
PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA

BEIRUT'E 17' (U�:)-' - 'O d.a- co ti1êses e cufar, as 'feridás cau

btnefite. d;
- Sllivação�, 'N�cional sadas- po/ êsse agitado período,

,(fOl:ínado por apÉmas:�'.quatro' mi- Unia fonte declarou que. o

,nistros)" decidíu hoie�' ''Pedir; ao príncípal- pedido a SéT feito ao

Parlamentc poderes �aia go'Wlr- .

Parlament«
.

é o" de .podêres para

nar 'o 'país, por decretos pÓ1" um governar o país "por meio de

,pe:ri'odo. de sels m:ê;eg';' coM: o simples decretos, por um prazo

prgpósito
.

de restabelecE!l'°. a' 01'- de seis mêses. "Espera-se que o

�"·õe�m·iiIÕ·,"iO·jre·"'à.j,i·I_'HÚ.'<;iiih l��l:f����:��� �f.�f��:��Y�::;���::�
,

� fiança e� seu progr,a1l).á l�esf1na- Outra fonte di;se que a de-

�U'M'" ,>,D.�R'O�GR·A,,·M'-A'. po a ,dar fim à·sang]."eri,ta.luta 'claraçã,o ministerial promete.�á o

M'
'

.. 18'" I' "t" 'd' 1 l'
,

.

,.. ) �' .
. , '.' .' '

o que veru aflig-il)do (,l, país:há ci�- cumprimento e�trit� da indepe-n-' .
aIS ,novas, ocomo lvas . lese -e e-

.

y:m debate claro' � hOllé�to,)� çscla!eCedOJ:, pOJtal!lto, - �sf>bre a-speet?.:I;'"
f

,�ência � dâ �oberanl> li)j;â�eza e
.

;iricas, ]Ol"am. desenibátcadas' nés,ta-.Capital,Políticos do, último pleito. aqni ,no".'E... stadó., não,-Iárá�mal- â n.·i:qguem.'....'" ,',:' ,.', � , ..

, . - - ."""'......�-.....---.....----- ,faz um apêlo Ilm favor do resta-' ...

d
,.' �,', �,

dPára começá-lo, len1bro· uma frasê escolhida :Iníelecio:hada,� há' tempos,':' .,

, no curso esta semana lftCQrpOran o se'
como a doo'melhor conselho :dà épbcá,'aos:canclld�tos, sugerind!i.,.lhes 'como pre;'

�' be�eci1Ú'entó das· boas r'elações' ..
' " '

: I
-.

gação, ideológlca: o médico'::-- Bo'hospital; 9'militar -!_lQ q�artel;' o padre -na. ('It
'. �;.;' 'I 'd"

j

��tre as }õmunidade� cri�tã;[', imedtát�mente, ao-parqu�:'tràtoF' dáLeopoI-
igreja,.' '" " ,-' �.".'.' Jl UataO

.

,

. OS' Híuçulmanas do país. -o mesmo' - d:' -:J d" "R"d" �If.'nel'r'a -

-'

.

Aq'ui, ós/primeiros e regundos nã<:i t.iveram atuaçã.o .sal.iente"e ,pon'dera'. '
' I ",,: - ,

• Ina,e' a, e e 1.YJ.l .,,',-
�

"d
: ,.' i-nfOTmante acrescentou que ª . . ;:

" '

vel na eleição recém passàda. llrsse papel' coube áo-últinio:'O fato,cAusa espéCie ex-,'presl ents.'.s.:,_'" politica e'xternà d;,govêrno se
.' .,. ,

r- .,' '.{' :. ,,-, .

. e leva até à presunção de uIT,J,a crise- ;�é !autoridade nós �rraiais ecl�s�ást�c9s, de'
.. .baseará nos p' rlncípi'Q.,s da Liga "Até () fim' do ·:inê$;. outr�s�unidadesllie..

vez que, há algú;ns, plese:;;, uma reuniaQ- dos exmos. e ,revmos. �rs.· Bispi:rs�eter- -
'

minpu a ,não. ingerêIJ.cia do}: padres n�s, questões e na vldá político';Í)artÍclária, Q sr. Elúiped�s CarIo$' dê. Arabe e da ONU e. em evitar pac- s�l' já' 'êstarão
.

chegando' ,aO. Bras}l com des-
Negàr ,que essa proiblda ingerência, neste ano 'ãe 1958, foi tnaior que nas Me�zes .·'apresentou· . na .Câ- tos' milita·res .com qualquer po� t'"

", 1! .'

d N t
"

,oC 't -I'anteriores, é!cair na'velha ilusão de tapar 'o· sol com a escumadeira,' àra 'projeto de·'lei'in�tit�in-. tê��ia est�ang�í.ra�' -, _:'
'lno a varias J.errOVlas o or e, a, en ra

, Inquiram_'se as -direç.õ,es, partidárias mupicipais,' éIltre .

gregos ou tl!ola� 'dt; vencimentQs ménsais' idên- ' .' ..:I. "11) 'I -, E 'F G 'ás "t·,tal· and 'd'e'fi
:p.os, entre vencidos ou vençedores, � raras, raríssimas serão, as que:. não mericio- ticos ài).s dos mlniil-tros -do"�n: "

O govêl'�o ,;t a;re'senta;á ao ',UO .oraSl : e: a , , O!I:.), o .. lZ' '?t ".'-
nem, a fav�Qr ou contra, � atuação�partídária�extremada dos srs. vigários. • ,�. � 'Pl'e�ó Tribú,n;at' _p�Í'a" "Os .,iá;- .Parlamento "num ���entó,.� e,ni� ',t!-"9 od..ê�tt:;·:pe�ío_do.? ,147'l()como!�v.!lS,-dã.s..)�5

'Aqui mesmo ,na CaI;ll,tal; ,ds trabalhistas J�stão: �om o' P,adre,,)!3ianchini ln� .'

"':IY�sl.de�t$! ,�'�e�úJrl��t.'�.'.' -:...:� _�e ;a tnl�ão-v'l!!}tl��.!-vêz;,4-uü�' -:t;"e"""'00'·""mQn:d'a··6ãç 'n�' e""
..

'terIar ,nÔf.�:.;: Cdn.'ta -do
"�����r:�:Od��::s��i���r:.�ej'��ità;.:;e�fu, a 'eIêlç�óJ;i�:tr�bu.i�dÓ�� '-ás;�r,e�tr1�{�:' .•�;;�:s�� �o m�8mo . tem,"�'�� 'à,�;alrna�"e 'to�qV�, ,i!,l',: re�1h!r �:' '-

..

;:��"_: '

·'s�;;��;:tli'�-::;:Ã'�m�·!lt:�s-�'eo!jo;�'�e-.s"'co'n;<'..

_ ,�J_á o:��':f.ªi.:.de,13�Pf!q_uefo�!l1lçllja :�1l��:2��n,li{o-�Y�-ng�liçq.��;Õf��'·
, \Ç.';� '?;":,-"

'

::", '�'I4�r1rO��;�iil"·�'ál:,{) (rã: \:.,.;��_,. � j(.u,��9:u��'fP:!, �u�. '�e,,1;J; ��r ' �J,:-

:gura.va.11m. ./lil.�:p:te- ....!:.:Í'"Trmal1l"'se na�.xmç' '�n.$'ano..��,(fq, í4;e".i�n·c ,S ....f"N'.fI'�no
".�d4i'''''''r,.•-;'''l � n.��ã,: ";;,"'" �'íl.!'íL�,.,��k·a�.� d.�. �,1'2� �,;,

.

é,e,.di OS,L 'P'elo . .E,xiriili.','an}Ç' iB,Q �
..X;,:,Oy·�

.

:b.l
..
·a-:-

t��·ltada'a:!alegâr. ,;:lls'tá stltr.sfeitQ� �.'",' "'-�": ,�:,.�!. """ ,.;,:"�rh"',",� ,"� '�
,

' ��.. '-- m.,aú" fOi- encul'tadQ de uma Iro-' , Sl"l",lr-."",'..-.
'

"<. \. ,'.,.
"
......'"

, O episódicf é lembrado apenas' pStra exempIifiêar as' difieuldaães da; cot). .'
.' Simpatia. (Nos 'Est.ad�s 'Unidos . J:� v

-

rência dentro' do panorama político�paTtidárió, 'que se moc:i'ificà d�"lugar 'para'�
, ,

OS" ei-presi-detités "recebi'm á
, ,1'11. pelo Minil't-éiiã. dó. Interior. '.

. -

� ": '

lugar,,"mobHequàlpium.a;al,rent.oo'�,comoa�donna",daTraviata.. <.•
' 'pensãoan'ualde-vinte'ecinco E' t' "t "t'l b" h 'é' 'A'" "1

.

t t' t'd b '
- -

". ml·I,. 'do'la're's 'a' . 'e�m" �a' su'a""l;S'pO= .

o
n ,remen .es� a. capl a. "a rIU -0-' "-�._.' " ,pare':'" ,.... res :;ln e,o a.. e, ezem roo pro-.' Ainda agora recebo; do' Sul do' E�t�do, . um, boletim {!.lJ. 1iitus�mente espa,'" "o

.

'. �'.
-' ,'" ,Q

�

lh d 1 d 'd I
. ,

t'
.

lhid
- � �:siçãQ<', IS�.' nu.,alquer ánus,:. u"m je cQmplétálnent�' IIS portas de, ", r

'

, .l!. .:r
.

1 h da o, no qU!;l., epOIS. e pa avras' aos ca ollcos, 'co as em' Mensagem �dessé", s,
w•• 'Y" , ,/.

<.' x..i.m,o,· ;:� ,estar,a tr�üeg'anuo ·nas, in "'s, ,a�
imortal Pio XII, no Natal âe 1944,-, e de avis<!, de Dom Anselmo, Uustr-ado BiSúo

.

gUb�nClte mopiliadó, aU,;dlia:res seu comércio' o qU(l oco.!'re pela - J""" ... . �

de Tubã1"ão, está isto:
' , ' .•

'_
. do quadro dO. :fUl\éioÍ'l.àlism& e- �Í"imei1'a "êi � desde maiQ.

. ,

Rê-de Ferroviária Federal.
.

,

. "Católico! Cónego Agenor es-tá contra oPa.. ' i!Íe-nçã:o .da táxa post.àJ.,,_ .�
� r .... >

�:;ecg�����t�$s�de�f�f.��:;ar:o���oa ����;�,�$As�ft��: ' ,:cª?,lo::,��,;!O�:eOgã,i�_,::.',:,:,t,:::" ::·"r',··.'Õ,':,' '.'. "'.,I)'·'()''2E.·��·�,··�.�!I·���···""···-

da: Pe. ·Santós Spricigo.'" ,. '�. ..., ..

- " .

estab(llece que aos ex-chefes . '
.."

.

, ,

.

Ainda mais: notie�as também 'do f;lul, 'informamj"com segurança, que o'· •

de Estado Jicàm" àsseiu�âdos I' ., .��.
'

\' -, .• .

'

.

citado Pe. San,tos Spricigo .andou -excomungando' ele�tores, que pretendilim voter .

, os mesmos 'privilégios"" de qU& '

em determinados candidatos'e que esses el�itor'�s r:ec9rr_eriQ.m a.-outro :sacerdote" gozam_ou venhafu a- gozar os

'N' m
I I

I'
'

:::'�:�:::�:!::!g!���i���i;��s�í�6�rrib��t����g� ����i��,a:!a��p��r�eci::i:'.:� '�td:e:si�d:e��qtus:ea;o::n:a�� p�:se��rlç:ae:m�,;q�CUO�a�I:_'�' I:'" n � �: ..1,··,· O: .�,f\llI.
�

·.el'r'o -

..w·. '1. 'a'I".F'..'e..nos mirins, aqui mesmo neste mundo! E, 'o pior, com' o -uso e abusô. 'de sanções. e ;
.

.

-

� ��

. �,

pena�id�!ies extremas, entre co:tólicos, apHcados em razão política e em função

q.uer.
cargo a!lmil1istratiYo .

ou

'I
'

,

de. profanos interessículos eleitoreiros.
'

e1etivo. • .
.

.

, _

O recursp da.- exclusão_dª, COmunidade ca�ólica, pela excomunhão, se é ;: � VJSà, ·�vi�Ílteme�te· "a' c�n-
,
RIO - 17c__,. V'A ._, Vérdadeiro milagre ocorreu esta

atribuição dos páracos, n� pode ser usádo como expediente eleltoràl. Se não é < correr pliT� ·qq,e os n�s�os ex.
•

.) ,�
<

a.tribuiçãe, é um abuso,de'pÓCiler com ares sacrílegos, visatfdó a uma coação pro!- presidentes se !m.antenham em • "manhã, ná '-Santa Casá (le Misericór_dia, A menor Maria He-,
,bida implicitamente pela ,lcl ,f'leitoral., " situação financeira cimdigna. I 10I'Sa, de",n..·ta de 'PI'O D:o'z'e, em' 'seu:s, 'u'It'I"mos I'nstantes de' VI'da.,Tais atos, em todo caso, vulgarizando-se, atingem a Religião e estreme- V'I

� ,

cem aFé. Não sendo�atos que decidam matéria de Religião, êsses anátomas e Nu'; ti
'

.-
.

'I' t • aodr' "d' P t fI r .

S fd d
'

exorcismos elei1lereiros aca'larão,fatalI!lénte derivando a Crença�para a crendl.- caso �C:'sr.�;�:I: ��::�;a�o� .1 �: . � 'de� 19ar' seu rad 10 or aJ! I , aPdedou a sua an I' a e que a

ce e ridlcularizandó os exc0mungadores faceis, de bêira'de úrrià, e. os benzedo- mem que ócupou a_!! mais. altas .', �JQ. as�e na :cUra .
e :stia en1.ermi a e, Após, todos êsses dias,

res de cébulas. E os vigarios de Cristo, cabos elettõrais' 'de âlmas para' os. ceus e posições 'no. país indusive"a 1.:' t d pJ!. 1 d d�não de votos para os candidatos, acabarão, pers�magens de anedota" confundi- de presidente � "Repp.blica"il, •.. il·mor e" o. :apa, J.:Ol reye a Q agora, num grupo e curiosos�r
dos oUAd�!�:;��:��� â�:-�ria�������a�J��a��et�::!���n�ram�������o so não, :::r�!::���!��:id:àlr d::�:� I :, �l�q.���à'�?t�da��" flua��o O rilé�ico. ol,h��a a chapaNem ple�a
foi executada, como parecp. até quê foi revogadà,' com recomendaçõés surgidas s�bendo-se quéf"Para 'Tell1izaf'a

I'
. fuz. dQ . dljl" yerifICando com grande espanto que nao haVIa

aqui mesmo na .CapitaL '
,
.,.

.

" .

,

.

viagem llo seu' Estlldi) na .qual
' . - '

. E daí êsse Inal estai' que latej,a entre fieis, deeepcionados com o .rela\lt::l,'� ,f?i colhid� pela I{atalid�d�. p�e.'
'

'-_,' BUlis necessida�� de se! operada. Maria Jleloisa com lágrimas'
mento das recomendações desse., iqspirãdo oportuno documento. ,: . Clsarll recorrer iii um pequeno

'I
en

.

à
.

t . d·· . '. I
'

'

.
.

E tO assunto fica' assim:'atirado'ao debate' , empréstimo de cinco mil cru-., �xug ya seu r�so, �ausan o)mensa a egr�a a seuspaIs. s e

h ' L' ,
1 -- �UB]j:�S,P.Ê �RRUDA RAMOS _

",

�eiro��,' .' .' 'i "

'

..

'. 10i o primeiro·milagre d.� extinto Papa Pio Doze.
��!:"�"�X:9f�S�\�*�s�s�'�-��,�$�·s;t-�%�S;;s�,..�,..�_s�,..;:,.;s�·.s�s�,,!-s==s�s�S�$�·'�S!"'�"'�"'�.�s�S�:tf§,§s�"'!S!!S§>;§s�"'�"'!!S�$�S5S�S!.!S=.4'!·�S�?f�":!S!S!'�'�·.;�",;,��(�c:o:rr:e'l::o�.d�3'�.�M�A�N�H.Ã.��)���"!.!!.�.,,••�._•••••••••••••••�••••••••••••••'

•••••••••••M ..

:;';��;.;����;:��:;;:; :P.ET80B.BA,iS, .

Fe�eDção; ,8ClôDlIB ,,�I'Brali' ;���:I:���;õI����0t;
, - transigentemente, Era 'natural a

f:�;:;�:r��':;��d:���:2 "IMr�I�Ü�:� DI' "'ITi U -BEa:'�TftDLlFmtIS _' DO' IEl:ONCllft BII"�; ;:::::':i:!�*��::�:::
no último banco. ]:l'a meu .pri.,_ algod�o" c�na de açucar

..
e rICo Mas ,nem na<!u:le d,la, nem l_dO� de. ,destaque ,que ele. ocupava sua -organização estatal, a

Pétro-'I
�ntrentanto, agora já não sou

li· que sai Q que tanto almejamos.

meiro dia de aula, E', se pe}o
\

çle� e�l m�.nerals",co�lO: . -ouro, ca1''': naqueles, p.ri�eiros� an.o� 'de au- pera

..

nt: ·outras naçõ�s, ;.em -,sua,s. ob. I;ás, r.epresenta Q' me.smo pape» úm confia.nte na Petrobrás, úni-
Em br�ve, a Petrobrás transfor

sejo de ser h01)'lé� alfabetizado' vao, �tc. etc.
'.

A

" ",-,la13, me. exphcllram que a nQssa ,p,roduçoes,d-e,ter�a Í4;!rtlt e real- de um ch.efe de familia, em re- camente pQr lógica por fatôres mar� o B:rasiÍ de'. tal m'aneira,
, me fascinava, por outro lado ·me· Pa:,a ,a prof,e,ssQra_ �sses dado$, g!a�de, r;iqu'eza de café, se cons- me�té' "abetwoa��, comI!reendi la.ção às aspirações e' esforç.os sentime'ntais, nem 'simplesmente qu ,0$ esquecidos homens mal

estatlstlcos eram Citados CEm. �ltUI ,�erIQ'prob-lema para noss�s màlS tarde' q_ue. esse .áglOr sere- para manter o bem estar político \peIo fato de acreditar ou por nutridos, o_s semi-vestid,os; .a ;fal-

uma naturalidade' impressionall: '.
\

d' 'm It' I' 't
'A. �

"

., ..' ._ta de escQ'las para tantas criançsa
,

,

'. 'governante's, nem que homens no eVIa sp, u lp Icar mUI as e ecçnomlco !lo, Brasil, I� que leituras a respeito do 'momento-
te, mas para num Ilra de arrega- ínal nutridos e semi vestido en �ê.zes, até <tom.ar o ,tamanho ne-' recelremos de' mã� 'beijada� so assunto. Estive ,nas áreas p.e:'

cr,iadas sem tereI}! noção da exis-

iar os o1)1os.
,. o

.

:f�enta� '-
os' perigo�

-

das 's:lva: cessário d�, lutar pela defesa do trolife'ras do recôncavo -B�_hianQ. -t,ência d'o alfabê'to, .a: falta de as�

- ,

E 1
sistência' médica, e tantas outras

.
para' colherem ,a bor,racha, "'Q �ca- que e nosso ,e._CQ1lt

..r� a ,elXplora- . pe 'o que ela representa e /.

-

d tr" .

I
' Vio. que' faz a Petrobrãs. na':-' ,�coisas qu,_ 'nos -faltam para viver-

�au e que',' quem explora, quem
çao os ces ap.g(nrc;>s., , pe' _o

'.

qu� .
ela. realinente é, seda

, queles campos. Sujei as mã-os de inos num' pérfeito 'clima dê satis"
quem leva o "Iul!ro' grosSO' mes- Nos dias atuais êsse amár, te,IIi fugir'a lu� da verdade, nãQ acre-' ,

A

. .

d'''' I M
óleo b·ruto ·e as lavei com esse façã,o, SÓ e'xistirão como triste

mo, .sãQ companhias estrangeiras, como trampolim de luta a ind"s- ..
, ha:, a. eSI!:lo que nãQ fôss� eu

"d mesll'fo.· ól�o 'já transf.ormadQ em lembrãnça de, dias passa.dos.,Isso não me contlfra.m, apTendi tria' p-etrQlffera brasileira.
,. ... mi)vi.o po,r êsses sentimento's "',�._., , .

, ',' \ . ,gasolina qüerozene e dieser." . Por que ,des'ejo t d .

mais tarde. - M'e'lhor assim foi, 'de' p:atriotismq' teria que' con'ce�J " .

u o ISSO e
, � .' ,

,
• ,Ob' A 1 I.' d

'

.

f L
'

, " .,'
p'Ol' qUj) presenciei o' de.senvQlvi-

menos um- motiVO. para 'uma 'm- Apego-me,' a ela dR mesma ma- ,e-�a como-a Icei"ce e um u.u,
T'

' E' vendo .o,;petróle-o' jorrar das mento da P�trobrás Abfância tr,iste.· .n.<iira .!l,ue· o homem apega-se ao
1'0 .l'ico p.ara llQSsa, terra, por ......

-I ., • • '''. .'
so re o que

,
e,!ltran",,!1 da �erra bl'asllelra, rlltornar(li a e'8àeve,r dand-o exa-trabalho para me,nter o bem es- questões de lógica. Sou dos que como sangue

.

'd

-'I
.' .

.

.'..
� en.egrecI o.

que tas

eXPlicações,.
,acredito' que elaE se amei'o BrasH, com org�� t.ar d'a ,fam,ília. �esm.l>·porque' a,.' adm.ite.'m q'u.·e,. "fugir. a luz é 'se'r cansado d d b I

"
,

. "e ormlr no SU ·SÓ o seja realmente a· re'denQão eco-lho infantil, quan4Q OUVI os da- mdustr,.la d"o l'etroleo, através ,de. ladrão ou'i"'no',rante�"
'

acorda's b t t·
� .

• .... �.... .

",_:.
- fi. 11 sç e can an e ao e'n-. aômica dQ Bra·sit. 'i

RIO, 17 (V. A.) - O gen .. ao lI4inistro da Guerra co- que-o gen. Lott vã deixár o pública. A decisão em trans- t rechal, o Ministro da República. Marcha da Produção. O gen.

Lott,
-

MUlÍstro da Guerra "rneçaram a se articular pa- Ministério da Gu,erra. O se- ferir 9 oficl,al' pira ai reser-
'

'Circulos ligados ao
' cate- Nessa ocasião 'ti ,&r:: �u:�its� ,Lott teria tornado medidas

desde 24 'de .agôsto de 1954, -ra desmentir a noticia; na grêdo absoluto com que o va é-do presídente que, en- te atríbuíam ontem à-noi- chek teri�, dado'�a entender' {ie repressão ao movimento',
deu entrada 'ontem na Se-! esperança <te ,poder�m sus- gen. Lott, manteve a sua. tão, assina 'O, decreto. PIO: te a atituC!e dQ,gen. Lott ao ao gen.,Lott lIue.não- estava dirs lavradores sem se inte

cretaría da Guerra, horas
,.
tar, depois; do pedido o pro- intenção, entretantO' era -movendo o 9fiejal ao ),l�to seu· descontentámento� em de acôrdo com . a, atitude' ressar em saber qual era Il

antes de embarcar"py.ra Ro,.. cesso,
. .

Interpretado nó ,Pa,láélo, do' � stlp;erior imediato.';_ ·l!a.· re', �onSé,q:üên�ia
'

��, uma eon- que o Mfnistro'c d!1 Guerr,!], opinião do
-

sr. Kubitschek
ma, a um, pedido de trans-' Catete como um smal 'de 'serva, o gen. Lhtt sera' .lrta-' ,vel!sa, b,avldà, ha, dias" entre vem tomando em relação à

-

sôbre o assunto.

;�lift;]���l; ?���i:';���ü�� f���?����� MEII1� fIE NUIU' CIPlTIt· NU _ CONGH��-O 'NTEO· Tribunal Regional
����!:7�q:r::!e�;�0t.�'·i�[�:i�Tst�:g���ag;:&�� ci��e�:rditéa:n!àr:::��rJl� c 'NICIOltll'� -11f -G'·II'VPUL·O�GIA BD .BIIPN0.Q. :: •. 'J:D:.t'Q .•

' VERB�ei��. PA•

.
Logo 'que tOJll�ram conhe- total. à ���retar!a d� .Gu�rra,)iú?, .. H '··l'B,� 'Il' llUU

.

11 D· UI} UO B liDO
CImento do pedído, quando, I depOIS de opil'lar, eneamí-

.

c·

'

.i
" "

c
•

r r' », r
-" ' "

-
• GAMENTO DE

O general Lott já havia e�- � símples pedido de tra�s- nha O. proç.essO- a:ô MlfiiStr? 'Seguirão hoje; ,peIp avião.,

i.n-I'ti'íêi.�'
Qa:- Ilustnes

0, médicos de O coriêlave. a sêr instalado ho-

barcado� para Ro�a, .os 11-, fe�enCla para a r�serva n�o ,d� Guer.ra'-:'J,lue".por :su�'ve.z; �ern�ci.onal <Ia ;Relll Ae.!'Qvi,a_�, nos-s� cida-de, ,Drs: .Zulrnar Lins je, n,QS amplos salões- do, Morea� FOTOGRAFIAS
. deres mIlltal'es mals hgados slgnifica necessa�iamente .!) leva, �� pi'tl�l;dente da Re- para Bue'�os Aires, ',onde parti", , "

- Palaee .Hotel e .éom a' colaboração O desembargador Alves Pedro-
. ,

. " ''''''õ r', 3 ,/I -)J '1' cillarão dp C,t>ngr�ss�r Interjra- J;Jeves. Renato Costa e Newton dos principais órgãos especiali-
sa Presidente do Tribunal Re-

O MAIS 'ANTI 00 DlARIO DE S4NTA ÇA TARINA _ . .1'1. c

...,.'\1 '\I' _ cional de Gin,ec?lo,tI.� e Obste- Avila. zados ,da' capital argentina, reu- ., .

hirá os ni.àiores especíaltstaâ do g iona'l Eleitoral, dirigiu ao Mi-

sqtor , 4a medicina: mel\�i�I\IdQ. "nístro Rocha Lagôa; Presidente
-Oâ nossos d-istintps e' h'áJjeis ,do Tribunal Superior' Eleitoral,
proflseíonais serão acompanhados o. seguinte telegra-ma: "Faée in-
de suas exmas. espôsas, bem co. .,. '

ststentes [ustas reclllmações cre

mo, -dos nossos votos de êxito- li

fe1iz' proveito. 'dores (.JusÍiçá Eleitqra1 vg roga

V'ossêncià deterrninar ;.' distribui-

_-_--_-------...Ção êste Tri�egelei destaque im-

liÍA EM'NbSSA NOVA -portãncia dois' milhões e cem

EMBALAGEM' COMO "rntl cruzeiros concedida pela Re

SE PREPAIl}i U� �BOM solução', número 8.514 vg de 4

.. ,

'CAF,E_Z,ITO
"[ulhç corrente áno vg fim aten-

....__-__ai"...r ..._,:der de'spêsas: éQm fotográfias
, 'eleitores' nesta. Circ'uriserição pt".

EDIÇÃO DE HOJE: 8 Páginas ._, Cr$ 2;06, - FLORIANO'P01IS;-_18- 'DE' OU,TUBRO DE 1958
.' "r ,.

AMPLlA A. REDE', FERRÔVIARIA
. '

�SUA ,FROTA DE�: LOCOMOTIVAS

apavorava.

F,iquei empolgado,

A prQfe'ssol:a, e olhem qu,e ela
era mrhha mãe. me· assustava

..- ",
,com sua v'oz fir�e; �os col,egas
'me. assustavam, era.m mais subi'

, dos do que -eu; tudo me assus-
- Então,' o ,:Brl!.sil. ,é o. p,aís'tava e me' diminuia.

M• . J , mai.s rico do mundo! - disse
as, c_!)m, todo aquele n;l:eu in-

teri'�:r e exterl'or f .para minha prof.ess.ora quando
v uncion!'lndo

ia para casa.
'. para me d€ixar peq.ueni.no', apren
di coisas que significavam uma - Mais rica e o mais ,bonito

p'otência: "o Brasii é o JÍrimejro' - resp'ondeu ela, representlln,do
país' na produção de café;

ocu-J
seu papeI de mãe,brasileira,�mil

pa invejável' lugar na. produçãQ Iher patriótic,a. e e�ucàdora in-

da bO�'racha, cacau" trIgo; fumo,' fhtmada de CIVIsmo.' .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



FLORIA,NóPOLIS, SABADO, 18 DE OUTUBRO DE 1958 'O HAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA"

O que o Poder Público não po

dia fazer era causar· prejuízo
aos autores, como o fl\z" nas

obras que empreendeu na rua

pública .

,

. 'Direção de: MILTON- LEITE DA COS'TA e RUBENS, COSTA na�::e� �o�:' :::o::::a.a conde�'

cOln�::�aç:: ciiilO��:��2,�bL�; J. O' "R' I' S" 'p' 'R. O'D'
.

'E"'N' 'C' I A
-. éonstruira�1� s�as

.

casas sem' Cu'stas. :p�la' ap�iada:
aprovação do prévio loteamento Florianópolis, 29 de. maio de

Relator: Des. IVO GUILHON
'.

PEREIRA DE MELLO
"ros de' arrhno para so lidlficar o

,se vê na. fotografia. de
-.

,fIs.' 42, e sem alvará de licença, não é 1958.

NUNCIAÇ:AO DE O'BRA NOVA-
barranco, pagamento de prejuí- 'oferecendo perigo aos moradores menos certo que 'pagaram multa, ALVES PEDROSA, Presidente

� PRE'DIO, VIZINHO _ RE- ZQSl nOl1orár.ios de advogado, e a' das casas (fls. 27 e 28).' continuando a pagar regular- IVO GUILHON, Relator

BAIXAMENTO DE VIA PU'BLI-
suspensão do ato.

. -mente seus impôstos, ficando, ARNO HOESCHL

Certificou o oficial de justiça
r'.....�=n:-�=

...;..:.--��--....;;..;.,_..::::_..:.....;;;..._.:;;;;....:;;",:._��_..:..'...Pi.A::DU:.:.;A:._�P:E:IX:OTÓ.CA - ,CONCL,US�O DAS· OBRAS
......

.

.........0.;_...
a conclusão das obras,

- P�OCEDENCrA DA ,A:çÃO
COMO

'

INDENISATO'RIA
'
A ré, citada regularmente, ofe�

PAGÂMENTQ DE, PREJUIZOS.
receu contestação,

' alegando se.

tratar de rebaixame'nto" de via
- Pode ser objeto de nuncía-

. púhliea e não de obra nova em

ção de' obra nova o rebaixamen-
prédio vizinho, como refere o

to em rua pública uma vêz que
- .' art. 384 do C,P.C. Via pública

consider.a-se esta última, como '

não se pôde constderar "prédio
prédio, 110 sentido de fundo imo- .

vizinho". Aduz 'mais que' os pré
biliário.

.0 ·,.U R o

ça da Prefeitura, sem loteamen

to algum.

Maria L. Martins
Eu nunca pronunciei palavras de carinho ...

0!1 v indo-as, semprg e sempre, .aos poucos -fui guar
.

�an�
As expressões 'singelas de quem vive amando,
Ou sejam "meu amor", "querido" ou "meu benzinho".

E' que eu não encontrei, no meio dó caminho,
O sêr que me trará o que ainda está faltando

À minha vida alegre. E, assim, vou aumentando

O puro e ingênuo amor, aos poucos, de mansinho.

ri�, de acô rdo �on� Q próp_:io pe- O Juiz julgo; improcedente a, Seguiu, dia 11 do

corren-,
ram as candidatas, e, após

'?a Ble� "

dido da. inicial. ação, considerando a. rua bem te,.às. 5 ho!,as da' �anhã,. a decis.ão impa.rcia.J dos juí-

Transcorre hoje o ant- _ sra, MatÍa da Graça Vistos, relat�dll� e dis- público e não )'prédio vizinho". r�mo a Sao. Fràncisco do

I
ze�)} anunciado que pa-

versário natalício do n05S'. Monks ,',' cutidos êstes
.

'autos de - Sem iazâ!> a sentença. Sul, um� cl.E!legação .

com- r� Rainha .,da ,UCES i958-

prezado. conterrâneo Te- ....,.. srfÍ.-A.lice,C. da Silva '. '�pelação ciV-Ú'fi:i 4.280, As õbra� feltas em �ma rua posta de membros da UFE 59, foi éléifa a .srta . Aidê

nente Silvio Dias, brilhau- _ srta. Selita Silva da comarca -de Florlanó- podem ser o-bjêto de nunciaçã� e UCES, para fazerem par- Dib Antune�,
1

da União

te Oficial do Exército ser- _: srta, Ondína Area-S.' "poli�, em que;, são ape- de obra nQva.,E' o que' decidiu Q te do concurso da .Raíníia Lajeana de Êstudantes.
vindo presentemente no _ 'g'l"tá. 'Jantiira Gall6tti .lantes Geraldino Luiz Supremo Trib'unal-. Federal, em dos Estudantes Secundârios Para 1.a P,rinc�za _ a

Hospital Mílitar desta Guat _ srta. Maria de Lour- Vieira e Francisco Cân- Rec, Ext. 3i.952.
. de Santa Catarina, realiza- srta, Dorotea Lorgus, da

nição, onde foi recentemen- des Medeiros: dido Borges e apelada a Também o Tribunal de S. Pau- do naquela cidade pela União de Estudantes Se·

te classifícado, em .vírtudr Prefeitiura Municípal: 'lo, assim se pronunciou: Agremiação Lítero Estu- cundáríos de Itajaí;

de' sua r.ecente promoção. Enlace Eni Silva AC�RDAM" em La Câmara Ci- "Considera-se a via pública - dantíl dessa .localídade, e- Para 2.a Princesa _ A

Oficial de mérito, por- ' E'rico Porto vil, ·l1or votação unânime , conhe- avenida - também como pr.édio, )atrocinado pela União Ca- srta, Díon., Nunes, da Avancini Dutra de Azevedo, re-

tador de uma brilhante fI)' ce·:t: do recurso e dar-lhe provi- no' sentido que a lei dã, de fun- tarinense de Estudantes SEl- União Ríosulense de Estu- solveu conce-der-lhe o Diploma

Iha
: dê relevanteg servíçcs Realiza-se, hoje, civil é. méIlt'o, para c.óndenar a ré a

L do.imQbiliário.
cundâríos. dantes, e Título de CAVALEIRO-C0-

prestados, ao' Exército. e a religiosamente, o enlace construír o muro de arrimo

re-I �Podem assim as ol>ras que se Estiv·eram pl;esentes a Na tarde . seguinte, foi MENDADOR daquela' ORDEM,

Na·ção,.o distinto âniversa- matrimoniai. da gentiL se- �lamado pelos !lQt�r�s ou' a inde- acrescenfe�\ em uma rua ser ob- êsse conCurso, além dos re- of.erecido pela entidade 10- por Decreoo n.o 840, assinado e

daI}:te é.: p.or��dor de c!')nd,e" nhorita .,;EIÍi. SiJ.va, aplicada 'nizar-lhe' os ptejbizos ···causad'os .

Jeto de nunciaç_ão de obra nova. presentantes de várias Uni-' cal, um cO,quetel às candi- selado na Cida-de ge São Sehas

corações .: qUê bem.' àtestam 'Epfermei,ra elo" HO,spital de. à�nl�i� honorárí�s 'd� ""advogado. O fatll de'. tratar-si d.e '�obJ;_as ',ões muniC'ipais, O jOl,"nalis' datas e l�epreGentantes, das tião dQ Rio', de' J�neir� no dia

O destaque qUe desfruta .!;l0 Caridade, e filha do casa;! a razão ae 20% sôbre' Q valQr da 'públIcas' nã� constitui 'impé�ilho ta Miro Mora!;ls e Sr�., � 'diversas uniões, 'durante, o '27 de S�tembro ;.p. e' 'cujo Di

seio do Exército, onde é JÇlsé Francisco Paulo _ d�" causa ou sôbre o tota'l da indeni- ao ajuizamento de ação de �un- �cro�istà sÓcial ê1â' Rádio' I qual fizeram usó' âa pára- plõma .lhe f04- entjeg�e pelo Gon-

muito estimado por suas Maria Rita Silva Paulo, zação.
'

,'Clação de obrá .
nova". R.T. v.; :Mirador ·.de 'Rió do Sul: � 'vrá O Secretário Geral da sul ,.bande'irante' ,:Ia Soberana

qualidades de carater e de .com· o jovem E'rico Silva, 222/194." Dalila It.osa e ,a srta. Lia� Agremiação Lítero Estu- Ordem, o CeI. Dr. José ,Bresser

coração e primorosa for- operário e filho do sr. Ar- Os autores são proprietários i Mendes" Rainha da UCES dantil, o colega Dauro Sta- da Silveira.

mação moral, ao pa.r .de .ex· gentino Porto e da, CecHh de dois lotes de terras à rua' N.a hipótese as obras estão de 1.957.. . . I zai:k,. o Presidente da UCES '

I . ,
Ao màis jovem' ,Comendador

celente chefe de família. Porto.
Pro�ss·õra Antonieta de· Barro'!!, J C�oEéluidas, dizem oSJpróprios au-, Ce�,,�o.r.r.,e.ratn ao. títUIO'j- A.ltair Aco.rde e o r·epre-

_
.' � t h t

daquela ORDEM, nosso pres'ado

As muitas homenagens,� Tanto. -o ato, 'religioso Cl);- 'o,�.de.,.�().n"s,trulram ,.suas êas.as.. tor"�rs, na inicial, acarretanao-lhe' ·as s',eguIll es sen 01'1 as:. sentante da ;l]niífo Riosulen- ,

A
." '" f" D N R

e e'n1Jnente amill'o, que s,em dúvi--

de que ver-se-á ,ê'ei'éádo na' mo .0 'civil, rea.
.Jizar-se":ão ,le�an:r.,g.ue � cre eltura MumcI-

, en:l'5.p,es prejuizos, daí ter a ação tone'· unes' -:- .. aIllha. se de Estudantes. .

.

I .

d
da é uma das figuras de grande

_ data de seu aniversá:do na�" hOj-e, à's i6 hor��, na 19r�- Jpa'l.-�êz�:;:�lil'a.s idé� reb�i-xam��tó ;.:.:én.h�;q·á �oni'o .jn.d,é�í:a:õl�ta,
..

s�_iI_t.....�
'a :y':u�o_',Ribsul��se de E��'I A D:oite., n., o. -m,.e�mo clube, destaque da Nobreza

,

talicio, os de O ÉSTAD'O: 'J'à do\M.�ni:no ,Heucs ,e sei'áil da !;'u� ,na alt�r,a de se'ls m.e..!a:oS' quaTCIller mamfe�ta,çllo contrárIa!; ,tudant.es (URE)
.

realiz'oú-se \m1a' 'Soi'rée ofe, 1
continen-

. -'

I
.. �'

. . ..,
.

. ta, nossos melhores vótos.

, se' associam com satisfação. paiariiÍífã;40s: 'no r�ligioCJs·.)
do nívél. d� 5010, CaUSÍl.�d� .llnor� , lf,�'n��ste po�to; �P�Q����n_i '(IS , �.arle�� �a�::� .:Cost.a' - recida

_

à nõ�a ,Rainhá �lei Parabéns jQvem �arão e Co-

f(')rmulando Os melhores vo- por parte da nQiva a g,rta. mes �reJulzos a'os predJOs -dos
I

�ut.Ol'e'8'
o

.p.re,JúIZO
.que

trverall!.' Ra�.ha.
,da

..
UDlao..

;F�'(lrlan�-I
ta, '� às

out.ras,.,candidatas..
me·ndador!

tos de felicidades. Bertilde Lima :e' !:Ir. Abilio autores, que ameaçam desmoro-, com o. rebaIxamento da rua, em pohtana d- e Estudantes Figuraram ,cómo compo-

- Garcia e no civil o sr. An- nar. .

. seif m!,.B·os d� altura,)á tendo (UFE)
.

'nentes da trCES, Os colegn�

ANIVERSARIOS tonio José Paulo e Isabel PedÍl'am a construção de mu- desl1)orona�o o terreno, como
� Ivo1íête Mafra _ Ràinha Altair Acordle _ Presi

. Fazem anos hoje Botelpo Paulo, �: It· , '� ,

.

ii- )
da U?-ião �studan-til Brus" çI,ente, Ondino Vieira _:_ Vi-'

"�!'l1���
_ sr. d . Artur Ba.os ! Por parte do noivo, no CuMPA-NHlA'SiDEKIIKUICfNj..ft)NlL· qu�s;: JUE�)' .

ce Presidente, F�ávio Oa,r- ;)

sr. Waldemar Vieira religiosó a s,rta. "Zeli Porto ..

' .'c",". "
.•

_ ,.,'
.. . LigIa Mana dos Santos doso _ Secretário Geral,'

sr. Arnoldo Peiter Fi�. e Ari Santos e no civil o PAGAMENTO' D·E- �t,nIV·lnE'·L�·D',n("
.

'_ Rãin}.Iá' da'União E{stlt': SarancIy Sarmiento _ Se�

UlO' ",� . 'casal WJlson Buchele e da. . ,,'.;, �
"

,,'):�;" ' � ,�:.I' ,.M�f; ! /"·L��n.t;�I::1�ba-�erls\l. (U�'l') cretário de :finanças, Wal-

_ ,ú-i'ã: .Ivonete Senna • Zelandia Buchele. r _ A C.S.N. "co�it�45i"��&��� �jSt��'%"4!Í�t'� V � :t:�l;l�aA�ara�V�::_ R�i- tel7 Nl,lnes \
_ Tesoureiro De'od,oro 33 - ,Fone: 8740

. "_ sr� Antonio' Álves 'da Aos nubentes bem como l,artir "do dia 3� do·,(!.�ft��é::��ra , ;�',' -�le���:::ii:>êi:X-i�: �_!';�.a<,�ªw:, {\-�J:elJl:iaç_ã:o, �ít�,r?, ..Gera� ,,,,t, .

-

,.

Cruz"
'

aos seus dignDs progenito- à Ay. 13 de MaiO, N. '1�. :"'.. 7P;)Vj:qa:r:t,';�:;,?:l:P -{hVi!4:engp/ ,�t�d.:,-llt�t {A$'.iEJ-,' "

..

� ,-' E ,a�Un�g ,�lol."lan.()'Poh;-

_,-;": sr. Agen9r Póvoas Jii,!- res,O ESTADO formula .elativo ao 1.'Q s,emes.tr:- ;QIiÍ;),,9'58j.'�CQ'y�e:sp'onp.e�.te;�a>10%�: :A_t�� '�ib tíit��e� ---:-�a:i�, tan�' �de�,IjJftU(�aY�$ls;, f�zia-
ni@Í' . "I ! ,ós melhores votos de felici- ao ano.,

�. ;/_' '-:< ., };'. .'

,
'l!ha. Ul! .. Umão_..JjJlJean�.�@ ;;,Se· repre:s'ent�r. pelos, çole-

� s�a. 'NatáHa .. de:'Almei·- dades.· li _ O pagamentO-'a 'q!Ue,' 'se'�ef,el"e 6:preffén:té� Edi" :J'istg��'��_es:. (ULE) . �';' ., ,'-"5' ,gás \�.
' .'-

�:.� .:
"

. -'

Vende-se" u�alemão marca

_, tal, sc.r.á efetuad� dentt.o:·,,do .p,gi-1��:&,: �gip�,���i.:tid�O �Btt:&,
�
� .��r6�eà 1Ló��us_ - R�i-, � : Loa�r Fin.:,;, Pre-sid�Jl-� . "KLI�GELM�N�'.' pelo pr�-

;
30 d'J corrente mes ,e ap6o:e; 3l:,.�é.! J�n�ll;01de, ��,P.9�:'. '. i nha: d� ,,-U9;ã? "de '�S�tl��:}. J�, M�l'.!� N�:nê� :- :S�.re ..

, çõ� (J� 7O:.IUrÕ;OO:�,T�átal!" pelo
, " _i"'- .

•
-:

"

.,.J
_

'

•.

'

•
�-

•...._.
IH � Para êsse fim íQ!! áe-iórttsta:s, 'de'vérão eó,mpa'Íle-' �_t� :S�.c;un'âar,I?s, âe '!ta:.J�i�parrQ 'Ç--eral, Ernani 'Leal '_, ' :

.. (.()it�.· 8223. ; t,

.�.�"•.
'

"
�"'I' 'C'..08.··.5.··;..�.... �:u.'Ir.' ceI' munidos' da iJldispens�veí':;pi�"Va de<'ídén�i�ad_e; é "d,e ;çu�SIJ"e' a 's'1<€a'. 'Marli:. �'9:;"j

Te�ou�ir'o "GetaT_' .
- '-. 'oI' w._ 1:' ",\",:,:",�? L, .•';', .....

-

W., '...., ,f.' 1'1:'. . .
sêlos de recibo às salas: "715/�-17f '<lentr,o:;do .hor,átiõ ce

! rez1�h�� g�m�.s:,·� ·R'a.lnha.
,
A Sl'�a-. ,Ma..�Jene,:: Laura', .', � MA'�ElR:AS PARA

". ':)A,.I\t�f�l(,rgiéa' Ate,nas' .ínstalgd�,c9m. m'á�uindrio 13,30, :IS 16;30 horas.
'.

' :' _. '{>". ;
• :",'. '..,: :;� UJltta!?T�d�l�'en��'<�E:l< �s�, ,'�o'S:ta.� 'Rai�ha .de�ta '�n:i: : ÇON�t:}:{VCÀb:,

.

, \ m�é!er;-;' ��t:r em condiéões de aiendê.lo,ern qÓ.al�uer pe. .

1 V -:- Para atender, entretal}_to� ..ao<��a�?� . �ú,�ero. -" :u-d�"e� }�VE2" -:,' __ 'I��o, , c�m ,aeo�palilfi�h't� e, j I �{vIA�S'. �,TEN'(0URT
, , • (te a'!lOn1stas que geralmente cotlln.arece nos pl'1tne_Ir'O� _ ��,:ra:m oJjs�rvaél,oS' ,nesse. este.report-el'-'I· ..

' ", (41$ 8AO�
.. ·A,·R.6 • rONE )nO?

�

, ,t djdo de .e::;Q4aqrills áe fetro par� 'q sua construção�
.P 1 '

b I f' �
a

�" ., dias, os' pagamentos ,entre os,dias�O 40 corrente:e,7:"de j.c6ncpr!f",a e:..z;;t: 1si,ca�e,,," �,oIllPonentes' -da. .UC�S �:-:�!IGO p(j>ltsIJo criMIANI

. ''''''':�' >< r
'

no���bro p/,vindouro serão feitos .a�'s. �cipnis·tas: '6.tl.j�. ,(y .��� �_ê _

cu�tura' de .c�da'l' seg?'ir8/� ;par� Ri� do .,l;;��,' ,'<
'

pnm(llro nome correspondente às llllCIalS I da 'escala �andldªta��, P.'ara tal, na.. a fu-p. ,de: p,f6c.eder,em ar elei- .

abaixo)
/

.

tarde, daqu,ele sábado" fo- : çãQ da',,união Riosulense de

A .. • • dia 30 de outubro. ram � submetIdas a um

tex.-,
Estudantes.

B' C D e E " 31"" te de Dlsenvoltura.

F' G: H· e I
• '/ • .

" 3" novembro Mais tarde, à noite, numa,' MáJ;nio Melo'

J 'e.K .. ..

" 4"" elegante SOlree, nos salões! lReporter de "O Li,torâ--

L M e N ..

p' 5" "
.

do Clube Cru�eiro, desfila 'neo".

�:aPi � ..e,� .,::':';::.:: .

.

-O E"jl�A�rfl)'E (E;R
Estabelecimentos Bancários. dias 10,,11 e 12/novembro
(para apresentação de documentos a fim de ser proces'

__----�-_. �ado o pagamento).
'

·...

<7T-�:lr.
. \' - Os acionista. re,lden�, no interior que nA.

"\1]1:\
'. � I possam comparecer pessoalmente ou por intermédio de

••••.

'11,"
11.. prócUi:adores para o recebimento de divid·endos, solicl·

.

".,'
. :li't '1Ir- tará" o pagamento por' carta ou telegrama correndo as

....... 1 �k�, _:__� desP?slls de remAessa POl!' �� conta. Ou_trossim1 deverão'
. I .. A'--' EmA'tI!. .mdteal'. o. endereço atual, numero das re.spechvas t!au·'

1

Metalurqlca T '� tela'! ou títulos' e o �eio de,sejado p�ra a ,reméssa.

Rua Padre Roma n? 19 a 23, Florianõpoli)· S. Catarina - lone 3864 VI � P�gar-se�a, tambem, no:s d.las corresp?ndent_:1\
. a ordúm 00 Item IV, a todos os aCIonIstas que alllda nno

CONSERTOS EM GERAL recebtram os dividendos dos ,exercíéios anteriores, fi,
cando entendidor porém; que a partir do dia '1.0 de feve"
rei:ro

_

de 1959 (inçlusive), o primeiro semestre de 1953

p�'�.<,reve,r� em favor �I,l..COmp'anhia �a fo�ma dos seus

Estatütós e da legislàção -em. vigor.' ,

�, .,'
,

viI'- Enl vi-rtude do pogamento ,de dividehdos a_3

t�ansfüênci�s de ações passarr a, s� realizar no eXIle' I
ihen�p. de 9 as 11 horas, exceto aO's sá.bados, enquanto
dura" o referido pagámento. \ I

. Avisa se·us clientes que após estágio no odontoclinica do Rio ViII _ Ficam suspensas as transferências :de ações
,ge Jane'iro. Atenderá exclusivamente crianças, a partir de 5 de no dia 22- 'do corrente-mês.

outubr.o, no horár·io de 13':30 'as 18 horas. As c·onsultas poderão Rio de Jan'efro, 8 de outubro de 1958
ser marcadas pelo telefQne 3718 ou diretamente no local à rua (Paulo �ont�iro Mendes)'
Fe·Jipe Schmidt,. 39-A: Diretor Secretário

E guardo-o só prâ ti, que ainda não conheço,
Que és tôda a minha fé, ideal desconhecido,
E tudo o que a meu ver humilde, en�ão, mereço!

dios foram edificados sem licen-
E, quando eu te encontrar, num verso comovido,
En saberei 'dizer, alegre,. no comêço :

Benzinho, és meu amor! Eu te amo, meu querido
'

..

- Goncluidas ,as obras, trans

forma-se a ação em Indenisatô-

Ten. SILVIO DÍAS

. "_ .....-.-.__....4.

,./
�-_.-.,."" .

J()�.e Urubatan Afonso
Q'l'e Jjelo espetáculo da Natureza
é o éntardecer !.'
À: minha direita, o campo;
ao fundo, o capoeirão de onde surge a' floresta
A esquerda, dist�nde-,�e o mar ser�no...

.

Pare.ce que tôda a "natureza"
.

é L�mada po,r uma medorra ,e pelo enlêvo:
é o

_

pôr do sól!,..
.

T,em'se a impressão de que 0- astro-rei
va� afundando lentamente no ocêano

'. e, () horizonte 'parece incendiar-se!".
Da r:or<?sta, ouvem-se os mais variados ruídos:
é li vida�noturna que começa.,.

�ql;i, surg·e uma luz... acolá outra, ..
qe ' pirilampos, 'talvêz?,

.

No ceu,'timidámente,
surgem as primeiras estrêll,l.s,
e, em poUco, o firmamento''',e a ter,ra tôda
confundidQs pela mesma luz,

,
"

,
",- -.

páncem go,efl1ag ,das mais puras,
.

at;radas �ôbre um pedaço de veludo! .• O'
É como se o sól tivesse reunido
a"'qüelas gemas preciosas e brilhl!ntes
.par'l a festa dó acaso!.... ,

Fioria:nópolis aos 26 de Jan. de 1958
----------------���-------------..--------._�������--����������--------._��--�--�-�'��-------..._.--.--'�,�'----._-�y��'--'-'-'�------�--..�

t.1RI : -1ti 's;,:'>C:UtJlJt:· -� •.. lai·fé ···:dê -Ift'ir.rsãriô
DIA 18 Sábadó�:\"- TR4DICIO'NAL 'BlltÉ",D� GILA· "EM (O�EMORA'ÇÃO .'DOt"32�O 'ANIVERfIDrO' ":',1)0
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Dr.�. ',H4MIlTOR� fi fEIR'AII
CIRURGIÃO D E'N T I' S TA

'assim, com as suas situações re

gulare perante a Prefeitura

Municipal.

DISTIN(Ã()
. ,

O Grão-Mestre da 'Soberana
Ordem dQS Cavaleiros de São
Paulo Apostolo", o EgrégiQ Prof.
Dr. Sebastião Salvi.ani "reconhe-

,

cendo a Nobreza Moral e-a ação
eficiente em defesa da Civiliza

ção Espiritualista e pela Frater
nidade Universal", demonstradas
-pelo jovem e EXl11o. B.arão Hélio

(A S A,
VENDE-SE UMA DE MADEIRA

. ,

COM AGUA, LUZ E E$�OTO, Ã
RUA OSMAR CUNHA (TRA-

\VESSA
SANTOS), TRATAR À

RUA TIRADENTES, N. 9.

Refisfa "ÊsluIHos"
Revista "Estudo.s" cumprimen

ta os seus distintos leitores da _/'"",
Capital e d,o Interior <!��C
de Santa Catarina. CoIiYa trans
ferência do seu' Diretô\l' a esta

.Capital a direç�o e a l'ád1riinis-
tração não poude dei}l d

. ,cal' e se

�essentir tempo'l'ariamá..t' .'"_
- "\ e, """

sim pedimos aos 110SS'OS. t.-". ima-
dos assinantes' queiram re

•

.

a demQra da cobrança <Jas a;:i.
naturas, que por, um .encarrega
do devidamente credenciado será

feita nestes dias. Os núme'ros

3 ,� 4" a'�'ste ano _aparecerãQ em

fins, d.es.te m�s, re·sp. Natal pró-
.xill10: .. ",

- . I

,

r. Antônlo Loebmann SJ

"Estudos';

C(tZIRHEtio
Precisa-se de' um cozinheiro

para _trabalhar em \Im r.e'stau-

rante' na cidade de Joinville..

'Tratar no Hotel La PQrta Ap. 311
I

smente hoje.

·Encontra-se 'uma bôa cos

tureira na Rua Almirante

Lamego, 101, Confecciona

qualquer' pe'ça;

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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,,' Oferece o que há demeís
"

.

'

-
.

.
.

. ,

,

r-

EÓl Eletrolas: 'de, Afta" Classe,
,

-

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

! .' •

"

.
. ,

)

o

, .

I
.

. SUPER ALTA - FIDELIDADE .

.. .

I

'\._ .'

•

f

\
•

'o ,

.� .

Notável-Pequena Elefrola - com tocadiscos Phllips
,_.

r
•

. .

..
.

',' 'Pel� 'crediá'rio meísanti'go do Estado ,,'
-

-
"

.

.

.

.' -.'-
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Motor Marítimo «PEMTAr'

.. " '

fi' '"

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

". FORRO
_ c 1 .

1R'� �,Os BITENCOURT
'C�q.eA:OARO ' 'O:'1f li')'
ANTI<;O-I;>EPO:>SITO O .... MIANI

. i,f
- -.,�'

-

-._._--_._---,----�..;:.;..

Departamento de. Saú_e Pública·'
, PI'anlões "'dél!fàrmácia�

Nê·s de 'Oulubro
-. '"

11 - Sábado (tard�) Farmácia Vitória Praça 15 de Novembro
12 - Domingo

-

Farmácia Vitória Praça 15 de NovembrQ
is - Sábado (tarde) Farmácia Esperança Rua Conselheiro Mafra

19 - Domingo Farmácia Esperança Rua Conselheiro Mafra

25 - Sábado (tarde): Farmácia Moderna Rua Joã� Pinto

Moderna
�

�6 domingo " Farmácia ' Rua João Pinto
�TI. _. ,

.

vO serviço noturno suá efetuado pelas' fàrmâcias Santo Antônio, No-
turna e Vitória, situada's às rmis Felipe Schmidt nO 43, Trajano e Praça 15'de
Novembro.

O plant�o diúrno cClmpreeFldido entre 12 e 13,30 horas será efetuad(l
pela farmácia Vitória.

ESTREITO
5 e 19 domingo Fa;rnlácia do Canto Rua 24 de maio, 895

12 e 26 - Domingos' FarmáCia Indiana Rua Pedro Demoro, 1627

O 'serviço, noturno senJ, efetuado -pelas_farmácias do Canto e Indiana.

A presente tab'ela não poderá ser alterada seni prévia autorização dês'
te Departamento. �

., . '

\ Depa.rtamento de Snúde Pública, em setembro de 1958.
, ,

.

Luiz Osvaldo D'Acampora
Inspetor de Farmácia

"0 NAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATAR.INA"

Rua Couelhelro tfaf·ra 110.

Telefone 3022 -
.

Ca� Pt"�.) 11.

Rudereço Telegráfico ESTADO
D I R E T 0'8'

Rubens de Arruda R....
GER.NT.' .

DomlDgo. Fernandes ele Aquino
RJilDATORES

Osvaldo Melo - FlaVio A.mJII _ Dru SUva -

Andr4 Nilo Tadásco - Pecho Pauto Mac��o - Zurl

Machado - Corruponclente no Rio: Pompili., Santoa

CO L A'D O R A: D 0, R E S
Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodripfs Cabral
- Dr. Alcides Abreu ;_ Prof. Carlos da C09ta Pereira
_ Prof. Otnon d'Eça ,:_ Major 1'ldefonso JuvenaJ
Prof. Manoelito de Ornelas _ Dr. Mnton Leite da Co�',
- Dr. Ruben CostA - Prof. A. 8eixaB Netó - Wal�
Lange _.'Dr. Acri" Pinto da Luz _ Acl Cabral Teive _

Naldy Silveira _ Do.raléclo Soares - Dr. Fontour.
Rey -. Nicolau Apostolo - Paschoal Apostolo _ lImar
Carvlrlho e Paulo -Fernando de Arali).., Laao..

PUBLICIDAD.
Maria Celina S'ilva :.... Aldo Femandet1

Dias'- Walter LlDweII
PAGINAÇAO

OlegaÉio Ortiga, Amilton Schmidt
IMPRENSORES

DULCENIR CARDOSO WANDERLEY �OS
-'R 'E P R E S E N T A N T •

R-epre8entações A. S. -Lua LtdL
RIO:_: Rua Senador Dant.. 40 - 5,0 Auda� -

TeL 226924 ,_'- ---7- �----

s, Paulo�lül- �_ ��, IJ -:
__
----r-� Tel. 34-8949

»:
..-

S{'rnço Telegráfico da UNITED PRESS (U-P)
Historietas e Curiosidades da AGENCIA PERIO
DISTICA LA'l'INO AMER1CANA ,(APLA)
AG;ENTES E CORRESPo.l'DENTE.�

J!:m Todos 011 municlpiol de SAl'lTA CATARINA
ASSINATURA'

ANUAL .........• � " '" . . . .. ,.", _ ('ri .00.10
N.o .YU.IH .•••.•••••..•••.• , ., •• ,

.. 1,.01
ANUNCiaS

flrrlllo

�'fd'8Dtf� contrato, ele acordo com I tabela em vlror
, A direção não se responsabilit.ã pelos

eonceitos emitidos nos' artigos assinados.

SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS
.

"

DO
,I

'.

R ,A P,I D,O "S U L - B R A li L E I R O ".

l
'

;>. , f'., '
"

.norian6polb _' lúdld -. Joinv!Ue ...... C"riti�

�gên�ia :
Rua Deodoro esquina r

Rua Tenente $ilveirà

Motor ideal para barcos de recreio e para outros barcos símíla
res, além de esplêndido para motor auxiliar de barcos a vela.

W -Completamente equipado, inclusive painel de instrumentos.
Dispômos para entrega imediata, nas segui:ntes capacidades:
5,5 HP 'gasolina 80 lIP, Diesel ..:Ci'

11 HP - -" 80 BP U --

(direita e esquerda)
35 HP

'

'"
103 HP . "

5� HP�-
,-, 132 HP ,-"

�4,HPf-e "

·QRUPOS GERADORES - "P E N TA"
-

_

Quai�quer tipos para entrega .ímedíata -- Completos _. ,Com, �

�L
motores- DIESEL' "PENTA", partida elétrica - radiador _ iii

, UI filtros _ tanque de oleo e demais pertences; acoplados díre
lU t�,e�te com flange elastica

_
a Alternador de voltagem _ n

t�lfa�ces 220· Volts - com excitador -' 4 cabos, pant .

IIgaçao e quadro completo de contrôle; to� -t-orrJuntos estão
assentados 'sôbse longarínas pronto&-:-para entrar em funciona-

_ ,·�.,._.�to. '

"

�ltE1m�m_íooiRR:ES AUTORI}�AnOS PARA O ESTADO DE.
( SANTA CATAIUNA

MACHADO & Cia S/A Comércio e Agencias .

Rua Saldanha :t:arinho, 2 -_ Ep.derêço teleg:- "p. R I M U StJ
ex. Postal, 37 - Fone 3362 - FLORIANÓPOLIS

-

g�ê=�ê�e!--'-ê[#Jé!t§Jêélrélê_êF:Jf�F=lr#J�êêêSe

JDão Moritz S.A.

D.R. IULlO DOLIN' VÍ:ll�& ;6.
.,. D I C o -

llII»eclaUlea _. UIaOll, OU"I._,
Narll e Gareanta - 'fratameat.

,

eO.,.rael..
Infra-Tenaelho - NebuU.a.

- Ulira-Som _-
Da LAURO DAUKA

.

(Tratamento de liuualte 'Mm

CLINICA GDAI. .�raclo)
-

_

�", .. ;t'o(1';O-"'! ;- Anlflo-retinoleopia - aeceita !l.

"p'daUata em mol6aüal .e Se, ()ea1oa - .0derDo equipamlnto
aIloru e Yiu .rinúiaa. •• ·O.:atllolarilliplol'ia
Cara radieal daa lnllcç�e. 011.' (iIlleo DO .atado)
,I.. e cronica.,. do aparelho ce· Bor'rio da. • la 11 Ilór.. -

IIlto-arin'rio em amb". OI leXO. da. 16 l. 18 hora•.

-Ji)oençal do aparelh_o Dice.tivo Con••lt6rIÕ: - R.a "lcta'
e do liltema net"Volo. Meirelle. 22 - Fone 2611
Bor'rio: 10� l. 12 e !� le II' Re.idllncUl -. Rua Slo lDrP,

hora. - Consult6rio: Rua Tira, n. 20 - )'on. I' 11
'

dente., 11 - 1.0 Andar - fOlie:
1246.
-'

Da. BDIlJQU:I ..aJ8CO

M O, V E IS,' E M GP.. R'A L
- Reaidllncta: Rua Lacerda

I
\ PA.IlAl80

,

,

r • CC!utlnho, 13 (CUcara do a.pa· ... D I C O

R
c

s' S I a'·' r k
oha

-D:��e�.·:BATO O»l=:::_:::'::�a::!!E·:
-,

8
' J1LlIO Bo.pltal do. S.rvidor.. d) ...

, ,

.

,
.

'.

iJoeaçu do aparelllo ruplrat6rlo taelo.
\; >

-

�0.1'
"

-. " : , ,

' ", TUB.RCULOS. (Semço do PJ"ot. ..�•••••

S'
';-. " .

� ,1, . .

" _�IOGB.p'IA. BADIOSCOJ_'IA Andr-1')_.- '\

I /-. --,-'A'-'
I

••:'

,�--' �DL�O),O.
83 ,,_� ,n-e:1, 8740 Y"I' 'SI! I- ,1,,:' E, ",'" '�N 'o S�i,A,,: -r o J A ;��d�:�;!:::���a�o�:1 �t!:1:��;;i::.:�,�:::r.:

';t
,

,
�

e Ia
.

" de Medicina 1'1�0Iocll" e Ti.lo- diante no conault6rio l Rua Na-
-"":
-- ftI"'JjIlll"llW!!

c"

R
�

D d '- O !4S" 'l' 3'820 etraralio 'do HOIIPltal Neri. ne. Machado 17 lIaquÍU di T:ra·

/
" ""!!U4I" � TtJIIIJ .. '

: ua _ 10 oro R. , - e. ,RamOll dentea -. Telef. 2701.
'

,E �" '-""iO' nos VA/)�JOS ',':
- "

��r;� T�e.x�::��i':Ç��.a:a��� co:��!,,:�a -=- T��.� !,:::�deDta
LI'ORIIIL tanta de Clrure'a do Prot. Ueo

lA VIAGEM' COM SE6U,UNrA Conl;' G;!�;:,e��:��{: •• ,_ • Da. &l\TONiO MUNIa •

,� ro� ISOl' DAGAO
-

E RAPIDEZ .',
Ateade elD Ilora ••rea. CIRURGIA TR.UJlATOLOGIA

. &el.: - Rua Illteve. Junior, 80 �rtopldla
.

-

-."
- FON.: 11.91 I -'

Conlult6rio; Joio PlDto, 11 _
Conlalta: daa'5 la' 1'1 4_

,

\ dilriamenta. Jleno•. a.. I'b".çô..
...Idlniia, Bocabn. 1ft .

- _

••"".V.III• ronl! - I, 'll'.

Motores
DIESE·L

Iateal "JI'NBACB" e "GANZ"
, 8 BP - 111 BP - 20 BP - 26 BP

MEDIDORES DE -ENERGIA ELflTRICA MARCA "GANZ"

Monofasicos para 120 ou 220 volts. Amperagens à opção -

400% de carea ::- Trifãsicos, com ou sem neutro - Volta..;

gens e amperagena l opção
'

INSTRUMENTOS ELJ!iTRICOS DE MEDIÇAO
Amperimetros - Voltfmetros _ Alicates, para b'ateriaa .

Estoques permanentes - Vendas diretas - Pronta entrega
Podemo's estudar propostas 'de firmas especializadas ne) ramo,
que pretendam a representação desde que indiquem fonte.,
de referências comerciais e bancarias na praça de São Pa'l!o:
Consultas pedidos. 'propostas PlAra:-'-

IN-TERSTATE S/Á. - IMPORTACAO, EXPORTACAO
E 'REPRESENTACAO

êalxa POlltlll,6578 - São P"lIulo.

I

'-tAVAND,O (O.M ,SAB-'-O

Vi rgem Es,pecial idade
\_ �a, rIa. WETZEL INDUSTRIAL - JoinYllle � (Marca Registrada) .

economiza-selempo' e dinheiro
�....-............�__....r',.;.. ----.-.�_- ---""'_------

,��IÃ�,Y'Rtiti.,
. -... ,

EspECIAUDADE

-----_........._......----- - )-

,

.INDICADOR PROFI�SIONAl
NARIZ E GARGANTA

(lINI(A DE OLHOS • OUVIDOS
do

DrI 6 U E R R E I R O DA, f O N S f { A
Chefe do Serviço de Otorino do Hospital
de Florianópolis _' Moderna Aparelha.
gem Suíça e Norte-Americana para Exa
me

.

dos O'lhos. Receita de O�u1.Js por'
Refrator Bausch Lomb. Operação de

Amígdalas por processo moderno
CONSULTO,RIO RESIJ;>ENCIA

Rua dos Ilhéus VI casa, Felipe Schmidt i9
.FONE- 2366 FONE 8560,

D" NEWTON D'AVILA
CIRURGIA GIIBAL

Uoençu de Senhor.. -. P.roe...

Ioda - EletrIcIdade Mêdl"
Conault6rio: Rua Victor .el

rellea n, !8 - Teletone. 83i17.
Conlulta.: DSI 111 hora. ,.

diante ..
Reaidllnela: "one. ., 'II
RUI: Blumenau 21. 11.

'DR. WALMOR - ZOMEII
GA&<IIA

Diplomado pela Faculdade Na·
dona. de Medldna da Ualver

aldade 'do Br..1I
Jl:s:-lnterno por coaearao .a

I . Hate�dad. • JI:aeola
.

(Sem90 'do Prof. OeU"t..,
'Rodriguea Lima)

'Jl:S:-lDterno do dem90 de UrW1"

ai. do HOIpltal 1.A......T.U
do Rio de "lllelro

•'dico do Koaplta! de Carh1.de
e da Paternidade Dr. Carlo.

Con'a
DO.NÇAS D. SilNBORAS .

r- l".Js&!'()S .;;. l)PIIRACOIS
PARTO SE. DOR pelo m�do

,

plicq-profilitico.
Con•• : R\õ..' Jelo Pinto Il. 10,

.

da. 16.00 l. 18,00 hora.
Atende com hora. marcada. :...

Telefone .80111 -, ....idllnita:
Rua General Bitteúcourt D. 101.

DR. AYIlTON -DE OLIVEIRA
DO.NÇAS DO PULMAO -

TUB.RCULOS•
Con.ult6rio _ Rua reUp.
Schmidt, .8 ;- TIl. '801.
� *' r� lia UI Iwr.,
Reaidência - relipe Schmldtr

u, 127.
.

!,

DR. UI'lt;HALIlD
CASSETrARI

CIRURGlAO DENTISTA
Inica· lo Prc)têse - Clrur&1
Horário: 8 às 11 horas
as 16 áa 18 horas - Diâ

riamcl'lte;
Consultório: Rua Cons

lhelro Mafra 53 '_ FOae ..
8678. AôJado de "AGallta"

DL CLA&N9 U"
GALLllTTI

- 4DYOGADO
••• Vitor "lrele., 13-
1'ºJ!f.:' I.'"

.

..;1'lo:rlaD6poU,,

'8 R II O
-� :0: _.:_

ALFAIATE do SECUUJ
____;,. : O: -

Rua Tiradentes, »

-

.

DR, '6UARACI
.

-SANTOS
'

. ,Cirurgiao . Dentisf�
CLINíCA - PROTESE - CIRURGIA

HORÁRIO: - Das 8 às 12 horas. exceto aOI .'badoa.
\ Atende 'exclusivamente cQm hora marcada

Consultório: Avenida Bercflio Luz 69
Esquina da rua Fernando :M:achad:,

.
.

MATEMATI(�r FíSICA E LATIM-
etasina

Dr. Otto F,riedmann
Rua Crist(.vão Nunes Pires, 21

(Esquina Rua Hoepcke)

i
i
1

1
� (

,"

I
,

1
'I

i
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-o MAIS ANTIGO DIARIO DE SÂNTA CATARINA"

'6,386
PARA A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Legenda
Lnião �Democrática Nacional
Partido Social Democrático
Partido Trabalhista Brasileiro
P.:utido Social Progressista
Partido de Representação Popular'
Partido Democrata Cristão
P!'Irtido Libertador

Elp branco
,Anulados

. Pimpa
Bahia
Canzíaní
Abdon
Ràng� \

Toni
or

Aurelto .

'. , ". �

Relação dos Vereadores Eleitós .:

P. S, 'D. - Arno Cugníer - Cátrlos Afonso' Seâra
- Eurico Krob�r - 'José Pàlmeir'a·Ne�

.
to e Nilton Kuke. ". .

,

U D. N. - Dadinho Ganziani -. José Araújo:
Mário 'Uriarte - Mauro Schneíder

.

Valinho Cesário e Leôncio Buchele,

P. T. R - Ciro Freitas e Felix Fóes�
Legendas para Assembíéía Estaduai _

,

PSD 4 943 - UDN 4 894 - PTB 1 862 - PDC 483

.PSP 553 e PRP 159.

CURSO. PAR'lICULA'R
,

"

A I f e r e s T � r a d e n t e s".

PARA SENADOR
Carlos Gomes de Oliveira

""-

/
Irineu Bornhausen
Celsó Ramos,
Em branco
Anulados

PARA SUPLENTES
Telmo Viei,ra Ribeiro'
Braaílío Celestino' de Oliveira
Jade Magalhães
Em branco
Anulados

__'I"W":''.i'''F'
'.

lJIIjpi .: - ,", '

.pARA A CÂMARA DOS DEPUTA'DOS,
, Legenda

União Democrática Nacional
Partido Social Democrático
P�1.rtido Trabalhista Brasileiro
Em branco

.

Anulados

- ',

PARA CÂMARA MUNICIPAL
.Legenda

União Democrâtíca Nacional
Partido Social Democrático
Partido de Representação Popular'
Partido Social' Progresslsta
Votos em branco
Votos anulados

Total

\

Resultàdos extra-oficiais
Para o Senado Federal

.Irineu
Cdso
Carlos

Para Suplenteg
.

Jade
Brasílio :

'l\,lmo
<, Camara Federal
lJ. D. N,
P. S.D.
P. T. B.

�s.sembléia Estadual

f'LORV!NóPOLIS
,

) 5
SABADO, ís DE OUTUBRO DE 1958

6.386

337 votos
3.332/ "

2.2'5'4 .,

239 "

224 ','

6.386

350
2.954
2.366.
471
245 "

6'.386

2.791
3.091
219
259
26

�.227
'

�.826
.

74
257
759
24
7

163
49

ca insuportável bastaram.
para que o rapaz, assim que"
chegou ll, uma idade que
lhe permitia maior Iíberda-"
de dê 'movimentos, fugisse ..

o

para Hamburgo, onde,
ás, só· veio encontrar
mãe, Seu pai falecera

ali-
sua

en-

2.578
2.689

5.73
326
181
39

j).573
5.424
1.696

.,

5;"323
<5.04"1
1.622

4.987
7.055

1,.506
.�

·,2.733-
4.486
1.889
'L35�'

356
226
72

e História do

,

A�UNaOS

IL Os canàida�os deverão comparecer .ao Quartél
do 14,0.B.. ç. :- �ela hora antes da' r�a.uzaçãb"das pro
v,ru:' _a ,:ll!;l de ultn�ar p-reviamente 015 trabalhos de idén

� flca�ao_ dos can�l�atos, devendo cada um apresentar o
material necessarro à ex-eeução das provas tais com
canst

+
a, lapis:tinta, lapia preto, régua, borr�cha, esqu::

dro, ..ransferldor e 'compasso - não sendo p ítíd
t ,. I'

" ermi 1 c

�aze. IVrOS, cadernos, mata borrão ou papel _ VIR,;
GI'NIO CORDEIRO DE MELLO - Cmt 14' B C G
M. Fpolis.

.0 • • e u

P R 'E ( I S A • S E
" A

Precisa-sg de uma funcíonãría. para o cargo de
Econol:'3 no Educandário Santa Catarina. Pede-se ,re
ferenelas' e paga-se bem.

Tratar à rua Saldanha Marinho 34
,

Sec_refaria do (ongresso. Eucarístico
Com a presença do Ex�o:..,é R�v:mo. sr, Dom Felíci�,

da Cunha Vasconcelos, !�j instaJâ.da a Secretaria do
Cong:I:l:so Eucal'Ístico., Es.taduaI� em local apropriad
J unto a sala' ,de reuniões,' daParóquía da. QatedraI.

o,

O expediente da Sec1;etM'ia ,é 'nos dia üteí d
,

. ", , '.

.

s ·e1s, as
8,30 __'o 12,00 horas e das 14,3Q:� 1800 horas P ,

mia. gentileza da Companhia' T"�efô�·l·C.o "C't' .01' Il;1-
. h

.

t
'.

' ... a arlnensa

:5c65a' se. lfns a�ado ?a �:cretaria", 9 telefone de númer�
.u que uneíonará ate o encerramsnt d C�_ Q'

.
.

__

'

.
o o on-gresso.

uau:,quer mformaç-oes poderão 'a'
.

.

c ., I t'
ssim ser obtidas

ou pessoa men -e ou telefônicament d t
•

de expediente.
e uran e as horas

. �si.ge Os trapalhos :da S'eCtéta·r.ia
��Íl!llJllf!I!�.�-". Francísco de Salés Bfan(lninL'

EM

X:>iNAIS,

COlO�OS,M QU_.\L..
� aDADt 1»0 lIIAa

REP. A.8.LARA..

','
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'O r'lAIS' ANTIGO DIÁRIO' D-E SANTA CATARINA"FLORB;NÓPOLIS, SA�ADO, 18 DE Ou1'UBRO' DE 1958--

" O t»: Eduardo' Pedro ção

e,
culturas, sendo

agora,CarneIro �a,. Cunhá Luz, objéto de desaproprtàçãoJUIZ de Díreítn da Comar- .pelo Estado; para obras da
ea de São José, Estado de Usina do Rio Garcia; 30).
Santa.Cata·rina. na forma Que assim se acha' contí- �

da, LeI, etc. 'gu rada com todos os re-
E D I T A L -quisitos legais, o uaucapíão

Faz saber aos que o pra" extraordinário, de aeôrdo
sente edital virem, 2,u dêle com os arts. 550 e seguiu
conhecimento tiverem ex· -tes do Cód. Civil, com a 're-.
'pedido nos autos de' ação dação dada pela . Lei 2437 Dra' Ebe B Barrosde usucapião, em que é re- ,de 7/3/55; -40) .Que, pre- •

.

I
.

querente MARTIM UMBI-' tendendo legitimar sua si
LINO DOS ANJOS que. 'se tuação, vem com o devido
procéssa perante êste J'uí-] respeito, conforme arts.
zo e pelo Oártórío dc..Civel 454 e seguintes do ,C.P.C.,
desta Comarca, e atendsn- requerer a V. Excia., de
do ao qUe lhe fOi requerido 'signação de dia e hora pa-
pelo autor que justificou ra a justiffcação, ouvindo Todos os dias excetOl l'badOl
devidamente a pósse, 'con- as testemunhas adiante ar
forme sentença que passou roladas, e, em seguida. 'ci- -----------
em julgado, pe,lo 'presente tados Os atuais confron-

I

cito a' todos" aquêles que tantes e interessados cer
porventura tenham qual- tos e seus cônjuges. se 'ca:
quer direito sôbre o imóvel sados, o Orgão do Minis
abaixo descrito, para, no tério Público e, por edital,
,prazo de trinta dias, que com o prazo. de 30 dias os

,

_' _correrá da pr'imei.ra publí- interessados incertos e des- "

cação do presente edital conhecidos, para, no prazo Dr OSNY LISBOA. contestaJ.·o nos dez dias sub� legal e sob pena de revelia, ' I.
-'

.

sequentes a petição ínícíal contestarem, se quiserem. J 'C' •.,.,

D tistabaixo -transcríta, alegan- 50) Que, não se.ndo contes-}, llurgl80 e� a
do o que 'se lhe oferecer em tada a ação. seja desde 10- ATENDE DIARIAMEN,TE
defesa de seus direitos sob �go reconhecido e declarado no perlodo da manhA
pena de, decorr id-, o prazo ri domínio do autor' sôbre o 2."s _ 4."s e 6.111 feira."
marcado, se con1Wl,e'rar imóvel, por 'sentença man-

ápós às 19' ho'rB'.perfeíta a cítação dos in - dada transcrever no Regís-
teressados e ter inicio o tI'O de Imóveis. Protesta-se Consultório:

prazo para a contestação por todo o gênero de pro- RUA VIDAL RAMpS.._19
na forma da petição.. PE- vas admissíveis em direito,
TIÇÃO - Exmo. Sr. Dr. inclusive o depoimento pes- D E MOENNI'CH-Juiz de Direito de São J0- soal de interessados. Dá-

. ri •

" ,/ ,

sé. MARTIM UMBILINO, se à causa o VALOr de ....
DOS ANJOS brasfleiro, Cr$ 2.100,00. Nestes têrmos. .

CIRUR••,I)ENT., ":
casado; lavrador, residente R. e A. esta com os ínclu- Validado na Fa,culdade NacIonal
e domiciliado em Rio Pe- 80S documentos. P. Deferi-
queno, Distritó de Angeli- mente. São José, 22 de
na, nesta Comarca, por seu agosto de 1958. RóL DE
procurador -ínfra assinado TESTEMUNItAS: 1) AU-'
advogado inscrito na OAB' GUSTO WALTER, brasi
Secção de S. Catarina sob Jei�ro, casado industrial,
o nO·479, com escritório ·em residentp em Angélina,
Florianópolis, vêm expôr e nesta Comarca; 2) MA
requ.erer a V. Excia. o se- NOEL SILVEIRA }fETO,
guinte: 1°) Que há ,mais de brasileiro, casado, ·--lavrá'
vinte anos, POl,' sí e seus dO'l'. residente em Morro do
antecessores, pos'sui por . Mineiro, Rio Pequeno, Dis
ocupação, um terreno ru- trito de Angelina nesta
ral 'sito em Rió I;'equeno, Comarca. que" coIÍlpar.ece..o

DistI�ito de Angelina, nesta l'ão indepencj.entemente lle
qomarca, confor1lle croquis intimação. 3) LEOPOL'f)Q
anexo, com a área d·e ses'_ JOSÉ HAMES,' brasHeili'ó,
g·enta mil e quinhentos me- casado, 'Iav:rador,' :resideiíte
tros quadl'ados, conf.ron- em Rio PequenQ" . Distrito
tando na, frente, lés te, . no de Garcia, .Municipio, de
Rio Ga'rcia e Mineiro onde São José. SEN,TENÇA -

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

gura nos fundos, oéste. em tença a' justificação de fls.
te,rzas de Guilherme Ma-I para que: produza seus' ju:'"
riano; 'lado. Norte, méde )'idicoi; ,e legais efeitos. Ex-
625 braças, confronta com 'peçà-:'se'. mandadOl d,e cita
terras do Estaqo ae Sta. ção pa-ra. éiência do Pro- de São José a(Ís dezess,eis
Catarina e Leopoldo José motor P.ú·blico e dOll con - dias do mês de -setembro
Hames; lado sul, mede 625 frontlÍntes do imóvel; ex- do ano de mil novecÊmtos' e
braças, 'confronta com' o peça-se. ainda, editais com cincoenta e oito. Eu, Ar-.
Estado 'd.e Sta. Cata'rina e o p.razo de 30 (trinta) dias, noldo Souza, Esc'rivão a fi�
Ma-rtim UmbiliJlo dos An- que será pu-hlicado uma vez datilografar. - subS'Greva,
jos (requerente)'. �O) Que no Diário d� Justiça ·e por Confere com o original fi--

'SCHAEFERa pósse dêsse terreno tem três (3) vezes num dos .xado no lugar de costume. fi'sido exercid!} sempre man- jornais éla Capital. P.R.I. Eu; Arn.oldo Souza, Escri- 'l."-:
'

ADVOGADO'
sa, pacífica �e ininterru.ptá,- São José 29 de agosto de vão á fi� datilografar e. \ ,CíVEL E COMER61IAL
mente, sem oposição nem 1958. (Ass.) Eduardo Pe-. subscrevo.

. Rl.'a, Vitor Meireles, 24.contestação de terceiros, e' dro
'.

Carneiro da Cunha Eduardo Pedro Carneiro Das � às' 11 hora��
com o ânimo de dono, por Luz - ·Juiz de Direito. Da- da Cunba Luz

'

Juiz d,e JOAO' JOSÉ R.atos 'constantes de o,c·upa- ,do. e p-assado nesta cid
...�ad�e.:..._..:.:D...:i..:.r..:.ei:.::t:.:..o_..... .:._._......,_�......,�----------------------..... �,..,...........----------------- _

élfl; SÃO J O S É' DOMiNGO
':;�, 20th.: (iENTURY FOX A,PRESENTA
"0- ,IDOlO DA JUVENTUDE _AMERICANA"

• '""tt;-' �

:;;·O:ff I M E N T O
�

,�J4ETALURGICA
. ATLAS S/A

3-

Deodoro ·13 Fone 374.

CLINICA DE CRIANÇAS
Atenderá' a partir de l.� de 18-

tembro à Av. Herelllo Luz, 155,
Apto. 4.

,

Horário: das 15 à. 17 horaa

CAFÉZITO
AGORA COM NOVA

'EMBALAGEM

de Odont�IO'gia da Universidade

do Bralil.

flSPECIALISTA

C'Ol1l _vários e recentes cursos e

20 anos de especialização
'PAROD0N'!'0PATIAS
DO�N'CAS DA Gl!lNGIVA

(gengivites, gengivas sangrentas,
'piorréia, mau hálito)
PERIAPICOPATlAS

Afecções da raiz cio dente

Pe3qujzas e t�atamento dos fócos

pelo método "�ADAN"
(cúrso' com o'próprio autor Prof.

Badan) . ....:. tratamento eficiente,

rápid� 'e com téste bateriológico
OPERAÇõES - Calol e extra-

ções dlfíeell -

Atendjl' IÓ' em hora previamente'
marcá"a ..:::. Rua Nereu ·RamOtl 18

,.

- I'oae: ......

v. S� deseja
I

VEND'ER ou (OMPRA'R

, ( L U B !E- 1 5 D E O U I U B R O'
PROGRAM� :PARA O M:E;S DE 9UTUBRO.

Dia 15 as 20 horas pósse da nova Diretoria
Lia ,18 as 22 horas "BAILE DE GALA" abrílhan

. ,

tado com a orquestra do "PACO"
A Diretoria dó Clube 15 de Outubro, tem a honra

de convidar as senhoritas asaocíadas 'deste Clube, que v
:

quiserem Debutar no dia 18 de Outubro em comemora

ção ao 37.0 aniversario do Clube.
-

Outrossim avisamos que as inscrições para Debu
tantes serão. feitas ata-o dia 15,deste mês na Grafica 48·

.J - ;;'.' ., ,

das 9 as 11. e das 14. as 17 horas.
_

NOT_A A- Rainha do Clube será escolhi-da entre as '

Debutantes mais aplaudidas.::" lemes à venda:

\,

uma' ca.a um terreno, um eitabeleelmellCO .. -

merelal ':u \um automóvel r ,

Encarregue a ORGANIZAÇÃO. ATLAS LTl>A. Clllrreta�.nl,

Procurações, Representações, que lhe proporcionar' OI m.

lhores negõelos e 8S melhores opo.r��nidades. mediante m�dle&.
comissão.

E!I_�ritório Provtsôrto; - R •. Sald. Marinho, n.o F. 3137

a Tinturarià I:'aulista a rua 24. de .IlIaio '-- !lstrelto

! Terreno na p·raia Bom Abrigo - Coqueiro.
1 terre�o no loteamento 'da Praia da Saudadt - Ca�borl'.
i casa à rua Silva Jardfm, 21'7, Fpolií.
1 caea de madeira' 'no bairro de Fátima, Ilstreito
'I ' terreno em Braailia

-
-

/. -:

1 'e'stabelecimento de sêcos e' mo lhados muito bem af'reguêsado,
em ótimo ponto comercial da Av: Mauro Ramos. � Informa

ções em n/escritório

A Diretoria

f

UQUIDAMOS PROPRIEDADES
,. Por'motívo de. viagem ao Exterior - No município .de

-

CUIABÁ beD1: pertinho ·da· Capital-
.

13.300 hectares . .Pasto , o '. • • • • • • • • • • • • •• • Cr$ 2.660,000,00
10.0UO : Pasto .. . .. Cr$ 2.000.000,00
-5.000 " Mata. 1_ech_ad'a .�:

.' ..
�

..

'

. .. . .. Cr$ 2.oõo.QbO,oo
3.00e .;!_'" Mata com

..
2 cachoeiras 'der'

.

-' .\

('
-..

� 25 metros . ; .. :: .. , .. , : Cr$' r.500.000,00
-"

. :. Mata
\

e pasto �.. , .. ',' . \ o _ o • : .".
( ,Cr$' 60!WQ'O,00

," , Mata. fechada .... o •• : • , • , •• '.0 ,;: Cr$ 1.500.000,00

2.000

3.060
Uma bôa casa, de �aterial localisada à rua São Vicente-de Paula

, '

(Pedrse Grande) nesta Capital
I, ,'0.10

Uma casa com frente� e um lado de material� e o restante de

madeira, 7x30, li quartos, sala, coztnha e instalação sanitária,
à rua 3 de Maio Estrei to.
__ ..!_ '-0 �._;._-_.�_-.!---_ . ..:.._:_-:---,_.__----,,_�__........_

Títulos definittvos 100 por cento, registro de imov.eis e

i ,� J . impostos em dia

Trata-se' de =s= setecíonad'as d,e' 1;'" qual'idade
S I A L ,-o Rua 7 de_- Abl1i1, 105 -7 8.0 andar, conj. 8-{\ -

SOALHO

--__,.--- ._

CASA
•
Vende-se uma' de madeira,

C<fl11 águ.a, luz, esgoto, à Rua

Osmar Cunha n,o 25. - Trave'ssa

Santos

Para tratar a Rua Tiradentes, 9.

em
. -

""Pril11avera do Amor"

em (

às 4v" - 7v" - 9%, horas

C I N E M A SI C O P E C 1 b d l- FRANK SINkTR4 - ELEONOR
I I !

. e o ar y i e;, 'uxe PARKER - KIM NOVAk ,em

--------_. '_"__ _ • O HOMEM DO BRAÇO DE OURO
.

ÀS
.

5 E 8' HORAS' ��- HOJE")', ...

(', .)

NECESSITA FUNCIONÁRIO

POSSUA CURSO TÉCNICO COM

PLETO OU GURÚNDO. ÁPRE�
SEN'PAR-SE À RUA. TRAJANO

N.o 18-B .- SR. �ERRON'E. DAS
16,00 HORAS EM DIANTE.

com

DOLO'RES MICHAELS

.

A
(!ME RIU

'"

-.

• 1

(-

SAO J o S É
_\

às 3' - 7112 - 9'12· horas

. Victor Mature' - Janet Léigh

.__,.,

- 'em

A MORTE ESPREITA NA

FLORESTA
- CinemaScope -

Cens.: até 14 a'nós ,......

-//-.

•

/
PAI BOONE' SHI'RIEY JONES

ARIHUR O'CONNELL .1;

- Cens.: até 18 anos '-

_.//-

111".
às 4 e 8 h�ràs <

AS CRUZADAS

Henry Wilcoxon - ,Lo.l'ejota, YQ\lng.
HimAS DE ANGúSTIAS - com
Neville Brande - Jean WHlis

SANGs'E E 'ESPADA
- 14;0 e 1G,0 Ep-isódi-os.

Cens.: até 14 anos -

-//--

às' 5 e 8 hôi.·as
.

BILL WILLIAMS -_ MOVIT�
,

- el11 A._

6 D 1.0 M O R T A L
- Cens.: áté 14 anos -

----://-,-
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,'''O ESPORTE OEVE. ENSINAR lEAl9ADE A JUV,ENTUDE, 'EVnANQO�SE os- S�BT�Rf(Jº'IO$;� DOCILIDADE E OBEDJENCIA AS INS.r'

.:TRuçÕES DOS· SUPERIORES; ABNEGAÇAO" QlfANDO FOR DO INTERESSE DA' EQUIPE; FIOE,LlDADE AS OBRIGA�O�S C9NTRAf-:
.DAS; MODESTlA

_

NA
_ VI�(jRIA;: SERENID.ADE, QUANDq A VENTijRA fOR ADVERSA E Hf GERAL, CASJIPADE, E TEM�ERAN�:

:CA,..GANHAR NAO, 'E TAO rMPORJANJ� COMO PROYAR·A PROPRJA HAB_lLlDAD,E _EIORJAtfZA:',� (Palav'ras,dQ ga�p�úPIP XU).�
.'-- -- -- ----- -- -- -- -- .. -- --_--.. -- -- -- -- -- --,. -- --.,. -- -- -- ---- --_ -- ----_---�-- -- --_��_ ..�-.,._ .'..�-� --"

AIRDA ·1. :TA'ÇA DO 'MOIDO
�'

.

IMYE� - t(ÜBE� .

.'
RIO, 16 (V, A.)

, .

A Clubes Campeões, da Ame-
. iniciativa, que vem de ser' rtea do Sul e a. Taça da
tornada pelo' presidente I Europa dos Clubes, Os ven
JO'ãO' Havelange, na Euro- cedoreg dos dois certames
pa, abre uma perspectiva I

que poderram ser €m para

int�iral�ente· nO'�a e, ex.tl:a-I·lelo, ,se encontrariam nu

ordinariamente Importante, ma fínal, cuja a base üe
para' aumentar Os contao- cpssjta apenas ser acerta
j;OSl entre O'S grandes clu- ·da. O csiterío com maior
bes de futebol da Europa' e, chance deverá ser o. de anos

da .America do Sul. A Ta- álternadO's" A pr,imeira fi-.
ça dO'-Mundo de Clubes se- nal seIiia 'na Ameríca do. ., .

rá um passo gigantesco, Sul, no Rió de Janeiro com

pois eonsolídaeã defínitdva- arbítroa europeu-s e já .. no
mente uma linha de' inter- segundO', ne VelhO' Mundo
cambio .que lamentavel+L vão- funcionar juizes sula
mente se vem processando merícanos.
apenas num unico sentido. A primeira providencia,
Em maioria as moedas su- da, CBD será de articular
lamericanas estão na atua- com demais entidades do
Jidad.e' um pouco fracas é,' continente, a efetivação de

.

.

�., :i�t, Hq.i.l', ..

41.t..; ,') .c. daí a ida constantes de um torneio de clubes Cant-

,I 61 JOGOS 'PROGRAWAnOS PAIAa'flTI TAIDf ���i!esMd:����i�r�aí::�g:� �:�es'd�V��: �:t����7i���:
A terceira rodada dó, 2° .cargO' <!o Tarnandaré e ranga e A�1,l-:tria farão '� dada,"

.

c:
'

•

'.'

J�péctívamente pelO's escores temporadas cujos os resul- em dificuldade, tal J in-

.turnó do Campeonato Ama- 'Uni4�s', enquanto q)l.
e Ipi-' partida. princ. iP.áL ·d.a 1'0'

'0
No turno.:véncera,!ll I,pi" de.5 x 2,e.3 x 0''-

.'
tados financeir-os são dos teresse que também move-

d d F t b 1 d C it I anga T nda é Prece C $ 1000 melhores, Mas,. isso tem rá 'O'utras Nações,
.'

· i:'i��;iei.:·��:��:;
.

f�ó'ria'fó B�àSJ1irolPfUté5cel
.

" iPle
_ :M�;'il�liO--- 'DrE�çO' Uv�tOIC��E-:'-I'B'101'l'

, '

:���a!��� ��:e ;::deC�:, A éP!� :r���? para a

i: agr:ádwr ';'aO' público que' RIO 16 (V. A.) - Em" Os, eneontros serao�.m .JUL " ',"- \.An
"..

' 'L. , um sistema racional e que Copa .do Mundo: de. Clubes
, ;�Qm:p��é'êrª, ao e.s'tá!iio da 'boila '':r�spánâo as traves",

. "melhor -de-r ·dois, 'jogóS"
.»

e
. RIO, l� (N. A,) .,- Bra- .;CarnéÚO' . efe ,Mend�nça e pudesse cO'nsolidar defini- Campeões' seria

.

o mês de'
:

. Prafa. d,e/E6i-a. <:, "'.::
. '.pôrs- que além dos três que ;se' a s�tuáção éstivér em- sil,. 1r:gentifia, Uruguar, . Réberto

. Calçada ; r<1pre- tivamente o íntercambío [unho, o que- faciUtaria.· a
· :A:·,:·p.telhrtlírai� .estar-á� a �compà:t'êcein habítualmen-, J�ia��L�o �inai do 2�0 jôgo �ar,a:gU-8,i; Peru e. Çhjle ihs:-

.

',s�ntantes da CBV na Co- tão necessario a qualquer ; todos Os centros fa-ce a íne-
� ".:C

,
'�

',�" \ \".". c'

:�e,;'.s'rs" Luiz ViIlhaii;l,
. .,AJfra: não haverá prol'lr-I;lga�ã.ó cr'everam::-se oficialmente., missão. E.xel!ut�va, çn Cal'- espO'i:'t�, A baSe esportiva xistencia d'e cértames em

}; ',e" f'ml<:,Iá;'r·'!t:.n'd' '0"".!II.. ,dã :Curvêlã e Abraini Teb- como,mandava o 'antigo l�,e- no campeonatO' sulamerica' :::nei·ro. ,de Mend-onça e' ,na dO', ly.Iund,Q, reside; nO' -elub'_3 ,c.urso' na época, Logi·��-
L fi ii

_ :Í>ett
. sõ'tijente Qompar.e'ceu gÜfatnentO', mas 'sim' séi:á no d;e: voleibol·I'Célio i .•la r ÇO'mi$são ,de Arhitragem, e; n:;tda mais ' justO' do. que m;ente, quandO' da ,!:olta do

'o: ,GO'lf" é có�siqeradO' co· '!na!�: l.up; .
O' sr.. An,dr��e má�rcaÔ'ó um ter'ceiro jôgo Barros", 'a'�ser realizado em Walter Azar; 'supervisor, s� �ara ele. ·devida

I impor� senhor JO'ão JIavel;;mge em
·

mo o :esp<frte \ na,élonal da LeaO', O' ConselhO" T-ecnlCo .para. O' deS-,empatei, PO'rto Alegre, no .periodo ,de tecnico, Pedro Guimarã.es; tancia,. I}o tempo qqe s·e es- reunião �a CBD, s,erâ fixá-
'FJséôe[a•. '''. . de·:Fo.otba!.J'da CBti;'cotis-e� A>1'l'.o·.SE:MJF}NAL1STAS '4 a-H, de' nO'vélnhró� p.ró- medicos Aniba,} Bonifácio tará conse!idandO' mais, 1a- d__a a nbrma�a. ser adO'tada
· ,

>(. i ,* * • -gt;liu' número legal iJara'.-. ()&_ Quatl1o' ve;nced'Qres, ,das, ximo. '0 P.eru sÕlp.�nte pal'- Costa e' René Simão.; arbi" ç.os qUe existem, mas que . para a indicação· ao clúbe
..

' Cbrfi� Já -tivemos opórtu- fiJfÍ�io_#�r,. na ,rellhião r�i:·: ;Re�tÕes. disp,uta.l:ãos .as sQ: tieipará, na parte �femlnina. lt.l'o's" N!;lwtO'n Leibnitz e poderiam ser mais' estrai- . brasileirO', fO'rmando';"se em
· 'nidàd� 'de divulgar' nesta ,'li'zaqa, na manhã: ,d_e ante-, :rnif'ínais .com os,'q�atro fi· ,enquanto que O' Chi,II&:Só .es- januario. Andrade; tecni.. to.s,.

. .

principiO' duas Jíí.pQteses: o

.' ,'Iiiesm;íÍ�cção; ,áata do 'sé' :ontem, O ConselhO' �õde as- nalistas do éamp�_onat'O an- tará representado 1110 tpl'- c.o�, .sami, AdolfO', CelsO' e 'e." -.. ....;_; �rasil estar., representado
..

���� $.�s�id�. : a, ptá�tcir�do '.sin-í :tra,tar, Jin.alnient�� Jo' ter�O'r i �ão, p'aulo; Di'strito naio masculino e os· demais RenatO' GaraO'so;" aponta, . UM BOM SISTEMA pelo campeãO'. do Ria-São
· "rémo· �:rÍl_Santa . CatarínR. nO'võ regulamento _ papa' o ,Federal; "Minas, e,::, Pernam'" participarãO' tanto da pair- dor,' JO'sé Guió '. FilhO' e 2,1 Co:rho �e s'abe e SeguIld.:> Paulo (o que nãO' deixa de

, P(}f�l' ,

�m 1915',pa�sou. i�mp:é'ónato l)�asi1eírO', ,_ela" hi,tCO'. Os vencedores': s.�rM te masculina ·comO' femi,ni� �tletas..
.

0'- nO'tic�ario �internacional, significar a médiá' do po'

:\��," ,'.·:d,� esP'éíote'�!!5': bór��O' �pelO'c :coris�,Jheir(, O'�s >-q��tro finalist�sc _d,(! na..,.. . , _A___'p�1o�ir�de a.manhã se-' as'.cO'n:versa_Ç.õ,es estão ,saJ:'l.:- deri�. ,técnicO', dO' füteb?r
,��,,g:ª:o,l �9-IJ,k....lLJ,lli.n..ftI} �v .•-\bIall1} Tebbett;- ,

aprovan:-. ca!;l'l-pepnato. �. wr�-aça(}. A DELEGA'Ç:ÃO BRAS!' 1'aO' lllIcIados os cO'rtes pa- � dO'. dese�v.olvlda8,.,_ pe10 sr, hra$lleIl'O') O'U- um torneIO

, �'�O'��' '·Pttni.;�:�,S: .;, :q.l�u
.

� :;d;Õ-::<i=-p:Qr.':ii:�1i;�r�:ãlW���;.�',,: ::lI�$tl,�:P�;i7��e�i�ÍiD�t- e,;;: fi; . :"�- �,.,�J;_��, . .j;,� _�!l,.a ;s�leç�O' mJlsc��l�a�� 9� I J?ão Háv�lange -,corr: o· Coo e lin:ina toriO' O?ffi a parti�i'
, ,,�;'?-...:.":.S,l�Jt!,;'.'O' ,_ ".' ;; ,

'.,

7
__

• ,_._{; na:l, .pÓloElmi &o!lleI!t� sera A ,delegaçao- clã CBV, s-u- atletas que não se apresell- 'mfM-é;le" Org�n1za.ç-aÓ· da ,paçao .de eqUIpes. q_�.j:;ao .

·
:t- __

.: �,l�ili�ga���:Iwr '<; ,'" ��,�!'f1).�TA.;Tq.JM�;��4!'�C;� :,f:�f���,���,q�'t_- ��.ellp'iM, jeita .á' á1�t:,i.t�ií�8<":º�" uJrt:., �J:!;�em ,até . .,.� ,
' p�Qximo. Aia l,uni�9 .."EUEopeia :. (U�F'�!." :.1?�u'lO',: ,R,io,y JVI.iI!as .Gerais,

O Cltib� �a1ihê� �l�c:�,�lO', . QUA:T�O )�,EGlq�� _q-Je'� CTF.:$era: na �r6x.i- ·ma"hOJ,:rt, �_'a ôS.egtllllte: Jo- 16. estarão sumadamente at:t:avés- de "duas ç9mpe.,,1- RIQ' Grande $lQ...$,ul e Per-�

� flll!M�� _� -J).,)ie," l;Ü_nliO' :,e
-

() ;. Pelp �o�O' r::g�lament',)· a :qIa _ qua!ta�feira" ,; -d}a 2,2. sé' Arànd�; �rêgad>osi, Gil -cO'�tados. _", -ções distintas: a Taça. dO's, 1'l-a:m-bUC0- ou�·Bah,i-a, .

�
-"

Clube'. Naútl'<�o ,F�AIl:_Cl-dC�' ,.p.arte ehmIOatO'na dO' 'cam- . qllando.. 0.. novO' }!,egulameL.- " '. .'
�

_ __.. " . .'
.

.

.

_

.

- -."

,
.

,

�M\inélÍi;: ;1, de jUlhO" t:�:�;� :'�!e:.":::a d�� ��ç�e:�;:�'";:l�'�� Ik.l: Is'-lIJlIIwIS IUU·ID'."lliI'�fi�J;!�������1 ;r:�:��::��:��n4ô.�I�:� T�::::f:��?t6:� õ:ó�· .

;.. .

� .:
': : ....�,. :;" ,�. � ,.....�,.,,;, 'L�. .

.. :�. '.
�

, ;

.•�� '" ; ., .,..

:J.�t...s�;·��..A��t·�;g.r;:.::�:.;.:: ��ã�mapá, Piauí e.
Mara- �����n:�' b�!��.:h�� c;�' e'm" Cf'1_1,�s:',';�e::�18<IUD��'-;;'

';

;���·';tl';ll'1·1>1;.f:'�,:,,:,.
'c.

·

_
€lê o�t;:riggers,. a

.

4 repl9s NO'rqeste � Série
..
A

_

- i 1958, dE)vendo o certame . 't'r '.' .�:.' "," '.. •
_.

•

�
.

1 ,: - "

\

,,���I���nê��r��squeB�::':� �ee�ápa����:.r���redO'BNor- ;:��f;�, à�S����7:::enteo� "
.'�.

f , �, ,,'�. ,:;.: � •

� �.::
.

_
�:.

<

�,':' � "

(tim,), AldO' Pereira, AI" Sergipe" AlagO'as e Bahia, depO'is do dia .22, irá à; di" .'

M
,'.... �.

".
'" _-.

't'"
\.,

'f
. ',.-,:, ,prol'm.el'roo; , .I'ot·O 'e", �soAbro,e fl'-I C 't

. , t
. As Finan.ças . UnIC'lpa!S' '1for .'

·cer o. um. a:péi elcoa" aéentuou O'. Prof, D.elO'renzo .,. .

fredo Espíndola, Otavio en ro: GOlas,:Ma O' GrO'.�· retO'ria da CO':nfed-eração< "d
'" t'

. .c'
•
.' '.,. . nan';'as ·mu·nI'cI'p'al's,." A'S' -c..:{estão em c'rise no' -mun o ·m�n ,d, doa .àistémas adrni- Neto.:;·, ' . "'. .Itl

Aguiar e Adolfo CO'rdeit·o, so,' Espirito < Santo e Esta- que o apreciará em 'l'-étlriião •

t :t' . n.anças. '. mnnI'.cJ'PáI'S' ,e�.t·a;;'..

o
t

. d'
. inteiro n;HI raTI:V-O� '-e ;p<tflgresse das

.

'. 'e , .,' ...
- .O'dO's dO' C, A, Aldo Lu�,' 'o dO' Rio, e depO'is O enc'aminhará àr;

I 't't' ,,'
--. -

como. ,q',ue,'em" cr·l'·s'" 'n.o .m"'un·-. ,O próximo CO'ngressO' n- ms._} U1Ç,ões.:, ..

" :Afei"0ado q�le" sou aos- "
.

'

CO'ncO'rreram- à disputa: Sul: RiO' Grande do Sul, entidades filIadas para re�'; .' . , ,"'. .

d-:- I.·,inteiro.· ._' -.·E' !.. ne·.ce"'s'�";I'·O',

h
..

S t C' ',-' .

b
.

> teramericaIl:'O de Municípios . '_. . Fii1anç��. ,-: tema pl'O'blemas de:. oíodepl .
pl'áti· "'. .. .,., ..�

gauc, os, qUe. venceram a an a atarma e Pararia, c,e er sugestõ·es, "
,

f 1
- .. , " �.,

1
.

""a b't'
, eluci-âa.r o nomn.l·e:oro' mel';a-poderá u ·erecer so uçao a

. pnnclpa , C&_,: p.�re<!e • In,_,!,t J ay�l , qwe ., 17 "'- ,

l prO'va; cariO'ca's, 2,os colo-

R'E-ST"AU'R"AM"''"T"E"
muitos problemas ne$s'e ter< A,preçiand'o O'_ternário'o·r- O' tema'de maioy importân- cnis,mO' das JinaI_lças do§ mu-

cados; catarinenses, que

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

'�:

.

.

'.
;

..',' -reno
.

A:peffeiçoaménto ganizado. pa.ta o c.ertame, '�.cia.':parà' o ,Gongl'.esso é o niGÍpigs, em função dos ti-
chegaram' em terceirO' e

, 't
'
','

.:- P9S de Estado, a fim d·e po-páuÍis-tás' em
.

últ�mO'. _ Nes' dos sistemas admims ratl-·

S d (
., t

.

se certame também toma- ;��ã�t��:!�c!e maio�c����:, '

. ec:relarià' O ongre-ss, E'uc:arlsli�C).' ;:�;:?�s P:S:��!�ã:r :o�s ���,
'���f'p:f�:es��'a���va p.e�e -""�:M'".1'. '-N",T"�.'. • t·.. I··,.·.·.·B··�'.,·.�'..:.,N.:.'..·;;.'.I,',.·,':: �j..,.' Delor.enzQ Neto, estudioso ,

Com a presença do Exmo. �e -.Revmo. sr. Dottl·Felício, blemtas. ,de A.se� desoenByo1.vi':"I·',
, dO's problemas municillais) da C�mha VascO'ncelO's, fói, instalada a Secretaria. do men. o. eeOnOlnICO, r-{tSl:

martinehno SauI Ganzo '

" Ih 1
fala sôbre O' importante cef� ,CO'ngf('Cg� Eucarístico Estadual, em loca.l aproprIado,' -carece!le me, ores '�Oltt-

· que o O'bteve o 20 rugar,
tame de nO'v�mbro�.l)l'óxinlO Junt<;> a salã. de reuniõés dá Paróquia'da Cátedral, .

.
Çiõe's n:este s·eIIltido, 'poi�"·

� �=';�oec:�O' (para O' sculIel'
no RiO' de JaneirO'.'

.

: O cipediente da Secreta·ria é, nO's dias úteis, das 'Os municípios com 'es��CJsô(!,
, Autor de várias ohra:s s.ô"· �,,30: 2:.. .. 12..00 horas e das· 14,30 -,.- 18,00 :Q._oras" Por ní- ; recurs():� "prõpfiO's,' éStão na

M
�

.

1:' d' Um dos conceituados, éstab'elecini�n� bre prO'blemas municipais, mia gehtH€za ,da, C.O'�pahhia Teléfônica Catari�éns�, "�ependê.pc�a de� uma ��te�·

ey�t�� 'fO� i � ';: to�: da Ci-dade; apresenta a<J:s seus distin�os municipalista militante �,:.ch�":'se.' instalado na Secl'etaria O t'�Jefone <le númer� �>bllar ;e' ,enconstan�e. �Jtfdá .

.

'

"". '. ....

"s'
)C. '-

f'
'

1 ,.entusiasta, o Prof. Anton�o 3565 que funciO'nará até O' eilcer:ramento do Congresso. q-o .EstadO' ;' e. da: Uniãó. É
y' h;õ-te

.

em àêó" réqúentàd.óres p 'stra' nova' módàlidââe _cu 1... '

DelO'renzo Neto, da Escoia
.

Qlrai�.quer informações. poderãO' ass_im ser obtidas nêc.essárto a.t�ngit!..se a um •

..
. 'Iy r .• ' iW

. nária :qu�çQn�istlrá ';de
.

strê.uletitê:: "�EI,."'QA.�" _ de SO'ciologia: e Política de. ou' pé'3i:ioalI.nente óu telefônicamente' du-rante as boras. sistema efieà-z ·de�· coopérã-_

.�OS ·lImoes DA INTEGRAL':� tôdos ''óssábado�� fàrta em. São P�ulO' acaba de conce� de .expediehte, .,,' �.l",_l r�ção técnica e juridica:men
.

...- d
_. der-nos umà entreyista 'a 'D:rige Os trabalhos 'da :�cretaria o Rexmo, sr, Pe, te correto,' ;

,_.r, A e�uipe ,

do ,'Meye,r, );� I ingr�: i�n�es ,�i�âmi-�oso� e prep�r�da' pori prO'pósitO' da realização, no Franci-sco de Sales' Bianchinl,;'� ......

.

llxito 'ceito
,campea, fara hOJe seu UI. pessoas es�eC1-ahzadas na ..arte de cozmhar.

.

Rio de Janeiro, de 10 a 16
.

Finalizandõ suas dec!a-
timo compromisso no Cam", E)'

.---
.

, ..
'

. L C
.

t' "
.'

d" d,e nQvembro próximo, da L -I a Tên I- 8'1 � -"IJ','
rações,. frisou.o conhecido.

· peonatO'
.

dos Comerciários, �.
'"

ssr���o��� �: ar: e qu.e"vem'-n:an.ten o
VII ReuniãO' do Congresso

.

r s, I.' .

I;;
..
' {<i_" illi _

';'"
municipalista ,de 'São Pau-

: enfrentán,dO' O' .eO'�junto, do, d�aTia�e}ít,f:nã�s9ft�:r;�::�!,�to_,?e�._.��������g::, :'. Int�r-americano de Muni� . ..
lo:

.

'. :�;:')�r Ji���ioest:S �:�C�t�� db·e : s�iaG'"'ALacreE'sTal0-d��' dentro ef:}dl>reve, do' bsa�,
.

a'pios, �

,-PROGRAMA �O MÊS DE, Q�rUBRO jP'�s��: a<i�:�!íÇJ��'��r�:��{:
- :.
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t· d I' t:�::. ::::::�:�::an�::�;e::�i�l!� �:E��::�::;:::e:l�t::�!::�;:�: ua - . ln us rIa ' e a- Imen os
ção que apoiou o sr, Irineu Bor- blico, o Partido Libertador quis
nhausen para' o Senado, incluiu dar exemplo de desprendimento
o Partido Libertador. Laborou político. E não foram poucos os

em equívoco o ilustre presidente libertadores que, como o signa
do Partido Social Democrático .de -tário" votaram no sr. Celso Ra

S. Catarina, pois o Partido Li-' mos. Esta a retificação que de
bertador não apoiou, não reco- sejava o Partido Libertador fa

me�dou _

nem teve compromissos zero

com' qualquer partido quanto ao PAÚLO, VIEIRA DA ROSA,
Congresso Federal e Assembléia

-

"1.0 VP do -Diretório- Regional,

GOVERNADOR JO'RGE - LACERDA
Na próxima segunda-feira, dia vel governante catarinense eoln

::W, ás 15 hQl'as; será inaugurado cide com a data que seria .a do

no GalJinente- do Exmo. Sr. Dr, seu natalício e para o ato da
- Heitor Ferrari, DD. Secretário apresentação do belo trabalho do

(la Viação e Obras Públicas, o Prof. Estanislau 'I'raple, estã-o

,
retra-to' à ôleo do saudoso' ex-go- convidadas as autorldades civis,

, vernador Dr. Jorge Lacerda. militares, ecleaiãstfcas e os pa

',A homenagem que o titular rentes e amigos do pranteado e'

da SVOp' pt,es�ará ao inesqueci- - querido governador,

FLORI�NóPOtIS, S.A:BADP, 18 DE OU't;UBRO DE 1958

�)...a...a�(�'_'()'_'_j)��.-.<)"��1aI

;',' "SEMANA DA ASA" I
BRILHANTES COMEMORAÇÕES I'I EM' TODO O, TERRITÓRIO

, 'o' - - NACIONAL -

' I' ,

Estamos em plena "Semana da Àsa", cujas come:

Imorações tiveram início a'16 dOo'corrente e-terminarão
no próximo dia 23 de outubrcç-quando se festejará, em '

todo o Território Nacional, o-'''Diar'do Aviador", ressal- I�tando-se a figura invulgar do J;>.ái da -Avjação, o gran-
-dp. Brasileiro ALBERTO SANTOS DUMONT. �

52 anos são passados.' .. París ..• campo de Baga- !telle. .. Tarde fria, de céu claro' é Sem nuvens-...

Espectativa em todos os semblantes presentes.,..
Animação e esperança em alguns corações, enquanto •

,I'�;, outros se mostravam indecisos. Eis que um homem um �
tanto franzinho, saltando' de seu automóvel, 'sob os t
olhares ansiosos de uma compacta" multidão,

.enc�mi-Ii nha -ee para o centro do campo onde se achava estra- .

� nho aparêlhõ. Éra o grande Santos Dumont que se '

�' al)Í'oximava do "14 Bis". Éra o "�ais pesado que o ar" ,

i,
que ent,rarla, dentro de poucos mstantes, em sua fase
final. Santos Dumont inspeciona o seu. querid<i aparê- '

: lho e dá as últimas ordens pára a largada que o eleva- ,

ri.a as pináculos �da glória.
'

_

-

,- : Um biplano com estrutura de bambú e revestida de

_I'
sêd1. japonêsa, com o -pêso total de 110 quilos, éra o

aparêlho em fóco, e'sua aparência um tanto frágil, não
dava margens a previsões. Santos Dumont toma o seu_

lugat: no intrépido aparêlho e faz funcionar os con

'Y ll1'Ô105. Alguns segundos mais e o aparelho arranca,

lo
girando célebre a hélice improvisada... desli,za sua
vemente e aos poucos vai ganhando velocidade. ,. pa-

: til. ganhar altura. .. voando espetacularmente. , •

A multidão delira frenéticamente. O espaço fôra
conquistado pelo valoroso Brasileiro que tão alto ele-

t'
.... vava o nome de sua Pátria! Emoção indisfarçável do

mino, todos os presentes e a multidão prorromp_e em

e,plausos delirantes! '

c Hoje, decorridos 52 anos da memorável jornada "pe-
I la sua vastidão territorial e suas condições geo-econô

micas particulares, o Brasil encontra na Aviação o ins
l trumento verdadeiramente apto a realizar o seu des
'"

tino de grande Nação.
,�' Na Semana da Asa festejamos com júbjlo 'uma

r
conquista que é motivo de orgulho para a nacaionali

"

dade e homenagéamos todos aqueles que devotaram
I sua vida' e seu esfôrço para a crescente expressão da

, gloriosa 'Fôrça Aérea Brasileira e de nossa evoluída

_'I
aviação comerciaI- e désportiva" na expressão õportu-
na do C}).efe da Nação! l1li
�()'_'o.-.o.-.<"_'("_'()'_'()'_'()._;o.-�()�)-.

1.0 Seminário Brasileiro' sôbre Indústria de Alimentos sob o patrocínio do Conselho' Coordenador do Abas-
tecimento, da Confederação Nacional da Indústria e com a colaboração do Conselho do Desenvolvimento
Debate sôbre problemas -das indústrias de alimentos, bebidas e ramos correlatos, visando a elaboração de um pro
grama que vise a ampliação e reequipamento dessas Indústrias - Será pedida a não prorrogação das atribuições
à COFAP - Temário e recomendações - Palavras de fé aos industriais que se reunirão em P e t ró p o I i s.

Texto de FERNANDO SOUTO MAIOR
nação. A indústria de ali- engrandecimento. econômi- industriais catarinenses de
mentos, por exemplo, vem co-social do país. Os' capí- tão importantes atividades.
sendo duramente atingida tães da indústria nacional Solidarizando-se a tão mag
por êsse desequilíbrio, ar- deverão debater problemas no certame, industriais do
cando ainda, alem de uma relacionados com a forma;' Estado levarão aos seus
série de outros ímportantís- ção de técnícos, aperreíçoa- companheíros do Brasil o
simos problemas, com a mento de pessoal, financia- fruto dos esforços que vêm
ação da COFAP, órgão que mento, investimento, ím- dispendendo em prel da so
a Lei 1.522, de 26/12/51 as- postos, tari'fas e taxas, aqui- lução da crise que assober
segura, no seu artigo 2°, a sição de materia primà, em- ba a Indústria de alímen
intervenção do EstadO no balagem, transporte, comer-I tos, colaboração essa que se
domínio econõmíeo atra- cialização, distribuição, ím- reveste da mais alta impor
vés a compra, distribuição.e portação de materia prima tâncía para o próprío país,
venda de determinados pro- e de équipamento, exporta- uma vez que as reivindica-l
dutos, transformando-se as- ção dos produtos índustría- ções têm um cunho· essen
sim a intervenção em ata Iízados, controle de qualí- cialmente de ajqdar a con
de comércio, em flagrante dade da produção, raciona- juntura econômica-social
contraposição ao artigo 10, lização de técnicas e produ- do Brasil, ajustando' essas

que assegura essa interven- tividade, alem de 12 ítens indústrias num processo
ção para a livre distribui- organizados dentro da (!lis- normal de desenvolvimento
ção de mercadorias e servi- cussão de problemas outros e amplínção de suas ativi
ços essenciais - ao consumo relacionados com o que se dades e reequipamento sa
do povo, aempre que dêles irá discutir - no encontro d,e tisfai;ório.
houver carência, bem como Quitandinha.
assegurar o suprimento dos ESTUDO DA REALIDADE
bem necessários às ativida- CATARINENSm
d�s do pais.

-

A êste 10 Seminário Bra-
O temário do 1° - Seminá- - sileiro sôbre Indústrias de

rio Brasíleíro sôbre l:nctús-
-

Alimentos, Santa-
-

Catarina:
trías de, Alimentos, a reali- estará presente através da
zar-se de 20 a 24 .:do COl.'- sua Federação das mdüs
rente mês, proporcionará trias, com expressivo, doeu
S;Os industriais de todo o mento no qual, 'além da ob
Brasil um debate franco e jetividade das discussões
democrático do que, na que terão -lugar. em Quitan

. verdade, está impedindo um dinha, ressalta-se, logo à
maior desenvolvimento de primeira vista, o espírito al
suas ativ.idades, vitais ,ao tamente colaborador dos

Quais os verdadeiros pro-
blemas que vêm entravando
uma maior ampliação, re

equipamento e, consequen
temente, maior- desenvolvi
mento intensivo das indús-
trias de alimentos, bebidas
e ramos correlatos serão de
batidos por fndústrias des
ses de todo o Brasil a par
tir do próximo dia 20, em

Petrópolis, no Hotel Quitan
dinha. Como se sabe, quer
pelo pronunciamento insus
peito de industriais" quer
pela própria conjuntura
econômica, na esfera de
suas atividades, essas in
dústrias vêm atravessando
uma fase difícil, com uma
crise atacando-as em ex
tensão e profundidade, po
dendo-se mesmo afirmar que
os pontos de estrangula
mento residem com maior
gravidade nos entraves bu
rocráticos para importação,
e até mesmo na exportação,
e tambem nã aquisição de

,� matérias primas. Enquanto
o país marchá acelerada
mente para a industrializa
ção em grande escala, nota
se, porem, que essa marcha
não está se processando
dentro de um padrão- uní
forme, eom graves proble
mas,para os mais diversos
setores industriais, dando
lugar então aos desequilí
brios _que afetam em cheio a

conjuntura éconômica da

. BUI�I·PB'S
o sr, Senador Gomes de

Olívelra, discursando, no

Senado, a respeite do pleito
de 3- de outubre atribui à
INTRANSiGi:NCiA do ·P.S.D.
o zompimento do acôrdo fiJ;
ma� com o P.T.B.
,Está em' lapso' o ilustre
coestaduano!
O P .S.D., desde !> c()mêç()

fixou-se nisto: daria se�
- apôfo ao candidato trabalhis
ta, ser o P.T.B., em c()ntra-

pàl'tida, garantisse o seu

apoio ao candidato pessedis
ta ao govêrno do 'Estado em
1960.

- ,

Se o P.T.B. quises,ie ou

plldesse dar êsse opoic) - ()

sr. Carlos Gomes seria Sena
dor.
O P.T.B., � d'aqui, -firmou

acôrdo dando o' apoio pre
tendid� pelo P.S,D.

Nasceu a candidatura
CarJos Gomes. Mas, o P.T.B.

- nacional, cassou o apoio que
o P.T.B. regi()nal garantira
condição SINE-QUA para �
P.S.D. apoiar a candidatura
Carlos Gomes.
Consequência lógica, fa"

. tal, inarredável: tiraram lá
tiraram cá.

'

Se intran�igência houve,
foi da direção nacional do
P.T.B. que quis' um senador
seu, elei,tô -pêlo P.S.D. na
peitoJina!

'

� E' ainda com descúlpas por
ficar de cpstl_ls... ,-

'

•

v�age� ,a ,vista iI
.,

pagamento
,

em suaves

-mensalidades

,
. -ti,

UJ

!
::;

Rua Felipe $C",Ilmidt, 24
Fones 21-11 e 37-00·

""
' ,

• \ ------ .... �-. •. ",_e

CIDADE DO VATICANO -

17· - Os olhos ,do mundo êató
Íico- Sé'· c'oncentram' hoje nova

lll,f!nte na Basílica de São Pedro

para últimos três dias dos titos
fúnebres do Papa Pio Doze. 34

'cardeais iniciaram procissão em

tôrnQ da Basílica até -o altar da

catedral com missa matutina
com a presença aos ,altos digna
tários da igreja ,diplo,máticos e

representante's do govêrno ita

liano.
RIO - 17 - Revela-se que a

I Alup.os e Profess()res da Faculda�e Catarinensl!) de Filosofia, "adeira d'e História, viagem do sr. Jâni,o QuadrQs aos

_ emDal'Cam no "Convair" TAC,CRUZEIRO DO SUL rumo ao Ri() de Janeiro, Belo Estados Unidos, é par+�levar
,. Horizonte, Br�sjtta, numa excursão cultural. seu irmão afim consul(ar 'com

_________.;.- ,..._____________ médicos norte-ame'ricano$ p()is o

,A-.·... Ex,· I sl·�a-o �o 8e-m�rau�1 ·;��:�Eg�:::71;i�1��E�
1'0viário, Andre Silva de 35 'anos
de idade ldesfechou golpes de

facadas �-atandQ sua espôsa Ro

sa. Conforme' declarações auto-

-0-,UVI1,a-�a po'la BolaD�a
ridades policiais, causa assassi-
nato foi _provo.cado pel-os ciúmes
entr� sua espôsa e umll-- empre

gada de sua casa. Segundo re-

velou !anIllia de Rosa, assassino,
-

havia há tempos trazido ·referi-_

s<Ímultâ'neamente• exibidos dois da empregada, para sua residên

excelentes documentários sôbre a
cia des80nfiando sua espôsa, ser

sua amante. Em seguida sua es
Holanda e sôbre a vida de Re11J.� pôsa expuls,o-a de casa mas An-
brandt. / dré continuou a viver' com sua

A exposição será inaugurada amante. Em diséursão, terminou

qficialmente hoje, sábado, às 18 com Q referido ate'lltado. André

desfechou também golpes contra
-organiza a mostra e realiza con- horas, n'o Museu de

-

Arte Moder-
sua vida sendo em seguida h,os-

na, estando convidadas as alfto- pitalizado e.m !lstado grave.

ridades, os colégios e todos os RIO - 17 - O sr. Ale-omar

interessados na mo_stra, que pou- Baleeiro, respondendo a uma in

cos dia se' de_!!!ora,rá entre nós, dagação, _afirmqu: 'Se não for

eleito,- vou vender laranjas e en
devendo em seguida realizar-se

sjnar finanças a Faculdade' de
em Pôt·to Alegre. Direito da Bahia" •

D� há muito que a indús
tria de alimentação sente a
necessidade premente e ína
diávél :de uma reunião co
mó a' que terá lugar em

Quitandinha, congraçando
industriais, técnicos e pes
soas que emprestam a sua

. colaboração a êste setor in
dustrial, oferecendo opor
tunidade de serem trocados
pontos de vista, tírmando
princípios para o incremen
to das indústrias alimenta
res. Substanciais elementos
que serão levados ao encon
tro de Qúitandinha, além
dos problemas em pauta
para .os debates, possibilita
rão o delineamento de uma

política global no que diga
respeito ao Objeto do certa
me. Ajudando a integração
do complexo econômico da
indústria. alimentar, a de
legação catarinense demons
trará [o quanto já construiu
a energia da gente barriga
verde.
Nesta oportunidade, que

remos enviar aos industriais
brasileiros

. �ossa incondicio--

Demétrio -Cpnstantino Lucas
MISSA DIE 1.0 lNl'VERSÁRIO

Vvas. �irana Lucas, Sebasti Lucas e- famílias, Maria Jorge
e famíIia� convidam os seus parentes e amigos, para '�ssistire!ml a
missa do primeiro aniversário da morte do seu saudoeo espôso,
filho;e g'e_nra sr,

DEMETRIQ LUCAS
que mandaram celebra� e� s�flrágio a SUIr alma, na Igreja Grega

Ortodoxa S. 'Nicolau, às 9 horas do dia 19 do corrente,
,

A()s que comparecerem. mais êste ato de fé cristã agradece-
mos penhoradamente,

UtTUOIO FURTO:Vitima um viajante
Na madrugaqa de ontem,

I
do a sqa camioneta. (da fir- uma carteira de Reservista.

17, pSr. Jó-sé <Timotio, via- 'ma Emb�lagêm Craque dos ae terceira categoria; título
jante comercial de unia Fir- Milhôes Ltda.) visitada por de eleitor e uma carteira
ma de S�o Paulo, estacio-' ; . .

nou no lugar Capoeiras, on. amigos do alheio, tendo de- Proflsslpnal_ /�e trabl!,lho.
de se localiza a Churrasca.- la surripiado quase tude: Quem puder mformar Só

ria União, ao fim de ali fa- pertencente ao sr. José, i11- bre 'o mesmo, é favor comu
zer uma refeição. Quando clusive seus' documentos: -�.cal'- iPara Avenida HercÍ
de volta, constatou ter 81- uma carteira de identidade; lio Luz, 2.

Conforme já temos noticiado

por vá;i�s- vêzes enviou- a HQ-
'

..
' , \

landa ao Brasil uma e'xcelente

nhada pela Conservadora d-o Mu

seu Nacional de Belas Artes -

MARIA BARRETO - que, em

cooperação com o Ministério da

Educaião e Cultura - Divisão

de' Educação Extra-EscQlar-

-exposição' C:Íe quadros de Rem

b�,andt, c?m o propósi�o, dúplo
de 'levar ao conhecimentq :de to

dos a pintura d� mestre holandês
é, ?e fo�e�tar �s relaç,ões _cultu- ferências, sôbre o assunto.

Em Florianópolis já foram es

tas palestras realizadas na. Fa

cu,dad� de
_ Direito, no Museu

de Arte· Moderna e no Cqlégio
Cj)raçã() de Jes�s, tena,o sido,

_rai� -que poderão ser base de

um verdadeiro entendimento hu-

-mano.

, A exposiçiio, que' àcaba de che

I ga�' à Flqrianopolis, é acompa
I

, ,

nal solidariedade ao 10 Se
minário Brasileiro sôbre In
dústrias de Alimentos, com
fé e confiança nas conclu
sões e nas recomendações
que surgirão de tão impor
tante encontro. Capitães de
vitais indústrias trabalhan
do, noite e dia em benefí
cio �o pais, os que se dedi.
cam à produção de alimen
tos, de bebidas e ramos cor

relatos vão pedir, no próxi
mo certame, aos dirigentes
do .país que desentravem a
marcha de suas atividades,
coloquem um ponto final na
excessiva burocratização e

estabeleçam, então, uma

meta onde surja, em pri
meiro lugar, o equilíbrio das
forças que regem o desen
volvimento industrial da na
ção. Acreditamos nos indus
triais brasileiros e, por acre
ditar- nêles, acreditamos na
vitória do encontro de Qui
tandinha.

'MISS' AVIA'ÇÃO
·-DE' . 1958'

ante-ontemRealizou-se nos

salões do clube "Associaçãe Leo

poldina-Juvenil" em Pôrto- Ale-
, -

gre Um elegante' coquetel ofere-

cí.do pelas companhias aeroviâ
rias que operam na capital gaú
cha em homenagem a "Semana
da Asa". Estiveram presentes
àquela festa- de elegância e be

leza além dó comando e oh..:
,

cialídade da õ.a zona Aérea,' "Q

mundo aeroviário aucho, per

sonalidades de des a:(lue' da se

�iedad9 local e as candidatas 'a,1)
título 'Miss Aviação de 1958",
que foram em número de· 16.

RepresentandQ o Consórcio

TAC-CRUZEIRO DO -SUL

SAVAG participou do certame

a en.éantad,ora aero'Viária Maria

d'Ajüda Merchid multo aplau-
,

I\ida pe'los presentes e que lo

grou' classificar-se entre as cin

co finalistas. Nas próximas edi

ções estamparemos para conten

tamento de nossQs leitores a

linda e encantadora tmura de

Maria D'Ajuda.
Em' nome da Diret-oria do Con

sórcio TAC-CRUZEIRO DO .sUL
segui"u para Pôrto Alegre o sr.

Walte'r Linhares que foi levar

aquela grande c_gnfraternização
aeroviária a solidariedade dos

da TranspQrtes Aéreos Catarinenr

se's.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




