
Q P

N.� ·15.Qri7·
. �I'

. u· (, l!.i M. l', o r. oWOfO ulfi.t'1:1
(Sfutese ,do �letúu.,.(.'�omete9roIQ!!.ic" •. {j.'"

� "00$� válida at� h� 2:U� 111l1 .. :�1", ,
.

" o,. ,", d!ff, fi d_e %eí€Plh!!J de l�)&! l -,

,
,

Frent� Fi;iá� Em curse; Pressão At!!ic$fél'lé� t\1édta:
IOaO.2 ,m1Ubares; Temperatura,Mé(H�: 23:3� ,C��tigra;
dos; Umidade Itelatlvu l\�édia: 90.7%; ,PlnV'lorddá(le:
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'de��tenibro. Õ OruP�unen- 2) - Qom ':teférê�c:i�à:.�'J - .'.

· to da. 'tradiciOnal.' . milirila t�áf6go' de' :' Ôiftln1s'" 'serão "

·

catarínense, ttes{üàrá -sob -adotadaa as' mesmas' ;alte-
·

o C9mando .do Major oar- rações q1fe,�a o día '5; a
·

los 'A1cid�s Lauth; c será partfr da� 7,;{)0' :hoJ:as; áte
.

o
· composto, da.' seguínte

. rer-. término. dd d,e�ft1�� ,

.ma: COlnpanllia .:do" Infan-· . 3),':"'" Os ônibus" "Saco�

taría,
. ESco.la dé .�ortnl}ção elos' L!lriões�" fa.r� : '. pç>llt6

de' 'Ofici,,;i� . Coi:npií,nhia;. de de .chegáda �. :palJ;tida,..•. ,11'),

poUc1tl.uiento :UrDauÓ, Gru- Praça' tia 'BandeÚ"a . a � ��r,,..·
pámentO �otôrii�(w.. tir .das. 7iOO horas� .

.

. O Grupamento Motoriza- 4),-. Os automoveís t!.)

do s�rá. 'comPosto da CQm- ponto "2.600" esta,élonarió
panhia de Petrecbos Pesa- nas .proxímídadea do.' bar

.
I

. r será feita :pcla Policia tio doS (Metralhadotas Pesa- "Miramar" a.' partir . das

O DESFIL� DE � Exéi:citó.· das)' Rádio Patrulha,' cor- 8',00 horas.
.

po de' Bombeiros,' totau-
, .toesfllap\ amanhã, ,

em GRUP��N.TO.:ç>A ando cerca. de triIl;ta. vta-.
,Cotttlnênci� ao. GoV. do MARINHA turas.

.

'$ta.do,
.

Utii . destàcamento Desfilará., ,ajnda, um pe-
.

3õ.OO(f�W;ff';�
v

rlesfifq,-
com.binado, eomposto

- de' o GrupaIilimto' 'iIi' Ma.ri- lotão de.'�va.laria� . rã(!) .segun� ,r<Í1n,: na Gua-

, � . �a' Ma�inha, Aero- l1P!t i;erá.· composto' por
.

d (Jlupanrento Mdtoriza� nabara sol{u Com'u,nc).o do

,n�utica. Exér.citCl e 'PolíCia
.

uma
.

CdrhPllllhió, l\filita.' de 40' será 'composto, 'seg;un· O'al. otacílio Urui'â,Y,.· cc).,.
Miut�r. . � ,Fuzueiros' e :,' MarlÍlhe1r'os, do "O EST�O" pode' n- mandant.e do l. Exerc.tto. O
.0 desta.eamento, que 'se: soo o 'Cômândo do:'Capitão- d1a.ntar de modernas Via- Presidente '(Ja' R616bliea e

rá cóma�dadQ pelo Mujo:.- téllcnte' Carlos Tinoco 130.- turas, recem
-

incQrpora.d$.:i outras altas .. àuto�Qades, ;.

L�fZ .Fe� pa �rría 'd' lOuSsierl' a Fôrça. Estadual, ,mcdia'1- assistirão a .. paraq,a 'nQ', pu- '6- MunicÜ>io de <BrU(;�Ue, 15, inumenau" :nã.o tcin as

Eça; estará formado'às 8,{5 . À Escola' 'de .:\prendlzes te 'o acôrdo do' Ponto IV: lanqlfe nrulacip. cril,: fJ;ente náo obStánte .'�nüi· illlPOl'tâl1- '.lnínilhás � condições· para '. o

no seguil'lW percurso: Ar- �Úh&jro.s,' IqU(!. pelo seu ,ao !'ant�on' de Caxias. , da ,ee<:JUôpúco. e PQlitira" np
.

trâJfs�to' ele . clilni.nhões .I:e·
'�l�Sté ,�iva, 'Pt·aço. 'XV" tradtCiot).al garbo sêmpl'€ MODIE;'IQACPES NO eun!�tio' �cl!ninistú!.tivo 'd0 sados. eOHlO .o" [jIIC

,/ trate·

e Felipe ,Schm;dt" ' atrài t'al{tos aptausOs� este
' .

T��I'r?,' EM :SÂ<t PA1I1:'á JL;;l'l1�lÚ, é�'o qu,;: pUJoSu.l, i:;tl-. í'l"2;Úl :c!ií 1�b�5il:l rodovius, ,
,

'.

" }: " .,' (Í,1'10 i:iBoO' 'i1ésfiláiií,' 1'>015 .

a
" ,

.",'. -lei }1B estradas, mái.s nntl·· ,Brusqu€,' 'por'. 18:030' 111es-
'

.... f REVlSTA'
,.... Tt).inla·· d,e" Grúmetes d� 601,

.

DIa 7 de S�teml»'ó 8.000 homens, (lo Exerei- qu�às ele. Santr:t Ca.tarina. rúo, vem pleit�alldo do. Es-
,;

...
, ,<,\�_'_ja. deix�J! .. Flor�a;Í16polis. .

. "".' "",: •.� to..��ronáMtic�,: Fõrç� P�-
..

'

��as vi.ll�.�fl c011��nica';áo 'lado, 11a longus uno8,
.
tuna

.

As no'Ve' horas., .P Major' rumandó pa.r� .al> .:-q.ívers�s /1) - A parth··,.da�"sete ,lbliça pai#eipar:ao' do �{)�-' � OS',,' �'ãllÍ1ieipio5 ...iú·. Í101.'i1c ,estl'ri.6a ,1Ja!;á BIUlne-
.�.�. �e ���:. @ldádes ;n.av{ifs, 'ón(lt\: ,�l' , 1l�_�t:':'1 Q o JiJ;,é.:. • ..:�.�&�',�'" _ ��1�

.

"'; �14_GM . rur oi!' 1 '

.

�, (fQ���7'�"- fi'mi'f. .��4��' ..;.���
I:: ���!-.�. ",.� "

��,��
'; '. �..,. �::.�. '7

.

':""�
'�st;\canientó Cóm1)i��:" . P?lltanos' t�r.5.:o opqt�n;1�a�: '.peli!:s ..'ru� $t:UI'!e' Sébmid�, '''�Estarâó 'p.r6se�·1t§rt�dPas � nllo há-ali' c.àmpci du 'il'li'l' {:�ril-Jl' 'rota ·àe>·üúj'lí :iú.' [oi
. �o, r 8,!$Uqlihí' O comando, de de reve� os disctpnl1àdo� Pra,çe. XV, Arcipreste Pai- 111otorizadas da ,.p9licia,. do ção. f!sttadu (Iç ,r"r;'O Ul! inclllidu no _Plv.i-io Rodovia-

'paSSando �m revlsta' • sv.tlS Aprendizes .�rlnheirQs. . va, . ArtitIta �it�llcourt, Exército, JióUnia 'fe}nl�ln9" transporte UbP/hl - silo:.h do N.aclonal.:.�oillo 'iJ,éosso,à
tropas. '

'
.

� V�de' de.' pu,ro'
.

freto, Tropas de .Jnfa�tarià; e um lÚc31Í1r:i.'s que' .forall�. em BRr59,' '. .... .

As ·nove horas.e trilit:i " :nATAU!AO DE PrMIl Getulio, ,Vargas' e grupo de ex":coh1báten�e8 tempos i:rüitml1es, éOl1st,.;j· Assüúüno,o O goi;ol'ilo �do

tnipu@, as fôrçal1 que pàr- CAÇAPo�ES pa�1" da Av:' R,io Br�nci? e da FEB;' "
y

,
,

•

dus ilt116s primeiros ooJorti· ,E\stnd�, �
o Si': . <)(!1:';0, Ra"

tüiiParão
.

do : desfile, serão
. ,'. .' .

zatiol"!)f3.:, ' m6s, que
.

eOlllj,l1'éelldeu a

W�a4as éril r�viStri.: p,eio 'O H ,:a'at.àHj�Q r'\e' �c��.�..;
''''''''''_ N.o !'m(;anto.: Bru.�que é, Ú�100rtf;nêia 'do :p!�0bklllll,

OOverna:"or Celso 'Ral1.)os" aeres desfliarã.,. sOb O eo.. . / 11o,i.o, o, tetceitb coiltribú!h- ctetermil:iciu,' i!11eq.iató,s 'e�tl;'
�pái:l.h.a4o do ':AImiran- rnandÓ. dó'· 'Major �. D·)". te'to r':, 'd"o ',D'',A' E',S f'a' ra' c'urso ';0"05" ·E·.··UA t'Õ d.or> cofres l',jblicos fege· 4015 para.. eonstrilção ; ÜI'

té Míir1io' Vasco do Va11é' calíl Mdas a.s �íJas CQlU!-,lj.- • rab, e ü '6" elo Estado,. w:na
.

nova eStr.adti. entre
�.

at�;j .�andante do' nhias,' apreséitand.o 1l10-,
•

.

.

.

.. '

': 't • ..

'
•

. '.
.'

Somente dS&Ei!H\': entrud.l1",. ��qtie e qasp�r lluB,' .se·
-.ova., .. .

.. ._.

.

A conv.ite dO :ço\'êrno nor: todas.as qespesas que se fi· ..

. , ,

IIi
.

Q·' ,:"to· .
-nl'<>tri'to. ·,,' '.v·<li L." '

demo,': éqülp!iili'ent-o'
.

com ..

Q_"e.
-

a.léni As., e6treita�; :s�o gi.ri1dó .os ,toco_ce5, ,roc uz mUU4 +' 'f 4�'" "!'. . . ttMi-m.el.'.ica!i'O; at"'dvés·
.. d,e z,el'ern lieçe$sár4ls; serão .fi·'" 't .'

·

'. ,.' '

..

'

.' '. ·q·u·'-e.· e�tã:� dot";.dD: 'l' t " , '" chetas ,de curvas e. ds ralH· c.·D,..'l.cita quil0ms.trÇlr; 'a, ': ·.di.is.'. """ sua emb&xád;i eU1: nosso l�andac@s pelo Govêi'n,ó por· .,. '"

• 10\ H()RAS"rN1ctê DO : A ufild�de/. ço@o .�e.rnPi'8 p'ai,S,. segui,r�' parI'!: "0$ �s,t.-a,- t&an:�er.ica!lo. vãs; iÚu.teis,· ,depem:feü.1". o tanela entre ns dua,$ clda·
:' n-m"F!L""" d'e';';pe'0*..... ,Ó'r"n',o! é ','i>-iter"e-�se, . ' " " . �T;'o ê;,'baixo 'Va�e do ItuJ'ai eles,' fiuinrlo COll1 o' Parem·.

• I JlIO ..,. ., • IX"< 11>'" 't �, o aos U'llidl!lS o· Diretor . do o' Di1'et�'r \10 .

D�partii' '. ", I .
.' .

.
.

pbis partic1:p�hi àé suâis :fi� PAEs' (l.e �nt,a C�tiiriná, mento ,AP.t'Ól;�nio 'dê lGnge. 'l.\nrlW· plfl'a U 65coa.mento s,o de apenas' 20 ' quilôri16'
· .ApÓS a clleg�dá do CJô- Íel:ra$.'

. .

'. -

engenheh�o Al1itto Pet1j7, 011- ll.li:áÍ'ia Sanitária ele' SC'.11t;a de sua fóúnld.ãvel pioc).ução tros.

vêmâ,dot . ao paIaUqúe Of!- , Em· segu1Gà': desfU!Í'l'ão de fátá' tim eursQ .. iritensivo Catarina, dé;erâ chegar di!!" de teci(los).' l1iàdeirn e' pro·

elal, às l\l :hotas, .será. itii- uma: Cbínpanhia' ciá íntàn.,. de erigEinharia sarutárlá. 26 de setembro [l,. Wa�l!lng. dutos' ::tgrjeolas,

c1a4'o o desfile que percor-
.

tàrla "de GUà:r:'tlâs da. Fôrça. .

o teferldo cur�(). terá du- ton,. ciCiJacie 'otide. �erú minis- '.j'

rerá as seguin� ruas: Al."- 'Aérea Brasileira; " per:ten- ração' de oito. sen:mnas, e trado'o curso, '..

Esh·atla .»tusquc-Gaspar Hu qúase um :ino, as

tiste. 'Bittencourt,' Viscon\ie
.

éerite: aó 'Destáéamento· da A atual' estrada. ue liga- o)Jms de constnição 'de 110·

de oUro .pretO, Dom Joa";' Base de FlotlullópoÜs. A . ,. ....'..:.:.--_ ; (�ã6 co.m· o malor centro 'va estl"uda furam iniciadas,

Qliim, �lc!e�te Coutl.hho. tropa estará sob .() comaÍ1- . , de comércio do f;1>tado, que dentro do projeto. truçn.uo.

O (J<)vernador Çélso Ra- do'dõ 1: tenente flamiltoll AVI".a-O e'a' l;u,M"a'ta',ndo'',3'9:�"ess'o'a"s' '_: "
.

nÍos,- dura,nU! a reVista às "Bortéte' SOh1n}w; 11 '(\ .

�opas, será escoltado por
... ';::: -,') ��-.:'" I'" -J �

::P��=�ili::r,.�6và�:;�� GR����OF��ç�M rrossegue,nf às tB�éós ��., Viti{11as
.

dO
' .-

'.

MOT0RIZ'ADA' NlTE'-'R'OI, i;:': ('O'E)'
..

'da' "';Ol'l'cia- .do" E'''ta'do· do'
"

: : Á 'guar:da' do"
'

Palanque I
'

":
� "". u Em cumprimento come toni.ar pal"tc pas ntullifesta·

Prosseguem. aIS ''P'U*as de
_

Ri�' e -grup�: de' woltmtá:-' . 1l10raÚvo de seu jubileu alf ções que lhe estão'· serido
corpoi d,a:; 39: pes�q?-s 'acÍ- . rjo�,)i�iciarqni•. ql1tem l�es- reá. opiseop.:ll, elaborado pc- programadas,

, ;OONVRU ;3010
dentadas ontem em deSas� mo a marc�a ao local r�o 'lo clc'rp c fieis da Arquidio·

D"l', na-.o poder e'star pI'"_

""" tre dt" avião da VASP"':l1as desàstre, cobérto dé mutas 'e056, partiu ontem pura fi '" '-

OIVIIV. SIYN 0081 3 11Y
.

, p.roxhn1daàés" ;dfi; "cidade �Virgens' ve1lq�va
..

a obser- .localidade;· de Sunta Teresi· sente, como· era s�u 'desejo •

DONYnu
. saio.

.

, .. _.
I' flUlntI:l.CUSe 'de, Novl:)-' ( Fri- ..vaçãÓ aérea dcvicj.o ,ao deu-;

.

,1111a, sua exciá. revlT)a, Q' Sr. às', ceremonias da Patrhl, '-' " .. .

1Vft91 IZ311133 ·".laA"I,,- \ putgo: iO "ciésá.stre· ocorreu' 50 nevooiro. ,Os trabálnos ArcePi.f!po Metrol->oJjta110. De :lp.).. �".·t�.gll.'[}lÚ,�':ldaS pari:} e�ta C�L-
. ,iOY,�,31110 OS iNft·

,. . ontem a tÚdt;, vit1f11ado de' resga� q,ÇlS! coIlPOS ,'e lá p.evorü ::SL'b'1J:1r para !Azl1!11', .....

... t u l'nli! Z SI!UIt' 34: PIlIlSageiros- e, [} Aripu-' llrocnl'� ,qef '. 41obrevi:ve:ntes, puj�, paFa l?resif:'* à Ben· . ·J)e M.amblfja o sr. Arce, iO�NaNYSH3d OS·)ln '1'1I3A1I8
'YZ3.ti3� " INn�' :�13·t :. I

�'.-
llintes.· �lementos da FAB, ��tveraJll inicio esta ma- ��� ':�l��� �e:�.�;�Ii�:����l� ��!�í::Pt�r�ar:��:��sur, na , DlYI1'S 8'11.0:1 YHVd

.......or-._...... , ...�........;.. - ...�_...,......__,;........__.,._ ...:... ...-__.......��_� '"'-....... _,...,..___�......,.......,;. .....-.......:...._.,..--,-__
.

-"-��.,........--'-'-'-.",,',:-'..,.'...............c'_·_,;.'. . ��_.:.,_...--

'j
,

, r' TtJQI " lA. : •.liOSS.. � ��ep�ndenéía trQ.ttm de oriei1�i Clil bom. sar e -.qüerer, o' bElJ'll da,. es· . O grande José Donifacio seus filhqB l'esl;ollbáveis teu· IÍI(;SSES COMUNS, DENCIA"OU' M�TI.TJ:;· .:._' es·1. O simples fáto de marcar foi feita C0111 lutas. ,

.

. ;' �illltl4Q, a,: polít.ica . da. nova pé�ie �intelri;1 :"
é P s�u. fito. via a �lossa I'átda, há �m tem soluéioilá·loB .. _

. É 110;;SO dé:ver, é irppern; s� mtísica. em Si;lÚJUio1. [16 I
a daia de �ossa' IndMpew :lI�y.,�lut�s, e lut�s re· nadênalidade, cujós' pro·' Em vao o sábio �má a paz século, com çsta e7;:p:r:essp-o: E. que' o� : "'brl'j.sileiros '.

em- tivo nacioi1al, eonscrva'mos luzes; e�se ,cant.o· 6'11 e�er·
c1êncfn, não daria ao '7. de nhidas, às, cluuis s6 termi- blelllds .capitai;:;, problemas .'e q retiro, devé aos outros - "As Nações pouco 'cul- proeridenl muito e' acabam a nossft iqdependénei<1.. ·é· nidnqe d.e [!"úór; 8s:,a di,-i'sa
:�telt1bró uma· significação' narruu em, 11523,. 'POl:qu� nem ptimelrdiais, êle possui;l na a quem· . pod,e . gUiar ,seus Í{'1S 111:18 ,vivas é· impetuosas poiico", "lSão' CQ,pàZCS de pr�ciso qu.e vimmob para 6111. sactiftéiq. eis s::j,n;·;Ue:
de grande lllOnta,. porqt1e,) tpdos cys: que' aqui' papit;1'.}.' ínaili p-!t�CU!. visão,"';" �Elli:ni:- prç,fU!)dos' pensamentps e COn;lO a, nossa, detestain no· gl·!:lJ;lQ.es ações que pão e)�i· a. Pátria, pela Pátria, e nUl1·' ésse COl1SelllQ em peru€tuâ·

,
em,�rtos 'casóS', a Indepen� yam ·errun �pa.zes de com· ·�!ll;ij:ó �ã; Escta'vid�'1>.,"_ ·.In· 'seu en:g��o. regenerador.Si �idadés . de \:'1"ática, im.lf jai11 ate!1��Q acp.r(llfl1 e iíjio cà pa' Plitriu!

.

ção
.

de glól'i(l: 6::'3(1 -g,��ul'
dêr.íeia dos Povos '1'66e 'r&, preend�r a· G�l\(bE .

P4- corF9r�. doIS �e.!vi.cqlàs .

a i.-�ªo 1ie�enganada bus- abraçam 'logo todái5 :as es·' reQ1leiram. trci,balhos ar, 11 para; -tunto, pará cum e!.li dlfusão de Fé; esse lonar-
'sultar de fatpl'es ela' .politicfl, TRIA QUE: O � DESTINO � Constituição de um lm- ca Viver longe' daspaixões pec;u1ativas, sejam quais c}lJ.OI.'''.. preendermes a Pátriá e

.
65· co lllstórico em 'saudade

ex�rM. simplei$mente. O RESE�VARA A ES� CA- pét�ó livre e �oberaíio Méditumos, então, no pre· ti111á-h aÍ' eshí o hO&$o PA�· eterna; essa epopéià em
;. ql1e Mi,nua em nossa Jpáxi- RACTEn,ISTICO 'REC4�rO, Edllca<fi.,o �racidi.là!! ��'7 'DE' S·ETEMB'R''o. * ' � ::ente .. , SADO a estudai' e 11, medi- . si�bol� de éspera!1(;a:�:. fS'
ma datQ. seu grande vaiôr � �'E�TA. PREC10SA JÓIA • Êis],orqué úãO é. destitUi·

_ A!lSegu:r:�riloS a' BOSSa. In tar., CAPAZ DE DEF!�!R , ��_. vibração cfvicà em C1Uto,
$obre�do a !!'-l1p.eira por- ENCAS.TADA NO TERR�TÓ-

. da de LTlterês�w que tecor- dcpei.l4ênciá pu.ra nao ele,;;;).· cm.! PHECISAO SUAS BE· de t'ulór:' essa gra�deza
que evohúram os' ;aconteci. iuo SUL-AME�IÇM',ro. dal'nos, hoje, 6111' jUlitâ e

André Nilo Tadasco
. per!?cerl1106 do l'ól das Na: LEZ�\.:., Li Dl;:; ENSINAR-" m'lól'rédoUra em " sllblfme

mentos que,a'�ll'li conduzi- . A PINPORAM.a de· nos- ben�· exPressiva. homena·
,'.

ções ti\ir€� ... e parli tanto NO$'A CUt'nVA-tAS... gratidão; êsse grito·L���fi-.'
raro;, evolução,.esta:, bem lli-. sos .iljID4os. • 'selvicolas, : o �en�, Q (lránde Homem do é, çi.os ,acasos çt� fortuna' . e io��n ... " .� 11�1iéf 4e��rivoIVel; os la; 'Honremós l�OSSOS manes des�enté em !1)."1!leZa;' és�atÍdamént$ :m.arcàllte .. do� CA- 'iBi-t4�IL ,.dO$: �ràsile.il-!)si, ,ra�aa.4Q, ,,;CQUl ,95' .3ullS�en-· ti· dás vaiaades' hdnlarui$, ]i; as��n, entre �ol1hãq.Qt ,ços '4ft

" $.«!)niSàriedade, 11!i- n'aciol):aÜl,: defeilélamos li08-. .jói<J, do relit;iÍrio pátrio: e�
, �TEá �.I\!'J]ON� �1:Í-e .. ;Nà �à,e��riá. ;.�.��t�s- to�' q.�e:,M mflj� d� um fi& 1��; eirb�st�ll�ia<� ��e :.': t�. e ihf�tiL .. crescia: ,o BRf cional" t�!'tàléoendo-no!>,' € 8a,: J:ndepend:êncià!,.

'

I-Illip do', :be'J�er: .s��l'àd9i
�t1�m9s . 'a.àqY1m�9 e ,:�p t8t ��fp�àr.: "i e:;ól�4Qi: r� ct1ló fá.i.ià de nossa.: gerlte €; cl�nf setis sei'Vi��� ii .pa· 8l!..r, «aÍ!'. tod(l�,: b� Set9� tór�l�Qi3tlclc,'-O�, por.' ti!��a '. ��1& �rân��!i :do BR!rSIt .ê,�Sd.. ti.!rto!ii� ,: pa1pí�j;e ;�

" 'possi\7el da�,�,:'40esStt p:r� ,tpn�s� .q., �t�ry,a. �. ,�?$- �.�tio$Sàs. ooi$:a,s.:; ;:,' ..

'

1 ma;ntQ4d.��·oo+, "D�l-� probiem.-is' tt.açàdos., pe�i i..�ut:eu��. çom:p;r�erisií��;i saibamos. todos, compree!t· SÓhllO' �:mi ,êe!'tez:1.· nO$' C;�
�l�a ®, ·�a�, HÓn.�NS. sa. ,I�d��en4ênêi8i. JO�",� .;.:. ",Todo, 6; cid!J:qãQ ,se �e-' .p:R'1ÉCIP.!';rAE " "AQ.�, �� �!:,à!�;í;'. coni a,. �Qlu��q 1"ti,$R!:lA'p;;, .. 6 pala C9±'!' .

de! e é1,l.1ttb,t com· V�!d4- . ti!!cs, .gloriosos cio �râi;U!
l:lue ent1!6 . !lt!str�'!"�!'!'l. . as nifácio. 'E'VitolI q'üe c' Br�fii!

'

"8 i séus 'éOt'!�idádãos, cbn- !v!IDN�
I
NO .A13IS�O, DA -pw,,� pela', U!'.i� �:r"itl4ÇÁ9' Cf>.JJA vtz deiro .�fw.\16R C�VI,CO 'e fta-'

.

Sauds!'2oS o ER.I\S!t, h�
n�a,ràv,�lho�áS páginas de se desll1€l'!'!briiss6 pel� g1!er- fomie a sua eSféra, quándo DESGRAÇA-l.QUA!';'1DO LHES F...ist6r�ca: çle llnguq,,!. l'v!A!S fNTIM.,..'\ E ESTRl;:!·
nossá Hii?tória. ra da, It'\_depe:-ldência, como tem sublimidade de pen- PÓIJE DAR A �1A0?" .. , ças

.
.

TA. DOS'" NOSSOS INTE-

a prom�ssa que se cumpre
, .':

Duas fit�as especíaltzadas .curvas, Ç�111. a largura, di::
estão trabª�Randó 'lli: Ibe· 12. i11S:; a nova estrada, apre-
ria :S1A e J;'ah,\')rra S/A. senta caractcrtstíoas. iíi'tuiis'
QUase metade. de sua im-' às 'melhores do T.csiD'dO,"·',: :

plantacão ja.;"foi 'concluída, "O· trecho' recénteineht«
restando -comptetar trechos irÍai,lgim.1G1o'·· foi concluído
onde tem havido 'dificul-' pela firnia.· Patena f;/A.
dados de desapropriação de

. cujo diretor,': sr.: Alberto �

terrenos .por ela invadidos. Alcncastro, não' teÜ\ pou
Desta vez, graças à clari- pado esforços para dar

vtdéncía do sr.' Celso Ra- pronto o seu trecho doutro
mos; a nová estrada Bn.1S·

.

elo prazo tíxado.
'. , .

A l:;;,�tl'aci<:l Brusque-Gas
par., couro sc"podJ:: d9dJlzir

.;,
•

. que-Gaspar vai sair mesmo.

1'ro corrrEiQo .. do mós foi

�bc�to ao tnifego um tl'q
.cho, dI') 2.50U mytws dessa

iniportanl·c l'odoviu. 'inter·
l1umicipJ1!. ,

.

'DotHda de oxcelentes COD-

dições técnicas, l)'làna e sem

e" com nrovar, fiGrÜ -fI 111-'1101'
. obra do Governo' cc,lso lh!
!lioS' e�li H1"u�[jiú,;,: "\rn!31ldo
sÓ . cla 'p'or' ludt)' o q� '. o,:,
governQS pn,,:,ado:5 fi�eralll
ali, em todos os -tellll)Os.

',OOMino' ',30NO
,

.

iqS 'Hn' Vl3S .

'OliIVS"
"uVUdHOl Yllld' 'O�3H30N3� 'O' "

, 'SYOIAQO SV oyayuY:JY'
l11iciádas

'

a�
. obras

" .

�""""'-'��"'�-=i,._��.. ""_.....,,,�,�,�,:=",,=,"__ ,_,..__._._._�_: �-.

VISITA PASTORAL A SANTA
.TEREZINHA '

.FlltMA DL:>:I'WBUIlJOl:-:'A, DE PUODtJTOG ,FM\.:MA·
CJ!;üTiCOS PHECISA DE UM RAPAZ SOLTEmO" QUE
J1U;::i0i\ ÜiABi\LHAH NA FILIAL DA PRAÇA DE CUHn'I�
BA ]:i; (olU.t:: Tl.;NHA CONHECIMENTOS' ·GEHf\1S '.DE
vJNTABl L1DA,lJK ÓTIMO FUTUHQ.

.

C;�H.'i\.\ 1J,E.?n6PHIO pUNHO INDIG.ANDO FONTE
DE .REFERÊNCIA E APTIDÕES ÊNDEREÇADA .i>. (;1\1
XlI. FO�')i.AL N°. 455 EM FLORIANÕPOLIS - se.

I· . '. .

I

Precisa"se ra"paz .com práli'çâ d�/çonhlb!�
Hdade: pa�a frabaUiar em Cu�iJiha

'

ss ri1A,ravilhos8. 46 �!qssa

eniancip'ação �; ÍNDEPE�·
. :3112, ch:,ta Il'!2..g!"!2.J
ração elev,8.dot
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DO
mica de U8$ 350 milhões. mente. Metade .do ouro explora- 'também' não' consegue or'-
Formado em Filosofia, Po- do e vendido em 1963 pro- '''ter a solidariedade total dos

lítica e Economia por Ox- ORIGEM' veio das 11 minas de Oppe- .homens de côr sul-arrtcancs

Iord, o Rei dos Diamantes nheímer, se ndo :que uma � Os esforços 'de Oppenhei-
Herdou de seu pai, segun- A fortuna oppenheímer delas,' inaugurada em 1962 s mer em conseguir uma so-

da revela a revista "8e1e- "' teve !pic�o ,quando .o pai d�, vlrã provàvelmente a_ ser a ----_,.,.,---�------'----------

ções", o fabuloso império e- _'Harry, fílho de um medes- 'imiís rica [amaís encontra- " ,(, ' ,',�
conômico que .hojé 'dirfge ; to 'judeu alemão vendedor da em todo o mundo, es-

já tendo, também exercido de charutos, roí mandado tantlo suas reservas avalí

atividades parlamentares, à Alemanha corno aprendiz adas,' atualmente, em mais

em seu país, a União 811i-' ,h�ma fir�a 'que negociava de .doís bilhões de dólares.

Africana, de cu,a pOlíüéa "com brilhantes. Após 15 anos

rac"'" discorda protunda-. na Ar:ricà do Sul' corno com

prador Enlest oppenheímír

� [
"

revelando extraordinária De 1943 até 1957 Harrv �,�•..,-

onabíhdade e capacidade de c�idóu de política,' oandtda 1 ,�'
'

�,

�;:A.trabalho conseguíu em 1917 tandó-se e sondo .eleíto pa-
.. .

�,�E S�"�,_IV '1-1,
__

" �" ,

'

,

entrar na mineração ele ou- ra representar no Parla-
.�., v..:ro 'no Transvaal. me' nto 'o distrito de Kim-

--.1YJ cd..
.beriey, centro de exploraçiio· ','

e.� e....:,
-
,I-, • ,

de 'diamantes. Desde esta .;..� F 4th �.!'!!!:�'
,,'

.

;..:J
época ó Rei dos Diamantes

crltíca - abertamente, mui- r. ,�POGRAMAÇÃO DO MES DE SETEMBRO
'tas medidas' raciais do go-..
vàrrio, manifestando" fre-'

quentemente repulsa à dls-.
'

erímínàcào pelo simples 1110'

tivo rl,:.t .côr da pele.

oppenheímer propõe, ,C(J- í; -:---
----....._--- ---_,_...;._---'-----�-

mo' solucão do problema, a

fíxação de certos padrões
mínímos de', instrução paru '

todos' 'os eleitores, estabe-
'

lecehdo-se então o vot .... m1Í
ve�sal.' Embora favorec2ndo
,'iI}icialmente os brancos, v

plano viria, corri a educacáo
intensiva', ben eficíar grada
tivamente aos homens de

côr, que em alguni. tempo
chegariam a perfs.zer a mal
oria do, eleitorado .

Os fanáticos defensor8s �,Foi. D. Pedro Primeiro com bravura,'

do" "apartheld" , considera,n E, miril." assõnl'l:;!ro dE! lea.l ternura,
traição à idéia de Harry que Quem deu ao brasileiro ,melhor sorte.

EI IA
O, HOMEM mais rico da

Africa e provàvelmente u111a
-das maiores fortunas :lo
mundo, Harry Frederick

Oppenheimer, é o prrncipa l
produtor ínternectonaj de
ouro e diamantes, além QI:�

presidente de 44 compa
nnías e diretor de 106 em

outros campos de atividades
atingindo seus lucros pes
soais em 196;', já pagos os

impôstos, -;. cifra astronõ- (

-

Universidade de Santa Catarina
Divisão de M'afêriélf

Edital n. 53/64, _Usando como munição cs

imensos. lucros obtidos com

O Diretor da Divisão do Material' da- ó ,ouro, o persisténtf ími-

Universidade de Santa Catarina, devidamei, grante de 37: anos logrou
mais tarde, assumir o con-

te autorizado pelo Magnífico Reitor, faz cien-
.

tróle da De Beers, a maior

te aos interessados' que se acha aberta Con-' produtora de diamantes da

Africa do Sul, prlrrclpal sus
corrência .Pública, aprazada' para as 14,00 'tentáculo, do impérIo eco-

horas do dia 16 de setembro de 1964, "para' nômíco que dirigiu até mçr
"

d n rer, em,�957. '.",
",

aquisição e aparemos e materiais elétrlcos . " EXPAN&AÚ
para uso da Imprensa Universitária da Uni

versidade de Santa Catarina.
Maiores especificações poderão ser ob

tidas na Divisão do' Material da Reitoria da
Universidade de Santa Catarina, nos dias

úteis. no horário das 13,00 às 17;00'ho�as .

Divisão de Material, e'm 31 de agôsto
de 1964.'

Teodoro Rogério 'Vahl p/Diretor
·8-9-64,

Desde que Harry assumiu
a presidência do Grupo 0-

nheímer, .sendo :q:ue urna

foram somadas
-

às 100 que

j á compunham" o holdíng.
No.ramo de brilhantes, a De

Beers produz, agora, em V8.

lar, mais da metade do to

tal mundial e', em Uondres
.

outra firma do gnlpo vend'=

mais de 35% dos' diamantes

do globo adquiridos tam,

bém de produtos isolados,

Uma linha de li erançal colocada à sua disposiçõol parei efetuar (o trabalh�' "pespdoil• Na
f

lavourai na terraplenagem e 9na construção de estradasl a nova linha ALLlS-CHALMERS, é

insuperóvel!' Acompanhando as mais recentes conquistas da. técnica, automotriz"1 apresentam

potêmcial versatilidade e ,economia multiplicadas. Desafiam comparações!
'

Motoniveladora,s ,mod .. D. Tràtores de esteira HD-6.. Carregadeiras TL-16D. Carregadeiras
TL-12D. Tratores d esteira HD-3;

..) Entrega imediata. - Facitidades de pagament'o. - Completo e'stoque de peças para

'reposição - Assistência Técnica com pessoal treinado pela própria fábrica.

Con";;"
-

a NOV�/NH�� !,LLlS7CHALMERS. na

IMAR ;, �'A Matriz: Rua,Voluntários da Pátria, 1981 • Fone 2-.1�·91
, �. • CqixCI Postal 2020 - P. Alegre· RS - Enci!. Telegraflco: PATROi..

... _..' '\ Filial: Rua 7 de Setembro, 1051 - Fone 19·78
j
...

.. Caixa Postal :524 • Blumenau • SC - End. Telegráfico: AGROPATROL

Rna Vóluntarios da Patria, 1981 __:_ Fone 2-10·01 Caixa Postal, 2020 - P. Alegre - RS
. .

End.·' Tele'gráfico; PA�rRÔ�_. J

.�

Rua 7 de SeÚ�mbro, 1051 -,fone 19�78' \Calxa,Posta:L324 --,Blumena.u'SO;:�"
End:, telegráfico: ,AGROP,Jl,.'Í'ROL""." ',: '. .... ", :', .'. .h:'_":"".,.:, .. ,:':/il' "

ES
lúção para o problema gr�H
jearam-Ihe, .pôrém, a sim

patia de muitos líderés ne

gr:.çs de países "do Norte

_africano.

. Ali . l
'

/'- contecimentos �50ciai�

��W�L-t-
1 - Na catedral de Tubarão, realizar-se-s:

dia 19 próximo, a cerimônia religiosa da bonita
Srta. Moema Boabaid, com o acadêmico de' Direi

to Guido May. A recepção aos convidados, dar-se:
á na confortável residência do sr. e sra Dr. Miguel
José Boabaid.

1

•

- x X, x -

2 - Cumprimentamos o Dr. Ffávio de ""nwrhn
pelo seu aniversário amanhã,

- x X x-

Dia 7, - Lançando na Colina
,

Dia 12 - Dançando na Colina
Dia 26 Soirée 'da Primavera

3 - Cyro Barreto e Edison Silveira, .eonceí
tuados locutores da Rádio Santa Catarina" encon

tram-se na capital paranaense, para, uma entrevis

ta com o Presidente Castelo' Branco

\.
\
,

- x X x

SALVE 7 ,o.E, SETEMBRO'.
. . ..

"

"

.

4 - No' próximo dia 25, na 'capela Divino Es

pírito Santo, realizar-se-á a eerímônía do casa

mento da elegante Sílvia Hoepcke da Silva, com

o dr. José ,Matusalen Camélli. Estamos, Informados
que os noivos estão de passaportes prontos para

uma demorada viagem pela Europa.
'

Bendito sejas meti festivo dia,
Tão glorioso. e tão sígriírícante, ,

Em que o Brasil num gesto, retumbante,
'Livrou-se da cadeia que o, predía,

Depois ele muitos anos de agoma .

E de um sofrer. injusto e degradante
Soube enfrentar de um modo assas brilhante
Que'm pela, fôrça o dominar queria.

'

\. x,'X x-

5 - A Direção da firma João Moritz, os agrá-
,decimentos do "Clube' 'Soroptimista", pela valio

sa colaboração, no movimento "chá elas Asaléias",
em pró do natal da criança Pobre e Asilo São Vi

çente de Paulo.
x X x-

Do Iniperador um gesto decidiu
Nas margens do Ipiranga então sê ouviu
O grande bradô "Independência ou Morte"

,6 Infelizmente, não poderei atender o

simpátiCO convite do 'cronista social ,Ral� Ritz

mann,
-

de seu baile de' Debutantes a se realizar dia

19, próximo.Ernesto XaVier de Sbu2;a
- x,X x,-

\•

,

7 - Para festejar o niver. do I?iretor do Ban

co do Estado, sr. Alcides Abreu, o simpático casal

(Alcides Sara), em sua ,confortável e 'bonita re

sidência, recepcionou ámigos 'para um jantar ame-

ricano.

-,x X X'--

8 - De Milão, 'recebemos noticias' do Sen.ador

,e sra. Atílio Fontana, (Ruth,)' que circulam pela

Europa.OSVALDO MELO
- x X x,-

,.

:1", '. U� PR�BLE�*A P�,RAp'�UA� �ÃO,I;.:ri,1-f,Â\SOLUQJJO, '
.

' i

,;
'< � "Inuteis,' completamente inuteis têm Sl-

do toda.s as'providências tomadas para repri
mir ,os ,abusos continuados que vêm prati-
cando' nesta cidade uma turma de menores'

t!Cmposta de vagabundos que em Florianópo
lis cometem, principalmente á noite, uma
série de molecagem ,de toda a espécie.

Uma turma, péde esmolas, batendo nas

casa ás dez e até onze horas da noIte, para
pedir um' pedaço de pão. ,

Êsses são éx?tamente os que, vivem na

vadiagem, perambulando pelas ruas e' que
ao se recolherem, vãô batendo nas portas

!
� mais ,por molecagenl também do que por ne-

cessidàde ..

A outra turma é a dos destruidores, da
espécie ruim, dos que, quando sobem o morro

da Caixa DAgua, vão virando os caixotes de

lixo, postos ás portas'· das ca&as, ·desde'que os

lixeiros os recolhem muito cêdo, ás vezes a-

té mesmo �ntes,das seis da,inanhã"embora o

frio que está fazendo. '

.,

Então., á noite os moleques-se .aprovei ...
tam.

Espalham o lixo nas calçadps,--;destruil1-t
do ainda' latas, caixotes, tudo que, coleta o

lixo.'
'

-_' I

E nénhum policial é visto e nem·mes- '�i",' ._.
---"

mo um guarda, da Gua:r<da Urbanà de Flori... .�,_, 1&- "'"' Etq preparativos, .a Diretoria do Lira

!,l'enis Clube, ,para � bane ,de aniversário que �ar:..se
anopolis. ..á 'dia 19 do,-pró." mês, com a apresentaçao de

As vítimas da molecagem são todas as Debutantes e " fabuloso conjunto de Walter Wan-

famílias que residem na Av. Hercilio Luz; derle1(.

General Bittencourt, Travessa Urussanga,.
Majo� Costa ,e adjacências.

'

Os'moleques são piores do que os cães

porque êstes, viraru 'caixotes e latas a pro
cUra de ossos para seu alimento, enquanto os

menores vagabundos e moleques, dé má Ín

dole, o fazem por maldade.
,

Mas, nesse particular é inútil a gerite
reclamar.
dores por aqui e-:o Cara de Cavalo e seus .co

ReGlamar -para quem?
Eles, os menores vagabundos e destrui

dores por aqui e o Cara de Cavçlo e seuS co

mandados no /Eio.
'Sem solução.o,

,,)

..

9 � No, dia 15 do próximo. mês" o Clube "15 ele

Outt1bro,': vai \comemorar' aniversário' ,com mo

vimentada "SoiréeH em' seus salões abrilhantado

.pela orquestra "cassino, de Sevilla'\

',- x X x-

lO - Prepara-se para·, uma viagem a Portugal

o conceituado médico de nossa cidade, Ney Gonza

.ga:

- x X'x-

, 12, _ Ell1' companhia do sr. Ernesto Baran Di

retor da Divisão' de Pavimerttação, do D.N.E.R., e

séu' assessor Técnico, sr. Herétian' e Zenaide Fi

lho, 'visitaráml a ,"DR 59" os Engenheiros:, Barto

li.Q.o de Oliveira Lima, -Luiz. Carlos Borges, Sílvio

Cárneiro Resende, Edmir Gomes e sr. Teodoro Le

lis de Oliveira Leite.

-xX x' -

13 - Na Igreja Nossa Senhora de Fátima, re

alizou-se ontem a cerimônia religiosa do casa

mento de Maria Doralice Fraga, com o sr. Jm;é
,

Antônio Pamplona. A recepção aos convidados'

aconteceu na residência do sr. e sra Fraga.

-xXx-'

14 _ Em nossa cidade, terá início

mais uma mesa redon�a idla Maçonaria.
amanhã

- x X x

• •
15 _ No "American Bar" do .Querência, o dr-

Alvaro 'Gayoso, Ney'es, palestrava animadamente,
num grupo de amigos.

" i j -xX x -

17 :_ Está marcado para a prpxima "Feira do

1,iVl'o" em nossa eida,de, o lançamento do "Livro

(]:; C: unicas", autoria. de:, Ilmar Carvalho, Silveira

-';�;4_, Paulo' Costa Ramos, Raul Caldas Filho, e
l\�:.reí1io Medeiros Filho, 'que terá o alto patrocínio
da S:c.retaria d�' Educação e Cultura.

-xXx-

18 _ Cumprimentamos o Diretor Geral da

Cárteira de Crédito do Banco do Brasil, sr. Paulo.

.Konder' Bornhausen, pelo Seu ruver hoje. Eml seu

,lunoso �partame.nto em Copacabana, o casal Bor··

nhausen, recebeu convid�dos �ara um jantar ame-

ricano.
-xXx-

19 - No próximo dia 12, realizar-se-á no Te

atrQ Alvaro de Carvalho, ma,is um recital do cansa

gradO pianista Peter, 9chmithausen, cujl:t renda

t��fft�,�frJ.m pró rle rn�tituição ibeneficíente. '

�íl) ,t�k ','!' '�'
���:,i��:,:ti:-. ��i,�· .. ; ",.:,.:
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rSOOl �IÂ&IO; "DA
'B�Tti.m•. :PE � 1F1l!IUtO\. Da
'�amS4" �RJSTIN�

;"'.i,,'
,

.

•

1-
�

• N.o 359

� x X
, "por:�ca�ião da inauguração :d�,. uma moderna Mater

nictS4e.Bª' .cidtl4e de Çaracas, uma.das' parteiras presentes
levaIl,t0l.t��da p:i�a d�s festividaqes, para atender a um.

.

cl)a;maao�, :fol àt'enMr a uma paciente que' deu à luz
.

a trio

g���bSI : .'
' .c..':

. .

.

'

>:. - x' X � _.,

• RAI.NHA �iS,.,.BiCI'(}LETÁS
Cons. luafr�; .11>4';) : .....

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

Quem vai conslruír já sabe!
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'POaTA� E PORTÕES, De lerr�, :de:,aUã ,q�alidade.',
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por preços mais ec')nômic��1 .iá�, estio. pr,ô�lcJ�i
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e à sua, disposfção; ,em:,,:· " : J (
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i'PARA
)PAGAR

FaciÍídade como esta,
: para' comprar G-E ...

,

n.unc� mais!
.

Cadil compra GoE que você -taz,
da" ,direito a concorrer ao sorteio.

.: 'A câsa será distribuida na ce.rta�
,

Aiguém vai géjlnhar! -

Que seja você �

t:

,
.

1 ','

:/

GRÁTIS .'

/'

UM FERRO AUTOMÁTICO G·E
.Não é sorteio! Ao comprar sua

Geladeira G·E s •
você g'anha

de presente, na hora, um
ferro automático G-E,

,
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,.. VIIRINA DI;: QUALIO'AOE OE,

seu Deus U11hn cm'mita um

;.,;6. desejo, Cumprir a or

dem dt; ·seu' S�!.l vador "Ide

por todo o mund0 e preg<ü
o, Evangelho a tóda Criatu
ra", Evangelho de Marcos

capítulo _l6" ;verso 15. Amou

êle O povo brasileiro' e por
isso· veio a nÓs trazei1c1o-
n0S a salvação, ,

�;01 des("b�'\:w:rcal', dl1l \';$f�J.>'\%\,iq .':·l,·I!':'·;'i � � ,�.:",� 'e

vado!'.' 'Bahí.rr,' ulI Se 'insta·
lou . c logo inici'ou sua, mis,
são. NaquêJ.e mesmo uno

fgi inaugurada a Pl'imeira '

Igreja Batista do Brasil

com einCo membros 'apenas.
Era o lançamento du fértil

semente que viria ,prod1.1'.3i1'
frutos extraordinários.
Oitenta .e dois anos� são

deeo1'l'idos, desdo que Wil,

liam Bagby aqui
.

chegou,
Hoje não somos oinoo ba,

. tis tas l11as, 1Jltmpflssamori a

casa' do,s duzcntos e nin,

,quent,'01 miL Milhares c.1t�

'ig,rejas estão' espaihaq.as por
todo o nosso vasto; teri'ltô' :
rio. Os batistas :;ão uma

potência. Ao invés de um

casal ele missionários ame'

ricnnos temos centenas.

Conservamos, entretanto,
aguêl'c mesmo ardor 'e amor

pelos que estão se perden,
do..

Fté4'; ,ao principio 4a evan·

gelização, os Bàtista� 'bl'U'
sij.�iros" se reuniran} "'111

SalVador, cidade que no!>

viu nascer, em março de

1963, para estudar métodos

,de uma arrancado.. evang�<
lístiel1 como jamais foi .fei.

ta 110 Brasil, quiçá, no mun�

,
do.
Itopres(;mtantos clps trés

missoe� americanas: que
trti.balharp 110 Brasil, fi. do

Norte, fi. do Equador e a: do.
S1ii e t�lTIbém os repl'esen
ll,lntes dos Éátistas Br,'.}fii
leitos, ali se fizeram pl'e

se!�ies e de_p�is de ImUtos
Bl'ituq,OS resolverà�11. reco
l1�eJ;1®.r it COl1venç,ão Batis·
ta l3ralSUeira, ·realizàda. em

Recife, em janeiro dêste, ..o
NEÓ,PIQNEIH,I,SMO.. Clilda
Batist� bt(lsi}eiro . seria um

despratá40t, úm, bandeli:an
te: de árJ$to, IDn eVál1,g�l�stª,
UH1 !!1is2-ionü!�io dentro de

.;. I

Gk1LIZA,Ç)'.l.O que tom por
fim ciHumllr ° Evangelho
de Cristo Jesus. '

o. ano de 1964 está sendo
dedIcado ,nos : preparativos. Uev. Ad(Us{)ll (Jjl1tra

'Completou 'seu' &oe' àDi..
- 1

",rsárlo de funda*,' DO
dfa la de' setembro� a' E�
tr;!da de Ferro D. "Tetl!3a
cristina, que sem

'

a: v§.�
, Boatos existem em tôda :p�rte e 'correm maía, que a- rías Cidades, do sul ,do.: ;.1.&0

vt'-o à ;lato! pára provar isto um cictâdão de �.ova l'ol·k -t<aclo, como �• ,c,Óhtou a um: .� ter g�o a 8Orte;grallc.\�. Mas: l'.Íl,tti'to· or.l�i(U;na Urussatlga, .Skle;o

�:,':ir�Ilq�l. ,��: ���. depois
-

t��u • q �.ô 'te�o�e- roPoU��' TQbario,: Orl��.
ll;l� pro�epre de, um: rmú�o ,

que lh�;' l1et1i\1 c1in:beil'o em- Jagu�_, ,i�uro M@�r�
�re.síadol 24 hor:is fQt

.

chamado setenta' veees ao :W-letóne Lagujla. Imbjtllba., e outra'3,
poJ:" �oas' que .qu'ér-ia:m .saber se ei:� ',�erdadec.ter êle . ,.ínc()rporada. à Rege :Fé'r-
'A@h?'��'.lote;rià.

.

ro\1á.rla' Fed�ral S. A.; , em
.... ,

" - x: X x: - setembro de 1957, a �str9,�,

: :' '71 easals j�alianos " foram pedir ao Papâ'� leg.itlrila:çãO da de rerro D; Teresa 'Cr1s-
· d�. �us casamentos, ,E' que báviam sído: "enganades" POr tIna. vem sentindo 'propres
� fiM�o' padre, de nome Gio�� Fefrarl, que. rea.l11.8.va 'sivamepte (Uver�as lllelho
�úc'*tJmÔ�' na c��e d�: �a:pQles, tc4zeudo':�N5e ríss, o. que não se verlt��
"�re.·FroUda." N1n.guém··desCQnfiaya .porque. êle faliva va até então' para meihi;1t
l��ft:9·;perfElÍta.1l;lente, c,?riAAcei)qo �lll' tõda ' a, CeJtim.On;ia· :ij. atender assuas necesaídades
tlíOOcà.' Deacõrdo com as Jefs da Jgreja, Os filhos dêsses 'notad1t1nente no setor d'J

· c.!:lS!Í;�s s� cerisídezados �'legitirnos"/ mas �g casamentos transporte.
,

em: si 'não 'são 'vallq,os.,
" •

Pelos servíços prestados
à, coletividade, quer no

transporte .. de, pasageíros,
quer no transporte das nos

sas riquezas <carvão; fari
nha de mandtocà.." "fécula.
milho, feijão etc.),' à Estra
da' Teresa Cristina muito
tem contrtbuído . para o.

"

. ,'.. ," _ . . ,.' • .
. ,1_ .

. '. .

•

progresso d�.' regíão merí-
.:

Em Síam nao existe Juri para Julgamento. .de dívõr- díonal dê santa Catarina,
CIOS. 'f.o casal que pretende separar-se, são entregues, duas ; ,

velas-de tamanho igual. 'Cada um- segura a 'sua. São ace- E;m comemoração à 'grata
·

'fias'ao mesmo tempo. E' considerado culposo aquele cuja efeméride, a' 'Direção 'da

vela se consome primeiro! Eta ... torcídal
'

. t .

.

Ferrovia' elaborou um ·-pro-
f .'

,

_ x: X x _ " grama ,de féstejps,. que te�,:
,

A prefeitura' da cidade de Atlant1:l. no Estado. de Geor- ve início no di� 28 d� I}g§s
,gia qJSA) baixotr uma resolução proibindo ó vestimento • to, com p!lolestra� 'alusivas
clem'á:nequinsnas vi,trines: ISto é ê$ses boneéos só' poderão h data· irrad;ladas pelas
ser)iespidos e vestidó� com as curtinas dás vitrines bai. emissoras das 'cidades 'ser

,

xadas� Ater:ide� assj,lri a um protesto da Sociedáde"de' Se. vidas pela E.F.D.T,b:., (

lloorl:is dà cidade, que alegava ser êste. "despimento públio Dopllngp, pe�i{ l1\annfi,
c��"atentQrio á moral públical ", _ �. após a missa' na Matrjz

- x' X X -:- de
.

'OficiiúlS, reaJizou::se
, Na CaHrórnia é preciso uina liefilnça' especial de' "direi- uma sessão solene 110 Chie
to de caça" para obter tupa ratoeira, a finl de pegar ,ratos São ,José, à 'qual compare-
e ç.a.inondongos!,·· "

ceram os servidores da Fer-
,

- x . ·X - x _ .: rovia aeonipil1hadós' de
,
Hoin� de sort:e! Carson Álley d� r)ubuque (USA), de seuS familiares. Na ocasião

52 ·anos de idade, 'caíú ,entre ,os trilhos': da estrada de'·fer.. foram apresei1tados' n6rl13-
TC! e alí, adÓrmeceu. Esta�a 'Qebs,d,o, :{1atpr.aI;1jel;�. Embora ros musicais. a cargo 40' CQ
ll<;>tado pelo .maq4inista. de um combóio que se aproxima- raI ·S. Gregório Magno, sob·
vai' não ,hol,lve lllais tl:!mpo ,paJ;a, fl:�iar a 10coinot.iva� O

'

3J regência do pxot �nc?lau
t�m PlÍsSOlf il1,t{')irll1ho ,por cima" do coi·po de Mr. Carsón. ·PhillipPi. Em' regosijo pelo
Por,t�Hcidade o seu sôn() fot táo prof,lU1do que nãQ, acor- feliz acontecimento, fize ..

. .
'. ,,:''1

I
. h_'dou, () que lhe serviu de salvação. Aeorclado d,epois pelO ram uso da palavra o ..1ng,

. _
,,;I &. ..

'

"

peS1iioal da: Es!rada, hão sabia o' que se havia passh.do COIp. Jayme. Lin'hares, chete
-.

do _,....::.�,:,..._,_'..,''''''......;",�_:_....-.,....,.:r-�_.�,.�.:-..:';:";,.-:.....-;cr;:,�.:;-:-:':-:::.-:;-::-���T�;":".:r-r7-:::-:-::--':��;::--';;-;;::-::-:?·::-"""��=--;;-�7-:-:-:-�q+3���=:-"
él�!.·' -'

"

.

_ x "x -x'� ,
.

.

,'.

·'�r'o:��.�C·�ho,.ml?:S'l�al.1n:.d�;1,lO�e��.e:�.;tSa.,ei.dnn.?,��="-'",('a0 R.r1p;...• a·:'�in�.,;.
..
����',���?'"-�e.;:.'l1ampél�1 os juize� são :Compreensivei� e corfe�e,s., Ena 1 .=."- vc ,IIg n (I U

.KUfstein uma mulher não é ,obrigada a" declarar a BUa ida,. Jlólesiástico da Ferrovia, e ..,' .

o d A'd.
, , . .

.

1 ''UI'' i
. Em 1832 cheO'ou ao BrB- os, ÜOSSOS peca' os. 1 na

de, seja eta ré ou testemunha. B.nsta que declare. ser d,e flnaltnente Oa. �. l"allC seo, . ,'" ,:. ,,'
.

,': . . ._'.,
" ' ; s11 o ilustre., nUSSlOnano ,porque vICIa. pala um l),'lSmaior ic}ade, Em Bruxelles eXÍ5.te uma lei que .faculta'às das Chagas ,M:cl�O :o;ri;' pastor ,,{miam B,ao-by' ,en- lmlginquo; deixara o acon-

mulher�s, que não desejam públicllmente declarar.a sua Superintendente, a . :·7· vi,a'dO pel�s hatista� 'Norte chego, q.e seu lar, () carinl'ío
·idJ1qe, - o �ireito qe cochichar :110 ouvido elo juiz quantos T. .,c.

. Americanos, com uina mis- clbs S(l1.13, par'1, dar a. sua vi-
arios ·tem.

.
.' .

O dia la de seteulpto ':rcii são sublime, porém, \i.rdua· da' no sóio de um povo de

.

·Na'çhina a� moças,q�e s:c�;:;têm C01110 tradição fériado,jpara todos os ter- sóbre os ombros. :Sublime' cultura () costumes dife

'. .

. 'ro.viários da lios.sa Fen'ovia, porque viera at1111�ciar, G rentes. Sbmi:mle dificulda
:escolhe.,r,para S4àS damas 1e hQl1ra as

.. moças mais feias qu'c' tl··''''ra·m "'sSÍln o etlsf'!- Evan'rclho de.· Oristo.. Jesus des O esperavam,··i do'luga.'r. E' para realçar a. sua ·pr6pria. bel.ez.a.'
' ",'V . ,•• ' .." , 5 -

,
.

.

d'
. .

s'eu� la"'o$ a :no's'•. os' br·<t.'s'il ..nl·.r0.S. A· 11,68'I., . ,"

_ li: X x_.;.;' )0 � oUVlr €m' ."
,

'"-' , - � " -

I . ..• .,"

. ,
'. tittávés 40 1'1Ídi0, a pl'ot:lá-

• .' Na Cbr.éia, poi'ém, a ceri,1nônla é mais original: os noi· .
" .

.. ' .... \ "mação (lue �hfi� foI ,did�ü-vos,não_;;;e av�stàm até o �nOl,nel}� da cerimônia de n18nei·
. da à.s 12 .tioras 'Superlnteri ..rá que é difícil esperai" refipeito e amor. Ao ser a noiva.

co;'duz�'::"� I

"ela :nr'l'mel'ra vez pe;rante
' ,.

,', 11 dente Gal. ·Fral1cÍSCo· 'das
Lt W:>.p .P

, "

o nOlvo, se4s .o ,lOS . ...

'M 11 S :
.

· são ,çer�ados com cQla e' ela não prontUlcia uma palavra. Chagas e o. oar�,_. no.-mesmo depois do casamento; a .múlher tem de. perInane- _

meado ;�el.o. comant.od IM·
.., . d" it te"

. voluclonano e mau 1 o ,no
cer silenClOsa urante mu o mpo; mas, sempre com alto '

.

I .' "... t C',.

: " ....
'.'

,

' .'
,

. , pos'to pe o PreSl·.:ten e· as-
respeIto. ,

. .

.. "

",' -

'X telo� Branco.
-x x,'-

.

• Uma 'expressão de Mr. Churchill: "rorç;'01 de. vontade
é titnà coisa que todos os homens t$m, até o dia'em que
resolv�in

.

deixar o charuto!".'

que vivirpnos. e)11 . trovas os"

pii:ituais. V1(;i;H 'trazer .l1

"luz que alumia .à 'todos qs
ho.mens". ,A 1\J2í clue dissipá,

Não hesitou, ' ç'lti·ctu;lto.
não olhou os 1'1'ObJemas que'
haverIa dei .enfrentar. Con'

fiando nas J?romessa::;, o.e

CONSELHO, FEDERAL DE FARMACIA
. .

CONSELHO ':RE610NAL DE FARM!ACIA
,

-

DE.SANTA CATARINA ,_ CRf-11, �
. . .

Lemba7am.os aos :Se�1horL'S Farmacêuti
cos que, consoante Editar 2/64 publicado no

Df�io Oficial dos dias 2"8,29,' e 30 de agôsto
último; achari1-·se abertas -até 'o-dia 15 do cor

reht�, � inScri<;ões pará a Renoyacão do têx-
.. • '. ...lI,

ço dêste RegionaL ",'
,

" '

P�rà qU,alqúe�� "infói'mllção, a Seoi:-eLü
. l·ia.Executiva está ii disposição dos Srs. inte
,

ressaqós, ,diàl1aÍne�Ite, das 12 às 18 horas
lexcetos sábados e domingos.

Florianópolis, 4 de setêmbto de 1964.
ProL Dr. Ranulpho José, de Souza So

o, bri'nllo _'_ Presidente em ��ercício· do CRF
.11--

6.e 13.9.64,
------.-.....--_.;,-..;..........,....--....;;._-._--_._._�-

KENNfl ClUB FlORIANOPOllS
�

··,CONVITE
A Di:�etOl�i� do Kennel Cllib F�orianó ..

polis, teil1 o J)I-aze; �,e copvidé;ll; as àutorlda;.
. des civis e militares, a industria�col11ercioj
a imprrcJlsa. falada � ,escrita aos seus asso ..

ciado� e ao povo em gefaJ; para ássistirem a

, t�alizp.ção ·da, prirrieira Exposição Especial�
"

olada. de Caes Pastprês' Alemães e 'a IHa Ex'"
, po�iç�,o Q�T�,a se!ent r�alizádas no Bstadio
OlímpICo" dó Abi'igo, de Meúor�s, il0S dias 5

.... e () do corrente, com início ás lLl,30 hotas e

8,30 horas repectivaniente .

.

A DIREtO)UA, . O
.

Edital de Concorrência Púnl,ica N. 7
... .

. . '
.

No dia 27' de setembro de HHJ4 às 10
boras. no Edifíci'o sede da ACARESC, à H0=
dov la Lcobcl'Lo Leal siN°, terá lugar a COll-

""

cOl;Têrlcia PúbJica ',N<? 2.
As propostas SErão apresentadas para

o fOl'necünento do 'seguinte matCi'ial:
a) Bomba ele gasolina man�ual 'cOl1{ relógio e

. totalizadol' .

b) Um tanque subterrâneo para gasolina cO.m

cápacidade de 10 mil litros
.

c)Um ínotQl' elétrico com capacidade de 5
.

I .

.

BP, tl'ifá�:>ico cl 60 ciClos, 229/380 Volts.
d) Uma bomba para lavação de ve'cuIos
e) Uma bomba de ar,_ para lubrificação 's/ o

mataI.

As propo�tas deverão obedcoêr 'rigosá
Incute aos termos do eelHal, não sendo C!c�i-

.

ta:-; nqu�Ias que apresentarem ��riedades ou

recido.
O prazo de ,e'ntiega elo material sc.� dç

preços para matel'ÍrJis clifcr.entcs,
. A proposta que contiver nnendas uu

rasuras }Jura �€l' aceita, cleverá tCl' a� m.csmas

10 dia::. a contar elo pedido.
A'>:3 proposUlS deven:lo sei, apl'cScntaddEi,

r'cssalvadas a, tinta vermeJha c u;3inl);{ns,'
J\ adjódieRç<),o do Jornecimelilo depell

derá da verifiéação' nuOi só do menor preço
mas tt1mbél�1 da quaJid,kle do material. .()f�>
em 2 vias, d�ttilografada$ e assinadas (se' 101'

_ l'l'OCUTcldoi, juntar a procul'açüo l'espectivu,
dcvid(�ll1ente kg�lizacla) . ,

'

,A abf�rtuTa das propostas será efetuada
no dia '2.7 .de s�.tembl'� d� 1964; às 10 hora;:;
contm:m€ foi mencionado acimas' ná piesen-
ça dos inter�ssadoso

efetuado !lO cito da

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Morte do De
(Hamilton Alves)

Chamava-se Hans )3u-
endgens. Era descendente
de judeus-aleniães Ou mais'
precisamente: era, antes de

judeus-alemães, um homem
Via-o sempre trafegar. co

mo tantas outras criaturas
pela nossa praça de 11'�1

modo que o caracteríznva
e lhe dava urna auréola de .

singularidade. Caminhava
com lentidão, passos mtú
dos, trocados preguícosa
mente. Curioso que tódas as

vêzes que me encontrava
me olhava, e me olhava até
com certa insistência, fi,
xando-rne demoradamente
. E eu respondia a êsse c

lhar, e tomava, quase ser-i

pre, a iniciativa de reco'her
primeiro' Que êle os 01h03.

Sobraçava sempre um livro
ou, quando não, um jornal
Fumava.. Tinha também
um tique próprio de rumar.
Não dançava o cigarro r.a

bôca e não o deixava jo
gado ao canto dos lábios.
Parecia-me que dominava
o cigarro. de tal modo que
ao mesmo tempo era im

possível distinguir exat a
mente o momento em que

• o trazía à bôca ou' entre os

dedos. Bebia. Bebia frsq 0)1

teme, nte só .. Bebia quo' "e

sempre cerveja. E entre um

gole e outno, lia. Pouquissi
mas vêzes o vi com amigos
Mais raro era vê-lo sorrir
Nas poucas ocasiões em «ue

isso acontecia, não o 1'1 _ia

parece-me, com estridên
cia ou ruído, mas era um

riso insinuado com os tá

bios, em que a bôca se abria
Uma vez descia a Praça
Quinze. Olhou-me, quando
nos encontramos à entra
da da rua Felipe Sc'hmidt
com seus olhos verdes e s��
rios. Seu físico tinha

quê interrogativo, parcela
perguntar à vida o próprio
mistério da sua. Sua n'1 ':'3-
cara era receptiva, mas e ra

dessas máscaras diante cas

quais a gente guarda um

instintivo respeito, potC;U€
ela nos impõe, antes d� tu

do, um misto de admiraç:i,)
e silêncio,. de reserva \ e ce

rimônia. ,é01n ê!e, i.niiálog")
trivial seria impossível, 0.1

seria em circunstância mui- .

to especiais , e delicadas.
Uma tarde o vi: magro e al

to, na rua, parado. Olhava
o fundo do· jardim Oliveir:.1.

Bello, passeava os olhos pe
los transeuntes, por todlls
as figuras daquela hOla d��

tarde. Notei o vento sul.

que soprava forte, fu"ügá
lo, desconsertar-lhe os '�a

belos lisos, que trazia cos

tumeiramente bem pent61a
dos. Obser\'ei que um!'!, me

cha de cabelo caiu-lhe !'ô

bre os olhos e que aml'a,�

as pernas das calças esr,re
meceram ao vento. Ele per
maneceu sem se imp.:>rla.r
com o vento e, a segUl�·. se

bem me lembro, endiri'Í

tau-se, empertigou-se e en

fiou rua abaixo. com pas-'
sos lentos. Certa vez, faz

pouco tempo, o encont !'E.'i

sentado a uma mesinha, €;11

f::en te ao. Praia ,'l.ubt., ":0-

mando cerveja e lendo. Tl'a
'java uma camisa branca e

um short. Senti muita cu

riosidade para saber o qU9
estava lendo, porque, nao

sei explicar bem, o livro :.8,
atraiu-me irresistivelmente
Passei uma vez perto ele sua

cadeira e lancei um olhar
por sôbre seus ombros, c

nada percebi; lembro-me
só que os tipos impressos
eram muitos bonitos. UPIa

segunda vez passei próxi
mo a sua mesa e, de novo

fui mal sucedido, :porque
êle de-repente se erguera
num gesto também lento e

incerto, e verifiquei como
lançou ao mar um olhal' lon
go, enstmesmado.. triste. Vi

.

depois mover-se para uma

escadínha:' quis me aproxi
mar, perguntar-lhe o que
lia, mas considerei que serta
inoportuno. Houve U\11 tem

po em que 'não . sabia -l�
quem se tratava. Em gera;
conheço as pessoas. apenas
pelo que sua aparência res

cerrde. El delas faço um es

bôço .. do que podem ser, não
no plano social; mas no .e

xístencíal, Posso descobrir
.
com alguma facilidade, qü.m
dq urna pessoa tem ou r: � 'J

dimensão existencial. Cons
tato, com algum faro, quan
do alguém tem vida .ute
rior e quando não tem vida
nenhuma. Hans Buend �P'ls
era uma pessoa que, à pri
meira vista, me ímpressí»
nau pela originalidade. Pri·
meiro sua solidão. Dep-ila
seu hábito de ler em pú
blico, em tôda a parte. �,
por último, seu rosto, .ue

escondia o enigma de to-tos
os homens, que irradiava,
no mormaço dos olho." �L

mesma dígnídad: e o mes

mo recato constrangído dos
:-":<o('�':-'.::.';;. (Desde que o

encontrei, pela primeira vez

sentado num bar, lendo. le
vantou-se sôbre êle a r:� '

nha curlosídade. E IOg0 SJ

pus que fôsse algum ínte
Iectual de !passagem pela
Ilha ou se tratasse de al
gum professor ilustre r, ue
nos visitasse. Não era, Hans
'!lma figura ,ilhf>a t.ra.dlcio
:iial� \Aos pou.cos, �d� !;_j,)-
Íltl :muft�- iâpiélõ;f&t'le tr",
dlcionalizando, (fói se in
corporando à comunidau�.
No seu silêncio, no seu ;'3,�)

lhimento, no seu anOnil'!la
to, . ia fazendo história. I:...

inclusive, se tornando fá
bula.

mente história ela civiliza

cão, era um leitor de Toy
nhee, e

.

entre tudo, o que
O' marcava

.

exepcional -

mete, era o seu refinamen

to."
Há certa categoria /de

pessoas com que não se pre
cisa dialogar ou siquer, al
guma vez, ter ouvido rere

.rír-se a si ou às suas ex

periências.
Com Hans conversei CO':l

h ido
os olhos tôdas as vêzes -em

que longamente nos fitá
vamos. inibidos de nós apro- .

ximar. Tudo l.í naqueles, c
lhos verdes, tudo 'aprendi
naquele rosto Impenetrável
Soube que houve discursos
à beira do seu túmulo. Ma::;

tudo o que Hans Buenã- .

gens merecia, ao baíxar-ae
seu corpo à terra, era um

toque' longo e lânguido 'de
silêncio.

"'- ..__._._-�-----------

Para acolher; tão desta

cados visitantes, está a

GRANDE LOJA DE SANTA

CATARINA desenvolvenu:J

IMPORTANTES TESES SERÃO. D-EBATL
. DAS NA MESA REDONDA DA

MACO-N'ARIA'
1

esforcas para recepcioná
los >conelignamente

I

e pro

porcionar a todos agrada-
.

vel estada em nossa terra

e dar-lhes ao mesmo tem

po impressão favorável das

nossas atividadês públicas,
culturais e sociais.
O certame será ínstaladc

em sesão solene no dia J,
ás 20 horas, prossegUindo
depoís os seus trabalhos

normais até o dia 14, rea

lízando diversas sessões

plen� rias para deb<Lte da�,

teses em pauta.

- 1$0% ma1s no &proveits.
ment,o das Lona•.

,

Dentre essas; podemos
destacar as seguintes, pa� ...

dar idéia da ímportâncie
da reunião que está sendo
focalizada: INFLUÊNCIA
DA MAÇONARIA, NA. CO-'
MUNIDADE, A MAÇONA
RIA E ° COMPORTAMEN
TO DO SISTEMA DEl'.1O-

CRATICO BRASILEIRO,
PROBLEMAS DE ENE�
OlA ELÊTRICA, APRIMO
RAMENTO MORAL DOS.
BRASILEIROS PELA EDU

CACÃO, .AS CRISES NO

BRÁSIL E SUAS SOLUe.:'
CÕES, CONFE.'bÉRÁÇ:AQ
DAS GRANDES LOJAS ,DO

BRASIL, A EXECUÇÃO I
DA

RITUALÍSTICA MAÇÕNI
CA, além de outras.
A par das sessões plenã:··

rias, haverá outras atívída
des 'como, lima excursão
às cidades do Vale ttajaí..
onde os vísítantes tornarão
conhecimento de vários as

pectos da vida econômica
do nosso Estado.

, Na próxima semana esta

rão nesta Capital dezenas

de altos representantes da

Maçonari'a .Brasíleira, que
aqui' se reunirão mais uma

vez, como. fazem todos os

anos, para debater vários

problemas internos daque
la Instituição e outros de

carater público.
Assím, a XXIa. Mesa Re

donda da Maçonaria S,imbú
lica do- Brasll, programada
para o período de 8 a 14 {'to
corrente, de.verá trazer a t,�

l�ÓS', 'maçons das .maís>, v:a
riadas procedências, Iídera
dos pelos ilustres Grao

Mestres dos seus respectí
vos Estados.

,;

"'�

sionais.

,FERMENTO EM

,

•

,- "

"

" #

',.' ': ,- 'i -'",' �
.'

Com recei tas de sua conir�n\ça�_ .. · Fermento e� Pó.Royal �.;: e 'umas ;p�tadâs: '., ..
'

de talento.seu sucesso -cúlinátio: está garantido. .Ferrnento em,pc>']3.oyal·
faz a massa ficar leve;macíá.i,' os bolos crescem por igual, 'saem' fofinhos '.

e gostosos, Comece' ausar agora Fermento em' Pó 'Royal - e não se

surpreenda' se Ihe dísserem .que Você tem "mãos de fada".
-

Exija sempre a tradicional' e incomparávelIathiha vermelha do
;. :<1(

PO ROYAL
.Mais um produto, de qualidade 'da Sta�dard ,8rands of Brazl], Inc.·

-----------,- _'-- . 7 DE SETEMBRO

Buendgens e eu nunta

Noticios da� Câmara .'1 :Júnior�
,

FLORIANOPOLIS CO"'US- Profissional, a exemplo de Corno pode ser obser'{ad.oO acadêmico George Conselho Diretor o Plano 'IT.

Daux, Diretor Local da Co- de Promoções da sua co- SÃO DE EDUCAÇÃO E A- um já realizado. em 1963� êste PIano: pa:a ser cumprr-

TI,TIDADES JUVENIS no Cal. Catarinense. do, necessitará da colabor�missão de/Atividades JUVé)- missão. O Plano está aSSL"l nh6. Elabor'ar, com a coope- ção de inúmeros campa ei

nis, da Câmara Júnior n-
.

redigido: . . setorA Direção loêal e os Mern- racão do Serviço de' Trân.. - ros [úníors, quer no .

presentou a consíderaçàods CAMARA JUNIOR DE J

tídí
_______....... ....:.:._____________ bras da Comissão de Educa- sito e dos Escoteiros do Mar profissional co 1 ano, quer

ção e Atividades Juvenis, um Plano de Segurança de 'nas C'omissões que dirigem.
considerando: cargo desta Comissão. A Direção e Mem�ros da

Sua or�anização ficaria ti, Comissão de Educaçao e .A
tráfego para as saídas de tividades Juven:s de Flol"l�
estudantes em Colégios, Gi- nópoli&,.,aprov�Ita o enselO

násiÔS 'Jardins de Infâ,nciíl, para enviar protestos de al-

>
etc.' .

ta estima e consideraç�o '3.0

7. OUtI as promoções oc1- Egrégio Conselho DIretor

dêste Capítulo

Brasil... �

.,.' .

Na aUlora ret'u.l���e dp��, data sagrada) a.ia que nos

inspira'relembrar os_feiios -gloitosos quê te Íizeràm 'inde·
pendente e te tornaram digno da admiração dos povos co·

mo pérOla 'fulgurante de ordem e progresso, de respeito e

concórdia, ornada, de norte a sul, pela· beleza de teu céu
,azulado e enfeij;ado de nuvens' brancas de paz ... , curvamo

nos diante do desfilar de tuaS serras e c,ampos, de tuas
praias extensas - onde palmeiras agitam suas fôlhas em

leques de verdes esperaI)ças, i;ob meiga v-iração dos i/entos
tropicais -, de tuas f'lzendas e vilas, de tuas cidades ve·

lhas e novas, de tuas igrejas e fábricas, escolas e quarteis,
estradas e pontes, da imensa região de tuas matas escure·

,cidàs por frondosas árvores preciosas, d,!l beleza repousan
te de teus lagos e rios, de tuas mansas fontes e espuman·
tes cachoeiras, de 'teus campos e lages, coxilas e outéiros,
que descerram misteriosas formosuras, sob o murmúrio
de cálidos ventos e véus de poeiras avermelhad'ls das es·

tradas. ,., em cuja paisagem bucólica descansa o olhar do
viandante.

Brasil, sólo que reserva fecundidade singular, faze�do
de ti ','l, terra da promissão. :.

Brasil, pátria das mais belas madrugadas ... , que pre
nunciam ,dias maravilhosos... E quando a escuridão de
tuas noites aveludadas se aproxim'l" tu fazes do lusco·fusco
o vesperal das belezas.matizadas no ouro·cinza de teus cre

púsculos.
Brasil, berço sonhado d� bravos imortais .•• , de cora

ções altivos e patriotas, de idealistas ardentes e valorosos,
que dominaram 8 ignomínia da escravidão.

Brasil, hospitaleira terra que, com sorrisos,
,

recebe o

estrangeiro amigo, concedendo-lhe direitos jamais vistos
em país algum. : I ,.._

Brasil, terr,a cobiçada. por aventureiros e audaciasos;
terra qJ.le não oscila para o descalabro e a inf-âmia .••• pori
que possue uma fonte inexgo,tável de são-patriotismo a do�
minar int�nções menos nobres .••

Êsse manancial surge em cada peito brasileiro ConlO
mias dourados de sol patriotieo, dominando sombras amea·

çadoras e inundando. de paz os nossos lares... E basee,
ainda, como sinfonias infinitás de sinos plangentes, espa
'lhando pelOS ares a música do a11lor cristão!

Porque não somos errantes peregrinos com pendôres
guerreiros, não há, em nossa vid,a de brasileiros, motivos
que justifiq1,1em aventuras e aturdimentos audaciosos. _.

r

Há, sim, sobejas e prOfundas razões de nos ufanarmos
de nos tornármos, dia a dia, mais patriotas, mais empreen·
dedores e mais brf.lsileiros ..•

Neste Dia, Brasil, apreciando a tua beleza esplenden
te ... , sentindo às faces a carícia graciosa e inebriante da

aragem que agita tU'lS coloridas e perfumadas flôres, bei
jamos êste solo alpigo e acolhedor, trazendo, em missiva
espiritual de nossos corações unidos, 'o amor patrio que
nos domina, fazendo com que todos os brasileiros (que
são dignos dêste nome) elevem seus olhares confiantes às
altur,'1S luminosas do Cruzeiro do Sul.

Bendito sejas Brasil! C0t:0ado serás com louros vivos
de intensivo e verdadeiro amor! ...

Tu, Pátria abem·amada, respeitada serás, porque pos
suas em cada coração dos filhos teUf� a âncora do são-p,'l,
triotismos, que faz de todos �tes.� pela satisfação cio de:
ver cumprido lealmente - êste povo generoso e bom, or

deiro e corajoso, que se chama, orgulhosamente: Povo Bra
sileiro!

Brasil, neste dia glorioso de tua Históri,'l" nosso cora

ção vibra intensamente!... E, do Amazonas ao Prata, nos

so pensamento converge para as margens do Ipiranga, on
de, etern'l,mente, no.murmúrio de suas águas, escutaremos
a música que envolve a vrda 'palpitante da grande nação
brasileira: Independência ou. Morte.

Helena. Ca.mmlla Borba

�X1j8 em ,,�u �a!,!,1)

Lona de freios \:lOLADAS

B.ua SantOll Sa'J's1V9
1I'..QTRET'T'r

CASA DOS FDFIO�

BRITO

RUA NUNES

ALFAIATE

MACHADO

Vende-se·
Vende·se um terreno na

praia de "SAMBAQUi" ,me·
dindo 23 mts.' de frente p.
11 mts. de fundos. Tratar
Pelos Telefones 3861-3174,
com o sr. Câmara.

f---
8.9.64

trocamos uma só sílaba, l1m1
ao acaso. Nem nunca as

circunstâncias nos (coloca
ram em situação de d:u 1", i

a conhecer, tanto arai, :,]
gumas vêzes, para uenet.r·,:
naquele mundo herméti�o
e, provàvelmente, belo. H,
je, à noit,e, passe'trdo co 'o

seu genro, o Murilo Pi.a 'i

Martins, iquando entráva
mos naquela rua sombria,
ao lado da igreja m:3.tl:ú::,
declarou-me, de inopino,
que Hans havia mO'Tll}o
Murilo contou-me certas pas
sagens interessantes a rê',,

peito de Buendgens: "Han:;

disse-me, era nobre, uma

imensa cultura, principaI-

AVO'n
COSmÉTICOS LTDA.

As candidatas deverão ter experiência admin'istra
tiva, automóvel próprio e carteira de habilitação.
Escrever carta de próprio punho com urgência for-I' ,

necendo dados pessoais e grau de instrução, a fim
de marcarmos uma entrevista em FLORIA-NOPOLIS.
Excelente oportunidade àquelas que se qualificarem.

AVON COSMÉTICOS LTDA.
DEPTO. OE VENDAS

Caixa Postal 2348 - São Paulo - SP

.�l

10.) O âmbito circunstan
cias do setor educacional e

de ativida,des juvenis de

'Flol'ianópolis;
Vem, -respeitosamente, '3-

presentar ao Conselho .Di
retor da CAJUFLLO o se,
guinte Plano de Promoções
a serem encetadas por GS-

'ta 1C0missão
1. Promover, entre cole

giais, Concurso Literatório,
sôbre importante persona
gem catarinense ou brasi.1i"i
ra, ligada à Educação ·ou à

. Juventude.
'

Para tal Concurso ser.á

elaborado, por esta Comis
são e demáis interessados
um Regimento, o qual ver
sará sôbre as disposiçõC!s
gerais elo Concurso, tais co

mo: extensão e profundida
de jUlgadora crit4r.\o .para a

seleção dos trabalhos apre-
t d

". �
sen ,a os ,prenuos que serao

conferidos, etc..
Sôbre a personagenl íeS"

colhida, deverá existir' farto
material bibliográfico.

informat;õo literária.

HIST�RIA DE BR�T
HART - Série Grandes

Contistas - Seleção e Pre

fácio de Marques Rebelo -

ll:ditora CULTRIX - SI' -.

SUPERVISORAs DE VENDAS_,
A maior firma de cosméticos do mundo necessita
de moças ou senhoras de meia-:idade, residentes em

FLORIANOPOLIS, para dirigirem suas vendas nessa

cidade, Tubarão, Criciuma, Laguna, Lajes e demais
cidades próximas.

Já havendo anteriormen
te publicado volumes dedi
cados a Wilde, O. Henry e

Daudet, e anunciando para
breve Stendhal e London,
esta nova coletânea da edi-
tora de Diaulas Riedel es

tá fadada a 'alcançar amplo
sfucesso. E/Jora não mui
to conhecido do nosso públi
co, Bret Harte é dos con

tistas americanos mais si!1-
nificados, criado de histó
rias inolvidáveis sôbre o oes

te que tão bem interpretou
e onde movimenta uma hu

manidade característica de

um', determinado estágio da

formação norte americana.
Tudo nos vem numa lingul'l.
gem direta e precisa. As

suas. são criaturas rudes

forjando um mund& » fau�

na compoa� dé mineiros
e beberrães.' prostitU>tas e

desclassificados' - na 'CO'rri-
da do ouro. Com' poucos
traços BH cria um tipO' OU

uma situação, COIO'calldo-nllS
de pronto naquele ambien
te CiJ Uo tão bem conhe
ci... i_i lJlCElmte volume, com
se_ ;CQ) e prefáCiO do escri
tor Mn" :',ies Rebêlo, admi�
Tado:' do contista america
no, que acentua no prefácio
ser BH "mestre inconfundí
'Vel do conto, um dos maio
res escritores. norte-ameiri
canos da segunda metade
do século passado", sentl'o,
as traduções de Marques
Rebêlo, José Paulo Paes' e
Yolanda Toledo, contem

-

suas histórias mais famosas

algumas delas mesmo peça
'obriga'tóriàs em tôda an

tolog;i� .de· eon�os norte-ame
ri· "

�pmOà pGr exemplo
" ..

;.1 ..
, :��. I'

2. Conseguir junto a ór

gãos especializados (Relto
-ria, ,<Secretaria de Educa
çãO', Fundações,. Institutos
de Lúagua, etc.), Bôlsas de
EstudO' ou outro' qualquer
prêmio educacional a se ..

rem conferidos por mter
médio' 'desta' Comissão da'
Cajuflo, ao "Melhor Alun�
do Ano"� de nível univer
sitário O'U colegial,. confor..
me as Bôlsas ou Prêmios
conseguidos. •

Para esta Promoção fare
mos, também, um Regi
mento . regulamentando 8

distribuição das bolsas nu

Prêmios, e estabeleceremos
um conceito de "Melhor A
luno do Ano".
3. Promover Exposições de

Arte Infantil (Pinturas, Trfl
balhos Manuais, etc.) de
estudantes em Jardins de
Infância ou similares.

.
Para tal fim, entraremoS

em contato com a Direção
daqueles Estabelecimentos.
4. Formar,' através .ie

doações ou compras" uma

Biblioteca EspeCializada pa
ra Câmara Júnior de Flo
rianópolis.
Por Biblioteca EspeciaU ...

zada entende-se uma bibli..
oteca que contenha livros
'Versando sôbre ação de li..

derança e prestação de se�'
viços à comunidade.
ti. Promover .nos Colégi-'

os, Cursos 'de Orienta,ção

"Os Exilados de Poker (Flat'
e "A Fartura do Campo Tro

vejante". Mas quase tôdas
as treze histórias manten\

aquela mesma qualidade
que é uma das marcas pes-
soais do grande contista

americano, estando presen-
'tés tanto :nos dois traba
lhos acima citados, como

em "O Sócio de Tennesse",
em "Miggles", 'ou em "De

Como P8ipai Noel Veio ao

,simpson "s Bar'.'.
�LHA SUBMERSA - poe

mas de Pedro Garcia - Edi

ções Livros da Ilha (conl
,vênio com a Secretariã de

Educmação e Cultura da

Estado) - FlorianóPOlis.
'sc - Reunindo poemas es

critos entre 1959-1962, nu
ma edição 'bastante cuidada,
q* inauguara uma lIlova

editora em Florianópolis,
com planejamento gráfico e

capa de Vecchietti, temos a

qui mais uma amostra da

poeSia dêste jovem catari
nense que hoje se encontra
residindo no Rio, mas que
entre nós iniciou a sua ati
vidade literária, já tendo

publicadO anteriormente o

volume de poema "Viagem
Norte"; A poética de PG se

caracterizava por uma gran
de in'1uietação e busca for
mal e linguística, prosse
guindo, com êste livro, a.
linha que se traçara no an

terior. Uma' palavra final ao
óijmo trabalho de Vecchi..

etti,
. que se vem revelando

um técnico de qualidade na

difícil arte de' visualizar o

livro e ao titular da Pasta
de E;ducação e Cultura, pe ..
la cODlpreensão e apóio que
vem dando às atividades cul

turfLis, possibilitando o sur

gin.ento de no\'{)s valores

e,a afirmacão dos existen�
:i;e�,

..

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



otici d· Secretaria ,de li' P b
.

MINISTRO DA GUERRA
AGRADECE AO CEL. DA

NILO KLAES.

tados, motivo meu pronun
ciamento. J\Sseguro cons-fã Ferreira endereçou a se

tante vígílâncía processo
. guínte mensagem telegrá

mal democracia brasileira. "fica: "Em, nome minha, cll-
,

tw •.•
•

Cordiais saudações - Ge-. erite Filomena Usa Conde,
neral de EXército Artur

.

cumprimento .briosa atua
Costa e Silv-a, Ministro da ção polícia catarínense. pre.

.

.._. I GUerra" ensão : 'Vultoso furto de jó-'
_:....

.

X ':X: x .:..._ ías qoo me fof entregue pés
soalmente )pelo. dr»Ó, He�tor
SeM, ll?e�gadQ de Rio do
'Súl., Assinado: dr. SU\1io
Luiz 'Nunes Ferreira, advo

.

�âdo'ir'e'Sidente em São Pau
; lo".·,

.

f �",'

o Secretário da' Beguran-"
.

ça Pública, Cél Danilo RI,a;. .

es recebeu dO General Ar
tur da Costa e SÜva, :Miriis
tr.o, '.da·.puerra,;o seguinte
telegrama: "Tenho satisfa
ção 'aeusar ie .agradecer vo
tos' soÜd�riedade apresen-

Klaes e .dr.. Silvio Nunes

18 MILHÕES· .

Co.M . FI,N'ANCIAM-ENTO
.

�

DELEGADO ENTREGOU
JOIAS

j

motoniveladora
MALVES
nacional � . \ Ao Secretário da Segt'

rança Pública, Cél. . Da,nil{
,,"

···�CINEi1·AS·.� .. ,.... .

',\_. -' .:" .

.

·PROGRAl\'lA DO nu, :

.

tine SÃO JOSE" ,:,., :i:�iÍÍEf.GLOftlA
.

- '. -

.

,-' _� ;. .- '., .

-"FOne: 3636'.": '.: 'c; i,\�
,

'

á�•. 10 horas :
.. (-Ê�trêito)' .

,.'

Matmada·
r.. '." ", ..' " Fone: 6252

- testada e ap:r:ovada·;elo,;PN:Eti.(�:;DAElt .T... ,."I� Lemon - Patricia :qris
"

.:.ás li..:._ 4'� 7 _ 9 hor�s
- economia. rendímentor- v<:irsatilldade . wUr, : .

' "

•.

'

.'
, .: '. Elyts, Ptesley ,

, .

- motor diesel
- �' "

'.". ' "._', . O· ·:,IOR.'�CAI.�MBÉQUE:-:�,; �'HQpe"/LaI1g:'�' '.
- 10 marchas à frente e 2,1Í.,i:é··,.· . :.

-
:

; �;lUUNIlO .. >', '
.'

'.' ;:';.:.,.;: 'em' __ ., .'
.

.

. ,
.

.

. ".' ." Cfuema,','. .&..' :ope,. ,:Eastman......c.,!br.':..·..,.,... ,.'; "'C'O'RA.'. Ç"A·.O...... ; ft.":EB.ELDE.� ·ESTUJ?AM.•. 1)8 'co�6is. ::'tiE!.. ��àAME.'.NTO. ::C�nsura .•
até .5' anos

.

,. . ,.' C4nemaScbpe .. :�'" .

!fa;i! ��rt�Ú�::::�"":�,;3� �� ..•
.

'.

.

.' ;'��1:�",
7 '; ::�7: i ',;ce�",a�rs�t.=

.

TORR·.·:.·E','.' ','5·,'
"

...':,....•.. , :·'···:.:S�'.'.
'

....•
'

.'.:'A·'..... "

.•
1

'

Patnela_ TÜ:fi�, \:';'.: .'c·, Cine >1MP.:ElaO
, <

'
• .:...;. em i--

. .

;,c ",.,', , ,
'" .�:.'.'

.' '.' ,.
• •

" ..

•

< :_;VEM VOA,R,,, éQMIGO,' -: �: '.: ('E$treitôt.

PanaV'ision' Tecrtlcólor / (
.

,

..

;. ", Tensura :até'5 anos :- J. ..

' Fone �6�)

PROPAGANDA'
,

M"ÉDICA .:. -

ás' 21/2 horas
<.' i,,

" .. '.,'...
'

'. ",". ""., .'
tine' Rl'Í'z .\.' 'JOseph:'c�ttert ..

Importante laboràtóriôoferece"opOrtt1�: '. ás 2 horas- .. , ". '''' ."� S,Prin��=tell
.

.

ha.aosf e1
..

.Ó: ,Rick Nelson .

nídade a jovem que ten· .gosto p a propa- .

Patricia' Dr.iscoI] . em: '.

_.' (�:��,6fAganda médica.· Indispensável possuir curso
.

.

_:_ em -7' ,
.

é���urâ ',áté 5 'ano$
secundário completo ou' eqiiívalent«.' Ca;t�s':, ?,. �I��O .��EQ.UE .' .c�s.? l!Z.�:� horas

com amplas referêncíasze.fotografia à.Caixa ,CinemaBcope;' . J,a�� .L!:�Non.'I ...' ,

;'..
'

""
" .

. J,�lClC1\. e son
·139. . 'I ·�st�a.\l.\jo.�or '. Patricia 'Drisêóll

'\
' ,'Gensur�, até,"5 ,anos ...

NESTA. ., 6"'9�64.· . ás 4 ..:.... 7 _;_ '9 hórás c. J' ..

-- em ...;.

. . ,
.

O" .. PIOR
"

.CALH�ÉQUE'

Latl1'enCe :Ha.rvey
..

�.. ,<,;
...
00

..'.. ,MUNDO,····.:
.

----------.....--"""""------
.' Sàrah MilIes

'

CinemaS'COpe EastIPanColor
.. 'Censura, até 5 anbs

. L,

SRS,' PASSAGEIRos
.:.:.. eín -:

..

CERIMONIA MACAlUtA:
..
"

. ,Cénsura atê 18 anos ,.

De FlorianópOlis . para::ltnbittiba ,�L�;'1 \,Cine 'RÚXY
.

guna - ,Tubarão _ CriciUÍna ,-·.Ara,ranguá :' j , .Fope:.3r5
, [FECHADO, para.

Torres � pôr.to Alegre, '\riaje pelos CÓlÚO:f,tÚ_'
. ipstli!;l�ç�o -de -

vefts! ônibus ,da EMPRESA,,; SANTO ANJO" POL�ONAS', 'i
'. .

.
. . ,

.

.

'. �.sTOFADAS ,

DA GUARDA LITDA:'· ," " .. ,

.

'

.

. .- "

.
'

.

.

_.., t.

.•
·.1

(
, ,� "--.--

". spe:'ZAD?.4. ._.qf;-':�T·'1
,

.

�Ca·ix:a· •••• �
'

•••••••• ,. ••••••••••••••• ,,_. •..•.. v
•• 0,0 • o •••• o. .16.858.886.062,20'

.

,

.
ErÍlpréStimos:'.;�; •• .'. � .• , .'>.,.,.:�.: ," .' : :,.: : '; .. 47.382:027.31-ÚlO

,
.

Títulos dé,l'eÍlda e ,oUtros �loréS ......•... " ;' � ,'.. 19.i23���4.358,60
. Im6Vels,cíe'UsoidocBanoo, moveis,'almóxarifado e' instalaçÕês

'

.. :;
.

,4.354:0:40.623,30.
'AgênCi,as:e:Co�horide1ii-es' •••• :' ..•..••...... , : : .: ·'45.74Ú98.523,20

'. ".

. C6hta�;,de��:sÚlt�O" _�. :i�<: ..�.:� �, : ','" ..

:. '," '.�
:.
::

" . .. 'l.tc�,:097.241:90Contas· de Compea!;iaçao •••••••••••••............... ,. . . . . . . . . . . . 41.�67.683.240.30
kekl;rih.....'�:r �� <

1',' ". �A�S<.V.O· " ,"o'

.--':--;-- .;._- ___::;'.,.".-- ." -. '.'
,

'." ..... '

"
•. ,_.� I,.

Capital e Rese'rva� �.:••••• :
•.. : : Vi :.; :: . . . .. . . .. . .. .. 4.233.900.000;00

DepóSitos' ':�' �...... 73.54S.7Í5;778,90
.

Ordens dé pagamento e outros créditos : ;: : . . 10.873.983.101.40
Agências é CorresPandentes , •........ ',' : .

'.' " . . . 43.460:078.461,90
Contas de ,nésulta.do ••• ·; ••••. lo :.. . . . .. . . .. . . . .. 3.086.4!j6.781,00
Contas de Compensação : : : . . . . .. 41.967 :683.24�t30
.f'&dlmO srr, .

. ,,�"1[JJ 2 Ec,atlla,
CONSELHO DE. ADMINISTRAÇ..i\O .

��.
.

4 [tnrrnrt 7 ' .�iI·j·D#·jIll!W·.,!!!I,:Wll',...•�'IP"!!r.•.�".jí,.�\ll\!,�·j�f�'
PRESIDENTE Paulo Auler

Milton Vieira. Pinto
Inar Dias de Figueiredo

,

José Wanderley Pires

��-_...---- ��t�$}AÚ ·%.9�4i 1.

Vice·Presidentes

DIRETORI� EXECUTIVA

---�,. , 2 . 1 3."k.· _ '-.--",1IJ2-.-)"')
DIRETOR-PRESIDENTE �:",.",",��r4Q;.-Jde Maga,lhaes Pmto
DIRETOR-SUPERINTENDENTE

.

Marcos de Magalhães Pinto
DIRETORES FRANCISCO Farias

,

José Luiz de Magalhães,Lins
Antônio de Pádua Rocha Ditliz
Fernando ' de Magalhães

•

-,-l,Yt?Jrj· ".,....�'t�
j .'

!
<

Pinto

. CONTADOR-GERAL
josé Carvalho Monteiro - Téc. Conto n.o 164 - CRCMG .

.
, \'. ,

ART. 99 (Ex-91)
-- .....,.,........,..',,' CIENT1FICO';ou ' ClÁSSICO

-----_._-- ,QC wa·

'Possuimos as apostilaS· COJrlpJetas .para ;OS exames dos cursos· de Madure�, inteira�ente .·deiltro da nova

portaria do l\(in. da Educação.
'.

'

,
.

Coleção Para O art.,99 (5 matérlal-. - 3 Ms..; ••••• 0 .' •
.

Coleção p&1.a O Gieiltfft� ou '·�co (8 -�riaeI) � 5 yoIs . .' ; ; '.' .•. : , � •• !.. •• • •• M �
Atendemes por�� POSTAL. Para' Os E�Mog mais di5tanOOf.. eD�� .... ��a, ..�

de despesas.
. '..

.

.

.

....
,

.

EDITORA INCA - AV. Rio Branco, 185 - S/;1.708 a 1.711 (Sede Pr6pria) ...... ·EST� DA GUANAJ3�A

omens,· de' ,,.,manhã
começam hoje a compreender

o volor da precisão
. Amanhã, talvez êie seja Um capitão de navio .. : um engenheiro ... um' ,

médico .... Por 'isso, desde já, êle' começo a aprender o

extraordinário valor da preC·isão.· Êle já úsa Um Tissot Militar Automático.
De corda, inquebrável e robustez excepcional, Tissot

é insensível à temperatura ou' condições metereológicas.· É à provo

dágua r, antimagnético, ontichoque. É fabricado com

perfeição até ao milésimo do milímetro. Homens de amanhã encontram

em Tissot Militar Automótico -·modêlo convencional. ou
.

mcdêlo "Visodata" (que �arca' no mostrador o dia do mês)
- a precisão que os ajudara o vencer. na vida!

.
--

"1 _-

.
.

. ,

,"':-._ .

.�@
'TISSOT

; -. " ",
.

/., Cine' RAlA'
'
..

. "'

(São 'J'oséY
,ás 2 - 5 - 8, hór"l.s
Nelson Ectdy , �

.••
e'�t� Mao

D�ru� • "' t'PmL:Elpídio "Barbosa - 'HOMENAGEADO·.

, Iliretores e· funcionáríos Na ·oportunidade· usou' da de receber e que a conside:· da laboriosa classe do. pro·
dá':S,ecretaria, de Educação

.

p,"I.i�vra, em nome· de seus rava oo�o um estimulO. em fessor d,a qual tem a honra
e,Cu.ltura, ebmpiireceram .na col.egas e funcionários da-.. Sua luta e!l.l, pró da edUCa0' de pertenc(j!r .

tarde de ontem ão' gabiIÍete quela Secretaria, Prof.o Cân'· ção da cdança e a. serviçó
.

do 'tttular da Pasta i:l,a Edu- .,dido GoulÚt Diretor do De· ...;...----.;._�--;.:,__......_-------;----

caçãó" prof:o EIpídici Barbo� . partamento '. de :Ipducação,
Sa,· afim de lhe' pre:;;tar ho- da SEC, dizendo da suá. sa-'

menàgem 'pela, data 'de seu. tisfação 'ao' par_ticipar' de
natalíciO, ocorrido rio dia 2 mais uma homenAgem .' ao
do corr,e;;'te, .

-

ilustre, Prof.o·· Elpídio .'Bar·
. .

bosa, por oéaslão da passa
gem' de seu aniverSário.

. D�sse ainda o Proí.o 'Cân
dido Goulart, que apresenta
va afetuoso abraço em seu

próprio nome e de seus co· .

legas e funcionários,' (.iO en·

tregar uma pequena lemo

brança, porém de' grande
significativo pois represen·
ta O' carinho e amizade, da

queles que o cercam, no ái··
duo trabalho do desempe·

. ORA. 'l;ELMA C. PEREIR" nho de. suas funções a L'en
CJiriica Odontoló,/ica de cri 'te dos destinos da Sécret."I.

riá da Educação e CÚltura.
Finalmente demonstrando

,estar emocionado, em �ri·

lhante oraGão· o Prof.o Elpí·
dio Barbosa, agradeceu a

feliz' surprêsa que acabav.a

.;. "., ." I
'

.,.'

"'.'
",'

:·�·.D CbOí1m
--L •.•.•

.. ;/., -.

.
"

anças e Adul tos
Consultório: Rua Tenente
Silveira '28 - 1.0 Andar -

;' '., '
,o',

Pane �79íl

Exclusivamente '.!()m

marcada
le;. 18 horas

hOrf·

,

Dia 6 - DOMINGO .. DISCO DANCE·
.

-. .

·.Dià 8 - TERÇA-FEIRA .. CINEMA
'Quando Explodem as PaiXões
Dia 10 - QUIl�TA-FEIRA - DISCO DANCE
Dia 13 - DOMINGO - DISCO DANCE

I

Dia 15 - TERÇA-FEIRA - CINEMA,� FAN-
NY.

.

'.

Pia 17 - QUINTA-FEfR1\ - DISCO DANCE
Dia 20 -;-DOMINGO .. DISCO DANCE
Dia 22 '_ TERÇA/FEffiA - CINEMA Quem
viu quem matou

, Dia 2,4.- QUINTA-FEIRA - DISCO DANGE
Dia 27 _ DOMINGO - ENCONTRO DOS
BROTINHOS
Dia 29' - TERÇ1\-FEIRA - CINEMA' - li
'QUADRILHA pE SCARFACE

Universidade de Sanfa:,Catarina
Oépartamento de Adminisfração

Edital n. 54/64
.

. '.

'. o- Diretor da Divisão de Material
.

em

ex�rcicio, devidam�nte autorizado pelo 'Mag
nífico Reitor da Universidade de' Santa Cata
rín� faz 'ciente'aos interessados que se' acha .

't" r '

aberta Conéorrência Pública,' aprazada para
às 15,OO'horas do dia 16 de setembro de 1964

'. para aquisição de móveis e tapêtes para uso
/

.da Reitoria da -Universidade de Santa Cata..

rma.
,

Maiores' especificações p�derão ser ob
tidas na Divisão de Material da Reitoria da
Univel":sidade de Santa Catarina, nos 'dias
úteis no horário das 13 às 17 horas.

,
'" '.� ;

Divisão de Material, .em 1 d'e setembro
('

de 1964. -'�

Teodoro 'Rogério Vahl - p/Diretor
. .

8�9-64

DEDETIZAGÃQ
. EM,

FU>RIANOPOlIS

ESTERMINAÇAO FuLMINANTE DE BARATAS, PlruGAS,
TRAÇAS, \tOSCAS, FORMIGAS E CUPIM
Pro�sso . ),(odetf,lO .com Gárantia de 6 Me�s
-"-ETIZADORA CATARINENSE LiMITADA

Peça f.:n,1:ormaçÕes pelo telefon�:��6Bl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



4� Al'� DI. ··�A·
.. j I:'

\:",

c.o�AN'rE _ "PL
" "

',,' ..
",

'1' ,
',' ",:!i

REDATOR
,.-

'7 .� Pec1to fáulo Macbado

êoJABoJJAOOU,S ESP'-ClAIS
. � IiÀdH,·�., � Q�To rr�S

• .�
.'

'QIUD'fO PAIV�

,I'

DE' "SANTA CATARINA
.

.
..

..' �.."

RUI LOHO - MIL'ro.N 'F. A'VILA _. ORlLDO LISBOA
MARIO INACIO'CO�O - D�CIO BORTO:tiUZZl
',

.

� �RAlIAM
' .

�. ';' ; "
.

NO SETOIt DOS:ÉSPOR�
--- I I •

.f' COLABORADORES
-- ....
.,___ .....

-- . --

�

li""' ...."". �__....._� ......__!��"I' ...._............... _

_--------
'-

,
.
',',. �.

f'r' I, ,'"

.

.,.., �: ";

t
I

.1

,,:

'. , .

?
.

.Efetus"§e, está tiQ;dtes nó estadío qâjFUTEBOL'M'EN,OR I:NTERESTADUAL, rua nocmuvâ, o' match
..

da..��penú1�
/

.

.

r',u"fl·c'o"s do' .p' ·r'''·a .aF e' 8.,aD.t'a' ,C'atar·I·,rna'
.'

,e',·m':.'·; ;:Íl��.:::.r�e:;:·eZ;:w�!t
�

fico; que no turno, ofereceram um espetáculo
cheio

.

de técnica e entusiasmo ,e que, 'para.

d�D"elo ama'ub'a" DO' \"Estar'd'1·0 Pra·J·a··no'" ::wtQV��e�:;::=':�:::o�r�;!;
..

,

.

. .' . '. , .. '

..

.

..
.

.,'..
. t:n�:::�:t:d'!�:e��.�::�: ·

.mais vivo �ntusiasmo pelo encontro. qu� de- '

Sabe ..se que os, paranaenses.déverão ..
ser da do precioso ponto, -

.

.
'

-verá levar grande púb:ico à,praça futebelis-
.

homenageados pelo clube anfitrião.que; lhes'
,

. E:, precisa, visando a classificação, pas-
tica da rua Bocaiuva, porquánto ficou decí- oferecerão um coquetel logo .apos o: match, sar pêlo time dos Correios, último colocado,
dido que a entrada será franqueada ao públi- bem como uma peixada na Lagoa, .hoje.ás 'que ·iião. vem atravesssando Iase condizente

12 h
. "cóm"a importâncla d.o· Campeonato, mas quecQ. oras.. . .

Como preliminar, com início ás 13,30 ----------------.
_.�

. poderá
.

constituir-se num ôsso duro \ para

h
.' -

t' S' dárf de V t
.

p'
;

oquadro de Joni, que vai jogar com a máxi-.oras, jogarao os imes ecu ano e' e e e- Abier'fs's 'as l"nSCr'ç.o-e·s pere..:
·

a,' '.','
.

rovaranos do Imprensa Oíicial. I .ma .cautela .

sabido que em futebol nãohá

Segundo fomos informados, a delega- Ciclística Nazareno CoeJhif:::, lõgiêa�," '-,' .

. .

.

'

d'd P "d
: ":1. d

. ,.
.. '. " QUADROS PROVAVEIS' " (;

ção do Esta o" o amua' ey� ter, chega o Atenção' ciclistas de t:IO' A 'Vrova . :Naz!\�ren() cee- " .

báontemà noite a. esta Capital viajando em' ríanópolís, Já acham-se lho terá' o "p'eicu�o', dil:e- ,
'. POSTAL - VaImor; Ba a, Beserra,

d
- íal abertas as inscrições para rente, contando com 3,:vol� .Harnoldo e· Nini,'. Alipio e Telê,· Marinho

c.on uçao especu o'

.

.

eí ul"
.! •.

total
__

a 'sensaeional prova .eíctís- �8 ao. rc .ar,. num. .

Cabeça, Rubens e Guará.. t-

tíca promovída pelo d(})a:r- de- 36 ,km.. "

.: �
... ;'�_" r"

.

'
.

tamento de esportes da Râ-
.

.

; '. ''''�. '.:
.

, 'FIGUEffiENSE � Márcio; Marréco
Shaw de Bola .deu o Juventude: 6x1 dio OuarUjá, e patroc;llatl� ..,.. - ..,..

, 'Edi,o, Se"raio e Manoel; Valério e Izair; Wil·.
.

.

. '" pela Monark t; seus re'iE:ll- 1:'-
.

Como o estava previsto, o .Heit'Or, Itamar,. Eugênio e de�ores.
.

O :p�hlleiro'" côrir.ur("fnt', .' son';' Caetano; Mceho, e Ronaldo.
Cl": Juventude voltou a Fra� .. '

, A prova ciclistica, Este já se tnscreve1t:- ''l'�àta-se ---- -----

:�� �'::��.Pd�n�::: o .�/í���: ��:�r:�b�;�' .��=��in;�H�:� :Pl�tO��o Vilela,' desta' JUléDol de Sa�ão - Paulistas convida ..

�, OOnt o ponta·�� 1n1cl- com ÓÚtiià atuação.' re�Uzada !� .!.7 do corren- a .}Irova· COn�,A.tá. com; a

C
\ .

.

,"
.'

.Bà!quel�bQI na':paradij'� '.'> ,- ..�!�rei:� d����q� �iAnUAL:
u. '. ���:�a:rr"l���e ram ataflnenses para

Por ·Dédo BQiWltlZ'Ai I. J a \1�ria 'd�' turn�: do �:�sen��� o �����r;;�. que
ZONA ,tTM

- - --
.

� :�ss� ��:r�:�{=:.'·co� : Um Quadrangulár
Magnifica: n�ltada �h�

'I
J01
•.çatar�n�nse :01, homo-: Venceu bem.o Alvi-Ce- Pelo 'Campeonato Esta- 'Duas bicicletas MI)nark esportes. .; 'MAuRY BORGES cacUj. atléta.

Uva vive�: o Ginásio q'\8... ,-J�84a. �1iilal de partl�a.: leste da Frei :';áne,�a :p�lO dual, 'zonà ,�, para l10je serão os ,princi.pais vrê- "
Deseja com isso 9. enti-

les Ed�r Moritz,d com.. ..O x �a. marcador .es.tragulante ,de' estão 'marcados os segUin- i ra"o '''rimelro e'o -'-." ._,.. '.
"'. .A· .d1retor1à. 'da Federaç.ão dacié salonista· barl'l�:-

realiza,í'i:io do,' prpgram. li)Ui. seg"uici.a as !!l0ças �o. 6 tento'sal."
.

te''s' encon'''.:r'ri.''./.' �n os, pa, ..

l:"'. .'

r-
_

,� VQ ljegundo colpc!'.do.'i.;
,

.' '.
'. "Catâ.rine'sse, de "FUtebol de verde, enviar' para ,São

refere�te, a�. Jogos da S.e-., çur�o :Non��f de _Eau�çilA,): Na. primeira etapa' já' Nestà CÍtp'ital - Figt;'ei- Este. anO apenas hiCjd(.- Dia 27- deste, mils é :8. da-' SalãO vem de' r�1:)8r e'X::- Paulo' duas �u1pes·
.

mI-:-
mana çla, P!)-tria. Com ; a�' F!sl.ca, . rea!lza�a� awa,

vencia o Juventude' por, 2 rense x' POsfai � tas de passei,) poderão to- ta fixada pa:ra ll.. rp.Miif;l.ç�o pe-:"lenk. dá Federação sú.- mente· em coadições '. de
llfeSença do Sr. Secretário ex1b�çao de gilllj,stlca '�lt� tent� a 1, a&sinalad� por' Em' Gilata.:__ ouatá x mar 'parte e ('om t'orredo- de maiS um,a sens.aClo.na1 lotusta de São -Paulo, pro- bem represe'ntar o salowS-
da Educação e, ClPtllra, mIca, �ando pr�va caoai' Itamar e EugêniO

I (JUlVen-' Aval
,.....

res sOmente de .flor;an')- prova. �iclis·tica. cs� ;tDO Póndo a realiza9ão de um mo catarinense.
. .

foi. abertô a d�f�e do:! pp.r- �a etICle�lcla. ua�uele :Uf.- tude) e Odorico,' 'para .

o Em qricii�ma � Comer- polis, conforme. deU!rminour'i�c0htaridb cOm 'ap�n!is tO!- toroei�' quadrangular entre
.

Eis a tabela.:. dos jogos,
tiClpantes B:Ob, os aplaus.çs so" AP.!iIIl1.S0B_ ellll>lVOS ...ara. Dias .Velho, tento q_ue .vi- ciárl0 x ·H.Eitdlio Luz

.

a.Monark, oom\o .im .espe- rédores' pe FI"rial1iol1?U{;., l., d.J�, .. :eq,uiP"éic.de � ,Pau- �laborada ;pélâ' Federiç:a?
"'ft �'�tên.-lft 'que lotou 'as belas ga.rQtas•. q.. ,u.e,. !)rlà- �� .,"ser O' de 'h'onra.'p':r,a·" E·'·;;.·T··u·�.··'.·.r·aow�.. "- Ferr·o·viá.-; .. lIft ú'-. as..... .._

,
.

. �_... "'.... ._ eia1 de incentivat o ('ic�!s- As inscrições iú.·,�tllt4o'l:io'e êiê,Sá.tita,Catarin!l" �aUUi!)ta. .'e a e .;.ex

pOr COn:I.píeto. aIJ : d�pen;'
.

�at�i:n () .PUOl!CO .

CflIIl: UL113.
I,.•a,; .. s.liremiaç,ao :do Coiégio; I_�/. x Barros?

:

,;
......6 ha capital io Estado. abe,.ttas.. '�,du

..aA,..I. ��\,�l�íe.,t'a� "" � '.,' .Os, .·tog.l)'8.. :l{erUt.�· Jl)tCi.�-
.

Ji.911l(�tât&1�,.ài�JOl;,\Fed�.
'ciências' daq�éla',pra� tie·' serie ,:e .l'.fcl:pC,l()S �e "'� EStadúaí.

) 'Em �mbit�ea --'- Imbltu-
u.l

MonarJ,t serãO as prÚlc!páJs 'tíóll,'��.,R��ptd/,(!#�;lt,�e �ã,9�' tà�hM�e'� '.
1

. espo� As 'moças do cw:.- cor�graf�a a que na.o ..s�" .. ba x Vru�hga . .� ...... prem!�. .

...

(.,'. c:>ut'ttbro, tendo dt' ptl:Ultj!lf-as :<:; pia ,14/10 _ Em 8ê!-o
S'O No'rmal de Ejuclv'ão Fi.. mo

..

'·

.. s.ac,Os�,.unUl;."'UO.s a;. vpr. ·E,.... I·ta'J;a.·"I'·,;· �.....Üft"cUio'
. ',' ... �-.' ", ..,., ,." Paulo',�. A· ..

·

..� o Jti�ntu�je jogou com... "V""
I

,

.
" inéluS.ive: elá�rado<á t{L:" PaulQ - �ão -

'si�a, 'abritátrt, cOm·' a sua .Meus: paraben�.. '

- Nelson; Pedrinho, Nailll. DmS x 'Mrne�sil .1, '. . '..
"

.

.

. , �l� de jOllos Que toml>xam S:ão· Ps.u10 B
'graça e, beleza a para4a, .. Fmaunente, sob. o calor

João Santiago, Moacir.e .0 pt6Ilo·. rvÍetro'poÍ x N f'
·

.

d 'R' : "icléiativ�." fie" 'Bubmetê:''' .'� !;lta ..

· Catariná �

�loJo�secunda.àas pel� ál.U- de suas torcíaa�, entraram Henrique; Erevald,o, Lui3' Atlético Opétãrio foi trans- . O IClas e ema·· _

,

..

�
.. , ·· ..:e�'a"áp�e�iàç�"O·do.i. ;'·cs� Santa,Catarina A:e sant1l

nos do Colégio Ca�rililen- na quaClra as equiPes CIo ferido sine die.
.

. . ; ..<
....

�Ds..fuve.4; '>elo • �<?nisJi cat�rinaB. ,

. se Academia' de Comérclo . Instituto de EducaÇ{\O e da. Escreveu:" AbE;llardo Pratts ,e Boga, por:, ,nct'lvel barriga-verde. A Fede.mçao. DIa 17/10.- Em sta. Ca:-dé 8�. Catarina" lnstltu': Acad. S. Catarilla, prota- TlIDO DE PRIMEIRA _ Abràham que páreça, ao nos"!>" 'Ve''(
, .

6áiáifuense de futebol 'ie tarina: _ São Paulo B x

to Estadúal de Edúcii.çao e gemistas do últiino jôgo dJ. ainda � o melhor, t�is �n-'
..

saiãó' 'agasaih()11 o convite Santa Catarina B

'Academia do Comércio São íprogramaçao. A turma da 1 _ Quando da' visit.a. �o nomenagem da federaçao. Voltamos hoje a falar .felizmente tanto al:lista,s-
. ,

cOm
.

a:
.

iné.xima. atenção e
.

Em Santa çatarina
Marcos. Cantado o Hin� Acad: surpreendeXltemente Marcílio Dias a. 10cahdada ao desportista radicàdü em em remo. E por falar em como riachue1inos ainda . carinho est'lnd:l mesmo São Paulo A 'X ,Sa�lta ca.ta-
'Nacional,o atleta do ,Insti-, iniciou jogando com cte- de Timbó, quando jagoll e· Jolnvile. remo teremos neste mês a não fi�erall1 um

.' dOUbl? proPensa fi. realizar o Tcír- rina A
,

·tuto de. Educação, Aluisio' SeLlvolliui'a, coinal�danjo'o elllpatou com o l!mãJ'p0r 6 - America: e Cachoei:a regata pré-ca.mpeonata de que ó possa derrotar, pOIS nelo com os·paulista�.. .. D1a)18/10 - Fm Santa
Dobes, proferiu o Juramen- marcaaor por' todo 9 prJ- 2 x 2, o zagueirQ Ivo do disputarão dOmingo, uma acõrdó .com o' calendário êIes' são dotados de um es-

..

'Nêste' 'séittUo' r.. -cntida-. Catarina -- Sl?l):�a C8.tatr�
to do AtTéta,' tendo o Ex-

.

melro· tempo e início do clube local !apresentou a,-
. ·interessante regata e!ll da Federàção Aquática úe pirito â-e luta m\üti> gran-' de' cataitiie'nSé;. já' 'se "i)'t'�-:- .na B � Sao Pal,;�:o E ;� .

mo. Sr. Secretário da' E:·J.,. segundo. Tllveram entr'fl- tuação brilhante. 'A .dire- Blumenau que será deno- Santa Catarina. Tel'p!)s de e estão sempre em trei- nunctou a reSPelto infor-. . Em Santa Catar.':;'-:

cação falado. e dado por tanto' que se curval' a toria do Marcílio Dia:,r of�- minada, Fundaçji.o da Ci- observado. diàriamente, os namento, e isto· é O mais marieio' a' reportagêlh que ��lta Catarinp A x Sa�
•

aberto os festejos da Sema-' maior categoria ddS· rapa- receu pelo passe d'J j�,ga- dade de ·Blumenau. S�ra treinamentos dos. três ('lu- importa,nte.. Temos visto 'eriVio�· seü 'Í'epr�';enta:L:,e a Pa.ulo A ..

na da Pátria,
.

zes do Dias Velho, que C"ffi. dor à SOIna de um milhão disputado apen;:ts um pá- bes da capital, com 7istas tanib,;m um do�' c(patrão joiliVUle;
.

sr. Ca!"l�., Fill- ':pia 21/10 - Em rsta. Ca-"
, O primelro" jôgo de bola contra-ataques fulminantes de cruzeiros, ficando o rEio de oito giga;ntes. à regata do· próximo dia 27'

.

do Riachuelo formado' ptir graft, ooÍh o. objetivo de, tar4ia - Santa fat \rina
ao cesto reuniu as turmas e marcaçao cerrada, p ..s- clube timboense de respon- 7 - O atacante Braci- que será 1.'ealiz'l.da na baía ]Van e Base Aére�; � ,siri- acet�r

-

a inclusão da A X Santa Catarlnà B
.

do CoI. Catarinense e da saram a dominar as a,':u ;�. der: . nbo,' do Ferroviário, por se sul desta Ç8.!)itai, e que, ceramente gostamo., njutto ecmi'l'le. joi.IivUense neste Dia 21/lD � Em 11.9
Acad. sãO,�rcos as eqtú- A má 'performance de. D •

2 _, O jogador Triunfo do . encontrar ado" conforme obS�>:'vaçãt, feita e se cont.inuarem a tte1nal �e que reunirá duas. Paulo..,.... São PaUlo A x
� com o meSmo nível de bes, eclipsado por' -5PUIj Hercíllo Luz estará .

com, rã.à marg� do cotejo çle por este. 'cóment.arista, se- n.este tipo: de b.ai�0 PQ:1e� for�as sàloni�taS do fut;e- São Paúlq B .

�g", d:18putatam u� bela, companheiros, fêz com que .seu contrato tennin�do no dOlningo qúandl) seu' cltl-· tá bem .interelil�ante e de
• rão brl1hár nos prÓ,��G;J bOI catarinense e p.tulista. Dia �4/10 >-

.
Em São J

partida. O Catannense o jôgo fieasse sempre I, in- próXimo dia 6, mas u.té o. be dará combate ao; A!n'il:. dificil prognósti.c,) Q1!anto compr'omilisos mar�ad()s '

A equipe ·ll�lc.ahnen'.e vi- Paulo...... São. �g;UlO B x �
comeJou na frente. e foi definido. R0111ua!do, ua,r- momento não acertelU ie- rante Barroso, no clássico ao vence"or. �np.sar de se- pela F.A.S.C: .p!ira este ·-!lhO•. sa:da .é . a d';l. Associaçãó Santa Cat.arin,� B

3té • os minutos finais '00- co Antônio e Mareio, re· talhes para permanecer na da' rodada.' guidamente cair d vento O Aldo Lu* está �relnandó Atlética TllPY enqhantô .. São Paulo A li Santa ca.-

�dando o Jll8.fca�or, até sOlveram a pãrticUj. em ta,.. esquadra tubaronense. 8 � Metropol e Atlétieo sul, ainda assim temos._:- um quatro s/patrão niqit.o que a repres�nhl-!:ã'O tia· C3.- taitna A

que 08 rapaies da Aca.d. vor de suas côres, fl,'J1lde. 3..- Paula Ramos, Car- Operário, ,resolveram de portunidade de v.er: riachue. bom, e (!ue-se naO ,dQbl'!ir pita.! será escolhida pela Dia 25/10 _ Em São P�u- .

B. Marcos empreenderam dos por belo desemp,�nho tolas, Doze de Agô<;to, In- comum �.côrdo, transferir Unos aldistas' e martineli- poderá trazer para ti,' c�ube diretona da Federar,áo, en- 10 _ l3anta Catarina B ��
�la reação, passandp u� de Nelsinho sob as tabelas

..dus.t'rÍ.al é Carav&I!3. do o' i6Q'o epÚe .81,laS eqtilpl'S nos\ �mJ constantes treina-'
. vermelho e bral'.co. da l'U!.t tre DoZe de Agôstó. Paula São 'Paqlo A �,

ponto à trente. Foram e do Prof. Walmir Dias na Ar, iniciarão' um Torneio de. hoje, para sine-die, de- mentos visando melhor pre João Pinto o 'titulá de cam ,Ramos, Cart(lhl, lnd1:lstIJa], �",,"<t Catarina A x Sã-o'
�polgaJlttrs os. nilnutos / direção. Pela . Acadel11ia, Extra, promovido pe"a Fe- vido ao CO;tprotnisSq pela pa�o. físico da� suas gua.�.. peão nesta motlaudad�,-.' çle Carnva,.,a do �r, n1lm tor:-..�ulo :A. I ���

tUl�l8 ciom. os present�s
.
enqu�nto Marco �urélio, � pera�ão ,Salorlista. O Jlllcip

.

Taça Brasil que salqará o njções ',Partl. os próxiU:Os barco. E' uma bôa !;U��-
.

neio eXtra que . r.eâliza;roo as, e.spe�as pe conduç�o�
�enrando eom" as jogadas : ÇláucUo . f,l dàrIlJ:l,bos !lo- dO pentagonal �tá prilvis- Clube dos MineirOs. J �promiSsol>. ção e muito, le"e-, facnftan�. eJlLre �I. nos ProXitMs. dilts. correrão por eont1- da e�!'
nervos&.$ que; �e .suCediam gueíÍtaram Çl rítniQ:�da .par ...

·

to � a .noite da, pr(lxima' 9. -; O G.uaiacy que jo- Temos, por exemplo, do.muito o �-qip6t'.') atoo de A entidade S:l.�O�i5ta fêz tidade que se I.M lI'\lo:vetá,..·
em campo. Quando a tur- tida, o. negQcio , est:eve .

bel'll .

ter�-fei.rl\. .,. . gará' dlficil carta -:"� na visto' treina.r o quatro remadas. Daqui por. dláat.e vêr a .report,agem de que enqua.nto que a ,'!stadi'l. se-,:, .

ma. do ,Catátihenise pass6u epara 6s selis,. mas cO� a� 4 _ A equipe do GU�l'a- tarde' de hoje, contra o Tu- . c/patrão do Aldo Lo�1. fo!'- naturalmente. Ú'ão . àpa�e- não será ,.0 clube campeão rã. por conta da J.i"adera.�ãq '.

um ponto à f�té; uma jo- suas caidas. de i>roduç'í:l, .ny, para o compromisiW de py�, em' Joinv'llle, àpresen- mado por Mitcbel,' Man- cP"'�o mais �alniçõ� E':tl que, adqUirirá o "t1reiv) de local dos jogos.
"

gàda infeliz da Acad. S. houve a d�b9:cle � equipe. hoje I:J. tarde. na -prelimi- tar-se-à, . désfalcado . de fredo, Vieira e \Marret.a o! o trei)la:tnento; c então. 'ire- rel'�ntar 'l. "!apita! do
.

_"{
Marcos, deu a certeza

.

de Primeiro tempa vantagel'l nar do eotEliJo
-

Figuelr,el1l?e . dois de seuS- .melhores jo- . seu barco. está atldn,nd.) mos 'Observar melh01::.. pa- .

Es� e o EStadll, 1unta
vitória aos "jesuitas". Tu- para a Acad�a de 18 x x �08tal· TelegráfiCO, deve- gadoI:es: Brandão e_. Bi-m- bem, ri que aconte�e ta�n- ra dépois comeht3.rmos mente com outrl. agremia-
do parecia definido, "e 81- 15. Final 41 x 29-' para o rá ser a seguinte' ." Gét<�; chini. béiri com ô <1uàtro c/)Ja.trão c�m mais áutoridade, a:na-· ção. de .Jolnvi1,:e.
muliâneamerite .com o apt- Dias Velho. Ga!Jtão, Zéca, Elmo � Mau- 10' - O desPortista Wal- do Martinelli, que com

.

a liz�nfo páreO'· ,oro ';p�fi."(J i
a O 'To�ei,,; act,éscer:t6u 1).

tQ 14 mesa encerrando á ,Se pelo. lado téc,ni5lo, OF: TO; Acácio e Mego; Seve- mor, Ant.ero' da Silva, ·foi sua nova. forrnaçao está· pró:x;ima" ptá�cài:npéOna,to: sr: �i1top :::Bett:eta,) ilerá.

�àrtida," foi assmalàda índices fora* baixos; 'bs. rtano, l«>ldp.o, TuIo "e Vã- elé!to na ,nCílte",de,' 'l-iui.rt.:i-· rendendo bem, $endo ,:10 que �n�tqr�:lln�hre �e,�"�- �ni�ta pára. quê QS

� f-al�a em· Aúdré, r.i.a· �nimo� >d6s )bgâd.9re:>, .

e \'Üo. .' feira., Presidente do Pál- n6sso "e'l1�d�r· 'Um·· -pá�·�9...puta.da· riQ. último . .domingo. res"otlsáveis' tM!la� . otgahi
�!a Marcos. Susp�ndeu ':1 dos as�is�n_lie# f0?t'm e�.

'

5 ."... O Torneio P&n+!igb- �iras' de B�menau. $11- de cÍiflcll prOinÓ6tie0,' náQ .. ·eIeste· ,mês-,. conforme aCl!:l- !a9iG· do T�lileiP Sal'1ta .

{eSPiràç.ão de, tod?1'l, 9 ato cei�ntes. par1j,bêl14.:M à"ie-q ,.-1 de fut�bol de,. s.").1ão cedendo as"iin ao sr:, Apel' nós esoueceu.-1.Q t.nmbém.. ee todos os fl,tlos, faltaf,<lo Cátarit\à:.- Sál.:J"aulo, 1,1-
fie art'eme�S8,r os doIs lan-. amigo R,ubens Lange, qu� -en�tvél:á as mélhC'Tt'S A\rua,. dos sàntos. �.'

. qiie o quatro e/pa.tráo do porêm a últimá p").lavra qa :renF COI1clus� sóbre . as

ias de 'dir�iW,' Para azar dirtegado .da Ór equipes qúe sé classific;l- o éliretor �e publid:Iad� Rhiéhué10 tainB��n é' ritú1-' li' ,Ú��: riue' dever:1 ·tel1'- 'eqlÜpes tãill �6mo,"tllsctp1i-'
,

:: qup tor�lapJt p�l�, vit,(J- �bs .io�os, 0.: à 1:).; Evil�zio Vieira, o
. to fort.e e podei"i inclusive Snit�5tl) por estes di'1<', iJ'Jl'd m, organiiração, a:preten-.

:,.10$ "Ãeadêmicos", Aq.,. ,; ISducação i:i'ísicf�,; lIV:lo.,�se·;]; ex-' '$ll!llreeilde.:..... ·,o: doub.1e do';' 'ro m€ :de::::"aroli ,o pr:e� cição, e in�JU$1\"0 ia
"

.:pu. ,a��t�;�t:! lanc��; ;l:noção'.do'certam
'. .

';"lY..âf:tl.nemt,. !ort;naJ.o por' sidente oswaldo 64veitei� Ii�.�i��:�o,����e�. !!,�;

.

'

: ,AL�, . à tarde no estádio ;"Adolfo .

• KOlider", em' comemoração ii data major da .

Nação, será efetuado "um encon.ro
.

interes-",
tadual de grande envergadura para o futebol
menor, pois estarão em ação osconjuntos do
Estado. dó Paraná' e Imprensa 'Ofícial, que
aindahá pouco; em jôgo efetuado no esta
dio Durival de Brito em.Curitiba, sustenta..
�. ,re�hida peleja, vencida . pelo 'quadro
localpela contagem de lxO.

.

Hoje, espera.o campeão classista Cata
rinense : desforrarse .

do revés e, para tanto,
treinou com afin.c.o; tudo. indicando que
saberá prosseguir o tiunfo que,' 'espera-se,
venha a pertêncer .ao que melhor souber se

colidiIzii ri�càÍichâ.
.

,

'.,
.

. ,·Nôs. mel<iS. :ligados ao' futebol 'amador
de nossá terrà· reina o maior interêsse c '0

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Dia da Che
(Cont. da última página) às previstas; porque o povo

..

a êles se associou, com cari
nho e. ,entusiasmo. Ir

, .Não nos, perecem fastidio-
. sos e -não cremos cansativos
ao florian6politano' hodier
no, o dar-lhe um sucinto re

trato .moral do que era FIo-

·rian6polis· no dia em que
Dom Joaquim chegou.

.

.

Onde hoje é o Miram,ar,
sítuava-se- o Trapiche Muni-

notável polemista;' mais "tar
de Bispo, com a sua, sagra
ção em Roma, a 31 de 'maio
daquele ano,

Os círculos. oficiais e os

dirigentes de instituições ca

tólicas programaram, para
a chegada do nôvo prelado,
festividades excepcíonaís,
que, executadas como o fo
ram, excederam em muito

-Vende-se
POR lYIOTIVO, DE.,' TRA,NSFERÊN-,

CIA OTIMO APARTAMENTO DESOCU�'
PADO COM 2 'QUA�rOS, BANHEIRO,
LIVING, .COZINHA, DEPEN�ÊNCIAS
COMPLETAS PARA .EMPREGADA;.LO�
tALIZADO NO EDIFICIO: EDPARDO,.À,
RUA VI$CONbE DE OURO PltETO, 93 ..

. TRATAR A RUA EMIR :';aOSAr f21,'
COM o SR.' PAÚLO BRANbEBURGÓ.DE.
OLIVEIRA, OU 'PÊLO FONE 's:!J-96, Í)�\S,
13H. ÀS 18 HORAS_

·,6:9;6.4..

ESCRJTORIÓ'DE AOVOCACIÁ:·-."
DR. NILTON PEREIRA

4dvogadQ: '

ABELARDO lI. BLUMENBERG\ e PERS,
A.flAHN

,Solicitadores
.

AÇÕES: CtvEIS, . TRABALmSTAS, CO
TvIERCIAIS; PREVID�NCIA SOCIAL, ETC

'Rua Conselheiro Mafra, 48 ._, Sala 2.

REX-MARCAS E PATENTES'
',.
" ..'!

Agente,Ofici�1 da·Propriedade
Indusfrial,

,Registro de' marcas pa�ntes d�. in:yenção
nomes comerci�is; títulos, de .

es'Úlbelecimen·
to, insígnias frases de· propaganda ,e m�rcas

de exportação '

ltua Tenenté�SilVéira;-29 :�'f l:.Q:�r· '
Sala 8 - Altos da Casa N,}ir '_','.' Flori3nó-
polis -- Caixa Postal 97 -.. Fone.3.912

PROTEJA lU�lt$'
, .

OLHOS'.
IV'

\: '

,

��
use 6culos. !'

bem' adoptados ,','
,.1'

'I,atendemos �om exâlidê;lo
,

, suo receito de óculos
\.

'ÓTICA. ESPECIAUiADA'
MOD�RNO L-ABORATÓRIO.

'JcaqcipaIf de madeir.a bruta e numerosas canoas, baleeiras composta 40s seguintes srs, eonstítuíu a mais intensa a ..

coberto .

de fôlhas de Flan- 'e escaleres, enfeitados com Senador dr: Hercílio �uz,. firmação' dos sentimentos
dres. O cais, até a Alfândega, bandeirinhas de �papel,

.

an- corox'iéfs aennll:nb' e André J hobres -é hosP1tâJ.eirbs dO po�
não tinha .a amurada. que davam de um lado para ou- Wendhauseri, capitão de tra-' vo -catárinense,' por -essa
hoje ostenta, e do outro la- troo

.,
.

gata Silva bUlmarães,; dr. grandiosa apotéese com que
do dêste próprio, a' mesma l'fão obstante a.demora do Fernando' Caldeira,' cororíet foi' acolhída, a sua. posse
coisa. O cais, até a Capita- . desembarque do Prelado, Pacheco, major' Oliveir:1 Li- tornou-se um atestado elo.
nia; ta:mbém 'eÍ'ã. símplês, 'ml\iS Bê âgllilm..nava: o povo, ma, dr: Ferreira Límà, ora-

.

querite da Fé CatóltCa que
como hoje, Um grande :adi- nos, ar.tedores._do Trapiche, 'dor 'oa Comissão Central, dr. aníma o povo desta' terra.
fício térreo; de muitas' pos- onde !!te 'encentravam esco-._ Leben Régi�, Custava Silvei- Evidentemen�e, às 17:00
tas, . nas três. faces, era' de las." innandadês 'e !i\SsQcl3- ra, �lmeic;1a( Coelho, dr. Ne- horas, a Igreja de São Fran- _

André We:i.�hausen &. Cis. ções. A lanChá, _da S&J1de, re" Ramos,' bacharel Henri- cisco e seus arredores esta
fazendo esquina com a Con- com omédíeo abordo, para: que: Fontes,; neftor C'apella, vam repletos, formando-se
selheíro .Mafrá," antes'Alti- a visita costumeira, já tinha, dr. Ezequiél Antunes,'médi-' logo, à chegada do exm.o Se
no' Corrêa." :NO outro' lado'

.

ido e voltado à .Alfândega. do do exército, capitão João nhor Bispo, um longo préstí
da rua.vna esquína.vrícava-a

'

Eram·ll:QO,ho!,as, mais ou l?edro:de A. Carv�lh9, presí- to, em que, tomaram parte
"Casa-das Frutàs", num tér- menos', e .nada '- do sE1nllor·, dente :do Circulo Católico,', a Escola. da- União -dos- Tra-'
reo 'antigo. -Na, outra .pante :,Bispo' chegar. Somente cêr-. dr...Bénto Portella, .major, balhadores, GInásio· Santa
da Praça QUinze localízava- ca do' meio-dia é que S:U3t' E· Hip6lito,. Bóíteux, Ary Ca- Oatarína, Colégio,' do Sagra
'se um' :edifício .de dois paví- '. mínêncía chegava, .e q rebo- bral Alcebíades geara, Ro- do cor�l;;ãO .de J:esus, Asi10
mentes, exístíndo, na parte � cadar que o trazia vinha, es-, dolfo: Formiga, André Wen- . S. Vicente de Paulo; Pia U
de' baixo, uma ,ioja de arma- -çoltado P9r, muitas lanchas .dhausen JUnior,. Otávio Sil- nião d,+s Filha& de Maria, A
"rinhos,. uma :cas:jl de ferra-' j e numerosas embarcaçõ�s. va, ,Júlio Moura; Augusto Pi-' postolado. da: Orlicção, .. 'Da
gens e 'um: armazem,pe se7 .Ao .ap-roximar�se· o· reboca- res e 'João de Souza Medei- ·mas de Caridade, Irmandade
cos. e molhados. No., andar dor do Tr:apicpe, • o "ilustre ros.

' N. $.� dí:> Rosário, N. S. do
'de cima, duas: grl;1ndes,te,bo, . Bispo ,abanava 'c,om soo cha- Logo após 'levantar o fero' Parto, N. 'S. da ConCeição,
: letas· indicavam ,os ;escritó-- péu, saudando com 'jÚbÚo o· ro do. seu ancoradouro" o do Es�írito, Sapto" dos. Pas
rios,:do' "Loide, :arasileiro" e. povo que o. e�peravà; e .:que rebocador' "FI�rianópolis",. sos, Ordem 3.a. de São Fran
da. "GarantiR da Amazqnia". �, num' delírio,'de :satisf,a!1ã:_o� o acomp�Í1hando o "�ichad ciscO. e, S.S_, Sacràmento, ! e

No outro.> lado da .rlla João .. saudava também, acenando Paul", éhegQu ao "O:'rl�n'" 3:. crescido �Il}ero de s�cerdo-
Pinto" o "Ba�c� , do ,C�tír- '; chapéus e b�tendo' ÚEm�tica-

. fim de- receberem: o,exmo. D. tes_
'

cio de '.POrto . Al�re�';' . 1;am-' , m�rite. palmai, ,ovação. que Joaquim, DOmingues. Depois
,bém, de ,dois. pavimentos. _ era,utna verdàdeira, apoteo-

. dos primeiros cUll;lprimeptos
.

O exm.o:. sr,.Dóm Domin
Vis'.à-vis, na ,ponta .. ,do jar- .

se. Sua ,;Erp�ricia de1Íl0rol,t . veio S. Exa. para terra; de-
.. gues ia sob" o' Pálio, >

,cujas
diin, ()liveira B�_loj que,,· era ; muito em deixar o�'Trapiche', ,'sembat'canp.ó no 'I;rapicpe_

' hastes' eram ,conduzidas 'pe-
todo (,lercado dl:l m1J�os com

.
porque nm:ner,?sa e�a a muI: 'Múnici_pal.·:

.

los' :sr;, cá'pitão Artur R�gis,
,

grades� ,de ferro.· e um' por- tidão quê queria ab:r.aça�lo,··· repréintaqdo' o exm.o. sr.
tão em cada, 'lado"o "Café ,enquanto. fóra .0 ,POVO,.:, se_. . No -Trapiche MUniCil)�I" Governador ,'do Estado, De
éomercial", de,,:Ántonino Li- comprimia,' nã� só para vê- foi o distinto, Prelado rece- selubargador �Navarro' Lins,
nhares, e na out;ra 'e�tre�ida lo' como bunbém para. cum: bido por uma multidão con- presidente do, Superior 'Tri-
de- o ':Café Natal", de' JúHo 'prím�ntá,lo. siderável, na qual notamo,s bunal; coronel Pacheco Jú-
Moura.

" _, os srs. major João Pinho, níor, Inspeitor da Alfandega
"

Te�minados os
�

'cump�l.. Governador do. Estado, a.. dr. Ferreira Lirnq" Inspetor
Os 'tílburis {c'a'rros de ca- t f d" d H" G t S'l'. men os, � armou-se gran 10: comt)8nhado dos seus auxi-' a Iglene, us avo I vel-

val(i)s);�em núinero-s�perlor sa proc>issão, nela 'tomando
liares, Elpídio Fragoso, ofi- 'ra, Diretor do Tesouro do

a vinte� faziam ponto neses _parte os colégios, 'as escoias; cial de Gabinete, capitão Ar- Estado, e capitão de fraga-lados, do J'arcÚ,m Oliveira .

d d
. -

t S 1 G'
- .

. ,as lrman a es'e assocmçoes, tur Régis, ajudante de. or- a, amue' mmaraes, capl'
Belo, ·como os táxis de ho- indo à -frente, precedendo ao dens"coronel Barros Pereira, tão do pôrto. Na entrada da
je. O· .p�queno . jardim de- "povo o; senhor �Bispo, lade'a- Secretário,Geral interino, e CatedrJ3.1 foram observadas
fronte,ao Tr�piche (sem a do por autoridades, rumo, ao: dr. Ulisses Costa, Chefe de as cerimônias do estilo, sen-
es'tá....'·a. 'de 'F'ernando, M,'a'cha· PI" E' l' E d f 'd SEm a o

�u
'.
a amo., plSCOp!" � a rua, s-

polícia,' desembargador Na- o o ereCl o a . x .

'do) era ornada por numero- teves' Junior, "onde, 'antes 'de
varro Lins, presidente do crucifixo a beijar, água ben-

"as á:r.vores fron.dosas: onde t- d t t· A ó trada.:> ,transpor o por ao. e en. ra- .

Supremo Tribunal, coronel a e mcenso. p s a en
hoje' e o ponto. do .. "Circu- da do jardím, ,e. sôbre .

mp Ferreira. de Albuquerque" na Catedral, ao som do "Ec· "

lar'�, era a parada dQs bon- lugar alto,' falou 'ao p§vo,.a; presidente do Congresso �e- se Sa�erdos MJ3.gnus" reali
des puxados por..muares, .:gradeceIldo as homenagens· presentativo, .coronel Joao zou,se solene "Te

.. Deum",
'com 'linhas para ,diversas que lhe vinham sendo pres-. da Silva- Ramos, Superinten.- com sJtmão pelo padre SÍ1·
partes da cidade. tadas desde 'que pela primei- dente Municipal, dr. ,Hercí- vino, e leitura das Bú1as

�ra vez pisava o, solo catar!·
lia Luz, ,senador fec;leral, ,ma-, Pont�ficias que 'nomeavam

E�se jardinzinho e as ad- nense. Muita" coi�a devemoS
'

gistrados, deputados, func�o- Dom Joaquim Bispo desta
jacências estavam fartamen- ter omitido involuntária, .'

nários federais, estadml.1s, diocese. S. Exa. falou bri-
"Comunica a s,eus amigos e clienles a Iranste 'enteita�os 'com arcos de mente; "ao r�latarnlOs: êstes municipais e eclesiásticos, 0- lhantemente, caudahdo os

bampú; com éentenás de "acontecimentos; ocorr�dos
ficiais de'terra e mar, e Re-, seus diocesanos. O seu dis- fereAneia de seu consultóriu para a Rua ,Ru-bandeirinhas de papel colo· "110' dl'a '6 de 'set'ém--bro .. de :

'. em'polgou o auditótiogimento de Segurança repre- curso
.

'
,

21 d I-
I

Irido,-- galhardetes e folha- 1914, dada a circUnstância de
sentantes de tôdas as corpo- pela �l�reza dos argutt1:nt,?S : DeS M3chado D.O , OD e COD InUIfa a ena

gens) ,o, m�smo aco!!t.eçe�do 'naquela época; -sermos um .

bem e facUldade de e:lq)ressao ' .

confo�erior-tto"'"rra�, 'rapazê'lho· com- p6uco;'maíS ra9õ�,§m!&q,!?���I,es'lir" ' �"_U'� '. �'-
-.

-3 ... :_ --'-ndo- DO ltoríritt1e-l&.30-à&�191lO ,hoiasj�
de ponta' a ponta, cuja ba- de 11 anos de idade.

.

como, as segumtes. fiS I Ui,
ConcluindO estas·' SImples ,

ue ,
.

.

�
.

f

laustrara' e colunas se acha- ções, com seus'.�standa���� notas, relatando as homa- diàriamenle.
-

.'

'

vam profusamente enfeita� A d rmos com 'tão a .Escola da Umao. dos
naaens prestadas a Dom Joa '_.........;i., �............._----------_.--

das com bandeirolas e. flâ, . ".

o escr:V�as ". minúcias baltladores" ,o Colégio Sagr�- quim nos ido� de fi e 7 d�
mulas;':danqo-lbes um cunho , :1:cunsta�Clahist6riCQ outra _

do Córação �e Jesus, o ASl-. setembro de .1914, -outra fi- .

a.ltamente festiv,o. �ds:� ,ev:n °t' emos ��ãO a lo São,' V,icente' de P�aulo" o
. nalidade não ·tivemos 'senão

I ela nao IV ".

G' á' Santa Catarma a tNo dia em que era espera- d monstrar' ao Floriario-poli- fi S10' '. '
a de com elll pres amos a

e

d' h'o. O" que ',' era" a Pia União das FI-lhas de Ma-
nossa sl'ncera e humilde. ho-·do' o nôvo Bispo, tôda a ci- t o e oJe �'an

"'d"d .-

"

"'ft 'd'a ch'e: _ ria, 'o Apostolado da Ora9ao m'enagem ao grande chefedad& veio à rúa; A sua. che- nossa Cl a e no uu>..
d 'C

.

dade "

S S ':\!lada . estava marcada para' gada de Db� ·Jo'�quim..· e Fa� Damasse, reep' raers1en'tar" o
. da Igreja, no Cin_quent�,na-l "

Ind'. e' Comércio Metalúrgica ATLA ......�

..

"·t d bon'dade IZel'am- , ' rio de sua ·ascessao a ,curuas nove horas da manhã, AproveI an o a
.

.

d Estado por
'

bconforme convites distri-' .

d' di diricrentes do "O CO:r;!gresso o. episcopal, onde, nestes. em

buídos, mas muito ,antes, o·
os ��� '�mitimo-nos sua 'Mesa composta dos srs.

vividos cinquenta anos vem
,E s t a o, pe� _ tagem·' coronel ..Ferreira de Albu-

servitldo a Santa CJ3.tárinavapOr do Lóide já estava an- transcrever .a . repor .

dr ' Artã Costa . ..•

.

Fili.··aI,Florian6poliscorado, todo enfeitado com' ',·tuado diário se- querque, .' ,ur 'com seu profícuo e md.orml·,
q�e �'�?ndCel_ '. "O' D'l'a'" e major ·.MQrcos Konder; o,.

"'0 pastoreio. .'
----...;_---;....---------------�flâmulas de várias" ',"2S, da ml,ofrCIal a epoca,_ .

' , .

I V·daI Ra
U \.

rproa à _põps_ NesSa hora, já ór 'ão do Partido' , Rêpubli� ,eXIn.o· sr.r carone I. 1 •

Saudemos, pois, com �us l'

nos encontr.c"amos no Tra-'
g

C t rI'nense,' tra,zia em mos, pelo .. sr. dr. N'ereu Ra"
ficado ,orgulho, Dom Joa·"'. cano a a· , .

.

O t' C tõl' e a
"

OI'
.

pl·che, e enorme IÍlultidão j'á "

d'
';." d', dia 8 -de 6e-

. moS; o > ,en to a lCO
quim Domingues de' wel-

sua. e Iça0 o '

l'd d " d p' to A- lt A d C I 1
.

.

d 'Iali regorgitava. Pessoas dé tembro daquele ano, entre "Atua 1 aI es,
e

�rg'a "sr ra, nosso amado � cu. Oh
r-

. l'Quarto e asa - quarto' e so -

tôdas as classes sociais, nu- t· '.. ." . legre, pe o ,nosso co e •

cebispo

MetroPOII.1lJ:no'·"i:
Q. -

"

d R 1 A
.

merosos membros do clero" ·�'�A�a�:��ls:�,:O''r.ion'' lançou dr. Thiago da Fon,se?a, a Ir· Ta do clero brasíf!lí�9:,�l,' ,teiro l' guar a - oupa - rmarlO para
,

'da se desde 10- mandade' do SantIsslmo" Sa,.
n'a da Igrej'a Católica" e'Q1 " LI'v'ro' ,1' Ca'del··ra de Balanço - 1 Cristaleira'autoridades civis e militares, ferro, grupan', . . T- ." \,'

parlamentares e· represen- ;
o' no's trapI'ches ,e cais, ex- cramen.to e HOSP.ltal d� . 1- .

as bênçõef:! de Deus lhe.pr!?:"
'..

AI d Ad If K' d O 11g 1 J t Sunas têb Tratar, na, . ame a o o on er n
tantes de instituições .católi-

'

.. , ... " multidão.' En- jucas, pe o sr: aClll o
, .' priciem um,a long!t eXlS -

traorUUlana '

d
'. .

t dor' dos 24 8 64'cas e bandas de música, tu- 't ·t t o'mente', às 11:30 e o "dr. A mmlS Ta cia para felicidade do povo - :-re an 0,- s
..

'"

.

d E t d' elo sr
do se comprimia, dentro e sua': exa. ,qesembarc9}l,. a. Co::relOs ,.

o, s a o, p : catarinense.
forà do Trapiche. Lembra- .P'edido da 'comissão central. Heitor Capella. --------:--�---:-�---'-------

F rmou se em seguidamo-nós que fazia um sol a- Desde aquela' hora' até à do o -

t' f
. longo présti-gio, no qual to-

meno, e reinava um ven o des·enbarque,. o povo 01 se'
.

maram ,parte as bandas. desudeste fraco, encrespando aglomerando "cada vez mais
, música do 54 ..0 de Caçada·levemente a Baía Sul, onde -'até' constituir uma massa

enorme que vinha do, T�api- res, Regimento de Seguran-

che 'Municipal, espalhava-se ça, Amor à Arte e Comercial,
indo o exm.o sr. Dom Do

pelo cais e enchia todo o

jardim e Praça XV de No- mingues, ladeado pelos srs.

venbr0. Era um espetáculo major João Pinho, Governa
dor do Estado, senador Rer-surpreendente, de uma for- .

talecedora eioquência, pois cílio Luz, coronel Germano
. Wendhausen, presidente ., da

significava tie modo ineqUI-
.

vaca as simpatias com que Comissão Central, e Monse-

era aéolhido o nôvo Prela- nhor Topp,. Governador do'

do e ,evidenciava os senti-. Bispado:
.

mentos
.

religiosos de uma O préstito' seguiu até o

. multidão de cujos corações Palácio Episcopal. Para essa

o sôpro de amargura moral ocasião «;> ilustre sr. dr. Fer-

e de 'impiedade nã,o puderam reira' Lima, em . primoroso
arrancar a Fé que os seus discurso, sàudou o sr. Dom

anteúassados lhes legaram.. Dominglles, que agrooeceu,
E -nessa demonstraçãO, a- em breve mas rendilhada 11.-,

fetuosa e brilhante, comun- locução.
cUram-se gralldes e 'peque- Durant\) mais de duas ho-

noS 'dos mais elevados re- ras, ape$ar de fatigadO, foi

pr�sentantes do Poder Pú- S. Exa. cumprimentado pela
blico' aoS mais humildes e enorme 'multidão que enchia

'obscuris operádos. o jardim e dependências do

O Exm.o S� Dom Joaquim Palácio. A m8.nhã daremos

Dominges, deve estar, 8iJiceo ootícias· da procissão que a

rarnente satisfeito, pois 88 . fetuou-se à. tarde de ontem'

'hOmenagens com que o povo (dia 7). 'Peiteramos as boas-
.

catarinense o acolbeU,: dar- viileias que desejamos ao
·

lhe-ãó ; maiores eaergtas, pa- distinto Prelado."
·

ra ,bam .desempenhe da, ta, Efetivamente, no dia 9, o
· refR"flue u."fGl' imPOsta. mesmo jornal;. noticiando �,

�As\ 11:00 da maDbi' deiXa- solene Ilosse de :pom ,Joar.
\Ia &;TiâpicJle 'da AlfaDdep . quim, DO. dia '( de setembro.,.
.G,,*, "I8ch8rd ..uI.., que � 18 r8ÍerW: "Se are-.

� .Wem�'-- ' óe�,Jeita '1iQ. exm�, sr.
arco receben40 os represen-. Dom Joaquim . DomingUes
Jautés do,;e.lerõ,'H�ómissões, foi um' acontecimento. que
.� .

It

UI�m

-

, ,
> •

260 ..000,00
24.000,00

280 ..000,00 .

26,,000,00
295�OOOsOO

. 28��OO,DO

•

SALA'S DE FeRMICA
escolha

CR$
CR$
CR$
CR$
·eH
CR$

Belíssimos 'conjunlos
com bufei de 1,80 -

'

ou mensal
com bufei de 1.95 -

ou mensal
con lufei de 2,op -
ou mensal

á sua

tASAS A VENDA
• ResidênCia de 2 pavimentos com 125 m2 cada. 3 quartos demais depeno

(léncias podendO fazer outra residê:Dcia no térreo - Rua Tobias' Barreto - Elo
�eito.

• Sobrado na Rua .João Pinto com escritório e fundos para o mar com gran
de depósito. Bom para JeDda ou edificação - Grande investimento imobiliário.

.

• Residência tOda de pedra com vista para a baia na Rua Maria Julia Fran-
co - 3- quartos. Quintal grande.

.

• Residência vazia a rua TMente Silveira, oportUnidad� p�a bom negõti«1.
'

• Por motivo de ser, tra.nsf�rido desta Cidade, vende-se fina residência com'
ampla chaoãta, jardim e horta bem cuidada. Rua Santa Luzia junto a Cidade
Universitátiá - Trindade. P'iJlanCiado em 20 meses. .'

.

..
Co Verdadeira�bmcba, uma grande casá - vasia - bem dividida COJU gao..

ragem no Bom Abrigo - Rua TheofUo de AIn'lelda junto a praia. Preço à vista Cr$
2.500.000,00.

• Ampla residência com 185 m2 de área utiÍ - amplo living ...;... 3 quartos e
demais dependências - armários embutidos à Rua GarCia, esquina da 'Rua SãO
José no Estreito, parte financiada.
,

\

'W_MPJr<' r '('�1�'
T·E R'R E NOS A V EN DA.

. ',..., I ,�
.. ""

•. Iiot.e no Jardim Atlântico. Facilitado. Bem localisado.
• Lotes aos &rreiros e no �oporto - FInanciados. "

• oportUni(fáde �ca: Lotes DOS Bari-etios. próximllS à rua Max SCbramm
..,... P..1'estações �.is de CrI ...,;00. Medidas 24 � k 29in. Terreno firme.

• TÉRRENÓS NA
'
,.

lentes lotes, ,na melhor localizlliião i:Ia �

íí?a, 1I)(''i1l tr3DQUUO .. pr ensaia de er, aI),OOO.fll).
'., ,

�'. :,', .:;;.
� �'-�

em
Só.eDle· duranle o ,mês de Agoslo
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(A DJ-R.ECÃO NÃO SE 'R:RSPoNRABILI7,A,·PELOS CON

CEITOS :EMITIDOS' NOS ARTIGOS ASS1NADOS).

AlENtA0 "
, .' " ,

,

'-'

C6ntinuan'l, e�: pl�b "funcionamento O!

serviços de Restaui��t� e Bar�np "R�STAU···
. RANTE GRANDE' TSINGTAO", éUlexo. a(

LUX HOTEL, 'sempre ás ordens povo Flo-

rianopolitano .

CASA - VENDE-SE
'Sita à Rua. Duarte Schutel, NO 66.

Tratar no local.
Aceita..se parte financiada ou aparta;.

mento cotito entrada.
Grande terreno para construção.

DR. AGOSTINHO SIELSKI.

Vai Construir ou' .Reforma?

Consulte. Nossos Preços

,

. Rua: Peodol'o N� 23

,

VENDE-SE

Imobiliárias
\ I

"

'.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,
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A ASSembWla .tt"'·· '1#_":ir '�Íf"' .itp

;.

,� A '9111"" 1fMr &la � • ��b " c :»;

�'�f.��.. �.�':A�em�.�.·da�'·dEe=.·lat�Or1a�:co�.:d,�o,�,',�.'aoi':"funi�.ª.J.:.�,a�j.·mo.t.;,·C··,·..·.U�jS;;\o",de·.�J"�-·o-'-r�n·�·-a-·�I�·I·�-S:�·�J�·.1�1�·O�·-�··.I·�-n�I·.�p�·�1'�a�-t-·e--r-ç-a-·�·.·�·f·-e�·-I-·.�r�·a·�···

vernamental, .:qu�' '::�n�Éle llust�� 'dO�iiÍll4�r/dO,., Es- I<Ul'_
.

"" .. ...._..'. "''''''''''''�- ,> . b
aumento, de',"e�6'i�er1�s �o, tlido·rhMite�t!:>�:jÍi\�·deshlo do: Deputa.do· Paulo Preiss, estadual,'JlGs'''llltÍlnos·,f;oom.'�. f" "',

•

.

"'1
...', ;:o"

,.< .

"1'
'
•••. ' ,. I' ,

.' ···80b',,·o. ,.'Patl'o-·_·o da' 'Del� de.J· l1s', '('J b'II' "

.

1
.

peS;<:G8,L ('::11' e<111i1�tar ?O de, ;l!lnda no. ·e:orrente -.(0; .

foi �bé�: subscríta pelo poso
'

.' . ,

'. ..uu .... .. ama ma u eu .. a Impressão -:- Linotipia cação de aooío elo públíco
Poder

.
:P;'-;Dc\.itiv.o Es,ta4uiíl.· rémet�i::'� '4s�EÍfull.léia .. ._

.

1,.". ..' ..: ••y
.

�, =:dà':"�ni�érai�tie dfl Fa,euidade Nacl�nal'/de Fi� - Má.quinas - TaJ.:efas das
.

- Colunísmo Social"':'" Ell-

l"orani.manti9-<?s.ós·"poh: ·gi.s1àtivfI!,' ,.ni�tisag�, de' ._ ••"wo'··IY·.·&·3:w13'".''YS'�:·'.",ftt..""-S·'I··'Q,_'.;.·'" ·_ ..�& .. __e.��:.éOl»Jbq .. ,k1s0fI8.1) J,.. 'Legl$laçio - Secretarias .. V -;.Influón- trevístas e Reportn,.gens-
tos .. básicos

.

ap�es�i!t�a�s
.

rée8truf.u�ação. > dé, t�o /0 ' ,..... iii.. anv. .
•...":'""- 40m O __ca.to tié> ,Cursas'- Sertaqfi.o -. PrQ, ela do Hádio - Ooexístên- O esporte, com especialíâa-

pero Poder 'ExecutiV9:, cuja qU�ctro de' fúilcioÍlâliSlllo' .pt1-
"

.

l.I8píaA,1U"1I8r .'Je�llít&t
.'

"'.�Gl'la.ts" telaçóes e ambatiOli - Pl',o- ria nos grandes centros - de O· futebol _ Liberdade

t$bela· já ::oi dJVu1gada , aó� blíco, estadual, i:J.fliií.d�'qÚe,.6 '.' .s

•

•

"_"': _,·lDtda44 ieJ;ç...reira I) fissão,e necessidade dépre- 'RiÍdio e Tevisão ..- Verítí- de imprensa.

t�r10rillente,. Çl$Ci4QQO.entre essiiQ,' POS�ln; ::'�r eor.iW- ·tqlUI.I a eADa I ap�IS," .1.... oallfto � '�'mCA .

B AS- � - Reclação e. Oficinas

um' mínírrio de"'70P/a ·EI·. �. C\C!>s,�di�tin�iit(i:,e �
. ..'

'-
,.', .,�. �s;,fM) .JO�.. ..... EvoCáÇão' ,d� 'primeiros

bindo até mais: �e·;i�o.' ,��tér�ijl·;"éiJIi�•. :"3(110 opuaz!p 'O"','J·.�,,:�(��·:,��.,�::�:pto,. J()��� catati��ns'fJ.�
o elevado n(unElfQ�. àtnElÔ-

.

tOdas:·�s�-oón�Çu�.· 'de'$- '. '.'
.

',' .' OO�....OZ.· ...., .3.'''.... '_uva'.·'�.·'··.·;·� " .= ..".--. �,,:'bi� �l.,· '�I � A���\4�·té�
das, acrescido à !1Íepsá,et,n lP.-$ :e' �U$,*3.$;,.q�:• ..•.. "�.•.iI .

i" t1e,1Q�' �;:�tnna·
Gbverilanienta.l,." deQlo�h:á.· t�m"no·,q�./' dO"� .

i ,,'

SA'NTA C'
" \ ' "",.-. A aula·1Dauaural 'será ç ......!'lr�ç.i.o.:·...f;'C.�íuta9ã6

o .grande .interê.·'·��ê� Mlismo' "ie;:qpe vie�I4� "se
.

AT�,RINA:· .'��:' _".,?'. �a '!às ,20·..bor�s
.

d� de' NQt.ic1lts/�.;As·;��.,.e
ta,do /pela matéría;, o'" '. ".',' : �U1�a��dê��'h.á· n)W- .

.
. � .

,
'

.', -," :.;';
,

�'. de 1.1iD8�, na �- aJ a��lgà.s·' -'a:i�n�' ; de

Estipúlou-6e atilda. um+te- 'tos anos".:' ':'�'!'.'
•

,.'
. .' Preç'o·da Ene' rg,la, n"aNo: Im':"-ned''e'··:' ::�'.; � ,ÇQme� ���i·n3·' 1pt()�s�.;;' �'�W:��':' O' " E�S"'".J"'.A:.'D"'" 0:-to máximo de venciirtentci's,' <Dentre ,'llSiem:etit\8:S.·apre.

.

.
.

.

"

. '. p "

,.

_
�. '. ,

to � .,��b!.s·,de·,p'rq.p�-
para.q�e não óCbi� ��s vru:i9;� 'pela,��$��i� :'� - .

'D'
".

I
.. ,

..
'

,,' \.;, ";,�:�úlaS pri.tl�s' 'ae.,5.0 J�n4á;":;';�êP,_'Cl4 ��-
de servidores' receberemd).r- . gisla.tiva, k:nmtg��: !ia, nie�- O esenvo Vl'mento � nO!;, JOrP� .� �,t���;-:

.

�::,' Nbl�e'f����.. .., _ o ·'MAIS �1fJlCO illABIO DE' SANTA CATARll'U' •
denados'acima. de'·seus·:su- ssgem'·,do.awrlentO.,'de, �l- "...' saT.ux)':". "A' .. �ETA". m,,;_·mpr,qUia;l·nas;:.,:atit1.. . . . ,

per!ores.
"

8lm�ritos '''do,:fuP�J.i�úl;�Q To�d9 Por base, apre- ,t4rffárto num e Í'lO�tro. Es., ',JA; ;,�� ,00'.:q��)·f.t�U�ii�, ga:s',��ãe$" ";:�'�ibr��..Ao Florianópptls, (DOmingo), 6 de Setembrp de 19�

A �'es'Oeito das'; emendas estadue.l, é de 'se' 4lesfucà'r:aço· ,·da energia
'

na regi�o 'tS.d?, �royand'ó' 'assim' :.' qUEr .�. ptiló l,llenoS" � doia das" El'1Uipe4.': ..... ·\Ii{d�tlialt- O 'D' de'
. '., -,---

assim' ià expressou -o .'DePu- !Í.�'
.

,rtO 1, . <:le 'a�t1-a :'.·do Norte dd Estado 'qUe. como' niesmo ero jo'inViUe,' óndê:a �'#S a� 's.em eori_· zaçãÓ· nél8 ··�fá.ndes� �ntb51i .' ·ia a': hagada de 'Dom Joaquim
tacto Nelson Peàt,ini.

. lid�r' nel'ut�do � J)��s�ts1 PI).�lo se 'sabe,. tem :.parte dá. ·sua .. circuns�cir.J.
-

da : ge�ão fétÍdo' cert1fi�do' de/ :fre- __; C!iiculaçãa _: Os':°g,fúPOO
do PSD e relato!;'. daquela' ,?reis� que êS�nde. '.aos apo- g�racão promovida pelo ,sÍs- . termoelétiicà óbtigij.'a ínài:c:i- (j,\len'cia:-· ,/: .' de lnfluênci'a' ..;.:Às: linhas Reportagem de:

matéria: "Desd�,.Jogo fixo·
..
sentidos o,'tÍireiti? ae .p�r-

. �·t0I1l;lgelétrÍCo sab�1q,- 'r�ls �e�e�sR�ós...P��i6��� '/�riiiÍ� o cur�o.,qv.� te-" de:oJti�tit��ãOI·.V[:"-;.::'J;or- José Simeão
me nâ ·seguinte p-ostçãó:' cepç,âo'dos'·;q�q{iêJ:?ios;.�- llle':1te.rpais caro, alta fonte, reaçao .00- io Qràll4el-"gó râ:;�a. d��a� de quatro Ílais"d-Ojnterlor<��:peri6'dl-.·E d' 6 d' t'
-Tratando-se de mensagem lo tempo: compUtauo na' da Centràis Elétricas de Sul !ião bem inezi�)I;eS_,;se.m �s, :serã cumkri�o o se� .COS""':' :Seina.n'áriris��/Jor'- .

d 'lr9a1'4 OE la de se.embro
que altere vencimentos, de-,' . apo�en.t3.doriá., \�

.
. Sánta

.

Cat�rina S/,A. (CE- qúerer . com -

essa
. Çbtn.pata- g 'mte

.' .
.

. .' .

.

, .

.

.

..
.

e . . ra um ommgo. A

T "'SC) "consubstanciando -' b"
.

, '. '�I'
.

,PCrri°��mad·· '. Es
.

I
nalS '�SP?éiaI�a4os '. � .

As-· .cidade intei� aguardava,
wm ser despr�adas· as Isto representa�. para . os ""''''' çao o je�i:val'

.

"9-�a�squei'. ", -. . açao. as co a� pêcto grá:fico _, TIpografia' com i
.

d d' 't'

emenqàs' que visem reestru-: inàt�vos qúe:, 'se apOsenta- um "sClareçimentó à pópu: .

�ritica� a quem: ,quer Q1je
-

': •

' \,' . . , .,'
v va anS18 a e e JUS l-

turar' 'cargos,'. ei,8 que,. a ·rám com 30.�nos �é serviço,
. lilÇãO "noliarlemérite d� Join- �ja e mw.to menOs 'abs vl),- __

:.. ,,;
. \ ficado júbilo, ?- chegada, na-

reestruturação dê'� car-
.

,contando 'ó má.xi�ó "de. 2Ooío. ville; Parque iÚdustrial.· dos lorasos ' dirigeí:lte$ , da.· cón- 1"0'1':y'.IIY8 '311'3'1'ISO''II'n��"O'-,SS"I.' q1\ele dia, do segundo Bispo

• retra, pOderá redundar em. de. á,ÇüciOWll,: uma melhoria mais i-loos' de Santa Cáta-
. gênere gatic1ui'! 'o ,oPser.va- .. aR de 'Santa Catarina, O primei-

injustiça' para . out'ras tàn- de'mals 100/0 ':'sÔbre lSe\1S rma'" declarou à reporta- dor (la Céntrais' Elétrldas"de .
,

'

.

e.lallua� anil l!S1:J ro prelado, Dom José Bec-

.
. '"

....

gém qu{"os preços' Vigen- �anta Cátarlna s/A:,dtóiÍ," . '.I r.·"
..

ker, deixara, fazia uns qois

M·
.,. d T'�'

. ,': .'

t
:Ús naqu�le'municipio e ou- por exemplo, 'que enq\.Jánto .·ap�e.l.,fj.8 VAOÚ 8 8P.8111,SUI. 8f�.as OO'NV'no·', anos, ,o govêrno episcopal,

.

unIC�p.!o .e . aio pres�n e tros da, s\là periferia não em JbinVille &'taXá� transferido qUe fôra, por

álcançam os InCuces alar- l:esidénclai"é de 'Cr$' �;60. 8 30RO opuaz!-p -/O!�8pa.i I,sa '8 eAa.l:JS!. promoção, para a Arquidio·

na .C.a'pif.·al" .'

.

mantes. que se pretende l·e- com diTeito ao cOrls:timo-:(ie .
. .... CElse de Pôrto Alegre, No seu

gistrar e muito menos o, 20 K�,
.

en1 PÕr.fu Âlegre,'
.

. .'

. OO'IiOO'OZ $11:1 :lIIIYS lugar, durante êsse tempo,

Delegação de l'aió avis- sabe; a escolha. vai se ver� dô1>ro do que é p,<.Í.go por nas mesmas' condiÇões; . el�
.

I assumira o Bispado o .Mon-

· tou-&e com ó Govemadór .' fi6tr.' atra;vés': dâ. Çj);�arll o�tras 'relPgeS do país". ·Fa· se eleva â. Cr$ 720,00". :De:
-_._-- ----------

�lso "Ramos;,'s�UcitandÇl MuhÍqiPaJ,,' n�s,têri!�?s '4e zendQ um· b.àlanço das pois·de.comparài' 'OLpr�çO .'. 'DRA'. E··V·A-.-.' CLINI.C·'A· INFANT..f'L'
""TODOS ns CAMIliH6S LEVAM A, ..

m�#s. re1açionap_as.. �Qm. elllend� '·oo,t).Stitl1.cio� '�pro- Obx1tS que o Govênio CelSO do Kwh 'de -Cr$ 21,03>: em -�

. RnMA'.'os;"in�r&ses .daquele � varia:' péllli A.sj;emb18j.a. L&- �mos inici0ll e colocou' na JoinVille' e de Cr$ S6�0f)ná· . .. �

rilcfpio. Do encOntro q.lm (> . gtSl8.tiva ..do· �tà.cto, pa� proocupa,çáo urgente do seu Capital gauéha;" _decla�ti
.

.
Conú1-nica.. a reabertur�' de seu consul- TODO� TERA-O UM SO� CAMINHO.

cnefe do govt;,mo ca� q\.Je Sé atinJa a '�incidêllqia. P:roIP:l!.fll� governamental' e que ""'no setor ComeÍ'C� a. . .
. �

· nen.se par,tlcipi:l-ram os sr:s.
·

.. dEÍ�:rp:nndatos. eatre ,J?��fei- que ,·se ,referem. principal- aUerença: não' é"menor"-pÓiS tori�)I.l<? c,orijunto 207, do Edifício JtJL,IE�A PARA COMPRAR. BARATO.'João:Béi-'...oU, .dep�o.· es- to$ 'e Gover!lf1dor,:" mente ·'ã epergia 'elétrl.ca, aqui :cobramos Cr$121,03'.pór .. ·R.�a Jeronimo Coelho nQ. 325. _'-'IÍoráric
·tad''''l·, MoacÍr;·Bé-r:to.. li. ,fi-

.

Além (fo,' maciçO' apo.lo ._ ..."n':'tou o' inf.o""";ante."que KWh' e' lá
'.

b
.

é d"
. .

I O'NDE"" OUAUDO'"
'1hó�daqilele '. nitrí�p.,t1'l,T: pax:tlcl4rio; 'o c�ticUdato· dó ;:;:êncb en�r;étlca moti· C�$ 37,oO.,,�aNO��e··�:�; 15,�O...; 18,00. "�i !. ,,!

.Bertoldo JacObsen;" verelr" PSD CQnta 00::1. tj.' 'Solidarle- vada: p�la faltà � de realiza- peito· à
.

d�stria' t

:=:r::��'��fCP�-��"�
do

=Efl���!:: �=i��iJi XllMesa Re�on�aJa Ma�finadâ S!m�ólica �ü Bras:!

��:$� ���r� ��§i�� -ta��sg�d·�O�.t.:�,� T,:.e.·rp.a' f.e. ir.a iuicio ..
··.•.:�o -im.nnrfante certam.,8

sociação Rurál, ;
, '. : ....�. clq: p .,: ���P:o,.RTER AL.. ·

de energia ',elétrica concrli'- .� .... ..., ._. '.t'�"- V I'
_

• A representaçáo':do" Alto rREP". >t . e9.1��:.. ru.��a.s, .tizadas·· em ,'curto . prazo, Siveis eqw�ocos': ÓU id�li.b& ,,'��s�a..se . nesta Capit[fl, des Lojas '. do Brasil (do GOIANIO: Laert Ferreira VISITA AO GOVE;RNADOR

Vale ésteve, taiílhém, com·o pal'!t lhe oterec�r o que há. eyitár'ri. colapso' total da rpdás acusações,; :enooJ'rpÍl' .

terça-feira próxima, a X�I Ceará); Influência.'&} Ma· de Araujo, Grão Mestre e

pres+dente pe.ssem,St'l ". 4der-. d!;)' ·tnàis.- rçeen�e 'rios Qu��ro indú"fl'i;'-l'e .de outras ,fOl.1- -B:S suaS d.eôlatlÍçqe& �,do �SA . RElX>NpA DA MA- çon,aria na Comuni� três assessôres. Após a sessão preparát6-

bal Rámos
.

da:<Silva;" parã cantos q.ª".rerr�.: > tes produtotas' dó norte -ca· "que pára 'um, Govêrilb, qti_e ÇONARI:A. 'SIMBóLICA ,DO. (Goiás); A Maçonaria.e 'o, : (}lJANABARA: . Di·. Wilson ria para escolha. da Mesa '

mn import'anpa·';contito' de 08;�>-"':": :l2.;OÓ �?li}:'55 . e tàtirtense"; ':, "

em Cinco anOs 'coriseme' do- ��ASIiJ. O.evento· está dêS- cQmportamentó do 'sistema 'do Valle Fe:t;nandes, Grão diretora dos trabalhos, apre

nàtur.eza �litiêe: ,

'.' ....
, .

21:00 llÓ�: '.' .,.:'., ; TOmlll'ldó
.

por base os brai a :potêncV1'hlstâlada. �9 Pt:n:a��o. enorme interê�se pemocrático Brasileiro (P�r-
.

M�stre, Carlos Keidel, Sal- sentação de credenciais e

,ois ,vWtíiri�s.� inaiür�st� . :<S,intônt* "os ��Ô ·!tes. preÇos ·cobra.dós: \10 .. �iQ Estado;
>

çrtando' cotléÜçies entre os·maçons cat;t'rinen- nambuco), ll-eYiU!l� .da vador Cataldi MacedQ, Má- aprovação do Regimento

J'3lll à 'rep:()��m"� 6 � êm� àe�8� .. : :'�,dla)" ei;v�á, o nnuide' d'o Sul, por inter- ele progresso para., roái& "de �es, 'que :vêem assim sua. Míl-çonaria (Gtlanap�ra.)•. : A rio de Vargas, José. Ribeiro '-interno do conclave" os

das $est�' ,Jla' �Pft�l';do lll.imtio �i�s. ci8a .. �!3 :�nédlio da' COín:panhi$ Esta- Centil�· cmcoénta;b��-:e ,tft,rn. p,alco' de "

um notávEll execuç�b ela. l'ittJ.l.!,listica:: lpllr Filho, Heitor Cõrreia de Grão Mestl'es e seus asses

�1I�I'W��d?·;' lfe' oq.. .��j���, \., , "i �4�� Ct�':auérgia. ..Elétliça �'ni l�aliqades até eqtã6:ã, �iá:+- �,q�:)lit�Cit?�lito nacionaJ, poiS çôpiCa. (GoitÚI),: Tnibalho Mello, Jaime Chapim e sôres farão unta "isi�. ao

tta .partp, '�u�;s?:�r;':���i� ,.��;�r. ·'Q'tt�,·,:.1Af , �lêtiO Alegil'e; �'esta,do' Cujos gem 'dos favóres�,·:·;;encr�tf I!-Q�' �t;arãp' r�s, -du- �naçÔIÜoo ,em ,Lojas (Ê�ta- João Nk Spirides, assessôres. ilustre· Chefe do :mxeeutivo

BéttOli "f6J,',a ill�,·,p-elós D� -.sEêUW:· �NW . gowfill4íw�' _de uma Ou
.. d� �s. ��ifi d& r�àr�ii�r� �nte U9J:$." Sê��<!,,�' ,f�� do da Rio.l, ,��pleniàs. .,da.

. S�O PAUL<?:, �ashington estadual,' às �7 ;h0ta4i.

Vl'rea(fo�s;;Pe�i$táS�.� A' ItADIoreNlK c�tÀlU- pâ!!1Í ·:tetina smilpre ilk.hti. çoin 'f�ttUi?J: 'aqüe\às. >q� �á$ d�?��t';·:te��ol;;� Ep-er�a- :;' �étt!c�; (B!Ulia), relúcio� dr�o:' �E!S��eJ. .Ar�.· ;
, : ";f' ';.}.

drdátós a Preiêlto: :·.Co}bt.l 'StJ . NENs1!:f " ":::7" .:. �,.-. ':' \.;atáirÍ: em ritmo.' de e�tlcú- . viVitin:'éilt COha� :; racio. ffj.})êitá-v:e� :tn�iltuiçãQ . éll\ Apr.imóÍ'amento riloral .. dos tliur Castro, Francisco 'Ro-'" AS"'SE'$S-otS PL)tNÃRIáS

... �.,
.. .,', .. " ,

.,
...

.

�o'o à.uÍliento:'da produção . �amentO� .à.ciiná. elas ,criti�s riqSsG :Pli!��'. a.:�-4�'··�ba.� bra�.i.Ú�ir(l!$' 'pe.la· :m.dll�� �ato .e Manuel Fernandes,
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àé eilergià elétri6a. tilé Qe int:un��s, cape:�e:s.. dê· de&- tew. - lttlpoi"taii;tes_< Pfoble- (:r\[ip.I:I.,s QeFaj·s),:. 'PIVlilgaq_ão àssessôre�. As SeSS0e$. p�áíiás , �
. ,. lU. '1-(', .' .

-. '.' '.' ��r' Ílma região 'o�de ór: ca- &ei:vií- és, friterês� �t,â:ri- mas .ra.é�QnàiS e.outros li- d� fc:\l5ia.s e pó�tuJ,ados 'n�a- : PÁRANA: Dt. Albarino de XII MESÁ REDONDA ..�•

.

'

'. RESPE.'·'·T'O .·D·:0' ··A.'UM"tUT'O'. ' nt··OJinh.SieOg8u·emdOodem'seens'mVOolv:.�enn-o nerises' deveríainQS Cól�r gaclé)s·ã ViCia, brasileira. çOnic.os (Pára,ná), ·0· ,-:rem· Mattos Guedés, Grão Mestre . lizar·se-ão pela
.

m�ã 1

Il ..... um "pduco :niaiS'."dE:Jp·'.I.tfi()' . 'Cótibe li GRA�DE LOJA pIo Maçônico (GUanabara). e um
.
.assessõr. tarde e à noite, confoi-rhe o

dos -nossos", o porta.voz .da tismo e. ajudar a.sulJ",,-opra DE SANTA CATARINA a Estudo sôbre' normas:. as- RIO G. DO SUL: Osvaldo volÚnie da matéria em.Pau.

CELESC deu à reportagem de reconstrução �" ,d,Éfpro- taref� de oooi�enar e levar senciais ào .conhecimento Nunes, Grão Mestre, 'Raul tá, 'sendo' públicas' para to-

�gqns: exemplos do custo gresso' li Santa' :Càta-Hna". fI:. afei�o êsta .

XII ,MESA do ,Ibestríldo (Pará), ,Recu- Borba Caminha, Ewald· dos os membI'O$ da Ot'd�bi.
__---.,.....---__......__.,....: .............

.

_....._ REDONDA;. danqo . sequên- liJsração da·infância e, M Helmuth Lan�ieller, Lysias Local: Aúditórió do Edifício

Sh'ow' Inte'rnacl'ona·'I.f�z"Suc·es:·s:o·�..
'

..

'

eia à série que se inaugu· mocidad� brasileira. (Santà de Mello Castanho, Lauro MS' Diretorlas� '(110 pa:vi-
C;

,

- rou há doze' anos, em Salva- Catarina), As crises . no pUveira Lapa' e Kurt Max mento). \

A Sociedade
.

florianopoli- ta.feira," saindo-se bem. O qór, ·continuand.o· .com as Brasil e suas solu� (Brar Hàuser, assesi;ôres.

fi?na, 0"1- noite de sexta-fei- Shaw Idte�acional' fói um . realizadas em Belo, Horizon- sflia,) e Unificação da Mà- MATO GROSSO: Munoir

ra, teve:à. grande oporttmi- sucesso com: ELSA' LARÀN- te, Pôrto Alegre, Rio de Ja- çOMria SimbóÜéa. (São Pau- Racha, Grão Mestre e cin,

dade de ver um dos mai�
.

JEIRA. CLAUDIO' .,VELAS- neiro, ,Belém,. Niterói, Curi- �o)_ co assessôres.

completos shaw com arÚS- QUEZ: MARTlIA. B�CHI, tiba, Recife, Manaus, São São esperadas ainda· as.

tp.S' de renome-internacional, LQS TRÊ � CHILE E LU- Paulo e João Pessõa, AS DECLARAÇõES representações das,Gran-
1l,0,Clube 12 de Agôsto _ CIANE FRANCO, que, fo( a Por isso, o cett'l111e . que Durante o dia de amanhã das Lojas de Brasília, Piauí

Baile da Independência, em surpresa na. noite.
.

Nossa se inaugura 110 dia 8' cresce .começarão a chegar as de- e Estado do Rio e, do Grán

hom,enagem a Semana dI}, repOrtagem'esteve' presénte dê 'imporlânciá para a l\1a- legaç6e� estaduaiS partici- de Oriente do Brasil.

Pátriá. A iniciativa foi
.

do naquele bonito baile nà·. sé- çonai-la Catarine'lse,�
que vê pantes, . afora deze�s' de ..

nosso ReporteI' Social de 'do Ve�rano Clube da sua Capital honrada'com a representantes do- LQjas do fNSTALAÇAO
Lázaro Bartolomeu, que es- Rue João Pilrto,' que esteve presença de numerosos e interior.

tá de' pími;bens pelo arrojo lotado numa' das plovimen-, altOs .

dignitários da Or- Segundo comunicações. re-' . A instal.ação da XII ME·

de ter énfrentado um gran- t'.I.das noitadas. , '!
,dem, prócedentés dos mais. cabidas pela Secretaria da SA REDONDA dar-se·á 'têr-

d.Q compromiSSO numa sex- 'longinquos' rinÇões da·
.

Pá- Grande Loja, são �s· seguin- 'ça·feira,. às 20 horas, em

.....
tria, . que aqui vêm dar' a tes a� comitivaS aguarda,. sessão solene, que terá . co-

...
' .

,

UMA NOTA EM DESTAQUE �zitá Catarina o testemu- das:
,. .'

mo Íoca1 o ml!-gnffico audi-

,

. t,SCOLA NOR-'M'A'L"PA',D;A O· SUl'."" ,

'.,.' ",� .

. n,ho dó seU aprêço'pela ter- 'AMAZONAS: DesembMg80 tório do Palácio das Indús-

"I\A . co'm'.. m'.·w'_ ra· batriga-verde ,e· pelos' qor. Felismino . Soares,
.

re- trais, e para. a qual foram

A· ...:t';;"-ao ·'de um','a �-;"la' -re··.. e ""-#ae'l Silveh.a, .. A:",,··_ .)' •. �u.S!hPiciosad a notíciia. que rer,..,n",��f.mento, .' .

......� ""i:>\N;S A'i:W.. oU ='4 .._ i ta
- lrin�os que comungll.ffi o.s presentando o Grão Mestre expedidos convites às altas

.

_

.

nos c ega e que o nosso liA sat s çao. '
.

�<?rtnQl em.9rlea� foi olr .!S�n� �o dir�tór:o. �e<!i:. prezadQ �nterrâneo Major
mesmos" ale"a,pt'lqós ideais e Dr. Rodolfo V.all�,. asses-: .autioridades civis e milita-

J�to dassdem:rc.hes d mant�� ta,. daquele muruclI?lO.' Esti- r f>,RY' CAPELLA., que vinha Pr'.efe'lto·S'. > dé lib,erdade e de solip.arie- S011"..
. .' '. :.

res. Igualmente fQram con-

das na ecre.ana a Edu- veram ácorilpanh'ados do ·dr: ' '.
d' Qu; rtel Gene-

dade humana,' qUe' são o PARÁ: .Altair Correa. Vi- vidadas as Lojas e todos 0"8
-.

ã
- ; ,..."t'ura mI' N" ê Ce'1 te G"'�""

. servm o no a apanágio de'ssa' 11'1'l'lenar or- eira, Gr'a-o M'estre, Pl,-of_ do Est d
caç o e ",u. .'''_� os .' srs.·

, er u
'.,

es '., ll.L<NW, , 1·e-· r.àl' da 4a. Região Militar,. A
maçons a o e suas

��bElrto y�l�to, preslden- .. p��te . nesta . Capital .

Minas Gerais foi cl�ssüi- em ção ganização dos Chamados Pe- . João Chaves de ,Oliveira, Dr•. exmas. famBias ..

tE! � Câln�ra .'de Véreado- dos' Ülterêsses dá te'rra fSl.\- �'iI .

vÍtEi Escola
....,. dreÍtos ·L1nes. " ,:' Carios AlbertO Pereira, Ja.

, '

'.lina <
ca o, j con , na

� O 'Chef� da Mu.niclpalida.. Conforme ó j:ldticiál'lQ jor- der Wanderley Barros e Sil-
l .;,

" . de Comando e Estado rvraior
. �e de Rio do Sui, sr. Vitório riàlistico e' mCUofôÍ1ioo dós va e Júlio de Jesus Lírio

_ Município. de _ltajaí ga'nha Ginásio'
..

C'l� EJt�to, pará o fim de FomerpllYj esteVe trátando últinÍos diQ,s, vêm a Gt.snde Afonso, assessôres.
· '

,
,

.

" ; .' ali . ��r como Instrutor. cÍe I 'questões
.

de' a.�àsteci- Loja anfitriã tomando di- lI/.IAlMNHAOt ,Antônio.Ha-
; rrovid�nei!J. . �. alto in� ha,pllitado•. o Prefeito �. '�e'Vidência lt"1.ais U1l1(1 (menta ·na. SUNAB, de cujo versas proviciênC"ül.s com (j) bibl;l, Grão Mestl,"e.
rêsSe para o municipio

.

� . los Boas_··
.

. '.

- . >

v�, as primor�as qualida- 6rgão) e o agente em sua propÓsito· (!j.e (!j.ar (, l'!laior CEARA: Dr. JoãO Ramos

�uabi-ruba4�ba de, ser de- _' E:;,n. dect:eto ;que, ass�l�'U .des do ilustre conterrâneo, terra. destaque . ao certame, ·do Vasconcellos Cesar; Grão

.c�cijd,a: pelo, �ov�rna,.dor �<?: na pre�te .semanaj ...? sr... que desta forma se eleva no OUh;a presençá na' Capi- qual 'são esperados brilhan- . Mestre.
Esta.do.,Aq�ela' ?o�una. do C�lso� �an�os,.. !Í�te�o� a, meio eia classe a que vem' tàl'do:Estado '·qúe"o:noti-· res tesuitados para a �ço- PARAíBA:· Dr. Ped.ro
Val�. do Iwjai-l'41nm:� cnaçao.;,�o �ovo êstabeleci-.· setvin'do com' destacada ciário admiÔlsttJl1Íivo:' ássiná- j na�� BrasUeir.a. .

.

D'Ar.agão, Grão .. i\réStre e

.plei�a:nd..O. a instal
..

ação d�., luento. de "e.tis�Q," 1'>.ar.a, fup-' a.�,,, ....l'ib..• como .a s'", já co.m-, ló:U ,:Joi' ·�o "s·!. Se""'s·:-·· ....0-.
•

,

..
'.

'

,
,. ..;�. .....� . 1 Q !'. < lJil, ...ao ;J. ," ( , • - quatro s.tSsessõr,es. .. "",,:.. , .' .

'ij.l'll Ginásto NOPrlal,,' ntr&. clo,nar no. ano letivo de prpvadlf. capl!-Cidade profiS- �o, Pr6feito�; cio ·mtin'iéfpio: ....
.

Mf �SES < ,.
:
.. : p��NM.nmCÔ: rir_, Ma,.

vés de seu portá.-voz mais 1965. 1l10naI e a sua privilegiada dê Botúvetá.' . Vá� Slo as-1:.eseii' já .. ins· nuel de t.unlj. '"lhO, Grão
_. . OqItura.,' Um te:Oeir�,' P1eféif.oí '0 I

, Otitás' e'· ou.ras .

prQvlWel-. Mestre.
.

sr. Pédto' Kfaui5�'!J8 'Ga:S-: mente :se.lb.ãe, 'dqratlte,. a, BÁRIA: Dr. Joir' Brasilei
.

lev;-;:.- pú, tratoü'dé 2.ssill1td 1"0-' realização'. da MESA' RE- 1'0, Grão Mestre e 'quatro
dovtárió, junto' ao:, D.E.R., DONDA, 'Del1tre 'as primei' assessôr�s .

.

' ,�Si.g�i<;l.b petC!: deput�dÇJ ,Nil-.: t.as, dest<1óamos. .:a� s�,gjlL�" i MINAS
.

GERAIS: I-lerácli-

··res: Oo�!St:iib�a�a(; dt#.s
. ·�'.1n· "das t,.;,!; v�....'t!'.jy,·

.

,
, ,�\,\ ,� f

... � , ..
' i

,.:.• I. ��:. ',: .",-�""
-_ .. '9. - .��-���,c.:�-, ,_,,_._�

•

Esla Casa, Sita no Jardim Illi.ficI,
Pôde Ser Sua ,

.

lDaltOn i30NO
iOlVIVI SIYH 311dN3S =I 11V

YZ31B33 3 YZ31133
.

•

senhor FranCisco Topp, que
exercia' as fUl1�es de Cura
ela Catedral e. dirigia a Pa.
róquia da cidade.
Nos me�os católicos e �la8

rodas da sociedade se fala
va, Com insistência, da fu
tura chegada' de um: bispo,
que viria de' São pauio, in·
dicado- que. fôra .pelo Cal',
deaI do Ri.o de Janeiro; para'
ocupar o Bispado de Floria
nópolis. Era muito conhéci
do de nome, naquela época,
pel(;j. imprensa da pàulicé-ia,
o cônego Joaquiúl Do�·
gues, grande' orador �ro e

<Cont. na 7.a página)
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Prefeito
visita a· DOP .'

. .

. A .repdrtagem ou�u a pa

:lay�a' do, }'larl�m(mtar �
sedlsta Abél Ávila do� San-

'. tos: s'respelfu"da ,pasSagem
pela ComissãO de Fi�anças,

.

da Ass'êí:nbléiâ
.

Legislativa,'
da mensagem .de ai.rmento

de . vencímenros dos' servi

dd�es ptlbiicos 'estaduais:

Aquele deputado disse-nos

que; eml:jora' dispondo .do

prazo de iI· dias como rela

tor,. cúmpriu süa. tlll'efa en:l

apenas 24 horas; & fun. de

proporci!)nar
'. 3.!Jdainento

mais rápido a projeto que
tão de perto.. interessa I à

classe dos. "barnabéS".

VISITASo prefeito do muni.cí
pio de Gaspar, Sr. Pedro

Krauss, visitou na úmma

quinta-feira o diretor' da

D.O.P., engo 'Paulo Cabral

Wendhausen.
Na oporttlnidade forátr,l

ventilados assuntos
.

de in- .

. terêsse . daquele próSpero
,Municipio, as�untos êstes

anterj.ormente j� solicitJldos

pelQ representante daquele
m�pto

.

� AsSeinbléia
LegW,ativa,' dep. ,N,i 1 t o n
�ÜÇner.

Várias visitas estão sendo
programadas, aos arredores
da Capital e ao Vale do .lta·
jaí, para que os nossos ilúS
tres visJtantes .conheçam as

pectos . positivos de noSsa
'

terra. •

A merisàgeJ1l foi aprQve4�. , .

.

sexta-feira última..

ENCERRAMENTO
Dar-se-á a 13 do corrente

o encerranlento' dêSse im
poitan� concláve maçólli'
co, devendo naquElle dJa .ré&

lizar-ce Unla "se{lsâ,o �óum.e
no· Templo d!J. Loja l4 de,
Julho .n· 3, g�gúinQ.o-sé.lbe
um janm.r de confratemU,::}·
�ção, do qual " deve,rãó par
ticipar dezenas de ma·

-çons acompanhados de suas

exma,s. espôsas. As listas de
adesões acham-se J,io IOCál

da,s ,sessões' plenárias.
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




