
, N.o -: 15,003

iUBEN. ·_.'P·1�',"1(1'�_•.;t"...._"'�I

.,.....".
� P1ÇlUfANDJ!8. Da' AQm1IO

�
.

-

'

.)
.

,',

\

ANO II

Cr$ 30,00

no
'.

Manifesto de Jango Uivide o PTB
NlTER(!I, 31 (OE) - O

díretõrío do PTB do Estado
do Rio vai reunir-se hoje,
aüm de, tomar posição em

tõrne 'da situação interna,
criada 'pelo manifestb, do '

ex-presidente' Goulart, lido
na Câmara Federal pelo li
der Doutel de Andrade, :J!:s
te fato, provocou cisão' nus
hostes petebístas.

Jerrorlsmo
em MHão

censeguíu .fugir ontem nas

proximidades da Central do
Brasil.

OIHmas Notícias: .

ONTEM E HOJE NO MUNDO
RECIFE - o Tribunal de

Jus ti ç a de Pernambuco

apreciará na próxima quin
ta-feir�, o proé'.()s�o d() }Ja
dre Osanás Siq\w.ii'a. que
há tempos' assassi).10U D.

Expedito Lopes, Bispç de
Garanhúns.

RIO - Yeda Maria Var-
•

gas ir!1, na próxima segunda
feira à, cidade fluminense
de Friburgo. Miss Univer
so 63, participará da segun
da Festa da Cerveja.

RIO - O Governador Ar·

thur Reü; do Aamazonas,
deverá encontrar-se ainda
na tarde :de hoje com o Mi

nistro da Fazenda, Tratará

4a liberação de verba de

dois bilhões de cruzeiros,

RIO -;- Está prevista para
o próxim:o dia 19, a ch.ega�
da' ao Rio do Presidente do

Senegal, sr" Leopold Se
nhór: Q visitante, que p�r
manecerá 5 dias em nosso

pai,s. .
�rá hóspede oficial

do Palácio da Alvorada.

PORTO· AJ..EGRE

Exército, ,
OID Porto Alegre:

Estarão pre::;cnLes ci Cklve]'
no:dor }Uldo Mr>neguetti c

{,adas as autoridades do Rio
,

.

Grande do Sul.

NITJ;:::rWt -- A propósitO
de

.

sugestão de um
.

deputa
do fltUIlj.nense para a Í11Stl

tuição de um emprésti1l1G
compulsório "lJara que pos
sa proporcionar fundos' ne'
cessários ao paga,mento d..

aumento de venclment05 dI!
flUlcionalismo estadual, G

Governador Paulo Torres
fará·, importante pl'Onuncia-,
mento ..

, RIO

Adhemar

o Governador
de BarrQS

.

está

( ,

FLORIANóPOLIS, (ti!EBçA-1BAI)', V 'DES� OB l1li - BQJÇAO DE Bom
,.

.

.\

Cipriotas
Afirma

estão diSpo$tos a morrerpela vi,tõria
Arcebis

J

CAIBO, 31 (OE) - o Pr�sideDle,.a:
kárius afirmou' DO Egito que o pov� clfrio�'
Ia pode. morrer pela causa 'lIa vitória;. na
questão da ilha. Por outro lado, o '.,si.,
dente Nasser está

.

es�udando o pedid.t· de
auxílIo, qae lhe loi formulado pélo P"siR
dente cipriota;' em Alexandria. Nassers:ode
clarou 'lua nã'o poupará esforços, para ,ro�
ceder a solução pacífica 'da questão cipriõ
ta.

sendo homenageado nêste

momento na revista "O.Cru-

zeiro" com um altb.ôço,
la sua participação na

voJução,

j BRASíLIA
.

- O Ministro

o

.�

-T-AG,- :�B�E:::0�S�;!::�� I
(Sfat,ese do �etim GeometeorolÓgico. eh' I..a. SEIXAS NF . �'I'i1liJ;l �1f; n;" "'ua 11.:0.. !in

,

I .

dia 1.· de setembro dc'1961
te Fl;ia:' Negativo; Pressão Ai'lilosférica Media!
3 milibares; Temperatura Mêdia: 22.3° centígra
Umidade Hclati"a l\'télUa: 9LO�o; Pluvlusldader.

nms: Negativo - 12,5 mms: Negativo - cumu
- Círrus - Nevoeiro - Tempo Médio: Estávol.

po 'Makarius
Show Internacional- no Clube 'Buze

-

l\iáriha Basehi.._ A ,Voz
de ')uro da Uúlia, U'l1 grau
de cartaz que faz parte
do SBOW DE, ESTRELAS.
do -Baíle da Judependên-

çia, no Clube Dose,

A 'sociedade floríanópo
Iítana na próxima sexta

feira, no Clube Doze de

Agôsto, terá a oportunída
de de assistir um espeta
cular Shaw dc Estréius e

Astros; com artísta, de re-

nome ínternacíonat. .,1\ 1e:;:-'
ta. denomínada Baile da

Independência, sem ho-:

menagem a S'"nana da
:tbátria. Promoção ;'10 l1t)�,,_;')'
.Reporter

.

.social Lázaro
Bal·tolomcu.

O "SHaW", ser.i apre

sentado durant � n b vile.
em intervalos d{' rJi1:ti'enta
minutos, O traje ',r,'_í n de

,

passeio,
\.

MARTHA B.\SCHL .'� voz

de.ouro da Itálh\
CLAUDIO VEL \SQUE.4

Galã de ritmos mo(:(�l':lC'3
ELSA LARANJ.El1tJ\

. (!laudiJ: Ve.la'squcz, galã di:

,ritmo); JlIodernos ilOll1'lugra,·
.
do com Sllcessos" CJU di

vel'SO:; países das Amerieas.
Vai se apresentar nO CIu

'!l� ,Doze"", J.lró�ina:'. sexta.;.
I. ,'.�W1:l.I';";"

Sucesso da música popular
. brasíleíra.

LOS TR:es DO CHILE

Detentores do Disco de

Ouro do Chile:
�ENA ,

MEDEAN0
Rainha da TV Argentina.

Silvio Mota Presta- Oepoim'ento
RIO, 31 (OE) -, A Ia. cat� dos Metalúrgicos oev,

Auditoria Militar iniciara ridas U11 marçb último. Se
esta �,urcle tomaela de üe- rá Inicialmente tom�.do D

pohnénto sobre as mani- depoimento d') cx-Minis
festaçõcb de marinheil':'s'l; . tro da Marinlla, AiD1!nlllte
fuZileiros Navais, 110 3indi- Sgvio Mota.'

): .'

.,

lO(UIVnn GlIHO
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Brasília OHNIK�J I!S,,��:lI:U soaOl.
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Prunto o ante-projeto! do
Huspii,J das Clínicas

-

E�tá concluido o

pro'Jeto do Hospital
Clinicàs da USC, que l>e1\1
eelificado no Conjunto Uni
yersitário d� Trindade,

.
Sexta-feira, o prOfei33"I'

Odair Pacheco Pedroso.
Técnico em Organização
Hospitalar e uma das maio-

( res autoridades do conti
nente em l?lanificação de

Hospitais, acompanhaJo (D

arquiteto Hélio Ferreira
Pinto, esteve na Reitoria.
quando, entrc'gôu ao p 'l -

fessor João David Ferreil':.l
Lima o referido ante-r-ro
jeto, Como se sabe, o 'Rei
tal' Ferreira Lima llavia
solicitado urgência na pla
nificação daquela UllWaq.e
hospitalar € seguYÍdo tsta
mos informados as obras
também merecerão �.!l·atel'
prioritário.

"Cara de'Cavalo" Cominua Foragido
, RIP, 31 (OE) - As· pplí
elas Civil e militar da oua
nabara, continuam vascu

lhando jadOs os antros de

malandragem, em busca do

assasslno . conhecido como

Cara de Cavalo. Durante as

batidas, já se registraram
inúmeras prisões de ladrões
e criminosos. Depots de de
morada troca de tíros com

pbliCia:iS, Cara dê Cavulo

. SALVADOR, �ll (OE)' -

Fontes da Sec�eta1ia de Se-

gurança desta Capital, in-
.

ootMn-n7 (.�"ll!''' 3HUvl'�
v
f'OJ:mmn que o \ex-góvernn- .: ,' .:' ,', u.��':��it ;;)'ª�

,

,.,�II:' Deixou a UDN
dor Seixas Dória, de Sorgí- a 3.QUO opuaZ,p.LG�à�tJ liS.a ii! BAa.Ç)S�. são paulo', 31 (OE') __

pe, teria sido enviado nova-
ft -'r:- � ---

MILAO, 3) {OE) - Ter-. mente para a ilha de Fel' \

.

iftJ.YS·II.' 'lr
..

Nv ....nU·!!IIi''i'f.''OSSy· Presidente.·:. da ELETRCk
rorístas quo. ocupavam um 'V JhI • .lu u,ft J'I"AS dirigi +�-

.

nando de Noronha. O jurís- .'. .

.'
. .

. :iJ�', tf COfW>l; u ';:):DN,
automõvel de cõr l:mita,' n.. pu

t. 81ft.
,

.
.

,

ta Nelson. H�mgria, a,dvoga-
.

u43 .aA ano:' S,.;J
"

.

eomunícando Il,:U desííga- :

la.ll"al':im.. mi-lu bomba na' ,'# ,
.

,
.

.." do do preso polítíço, ao quo
.

i: ,. .

.. ," ." meu (;0 do partuio. I) sr,

entrada da Chf'fuJllra de ro-
H\) sabe vaí 'se avistar hoje apUl.tlü a .e�o� e lJn�i!ISU! �.I�S �O "1JAn:.:,·,:· Marcondca ))'en.'l.1..:. fie').V

Iícía desta cidade na ma-
� u- &'1 'V.:

• <"
•

_

com o Presidente do S\lpro.'
<

•

-

Hl,;'HStaclo ',,' ,1 ,;ierÜs.t�lS
nhá de hoje, danificando as

no T"lo ']i' ti 1
- ---'- (jUC ;'R' colocara-n contra a

t d " <l O· , "
'. I1v,urJllJ e ora,. ares- . -

.'

por as e '\ii. ro, atBnluuo
P"'l-to d d

.

'
. ., t CO'111)l'" de .�.( 'lces" I'.:i.l·i·"''''.

J
' ,... o esapa,re<;lmentQ
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Preside�te �da Rt;ptiblica: � Reunião dos ;Produtores de Café
sancionou sem vetos a, 101 '

.
.

.

..

que altera os artigos 21.03 c SilO ,PAULO, 31 (gE)' � do n'tu,ndiaJ pcla Cúmara dD

283
.

do CÓdl&O da -Justi�.u
Y A nu ta C�I sôhrlJ o eaf6,' ReproseB{,u.n:tQS c1()� ,Efoituclo .

.Militar, Por out:ro lado, em 'con�ituidl:1 1,18- pressas piJ,l'a Unido�.;\ (k.'Í?,i'io, do CÇIll·

encontro que mdnteve 110-' estudUr 'a c11se que abala a: .. gJ'e�}so nOl'tú-V11.wricano, no

O jc com o Marechal Castelo nor-ba agricultura, p:retcnde entenc!n' da r'PI, representa
Gti!. Justino Al-ves Bastos, Branco, o Ministro Campós, sugerir ao Govél11o a con-

. 51 fJxtinçüo do uçârdo, uma

de'10rá assumi.r hoje ús. 11 p\11éstrou com o qhofe da vocu9úO de uma 3'eumao ve;'. que o>' Testados UniU?s
horas o' Cornando do II Iv Nacão sôbré o ant&projeto dos paié;c:-; pl'odut.orÇ!s,})n ,Cí!D:,(HECm <1.!)l'oxull!1dal11cn·

eni' reL1ação flllal �óbro COU1- Ta exalJle do pl'olJl('lJl:l eJ'ia- ., 11 1'J" u <.1:.. j)\'OdtH,:ão I1m11-

cidência de' mUllI:'!aWló. elo pur1i rejciç5.(,Í -10 m:Õr· d.i<J.l d'] cariS.

Seixas Daria estaria em

Fernando de Noronh�

Quase uma centena de feridos

nesastre na Belo Horizonte
BELO ·HORIZONTE, 31

(OE) - A- Polícia ·de Belo
ont,em na BR-7, Kll.1. :JiS. eom

um .õnibps carregado de ex-'

cursionistas, qUe chocou

sé violentamente contra

outro que estava estacio-
'mar que identificou 'as se-'

gUintes vítimas f�tais do

desa,stl'e de ontem na rodo-
via Belo Horizonte·Brasília,
BR-7: Antônio· Amlln:ósio' ._:.,- _

Gonçalves, Hachid Perez,. D ti'
j

dGilberto Eustáqllio Gomes,
.. OU e vai ser processa o

Gessy Augusta do CaI'mo, _
•

atriz cta TV Ita'colomi,. Le

nÍsio Resende'. Pires, Mathu

salem Matos Massula, Fran

cisca Alves Teixeira e Lídia

Rodrié,'Ues de Melo, Outros
cadáyc\reS""estão no Institu
to ,Médic(jr tegal, a' espera

da EdUcação c01npaliecerá de parentes' que venham

'RIO � Sel'á reque.rida es- hoje uerante _a Cftmara Fe- identificá-los, pois em sua

ta t,<>"'rle o internamento de deral,· afim de ex-p1i.car
.

a 'n1aioria, ficaram borrivel

Ronaldo Guilherme de Sou- -. polít-ica que "em seguindo a mente_ mutilados.
sa Castro numa casa de frente ela pai3tar: Quinta-fei- 60 médicos da Capital
saúde, para subiTietet-se .

a : Ta-, .

cbl1'l 'cf mOSl'no übjet.ivo, ll'l.ineita fOl'am mobilizados

tratamento de soriotêrapia,' compa:recer� ,perant� aquc- pal'a, os hos)?itais' que a11 "
Como se sabe, Ronaldo foi la Casa 'do Congresso, o Mi.- o�istein, afim de dar assis

um dos mata:dores da jo- nistro, da Indústria· e ,Co-,' tê�cia aos feridos em nú

vem Aida Curi. mé'l'cio. ',mero de 75, do desastre de

Hqrizonte acaba de infor-

BRASíLIA, 31 (OE) - O

pe
re-

. Conselho' de Seg\.lrança lia-
ciona1, pedirá licença à Cã-

. mara F�erk:t' pa�'a _proces,
sal' o �putad() Doutel c'e
Andrade, Nos meios politi
cas, admite-se que a, Jicen
ça será concedida, ilérrém

nuelo. Núo foi preciso ate

af:ol'u. o número de víti
ma� fatais.. Vários feridos
estão em estado gTHV0.

não haverá cassação de

mandato, O deputado deve
rá licenciar-se a pedido de
seus corr�ligionários, e

quando voltar não mais as·'

1?umirá a liderança do par
tido.

Castelo: Uma Semana no Rio
" ,

. Outra em Bra'Sí'lia
BRASíLiA, 31 (OE)

------------------�

Comissão da Câmar'á Jún'ior'
visita 'o Dr. Rubens

Uma semana no Rio' e óu
tra em Brasília, é a nova,

rotina implantada pelo' Pre
:;;idcnte da República.. Com
isto, visa o Màrechal

.

Cas

telo Branco a restabelecer
o ritmo de mudança da ad-

ministração pública, para a

Capital da República, No

plano do chefe do GQverno,
está a transferência 110S

prór.iJnos müs('s dos qua
dros de �úpul:15 d� Minis
tério da Fazenda e do Ban

co' do Brasil, para B!asília.

Associação,Coral tem Nova Dire'tori,[ldos Drs, Ai1tônil) Ormo do Amaral Il Silva, esteve.

(Presidente), Enlar..oel Cam em Visita 80/ Dr, Rubens

pos e. Antônio Fernando' de Arruda Raroos, a fim de
__� --_,,;-__---_-_-_ levar" os votos da entidade

pelo . pronto \
restabeleci:

mento do ilustra jCirnalist.a,
. Como se sabe,· em Sua

últimá. remüão a Ci!llttta.

Na manhã de hoj� uma

comissãó de membro3 da

Câmara Júnior, cOlUpo�fa Tem nova diretoria a As- que vai permitir a compra
sociação Coral Çle Florianó· de novas togas para o' Co

polis: J!:m assembléia
.

geral' ral que
-

tem sua pró"Íma'
realizada a· noite passada apresentação oficial. marca;
foi eleita a diretoria que da para novembro I �i!1dou·
tem como presidente o sr_ 1'0, Como parte çla Campa-

J(''''Jor de Florlaí'!.ÓpélliS � [;- José Afonso Schmidt, re- !'_ha Pró Arte Coral· ·set!Í,o
eOl1)'�u., pot lli1anil'l'lidade, nresemtando· a \'itÓI�iE. ela v6ndido3 bm:;us' 6s1Jeciais
deqigmi.r uma comissão !'fÊ� �hapa oLiciá!. Após a e;rJi .' que poderão depois ser tro-

. 'ra visitar o conhecido hó':' ção o plenário aprovo1,l "ii' "bacios por ingressos para o
, �:,; 'rtiiéw.· de imprensa.' .,

,.' campanha.' r!:ó Al'te. por�} l'ecital d$ tlóv;;;niÜ,t'
....

1, :·';Z"�.ií:t1��'.i':;;J'�i;'tii�i��i,�,t�'0j���{t·�,���;��;E��i.*J,#,�·��;,j��.i;���.��L�
...'

�
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Agífador Preso"
, REem, 31. (OE) - (]

agitador comunlsf,a', ,1r;>sé
Mariano. que· dprant!;1 Q

Govêrno de Miguei' Arra.h;
era enca.rregado dê insu
flar' os camponese:; c;n�tra
2 prbpr!edade alhéta por
ordem. d , Governo depôs
to, foi prêso ,pelas au';c!rí

üa.des m11it",reJ p6mambu-

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

da "'Unitas Cinco"
racados no Rio'

belonaves argentinas, clulc
nas e uruguaias. Ainda ama

nhã, o comandante da Fór
ça Tarefa estadulllderu;e,
Almirante Al'thm' Brown,
concederá entrevista colc:.
tiva à imprensa, a oOl'cl0 do
navio capitãnea NORFQU::.

------�--��-�-------

". :n (OEl Estão
"f"'''')r.c na, G1ianabara

,

-(I', a lW.l1Jã de' hoje, os

nav.o:;; br',sileiros e norte·

anJerican0s que participam
da operaGão 'UNITAS 5.

Amanqã deverão chegar as

-,�.�--

Café Continua c'm Crise
SÁO PAULO, 31 (OE) -

o deputado Jorge Curi da
UDN }Jaranaense, falando
hoje a imprensa

.

no aero
porto dc Congonhas, ,infOr·
mau que a intranquilidade
que reinJi entt:e QS cafeicul
jorcs. es.tú levando.a classe

,

.,. ',' � i
-

'8. e1l1!:-{l'aJ' lima o Paruguai,
onde' jà te\-e' inicio o plan
tio em, niassa. àe·càfé, por
parte de lavradores paulis-

,

tas c panma.en5CS U S1'.

Jorge Curi acha que se, nã(_!
foram tomadas medidas SG',
rias. em favor do'n08so prin
c�pal produto, o 'êxodo jri
iniciado poderá ter séria�
consequências, O sr. Jorge
Curi, qUf) .6. membro da CF(

que investiga a crise do c;.(
f�, 'embarcou esta manhü
ém Congohhas com destino
à Brasilia.

.'

./ I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Manoel Mllrtins

OSVALDO MELLO

SEMANA DA PATRIA VAI TRANS

CORRENDO ]3EM.
Transcorre seguindo o o programa esta

belicido para as ccmemoracões do Dia da

Patria nesta Capital.
Dia.2 de Setembro, portanto, amanha

ás 20 horas no Teatro Alvàro de Carvalho,
r,egistar-se-a uma sessão cívica, quando o

'Sr. CeI Argens do Monte Lima, Comandan

te da Guarnição de Floriánópolíse do 14 BC,
fará .após o Hino Nacional, 'uma 'alucução a-

lusiva á data.
,,�

No adro da Catedral, o Coral Santa Cecilia

em conjunto com a Banda. de i)/Iúsica da Po

licia Militar .apresentará alguns números de

seu repertório, inclusive o Hino da Indepen-
dência.

,.

Outras partes do programa,' inclusive uma

conferência pelo Dr. Osvaldo Cabral; da' A-:

cademia Catarinensê de Letras.

No dia '7 dêste mês, ainda em comemo-

ração á data, o Instituto de Educação de Flo

rianópolis terá oportunidade de apresentar
em fOrmatura, devidamente uniformisados,

cerca de três mil alunos.
\

Os ensaios para a grande formatura es-

tão sendo realizados diariamente pela manhà

com uma marcha relas principais praças e

ruas da cida:le.

, Ad muitos annos

o dia de hoje, 10 de Se

tembro de 1964, se constitúe

numa data de real signifi
cância, para as famílias ce

ramístas de Imbítuba. E'

que, esta efeméride, assina-

la, na existência do Dr, João

Rimsa, Diretor' Presidente
da Indústria Cerâmica Irn

bituba S. A., mais uma pri
mavera natalícia. Mais uma

jornada de empreendimentos,
de horas felizes e também,

de, momentos de trabalhos,

oriundos da sua propria
condição de dinâmico ho-

,

mem de indústria. De horas

felizes e momentos de tra

balhos, porque, todos nós,

temos em nossa jornada, em

nossa existência, instantes

de paz, de felicidades, po

rém não nos faltam os mo

mentos de amarguras.

Amigo leitor,' a 'data de

nosso aniversário natalício,

é 'sempre olhada, com cari-.

nho, pois se transforma no

marco que nos relembra, a

nualmente, a passagem de

mais uma época em nosso

existir. E então, sentímo-,
nos mais alegres e nossos

próprios amigos rejubilam

se com a nossa felicidade,

com a continuidade, de nos

sa existência tranquila e fe

líz. Todavia, vamos de ano

para ano, envelhecendo, fi

cando mais distanciados dos

saudosos dias de infância,

que não voltam' mais. Va-

ILUM'INACA-O DO MONUMENTO mos caminhando, lenta- e cal-

mamente, para os nosos úl-

AOS HEROIS
J

CATARINENSES (PARA- tímos .mornentos nesta vida

terrena, tão êheia de díticul-

G-pAI) dades, de surpresas agradá-

Insistimos na neces-:
, �.lc ,-- adiavel da veis é algumas tristes. En-

iluminação condigna parti o monumento no tretanto, não fôsse o desen

volvimento psicológico que

jardim Oliveira Belo, á Praça 15 de Novern-' se acentua, de ano para ano

, em nossa vida, a própria e-

bro. "

b' l' xistência, não teria tantas a-

'Quando da passagem do Fôgo Sim ou-
tracõcs. Lembramos, é ver-,

CO da Pátria, que fez parada á noite j:unto ú- dade, em nossa da,ta natalí-

d 'f 'lt' ri cia de todo um passado já

quele
..m?�u,rn,e_nto foi muito n,ot�,,'

o a a , ...e

paln�\'ilhado, P?-s�o à, ]?asso.

uma llummaçao i ornan;t\��"r,l:a��'i f ,J "
_

'

Reco damos ,ar. ..dia� .fa��l�i- )
- � - dâ

, _{ dé 1 .' ros d nossa "rneníntce. As

Essa falta) com a auun anq-la' \
uz, q . re

manhãs de florid'as primava--

Florianóp'olis possue atualmente não tem ras; as tardes lentas ,e cal

mas de estilo, quando ainda

explicação. crianças, acar1ciadas pela

E não tem mesmo, bondade maternal que nos

rodeava de zêlo, a fim de

que mais tarde, nos tornas

semos pessoas dignas dian

te de Deus. e da socielade.

E' êsse passado, caro .Iei

tor, que nos traz saudades,
no dia de nosso aniversário

natalício. Nos lembramos

da mocidade e suas atra

ções, as iÍusões que se fo

ram, como fôlhas sêcas jo
gadas pelo vento, sem desti

no. Lembramos os amigos
da infância e tudo então,
transforma-se em saudades

e recordações que nos fa

zem sonhar e ,we jamais se

apagam de nossas rnemó-
rias.

nesta oportunidade,
quando abordo o aniversá

rio, natalício do' Dr. 'João

Rirnsa, também imagino as

suas saudades e recordações
da Pátria distante, dos seus

lêdos dias de infância.

Nascido em terras de, a

.lém-mar, em terras distantes

da l�?�ncfÚia Europa. o. in
dustrial Dr. Rimsa, que des

de -cêdo, altmentava o insa

no' desejo de crescer, de pro

gredir na vida. graças ao

seu talento de alma alpinís

tal de espírito altruístico,
pitlcurou, desde os albores

primeiros de jiua mocidade,

um horizonte que lhe servi

se de campo de ação para

arquitetar seu porvir. Mas

'as terras da �urópa, espe

cialmente após sofrer os ru

des golpes causados pela
destruição dos últimos con

flitos bélicos, não oferecia

amplas perspectivas para

quem' desejasse progredir.
E as terras do Brasil, surgi
ram então na mentalidade

de nosso homenageado, co

mo terra da promissão. As

sim foi que, deixando a Pá

tria distante, que lhe serviu

de berço, trazendo consigo
a saudade dos pais, paren

tes e amigos, veio' para sua

nova Pátria" para o Brasil

que o acolheu de braços a

bertos. Aqui chegando, de

sembarcando em solo ban

deirante, iniciou no Estado

cié�o pau�o, su� .nova )01'
natl�� tôda ela pàlill1ilháda
de trabalhos. de sacrifícios

e privações. Mas, leitor a

amigo, o trabalho digni.fica
e enobrece, como diz o ve

lho ditado. Realmente. O tra-

IMPRESSO.RÃ

�\�
�

ELO
,desenhos

I

� cliches'
foi hetas - cató.lo

,

cartazes e çarimbos
impressos em geral

..... � Dapelorio
t

-, �""i::--"'-
{tMPRESSORA' ,MOOÊI,;(0
,:1 ' DE ,_,;
! I', .�

l'eRIVALOO STUART e CIA.\
f RUA DEOO'ORO, Nt.33-A ,I::

FONE 2517 ,�aR,. Hó-Pm.I�
� "'Da-

,

balho bem executado, so- rio e progressivo, vem pres

mente traz o bem estar ao tando relevante serviço de'
. homem, proporcíonando-Ihé-- ,fraternidade humana, agru

um futuro de tranquilidade pando centenas e centenas
.

econômica, O trabalho, pà�' de famílias na sua empresa
ra apresentar bons frutos. - a Indústria. Cerâmica Im

no porvir, necessita 'renún-- bítuba S.A, cont{fibuindo dês

cía e muito sacrifício: E as- te modo, para J a grandeza
sim, de, sacrifício em saerí- do município, projetando-o
ficio, de estrê]a à estrêla, honrosamente, no cenar!o
foram seus p.fimeiros pas- industrial de nosso Estado.

sos em terras brasileiras. O Hospital e Maternidade

Contudo, o ardor, que ímpe- São Camilo de Imbituba, o

rava à tóda prova em sua
,
bra prima do Revmo. Vigá

mentalidade, o desejo ínar- rio Dr. Itamar Luiz da Cos

redável de vencer, não o dei- ta, tem no Dr. Rimsa, um

xava desanimar. Os dias to- grande benfeitor, pois ofer

ram passando. Os anos se tou àquele 'nosocõmio, nada

foram também e eis que, menos que 4 milhões de a

um novo e' promissor horí- zulejos, que tornaram o re

zonte, surge em sua vida: Im ferido Hospital, numa ver

bítuba,
'

Este 'pedaço de ter- dadeira jóia engastada ao

ra brasileira, .recanto de, pé de verdejante colina.

poéticas praias atlâticas, ce- Por estas e outras razões,

nário de maravilhas gerrní- 'nós, seus' servidores e ami-

, nadas, pelo carínho de uma gos, apresentamos-lhe nesta

natureza prodíga, foi, por . oportunidade, nossas sínce

assim dizer, a estrêla de pri- ras felicitações. Que a data

meira grandeza que surgiu- .

de seu aniversário, venha a

na constelação da existência ,ser reproduzir "ad multas

de 'trabalh.os exemplares do annos", 'para, sua felicid�e
Dr. João Rimsa. E .em Imbí-

.

e para nossa satisfação. Que

tuba, comecou então, a co- as benções do Criador, des

lher os frutos do sacrttícío, cam sôbre si e exma. espõ
do trabalho e das horas }n- sa, �ão .os votos sinceros de

certas que o pasr ido lhe 0- seus incondicionaiS amigos-
fertara. .,.... Parabens, Dr. João Rim-

E hoje" o Dr. Rimsa, gra

ças ao carácter de cidadão
idealista e realizador, tor

nou-se o industrial que co-:

nhecemos. Gozando de am

plos laços de sólidas amiza

des nos meios industriais e

sociais do Brasil. Possuidor

de levado espírito humanítá-

sal

Que os anos vividos até a

. qui, sejam renovados para o

: porvir e que novos horizon

tes se descortinem' em sua

feliz, existência, para' o b�m

estar da família ceramista

ímbítubense. I,

"AD MULTaS ANNOS"

--'---,-'�----

•

"ILHA SUBMERSA"

J� Pedro Garcia acaba de ditdr teu Se

gundo livro de poemas ,"Ilha Suhmersa"_
2gcra pela "Edições Liv;los da Ilha." '.

"

Podemos, dividir o livro. em três partes
a Ilha, a Ponte (que o transporta para outro

campo espacial) e Diversos, onde encontra

r��s "Lad .

h '.l "Q d
.

d Ch II' O,-, ami as, ua ros.e aga,
.

'Vencedor" 'e "'Variacões sôbre afôrca."
Â ilha apa�ece ;omo uma fonte �de "fa

tos" visuais soterrados e a poeta tira daI:; ele-
111ento por elemento que vão formar tôda <;t

estrutura poética.
Ressalta à primeira leitura, o sentido da

viagem em tôrno de algo, desta feita, não

mais oomo, a exemplo de seu primeiro. livro
"Viagem Norte", aqui as palavras adqui
rem linhas cada vez mais nítidas em, tôrno
de um' abjeto - navio, çertamente o, veículo
o auxilia. num total despojamento e·económ:ia
de palav1ras' Vej�mos:.

'w depois içaram o náufrago navio,
morto por baleia enorme

e depois de içado o navio- o

(tendo-se verificado estar êle mo.rto) _

o crucificaram no horto (como Jesus)
e lá está, êle: � ,.

aguado de tanto mar_

morto e estafado
,

em estranha postut:a
(pobr� navio!)�

Nenhum imPé!cto na linmagem que em-

,prega quando elabora o poe�a: segue um

plano interior e- por isso. difícil, justamente
por' estar sempre sob, abandonando às vêzes

a rima interior
E o que podemo� €xpôr à respeito. da,

primeira parte do livro.

.D"J�

Vende;.se Prédio Comercial
Com Depósito

Vende-se ótimo prédió com três pavi·.
.

mentos; situadó à ruà Conselheiro Mafra no o'

33, frente a Caixa Econômica, Fundos COlr:

o cais Frederico Rolla.
Tratar com dr/. Paulo, à rua Deodorc

no�.Jl) fone 2230: "
'�_,.._��__

,

, ?rt. ._���"".������lÍir�-

)contedmentos Sociais

c7\"""1 U{�L.-l-

Thais Mascaranhas "MISS ELEGANTE BANGU, da Cidade

de Joinville", ilustra hoje nossa Coluna

1 - "Chá das Asaléias": Marcado para amanhã as 16 horas

nos salões do Clube Doze de Agôsto, o esperado "Chá das

A"aléias", com o defile das "Debutantes" do baile oficial de

1964. A promoção que neste ano está a cargo do "Clube So

roptímísta", reverterá em pró do Asilo São Vicente de Paul

lo, e Natal da Criança Pobre.

2 - Em novembro próximo, a sociedade de São Fran�isco
do Sul, vai promover-desfile Bangú em movimentada noite

de gala.

3 - De Joinville: - O simpático e elegante casal Filinto Jor

dan (Edla, em sua bonita e luxuosa residência, I recepcio
nou convidados, para um coquiteI --- Foi ponto alto da reu

nião Thais Mascaranhas,' MISS_ ELEGANTE BANGU .

��
"��:

'_....;-- -

" - Oasanrento:, S:lJbado ,próximo, as 1'V, 30 horas" da'l'-OO-àc ,

na Catedral Metropolitana, a cerimônia religiosa do casa

mento de Irene Lacerda, com o dr. Aderbal Rosa. O aconte

cimento está sendo aguardado com grande ,espectativa.

-

5 - Patronesse recepciollou: Na última sexta·feira na cida·

de de ,Toinville, a Exma. Sra. D. Josefina Rossi Donat, "Po

,tronesse das Debutantes 'do Clube Joinville"; em sua lu

xuosa residência recepcionou, convidados - Nada deixou a

desejar o esmerado serviço de bar e copa, na movimentada

recepção da Exma. Sra. Douat.

6 - Infelizmente, compromiss�s assumidos anteriormente,

nãg' poderei atender ao convite da Sociedade de São Fran·

cisco do Sul, para o, baile das "Debutantes" a se realizar

dia 6 próximo.

7 ....,. Lojistas vão a Bahia: ::...,.. A 5.a Convenção Nacional do,

Comércio LO,jista, realizar·se·á na Balúa, de 13 a 19' do mês

corrente. Estará presente ao acontecimento, o sr. Roberto

Bessa, "Presidente do Clube dos Lojistas de Floria,nópolis"

,

,

/

8 - Gleusa Timm da Costa, prepara seu' guarda-ropa, parll;

sua viagem ao Rio de Janeiro, quando no "Golden Room" do

Copacabana Palace, representar' Santa Catarina, ;no baile

das "DebutanteS:�,. A noite de elegância e caridade, que vai

reunir a sociedade brasileira, será promovida pelo colunis

ta social Barão José de Siqueira Jr.

.

I

9_ I�te Gallotti Matias, e Sidney�Carlin, estão de casamen·

to inareado para, o próximo dia 19 - A rec�pção aos con-'

vidacÍos. dar-se-á nos .Salões do Querência' Palace Hotel. .,

.... +-

10 - Não menos elegante, estava a recepção na luxuosa re

sidência do D_eputado e sra. Pedro Colin na noite de sábado,

. quando, reuniu o "society" da cidade de Joinville - A dis

tinção do casal Colin, nada deixou a desejar aos convidia

dos, marcando a recepção, a elegância· de Dona Marilú,

uma. das "mulqeres ma.is Elegantes de Santa Catarina".

-+ ....

11 � 1: _.�" � Amanhã 110S salões do Clube 15 de Ontubro,

movirriC:1�a-lo Bingo em pró do Asilo ,São Vicente de Paulo.

+-

12 - Peter Schmithausen, consa:grado pianista catarinen

se, que no pr6ximo dia 12, 'estará no Teatro Alvaro de Car

valho, para mais um de seus recitais. Os ingressos estão

para esta noite de arte e elegância a venda na "Chez Moi"

l3outique.

13 - Viaja amanhã para' O' Rio de Janeiro, onde p3 tici a á

do 11.0 Congresso Pan Americano de Astrologia ctn CancPl"

o sr.\Dr. Vânio ?e OJivpira.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Convencão .�� Na,ci,on8f,.Cüo
1 _ Realiza-se .nos pró- 2 -:- as quatro convenções "riaís de Lojistas são premo- Bahia,

_ Grupo Ducal) sôbre "Pro-,
ximos dias 13 de. setembro, anteriores' tiveram lugar, vidas pelo,Clube o dos' Lo- 13 _ Nas diversas ses- moção de Vendas no Co
na cidade de salvador, Ca-" à lã--'e a 2a rio RltVde' Ja� jistas do Brasil e todas elas sões plenária serão debati- mércío LOjista, J�sé ROJ

pital da Bahia, a �ã Con- neiro, a ,3ã, em .Belo Rori-' tiveram repercussão nací-i- dos assuntos do maior in- berto Whitaker Penteado
venção Nacional do Comér-c zonte 'e .. à'� em São ,Pauro. -jial, Entretanto, as.. Cohven- terêsse dos Lojistas. ,

abordará o tema.". "Rela
cio Ligfsta.' 3' _- As 'conveções Nacío- 'ções são abertas a qualquer o 'economista Geraldo ção entre EmpreSai o' Em-

,

lojistas, mesmo que não fa-, Banas falará sôbre" A Em- pregado e Consumidor",
.

ça parte de Clubes' de presa na atual cojuntura",
,

José Júlio de Azeredo e Sa

Imprêse ·Ed· 'I't'ore'_. '0" 'E:S,.lADO'· ltda' retores Lojistas. Mauricio 'tibulares sõbre (da "A Sensa.ção") de São

, t·.' 4 Paralelamente às "Vendas a Créditos", José Paulo, ,falará. sôbte '''ABC

Rua Conselheiro Mâfr1l160 ...... Tel. 3022 - Caixa Postàl13 ',,' Sessões Plenárías da' Con- Luiz Moreira de Souza (do do Lojista MOder�o".
- Endereço. Telegráfico. ·�O �STMlO?'\ , "

' vencão 'será Irealizádo mais
DIRETOR

" ), -, ,

R'h' "'d 'A
'

d R
mu"Seminário Nacional dós

u .

ensG���t: "

amos
" . Serviços ,de, Proteção alo

Domingos Fernandes de-'Aquinó ' ,Crédito, cujo temário será
,

" REJ)À'l'OR·CH;�FE ,', elaborado .pelo S.P .C, da
Antônio Fernando do Amaral e Silva '

Guanabara, '

, .
- (Do Correspondente' Ji\-DEPARTAMENTO DE, EDIroRIAL "

5' _. Q�Clube, de' Direto-
.João Francisco vàz Sepetiba - Pedro' ]?imlo

.

Mach�dl1' BES GARCJ;.A)
.

, ...:.. OS�81do.'Melo' ";,', .

," res Lojistas' de' Florianó-
.' PUBLlCIDADJ1!- "

"

, ,polis;' que se fe:i(xepresentar
'I. Osmar :Antônio, Sc-hlindwein . r '

em todas as 4' Com,,,,..,
,

.

DEPARTAMENTO <;OMF..RCIAL '

anteriores está;pnit>ar.ando,,

,,: Dívírio MaTiot;
,;

, uma, numerosa délegacão
COLABORADORES . ') .'

'

Prof. Barreiros Filho; Prof.' Osvaldo Rodrigues Cabral de lojistas.
_Tito Carvalho Prof.: Alcides Abreu, Prof.. Othon ,GarÍ1:l ' ,6.�·Quaisquer' inforp.1a
Lobo E'Eca Ministro :M:l1ton Leite, da Gosta. Dr: Ruben!, ,çõ'es poderão 'ser, obtidas
:Costa, Coro�el Cid Gqnzaga. Majór Ildefonso JuveÍi'i!_.' 'na: Secretaria do Clu'be,\
Walter Lange, Dr.' A1'llaldo Santiago. DoralEicio- Soare!; 'situado à' Rua" Felipe Sch
Osmar Piza-ni, Dr. Francisco" EscQbar Filho, Zury M'i'

ehado Lázaro B'irtolomeu. RalÍI Caldas, Filho, Marcilio midt, 32- _:_ sala 5, forie 3�07.
Medei�os Filho, Luiz Henrique da 'Silveira, A, Carlos Bri·, '7..- O'Clube de Diretor8s

to, Oswaldo Moritz, Jacob Augusto Nácul, Major 'll':d, Újistas 'da Bahia Conta re

murido Bast.os Júr'lior, C. Jamundá,:Jabes Garcia, Nelson "ceber cêr�al de· .',. 4.000
B:rasnher, José Fern�ira da Silva. ClemencEl;llu do ,Aro'" convenCionais.
r�l € �c:tih�", .J",im" 1\/fp..,rt"", r"�<lma, .Tns;p Rnhprtn BuPo

,cheIer. João :José Caldeira Bastos, João NilQ Linhares. 8 -- Cada Convenção Na-

, REPRESENTANTES . cional de Lojistas tem de-

Repnsenta,�ões A.S. Lara Lt-cla.;_Rio (GB).:..- Rua. SeI?-& ln,ostrado, reaÜsttcamente,
dor nantas 40 - 5° andar - Sao Paulo - Rua VItÓrIa, /a importância dêsses encon

ô57 - -'C0!1Í'1nto. 32 - B"'lü "'l:orizonte - SIP - Rua dos
tros. Traçando ' diretrlz�c;;,

'01'\ri,':)g 55R - 2" andar - porto Alegre - PROPAL '.�

debatendo questões ilocais
R1is. Cp1 Vi�ente. 456 - ,2" andar. ,I
'AnúT'(!ins' mediante corítrato de acôrdo com ,a tabela e nàcioais, intercambiandp

.

em'"lp-IJl". ,conhecimentos e experiêü
.

'ASRT1\T�1'tn,A ANUAL Cr$ 6.000,00 - VENDA AVU!,s4 cia, essasreuniões entre ho
:Cr� '''{1(\f)

, ,,' mens do comércio tem da
, d.\.·nT'D'F-S$() NÃO SE RESPONSABIr.:rZA PF.T,CiR CON

CEITOS EMITIDOS NOS ARTIGOS ASSINADOS}.' do e*e�entes resultados.j
9 -- Para a 5ã-Conven-

ção as perspectivas de' su
cesso são as mais' otimistas.
O 'Governador

-

da Bahia, e

o Prefeito de Salvador em

_.)restarão' ápôio oficiaF,.
.

:]:0 _ A Exposição Nacio

nal de Indústria e CoÍnér
cio (com mais de 100 stan

ds, de divers9s Estados)·

�erá uma <tas partes altas.
da Convenção.

.

"

11 Todas as sessões

plenárias' da Convenção se

rão realizadas, ria Reitoria

da Universidade ,da Bahia ..

12 _ Na Presidência dos_

Trabalhos e da comissão

Organizadora, estão os' Srs.
Celso Dário Magalhães, pre
sidente do Clube ,de Lojls
tas do Brasil e Milton Sam

paio, Presidente do Clube

de Diretores LO'Jistas da

I

'Quinta
�---.

(

--------- ..., �

, "t,

..
,.' Ouça às' segundas, quartas e sexta�

feii·à�,' ás ?O'h 30m, pela Rádio Anita Gari··

b�ldi. f\'fELODIA-8 DA TELA, proprama de

ÓHvaldo dos Santos e da "Livraria Educa·
, ')":", r,

- ,,'

çaQ,' •

.1 ,'I .'�

SRS, PASSAGEIROS

,
De Florianóp�Hs para Imbituba - La-

guna
.

- Tubarão �. Cri'ch\ma - Araranguá
Torr�� e Pórto �legre, viàje pelos confortá

veT\s ônjbu� ,da ElVIPRESA SANTO A�J,O
DA GUARDA LITDA .

.

PORQUE NÃO TÉMOS ,O 14' BIS ...

Não lTlontemos n�nhum museu de "relíquias aéreos": um motivo

Foz8mos questào absoluta de otereeer' ropidez' � • eont&rto: outro.

O 14- bis nõo oferecia nad� disto e nunca veio a Florian6polis.
, A Tae·Cruzerro vem todos' os sHas (cojsa� que outros n6.Q fazem)

-

nos melhores horários O aviào?' Convair, padrão de eonfôrto e

.rapldez, Contmue prefei'indo a Tae·Cruzeiro.

C=;EV._,7_",Si'JIlIT_A_'C_-""""""",C_R_U_Z......i_'_R_O_D.,..O�_S_U_L......
, _<::=:"_Il!lIllI!._aiIl:�t

.
.

,

CO'lIérc:o, .. ,'L�i, iista
Haverá, diversas sessões _ Festa dançante .com tos, visita- aos poços pe�,f(l-

'de Ping-Pong -. Fale o i "Shaw" Folclórico (capoeí- liferos e a. Ilha de Itap8,-

ta, samba de roda, etc.). riéa
. _ Coquítel segutdo dê
jantar, � 'baia:a�, ofe-t�cid� _ Jantq.t e 'paile no lia-

pelQ.. Preféito de salvador tel da Barna
- "

e pelo' GOVett}e;dar <la "-Tudsii:J:ó �: Bàhia an-

Bahia, no rAWi(J) do Go-' tiga
vêrno. Vislt�" a Lagõa, ia

_ Passeio matitimo 'pe:"· .Aoaeté cem Serena t.a ao

lá :aahiá, de 1'0408 'os San.. '· Luar

que quizer".
14 -- Do Programa de

.

Reuniões Sociais e Passeios
Públicos. constam:

_:_ Inauguração da. Expo
sição Nacional- Çia Indús- -.

tría e ComérCio .,

_ Turismo às praias de
Salvador

Ncrtcias
.; <

-<�.

;ressentia . da. f�lta de um:�Jnl'lJltos ocorridos na Capi:' esta iniCia.tiv;a 4�",QeI'êAc1�' público í�itor, 'notadamen
orgão que déi:ia�se�.a ipq,pil-:-;."j�,f\e;,meS,mb nó ínteríor do : de :'0 EST}\:Í?()�i:.�9i �,ee'e", te neles ;'ilhéús" aqui radí-
Iação a par 'dqs;- àcontect-' }Éhl:àdo, daí.ca razão por que bid,a com, \satisf,�çao' ':;nélo cadG�,' y

".

:... --�.: ••
'

-
.ÓrÓ:

••. ,
.

-.,,'�.:'<',�"� ';",<-.!<.-

::'N·
J

ril'�;' <t .�� ''!it ,:
"""'

�!,,; 'J1'.·:· i:"
'.

, :

"It'
. 'i' ',: " .

- I'''! ic l\t �",m, ,'�:' }l: "
..€!I,' r:;, "m'

'

1',' ,;��,' ,).� :tJ"'. ,�J' :f;)� /' ",'� t tI U", h �r,', "

Manoel Martins' tar, C'1m', os
"

siso ve!'ea��Q '�"'lbl:llllam _ J�,�sií;,Yel:�en.�e bi�u'�a Atiético Club: coman·
: :",'

-

,� ,:res.;'m�nitehdo e:l:end.il1;:''! :� S'';'1t;ri-o p.,e '!)l'Op.on:lona- d'" '; .s.'jrÍ1'Qalhos l?reparati.
(;aroa'l1a de Vê�eaiib��'�

�
, t,oi p::s:hrJ,nl::8s, ng serl.t:.- ':}'TI " nà noite' f.eai�ente,' �- V-JS, )m: n'niito carinho e

Em -'emíiâo:' o�diiiá:ria T�.a� ,d'': ê,e prÕc�çier à refol" ,la "-::m�e � àtta�nte '.�', ,:', d
. ':}ã9; í.,

lizada dia 26 p. pi);ssadp, � ,>n� ':\�a �'al'[)' Q Pl'QXJ:o.o· ilé ,das débntantes, faz
Câ!mv1. Municipal,deü' tco� ['j':;' o (:"::":0 do ,P.o' �,A sm. rv.i;âtia .Í;'nm�nq:'�(l- :te dos fes.tejos come.mo-

,

nheciJ: ento 'ao -pi�n.ário, âo .. , f' ,�;t' ',- l" .., :"'11�órado:\ ',X�8,c1J, eSjQsa do', sr.: OSln2r :; d(; 411.0 aniversárk

Projet' de.Resolucão db,Ve, de 10e,010, n'18 i:'l';,JstôS 'pr�: .:,[.lch do, Pràskil'mté tló Il';- I A,. :gh)h.
reador Otávio P�si;énti, dos- d:al; '.erri�cI::'ll e vcpdas. e._ ,;.'. ,::: '? .,•. ":'� , '

�:a��aàs��:�:;, '���i!i;��: :�:"��[ ;���t��' �A�;::�\����{' $a fá _'d;e;'J�ni�f�
.

\f'�hd,e-se
Vila Nova.. O, Proj:�t'5 fOi en· j;:r r nito, ":JUD.S para man- ','

' ,
.

,

viado '1 Comissã,ci:(ie-r.a.l"p'a: gas,,:, Va:'1os ,Q:;uardar'" e
: Em. ótimo, estado de

ra '.estl'd� e' pare;e�'i. >; ,-: " cl.G�6íf "aí >8.1'e:-:n,cs.
'

de-se' urna sá�a:- de' jan t�r .

Na nesma, r81ini�,;.'(1ei:cou j"?,r1ro Fnt0 isto, a carne ver
de' ser ápresenta4ó->üm �ro:.' 'Ide- çoft,tinú'1 ausente do mero Trateir ,ilô<édHício do
jeto de Resoluc[Q', :destinàdo 'cadÔ';;'\Tão há, aQ que ,parece, dO C�nierc'io"�: A�t.' 901.
à c-riação d�. m4��p�o '; de ·pe-r.s�c�ti�as C1u� possam: e-", �

"

I

Mirim, que serra-r' �éEl�em- lucÚ;lR'f' O problema, ,O sr.

brado do munic1Pio, oe, Imbi· 'pr·;fet'o acha, que o aumen·

tub,a. Os vere::i,dor'es lI\ntômo to' do preço, da carne verde,
Rozenço de Fr,eitas; Jair Cél,r é ;or6't.lcÜeial à,: população.
doso '9. Osny Joãq 'qe ,Souza' Eritré<mt6, pergunta-se: O
são" os batân;tadore� pelá qti8 -a4ianta para a pcípula, '

einanctpação de-Mihm\, Por ,din. a carne verde, à Cr$
falta o,e mais uma assinatu-' 55Q;,00" .,'se não existe?

ra, ,o referido' Projeto pei-, :E daí, sr. Prefeito?,,:

xou de sér apreseptado. No
va tentanva,

- será efetua:da
, .

\

ria9- p"�-;nas���!>., ,1

AINDA ESTE .ANO A TE�
LEVISÁO

Tôda a população citadI
na aguarda co�n vivo ir_ -

'

.

terêsse a instalação de uma

estação repetidora de Tele-,

Vlsao, nesta cidade, pe�a
Cia. $ider,úrg'ica 'Nacional.
,Em dia desta seman'a., o

dr. Lírio Búrigo, Chefe (;0
Setor Sul da C.S.N., conce
deu entrevista à Rádio Tu-

bá, na qual esclareceu que
os trabalhos· no Morro do

Formigão _ 'local indica
do pelos técnie9s para ins

talação da torre , já. es

tão bem adiaptadoS.\Adi8,n-
tou, ainda, à re,porta;tl'em,
que a linha de en ergia elé
trica pàrà o referido loca!
ficará

'

concluída na la"

quinzena .te setembro ,p.

vindouro, o que, depois' a··
guàrdará a chegada �do' 1,é,c
nico da; C.S.N. para ,a in�,;;

talacão:da aparelhagem fa-,
brlcada pela firma "Emer�

san".
Pelas suas '. decls·ra.çÕeil,

pOdemos dizer
.
que é bem

provável que, em outubro

este'Ja Tubarão éaptando as

imagens das emi-soràs de,
TV ,Sitll�u;le."s em. �9"j:O �f�
gre, a TV Gaucha e ;1, 'rv
Piratini.
DIA, DO S01"HADO

A data de 25 de a�ôsto
Dia do Soldado - fJ! festi-
,vamente comer:lOntda peja.
la. Chi. <;le Fuzileiros dI)

230. R.I. aqui sediada. ,

. As cómemorações' tive�:'lll1
.

lugar' no quartel da refe

,rida corporação, C1m apre

sença .das autoridades 10catS
Fizeram uso da palavra: na "

,ocasião, enaltecendo, a fi

gura do bravo soldado Du

que de Caxias, o ':�'atrono
do nosso Exército, o Cap.
Waltnore Pereira de Siquei
ra.- Comandante da Cia.;
General Francisco das Cha';

, gas Mello Soàres, 8upe'�in
tendente da E.F.D.'r.C.; sr.

Dilney Chaves Cabral, Pi'e-·
feito Mun:icipal, e o vere8.

dor Lui:z Napoleão .

Pelo Comando dos F'.lzi

.leiros foi oferecido a t00.0S

....
os presen�es um finÍssinio

coquetel.

OPERAÇ�O ESVAZIA

\ PNEU
A fim de acabar com O

abuso do estacionamento ele
vff::uLos em determinadas
ruas, onde o movimento de.
pedestres é mais intenso, o

dr. José Ghizzo, Genovez,

Delegado Regional de Polí

cia, determinou à polícia
,que efetuasse a "Qperaç!io
esvazia pneu", a exeinplo
do que veni ocorrendo ·na

Guanabara.
A medida, embora pareç:1

antipática" foi a única <;0-

lução que a D.R.P. pode en·

contrar' par::t regularfzar o

trânsito nesta çidade, pois
a verdade é que só os sinais
indicativos da proir'

-

não resolvem os problemas
tendo . em vista que certos
motoristas· persistem em

) desrespeitar a 's�;';ilização.

JORNAL ·'0 ESTADO"

Ó público tubaronense

poderá. cóntar, a partir des"
ta se�ana, com � leitura.
do "mais' antigo diário de

Santa Catari'na. aue' estará
a venda, diàriamente, na
Banca "Correio do Povo'�,'
de propriedade do sr. Al-

cides Sa]1tos: 'i/'
De há muito T!lbatão'�e

'·'d...

·:
'�' ,', .,

��
. ::. ;.",

Baile ,das Debutantes
,

.,A s'ZCie�Çi_e imqitubeqEe"
aguardá com ansiedade o

Prefe�+'tra MmpcÍpal; baile d�s debutantes, que
O r", i\.ioacyr<Otige, Pre- será levado à efeito dia 19

fp;t" "1T;''''\i'',iDar. .. ·.pó'!' '

inter: p. vindouro, com a presen·

médiO Ucl seu' pci:rta�v6z· na 'çal do cronista social Züry
Càmp:'1 Murucipa�; soIÍcitou Macha.do e a caçJ.ência me-.

ne-rmirsã'" à p_residência: da' J6dica da o,.",testra do' ,,"Li·
Casà, a fim, de .-comparecer ra Tenis Club".

numa das próxi$s sE)ssões, As senhoras encaregadas
com o bbjetivo de:parl!lIílefi-. dó desfile das debutantes,
------------:-----"�.._----:---

)

-.p�'.
,

��wllI/.f.
FAZEM' ANOS HOJE

Ocorre na. data de l}1oj,e
o decurso de I_l1ais; um ,arli
versário natalício do sr. Ro

dolfa- Silva. ao· na,taliciante '

e 'sua digna família os nos

sos parabéns•

Vê pasar hoje mais um

aninho de vida' a graciosa
menina VERA LUCIA POR
TO. A aniversariante e seus

genito.. es os noss6s . cum,.

prime�_tos.

NASCIMENTO

Há ('ias acha-se em fes';,:'
, o lar 10, nosso ilustre á:r:,::

go p:mfessor Victor 'Fc;,;

reira da Silva e de sua .:
ma. lll'fof-essora dOÍla R,e::;.
triz 11 ,rgert Ferreira da §l:>

va, com o advento _de !L.�

robusb menino que, na pi,·
batisn: aI recebeu o nom"

de VECTOR FRANCÍ[SCfV
ocorri.:o há dias na Mate;'
nidade Carmélia Dutra,

, . Ao Victor Francisco, he'�

como aos seus ventrurosos

papais, os cumprimentos rll'

"O ESTADO", em.bora com

involuntário atraso.

VISITANTE

Procedente do municípiO
de Curitibanos, encontra
se nesta capital o ' nosso

partic'1lar amigo dr. Walter
Tenório Cavalcante, ex-de

putado, Estadual, A_dvoga
do e' influente político do
partido Social \Democrático
e pessoa de destaque nos,

meios socIais e culturais

daquela comuna.,

'AO ilu'stre, . visitante . "Q

ESTADO'" des€!ia-Ihe feliz
estada em nossa cidade.

:./41
'-. "

-----'----

I
'

- .u, ,

' ..
_ v"

- \

�Oi1�el�ação, ven·

BélllÇO Nacio,na

" "'i

_'_.''''':,i>:

, ·.:UR�tN-TE VELJf�SE'
Pcmmotico de nmn,J;:nca:vende-se Ulfla

loja de ,c�iç:q�os,.' Confe{:ç3,;-�:' e Armarinho
em Gera!: :Ptêço:,de ocasi..ío. Tt�tar com Di-
\Tino nesta'Redâgào.

"
.

" '

_. "

. ,', -',\'�.
.

I

,

-.';'.

Concqr,ê�:êja PúbHca N:�,'64:010
,

'

Lev'a�ó�':a,o conhecimentó' dos interes
: sacios � �coné6ITência acima, que o veículo

, constante.Çl6 :item. '1 - 'Autom6ve11,Chevrolet,
1951, � cQr pt�ta, estado de'eonsérvação re:.

gu!ar,.p�lo preço base de ·Cr.$L500.0,o0,OÔ.
( um,milhãO' e quinhentos mil Jcruzeiros ),
unidade' - um, quantidade ··1, 'não sérá mais'
alienado.' :, ' "

' ,

.

f'. ;� I�
'..

,

Rl!6ENS'VItTOR D.t\:":SILVA
.:.:.;

-,

,': �RESIDENTE.

'I' :'

'Duem vai cODslruíi', ji .,' Sabe!
"

..

\�jELAS D� CORRER E BASCULANTES

}?(t!TAS E p:RrÕ�S, De ferro, de &!f� qaalida4é
, por pr::ç::: ::l�Js eC9nômicos, já es�=o pronlos,

e ã :l�J �h'posiçãoj em:'

A.mend€àim
Loro
Cabreuva
Cedro'
Fanlasia

Imbuia
Pau-Marfim
Gonçalo-Alves
Mogno

i

Carvalho'
Pau-Oleo·

\ (

e os famosos

LAMBRIS "CODEPLAC"
IIADEIBAS NOBRES PARA REVES2�r:URTOS

".�'
.

.

r;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CLUBE DOZE DE AGDSTO = dia 4jSetembr,o, BAILE DA INDEPENDENCIA <HOfll9,nagem a Semana, da Pil ria) .M, SHOW DI ESTRELAS com artistas de renome

internaciona'l ELSA LARANJEIRA =- CLAUDIO,VELAS( JEZ - HELENA MEDRANO
'

__ LOS tRE$,PO CHILE MARrA Br�JtHI- Mesas nâ Secretária-do cluh�
..,_ = -,��==��-=-.�������._------------- -------�----------------------�-------------------- -------��------_.----��----------------�-----

Cerimônia de Abertura da Exposição
Tupy hoie no Palécie das, ,Industrias
o1ndusfrial Hans Difer,Schmidt fa�arâ

I

Sucesso o Baile das Debutántês do
SuJ do Es1ado no Cit,y Club� = Balle da

Independência Sexta�Fe'ira no

C!ube Doze de Agõsfo
CONFORME loi amplamente notícíado por esta Coluna,
hoje, às vinte horas, no Palácio das Indústrias, ser<y realí
zado a eerÍi11cmia de Abertura, ela EXPOSIÇÃO 1'UPY. l<'n,.
lurá o Diretor Presidente - Dr, Hl1ns Dieter Scl1midt, que
Mrá saudado pelo sr, Von Dietrieh Wangenheig, em 110me

da As"ociaçiío Comercial do Fpolis. Estarão presentes �ltas
autoridade::; ,civis, militares, e eclesiásticas, O Querência
Palaco Hotel, estará presellte para um "drink" aos convida,
dos. O Dr. Francisco, Masc�renhas, coordenado, esta impor,
tante promoção, que terá a cobertura social do Colunista
ua Revista "I C". e nesta Coluna,

•

BAILE DA INDEPENDENCIA, em hOqJ.enagem a $e�ana
da Pátria, proxima' sexta-feira, 119' Clube Doze de Agôsto,
com a apresenta,ção de Um "Show", internacional, desfife'
de famosas "ESTRELAS"', Helena Medrano,' Rainha da TV
argentina, Martha Bascki, ídolo da melodia italina; Los
Três do Chile', Dentetol' do Disco de Ouro, do Chile; ClaudiO
'Velasquez, galã de rítmos modérnos e Elsa Laranjeira,
tendo com um dos seus sucessos - "Noite de Meu Bem".

'A CONVITE da Diretoria do City Clube de Cridumu, na

nQite de sábado, apresentei' as debutantes de lDG,1, do �3ul
do Estado,

, -

O BAILE foi 'uni autético sucesso organizado peja Sra.

Beverly Costa, em colaboração cOm Diretoria do City Gltlli,
Presic:Uda por Olimpio Vs.rgas, que foi muito gentil ao fazer

minha epresentação' naquela legante' e muito siml:?álica ,so-

ciedade. \

ME acompanharam na, apn;llôlmta&ão das grl;Lciosas menina

moças, a srta. OlãzNÍ Loclf"e o Sr. Gil Corrêa.
..

, "

fliIL},;I':i1.1ri,I.lI.it1
y'y }',J'" .�� ,,; I' II'" "ii ,'", ,':( '" f '

DOI� g-rindes 'i�o�litós 1�cf�ei' �{ii'p��iielo>�spanhÓl:' s� ahri,
ram c u debutante saiam de�ei.4d.o' a' Passarela, desfilando
com suas respectivas madrinhas,

INICTANDO o belíssimo desfile, os lcque,s se',abrem, a,pare'
('C li primeira debutanJe, Maria EUza Velo::lO, SCZUillclo: j\[uc,
ma CumUo HochU; FrailCisCrL Hoci1l1; Mal'l:la Cril}Ú: Gucücs
I\Íariu. do Carmo Burigo; Moema Cherem Rocha: Mudem)

1\I'l<1n;os:, Mí1ria dó Céu Correia; Madstela Campos;: E\l'u'
11ura Pügani; Malques M,elléi'; Solange Fel'hlo; Lemta CPc)'
\':�,IE;L: JUlie Portú; ��iriam Kjelin; Eliane, Lumel't)';; lI/tal ic
J ltllcm!. Meira;, Zuleima C<tsa�ranüe,

, ./
'.

r"
A.

,\ SFA Ed'1f:l; EyreynS)ü, A::,;::übLe!lte Pessoal de Helena; l't:'clbÉ
i 6121, ftL it e!!trG�à tle,)jriudes ,numa prornoçã') da Dógearis,

"

C!Ltlirirh�!1�')' Fer; a, maqulager1'1 de Wdas 11S detlutai1l:cs
'

T_,ÜÚIU l\1iss Brasi� 64., [.
,

\
�J

if MADíUNHAS ofereceram lJonito's bxi\lClm; �s, afilhadas
,ddiutllnL!c&,

'

.

,"

n D1\ •.Jo:,é Pi1l1ent�1, fez uma saudação '-LI.> me)).illa�

OS PAIS elas "DÇ;ÉS", dane,;al'8.1,!1 a v'alsa sembólictl .. '

COIl1f'LBTAl';DO n bclí�sj1l1a c81'imiH,iCl c!uqncln encantado,
'I' , b t ' I"

" "

ra nU1 �:((a. as ue u nn�cs que cn GJlaru;n aquela )Jfnsageln
..oda!. sobem a p'ussa;cla c 'J)estam uma homenú,ge:l1 nos

(.):·gn!li;:r(.iO!'��h� e aos colabo-�'r,(lC\-1:;� do b •. \nito 8Ri!e. O
Colun;<;(í1. foi Cteswc<l(10 po" uma menina meic;a, Idéia ele
d.a f.;lfL BCl'vPly CostR.

.

\

1)n7\ ,\ Ti '(1 r.o"I;D, (;O'1'1f"C'I,jr 'pnetiza 8f.�(Jueja CIdade, pres,
'WU uma hOil1enagem !Js "D1:'::8S",

,\ DT,:m"T f\ "<TF qliLilW
um

,

(';171) ll�U�', \('�n fH�0!3a. ZU\I!iU1U sQprGu �'1':;: quil.1f�C veiinhf!s·8C
<')l11 de \)Bl'nbens pr�,você e foi aplaudida.

,1
I

() nT�COT;AD0R, roi o Sr. AConso·Celso Bl'tl,;U, de Pórto A

legre, que te'l'e o seu tl'alJalho corO,ado de êxito.

conjunto que abrilhflJ1tou aqllela inesquC'ci,

1 os Nos:,o� aplauE;ob a SemllOra Beverly Cesta 6 no eJEmpio

\
"-'lrgt:"" (;'}!'l SUa dináJl1iea diretÓri., ,iri c:'o 1.,adi,eiurW.\ CTTY

-
, ;.

()LUB��. 1)0)0 l'\ucesso do acontecimento que vibrou a 'socie-

j'_ d!lcle dn. "Capital do Carvão".· ,

ATEN'ÇÃ�O
Cen.1 inUr)ll1 em pleno iunClOnamêl1to o'

:;;'3!Tien;j r]p Rest8t\rante e B�r no c�RÉSTATj
�' (,

"',1 _ '1'c ,,{t1A,l[\r�JL TSIN0TAe;) j anexo ,-x

Sel11pn,:: ás ordens povo Flo�

r : Em ,

)

Em nosso ,elan de ativida
de jornalistíca, supúnhamos
haver terminado, com o IV

esta série de artigos, em que

procuramos concitar a ígre
ja,'a retirar do adito de seus,
mosteiros, trazendo-os para
a luz, do dia, os profundai?
conhecimentos de exegese

•

escriturística de que está de

posse, comprovando o nos

so acêrto com cibH�ões de

Claude Tresmontant. Ve--

grosso' exemplar da "Histó
rire du dogme de la 'trinité",
de Jülcs Lebreton, que ain,

da nos resta pelO menos um

artigo Dar" ()ompletal'moS 8

referida série.
Acontece isto não pelo,

não se eSi)iri_1'U�=tli'l?� rYJ�r-.;. à

p1'01)01'c;8.0' qllf" o n1111ns' 1f'11'

do. 'as [rases q1!8 sp,o fnnrli,

dr,,> pda imar;\nq,;,;�O do lei,

1''11', ')o!ili; qrcl"1'<Cf' 81'1 1')"('11,
"

7iC"; �:)110r('� dr rrl"l� i'�'1!lr�('nç;

de �!211:"';'i�)t;;, (\0 ::p·t-e. !7""U D;

Am11'JriO " fnl'1ll3' esn1aga o

Pel1l"amento" ,

I l'"Tqis ,1c11"nfC rliz o l�lesn'o

.ic"l1n1i�fa. ;-.:I.)hn:� (I v{"\1'rip;in()�
:'in pl'O!!"C'3SQ ;1f' te;]: "r"Iocli,

ri'�'J,,,,e a 1:J1eç[êl1joa, 'I11oclifi,

, 08-se a física, Oi '-el0r_;idade
"prá 8, ubic!lliduc1e de arna'

nhã. Só a ló!!ir'a é sempre ii

igual, mono tona,
r'p'Sp,(la:,"
P,l l"w'e: e"t.al' Pnu(ln !;J\'Cl'

Jnis que

1110-

ni'í/J se O�iVe mais r,1lar eIn

l)'l'nnul\c,j0 flu.e, ;1(1 sr'lI

1""]110", ("::ei'cÜl Lremen00

1)1"�Y[lkcin;C'nto entre O" Cf,

C1'1tores seus OOl1tempot'á�
llPCjS, E' qu<' D' Anl1unzio,
l'Pr:l\)li ele �üj-mh')'1c" fa;:lia

1i.Lcl'aÚlr;, pro d.OlllO sua,

])o,ra SUD g!ói'i8, se',11 eSjJhi,
lo alga!'n ele "él':jr'hôe par!1'
,com �s seu� contcll1porá,
ncos, a (}le tJ0(ll'1l:lh [u]i('r\j',

'se o r;oneci to de Pauln: «l 'n,

da que 81.' fal2.ssE' as ling'.las
elos homens e dos anjos, e

não tivesse caridado,
,como o' rnetal quo :"0:1 ou

cQmo o sino que t.ine�, II, C,
- 13-1).
Não procedem como

gentios os hOH1r::l1s de ne1i

glão: d que êles CjU\?:.:i::l1 é

que re�phÚ1de(:a a '.Icl"daô�'
o sejam, pela \'f'nlaclo, li·

bÚl'Los os homens da ose,::1'

Plen.a
Jf ,'"

conseguido em sucessivas .en ,do organizaram um gérmen

camaçõe::;,� como o Espiritis-' segundo Las exigências das
mo nos demonstra" êle es- funções necessárias à vida.
creve: �'Ein Piotino as mül- O 61;10. J o cuidado que a lH-.

tiplas,' resíídades procedem ma tem de ver' certos .aspec-.
do Uno descendo e separan- tos do mundo, que lhe são

do-se à medida, que se dís-
,

.úteís para a sua, exístêncía
tancíam (la fopte. Para Berg "'corppràL Não se trata de

son, ela� �saltarll da fonte' e
.

ver por' ver, mas 'para agir';·
se' reáliz�b:, tornam-se aígu- O cuidado llmíta o conheci,
ma cousa (se chosé lfient), mente; O 61no limita a y1-

quando r paveía d�sprende- - 'são ao' ütil: "Á visão' -é uma

se e se qesfaz, exgotada" . .'A potência que aUngiha .de di,

página 1�(l, I) autor nos falá- � relto uma Infinidade- elo cou-

rá mais" claramente: "Aínsi- sas ínacessíveís 'à nossa vís- .", ".,,,,,,.� ') desenvolvímen-

se créent sans cesse des ã-
•

ta", acrescenta numa cita- to do sistema nervoso, a ce

mes qui cependant, en til'! ção oportuna de EC, p. 9'�, rebração 'crescente: libeftar
.certaín ';ens" préevistaíent

"

para deduzir, com alto sen- qualquer cousa que estava
'(EC. p. 270,);' conceituandu ,so filosófico. um pouco adi-

_

prisioneira. Somente no ho

no fim da. mesma página ante: "Se o autêntico con- mern chega a êsse resultar'

WO:' "O corpo é o cuidado nllf'í'imeuto consiste cm es .

dr". ,E à página, i63: '''De
ele UP1� alma preocupada I afastar do cuidado, neces-' <"",t.e O1\e" e'1l última' análi

com o mundo do qual too' sário ê também que fiOS a- ,se, o homem seria a razão

nFlU. po'r 'empréstimo a ma- fm;i e'�os do !,:orpo. Soma' de
-

ser de tÔd� a. organi,zar:ão
téria '1)8.1'3-' a��ir sôbre' êle, sêtml".' (1'" vida 8)11 nosso pianeta".
Sua pr�,ocupação, Seu cuida,

'
'

--�--------------------------�--- , --�-----------------------

Mot idário da Preia {te (ãmboriú,'
Do CGrrespondente:

.

C�ZAMA

Idade
--�--------.,..-...-_---

,./

Como �cacaba de, ver, .o

Padre Claude Tresmontant
versa temas de na tureza, ca

raeterístícamentc e'i\)�ri.tas,
'príncípatroente quando se

refere à' doutrina da evoíu- '

cão, corno à gágina 11;2: UA

�nsciênçia �achava-se' aliel1H'
da' nos órganísrnos iníerío

res, nos reinos vegetal e 'a

ntmal: estava )adormecida,
anulada, F.sforça,se no cu!'-

,

.so da evolução por se encon
trar a si inesma. E' a 1550

T'f)!' fim, cerno 'que num
gesto de líbertação, conclul
no Excursus III: "Newman,
que" admíravelmente anali
zou esta idéia de desenvolvi
menta, escreve:, "Uma

.

das
.1' '.l;:$as d{� corrupção em 1'0-

li.gluo conste na recusa de,

. S(\SU�l' a evorução da doutri

na e num desejo (1)'stmado
de S8 conservar prêso às no

ções elo passado. Esta ten

tatíva 'de regressão desce

nhece a reatídade
, orgânica

e l'es;osal da Igreja e a 11!i

tureza críadóra do tempo,
O protestante repete a Bí

blia. O católico a 'continua".
Foi esta continuação, esta

evolucão 'ao que objetivou
J�ii,o 'X.XIII e qu'e precisa

',ser conseguida pela ;1:lniãO'
frate1'11 a de ca tó1.ico{'l, pro
,tpc;tantes, budistas, 'esi)iri�

Arnaldo S. Thiago, vidão das suas ímperfeíçõés ,

como U'lZ1a o "Cristd, atír
mando .também: "A luz. não
foi feita, para ser posta sob

.

"
'

o alqueire, mas para ser pos
ta no velado r, afim d� que',
tOd08 a vejam",

.

E' o que ternos querido
fazer. nestes : comentaríos

que estamos escrevendo só
hre excelente livro de Clau
de TreSUlontant..,- '''Essai
SUl" la pensée hébraíque",
faltando"llos ainda dizer al

guma cousa sobre os três

"EXCURSOS", com que ter-,
mina tão notével obra.

mos agora, ao trazermos, pa- No '�exeursus I, 'depois de
ra colocar-lhe 'a capa, um, citar, à página 158, um con

,

ceito extraído de EP; p. 246,
em q�ese afirma que "tou'

tes (:03 !1nalysos nous m011-

tnmlc 'clans la vil:: un of,

fo"t ].)0111: remonteI' la pente
t" d

I
d"que la ma.n lere escen,

- o que cbmente pode ser

que, se contém prCl1}rlm:1et1,
te na, História do dogma dfl ' ,

trindade, mas pelo que 9,110-

tei fia fôllla do rosto do 111es'

mo livro, e qW!
'

o �ég:uin,
te, extraido de um artigo de

Paulo da Silveira, publica.çl0
em �orma de folhetim pelo
Jornal do Commerçio de 23

el8 agosto de 1951; "Mais do

mle 'para � �1D:1a', "d'Anpun
zio escrevia p, os olhos c p,

os ouvidos.,-'Suas páginas e

seus versos' gravam-se m::ti:::

em nossas mj ina.s do cue,
I rn"du de \1 ernncio t J?ráia elo·

em nossos e"YJírl.tos, ]]1a1'
CambiJi"iú' possuía �on'o t)'(não se fltüdifií'D1l1 lln pensa,
111a de �llas 'maiores 'atra

mento, não se cliss01vcm no

mundo pgír[uico, ,materiali- nÓO:l o já famoso Camboriú

zam,se plàsticsmente como ,Ccllmtr:v Clube,
'

eseutturas ,lp ;nál'lTIore di, E!ltl'etar!tp, surpresa elas

ante das nossas'pupilas, Es, lnais agradáveis foi constl;1'
ta.nJ,10S que o C:11uboriú Co

tamos sen1p"8 vendo as suas

,
obras como se fôssem esl:<l' untry Clube dllrante todos
tuas quadros e t,ernp1o;.;. os meses elo ana não encer- ,

Não se desmaneham na; me, ra l'mas ativielades" e conti

ditaçã,o e rei'istem a toch, e'
,,' núCI com seu' apreci!'ldo Res-

'l
", taurante atendendo aos a

C[ualaptl_l' e�'fôl'ço, ,1ói"i'1'\l 8t1,)
n,� ) '.'

" 'd I�r'eciaAores elos 111a1'" f'mos e
\'0, J'<'; 1l111:'1 �Geraali'a e J - U

,

�

três dimensões. Nela a p,a' vari,ados pratos,
lFl.vra nho rtctql�i1'C' '(6,,>,,4.8,' Além de pos�'-Ui, uma co�i- ,

nha que faz o freguê:;;, ficar
C0l11 "água na poca" • ruri

g-mtes do Camboriú Càun

'try Club sempre procuram
l)rindar seus ,assoçiados e

j'�QqucJ1taó.mes com noita

das incsquecíveis, não vaci

lando em contratar famosas

orquestras e graIldes valores

nLío apenas do rádio, brasi

leiro comei tan'lbém .cartazes
de fuma internacionaiS, pa-'
1'a grH.ti:lio de seus "habitu'es�'.
tlentre as boas cousas que"

I aqui pússuilnos, merecê um,

eles taque todo especial': o

qamboriü Coulltry Clube;
Feio am)J!en"e agrad.ável qtie

'

Up10:;cntn, dandQ ao' visiotan-,
to fI irl1'tJ1\::ssão exata de se,
0ncontrul' ' llunl local ,quê
lemb]';), o p�'óprio lar,

L\ maneira' cati.vtlnte como

(vdos alí são atendiüos com

pl'eíltcz:3. e solicitude tornam

v citado' estabelecitiJento

pOlllO d,c reltl)ião obrigatório
de eusais e até 111es1110 fa
#mílias das mais destacadas
nao apenas da ,sociedade ca'

tarinense bem como do Sul
do Brasil.

,

Sendo r�oss� objetivo di

vulganl10s tudo o elua, de
bom aqui encontramos, na

da mais certo do que ini
'ciarmos cg_mo ,iniciam6s

"

/

ta maravill1a elo céu na 'Ter- _ Nena SChlU�))J, t\vel1los a

ra. , grata satisfa.çãó de\ re:::ah�r,
gentil convite para, a Festn
da Brotolândia a, ter lugar
n�) próxtmo sR_lJaclo. d'a' 2[1.

�'Um:l d�s Agrl1dáveis Atra-'" Sra. lrine, ]<�crnandes

çõos !le N'(",sa ]lraia de Cel'cr:rl::\ do" carinilo de

Cambor:ií['\. se'eIs 'rli'let:d'3 ,�a;niIiares, 'co
r:�emi)1'(lu ,rt passagem, de

J;:t era ,ele 1').03'>0 r.onheci- mais' tim natalício cl'ia 25 do

menl,.:) QI1'3 durante a tçmpo- correntp. a eXl11�'i. sra. dona·

T1'ell.C Ft'r·n:'Indes. dig11issi,
',n �j'i:fiósa do benquist:J e

nOPr�l,!ll', sr. ''Lui:r.,inllo' Fer,,'
nandes. p'ropríetãrio do a

frerruezado ,Posto Texaco,
ne"j,á 'cida�le:

.

Kú <:�gosijo ao grato' even
.

tn, ria lúruosa l:nansão dos

Fernandes, uma 'dás U1!ÜS

lindas c,nsa,s residencü!is que

possui' li Praia de Canlboriú.
realizou-se à!S.radabilissima
festinha fntiins. "

'

..A bondosa nat.aliéiante do

na Ir\}�le, os nossos since

ros pl)�bens com' voto» de

felicidades. extensivos a seu

espõso e d,ítetos filhos.

seria

os

c,ml a Agência do Correio,
s�'gu\ndci:se ,0 "BamerÍlldus;',
o ,Exeeuti,'o Municipal, e en
ce:Tando hoje com o Cam·
b::dü Country Clube pro

lTd'�c1o para os ptóximos
c1 ,a" wnlS linhas sób 1'e as a-;
tiv�c1ades da "CELESC" mlg-

n ia 7 �. Dançamlo na Colinn
í ;;:: J � - D>JD!?3TIdo na CoHna
Dia 26 - SOll'ée da PrImavera

A Rrbtolll.'lltia em l�estas
, ,

,

Por: intermédio' do ',estima.
:do. clj.�al sr, Lindolfo'qona

E' que naquele dia' será

'co,-hemorad:) condignamentê
os 15 anos ,da gdlCÍOSa' 'e gen
til senborihha Marlene, cu'

iQ nn.� alicio tn:mseo\'J'e dia

1.0 de setembro \'inclouro ..

A Mariene irá reunir na

resIdência de ;:;eús' genitores,
a fina fJ6r da brotalândia cá

da Praia, para comemorar.

mos condign.amente 'tão' gra
to 'acontecimento.

'

Finos "doc�s, var,iados sal

garfinhos e refJ'igerantes pró
pl'�Ós para a mocidaqe fa

ze1l1 'parte do assunto prefe,
rido n05 mel�;3 sociais cá' del

Praia.
,\ I;;. l�

Ao agraçlecermos ,:." '.tão a

m,�\'el convite. lá; '{,!staremos
'

cODi 'nosos familiares a' aÚa
vés -:lcstas 'linhas, CUlTIpTi,
mentamos, sinçerarnente, a'
nata-liciante qüe, Glmhece,

.'

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

\
.'

Rptaty ''clube'-do Estreito Homena�
, �: 'g�ó,� "DIA DO SOtDADà�'

:Ern ,suá, tíltímit reumao versidade de ·Santà Ca;taii�
l:>em��1 r 9 ·itOT4RY CtÚB:E
,DO ,_; ESTREITO l1qnl!Ona:
geQU ! a, pa�ságem , do "DIA
DO --SOL,DADO" tendo con�

," '"

vtdad@ para, prqferir, pa�
testra:'. alusiv�, ,

ao significa
t�vb "', aconteciÍnento, o 'Dr.

N()i�ê1.!l elO _,Vale ,Pereira, Pro
fessói. 'de, sociologia da Uni-

. .

�
.

na.

,Ao japtár ' dos rotarianos
do Estreito 'compat:ecetl. co
�110 convidado especial; o

'Co-rbnerArgens de Monte
Lima, Comandante ,do 14"
Batalhão de Caçadores que
agradeceu a llomenagem' ein
nomé do Exército Nacional:

mos de Rio do Sul desde
tenrra ,idade, e ,a quem au,

guramos, um futuro ,dos

n1ais' promissores,
O'r-l1rUb de seus pais

, jas':.

1)ara
"coru-

.

CQrreção ça I Declaração de B,ens
RIO . ,30, '_ O SENHOR

ORLANDO TRAVANCAS,
Diretor da Divisào do' Ím
pôsto\ d� Renda, falando s6-
bre a faculd.ade' tlada aos

conbrltluintes que omitaram
ber{s:e l'endlnientos' em su-

as declarações: de 1963 €

1964,' disse 9ue tal medida

objetivou of�recel' ao con-

tribuinte a possibilidade de

l'Qgu1àrizar ,sua situação
'perante o nnpôsto de Re!l

da: 'ISalJe-se, Que algumas
pessoas' adquirir,!m. bens e

não' padé,Q.l< justificar, p'Jr:-
feitardente" a origem 'dos
recursos e dessa' forma, se

�nco'nil'al1l
'

e1)1' dificuldades
, Assim,l a Divisão Ido 'Impôs
to de I_'1.enda ?eu, essá opor
tunidade '

ao ,contribuinte

que, Jem constrangimentu
poderã r�cQrrer à reparti
ç:io para corrigir 'a sua 1e

claragqo .

de r�ndimentos. E',
.

Qle bel1.S, l'egalIzando, aSSUl1

sua situação,
'f, .\

\

Mult� é apen,.s ele 10%

,e 0 pagamento l?oderá s";.-{'

feito em 12 meses. E i�so
, foi intl:odu'ilido no texto da

, Lei 110. 4.357, de forma ver

qadeil'amente liberal.

_,- ---�-_._'-- _-'-".--�

A

PROGRAMA D,O MES',
,Dia 10. -' TERÇA-·FEIRA � CINEMA' - Um
Cão Ma;ravilhoso '

. .

Dja 2 - QUARTA-FEIRA - CRA DAS ASA
LEIAS
Dia � - QUINTA,-FEIRA"7 BINGO DO '.,.'.
B:N.C.

"

Dia 4 - SEXTA-FEIRA - BAILE·DA INDE:"
'PENDENCIA'
Dia 6 - DOMINGO DISCO DANCE·
I

.

Dia 8 - TERÇA-FEIRA � CINEMA �

'Quando Explodem as Paixões :

Dia 10., QUINTA-E�EIRA;_ DISCO DANCE
Dia 13 ,- DOMINGO.:. DISCO DANCE "

Dia 15 - TERÇA-FEIRA - CINEMA - FAN:.
Ny·

' , , '<_" '

I?iq�i7 � '�UINTA-FEIRA � DISCO �ANCE
, Dia 20, ::. DOMINGO .: DISCO DANCE
Dia 22 TERÇA F�IRA - CINEMA Q�em
viu quem matou

.

. Dia 24 - QUINTA"FEIRA,- DISCO DANCE
( ", \

D,ia 27 - DOMINGO -. ENCONTRO DOS
BROTINHOS/
P'ia ,29 - TERÇA..FEtRA cfi{EivrÁ
QUADRILHA DE SCARFACE

, , ,

/

I

I'

" '

, r

/

\

A I V li:·N 0.1\ �

..
• ReSidência de 2 pavimentos com 125 m2 cada. 3 qqarto& demais tI(:lpen

\lencias podendo fazer outra residência no térreo - Rua Toblli;Barreto -:- F.II\.

,��to.' . í "'�'"
• SODl"ddo 11a Rua João Pinto com escritório e fumlos para o ·mar com gr,m.'

,

)

tl� depósito. Bom para l'enda ou edificaçãl) -. Gr:.nde investimento imobiliário.
_. l'tesidência tóda de pedm com vista p<tra a baia na Rua Mari�Julia Fran

".,) -_ ;� quartos. Quintal ,grande.
" Residência vazia a rua Tenente Silveira, oport_p:nidade, para bom neg�cio.
* Por motivo de ser transferido desta"Ci.d:lde, vende-se fina residênciá com

'1mpla chacára, jardim e horta bem cuidada. F-la Santa iLuzia junto a ,Cidade
'Jniversitária - Trinelade. Fin'111ciado em 20 meses.

, ,

, <, Verdadeira pechincha, uma grande casa - va.�ia - bem dividida com ga-'

rae-el!l. no nom Abrigo - Rua Theofllo de Almeida .junto a pt:aia. Preço à vista Cr$
� 500.01l0�OO.

�'AITIpla residência com 185 m2 de' érea util - amplo Eving - :3 quartos e

d"maü:; dependências - armários embutidos à p.u� Garcia, esqui�a da Rua São'
José no Estreito, parte financiada.

, ' ,

TERRENUS 1\ VENDA
.. Lote no Jardim Atlântico. Facilitado. Benif l'ocaltsado. "-

It IJotes, rios garreiros e, no Aeroporto � Financiados.

li,
-k Oportunidade única: t'"Ótes hos) Barreiros, próxim0s' à ,1'11a IvÍaj{ SCfl!T:l!n-m.

-- Prestações mensais de Cr$ 15.000,00. Medidlls 24 m y "9r-.· 'l'''rre!1o firme.
.. TERRENOS :NA LAGOA: Excelentes lotes na n,e,U('J iJcalização da La�

IlÓ3., loC2J tranquilo e pr5f!iltaçõeg IIJlwsais de Cr$ ·�O.OI.)(;.',;\),

)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ens diretas no seu

,c 'Neste ínterim, o
.

..�é Lourenço Rodrigues
d� José Aluisio, deses

�o; àJoell;ava-se díanja
ima

, Imagem de Nossa
ora Aparecida e suplí-
um milagre, Alguns

tos depols das 'massl1-

gens, O menino voltou à' v.:-;
ela, para sattsração . de to
dos que se encontravam eru

.

grance. expectativa. na i:iarl
ta casa'',

j
I

'.' 'Esi�mos: dando qJtaque '. chefe da eqUiPe/��dica atu

especial ao .. fato acim�ltr�n.s ' d'ldo pelo r�pÓ��� é casao.

cr.co «e lmportantp órg-lO com filha dê .11l:lStre 1timí

de imprensa' de noS89 �ra': lia de Itajai; ��9ts sua es

sil, tendo em'. Vista" . .:ine· 'o . pôsa é a dra. IdYlla Lázza-
\'

' ",- (:;.� ."
'

.

'Nada de

REBITES

De acõrdo com o relató
rio

.

puclícado recentemen
te por uma comíssão espe
cial do Mercado .', Comum

Europeu,' o número de fl,'e
quentadores �� cínemá di- .

mínuíu . nos seus países
membros de 2.200.009.000,
para 1.640.000.000, em' 1962

Emborl;!. na Itália o número
r de expectadores permane-.
cesse aproximadamente Inal
terado desde 1901:\ na Ale-

.'. . \. ,
,

:NDE
.

DIARIAMENTE
'13 ÀS 16 HORAS.

�Ja .
ew Mlu

'

car: ..
. LGDIl dI" treios \JOL,,,,L
_; .80% mais no' "Pf.tlV•
JJ,t'lli.,' '0& Lona..

'

CASA: DO� :.-RfH.
:P.ua 8antuo; .:'I[�n�·,v"

11'."'TRF.f''(''

r

POR· l\10'TIVO
.

DEi TRÀNSFERítN.
b. -

... w: ._

, rCIA ,OTIMO' '"ÂP:AR�A1VIENTO ;DES0CU.,
PADO COM 2 QUARTOS, BANHEIRO,
LIVING, COZINHA, ... PEPENDÊNCIAS
COMPLETAS PARA. EMPREGADA, .LO-
'CALIZADÚ NOED!FIÇIÓ. EPUARDO, À
RUA VISCONDE DE:OURO PREro, 93.

TRATA-R. À 'RUA EMIR ROSA, ·121

.COM O S�.,PAIJLO ,BRANDEBURGO DE

OLIVEIRA, OU PELO' FONE- 35-96, DAS
. '13H. AS 18 �ORAS.

.'

, 9.9.:64..

"
,

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

,Não peço· carid.áde,' qu�ro, apenas ser como você. Desejo estu&r, trabalha!'; ser':' útil.. ,

Co'm a ajuda quê. ,me· deram., já sei da.r alguns, pa�sos, aprendi a·ler. � es�reyer" �d:as ain�
.

posso' nlelh0r.a(·:mu�to, ,eu e milhares de. ouira� crianças defeitu:osas _ que queremos. ap��I'
,nas, um( ópottünidade: ·de ,r�bilitarã�. Colabore' com a· gente; aj,l1de. a nossa. Campanha.
'*" .

''';-r �."" ...

'

,.:"' ..... �·t Ir • t .�.�.- ..� ..... ,_,:'" "'\�::.. ..:' .. ,�...;-",� ..-; ...., .-?: 1+ I

.

1II
'

,_

�.�;' ,,#;�.d.

.Ç 1'-, '/1,'!i>o ...,-..i,'.;�t; �� ��.' ��," ro', o r'\'·�-"::,J .,"

ta�pa,�ha pr6-c:rianç'a DeIéit�'��':_ Assodâção'_B.�asileira 'Direto ..

:"J>.cu�iv0 . : � � ;:� � � • ,: ..�'� • , ,� •........Jayme 1'orr�
da Cri;1.n�a .Dcféituos�-.t\. . .B.C.�D. cOMlss!6 EX,tiCUTIVA NACIONAL· Secretár�o ' ..

c•••• � � •••••• �'•• :�uh: PhiIjpe R��ende Cínt��
f' '.

'

".
• TesourelroL •..•....Alberto Flgueredo c·CamlHo Ansarall

Presidente & Horirá� •••••

'

� .,;�' � ••••••Anlador 'Aguiar
. Presidente da A.A:C�D.•• �'.: � ••.Renato da Costa Bomfim .

Pre�idente da C�mp�nha.::. ,� ,

••••••••• �La:udo Nate1 Co.otd�ador�••• :•••••,

•• � � ••• � •••Ulysses �rti11s Ferrei�

I�
,

EHY'iE SUA C�NJR.lBUIÇ'IO PARi À ,'CAMPANHA
-

PRO:CRtANÇA' �,EFE,ITUOSA, À' 'ENTI�ADE, FI�lADA DE' SUA CIDADE:
Associação de Assistência àCriança,.Defeinios�-A.A.C.D.-Av.Prof.,

.

Ássociação Pernambucana' ,de Assistência à Criança -Dd'eituosa;-

ÃSFendino Reis, esq: Pedro de 'Toledo, - São Paulo. . .' ) Rua do Espinheiro, 730 - Reé:if�. _..
,. . '�' '

.

' ,
.

i

IAssociaçãó Casa da, Esperança_ Rua Imperatrii Leopoldina, 9 _ Santos.
.

Associação SanatÓrio Infantil Cruz. Ver,dC'� Av.Jaqdira. �OO2- São Paulo
I • Associação Santa Catarina de�abili�- R.da Gal. BitteDCOurt. 1,02 -
As�ociação Nossa Senhor� de. Lo�ts.· aíléXa, ,1,,sta. C;lsa de ,Miseri- FlorianópOHs.. J.. '.. �', �.

_
'.., "

c:ôrdia - Av. Clát1çio R.uis c;o�ta, 50 .- S4fttos.'
- '.., lnsti!uto Baiano �c Fisioterapia c Rcumatalosia·;,A,.v. Getúlio Vargas.

�ssolSi2ÇiQ Mineira. de,' Reah'iliuçio, � A� M. R. - Avenida M�? 5M ,- S&l\\l;�do!, ',.... .

,
.

,
'

Pena .. 2698 - Belo Horiz""ui:e.
J S:Jded2.de\Camptlfl4dr<.:l de 1"(;..""C'@lÇUa��Obrói� I?��Il@CiS-R� LU$iU'li�

'U -n '" _.,. ,,- -

•

�����������.::��..:-A.��"_�=��� ��. ,J;�� ..- ��;r';�:��_ " .. __.,. - "J �...__----.�-- ,fi

Compareceram 'todos os

representantes· das Igrejas
irmãs énscandinavas.
A Igreja Ortodoxa envio�l

3 representantes, e a Or

todoxa Grega esteve reprc
ISentada ;!pelo Atenágora
Metropollt�no de Thya:tira
Estivetam presente também

PROGRAN1A DO DIA

Cin\:". SÃO JOSE'
Fone: 36'

. às 10 hs . ...,... MatIriad,
Pedro' Geraldo
Lorena Veiasquez em

ris Fomari, filha de Batís- gulhosa com a brllhã;l');�e. ',e��Ya,8/à' d:tl)�a. Dulce e

ta Lázzaris, já falecido e carreira de seu genró. '. ' 'Mm�is'i:famill8:re� aqui r�
de dona Dulce Táva�s L� .' Ao h6m!'ln�gearm.os Q.dr . �d�ti 't�á �eni �uecerm9S,
zarís aquí residente fi hoje H6m�ro Novó, Fornarl, ',tot,., "tãmb�; a<�� 3m. dra,
mais do _que nunca, 11'- namos nObsas fe.1ci��ç61g' �ciyi!â:);ã1;z�Í1s� Fbrnar1.

,.

M lt : Frcblemas da !Industri'a Cinema,t�'gt,�fi(:a
.

Por Geor:g. Bchríller, para desde 1962, está'etfl, �.fa8e 0,45 milhões de JÓlp.res nos 31�7 na França e 20,,5 mí-. fica doméstica, os lnt�·:::, itP,e�po�r4Ífíea S't'hl1ber-
Q L F. de decllnfo, ttndcrse iriCr�. P!1is� do grupo \Benelux' lh�es de dólares na Repú- tos especiais são um �\ ')�.� 8!lbv�il�E}$. qu�

mentade apenas a d;à l�ália,; isto é" B�lgleà, H9�à�d.a e bhca Federal da' Alema- mais eleva�os' que flil·.�1 ,

..'�,,/���en�� .( �1va$.
. ' " .Luxemburgo. Os ímposcos �a. �nções. Nao get'l� '. �rt"'�k'.·� �9";��á,:��rillln�d.$

Obstãculo a serem -remo- especiais que Incidem sÕb� ainda, l.8�ntal,' os �����.!��l!\ ':��:·.,�}S�isp�v� a

vld�.
'

:

"

.' a8 peücuías, pOr: outro ��90 Mesmo com o tratauren- portado�, dêstç� �P,QS�?r"" ;,�_.��ó: �� .��.·C!�)�,1, l�.
. Out�o. .ponto ,vulper�v�l ' totalízaram eni 196:, �4,9 to fIscal favorável concedí- peciais. Sob êste 'aspe��;, �,: {��,�ép#ê'ÇJ�l!1, 1W:�' OS

da indústria c1nematográ- !YIll"';:;�6S �p. nó1a,re3 ps, lt{iHa
.

do à ilid\lstrlai cinema�orITá- , forma de como a·���ma. :��;:pf;l'â.<;se' ev*�r litu-
fica 'européia é' que"s,s' pe-

U
"

é '.' ,���.s·, n�tldament� -�ulfic�-
liculas ímpertadas' de. ,OIJ- -

P n spadr"
.

'. I' : aiS e danosas, e ôste dnverá
tros países absorvem cér- \ t C I� r,!- �

.

.

O Ue p o·s .� a
"

�,s�r':.'o PrÍl1élPal. obje�J-vo da
ca da metade' das 'ren'das � I· .i"J'

"

\\ ..'
. d.· '

.

; < c�mtss?\O' '.-especial <.ia -Mer-

obtidas, sendo que apenas

ce 'Ie t'" r· a. O 18 to.
.

S '.' I ".
"

'�d,·�.'o cóiri;�m EUl'opetl.
os filmes norte-fl,mericâ:.,os,· � ecu s

-

abrangem .31'% do total.
.

"

. 1.J .

Por outro lado, os )ç�stos
I ,�

rnanln verificol'-se o declí- médios de prod1!ção' de fiI. r,
-

F'S+�C()LMO _ :Protestan-
·nio mais consideravel, dê mes aumentaram conside-

,

aproximadamente 'Im ter- ràvelmente' nos (,ltimos a-
tes e católicas - uma elite

". ço do total anterior. I nos, valendo ressaltar ain- cristã de 15 nações e qua-

Jla que' os produtl;m:s eu;ro-
tró. c':>ntirtentes , -'. con�i"e-

A .,1 rodução . européia de
peus, ao contrário de ,.Stus "gou..,se recentemente em

filmes oscila entre .300 e çolegas' norte-ainúl(>:a�,os, vpps�:a pa:a." as c�n:re=pel,culas' anuais et),'-
ajndá' não se' dedicamJ.� " �praçoes �o .'80Qo. �mve

quanto '9, dos EstaJos Uni-
13,l"odução de fÚmes" para a

S10 da sede dO ArcebIspado.
dos é de apenas 2ÚO:. 'foda-

televi,são. '.... I'
.

via, a receita naquele país
é superior a J .400,DOO.000
dói.ares anualmente,� en-'

, quanto que 'na Europa'é' de
apenas '600.0C- .COO dóla1."�s

o que ex]plica, de cert'1. fOr
ma, a situação difícil e pre
c6ria da indústria cinC!m��

togrãfic� européia. Deve-se.·

ressaltar ainda, que. a pro··

dução de fi'mes ·.cin,emc.to
grf..ficos dlmjnu�u' 'cêrca de

50'% ·desde 1956, e que tam- .

bém a \produrção da Fmnça

. Foi 'precisamente. há 800
A �xperiência de equfii- a�o� QUe stefari, MOt'Íge

brar-se o custq pel� cobran- Cisterciense de Alvastra C '1-Nf'Mns'ça de maiores preç'),S d�, ln- foi pomearlC) prImeiro Bis-
,�,' '.

.

;.
'gressos conduziu tnmbém pr>,.l!ll R."pnllll. "a. V,plI'Í.a UP.:-:

;3: "'''''''l, .nimil'�içãl) �u
.

nu-
'

.' psala, território ,pagão á-,
ID€rO . de expecta'Ciores ,', ,. que a época.
As _ subvenções ofici�iS A idWa cidade

.

univer-
n"'�" . !Il" i�rI·;strla ciren)ato- sit"ir1à não tinha vist·o um:=!.

gráfica akançaram, na ltá� ,tão ilustre reu'I"Iião t'!.e ctig
,tia, a sorria de 'f8,81 milhões nat"ir1os õa I�re;a SUf'ca e

de dolarf's; ue 1" 3. n::t do pst·ra.�I!'"irn npsrl" a his

Franca, 2,01 na I RepúbUça tórica. Co.... fPrênciá Ecume-.
Federal .da Alemanha e de �nica de 1952.

QUERO MORRER NO
CARJ.�AvAL

Cel.sura; atI:! 5 anos.

ãs 11/2 - 33/4 - 7 - 9 hs
Elvis ,Prtsley
,H�pe Laü� em

� o __
I

"

OORAÇ�O RBBJ4'LDE

• CinemaScope ,

Côr de Lux,).

Censura: até 5 lOS.

, ihe lUTZ
Fone.

às 2-4-7-9 hg,
\

Peuro Armendariz

Jacque.Liue i;,assard em

O FILHO' no TROVAO

, ,

Tecnitolor
Censura: atá 5 anos.

III
Cimo ROXY

Fone: 343.)

às 2 hs.

Joseph Cotten

Sprmg' Byintén

O QUE A VIDA'ME NEqOU .

•

Censura: a�é 5 anos. ,

às 4 e 8 horas.
Pedro Infante

'O GAvJ.ÁO
Censura: até 14 ano!>

Cine GLORIA
l '}�streito)

Fone: 6252

às 2-4-7-9 hs.

Libertad \ Lamarque
Pedro 'Gera�do

"

em

MEU FILHO, MINHA
VIDA

Censura: até ,10 ano'i

Cine lMPERIO
(Estreito)

\

às 2/12 - 51/2' - 8 !:is.
Pedl'o Geraldd
Lorena Velasquez ,em'

QUERO MORRER NO
CARNAVAL

Censura: até 5 8:.no�.

Cinc HAJA'

(São 'José)
às .

2-5-8 hs.
Anthony Quinn
Si!vana Mangane em

BARRABAS
.

CineruaScoPt<
Tecnk�ok'C'

o Arcebispo de Can�ebu;ry'··.··
.

bem como o Dr. Franklip.',
Presidente do Concílio Mun'
dial de Igre�M �e �o�,ÍL":' ", ',;:
York. '

" �);�

As, cerimô�as üla����t�. i �"tt /�r· ,lI}.
for.am ass:i.stióe.$. peI!? :;� <�. � ',iq,c '. '�.'�'-'� .....

c�Gm;tavo Atiolfo� e;' R.aÍri.h;a: :-.: ;: �()�; ,
..
".. ".�'

LUiza, mitros' rdemb'"""_ 'dei' "',�,:.:. �'''''' ' ", ' ",�, .

. ""'''' ...
' '."', , "1;(!J.o:r n\1"'"Familia Rea_, pro�seg��;' 'r _

"

"

".( : ''':'�:''''::�
do as comePlor",çÕ!iIB �", i'. ':.:.:: -"

,_

.

.' ,. !., •. .1. '..!. - -'., ", .'
,

conferências, conce�;.,\��".i."..; ..�� ,c;::. t-EJ,tEU\A
'posições e outrO$ a;çot',t�l�,:;::��d�..''OIÓIfÍ;C� dI: l4n

mentos· especiais.
'

.',,;" ,; : .:,::t: ,$Q'ças e Ad\l.u� ",

lO

. --:'�.,.;'.� .:.� �,- .• �,.-/ ':_--'.:�\:
�

',: ::' •. :: '\ .

".
.

-.;._----.......-.;�.'�'',.:.";...l '::! &'IlsUlt9'1:'1ô'�. 'Rua',' l'enentt!

_______..

.'

...

�
...·:.;;:�:;.�;,!:·���i�.�_�Andar

Ü 11 t a J �'3 ·Ó!si/�; (���.�,����, ��. i;
• ...� .,

� ,�... � � .:" o

,- I

, i o S o llU'Q � g" ./:};;: :�, w. norB,ll
.

"
.' ,

,

"

,.: ����Y,""1l!"P:�
.

(..'OUi '. nor.
.

" .�J í�r�'
"

:,,;·,>�,:'�IY:;'"<{.��'·�'.�-: .

"

.

em

.

'r'

./

. .

I
.

o'. ,'.

DEDETIZAGÃQ .'

, EM .

,

�fLORIANÓPOlIS'

, . ,

..... ,,,
'

ESTERMINAÇÃO ,FULNHNANTK: in; .BAHA'l'A'S, PULGAS,
n{A(A�, .\lOSw\S: t·OitMU.A;:- L'. �.l;l·i,\J

Proce:;;:s.u Moderno q,.l1u-Gul'anw.l. dt:.u Mesel>
UEU'ETlZAi)ORA CATA1ÜNI!:NSh.I.L\o1ITI\I),\

l'et;lJ IJltonlla�'ó�,,' Dt>h .iêJelqt;.! JljH

- -_.__ ..._-_.....---:..,._
� �."

�_.--- -..__

- >

REX.MARCAS f'PAlfNTE5
, .'

Àgente IOf1Cial.�a:iPro·priedade
\' lnd,tlstrial

.

negistro de marcas, patentes de' I ínvençãr'
; ....

t·.

nomes comerCiaIS; Utulos de' 'estábelecimen
\.

. .,-

to, insígnias frases :dt:
-

p'fupagàn�a t> marca�

<.
de eXpOrtaç.ao' ,_.

nUél Tenentt' Silveira, 29, _. 10 andat
Sala 8 -- Altos da Casa' �ait'..;..:_ tlorian6-

p'Olis -.- Caixa ,Postal 97 �. F(>lÍe' 3912' J
Fogãq·.Vende;$e.:�

Vende;..se ,um ·t<>gão Ia ienha 'pãtà Bar E;

Restaurante; márcá BERTÀ: cnm- 2·b� dE .

fogo. ,3 estu�as. Ver, ttAtat:"m :l\tARGA...
RETH ESTREITO'.

'
.

'j ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Guatá f{.i j adversário,
. ·1 I r·

'

i
.ml �. � r !. II ,

\, I� II L � g, �
Resorvado para o estádio

da rua Bccaíúva, o choque
Figueirense "versus" Cuatá,
um dos cotejos importantes
da ro Iada, visto estar um

dos clubes com chanches

quanto à classificação para,
R tase- fin {�:'

de-se dizer que agradou por
'ntetro ao grande püblícn

.e c nnnsccceu fi. p 'aça fu:,
3b:)lü:tica da Praia c:e 'Fora"

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

Com a finalidade de .reforearem suas

equipes para a fase semi-final do ce-tame
barriga-verde de futebol, os clubes es' ão se
atirando a aventura de contratar ref ircos

� ,

urna corrida. desenfreada a procura de v-alo-
J"�S nó merca:lo de São Paulo, Guanabara,
Paraná e Rio .Grande do Sul'.

,

.x.x.x.x.

O HerciHo Luz, contratou dois valôres
o'riundos do fut:;bol gaucho. ,

São ê�,es o za.g'..1eiro central Brener e .ó
atacante Ivan.

.X.X.X.x.

O Guarany d.e Itoupava Norte, tambêm
entrou no páreo para contratar aJguns re
forços.

O seu presidente falando a imp��nsa té�
ve a oportunidade de declinar dos nomes dos
jogadores pretendidos" afirmando que o clu-

I�---- he tem sido preju?icado por revel� nom�s
.

com antecedência.

Assim, limitou-se apcna's a dizer que ,o
clube :nd�o r'o::::.ta com emissário na' Guana
bara agin':-1_o ju:;_:to é'�O Botafogo e outro po Rio
Grande do Sul, a cata de valôr,es.

.x.x.x.x.

Mais"três rodadas a fase d� classificação
do campeonato estadual, em sua zo:ga um

r êstará definida'.
\

,
Avaí terá quatro compromissos a cum-

prir enquanto'que o Figueirense jogará tanl
bêm quatro.

O clube azurra jogará em casa contra

inerasil, Marcilio Dias e Figueirense nó
clássico ilhéu e fóra contra o Guatá.

, O Figueirense por seu turno vai enfren
tar no estádio Dr. Adolfo Konder� as esqua,..

as do Postal Telegráfico e do Avaí, enquan-
o que contra o Metropol e Urussanga, atu
á no reduto adversário.

.X.X.X.x.

O apitador "vValter Vieira que terá a,
incumbência de dirigir O prélio Metropol X
rêmio PortoaI.egrensé no 'primeiro compro

misso da série pela Taça Brasil, segu4-á para
a capital gaucha na tarde de hoje , viajMde

,: vião da arig que decolará ás 17,15h6-
"$ Aeropôrtq' Dr:., H€Jcilio LlJ�,·de flQd-
";lÍ�:

' , ".','

'��""

Destaques

o "prélio caracterizou-se

ID'-1is' i;:le1,á cálnia e cautela

r:ks cantendores, com boa

se1luênc}a de passes curtos

de ambos oS lados, p!'inci
palmente do lado dos visitan

tes que ,impressionaram'
bem pela harmonia e coesão

cO:1iunt;i'T::>s. Para sermos

exatos, não :constatf'omos um

só elemflnto negativo. Todos,
deram a sua par(!ela de es

fô:-co pera o brilho da por

fi�. Entretanto, injustiça se

ria. deixar constar aqui no-

/mes que, pelo que apresen

tara,m na cancha, tornaram
se dignos do aplausó do pú
blico, como figuras desta

canRs. Ft)ram �les: Marreco,
inrliscutivelmente ,a figura
pontificante da púgna, com

nmR atuaeão excepcional,
revelando que ainda não

pe:-deu sua forma técnica:' e

física, Manoel, Caetano e

Iza.ir, entre os' locais, e Ca-

, mar!1.'O, Wi.lson, Ferrugem,
SaJesio, Li�a, Leonir, entre

os visi�rites.

Arbitragem

Outro f<>l-"" '-",p, concorreu
,

I

�midros,

REDATOI-t
edro Paulo Machado

COLABORADORES ESPÉCIAIS
MAURY' BORGES - GILBERro NAHAS

GILBERTO PAIVA

COLABORADORES
RUI ·LOBO - MIL'rON F. A'VILA -. ORILDO LISBOA

MARíO lNACIO COELHO - DÉCIO BORT0LUZZI
ABELARDO ABRAHAM

-----�.------
--------

-----�- ..........-��-.;.,...-----:---�----------

As duas ce'quipe�; forma-

tam assi�:., .,,'
'

,

FIGUEIRENSE - Márcio;
"Marreco, E;dio"sergio'e 11;a
rioel, Valério e _Izair, Wilson,

C1.élâri6. Arceno e ácír.
.... . !

GUATA' -, Camargo; 'Gui,
Wils'on, ,. Ferrugem e Celso,
Wâldir e Saiési0"CBórj�, Li

ca; Zé Carlos ,e Leomir..
.-., »Ó:

, :Prelimínar .

,

ll(U]
de vez que ambos os con

jur t is U';igantes apresenta
t::" Eh tr"'1, futebol rico de
�"i 1', �a € éntusíasrno para .Q

�J fuebol que ainda es

t t ,�, age ,:b atingir um índí
e, é'·�!Ú' � ,'çondi;>;ente cem

fP
• +tos d, -, futebnl bras.lei-

'�' �.
"

*
,

>'

"

�,�,::t; �,'
'

'.Oé/',"",:�,:�,; (, ii;:,?,�,l.'.'," '. i.:.',/','S'
' ,

,

',.2
_
i iCE:- campeão da cidade ;' r �� lt.. ,' B.��fil�") 'itq' na, proporção 'de

c:.'� : 1 pam G:Ois; logo de íní- ZONA: DOIS _ Em BI une
� ':_", '�oàlJ. rcendeu que esta-.
Vil" ,;fi,an!;E;l ele; um adversárío
qt1,e nã�, se- entregaria facil

mente, .ccmo não se entre
gou num I>Ó momento da

sen-mcíonal refrega, tendo
mes rno e-dgído do' onze ha
bílnrente orientado' por Jo

ní 'Imito empenha e a 'má
xíma cautela. Assim é que o

prélío disputado - palmo a

palmo, com perfeito eqllÍlí
brio de ações,.,' chegou, ao

I '

seu final com. ·a ,vltória do

alvi·negro metropolitano pe- ZONA' QUATRO
lo escore mínimo, ' escore &."'i

que quer queiram !lão, ira-
'/.

_

dU2iiu em parte o que foram

os noventa
. minutos de ár·

duo combate, com.o Figuei
rense procurando a todo

Os dois jogad6res tiveraiP a oportunida- cu:;to o caminho da vitória

de de atuarem pelo elenco do Leão do Sul nos que veio a desenhar-se logo
'.

'

, nClS priMeiros movimentos
Jogos amIstosos com o Próspera e contra o da peleja, quando,' atacando
Bérrüga-Verde, tendo agradado .plenamente \ pelo _centrq, provo.cou forte'

d
.

t'
-

"

barafunda diante da meta
aI as con.1rataçoes.

, gll'imecida por Camargo. Ar-
O clube hecilista está aguardando ainda ce:1O, er'} certo' momento,

() atac-ante' NeLê, pertencente ao Jabaquara ::e�u::::e.:!O-::� v��r�oP:
de Santos além de EdmEson; médio do In- sobrar para Caetano que �e
ternacional que pertenceu ao Fluminense.

'

pronto. emendo�-a para o
, "

' fundo das redes.
.X.X.X.X. Aos' 10 minutos' da etàpa

O Olímpico está ten:ando no mercada \,,0()mpleMen�ar; f?i. perd.ida,

.

uelo. Gul'ttá, atraoves de LlCa,
paranaense resolver os problema de seu ata- :�,'lravilhcsa ocasião para

que pois não vem rendendo bem últilnamente ':\g-.lalar :) esco�e,,'quando, le·
v�ndo a P'!elhof sôbre E'dio,Os jogadores visados são Valter e Gau- o colered e rápido ,atacante '

chinho, êste úl�imo integrante da última se- guataense 'viu-se 'frente a

le{'ão araucariana. r.rcmte com Márcio para ati-
:!;'

rar pela linha\ de fundo. O
Valter se encontrá em Blumenau trei- 'm�smo aconteceu pouco de-'

nando entre os grenás. pds com Wilson; o qual no
se') setor., n9 'extrema direi-

ta r:iesperdiçou- bela opor
tuni.da.de 'para consolidar' o

triunf().
.

•

,,��ru lJ�r mtl� um
para o brilho do matc'i foi, demír Borba 'e Ar,!.tônio Cruz
a arbitragem segura -de J�ir Os senões acusados e; que
de Souza, auxiliado por fotam poucos, ,não chega
seus, companheiros do qua- ram a influir no "restiltàdo.
dro da árbitros da Ligr !tá
[aiense de Desportos, Wla-'

\

. Os
. conjuntos Juvenis do \

Avaí e Tamandaré fizeram a

preliminar" em contínuacão
ao certame da' categoria.
DaL'; tentos para cada lado,
9 restltado final da' pugna.

-:
.

",

a',
'

e,,%, &f'p' �,(,:�' rt,l\-I ffOI?',

�;:: � "f.M� fi �',l}) l' �
:.� ,.

�.

',
.

.

.

1'-
.

Em ..Joa�a�,,- com�rcial Em Cáio Martins - Carrmo Er1" Conselheiro Galví:i,o --

2 x . Cruzeiro � ,

. � Grande 2 .x canto do' Rio' 1
' A111é,�:iqa 2" x 'Ma�ure!ra, Onau' - alimpico 6 x : .mé

rica:' 2�
Em 'Nereti Ramos - E3tre
la 3' x-Paysandú O

'

Em Brusque .:__ Tupy 3 x

Carlos Renaux 2
Em Joinville - Caxias 7 x
Baependi 2

Em S: Fco. do Sul - Ipi ..
ranga 7 Usaty 1
Em Blumenau - PaIm liras
.2 x Atlético o. - sãbad:)' ,a'
tarde.

, \ .1,

CAMPEONATO REGIONAL
DE JUVENIS"

Nesta capital -' Tatr,an
daré 2 x Avaí 2

>
,

CARIOCA

DE' ASP,IRANTES ,

'

No Maracanã .:_,R)t1s•.l
, . , cesso' f,x Bbtafogo' 1 .'

Na Rua Bariri - São Crig
tôvão 2 x Olaria 0.',

DATA FEsrVA,
'Avaí Fi C. 'Co!nlpl'eta,. Hoje, Q�arenta

. ",_ '. -

e, Um _An 1S de Existência' ,

10. de Setembro de 1923) \ ,:,

Há quarenté, eum ano�,- na data dehoje
era fundada a a: 'reMiação �ue vi�a dar ,im-'
puJso decisivo à prática dO"espürte-rei que
el1lão ainda enratinhava.

' ,.' "

; Era necess{ rio dar ' um: selltido �ofic;iál
�s disnutas do E ,porte ' que '.já .oontava .com

um número ej€,,, 'adfl . de adeptos' que clama
vam por uma en ':id8d� supervisora:

A participa(�ão ,do Avaí foi preponderan
te na fundação d a entidade que, graçaS,a um
punhado de c ub�s, hoje espalhados por
todos os recantof do Estado, têm sabido pl:es
tigiá-la e eng1randecê-Ia. O Avaí Futebol em
todos êsses anos jamais se afastou' dá enti
dade que lhe deve parcela considerável de
esfôrçcs re�a se;.. sobr�vivência ,lvando-a e

elevando o conc( ito do nosw futebol gerante
as demais federe:- cões futebolísticas do Acaí.

�
,

Pelos seus feitos conquistados no pasa-
do e no pre.ente, representa o Avaí uma das
maiores glória,s (10 futebol barriga..:verde. E:
o clube que mais vêzes obteve o laurel máxi
mo de Santa Ca :a.rina e também da c1dade

passando ainda um feito_de que todos os avai
anos se orgulhaw,: o tetracampeonato do Es�

tado, feito êste jamais igualado no Estado.
O Avaí atudmente se lança na batalha

,

de rec�peração eo futebol da Capital que
I tem cedido terreno para: o, intetiór que atra
vessa fa� lnvejá"r�l. A campanliSl do estádio
dade Universitária 'vem ganhando terreno,
do Avaí F. C. n:l Trindade', ao lado da Ci-

.

podendo-se já prognosticar
\

o seu exito que
fará· o c1ub� mais vê2;,es campeão. da sidade

.

e do 'Estado recrperar
I
a �u� hegemonia no

playbol barriga-"erde. ,.' ,

'

Glória, pois ao AvaÍ' Fu:tebol CluDe, que
torcida, quarentR e um' anos d,e ·,exiStência
hoje completa, para regozijo de' Sua grànde
tôda ela, devota&, ao progreSSQ esperijY'o rle
Santa C?tm-tP-ª c ªº, ;6f�n!

vem caindo assustadoramen
.te quer 'em seu nível técní
co' como também em. su�

,

prática. No mo.mento,lo \10-

'leibol, está' es·�agnado, na.

capital do',Estfl,do.
B:ASQUE�OL - O .blts

quetebol somente at.i·ai as
,

atenções do pÚllfico ama:1te

do esporte da eêsta quándo
'o camp�on1tto :!lPfesentlt um
bOlll jôgo. No restante, o

basquetebol
\

. também: está
oostánte 'apagado na 'me

trÓpole .barriga-veL"dc.
ÁgoPl, por iniclativ!! .gc-.
ver'rlazpental.vai l>er desdo,

bràdo um 'toÍ'll,el0 estúdan
til no Ginásio Charles ,Ed..

C�ONATO CARIOCA
DE PROFISSIONAIS

- VOLEIVQL ,- O esporte xíma da Vela em Santa Ca
dá rede e':l 'Florianópolis tarína, o professor ,Cristal':'

do, Catarlnense ele Araújo
Para vice-presidente, foi

el�ito o sr� OS,valdo Nunei;
,

-

CIOLISMO - S.erá des

dobrada. nas, principais, ar
térias

.

de Florianópo.lis, no

próxiino dia 27 de setembro No. Moru�bi - São Paldo

,a sexta prova c�clística, tle- o. x;' Palmeiras o. '

norilinadà VOLTA' AO Em Presidente Prudent.e -

'MORRO;·' êste ano 'comple-, Prudentina 1 Esportiva, üe
,taméntec, reformu�ada. Gilal'atinguetá 1

C�m .

a finalidade de in- Em Vila Belmiro ---- SantlJs
crementar (I, esporte do 1,)e- 2 x Ferroviário 1
dal na' localidade, "a MO- Em Piracicaba _ 15 de 110-

NARK, patrocionadora da vembro local 2 x Bão 13€'n

cO,m'peÜção, resolv,eu, rea- to 2
lizar ,a prova com máquinás Em São José do Rio Prel)::)
de paseio, sem apresea ta- Juventus 1 x América, 1

ções d� atra"ões, cpm J:orre- ,Em Campinas - Gmír�',ny 3

gar Moritz. , dotes .de 'outros EstaJos. As-' x Co.rintians 1
'

cAçA SUBM'l\B.IN� - � sim_se:o;do. a Volta ao Mor- Em Baurú _ No)'oeste 2 x

Federaçáq ,.CataJ.'inens� "de ro retorna a set' displ1tada Comercial 1.
Caça' Bubmar�!)" vai re9.li- co� �áqui)1as de: passeiO
Z9.1'" nesta temp9rada. G pri- co.m' âmbito restrito a. capi,�
melro' 'catnpe,<mat,ó es"tll,duM' tal e demais milnicíp1'1g ch"

'de �c�a' _$u_bniai-ina., l�eveil- cunvizin)tos. ,

do repnil'- ,J:nn�s, quat.ro �u RÉ:M:O�' Nos próxImos
cinco 'eqUipes. A r�J.'e.'iell- dias' a 'diretoria: 'ela' Clliee
tação do Uritversitirio já Náutico, Ria�huelo.· ,s�.3,rá

est.ã c"m .$ua inscrição for:" dando. a 'publicidace os no":

Fun,cado O Avaí, seus d,ire,tores com os
malizadã.," mes que figur�tl'ão na CO-'"

missão do Cinquentenári->
de algumas agnmiações existentes, entre VEl;A _ Depois de ,di�H�ir que 'terá. a finalidade de ,or-

elas o Figueire 1se, que sur'gira. em 1921, por de,z anos' os destinf)!i 'ganizar o programà a ser

da Federã,ç-ãj,:de' Vela e Mo- realizàdo po.r ocasião. do
cuidaram logo c: a fundaç�o d-a entidade, ,o tor de, Sànta' ca:tarina; foi cinquenten ário d e funda-

que aconteceu.,e:n 1924, denominando-a de reeleito"peu.. sexta,',veZ con..; ção'da equipe da Rita Ma

Liga Santa Catádna de D'e'spo'rt'o�s T'etres-,' secutiva.l9afa'pcahio/.le
r:a;a aeonteéer. em, Junho

presiderite ;da entiq.ade má,·
'

do, próxj,�o
,

ano .

tres, hoje FedeI àção Catarlnense de Fute-
'. . -:._.:.----........----

boI.
' ".

-

TUDO DE PRIMEI,RA

, No: Maracanã. - }301\3.:;'(';:S
SO 2 x Botafogo 1

Na Rua Bariri - São' Ctis
tóvâo 1 x Olaria O

Em Caio Martdns - Campo
G:.-ande 1 x Canto' do Rio O

Em Conselheiro GaIvão -

América 1 x Madureira I)

CAMPEONATO PAULISTA

DA DIVISÃO ESPECilAL

CAMPEONAT� l\UNEIR-G

Em Belo Hclizopte -- A-

�érica 2 x Cru<::eio 1
'

Em Sabará - Sidérurgi ..,

ca 4 x Uberlandi,'1, O

Ém Uberlandia � Uber'l.ba

3 x Guarany O

Em Sete Lagoas - Vila No

va O x Democrata O

CA:.'\fPIEONATO GAUCHO

Em Porto Alegre .- Grêmio

3 x Guarani 1

Em São Leopo.ldo - Aymo- I

ré O xl IlJ.ternaciona! 3

1 - A equipe do 'I'upy de ta 'da Uha vai terminar �-

JOinvile acalila de adqui-. man.hã a noite, quando es-

�t:i:ts'II!rir mais .um' valor pai:a as t:não dueIandc. no estádio , � ,:; ��/':1."3P.
suas fileiras: Vévé, custou da FAC, as equipes io In- � ., ...-�.--

aos cofres dó clube mllio- cluStrial Cara:vana do Ar e �
"

nário, a importância .ie 1 Doze e Paula Hamos. O I�, ,(O"mGOIII:(I:'�1IUfQ liPf

milhão de cruzeiros, deven- tulo está de posse d.-,s Do- bI: frlllClltt !udino. It' ii
do perç�ber 150 mU cruz'ei.. zistas.

I

ros' mensais. Vevé, perten- 9 - o certame de profis':' ----------
cia ao FerrovIário.. siouais da cidade a:presen- Pro''''segu"lu O'2 -" O jogador Adão, per- ta a- seguinté clasific�çã() J

tencente ao Hercílio, Luz .10. lugar - São Paulo' e
E J, d Ideverá gessar o pé :10 dia Paula Rfl,mos com 1 p.p.

- S�:1 ua
de hoje, tendo em vista 20. lugar - Guarany lI:- 1 :!

urna forte contusão. P·P. nnr Zonas
3 - A diretoria do Mine- 30. lu'!.ar - Ta::nandaré COll1 f'IV '

rasil se' pronunciOU afirman ' 4 p.p. i1 Resultados de anteont:e::1.1

do que não recebeu a co- 40. lugar - Atlético com 6 do Estadual de Futebol .:

rnunicação da F.C.F. para p.p. ZONA UM - Em Fpolis -

jogar em me'ados da sema- 100. - A delegação. do Figueirense ,I x Guatá o.

na passada, 'contra o Me-' Postal \Telegráfico deverá Em Itajaí - Alm,rante

tropol, razão porque deixou seguir para Urussanga as Barroso- 1 x Comerciário O

de comparecer ao local. primeiras ho.ras da manhã Em Tubarão - Ferroviária

4 - A representação do de quarta-feira, quando a 3 x Atlético OperáriO O

Tupy vem de acertar um tàrde estará dando comba- O jogo Avaí x Minerasil, ..

jôgo internacional amistos· te ao Urussanga, local, pc- marcado para L. Muller

na Man.chester "contra o lo certame do Estado. lfoi transferido .. .,. ,

Nacional do Paraguai. Que
excursionará po); gramados
40' Brasil.

, 5 - A-diret0ria, dó Palmei-,
ras vem de t!l)nce,de::o pas
'se livre ao ia.�eral :vevé, por
atos de indisciplina.
6 - Os' jogadores' Ivan e

Brener, ,úÍ.timas aquisWões
d.o lierc1Uoj"yz, )6, :!.'�tprn,a.,.
l(lJJl ,'a ,'fqh�, d,�, pe
segWr�, para, os·, ramp8.s
afim de �e�lartzarQn1 suas

situações .profislon�ij;.
'1 '- o arqueiro Barreira

( �l'tecncerite 'aQ Olímp�co,
vai- deixar o clube bJl1mé-
na�ense. "

,

, Poder�,:retornar' ào fute-

bol pa;tilista. ,
,

$ ,"'.e'eam:pe,."ato,-sltlo�is
., ') ,

Atenção, Cr6nisfas Esportivos
Continuam abertas as inscrlçoes ac

concurso de report�gens ';Jlstituido' pela Asw

sociação do� Cronistas Esportivos de SantE

Cat�rina, "A EVOLUÇÃO. DO ESPORTE
aRASILEIRO'. - Viagem ao Rio de Janeirc
com passagem e estada por conta da C � B . D .

eis o prêmio a ser conferido ao vencedO'r. O�

�ócios da ACESC devem remeter seus tra

'halhos à s�de pr�vis6r�a da entidade, aItoE
do Edifício "Chiquinho"" em chico vias, as·

'sÍnatura constando. em fôlha à parte .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A Câmara Júnior ê uma

associação mundial de ho- 1 - A Câmara Júnior foi

rnens jovens ... acolhe-os de fundada em st; Louis,
tôdas as religiões '" de tô- Missouri, 'USA, em 1915.

das as nacionalidades ... �le 2 - A 'Câmara Júnior In

tôdas as raças. Está; esta- ternacional nasceu na Ci

belecída em 90 países e ter- dade do México; em 1944.

ritórios.· Conta com mem- A Câmara Júnior do Brasit

bros em mais de 5.500 comeI' foi fundada em 1947.

nidades em todo o mundo. 3 - Exis.tem, aproximada
Mais de 300.000 homens mente, 3QO.000 membros en

jovens suste ntam os- ideais tr€! 21 e 40 anos n� Câmara
da Câmara Júnior Inter- Júnior Internacional. . soa humana; E que servir

nacional, nonied a organí- 4. - Estão localizados em à humanidade é a melhor

zação nrundíal. Como tal, má'is de- 90 países e terri-' obra de uma vida.
constituem a maior orga- tôríos, distribuidos por ...

nrsações de homens jovens 5.500 comirnirládes. ,�OVOS P�OGRAMAS DA

do mundo. As idades dos .: 5. - O Júilior 'no. 1 é o J:C.I. '

júniors variam de 21 a 40 .Presldente - mundial, eleito

1;!iís, dependendo do limi-, .anuarmente.
'

'" -,
,

' A Câmara Júnior In�;er

te' de idade fixada por ca-, 6� - ,As nações-membros nacional lançou novos y!"fl
ela país. Nessa organização da Câmara Júnior Interna-

'

gramas 'no presente exer

de
.

rápido crescímento . a .cional, reprei:ienta'das por cicio, destacando-se o .)ra

mensagem básica poderia delegados .nacíonaís, reu- 'grama - PESCO - P parti
ser: "SEJA UM LIDER. nem-se cada' ano em Con- éípação;, E entusiasmo; S

DESENVOLVIDA AS QUA- :. gresso Mundi9:l.' ,

,. servíço ; C eonhecímentoj
LIDADES LATENTES . EM ,·7. -. O � objetivo principal : O· oríe-itacão.
VOCÊ. TREINE-SE, 'PAR-, da. Câmara J'únior � o 1e ,PESCO é um programa es

TICIPANDO DAS'ATIVI:'
. treinar homens 'jovens .pa- .·,·pecificamente para os no-

DADES DA CAMARA JU-, 'ra fazê-los melhores líder=s
.

'vós jú-q,iors,' .

NIOR, PARA SER UMA .

.em comunídaders melhores
"

PESr,� :'indiC\ aos, nOV03

PESSOA MAIS RESPON-: .' 8. - A Câmara Júnior a,' ,membros as -tarefas que

SAVEL EM SEU TRABA- dota como sua a seguinte , .deverâo levar a cabo du-

LHO" EM SUA COMUNIDA- "Carta de Princípios": 'r�nte o seu primeiro ano de
... ,

Câmara Júnior.

O segundo programa lan

çado pela Câmara Júnior

Internacional denomina-se

1 Quarto de Casal- 1 quarto de sol- BUJIA e que conserva o in-

teresse dos iúnícrs mais
teiro 1 guarda - Roupa - 1 Armaria' para, experlmentados. BUJIA, a

Livro 1 Cadeira de Balanço - 1 Cristaleira riôvo programa da J8I, n?';)

só estimula a atividade en-

Tratar na Alameda Adolfo Konder na 11 tre os 'Júniors mais antísos

24 8 64 b Pendência do Brasil.
•. - .màs também es oça um

plano p:eral de participação. A OBRA DA SANTA INFANelA
.

d
1. __

: O terceiro programa, a- O Santo Padre _._ protetor da Obra, diga M" d 1 dA"
, ·

J,CI retere-se a expansão 1- - lssa e. � e ,mv'ersano
',junior e se denomina "Ex- nau-se chamar a atenção dos educadores, I'.

tension". -

,pais vigários e mestres, sôhre esta necessida- d'e Fa- ledmente
o programa, "Extension" I

é dividido em várias partes, de d2 começar, à aurora' da vida, a educação I

ARACO
' " A Família de DANIELE F , ,

destacando-se as três faseo; do apostolado católico e missxmário, e indi-Ind, e Comércio Metalúrgica ATI.AS�. \, de formação de uma nOVí1 convida parentes e amigos para a S., Missa
Câmara: I o período de pre', cou a Libra da Santa Infancia como o meio

de 10 aniversário de seu falecimento, que
paracão: II Abertura da no mais elicaz para o êxito desta ação educado-'
va Câmara; III O primeiro', será celebrada no próximo dia 2 de setem-

ano da nova Câmara. ra.
, bro, ás7 horas, na Igreja ,d� N.E}enhora -do

,

.t . "o referido prOg'r:l�la "EX. ,Disse o Papa Pio�f!i, '�'�_ �,n.2s�o�:.n��i�__ Parto. .',', _ s-e- "'" _o,

i-.'�.-��e-;" -� :�&:���!��o��!�:70��',�" U�sétíO�-d�sefõ-�qiÚ�' a· Ó�-a
�

da�Santa Infancia Desde já anticípam agradecimentos.
---------- -..,.._-----------l.- são de Expansão da caiu- ; seja estabelecida em tôda Diocese e que tôdas

DR. AGOSTINHO SIELSK'! bra, co��anheiro •

peodoro
as nossas crianças cama'outros tantos peque-

Lopes VleU'a de acordo com
. , ',.. .'_

às condicões das cidades nos missionanos ajudem, por meio de oraçoes
brasileira�. o companhe',ro. e sacrifícios seus, a converter e conseguir a

Deodoro recebeu díretamen
_ . "

'

,)
•

te da Secret.aria da JCI, em salvaçao das CrIanças pagas no mundo .

Miami, Flórida, USA., :?J Sócios: Tôdas as crianças católicas até
exemplares do prograrr.a.
"Extension" e já os -remo',- 12 ancs,

teu aOs Diretores Locais eh' Devem rezar todos os diás: uma Ave-
Comissão de Expam;ão.
O companheiro Antôni.o

Quirino dos �antos, Dfretot"
Local da Comissão de Ser

viços à Comunida:";'e, rece

beu através da CAJUBRA

a CARPETA de 1964. A Car'

peta é um "Guia de Desen

volvimento da Comunidade'

publicadO pela Câmara J ú

nior Internacional (JCIl

DE E EM SUA FAMILIA.'O QUE É ACAMAR!!.

JUNIOR Nós acreditamos:

OS PONTOS .BASICOS
Que a' fé em Deus dé sen

tido á finalidade à vida.
Que" a fraternidade dos

homens transcende, a so

berania das nações; Que ii

"justiça econômica pode ser

melhor obtida por homens

livres através da livre ini-

riativa; Que os governos

devem ser de leis e não de

homen s; ,_9ue o grande te

souro da terra está na pes-

VENDE-SE·

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

Vai Construir ou Reforma?

Consulte Nossos Preços. ,

.Rua: Deodoro N ,2�

Filial Flórianópohs
- _ • ....,.,... I'(.� .....

Comunica a 'seus amigos e. clienles a traas

�
ferência d, s.eu consullório para a Rua Ru"
nes Machado n.o 21, onde continuará aten
dendo no horário de 16,,30 às '19:00 horas.

" diàriamenlee
.

�esfival pró E. C. Imprensa Oficial
No GINASIO CHARLES E. 'MORIT7

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 nê

portada da Imprensa Oficial, sendo Cadeirc
Cr$ 200,00 e Arquibancada, Cr$ 100,00_

A DIRETORIA

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

BRITO

ALFAIATE

RUA NUNES

SALAS DE FORMICA
Belíssimos conjuntos
com hufel de 1,80 -
ou mensal
com' bufei de 1.95 -

ou mensal
con fufel de 2,00 -

ou mensal

á . sua escolha

CR$
CR$
CR$
CR$
eH

�R$

Sómenle duranle o. mês de Agosto

260.0DO�OO
24.0011,00

230AOOO,OO
.

26.000,00
295 ..000$00
'28.0nO,Oo

em

MO V'EIS·· CIMOI
Rua Jeronimo Coelho, 5

EIS UM�. CER EZ (

edade Brasi�eira de GeJlo

'gia., para comuÓicat, ttU(�
esta Sociedade patrocinará
como vem fazendo �10S anos

anteriores, a 'realiza�áo do

XVI!! \Congresso Brasilei-

ro de Geologia. Este ano o

Congresso el:' anrê 'o ,

talar-se-á na cidade de Pô-

ços de Càldas, Mina,s Gera:s

no dia 2 de riovembro, pro-
longal)do-se até o dIa 8 dP2,

Deus' quer o ct.escimento díil humanida- se mês, Essa reuni5,Q CO:1-
, J:_.; '�,

gregal' ,grande núml:)ro de

de, por isso criou homem e mulher. Deus especialistas brasileiros 8

santificou a união, com a ,bênção go sacra-
- ----.--.-.---'----

mentç_ De�s protege os c6njuges e a prole Produtor de
per' meio de eis rígidas. Jesus mesmo qms Televisão Firrna
nascer no seio de uma família, e quis que

sua Mãe fôss,e e.spôsa, ainda que intocável, D'ocumenfário
de S. José. . -

Todo mundo se casa, e para isso a na

tureza solicita' os homens insistentemente.
Chega a s.entir-se infeliz quem não se

casa. Mas não é êsse o único caminho de

umacriatura neste mundo. Deus mesmo

,indicou outro: a vida consagrada a Êle., Não
vive só qu�m vIve para Deus. Também 'nesta
forma de vida, milhares de pessoas' encon

traram a felicidade completa, muito mais

Íntima e d�rável do que a .felicidade matri

monial.

Ninguém negará. que uma mãe de fà�
mília ou um pai não te!1ham ocasião e meios

de se santificar, de agradar a Deus e conse

i guir muitos méritos. Mas a pessoa que se

co:nsagra aDeus tem muito 'mais meios, mui�
to mais proteção contra os inÚtIlerós perigos,

. qqe ameaçam a ,alma de quem vive no mun

do.

.....

COLUNA
CAlTÓ"L'ICA

o Sacrificio da Mi�:a não suplanta ou'
subtitui o Sacrifício do Calvário, nem mesmo

é independente dêle.
'

Tôda a realidade da Missa está em fun-
I

'

ção da Cruz.
,

(Mons. Dr. lVf. Teixeira L. Penide.)

. Fal(as deliberadas, habituais, são -,
corno

a sarna que roubam à alma tôda a sua hele;'a '

,

S. Agostinho)

Em Maria o Verbo se unem à -natureza
\

.' ,
.

'

,

: humana; pela
. Eucaristia

'

une-se. a todos os

homens ... S. Pedro Eymard,
, .

S. Coração de Jesus, eu me dou avós

,por Mariá:- 300dias, de Ind.
.

Que a Obra da S� Infância seja estabele
cida em tôda diocese e que tôdas as nossas

crianças ajudem eficazmente, por meio de

orações, €8molas e sacrificios seus, a conver

ter e conseguir a salvação das crianças pagãs
.' do mundo;' -Pio XII, Papa.

-

.

1825. João VI reconheceu a Inden-

Maria e a ja.�ulatoria: '. S:3. Virgem Maria,
rogai IJor LÓS '::' pelas crian;as pagãs.

Amér.l. Contribuição mensal miníma 1,
cruzeiro.

"Que os pais despertem em seus filhi-'
. nhos o interês8c' pela Obra Pontificia da San-

I f ."

-ta n anCla.

D. JAIME, CARDEAL CÂMARA

CASAMENTO
E VIDA CONSAGRADA A DEUS

SEMANA
SEMANA
SEMANA'
SEMANA
SEMANA

SEMANA
SE M 'A N A

SEMANA
S'EM A N A

SE M'AN A

Sf:M A NA

OFERTAS 'DA
OFERTAS DA
OFERTAS DA
OFERTAS DA
OfERTAS DA
OFERTAS DA
OFERTAS DA
OFERTAS DA
O F E RT A S -O A

DF E RT A·S· nA
O F E RI A S DA

/'

\

Garrafas para Geladetró�

Cr$ 325,00'

A FORMA CERTADEFAZERECONOMIA

TERRENO

VENDE-SE
Vende-se um terreno me

dindo 10 x 26, com 2 casas

de madeira. Ver e tratar na

rúa Laura, Caminha MeL--a.
7D, Nesta.
-�--_,.,.-------

Aniversariante
Sr. RODOLFO
srLVA

Cozn grande prazer con

sígnamos na data de hoje
o transcurso de mais um

anov .rrsárío do nosso pre

zado amigo sr. RODOLFO

SILVA, o ,popul�.r Da.�cõ.

que por 'certo, ver-se-â;·
cercado do carinho � d9
afe�o dÓs seus amigos,. em

, data tão festiva. Ao Ro

dol.io, nosso velho amigo,
os nossos parabens, CIJM

vot')s de felicidades, exten

l?ivc,s à sua digníssima f�.

mílla .

XVIII Congresso Bresileso
<

de Geologi,a
estrangeiros posto - qU8,

anualmente, aumenta o' in
terêsse pelos congressos pa

trocinados pela Sociedade

Brasilei:�a de Geologia. dou
tando . com a prestigiosa
presen ça de ..V. Excia. no

certamf, valemo-nos do en

sejo para reiterar os pro

tEstos c e estl:na e con�ide

raçfo. A.tenciosa'11e.,te, J,?
sué Camarg'n Me'1des. Vi

ce Pres':dente e� exercício."

A Direção Geral do De

partamento Estadual de

Geolografia f' Cartografia
acaba de receber da Socie:,
dade Brasileira d� Geolo '5ÍJ.
com referéncia ?,o XVIII

Congresso Brasileiro de G€o-'

ologia,' o seguinte ofício.

'''Temos a, honra de vii- q,

presença de V. Excia" em

nome da Diretoria da .so�i-

. \

\

--�-Ct\SA ���;VENn�-SE
Sita à Rua. ;Dtiarte' Schutel, NO 66.

Tratar no local.
Aceita-se parte financiada ou aparta

-n1enJ:o ramo entrad.a.
,('!r�n ri p terreno parrt construç?o.

\

ONpYR CLIMfO'J! Ml\r'11y"'l) F: ');l0WA MARIA VECHI
.

MACUCO
-'

'. Cor'(l::.,�;ati5,;�;;;,Q, Wlr;ticipam o pasdimento desua primo

gênit�.q��l).�v.Pl'a Ba1ii$l;i1al receberá o nome de CYNTHIA.
ocorrido"à 27 dêste mês, na Maternidade Dr. Carlos Cor-

2·9-64
rea.

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

ESTOCOLMO - O.pú
blico dos Estados Unidos

terá oportunidade de in
teirar-se melhor a cêrca

do Prêmio Nobel e seus an

tecedente�, afirmou O pro

dutor de televisão, ame:i

can,a' Walter Schwimmex.

que chegou a Estocolmo a

semana passada para pre

parativos da filmagem.
Calcula-se que serão' gas

tos' 6 meses na prodvção.
O filme, que' será, retrans
mitido na rêde de televi
são de costa a costa dos

Estados Unidos, abordará

a co:ncess�o dos Prêmios

. Nobel de '1964, :na Capital
sueca. O públiCO terá tam

bém, oportunidad� de vê-lo
em ,fIeus' receptores ao mes-·

mo tempo que seus coleg�,s
'americanos, 'por ocasião da

distribuição do filme o que
ocorrerá, uma semana após
a entrega dos prêmios.

PROTEJA SPIl.�

OLHOS
, ... ,}'
,,�

use oculos f

bem adoptados.
_f;

atendemos co� exatidõo
sua receita de óculos

\ I

ÓTICA 6SPEClALlZADA

MOD�RNO LABORATÓRIO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Consoante o que vem noticiando �te

jornal, a Fundição Tupy, Ind� Pionei�
em

.

Santa Catarina, inaugura néstaCapital
às �,O horas de hoje no hal do Palácio das
Indus.rias Exposição de seus produtos.

Para nós florianópclitanos, constitue,
. faLo (.tCEPCIOCO, por esta é a primeira vez

que urna Industriá do nosso Estado, se dis
põe a expor seus produtos, trazendo ao to·
rianópolitano o resultado de seu progresso.

ii. exposição que se. reverterá de caráter
publico, contará no ato de sua inauguração
com a presença de iI·ltas· autoridades, convi-

�::teci:�����lmeníe para'. o

importan.e�··O r'� O• No ato de sua ínaúguração falará o di-
.

Ureter-presidente daTupy dr. Díeter Schmidt,
.

.

que s rá saudado pelo Earão ", on Vlongç·- As "20 horas de hoíe, no

nl.eim r:r::.sidente da Asscciação Comercial Teatro Alvaro de oarva-

Iho; será 1 iniciado o cur-.

de F'�orianópoUs. so de administração de.
Pessoal, a ser ministrado

pela professõra Beatriz de
Souza War.ich, diretora ::la,
Esco'a de Administração
Pública, da Fundação G!3-
túlio Vargas.

:ll]sse curso sará desenvol
vido em déz 'etapas de duas

aulas cada.

I�or outro lado, a partir
do dia 10 do corrente, em

colaboração com o Sindi

cato de Jornalistas, a Rei

toria estará promovendo
um .curso prático de (jor
nalismo, ministrado pelo
professor Francisco Esco

bar.
.

As aulas práticas serão

ministradas nos jornais Ga

Capital.
O Departamento de Er1n

cação e cultura fa Reito

ria da l}niversidade' de SaYl
. ta oatart-ia, em, prossegui
menta ao I 'CICLO DE

PROMoçÕES' TÉCNICO

CULTURAIS, Ipromove um

curso de ."Administração
de, Pessoal" a ser mí+ístra

do pe'a professora Beatriz

M. de Souza Wahrlich di

retora da Escola. de Admi

nistração Pública da Fun

dação Getúlio VargaS, no

período de 1 a 12 de Setem

bro.

py Ina�ugura" h'bJé exposlçao
=====�=-

,Forvas Armadas p'r�movem
.

amanhã' 'Sessão tivica

, Deputado. pede ,Providências às

·Autoridades federeis
Em recente sessão da

/
As

sembléia Legislativa. o depu
tado Massolini, represen
tante pessedista da região
de Concórdia, apresentou
prcposiçao, que foi aprova
da, endereçando telegramas
ao presidentt\da Republica:
Ministro da Aeronáutica e

bancadas catarínenses no

Congresso Nacional, a�
landa para a pronta libera·
ção da licença de compra a

importação da Inglater·rao
de dois aparêlhos, turbo
hélice, marca Dart-Herald.
destinados à frota da .13éf.;'
viços Aéreos Sadia Soei.
de Anônima.

.

Com ínícío às 20 horas

será. realizada amanhã, no

Teatro Alvaro de Carvalho,
uma sessão civica, em co

memoração a semana da
Pátria.

Na. ocasiao será cumpri
do o seguínte programa:

1 - Hino Nacional.
.

2 - Alocução de Abertu
ra - pelo Sr. Coronel Ar
gens do Monte Lima, DD.
Comandante da Gua.rnição
do Exército em Florianópo
lis.

3 - Canto, - pelo Coral
Santa Cecilia, da' Catedral,
em conjunto com a Banda
de Música. 'da Polícia MiU
tar:
- Hino da. IndependêncnJ',J'1I
.:,_ Canção do Soldado
- Canção do Marlnhei.ro
- Hino do Aviador
- Canção da· Policia Mi-

litar
4 Poesia, "Caminhos

de Planície", de Germano
de . Novais, - declamação
da Srta. Eliane do Amaral
Pereira.

5 - Saudação as Fôrças,
Armadas, por um grupo de
crianças do Jardim da In
fância do Colégio Coração
de Jesus, sob a direção da
Srta. Professõra Lucia. Ma
Tia Antonioli.

lOUHlno laONO
iOlVIIB SIIH �Bd�3:S 3 liV

IZ3113� 3 VZ3113�

l�mini�tr��ão
.

�e Pe�soal cOID��a ���.
ela do estudo da matéria, des . corretas e positIvas um maior aproveitamento, çam

:

função de chefia ou
proporcionando eonhecí-: d1,an� 408 problemas de só serão admitidos às íúa- que estejam íntímamente

mentos básicos sôbre os a:cbnini�tra�ão de pess;,·al. críções elementos que exer- ligados a ela.'
.

objetivos, técnicas e afilo- principalmente no que se.
sofia da administração de refere' .aos problemas· de
Pessoal, além de desenvol- relações humanas.
ver nos funcionários atH;u- A fim de ·que se obtenha

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

i01VUVI 31R3NYSOHlltIOSSY'
\ ,lOpUaA oaiJ ISI:'

.apul!.ifi a BAOU e, eplIIISU! �uas 00.'119
a 30HO ,op�az!p'· ;,O!3epaJ e�sa I I·A8l:,s3
.

. �., -

, .... , ,OO'OOO·OZ SI:J 3HIY9

JornJ�:�:J ·t1MARt�l E SilVA:
NATAtiCiO

"

S.TADO
o JIIA.IS ANlIGO illA.tO IIE SAfirA tAT.ABf141. .

•. .

Florianópolis, (T�rça'Feira), 1.· de Setembro' de 1964

..

Esta fôlha sente-se plenamente à vontade para registar .

o aniversário natalício, ocorrido optem, do seu redator
Chefe; jornallsta Antônio Fernando do Amaral e Silva. Afo·
ra ii; sua função nêste díãrío, nosso'caro Amaral é Diretor
da Divis;o de Divulgução, Estat':stica e Documentação da

.

Reitoria da Univers:idade de Santa Catarina; Diretor de

Relações Públicas e Internacionais da Câmara Junior; Ex

presidente do Centro de Estudos Penais da Faculdade de

DireitQ, .além de Representante da. Revista Visão em San-

ta Catarina. s-:

Quintanista de Direito, centraliza. em. tôrno de si, pe

las suas reais qualidades, não só de jovem. culto e inteli

�ente. tendo! inclusive, .manifestado com destaque sua ha

bilidade jurjdica, ID{!S, também, e sobretudo pelos seus do-
.

tes de caráter, a 'admínação e a estima de todos.

A você, Am;!.ral, tôda a redação ' envia seu mais calo

roso e afetuoso abraço, certa de que, como seu redator

chefe; continuará dando, como a�� aqui tem dado. o seu'

esforço e a sua dedicação. para o progresso, cada vez

maior, d� jornalismo em Santa Catarina.

lançamsmo de "Ilha Submersa�'

�ecretário ',. �a " f�ucacão
.e) a�uj�' cultura 6 - Conferência,· - pelo

Sr. Dr. Osvaldo Rodrigues
Cabral, DD. Professor Cate
drático da Universidade de

Florianópolis.
7 - Canto, - pelo Coral

Santa Cecília: .

- Canção a Santa Cecí-
I

lia, - música e letra do Pe. i

José Linhares.

\

minação do Secretário, O· É quase certo que o lan-
Departamento de Cultura çamento oficial de "Ilha
está possibilítando a edí- Submersa", ,se dê por oca

ção de obras de autores do/ síão da III Feira do Livro,

Um setor que não tem si,
do descurado no atual Go
vêrno é o do atendimento'
às atividades culturais. , O
Titular da Pasta da Educa
'ção, Prof, Elpidio Barbosa,
ao. mesmo tempo em que
executa o grande plano edu
cacional que· visa levar em

tôda a sua extenção o en

sino,". aos mais diversos re

cantos catarínenses, tem
dado ainda especíal aten
ção aos empreendimentos
objetivando o aprimora
menta da cultura' em san
ta Catarina.
Atendendo a essa deter-

nosso Estado, que têm as

sim oportunidade de dívul->
garem seus trabalhos, o que
serve inclusive de incentivo
para o surgimento de novos

valôres.

marcada para· a primeira
quinzena de outubro, deven
do estar presente Pedro
Garcia. - Os Mártires na' Arena,

- musica de L. Rillé, arran-
jo e letra em vernãeulo pe
lo Pe. Ney Brasil Pereira.
- Na Hora que Passa, -

autor desconhecido.
- Invócação em. Defesa

da Pátria, canto cívico·reli

gioso, - música de H. Vila
Lobos, letra de Manuel Ban-.
.dBira.

8 - Alocução, - pelo
Revmo. Sr. Pe. Quinto pa
vide Baldissaro, DD.. Cap .

Capelão do Exército.
9 Hino do Soldado

cristão:

---_-----------------------

AprJvaGO pelo Governador o Orca ..

� I '
_ ,

menté para 1965

,----------- Ainda há pouco tivemos
o lançamento do livro "Se
reia·e Castiçal", poesias de'
Pérícles j,PI;ade, em edição
"Roteiro", num convenlO

com o Departamento de
Cultura: Já autorizado e

com. sua compasiçãQ inicia
da, nas oficinas· da Revista
dos Tribunais, em São Pau

lo, o volume de ensajos de
Nereu Correa, contendo e&

tudos sôbre Luis Delfina,
Virgílio Várzea, e Cruz e

Sousa. Outras pUblicações
estão em vias de serem au

Ctorizadas e a elas nos re

teriremos em próximas no

tícias.

\

Encontro
_

de- Odantologos
em São Paulo

leia, Assine eEm reunião efetuada {la

manhã de ontem, no Pa�á
cio ela Agronômica, com o
Secretário da Fazenda., Sr.
Eugênio Doin Vieira, o Go
vernador Celso Ramos te-

.

ve a oport.únidade de a-

provar o orçamento. elabo
.t:ado para 1965.
Como já se noticiou a

iotceita fot estimacfa em
setenta e um bilhão de
cruzeiros e

-

a despesa fixa
da em 75 bilhões de cru-

catória, da Faculdade- de 'tf;se curso será. desen

Od,ontologia da Universi-· volvido em 10 et.apas de

duas aulas cada uma e te·
dade de Santa Catarina.
O Referido encontro tem rá por fipalidade:

seu início marcado p·3.ra Levar ,\S funcionários a

hoje, dia 1.,. (! término a 7 compreender a importân-
de ,Setembro. Os dJ;'s ,Mi-
roslau Wolow�slP e Jor�e SecretariaP<?lidoro s�guirant );:ara
"Aguas da Pr;tta" OI!t.em :-.

tarO.e em "Co:wair" da

TAJ-Cruzeiro dÇ> Sul.

A fim de participa.-cjl1,.
Ido 1. E:'contro Nacror,al dF.

Endoc.:o�1tistas, Perlodoll

tIstas e Economia Dental,
seguiram o n tem oara

"Aguas da Prata'; Ei3ta�(:.o
(le São Pau:o, os profess0-
res Dr. Miros'au Wolowis
ki, catedrit1co e D..:. Jor

ge Polidora, assistente ela

cadeira de De:ntístk2_ Ope-

"0 ESTADO"ze1rOS.

reali·
za programa
cooplerat�vo

ACOMPANHE O QÚE SE PASSA 'NO MUNDO,
ATRAVÉS DAS MAIS RECENTES NOTíCIAS, OUVIN

DO DE SEGUNDA A SABADO O REPÓRTER ALFltED.
08:55, /12:00, 16:55 e 21:00 HORAS. SINTONIZE OS

1.420 KCS. DE SEU DIAL. E ESTEJA EM DIA COM O

MUNDq. NQ;I'tC.MS, TA�BÉ� É'QOl4 A GUARU.TA. 21

ANOS LIDERANDO. A.. RADIOFONIA C.\TARINENSE,
,

/.
.

, Es;)reveu: José Simeão P landa e o Luxemburgo, ge"
neralizando·se o conflito e

atingindo todos os cinco
continentes. O Brasil, por
azar ou má sor:te, também
entrou· ná· fogUe.ira; contri·
li>Uindo com o seu tributo
de vidas e béns materiais.·

Çomo s�ria evitável a guer
ra, se dirigelltes mal inten
cion!l.dos a desejavam? Hi·

tler, assúmindo o poder na

,Alemanha, a 30 de Janeiro
de 1933, com o seu Partido

Nacional-Socialil'jta, não es

condeu os seus intentos,
através o. "l'vlein Kampf",
pUblicado em 1936, no qual
dis.tilava o seu ódio de mor

te contra o comunismo, a,
própria Russia e os judeus.

Q. 1l::Íxo·· Roma·Berlim, o

comparsa Mussolini, e de

pois a extensão dêssO Eixo
até Tóquio, foram o comê

ço das ameaças dos dois di
tadores. Hitler; nos seus

desarrll-z�ados discursqs, di·
.

zia que' por trás dêle esta-
�--:----- catastrófica. vam 80 milhõês de ale·

ti \peta�os alt'� dig�itári as :E��::;::ª:.É ;�!E.���ª
•

. taram·se entre si de não s� e viesse, e daí ninguém

C
ft

n li11·
mais existir guerra, firman- rIfaiS dormia nas nações. .

"�.. do um tratado, a que cha· amigas da paz e da liberda-

�:JI", maram de Liga das Nações. de, ·porque sempre existiam
Com tanta boa vontade en- .rumores de guerra.

pare.cimento, àquele certa- tre vencedores e vencidos,
me racional, de delegaçõ�s claro que não haveria mais

das .Grandes Loj?-s do .23.- guerra entre' êles, pelo m�

rá; ·Ceará,· :Paraíba" Per- nos tão cedo. !'{ão adiantou'

nam.buco, ,Bahia,' Guapaba- n"da. Hoj\ eXfste a ONU e

rá, Minas Gerais, São Pa ta) há rumores �. guerra. '

lo Goiaz e Rio· Gr3:ride -1.0 Mas como os antigos sem

S�l, Que aqui estarão !'lO' pre disseram que guerra é

dia .8, cnefiadas pelos S"'1S, flagelo de Deus, a Segun·
:r;esp.ectivos Grão ·Mestres. da Guerra ·Mundial seria

Afora essas delegações inevitável, e foi o que acon·

estaduais, é cer�a a pr�- teceu, mais del:jastrosa e

se"'ça nesta Ca1;>ital, du- mais· catastrófica, deixando

rante a realizagão pa 1'6- um "aldo de mortos,. feri·
o ferir1a Mpi'a Rpr1o�rl8.. ,7.8 dos e desaparecidos de 60

ce-tenas de maçons iie milhões, segundo cálculos

Lojas do interior catári� precisos.
nel"se, que aqui se em!)e- Para muita gente, a Se

nhatão, ao lado dos Irmãos gunda Guerra teve inicio á

visitantes, no estudo e so- '10 de 'ralO de 1\)40. quand"
lu�ão dos assuntos" e pro- os alemães, -repetindo as

blemas constantes do te

mál·ió.

A data de 1° de setembr�,
que hoje decorre, faz.nos
·lemb·riu que foi nesse 'diá

�l. .
.

.

.

•
' ,

há 25 anos atrás, que foi
desencadeada a Segwldà
Guerra Mundial, com a in
vas8.o da' Polônia; em virtu
de da recusa desta de entre'
gv.r a cidade 'Yivre de mmt
zjg e o Corredor Polonês a
Alemanha, que exigia-lhe.
Deflagrada na yelha Euro

pa, como o ·foi a primeira,..
esta teve início a 4 de agôs
to de 1914 e terminou a 1lt

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

"

. Agpra ái �ditõr� iLlvros da
iiha, 'tan'lb·étn eik d)qvénio
com o: Departamento . de
Cultura da Secretaria de

Educação, acaba de lançar,
do poeta catarinense· Pedro
Garcia, o livrO de poemas
intitulado "Ilha Submer
sa".
O autor, atualmente resi

dindo na Guanabara, já, pu·
blicou anteriormente "Via·

gem N0rte" e vem· se reve·:
lando como um dos mais

expressivos nomes da,. nova
geração de Santa Catari·
na.

Ag�nda do BÕ:fiCO de DeSe�lVGivi�
rnJnto do Estado em·'Chape,có Deve-
,. r q � F D·"

.",

n ���,r H15 âfi&ta . Cit ro €nl Lt:,';G
Noticias divulgadas pelo de Chapecó, te-,'e seu pedi·

BDE nos dizem que o refe- do deferido junto às autori

rido Banco deverá promo- dades fe.derais.
ver até meados do mês de As providências para a

outubro, a inauguração de inst,alação da agência . em

uma agêncjn daquela credi- Chapecó estão bastante

tada casa brlnc1ria na ·ci- adiantaçl.as, podendo·se afiro

dad9 de C\apecó.· mar qUe o :&i:')E será insta-

A princ:pio falou·se que lado no local onde atual·
igualmente, na mesma opor· mente funcion)l. a agênCia
tunic;lade seria instalada a do B"nco 'Nacional do Co·

·Conforme informac;?io,
que foi pI'estada pelo ·dire

tor cIo Fomento e Delega
da Produção, eng.r"agro C:H'

�os Roberto Meyel'; o su

pervisoi' do Projeto ApIcul':'
tura, cumprirá programa /

coo�eraiivo da /ISecreta'l'ia
da Agricultura com a J;;

cretaria do Oeste, através
da sua equipe móvel com .1

seguinte roteiro: durante o

Mês de setembro nos 111 1-

nicípios de Chapecó, MO·.l

daí, São Miguel li'Oeste,
São Lorenço d'Oeste e C,

n'Í1a Porá.
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de I!.0':cl:lbro de 1918, em

l'esultaJo do armistício dei· .

xando um passivo de mor·

tos, feridos e desapareci
dos, totalizando 30 milhões
de pC3sõas e atingind'o cin·
co cantinentes. Êsse choque
de armas eie nações, que

queriam. a guerra e arras

tou outras que não a que
riam, constituiu·se numa

hecato::-n1,e apocalíptica e

P'refeif·Q Elogia Ação do Govêrno
tagem, .em pa,lestra com o

Prefeito Lauro Pamplona,
teve ócasião de colher do
mesmo palavra de elogio à
obra administrativa que o

�êrno Celso Ramos vem
realizando no Alto Vale do
Itajai: .• :

O senhor :ç.a'1ro Pamplo
na, Prefeito Municipal' de

Agronômica, . acompànhado
do deputado João Custódio
da I;..uz, esteve em visita' às.
'repartições publicas do Es-

tado, tratando de assuntos
do seu mupicípio. A repor-

Durante os últimos �ras

de setembro. e inicio JJ

outubro, o supervisor H"l-·

muth Wiese, ficará à d:s

posição da Secret?ria d ')

Oeste, para ministrar, cu'.'

sos avulsos.

mércio .

Como todas sabem, referi
do Banco é ;.n:ciativa do

Governador Celso Ramqs,.
.visando facilidade· de crédi-'
to a quem dele necessita.

. agência do BDE' no muni

cipio de Itapir:::nga. Noti

cias \posteriores, entret:m·

to, vier:am a �sclarec?r de·

vid8mente o assunto� r,eve·.

.lando que apenas a cid::!de

'-o -- ..
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,Dr osentoH-se o prol Olhoo D'Er.a-
Por ato recente do Se- tadual e federal,' ao . Ma

nhor Presidente da Repú·- gisterio secundário e Uni·

blica, foi aposentadO, P"� I versitárlo, na advocacia;
haver atingido: a idade li- nas Secretarias de Estado,
mite, como Catedratico de·· no Congresso estadual �

Direito Romano da Facul-: federal· e no jornalismo,
dâde de Direito da Uni- inclusive o Diretor e alguns

. versidade de Santa Cata- Redatores deste diário, fo

rina, o professor·· Othon d' ram seus alunos.

Eça.
.

Fundad.or da nossa Fa

culdade, lécianou durante
mais de trinta anós, pri
meiramente como Docente
Livro da Cadeira de .:Ji

reito Internacional Público \

e, depois, por conCllr :D,

como Catedratico d;:t ca

deira de Direito Romano.

zig, e o Corredor Polonês,.. Ocupou também, por rlt

em agôsto de 1939, foi o co- versas vezes, o calõgO de

mêço da guerra, mundial, Diretor e por alguns 'tuos,
coni a invasão da Polônia a substituindo O professt).r
1�· de se�embr.o ·de 1939, Renato Barbosa, foi pro
tendo êste oonflíto termi· fessor interino de Direito
nado a 7 de' maio de '1945. Internacional Privado.
c':lln a c�itulação da A!é·, Íoruitos elos �que 110,110
manhã e nac;óes coli!�adas, ocupam, com relêvo, altos
durando seis anos. E falam cargos na Ma,,·i::;tratura,
numa terceü'a �uen-a. �o, l\l!llll",t�t:J :r :._l!00 c;;i�

sor Madeira Neves, ·a Fa

culdade de Di.reito. 'em dia

que certamente s�rá .mar- 'J
cado, o professor othon
d'Eça receberá, em sessão

selene, o titulo .de Profes-"
sor Emérito, justo prémio
pejos serviços que prestou
à instituição a que Sa'lta

Catarina e a sua mocidà-
de tanto devem.

sa Redonda, promovida
êste ano pela Grande Lo

ja de Santa Catarina, du

rante os dias 8 a 14· de se

tembro vindouro.
A entidade anfitriã l�

tem informação do co.n-

Estão sendo esperados
nesta Capital,. no decorrp.r

dos próximos dias, nllmp

rasos altos dignitários ria

Maçonaria BrasiJ:eira, ::l,
.

fim de, aqui, participarem
dos trabl}lh:::s a X.·.a. -

A ocupação da Renància,
em março de 1936, a m·

vasão da Austria em março
de 1 q�7. a üivasão da Tche

cosl6váquia em maio de

1938, 'a anexação da Boêmia
e da Morávia, em março de

1937, a proclamação· do
. protetorado sôbre a Eslo

váquia, e a ·exigência de ob
ter a cidade livre de Dant·

Por proposta do profes-

Esla CaSa.: Sila no Jardim Allâalico,
Póde Ser Sua---- -_._----------�-----

c. (

DRA. EVA - (UNICA INFANTIL
COr.1unica a reabertura de seu consul·

torio no conjunto :707, do Edifício JULIETA
Rua' Jeronimo Coelho nO. 325. Horári

15,30 - 18,00.
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