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· \ expulsão
NAÇÕES UtllDAS! Mova York, 12,

-

(OE).- O tonselho de'Segurança da ONU,
.reüniu ..se mais uma vez onlem, -para exa

'minar:i pe�dê.nci� grego-Iurta!' lla ilha de

Chipre, sém contudo c'hegar a decisão 'II

guma. Enquanto isso, o Arcebispo' Maká·
,rjus enviou missão diplomática á Moscolí
para pedir auxílio sóviético. para a expul
são de estrangeiros da ilha.

III!IYIF2F I .:
.•

M' & •• ,u,:e_ui li

Com grande destaque fbi

amplamente divulgado: pela
Imprensa b_r:ls·iiê'ira. o dls

curso pronunciado pelo 50-
nadar !tonal,o Ramos. da

Silva, na .úíríma' qulnta-tel
ra, na Câmara ima.
Comentando

'

reportagem
publicada

.

no "Correio dà- ...... -- --o

padre làg\e Substituto
de San Thiago

BRASILIA, '12 (OE)
Na qualidade de primeIro
Buplenta do deputado San

t�go 4' Dant;:u;" Ó .. padre
Franc1seo Lage, ,

ex-ri1em

bro da comissao nacional
de sinclicalização rural, de

verá. ser chamado a assu

mir uma cadeira na· câma

ra dcs deputados. Aconte

.ce, entretanto, Que o ';�l--·

cerdote está 'l.lreso· �m Mi

na�, já que :fio i ellquadr.fl,"to
· como envolvido· ém UtoH
subversiVDl.

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

PROTE�TO
NICOSIA, 12 (OE) - O

.

. general chefe' das forças
43· ONTJ etn Chipre dirigiu

. P(otcs�;J ao' rj()E' pr.esidente
·da

.

república (1f;v1 .....<f ao' fa
, to' 'dos tnrco-cipl'iotas pros

. segl,lfrem na OOSét:\lÇão' d:1

e;;�l"ada . que ligu a'· locall
dade'· d(� Togos' ao 'castelo
de ·'Sallto. Hilário.'

. ,
.

Inquéritos Serão Apressados
�AO PAULO, 12 (m�):"'- p'roc�ssQs 'sobre M fli>ca!s

Atitotidâdes da fáb' estií'; já foram !?-uc!1mfnho,d0s ii
a:p�essando 3. conClüsão. dps COI, devend0 SI�r f'OUC�lll
iY.;;'l1�':'·t,..!,: sAbie con'u�)ci\,o d�s b1ais 120 tnrluüritos na
�la delegacia do lmpôstà 'prÓxima semad.
dr' renda em São'Paulo. Os

•
� ,,/" ,.� f:'
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Manhã", a . respeito, de ar

bitrariedades e víolêncías
cometidas em vários Estu
dr�s contra presos . polítíeos,
POl' elementos Üga�ps.,no
Govêrno ·Pede.l'fl·l, o ,Senedor

• ., . -'<. 'to ..

cabarínense apclOti ao Pre-
f'ideÍlte da Rf;I;\:;l)lir:a, para

.' que. sejam upul'ádas "às' (ll'
. 11lÚlcias (Í!i,que'1.c ,n:la[ut�l'i'O
da Guanabara.'

o DISCURSO
. ,

. .

CON$TRun� 'A Tni�NQUI·
.LIDADE

• <

Pro,Me�l'l;ngC), . a!itlnclU' Q

maiS' jovem tatpgl'f.l.ute' elo
fkn�d() n�deJ"2],: .".Wio subs
crévQ as� donúncia,.8 forl'l'lat-:i
est�,nipadas. . j,OS �, Jop'i.a1s;

--�--.....------------�.--------------------

,

Você poderá
comprar muito
mais barato

II

f ..... ! ('

. porque reluto» ��n. acreditar
q\AO" no BrasU ocorrerara

'tais fato�.'; .E contínuando
. deetarou: "Não é' possível,

.

nem acredito, que
.

se permi
ta a capítalízação dó ódio

por menos' que óleo seja'
quando dizemos e afi..."'lÚa,;
mos 'estar-se buscando cons

.

truír u tranqWlidade."

dos' ou dos suspeitos, nÚ9
se 'aviltruldo os valores mo

raís que ínspí raram o .
mo

vímento revolucionário."

I TAC- GRU'lEIRC -90-SIJL-7111i,.JIJ({}',""�'
o T F M P I) ({\l'�kl!r"l"\(II.l' )

. {$intUi.'l do Uoiei.ll:u t'c(lm�Q'·oJ;�1!iw, �,.. .

A. SE�� �Jl''''''I'.), ",�lj,i�.. nU" ii'" 'r'·l.'� J,". trn

4ta 13 de setembro de _t�l.l)':l '. .,
J;l'rente Fria: Em curso: Pressão Atmupfcrica Média:
1018.0' mi:l!)Jarq;;; 'I'emperatnra Média: .JJ�i,O" CQut.igra·
dos; Umklarío Jtelativa 1Ué-tfi.tl: UI.),UflÍl; . �'ii:nio:sidad�J; .

35 )11'1:11,3: NcgaLi vc» -. 12,5 mrns: Instável ,:_. Nc-VoQtro
C1.:mular - Chuvas esparsas - Tempo Médio: ES-.
tav.;L",

;.---,----__ ...._.____I.,.,. •.
:'. i .

a

diligências pura prender o

matador do detetive Loco-

..._,-�--

HRASILIA, 12 (OE) -r-e-

O Presidente da hepfrbliea
e,�tá 'na .obrígação de opor
um" "basta'). no '. vêndaval
de macatísmo prímárlo

.

e

selvagem, que se abateu só-
: bre as u!Jj\'e�ldadcs, após
a revolução. Foram pala-

.

V!'D.S elo deputado paulístu
�Evaldo do l\l111elda Pinto:
verberando atívídades fiO;,
lpeJiWfi rníütares, nos ínstí
tutos de ensino superior do

[onfra
'

'in ênriô�
demente naquela Oasn do' conlrecirnento do Presidente
Poder c.egislativo,· prorne- 'Castelo Branco, afim de que
teu levar as palavras do '1'0: sejam tornadas as neces

presentante catartncnse ,O.Q sárías providôncías.

"3

"CARA DE CAVALO"·: N'õda Ai·ndâ·,
Sôbre a sua, Morte'

Jncen'dio' no :'Mar
rvr:I.AMI, 12 (OE) o

cargueiro 110rte-amencauo
Floid Explorer, lançou UlH

SOS ,da :'\t:<�ntico, cnqLW11-
to ,que sua trtputnção ro

fuglav-a-sc n,.presHil!êamcnt�)Jhorar, pcís acaba de ado- ,
. .

·num .pc:tn.lej·!·o: Todos f:[I'-tar [lwc1idtú, espectais de-, : . .
' .

rs m Ilesos, lÚtlS'{) Jnc0nrl'ir,poís do U111 encon t'ro q lI';) ,. Pós lermo ll" hIstória cio
mo.nll1.\'e ('om· representa�J- .

.

... . . Explore):" ..muHa .. oonfl,s,:O cOm :'l.S trs <ia, pol.icia judic·iária ..

-�--�-._----......_, --�'---r- __--'-
.
._"........ _

;;i'

país:

RIO,'12 (OEI - O dote

gado Venj.urn ela c!olf?:,ncla
de VigHanci8., declarou que, ck. Acrescentou, cntrctan
ate o momento c1p�('f)l)h!:- to. quo n;� coisa vão. me-

1:e1-

.
'

"últimas NotíCias'
ONTEM' E HOJE NO MUNDO

-- A segunda auc1itqria
mEita_' deeretou à pnsao

preventiva do prefeito e

cinco vereadores de Qi;as
co.

- O dcputado CantidlO
Sampaio devçrá assumir na

próxima terç,,-feira a Se

cretaria de Segl1l'al1�a PÚ

lYliea, cm subst.iluição. no

genel:�Ll I\'allhón Gonça]..:
ves Martins,'

.

, I

,.:. A federação. n'acional
dos marithnos cl.1co,minhou
l11cnioriul ao ministro da

viação sugedndo medidas
ac'auteládotas dos interes
ses das cUversas cate'gorias
filiadas fi entidade:

'

.- O presidente ela l·e·

pública francesa, ;va,i �cr Çl
personagem l)l'incipal '-;e
um filDle que estil sendo

preparada �)or
. dois dos.

mais importantes produ
lores. ela frança. De Gaul
le,. ês",e desconhecido, será
uma obru. totalmente 'his
tática baseada em' . dÓC11-
me),1tos inéditos, �egl,llido ,

inforinaram os ;·.Pl"tldutC?r:=s.
-

>Divers(3,s. l�1QgilS. .que·
iletldiam

.
bon1l.s

..
!álsificados

elo 4. centenário dó Rio
foram détidae na !panhã
oe iíoje: Nff pól1cin. êLeverão

os, responsáveis

,As�oóação ·'(oral, d,e JJorja ..

.nõ'pçliS,: Alliv.�r5ª(ip,:,
'r,

f
'.

..
. ,

'l)
) .�

..:�_'
--,

}'>;·i:t·�. -�Z:"�_.��:�.:. 1:-'�: '�;'�,:" �:. ::Z� ,�: ,,,��\'�'�'

RESroNSA!JILIDADE

Aecntuou ain::la o fíenado"

catàrtnenso OU" nÜQ ser.:.
perdoado .. aQll€.1\' que' trans
ferir p(l,TliJ, Se1J.� .filho:" ,(111 p:
r.a' 'os 'gI'raç(Ies. f1l\n'rrJ,�/ I

l-ÇS,pO��;H1:Íilidà!cfo dI:) entrar
1'8i, !l1'.utnl,11�d05 ". cada: -ve
mais o pl.-ofUlJdq5, senti1l1(lr.
tos de, '\<indita () de de:;f(}rrr;
p_olí.tica:" .

Cofrup.ção Maior QU� ,a' Subversão,
IÜQ;' 12 (OÊ1' ::. ';A . sub- çiê' �Uà .úl!ln�A ,l'n trevls7;'

,versâo llu.b é tií11'tci. ·{Jr:J1J.� l'OJ:U'·Q I'l'�B\(l�lJ�I.' ,7�1. }�1'-
d� ���rüo;.. 't: � .. c�.n;uP1��i) yúb:.;lr:(t. ,5ôl�lT, �()� lúqu'�rltül'
.I3!o �'lÜ'ijm�.1j\ô,"s .do.. :'liJnd- -ptilidáis �li'Utnl's.. :Neg.0Ú
ra11t�. P���fó':-1�O},;i;;�10,: J)tl"�!'·. ler' Wo. s,iiÍc'ttái; .. rio·nls Y'::'-

derit.� da: cdI., O �'U.iÚ�·� p!l5 ·.'lw.ri Ü...çornl;�sao o. que
f�z :dJf�lara:ç�S. '

a
.

'tésp'*'Ltt pte31d�.'" .

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

"

Prefeitó e Vereadores ÀClfsa'dos''.
" ,

de'Subve��9:" O:
SAO PAUl"O, 12' ({)li:) _. dõ�bzáf;CO. 111qucrJ.t.o.· Po i-

A S�guudà AuditorIa M11I- éia:(1vliÚ-tar. os apontou,
,tar, ·sedi-'ada eni 'Sào 'paulb como cÚlpados elo ativida

dJec_r�tou R prisão prcven� dÍes. subversiya;s .e· cori'Up
Uva 'do Ptêfeitô Hk:m Sa� rção:
lazar e mais 5 vereadores

'

." '... J ••.

�:;\ .:. "

�

M�akarius pede auxilio a URSS para
,

\ .

�

�

......

'

dos, estrangeiros da ilha "__.�����ifo""'�no
-

.

Encerrado 'o curso ,de jorna�
lismo com homenagem" a

.

Arlind� Pasqualini
Com unJa homenagem

.

a com' o Sinclic"to dos jorna- jot..Adão Mirandà," presi.Arlindo Pasqualini, um· mi� listas profissionais.
.

dente' do' Sindicato�' tlizehcl0
. mito d� silêncio, foi eIlepr-. A homenagem foi prOpo.B- da .importáncia' db [ctÍn;õ
rado <> curso de J'ornalismo', t.a pelo jornalista· Domin· ..

que ora. se encerrava; lou-
ministrado pelo . professor gos Fernandes' dé' 'Aqulno, v,'J,nclo a Reitoria da UBC
Fràncisco Esco.bar Filho, Diretor·Gerente. ele "O .ES- pela, notável promoção. Fi-'
sob o patrocínio da Relio- TA.DO". naÍlnentc, C'ól1gratulou'l'e·
ria 'da USC, em c.olaboraçáo Após, .'l.ísOIl .

da palavra' cí com $ os ,-"partiéip�inte5 'do
ourso, . agradecendo à pr�
·sença. de todós:e �s ex.celen- ,

tos aulai\ miniiitli'ada;s .pelo
l)rofes�or Francisco' "Esco
J;mI' .FiJh:t
Ont{jm; o mais antigo

'Diário . de SaTil,a Ca:tarlna"
prestol!l ljlgnificati'Tá hotno
llBgem ::),0 Dr. I"rancisco És- ..
eohar, Filbo, of�recendo no

veoorano 11o'm0111 ele im

'l)xensa útn :ja.ntar,· 'qúe C011-

tot,i óoni a :p:\ls�riça do JaT.
Ad.ão Miraúda, prcsideiüe
do Sindjcata do Jonmlistas,
Dr. Elpídio futboim" Secre
tário da Educação e CuFu,
rl1. JOl'. Otmmr Atitón!o
Schl1ndwein, ·Jbr . .AInfua,t c

Silva, Diretor de Divulga·
ção da. use. o jantar foi
realizado ha residónC!a do

·JoT. Doli'lingos FemuJ.ide;-; de
AqU!J.l0, 'Dirét6r :. Gereúte
deste Periódico, que e1'n ho
rne dos presenk;s saudou o

1}Om6nag&léló.,

Ao agradeCei' o Jor�aliD'
tu, Escobar Filho, préJl'lwr-
ciou belíssimo ; ilnproviso.

�-�Oo
, . ..;,�Vi.�i?�':'. ". ,-'

'lvtonlev.ideu volt,}' a: TtãítO'u;tjdade
,

J..' ..
• ,_ , ....... ,�.• _., ••

MONTEV.IDll;U, 1'2 (OE) com ateútl1dos a bom,bas c

tl;bpeii�l?\�ç· ruas, dC:;de
qu.e -emi ''On'Lgnai ro.m}w'!

telaçqcs;.� diploll1aLicas com

Cuba.

ce a' noticia s':!:,;i.l1r!n :1. qn'll
3. policia/havia liquidado o

bandido C::11"<1. tl<,;
.

r(w:tlo.
D{'d�rt')\l··'quP ('3M JmH�ldo

Complehl, hoje, mais um

ano de vida a Associ,'l0ão
Coral de l"loríanópolis, e�·

leio n'1:iximo
.

dn movim"n·
to cultural cm n03sa torra.
Quanclo' hú (fuatro unos

,at.rás 8presentava�50 no, Tcn·
t�o Á}Vq1'O ele Carvalho, n:'\o

penSáv.m110S· nós, qüe tal

Associação, alcançarss0 o

êxito c o. conceito que ho·

je goza nos p1eios culturais
e ·artístieos ele n06sa gente.
Assim, é qué, após .lutas e

.

giÓrias, éles irão mostrar no

Rio. ele Janeiro, o. nosso. 1'01-
c10rc

.
trio c1esc:onhpei(lo.

·Com ó/;ise ftin,
.

movi1.1JCllta
se o Centro Catarinense da
quela cidade, tão. fmbuidô
que está' em elÍíundi:i' nos·

so. Estado.
No

..

c.onlH,ndo dacluclaS voo
.

ws, acha-se a figura 1'\111·
pios c simpática do M'aes·
tro Aldo Krieger, o que por
corto, será alvo de luúl11c.
rafO- fcHeitaçpos 0 hOl11unU·
gells ilas comemoraçõeS pro·
gtamadáEí:
provavelmente, também'

�et� l,al1çada,' a cllmiJunba
"PHÓ-ARTE-CORAL", que
COmo fonias ifl.[01'l1u\c1liS·
destina-�e [L aquiSição dos
novás unifo1'lnes. ,�c"C I"CF!

U!;ado3 no ·ciig ":i de nüYelll'

bro, numa l\uD,iç<,úJ d.� Cu-
11')". nO Teatro Aliiaro de

cal\1�lq,o .

l\q1}j. quetemos deixar

PÓ�S�$ fe1iéitações .Il elôSl'!l

J6v€� da Assõcial;��o. Co·
l'aJ � ao �ell Mae�tro, e o

qesejô de, que quando vis

.reu)' do Rio de Janolro, tra
gam

J

8l11' SUL\ bur;o.gcm 11m

lopg'131ay de músic1:l:�, Catl:L-
...... .;!J

,'.. ::l.�
..

:��'

"�

- O Loide' Bi'asílefro c

Cia, vão· realizar concor

renda pública para vend.t,
cómo ferro valho, do sete
navios. O presidente' da

república já autorizou a

operação.

_.- O Iuracáo Et,hel, cu

jos wnlos sopram a ''1'010-
. cidade de 110 kilol1letros
por hora,. alca,uçará (l;)

Bermudas ama�ÚltL, '

_:. Dentro de 10 d.ias ha
verá· Ullla soluç:üo iJara u

CUBO elo aumento sillal'ia,l
dos aeroviórios d,e São

Pn,ulo. A illformar;fio foi

forneci(á pelO sindIcato dJ.

categoria.

. ,

..
� A agé'ilCia para o de

senvolviinento: inte:tl1ac!o�
l1àl concede.u· en1;présti�lO
a HOlidútas de 2 biLhões de
tl61ares ,para a' COl1sttuçàu
·de. diversas casas destina.
das às· famílif!.s modestas.

·VENEZUELA,. t2 (OE)
,tTni. grupo ·de'. elellllento"
dài'i chamadâs Fotças A'i:�
màdas de LibertâçB,o Nâ-

"
r .... _', .

eiom!.l, toll!bü de ::Lsa!to,
po oaçi1o' de '-Tu,rocal ir
.

duiank. 3/
. '.�

, -I'<·-t:.!."
-Qu' � nd·o·?" 'on' ,Je?....... ,

'

..
a.· , �. ..· .. ·u •. !!'

,.-0' _. , " •

.

..l. De onteni 'pata hoje, em.
Moutevidéu, finalmente 'vl-.

veu ull'là noi�e j tranquila.
A. Ca"pital ,Uruguáia, vinha
sendo .� �gitada inclusi've ' '

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

:Go.V.êUl0 nã'o'ConcôrdaJá corn".
�

�
..... , :.

,Desrespeito'.'a lei
BRASILIA, 12 (OE� teve hóW. com o Presidente

O 'dovêi"ilo 'não concorda Castelo BramCQ, no Palád(j)
nem éClUcordará Mm qual- do Planalto. Esta afitn'i'1-

quer desrespeito às leis· do ção do chefe. da: Na\(âo,
país. Êsta a sú.ínulâ da el1-. �aUS01.l e8t1J.pén�a .reper
tre'vlsta que o deputado C:USSãD nos imeios ·polítiCo.s

. udenista. 'Adáuto Cardoso"

'i'mportante Documcnfaç�o
para Costa e SUva

. ,

RIO, 12' (oliD ,..... Viajará
h6je para J3tasUla en\ 111i'"

pórtante rii.J.stM junto ao

qal. Costá e Silva, o Major
Uram, dá Pasta da Guerra.
b oflÓial· conduz;ltá

Bj:allílh documentação
i!lteres�e

..

dà' ,segu,i'

Naelo�.al, devel1do re�l'l?li
silr trnéciia.tame'!'lte para. â

GW1l1abf).m.: �lla,nto :i6
:M1riThtto dà G\1eáa '0 �e1j.
reto�o pafri: o lHo de Jq,-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



rêmio Cervan es, de
"

� iA'�OÀSA.' .nos �Q,'QIXOfES' MIO,CERVANTES, solene abril de 1965 aniversário

,itlsHtui: para eráriO de 1968, mente, .na- sessão de 23 :dé d\1- morte dé' Cervantes.
o, PR:tMIO' CERVANTES, 'f'

"

gur.a benquista na ,flos:s.a: de en��ió, .de âmbito bíspâ- "ó'

socleda�e" onde conta com 'no luso-brasileiro .no valor
'

,

inuffi:ráveis e"""fieis arni�os ':(Íé, qw.n:hento�'lníÍ cruzeíros"
em todas as camadas / ,$0-' ,,'CCrf' 500.000,00') 'mec1'iante'
Clal� mantem, aínda, cons- "àS" se(}tii�tes: cdndicÕ�s;' ,

.ante colaboração- em nossas
,

:
a) �, ensaio ver���á"' só: ' ,

�ágitlas onde, 'juntamente, b�'e �. figura de d. Qt�ixote I'
"om o jornalista 'Marc�no'� ou ,de quaiquer: aspecto do
Medeiros Filho vem .publí-

.
inundo' quíxoteano, tendo,'

cando, nl(t· coluna conjunta '110 mínimo," J{ original, cem·' -

VITRAL, crônica que tern 000:-" p�gllaas , dat�logr;:t-f-a.
alcançado geral 'ag!,atlo.)�n- .da'p," espaço dois, 'form:'\;tó' " .' ,

=. às apreeíadorss, doS,:;'3��. I dr 'papei �de petição;
".

nero. '�'.:�"
" b) podem concorrer' ,:.ao�\

Bastante jovem Uld" re,ferido PRÊMIO. ,'autores .

-q,au� Caldas' Fii.1'io te� ., :� :- :pr:��i-leir?�,:',�orti.lgue'§es' e'
• .,'"

, ,e ,·,espanhóls",-. ,. ''', "

projetado tapidamente msr- ", ,"
' .:' '1i :" '

tê da sua' capacidaCie' ti '" C,!', °t·m�er�3Jios, -rerne-
trabalho ê dê SU

.

, .� ter�o,,' 1a,o g�cretári� Geral

voca r '-. '

a meqUt Abnirante " . Ol�1à," 'Dantas .

,
vocaçao . para as e- (Av.' Nilo 'Pecanh'Q' ·16 1,3" ,

'was, como um",' dos- nomes
,'. ''', "

.
, -ÓÓs:« ,

, Rio de -!,'aq�-o, B:r;.àsU'),.",.o;,mars expressivos das' novas trabalho.' .:íp.'�çU,tóÇ:-' ; (hn' três. ' . .

gerações cataníúénses. , '
'. , ,

,." "

, \�),!�i'(fs,�dat1I9�,��tad��;) Oj:t
" ,"

.' Den�re,' em btéve,' junta- "t·· 1«<iJ)
1'" \, .ii. ,'JÍ "

'"

'

res.� ; lt;::()!�u.IlJe,�, ,;� sét����{men�e com, .outros colegas cado·'". 6''':',11\>ro, " no ·ano.", ,I:I-ef
de imprensa eumar Carta-

'

" Â' . ",,' ,".,.,'"

�o:�'J:'::;p��:aO ,�::o �::: ::l�I��osia;"!:o, F1; lQ:� nã��i 'pi�6��'lIsta Raul Caldas :Filho., ' Silvelra Lenzil', ,estafá' es- o só.cio efti�1ól }�b'l'f.�sP�n:: :Exercenà0, a,tuallilente,' � - 1(reando -ern livro,
.

paJ.tici-. dente,. floIlQ,��dt� }bU :"beÍ1e.: -.;.chefia' do sétor de _ill,1pten- ,panda' do ,voh.irne' .6ItÔNI- mérito, .da G4'$'i�> 1)0$; QU;I:.: :',
s� do Oabihete, de Réíitç'Ões :.-CAS;, etÜção ROTltnfo; em X.OTES, o:U;'SÉílt 'p'1tê�t� �o�:,

"Publicas do, Govêrno do Es- c0nvênld,f.om á,,'SMretaria sangüineo "Oú ·afim:"··;·: ,

tado, vei11. se', cbn�uzirtd'a
•

qe �c;lííc��10 )f,:Cultti:�a, que e) ,o ppizo :cle {'�;n�s�n:"c!o
com, rnro, brIlhantIsmo e .sera Jançadó .por ocasião da originaI"ou do livro publi-tato naquele espinho�o ca.:- IÍr Feira' cÍo Livro de" Flo- cado terrtiiilará em 31 de' ele.
go, procurando dar cober- r-ianópqUs." . _zembro (lê 1))64, 5en010 en.

t�ra eficiente à admihistm- Ao amigo ,Raul e aos ttegue, ao �'enccdór b PRE.
çao Celso Ramos. ,seus, OS, nossos votos ct'il

"

/
"

Acadêmico de Direito, fi- sinceras felicidâct'es, ,;' ......--:.......,::.......7.,.......-:----:::-....,..-;--,.......'-��--........;.....:-....;;...;-_

SRITA ,LAURA ALAIDE' FERREIRA

'

- �· ...�,����tf .. :;.,"
, ;' >,�>.". '

'

"
',"

"

, , i�-: 'f�;;'�",.,,,L';;:�;':-.',-!.: ,>,>M,/l/'l_ ."

regiS� ��:ir���Oe �i:���a�:o�a::Péf:!�:;:�: ���,/AA�!:;:f�6n"que 'hoje trap.�Sl)rre, de mais um'anlv,ers-ario ; � , ,
.

,u'Ef,)' " .• i ·lUA..� : "

natalicio da, ,gentil simpáficà srta: .. ,iéllX';1
.

Alaide Ferr�i'rá, mui. dígna Dj;� o:1"a. de
"Grupo Esc'olar Edite Çt<"Yí1 R�,i'iios:;' de,Ca�
poeiras, onde com in:c;j.:;ü-1cia e',r�1:b desc�l'
'�inio dir ige aquel'e � moderar estabelecimento
de ·ensino.

I. "

.

D�tada de·.ul? t:nagnânimo çor�ç3.(),"'
cen trahza em

.. ,torno de si a adrilirácão, e, o "' " _ �,
afeto, nã9 s� dos seus ,subdt'ditfad

�

�'í� :

tambánP.4e;I!, enorl!te� B ,�<,tl",:�"
• (f "'Wd

(b#�{�J. /�� �i:t.,;i\A1",,*� i'-:

qu= n� opottt( i ade de tão<à�1.sfj-icio�(n:l(i'(11\l:':' \.� "�>l"

tecimento,' ébnferir-lhe-ã_ó, ,'a'� ',�,óm:e'rià�ti�:' .':'

de que realm�nte .a nataliciante se-faz mel'e ...

'

cedora.
., ,

:'. -

965,
OLAVO DANl"AS," Secre

tário Geral

JORNALISTA RAU,L'
CALDAS FILHO

cosmÉTICOS LTDA.:
Avon

,
..

SUPERVIS"ORAS 'DE VENDAS
, ,

.

A maior firma de cosméticos .do mundo necessita
de moças ousenhoras de meia-jdade, residentes em
FLO.FÜANÓPOLIs, para dirigirem suas venda-s' nessa
cidade, T'1J�arão, Cricíuma, Lagúná, Lajes e demais
cidades próximas.

'

,.

, '

,.

';'J.'r,As.candldatas d'eve�ã0 ter, experiênciaádmihlstra-;'
• ':�tiva, automóvel próprio e ça'tteira de. habilita.rão;

" "�" ..,' '.

F_', I
,

,

Escrevú �En��� 'd e próprio ptPlh6, Com u;gê ncia.; for-'
,n(3�endo dado.(, pessoais ;e. g�:ya, de, ínstrução, a. fim

"

de marcarmos uma entreVIstá ·:em FLORIANOPOLIS.
..

.

"'.. -', " .. .. , ,
,

"
"

,

ExcelEmte'oportuniâáqe àquélás,que se.quaJificarem:' ", "

_

'.

_

.:
,�

.: '.!
" ;.'

" ��
.

f·J,· �., •

'

•

"

'

,-
•

." ;
�

1,:
.. :"

AVON'· ÇOSMéTlCos' -LrOA.
, _,'

, ..

� ,

.: DEPTO, DE VENDAS

((lixo., Postal 2348 • São p" li ci. ·.SP .

� .' ,
'

.....
,

,

,',

'-r I
-::-.====....,"-,-.-,-!':.-,""",'-,_'":..":..-_-_-:._-�-,_-_-_-_-_...._-_-..,.-_-_-�-_

...

_-_..._�_"_, I

:'-.," .,:',

-

;"

MILHARES DA'CIRURGIA, OFIÁLM,Q
LOG,ICA NA :entONIA, SANtA ,:lERES'A

-i'
.

d�, COft'eéfto' bíblico;' ; n'arra

da nÓ'lívro de Gênesis, cap.
Neste Sanatório, cOÍllO.e111 J ,<;versiculos' 3, e 4,," que, ;as

todos os demais" estaD81�'" sÚn' descrei'e i : dÚici;pÍl.ção
cimev tos GOngênerei?, ex(>;* elas trevas' infper,an'tes:
tet'ltesino ,Brasil, é muito '�Disse Deus:"Ha.ia"Eue:; 'e

.cOinum a existênci.a (le pe"3-,' houve luz, �� viu':pCUS 'que
sôas cegas, em 'conseqüll- a }uz., era' 'b6.a! "

, cià da moléstia de" que 'súo Atualil�ente j,á temos qua-
v:Utna's, . se�dó .

a mai�ria se uina '<i�zerià de;' pessôas .

o,casiopada p-eias, conhe.ci-- bepeficiadas·· pelo . bi&Ülrí
das "cataratas oculatéf,!" m'ágico do abaliza:do afta,l
constituindo-se . em caBOS mólog,istã Dr. Júlio ,DQim

pra.ticamente perc:�dos .. ate. Vieil�a; desÜl.,Candô�'se·· 'dén
hã pOtlCOS tempos áti'az. . tr0 êsfes .u.Iria' senD,ora 'q'.itl·

... ,um: dia. a proviQê.nda há niais de l.f�"iEos estava

:r. t-t�<p�" : :tt��;:;:Ild§', ��- 'cega, andando' gú�i�dá: pOr
• :-, <'t��e�'d_;,)bÕâ. \fo,il�a,'t:t�:dá. outros, .e 'que ·i�c(tirtlivê�:j�'

':� ts-e(;!.teta:r:ià da Sàúde: e'As- desembaraçaiialnerit� ,'por
., ,. � sl��ncia �'-"oCi�l:" i11dijzi,ü-QS . tôda' partel servindo' .•mer,-

.

'a cOJ'ivI ·;'à!' o grande· aftal- - mo: de guía·:· parI!- :'óU�rQB.
�11;Ologista Dr: Julio' Doim Além 'destas tenlOS àiríqa
Vieira, pl;tra vir emprestar outros càSOS. mâ�,. àntig�;s"
.0 seú· valioSo conheci.ínentó • os' 'quais -'nadeInos é�assifi':'
témtlco-científico em prOl cai . de veràadeir� milagres
do nossos cegos, dos 110ssos da ciência., operadÓS através
Doent.es de afecções ocúla- das. habilidosas, mãos' de

res! Êste dIa foi o 'início de tím dos. seus verciadeiros

Po�' n'ercílio V� Machado

'., .'

uma, nova era para muitos. aI)ósto!os!
c�gos e semi-cegos deste
110socómio, Os feitds do; Dr. Poi:in

-Já transpuseram os: Timitês
do· nosso, Estado, _àtinginclo
à.té a Colônia �.R:oque, 110

Esta:oo' do ,'Pna:rtã; dé onde

ja vieram, 4' cj.oen.t.es, ,>qü�
. estão sendo âte-ndi:10S cbm
maxima,' aten�ão�' é ainda
outros 'virão, visàridó' (1 m(�s-
mo fhn.

.
.

,,'

l!:ste' �P&tolo .do:. B,em,
sem nenhl,ll'ri alatde>, sej�l
nenhuma. exi1:liçao� :vll,i>. eU
cientemente. cUp1p.rlnqo,coin·
á. sua miSsão' ct1stã, raü..
do o serviço dêStes 'po�
e humildes llanse�tjs;
com o mesmo carinhO, o

niemno devotamento,. como
.se _VéISe i,faZendO t1\un

o Dr: Júlio, logo de ini- paciente de elevada· pf}si·
cio, já despemu, uma onda. ção social e rU!lleza,. 'lue
4e éspemnça tio ambiente regiamente � pagasse.
da Col6nià Santa. Tél'e8'a. Assim, neste iíuemto 'rela�

p�ndo que iria �r· '�, atraVi!s das colUnas do
di�os doentes das Vistas;. bOSso veterano e muito ton.
acenando�lhes COl11 aIÜma· ceituado "O ESTADO", em

'doras perspectivas de êld- nome de todos 08 beneficia"
to, coisa desconhecida. até dos, queremos tributar. as.
aquI, no nOS80 meio. Dr. J6liq.Min Viêita; a,.

Hoje, passado pouco tem- nossa gtá-tidão. o nosso re..
. -po, Ulnã n80nha l'alidade conhecimento e a nogSà.
vem se eoncret�ndo, ti- multo elevada COnsideração.
rando diversas pessõas (7·9"64)
das negras trevas da ce� I lIE'reílio V. MachadO
gueira palia a radiosa, luz Interna.do da O. S. Teresa

/ i

Registra a ef.eméride de hoje, o. ani'vt'r�
sário nátalicio do nosso prézado 'amigo e dig·
no patricia sr. Farmacêutico Paulo Alves do
Nascimento, proprietário da modelat "F-ar
maCIa do Povo"; de Lontras, profissional
competé�te, .prestativo � benem�ritoj muitü
conhecido e stimado em toda a região do Va
le do Itajai, o qual receberá últimamente o.

.

pelo Concelho Municipal, pelos"inestill1aVeis
título de "Cidadão Lontrênse", conferIdO
serviços prestàdós ao povo. daquela região
no dia de seu natªlicio., juntalllos as nossas

i'ante 30 anos dê- residencia em Lontras.
,As' inumeras felicitações. que ree,eberá

& l\fotO$ de' yída longa e í�lizó 'I ".,.c,

'

REX�MARCAS E PATENTES·
Agente Oficial da Propriedade

Industrial

Registro de marcas· patentes de inven�o
no'mes comerdais; títulos de, estabelecl.tnêll·
to, insignias frases de propaganda' e marcas

ue, exportação
}tua Tenente Silveira, 29 - 1<) andar
Sala 8 ,_.,. Altos da Casa Nair - Florlanó·
'pol�s.:..'" CaiXa Po�tãl' 97 �,Foh��g9l2

,

,(

,Jcontecimentos
c7\'"'""1 LI{�l - ai,

1
.

� Na singela capela do Divino Espiríto Santo,
realizar-se-é dia 25 próximo a cerimônia do. casa

mento de, Silvia \Hoepcke da Silva, com o dr. José

:Matusalen Cnmellf, .

'�50ciois
/. '

- x X ,x
,

'2 ;,- Jorge Marcelo, será o locutor oficial do baile
das "Debutantes", dia 19, próximo, nos salões do A-

tlétíco Ímbituba. \

.'

x X x....,_

3 - A Propósito: Com referência ao. casamento . de
Aderbal (Irene) Rosa, continúam elogiosas referên

cias, da elegante recepção nos solões do Lira Tenis

<:;Iube, responsabilidade do sr. Eduardo Rosa.

,

A ,.- Em avião especial viajou para o Rio de Janeí-:
, 'i, 1'6;- onde se encQn(tã em tratamento' de saude.. o' /

conceituado jornáUstá.· Diretor de "O E.stadó", dr.
. Rübens de Arruda' Ramôs .. <

"'I c:»

.'�

� x . X x •

5·'� COm jantar a!.lÍedcano·, na residência dó sr, e

'sra dr. Samuel'Fonseca, (Jaôet�, �oi .

altamente '�' fes

teja.doi ,o "I1Íver" do' dr.· ,Fo�se�a.· " .. ..".", .. ,.

,;,. ,f ',�'. >-�� ;:�iJl$"J� -:5... ��. :..: ...·.J.I,
.' - x X x-

,

6:'_ De Joinville: O Cl,1onista Social"Ralf Ritzl'rÍann,
que promove o' baile de ,"Debútantes" nOs salõe's do

Harmonia Lira, Sábado pró�imo,' convidou para
"Patronesses:; d't noite de e�egância a�. Exmas" sras ..

,

Edla Jordan, Ma1'1sa LOl;i6 pamp0s, Silvia Gr9ssem-.
barg, Annete Gaiso Neves e' Vera Lindner

..

"

'-XX�'-
7 - Acabo de saber; que;, o '''Camara Júnior de FIo·

ri�IiópOÚS";. no 'próxbno mês, pro�overá tnáis uma
"Í<'eil'll do Li\'To": Na ocasião será lançado o "tívro"

Jõs jorI1ali�tàs: lImar Cárvalho, M�rcmo .Medeiros
'

FÚhô, Raul Caldas Filho, ·paulo Costa Ramos e Caro

los ,t\lberto Lenzi.
.

- x X':':i[
8, - 'AssUmirá o G<:irgo de Diretor da Faculdade de

Qdontqlogia de Santa Ca:tàrina, terça-feira próxima,
o· dr. Samuel Fonseca. "

- i X 'x -' .

,lO:. - O Dia do Radio:' CoÍ:h.éiiÍorando, o dia do Rá·

dio/ 'amanh,ã as 10,30 hor�s,' r�a1izar_:se:á._ mó�enta· ,

áô I coquifel nos' salÕes ct.õ Oséar. palaée Hotel.
•

,�
-

-, ,

<
, ." -�

.. ,,- -;"

,

.'

,,' ',_: x X x- ','

11 ._,:: �speéia-lriiente coriN{iI�do. -;lf!:rt.icipará' do. pro·
g�rtia Frêtó no Btit"_�o,,!la nãd�_o Nereu Ramos
(BltithenaU), i) ,DéPU�à;do Walter Zigeíti e o jornaUs�
ta ,Adolf:� 'Ziguelli.,

' '

" -' ",.,
'

"

'_..:-'x ·X', x�
12 - No Palacio, Agrohôiüica, a Primeira Dama. do

Estado, Dona
_
Edith Ga,m'l 'Ra!1los, recepcionõu pa·.

ra um Chá" um grupo: de senhonis de nossa socie-
. I·, ..

dadé,

- x ',� x -'

13 .....:. Procedente de São Paulo, circulou em nossa
cidl4ie, a sr. Luiz Moacarzel, que em entendimen·
tos éom os srs.' dr. Nilton' Verissimo :R,ibeiro e dr.

.

Ca�tos Alberto Fatia, PresÚlent'e-c Secretário da, "As·
sociação Coral de Florianópolis", confirmou. a gra·

vação LP do 'il.plíúulido Coral.
'

-,.. x Xx -

14 _ Ó dr. Teodoro Lells de, :Olivei�a Leite e dr. AI-',
-.. - �', ,

.
-

-

varo. GaiOsQ' Neves, jantavam' no restaUrante do

Que,rêncla; Palace. ,

.

,

'

t·:
.,

- x Xx':"":'
15 � Em rod'ldas de 1IisqU:e, �alestravam no "Ame,
rica.." Bar" do Querência Pala�, os 8rs.: Jorge Kon·

dér 'Bornhausen, Cesiu RaJilos·�·Osmár Nàstimentó
e Senhor Miranda. ,

.

-xXx -

16. - Está flm atividades a cronista soci'11 Lili, da •
eidáde de Brusque para ,�ais uma parada de' ele

gância Bangu, a se realiz'lr em novembro próximo.
,

.'
-'-.X Xx -

17 - Muito festejado, o aniversário/ do radialista

LuiZ Gonzága:, na últitnà qUinta-feira. .'

..----�------------------------------------ �.

Participação
'·Sr. e· Sra. José l}iatias Filho

, - $x. e Sra. Egidio Hipolito de Azevedo
'�m o prazer .de participar a seus pa

�ntes e amigos o contrato de casam.ento de
seus filhos.

��MELIA -. e -. VILSON
N:OIVOS

.

F�orianópolis,. 6-9..64

,: .

SEDA PENSAME.TO· GERAL:
ALi $E COMPilA MESMO BARATO!

ONDE? BUINDO?
. GANHE ,UMA BICICLETA

OUVINDO A
RADIO ANITA GARIBALDI

, RAINHA DAS J3ICTCLETAS
. "�i�tEFQNE 3�37 .'

'e--" ,�. L;é{",
,

, .. '. '"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�' " .

amere Junior

ªn6polis em

. óf!!!!;),
Propugnar 'para a .

conso

lidação das .boas relações
entre ns povos, pela'apro
ximação. dos homens e rea

lização dosseus Ideais.
Debater os problemas da

comunidade, promovendo
ou propondo realizações
tendentes' à elevação -cívíca,
moral, cultural e econômi

ca .da Nação.

o que é a Câmara Júnior?
A Câmara Júnior é pes

soa jurídica de nireito Pri

vado, filiada à Câmara Jú
nior do Brasil, de fínalídads
cívíeo-educatíva 'e de cará
ter apolítíoo, destituida de
preeonceítos racial, religio
so e de nacionalidade.
.. �. objetivo da Câmara
JúnIor:

.

Proporcionar meios para
o desenvolvimento do espí
rito de iniciativa, das quali
dades de cidadão e de lide
rança dos jovens, pela par
ticipação efetiva

-

no estudo
e solução das" questões .atí-

.

nentes ao· desenvolvimento
e progresso. 'da sociedade

A Câmara Júnior de Flo-.
ríanõpolís adota como sua

a CARTA DE PRINCíPIOS

da Câmara Júnior
.

Interna-
,

cíonal.. que segue transcrita:
- Que a fé em Deus dá

.

sentido, e finalidade à vídat
.

-:- Que a fraternidade.. do�
homens. transcende a', sobe;

BRITO

'_ ALFAIATE

REPRESENTANTE·
HANS GOLDAMMER DECORAÇÕES, a mais renorna-

.

da fábrica de Manequins, Expositores e 'Supor,tes p/vítrj.
nes, do Brasil deseja nomear' representante para o Estado,"
de Sta. Catarína,

.

Dirigir-se por carta, dando' todos os· detalhes possí
veis (para nossa melhor apreciação) à rua Vieira de Caro'

valho, 141 - sobreloja c/11 '_ São Paulo.
I

.

REPRESENTACÔES:
"

Conceituada organiz�çã.o· Industrial
.

do Estado da Gu�na
bara, com" escritórios no centro, da cidade, díspondo , de
excelente quadra de vendedores na Guanabara e EStado
do Rio de. Janeiro, aceita representação ou distribuição

.

de produtos alimentícios ou correlatos_.
.

.

Cartas para ·M. Francisco. S_ A: - Av: Venezuela, 27 .:_

Grupos 620/622 _ Guanabara.
.

�
.

A,ÇUCA'R CRISTAL SUPERIOR
. ARAME fARPADO
400 'METROS' - BELGA

GRAMPOS PARA CERCA·
T.e�os em quantidade para pronta �ntrega. Precos esp&
��

.' .'

Rua da Cantareira, 675 - Fone: 34-7500 - São P�UIO
'

N. B. - Trag'1 o recorte' deste anuncio qu� terá um:' des
conto especial.

r ;

PARA COMPRAR' BARATO
RIVERA UM SÓ PENSAMENTO!

UMA Só DIR,ECÃO!
ONDE? OUAIDO?

--'--_ ..-.-----�------

Quem vai consfruír j� sahe!'
. JANELAS DE CORRER E BASCULANTES

.

r

Fantasia
e os famosos

de

:- '-'.' ;c- _. ";" 'e •..• j" _�'

;o1�15.L'MJU: .. � da.;.,iA AO��;' 'u.��u �Ci o..........���.'.�- TFReF.TíU\ Pi\OT�{>\
--�--"--.----�------_.. _,_._ .. _-,-,---

•

ot·I............_..-�
.....

acao
. t

.P�rqdh ;Infantil .para Flo-
.' rianópolis( O companheiro
Antunes Severo. Diretor' da
Comissão de Relações In
ternacionais,' apresentou Mo
ção no 'sentido de ser insta-
'lado um Parque Infantil
nesta Capital. A referida
Moção está sendo objeto de
estudos' na Comissão com

petente da Câmara Júnior
-de Florianópolis. ..

C.&t;�t ." P i r :J o �. da_,

O Conselho Diretor da
Câmara Júnior de Floria
nópolis está assim' constí
tuído:

Presidente
Grillo

Antonio

1" Vice Emanoe! Carn-

melhor obtida por homens
livres através da livre ini

ciativa; - Que os governos
devem ser de leis e não de

homens; - Que
.

o grande
tesouro da terra está na

pessoa humanar i-«. ii: QUE
SERVIR À HUMANIDADE

É A MELHOR OBRA DE
UMA VIDA.
A Câmara Júnior foi

fundada nos Estados Uni

dos, em' 1915. Em 1944; foi
criada a Câmara Júnior In

.

ternacíonal, na cidade.' do
México. No Brasil se .ínsta
lou em 1947. A Câmara Jú

nior de
,
Florianópolis . foi

fung..aaa a 4 de julho de

1961. .'.

Notícias: foi eleito Secre
rania das Nações; - Que a tário da Câmara Júnior de

justiça 'econômica: pode -ser'
. cFlori�n6polis o Acadêmico
-;

de . Direito George Richard
"

Daux,
Exposição "Ilustracões de

. P;lises Arriigos-": A Câmara'
JÚnior de Florianópolis r�a-'
liza:rá do dia 1° a fi de outu

bro. a Exposição Ilustra-
- ções de Países Amigos, com
RUA· ;N'UNES, . M>\Cll�O, a' participação da Itália, Es-

tados Unidos e RepÚblica
.' Federal . da Alemanha,

..

'A referida Exposíção terá.
i por' local a. Casa Santa Ca

tarina (Museu' de' Arte Mo-.
derna), à rua :rr'enente Silo
veíra, ..

69. �.

ui, F,eira :do Livro:. De' 7
, .. - j .

a 1;1, de outubro será realí-
zada a IiI Feira do Livro
'de ,Florianópolis, com a

partícípação de várias ' Edí-
tóras e Livrarias desta Ca-
pital..

pos
2° Vice - Antonio Fer

nando do Amaral e 'Silva
Secretário - George Ri

.char baux
Secretário-Adjunto - Teo

doro Rogério Vahl
.

Tesoureiro Pascho'11

Apóstolo
Tesouréiro·Adjunto - João

.Linhares·
Dii'etor JCI - Genovên

cio Matos Neto
Diretor Sem Pasta - Her

náni Ç.os Prazeres
Presidente.

.

Anterior
Deodoro Lopes. Vieira.

.-
'

:,;

•

I

GRÁTIS

··ftra·ntMs·,·_rm:lolllêBal
Foi com . êste título que a' palavra : o. prb'fi' Laérclo que foram

' alvos: Cem seu se .senté feliz com essa notí- te expressiva

êste jornal" em sua edição Caldeira de" Ândrada agra� Estado' tl�tal ·StR.' Càtarí- cia.". . geris, o "O Estado" 'cumpri

de 21 de agósto último, no- deceu em: seu nome, '�'rio, d� .' na 'pt sàwiÍaQÔes'i: ,
'Registrando, .com satisfá- menta, por isso, os ilustres

ticiou com 'destaque, a re- sua Espôs"R' ·',"�s:'. rPà�ifesta:: E•. rínalrnente,
.

'Q "�oie- ção, a repercussão altamen- proressõres,
percussão que vêm

.

obten- ções de- catiÍ;llià.�',aprêÇo .á tirn:', ínteressante Órgão da'
-�----

do em tôda a parte, as ho- êles di'rigid�� �nesta'� sessão: Igrej� ,Presbfterian_a de, N:i' CASA ,QlU· �·PTO.
menagens que estão sendo do Conselho PeniteJ;iciário . teróí, em Uma de, suas edí- lI�t

prestadas aos grandes mes- do Estado.'! �.� , .. � .'
.

t.: çpes, e sob <. o .Útul� '''A
tres do ensino

'

no pà.ís, . o A resp�ito". das. homeÍ1�-' Quem - Honra, Honra", .assim
doutor Laércio Caldeira. 'de geris qóé vêm repetcutindo' s� exprimiu, referindo-se às

Andr.'1de e sua digna es'pô- na cidade de "Niter6i,' o . sr. hóménagens. ,aos" mestres:

sa, dona Josefina Caldeira José Hadd, 10.secretário da "Com"muita satisfação a

de Andrada. residente .
em Assembléia t.egislatíva do igrela recebeu. a alegre no

Niterói, capital' do Estado Estado do Rio}· em telegra- tícia de que o 'E:lÇmo Sr, Ga

do Rio de Janeiro.. ,
ma expedido ao ilustre � ca- vernadqr: de Santa Catari-

Como se sabe, o ilustre sal, .assim'. se eXl:lreSsou: na hoIíleh�geou. ri ilustre- ca·

governado; do Estado, ,

.

ST. "Tenho à, honra comunicas sal dé nossa igreja, -Dr. Laér;

Celso Ramos, querendo ho- lhes Assembléia ;Legisl!:1tiva cio, Ca)dei.ra de Anctraâi, e

menagear os conhecidos fh' ....... ineÍlse interou-se se- D: ·Josefina� crlando um

prof�ssôres, ,deu os seus no- ção dia 4/8/64 irÍoçã,o. a4� gniuo escoI'ár com 6 nome

mes
.

a dois grupos escola-. toria dep.' J�ão Kiffer· e ,ou- dêÍe, qutro .com (> nome de

res, m!:1ndados con�trtiir tros manifestando. lhe
.

efú- la no ·município dé Videira;
pelo Estado no florescente sivas' '. ê��gratulações

'.

pela naq1:leie Est�dp: P.�.ra.béns
município de Videira,

..

por significativa �oriúín1l,gem de aos irrri�os., A Igreja tõda

'Conta do Plano de :):Vletas de'

Govêrno (PLAMÉC;)_ "Ago·
ra, segundo nos vem às

mãos, por gentileza de pes
soa amiga, o Conselho Pe

nitenciário do Estado do'

Rio de Janeiro, em sua ses·

são de 13 de agôsto, em ata

lavrada, -'1ssim se expres-
,

sou,' na parte que h.amena
geava às referidos profes
sôres: "

.. ,No expediente, o

Conselheiro dr. René de,"

FaCiI!dàde como esta,
para comprar G-E ...

nunca mais I'

.
.- .•a�'g'cF '

UM:A '. CASA NO
'

-:

JARDIM ATLÂNTICO�',::'·
"

1 '., • ".'·i.'

_ Cada compra GoE que �ocê tàz".
.

da, dirEiito a ccncorrer }ao sortei9." ';

A ca'sa .será dlstrlbutda na certat:
. '1,

. .! �

Alguém va,i 'ga:n,har!
-

Que ,seja �ocê I
.... .

"'í;.�..... :.,.'. "
,

,\, .

. .

.
.'

.-_.

NãO PfftCA � UM'PU! (' s'ó' 411. DIA JO! Vnll�J ln f '-COMPRrSi ,:HOJE MfSMO
, ,

. -' ..

� ,. .

,

' '

-�

.

\
, -

, "-

••
".

l

<t, .. ,'

"

..

. ,,' .. ,

,
/
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PORTAS', E PORTÕES;' D� ferroJ• de aJta qualidade.
por preços mais eC'lnômicos; já

:
e9lão prontos,

e .� sua disposiçãol em:

Compensados Paraná tIda.
RUA DR. FÚLVIO ADUCCE, M.o' 748

Telefone 6277
ESTREITO

Compen�ados de� Pinho
Amendoim
Loro
'Cabreuva
Cedro

Imhuia ..
Pau-Marfim .

Gonçalo-Alves
Mogno
Carvalho
Pau-Oleo

.

LAMBRIS ,"CODEPLAC'"
MADEIRAS ,HOBRES PARA REVESTIMENTOS

Souza Pestre solicitou ficas-' ; r

se consignada em ata um 'Dia 13 _ DOMINGO - DISCO DANCE
voto de congratulações ao .

professor Laércio Caldeir-'1 Dia 15 - TERÇA-FElRA.- CINEMA - FAN-
de Andrada e sua dignís., NY .

:::. ���ô��c����:mh��e�:� Dia 17 - QUINT,A-FEIRA - DISCO DANCE
tado' de Santa Catarina' pe- Dia 20' - DOMINGO - DISCO,. DANCE
los brilhantes serviços.e, o
professor CadEl�ra:, junto. 'lO, : ,Dia' 22 - TERÇA FEIRA· CINEMA Quem -

.

Movi�ento de Assil'lt&PY,ia)'. 'viu quem matau
aos Encarcerados. Por' isto

Dia 24 _ QUINTA.FEIRA _ DISCO DANCE'
mesmo, falou o Conselheiro .

.

.

dr. René Pe,stre, foram jus- Dia 27 - DOMINGO ,,:,' �NCONTRO DOS,
tas as homenagens presta- BROTINHOS
das. pelo seu Estado natal,
onde tiveram. os seus no- Dia 29. - TERÇA-FEIRA' - CINEMA
m'es: Professor Laércio Cal· •

QUADRILHA DE SCARFACE
deir!:1 de Andrada e d. Jose,

fina Caldeira de Andrada

emprestados a duas entida

des escolares no município
de Videira, em Santa' Cata

rina. Com a p�lavr!:1 o dr,

Desembargador Presidentt;l
fêz reconhecer eltl plenário
as justas homenagens preso
tadas ao insjgne 'Casa! e de-

las participava" inclusive o

Conselho .Penit.enCiário, .Com
)"� ..'. L !,,:'

.,' '.

ATENÇÃO
Continuam em pl�no funcionamento O!

serviços de Restaurante e B�,r no "RESTAU·
RANTE GRANDE-TSn<�GTAO". anexo m

LUX HOTEL, sempre as ordens povo FIo·

rianopolitano.
.

Náo é sorteio! Ao comprar sua
-

GeJadei�a G· E, voei! 'ganha
'de ,presente, na hora, um
.' f.erro automático a·E.

.

o
'"
�

�
õ'

/ "O
�
..

�.
�
o
'O

t
Cf
�

. ,:)'

. � ,.'

das- ho-nona-

Precisa-se de uma. casa ou auartq.mentc
nai pr.oximidades do Centro da Cidade,par
alugar. Informações nesta Redação,com O�

Srs: Osmar· e Divino.

SRS PASSAGEIROS
'De Florianópolis para Imbituba - La

.. guilâ -, Tubarão - Criciuma - Araranguâ
,Torres

..

�. Pôrto Alegre, viaje pelos confortá-
'veis .Ônibus da EMPRESA SANTO AN.JO
'DA-GUARDA'LITDA

: 0.°

EDITAL No. 11
/

"De ordem do Senror Inspetor da Al

fân:d.�a e para conhecimento dos interessa

dos; . faço público que no dia 21 do corrente

mês, às 15 horás, no idifício desta reparti
ção, será levado a IeEão, em SEGUNDA

. PRAÇA, o navio "BARILOCHE", apreen-
dido em fevereiro último com contrabando

.

,de café.

A

Esclareço que, de acôrdo com a Lei nl)

2180, de 5/2/1954, por se tratar-de,embar
cação de mais de 20 toneladas, o'arrematante

. -deverá ser brasileiro nascido no país ou que

esteja à êle equiparado.
.

Não será entregue nem considerado

arremetado o nàvio, se o ma;ior lànce ofere
cido não atingir o preço da.' avaliação .

Quaiquer informa"'ões poderão ser ob
tidas durante o exped:ente' da Alfândeca

com p Escrivã� do-pro:::.esso.·:

Àlfândega de Florianopolis, "11 de

tembro de 1964
-

I'
I

se-:

/

Dolores Caminha l'Jicolazzi Penna
A.F.I.A. N\rel16-D

ESCYIVaO

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



··SILVIA HOEPCKE DA SILVA E JOSE

MATUSALEM' COMEU RECEBERÃO A

BEN:ÇAO DE DEUS DIA 25

EM novembro nos salões
do Cll1-be Doze de. Agôsto.
t.eremos o 'segundo, Baile
das' Orquideas. com: .0, des-

NA noite de. sexta-feira•. filé'.c;le confra/ternização das'
o Almirante Murillo' Vasqo ��f,tantes ,�e ;Santa Cat�do Vall.� ;Sil�.?',. ��,. _!í��:"," t�;'J?l!-l;ª:'� -'eseoJ_ha. d?,Ana Mana. '

o '�rJ f'Ol'ge Rainha. das. . Débutantes
Frank\ suas filhas' Sônia e

com �uas Princé�as: ' . Na
Eliza\JetlJ.. e Comte Odilon ocàsiao) será ' eleita ''iám-
Lf'má Cardoso. jantavam bérn � Hainha·· das 6�q\l.Í':'
no", acolhedor restaurante d�as. Vera

"

Góulart, RaInha
"TringCao". do Lux Hotel., das "Debs!" e' l\1.arit(i, Balbi.

Rainha das Orrluídéas, vão

pàssar ,�s .

faixas,
' .

o BONITO vestído
.
de

de noiva, da elegante Silvia
Hoepcke da Silrva, foi con

reccíonado na "Casa Ha

ní", conhecida casa
' c)e

modas da Guanabara. SG
via e Dr. José 'Matusalcm

, Comelli,' pr��imo dia vInte
e cinéo recebel'áo a Benção
de Deus mareando la�l

grande acontecimento S0-

cial em Santa Catarina,.

ONTEM ii, noite, foi en

ccrrad{t a Festa da Pdm:>,,- ,

vera, promovida: p,eJa ·Pa

Jioqui� Nsa. sra. de. Lour'"
eles g São Luiz, que apre
sentou as candidatas ao

, títuio, de Rainha das, Bo
necas Vivas: ltosemar Cou
tinho, ll,lllá ;Linhare�, EH,·

:r.abet.h Fernandes, lzaoeh,
Salum,' Anita Ma,ria' Pe,try,

. Eleonor Marq�eS� . Maria
Cristina Ferrari, Cacia Car

la ry1erlÍll, Zane Koerich e

Ana Lúcia Bartolomeu.

ESTA sendo esperado
para a próxima. sexta-feira
o Dr. ·Julio Sc11wartz, C11e

f� 'd� Pivlsão de Agua!! do

!vIlnlstértt'> de Minas e- E

nerÍPa. acompaJ;lhado de

sua dd esposa ii acessores.
Promoção da C.f!;LESCo

COM t�ni jantar o Sr.' e
Bra. Vereador DÓmiugos
F'ermírides de, Aquil'io,' re
cepc1ünoll convidiJ,dos na.
sua ponfortavel residé�ci�
que· foi remodelada;, 0:1,

contecimeI;lto foi r�11 ho

menagem, ao ;Professor Es

copar Filho.

A-4iCEGONK�;;: na Ma
ternidade "carmelo. Dutra:"
,q,ulnta-feira, vh;itou o fJ:t

sai Tenente ,Oa1':08 (Lilia)
BaLussler, CO"l: o

:MAURtCIO
rneniclO

ENTllE os simi)lÜicos ca

sais ,(:ue, participara�n elo
DilUe 'da 'Indépelldéncia,
no Club� Doze ele 1\gu"t:J.
notava-se o e�::'ul D['iYa\��\
rENY) Siqueira - ele, di
nfLmiC'o e, eficif'nte \;er�'ltc
do B?,ECO Nacional de, Mi
nus Gerais.

'El\1 pl'ep::uatiyos
Eduárdo Hb�;a. PfÚ'U n

r('!)�ão d '.' '('[l,:3::tlll (:'l� t o

,JuC/;Pn. Barres C0'U o

E(knilsr1'1 COSlU, quP v;li
IH'O'H €r'''i" l�róximo s�( bac!:)
em TlIbUl-jo.

FOI s1lbmetido a U:il::t

("'.i(;,a�':ci!a c:'cracI'1.O rirú,'
r:ira o lk Rubens ce Ar

J"llc!(1 ,R,v,)1os. na Ca'a dI'
Saúc1e·· Dr. Ei�'aRf' J1t"1. GU:l
nabara. A bôa· notíci"a '('

que está passando bem,

A SENHOR,!\. Deputado
Dib (Mara) Cherem, CO"'l

um elegante "lui1ch", rec:"J
danou um gnJpo e10. 2c

nhoras, Plll' s�a conforta"
vel residência.

HOJE, às 13,35 118,
estarei apresentando o

programa Radar na �oGis".
dade, na, RúrJio Gua1'u,j:í,
pq.t1'ocinaqo pelq, 'Il1lobi�ia7
ria Ao Gonzaga.

'

ENCONTRA-SE

NA ele.gante recepção do '.

ca,samento de l1'e1)e, La

cé�.da, hoje, sra.,; Dr. Ade!:'-'
bá!' Rosá.' A Senhora Dr.

Percy (Virgínia) 'Bor'Qu,
trajava um bonito' modêlo
branco de' cetim' de seda
pura bordado com íiQ pra- CINEMIlStendo e rebordado em' pe�

,

'

,
'

!�la�s;e����ri��iz:) s�����' 1•.RO{t�M1A 00 lHi\ . f
t ,.

� �,ir';,
'de modêlo' preto bordado XO i(

I. li

lto I·
. Cim� St\ . lSF' ..........-.----....em a re evo, co.m u,m ,

Pane: ;{G:3ficoração, suas bonit!J,s j,olas
completavam' a ,"toilipt"; {is 10bs, -Matinada

a" srtii, Elza Bonassis, 11IJ111 (IS H72hs. MaLinée

bonito t.aier de renda 1n- John GrC'6son-Sybil
je, com uma blusa: ave]!'- Thórndike

melhada em gazes, Volta-

HEGRESSAR.MJr de' uma
viagem' de lerias' por Ma":
to Grosso, o Sr. e Sra. co
mandante Arinando Gon-

zaga. I'.·

FUI. informado de que Já
há tres· conjuntos de fall
tasias. pura 9 Baile Muni-·

cipal de Fpolis'. 65, que vai
acontecer no dia 26, de ,r'er
ver-eira, sexta - ,feira no

Club� Doze.'

reL '.,'

,

,

F,f:jTIVERAM. r��l�icl�s .10

"iYmetican ,Bar", dO Qu�
réncia Palaeej 'os 'Sr�: D,=

putado N�kon Pedl:-ini, DJ\
Clriu'dio F'erl""eitfl 'Villente.
Dr.· Silve}l"U Ltnzi,' M1n:
Raul schaiE'r, osmar' N�is-·
cimentp, ProfesE'or Nelson
Luiz TeixelriÍ. Nunes, P.inio
Latis, . Dr. Jorge' Chere.c'll,·
l,}l". Teodord .LeUs dc Oii�
velra LCÚf'. Na. ocaslã9 ,. c(
Profes:oor Nel�ori Luiz, .i

bG��lOlr Ull1 tenlU histórico
r politil:;o (ja Ylela brásllti-
1'11, ll1QS'trnndo sua' cültun,
e Cin�ligêncla, no' assun!.o,

:.�-

,

COMENTA-SE que o llJ

vIa Lll'denWlO Pata;;ônia',
,que roi (nelo' eOln'o desàpn
L'ecido". está causando SU';

peitas de úm eavio "fa')
tnS!1.:a" f�lI(, nao e'l\Lstc. 'j

,POf11C do rderido na\'io t�

}:):,,�r na marinha merca:üe
chJlena, ''Pode ter sido \1.n

p,"cuel�O na,'jd de' contttl�! \)
. l'anr1o nue foi posto U' p �!_.:3r
rflJP P" os seus próprios Lri-

pulunt.cs",

, VIAo!OU ontem, p8'10
CO:lyulr Tnc-Cruzeiro do

Su-l, parn a GU\.1.l1abs.r\l, ,)

Acadêmico (' .. Jor�)aJi.:;;i[1
Amarall 'p' Si10,,,. nyOmÚ�·l
nhando S"ll p�. o Dr, Cu '1·

tidio do AmuraI e SlIvo.

ESPORTIVA - O mUll-

do Ci::iiJOrtív o catarinel,J5(�
.110Je, no Est.Ó.clio Dr. Adolfu

Konder", assistirá o esp'.)
md0 j6�o en1.re o Gremiu
C:ê Porto Alegrt;l e Me'Gropol
de Cricluma,.em disputa
ela TQ.ça

.

Brasil 64.'

EM Curitiba, ontem, o

Gelle1'a�, Dario Coelho, foi

homenageado com uma

elegaúte recepção com a

participação do mundo so

çial e oficial do Par9.ná. O

ilustre. Oficial G6ne1'u1;. �-

'V',''
'

r
, , ", "

PJlOlEJA seus

OLHOS
,

.I, "

�

:, ,I
Dq Çotres�ridente .

pessoa ,', .

'JABAS GARCIA Á fr�uellPia' mensal, sq- .. Editei de Loncerrência Públlcà '," 'N .. 2,'gundo 'ctaq,Qs· que" nos 'fOr. """, , . , " .

. Reç.re,q' do 'fr!llJ�lhador e111 ram foroedq,o$, 'IlÜiige' �p�� i',

� N\; ;dia 2T de setembro de 196,::1 4S 10Callh'jJri. tem Bíblíotéca "

xímadamente \� �(Jci léitor.es, '
' .

,",
.' .,

,- - .

.
'

.

afora os empréstimos "pc h.q1!'(iS, no �difício sede da ACAHESC, àRo-
Em visita, há dias, ao Re- volumes que atingem" em j�:vi.c.l Leoberto Leal s/N", terá lugar a C01"J-:Creio do, Trabalhador �.�Hen·. igual período, a q'Ja:s.ã 300 ..

'

",'" -.
.

.

.'

N'
' c. ....

, ,

, CPfl'êJ.ida I--iúbuca l' J ;2,
.

� ;fique, tage,,�, no '�)i6spero' .

.

peio que no� fo'i do.,(iq 'pli·
.

'. .

bairro de Cápivarí de Baixo, servar, a Bibiot�ca do l{c", ,,� ': f�' Pl�OpÓ,SÜ1� 's,eràü apresentadas p�;�tl.Ve�õs Q. opOrtunida,Clé de
.

creio do T�âbalhà4'or" s?9: a , "f °

' .'

do'
.

t. teri i.
conhecer a Bibli9tec.:a alí· responsabílídade "dO, s:(',Jós( 0_, "Oln��!m�Pto . ,.::;egull� e ma erl�l. .,,' "

. instala4á, .como .parte inte-, Paulo Lapolli: vem ptes�,. ,}i),l1.omba de gasolina manual cpm relógio ,e
. g�an� do �p�rta��nto de : tando é.teÜy'al1Jen�é ·��'i: �ir�li: � ;"l,(_�ta;�it�dbt.;:, ...

.

.

,

-.

\ ).' ." ",
servíço. �ocll11 mantido � de servlÇO ao q,e�en't'o�v1n�p.n,

. ':.' �, ..�'''','" � =. �"
'

" _... .'

,ia. Cta:,Si<!lenJrgica Nacional, to moral c iiitelêct'qa1 .. 'd� :,p,) ,U� tanque subterrâneo para gas?hn� conl'
·.c;om ·8, .•t�a�id.lI.de �e 'otere- nova geração:

,

"

,.' e�lP4cjdade;' de 10 mil litros
.

"

cel' recreaçoes aos seus ser-
'" U" ,'": '

,.' ',', ':..
"

.,'"' �',

-vídores c familiares, como Grande "ShQw" '.r�hajara "t;:l 'tU motor elétrico com capacidade qe .��
eínema, danças, bB�, jogos" " '

,
. JiPe, �trifá.sic� c/: 60 ciclos 220i380 Voltis ..

diversos' 'boa ' leitura" et... No R·ecr�iO·· :do ".Tr!!:1J'il�á- ". ....
'

'.
.

j
'." ,

" l'\1nd�da. em janeu'o q;". do!", e�l Caplvarí Ae, B.I"!-ixo,
.

�q)" UJ:ti(i 'boJI.lba para lavação de ve'culós
1956, � Bibliot�c-'1 capta, a- ostã sendó ,f.1,prel?Eú1.faf.lo, às 'e). .Ilma 'bomba de ar, para lubrifieaçâo si otualmente, com cêrca de " terça::Heir�s: l\q q,o.I:àrio,'= ," i>tO .'

. .,

1.500' vOhunes. devidamente 20.15 horas." . Ó ': : Ckande: ,

nt,
,
,- r'; ,

. '.,". .

etabs.ffi.�càdOS 'em leitura Iii· "ShOw" Tàl}H,jarà;'. �(nJ.C;ã'o :. '<. iAI:!, propostas deverão obedecer rigo�-
versa pa�a a,�ole�cent,e� e ro:á�il�� do: ba.i'rrP jnflt!-striat', -: mente aos termos do edital não selldo acei-acluJ.tos., cple"ao mfanul, li·. sob Q comandb d.,'o raqm�'l' ,

,:,,' ','" ' ,
,

.' "

'. .

tl'ratu:ra po.ni moç'!,s e li· ta Qde"ry' Rarno�;:' '�.' 'uma :t�� �q�elas: que apresentarem varledad� Ol.l,
t0ratura para adultos, proni'ot;�o da R�qli6' 7'a'baja· .;

rc:cl.dç;. � " \ '" '

" .

".

Além" dé importantes 'ra desta ctdade. :,,' ,', , .' , "

1"
. .,. ':l·'i�'nhras' Etefárias 'dos mais Vários riúinero-s' Inttsicáis O,prazo"de entrega do il)até:da. sera ... 'C

déstacàoos autores n<i('ionais, e briIlQ_adei�à's de sã.o ,1m· pteços: para D;lat'etiais diferentes o' ,
'.,"

"é' internacionais. a Bibliot� lUürisi:no. ÇOlil" a�, p�rtici'Pa·, "

. ,
.

'd
'

ca', d;""':,.o-e· tanlbe'm de .liy' ros �

d ,,' 't" 't, 'd'� "e�"<l'o ',- '-," 'A .. ,pi.·opos'ta que contiver, émen, as:'uu'"''-'' çao cs aTl" as ",','.' ' <"'- _

p''Lra estudos, d2.í o, eX1'.wessi- Qonstituem'se,�: ')1i9·i.t:<idas : 'l��raS ',para ser aceita, deverá tel' as m�sni�§\r�núm,e�odeestudà�tesde fll'e,:rre�·'e"Qivê�tiâ<is.,'raI'a .,10:diasa,C-ontardo pedido; "::"',_. i-'. :<'

nlVel' i:Uédi:o Que,'a frequen· .QS' "'fah1iltar�s ;d6� �Órí.c�on'�: ' "
, ,,' , '

't�i.nl diàtiàmerit� par.'! ,con· rios dà da: si<lél1,ii:giC'� Na· �,.:,' '>�:�piopost�s deverão sei' ,àpres�iltad�
sllltas.,'� cional.! .�'i·. '\'):,,' .;,', "fCs$alvadas a tinta vermelha �,é\SS"ihal�.as-. ;',I' " '-1' 'Tal:l,hém' sã-!) 'ptei'0éidos,
Para QS qúc não. podem durante ,(} ,!<�h,OW:", �

,;va�io- : ;, . A ..adjudicação do fomecim�nto: d�peil-
.

. .-,'

'l frequentar:!, salão ç�, lei· sos prêmiP,�,�:f�i1\9�'P,i�.r�:'�,o: der�: 'era' vedficação não só do i:n�nor 'pre�6',. . ,krfl�: _por, qÜ3.�ql1er Cire-, audít-1ric come 'p/nf!9.�, car:', ,'- "" ' "
'

, ','

1 f"
,

"

,

un'·'Ü"Qjé'l., ('s li"Vl"qs são e"'1; dichtos. q�� 'se" aDT,iâ;eiltaill\'
'.

!ú&S �'l.h1riE1�l· ua liua, Idade do materia o c-f, i : U l· \ nre,<it2:das ;},elo' prazo de 15 no palea
" t

,.'1':' �1� 2 vfu�; datilografadas e assi�àdas '(se (r;r
___• ., "dIas, com direito �. um caM '

, 'f , :
-

"

�������'",�,."�,
..

,�,,,,� procurador, juntar a procuração, respectiva,

CONTRA ,fi':E'� '<;, "",.' ,,",de�idaIn�nte legalizada) : ',', '"

lo li .... t':,
'

'.': .

,

" ,1\ ,abp.rtura das propostas será �fe�uaci.a
.

I·--��-
.

.

no d.ia '27 de setembro de 1964, às 10 horas'

� Z ,:
> G�;��(n:,,��' foi nienciOl�ado acima, n�. ,��'sel1.

'\ ,',t;;:'� �.'.' ,��,4o� ,�nteressados.. ' .

.

.

'

,::- ). (:/ ," ','.;', o 'pàgan'lento sera 'efetuado no ato '1â
'\ ;��egà :do In,at�l"ial no Escr�t�rio"C�Jl��l, da
\ i\S$ciaçã<? .de Crédíto ,e ,Assis�ên�ia Ruràl

. '\ .'d�1::SmÚà,� Catarina ',- ACA.RESC'�' J3.�9-.6fl.
� ." ',:

. '_
. . .

.,' .

,'.. '., ,

. :�;��'··�r::'RoiD·ÃOf D�A'ROCHA PlRES:-·,;·:·, ',�',
..,',

.':'::::'" '.:'<:. MISSA Qf lo� -DI:A,<:�,
"

:.:":",'
,n'

" � ,

.... "",'
fi

, . ,

�. .

• ..
_

',.. :, .".', .' :: .' ,);l,
_ .� .. ,

;'. ,A, faril:Iíia de Roldão da Rócha-'
.

PiI�_$.

�óIfvida'·,� 'parentes <:; -arnÚib's,j:)ar��as�isi.irerp
.. iI_;'rr,H&;a:de: 70. dia, que manda -'�ezar 'eh-t su:"

'

.. ,' $�ág�b da:àl111� do querido extintó�: '�b;'dístrit�)
,'\ ,}. . :de, $?l)�o: Antônio de Lisbôa,. às· 8, ho;a,s :"d'ó

"d'aa.. �t.:,. ':" 'pi��,imo�\ dia ,.16 do corrente, ..q.uar�a.;f��rri�
.. ,:. ';": ,.-, ", .�:;,". ,�":" � ,: ?pesde já agradecern.a quantos,�mpàre

�_� .... ,���[j!'l"��'i.l;'(: ,: .'!:te�.��:_ês_Jé_;ato rêÜg�q�O. '<
':.,

,_

Lona' de" ifêi�ã :��1.ÂÍi�. '. :' :: '\AiPARTAMENTO AlUGA ..5E.:;,:'.:,·;":: �
.

.,��J:'� �;��i:i;.��i���'�'�i: ' 1
'
,'.. , � ,. '

•.

, .,' :' ".�,;:";,·��:g�:s� t,llri,�pârt�m.�nto C001 $ ,�tiJl
LAJk ,UUl-r;Rtru�. '

:tOS;' Sàlá� coZihha ,e banheiro ° Vê'r é,:tt-�tar.

IIoÚ" O"'�,"'::':';;; �;:;'.�' -'f; ....:fáv...
· Ri6 Branco, 14 ou pelo fone ,3712:'

.-

iIlA'l"REl"'lv..' : •.
.

,

":,. ê,,� .'

-

"

.'.

GARHE CRS 20.000,00.

�$çleva·â esla redação! dizando 'ÔRBE" �.
DUANDO se�á i�sJalada. a nova e grande .'
'Cisa que venderá

�:';��r
.

ti ' 11�1I··_�p,,>
-�

., S'
" ,-�-�/";
E; ,_\'., r ," o.

',\ _-,----:;;!lU

'. \, • ,,<._�. ,
. 1,,"-:. . .$1,� > /.

.'\, � �/'\)�/

.' �� A ,;"'/Y
OpOI1Unidad� Imobiliárias

( A S A's
.

4
' 'v E N [; A .

.

:. Res�d�bcija;® i pavim�ntós côrI,l 1!:l5 m2 cada. 3 quartol'; demais 'depeno�éncias pOdendÓ �at.et. ouir'a reSi.dêriéia' no t:5rreo -, Rua Tobias garreto· _: ii'..
\i,�ito, :', ',',.' -:. ,: : ,._', '. '

',' , ,,'. ..'
• Solltado Dá Ruú joá� Pinto cQm escritório l' funClfll'i bara o mar com ,eTano

(I" d�pósitO. Bom' r.aÍ"li reDCla ou �ificação - Grande investimento lmobiiJáriti.
'. Ret'1idfincia f.ôda d� \)p.dI"l com vista para a baia na. Rua Maria .Julla Fràn-

co' - 3 quattos. QÍltntél ,gra,nde. ,
,

,

•. R.esil1ência" v321hi a tua "I:enente' ,Silveira. IIportunldade pará bom negódoo
� Por motiv.o· de !>e'r transferido desta Cidade. vende-se fina residência com

'1mpla chacára, jaMim e' horla bem cuidada. F-I.la Santa Lu:r;ia junto,. a ,Cidadé
Universitária ._._ 'Tr'indàdé. Financiado em 20 meses.'

.
•

>I> Verdade.ra piet,bÍPcha; 1Jina grande casa - vasia' - bem dividida COlU ,gào
':'�g'eni tio Bom "(brigo , ..... , flua TloeofUo de Almeida .iuntil a praia. Preço ii vista Cr$
:! 500.000,000 '.

• Ampla teS1dên('ia, Conl i3õ m2 de área u!.il - amplo l:ving - 3 quartos e

r:lomais dependêncta:s ..,;.. atmártos. embutidos à .Rua Garciá, esquina da Rua São
José no Estreito, part� finanéiad�

.

I .
.

, '

T' li: R R E N O:�' A

.

V .t � ,{,\ ,

;. t.óte no JartUlti Atiâlitico. Faéilltado.·Bem local1sacloo
• tot�s nbs 8àr��os �"no Aeroportó - Filiªriciad�s..

:
• � Ónótfuri�dade UJ1!ca' Lotes nos Barreiros, próxim0s à' rua Max Sehramm

'_ prestaéôes mensais cre Cr$ 15.000,00. Medidas 24 m x 29m, Terreno firme.
",

. "-', •• 'l'ERRÊNOS NÂ LAGOA:' Excel�ntes lotes na melhor localização � La-
.

.

côa, local tlaJlQililo e) pÍ'��õ� 'IW�, 41e Cr$ ao,ooojm. ,

.

,r. '.' •
•

, ',. ."
" ..

use óculos
bem odcptcdos

atendemos com exatldõo':
'suo receita de ócub�' .

ÓTICA ESPECIALIZA0 A

MODtRNO lABORATÓRL,

'.

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

ACÀBlRAIk� AS
. DUVIDAS

O, ENDERtÇO" PA'RA COMPRAR
,

'

"

'" ·.B'ÂRATO
...."'�... ,� .{'"
.'

.SERÁ UM, �O!
"

OIDE? QUANDO?
. ASSOMBROSAMENTE BAR·ATO!·

D, lliE22&

EM I .'

"

-.: :
" ��,. . '" .'

.

,

.

ImpostO' de f.�rl,da",:;.,-", EIÍlprêstimo _. ,

: Ccmpu:s6rio -; �eá\faH�ção:: do' Ativo dHJ
Emprésas (Lt;.i ..4357) :_,-'.",Impô$�o A�icion;ü
ue Hend.t (Lucros �xtl'·�Qrdjn�,ti9s)·

.

,

I'�scritório: �ua, COl1�;':.1V}�Jra,,<�?· (0_.",
Cmxu Posta];; �',oiif'��Fune '3'$'3"7 ::

"

,

,1 .
'. r' - ," ..'

.

�
.: r....

'

, ',�
"

'
,

.

� , ,F,J0l;"1aIlf?2�;., /,': '. ��::� ,;'" i'Cr-\.:·:- ""l ;
EM

.

•

�=- _�'
"

:;., ..
UM ��"ió�� EM NO-

� f.;,�",l�'J,."E��,SLL!J.[1 ,

T')cniC0]or ", .

'

..�,
.'

-�.....

A ES1�ELA E A CRUZ

Censura: até 5 anos

Ú:S, -3�/4.':7-9· 11,s, .

t .,;<',

'. R�q Tayior
-Jane, J;1lruida, � ,:.,;, .'.

mata�ratPs '.

.
�' .. ' .,

Zelili··�•.·.,
..

Censura:· até 14 anos

P.IT7

-
"

'

,',

'!is 5. é 8 .lY)l·�l �

ás 2-4-7-9 hs,
I{irk· Douglas .. ,

J
...-..<,....-

; :,";' ;:..,',:' :, : '.

POGRAl\1:ÂCÁO DO MES:.D� SETEMÉRO
Lqa �\) � Soi_'r�e' da Priní.a�er'a: ,',

'

.. '

Dany Robin
EM

MAIS FORTE .QU.E .

A MORTE
•

Ccl1sura: até 10 anos

,POL-TRONAS ESTOFADAS

Escritório de·Advocacia
IVO d!AQUINO

.

JIUGO RA�'IOS FILHO
,

CARMELLO BARRETTO DE ALMEl
DA

AV.ALMIRANTE BARROSO,90 - 3° ano

Cin� I'\OXY , ',' '
.. ,', '"

S.AfH)R1fS'Ol
SÓ c � tE ,Z:I T�j

Ii'uue: ;,

Fechado pa,ra Reformas
c illstalaçáo de

dar

. ..
�

Cilw GLO t�.1 '

:is ;J e 8 11:5.
b.s 2-4-7-9 115 ..

Hugll O'Brían
Dolores Hart
pamela Ti:t;fin

Telefo-ut."S - 423'714 e 325095

RIO DE JANEIRO - GB. .. f·

---------�.----------------- 'T.1MJAN:!f::' fr ;::-SK�?r:::
IottE :o,��-":":FFOL.Hi-st

- ... -

-

�
---�_:-:::__ .

EJ\,f

YEM. VOAR COMIGO
PanaVision

VENUE-SE
". '

':" .

Duas êasas. lJma de ma1erial e outra ,c.leMetroCo:or
Censurá: ate 5 anos rnadeitás.

Cine ·IMPERJO
( F\4rr_·j tn ,

,TERR�NOS .' ""

F'n1w' r:'

8)2 X 63s
,Para tl'aial� a rua Servidão Ftanzoni n�. 15

Bairro Agronômica,
as 21/2-5�7-·9 h8,

Pedro Armendariz.
Jacquclille Sassard'

EIIi
VENDE-SE·

'

uM PONTO PARA ESTABECIMEN·
TO QUALQUER.

NEGOCIO _j ARMAZEM PINHEIRC
CIA'LTDA.

PANTANAL - TRATAR NO LOCAL·,

O� FILHOS DO TROVÃO

Tecl1,itolor
Censura: até 5 anos

Cll'H' n \.J..\.
(Sno .JO�p ')

'-------_.__ ...�----

GANHE UMA InéICLETA .

, OtlV1NDó A
RADIO AMrA GARmALDI

às 1-5-8 h8

Ma'ltice Cl1ovalie:r
Joanette: Mac Donald'

EM

,
,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



UN!V,ERSITARtO TE.M ORG;,�,O
'O" R·�E T Ó R" ,',�';."

-r
",

,

EHASILIA (FOP) Foi" aSS�nqqQ ,pe;o
Minis.ro Flávio de �ac'er.ja o ato q�e _

regú�
lamenta a ol'cianizaçijo � �u�ciomq:né�to, � d�
Feri-r» Ul;iyersitário,' 'órgão ,'p-ara diri'-'i'r 'Q

, • "

;.:>

ensino universitário. Este .órgão +tem-comc
membros os reitores das universidades bra
sileiras, o di;etor do Ensino,Superior'{lo M:éC
e LllTI 'representante 'd,os es.udantes universi
tárics f-,'-;ndo presidido pel� ,titular 4a'�4ucª-, '

ção e, Cultura.
'

�,

CERTEZA: E, CE_Tã�":,"
ALI É SEMPRE MAIS BABlrO! ":<,

.

�OifDE?' nÓDDO?;
'"

,

.

'.
..

'

. "

'-C O'LUI1A',::
CATÓ'LI:CA

,,' ,

"
------

.� "

;.o" ..' r '

Paulo VI, incantiva',Q ',Rosário" ',�

em -Família'
"

),
CIDADE DÓ VATiCANO - '(FOP)' � o

Papa Paulo VI em mensc;gepl'aQ'Padre PCy..l
ton, incentiva a "Campanha do rosârio:�m

'

família", renovando mpls tÍnla': vez o ápÔio
da Igreja a êste movimento. Diz o Papa,'.,; "a
unidade e santidade da fam:' ia hoje tão gra
ve e universalmente: ameaçada e a;acadá
achará a �ua segur� defesa ,ejnf'alível proje-
ção n'a prática,da oração em fanií-ia. ,:'

MADRE MARIA TEODORA,VAI sÉR
BEATIFiCADA

. "

ROMA (FOP) - À, Sa:�adá, Congre:a
ção dos ritos pôs 'em andamento, a ,causa de

beatificação de Madre Maria Teodora Vai�
ron, fundadora da Ptovin�ia. Brasile�� das
Irmãs de S. José. Madre Téodóta viVeu nó

Brasil no Colégio de Itu 'e fói 'eduCadora� da

juventude paulist� dtitan"e iÍiuitós -anos'. Vi..;
'veu entre os brasileiros 66 anos e afirmava

'
..

ter VIn�O ao'Brasil,"pOl;que Deus a chamou�
'\

, ' <'
, ,'"

•

• 1;._ �.
�.

Ç,QM� ,� AGORA NA Su,À �RQPBIA REGIÃO
•
'!. s:' '. _.

� •

, ,

Campeón!s�hn8 na �ensilv:ãnla' (USA)'
,

' à ,rio Brtsll

" , 'GRÁT:IS:' Solicite folhetos i�c;m'cos. .:

, Adqui'r. ,nos seguinte. Produt�res - AlJto�izadoa, ,�- '

,
'

._ , SANTA CATAIUNA'
"

�Nc6RDIA '

,

,

•S/A INDOS�IA, E COM�RCIO - SADIA - C�. POs!III, 11/12
,"

" ,

·,S�ent8 JiHREE CROSS CORTE PARK�,GB (1070)
,

"
'

"

' ,

, ',r,,: As matrIz,. ��Í',8 prodúç,�� doThree Crols co'rto �arks.GB (1070) e KeYlton-' 1
": .. P,rks OB toram adquiridas na Granjs, Branca • Parks. • C.P. 5078
','

• ,,.,,
,

"
" Rio do Janeiro • OS. :

'

AMPA'"
,

I � , 1

'.' :

, -

- ,

r(ha
,,: bohtinuam' se' éspalhándo dade, ,Nossí'ts visitas procu- ' ilustre servo de .Deus ,e al

,pau;), J:>l',>J.S;ll" os 'p!ànJs ua: .(0U, sanentar a obra Salvª- meüamos sucesso em seu

"U � A:ri C AM,F A�', ,Ul'anue' dora- de Crtsto e também a, trabalho em' todo o pais e

Ctlfupooua '+'IIBruvnal em i . contribuição prestada, pelos ,gúe' a' Grande
'

Campanha
�9tis: . , ,evap.gélicos; de modo espe- Na:cional 'de E�geliZação
: )Dt,. Rubens, Lopes, pastor cial os batistas, na' admínís- ' tenha: pleno êxito' em' nosso
da 'IgreJa, Batista "de "Vila t�nn<í.o' pública de' nosso .Estado."
Mariana, 'São Paulo, preSl' , pais.

'

,

'd,ente da' Convenção Batis- i'i....radecemos. a visita do
t�,:Bra�ileira é 'tamorérn ----------.......-........................-...;;..-,..;.;......;;..----

pi�idente da, Campanha,
p�os�gUÍ'l em s��' viagens

� �elós Esta<ios, de nóssá FC"
d.el'Q.ção, fazendo o' lança.'
meato oficial do'm0\llment0,
.' ;rodas .os Estados,' estão .'

sendo visitados, inclusive os-'

ni� longínquos, pelo' pre- ,

sidente da Campanha. Nas '

visitas, procura êle entrar:" ,

�� .contajo com as .autorí- '

'.

,�� civis, e rnüítarss ex.... : , "�)� -', ,'"�:.. �,
cando os 'propósitos do me.'. �-;:_'�" : >

,

:

'." " , lt;.';_""vímento '�,ofereCendo exem- .,f�';',\,:. ..

piares da ,Bí�lia Sagrada, fi: �_',';, , ,

,,'

Palavra de Deus.' -'
'I ""

'

•
v !�.

, ;

�guràd:o' ,�, que 'se "aprõ·
'ful'lda� nas' obras seguin-
�\:i"" .�lct,�v.;; .I.'.f10dU.t, que 'I)'

lU\.'Ü':'O ':C0Il.ll\:l;J€cl tau bem I

pomo �atOle liranJe preoí
,'8.-'1, sér �,lido; não se com

preende o desconnecímen
to que dele' teem as novas

V,e'Nde"Sê'-'·, "': ,',:' ;:��: :\
•

, .r ; ,�:
,V�hde-se 'um terreno 'na

'praf,a de "SAMBAQUfli
.

me-:
'cUri�o' 23 m�: ,de' frenté, ',ri.
'11 mt8:' 'de,� ''trãtàt
PéiOs TeleforiéS' :3861:31J4,
COm o sr. Câmara..

"

,

_." 8.9M :
-��_\----._--��

, '

geraçoes, precisá ser une

não como 'um gênio, mas

como um escritor ue raro

talento e que UJIUiOd.va v

.seu mstru.aento de traba

"';'10, .que .representou com

,nünr� urn .ueeermmado me

mente '00 hístórta Iíteraría

, ",a l''l'an...':l.,
,

que nos legou
Jqras como "A' Ilha dos

','lnguins", "Os Deuses Tem

-ede", "Revcíta dos Anjos"
,; êste,,"O Crime de Sylves·

, tre Bonnard".
-,

o CRIME DE SYLVES-, III FEIRA DO LIVRO -

"ue. eu tat.á- as ob.i(tS dll·
TRE BONNARD - romance

E t' 'd ó-'1"
de' Anatole France _ tra-

s 'a marca a para o pr
quele que me enviou, e:{1quan

,

ximo 'mês de outubro, 7·11,
to é '''a,' Ã n01'-e' ve"ll, .. ,.-�u.

dução de Alvaro Moreira -

'II "" .. Li...,. .. " • "1�� a 1 ,FeJ,ra uO vro, como

do ninguém pode trabalhar", Editô_ra D�L'::A - ,Rio -

nos anos' aate1'io!es uma

abotdou' o teHlâ ua l'wl�e coleçao PremlO� Nobel de promoção da ,Câmár.'1 J1'. de

Vem" desafíando os B.':ttlS-' ,Literatura, !lno 1921 - El€-
Florianópolis. Em plena

tas e o povo e.n geral que vado,. �m vida, a cat�goria Praça XV, na já tradicio

superlotava o Teatro Alva·
de gemo, louvado, endeu·

,nais barracas, os leitores

ro de Carvalho, para a mi, sado, pouco �lepoi8 de fa-
,contumases (e também os

eessidade de, enquanto te-
lecer ,AF, descla do pedest�l não lei'tores) terão, mais a

mos vida, isto é, emi'Llanto � ma��lra brusca� E

,�l- mão, as últimas novidades
não chega a noioo, Vlvermo::;

,

:' a 3n ao, o que _:nm o
do mercado editorial brasi.

é pregal'emos o Evangelho
normal em tais oC"lsioes, o

leira.. Só Il;lerece' aplausos e

, de 'Cristo Jesus. 'Realirmos outro' lado da moed�. Pas- incentivo a iniciativa da

a obra do Pai. sava a ser cruelmente ata- Câmara Jl'. que' possibilita
cada, desconhecendo-se-Ihe rá, assim, a chegadSl' até

qualquer valor. Mas se � um público mais nu.rnerosó,
.. havia motivos para tanui- ,desta mercadoria tão rele
nho endeusamento, tam· gada que é o livro. Ao mes
hém não pode haver para mO' tempo em que poderá'
que êle tivésse sido felega- adqui-rir ãs óbràs expostás
do a tão segundo plano. Não e que, serão mais fáciltnen-
são muitas as literaturas te encontradas do que naS

qu� se podem vangloriar de livrari'lS, b leitor terá opor.
possuir grandes e muitos tunidade ,de manter conta0-
mimes d<t altura intelectual

'

to com alguns escritores. É
de um Anatole France. Pá- que, atenqendo ao co�vite
,ra esta: coleção dedicada dos promotores, nomes na

aos, autores premiados 60m danais' oomó um Marques
o Nóbel, foi escolhido juS-:, Rebêlo, ,wn AdoID3S Filho,
tamente o livro que trouxb um Esdras do Nascimento,
notoriedade a Anatole Fran.. um Hélfo Pólvora,' um Gui

ce, começando por firmar o do Wilmar' Sassi (êste' ca
seu extraordi.,ário sucesso. tarinense e que estará lao
Obr.a das mais característi� çando o seU novo romance

eas de sua peculiar manei- "Geração do Deserto" abor·
ra de ser, temos aqúi aque--- dando ai lutas do contesta
la enorme lucidez, �uelà d�) e quase <;erto que a�ui
fina ironia, aquela marca· estarão, tOdos ou a maior
mconfundivel

'

do' requinte parte' deles, autb�rafando-
,

,

que fixa a induhit:ivel iute-

• Mais .tonf6110 e·Higi�i1e·Parii �u lar-e '.' '.

-

, ;

.'
.. Es:tab6'�m�nJQ",: ;CQmerti:a,I:;" ,

'-
'

"', '�lor��O�1�; ,

a: ex�at1io,'das' g��dês' Q�pitais,,' já �' I

,possui 'um 8er\riQO de' ;':'., '

.

.

' i.

. Oo)ETlzA�(;i.; .. ",,',., ;", , "
' " ,

" � Dfiqeti��ç� "s@f�&"�ais Ó9nfôIt6, e -higwne . para
'o. �11 lá):, 011 ÉlS��ieCt;nentq ,comercillJ. ,Pois óÓiihece
m�, � bé�iÇ� pi:_o�r�to� Péla��xterm.iuaçã() ,

�.�setos" ,'�.,,,:"'" .. :. ' " ,:,

. � NqssG semÇo é.'�rfeito' porq� possUÜílÇlS. PeSsóal
'��Co "eép�i:àlÍZa�o:'é.' usam9s ,��iat�' ,eqU.iPfJ.·
-m�1iô d�..I)riM.ewa., P,r9,_�.;, " ,,'

'

-, "
, ", I"

* 'p :'pti?du,to ;-\ít.i��o ,'(J.l'Çtwdo d,e emrtprov'lda �nci-'
ênói$)' é ',iIiàf�n:si� à s8j1é1e, bã0 toancha,'n�, pet·

, �1ia ,� ��t��á'S, d()tiiéstíoos ou, ��x:ciá4s, PQis � se-,.
....gero' ê ',ül�ra ,rápida.. '

", ,,'
.'

" "', I
-,EÓ QÚ�!rl!:' ilWO&T�: .V� n��-p�1I< $Sir
de C6� ou'do 'estQb.é)eclmentO oometéial pode-ndo ve-, ",':
�üicài á �ficiênéia -

40 serviço;, "

, '

"

,

,

' , I,
*'�rque hojá, ,mesmo ,o dia e, a hora em llue ,tl�se.-l" .

ja dêde�f_IIf. 'relefonei p'ara' 268L Atendemos 00lll,pra. t

),
',� ',.' ,-:"&#V:�"e�i�:' �fi�ia�:��ci,.� ,'.. ,'''' ,','�,,, ,l)�A. TELMi\ .... PERElllll'

'� d@'.'," ,'.; ;;;',::������,'tt��:,:!ta,-.6��.�Ul�;i,�i;�'-:�
':'"" , ,

, W�:ç�:;I��::;::�'_: ,,�� .... '

. ,.... • • '1, ,.sel"viÇO jie, i�Çãp ,cónt� cUJ)un, El . t.ta.�, '!' , "

ConsultórJo, Rua' Tenentt
li - ,4f � _Gar8.T)tiá de' sei$.. (6r l!_l� dós serviç6s 'oontta, baratas, Si1\tein. 'as' - 1.0 Àndár -

, p("\9'"I-,? '1'100

pulgas, traças e cupiri'l; e de dOIS meses nos serviços

i
:

dedetizadora contra môscas
"

•
•

� - -

\$- ..' � ,

cata:rinense, limitada;:. "Preços a partir de Cr$ 5,OOO,OÓ "(cinco mil cruzeiros)
c'

•
__ ,

'

'I.., ,," _." ::,."

De 'sua estada em nosso '

meio� Dr. R,ubens I,.epes vi
sitou o governador do Esta

do, Dr. Celso Ramos, a AS:
senibléi� Legislativa e' tam
bém b prefeito de nossa ci-

/

.,..,

}I)

SU'lS :-rmis re�entes obras.

(Para re"'1essa . de ,Pu'[Jli-
384

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CONSTANT} .� PROl

OF SANTA CATi\RINA

da (5x1)' o quadro gaucho- no-.flltc�l' :gá\Ícho e brasí
tendo .o Metl"opol: se 'des- '.le4"o, ê; na .atualrdade o

,

ferrado no segundo match ma Ior pátiao, de títulos 10
quando venceu "ôr lx2, lá ftrtebol g�qcliô. ! '�'11m dbs
mesmo em PôrtO Alegre, veteranos', .do time o fi
perdendo, porém, O térceíro lhb-'do saud�q 'ciio, estaa
jôgo por 3 x 1, sendo' "cm do ainda no. melhor de sua
consequência 'eÜmin!);do da ferJ;lla·. Or:tanBo,' Sergio r.o
disputa. Em' 1963 voltb.rà{n pes; l;..��ilIl:i'i?a, )Mari110,
.a se encontrar. os <,dois Ia. 1_ �Cléo o,e 'o 'góIé�ro,

.

Alberto
versáríos de' hoje; e o' Me:" s�6';, cutros ec:{ue se' destacam
tropol, que havia elhnina-' no '1l8Íotao':sulipo, enquanto
do o Londrina, de) Para'oá qu'e!).O ia:-'o:' dos.' barrigas
empatou no prímeíro jogo verdes, > é ,t'econhecido e

vindo a perder o segundo aplaudido -o valer de Mar'
por 2 a 1. reíra, Idésío,.. Galego, Ru

bens, Paulo souia, Gibi,
caUta, Tenente, Piloto, S11-
'vio e Nadir: São Vinte e dois

craques na melhor acep-
cão" do vocábulo' e que na

tarde de' hoje, 'perante a

maíor a"sistência, já vista

em gramados de .sa=ta Ca

tarina proporcioIlarão aos

a,fiéc1onados um mundo, de
" emoções. �

.' Metpêlpol e Grêruio Porto
.Alegrense " será,' o' grande
match

.

de hoje, à, 'tard� \;0
estádio. '

"Adolfo' Konder"
em ''Seqri:êncla', as disputas d�

,

VI, Taça, BrasH.
'

() Clube, que .véncer -

esta
rá dá�ificádo .pàra conti
nuar ,a ,pa.rtici-par do Tor
)"leio de eiubes' ca,inpeôes' jó sendo cobrados os segu�nté3
BrasiL'

,

. '
. ,preços p;'l.ra' o, grande cote,..

! ,Ém: 'cásq ,'de, ,se· re,gistrar {o:' Geral·':_;' . br$- 500-;00 -

n6vo :empate, então: teré- ArqUibancada' '-...:. Cr$ '10Ó,OO
mos ' terÇà�fElh;a 'a' partida .

e .Ca:,Eüras de. Pista -
, ....

deéisiva, 'a' I·n.'d'a,no e'sta;dI'O da 1 00000
.

",-,

. ,.

"CICt,ISMO _;_ Será efetu-Piaiâ de' Fora: '
'

.

OS QUADROS:""_ OS 'qua'_ , ,
.

� bELl!lQAÇAO DO GRE- dros �ais pro,váveis' Para o
ada na manhã do próximo

1\1IO ""'7. "ViaJou ��ntem' pela encontro �ntre catatinerise �i� '27,..,.,a �aí'1if.�l dó Esta io,

mânhã:, .em avião na .car- e gauchos 'deverão ser os
a, prova ciclística que cons

reira "'a_ Va:rig que, decolou segUintes: Metropol: Ruben�,
tárá 'de ttê�. 'Voltas ao Cir

do aeroporto Saigado Filho Piloto,' Paulo Souza, Gibi e
cuIs,r, numa distância de 36

. , qUiJômptros. DUjls bicicle-por.'voLta .nas 7,15." Tenente; Nadir e Silvio; .. .

HOS�E}DAG�M _:, A
'

de- Cauta, Idésio" Madureira. e
,ta:f4 ser"io offrtadas aos dois

legaç�o do Grêmio, hospeda G�lego. . "

primeiros '. clàssifiéados da

da no Lux Hotel, situado
.

Grêmio: AlbertQ; Renato pr01Ta. ,

R, rua 'Felipe Schmidt,. bem Airton, Aureo. e Ortunho; BAsnUETEB'OL - A Fe

no coráCao da cii'lade. Sergio Lopes e Cléo; " Mari- deraéão Catarinense de Bas

TORCIDA- .:..:... Conduzhido no (Lumumba);, Joãozinh.o qtret.eból- deu por encerra"'as
torcedores ,.do' clübe '0'9",,"''10 Alcindó e VIeira. ,,' as: ihs�rições dós clubes' pa-

, deverão .'estar" nesta capi- ARRECADAÇAO ___: ,Tendo ia, Os c_ampeonatos rf'gionais

E os r3J1'ladores? 'Por a- tarcaravapa de tr�s ô"ib"s. em vista a ma'joração :dos diCla.;- 2a. - 3a. e 4a. ca-

Aqui' OS. ,torcedores gre.mis- ingressos 'para o coteJ'o'Me- teQ'flrias. As inscricões e�-
caso não são emrregados; t·

' o

'b'rt t' h j
,

tas 'procurarão incentivar trop'o.l x Grêmio,. está send,' ó Iv�ram a' e as a e o ,e,
funCionários, e não teri'i.o d'

'.

1
-'

. o seu, clúbe, a uma ,gra'1de esperadá ,uma ar.re.cadação la·
' 'o

que pedir perm�s.'lao a,os . " -

vltóriá,. ,contr.a 'b' Metropol: recordo atingindo a cas.a do"s' :';FUT:PBOL DE SALaO -

seus chefes ,para s�, ausen-
O' 1\./I'w,'T''R()pnL _ O c'u- I três milhões de cruzeiros.'

- Co�ti.,ua· a Fe�f'1:'aG;io
tar de seus emprefios? E se

C t· d b I d
)"8,0 �n"'sf'P'uirem a licença.?

Ibe tricampeão catarinense o' REDUTO DO METRO- ,9 llt'IPp.nse ,Fute o e
"

POL A' � I'
- S9Hío 3, tomar: as devidas

O clube forçosamente terá
,,- �" ...", o S "ma vez repre- .

-, 4e egaçaQ' do Me':' -

que ir desfalçado desses sentado Sánta Catarina na trppol encr;>ntra-se hospeda- pro"idr'ncias para a reali

Taça B,rasi:. Tu-'o bem no c'a, 'no Oscar Pálace Hotel.. zad'io �o Torneio santa Ca
elementos,' e por conse-

ta.:rtna-São, Paulo, num .tor
,guinte não poderá disputár clube. criciumense que es- Onde aguarda confiante 'a

,

d 't'· h d neio quadrangular que' en-to'dos os páreos, p :lÍs nes- pera uma gran e 'VI ona, ora e rumar para o está-

tas regatas terão 'lue
� se

FAIXAS - Várias faixas dio da rua Bocaiuva, quan- volverá duas equipes barri- .

estara-o' I d
.

d d' b t G"' ga-ver"e e duas paulista.
'cumpridos rigorc3amerit�

. co oca os nos mals o ara com a e ao remlO.
- d' t d t'd' S d BASQUETEBOL - A fe-

,os sete páreos olimpicos. IVprsos' pon os o es a 10 __:._ egun o con&eguimos.
"Adolfo Konder" d' d' t

.

d derac.ão especiallzada em
Todos nós Que limitamos •

..' , com IZ8- apurar, a Ire ona o Me-
. no remo, sabemos das dí- res alusivos ao cotejo Me- tropol já fixou 9 "bicho":t Santa Catarina, deu ao co-

.

ficuldades 'que os clubes tropol x Grêmio, incentivan- ser· pago aos seus atletas

da capital, o também do _d_O_O_C_lu_b_e ,barriga-ve�·de_:t__.c_a���OnSigam" vencer o tri

interior atrlllvessam para

conseguirem pelo mEmos
conservarem os seus bar

cos, pois hoje em dia não

é faci! cOIT.fflrar um barco,
e quando um clube do re- Coube ao anitador gaúcho Agomar Mar-mo consegue adquidr

'

um

b�co, êle tem que pedir tins, ser escolhido pela direção "do Grêmio - Maury Borges - semi-final do estadual. Por

ajuda aos cofres ,publicas P" t AI f
'

'1 d
seu turno um triunfo, me-

e outras coisas mr.is. sem
or ,o egr.ense para re ,erir o nre ia esta o Figueirense 'estará cum- lhorará as suas pessibili-

o que não é possível reno- tarde rio estádio "Adolfo Konder" entre o prindo difícil compromis- dades ficando aguardando
var o seu material. bicampeão su]riograndense oe o Metropol, pe- so pelo campeonato catari- o resultado dos outros jo-
Ainda ontem. conversal1- . . nense d� 'futebol; enfren- ,gos dos clubes que lutam a

,
. do à êsse respeit,o com o la Tacá Brasil - 64. tando ao' elenco do Urus- seu lado pela classificação.
antigo 'presidente c'à --F. A. Espera-se que 'S. S. saiba corresponder sanga. o Figueirense 'p�derá jogar
S. C. Dr. Ary Pereira de " , 'Para o Figueirellse, uma com: Joceli; Marréco, Sér-

Oliveira, o mesmo comen-
em cheio, coo,perc;mdo com eficiência e ho- derrota poderá colocá-lo gio, Édio e .Manoel; Valério'

,:...!:!±'lwza:zzaz:aWii, SE
.:.. _ \

iS: tanc;lo êsse assUnto, achou nestid,a,cle para areal brilho do espe�áculó. ,fóra do páreo pa!a a fase (C�ntinuaçãO da 6.a pag.)

, ASSISTA, DIA 27, A PROVA tICLlST�-CA "NA7A�ENO -COE' HO", A MAIS FAMOSA, DE QUANTAS 5'E EfETU.AM'EM SANTA 'CATARINA E QUE PROMOVE T.o
..

: ,DOS 0<1 A ' �O 'GUARUJ/.:' DEVER.T.O, A EXEt�PLO DOS ANOS ANTEf!10RES, CONCORi ER A PROVÀ �A OS' M!AIS DESTACADOS ASES DO PEDAlISMp
'., .

.r
.

. ',·e:.

\.NACIONAl

•
',', . ,

Hoje, o "stadíum" da
Praia de Fora viverá uma

das suas grandes tardes z

consequentemente apanha
rá uma asststêrcta que
deixará superlotadas tócas
as suas dependências, muí
to embora tivesse a Fede
ração Catarínense de Fu
tebol majorado os

. pre �i)S
dos ingressos para fazer
face às vultucsas desnesas
.com as duas delegações.
Caleula-se uma arreca 'a
ção de cêrea (le três m.«

lhões de cruzeiros, o que
renreser-ta um' recorde em

jogos (la TFlt::a Brasil em

nessa Capital.

Grêmio Pôrto Alegrer se
e ESl)(')rte Clube Metropol,
líoímos representantes do
football de Rio Grande do
Sul e Santa Catarina, es

tão disputando a hegemô
nia do esporte-rei no SUL

do país. E' O segundo' en

contro da série entre os

dois clube:s, podendo ser

decisivo, isto se houver um

vence"or, já que no :rn�t
ch inicial, disputado nu

Estádio Olímpico, em Por
to Alegre, houve empatr.
de um tento, o :i1.1e s:i:-

'

preer,deu a toclas: pois n'io
se eS'P€rava vieEs'O o time'
de DIte- de Frenas a co

lhêr tãb ausplcinso resul
tado que foi recE)bido como

u:na vitória retumbapt�
Assim �oyY]e,.,te '''(r'0 "'m'�a

te forçará uma ter,ceira

partida, a qual terá por lo
cal "'ovamente o estádio
"Adolfo Konder", quar'ca
feira próxima, na forma uo

regu:amento,1

,:tt a quarta vez 0ue o JII!()

tropa" disp"ta a 'l'ana Bt''''

sil C(l!Y'O r"nr"sw-ta�t.f' de
Santa Catarj'�a a· torceira
em q"f' te'll ':lar, a "vers<r�o
o Gr�mio que renresp"'ta o

setl i?'ra ....de obstáculo às sn

as pretensFef: de co-..,tin"('>.Í:'
a batalha rUr>1O ao tíhlo
máximo bmsileiro interclu-
'bes. No priml"iro �ôgo entre
os dois' giga1"tes, efetuado
em 1961, venceu por golea-

--

-

-

;:=
-
....._.

=:::'�-;_

,�,

Este ano, porem, O qua
dro de crtcíuma atingiu o

máxímo em potêneía no fu
tebol barríga-verde, Está
com uma equipe bem COD:3-

títuída, e adestrádtssíma,
não cor-stítuíndo siirprêsa
se vier a vencer logo' mílls
Isto levou o cilmpeão da
terra 'dos, 'pampas' a ,'Um
preparo a "'equacto durante
toda a semana. visaIldo
render ,o' máximo contra,,':)
conjunto' que hoje terá a

seu favor os'fabres cainpCl,.
clima e torcida. Desta :mUi..;
to se espera esta tárde, de
vez que o·. lncéhtivo'

.'

em
muito influi no rendi�énto
de um quarro;' Assim, aQu,i
vai o nosso aPêlo a 'rodos O'S
catarinenses, eorsCientes do
va'o,r do noS&o futebol' qUe
camirh�' a .pasSos !argys
rumo ao progrfsso:' incen
tivem o� C1"9.qu�'s metrop�
listas à conqi.1-is+a do' títuio
de ca-mpeões' sul-bra,sileiros
interclubes.

DESFILE DTI CRAQm;�

Um f.es·me, dI?' . cr.a�ties
a'üant1cros T)o'vas'

-

vêzps
v'sto po est6(1Jo -:Já, r,'1à �,,
cHiu'ra, as"'i�Urá Ó, nM)lJ""l
one

.

vibrará érm as SUllS

�"rl,Tj,;rclas s�i ,n�oflt:isfo-'
�ais com inuita �aT>cha, Va:,
len"'o caria Ulp por SI'10
crmo verc'arfelri' S átra(\õps
a(lnõe quer que at.uém 'Vi,
o plaver cat�rl'1eTls�., que
M m3,ig de de� a-nos �el'l(oll
Joinville para se projeti1r

'Q\ie vença o melhor, es

perando que cada um sai'Ja

dar o máximo ele suas ca

,pà,cirl,ades técnicas e fisi

�as pela ,vitória, não 'esque
cendo à,' disciplina que é fa

tor preponderante do bri

lho de uma peleja, são os

nossoS votos, 'extensivos ao

odollcci eue tem a obt"igR.
cão 'rie 'd;ni��strar a: sua e

due9,1ão espor1;iva; apláudin-
do 'e JncentIvartdo, mas

nunca· cometendo atos de

selvageria rlue t:íIltO des

lustram o, cenário esportivo
peio qual devem zelar.

'

OS QUADROS

AJ; equipes para' hoje,
sMv(' alt�l'àções, estar�o
., ss':re formàdas:,

GFEMIO PORTI') ALE

.

GREN�E '- Alberto; �e
�ato; Airton, �l1reo e 01"

tu�ho: Cléo e Sérgio Lo

"\es:' r�uinurnba, :r.A:arino,
'T1)"in'+-hn' p �:oet';ra,
METttOPOt - R',lbe"s"

"Plioto, Paulo SrU'7a �i'1i e

Tene'1te; Sílvi,o, Naéfir: Ca-

1itá, 'Ma "ureira, ldésio e

Galego.

SALAS DE FOR VlJCIl

Sómenle duranl,e O mês de Ag�slo

MOVilS
Rua 'Jeronimo Cc:elhoi 5

EIS ,UMA. CERTEZA,

, .

ou mt;llsai "

cem fu1el cli� 2,00

á

i6�.090,OO t

24.000,00
280�ODO,OO
26�OOO,eo

CH 295�OOOsOO
eiS 28.000,03 :

··CR$
CR$
CR$
CRS

CIMO

I

,'
.

ii
Escreveu:

'

Abelardo

Abr,�hapl
-,

,Conforme
.

tive' conheci
mento por intermédio do

dignissimo presídcnte do
do C. R. Aldo Luz, Major
Ary Mesquita, a F�deração
Aquática de Santa Catari
na, na sua última reunião,
presentes os repres entantes
dos clubes da capí tal, re

solveu marcar em príncí
pio a próríma reg ata pré
campeonato para o dia 6
de Outubro próxí no e o

Campeonato Catarinense
do Remo para o ia 26 de
Novembro deste ano. Pre

tendem os senhon s direto
res da F. A. S. C. introdu
�ir um novo sist zma de

contagem de pon 'os para
o ,próximo C. C. (�O Remo.

Acham os senhores manda
tários da AQuáticP, :que o

Campeonato ,Cai úinense.
do Remo deveria 'ser feito
em quatro reg3 �as por
temporada, e o cllbe q\le
totalizar mjl.ior nrmerQ.. . de
pontos nestas rer'lta�· !le
ria o Cámpeãci da teniporg.....
da. Ora, senhores, isso da-,
ria muito bonito �e fôsse
Só dizer. Mas, como' fazê
lo? Pe'OS coment:' rios que
escutei, querem _ os ! senho
res diretores da F.A.S.C.
realizar. duas reg:rtas na

capital, uma em r ,lumenau

e uma em Joinvil"e. Agora
uma pergunta:, se"á que Q
C. N, Francisco J 'Iarti"elH
estará em coY!diçé"s' mate
riais e fir:anceiras para ':1,

guentar com as despesas
com a ida a Blu'rr,enau e

Joi"1ville nnrna f3r teM"'O-'
ra "9" sujeitahdo os' seus

barcos (que estão em pés'"
simas condirões)' ,a. to('los
os cOr'ltrato pos dr viagem.
f'stradas ruins, e uma in�

finidane de coisas q-Ílé a

contecem?

em

REDATOR
Pedro Paulo Machado

.
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.

..

�ma ,verdad�ta .

, ilj./an-tili
dade ; e,ss� .ídéía, � e- ainp.a,'
ihà:is;';_'que', caso se 'concreti
ze ê�sà será á .

-

ruína 'do
remo ':�n\ Sa:i';i.ta 'Càtaii�a,
pois êle: já' 'fêz parté da
díretoría .do :C., N. 'América. .

de,"Blumehau" e -sabe
"

das
dii'l�uldades que, êles

'

,

�m
pára vir uma vez por

-

'ano

disputa'r' ,o· tradicional
Campeonato .': oatarinense
de. 'Remo em �Novembro. .

.
, Outra corsa:'- para se, f�-

'zer uma' mudanca d� ta
maD:ha rêspo�sabilidade
num Có�ligo,' de Reg�tas
deve-se elaborar' cuidado

.sarnente seu conteúdo, "a-

nalízando ponto, por' pon
tp, para-='que não haja fa

íhás�, e, .ísso..:meus 'senho
res, n'ãü se fáz' num [ .día,
isso "requer, muito cuidado
e muita prudência, para
que mais tarde não se vá
lamentar, os' negativos da'
idéia.
_,Acre:1ito,,: e tenho quasí

cel7te�a,. de' "que os
'

clubes
do ,inter-ier'_ não concorda
rão. com, essa idéia, 'e êles
'tem .que ser. ouvidos' a êsse
respeíto; poís, eles tem' di
reito a .se .manírestarem, . e

segundo' ouvi falar não ti
nha nenhum. representan
te �esses'- clu�es - na -6h,' .

que' lutam tenazmente na

.
ra sobreviverem," e não po

�derão se jogar numa. em

preitada de' tamanha res

ponsabilidade, e peço aos

senhores presidentes dos

clubes da capital e do J1:-

_" rertor, que decidam 'com
muita cautela, para que
mais tarde n:ão venham a

se arrepender da atitude
que tomaram,

reunião dà F,A.S.C.
,

Senhores l diretores de

clubes dá capital: ,não' se
deixem ,ieva,'r por' questões
clubístícas; ,e ; sejam. crítte
ríoses nas' suás. argumen
tações, para. '. -maís tarde,
não SI:) arrependerem -d e

�tôs impensados, o que, po
derâo 'inclusive trazer dE)'
sastsosos efeitos para o Re
mo em ,Santa Catarina

.

", Deixo' bem 'claro êsse .

,
meu - ponto de vista, é .hu-

: manamente .ímposslvel o G !) S 1'!\ li f C � f É 1 ,
. que, querem fazer, dada 3

,

procarídade .de condiç-ões
"

J�N1'�O prc� l,UÉ ZJ'i�' \
1iutuan,tes e financeiras . .....__ ,,__.o

.

dos ·nQssos clubes do r'�rfl("

VI fava �Brasil em
'colar do Ólímpico, na ' tarde

d� hoje. S,erá de 0.000,00 o

premIO :Pela classificação
'-TORCEDORES - O Me

ti.'oixil t..�rá, a ,maior torcid:�
vista: até hoje, vibrando e

en tusiasmarido os. atletas
dÇJ a_l�i-yerde, a um estu-

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

foco
uma grande, vitõria. "

,

,

O PROXIM'O'ADVERSA
RIO � O vencedor de Me-

pendo triunfo. Os atletas
de Santa Catarina serão'vi
vamente aplaudidos·e cQl1-
tarão com irrestrito apoio
dos torcedores florianopoli
tanas ql.le' �estarão unidos"
nesta ocasião,

tropol i. Grêniio esta:rá 'clas
sifiçado , pará. eni'ret'ltat, (,)

Atlético·'Mineiro" que�;, des':
classificou ô Rio' Btánto
do Esptrito 'Santo: , "

.

OS, I�GRESSÔS - Estão

.

nhecimento público, a cons"
,tituição de sua nova direto
ria que está assim organi
zarJa:
_ Presidente -, João Pe

dro Nunes

Vice Presiuent dos Assu"1-

tos Administramos - Al-·
do .João Nunes
Vice P�esidente dos As-

sunt.os TÓ�Yli�os - Carlos'
A1.berto Brognóli
Dirptor Sp�rf't.:irio - Pli

nio Vicente Gorries
Diretor Tesoureiro

�nio Selva Gentil .....

Diretor Tp.cnico - Afon
so Celso Prazeres

.

REMO' - Nos próximos
dias a Federação Aguátiea
de Santa Catar!na estará
ci"terminando o dia da re;"

gata denominana Pré-Cam
pronato' que estará envol
vendo as equipes do Ria

chuelo, Ald� Luz e Marti
nelli.
As guarnicões continuam

se exercitando . diáriamente
de acôrdo com as cOl'\d!
ções da raia.

APITADOR PARA GREMIO X
METROPOL'

-��
''''<J"-r."��L.�'',,,",�.0..4.v:_._�.��L���
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nas de calças, vistam saias'
antes de entrar na igreja.
N'a entrada do templo en

contrarão saías que deverão

ser devolvidas na saída.

Alguns episódios da vi

sita do presidente De Gaul-'

Ie às Antilhas Francesas

foram 'caracterizadas por
notas pitorescas. As autorí- Uma ínteressante paixão
dades de Caiene ofereceram

'

tem a Sra. Manníe. Eíse

uma grande recepção ao nhower. EIa cóleciona "Car
Presidente nos salões da re- tas de ,Pezames". Aínda ha

sidência otíeíal, especial- pouco ela adquiriu por dez

rr"'�tfl decorada para a oca- mil dólares a carta de con

síão.: Compareceram à Te- dolêrícías, que a 'rainha Víc

Ct:,IJ;.-l:tO 'UvI!?, chefes índios tória da Inglaterra enviou

que, para conhecer o presí- á
' viúva do: Presidente

dente, tinham' feito 'um per-. Abráham
.Ó:

Lincoln, Maria
curso de 600 quilômetros, Líncoln, 'Por ocasião (do fu

em pirogas. A, cnegada dos íéeímento do mesmo.
'

dois chefes índios 'suscitou
.

I .:

a atenção geral, como' é na- T��:, 'os nies:nos díreítos
tural, pois, não podendo, su- significa, 11'1' ESGócia, .con-

"portar por mais tempo os forme uma recenté lei, que

sapatos que -lhes tinham "st-
, a espÇJsa p�de ir. 'ao patrão

do dados, por razõês de:' do 'niári40"" é 'exigir ,: Unia
protocolos, ambos 'fi�eratil -mesada: de' 5 ate ,7%' do or

uma brevê pausa na' esea- dena� do m!3�pi9; :Em ca

daria do' pal'ácio' pára d'eEi-' "sos. especiais ela- pode retí
calçar-se. Imperturbáveis,

'
.

rar. até 65iJ�' dos' venolmen
os dóis chefes chegaram ao� tos do, marido" ,para as des

salõtes, em que ��. realiza; pesas/de 'casa. ,--,-"'Já se vê

va a recepção, descalçoS,",e.! que '95/. jTIafi,Çio�{, escoéêses
com os sapatos na .mãol, ,

' difiêilmen,té :' pederão "ta-
--'

" peal"�: as .suasresposast
Curíosídades: Os pãs-.

sares que não fazem ninhos, J'Vo�ê ,"\dv� . b'fi�n!iO com

põem doze ovos ,por ano, o sth marido: ,: Vócês' têm
os que f'1zem rÍinhàs, :põem

. 1ipiDi�,és iãó õpo'stas?'; "Não,
oito apenas: As' saracuras 'brfgam�s .porq.ue temos' exa

são lindas aves' brásileiras t'imente as mesmas opi
muito alegres e o de gênio niões: 'êle quer mandar e

folgazão. Quando se' en- ,eu tàfi1bém".
contram em grupos, em lu

gares sossegados, dançam e

cant'1m alegremente. -'O
chamado "João de bar:ro",
côt de terra, de ' garganta
branca e cauda, avermelha-

, da, faz
o seu ninha cie bár-,.

ro, com mistura de estêrco

e o grande às bihurcàçõés
dos galhos de grandes

'

ár

VOrAS ou nos póstes tele

gráficos. Põem ,ov.os brim

COS, sob uma camada' ma

cia de caoelos; palhas, finas ..

e peIiàS. É um pássáro mUi·

to benquisto por ser,' consi
derado ave' de' bom augú-

.Está :seiàdo,' tntduzido 'pa
ra o' alemãq o livro dé poe
sia 'de João Vabral de Me

lo Neto, ,poeta brasileiro,
numa' edicão dos' ca!iernos
experimentais '�Rot", dirigi
dos 'po� Max "Bense e EH
zábeth

.' Walther. A versão

é de
�
Wil1y KeÚer e terá 'o

nome "-Der Hund' ohne 'PE)-
dern�'; .contl1ndo_ ainda a

obra' ,com �uin posfácio
.

';rie

HaroldQ: ,C13.mpos; escrito_r
brasileiro oUe' ,se e'í�ontra'

ern:Sfuttgart, realiz�h€lQ- um .

',Ciclo de: conferênciàs sobre
a: liten\tura' brâsileira ,

cnn

tÊnnporânea. O ,n1en�ionatlo
um hzendeiro ·da Afri�a livro' dé. poesiàs

"

lie. Mel,o
do 'Sul, cujas 'plantàç'ões ,as, Netó' se intítul!í ·'0 'cão "sem
tavanLsendQ -deva,stE'�s-1J�r··- - p!htn.ris·u:, �''_,': ':.�:- -.�':"- -�

,

..-' �

um bandO de m<j.c'acos, des,.
.

, " .

':,

cobriu um remédio atemoti- Ber.nard
. Shaw" �ra:

,.
Uht

zadól' para , se livrar' dos,., I:lomem.' te-rrive�: : Certa . v�z
mesmos. Conseguiu prender uma daP1à pediu que esc,re
doiS e mandou pintá-los to- :v�se um pensamento par,a
do ,de branco, :;;oWindo.os �'s�ti, aibum. '.o 'aútor 'de
depois. 6 aparecimento' Çes- "Piínal�ãb�' desçulpou·se:
tes dOÜ;l provocou. tal· pàni- inas,. ah�e a' ínsistência' 'da

co entre os seus campa" s'�nhoi3" não teve·' remédio
lli1c!lUS, qúe houve uma' de- senão .aceder, E escreveu o

bandada geral. O "povo �a- se�ínte:; "Ni'í,q s� poderá
caco'� se mudou para outra expriIp.ir livremente a opi,
região, envergonhado Ie, as- riião ,sôbTe a" mulheres, en

,sustado.
'

qUanta 'restar. uma só delás

rio.

sÔbre a terra",
l\�".' nortl\ ' tia igreja de

Samt Paul de Vence, Fran�: Capitão: "Quem foi o idio

�'"
. ,j 0u.a Abbá van der ta que lhe" deu ',êsse servi

Zwan afixou o ,seguinte, àvi-' çb?" O sól4ado: .
"Foi o co

so: 'A dign�dade do templo rQneV m�u capitão," O ca-,

exige que as senhoras e se- pitã9: "Vai ficar, prêso por
nhoritas, turistas . que cos- oito dias, por ter challV1do
tumam viajar vestidaS .ape- àe- idiota . a um' sqperior.".

nUciô� ie
, ' ,

ui
Do Correspondente

,

CYZAMA

. Comprov�d� Eficiência dJ>
Núcleo �egion31 'do "SESlr

'erp Rio d� Sul . ,

" Vai Construir .011 u.erori�l,a�'

Consulte Nossos Preços'

Ind. e Comércio MetaJúrgj('1-j "TLAS S.'\

Rua,' Deodoro N

F'ilial Ftortanónoh«

.

, CASA � VEN-DE-SE
-SitaàRua. Dúarte 'Schútel, "N0'66.

Tratar no local.
' ' .,

>

Aceita-se· parte financiada 'ou ,apar�,
'. mente cOh10éntracÍa., '. '.,

. ,

", Grande terreno para construção.
,. .._.. .,

I
•

�
�

" .

,
...

_� �-_7'_._� -:.--

DR>, ·AGOSTINHO ··';S!ELSII
Comunica a seus amiQos e Clienf:es ,3 tr�ns.

'.'
• lJi '. '.

",

ferência de se�i comnn�!ór�o F��r� a Rltlfl Ru·
nes M:u:hado n.o' 21, anlde 'ctmÜr:;'muá 'ateu.. ,

dendo no l1orádo de 16.30 às 19,00 haras,'
diàriamenle.

RESIDENfJA ALlJG��-SE
Em zona residencial. Nova - mobiliadà

teléfon-e - garagem:., Tratar pelo ,telefone
2467 da$ 8 às 11 horas.

'

13-9-64

--'-o.-----

JdeaWna da Fon5eca Dortas

(Querida) ,

MISSA DE l��S

e Yzair; (Caetano) Wilson,
caetano (Zezinho) Arsênio
e Ronaldo. Também H,o p;�
derá ser, 'utilizado na regra
'.'três.

Os últimos' resultados GO

lhidos pelo �étropol na Tfl.
ça Brasil, foram êstes:

Metropol ,x Comercial -

2 x 1 e 2 x 1, para o clu

be catarinen�e .

Metro!>!)l x Lohdri�,a
1 x 1 e ,Me(ro:,o] 2 x L

Metropol y Grêmio

O x O e Grêmio 2 x O.

Mei1'opol :: Maringá-
1 x 1 e Metropol 2 x 1,

Hoje, o Metropol terá tal

vez a maior torcida a JCll
lado. O público florianópn
litano ju'n.tamente C0111 ;,:;s

caravanas de torcedores que
virão dos municípios VIZI

nhos, estarão aplau:'indo e

Vibrando com as peripécias
Hoje, p�la manhã, a di

retoria do Clube Náutico
Riachuelo estará reuni:Ja

,para tratar de assuntos li

gados a realização dos fes

tejos de seu Cinquenten::í
'rio de Fundação. A reunFio

estará sendo presidida pelo
Dr. Celso Ramos Filho, que
na oportunidade vai apre
sentar aos demais mem�

bros da diretoria o orça
mento de material flutuan

te de que necessita o clu�

be da Rita Maria.

do jÔgo,
Faixas das mais dilversas

,com dizeres alusivos :10

grande acoDtecimento �s

portivo estarão colocadas
nos mais variados pontos
,do estádio Adolfo Kond,=l',
Será uma !Srande festa em

que o ,público partkipará,
convicto de um triunfo

.

maiúsculo do l\.ietropol.

I

LUTANDO PELA CLASSIFICAÇÃO
O FIGUEIRENSE JOGA HOJE EM

URUSSANGA
Pelo certame de futebol

do Êstado - Zona Um -

três encontros estão mar

eados para a tarde de po
je, Visto que Hercílio .Luz
x Postal ficou para ontem

e Avaí x Marcilio Dias pa
ra a próxima quarta-feira.
Como principal match,

desta tarde, jogarão, am

Urussanga, o clube . que
tem o nome da cidade e o

Figuelrensej êste, agor� i'i<.

ce-lider ao lado do Marei

lia, Dias e Ferroviâtio. Bem
difícil o comprom_isso '!io

Vlice-campeão ela cidade

que precisa da vitória· pa
ra alcançar a

.

classifica

ção.

Desde que assumíu
cadeira na Assémbléía
gíslaüva, o nosso' bom amí- I
go JOão Custõ,diO da Luz

sempre que se, .afasta. de t .

Rio do Sul vem sendo mui-

'to bem substituído por seu

filho lilsbn 69stc.)d,io;'
.

Ao hornenagermos o Nú

cleo Regional do" "SÉ3I" de

\1Rio do, Sul fazemos 'votos .

sinceros para que' chegue
o quanto antes o di'l em qüe

ponsamos tecer' referên:::ias

elo:'riosas' a todas as repar

ti<)ões públicas que conhe

ce.nos, uma vez que noss:;>

fínn.lidade sempre foi "d8'

à César o que e de Césal'"

mo'tiyo porque DUnC? elogi8
mos quem não merece..

Enlace Eugênio·Affonso

,

O benutado Udo Altep,

bu'!'g 'Vf�m f0alizando duran·

ümtes vino:sns <>0 A't.'1 V::;'p

00, na ia;: na eaml'''''1.h'' 0P
,

�01'1(rrp.�aJ:"' forr,8.S ude'i11st�s
'01n f::i17,:)r (h r·q"'d:rj,qtu'!'''l dr

Sender àt)rn".1".i111�

conh.ecido industrial Nilson

estadua1.
o trRbalho do Deuutac1J'

Altenburgo tem sido devp

ras est.afante porquanto ('

A1.to Vf!le sempre foi connp

ciçJo nos meios' udenistas cr"

mo grande reduto do Sen"

do'!' Antônio C.'1rlos Konder

Réis.
O ,ql1e verifb?J:TIo<; é (1"e

,

a �andidatu.ra do Di:ret0!' 0Y

Fundição TUPY vem obten

do grande ressonancia nor

meIos políticos do Estado

cat'lrinense. •

Nos meios pessedistas o

nome mais cotado em nos·

$3 opinião é o do dr. Ader:
bal Ramos da Silva, dirigen
te da também poderosa fir

ma Carlos Hoepck S. A. e

cidadão dos mais boníssi-

,mos que conhecemos.

�lJ,l;::;,')
,\

t
-, .

,

1 1
"

li.� __

.

mJ:'1 em;)s, fH,'n;lum museu (' t"' re íquícs aéreas": um motivo

,Fazer-:-,0s qÚ,esróc; obsolutd d � Ol8r€çer, rapidez e çontôrto:· outro
.

O 14 bis nco oierecio nado disto e nunco veio Q Florianópolis:
A Tcc-Cruzerro vem todos os' dias (coisa que outros nôo lazem)

-

.'.,

nos lJl�jho�es .r:orárics O· avião? COr1vaír, podrao de cOítlôrto e

rapidez, Ccntll1ue prefei'indo Q Toc,Crmeiro,

sua

Le-

te suas. obrigações para "a muito a desejar, pensan- '

com a coletívídade sempre do certos "Posudos" que fa

mereceram os nossos aplau- zem LaV'or quando devem

; aos. Infelizmente. manda 'a única e exclusivamente eum

-. ver,d�de que se dig� que en- prii suas Obrigações e na-

-contramoa n� apenaa aqui, da maís..
no coração de Santa Cata-, O Núcleo Regional do

As ' repartições.' públicas' rina reparticões onde o a- "SESI" de Rio do Sul, des

que sabem cumprir f:ielmert- . tendimento, ao ptlblicO dei. 'de 10 atlos passados quan
-----------�-.....--------._....- ,,- do: de Sutl inauguração, está

�clútndo no róI dos merece-

401'eil,de nossos aplausos.
Contando com funcioná

rios coneíos de suas respon

S3bilidaqe�, em todos os se

t01'eS, nos mais varíados de

partamentos: médico,
.

den

tário, .. farmácia, .ssportes,
jurídíeo, corte e costura e

assíatêncía social, 'o Núcleo
Regional do "SESP' tam

bém 'presta assistência em

postos espalhados pelo in-
,

teríor ..do Muni,cí'Óio, bem

como em municípios círcun
vizinhos.

I

TAC � C�UZ.fIRO SULDO

'..-

i ,,.to
."

.

-

,

,:VENDE-SE :

1 Quarto de Casal'� 1 quarto de sol
teiro 'i guarda -,Roupa _' 1 Armario para

.

LIvro 1 Cadeira de ,Bala:nço - 1 Cristaleira
Tratar na Alameda Adolfo Konder nO 11

24-8�64'

Emprêsa Editora "O ESTADO'
'

ltda.
Rua Conselheirtf Marra 180 - Te). 3022 - Caixa Postal13

- Endereço '1'pl"l!"I'<1fifOO "O ESTADO"
DIRETOR

'

Rubens dI> ArTllda Ramos
GERENTE

Domingos Fernandes de Aquino
REDATOR·CH€FE

Antônio Fernando de Amaral e Silva
DEPt1JtTAMENTO DE EDITORII\L

João Francisco Vaz �pn",t;hR - 'P?dro P8.�10 Machad(i
- Osvaldo Millo
PUBLICIDADE

Osmar Antônio Sch1tndvtein
.

'

DEPARTAMENTO COMERCIAL
Divino Mllriot·

.

COLABORADORES
Prof. Barreiros Filho, Prof. Osvaldo Rodrigues Cabral
Tito Carvalho, Prof. Alcides Abreu, Prof. Othon Gam=r
Lobo E'Eça, Ministro Mnton Leite da Costa. Dr. �ubeh9
Costa, Coronel Cid Gonzaga, Major tldefonso Juven'1l,
Walter Lange, Dr. Arnaldo santta�o, Dnralécl0 Soares,

. �maJ' .Piza1;d, Dr. Francisco Escobar Filho, Zury Mil.
chadO, Lázaro Bslrtolomeu, Raul Caldas Filho, Mareilio
Medeiros Filho, LUiz Henrique da Silveira, A. Carlos Bri- ,

to, Oswaldo Morltz, Jacob Au�sto Náeul, Major F.d
.mundo Bastos Júnior, O JaIJlund�, J!thes Gardà, lIfelson
,Brascl'ler, José FerreirA da Sltva. Clemeneêau do Antl!l
ral e Rtl'l7A ,YRimp 'M'P""PII; r."'7.Rma, ,TotllÁ 'R,ohAl't.n "Rllf1-
cheler,· João José Càldeira Ba&tos,' João Nilo Linl1ares.

,
REPftESENTA�� .

Representações A.S. Lara Ltda. !tio (GS) - Rua Sena
�Ol' Dantas, 40 - 5° andaI: - Sâo Paulo - RUA Vitnl'ia,
657 - con,'unto, 32 - BP-Io �orizonte - SIP - Rua dos
Carijds. 558 - 2" andar - P"Tto Alegre - PROPAL -

Rua.._Cel. Vicente, 456 - ,2" andar. I

Antqlcios mediànte contrato de acÔrdo com a tabela
eftI, ViI!'tJ!':

'

At=!SYNATtJRA ANO'AL crS 6.000.orJ .,... VENDA AVULS4.
Cr$ 30,00,

.

]jt�EOÁO NÁOSE RESPONSABILIZA ,PELOS CON
..

OS,EMI-TlDOi,NOS ARTIGOS ASSINADOS,),
',. <. ,. '. _.

.-:_,.""i! �-;' )"':?:' .

. , '

��������

Um dos grandes aconteci,

me"1tos seciais do mês rlr

setembro em Rio do Sul se

rá sem duvIda alguma o er

lace matrimonial da gentil
senhorinha Eunice Linhares,
rnul' digna normalista lecio'

nRndo no Grupo Escola

"Roberto Machado", com r

sr. Affonso Vieim.

A noiva é dileta filha de'

sr, Edmundo Linhares e (ln

sua' digna consórte dona F

Tendo falecido .f?m Cu y,itiba onde, rf'si-- dina c o n6ivo é filho do cr

dia,�nu -diá"'2ú '1). p� 'a ,'8�'lr6i·7:l-'-·ra€ã1tina-'da. Sái 'Marloe(ArMncio-'vieir�-

F D
de Florianópolis e aqui exe"

,onseca orü;s, viúva do s3.u'Ioso Sarge:l1,to .

.

ce Õ.uas ativid'ldes na Agên,

FeJi7e Dortas, a família, COPs:ff'lai';a ,coni o eia do Banco dó B'"3SiL

,rude golre; agradece as yr;v s .de so!idarll? o grato aconteciménto ef

tá marcad.0 para às�17,30 hr
dade recebidas e cGnvi,da as P?ssoas de s�ws ras p.tr. n"3"::', <;uJ:tuçsa Igrp

reI,ações rara a Mis�a dé mês, que, em sufrá ia l\'I?>";-- "p- Rão João B''ltif'

ta. nQ Santw:trio de Noss?

gio ôe �uà 21lT.a n1�mda,r�ar, no dia 19 d:l Senhora 'Auxiliadora.

co,rrf'D' e às 7 horps, a Ca�edr,"l, MeAropo'i' a"'1� Após a cerimônia religi0
sa os convidados serão rP.,

dúta Diocese, antecipanê.o seus 'a--raC1E' cenciorilldos na re<;idp.rwi'"

mentos �os que compareée.i;EÍn a êsse ato ,de dos pais da noiva à Rnfl Dr

d' d
Neumann, 85, nesta cid.qde

pie a e c�istã.
' \

Ao 3�radecermos o amá,

Florianópolis, 1:1 de f"e cm,bro de 1.964 vel convite, apresentamos ao

4
novel par os nossos para-

'"

' 15-9-';'6 '.

be'1.s com votos de uerenes

---,-------_;_--"-,�,-----�--.......---- feHcidades, com cumprimen-

1"',0',p" I-e'!l� d� n -J.�.
, ::. "len,lvo, � ,eu' ""*0'

.

ii)
� U _ � ti Mí'"i"""",,;., .....�h. rOT;;:;,o''P.l'Ó ��

CamUlhtlH'l'.. Nils:)n Render

p O N T O

D E

ENCONTRO

COM

ANTUNES
SEVERO,

É

r o N T o

O,E

ENCONTRO

�S 11,30,
(HORÁRIO ..

HABITUAL)

RÁDIO
"

GUARUJA

1'120 Kcs.
zy�-7
ZYT-LtLt

ESCRJTOR;O DE ADVOCAC!A
DR. NILTON PEREIRA

A:dvogàdo
ABELARDO ·H. BLUMENBERG e PERS(

A.HAHN

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

�,�J)M,ACI'A
"

�.""'H IH _Ai

- rpf.-1'1t·� �� .'

.,' "I,/embramos aos Senhores F2rr.1acêu'i·

,jço�,que, Gon,sóante Edil ai :/64 pu' lir'ado �"O
.

,_,..,',l!2.i�!.!p:Oli,ci�l <;los di.:;;.s 23_2�, e '3-0 d� agô�c.!-4)
último, achnm,·s€ a1)ert;::os pté o c.:Í ') 15 do cnr�

rente, ::1.S inscriç_õ:::s rara a Renovaçs.o do têr-
ÇQ dêsJ.é Region 1.

.

P::ra qualquer informação. a Secre'a-
.

F t' " "d'
'. -

d S
.

'

na __ ,xecu lva es,a a lS::OSlÇL:O °8 1's. m�e-

ressados, �iàriamen�e, das 12 às 18 horas
,excetos sáhados e dominros:

F1oriarôro1is, 4 0e sst('m�."ro rle 1864.
Prof. Dr. Ranulpro José. de Souza 80-

rr'1fl o - Presiden�e em e��,�rc{� io do CRJ-
11-

(lHE À,,

EHMANUEL lV[F.DEiROS
Ao .leitor :reço o má):::ü�o de +

-

a�ençao
Não por nossa, causa, D1tiS sim, porqu,e fa 'a
rEmos num dos filmes mais importantes da
! . ),. d' "O' "

'

1
'

.J 'S ona o cmema. lio e r�cio . E" eitor
: I::izo, V.f':::l erra Ç�/2 hz vi: rDr o indiv!ltho
,:_: que o (\:j:��=� ab:l�ado na sala de projeção.

Cerno a vida é sc-nl:o, sonhamos; como
a vida é realidade en{;:;"'a":;_'�'lü-Ia. Voar 0'1

com Fellini (se'u diretcr), e. su�}erando as

limitações que ta,Dto nos atormentam e qne
tan�o nos frustam, EO tl'Í;=�ice diálago cr.ia-

I
"

dor ..universo e crlaiu:c2. .
'

,

!

,,< <,"iI;.: E deixando a- s:::'\ ,1,� -:rojeção, desveh
çla!llos a noite, no sonho'd3 e.sperança, igno
rando os dramas humanos: a briga dos. na
mo rades, o anseio dos fracos, a degradação
da mulher, a destruição próxima dos opres
sores. É apenas sonho; é apenas delírio, dese
jo de- encontrar 'alguma perfeição que eleve
o homem, e que o faça esbofetear' sua con

vinções e s.eus costumes. Não queremos e

não poderíamos" dissecar essa obra prima.
agora. O leitor a,gu�rde os próximos artigos
de CINE RONDA. Alguns col,egas aqui de
Pôrto Alegre lanearão suas idéias sôbre esta

al)tobiografia "F�lliniana".
E quando"Oito e·meio" chegar aí em

Florianópolis, O leitor'amigo deverá esque..
cer todas suas frustraça.es a angústias para

ligar".se com o' sonho... Ele é a própria hu
manidade, em busca de ar"'or e páz (pedi�
mos desculpas pelos pOSSÍveis exageros esti

listicos dêste art' ';0, m" �,r um artigo pa-,
ra "Oito e meio" tudo é possív�l)

'"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o prefeito municipal �
Jlumenau, senhor'HercfUo
Deeke, no momento em �.��
,",grai:�ec:;a ao Governador
do EstadD o recebimento da
mensagem anual apresenta
da pela mais alta autorída-

d.� ca�ri�� li. As!!e�bl�
.

Legislativa; relativa à.s ati\ii- .

dade� g�ve��ntàis . dp
ane de �963, �proveitou a

oportunidade para tecer elo-

. gíos ii "eficaz e progressísta
admínístração que vem' ·exe.

cutllndo fi frente 40� . ,d�'�cutl�O' ��.��
ti'�o 'Catarinel'lse, bern como ae po�o sõbre- a 'sua �
pela excelente apreS43nta- n1!>tr�ç;o;. através � de #rn
çãq da m,ensQ.gem".

.
.

-. . .

.

Como se sabe, .

na referi
da' mensagem' govérnamen-'
tal, na qual' ó Chefe do' Po-

.

,
;

,.

-------��--�--------�----����-------r,'; .:..

Cido TécniCoCu;fural'

�Dnn�ã ·Iuici� oe Nov�s �8r�Og
A Reitoria da USC;, atra

vés do seu Departamento
de Educ.!lção e Cultura, vem
promovendo uma séríe de

cursos, os quais foram e

estão sendo ministrados
por catcgorízados profes
sôres brasileiros.

Com esta promoção' a

Reitor�a, sob a orientação
dinâmica do <Reitor' Ferrei
ra Lima, está proporcíonan-
do a abertura da Universi,

dade aos universitários e ao
povo, demonstrando. ser

um orgão de .erícíente Cufu-
são cultural.

Sexta-feira fOl ,en�rrado

.

cursos: Técnica de Traba
'lho Inte�cct�l -e Pesquisa
com E:._-periência e Orgam,.
sação . SooiàI. mínístrados

'

respectdvamente. pelas pro
r�sOres José -

Maria Pires

(da UNESCO). e Oarmem
Junqueira (da 'Uriiversidade
Católica de São Paulo..

Quànto ao' prímeíro, ,que
será. realizado' .no : Palácio
das

. Indústrías, c.om inicio
marcado pará' .às 20 horás
de segunda feira; o 'Depàl'
tamento. de Ed4C1:lção: e Cal
tura patrocina -«(curso eni
colaboraçãO com. Q Instituto
Btásil Estados Unidós, es"
tando abertas' as: .'inScÍ"içõJs
no P8l�io" da; :ReitOria.<

'

,

.

s� Wci? marcado parI!.
amanhã dão prosseguimeq-'
to ao Ciclo que tanto súces!
�o tem; cbtído.

' '

..

Almiranfe,''tum'pdnia:nla-::�.Gove.r;nador
·Op9�rMnte· ·Yoltaftt. ��da.Patri&. em hQm,e.

�� �o asSWitO,OozD;� n8cém' data da Iad.n-
�,�é8. " . "

�"', ,- ",
O �dabte do,' S· ,,:btât i !:In" lseu

.

��o. aqu$
trlw 'Navai,"contra �r�. �tre,:a����. �qti:ra.t�
te Mul'ilo'Vàs® 'do Valle la� ': cpm o S�... ���', �
spVà" atrav�' ��o:� m6s.: péJ8' magtUfictt' 'apre
rtQado ao t1�.da Secté� $8p� d06" cQlé!$ios. "

.

qu�
.

ria' de Edu�,: Pfo�: T.
E1� d,eat!ia� no 'dia 5' do, -�o�

P!dio ��rboSa, cu:.?}lprti;ne�' rente: afipnaiíctÓ ainda que
ta .o Governador. Celso Ra- t61 'êx!lQ bem demonstra 'a
mos, pelo êxitO, aléaIlçado ca�dade' de Ol'��
pqr

.

ocasião {1o' rOOen�' �s- e (:l�c.iênc�a do' a,tual Q,Q,yar
file escolar, rea.llzado na Se:- na. \,

. f"'��' A.. .
,

i a-ria.ra� ··.·1 '", . �".
.

-
. ','

�o «n tQ�OI os setores
6dmiÍlistrativos. o' Gover
nadér Ceisa Ramas demo�s
tra qUe está étunprindo .

o

programa "de' metas que
traçou 1!ara o seu quínquê

nt� :�e Go�pio.
.

, -

[I ESTftOO
C !'tAIS U'I!CO DIAlllli' ".. SAlnÁ CM,\iWI:'

_. .'

Florianópolls, (Domingo),/13 d� Setembro u.e 1004
.

.

;

Em Setembro .·Importan-te·
Conclave da :Cruzeiro du Sul

De 16 a 19 qo corrente se
rá �do na Guanabara

,iInpo��, co,nc�ave reu-

o cursO de
. Administraç.àO

1"1>'''' nrofessôra B�!),triz
Walrlich, uma das' maiores

autoridades do Continente 'No.' que· diz re�peito ao

��c����ca :m�!::st�: ���, ,s�b�:u ()���::��� .·PrefeUo Agradeée aO
...Go;e.-rn··..a:'do.'r::':'.·,",E�nr111'! B,..,,'d1eira de Admi· m'lrCBdo pHra· segunda·fei- .

. M·a·· h- ;,'
.

r
.

t
"

nistração pUblica,. dn Fun- ra na Faculdade de Filoso-
. O Prefei.to muni.çlpal de 'tçriZação dà:da', pela: �utOrl-., 'i

...

·

r��n.. euos··, mpe ram
.

dação. Getúlio Vargas, fh. s0:Jd:J que as inscrições- �.'l3arra Ve!ha.-·sl"H nome do ,da-�e.maximâ:'de·,Santa"Cs.- .

,

H
' .'

,

Para a sernana que se ini·
. estão abertas· na ;Reitorià e· .povo ,de S�).l muriicípio, vem :!ar�na, psra .que<sejam 'Ú:;i-

.", .../: .. -,:.• '

.

.'
'

a.b"eas CÓ,rpus :.'
cüi ,?,; TI r>nhã, esti previst::>. fi na Far,uldade·

.

de Filos'onu; de agradecer'· ao. Governa· éi't�as as obras '
..tle const'ru�

n:ia1izaçào de maIs dpfs 'Ambos QS c�lrsQs qU'3. tem dor Celso Ramos, pela a�- ,ção dO"Grúr)o Escohr � da- -:' 'B,�ASILIA, .�2 (OE), ..

...:.. .•::> 'Ju�tiçá estuda resiJosta' a.o
�

·

__ ....__�__ . ._o,;, ,_., - -----�.- _.:,-_-. _ _�,;, __ .. _...:.._..:...._,_
. quelà 'cida:de,�: velha asPita� :fre�dtm� da" �epuQl1ca Supremo Tribunal F'eãeral

,ção do .1;>9\>0 daquêl� corou.:
. a�inou a�s demmt1�0 .ou para inst,ruçao' de. habeas

pa. r�forrn:andq,,, 47 ofici��s :
ce curpus )mpetrado. por 300

Or�d1!8:�ps. do, EX�rcltó. qlahnb,eiros que se encon

O?,utr� parte o Ministro. 1a tral1l presos.
.. ....,....-,-_.. �,.-:-

.

Cheg�rõm

B�tista pI'e[;en�e_nent.e,' resi
de na Gunnabara e, 'se:::nprfil

que é possivel, ,vem rever

familiares e amigos. As no�

sas b:-,'ls vIndas' aos recé:l1

chegados.

,', '

nindo Diretores, Gerentes e A ímportaate reuníão.vi
Ágentes da Cruzeiro do' Sul 'sa um estudo sôbre á àtu�
e empresas subsídíãnas. política do govêrno em r€i�r

lação a aviação comel'Qltll,

M·u ní C·' I·pa' J d I' t'
'. ,. 'E�;��:te�od���!���

, ...•. ' I
. .. ... e. . a J ai =�tEl��:S

conaratula-se com Cetso �?:"i���,ª
':. o- Pr�sidePte da' Câmara' C�inara,··,. o enVio,." ,de' me';"s&-. te., "da. Câm.à.;;' de +'e�e;;A_: n't

.

"d
l'J'j.,. ,com destino :a. Guá{ia..

. .' •• v ,. "'......,. lE� as" ' O .qovêrno Celso d d d b D J '" n" "d Fe
Múniqipal de Itajai, ,V�rea-: garri.' :àe'{!ongrahllaçÔes: '.� ,res· de ltajai;, /às, 'copstfu-, Ramos.

an o uma prova o .reco· ara, o ,r. 0..0 �alfl r-

dQr Acyr da',Silva, endei&: agr'àdecimentós-:'por re'!1li2á;�' 'ç.õ?s de 'prédios- escola:res
.. .' , . nhecímellto dos itajaienses, Teira Lima" .p'(e!iide� ,da

,..
". .

fi' .
.'

. •
.. " . .. Outras ol,J,r'lll? qUe' merec&- atrav"�s de', seus represen- conce' l'ttlad-'a em-"'resa e' o

"deu o'· ela. ao Governador ç,ões de obras. éxeGutadl:Ls' tio .que se vem espàlhahdo 'por'
. .

"

_.,. i .

d 'E' +nn
.. "

-

'

"'" '. '. ",
" ' '. ta,m, .0$ :elo.gio,s· e a!!,rarleci-, tantes, a' at"a..l acimim'stl'a-·' Dr Ca'l,talicio Sl'n'uel''';' 'Di-

"0 .. sl"""O, cOrnunic'�ndo ter atual'govêi-no.'·' .. ,'.,:, ·todo o··�stado;:vi.irulCio",ter-
,,' .... - ,",

..
- .....

, ...," �,'

'd
"

. "" .. '

_. .,., l'ntmtos 'dos vere!ldores da-
.

ção do Poder Executivo. 'or d" AC
51 p' aprova,do por. aquela

, ..)ilà destq,que. " 0-,.Presiden-, . mu"
-

�a.r :'
.

'.CQm .
o..• "rio" p'�,.._, . . " .

reu ,
' ","

.

� v- 9uela cidaçte são cnumem.
bl.ema: ..dó '8Mlfabetismo ',das:�o ofício remetido ao
aJ.í.áS unui' dlJ,s . princ.ipa. iS.' Governàd C I

, ar'. 'e so Ramos,

-, .

·Niofiôas -da' Se(re'ta:r�'a
. do Inferior

Em visita !:lO titular -

da
n<] "ta· d:1" In�e:':'ior ,e Justka,
(I. �Jnn tl'!.il.J l\lI:.�:':'i (j

.
T�vares d?

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

,i'

Ato, rnstituciónar·
'_' 1'1

A Comissão Geral' de In� Eis' a
.

rebção df�.':tlgada
vestigações forneceu à im- pela CGI: :N'ivárdó Melo

prensa, mais uma lista!ié (Guanabara); Ciriio Diniz.
füncionários que reSpJflç1&-' Carvalho (Limoeiro,. PeI;
ram a inq,uéritas polIciais· rtsmbueo); Nésio Jacques
militares

.

ou foram indiciá- Pereira e .Israel Gomes (FIO'

rianópülls, Santa Catariri",,);
Aderaldo VHanova Pessóa,
Heleine SaV3lc;'lnti Soâres�
Plínio 'Alves de Ar'a11io' Fi

lho e ·Francisco Henrique
da Costa (TAPB de Pernqm

buco); Felinto EUltácio
M�ia e Luis E:rnesto da Ro-

.

cha Lasanco (Casa da Mo&

da, (Guam,bara); Pompílid
Escl.'3.rece a neta que, a.1Je- de Souza Diniz (São ljaulo);

sar de não suj'!3itos - à t:pli-. José. Ribamar Vla:na, Fer

cação daquele dispositivo,' nando Ja�rez Rarrios e José

os funcionários não estarão .. Soares' Ximenes' '(Banco do

livres de processos' penaiS N!Jrdeste S.A_); Irio Silveira,
"'a que estejam ou veriham e Ênio Làtis 03rusque, San·

a estar sUjeitos ou dé ou- ta Catll-rina); e GermÍnio
tras providências a<ilnirlis- Lourenço de Souza (Cania.:

trativas, cabíveis". ru, PernambucO)�

dos em investig"lções sumá

rias, mas aos quais julgou
que não cabia a aplic9,çãd
do art, 7.°, § LO, do Ato Ins

titucional _!_ dispositivo que

prevê a de"1lissão sumár.la,
apCE.entadcría ou colocação
de fun:-:h:m'irios públicos em

disponibilidade.

Cunha Mello, estêve.. oritem
naquela Secretaria de Ésta
do o dr. Erwin Rauler Von
HarbaClt',

.

Cônsul da' ;Alls:
tria, sedhdG' em duritibá.
com ,ju;isdi�ão no Parm,tã e

em Sf:lI1i:a ·Catarina.
.

,q jl""�--e ctiptom�ta' májj.·,'_, ."-� ':" ,,"
...._

.:�.. , � :'
...

'. ;.-)
.

teve com. o, Secrebano . do
Interi!}r 'e' Ju'stiça cotdic:tl'.
pa)estr3, durante a q_ual fo
ram tr'l.tados assuntos rela·
cionados com os interêsses
dá Áustria em o nos:;;o Es� ,

tad0, 'entre, DS qÜ9JS o que

se. refere ao 'inteicàmbiQ
cultural e e\�mlêimico entre

aquêle país. e o ,Brásil.
CORREGE'OOR CONFE·

.

RENCiOU

Tratando de assunto

,
.

'" Cumpre Il�sim, o sentior
Celso Ramos mais um pro-
ficuo- ,empreendimento � ··de "'�<,'.', EIS -';UM,',.A' CE'I-T"_'E'Z"A" ,. seu setor. edupaclçma.t,:' 'd�n
'�do. à poptilaçãQ' de B�.rrn

,. 2'ma.ll,,"·. .'2 im,'"'eira 4:', '.', .

"

VeUVJ, ,unf'Il)edernQ" ,Es�b& l"

'�� ,�," -' ,

'�eéin1Émtó�; �'�risi110; <qúe '. ,HAVERÁ CERTÊZA-'IGUAL
muitos 'benefíCios trarii�: aO ..

-,
.

-

--, ." ,,"

progres�o:, e cultura 'daque- ,.'.,'�. ALI f! TUDO -MAIS.BARATO
',Ia região ... ,·

.;._ .� .. Io.i.. .

__
.. ,_'

, '.

Concílio Ecumênico: NOVA FASE'
NOVA IORQuE, i2 (OE) lo VI, "regi·ess.a hoje pe sua

..,- 93 Bispos das AmériC!:Ís residênciá de verão ctn càs-'
do Npi'te e d.o Sul, embar' tél' a;�ndolfi" para' o ;VaU
cam hoJe eni Nova, Iorque cano. .afim de ,realizar 'Ibs.
com destino à Roma, para 'pr'éparativos ti�ais' ,�o: cóo.
assistir a 3' fase dó Conci; cÍave que se iniciará segun
lio Ecumêriico� J Papa'Pau- dã,..feit�.

Pob-i'� Jn.isSão. '

O eursQ que terá seU iní·

,Cio
-

diá 14 do cOf'rentê, se

,estenderá' até o dia la, "no
horári.o das 17 às IMO 'bo
tà�,: fendo po� local' ci Gmpo
Escolar 'ill,::Iuro' Mjiller'l.
A éomissão: organiiadora

do' curso' em questão. co

mún��à. " que .

8S inscfiçõés
póderão serem feitas fio
Grttn0 �scolar "Rão José'; e

no �ertit;o Sunervisão
'

'E8- ,

cOl�r: l�.. lizadÓ à má Vi-,

Lei 'do inquilinato' D
.

H" ,�
'; d' ; 'N:' ,'.... '.' C�lh�BRASfI,IA, 12 (OE) - A ,e. O �ywoo, _ para

_

azareno oe o,
Câmara Fl;lderal adiou no-

, vamente por 48 horas, a dis
missão e votação do projé
to, que prorroga a atual Lei
dQ . InquiUo;'l,to. A prorróga�
çãb foi solicitada peio Pr&
sidente da ComissãO de

.tustiça, O i?eputadQ Tarso

Dü.tra argUJ,nentóu que o 1'e

feridó' Q
. -

de

O radialist'1 ,Tosé Naza.re
no' Coelho, Diretor do' De
partamento de Notícias da
.Rádio Gbarujá, acaba'f,rie t&
ceber do Professor

.

LydiÓ
Martinho Calladó, A�essor
da Seéretaria dà' Edúcação
c Caltum,' um c'l,rÚo-pos
tal com os diZeres seguin-

amigo,' aí dã Rácllo, vai Um
ínuitó fraterno e cordial

'abr�ç9
.

'do Ly(Uo' CaUlj.dÓ".
Cornó 'se b.the; o' Prof, 1,1-
�to Callado, �ncOnt:r:a'·se 110,5
Estados Unidos em missão
cultural-' À -co�réspondênda·
foi endere':ad[i. ('k Hel-

'

.. .'. ,_ .

lywood - Califcn'ni.a no dia.'
31 de' �g{isto último. '

�-:r

tr_ollfr o, ritmo pelo qual é
despreÍ1dido . \ o inseticiàa
'Ilôbre a, supernCie· c'a pelí�
cuIa' dI:! pin,t�ra de ma.nej:'
ra. que; ao mesmo tempo
em' qüe es"a

.

é sufiCíente
mente. mortlfer'll

-

tJita os '

. iJ:'lset6ll; . é lnoc�a p9.l.a
ih��ças o�. :a"imals,
CC)mo reSültado. do !euto

desp�ndiIDentú do ingre
di�Í'té ativo ps fabrlcall:tes,
a 'Yall Paper Manufa:ctu-'
rer!; L!mited., afirmam que
seu poder insetiéida perma
nece ativo, durante ,todo. ó
periodo de serviço da: pe
l1cúla cie tinta..
------------------------

Café, e Inflação
SAO PAULO, 12 (OE)

In�peradâmente O Vice
PreSIdente da República,
veio bntem a' São Paulo
confel;ênêiando com o go
vernador nos Campos Elí-'
zeó�. O Sr. Jose A1kimln
infonndu que a paléstra
ve'rsoU sÔbre prbblemas do
café e c}a. innaçaç.

.

Audiências.
na SSP
Na Secretaria da Segu

rança Pública. for.am réce

bidas em audiêncià pelo tt
tufar da Pasta, CéL Danilo

Kla�s, as seguintes pessoas:
Deputados: Luiz Bianchi e

Walter Gomesi dr. Fernan
do Wendhausen, Diretor do

Depto .

de Poliei"" Técnica e

Científica; Qtúmico Ronal

do' Salum; Delegado Harley
A�ai dos Santos, de São.
Bentb do Sul; Promotor
Público' de Itaiópo!is, Fer-.
.iando Olavo' Santiago; Cêl.

Argeqs do Monte tlina,
córnte.' ào

.

W RÓ; e dà

GuarniçãÓ . �Iiiita,r d� FIo
riânópôlis;' �Ir: ROla.nd R.

KeUey,' da AU'l.nça Par.a.- o

Ilrogress:J e Ten, Pedro ter·
nardino; Aju.dante ele O,.·

ccns é1() CeI.'COlnte, da Pu·

lida zi'4i1itàr :<10: Estado,

Fundo de Indenizações
, ,

Trabalhistas
; A DeÍegacia, Regional ,do do Brasil' S/A.
Impôsto de Renda nest.'1 ea- aut.Tossim, esclarece qu,P,

pital tendo em v.ista que a I
-de !lcórdo com o parágrafO

constituição e recolhimen· r" do. mesmo a,r'tigo,' .o pri
to do "Fundo de Indeniza· meiro rHco.lhimento, ',corres- ,

ções Trabalhistas", confor- pond,ente: ao mês dEl' Agôs� /;
.
me. publicaçào em data de' to., _ .deverá ser efetua,qo àté

ôntem, no Diário Oficial, o dia 30 (trfnt'1) de setem-
foram r.agulamentados pelo br.o· em curso.

Decretó n� 54.252, de 3 do

fluente,. esclarece aos con

tnbtúntés. interessados (Pes
soas Juridic'lS)' que,

..

con

so;mte ,o artigo 25 do ref&

rido.· decreto, . .o recolhimen·

to 'dà'� quótas dêsse "fun

do'� '. deverão'ser feitas so

mente às agências, do Banco

Esclarece, armaI, que: o'

recolhim!;lntó .
se processirá.

mediante >'Iguin' da .recoÚli
m�ntoJ) eSpebi�l '. segundo

.

for,mulário, a,p:r.ovadp,\ ..�là
.

Divisão· do Impô$tQ �e .Ren

da;' em comum acôrdp·· cprh .

o Banco·do: 'Brasil.· .

"

"

ESCOLA DE ENFERMAGEM '

F'ORMA NOVATURMA·."'·-
Uma nova turma da Es

cola de Auxiliar de Enfer�
magem Madre. ,BenveilUta.

receõerã ,seus diplOluas de.
conclusão .de ç:urso no pró
ximo día. i9,

f
Para, êsse:lia

estáo ,pÍ'Ograma.dos uma.

miSsa às U8,30 na ,capela

dó Colégio Coração de:' J.é
SUS, .a ser celebra,da, pelo
arcebispo.· coadjiltor/ D.Õm

Feticto Cesar·
.

da _ :;,eunha
Vasconcellos· e .• !pa� -

as

20._00 horits, e�tre�a.' dos
certificaaos no Teatro À1-
varo de car'vàltió.

.,

------

- .'

.

Clf,NJISlASiDO BRASIL E DE,'OUTA;()S,
"

.

; ,. .' '.
:., �: �<� ": '-

,PAJSES RECEBEM BÔlSAS'DO-.oEPAR-
.. : . ,lAMENTO DE SAUDE DOS' EüA>::. ," ,.'

EDIMBURGO SERA' SEDE DO II'
CONGRESSO INTERNACIONAL'\

SÔB'RE QUEIMADURAS

WASHINGTON, (OE) ,

O Departamento de Saúde,
Eduéação e Previdência . Se>-

'

tia! dos Estados Unidos

;:tnunciou que subvenções e

bôlsas para investigações
cientificas foram cOllced�·
d'lS a cientistas e institui·

•

'ções em 19 países, durante o.

mês de julho.
Um total dé 15,775.265 dó

lares foi desiguado 'pafa
trabalhos de pesqUisas nos

Est'1dos Unidos e, exterior.

Um adicional de 21.227,610

dólares foi cóncedido para

permitir a continuação dj:l

, I

LONDR�S, (OE) -, E

dimburgo foi a cidade es

colhi -'a (para ser s§de de
un\ Simpósio médico d:\
maior importância o II

Congresso Internacional
,sôbre Pesquisas em Quei
fuadUras - a ser real1zado
na Universidade de Edim
burgo'S, de 20 a 24 de se

telhbro de 1965.
. O primeiro congresso do

gênero, em 1960 nós Esta
dos Unidos, permitiu que
médicos de todo o mundô
trocasseni idéias e estudos
sôbre 'os vários 'aspectos do

subvenções e 'bôisas:'
.

aiif,i
riorniente outor�da�. I

. Mediante o Programa :'rn
térnaçionaJ de. BôTsas; �ez
cientistas do BrasÚ, Austrá
li!.t, República da China, Gré
cia, Nigéria,: POlônia' e Re
pública Federal da Aiemà
nha 'poderão . fazer' un{' Cur
so de . aPerfeiçoamento I no

campo das pesquisas.
'

As novas subvençõeS para
,pesquisas foram' concediEÍsls
a' Instituições na Argentina,
Austrália, . Canadá� D�ar.
ca, Israel, Japão,' LJõano e

Reino Unido.
'

...

problefua, sem dáviM' dôs
mais importântes teinaa <ia
lnedicina oontempoliriea.
Espera�se ,que Q Ootlgtel?;.

so lia �n() próxJirto
.

ein

Edimb'úrgõ estab�eça of1:"
éiaImenttl o que �nha'

.

a

sei' conheeidÓ' éC)lnÓ ·'Gtu,;.
po lnterl'looiOria.l de Esfh�
dos étR qtieiil\'adutasl, _ �
que fierá de inestitnavel ft.,.
lor, para 0'* médiC(?S ê. êÍ
rurgiões de todos os {paí ...
ses ora ativam.ente·' eltlpé.
nhados no 'tràtamento de
pacif,lntes' pade��nctó'

.

gra-
ves queilllad�ras.

.

,ii."

EM OU fl.JBRO:
,

'
,

�41·.= ,;,;___

. Expusiçã� da'· f lô la 3}:
Graças a inicIativa do De- de'ATtes, o 'povo,'floriancí� darei da ·mestria:. junto', �o

partamento de CUltura. ,da. litano terá a oportunidáde I>e"artarnento 'de'Cultura da

Secretaria· de EdUC.8l_;ãÓ ,e dé, Ilpreciar péI... primeira
..
Sscretarja de Educação e

Cultura, atr'lvés da Divisão. vez E),p]lsiçào .
de

.

Flôn:is C-ufü'ra, lo'Càlll"Jl.do" à' 1'U8.
Naturais e Artüidais,

.

Saidinha Ilihrin'J;).o. 47 no
A citada exposiçáà' ,'tem "período �cias -i2 às 18' horas.

por finalidade. cliftindir e A 'Exposição terá por lo
despert:u o gõstO, peiá cu�- cal, o Teatro ,Alvaro' cíe Car

o' tur,!], çias flôres e',decorações valh0, e �icará exposta ao
Au;.;ç_;mem, .por via aérea., "e floAre ,·t"·,'

, ""
1

,-

'ti ' S ar';I leiaiS, puo iOO.; no perí()do de. 25 a
che�a�','lm ,da Guanabara., b

..

.$.··P d
.." >

" .

� '. 'o erão partlcipar da, E�: 27, de 6U�ÍlbrO; pc'óximo ,,\'in�
srs. João Bati.sta 'Ramos' POSição, todos' '6s, organiza: doUllO.

.
.

.

Ribas e João Moura, João,

SLtbscr�ção Particular de Aç,ões·
('SOMENTE, PARA OS QUÊ JA SAO ACIONiSTAS)' -

PETRóLEO BRAS!LEmO S_4..,.;_ "Pb"'J'ROBÍtÁS" .:.. .

"avisa que., a padir do {lh 14 de Seteml,H·o. e.f�tuará, nes�
t<! cidade, por 'intermédio do Banco Indústr:.a e Comér

I
:cio ,de S�nta Cata�a �/A. a ,subScriç_ão 'particular ,de.

\ ,suas ações prefere�cials para integralização do aume"·
.

to de capital aprovado pela Asse�bléta Geral EXtraor-
dinária de Acionistas, l'ealimda em ]()'12·63 e 23-1-64.,
f Ó valor subscrito 'deverá. ser ilii�gralmente realizado

I
no ato, em dinheiro cf ou em ohrig3.ções ao ·portador. I

de emiss�o �a I!.�ln:p.rês3., .aceitas pelo res�ectivo V'l\lor

nO'll'lm�U e (10m os cupões de juros nrs. 20 e 'segUintes;
É imprescindível que o àclOlúSta apresente, iJO ato,

'da subscrição. a cautéla representativa das ações de sua
.

<propriedade." I
A sub��ri"ii,1) nl'loit' ... ", �"r f�ih, at;; o din 2 r!e Outu.

ih·d. ua i'un,Uj, u,.,r:;';cltõúda lia Lei 11" 2,br!i, de 2tí·9-4Li, nu

Sf.:'!?"; na pn'pPr�'iil) cli4?2 :z.ÇÕt?S p-er ;'; a�õp�l já .possni.t1Hs.
" .'.

..��

Sob o pahoéiriiO ..da As-
.

sociàr:ão . dos . Ptófessôtes
Ser�i'(o Supervisão ..

'

E�eolat,
e Denartamentb dé Cultura
da Se<::retaria· dé Edw')ação
e, CulturJJ.. ser:i levado s

r&-
.

efeito nest'l Canital, Ctirsb ,:�

lacionado com os ínterêsses de' Gramática. Fimciol1aL
da Justiça, estêve no Gabi- O citàdo cursá'. à 'ser.' mi
nete do Se::retário do In- nistrado MS !'n�mb:ros' dô:
t.el'Íor, omle m8nteve c;om o niagisté�io catarlnense.' é ba"

respectivo titular, deplltado se'_;rto no novo' programá' tie
Mário Tavares da CUnha en<;i,,1'), tendo corda' p�iIÍéi�
Menó� éordial palestra, () paI" objetivo RtlliUzar éada
desembargador Vit6r Lima, vez mais a láboriosa Classe

Uustre Corregedor Geral. dO, professorado em sua

f'intuta par�'n1at3r mÔSCâs é
i,U(Jfensjv��L�•.·.·.sêres ·hurhànos

�
,

LONDR:E�,. �OE) �. u� -l1Jnpe-iá)i!� pélícula de,'pln
grupo bntanlC? ..

de fabri- .

tutaq.eJ..n ca'a 'diminuem
cantes· de PÜltura,11 "á.', ;' sua' eficácia. '

'.
i

..

de produ"_�r whÍli Ünià ,'ec-
.,:,:.,,'

.

pecial dotada de, uiP. pre- ... b 'agénte de . contróle
parado Que màta. insetos cotitia inseto.�·: e 'tnôs-eas' e

mas .... inofenúvc> aQs seres iil..eorpOl:-adÓ em '�onhecidi$
bumatlos.· , ,.

- Ulittças'�:;de- fl.i't.. t1.ú.:as'.:-.e�ul-
co� ,efeltó� adicion6ú",�'ê

.

foi� .. f.a�ticad:às:' ,pót:., 'tt�s
à pintura 'uÍri agente ,- 'de ,elnprt�a$: que lntegr�m,-o:
êontrô:e, que' prodúz, ;.

, �m: grtipó, .. éiín nttda·,., prejúd"17
preparà�o

.

quê;'. se�u�c!o �pçio,;� ,�uaÚdade das' me�.,
áfirmam �'eus fabri6ant'flS. más oU atim�ntando' '(; - seu
mata mõscas;. bar'a.�as, pul- ptêço _de c.onsuwó,
gas,

.

tràça:s, mosquitOs, fôf... . VlIfa " dl\s .. " característiéas
migas etc. A lavagem ·.e. dêste, agente é- o de,' con-

.. _--- , .
,,-

Curso, de. Gra�maÚca Fu�donal-

DRA. EVA � CUNICA INFÀNTll

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




