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RIO, 16, (V. A.) - O au-.

.mento do, funcionalismo só

poderá ser concedido, em

julho de 1959. Quanto, ao
critério <:!_e prioridade, para
civis ou' militares, iSS9 é so
bretudo ume, decisão polí
tica, da qual é juiz o pre-

sidente da República. 'Os' 30%. de um modo geral, O

presentes à reunião foram:! Plano de Reclassificação que
concordes, porém, em que

I está em curso na Câmal'á,
os civis tenham a preterên- e que continuará suar tra
cía, mítação normal, prevê' um
As bases do aumento, se- aumento de 40 a 42%. �As

gundo sugestão do sr, Lucas -sím, pedindo em mensagem
Lopes, oscilam em -tôrno de à Câmara um aumento de

, .

30% para o funcionalismo, pacto menor no o�çamento, �Içao, o sr. Lucas, Lopes foi
o Govêrno .poderá., posterior- I que p�derá, ,inclusive, ser aparteado por alguns do:')
mente reajustar os proven-

"
I deputados presentes que ex

tos do funcíonalísmo, de absorvido, pela própria ele-

te.
rnaram suas

�úv�d.a31
rar o Tesouro em eondíções

acôrdo com o Plano de Re', l vação <;la receíta,
"

quanto à possibilidade de de éomportar êsse aumento
classificação, com um im- Nessa parte de sua expo- congelar o Plano de Reclt\s·. de 'despesas., '

.

sificação até a data em que
o sr. Lucàs Lopes consíde-

, 'TUNIS, 16 (U. P.) A
Tunísia decidiu romper re

lações diplomáticas com a

,República Arabe Unida, se

gundo informou o Mínisté
rio de Informações tunlsí-
n� ','
O rompimento seguiu-se a

um choque ocorrido entre
as delegações tunisina .e. Cila
Rellública Arabe trmda na

(ireve geral contra· De (ia'ulle
�

ARGEL, 16 (U. P.) - A Gaulle, no sentido de que os ,Efetivamente, os-srs.'Azen'l., dúvida por quem quer que
ordem de. greve" geral, para militares franceses se abs- Qqali e.;EI Madaqul, co-pré- seja.
poje, ordenada pelo Comi- tenham de participar da po-' sidente f$ vice-presidente dq ,: Pedimos à população que
tê de Salvação Pública da: lítica e que, as eleições a se- OQmitê, encontram-se em não- obedeça à palavra de
Argélia e 'do Saara, eneon- rem, efetuadas em novembro: Paris e, declararam o seguín- ordem; e que não proceda. à
trou no general Salan um . próxímo na Argélia i>éjam te: manifestação. Essas pála-
forte opositor. Salan,adver- amplas e livres. ". vras de' ordem roram lal'lça-
tíu, severamente, "que não A ordem de grev.e emitida .r: "Foi com estupefação que 'das prínclpalmente por

.

al
tolerará" o apêlo do oomí- pelo comítê de' Salva.;;ão .tõmamos conhecimento, pe- guns elementos írresponsâ
tê para unia greve geral. ;J?ública .não foi assínada ; lá Imprénsa., da. moção, VO;" ,veis, que apenas represen-

DIRETOR: RUBENS DE ;.4RRUDA RAMOS· -'GERENTE: DOMING(i)� F'oDE AQUINO O comítê. propps a greve' 'nem 'teve
.

a' aprovação de tada_pela CQ.missão de Sal·' tam a si próprios. Tais ele-

DE HOJE: 8 Páginas _ Cr$ 200, _ FLÓRIANO'POL IS, 17- DE 6UTUBRO n"E""i958 para' protestar contra as or- dois 'dos _prilicipais dirigell-, vação Pública. 'Considera- mentes foram impelidos por
EDIÇÃO. ,

,. dens dadas pelo,'generaL de tes.dessa entidade. mos que êsse texto é 'nulo 'e móveis que não são os nos-
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' "

'sa ausêncía.. ao passo -que, aj'\lde a realizar. o nosso de-
.

.'

'

_

"

"

"

assumímos ambos funções sejo "maís "'earo: integração
, de . presidente é'dê více-pre- total da Argelia, no seio de

sídente da. Com!ssão;
. z.. uma grande França".

'

Ih d L'
. A "'", " 2) '-, Não aprovamos OI! Dêsse modo.r.tudo ,indica

reunrao do Conse . o a ·1- ta o rompimento, �!�i���i pelo governo de Nasser., I
conta o fato de qu� alg.un�,

.. ,tê,rmo�,co.mo "eX.igir�" ,.em� queagreve e os comícios de
ga Arabe, em realização no te, à Ass�mbléia �cr�scenta () autor :.do" de se\1s membro� tem pon-, pregados �ara com o ehere I protesto não. se realizarão e
Cairo. A Tunísia acusou a

.

counmstaiturianz�a�o' espeeíríca pa-
�dltorlal q1;le", essa qUerela. t.<.:_>S. de vísta muíto opostos. <ia- Govêrno, cujo' patriotismo. que. o dia :'de .hoje serã nor-

República Aoo.be Unida, !lá.", �oderla Igualmente, �?m::.. sob�e �lgul!.-s pro�lemas, t'!l: não poderia ser pôsto 'em mal na Argélia:
bado passado, de "interfe- ra' o rompimento é a de o plicar a obra d� establliz!l.- do' ISSO nao sera de sur- __

'

_

rir em nossos assuntos in- Egito' proteger Sa;lah Ben .ção do Oriente Médio, que preender".
• - - JV'4._ - _.••••••

ternos': e assinalou que "tô-, Youssef, colega de' Burgul- continua.à mercê de uma Concluindo emite o [or- H E R' O' I '�A N' O" N '[ M 'O'"
.

da a cooperação entre os 'ba durante a luta pela in- fagulha"; No que tange à' nal independÊmte a opinião "'. I!'.
I

.

I .' '

: .:'
dois Estados. se tornou prà-" dependência mas, no mó- Líga- '4rabe, o desentendi- de que não existe realmente
ticamente impossível".' mênto, exilado .no Clairo,\�' mento ' entre o Cairo e Tú- "nenhum '-pan-arabismo mo-

.. A notícía do rompimento Ben Youssef 'está' ce}tde- nís ilustra,' uma vez aínda,' a nO'l-itico�', riem "nenhum
'propagou-se ràpidameÍlte nado à morte, em 'lllínis, íncapactdade

"

desde; muito louco entusíasmo pelo "na$
depois que' o embaixador da' 'por conspirar para .0 ãssp.s- dem<!nst:ad� pela �.Ig.!l-' J?a-, serismo", através do Ol'ien
República AraM Unida,' M. sinio de Burguiba, ' ra ..por fIm as di,sse:nlt,?es m- te Médio e da África, do
Falemi, visitou 'esta manp,ã- Em editorial' consagrado' te)"nas. Se ,levarm_oll. .em, Norte". .

Sadok . Morkkadem, secre- ao litigio e�istenté 'nos :íil
tário, de Estado para as Re- timos' dias, no' sero da Liga
lações Exteriores da Tuni- Arábe, entre"' os delegados
sia. da Repúb!i'ca Arabe, Unida e

Falemi disse aos' jornalts- os da Tunisia o jornal< tnde-<
tas, depois dessa conferên- pendente "The Evenlng

do éndereçados a redação, a cia, que fôra notificado de star" considera que essa

respeito do Ú.ltimo pleito� que as relàções seriam rom- querela. ·reflete "a profunp:l
Os que tiQS parecem mais pid-as. divisão que continua a

. _ O govêrno tUJ;lisino, pr!- existir entre as nações ára.:.
objetiv� e sin�eros terao meiramente, recusou-se a bes", e que "é ess� uma. si_,..
;acol�a, por Vlsare�, "aQ eomentat: ó assunto, mas es- ,tuação que poderia ter p�.
'qúé tudo indica, a um con,' ta tárde /0 M;i.nistério de sadas

I conseqüências nos

Vi�o;u�e����lOde a.d.:.l�..a.!:';,.. 'l.t.�
...

:
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as urnas

Pelos sertões do Bràsil, bem. lá .no interior onde
a única estrada díspcnível é o-rio, onde os vnà�ejos e

povoações, de tão miseráveis, nem figuram nos ma
-pas, onde não se tem conhecimento das mais elemen..

tares noções de confôrto e de, progresso ness.e ce
nário ingrato e hostil �' que' vamos·' endontrar a fi
�ura c�rajosa �e um herÓI:-.É o. be'iífeitor, é o méPico,

:11 'C/�N'E"N·O,·iU' U''II'l�tEllj DE fll
e o amIgo de(ilcaAdo, q�e-Ieva a� às mais longinquas

" ,'.
.

.

.

,

'. ,;,1'
i'

• ',IÍ ���:t;:f.sà� ���!:��a��r�a:e�!���� u::a����:ç:�'
,

enfregu� a si mesma,-Ésse ,ho�em, que nã:o' recebe

M·'jC·�',�n'&,I'·I·.� '17,1,','2'."4 D�/ "J.j·W·EIH�. �:r��d:��r�ã�e�e�����gi��!��,��: �koq��n:�r:��
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tIda a sua frugal refeição,' êsse homem que sacrifica-
rá sua vida, se preciso for, para alcançar

.

seu ideal
J'

�,

. , .

, tem uma importante_missão.' a cumprIr. Sem pode;,Prep._aram-se os

Fa�n:a�eU-1 't.�rldades no as'sunto -f.armacolô- contar com o' amparo '-óf�ia:t; real.iza, sõzin;ho, o trá-
ticos brasileir.os, para o P�'O:X'llllO glco. ,do país, a? mesmo tempoo balh5l gigantesco 'de ,it ao �néontrQ daq�eles brasl-
conclave c1ássísta a realIzar-se que' levará nossll ,Capi'tal no c'on� leiros espal.h�do$" P�I.O

'

..

nqsso v�sto il!-ter.ior"leva�dO-dé 17 a 24 !le janeiJ:o de 09, e cêrto das' p,elllais da fetleràção. o 11)es O remedI?, 9 alqn��t�, o agas,!ho e o conforto
no ,quat sel'ão debati-dos, p,roblll- <

A ']c{ �: C B:R"' ''c 1"' _�";,,. �oral:.àe q�e ,�a!l��recem. .:,
�

� :"cl' .... F-; " , •

•

�_� .� �;.. r,' ,:.< ',.'�� -,' .o)'.' ...\.".�_��a"�-a.,,-::_j;�� �'�_1 i��,_-.if�-_��X.)i-:"i!',��_�·���rr-.":i,l'"!;;<·!�V <:?':'l':>' .

�:hzem Çle' erto os- 1),1:- ". �o;"",��\-"'s��n��
.

�i ,o,� ;",q)nj�slO:n\r.�1r�-êljs,e.'h�ról q'\le-'"qua,�E! nunca�ve-
. '. J·��l'€�Íís��e�p.e'· dà.�/' '"IX\OS e qU&":por r� lh��mo" concoJ;re �e medo decisi-

!f: qiÍ 'no Brasil tomou. �uIto ':é vo p�r�_, a. �litlvaça9 d� '"llos�o$ irmãos' esquecidOS ...:..'

,t�;á: "

anfÚ,iiã ia: A\!;��cia�i\.o tv�m-rmPdl<?rar .à carid!td�,de urna esmoia, para que
, ao gra� Iosa o��a nao fique in�er):.()mpida. Sem ou-

, Farrnacêuticos, tros melOS q�e nao a nossa ajuda, c'Omo amparar, ani-
tendo a 4irigir-lhe' os pas!i.\)s o ' mar� ,curar esses brasileiros? 'J'
'sr. ur. Nal'bal Alves. de Souza

,seu P,re�idente; Vice-President�\ ,Refleti1'!l!ls,- apenas por momentos, que, não é- es-
os senho:r,e-s drs. Theodoro Du� mola o auxIlIo que se pede; é, antes de mais nada um

,vivier Goulal't' M.anoel d� Sou- d.ever _patriótic�, que deveria ser cUl!lpriqo con{ sa-
, ,tlsfaçao por todos os que amam o seu pro'Xi o e e.s-

Em dias da última semana um mil e,. trinta e sete cruzei- em carater expontâneo" o qUe G J'
.

P f
..

i'l!.' "d')
-

d t d F t' 1 1 t
.

'h t "f'
. . ,za omes umor" ro ess.er�s peram, com_otimismo, dias melhores, 'pará o�Brasll.

na sede do Club-::;;,oroptImista e 1'OS ,,!pro u o o ,as Iva eva- maIs � e acr,eseen a ,em slgm 1- Associaçõés dos Farmacêuticos A i-
'd te d.-l f 'e b f" d F . - Vicente Maria de 'Godoy e Zózi". .;. s m ss.oes.,_que rea,liza.m as mais louváveIS', "'0-,

'Florianópolis, a 'pre'sl en o l"0 .a e eloO 'em e'ne ICIO a a- ,çaçao. , do Brasil,' assegura 'd_'e formri l'r: rem d
..

/' puldade..
.

.' "', mo; Lopes dos Santós; Seeretá- ,'.
,as .mals,ar,uas e perIgosas tarefas em todos os

refe-rido Club, Sm:a. p. In.a ]\10- O valioso auxílio prestado à Dé parabéns a Fac'\lldade di. refutável 'o êxito do' Cong,resso, rio-Geral 'sr, dr, MenQtti Digia-
__palses do ll).undo, co�tam com a ,tua colaboração ge-

ellmanri' fez entréga ao Dr, Rol- novel Instituiçao que já se afi- 'Mediclna, alvoO merecido de mais A reunião, a XI.o., qui ,terá c.OlnO, Secretários: dr. O�rii Pin- �er�sa para p:osse�ulrem em seu programâ de aux1.-
. C'

'
.

d" t dFI' IA' d'd l'd d b te da a h 1
' �IO ",os necessItados e de levar, .a palavra de Deusdão onsom, Ire or a acu - Il'ura como esp en I a r,ea I a e, ama,no 1'e e e va camp na. Ugar "em nossa CapitaJ,: �e cons- .to da Luz e dr, Lauro Weingar- ·t"ueles "'ue a'nd

-

h
d'ade de Medi_çina, da: importân- de'pendendo ;apenas do apôi,o fi- 410 ben'emérito 'Club Soroptimis- titui num moti'l(} 'de' oyguÍho',

' ,� � 1 a nao o con ecem

da de Cr$ 61.037,00 '(,se'ssenta e n�l 'do Govêrno do Estado, o ,foi ta d� Florianópolis. .
ner; Tesoureiros: dr,. Antonio, OP:óximo d01:Ilingo - O tercei�o do mês de outu-.

i�������������i��������������������������i
� sóp�u ���fuu�"s�n,�.��DU�M� �ro�eo�a����d� Mis�_ EmWd� as

:SSsssSSsss»%ssssss ..{ss.sss, nSSS'SSS-SSSiSSSSSSSSsSSSSssS\SSSss,:iw·SSS - ma.s tambéin. e muito- especial- l�reJas do .Brasll e d.o"'mund.o,· as col .....as se destin<>-� cêdo e. dra, .Irma Rigg,enbach; -

I '

'= «<

Se d'
"

mente., para todos 'os (Ioriano- S
rao exc uSlva�ente aquela humanitária finalidade.

epU4c
•

WWt
.

�cretaria Ge'ral e ainda a CQc ,Va.mos, P_OIS, �ntrar. com a nossa parcela. E-, ":na'

e-
'

politanos, pois logrará trazer ,-

dp' d id'
...

I ,,' mIssao e ropag,anda, composta �v "a que nlnguem eXIge, mas que a nossa conscI'eAn-
...
"I •

• até... a.qui as mais eniinentes au- d 'Cla e f-
,

'

... "'
,

'

,

' : _ ", '

,,�. I
'
I '. os drs. Roherval Silva" Wern�,r a. nossa ormaçao de cristãqs e de brasile'iros

, :I{uenecke"E) Ron�ldo Salun, coad-
nos obrIgam a saldar. '

'

'

j P�T8111'll juvados peloos farmacolandos -

. Cada �m sabe com quanto",-pode con�ribuir. Um•

I.'
Gun,trer Ammon PaulQ DI' Be"- rapid? ': sIncero balanç.o de. ,n<?s�os 'gastos supérfluos

.

"

�
,

.' ."..
'. mostr�ra. 9ue a nossa contl'1bUlçaO' pode e deve "e"

. , nardl Paes e Glauco

vasconce-I
bem slgmflcativa.

" .0.-

PA" rOPOQ NI �:s:a':t:d�:r:�:�:�::. estíÍdi\SOs
_ _ _ �!!;�!.�._<:?;;���__ .; .. _bB DVUO B . �.hU_h .... h'.·_,....

üébrucade sõbre
"

VáriOS artigos, alguns
.

inaceitáveis pela violência e

pela pamão polí�ica, têin si- \

"",
- ,"\

'em co.n);tantll
. as) dMnças na' '; pfeservação da

vida.
o

.

Govêrno 'ao Estado 'coope-
'_ ,.

,ráu,d;O, de formai deçil}iva pára o

b't�t' andamehtQ dos tr,abalhos já
oficializou a 'SUá, realização ,e o

alto patrocínio da Fede·ração �da!!.

g�a-gem �imple's e"sincera d,e �hemem' modesto'
e digníssimo. En.alteéendo 'a le'afdl!;de e a de-

, .Apuradas as 'eleições ,em Santa Catarina, ,dicação do p.�<l,uefto ,p�;ti.do. qu� o,"l/-poiou, -

ialàraní' os tres candidatos ao Senado da Re- 'O PRP - êle' valorizou em face ,da derrota'

pública: - os srs, �rine'u Bornhausen, Celso as córrent�s que o sUfragatam, Im'pessoaIlzo'u�
Ramos e Carlos Gomes de OliveIra, As decla- se. Com, lapidar 'conciência demoCrática,
rações p�estadas espelham e refIe'tem a men- nao escondieu notó'rias :d:efÍl!i�ncias, de· sua trE!
talidade dos referidos próceres, O antigo 'go- �

pidante', campanha. Fa!ou; sini"c.?ino "vêrd�dei
vc'rn.ador ,d'o Estado, conquistandõ o terço re-. _ro homem de,partido, e de, um partido re:al-,
novável ,na Câmara Alta. falou em ve'rnáculo mente fotte, el!1- sàp.ta C!lta'ri,na e 'no. país in

mais ou menos inc,ondizente com elem,e.ntar eti� teiro. Soube pel'd'er com FLAIR PLAY, Não
ca política. Esquecendo 'a cooÍie'ração que,

- acusou.a ninguém. Defrontou-se coní'"ilm'con
boa, ou má -, prestaram ao seu os plequenos tendor que, além da máquina administr,ativa_ e

p,artid,Q.S- a·o mesmo coligados, o Senador' usoú, do po,d�r econômico éonta.va em seu lavor

exageradamente' e 'sem propósito, ,da primeira com o saldo de uma' preparação d.e quasi trê's

,p.essoa do singular. A' seguir, .aC! envés de se I).nos. E nascida a lj·oluçã<{ de seu nome de, trá-
--vaier ',dos velhos e consagrados chavões da lilÍé- gico im'pacto com' reflexos na p'olítica lÍaéio
ral-d'em�cracia, usadas em tais ev'entualidaáes, nal, sE(m preparação alguma, mas como d,esas-

no' acên,o, de igual para igual, áos seus con- 'sombrad,a solução' rig,orosamente' partidária,-
tendore's o futuroso parlamentar catarinense Celso se lança,a liça, nos tri,!:!,ta_.d,ias preceden
pl'omete' em cómovedor comportamento de tes ,ao pleito. Não foi venci,do iCspetacularmente·..
compree�sã.o cristã, ,generosidade' para com os 'Respeitadas as dr,cunstâncias' de causa e efe'i�
y,encidos, " Generosidade, diga-se >de passágem ,to, a vitóri'a udenista foi até'bastante mod,esta.
_ flagrante'mente carecedóra de razão, ou mo-

ti�o, Porque -' ao que tud'o indica - si no
, An,te-o.,ntem" no Senad.o, us�u da "palavra

,
"" . ,\ . ,'1"-'

entrosamento á polItIca colIg.adll; do Pr':�ldente o Sr. Carlos Gome's de Oliveira, político d� ele-

e do Vj'ce-Pre�idente' da República (PSV-PTB), vado �a.b�rito 'moral - a]lstéf(} homem publico,
�stcs partidos se ac.ertarem, em uma, revisão e pres!lglado pal'lamenta.r �,(para se· cong;ra-

,I, de dire'lirizes, tã,p pie.dosa, e comovente atitude tular c'om seus ,contendore,s. 'pela. prova por
, terá de s,c'; recambiada, em 1960, 'e� Santa que passará a democracia em Santa Catarina

-Catarina, ás vertentes originárias. Genérosi- com, as ,eleiçlíes ,do di:a 3, Trabalhista á feiçã�·
d'ade l1luito, mal e,mpregada", Promessa' a adv,e!:,- britânica sem' arroubos condoreiros 'nepl di-"

sárjO,s'que nã'o' a necessitam, nem têm por que 'vinizaçôe; de�.agó_gicas, - justiça rlg.orosa,se',
soli�iti-la. Por uma dessas Iata�idad,és inex.o- lhe faça - o noà.s'o ·eminente coestáduano é

ráveis, 'O brilhante Sr, Irineu Bornhausen nem. ulÍIa "das 'm�is' robustas re-servas d'e 'cultura
sempre é feliz ,ao exp.ressar s,eu pensamento, 3a agremi:ação populista. Suas atividade·s par�

ConfUndiu ge'nerosidade com compreensão. Ja- lamentares se' prenderam, em notáveis 'ensaios
máis s,e poderá criar clima de' enten3imento a aspectos sociais do temário por êlc' abraçado'
,alto, entre as chamadas' fôrças atuantes, si colocando-se sempre, com' louvável elegâncU;
uma vitória precária, bastante preeária até, p,arlamentar, em planos inatingíveis ás restri

faz tufar peitos de estadísticas vaidRides. Essa çõ·es dos' nossos conhecid'os personalismos distri- ,

vaiaade, iCncpmendoll ,aqui, � e é tão'iácil fa- tais. Carlo,s Gomes' de Oliveira cumpriu e '()

zer ,is·só _, a, promoçãô, publicitária de' que está cumprindo, o mandato de' tal maneir� que
se, articulava movimento no Rio pal'a' entre- dêle' nos podemos envaid,ecer,

gar a Presidência da UDN a.o Sr: Irineu Bor- Eles depuzeram, depois do pleito no pr\!
nhãusen. Enquanto como comp1etação das rui- tório da.. opinião :pública: _:_ Irineu' Celso ',e
,dosas e naturais f�stanças pirotécnicas da vi- Càrl-os, ,a dq parlame,ntar, venc-ido, ';'as .satis

tória, e·sP.alham-se 'boatos e amplo noticiário leito pelo funcionamento .dêsse" refalsado sis·

dessa presi-d'ência de que ninguém parece ha- tema deÍnocrático brasileiro, qu,e êle julg'a
ver cogitado, prosseguél\1 de vento e'l11\.pôpa os entretanto muito bom,

'

entendimentos dos .marechais do partido com, . hineu; o gener.os·o,
- dos. três. o único

os üdenistas de São Paulo no' sentido de lhes que' não soube planar em altitud,es çompatí-
ser entregu.e a 'direção pa';tidária supr,eJna, veis com a categori.a do mandato que acaba

, ',', de GOD'quistãr - permaneceu,.amal'rlldo a""aQ
Fal!)u, a ,seguir; () sr, Celso Ramos, Lin- dialéto paroquial'de dono d,e: ,e}lch�,�e�'1:f5"

'

.4SP%.SSS>76\Tt_jji$?6'>;S$S7f'S*SSSS"SS}SS>."'�S§S· '_S·SSSSSSSSS@SS'-' CASiS
�. " J' '.'!II;

RENATO BARBOSA,

"!����'tE�"'"t, 18 Planosip,ara a criacão. da
tUrmas de 'exploração, da p'etro- ,",'. 'I�

· li'
d
'

'Ibrás, se acham, eIDIpe'nhadas 'em •

',p:.O 1,C',·�.·I.··a.'.' j':'.m·,··u:···n','.. 'I·"a" ','_serv-iço de geolog_r�, sismografia
.

,_

e gravimetria; nada menos de 14

sondas estão perfurando p.s re,- NAÇõES UNIDA!il, 16 a,ção para ajudá-los a preservar d N-
g'- d F" dA' ,. , as açoes Unid.as liberdade deJOes ,(} ara e o mazonlls UP - O secretário geral da ONU sua independência." _

"

que revelara'm co,rrdiçõ:e.s mais D '. '"
' movImento _nas zonas afetadas".

ag Hammarskjold� expôs h·oje ,A Russla anuncIou sua oposi- 'A .

'1 '

1
' -' c pl'InClpa comIssão política

os p anos para a crJ.ação de uma çao a qualquer fôrça de' paz da Asse bl" t'
"fôrça de pàz" do. organismo p€rmanente.

meIa con InUOU seu de-
,

I
' \ .

'- bate' sôb,l'e o desâ'rmámenro. ,Amundla que, segulIdo afirmo,u, ',' O relatório de Hammarskjold' comissão de 81 n.açÕes ouvirá o
Jama.is seria usada em: operações dé 22,000 palavras, estabelece' sê-
d b t t

'. repres'entante da India, que fa.
.
e cllm a e nem ,a uarla em con- te "princípios' básicos ,para uma

social ,é cívico, na A'mazôn4a, atr,a flitos int'ernos, fôrçá permanente de paz-;
lará sôbre a resolução indiana,

vés de assistência, às suas p'opu- As norm
' "

d I' "A 'N ,ped.indo a 'suspensãQ imediata
as e prmCl,JHOS e,

,
s· ações- Unidas não podem

lações, procurando melhorar o �ammarksjold para o empr�go oompr()meter-se a estaciona!'
das provas nu\!leares". (._

nív�l ilItêlectu.a·} dos trabàlhadõ- e re'çrutamento de uma fôrça de unidade no território de um es'
're!!', imIlrilnindo-lhes hábitos sa- paz d·a ONU baseiam-se na, ex- tado membro soem ,o consentime'ri-
nitários e <:ontbatendo as;' ende- periência das fO·l'�as de emergeA'n- t d

apl'ovou ontem p'01' unanimidade
'.'

' � o o govêrno interessado"
nI'a I ca' .

d
.. a criação de u.m Fundo E,spec,ialI s o IS. ela; a ONU, q,ue no mom!lnto, "Um áeo;'rd f' 1 b'l' 't ],

o orma t a era para contribuir para o fom.e'ntoAô ens·ejo do transcu�so do prestam serviços na falxa de. deve' d ,j /.
'

.

.

"

ser ooncerta o entl'.'e·,.i' fis dos países suh-desenvo,lvl·dos.quinto aniversário de crtaç"o da Gaza e d b N" ,nos gl'\lpos e·o servac ações Unidas e o país in'tel'�s-'
.

emrtrêsa' ocorrido há dl'a's" en- d L'b
'

,
..

, ,
.•• ores no I ano; sado".

t
.

,
Es-pera-se que o Fun'd,o inicieroou em servIço uma son_da sub- A questão desta fôrça perma- "Ape

'

N
- :tTj'd" dnas as. açoes'" 11 as e� suas. operações Co,m u'" Cá.'t Imersível, .

operada sôbre balsll-, neute para, a p'az, sugeridà pelo, 'd'"
- ,

"0 PI, a
, C.I Ira. o, .,.a. com"p.,,�,s�ç,ãp dos el,eme.n-, anu".aI de; 100,OOO,O,OQ de dóÍares,no poço da Baia de Caxuiama presidente' Eisênh'ower a-.,13 de t íl ,,�,

'
.cl' ," os mi, ha_.eS'.. "enVla os ,a, um somã muito infer'o '

,na foz do. Riõ Amazonas, A per, agôsto,. será depá'�ida, acÍ que se' pá.í�." . :/-'
.

":' \' '" 'necessita para eu:t:ara aq:::lsl'�'furaçãl) jâ·:atingiu 600 metros. espe'ra" I}e�a COlUillsãq ;.::. P;olitica
.

, },�� p;;i.ncí'pio� ,'i>-ásico� "devem' .
....

.

Naquela ocasião o Superinteu, "'"
' ' , 7;ação, de proj'etos

I par,a os quais
_;,

' , ' Especial' e'. 81' ,nações, no fim ser fnduido's num 'acô�do de sta- n' t 'b
dente Regi'onal da Pet�obl'a"s ,na 'd' .,

- ,
ao -con.rI uiram com capital as

,
, ,a proxlma semana, tus";

Amazônia, maJ'or .NéliQ 'Da'cI'er H' ",' "

i!lstituiçõe's de,crédito mundiais
, IlImmarskjold não chegará, O pessQald e unta f-

L b
' .",

N..... .... U 'd "'. O.I,'Ça que, existente,s, com"o. d'eseJ"ava a 'mal'o-o ·ato, concedeu .

entrevista à. ao que' -n r c t' f ri . �
.

,
..a e e" a sa IS azer, as açoes III as ,CrIem deve fi- ria' dns '

imprll'nsa, na qual ress,alt'oll a plano. d.� Eise'nhower sôbre a éria- "b' ," pals'es eCOllômicamente
l ca� so a ,Jurisdição dos tribu- .

sUbde'senvolvidos.pr'�oc-up,açãoO da emprêsa em va- ção de U'jIlIl ,fô,rça qU!l dê ao's nllJS de seus países de origem 'I I V· .. · .

d I _

,(Conti1'lua nà"últim,.,apágina) "D
'

..
, ',afias e egaçoes manifesta-

eve-s,e, garantir - ,a
"

pro:pícias' à exIstência '�e: lençóis
d� petróleO, i

, Parale'lamente a ess,âs ativida-
des técnicas, a "Petro.bras está'
realiza'ndo ',obra de aUo" sentido

A AS's'embléia Geral da ONU

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



FLORIANõPotIs, SEXTA FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 1958 'O HAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA"

Bipgo� 4a 4ssociávão :c. e Be�reativa do Pr"'fessor
- P�P.",(ONSJ��Ç�Q _,DI'.,�O,LONIA D�_ F�RIAS DO, PROF�5S9R �'D.lA, 4' DE NOVEMBRO - ÀS 20 HORAS'

�

; �::'"
.

"'"
-

;PR�Çº·. DO (ARTÃO' -- (,R$ �O,OO::-, A VE�DA'� (OM TÕDAS AS PRQfESSORAS DA ASSO(�AÇÃO.-
.: �:!

I '---·INSTITUTO DE' SOCIOLOGIA DA POITI-
,

f1(.IA UHIVERSIDADE·CATÓUCA

---ANI......VERSWiííiARIO..........-S' rl"oió,'jo," ,; RCOnJ-BClm8QJ_S--'_�LI-'_'__'_"__"
Cm'. de verã��W �;e!�'

FAZE'M :'+�OS 'HOJE: : -. �'; Os' de O ESTADO, que �,; ,An�vers�ria aman�ã o nosso o que S1) �om.enta é que 'a se� A vencedora do Concurso "Miss 'O RIO GRANDE DO SUL MODERNO"
;. , tem 'como um dos prestã-. J;»'�do amigo Sr. LUIZ Ferna'n, 'leção dos "Dez Mais Elegantes" Elegante Bangú", visitará Flo- O INSTITUTO DE SQCIOLOGIA da Pontifíca Uni-

- pi�nista Luiz Fernan-- mosês amigos ..,formulam' d_? ,SabirÍ<�., O exímio pianista ,cavalheiros' de 1958, está sendo rianópolis - Acredito que o tí- ,�ersidade Católica do Rio Grande do Sul, Pôrto Alegre,
do Sabino .

,
'

nesta oportunidade muitos "que desfruta, de grandes arniza- bastante esperado. Posslvelmen- tubo esta entre os Estados de promoverá um curso de verão de 20 de janeiro a 1 de
- sl·.-,Darci Antunes da. votos. de 'felicidades,. abrlk, des nos meios sociais, por certo te sair4 na .últium semana dêste São Paulo ou ,Rio." fevereiro de 1959, sôbre "O RIO GRANDE DO SUL

_ Cruz:
, f'

" çando-o : ç�';giàlmerite pela, receberá em sua residência aléln -mês. MODERNO".
- sr; Júl'io Cesaríno (1.11'" data de seu aniversário na-- d;e pessoas. amigas também o seu' : -- o curso, que se destina preferentemente' a não rio-

Rosa _.
�

': ";' talícío, "fã-Clube'� -, A Co"luna Social E, por f�ai'\n,�s em "Elegân- gran.Ienses (brasileiros e estrangeiros) visa um conho-
- sr. Joãô Qtáv!o �e�es' i: ': ,de "Oj ESTADO': cumprimenra cia" e ser de costume, minha es- LEIA 'EM ffOSSA NOVA cimento O mais ,completo�possíve.J da realidade geogrâ-
- ár. Armando. Brüo, 'SR. JúLIO CESÁRINO DA RQSA desejan-do-lhe os melhores votos colha' todos., os ..:an�s, aqui .apre- ,EMBALAGEM COMO fica, histórica, social, econômica e cultural dêste extre-

proprietâeío da corrceítua- COI1\ satisfação :r.e_gj_$tamos na
de felicitações. sento as "De'z Mais Elegantes"

. SE 'PREPAR;A -UM BOM mo sui do País.
. da "Alfaiataria Bníto" efeméride de hoje, 'o' aniversário meninas-moças de 1958: CAFEZIT�

,
,

Além das conferências, � curso terá um cunho emí-
-,srit. ,EdWige's Bantan-: natalício do 'sr. ,Júlio éesal'ino No Rio o guarda-roupa de Miss 1 Maria Helena Luz - "GIa- .",

I
nentemente' prático; aproximadamente 2.000 (dois mil)

gelo : : _

, .
_ ,,':Jfi da Rosa, 'alto comerciante em Bangú, Marilia Peluso esta agra- mour Gril" AGR',ADE.(,IMENTO kms. &'er�o pereorrídos P?r todo' � Es�a�o, sendo parte

- sr. Wilfredo -Eira,og de nossa Capital e pessoa muitíssi- dando l11uitíssiino, quer pelas fa- 2 Ana, M'a"ria Schmidt
,

'

, .' de aVlaçao, e o resto �m confortável ônibuj, ou moder-,
Machado.'

'

'. 'mo relacionada em, nossos meios zendas modelos e sem dúvida a 3 Aparecida Fiuza Lima SESTILIO A. FltANZOZI por nos tr8!1S diesel "Mínuano",
___:_ s:1'. Hamílton. Peluso socl.ais e· 'culturais. confecção '- Parabens ao "ate- ,4,M'i:ian �'Í1ssi Luz, , Intcrmédlo- :dê�te, ,,�S"_ef1SiblÍizado ' A s,erra, a zona missioneira e a campanha �frontei·
- firo !Nilo Angíoletí o 'ESTADO,I asseeíando-se ,- às lier" "Baz.ar de Modas' �"11 " ,Q __'lkutho--Pere'h�a'Ojiveira, .agnadece .J)' especiaf t�;tameJ1to ra) . proporcionarão, aos cursistas um contato COl1l as
- sr, Ricardo Mànn :

'

hemenageus que for alvo, fo�-
nOasa' Silve-ira". " ,6 Túeza Eliza Zattar. à .spa ,sienb<l'ra, por ,ocasiâo do principais indústrias e culturas 00 Rio Grande: vinhos;

Ed d 'Z
_ 7 Mari:2-a Arruda Ramos f te,- sr. gar ommer mula' votos de perenes felici- il},teI'namento ,na' Maternidade' (OUr0<:, umo, arroz carne e·.

-- sra. Bernardina H. dades. I
Em palestra

, �om uma 'dama 8, Eneida Araujo Carmela D.utra, pelos Drs. José Também as g'r�ndes o'bras públicas, como o plano
CabraL,

"

de nossa sociedade tive .o co- 9 Dach-ê' Santana De P-ntta, MurHo 'Motta, bem co-, de elp.trific.ação e as barragens do Jacui constam no
- �ra. Laura ,de Moura LEONICE C. DA ROSA '

nhectmento das abilidades ;em lO' Thais Helena Goeldnér, mo ao Sr .. Dúetor, Dr. Biáse' Fa- pr,ograma.

Fer:ro __,�

.

Transcol're pa 'data de hoje',
I
decol'aç,ões de residência, da 'se-, Ser� no 'Próxi�lo dia :3 a festa. r�co, Revd-a. Irmã SUPllriQi:à -e' O rico fole:lore gflúcho com suas canções, danças e

mais um aniversário da gentjl e nhor!l Carmem Freyslebem S"ou- de, 'apresenta�ã(l das Elegantes aos demais funcionádos 'da casa. trajes regionais; a visità -a uma estância modêlo; comi-
JOÃO O. N.EVES prendada srta. Leonic.e C. da za. desta lista. Fpolis., 16/10/58. das tipicas, enfim, 'tudo ':aqu"ilo, {lue caracteriza o Rio

O nosso pr'ezado conter- Ro'sa fino ornamento de ,nossa! --,". , ,Gral'l_(l,C do Sul, inclusive seus aspectos turisticOs (rui-
I

.râne'O e distinto, amigo sr. ,sociedade.. (_, I:' ':iv1ult(l breve tel'e-mo� U�I{j -bá-,' No Rio, esta send,o esperado. o MA' E-H A' T I (A �las dp S. Miguel) o curso visa dar 'a conhecei;.
João Otávio Neves do -alh 'Na �p�rt�nidade de, tão $rata n�:a,;fe.sta e,n�, pról :�� campan�"t e'�i�lio !:i�nist� Lui� Fe?'nan�o'

, '- 'l'iúmero de vagas, 20 A rigor' não &e exige ,grau
Comércio desta ·Praça e, di-, efeuléride a. natalician,1le .recebe- d·o CImento, pala a

constru-l
Sabmo, llà'!',1l a SU!l" apresentaçaQ. Aulas, individuais, o-u em pe- universitário.

namico Agente de Empre�. rá, esta:nos' ce'rt�s �as �l�iS. cãri- ç!i.o do F.e�taura!1t7 dà U.c:�.' na "��'�u.P.�� : .q�en�s, tur�nàs: 3."'. e 4." séries Despesas total: niatrícula hospe'dagem e viagens:
zas d�"Tra;nsportes, vê pas- 'nhosas âemonstr,açoes de 8!Preçb I. _

"
,

- "

,,_.
,. ' � - glnasml. Tra,tal a ,Rua Saldanha Cr$ 6.000,00

'

sal' na dá,ta de' hoje a do e regozijo, às quais ,nos ass�cia-t_ ,,' , ,; ; :MM'ljl1ho, 11.0. H-A, das F às 18 c\ -matrícula é de Cr$ 1.060,00 e precisa ser feita
'seu 'áhtVersâi{o :p_atalício. 1110S com votQS d� felicid,ad(\s. ..

'

:;.
.

.'
r

':--._' ' ---,�,,�. horas. " af,é 1-12-58.
Pelas', suas <LuaUdade'l Anlônio Adolfo 'Lisboa e _S"é,nhora 'o:'. �n M' ',O I R' I S rr. Irn).'gt'l�l�(,sse'saaàoOs nos detalhes do pi,'Ograma queiram di··

morais,. pelá :sua cultura e menina IV()NE ALBINO '. '

, '

-

pele) seu ,ci.wa:theirism'o, a� Fe'z anos ontem a menina � .. 'I�STITUTO DE SOéIGLOGIA DA 'PUCRGS.
d i s t i n t () aniversariante' �vone, aplicada ,aluna do, G.l'.'!-po l>a:'rtici�,!>m';a�s )are�tes e

'

,p�ssoas, de -,s��s" i'i!láç�es Q <: V.e�de-se' U111, pre'�o ,de (lcasião Pl:aça D. Sebastião, 2
_

grangeou um vasto circu-, Escolar "José Boiteux" e dileta nàs-ciment_� -:d'if;..sêu fi1ho
"_, -

' 'p'ua' negíi0i<? à vista, comJ:lleta, pA t .AI R -G S
.10 de amizades, não só ne�J [ilhá dé dona. Maria de L.J

.. lÀ.Í_, , �f., ';-, :.,':';::-�,;o":�' ',: ;::��' ,�"s��r:::�': ;i,-,�.'::: � me,n�ê. �eí(lrl1_1ád.ó".,pintú,ra ,nova
01' O - egre -

. • •

,

ta 'Capital como em totlo Ó bino e prima irmã do ll'bsso � / r' - '':" �·c:ç'� �"�;1 1
__ q, U�:.E", '" " ,,<� ,

'
_C - � Ra�JO., _

,

V�EftftAnEIRO CELEIRO DE '-PRf5ENT'-E'Estado, pelo que m�ita:; aI1'ljJ� Corr,etor ,Comel'çial '(japi- ) _(oco:fl'� ()/\a:.M:à�'é n�!d�:\D���'?<losc (l}o' ê!!"em::..%!JU�8:/..t� . ..,,�t:�ti'u;'?:om' dI:, .WilSOl� Bl;eggi; .-:: I;KV" fi .

, •
'

" "J
- h' '.:J t' """. '1' D'

I' ,
.

'1
-das 103() as 11 h.Qr.a� Rua i)',oI'0,t n nd

.

a- fe'stas .:I':e fl'm de ano conlCserao as omenagens ue ao V1rgI 10 las.
'

;Z '�)'
• t " "','�; _ j,','"t, ,,' , ,'{'loTa _O se aprOXlma '" "l_'.. • l' l'

'

que ver-se-á cercado, com A prendada
.

Ivone os " -i '. '!l!Ü110;'Gc1\e-}�1}í 3;;.': '1., ,a-i!�a�• ....- �á;'ftl [I s,mgÍr dificulda,,oes para todos quanto aos pre-
, r "'Sã.lrl. '16

"

�,
'

,carinhosas manifesta�es cumprime·ntos.
'-li -.',. '. ,,'} f', _' L" i.: t,. E\l}ntes a' serem ofertados ao'S seüs ,ent-es queridos.

�;Egtas . dificuldades: são �:a[or-e!;\no que diz respeito
Revista "fsludls'" '- !to,� objetos procura�os e ,tamQ�m quan:to aos pre�os,

nas 'c!asses inenos- pr:evilegiadàs.
Revista "Est�dos" cump:dmen- Para êste ano, entretanto., 'desaparecem tôdas as di-,

ta os seus distintos leitores da ficuldades pois instalou-se em: �ossa Capital um verda ..

Cap'tal,e d,o Interior do 'Estado' CIeiro celeiro d,e pr,eSéllteS.
de Santa Çatarina. Com a tran�- A t tigos de utilidade doméstica, 'cristais, louças.,
ferência do seu Diretor a esta ,phjeto:<; para adôrno do la�', enfim tudo que se' possa ima

C.apital a d�reção e .á 'ad1ninis- gina.r, pala es,ta finaUdade está a sua disposição nã Ca"
tração não ponde deixar -de se culinha de A Modelar.

.

.

:.
'

,

' ,.__.,-�.,"_

'., ." � , IP-'V. Vai ,constrUir _'

,

I

Bôavista Ci�'�,�e Se'guros de V1da
A V I"'S O,'

A Direção da BôAVISTA CIA. DE SEGUROS 'DE
VIDA avisa aos seus segurados e ao povo em geral, que o

�r. E.N1l:IAS CUNHA MELLO, não exerce mais .a's fun'
ç-ões fie Inspetor de Produção da refêrida Cia., '

,

tenrlo'
,

"Sido d'emiti-dn em 1-10-58, motivo porqtte não se .respon'
sabi1jzél. por quaisquer atos que o mesmo venha a come-

ter cm, nome da Gia. A Direção

.'

���===========�
f,
- I II.._,� .f\.�

'i CLU.8t
,

I
'., ç Dr-., i \,) L-

i i

i, I
-i PROGRAMA PARA O MES DE

I, I'
I I

RECREATIVO

J'ANE1RO'
� ,

'E S T.R c I TO}

OUTUBRO

O Clube Recreativo 6 de Janeiro
comunica aos seus ,dignos asso

ciados que em- virtude _do LUTO,
OFICIAL

-

não haverá vesperal
dançante Aia 12 próximo.

,
,

A DIRETORIA

Dia .25 Sábã1lo GRANDIOSA 'ISOIRÉE

DOS CASADOS" ABR1LHANTAJ}A POR

PACO E. SUA ORQUESTRA DE

DANÇAS.
,

,',.<' N O T,A 'Reserva de
mesas, na stde ,do ,clube. E' illldis
pcnsávél 'a àpteséntação da car-

,)

teira social 4>U o talão do mês cor-
. _.....

r-ente.

___============:U

Avisa se'us êlielltes que após estágio no ollllntoclinica do Rio TRATAR: - com LIBERATO
de Jane·iro. Atenderá eX.clusivamente cri�nça�, á parth: de 5 de LAUS '-.Rua C:onselheiro Ma
outubro no hOl'ário de l3: 30' as 18 horlls. As c·onsultas poderão fra, 46 - Rua 'Allmirllnte Alvim,
ser ma;cadas pelo telef(lnE/3718 '�u 'diret�mente, no local à rua ,15 - ,Florianópolis
Fe'lipe Schmidt, 39-A. Facllita-I!e o pagamento

Um· dos conceituados estabelecimen
tos da Cidaae; apresenta ÇlCJS seus, distintos

frequentadores a sua nova moda1idade culi..;
nária que consistirá de suculente "'FEIJOA
DA INTEGRAL'� tôdos os �ábados: farta em

ingridientes 'vitaminosos e 'preparada por
,pess6as eSl!>"Ccializadas na arte �d� cqzinhar,'

o.,sc��iço a La Carre que vêm man.tendo
diariamente não s@frerá efeito de continuida

,

de e ,será acr,escidb;, dentro em br�ve1" do sa

bOroso "GALE'fO':', recomendado como subs"
tanciosa ·alitnentação.'

,
,

Rua Arcipreste Paiva - Frente ao Ritz.

L IRA- TEIIS, CLUBE·· BaUe e
_ Aniversário

DIA 18
c

-Sábado TRADICIONAL BAILE DE GAtA EM -e_MORAÇÃO·�D&'� ll��' ANIYfRSÁRro DO
CLUBE E· POSSE DE ·SUA, NOVA DIRETORIA - (·9ROAÇlO,�DA 1l.",_"OO :",nUBE.'

,

OR6ANIlACÃO- SANTA (ATAlUNA
-, '

RUA ARCIPRESTE PiAlIVA 9 - FLORIANO'POLIS _

cem pessoal erpecializado está habilitada parf;,
a) - ADVOCACIA: éIVIL; CRIME, 'COMERCIAL, TI.lABA

LmSTA. DEFESAS FISCAIS. ATE�:m:;R E AC<:JMPA
NHAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA "DE SANTA CA-'

TARINA' RECURSOS ORIUNDOS ·DO INTERIOR DO

ESTADO. DEFESAS DE ATLETAS E ENTIDADES
DESPORTIVAS PERANTE OTRIBUNAL DE JUSTI

ÇA DESPORTIVA.

b) - CONTABILIDADE:- ACEITA ESCRITA:S. PER{ClàS
PROCESSAMENTO DE BALANÇOS." REGTS'I'Rq "DE'
'FIRMAS E DEMAIS SERVIÇOS.

' -: - .

c) - PROC1JRADORIA' T'Ri4:I'AR DÊ INTEI!ESSES' pAf,
,

PRNi:EITURAS MUNICIPAIS JUNTO A�S .- ORGÃOSr
.

PUBLICaS.. NATURALIZAÇõES: REGISTRO 'MAIWAS
.

REGISTRO DE DIPLOMAS.

Dr. HAMILTON, F�· mAR·1
CIRURGIÃO 'D E N l' I S'T A

,/

')A M�t.a�úrgica Atenas ,instalada com maquinario

m�erno esta em condições de atendê-lo em qualquer pe·

.\ Qido de �squadrias de ferro 'para a sua construção,

Fessentir tempoTariá-1lloante, :A,s
. ,sim p-edimO"B aos noss'os estima
dos assi'nantes ,queiram relevar
a cJ!.m(lra da cobrança das assi-

naturas, que por um encarr:!lga
do devidamente credenciado será
feita nestes dias: Os núme.ros
3 ''! 4, dest-e ano ap,arecerã,o em

fins deste mês, re·Bp. Natal pró
ximo.

P. Ant�nio �oebmann SJ

-:D!ré�!l.l' .da." .Revista
, " "Estudos"_'

COZINHEIRO
PreCIsa-se de úm cozin�eiro

para trabalhar em um r�stau-

r,ante' na cidade de Joinville. '�

Tratar no Hotel La P'orta Ap. 313,
smente ,hoje.

(OSlHHIRA
Errctmtra-se uma bôa cos

tureira na Rua Almirante

Lamego', _

101, Confecciona

qualquer ,�ça ... "

RECIFE, 15 (U. P.) ",Se
gundo· os ultimos resulta
dos extra oficiais estão elei
tos pal'a éâmara. Federal:
Etelvino Lins';

-

Monselhm:
Aiiuqa ' Camara;' Aderbal
:Ju'rema, Delamar Carvalho;
Andrade Lim'a Filho; Celso
emas;

,

entre outros pela
frente :del;l1ocratica; e João

...tiiilli.IM����••a=Cleofas Joime de Castro;
'II Barros Carválho Filho; Au:-

reo Sampaio; Souto Maior;
Lopes Cequeira; pela coli- ,

g!:!-ção' UDN PTB.

Vende lotes de 260 a 720 mqs

por preço de 1l'casiâo

LOCAL: Alameda Adolfo Kon

der cqm fundos para Rita Ma:.
l'ia

De um PRACISTA com

prática. Tratár com a

Vva. Bertoldo T. Silva, à
ruaJSilva Jardim, fundos
Açougue PAGA.SE

PRECISA-SE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Dois mêsés de jJrisão� a-lÍlaior puniÇãóT
.

para FR:1NÇOISE SAGAN
CORBEIL, França 15 (UP)' - : esporte "Aston-Mart.in" virou a

! A 'ovem romancista francêsa
I

e,unde velocidade numa estrada.
1 Fr:ncoise Sagan foi levada �oje A, escritora sofreu uma comoç�o
à barta do 'tribunal, Pêlo .crrme cerebral e o afundamento de va

de imprudência na . direção do rras costelas. Os seus tl:ês com

automóvel no qual quase mor- panhe iros sofreram lesões meno

reu em [ulho d-o ano passado. res.

Enquanto aguardava sua vêz de "Nã·o creio que- estivesse cor-

. aparecer diante do Juiz René B"I- rendo a mais de 90 km. mas te

reau nêste subúrbio de' Paris,' nh o- de confessar que não estou

f'amcsa autora de "Bonjour, absolutamente certa a êsse res-

Tristesse" tomou uma cerveja, peito", disse:

comeu um sanduiche de presun- O promotor insistiu em que

to e disse despreocupa·damente. L"l'IInçoise Sagan, que conta L

que estava certa de que a iriam unos de idade, devia ser declara

condenar comentando: - "Que tia culpada, porém deixou a pena

rem que 'o meu caso sirva de' es a critério' do juiz. Em seguida
carmento, Mas, se eu fôr parr,

num gesto galante, disse à acuo

a prisão, para mim é um favor.' "ada: "Mlle. Sagan, alegra-me
Só assuu poderei realmente co que o acidente não tenha s ídc

meçar a escrever meu novo 1'0- fatal, pois isto te i ia sido um

mance".
. golpe terrível para a literatura

A .atitude de Françoise no en- francêsa".

tanto era mais séria q;ando se I v' JUIZ adiou O ve-redito e a

apresentou diante do' juiz e fêz sentença, que poderia ser no má

um breve relato do acidente do 1 ximo de dois mêses de prisão,
ano passado, quando' seu c,;rro I até a próxima. semana.

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

Le�r��C::::I����, �oat::�::��:, ::'.'\. o-::-'-t�" ,CiI-"o-
- -.-

aCJf&a$' d
.

Aca'·4-em. al• GP, ��n�aec::!:r:ê�a��c:::s d:er;��::
'seguintes pubhcaçoes: I

((II , \ a . /.
.

\....... ., r'", -.

(I !..: \�'.' Catarina", criada expressamen-

Praga, Checoalovaquia: PRO-
,�"

.

.

\!
,

I
�, .

� ,te para lhe servir de séde, pela
BLEMAS OE LA PAZ Y DEL ' " Lei 'nume-ro 1.664, de 15 de ou-

SOCIALISMO' Leiden Holanda' '.' tubnó de 1029. Em cumprimento'0 " • CURSOS tITERARIO-S 'e BRA-' e premiar a produção literária realizado, por niiciativa da Aca- lho, que elaborar-á, em nome da literária entre nfu facilitando
E4IS'lfERN EUROPA cat 287 I .

. ,� , ao que dispõe'o aitijro 2.0 da re-"'! 1 ,', SIL SEMPRE' NOSSO, de Fran- em 'Santa Catarina, a. Academia' demia Brastlelra, nas comemo- instituição' catarinense
,

as Cir- por todos os modos, o acésso dos
1958; Torino, Itália: SAGGI DI

cisco Fernandes SOD�al, Juiz de distribuirá, no próximo ano de rações do' Centenário do nasci- culares que serão encaminhadas concorrentes aos prêmios em di-
ferida lei, o GOVêTllO do Estado

LINGUISTICc\ STORICA' Roma .
. desapropriou, com esse fim es-

.
. .' ,Fóra, Minas; O LIVING - RO- 1959, mais de cincoenta mil cru- mento -de Rui Barbo$a. não só' ao Qovêl'l1o ,do. Estado co- nheiro e às Menções honrosas.Itália: INSTITUTO DI STUDI pC'cífico, o prédio. em que fun-OM, Teatro, de Graham Greene; zeir·os ·de prêmios. Além dos prê- Em recente oficio dirigido ao mo, também, às associações lite- --(/__HOMANI e 0EftTAMEN CAPI- . donou o Cll1.be Germania, à rual\1IIGRAQ#<Ó DE IDEIAS, de Gil- mios instituidos nos concursos Sr. Ministro da Educaçã'Ü, o aca- I'árias e j'ornai;; do Estado:

I
Não obstante ce.rtas. di.ficulda-TULINUM, VIII, Edição llustra-

.!lCl't Hichet S. P.aulo; A LITE- de. 1957-1958, para o de 1959, te- demico Elmano Cardim, Presi- __ I/__

\
.des, 'espera a AeadeJ11l1l lIlstalar,

T�nente Silvetl'll, nesta capital.
da; Buel\Os Aires,

..
A.rgentina: RATURA 'NORTE-AMERICANA remos dois pt;êmios de cinco mil dente' da Academia, solicitou do O sr., Osm.ar Silva salientou a

.

'.BIBLOS. Câmara Argentina

delI NO SE'CULO XX, ,de .Heirich cruzeiros: um para Teatro _ Go'Vêrno da República as provi-Libro e CATALOGO GENERAL . _ ...

:
" Straum.ann Pubhcaçao da Re- Prêmio Ctementmo de Brlt·o e dencias que fQrem p'ossiveis, p01'1958 adiciones de la Revista h'-. '. '. . .,
.

VJsta Branca; RIO; MOSAICOS

\
Jornalismo -- PremIO MartlllR.o parte dos poderes pÚblic.os, rela.

mestral SUR, Buenos AIres c' E AZULEJOS de Paula Faria' J
•

C II d tivamente às de'liberações du-
. EDITORIAL UNIVERSÍTARIA ' , ose a 'l O.

, 'BOLETIM 11 da Universidade Houve apenas um premio em quele Congresso.
Santiago, Chile. d Co eará, F.ortaleza, 1958; AFO- dinheiro nos concursos de 1957:
Do P.aís: RISMOS e PE,NSAMENTOS, de o de Novela. Esse premio roube
Universidade do Brasil: EFE- G'lh d1 erme e Gimarães. ao' sr. Almiro Caldeira de' An-

MERIDES DO MES NAS ARTES Registramos e agradecemos a draoda autor da Novela MÁO DE
PLASTICAS, Rio, setembl'o, Registramos e agradecemos a PILÃO.
1958; Editora e distribuidora ge'ntileza' d.a remessa tanto dos
Atlantica Ltda.: BIBLIOTECA I'

.

d
'

lVTOS com" l!?, dem.ais. publica-
LUSO-BRASILEIRA, proslPectos _'ções.
fac-similados; Universidade· de
S. Paulo: BOLETIM BIl3LlO
'GRAFICO E INFORMATIVO do
Instituto de Estudos. Portuguê
ses; Serviço lugo-eslavo de 'In
forniações: INFORME DO SE
CELTARIADO GERAL DA LIGA
D03 COMUNISTAS DA IUGOS"
LAVIA JOSIB BROX TITO AR

QUIVOS, da U�i:versidade do
Brasil e os volu�es 62 e· 63' da
Academia Paulista de Letras.

-//-

apêlo que mere-ce toda a simpa-
De acordo c'om o qU'e foi l'e-' tia e acolhida. Trata-se' de um

1ue-rido ,
tomarú'" !posse 'dla su'a movimento no sentido. de expu r

cadeira oportunl!mG'nte o senhor gar do idioma português os vo

Marcos Ko·ndel'. Possivelmente cabulos e expressões que ferem
os' senhores Walter'Pi.azza e Re- não só a dignidade -d,a lingua co-

na Academià em novembro pró- povo. Esse movimento pre'nde-se
ximo. Já foi publicado, n" DIÁ- às deliberações do Congresso
RIO DA TARDE, o Edital do I BrasÚeiro de Líng.ua Vernacula
Concurso Literário de. i959; Na. I

CU.RSO PAR:TIC�tAR
"Alf e re s Ilr adente s"
Sr-b a responsabifídada da Professõra OLGA BRA

SIL DA LUZ e reconhecido pela Secretaria de Educa.'
ção e Cultura de Santa Catarina.

'

Prepara- alunos para o Exame de admissão ao Gi-
násio e escolas equiparadas nos seguintes horâr los :

das 8 às 10 horas e
da s 13 às 15 horas.
Precisa Professôrag para ministrar aulas nas qua

tro sér!es primârtas para o ano de 1959.
MATRiCULA aberta para tôdas as séries a partir

.

de outubro.
Cada classe terá no maximo 25 alunos.

.

OUTRAS INFORMkÇõES: Rua Tiradentes 49
Diártamente das 8 às' 10,00 horas.

---------_.-- . --- ---------

Secretaria do (ongresso Eucarístico
Com a presença do Exmo. ·e Revmo. sr. Dom Felíclo

da Cunha Vasconcelos,' foi instalada a Secretaria do
Congc(·�so Eucarístico Estadual, em local apropriado, .

Junto a sala de reuniões da Paróquia da Catedral.
O expediente da Secretarta é, nos .dias .úteís, das '

�',30 -- 12,00 horas e das 14,30 :- 18,00 horas." Per ní
mia gentileza da Companhia Telefônica Catarínenaa,
aêha-sa instalado na Secretaria o telefone de número
3565 que funcionará até o encerramento do Congresso.

Quai�quer informações poderão assim ser obtidas
ôu pessoalmentê ou telefônicamsnts durante as horas
d� expedíente, '�\tf"lJ

_
Dirige Os trabalhos da Secretaria o Rexmo. sr. Pe.

Franc.isco de ·SaI��:;)�ianc�ini e .

�----�------------------------�-----

L'ira 'Tênis Clulj'e
PROGRAMA QO MES DE OUTUBRO

BAILE de' ANIVERSÁRIO
"'�i

Dift ] 8 - sábado - Tradicional Baile de Aniv-ersi-Irio às 23 horas, em comemoração ao 32.0
. aniversário do clube e posse da nova Dke-Itoría e Cons-elho Fisca.l.

ICoroação da Rainha do Clube
sábado - Noite da Colina, às 22 horas,
organizado pelo Departamento 'Feminino 1em homenagem ao aniversário do clube e

posse de sua diretoria. IDia 29 - sábado - Soirêe comemorativa ao Dia.do
Comércio, às 22 horas.

.

I

Dia

-!/�

nat,o Barbosa serão re'cebidos

mesn;1l folha a Académia' a.briu
a inscrição para as ca,deiras va-

LIVROS CúLETANEA DE gas. Os candidatos dev·erã·3 c's

cr�vel' uma cart� aq Presidente
POESIAS -

organiz.ada por
Walter W,esny Jr. - edição sob
os auspícios .da Associ�ção Atlé
tica do Banco do Brasil Santos'
CRITICA, CRONIÇ.(\_� 'E ÍHS�

i Ilscrição na,solicitando a sua

cadeira preferida.
-.//-

No seu pr.opó�ito .de·

Nenhum outro é tão resistente e

tem tanta assistência técnica!
.

.

� ,

FLORIANóPOLIS, SEXTA FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 1958

. - '.

Com meu FORD
não tenho

pro'bl.ema!

I�uito'mais mCl'ta1 Para e· _" 'I 'CjNTE'\'�loC'd stradas - , J1 ad� m
' ond.e·

'

•

danças de' eliJor aceler _prOPorCiona .

tanc marcha' l!; ,a�o Çom maIoraneo e ót·
" tamàé menos

econÔmico lma ace1e�a _

llj de al'ran �1I-
Paradas e

nas áreas urb�ao,. é eficienti;s�e lUs-

partidas t. nas, nos Imo e

_
requentes! serViços de

Conheça-o no seu revendedor

homem de letr,as fez na emissô

ra DIÁRIO DA MANi.a um bélo
,

comentário à cerca dos Concur-
sos literários instituidos pela
Academia Catarine'llse neste ano

de 1958 e dos Premios que serão
distribuidos em 1959.

O Presidente d.a Academia
Catarinense re'meteu a referida

carta, com o recórte do Jornal
do Comércio e o texto desse ofí-
ci·o

,

O sr. Osmar Silva alientou a

preocupação da Academia em
ao acadêmico Bal'l'eiros Fi- \ c·timular e amparar a pro'dução

--//-
A Academia recebeu do sr. E�AME DE SELE,ÇÃ.Ó, INTELECTUAL

.

PARA MATRICULA NA.' E.S.Aa
Nélson Vaz uma carta com um

I O Comandante do 14.0 B. C. e Gu M. Fpolis, fa�
sabe: que será realizado nos dias e horas abaixo, às
st:'gUlntlOS provas referentes ao Exame Intelectual paramo os sentimentos naturai-s do a ESa.

Dia 17 às 0800 horas - ,Geografia e Hist6l"ia -d.oBrasil
H. Os candidatos deverão comparecer ao Quartel

�o._I4.0 �. C. -:-'�eia hora: antes "da réRolização 'dás 'pro
va!!, a fim de- u]tu}1ar -preVIamente ô'S 'trabalhos de iden'
t'fica\'ão dos candidatos, devendo cada um apresentar o

: ma�ria! necessário à execução das pr.ovas, tais cOmo,

canet:i lapis�tinta, lapis preto, régUa, ,borracha, esqua.-

I. dro, .1·a?sferIdo� e -eompasso; - não sEl;ndo permitidotraz'€'( lIvros, cade-rnos, mata borrão ou pap� - VIR ..

F . 87_"O I GINIO CORI�EIRO DE MELLO' - Cmt 14.0 B. C. e Guo�e. .. M. Fpolis.· -

..

5

•

é dotado do famoso
MOTOR V-S, bloco
em Y, uma verdadeira �
"Usina de F6rça"!
167 H.P.! A última palavra em motores! Pistões
de curso reduzido e grande diâmetro.Carburador
mais aperfeiçoado, para maior quilometragem
com menos combustível, Válvulas de !impElia:
automática. Velas de -18 mm,

Muito mais RES\SlmUl
útil em sua classe. Dife�encial

A mais alta carga
"'d com redUZida de

.
• tipo hípot e.

1 ga.super-robus.o, . Itra-reforçado: on
.

.' ChaSSIS u .

tmudança eletnca.
f ítas para as es ra-

melas etc., el. arinas travessas,. . daptação de um
•
.' 1 Permüe a a

."
das bl'asllelras. . Ta todos os ser ..ços •

infinidade de carrocenas pa .

FORD

AVÓi MÃE!, F'llHA!
TODAS DEVEM USAR A

[i_,llJi�1�11!l_"f!1
(O REOULA'DOR- VIEIRA;

À mulher evilara ctc,'ps

HIVIA AS cói.tc�s UTU!liU.S
Emprega.se com vantagem par .. co",·
bater a� frregularid.d�s d,s fu,nções
periódicas das ser;hor�s . .t: C.timar.te e

reguiadOr 'dessas lunçves ..

!'lUXO.�EDATINA pela S'U "r'7;.

pr,:-vada et:ráclà. é muito i"er:E.·ll�C:a.
Deve ser usada com conts:Jnça .

....u...�am_�m�Bmmrmrm��_�..__.. ..
,--------------------------------����----

SADA BOABAID DOS REIS
CIRURGIA' DÊNrISTA

ATENDE' COM HORA MARCADA
Constíltório e residência:
�Rua .,Arcipreste Paiva, la �

Telefone: g066. ..
,

p� � E ( I S fl. E
Pl'ecisa-se de uma funciOIla'rl"a para o cargo deEcô_nw'i't no Educandário Santa Catarina. Pede-se �eferenci.as e paga'·se bem.
T'ra.tar

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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�=z�==�;.:;:;C�;;�����(�;;;;�;;��� �---------------------------------------

�iíõo�iil�
. ;nITORA2,Ji;:" :i:'.. IND:�E :::�:Al
V 0- �CA-U- (LlNICA DE OLHOS • -_-OUVIDOl

: ,do
Dr. GUERREIR'O' DA 'FONSE(j

Motores
/

D1ESEL26 domingo
�".

O serviço noturno i�rá efetuado pelas farmácias Saíito Antônio, No:'"
turna e Vitória, situadas as ruas Felipe Schmidt nO 43, Trajano e Praça 15 de
Novembro. '. .

-

O plantão díúrno crimpreendidn entre .12 e 13,30 horas será efetuado
pela farmácia Vitória.

. -

_,,,'f"-:..

Inca. "JIlNBACB;'. "GANZ"
S BP -. 16 BP - 20 BP - 26 Bp·

MEDIDOR'ES DÊ ÉNERGIA EL1f:TRICA MARCA "GANZ"

Monofasicos para 120 ou..220 volta. Amperagena l opção -

400% de carra - Trif6sicos, com ou sem neutro - Volta.

gens e amperageu l opção ,

INSTRUMENTOS EL1f:TRICOS DE MEDlÇAO
Amperimetros - Voltimetros - Alicates para bateria.

Estoques permanentes - Vendas diretas - Pronta entI:!!ga
Podemos estudar propostas de firmas especializadas no ramo,

. que pretendam a representaçã-o, desde que indique�. tQnt81A presente tabela não po.derá ser alterada semprévia autorização dês'
de referências comerciais e bªncarias'na praça de Sao Paulo.

t� Departamento, " -,

.

Consultas pedidos e propostas paTa:
.•

-INTERSTAT,E ,S/A• ...,. IMPOBT�ÇAO;, �PORTAÇ.lO "

'Depa1'ta·men.J()'-de SH-úde Públíea, em. 'setembro ;d'"e" ,1958" '

?' :', ;. E REPID!JSENTACAO.,- :
_

"

•

,<
." ."

.

...,.

"

'

Luiz'OsviÍldo 'D'Acampora ;.::
.

�
".

r, - � Gáixa' Poâtal 6573" _' 'sio_"'''Rolo;
,. >',_.

�:.,_--'--:__�'..:.'__.:.--..,'_.::.:...:..._.:...· ...:I_n_sp::...e_t...;o::;_r.:::,8:;,.!l�';F:,_'...a:r:,_m__
·

a:...'.c_f,;,;.'�':""_",;:...:..;.;,;o....;.;..::_..;..,;;..:':....:.;..;_....;...____;,

.. ---:';c....;.__-:.==j=�·z·=-'-:-'- ...''',,:'=.,'::--_- ,.� �."'.
-:

':

\

5 �-19 domingo
E S T.R E ITO

Far'il.1ácia do canto. ' Rua' 24 de maio, 895
Farmácia Indiana Rua Pedro Demoro 162'1

,

O serviço noturno sérâ efetuado pelas farmácias do Canto e Indiana.

12 e 26 - Domingos

) _.,.,...,,---�.."�--
- \

Chefe do Serviço de Otorino do Hospital
de Florianópolis _. Moderna Aparelha
gem Suíça e Norte-Americana para Exa
me dos Q'lhos. Receita de Oculos por

-

Refratar Baúsch Lomb. Operação de ".

. Amígdalas por processo moderno
CONSULTORIO RESIDENCIA

Rua. dos Ilhéus v' CASA FelipÊi Schmidt 99
.
FONE 2366'

'

FONE 85M

Da. NEWTON JYAVILA
CmURGIA GJilRAL

Doeaca de Senhora - Pl'oct.

lorla - Eletl'leldade Médl".
ConloltóriQ: Roa 'Victor 'lI\ei

relle. n. Z8-' - Telefone '8307.
Con.ultaa: D••

·

li bo;•• em

diant•.
Residência: "on.; I,UI
Ro.: Blumenau D. 71.

DR. AYRTON DE OLIVEIIilA
DO.NÇAS DO PULM.lO -

TUBIIRCULO'S.
Conultóri-o .- Roa Felipe'
SChmid�, 18 - Tel. iSOlo
Borkio d.. 14 la lá bora•.
Relidlnci. - .,.Up. Scbmldt.

II. Ul7. �

�- ---- :0:, -
ALFAIATE' do Sl!:CULU,
.�:O:-

Rua Tiràden�est 9

�------------�--------�-----�
••••••••

DR. 6U4RACI SANTOS
Cirurg.ião" Dentista

CLINICA - PROTESE - CIRURGIA
BORARIO: � Das 8 às 12 horas. exceto àOI BAbado•.
�te'nde exclusivamente com hora Il\arcada
Consultório: Avenida Beremo Luz 89
Esquina da rua F1ernando Machado'.

.

MATEMÁIICA, FfSICA E LAJIM
F

• ensina
'. '-,." ::'.;" Qr. -�O�to F·riedmann .

.

�.

Ruã' CrisV�vão. Nunes Píreg, 21

(Bsqutna Ru� R.oep«ke)
.

,

\
.

: .. /' .. _
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FLORIANÓPOLIS, SEXTA FEIRA, 17 DE OUTUBRO DE 1958
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� _"O pi: 'Edl!�r90 �pidró .çãó- e cul\uTas,.s·elido ago�?,
Carneirb da'_ Cunia . Luz, ob�éto âe � désanropriação _

"

-
"

Juiz de=Díreito �da>.;Comar- petci Estado, para. obras d�
ca de São José, Estado de Usina do.

.

Rio -Carda; 30)
Santa Catarina, na forma Que' assim se

.

acha confi-
da Lei, etc, ". gu'rada, corri tó(l·os os' re-

E D--I T A. L quisitos legais; o usucapião
Faz saber aos que o pre-, extraordinário, de acôrdo

sente edital vjrem, Q_U dêle com os arts.
-

550, e seguin
conhecimento" tíverefn. &�� tes, do .Cód. ,Civif, com a re

pedido 1'1os autos de' ação dação 'dada ,pela' Lei 2437
de usucápíãõ, em 'que é re- de�7/3/55;_ 4°) Que, pre
querente MARTIM UMBI- tendendo legitimar sua si
LINO DOS ANJOS que se tuação, vem com :o devido
procéssa. perante êste Juí- respeito, conforma arts.
zo e pelo Cártório do Civel 45'4 � seguintes do G.P.C.,
desta Comarca, e atendsn- requerer a V. Excia., de
do ao qUe' lhe fõf requerido signação -doe dia e hora pa
pelo autor que justificou ra a justifrcação, ouvindo
devidamente à pósse, con- as testemunhas adiante 'a1'
forme' sentença .que passou ruladas, e, em seguida. ci- ------------

- em julgado, pelo presente tados Os atuais' confron-
-cito a todos aquêles que tantes e i9-��l:e�s-ados cer-
. porventura tenham qual- tos e seus corrjuges se ca

quer. direito sôbre o imóvel - sados, o Orgão '" do Minis
abaixo descrito, pa.ra,· -no/ tério Público e.. por edital,
prazo de trinta dias.' que eom o prazo, de 3G dias 08 -----------

correrá da primeíra PUbJi-1 Interessados incertos e des'
cação do presente edital

- conhecidos, para, nó prazo
contestar nos dez dias suh� legal e sob pena 'de revelia,
sequentes a petição inicial contestarem, se -quíserem,
abaixo transcrita, alegan- 5°) Que, não sendo contes
do o que se lhe oferecer em tada a ação, seja desde 10- :
defesa de seus direitos sob go reconhecido e declarado I

pena de, decorrido o prazo o dominio do autor sôbre o (
marcado, se conside-rar" imóvel, por sentença man

perfeita a citação dos in-· dada transcrever no Regis
teressadcs e ter inicio o tro de Imóveis. Protesta-Sé
prazo para .. a contestação por todo b gênero, ,de pro
na forma da petição. PE- vas admiasíveis em direito,
TIÇÃO - Exmo. Sr. Dr. inclusive o depoimento pes- D E MOEM'MICKJuiz de Direito de São J0- soal de interessados. Dá .. Ir. .",

'

,

,sé. MARTIM UMBILINO se à causa o valo- de ....
DOS ANJOS brasrleíro, Cr$ '2.100,00. Nestes têrmos,
casado, lavrador, residente R. e A. esta com os inclu- Validado n'a Faculdade Nacion,:l
e domiciliado em Rio P,e- sos documentos. P. Deferi-, de, Odontnlogia da UniveraidRde
queno, Distrito de Angeli- ment�ãQ' José, 22 de' dó Brasil. '

na, nesta ·Comarca, por seu agosto de, 1958. RóL' DE J!:'SPECIALISTA
,procurador infra assinado, TESTEMUNHAS: 1) AU - \

�.J d' GUSTO WALTER b
. c'om vários e recentes cursos e

é:l;Uvoga O lllscrito na OAB, , raSl-

Secção de S. Catarina sob feiro, casado industrial,
o nO 479, com -escritório ·em residentp em Angelina,
,Floriané,polis, vêm expôr e nesta Comarca; 2) MA,
requerer a V. Excia. o se- NOEL SILVEIRA NETO,
guinte: 1°) Que há mais de I brasileiro, casado, lavra
vinte anos, por sí e. seus' do'r. residente em Morro do
antece�sol'es, possui por "1', M�neiro, Rio Pe51ueno, Dis
ocupaçao, um terreno ru- tn�o de Angelllla. nesta
eal sito em Rio Pequeno, 1 Comarca. que, comparece- ?esquizas e tratamento dos fóc08
Distrito de Angelina, ntlsta rão indepe.ndentemente J0 pelo método "1:IADAN" �

Comarca', conforme croquis' íntimação. 3) LEOPOLDO
\cúrso com- o'próprio autor Prof.anexo, com a área de ses'-l JOSÉ HAMES, brasileiro,

senta ,mil e quinhentos me-
. casado, lavrador, residente

tros quadrados, confron-' em Rio Pequeno, Distrito
tando na frente, léste, no} de Garcia, Municipio de
Rio GU-l'cia e Mineiro onde I' São JQsé. SENTENÇA -

méde 20 braças; igual la1'- Vistos, etc. Julgo por sen'

gura nos fundos, oéste em tença.a justificação de fls.
terras de Guilherme Ma- para que produza seus ju
rianof; làdo Norte, méde ridicos e legais ·efeitos. Ex-
625 braças, confronta com 'peça-se mal1àado de cita
terras do Estado de Sta. ção pa'ra '-ciência do Pro- de Slio José. aos dezesseis
Catarina e Leopoldo José motor Públiéo

'

e ,dos con- dias do mês de setembro
Hames; lado sul, mede 625. .frontantes do imóvel; ex- do ano de mil 'novecEmtos e

braças confronta co'm o peça"se� ainda"', editais com cjncoénta e ciito., Eu, Ar:
Estado de Sta. Cata,rina e o prazo de 30 (trinta) dias, 14oldo Souza, Esc'rÍvão a..,fi�
Ma'rtim Umbilino dos An- qtte sê.t·á Ilublicado uma v�z

. datilografar_ 'subs'Grevo,
jos

, (requprente)_ 200) Qtle no; Diário de Justiça e por G;onfére com o original -[i- 'SCHA''E''F'E'Ra poss;e deSSe terreno tem tres (3)' vezes num dos :x;ado no lugar, 'de costume.
.

sido exercida sempre man- jornais dá Capital. . P.�.I. ,Eu, Arnoldo Souza, Escri- ADVOGADO .

sa, pacífica e inintê'l'rupta- Sã.o José 29 ,de ágostd de vão a fiz datilografar e CÍVEL E COMER<l:IAL

Imente, sem oposição· ne;m 1958. (Ass.) Eduardo . Pe:- stlbscrevo. Rua Vitor Meireies, 24. ._contestação. ,d� terceiros, ,�: !drO' Carneim da ,.Çllnha Eduardo Pedro Carneiro Das 9 às 11 horas.
com o ,â,nimo de dOno, poi "LlJ.z �Jbl.!.z de Djreitó,. Dã- da Cunha Luz - Juiz.de JOÃO JOSÉ R..atos constantes, de, qcupa-- do e pa�sado nesta cidade Direito

--------�----------------------�--------�--�--------------�

(IMiE. -S Ã O 'J O SÉ. DQtt1IN:60.

A
>

20fh aNTURY, 'FOI-', '_ APRESENTA -

"O IDOlO DA JUVENTUDE AMERICANA"
/

xt��{� ,'-'
,

-

��

,:�" 'CIMENTO
,:", METALURGICA
" ATLAS S/A

;-

, Deodoro 33 Fone 374.

Ora. Ebe, B. Ba�ros
CLINICA DE CRIANÇAS'

.Atenderá a partir de 1.. de .e·

tembro à Av. HércÍUo L�z 155,.

, . _ - ,

Apto. 4,
,

Horário: da� 15 às 1"7 hor..

Todos os dias excet08' s'bados

CAFÉZITO
AGORA COM' N.QVA

EMBALAGEM

Dr. 'OSNY llSBÕA
Cirurgião Dentista
ATENDE DlARIAMENT�
no perlodo da .manhã
2"11 - 4."s 11_ 6."s feiras

após às 19 hO"aa

Consultório:

RUA VIDAL RAMOS, 19

CIRUR•. ' DENT.

20 ano� de especializaç�Q
PARODONTOPATIAS

DOENÇAS DA GENGIVA

(gengivites, gengivas sangrentas.

piorréia, mau .hálito)
PERIAPICOPATIAS

Afecções da raiz elo dente

Badan) - tratamentQ eficiente,
rápido e c�m téste bateriológico
OPERAÇõES .-' Gasos e ,extra- .

ções dificeIs -, •

Atende 8Ó em hora previamente.
marcada - Roa Nereu 'RamOll, 18

. -

-'- ro.": I 8 I ,

SÃO� JOSÉ - SABADO

F'LORIANoPOLIS, SE�TA FEIR,A, 17 DE., OUTUBRO DE 1.958 'O HAI$ AN.1'IGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA"
--,__------------,__--------------------------�-----------

(L:UB·'E' 15 Df OUTUBRO
'" . I

,PROGRAMA PARA 6 M:1!JS .DE OUTUBRO
Dia Í5 as: 20, horas pÕsse da nova Diretoria .....

Li3 18 as 22 horas "BAILE DE· GALA" abrilhan
,

'

'�JJ�: ,Sf
<'

deséJa
.� V E tfD_E R' �,�,o� :[0 M P R A R

UQUIDAMOS PROPRIEDADES

uma calla;','� um terreno, um . e8tabeleclmeU&8 __

merclal ou "um. autom6vel?
Enêarregue a ORGANIZAéAO ATLAS LTl>A. Colrretacen8,

Procurações, Representaçõee, que lhe proporcIonar',oa
�

di.

lhores negócios e as melhores oportunidades mediante 1"6111(;&
<, ,-

tado com a orquestra do "PACO"
.

A Diretoria do, Clube 15 de Outubro, tem a honra
de convidar as, senhoritas associadas deste Clube; qúe
quizerem Debutar' na dia 18 de Outubro em comemora-
ção ao 37.0 aniversario do Clubê,

,
.

Outrossim avisamos que as inscrições para Debu
tantes serão feitas ate o dia 15 deste mês na Grafica 4a

,

das 9 as 11 e: das 14 as 17 horas•

1'-1 OTA A Rainha do Clube serâ escolhida entre as
. Debutantes mais aplaudidas.

comissão.
.

Escritório Provis�rio: - �,'Sald. �arinho: n.o F. 3131

Temos à venda.
A Diretoria '

II Tinturaria Paulista ii< rU'8i'24' d'é Maio' - !:strelito

t . Terreno na praia B�m Abrigo - Coqueiro.'-
1 terreno no loteamento da Praia da Saudade - Camborta,

..,. ,1 éasa'à ru�_Silva Jardim,w217, Fpoli..
-

1 casa de mad�ra no bairro de F'tima, Estreito

1 terreno ·em- BrasUi"

Por motivo de viagem ao Exterior -:- No município de

CUIABÁ bem perttnho da Capital
13.800 hectares. Pasto .................... , , .. Cr$ 2.660.000,00

c-s 2.000�OOO 00
, ,

,

c-s 2.000.000,:00
10.000 " Pasto 0.0 •••••••••••••

,
••••••••

5.000 " Mata fechada ................

3.000 " Mata com 2 cachoeiras de

25 metros .............. ; ',' '"

2.000 - " Mata e pasto .-, .................

3.000 " Mata fechada .................

,I eatabelecimento de sêcos 'e molhados, muito bem afreguêsa.do,
em ótimo ponto comercial-da Av. Mauro Ramos. - .Informa
çõe s em .n!e·scrilório: Cr$ 1.500.000,00

Cr$ !,OO.OOO,OO
Cr$ 1.500.000,00

Uma bôa casa de- matenial localisada ,à 'rua São Vicen'te' de Paula

(Pedra Grande) nesta Capital
•

Títu�os, definitivos 100 por cento, registro .de imoveis e

impostos em d-ia

Trata-se de' terras selecionad'as de L" qualidade'
,

Rua 7 de Abril, 105 :- 8.0 andar, conj. 8-A -'
----------------------------------------

Uma "casa com, frente;e'um J,a�o, de material, e o restante de

n;adeira, 7x30, '3 quaÍ"t9s, sala, coz i tha e instalação eanitártu,
à rua 3 de Maio; Estreito.

- ,

,S I A L

,I'" SOALHO
,'IRMÃOS BITENCÓTJRT
(AIS BAOARÓ FONE I.Ot
AI<ITiGO C'fPÓSlro DAMIANI

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

( L U'B E

( A S A
•

Vende-se
.

uma de ,madeira,
com água, luz, esgoto, à Rua

Osmar Cunha n.o 25. - Trave'ssa

Santos
I ,

.

Para tratar a Rua Tiradentes, 9.

-DOZE DIA
'F 1 S T A

_

E SPA N H O L A.
Orquestra "SUSPIROS DE

22 - OUTUBRO·

ESPANHA"

NECESSITA FÚNCIONÁRIO

POSS�..\ CURSO ,TÉCNICO COM

PLETO OU CURSANDO. APRE
SENTAR-SE Ã RUA TRAJANO'

N.o �S�B ,..-' SR ...1;'ERRpNE. pAS lo'"
16,00 fr,ORA;S �l\( DIANTE.

"

�

, .
'

J O l E
,às 3 horas

TOTó em

NÁPOLES MILIONÁRIA'
,- Cens.: até 5 anos -.

-11-

em

"Primaver �»:do' Âmor"
�-.:-;:

às' 8 horas.
-'- Pré Bxti'éia _:_ Pró ';Academia
I. Sãó- Marcos!' _

FRANK SINA'rRA - ELEONOR
'PARItER - KIM NOVAk . em

O lJOMEM DO -BRAÇO DE OURO,
- Cens·.: nté 18 anos �,�_

PAI 80' SHI'RlEY' JO;NES
-- ARTHUR O'(ONNIELL',

-lI '-c-com

DOLORES MICHAELS· '12 I � Z

(lHE,

em '

,

às fi e 8 horas

ROBERT STAI�K ,- EAUl;'tEN

C I Ni E M A Si_C'O P E
.

e . Calor
-

by·, de luxe· ,!��:�ilA DE �1�Â AUS��CIA
.. _ .. __ ,_____ _ .. , .... __ .. __ ,. .._" .. � .

,-_..

- CinemaScope -

SÃO. J O S É __ HOJE �,cens._,:a!:1_14anos ,:..:::..
, (

P R É .,

ES T R É I A
.ÀS 8,00 HORAS

em

FfW.NK SINAIRt\· E15ANOR.. PA�ER..· t()M NOVAR:'
.

-

NÁPOLES MILIONARIÁ
.,.-- Cens.: até 14 anos -

-11-
�'-.

e:nl

BÁNDID(i)-� A MUQUE
--;,

'

-:-' Ce.tlS.: até,14 anos -

,><;...
"

�/I-,-

, às 8 h.oms
, HORAS DE ANGíJS'fIAS _,.. com

Neville Brande - Jean Willis

BANDOLEIROS DE HUSTON ......

com Gene Barry .- Barbara Hale

S -1\ N G s 'E N�, E S P 'A D A

Cens.: até 14 anos -

',;
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"'0 J\L\TS ANTIGO DIÁRIO 'DE SANTA' CATARINÀ"

I N
•'8ueJ_.ea_e. X'O raúla 8a_oe
Domingo próximo o público terá a satisfação de presenciar uma das melhores e mais sensacionais pelejas do Ca mpeonato, em que es

tar.ão frente a frente 'as esquadras do Figueireft$e é Paula Ramos. Para- o 'Figpeirense a vilóda é �ecessária, pois é o único que pode
. 'rá ãtrapalhar os. planos do Avaí-de vir a ser campeão de 58. Aguardemos o ."Clássico·da Dis,iplinarr certOs de que teremos uma 'Iutá

,

+ ••••�. titânica' e replela de .Iances �m$)cionanles.
.

,

r.J I •.
NOMEROS DOS CAMPEONATOS DE

JUVENIS E AMADORES'

•

·C�mpeonato Catarin8n5e de·tRemo·
DESDE JA POLARIZANDO AS ATENÇÕES DOS AFlCJONADOS O IMPORTANTE C�RTAME OE 15�11 ..58,
Em menog de um mês os nato 'Catarinense de Remo Estaâo. mente com os blumenauen- mente o América que terá-

milhares de aficionados' do de 1958, promovido pela -Como nas vezes anterío- ses, Todos Os dias, bem.a· "responsabilidade de Ju-
mais popular dos esportes Federação Aquática (te- res, três clubes se apre- cedo, á estão- as guarní- tar pelo: bi-campeonato.
aquáticos terão

.'

o previlé- .Santa Catarina --e' com a sentarão com credenciáls ções na baía sul, dando o' Tudo está a indicar que
. gio de a$sistir, nã baJa. sul participação obrigatérta de .

aOI título: Aldo Luz e Mal;" máximo por um rendimen� o Campeonato Catarínense
desta Capital;. ao Campco- todas' os clubes .de remo d -tineÍli, desta Capítal , :;€ to técnico necessário a'ó' .de Remo de'1958 obterá um

América, de Blumenau, ês- êxito dos conjuntos. Tam- êxito sem
-

precedente I
na

te' -gJt-irrÍo campeão ahsolu- bem em Blumenau e .,oín
.

história do esporte rcetl).ís�,
\

to J10 ano passado. Os de- ville, ao .que soubemos, Os lko -barníga-verde, a [ul
iI' ,mais c:(u·bé� ,irãõ à baía clubes Iocaís �·nã.0_ se t.Jm. gar pelos preparativos que

sul sem'
"

outra pretenção descuidade do. preparov de se estão -processando dia

que não. seja a vitória' em seus remadores, � princin i � - ríamente.
um 'ou dois .páreos: .

F;st�o tl:einarido c:Om afin-, -'

,', N·otl·CI·aS DI·,e·r�as
co as guarnições que- In- ,",. , , :: :í��'w i11 I'" �

,

:t:erviião -

.

na competíçãe Campeonato Carioca "_ peão do Mundo, Joel, do
_. "máxima da FASC. O� "su A próxima rodada do Cam- Flamengo, acaba de deixar

:' �. ceSSO"' da "Prê-Campeena- peonato Carioca de Fute--- o Rio, rumo à Espanha,
.;} -

.

té efetuada fiá', -pouco1 boI marca os seguintes en-- contratado que foi pelo Va-
:-1-:. , .. '�.- .... ). �

. .. • ;:' _ _

.

.

if;; . � a�ol:l,ba:stante os nesses eontroa: . Sábado - Canto. lencía.":
.....

'.' ':él$�i:r;;.. q.i;ú�,·,· ]ú1,'à.rãó, .'. ;'pel!l' _,dO Rio x 'América ii: tã,l'-. I....� -?'.........���$'O""::;"�-���_� ....'\_ • ,�--- ...... ....., � _

-

__ , ...>.""'"'-. _
•.••-, y r"" . -

li{ y<!l����.)W)t;,í�Z��8ftro-On)�T q,e;. ê ·��,�li]'t):)Cr�Q.g1,l.,,�· I; -
c

.. " s- ,

__._....... do' esporte remíStico'- abual- noite; :Jtomingo - Vasco x No\'� .go!eada do Bela
---------'---- São Cristóvão, -Olilriá x

I
Vista - A equipe do Bela

L'h
:

d
.

v- Botafogo, ._J?llllrtlnense x. Vista, que tão grande ce

e m r:a�n· - o... Madur,eira' e P_ortuguesa x leunla ,está. causando no

Embor� 'con:iderad� um Bonsucess.ó.
-

-

I
país em face das suas de-

dos maiores cr�Cks catal'i--
'" '" ...

, pIoráveis atuações -no es-

neuses_ de todos os tempos, Campeonato PaJllista ...:._ trangeiro, desonrando bas-

o centro-médio. ;Procópio, O Santos .coiltti1ua à .fr�l1�
I tante o' futebo.I_

_

brasileiro,

que miI.itou no Avaí e- l<'i- te do .,c.ertame bandeirv,nte'� a:�ba de s,ofrer,nova gO�eR�_
.' MOVO em.p.ate entre...o.s ,d�is' clubesgueirense, apenás' 'seis ve- de

..
fut�bo'l, com sete pon·-

i da. : x .O,_f.:e.n�� a� .LI.! ,011,. 11 .

.
'.

v,t
zes integrou a. seleção bar- tos perdidos. Em segund'o' da ) ,

DIVIsa0 - IJl$lesa. , -() iÍ1termunicil>�I· amig:;",'- <lti'às ,:ttetagOOi'das,-' ci�te-.
,I riga-:-verde';o _-Campéonato lugar está � o São Pau�.n; * '",� "', toso _entre 'FiguetÍ'en'se; �-ltl"" .. var�m nitttIa vantâg.em no�
I _Brasileiro de Futebol. com 8; 6 Corintians em 30 -cal _e OlíMpico, de B1ume�. �du..eros que sústenta1:�
i Quem

o viu rio apogeu' de com 9 e em- 4. Palmeiras, c' c, Dida,-o _!lrtilheJro _ Com nau, dísp,!ltado nanojte de com as duas va:r:guirdãs.
sua: forma técnica jamais 15. Dos-pequenos clubes é o os dois tentos que' assina-

. ter.ça:feira, sem que- para Daí ter � placard perína.�"
1 ,esquecerá seus "petar'dos" Noroeste. o melhor coloca'- lou cont'i!a o São Cristóvão, - t�nto' os -tnentol'�s 'do alvi - cido �inalterad9 até o finaI
·

.que repres.entavam o terror do",com_18 pontos perdidos. 'Didâ, a� Flam'engo, isol.ou- negro informassem à erô-
,
do emBare., O 1()Hmpieo de�-

.dos·ru:q_ueiros. Em últiino está o Ipirart- se na Úderanç'a dos al'tl- nica que �ssi�n ,não pôde xQu .. mágnífica i!:npres:;!tt.-' - _ •• b,

� ... '" ga, com 39 ponfós perdi- lheiros do çampeonato Ca- efetu.ar·a. n.ecêssária
- pro-' ao públfco qu� soube aplau"

O 'primeiro_ certame brasi 'dos. .

.

rioca
-

'com 13" tentos. A c;e- paglJ;lÍda 'do .encontro, teve dí-lo; assim como 'o F.igue,í �

leiro de 4 -iemos foi ef�-
_.

_ "'.
......

-

I iui� 'esta,'" iJ Lua
_ (P.ortugue'- a assisti-'-lo ·,regular . públi- rense 'que se portou' cóni

. tuádo em '1'9Ú, vencido pe- ClássICO paranaense _ O sa).e NIlo (AmérICa,), cqm co,
-

dando às .l;>fIhetel'ias _grande (lo's,e de entuslaslno
� ·'los carJo.ca-s; �o-de dois l'e�· clás-sico paran!lense," Atlé.' 11 tentos; Valdo- (Flumi- o,-penas cinco Ítlil',e)iove-:, evalltia - n:ão se deixan
,

mos sem" patrão em l!935' tico x Coritiba, travado do" : nense), com 10 .e Didi (Bo- centos 'e 'vinte e 'cinco cru'" do intimidar ante o ear�M
(cariocas);. o de singh�- mingo ,em Curitiba, fói ven" tafogo), com 9 tentos.

.

zeiro. . I do conjunto' do Vale. do-
skiff em 1925 (cariocas) � c cido _pelo primeiro por 3 x 1, I '" ... !I<.- O prélio (lntre os gren.ás Itajái.- Na arbitragem Sal-

d-e dúis com patrão em mantendo-se na liderança 'blumenauenses ·e 'os alvi' vador Lemos dos Santos,_
1927 (ca:riocas}; o de-4 sem --com.8 pontos perdidos. E' Trinta milhões - .o Cel� negros' ilhéus foi movi- que acompanhou a del�ga'-
patrão em 1939 (gau'chos); a seguinte a colocação dos tame, c�rioca rendeu. até I ment,adíss�mo do princí,Pio ção do Olím�ieo, sa�is!ez
o de double-skiff em 1927 concorl'entes: 1.0 lugar.- agora a fabulosa soma de a.o fIm, vlndo .a espelhar plenamente, nada' deixando
(carioca) e o de 8 remos C. A. Para1taense,� com 8 Cr$ 30�gl.873,OO. no marcador o perfeito a desejar. Sábado passado
em 1935 (gau�hos)., p.p:; 2;õ - Opera'rio Fer- Campeõ�. os rusSo.s - A equilibrio de forças. Mere -

, oS dois quadro's haviam. se
'" .. ... roviário E. C.,. 12, 3.0 - União Sovi2tiC.a c.onquistou cem às _mais en:tusias�i�r}s I defrontando' em Blumenatl �

�

. Coube a Clóvis' .Ayl'es CoriMba F. C., 14; 4.0 _ o Campeonato Mundial de 'louv-ores -às c�ndutas das 3 x 3. • _.

' :

! Gamá, ,do <
c., N. ,;Riachuelo; Guarani e C. A. F,errovia- Pentatlon i_l\1{oderno, ante-

Y vencer o. Campe_onato Ca- rio, 16; 5.0 - Rio Branco ontem, em AI.ael'iShot, mar
ta.rinense do Remador em S. c. é Britania S, C., IH; cando 2.iho pontos, - COlítra:
1938,

.

coro_ < ó : .tempo de 6.0 - E.' C..Agua . Verde. 2.715 do.s Es�dos Unidos e

8'41"3/5 para os dois mil 20; 7,o� '-- Caramuru E. C.. da Hungria (empatados)�
.. 'metros.' 22, 8.0 Palestra Italia 2-1. O Brasil õMeve a 100 co-

9.0 Bloco Mórgenau 30. locação, com 1.230 ponto�.
* * * *"''''

13 (UP) - A equipe da
fôrça aérea .

dos' Estados
Unidos, em que figuram as

tros como Bon Jean Gerarr\
D·ick Welsh e Georg,e Linn:
foi escolhida para repre
sentar a Nação no Campeo
nato Mundial _ de Basket-
baU, no Chile, a 16 de fa· ,/

neiro de 1959. Os EE.. UU..
- no Mundial

Jean Gerard foi membrl' do Ghile - NOVA YORK,
da equipe norte-americana 13, (UP.) ..:.... A equipe' da
qUe cerrotou a URSS '.:em. fôr9a _�érea doftl Estados
abril' e foi também astro Unidos, 'e-m ltúe figuram as:':
do '�'fivs" nor't�;americàti,o tros �eçaYi<:rBon Jean, (j,erarã,
qUe ganho� - -0;' ç�mpeonato Dick 'Welsh e George 'Liíln,
olímpico dé 1951t .� foFescolhida para represen-

..... * tar.a Nação no Campeona
to Mund'iai de Ba'skehb�Jl,
no Chile, a 16 ·de janeiro de
1959.

,

As' .equipes do Paula Rl
mos e do Figueirense esta
rão hoje no estádio da rua

B'ocaiúva "aprontando" pa
ra a- sehsaci'on'al - batalha
que susten�amo d€pors dE,

·

àmanhã;::l)elo ·céftã.mê' da
<!idade� ,O�-exereíciô i",tric')

.:' �lol- ':iSctâ� níarêád.o pira á
I, "liaMe !.e,_. ó . do 'fp-ec:àno" s-e

;. rá: Jióturllo: �spe�a-A�' que
.ambas' ós 'coletivos venha�

, ;a: êv.iden:ci�r -, .estatém
�

os

_

�

. dóis -quaatos: -em tf�neit.,.s
· coiiídiçÕes.:-t�ê?t4âi;_ -'_e:' f1si� Seguiu Joel para a Es-

"_IlIIIII_ai!§;lWll�m;!lElll�_'i!iIllI."'.-".":.•::."'.�.�.-C:f ;ca,s;. : c;; ',:.;_'. :'�.; t:) .: . ·panha � O ponteiro cam-
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As tintas comuns são responsáveis pelos
'enlupin:lei�tos, que desgôstam'e inutilitam
os çarÍef.as.: Po-r isso,' seja qual fôr. a. sua'
'canet!J, use 'semJ)re 'PÀRKE� QUiNK,. ai,
Gniro ,tintá que' cont-ém- solv.x-.)Jmj,;,�

-.

',protege à' medido que escreve.

.,

PREÇOS.
,

�

59 dn3 - Cr$ 25,00
- -',' A73� i:m3". Cr$ loo,Q()

Disfrib�idores -excl��iv;s Par� t�dQ '-
. O Brasif: '"

, . ."".
Cb�iA PO���l.Â INDà�TRI" li éOMo.-s, A.

Sub-Agente e", Si", Cáforin" " MÁCH1>.OOi & elA. S{A.-:
: Ruo Soldc;,;:,a �"-\�1rinho, ZO. Flórianqpojii: ".

-;c -

-;' ,.

.

ASOUETEIDL . VILA

'" * >I<

; .-,.

>I< '" *

"

Aponlam'-'_hoje
. .

{.P.allla.:RarllOS le�

Figueirens'e

Vitória -da Bulgaria
,Em jogO re�Iif?ado _ domin-l
go em Praga, ·_a· Eulgaria.
der,ratou a Chec0s10quavia;
por 1 x O,.Jento marcado. nó
primeiro te'mpo.

'

JUVENIS -

Classífícação
1.0 Iugar - Figueirense, 2 p.p. (invicto)
_;? o "

- Bocaíuva, 3
3,0 "

- Guaraní, 4
4.('· "

- Paula Ramos.. 5
;;.0 "

- Avai, 8
6.0 "

-e-e Atlético e 'I'amandarê, 12
Tentos a favor

] .:0. lugar - -�i8'ueirense .", ..

2.D· .,
- Bocaiuva .. .. ..

3.1, "
- Guaraní .. .. ..

4.0 "
- Paula Ramos .. .. ..

5.0 "
- Atlético e Avaí .. ..

6.(1 "
- 'I'amandarê ....

Tentos contra
1.0 Iugar - Figueirense .. •.

2 o
"

- Paula. Ramos ..... '

•.

3,0 "
- Guarani .. .. ..

4iO "
- Avaí e Bocaiuva

0.0 "
- Atlético .. .. ..

6 o
"

- 'I'amandarê •. .;

A MA D OR'E S

.. ' 25
19
15
12
4

-

O

4
7
8
10
19
21

'

..

'

..

C I 11 S s i f- i e a ç ã o

].Q lugar - Vendaval, 3 p.p. (invicto)
2 o

"
- Ipiranga e São Paulo, 5

3.0 "
- Áustria, Treze de Maio e Tamandaré .. 9

4.0 "
- Postal Telegráfi.co e Unidos 12

.

Tentos a favor
'

I!' lugar - São Paulo 'e Vendaval
2:0. w

- Ipiranga .. ,.

3<0 "
.

- 'I'amandarê .. ..

4.0 "
- Treze d_e Maio ".

5,0. "
- postal Telegráfico

6_,p "
- Austría .. .• .• . .

7.0 "
- Unidos .. ., .. .. ..

Tentos contra
10 l'\igaJ' - Ipíranga e Vendaval

1-

. [6. 'J·"---·-
....São Paulo -:- .. ,

..

''::

...::
3.0 "

- Tamandaré .. , ,. .• :.

4 o
"

- Austrda, postal e Treze
5.0 "

- Un;dos' .. .. .. .. .. ..

21
20
16
14 '

13
12
10

10/
11
16
19
23

·OlíMP,ICO. f FIGUEIRENSE NÃO (OMS'E
GUIRAM,ABRIR O ESCORE

'JALÓ f LAURO--ABANDONAM 'A
_. PIlÁTICA DO FUtEBOL

Por o�a�ião da peJeja I tádio da�rua Bocaiüva parà
entre Paula Ramos ·e 'Ta-. inver,gar a ,;camiseta de um

mandai'é, diilpu�ada domill- dos' cltibes da:..J].ivisão' p'rin·
go último,. noss-a reporta

-,
cipal, dsto -porque- Íngres

g.em estev·e em contaetol.sou
no rádi0 esportivo e

com o ,extrema canhoto Ja- está satjsfeito integrando o

có, o gu;d .. nos ,dec.larou ter corpo de comentarlsuls dll,

aband'.onadd' a' prátic2 do' Rádio Diário da Mannaã.
futebol. Q jovem pl8.vel' ,.

.
-

avaian� e�tá há basta�te -'-'M-A--D-:t-l-R-A-S-P-�-R"'A-�-
tempo l:DatIvo, contundIdo CO,N-6TRUCAo
que foi numa daI> partidas I RMÃ O:S _BIT:ENCOURT
do seu clube. Também,Lau- : .CAI-S 6ÀOARÓ • JONE _UO?

ro, seu rival na posição,' 9T1GO PIPÓSITO DoAMI"NI

já se/_manifestou propenso:I�-""'''''''_--..:-,-,.-:..:o---_......_..

'a. nãp· -mais· retorna-r .ao e$-

:END!�}DEtDill<A.
"

· P·I A�tf�Ô'
CdM ÁGUA, LUZ E Ê'SGOTO, A
RUA OS� CUNHA' (TRA
VESSA SANTOS); TRATAR A

RUA TIRADENTES, N. 9,
.

Vende-lle' UIll alemão marea

"KLINGELMANN" pelo pre·

ço_ de 7liOOO,OO. Tratar pelo'
fone a�23.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



(rédito

Rio, Setembro/ de 1958 -

Apenas pouco mais de um mês
da inauguração da VII Reunião
do Congresso Interamericano de

Municípios, aumentam rápida
mente as inscrições dos delega
aos de todos os paísesIda Amé
rica que desejam participar .. do
Importante conclave, em cujo
temário se incluem os aspectos
mais .atuais da adminlstração
municipal. Até agora já conf ir
maram suas inscriçõe·s. 'unia de
Iegação norte-americana, com

posta de cerca de 60 pessoas
uma chilena, con, 40' membroS;

uni gráli de conhecimento técni

co".' •. .

ras e uma "rnaquete' de um po

ço pioneiro. As explicações a

(Continuação da La página)

I
zação surgem novas atividades

Iorizar
"

o' trabalhador brasileiro cria-doras, bastando_ observar que

da região, que antes vivia pràti- as aquiaiçõ es feitas mensalmen

camente .abandonado nas barran- te)' no mercado regional, conso

cas dos rios ou, nas clareiras mern várias dezenas de milhões

abertas na. floresta. de cruzeiros, distribuidos entre

Faiando sôbre o' trabalho- da Belém, Manaus e Cidades do in

Petrobrás, nó' campo da integra- terior.
ção dó homem da À'mazônia, dí s- Ao comemorar a data da cr-ia
se Q 'majo'r Dacier Lobato: "Até ção da Petrobrás, a Superinten
o ensin; primário ,rJio tem sido dência Regional da Amazon ia

,descurado. Nas equipe's, a maio- promoveu uma exposição em Ma

ria delas inteiramente afastada naus, sôbré as atividades da em

de qualquer centro demográfico, prêsa na região. A solenidade

foram instituidos cursos de al- compareceram o Arcebispo, dom

fabetisação de adultos e de aper- João de Souza Lima, o coronel

feiçoa.mento dõ{ alfabetizados. Neper Alencar (-representando o'

Assim, a par da preocupação al- Governador Plínio Coe-lho) e ou

tamente relevante em formar e tras pe'rsonalidades, entre as

aprtmoràr QS técnIcos nacionais, quais o 'industrial Isaac SaIibá,
com o fim de-: acelerar' a: substi- presidente da refinaria de petró
tuíçãc dos elementos estrangei- Ieo daquela capital.

Acaba de ser 'realizado no Rio
de Janeiro o Congresso Interna
cional de Técnicos de Museus.
D. Maria Barreto, como mem

bro brasileiro da UNESCO par
ticipou ativamente do referido

um satélite 'artificial da.
terra com câmara de tele
visão com fins _ de reconhe
cimento. O mais ímportan
te da notíeía do Departa
mento da Defesa' é o estudo
de colocar na órbita da ter
ra um artefato que levada

TOQUIO, 16 (U. P.) _ O
um homem numa caosula premier [apones Noburk�
especial dentro de doís.anos, Krishi anunciou hoje que
A Fôrça' Aérea está traba-' _pretende visitar o Brasil de

lhando- no correção das rs- pois das eleições parlamen-
tares de 1959. A rírmatrvalhas do Thor-Able que foi -do. primeiro ministro Krishi

disparado sábado último e foi feito logo apóz receber
.que alcançou uma altura de um convite do presidente
quase 130.000

\

quilômetros Juscelino Kubitschek, para
acima da: terra. visitar, o Brasil. O convite

foi entregue pelo embaixa
dor Roberto Mendes Gon
çalveis que regressou recen
temente do Rio de Janeiro.
O presidente JK, deverão vi'
sitar o Japão no proximo
ano, em data ainda não fi
xada. ,

BUENOS ,AIRES, 16 m.
P.) - A Argentina, Brasil,
Uruguai decidiram realizar
um torneio Sul Americano
de corrida de automovel a
ser "disputada nos três, Paí�
ses. A primeira corrida será
disputada -

em Enterlagos,
Brasil, em novembro; a se

gunda no Uruguai e a ter-
RIO, iI; - (VA) - Com a tivo�, legais, procedeu-se, on- ceira em Buenos Aires em

pre�ença dos repr�se'ntantes das tem
,
ii verifcação das creden,' Janeiro de 1959. ,

Fede'rações de comércio d� todo ciajs do.s delegado.s eleitores. RIO, 16 (U. P.) - Em ce-

país está. sep.do realizada desde rimonia realizada no pala-
, , - cio do Catete, o Ministro da

Q:ritém, enl suas fa's�s normais, li No correr',dQ dia de hoje, dar- Guerra, general Tebcci!'R
eleição' para renovação, da Dire, se-á � votação, com imediata Lott, transmitiu o cargo a.o
wria da Confederação Nacional apuração, uma vêz decorrido o, brigadeiro Francisco de As
do Comércio, Conselho Fiifc,ar da prazo le'gal, tudo de acôrdo com, sis Correia, de Mello, mii'is-

tro da, .Aeronautlca. O geentidade, ,e' respectivos suplente's, as preceituações da C<;>nsolidação neral Lott parte esta noite
para o biênio 1958-60.

I
das Leis do TraIJal,ho que regu-

para Roma, a fim de repre-
Na, conformidade dos disposi- l�m a matéria. '

'sentar o Brasil nas exqucn
cias do Papa Pio Doze.
RIO, 16 (U. P.) ,- Peran

te os chefes de quase todas
as' missões diplomaticas do
país americano, o chance
,ler Negrão -de Lima discu::-

BUENOS AIRES, 16

(TJ'1
munista "La Hora" que Sf.L sou .hoje no Itamaraty co-

I
"

.'
_ memorando o ,.dia "Desco-P.) - Os delegados de 62 negou a tirar o p.aleto.,J co-
fbrimento da America". O

sindicatos de tendênciSi pe- ,co o fazem l).abltualmentqr discurso do ministro do ex
ronista que estavam reali- os sindicalistas peronistas, terior girou em, torno da
zando uma 'assem.bléia ex� foi expulso da sala onde de� operação· Pan-Americana.
tr"ordinária nesta capitr1.1 liberavam os delegados. L_!\ PAZ, .16 (U. P.) - O

...
-

' "

aviãQ correlO quinzenal Ar-obrigaram; ontem à noUe, gentino 'espatifou-se, hoje,
aos jornalistas que partlci- Outros jornalistas, ao ao aterrizar no aeroporto
pavam do trabalho, a se mesmo tempo, eram sub- local, e em seguida icell
colocarem de pé em' home- berso's' sob uma chuva de diou-se. Oito pessoas fale-

ceram no acidente e outrasnagem a memória da ,fale- moedas �ançadas pelos de·
três sofreram ferimento. Oscid'a 'Ev,a

.

perón. legádos, em sinal de désprê-. feridos foram internados na
O, repórter- dÓ jOVnal. c.o- zo ipela imprensa local. clínica Santa Izabel.

'Encontra-se desde alguns
dias na Capital da Repú1;lli
cá, o sr. Zury Machado, Cro
nista Social deste jornal e

que está em companhia da,
srta. Marília Peluso, Miss
Bangú Florianópolis que irá
representar-nos no grande
certame "Bangú" que se

avizinha.
Anteontem o sr. Zury Má

chado, que é em nossa so

ciedade elemento destaca
do, gozando de vasto: círcu
lo' de relações, foi entrevis
tado pela TV Rio.
Ainda em data de -ontem,

o jornalista Poyares, de O
Globo, endereçou a este díá
do, o seguinte telegrama:
NC 111 RIO 16 16 1255
O Estado Florianópolis
Convidamos colunista Zu-

ry Machado participar resta
eleição Miss Elegante Ban
gú sabado próximo. O Globo
Jornàl Poyares.

Exposição de Rodrigo de

rintendência Regional. e 511.908 para: outros países, se

gundo. -lnforma o Instituto Brasí
leiro do Café. Incluindo o, con
sumo de bordo e cabotagem te

remos o total, no referido mês,
elevado para 1.078.289 sacas, ex
cetuando-se ainda, 50 sacas em-

-

A mostra' continuará aberta no

horário de' costume? - das 15 às
18 horas' e' das 20 às 22 horas,
até o próximo domingo.

centes à coleções particulares e

muitas telas recentes,
Num pequeno retrospecto po

dérnos observar quais tem sido
as preocupações dominantes na

temática e na feitura do artista,
nos últimos tempos.
Sendo, corno declarou o ar-

tista:
"Um pintor voltado para o.

�����:���:f��Si:��g DIM�M mil B�1I1 �lUMftlFEll
��:!�:�S':;g��;:�::c::;;:��:: TI]OD�QTDVse pode tsenttr uma esperança -de D1111'DO IIIi
uma outra comunicação -' A

Imais em colóquio e, se possível; WASHINGTON, 16 (U.
surreal". " P.) - Segundo informaram
Porém se quase que em- toda

hoje funcionários oücíaís,
sua totalidade' 'a obra (exposta) -'

deste artista seja figurativista, O Departamento da �Defe3a
vamos encontrar duas experiên- ordenou a preparaçao de
das suas no' terreno da abstra- outros foguetes Thor-AbJe
ção. " para lançamento de futuros

veículos espacíaís,
Para comêço do próximo

ano, os Estados .Unídos ten
cionam enviar um homem

pelo menos até a beira da.
atmosf�ra. terrestre. O íns
írtlÍne�to a �er �ti1izado' de
've�á ser um' avíão foguete

limo Sr. Diretor d'OESTADO X-15, que, �egundo se espe-NESTA.'
ra, alcançará uma altura de ------------De passagem por esta hos-, �

-

TELHAS. TIJOLOS ;:
pitaleira Capital, quero dei- pelo menos 160 quilômetros CAL E AREIA
xar registado um episóaio sôbre'nosso' planeta, IRMÃOS BITENCOURT
que me chocou profunda� Depois disso, e de' acôl'do c A I S 8 A o A R·6 • ,f (> N f )t o tImente. Para evitar interpre- com às plànos atuais, se fa- ANTIGO OE'p6sITO OÁMIAN,t�ção Iiglj.da à política par-' ...._....._"""...... ... _
tidaria dé Santa Catarina rá um' '�sfôrço para lançar
·declaro.me eleitor no Ri�
Grap.de do Sul e filiado, ali,
ao glorioso Partido Liber-
tador.,

.

O fato presénéiado ·é o se

guillte: na éonfeitaJ!ia Pla
za 'certa noite, um jovem
pa�ecendo-me suficíentement�

.'

etéÜ.zad�, sobe a uma mesa e ,

,4á um .sho:w, com elogios
'rasgados a '11m candidato
aqui vitorioso ao Senado, e:
com remoques dé mau gos,to
,contra o concorrente venci-
do já em ,prosa, já em

ica�to!
IA escolha' do ' local-- para

essa exibição evidenciava o-

'pouco respeito aos demais
frequentadores daquele cen

tro uma vez que eles podiam,
nã'; co�cordlar com as idéias
do mocinho exibIdo:

Mias, ainda assim, ,que o

caso fôsse levado a conta de
fanatismo de paixão política
de play.b�y!
'Entretanto, o que me dei

KOU arrazado foi saber que
aqúele jovem, tão pouco afei-

,
tu à Cltmp!,stura" era, nada.
mais nada' menos do;que
S. iExa. '{) Senhor Secretário'
d'Estad� dos 'Negócios do ln.,
terior e Jl1stiça de Santa

� Catarina! \..

Não tenho palavras para
estranhar' o episódio. Ocor
re-me,' Sr. Diretor, apenas a

peJ,"gunta do povo: "Como é
,qu� podei" _,

"

'

Grato seu pat'ni'eiQ, • '�,'" í:Jldio Fontàna

A exposição, realizada na As

sociação Comercial 'tlo �mazonas,
apresentou numerosos gráficos e

recrutados nos próprios vilare-' 'fótogl'afias, instrumentos utiliza

dos nos trabalhos de ', campo,
amostras geo lôgicas e petro lífe-

Acha-se aberta à visitação pú
blica A Exposição das' Obras de
Rodrigo de Har<;>, desenh-os .e

pintura.
Esta mostra foi organizada no

Salão Nobre da Faculdade de�DiL
reito e é apresentada pela mes
ma. Consta de trabalhos perten-

ros contratados, pelos brasileiros,
a Petr�brás n� Am,a:zô�ia, volta"

,

os olhos para os nossos patríclos

"

,I,

jos' da 'seiva; salvando-os do anal

fabetismo 'e proporcionando-lhes

O' Súpérintendente, Regional

saHentou, ainda, o que têm re

presentado as atividades da -Pe

trobrás na região' amazônica,
no domínio econonuco. Aonde

chegam as equipes dessá organi-

respeito. do as.sunto foram pres

tadas por vários técnicos bem No mês de setembro último,
con�o pelo. sr. Domingos da Cunha foi ex.portado o total de 1.040.443

Gonçalves chefe da Assessoria sacas de café de-60 qu ilos, sendo

de Relações Públicas da Supe- 528.535 para os Estados Unidos

Bóa, exportação de
café em setembro

MUSEU D'E ARTE MODERNA
Acha-se em nossa cidade 'es

pecialmente enviada pelo' Minis
tério da Educação e pela UNES
CO para instalar e inaugurar a

exposição de Rembrandt que o

país amigo enviou para circular
por todo o Brasil, a competente
professora e técnica em museus

D. Maria Barreto.

Congresso; estando portanto ao

par do que há de mais atual em

técnica de Museus,
'

Hoje" dia 17, será dado a' todos
0\ ensejo de assistirem e parbici- barcadas em Salvador,

.

por via

parem da palestra sôbre "Fun- rodoviária

ção Educativa da Exposição Iti- Enl 30 de setembro, o café dis-:
nerante" e inclusive sugestões ponível nos portos atingiu a
sôbre o que se possa fazer em

nosso próprio Estado. 5.778.893 sacas, sendo 2.980.406
A reunião terá ir-ício às 1930 em Santos; 728.254 no Rio; .. ,

, ,

horas, no auditório do Museu de 1.773.609 em Paran.aguá; 234.178
A:rte Moderna à rua Tenente Si l- em Vitória; 37,784 em Angra dos,veira, 69.

Reis; 13.153 em Salvador; 3.124Na ocasião serão projetados
dois filmes sôbre Rembrandt., "em Re·cife ,e 8,185 em Niterói.

J
. _

t DIVIDA
f".

�o pagamento
ida passagem
'?

utilizando

','Eleições na Conf. Nationàl do
Comércio

-

� ........

Homenagem forçada à falecida /

Eva Pe{ón

RUà Felipe Sehmidt, 24
')Fones ,21.��1., e 37-0Q'
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




