da foice e do martelo, 'ou simples íno- lombo, revela que os ceiloneses se ,quei-' •e, nOCIVOS a CIenCIa, ao: mas não como se' acreditr.. ... centes úteis, rebocadós pelos veículos da xam da inferioridade do carvão forneei
ponto de vulgarizá-la ,0,0, No consultório do dr. Clau- • �ubversão, da ana,rquia" :,do desrespe}to do pela China Comu�ista. Vejamos, o •extremo I TT M f a ordem moral e a famIlIa. As relaçoes que diz o telegrama. EIS o seu texto inte-T ,�. sen, ,n,ar- aya ez uma de- • diplomáticas e comerciais"do Brasil com !traI: "O embarque de carvão recém-che- • fi IA êsse respeito" l)ode-,se monstração de Hipno-Don ..

II1II a praga comunista seriam uma ponte, gado da China Comunista é tão ruim ou I11III age açãoafirmar que no Brasil as 8._?- t tologia,. com suc.esso abso-
... por onde os inimigos da pátria importa- pior do que ,o embarque anterior, que'" _toridades competentes nau

I
luto. DIsse-nos amda o prof.

exercem uma fiscalizaçãq Kat-Maya que as Ciênciás • riam_ o material suficiente para a de,s- provocou o protesto das autoridades fer- .' JElrlJSALEM
l'igorosa, com o 'objetivo de . tru�ção do posso país, com� j� estão d�s- :oviárias eeilonêsas, segundo revela ho-

I11III jmo di.a da F�sta do
náU. permitir que o',indiyi- • trUldos paIses como a Poloma, HungrIa, Je o "Ceylon Observer". O jornal infor- II' '.' .

J' China, e tantos outros satélites desven- ma que as ferrovias
. >

,,'
" ,�duo sem bredenciais se exi· I11III turados, desgraçados e escravos da tira-

_ de carvão da China I
wante ,.a tradição seu de'stino éba, prejt,tdicando' os verda-, c::' III'

,

deiros 'Profissionais que, _por
� .ii nia russa. Se não bastassem êsses f Comunista a e carvão é tão ruim • fixad·o para Q ano 'vindouro os

l��s�u;;v�e:z�,�f:ic�a�m��d�e;®ir:e:tl��iia�-��:�������p���III'�SEo:b�a�a�l�e�aJç���d�e�qrU�e. �� OOP��q��q� no�� �mciro ri�sda�na�a���nh��
O

'
. toáa am os pas comumstas, como Se enVIado pela Chma. O prImeIro embar' • 1 cerimônia da "Flagelação"êles não realizassem um _ trabalho de sa·, que fo\ de 35.QOO tonelaAasl Era ordiná· ,., ,

. ".
.

'pa, teríamos a nosso favo� a qualidade rio o carvão recebido que as fogUistas • .-.nv0lvldos em seus chales ile

má dos produtos ofertados pelos tiranos chegaram R. ameaçar de entrar em gre- II1II )l'aç&_o; 'os fi,é�s' re�nidos em to-

comunistas e os seus asseclas. Negociar ve. VerifIcaram-se -vários defeitos nas ,10- III'- do o país se' flagelaram, conso

com a URSS equivaleria a colocar ,em inferior do combustível. A ferrovia pro- II1II 1nte '0' ritual 'an'tigo, para pe,eminente perigo as nosSas instituições comotivas;-' provocados pela qualidade ... ,. "

•
:IiI' a Deus o perdão. de seus pe-democráticas, o respeito à fam.ília e à testou junto à'China Comunista. As au-

órdem moral e, sobretudo, comprar, por toridades, comunistas desculparam-se e I11III
�a1ips. Essa éúimÔnia, com 34

preços desvantàjosos, o refugo' que é da- enviaram 0utro embarque, que ora che- ... séculos '. de' existê'nCia';' é prs'c'e
do miseraveJmente para mater de fome 'gou e é t�o ruim ou pior do que o pri- II1II dida de' ui1} pei'!odo de 20 dias
os milhões de escravos da foice e do meiro". Alem de roubar descaradamente ... de' peni'têi1cla e de' orações: DE"

• martelo. Nessa propaganda subversiva. as finanças do Ceilão, a praga comuni,;;· • zenas 'de 1111lhiúes' 'de' fiéis vêla,feita pelos pasquins da praga comunis_..: ta ainda causa prejuizos, danificando as .

..... ta, laal'ando .como matilhas de cães locomotivas' com o péssimo combustível. � raro a' noite ante·riol' recitando:
acossando 'os indefêsos" há um fato a É a sabotagem cont:r:a o país, a sabota- • liturgia' bll)!ic'a' e" pe'dinclo

..

a

t destacar: na linguagem virulenta, des- gem que os agentes da praga comunista 'II1II Deu� tere'm U111 júlg'ament-o fa

• medida e atentatória à honra alheia, es- querem implantar no Brasil, com o rea- ... vorável 'no dia 'conhecido 'ein 'to
. "sa mesma honra que é enxovalhada na tamento dos nossas relaçõe§ diplomáti, I11III' do o mundo judáico sob" Russia e no seio dos comunistas, não se, cas e comerciais com aURSS.'" o nome

__, � __ 9IL de' "�Iogha'n'naJRablia".
"

o PLEITO DO DIA .3

Completamente vendado, o prof. Kar-Maya dirigirá, amannã, um automóvel no
centro. da capital, em meio ao trânsito normal

'

Não ha,verá' ,desünião:
W'.'�S.tHNGTON· - G - o pre- contra .previsões desse .gêll'ero,

sidente Elisenhowe·r se declarou' que' não podem, disse éle, "senã{>

certo de que e'm caso de. con-I tornar mais ousados nossos ini,

flitQ com "a� fôrças do comu- rlligos e quase' in'evi!jj:el '0 eon

nismo" I> pe-vo american-o se flito, que, estou certo, ambos.

e'nconh:.aria "unido para assegu- procur.am evitar'�.
.

rar seu 'sucesso no conflito". - "Acredito, disse o presid'en-
te., que' .a maior parte de n�ssos

Em uma carta dirigida ao se- amigos e aliados ficariam admi
nador democrata Theod·orz Gre- rados se ·o� Estados

\
Unidos des

.en que l;ecente'mente eritic'ou a sem o espetáculo da fraqueza e

politica americana na questã,o da i'etirada, diante' da agressão
dE). Formosa, e expl'essou o re� al�mada s�no-soviética".
ceio de uma di'visão do país em O presidente Eisenliowà de-

�cas·b d'e guerra no ExtreJ1lO clarou {Jue "observará' 'escrupu
Oric'nte ' o presidente protestoU' losame'nte os limites" impostos"

• .pelo Com'esso à defesa de Qu'e-

Viajante IhJ.stre mQy e Matsl).
Tendo o senador Grec'ri 'emi-

SR. ACELON SOUZA tido dúvidas sôbre a nec/ssida-

Viajando p:elo supe-r-convair
do consórcio TAC-CRUZEIRO
DO SUL seguiu ontem para
P&rto A\legre o sr. Acelon Sou

za pesso.a 'altamente relacIonada
cm noss'os meios cOTllerciais e

sociais que foi tratar' de assun

tos l'e�evantes nl;l bêla 'capi�'1l
·gaúeha.

conhec-id·os, no Estado, para o

Se�ado da República:

BIGUAÇU'
CELSO _

IRINEU ..:..

/ C. "GOMES

Não nos sendo possível con-

seguir dado� totais � exatos sô

bre ,'as votações das ,lege'ndas pa

.ra a Câmara ':«'ederal .

e Assem

bléia Leg'islaÜvà, hem como pa

ra a Câmara, na Capital, limi-

tando-nos, por enquanto, a di- -TIMBO'

vulgar os re'sultados finais já
' , ,

CELSO _"

IRINEU·_

C, GOMES

TI.JUCAS
ile "vital" da defesa d'e Que'l11oy,
o presidente lhe' observa que
acolhe' favorà.v>elmente "as opi
niões e os c,bnselh-os dos ou

tros", mas que foi eleito presi
dente pelo povo ame'ricano e que
em consequência, lhe cabe, co

mo presidente e· comandant'e
chefe 'das fôrças armadas, tomar
as decisões a respei{o,

CELSO

,nlINEU -

C. GOMES

SEA'RA

CELSO'-,
• IRINEU, -, ,

C. 'GOMES,-.

'{lO DAS ANTA,S .,

..

Cm.,SO . ..,.."

IRINEU -�

C. GOMES _

e' .pague
depois .MARAVILHÁ· -

CELSO _

IRINEU -

C. GOMÉS•••••••••••••••••••••••••
MONDAI

CELSO

IRINEU -

C. GOMES

BRUSQUE, "

-_ utilizando \ ,

NOVA TRENTO

I,
CELS.Q " ,

"
,2.9�9

IRINÉU _ 4.741

C. ,GOMES -:-: ,,1.9i.l

2.240
1,592

648

- '2.286
2.668

982

1.640

1.l3S,
, ,50,5

, ,70.6,
"64'5
141

2,262
·2.lJ92 '

136

.' 813

1.192

94

, :

. ,.informações "

. Agêrida TAC'CRUZEIRO DO SUL
,

Rua Felipe Schmitd. 24 fones: 21-11 e 37-00

CUNIIA.PORÃ - �'l
CELSO- 301'

IRINEU _ 759
C. GOMES -

'

7:1
, ,

260

478

93

.

Proilíidas' réüniões

Bôo· ·Colocacâo
. ,

-' Importante organização preCisa' de· empregados do se�o masculino,' para ,t ,s:el'viços de escritório, com boa redação em portl,lg\1ês, firme em cálculos, in\- w

i ciativa 'pl'ópria e Gonhecimentqs g,e,rai� d� s,e!v�ços de escritório. Idade - 23 a �� '30 anos. Emprêgo com pof,sibilidade de progresso E' de futuro: Os' candidatos de.. ,
j V,erão possuir, pelQ' menos, o cursQ: se. c,und",âr,. ia,

-

c,offiPleto
ou cursando. Cartas in-

�I: dicando idade, capacidadE', _çxpertêilclia; � oFiienado desejado para a Caixa Pos..

i - tal 62, nesta cidade. ' , ., .. ;. �"x.'. '.

.

..()._.()....()._.u.....()CtiI!»(}�)�)�'��c: � .-.n o.... ()__()..

,CELSO -

IRINEU -

C. GOMES -

CAÇADOR
CELSO
IRINEU -

C. GOMES -

ITA'

CELSO:,
niINEU, -
-c. GOMES-

(Cont. da 1.a pág.)
de 1945 que obrigou o go
vêrno Ramirez a pôr em li
berdade' o cordnel Peron
então preso na ilha de Mar:
tin Garcia.

.

A cidade apretentava,
hoje, um aspecto de relati
.va calma, ao mesmo tempo
que os estudantes ,se refa
ziam das violentas desor
dens da noite de sexta-fei
ra. O ministro do Interior,
Alfredo Vitolo, advertiu que
o _govêrno recorrerá a me·
dídas severas para manter
a Qr-dem, caso continuem os
'conflitos �a semana pas
sada. ,A polícia, anunciou :)
cancelamento da grande
cqncentração anunciada pe-'
10J> estudantes católicos ps-

Instituto Brasil-:EsJados Unidos
CONFERÊNCIA

O Instituto Brasil Esta
dos Ünidos de FlorianópoÍis
convida os seus Membros,
Alunos e demais pessoas in
teressádas, para a Palestra
em inglês, do Prof. John C.
Scafe, sô!?re o tema: AME-

RICAN· C0RPORATIONS
BECOME CITIZENS (Cor
porações Americanas tor
nam-se Cidadãs) a realizar
se no dia 8, quarta-teíra,
às 20.30 hor(s..

FLOlllANÓPOLIS, TERÇA FEl.RA, 7 DE OU1'Ul,3�O D,m 1?58

�irml� E rR�GRE�M3TECII��
.

Foram mais uma vez,
.

zadas pelas socíedades anõ

I :confirmadals, no ano pas- . nimas 1}0 Brasil! as quais
. sado as preferências, dos totalizaram 61,7 biliões de,
! linvestimentos pelas abívi- .cruzeiros.
dades básicas ou as do ní
vel ItednológÍC'o mais alto.

Os setores

Já não resta dúvida quan- lumosas inversões foram,
to .à

-

posição predominante �
#

pera ordem de grandeza, ps
-

da indústria, assegurada
'desde algum tempo, sôbre

seguintes ': s íd e r ú rgico.
(5,2 biHõeB) q�í:�ico e iar"'"

, .' \
macêutico (4,6 biliões), pe-

trolífero (4 biliões) e me
emissões de capital vem ca- talúrgÍ'co (3,4 -biliões). A,
bendo, nos últimos anos, maior parte das emissões
aos empreendímantoa . in:- r�;��ltou de capital' de .so
dustriais, Em 1951, a in-

.cíedado., já existentes quer
dústria absorveu 35,7 bi'-,'

'

através de subsorjções em

dinheiro (18)9 biliões), quer
de, reavaliação de ativos .,

(4,3 biliões) e outras' 0p·3-

'ações (20,3 hiliões)', Os

capitais emitidos por novas

sociedades anônimàs índus

triai-s elevaram-se a 2,2 bi
liões de cruz,eiros.

os demais ramos de' atívl
dade. Ma is da metade das

liões 'de- cruzeiros, quantia
que representa 59% das
emissões de capital realí-

Rilúal da
.

_.,'

1.167

·1.442
53

,:A. �a'nalização de recur

sos para as atividades pro

dJiti� " de mais elevados
-

-.-.�

padrões técnico� trãnspa-
rece também dos dados re

ferentes ao crédito bancá'

do. Só por intermédio' do

Banco do Brasll fdram

concedidos, em 19,57, auxí.,.

lios no. valor de 1,2 biliões

de cl'uzeiros para a aqui
sição de máquinas agríco
las, entre as quais' 20.166
tratores, além d� p�rto) �

2
.
biliões para racionaliza ...

'ção e aperfeiçoamento d\)'S
,métodos de produção ag,rí-,
cola e pecuária. Na esfera -

do crédito indústria, des

tacaram�se as' inversões d:l

respectiva Carteira daque-
le estabeltlcimento bancá'-

. ,

ri'ü destinadas às indústria",
CRICIUMA

CELSO

IRINJÚj -
C. GOMES'�

3.138
3,668

3.751

de mecânica pesada, ma:"
terial elétrico nylon e plas-

, ,

tificantes,� adubos quí�i-
cos, eneqria elétrica e tne

talurgia.2.607

1.931

614

SÃO JO'SE' 'DÓ' cÉÍ)R'Ó
"CÉLSÓ -

,IRINEU -

C. GO�IES -

\

ITUPÓRANGA
CELSO
IRINEU _

C, GOMES ':_'

,

CIMENTO
METALURGICA

, ATLAS S/A

284

1.050

28
2.442

2,513

362
�

Deodoro IS

• • •
ra a tarde de têrça-feira em, cou-se ná estação ferroviá
frenté�' ao Congresso, a fim ria, na parte norte desta ci
de aplàlidir o voto unânime dade, entre grUpos rivais do
ào Se;nado a' favor "das uni- sindicato ferroviário, em cu
veÍ'sidades. privadas . (cá'tó- jo' seio se trava uma luta.
lic'as)'. ,depois, de t�r ,a Ca- pelo contrôle da entidade.
mara' votado cinco vêzes a Houve quato,rze feridos,.
medida. ," entre êles, dozé ferroviá�
O ministrO da Educação,' rios e dois passageiros de

dr. Louis R. Mackay;' em um trem que chegava proce-,
discul'sO ,pelo, rádio" fêz um dente de Buenos Aires{
apêlo" .ont.exu, iI., noite, , par� O' vespertino, "Critica",
o estabelecimento da ordem escreve: - "E' evidente a
e anunciou garantiás pará infiltracão comunista entre
os

_ estudim,tes
'

que deseja· os estudantes -que 'se' l;ebe
rem retornar às aulas.' A si- larain contra as a\1torida
tuação parec,e norhializú-- qes". O mesmo jornal affr
se, 't�lllb�m, ,no interior QQ ma' que a ":Internacional"
país, depois' dos conflitos- de . foi cantada por grupos de
La plati, 'l'ucumah, Córdo-" civis que "colaboravam"
ba, Méndoza e Paraná.' 'com os estudantes em SU:l
Violento tIroteio verifi-, ,luta contra a polícia:
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