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pra das concessíonãrías es

trangeíras dominarão os

trabalhos ,da,' Câmara ,�ede-·
ral esta semana. Ao exter

nar tal opinião o. deputado cária.

do Chile � sexta:"_�eír,'1 o dO
Brasil. O' presiderite fran

cês décidiu ,se avistar sepa-

PARIS, 8 (OE) - O Pre

sidente Charles' de Gaulle,
reG:ebeu hoj.e em audiências

especiais os embaixadOJ:cs' radari1.ente COll'! o,s represell
da Bóiív!a e do Perú, De- tantas dos.: 'l)ai:s�s'; .:latLl1o:
pois de amanhã, Tec�beliá o .. america.nos' que vi;litatá a

partir dç> 'próximo ciia 20.

Cariocas Cont.inuam Sem,'CarJl"'"

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

.
.

Precisa-se rapaz · com prática �de ·conlabi�,
Udá4e' par� Irabáihai-' em. t:��n,i�a, � ..

I FIl\_MA DISTRIBUIDORA ; DE' ,PIWmJTOS PARMA,

CÊUTICOS PRECISA. D1ij-Ul\![ t;r.�P�z.c :SOLTElRO �UE'
POSSA T·RABALHAR NA FILIAL DA PR-AÇA DE CURITI

BA E'QUE íf'ENHA CONHEe�ENTOS� GERAIS' DE�
CONTABILIDADE, óTIMO FUTURO. � ,"

' T

.

'CARTA DE PRÓPRIO FuNHO IND�CAN;oO. F9N;r'E'
DE REFERÊNCIA E APTIDÕES ENDEREÇADA A CAI,
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I(�do Qoletbn GeometeO>wlág.i,co••li:
AoS� 'NF.'1'l'O '�nlJlI "tI" ;, ... 2j:l,HI �� .,,,

> :.d1a 9 de setembro de: 19tH

IP'l'ente- Fria: N�gaH�o; Pressão Ahnosfél'lca n'!édiíJ,:
1019.6 mílfberes: Telliperatúra Média: 23.,10 Centigra
dos; Umidade Relativa Métlia: 39.0%; Pluviosidade:'
25 m1115: Negativo - 12,5 mms: Negativo "-- Grupo;"
do nevoeiro cumular - Stratus '- Tempo Médío.:
Estável. .

a compra das Concessionárias

MOlli.ento em q�le o Govemadôr Celso RamQs, ,acompanhado
Vasco. do Valle e, Silva, passava em revista as,:trQplis "sediadas

, -Ó, ,'. (TEXTO NA 8.· PAGINÁ)'

'do AlnÚl'allte l\lurilo
em FlorlaüÓpolis'..

Seixas Dória pode' ser
posto .em liberdaclé
a qualquer momento

MIAMI - A�, co�tas dq,

Flóri4a e da Georgia ,fo
rall'Í .hoje postas em estado
çl,e.

'

alerta, em' virtude dI)
deslocrimento Danr oeste

do fl�racão "DORA", (rUe
.
lima '. :v�locidade

gípe poderá pleitear qual- Legislativa sergípana, O sr,

Seixas Dprj!�, vai de pron
to" iniciar luta ',pata reínte- ,

gração na chefia do Govêr
J!,O sergípano, .

Já' DU CongreSSO a Mensa,uem' proponto
BRASíLIA,' 8' (OE) - o ,.LeVY ',I,:avares do Pi$D' de

'
' .. '

".
'

f"
Palácio do PÚtn,à.lto anca- São Paulo.,: ' çitou á:' grande -----------'--------...:...------...:...---.--��---�""7'_"-------:__----------------- ------------.:..--�-----_--_-......;.

mínhou na manhã' de' hoje divisão' ele ioplniôes em.' tôr
ao Congresso N a c i o n à 1; no ,dá. m�térta, incl�siv� n�
mensagem presídencíal pro-. pr,ópr,ia 'UDN.: opde" pant
pondo a compra das emprê- dãríos. do sr.' �aéerda mes
/sas conoessíonãrías de �er- . tram-se .contrãzíes. à aquí-'

j(if'iÇO pdblico. '

A mensagem ��9. ,0, 'pij.r.la�neI1ta� �uê
:701 encaminhada" ao 'Gon-, embarcou para �ra�nia" dia
gresso,

. através do Senado ,$e qúe ,0 Govêrno vcr4,ap-rQ
F:ederal. Inclue Q ttnte-prO--" vada

.
su,.'3. 'tas,a. 'm.à� .

pGr
jato. o' relatório e a' exposí- niar.gem,' í·�strita., Pt)!! ' iúà,
ção de motivos do Mínísté. vez,

.

o 4eputadQ ',Mmeida
.río de -Mii1a� e Energia, :,e as pinto, que também: embar
minutas -dé contratos. a se- ,cdu. para BrasÚiai,esta ma

rem celebra-dos, ru(�m de nhã, acusou o' Ministra Fia;
.

um 'completo estudo sôbre via de Lacerdli,'í de querer
a ELElTROBRA�. De' acôrdo acabar corri à .escoíe ,públi
com o artigo 4" do Ato In&,

,

ca- no Éra�il ..
'

O parlamen
titucional, o' Congresso Na- tar- do MTR paulista, disse

.cíona; terá um PI'::)Zo de 30 que' fará campanha 'nacío
dias para .se manifestar só- nal ,em favor .

cio método
bre a matéria. Paulo Freire. o .sr. Ulisses

, 'Guimarães 'que .tarnbém se-

SÃO PA1JLÇ), 8 (OE) guiu.para a CaÍlital do' país,
Debates em tórno da com- declarou que a. Câmara. Fej

deral deverá
.

aprovar 411-
preterívelmente a m a fi h ã,
substitutivo de súa 'autoria,
ao projeto de' reforma: ban-

i,ÓONVAD i3UHO
iOS·WO YB3S'
DlYlIV,8 "

"

.' Oom: á. crise da carne.' Horizonte. ,Os tornecímen- ,grallde :i)rócur�" Os comer- as Nações Unidas, a tE;SP

BYIl�!i'OI\ VUV.d " OI.3B�aN'3'-" 'O. bovina, a carn, de' ,jacaré tos provenientes do, rio Pa·, . eíantes
f

mandaram buscar invocada pela ·Arg'E;.11l;ina
.

UH..r; ,,1&. aI.:I está conquistando' ,o pala- racatú:.já estão seild� iD"-'
.

gríÍ.nde' qtiantid3:dr�. do :pro- para rcciamar a sOQer�,nn

SVIIIAIUI Sy" OY1:lVIIY:JY "

dar, da' . populaçá0
.

dé Belo sificiimtes para' atelider' .

a, Uuto em', Mato 'Ó'1:0i!::;;)" das �lhas Malvims,
-,..,"-----..--. '.' "

....._... ---,,_.--�----":'".�-,...;,.:.�-----...;.---.�" 'RIO, 3 (OE) - Está mar·

Uovernado.r >" do·. I,maZORas :. Na,,>�.t�o�:��í,�::.u:�� d�i:� {. ;t.����I��� 'Jg��;���e;.�;:w(
" ,. , " ,,\ '

;, . ,.' ,<, , ,.",'
"

I' �9�h�' s��tittda'fl'.j��l- »lira � Guaü�b�t�"o,.l?r., RuQ�iiS,'d�. '1110 se sa"be, ,asilou-se' na: autoridades regh:mais 8tH-
"
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Arrulla �l)ros, Dkdol' de"O ES';l'AD();' , �mb�\ixa, lQ,:U'rtlglltii,' ��:�i�o teúnidos>: �dlq_s, 1"" e ·ln
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COll.'to' ·D.�.:íhlbonS, �CgUii;all;:+os v�t�� d�··t(Hla-� 'jl11- Ita- 'pt:Ggrn�11a AlianSa 'p�ra d

,

,
'", " '/ln;éITsa' c�tal�iu�nse. pelp :"iell pronto re�talJclecjmClltO.

I
mara,Ly ainda não conce· Progresso. SCl"ão" debatidos

_____.__...........

'

MANAus, '8 ()E). ,-"-"' O sua prisão, decJ;etada e. e13ta ��.
. .deu saH;o-eonduto ao Almi- problemas relati"vos a au,

P P'
,

t'"
,

.

-

Governador Al'thur :f«lis do ,foragido no hitei'ioT: do Es·, Á, - \ _Tanto CâncUdo Arag-f\o,' tam- xílíos a vürios empreendi-

Joss'eguern OS ,(epa,'ra; 'IVOS p�r� a Aniazonas, I(JCl'lou povaillcn· tado, o il1estÍlo '. ocorúmdo <Ai.nda as Eleicões Chilenas 'bém Rsilaclo na mesm'=l em, mentoi' do ,Govêmo da

te os dois jcÍmiais da ,01)0" . com. Roberto Yans�n;- 5U'
, ,
','

baixada, União,

, Visita De 'Gaul,le S,lçao, que circulavam no: ,ple:nte de d�pú�ado e :reda., "

. . _ "

Estado. "O Tmbalhis:úa" e a' tor dós jQrnais, O fechá, ,DçiJ.eis' c1e7peréler ,as, eIei

"d;,izêhi."; Soldados .da, Po- menta' foi 'motivado pela' ções\pre'fljde'n:c�lais Ch�lel1.ítS,
lIcia Mi1itat El ,agent�s. ·da . i

.

',- ó' ,ica\1did�to Silvac!or' ,Ai-
Polida.. Pdlítica, 'interdita" p�bl�càção de. mn 'oficiá ;po', leúcle" prometeu' ,aos' seus

ran� .as sê4��: dos dois' ,jar- Tribunal ,de, C!0nt'l�;'.da corFCl.igiQnár�i?�!' coh1Un�s�
nai?, e: pr,�J?-e:eJ'am

.

"ted,e o UlÚão, 01Ú .q,ue, 'er,álJi, ,.�relp;· ,tas,. e ;Sb�i�li$t�s, iai�i-·"':u(h��
�orpo 'de reda.:tores. 'o �. Sc.-, cibna:d.as :as IpessoaF�h '�l1je 1'e- .��.

eretáirio
"

Manoel' AlltlllJÓS c(Jbt'lrál1l cli:nlIciJ:o ela t:;iupe, �__,...,._-.,---....;...,.-....,...-----------'�-_;"�.....

,

foi levado l'ml11 a Pel'i..iten.. ril:Üeild(m�üv, elo p)iíl1O' de
,

ciái:Ü1 do Estado. Outto foi Va:forjz�ção
.

EG�nônlica' Q.�,
tr,>tmi'foi'ido lJtd·a a. pnsao An'lazotlÍú, e llào lnostàral1!
esp'eéial da polícia Militar. contas na atlú\lnlstrâç(io'
O diretor dos jornais teve do sr. Arthl:1l' Reis em 1953,'

RIO, 8 (OE) - Prossegue fl'angos ovos e p81xe. No

hoje d lock-out dos fr.igórí- , vos
'

entendimentos • serão

fiGOS, 'deixando o' carioca procéssádos en�re fornece-

sem Canie. Em cçllisequên· d0res e representantes da 'M'" 1'-
.

,

h'
.'

·

cia, au�e��a7an:,�, v��l�à ,�e" ��!�!;a�ara 'solução do
_ azzl I assume 0Jle. � .

.
. presidência da câmara,Acumulação de Càrgo5:' �IOi Il (OE) - O de.p�ta- em Copenhague, re.vest�u�se

'CASTEl'O V''E'TA' do Rani:eri Mazzili ,assumi. ,de· JWlÍor êxito, 'contando
.

.
.

.

rá müanl'lã a. presidência. clff' com,. a colaboração decisiva
\ Câmara dos Deputados. F,"1·, das Nações Unidas. Diss�

BR,,ASfLIA, n' (OE) - O examinar o assunto. A re.-
,

. ' lando a imprenSa, ' o Presi- r .que a reunião contou. "com
PreSl·dent"e da RePública ve- ferida comissão; 'será com�

, J' dente da' Câmara _. Federal a ,presel1ça de 400 parlamen-
tou to�nll11ente o projeto posta' por representantes .

""" , '.

'

afirmou que, a, reunião, in· tares, representando 66 le-
relativo

.

a acumulação de dós Minis'térios'. da Saúde, " •
, ter-parlamentar r e 'a, li z a d a gislativos:

cargos por �nédicos .,do· Ser- Trabalho e Plane�,arri��t9. .

viço P�1?lí,�?!, contudo, de- além de um �embrO do

signou uma comissão para pASP.

'RIO, Il (OEI - Aguarda-
.

,ç a qualquer momento a

.íbertação do sr. Seixas Dó

ria, ato determinado pelo
Ministro da Guerra, Mendes
Pereira já seguiu para Sal
vador, afim de dar �l1mpri
mento à, determinação.' Sól- .

to, o ex-governador de ,Ser,

Ilhas Malvinas
em Fóco
LONDRES, 8 (OE)

quer cargo, visto que nao

teve seus direitos políticos
suspensos, mas foi depõsto
por, deeísão da Assembléia

Processo contra Coni continua
,

'

RIO, 8 (OE) -" O Mínts
tro da ,Guerra prestou de

poimento hoje no processo.
que move contra o jornalis
ta carícca Carlos :ij:eitor

CtJl1�, acus�do de ter viola·

do a lei contra a Seguran
ça Nacional. 'O Gal. Costa e

Silva, prestou depoimento
em seu próprio Gabinete
na Guanabara.'

.; ..
Carne de 'Jacaré faz Sucesso- ;'em:'BelcfHorizonte

.

,
,I '

.'
'

,
, , ,,' .' ". �'.. ,-

"

,

Fonte autorízaoa elo
vêrno: britânico ínrormou
hoje. que' a Inglaterra repe
lirá categoricamente ar.te

cOl11:pleta análise de sua:

derrota, dljl'al;tte' 'um l1fO-
, gm1na de tád;io. A �nfprmfi. -

,

. ção f0i ipublic�àt1!t' ,pelo jor-
na;}' 00' parti'dh" iCbmunista
"'�I ,(!, , ;, ff?

j r. 1_:{<+�1."�'-;'1 '

dõ ChileAfEf'j,§1i!{!1il\ '. "

,
.

��'. -="'" �.

'ONTEM E'HOJE NO' MUNDO
'�, -

'

;' (
.

-��_ ....�--_.-�

.

Arag'ão ainda nãó 'tem
-

. �
,

, '

sa Ivo ,condut,o

...
,

\.

f'CHE" ,iljo pode usar ,a 'comenda
•

.

do,Cruzeiro ;do Sul'
B,RASÍLIA, Il (OE) " O ----�.-.-.--_.,--,---,---,-

Otario OficIal de hoje pu-' 300. Postos 'em
blica 'ltO do Presidente da

liberdadeRepúblíêa, cancelando ao

Ministro' ,cubano Emes'to
"Che" Guevara, o direito' de
usm' a comenda da Ordem
Nacional do' Cruzeiro do
:;;ul. No TI;lesmo ato, retira
as cOll1end!;ls do Almirante
Pedro Paulp de Araujo Su
zano e Gal. Albino Silva,

NITERóI, 8 (OE)

NOVA FRIBURGO (Est. pai,ses, pendC!lte� ele solu

do Hio) - Prossoguem QS;' çi'io.
t,1'abalkos 'de. remução dos

corpos das vítimas do de

sa.stre', aéteo ocorriuo sexta� 13 horas de hoje, se ore·

feira' J� "tarde nas proximi
dades .da éidade fluminen
se de Nova FrÍbNrgó, Fal-
tam ainda se! túaniporta
dos 'à Guanabara ,+'7 cor

pos elos 39 qlli.e pereceram,
no clesastr�:, Os despojos
cl,jlS yItimas' serão (.linda ho

je transportados ' ,à Guana
bara para iclC1ülficação e

sepultamento.

/úüfirfâs Notícias: '

. ,,:-' ,

RIO - Pelei 111enos até as

tÕl'l10 não sofTer adiamen·

to, o Presidente ,:la Repú'
blica 'permmlecerá ,no mo,

. despachando 110 Palácio La·

ranjeiras.

RIO Nos bastidores

Polícia Política. fluminense
,revelou que todos os ele·
mentos considerados sub,

versivos, detidos no último
dia 2, serão postos em li,
herdade dentro, de 43 ho
i'as, O número de detidos:
ultrapassa a 300.'

f.

�----------.,--�--,----�-

quer coisa sõbre o caso,

\

Comunista Americano
Falece na URSS

,

dos Unidos, A dirigente nor,

:te-arílel'icana, faleceu no ül,
timo din cinco, quando J se

Elncontrava ,em visita a

União Soviética,

"Cara de Cavalo'"
, /,' . ,

Va i se Ent:reg:a' '"1���+ .

R.LO, 8 (OE) �' O à;'(VO
g(idó '�êrgió Nasciment'o

está. ag)iardando telefone

ma do, pandido Carft de

'Cavalo, para confírnitl,r a

hora eÚl que, êste se a.pr�-
senta�á à, p�Iícia em sua

pessedisV1s Girculam notí-' MOSCOU, 8 (OE) "'7' 30

cias de qiIe em conver,sa' nln, pessoas assistíi..àm' esta
com o deputado Amaral, ,manhã na capital soviética;
Pdxoto, o Presidente Càs,' aos fuenerais' de Elizabeth'
telo Branco teria" feito sel'i� Geiletlin, i)l'esjclen�a do par-

;ANKARA. - O Govérho ,tir a possibilidade de ser tidQ comuni.sta dos Esta· '

-tur.co pec1!u a cO!1voeação
.

feitO um·' teexalue no caso '�

,do Conselho da OTi1N, .pa· da cassação' dos direitos po
ra apreciar :;litu'1ção de líti.cos do sr., .JuScelino
',Chipre. FOFám enviadas ins.. I�uJ:iitschel�. '0 ·sr. -f\maral
trUções "ao. l'epresentall�e, Peixoto, rectlS;a-se a conver-,

'permanente, da 'Purquia na sal' sóbre. o assulito, mas

OTAN,' para sÓlÍcjtaçáo . (ia deixa. evidente que há qual-

(OE) '� 00111
de

RIO .,-' Para' visita ofí"
cia,1 de ';,3 dias ao nosso� país,
está sendp' �spe1'ado ama·

nha ina Guanabara, o ctmn
celer, do Govêmo uruguaio.
O '�r; Aleja,lldr0 Soi'l:iJa d�'
San Mart;n:' debatctá com

o lY.Iinistro do Exferior· ,'as-
,co dá ,G�l�hà, ',a::;�\l

r'

cOlú!'anhia. AfirulOU (, ad

vogado que copseguiu
'

na

PblíCia gar::l.11tia·· de vida,

para' 'o bandido, dêsd,� que
êle . se entregue ,às f,utori::-
dades�' -,

,'o • t

'1fAlerta; 1 em
-

-Cri bo Kennedy, reunião.
r

.(
BRASíLIA - O GovêrnQ,

atr,âvés Q,e sua liderança na

Câmara cios Deputí1dos, de-.

verá l!>l"opor á prorrogação
CI,a atuai lei do inquilinatQ,
que tem prazo de vigência TOQUIO,.8 (OE) O

até ó diQ, 3Ó dQ corrente, E sr, Otávio, Gen�vêia de Bu-

M d 'f' dqu,e ainCia :hão foi conclui- lhões declarou hOje pel"an-
'

, O I Icacão·· (j
da pelo Executivo,. a ela� te a

..
asselnbléiá do Fundo ,.

boração da nov,a legisla· Moiletário' Illternaciü11al ArligQ, 20ção, a respeito 'da maté-'�' reunidD. em 'Tóquio, . que é

ria. favorável a em,présttr::lQS a SAO PAULO, 8 (OE) O
longo prazo, no c,aso de Prefeito Prestes, l'4aia proli'
necessid3ld'es 1110netá,rios: segue: em sua campanhá pe·
mas pediu que tais" emprés- la niodificação do aFtigo 20
timos fossem':' registrado;;" da CÓllstituição Federal, ctn
pelb Fundo. Essa medid::J. sorte' çíue

,.

as éápitais, tios
pernlitirá à êsses. :paises, Est'3;ç,}ps })osso'm'. recebe[!' c

aos recursos do véQ"1;)W� .

por cemta das;q'lt
'

MOl'iet:;ü'i,o )Il'lt'emf�- .tas. Q,Q, eitcesso de,.·�r.í

--------�=-,�

Adhemar Recebe a" Ordem
.

"dos Capuchinhos
"

Batros, recdbeu comenda
da Ordem dns Capuchil1hó::;
:q,e ,acôrdo cmn :.i ;�Ol1lendD,
quando' m,orrer, o G<)Vtr:l�,,·
dor paulista dever-i ser se

pultado C0111 o hábito da
Ordem' 'dos Capu,chinhos,

SAO PAULO, a (OE) -

O Governador Adl.1eluar dt'
---_....--- ...._.-'--'--

Bulhões fala
no FMI

------------------�--�

CABO KENNEDY, 8 (OE)
,
' RIP' �- Encontra-sé na

'- Foi decretádo o estado Çuan'1b:;tra' recolhido à ca

de alerta '_;r nas instalaç.ões s.a de seu' pai, . o Marechal

espaciais de Caho Kennedy, Taurino dq ReseJlde, o eco

dtante da aproxirrnação nomista Sô�gio Ciçl,ade R<:)
DORA. MeÍ,'1-dúzi� de fó� senda. Ó l'ill1G do exopresi

guetes que se encontta,van}: d61ltlh dÇJ. CGI", 'foi libe,rta-'
atualmente ein Cabo' Ken- do por 'autoridades H1ilita

nedy, forlifi alvos de. todas res do nordeste, após gran

as"precauções por parte dos de série de incidentes.

espe,cialístas, afim de
.

que
o não lhe sejam .,provocados

'

os menores danos�,
.

Sudene
Reunida

..
. .,

'NÃO J,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SETEMBRO - Dia 7 de setembro foi reser
vado para o desfile _

das tropas militares se

diadas nesta Capital cuja presença nas praças
e ruas, deram brilho excepcional, à grande
parada na má�hã àe segui�da-feira, qiai.

As dez h<;>ta"$, preci.saII1:ente, teve, iní�io:' , t .. _: ,,'- ,t__..,_ ,

.

- á parada ci:nii�.q ,<garboso desfIl�das tropn�
· in.ilitares, s.Qh-'\�t}antes aplausos) da grandé

'. :: multidão, postada nos lugares pOl� onde te-_
".' 'f
riam que pass'ar os militares. ---_-------�,-�--:----....--"-----_-

A Policia Mili�ar.do Estado apres,�ntou-, Incrível! ,S:,o,�'�,.a_;ri,t,a,":g'en,s_, ,para v_ocê'

se com Mm Grupamento Motorizado, compos
to de modernas armas e viaturas, recentemen \T.,'te incorporàdas à Polícia mediante o acdrdo
do Ponto IV.

A magnífica. parada militar constituiu

'o ponto alto ds festividades civico-patriotaS' ""

da Semana da Pátria, transcorridá com vuJ-·
I

gar brilhantismo e com um tempo magnHi-

• OSVALDO MELO

i" ESPETACULO_ DE RARA BELE�A E

MUITA VIBRAÇAO CIVICA-! Revesflli-:se
de invulgar beleza a parada dos escolares na

:manhã bonita de 5 do corrente, sábado; con
;-quistando aplausos da grande concorrência

que se comprimia, na, praças e ruas da Cida�
-de ,que marcavam o itenário a ser observado

pelos escolares, que primaram pela disciplina
correção e muito garbo durante a parada em,

homenagem 'à semana da Pátria.
,

Cêrca de dez mil escolares desfilaram

sob os aplausos da multidão, todos eles cs

meradamenté.úníforrcizados e trazendo suas

balizas, que ,deráfi' ao 'de'sfile,: p�la primeira
vez em Florianópolis uma faceta nova de me

morável acontecimento.
Bandas de músicas, 'de tambores e cor

netas puchavam as formações
_

escolares �e
todos os estabelecimentos de ensino da Capi
tal formando o Instituto .de Educação' Dias

Veiho, com cerca de três 'mil e qui_!lhentos
" .

� .'

alunos. ';

A impressão/dei�ada" pelos alunos
.

de

nossos grupo.e,esco1as d e�ducação e ensino

não faltando a presença das escolas de ensi

no profissional, do SENAC e SE��I e In-
dustrial, Colégio Catarinense, Colégio Co.ra
ção de Jesus, enfim apresentando um COn)Ltn

-

to de raro brilho ,deram à Cidade, muita ale

'gria, vibração, pois, desc1� ..
?á muito;:; an_0s, 1

9

florianópolitano não assisÍla um espetacu,o
• como teve oportunidade de apreciar nêstc
•
-- ano.

PARADA MILITAR: f L'....

<:0.

de Letras Brasil
"gitiplos representantes: .. Jio":,, a ninguém - jamais é dado -

rácio de Almeida.' Othon eximir-se às fortuitas cír

Costa. e Walfredo Machado. .cunstâncías de' .que pode se

Mas somente pôde ouvir o achar rodeada a s1;1,<:L desci

primeiro; que exgotou -com·,·- da ao plano terrestre, 'lém
'pletamente todo o tempo de que o momentoé, de glo
reservado às sessões,' fica0;- ríficação de um Poeta.

do-lhe ainda muito a dizer.' 'Goncalves! Dias, reconhe-

Tôdas as reminescênoías
, cído' por Alexandre Hercula

históricas, que, H'orácio ,de, no, corno bem acentuou Ho

Almeida conseguiu désenro-, rácío de Almeida, uma das

-Iar, perante, o ouvido atento, lídímas. expressões da .. Poe-

'da numerosa e seleta assís- sia em, lígua portuguesa,
tência que concorreu a essa p'restou, além disso, ínestí

reunião de acadêmicos dos: máveís serviços "à, cultura

vários Estados ,d,<:L União, a' nacional. Como soube aceno

respeito-do .poeta maranhen- tuar Q, conferencista, a: in

se, .tratando de sua atuação',
.

vestígação científica de, tõ-,
na vida intelectual do país" das,,�'as nossas riquezas acha

quer como lírico, quer como v,<:L-se 'na dependência de; es
hístoríador ou índíaríísta, trangeiros, que nem sempre
mostraram realmente ,<:L gran sabiam agir com a elevação
d�za da obra realizada por de vistas que se requer em
êsse eminente vulto das, le- ,tais atividades. Se Martins,
tras brasÚeiràs, ,parecendo ..

'

-Spix, Castelnau .que foi um

nos apenas que o conferen-, dos-' últimos a vir prestar
císta devia ter sido um pau- nos sua cooperação para 0-'

co mais comedido' nas_ suas conhecímento d,<:LS cousas do

referências a certos -porme- 'Brasil, prestaram-nos, bem

nores da vida de Gonçalves como .alguns . outros, .' bons
Dias que muito, bem podei)? servícos, houve gente que'
ser 'olvidados nas solenída- sor±lE}nte aquí vinha para de

des comemorativas da pas- precíar-nos. O Govêrno bra

sagern, desta para outra-vi- ','sileiro tratou, por isso, 'de'

da melhor, -do nOSSO ,gr!!p-d� , nomear comissões, constitui
poeta que, não podia' mesmo - das dé brasileiros, para se

ter' . passado pela vida encarregarem dêsses impor
�m 'branca nuvem. porq_ue ,- 'tantes. .ramos de investiga-
-----'--

'

: cão' científica. Uma dessas

�o�issões ficou sob a
.

che

fiad� Goncalves Dias, repre
�entando tal' incumbência,

,

,de'"qt.ie- êle se houve com tô-
'

,
'da" eficiência, um dos:maio-

_ res títulos O:e ,glória do. nos"

sa imortal cantor. Mas até '.

nêste p'lrticular, Hor::í.cio. de

, Almeida não qtiiz _

deixar tie
, fazer: algum?s, refetências a

-- p6ssíveis, conquarto não do

P'U&,--8aut� Sara',VI< '4'f>" cumentadas d(lspaí�as mo-

W8TRET'Tr , raIs dos membros de�sas', co
• missões científicas brasilei
,

ras' recaindo tais, cenSUr!lS

.p:çitlCiPalmente ,sôbre ,Ale-

Vende-se um terreno' ná mão e Gonçalves Dias ... ,

praia de "SAMBAQUi" �'n1e. Ressalvada essa preocupa
dindo 23 mts. de frente p. cão, no mais est�ve magqífi
11 mts. de fundos. Tratar �a ,'OI. cerimônia de Horácio

Pelos Tetefon� t3861'31!74)' d� Mmeida\ a quema:presen-I,..,
tamos as nossas feliCita-

Nada' oe
REBITES

!iXljl' f'J')' .�;I:� "al'!,I)'

Lona de freios 0oLAU!'>.�
- 000/. méil;:, nu "prOl'elta'

,
'

ment.) -981.1 Lona-
' ,

,CASA DO), rREtO�

,

Vende.;se

com o sr. 'Câmara.
8.9.64

, ções.

.Homenagens a Gonçalves
, Dias

F. A:' L. B.';,- nêste cícío inten
so de' comemorações em ho,
menagem �'Golça-Ives Dias,'
no último sábado, 22 dooor

rente, para ouvir a palavra
erudita de três dos, seus Ie-

r::!!:,'g.,J:.tJ"lr-'

� UMA CASA ,NO
JARDIM ATLÂNTICO

,Cada compra G'E que você faz,
dà direito a concorrer ao sorteio.

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

GRÁTIS

FAZEM ANOS HOJE

Arnaldo S. Thiago

Mais uma vez se reuniu a

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

, tiÍl
Atenção Contribuintes do direitocpor leis, decretos ou

I. A. P. C. Residentes no ,Va· portarias." Nunca, entretanto,
le do Itajaí: - Para conhe- condícioneí êste atendimen-

, cimento dos contribuintes e to ou .auxílio a uma recom-.

beneficiários do Instituto pensa .rnoríetãría ,

ou mate

Comerciários, residentes no ríat tendo.sempre frisado a

Vale do Itajaí, vamos trans-. todos=os .que me procura
crever uma -oarta do. Sr. Jor-

-

vam e', procuram que nada

ge Hermínio da Luz,' tuncío- mais faziá do que minha o

nário do IÂP,C, que se diz brígacão de funcionário.

prejudicado pelo ,cidadão Agora chegou ao conheci

Oscar' Martins.zresídente na menta
-

que o cidadão Oscar
cidade de Itajaí. Martins da Silva, 'residente

em Itajaí, usando indevida-

Florianópolis, 4 de setem- mente meu. nome procura

bro de 1964. ludibriar a bôa fé de segu-
!lmo. Snr. rados, prometendo-Ines re-

A. Carlos Britto solver suas situações no

ResponSável pela colnn:1 I.A.P.C.

"Previdência' Sodal" Desejo esclarecer que nun-

Jornal i.A Nação" ca atltorizei nem autorizo a

Itajaí
'

quem, quer que seja <:L usar

Prezado Senhor:' do meu nome para solicitar
Sendo um: constante leitor propinas, gratificações e co-

,da sua coluna "Previdência brar por in{ormaçôes ou ser

Social", publiçada nos jor- viço� pór' mim. prestados.
nais 10c,<:Lis bem como' de ou- Gostaria que V. S. desse

tras cidades do no'sso Esta- pUblicidade do presente es-

do,_ dirijo-me a V. S. para clarecimento, ainda que,

pedir-lhe que, s� possível pU-, com _ pr,azer estarei sempre

blique na sua coluna o fato . a, i-nt�ir'l' disposição de to

que' a se[;uir narro e que a dos os segurados que vie ..

, meu ver é de suma' gravida-" r�m' procurar-me nesta De-

de:
, _ legacia do'IAPG".

,

"Como y. S. sél;be, "sou 'Certo de 'poder cont'ar com
','
funCionárib antigo do IAPC "sua proverbial "atenção e'

,

,,' ne.s�· c�dade onde 'sem-' muito grato, subscrevo-me

'pre procurei el p�oguro aten, } atendiosa�ente
der e auxiliar a todos os se

gurados naquilo que real'
mente necessitam' e que tem

Jorge - Hermino 'daLuz

.-.

20
MESES

;� PARA·
PAGAR
Facilidade como esta,
para comprar 'O·E, ..

'

'nunca mais!

UM FERRO AUr0MÁTICO G·E
Não é sorteio! Ao .comprar sua

Geladeira G·E. vocé ganha
de presente, na hora, um
ferro automático G· E.

. ..t
Sr. OSNY CONCEIÇÃO

motorista

Missa de 7. Dia',
Convite e Agradecimento

, SRS PASSAGEIROS.
De Florianópolis para Imbituba � La

gq-na - Tubarão - ericiuma .. Araranguá
r_c

'\ti
es e Pôrto Alegre;�,:viaje p�los confortá..

'�9ibus da' EMPRESA SANTO ANJO

(')
, ::!\!!' �.! / I �. � X x-

'.� õ' _ .

:, � �'(j _ �asamento: Sábado próximo na Igreja São Luiz,

, �

I :re�r�s&á a trerimônia do casamento de - Rose Sa-

,1' ,

'lum, com o sr. José Salmo

� i :&1 �.• "i � .�,._ �,,�; � ��=�::��':.,
\ 2' •

,

)contecirnenIOS. Sociais

c7\, U{..__L...,t_

I,

o casamenta de Irene e Aderbal é
assunío em sociedade

1 - 'As 17,30 horas do último sábado, dava entrada na
Ca tedral Metropolitana, eaprícbesamente decorada, a
srta. Irene Lacerda, acompanhada do elegante dr.

Theodoro Atherino, para no altar môr, junto ao seu
'

noivo, dr. Aderbal Rosa, receberem' a benção nupcial
- O lindo vestido de Irene, em. tecido' "Chantung"
'trabalhado a pedrarias em suaves tons, foi eeníeecío-
nado por "Haní l\fodas", e'também, o delícado dea

"dema, preso ao fino véu,�.no alto penteado, que me

lhor emoldurou.o rosto da noiva. - Pequena tornou
se a Catedral, para os convidados e curiosos que ad·'
miravam a suntuósa cerimônia. A recepção aos eon

vidados aconteceu nos salões do Lira Tenis Clube, soo

bre a direção do já consagrado sr. Eduardo Rosa,

que sem dúvida merece 'os melhores elogios, pela de

'coraçã3, e pelo esmerado serviço de bar e copa. -

Entre os convidados anotamos: sr e sra. dr. Newton

D'Avila, sr, e sra. dr. Renato Costa, Deputado e sra.

Ruy Hiilse, sr. e sra, dr. Euclides Cintra, sr, e sra, dr.

Claudio Di Vincensi, sr. e .sra, dr. Djabna Araujo, sra,
Iná Tavares Moelmann, sr. e sra. 61'. Roldão Consoni,
sr, e sra. dr. Sergio Uchoa Resende, sr. e.sra. dr. Fran
cisco Grillo, sr. e sra. dr. Theodocie Atherino, sr. e'

sra. dr. Orlando Goeldner, Sr. e sra, dr. Murilo Ca

peIa, sr. e sra. Aq\Üles Atherino, 'Deputado & sra, Fel"

nando Viegas, sra. dr. Mário Ferreira (Ida, Almiran·
te Murilo do Valle e Silva, sr, sra. Antôn�o Apóstolo
Constantino Atherino e sra. Deputado e sra. Walter

,Z;guelli, sr. e sra. dr. Walter Wanderley, Secretário da

Fazenda e sra. dr. Eugênio Doin Vieira, sr. e sra. Ney
Rosa, sr. e sra. Ageu Medeiros,l)'ilho, srta: Zilda Gou·

lart, sr. e sra. Josy de Olivéiril; Cronista Social Laza·

ro Bartolomeu, Sr. e sra. Esperidião Amin, sr. _e sra.

,Heriberto Hülse, dr. Constantino Dimattos e sra. sr.

e sra. dr. Stavros Koizias, sra. Ida Filomena, Deputa·
do Genir Destri, Srta. Jussa Cabral, sr. e sra. dr. Car

los Alberto Lenzi, sr. Paulo Cabral Srta. Maria Hele·

na Bauer, �r. e sra. dr. polidoro San Thiago, dr. José
Hülse e sra. sr. e sra. dr, Luiz de Souzà, Ana Mll.ria

Valle Silva dr. Paulo Pereira Oliveira, Rita de Cas

sía Viégas,'Luirl Alberto ,Cintra, Elizabeth Silveira de

Souza, Lúcia D'Aquino D'Avila,' dr. 'José Matusalen

Comelli, Silva., Hoepcke da Silva, sr. e sra. Amilcar

Cruz Lima, dr, Odson Cardoso e sra. sr. 'e Sl'a. dr.

Caetano V. Costa, sr. e sra. Damilo ScIun,idt, Cronis·
ta Social C�lso Pamplona,'Elzmha Bonassis, Roston

Nas.ciinento, R.egina D'Aquino; D'Avila, sr. Mareilio
Mec;1eiros Filho. Terezinha Am.in, sr. Adolpho Zigue}-

. li sr. Edgar Pinto, Patricia Regina Lins Neves, Esio
Francallaeci .. , ,. ",. .'.... "" .. ",. ,.""

.. ,.,

- ,,��...,:,���--':-,..

f

-xXx-

2 - Ieda Maria, "Miss Eiegante Bangú": Bastante

movimentada aconteceu nó, último sabado a soirée

nos salões do Clube' 15 de Oútubro, q�qndo dez srtas.

'daquela sociedade, na passarela azul, com bonitos

modelos de José Ronaldo, concorrerão ao titulo Miss

Elegante Bangú Clube 15' de .Out':lbro. Menção honro

sa, Maria Helena" Suplente Shirley e Miss Elegante
'Ieda M<:Lria, que foram ov_asionadas na festa em pró
do Asilo São Vicente de Paulo. Foi 10t::utor oficial da

parada de elegância, José Oldair.

'_ x X x-

3 - Os 15 anos de Heloisa: Na bonita. e confortável

residência do ,casal sr. e sra. Joel Moura (Magali, re·
alizou·se no último sábado, a movimentada e elegan·
te festa de 15 anos, de sua filha Heloisa, A brotolan·

dia compareceu em pauta, para homenagear o broto

em fóco na sociedade. .• .. • .... ,.". .,.',.,
...

-xXx-
�iC M»fiR<F .• :;0 Ai,:'

4 - Em nossa cidade, está se realizando mais uma

"Mesa da Masonaria" - No Teatro Alvaro de Carva

lho, ontem, a ,<:Lbertura das reuniões interistaçluais da

Masonaria.
,
- x'X x-

5 - �a Bahia, terá iníc�o �a pr�;xim: semana,.mais,
um congresso do "ComercIo LOgIsta. . .. , , ... ,. '"

, '!"'"" LuiZ Carlos Campos, ,um dos Caixa·alta, da ci�

dade de Joinville, é acidou frequentador do confor'

'(ável $'Bar do �oteI Trocadero. ����;Jl�' . ,

7•
• ,,-,-: I �,* X ii! �

.

:r· "-H�:i��:- O sr. e a sra. Cesar pe;e���-em sua co�.
:: ,:a.vel :residência, no próximo, dia 18 recebem con ..

Vhlf',''13, a cerimônia do casamento da bonita e ele

g(_',n�e sra. Celesta Pereira com o Brigadeiro Dário A

�buja.

PROPAGA'NDA M'ÉDICA
Importante laboratório -oferece oportu-

.

nidade a jovem que tenha gosto pela propa
ganda médica. Indispensável possuir curso

secundário completo ou equivalente. Cartas
com amplas referências e fotogra iâ 2 _,aixa

139,.. ,
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