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24, reune-se no Hotel Qui- OtteIÍu\rjo do conclave é o

tándínha, e seus grupos _ �1e seguínte:' Formação de -,Téc
�abalho' estudam a índus- níeos: -Aperf�Qoa.mento de
tríalíaação do café, chá; ca- Pessoal; Financiamento; In
cau, matej> cereais, grãos, vestímento: Impostos;' Ta··
tubérculos e raizes; fru:tlas" rifas e Taxas; �quisição de
legumes, especfãríàs e con- Màtéria,-Prlma; Embala
dímentos: carnes e, deriva;- gem; Transporte; comer-

Com o comparecímento de Alimentos, organizado dos; �esca;do; "l��te
'

e derí- cializa�ã�; I?istrip\}ição; Im
do Presidente da RepúbU- 'pelo Conselho Coordenador I vados, açúcar: õleos e gor- ,portaça?,' de ��teria-Prlma
ca, foi instalado ontem, ,àS do Abastecimento e peta' duras vegetais, e as índús- e

_ E3Ul�rnen\?, IE�P:l:i!.-
17 horas, em sessão solene citada 'C�nfed�ração, com (,. ftr�as det fermentaiçfião _e _re - íi��do��'��ô�: . d� Quau:'
na oonrederação Nacl'on'a'i .

d C l'h d D' !' rigeran es,' pan caçao

e",
" '�-'"

, apoio '.0 onse o
. '.�. �,- massas ' àlinientíclas e de d,ad.e d� Pr}Jduçao; Raclo-

da Indústría.. o I Bemínárlo <;�nvoIVlmento. O Semina- frio. _

'

- n.ahzaçao de Tecnicos e·

Bràsileiro ' Sôbre Indústrias :l?, a éncerrar-se no dia
"

,; ,
ProdutiVidade., •

,

ANO XLV

Alguma coisa foi apurada,�
decisão proferida por êste Go-

fixado pelo' art. 308, do E!>"ai'u�
to dos "Funcionári,os.' ,.

.

Após essas
'

providências, 'al�
quive-s'e o . processo na SéCreta
i-i,a dêste Palácio.

PORTARIA os proeessos de �restação de con- tas do Estado ilando-s'"
. ,_

-

ela da conclusão dos trabalhos

'da Comissão de Inquértto e' da

vêrno, encaminhando-se-lhe �ópia
dó relatório que me foi apre- Palácio do Govêrno em Floria

,

.nópolis 14 de outubro de 1958.
, "

Herbireto Hulse Gov.ernador
, _

(Do "Diár.io Qficial? de 16-10�58)
�

8DS&j�rrS .

sentado.

Puhljque-se observado Q prazo

No Plnhelral, na vésperà
do pleito os 'udenlstas gd.

, ,

rantidos de Impunidade, se

esbaldaram em procesaes
'

"democráti�os",' Para evitar,
,à noite, a p_assagem de' um

'jeep ãdversário, que, levava
cédulas para os fiscais peso
sedistas, rolaram para a ea

tra,da uma p,e�ra '_

�enorme,
.'·que�· 'requereu -seis homens
palh removê-Ia, depors. de

enormes es'{õrços. ,-

, I

./
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Hoje, às 20 horas, no ,Clube 6 de Jane,iro,' no Eslreilo,-havtrá oulra,-reunião' :�I,'dJni�çJ.·�St<f.d"t/pró Desenvolvime,nlo do Eslreito,
cujas reuniões já são famosas pelã "berdade que\l�m 'lofJo o.esl,rellense �em USá'!d�:'�I.,ri,,"�ara .apresentar, seu problema, sua su-

.te5tãó��p'defender s8âtponlo de vista, sôbr,e ..i,quUo/Aue ,se relere ao dese,nvolyjmentoC'ibem est�r de seu 'bairro.
-,

"

, '

_
_� ..... '" * ' ,100. 1""_' .

_ _ ': _
_

_
_ _,

�

�_IBal, • Justiça" Petro�rás, relu_pu ecoDÔlllica �� Brasil
NA 8'ESsio ;:"�Ç>, TRIBUNA4 ce-de�!l ordem, ,sendo que, por votação :unânime," conhecer .do MIRO, MORAIS Cãe:trlos .assegurar -queihá grandes. vadamenre, num pl'ogre'sso, im- enda, faremos sôbre êste pro-

PLENO, 'REÁtIZADA, NO" DIA. QlaÚ!riã sem prejuízo do prosse= recúr;ó' e negar-lhe provimento', IM}BRESSõ'ES UE 'UiMA VISITA probabilidades de "sê-lo. presstonante, para alcançar a! blema uma apreciação mais
15 'DE 'ouTulmo -CORREN'lJ.E ,gui��n�o do processo vencidos,' pára confírniar a' decisão' recor- IAs �Á'REAS PETROLIFERAS As áreas sedimentares da Ba- independência econômica do Bra- I

clara. O reconhecimento de á-reas

FQR;�M JÃrLGiDOS 'OS ,'SE-.
,.

�m: ;P'in:te, os S'ts. De�. 'Re-lat�r; rid{ll DO RECôNCAVO BAHIANO cia Amazônica, têcnícamente, sil repelindo qualquer golpe' ou sedimentares não é o bastante

.. �GbINTE�, 'imiTos:'-;:., Hercilio 'Medetros e . Maurillo' --//-- (U'de-"um'à sérÍ'e) são consideradas COn;lQ uma das mesmo ensaio que lhe fôr ende- ,)ara perfurações imediatas, E'
.

...." '; . " " ,C�j�bra.··
' �) Rê'curso de habeas-corpus 'Até '0 ano de' 1939 'era absolu- grandes descobertas dos .días reçado para dela se apoderarem. necessário que exista estrutura, , - �

a�. Habeas-corp'!.� n.o.� ;8'76,).,ã
, , '", -'

-r-r-/1--. _ n,? 428, da comarca de 'Làjes, em tamente -desconhecida a existên- atuais, pela indústria petrolífera E é isso' o mais profundo de- com pelo menos uma formação
comarca- de S!i�-,El'!l-néisco do Sul, 2) Recurso \de habeas-corpus que é recorrente o Dr. Juiz de cia de petróleo em terras brasi- mundial. E tanto somos um país salento dos trustes estraangei- de porosidade /suficie.nte para
em que são im'petrántes e paei- n.�;-427

"
clã comarca de Lajes, em Direito, e recorrido. Antônio dos leira, Se bem que não faltasse com grandes probabí lidades de ros", vrmasenar o óleo e' uma perrnea

entes Sál�io' 'cit;'li;( é Enilde Fa-- que,é .recorreJ?Je o, Dr. Juiz de Santos' Vieira. Relator o Sr. Des. quem afirmasse convictamente pr�dução �e óleo bruto, que os
. Para avaliarmos com nitidez' o. uilidadé que permita a migração

rias. ;Relat6i::�,::� ·'ser. Des. Adão Direito e recorr-ido Celso Quilis, Arno Hoeschl, decidindo o Tri- a existência do grande produto. inimigos, os sugadores de noss� fabuloso desenvulvimento da Pe- dó .mesrho desta camada reser

Bernar�e_s',� :�;��d!fdo. o Tribunal
I
Relator 'o Sr. Des." HercíÍio Me- bunal, por votação unânime, co- Mas os' 'descrentes eram em IJ-ú- pá�ria, sentindo isso, estão a trobrás, é bom saber _os EE. DU,

.

�atória. �iém dísso, é ,WJgente
por ulÍanin}..Uatl'é 'de votos, eon- deiros, "decídlndo o Tribunal, pór nhecer do recurso e negar-lhe mero bastante. superior, t�nto é: 'Iutar p.or'.to'dos��s meios para se iniclaram sua produção de petró- que ali tenham ocorrido todos os

�'" �.
__ provimento, para confirmar a que, 'qllando,

.

em �939, Osc:a�' �pode'rarem desta grande riqu� ÍeQ em' 1859 e só 15 'anos depois �enômenos' originais à formação
sentença recorrida, com as pro- Oordelro descobr íu o jPrimeir.O! z�, p'.orctue sabem' perfeitamente, alcançou" a p,í.'õdução de 10 mi- '10 óleo. Atestados êsses f!l:tôre'S,
vidências sugeridas .pelo Sr, peso poço, petrolífero, foi de tal 111'11- que uma feliz interpretação dêsts lhões- de barr!s anuais e que' o )s estudos então são voltados
Relator-. . ::.n�ra .!dmbati�o, que acredito leo sÜ�iciente de nosso sub-solo, Canadá, � iniciando na mesma para onde a formação armazena-

--//-- que se êsse pioneiro não fôsse arrebentará a corrente do cati- data, só- alcançou essa cifra mais 'clora tenha 'melhor -acumulação,
4) Agravo de petição n,? 177, homem -de _,gra�de prevalecêneia veiro econômico que nos man- de 80 anos depois. )erme'abili�ade e porosidade. E

da comarca de' Xãnxerê, errí de'. espírito, realmente teria ilica-' :tém. Entretanto,'. ninguém sei' Mas a Petrobrás,�s.e-mp:re ultra- quando as perfurações começam
são agravantes e agravados o Dr, do louco, como quria a. opJ.nião., -'.Il)}To'dera!,.á· desta grande -fonte' de passando I< espectativa do povo � se' processar,

" ,'!:,�:"t:",1�\. _', .
,

'Juiz de Direito ex-oUieio, Adé- 'pública. Hoje, bem se vê. que' r,iqu·e�,. porque" ,-'o p-etróleo é e, mesmo de seus técnitiQs, -de 'E· os técnicos d:a, Petrobr4s,
A _N"j ','y E ·'If S A R> I· (l) S Contas "d.o Estado Professor lioCavalheiro e a Fazenda ,Muni- ,êses combates a ·O,scar Cordeixo ·Il'OS50·'. maio de 1954, ano ·em que lh� ,[emonstrando inegável catmcida-

, "Z \,: 'cipal de' Xax.im. Relator o Sr. só serviram para e'nfeitar seu'
"

A-'>-Petrob'l'ás é Q ,reflexo dos" foram conferhlos os bens dó 'de vêem l'(·alizando êsses tr"-
..

Emérito de nossa' Faculdade dEi: '
, _

«

FAh.EM' ANOS HOJE'! D'·t t I'
, -

t' d' bes. Vítor Lima, decidindo o 'gl'ande feito .. , , ,ap.se·ios d·o p'\lV0 bMsileh�o e sua Conselho Nacional do Petróleo, balhos em crescente progresso e'L. ' .' ll'el o, o na a lClan e e uma as
,

"d lt Ir. Tribunal, por unanimiílade de. Gomo ve-mos, o ',Brasil 'criação, cO,m .predomiuâ.ncia dé cuja produção.. naquel.a da,ta atin-' ,s,uficiencia, a ponto de no Recôn
'/

r {nlia,ores express",es a cu u�\a
DR, JOÃO BAYER FILHO ,', j bar'ci'ga-verde'. 'lO�os," conhecer dos três recur� um 'país petroliferamen-te capita'l .e'statal, nada �ais foi do gia nad� mais .;.de 1 niilhão de, -'!avo Bahia'no existir 'poços prQ-

Às muitas homenagens qu'� 'sos e negar-lhes pr�vimento" pa} rado, ao contrário, nossas gran-' 'que.'ooHI feiiz 'interpretação /d'êste: barris, sómente até�eze.mbJo de" duzindo 1.200 b.arri� por dia, pa
" ',c.oiii stÜsfação registamós n,a . .amigos e admir'adores irãõ tribú- ra éonfirmar a decisão' ,agrava-, :des áreas sedimen.tares ainda es-: ''ansei'Os. 'E hoje, através' de' S'eus, 191>7', �roduzi-u "mai's do que 10 ra somarem com os de'mais uma

, 'h"'?:' 'lh .' d t- da, Custa� na foí'ma da- lei. tão intocáveis e como exemplo ,dir_igente�, téndQ na ·-rresid�.n-"" .n,liI,h.ões de ha. rri,s.'E a, in.da, ,para produção de 60,00,',0 banis por
�' efeJ)}"éride de '. oJe, (!. t�a�scu.rs,oi, ,tar.- e" por .!U'il_>IVO· e 1\0 aus- . -- '

1
, ,J � • h '.

• -'-//,-- autêntico, "pôde ser citada ,a 'Ba-. eia"a ,e'sclareci.da intelirincia do, 'ma.is sublinhad()'" seu 'espetacular ·dia.·"
"

.

de ,ri-íais U�', ani�.e.��'1.·i:?� flatan- pic.i'()sa:; data, b�� '. d�- O ESTADO' � ""

, ' "" ,.

de 5') 'Mandado de',segurança n.?,. -cia Am,,aZ'ô,ni,c�,' . qUé come-rcial-· Curonel Janáry 'G-entil Nunes,,' de'Se'n,cvollvi'me�to, áíé";julho. \Iês- ,.

,iIllxito ."ssim', 'benl demons,ti-hçi_o :tio ;n-()sso preia'd'O; éo.h!err&,- 's'�, -as's�iam ,com. :otos pe're: '., ,.. .,..

neo, ctt. João BaY�'r �Fi1:hõ.'l elé-� rie!; re-licldades. 166, ,ira comar-aa de Florianópolis 'ineIÍte .ainda nãQ... est� em 'in'MI�gê-n'ciá" esta .bastante ·capaz .. te a'I\Q,' muito �á uifr.apa�sou . a' a operosidade com" que -é C1trigida
'_

•

'. .�
-

'. !'--, '/' -
,

,

__//__
• .em que são, requerente$ ·os Drs, 'dução,

.'
e-'suas '<enO'l'ntes resp'Onsabil�da- pródução dq)runp passado,. o ,que' a Petro.brás, emprêsa ,que o povom�ntq_' destacado em �llQS� $?�

"

.
,

'cieda,de e emb!�n'te' pÍ'6�e:i- põJh _: sr.' Ítá-blar Mongu-flh'ot l JaymQr Guimarãe& ColIáço �e Se. ai.nda niío ,se pode afi'r-, Ides, .inte,l:plle'tatI-vas
.

da conf!anç1: �nõ,s faz -pr€\"�l-; 'por cá�culos, ho.- brasileirJ' abraça COIU amor e

, ....... '.' ,:-�"" -, �almo� B,astos �li,:,a'�, reque'rido,' mar que ,0,B'rãsil s,eJa um >país; que,lhe�ep.oSlita o povo 'brasilei-, ,ír�stos, que no' ano em curso confiança, porque sabe que é
, tico 'd,a U.D.ii(!, "', !.�" � si'; 'Qj'alma :LIllZ Monguílho't . I .

• o Tribunal' de JIi-stiça. Relator. poten,CJ."al�ente .,petl'olífe'ro, ," 'Po ...:.;;p,o:, .á�'�rO'ln;ás:é1il,archa 'deso'l'a-:l n,a.dil '1l'ie,nos ,.atingi,remos ,:do que 'a_ Rede\1ção Econômica: d,o Brasil.Ex-Presigente . do. Triõánal "qe-., ..
<

>', o S'):. fiE,!!. Fe_rreir.a, �as�qs'" ('eQJl,,;;
,

. � 20 mHhõ'e's' de 'banris ,de produ-',

-;:�:; <�á�:�i�rr��;;��:c��:;��. '�
,Jij\S$fiGW.!A�V4flA,

'o., Trfbu-nal, nijeitar, a!( pre'linti:
,'"

'I'E,\l R1�OMA,T1 sr"lO" PlJR.(;UE o.,SAN.'(; [,.;EnDf: .r-F � �'E,

n;lres suscitadas pelá Procurado- 'REKCIA fi\{) T.5,a-<?�tAG.O_ •
'

'ria" dOi- Estado, do nã'o. conhêci-
.. I-�'" � ... ,...._ - '"

j

�ento do mandado, ._por ferir di-

reitos de terceiros, e �a, deca-
dência do mandado, no mérito'
indefe'rir a segural1ÇJOt', re,querida.
N

.

,

VElncidos na pri.meira preHp1il'lar'
·os·· Srs'. 'Des. ,Vitor Linla e·')lau-,

>; ,,'_

, '

;'
� '-

'Para, assar no fogão',DEX 'basta a h

senhora ligar o forno- durante doze
minutos de pré.aq1llecimento.. Coloque.
,o bolo.-ou o quel.desejãl' ....e na

-metade do tempo de -assar, reduza O
fogo..ao.,mínilno, Espa-e,o'-tempo ,

, usual, e abra, o forno .. O bolo estar' _
... ,pronto e ·assado, 'por, i,;ua!1

Esta maravi!ha.só-é possível porque
o fogo no fo.nno do, fogão..D.EX não

.

tem co.ntato com o 'alimento. O f9go .

aquece aperíás uma.Chapa de

irradiação transformando o ar

contido entre. ela, e uma .çhapa de,'
blindagem em .ondas continuas dlMlalor.
Estas eirculam em topo <> torno,
a temperatura ideal, assando por
igual, c.ontroladas pelo-exaustor.

-

ReVestido com lã de vidro, o fomo
DEX conserva o clltor -mantendo

"

frias as' paredes'externas do fo.gão,
proporcionando uma econ9mia de .."
no consumo e eliminando Oi·perigo
de queimaduràs. Gertlftque·S4! dessa.
vantagens e escolha o seu' t-ogllo.�

I •.

VENDE-SE UMA DE MADEIRA,
COM AGUA, LUZ E ESGOTO, A
RUA OSMAR C.UNHA (TRA
VESSA SANTOS) TRATAR A

, .,

RUA TIRADENTES, N. 9.

VENDE-SE um .prédio 'siiu'adp na rua-Anita Ga:ri
.

'baldi,' n._ 28 no centr.o dá 'Capital 'próximo da 'praça 15
, - " .. , .

de .'N·o•.embro, c.om ,dois pavimentos, constando o paVI-
mento térre�'de 'sala de visitas; saJa !le jªnt�r, cozi�ha
q,uarlG pftra 'empre_gada 'e ,qarto de costura,. e o Wtvi
me-ntú superior) de três. _ quarto�' de, dormir 'e bapheiro.
A tr3tar, no mesmo"'prédio.

/

duizà,de�l}ireit��'ôa Prjmeira Vara da
l toníarêa, de _

'Flori:anÓ.polis
:'EdiliJl 'tie tfitaÇío't'om','O",J,raz.

.

. ,d.:trinla: (ao):dias
o 'Doutor 'Eugênio-�Tr()rri,ptíwsky�:Tu-l<?is Filho,

'\J\iiz ,de Direito 'da 'P..rimeira Va:ra"'da Comal'ca
, fie 'Florianópolis, ;Estado, 'de .Santa CataHna, na,

forma -da' r'ei;
:FAZ SABER aos' lJ:ue o presente editail de citaçãO'

com· o"prazo de trinta (SO) d'iaS"v.ir-em ou dele conheci-,
mentc) ·tiverem que' por <êste meio 'fic�m;notificªd\)s to
'dos' "s ihteres�ados i'ncertos, da .ação de desquite movi:
da p�r CÁ"R-LOS'NKZA�'ENor:FIAbHO contra ELI DU
TRA FIALHO, qú'e" se acha de,signado o dia d'ezesseis

, (16): de noven:lbro do c(')rrente ano, às catorze (14)' ho';;
ras, na sata 'das audiências do Jui:zo de Direito no" edi-, co

ticio da Primeira VaTa desta Oomtt,rca, sito'à Pr&ça P.3-

'l'eiià 'Oliveira'·N. 10, púa.à aud!ênçia preÍiminar de re-'
cop:cillação recomenda:da, pela Lei N.�968, artigo 6.o,de
10 de' dezembro de 194'9. 'E, 'pa,ra que eh�'gue ao coiltie-cF
:mento de todos mandou' expedir o pr,es:ente edital qu�
�e-rá dixado' n� J.ugar do é.onstume· e publicàào na for,'
má d'l lei. Dadó e>pª,ssado nesta -cidade de Florianópo
:is,'\Ca'pita'! . do'7Es'tado �e San't�CâtarÍna, ,aos'n,ove, dia!Ç ,

ão mês de outubro do âno'de mWnoveeentr5S e' 'Cinquenta
t: oito ',Eu (ass:) 'Ivo ·�varisto ,de Car�a.Jbo 'Escrevente'

-
-

A cljreç�o, ,do jOTnaL"O_ "llitorânéo" ,comunica aos

'; 'Jul-��Qtta'do o' datilografei e ,sUbSC1'évi (.as:f EP!Ilênio Estud[;,nt��(Ía'Capital e ',do ,'Interior que, por motivo dE'

'TrOffl�owskY 'l'aulois Filho, Juiz de Direito da Pdmeira 'fôrça .maior, a edição dêste 'órgão, ,referente ao mês �e
.Vnra.·

"

(,outuhro, ,cireulârá em <N�v.:ewb-ra quandQ ',então .. serao

C :'.nfe.re com o ,orj,ginal. efetua'�as duas tiragens.
- 'Rudney Otto Pfützenl'euter

,DIRETOR

,

'!:pscrições abertas. Apostila "ORMES", todas os

ponb�>, a '1Dais -,completa 'do pais" C'r$ 450,00.' Peça por'
têlegrmna' :eartà ,registro ou expressa.' Remessa pelo

",
.

Reembo'lso·'P9stal. EDITORA ORMES - Rua Barã6 d,e

j'arana-piacaba 25 - 5.0 -. Sala 8.'CAIXA POSTAL ..

3.336, --::"São Paulo. Pára Serv�ntes D. C. T. - ......•

Cr$ 300,(Jo. -c"
'

). , ...
'

DEX é um fogllo'
fabricado no Brasil
de acordo oom as

.

rigorosas especlflcaçlles ,

técnicas. ame�lcãnas.
-. a êsse

\' .
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"'0 MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA'"

D�PARTAMENTO, DO

,'PÀTRI�I'ÔNIO'
.

Admini,�tração Geral .dos

,Cemitérios Públicos.

,CEMITÉRIO D'E ITACOROBt
EDITAL N.o 101

.

(Prazo de 30 dias)

De acôrdo com a Lei n.? 24(1,
de 15 de- novembro de 1955, €m

seu art. 1.793, § 1.°, convido a

todos os interessados pelos res-

" tos mortais ,d'as pessõas cynstan
tes da relação abaixo,

í

numadas

nesta Necrópole' cuj� prazo esta
, ,

terminado, para no prazo de

trinta (30) dias, a contar desta

data, requererem �xul11ação, ar

I'endam€'llto 'ou aforamento dos

respectlvos terrenós ou nichos

para deposito dos mesmos, sob

pena de, findo o referido prazo

ser feita por esta Administração

FOTO 3.a DIMENSA'O
Rua México, 119 - Sala- 903

A'... ,N. S. Copacabana, 861 - Sala 313

RIO DE JANEIRO

ACEITA-SE. ,REPRESENTANTE

••• ·com PIIO:r
as canetas

.sc�.vem "melhór-

j.Mt.\ uMw LIMPAI '_..

ORGANIZACÃO
. �

•. d -,
SANTA CATARINA

b)

.. c) ,_:_

'PUBLICOS. NATl.]RALIZAÇÕES. REGISTRO

REGISTRO DE DIPLOMAS.
·e

MA}{CA�

-

,. ,..
-

.

\
.

FLORIANÓPOLIS, TERÇA FEIRA, 21 DE OUTUBRO DE 1958
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sentfrá quando O 'Supersuis.o" De'7e da Swiuair

chagqr à GutJpo E.tar.l mais de,cansado
e terli 'ma:. téinpo para résolv<!r' seus
neg6clos ou gozar suas fêrios� É qu� O

:'Supelsuisso" oc.zc do 'Swissair vai

pela roto mllis curta e lhe oferece. �
móxifllC, em le"";<;o' e confôrto a bordo.
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I
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Q�alidcide suíça em redor do mundo

2 vêh•• semanais às 3as. Il 6as. feiras
São Paulo - Rio - Recife - Lisbóa -

Genebra .!- Zurique. Em Genebra e 'Zurique
as mais rópidos conexões para tõdo a

EuroP9 e Oriente 'oté Téqulo

que essas campanhas assumiram,
basta comparar a renda anual

desde o' início nos E_stados Uni
dos. Em 1907,' ano da primeira

campanha, obteve-se um resuI"

tad� de li, 000 dóIare'S e essa

PRECISA-SE

o í[iil� �"

I
I
e rem1)'vidos os mesmos para o do, - Domingos Ricardo, Dorval
'OssuÚio' Comum:' I Bernardino Amorim, Ernestína

, Alderico Tonet, Amélia Airoso Silvério Silva, Estevão Fernan

·;Vicente. Ana dê, Azevedo, Altino,' des, Euzêbíc Alexandre Jaclnto
n.�ming�s, 'de Andrade, .Adelinal Egidia Cantalicia Carreirão:
Cardoso Silva, A'ntonio Ferminio

I
Francisco Matias, Francisco AI:-

Mendes, Atayd'e Maria Jácintá fredo Ziegler, F,ernaildo João

Dutra, Ana Gaspar Martins, Au- Serafim, Francisco Pinto Mélo,
rora Duarte Prates, Adelaide Francisco João Felicio, Ferminia

Ambros-ina Livramento Ana ori-I Nascimento dos Anjos Francisco
- '. ,

ge Amélia Santos Martins An- José Gama, Francisca Orige,
geÍino .J:osé Farias, Altino 'João � Francisco 'Joaquim Espindola,
'da Silveira, Albertina Poéta, AIe- Henrique' Antonio' de Souza, Ho-

xandrina Simone, Alexandre norato Francisco Veras, Iaabel

Francisco Nunes, Angelica de JêSUS Santos, Infância Maria AI-

Je'sus Pinto, A1exandrina Jacques =. .Izabel Simas Furtado, Iza

de Melo, Belmiro Marques da bel Maria de Sousa, Irineu F,

::31lva, Benardino T-omaz da Silva, da Silva, João -Alves Ouríques,
Brasilina Rosa Costa Celso Me- João Manoe'l Soares João .A:de1i-

, . -.' �

lo, Carlos Roberto Oliveira, Ciro no Silva, Jos.é Gomes Silva, João,
'

Guimarães Te ixeí rã, Cristina da Bernardino' NÕgueira, José Ja

Cunha, Clemente Manoel Geral- cinto Rodrigues, Jau Moduze

fenski, Joâo José Martins, José

Jacob da Silva, Joana' Maria ,Ro
sa

' Jóãó Claudio Penedo Ludo-
, ,

vino Manoel Pereira Luzia de'
I ,

.

Jesus, Luiza Lopes, Luiza Dutra,
Lauro Silva, ,Maria dos Anjos,
Maria. Patroctnlo Almeida, Ma

noel Joaquim Tomaz, Maria An

gel_ina Alves Couto, Mario Lima

Oliveira, Maria Francisca Lima,
Maria Margarida Gagego, Manoe·l VAMO'S '" C'OlABORAR·1..dos Sant-os Passos, Mári� José

�����f!���i:g� Desenvolve-se .a-,VallJp8nha ::�
����������@t§; do Sêlo ;Antituberc1IIos8< ,:l

1 ��'�?� :;=::r;��:l�:;a�}:;;, �o 'liurilerárk.'oblido,sera deslinado às
.

enlidades de lula tonl'ra a 'Iubereu-
!:s::Jv;�;:;�di�: ,�ft��d�:���;�

,

-, .' losa filiados à "FELASP"Manoel. F�rre.ira . Pedro.' 'Agosti-·.r. r �

. '- • , Iniciô�-se desde.. :o. dia, 1.0 de entidades particulares idôneas A FELASP atendera- também n e : 34'-5630 - São ,Paulo - Ca-nho .de Sou'sá;, 'Pedro . A-gOg,tfnho, "

. . ,u,.;; " "

I, , .Agosto e estâ-. em
.

franeQ' desen .. ' sediadas no Estado de São Pau-s 08 pedidos que lhe forem feitosGarcia, Pedro Antceto Espindola,' -

1Rufina M.aria Peixoto, Rafae]
volvíment» e_lll, li?d'q. o �stado ,a lo, estão distrfbuidas em 5 agru- diretamente, e� sua séde, à Rua
Campanha do Selo :Antltubercu- pamentos: Marconi 87 - 6.° andar - fo- para o mesmo enderêçc.Ermelino -da -Cunha, RosalinQ,' _ ,

.

lo�e_xle, l;�6.�8",�c;ui!'_<,�i,nalid.a�� "

1.0 -- a,ssocLação coo�l·dEUll"d(),rjl. , .....--.."'!i!---"l-"-_-�----------...,.----J0.2,�.;,.;'N.a!3<:j�"'rtQ-t!��,�açjQ..pa- _ ""'''' .'._�1.. ,,'.... ",""" ,.
.

� , •. ';;oi'c.
l'ioríi R?sa'1ina Malia drÁÀl'�\J Pl'l��!\y__ ;:<l,e--;.�if" -apijw Í!. orientador,a' (FELAS'P);

�- U'· S 'f' -d S
-

'R: potní1;3i1:' �a'f' as li(-5�-oclações que 2,° - associaç�es mantenedo-.'" au no e'ra Im e _pll,Zaj• o, _ r _ Y."; <, ''!i'', . ,

dolfo
-

João" MedeiróS .' Silvestre', �e dedIcam. .��
- ê»i"��te a ellsa ras de leitos' hospitalares;

Paulo Snva 'SalusÜ:no Severin'O' à'o�:nç,a''1lih nós� ,Estado� 3.° - associações mante'ne�o
D' S'1 !

E 'dr D' S I
O MOVIMENTO NQS ESTADOS ras de dispensários e ambulá-las, ,

I verlO ml.�, las, a ()-
.

uNri)ÓS:' tórios;mão Cherem, Teodoro Olivio
� A Campanha..: do Sêlo é, hoje, 4.° - associações de se,rviç.!l_Ferreira, Tiburcia. Pjre's_Gonçal-". ,,� .

" .' uma, c'ampan'ha "de âmbito nacio- soci'al;.ves, ;Tomé (';ermáno Sjlva, Tomaz
nal gra"as ali trabalho que a _6.0 -. a.ssociações de educa"ãoRod-rigues Silva, U_mbelina Pa$- ,

" ."

FELJtSP vem desenvolvendo n� sanitárias.

5WISSAIR
TãdClS ai 2al. feiras
Rio de Janeiro - São Paulo
Montevidéu � Buenos .AIres

1!- Cla".. d. Luxo • Clan. Turista

Consulte a '$0.0 ftg&ndó de Viajens ou O

Rio de Jon�.íro: Av. R'c Branco, 99 - 16.· - Tel, 023-1950 - Tg. "Swissóir"

coa de Jesus 'Veriss.imo J�ão'
, sentido da unificação 'Il coorde-dos Santos, Vergilina Cleme-n-

cia de Jesus, Vicente José da .Imção dos esforços de todas as

Rosa,Waidemar dos Santos e
associações cQngênere'!j no Brasil,
exeinpI;o do que se di em m)liZeferina do\yale. 15.232,-

15-10-1953: tos países, principalmente nos

Administração Gc'r'al dos Ce- Estados, Unid-os e na Europa.
Para se' avaliar' a ill1p'ortânciamitérios Públic,os, em Itacor,obi,

15 de outubro de- J958,
'Emmanuel da Rocha LInharell

LEIA EM 'NOSSA NOVA
EMBALAGEM-COMO
SE PREPARA UM BOM

CAFÉZITO

"RUA ARCIPRESTE PlAlIVA 9 - FLORIANO'POLIS
�&m pessoàl er-peciali;?;auo está,habilitada pare.'

aJ - ADVOCACIA:, CIVIL, CRIME; COMERCIAL, TRABA

, LH1STA; DEFESAS FISCAIS. ATE�'D,ER E ACOMPA,

NHAR NO TRIBUNAL D_E JUSTIÇA' DE SANTA CA,

TARINA RECURSOS ORIUNDQS DO INTERIOR DO

ESTADO. DEFESAS DE ATLE'l'AS E ENTID�DES
DESPORTIVAS PERANTE OTRIBUNA}- DE JUSTI·

ÇA DESPORTIVA.

CON_TABILIDADE: ACEITA ESCRITAS. PERJCLo\_E
Administrador Geral.

PROCESSAMENTO DE BALANÇOS. REGISTRO ,DE ,... ....._..
FIRMAS E DEMMS SERVIÇOS.
PROCURADORIA' TR.-A:!AR DE INTERESSES DA'

FREFEITURAS MUNICIPAIS' JUNTO AOS ORGÃOS

,
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,

e o CONFORTO?
Ao comprar móveis estofados,�verifiqu. s. o
molei9 é feito com as ,Ieg,tímas MOLAS NO-SAG
• muito molor confôrto
• excepdonal qurabilidade
• nunca cedem - nunca soltam,

, • móveis mai� leve,s
• dispensam o uso de cor�jr,hos e percintas d. ,.pano
• conservam � estofamento absolutamente indeformáv.1

_�OLAS� DO BR�Sll S. A.

Fóbr. e Escr.: Rua S� Jorge,374 _Tel. 9-0519 - C�. Postal 875''':' End� iet: "NO:SAG" - sao Paul.

. ReVENDEDORES. MEYER & elA.' .' >

Felipe Schmidt, 33, e Ruo Conselheiro Mafra, 2 - Tel. 2576- (x. P,!stal 48- FLORIANÓPOLlli

São Pau'o: Rua Dom Josê de Borres, 13 - Te]. * 37-5108 - Tg. '!Sw:ssair"
Redfe, Av, 00,,10' Barret"" 564 - i2,· - Tels. 6318 e 674: - Tg. "Swissair"

�m;o,- ,se yê as associaçiíes ,fi
Jiada/esti� �ividi:das e�, �r.u.pos
que emb�ra ('om o objetivo fi-

. , .. "

nal de com15;i1.te

quantia elevou�se' progressiva-

à tuberculose'.

,

têm ,l>rogr�mâs diferentes. A

maioria se de'dic'a à hospitaliza
ção d�s enfermQs, e dentre es

tas, cinco mantém, -suplementar
mc'nt'e, dispensários ou ambula

tórios; seis se" -dedicam a servi
ço s-ocjal aos doentes e suas fa

mília� e uma se dedica exclusi�
vame'nte à- educaçãll sanitária. A
FELA:SP 1'Qi colocada num grupo
à parte, pois é o órgão com a�fi"
nalidade de orientar e co�rdenar
lrlI-atividades das Instituições
particulares.

AQUISIÇÃÓ DOS Sil:LOS
OS sêlos ,podellão ser adquiri

dos em tQd.o o Estado de São

Paulo, juntó' as ,associações filia
das, dispc'n_sários de tu�_ercul�se,
núcleos da Legião Bràsileira de
Assistência SESC SESI uni-

, , ,

d,ai:les �anitarias, es�las, etc.,
p,elll', prêço "ún,ico de Or-$ 2,00

mente, estacionand-o 0'11 decain

do ligeiramente' nos anos de de

pres;ão p,ara subir a, ceré� de
,

22 mr.iíões em 1!!.51. Com a� ver

bas obtidas pela' Campanha. do

Sêlo, a "Tubercljlosis National
Association" dese'nvolve um vas

tissÍ'll1'o programa que inclue

hospitalizltção e reabilitação,
,campanhas educa-tivlls, recruta

ment-o e treinaIriento de' pessllal

técnico" pesquisas científicas,
'etc,' O séntid·o dessas associa'ções
como -a FELASP, é o d,a coope'"

raçã,o e' da união, pelo' qual 'um

o�ganismo procura traçar os ru

mos da luta, "n�forrnizar os mé
todos -A� trab'alhti coletivo, para

me�h,or rendimento de seus .es- De um PRACISTA ,com

forçoso prática. Tratar com a
.

- ENTIDADES FILIADAS Vva., 'Be!Jpl�o T. Silva, àA FELASP rua Silva-'Jãrdlm, fundos
•

Até Q mom�nto. á FELA'SI' "�çougiit;,:_,;_ PAGA-SE,
eom1?;!'ell'nde 31 filiadas. Essas' o}UaUJ.elfed o ,aS-lIlJII311.!1,._

.

,-
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CURSO PA'Rnftjt.AR .

I Le r e s li�r a, d'e,tl�fe s"
Sc,b a resvonsabilidad:e lia ProfeS:sôrá OLGA BRA

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

.

Pl'epara alunos l>a'ra o Exame"de, admissão ao Gi-
násio e escolas- ,equiparadas nos seguintes hor�riG:s:, '

dàS 8 às 10 horas e" ...___ :',
"

d", s 13 às 15 horas.
Pt'ecisa Pl'ofessôras para ministrar aulas nas qua

. tro 3�r ies pri'má'fiãs para o ano de 1959.
MATRfGULA aberta para tôdas as séries a partir

de outubro.
Cada classe terá no máximo 25 alunos.
OUTRAS INFORMAÇõES: Rua Tiradentes
Di�riamente-das, 8 'às 10,00 horas.

caqa ,sêlo.

., "A

pital por carta mediante vales
, .. � ,

postais .ou clieques encaminhados

•
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E:':: :'GASTA NlEN'OS I
, fconomia

'

\,' '.

Dutóbilidade
,

Acabamento perfeito

VÁRIOS TIPOS E TAMANHOS,
CONFORME AS SUAS NECESSIDADÊS

e voce ainda escolhe�
• Com ou sem caldeiro
Saído de chaminé em cimo,

. 00 iodo ou otrós
• Com oU' sem tampa esmaltado
• Com ou sem serpentina

�@'r-V',
-

".' (óg�a quente ,m tôda a·eoso�

O melhor rogão
,desde f904!

-�

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'O HAIS- ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARlNA"

Motor ide� para barcos de recreio e .para outros barcos símíla
res, além de esplêndido para motor auxiliar de barcos, á vela.

Completamente equipado, Inclusive painel de, Instrumerítõs.
Díspômos Para entrega imediata, nas seguintes capacídades:

'

5,5 JIP -::._ gasolina' 80 HP Diesel'
11' HP " � 80 HP
35 'HP " 103 HP
50 yHP.,-' " 132 HP
84 ,HP'�_ "

GRUPOS GERADORES - "p E N TA"
Quaisquer tipos para entrega imediata' -- Completos ,- Com'
motores DIÉSEL "PENTA", partida elétrica - radiador _."
filtros -, tanque, de oleo e demais pertences; acoplados díre-

I tamente COD! flange elastíca a Alternador de voltagem, _�

trifásioos 220 Volts' -,' 'cQm excitador _'
,

4 cabos para
.lígaçãe e ''luadro .completo de eontrôle; todosjconjuntos estão
assentados sôbse longarínas prontos .para entrar em funciona-

mento.'
,

REVENDBD(i)RES'AUTORJ�'�ADUS PARA O ESTADO"DID
'h -?', ,I

SANTA CATARINA ,,"', ,_":,, ..

MACHADO:& ,€ia SIA Camércio e ,Agencias
,Rua Saldari'll�f �a':rhiho, 2 -, Endereço teleg: "P R I M U S"

ex. Postal; 37 -: FoiÍé '33'62 -' FLORIANÚPOLIS
---,pn�i#J""",-e-@---'-r=-::::A9!F::i!@í'ê@@í#lr@êi#JÊ@ê&êl=êêí#IêJ.,

Jt (direita � esquerda)
" .. "

" " ..

,

Deodoro-SS _ )i'on'e:' 5740 '

leia
[1lIJItIt

Jltijal IIA Soberana" Dlatrn. do "trelte .:... ('...te
'''A 5o'bt.rma" Praça lt5 d. novembro - eaquina

rua Felipe Chmidt

FORRO.,�,.
'

I RMA"o's BfTENCOURT', .

( A I S B li O li • O' , 'O'N f "TI .,')
-ANTIGO OHÓSITO OA-MfAillt

Departamento de Saúde PIla'"
, ,',,"Planlões de Farlllácia>

_.......-

Mês de Oulubro
,;11 ___:_ Sábado {tardé)
12' - Domingo

.

18' - Sábàdo (ta-rdé:)
19 - Domingo'�

.•

25 - Sábado (tarde)
.,26 domingo

Praça 15 de Novembro
Praça 15 'de No�emb�o
Rua Conselheiro _Mafra'
Rua Conselheiro Mafra""
Rua João Pinto

Rua João Pinto

.

Farmácia Vitória

Farmácia Vitória
• Farmácia Esperança
Farmácia Esperança

'

,

Farmácia Mollerna
Farmácia Moderna , '

'<

..,,-.,--'O---se-i'-v-,iç-o-n"ot-u-r-n-o�s-t-r\""á-e-f-e�tu-a-d-o-p-e-I-as-'-f-a-rm-,�á-ci:-a-s--:§:'-a-n'7to-A:-n-t-:ô-Íl�io-,-:N�o
tum&. e Vitória. situadasàs ruas Felipe Schmidt nO 43, Trajano e Praça 15 de
'Novembro.

-
-. "

.

.

,

O· plantão' diúrno cnmpl'eendido 'entre 12 e 13,30 horas será efetuado

pe'la, farmácia Vitória.'
.

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

12 -e 26 - Domingos �armácia Indiana Rua 'Pédr� Demoro; i&27
..._

O 'servi,ço notu!no s�rá efetuado pelas farmácias do Canto e Indian�.
A presente ,tabela não poderá ser a-ltel'ada �em prévia autorização 'dês' ,

te �epa..rtamento,
. , "

'DepM·tamento de SaÚde Pública, em setembro de 1958.
Luiz Osvaldo D'Acampora

Inspetor de Fa,rmácia.

-- Rua Couelhelro' llaf.::. IH
Telefone 1022 - Cax. PCIoatai 11":'
EudeJ'eço Telell'iffêó -ESTADo ..__

D I R E T'O a ."
'

-

Rubens de A'J:ruda Ra....
G E R • N '1". .

Domingo. 'Fernodea ·'�e Aq1üa.
R E DA T 'O,R'): 8.'

Osvaldo' Melo - FlaV'lo A.od. _ 'Bra SUva .....;

André'Nilo Tadasco -z Pedro pà�lo-M.chafo � Zorl
'Mal'hado· - Correspendente DO .Rlo:· P.mpili9 Santos

" COLABOR�RO��S
"

Prof. Bar.relr08 Filho .;_. Dr. 08WAldo, Roddrues. Cabra!
- DI� Alcides Abreu - Prot. Cario. ,da 'Costa Pereira
- Prór: Oinoo d'Eça - Major 'ldefonso Juven,aJ-
Prof; Manõêlito de Ornei.. - lli. Milton,LeU. ela�CÓ&

.

,

- Dr. Ruben CuStA - Prof. ,A. Seisaà. Net-oy- W.a��
Lange -. Dr.' Acyr Pinto da Luz.,-:-:'AehCa..,�a-l ,T,ive -:-::. Da. NEWTON, IY.AVU.A
Naldy Silveira - Doràh�clo Soare. _;:'·'Dr.t Fonttlur. DR. WALMOR ZOMEIl CIRURGIA GIIRAL,

"

1 11'
.

dAaÇlA
.

Doença. de Seahor.. -. P:roc:&eo.
Rey - Nicolau Apo.,stolo. -, Paschoal Aposto o - Qlat Dlplom.do. pela ,raculdade, 'Na:' "Ioda _ Eletrh:ldade Médl�.
CarValbo e Paulo Feraando' de �a1illl) ,�.o. ,clonai d�' Méd}dlla da.UDITero GODlUltórlQ: Rua. Victor 11..1-

P 11 B L I C 'I D &n. -= I .lJ!ade .0 8rUlI, relIel u, 28 - Telefone. 8307.

Maria Cellna Silva - Aldo"FerqDde., - VirJUlo' 1::I:ola�erao' for coacano f. Conlulta.: Da. 11 bora. em
.

'Dias _ Walter' Llnhara" ,.,

.

'< "ateraldacl. - Dcola � diant•.
(Servieo' do Prof. Octb.l<i Relldlncia: l'4;lne, 1.411

P A G I N li ç' AlO' ,-, Rodrlr.!lel Lima) . Rua: Blumenau 11. 71.

Olegarió Oroga. Amilton Sébmidt ,.x-la'.'ào ao demeo de Ur1l�·

IMPRENSORES
. eta do R_pltal &.A.....a.T .c,

do Rio de 'aaelro
DULCENIR C�RDOSO WANDERLt:Y LUOS \.6dieo do Ho.pital d. Caridl'de

-.

'

R E P R E S E N�'I':-A iii ,..... ,

• da JJ.ateraidad. Dr. Cado.
.' Conh

Repreaentações A. S. l.u'a. LtdL jOODQAS D. S.N�ORAS' _

RIO:� Rua.Senador 'Da.tu 40 - 6.• Andar - PARTOS - OPIlRAQOU
Tel.. 225124 íPARTO s•• DOR p.lo m�do

,

pllcq-profil'tico.S. Paulo Rua Vitérla 1õ7 _.conj: II -
t Conl.: R...�".Jelo 'PlDto D. lO,.

Tel. 14-8949 dai 16.00 is 18,00 hora.

Serviço Telel1'Aflco dalUNITED PRESS· (U-P), IAtende. com hora. marcada.. -

'lra'-t _I t C.i -Id d d' AGENCIA PERIO
' Tcll.fona 8015 - R••idênda:

UDt o.ue as e ur Ol!ll' a es �. ,

-, 'Rua General BitteDcour,t D. 101
DISTICÀ. LA'l'INO AMERICANA, (APLA)
AGJlNTES-'E CORRESPOllB.ENTM

I!:m TodOl OS munlcipiolade,SAN!fA,p,CATARINA
AS 81 N À'T U a,A_

va- LAURO DAUaA
CLmICA' GUAL

� .�""'6-"",�-;;._�'i1",g:7 I

ANUAL. •..•••••••••• .; •••• ' .• , •••• c Cr", üo,tO 1.IPlelanata".m mo161tiai -4. Se

N., ilY1llM •• 1;.' .rdoral .• Ylal arinirial.
• ••••••••

,
•••••• ' •• O"" • • • • •

• Cura' radical da. ID1......... ..UrA N U NI'C'�l 'O 8' _"

" .al • croDical, 'do apcelho re,
MfdJllJlt� contrato, cJe acordo'coDl·,.-tabela eDl vI&,or .aito·urinirio em am_bQ' Ól te:xo.

'.

A direção não' se responsabilíza pelos - ,:o::e:i�t::"aa:::�!:. " Direlltiv�
concêitos emitidos nos arfigos..:.assinados. Hor'rio: �O�� li l� e 2� .11 II

,

.
Ilor�" - ,.colRul�ól'lo: Rua, .Tira·
cleDt:eI� ,1.;'':'' 1.° Andar' - roa,:
1241.

' Vil••�IlIQUlI ..aI8CO,

MO�l:HS EM' GlR. L c.;;;,!':::'::':'c'w.!:: '!"�:;��I •�g O

1>1:" S� S
-

. � a- �r.:k :.�:"�::..�".;?��ª;
, 'TUBDCULOS. ' (Serviço .0 PrOf, .v'.A••••

,�. I. ' IIlADIOGRAFlA. RADIOSCOPIA Andrad.).
',"", DOS PULIlOH ,Coalultal - P.1a manlal a.

V1.1 '5"I-,'-E.-, A ,1l�.S',�.l�,:tj"r [' O JA'
Clrarela do Tor..s .Holpl�1 d. Caridad••

� n .U� . A ••rm_do ,peJa raCIIldade Nacior.al A tarde da. 11,10 Itora••m
lei. Medlclaa 'l'lllolorl,ta e 1'1110. dlanta no cOD.ultórlo 1 Bua Nu-

RUI�aeodoro, n. Q���13 �..:-lel. 3820
.

clrurrllo 'd�'::?ltal Nerêu :::t:aCha�ll��.·::�·" d. T:ra··'-
,

....- .-':::: �
-" : !Cuno de especializae.o pela Relidlncia - Rua Pr8lid.nte

, '.' "', �
" Js. N. T. lIxointerno ,.:x-...I.- Coutinho, 44 - T,l.. 1110.

---------.--,_._.�.,.;'�_,...;.,-'.,.,_"...-.',.----__ 1t.nta d. Cirurr'a do P,rot. Ug<>

YJ4.�&: '�,�M�._�'SÉ,�UÀÁIÇA· l�:·I,I70��::Ie�c�!li�: tI-
.

\''- -� f:,'RiPIDfZ' � :'
,
:�-,' ·ael�teDd�:: .!:::,.-;=:::, 80

, ,F' • '. ',' • "••�,
'

1- FON.: !III i
. .�- ..... "

•

--- -_ -- "--- ------

INDICADOR PROFISSIONAl

., � \1 I' I·" .-ti t'!oi "j"'",_.;! °.0

Florianópólis -- !ta'�� ,�. Jôi,nviU. ..- CúfttilHl·

NARIZ E GAR61NTA
(flNleA

. DE OLHOS • OUVIDOS
<

do
-

D;r� :6Q:fR"R E I RO -Di F O:N�S E \,'A
, Chefe do Serviço de,Otoríno ao Hospital

'

.

de Florianópolis - 'Moderna Aparelha-
'

gemSuíça e Norte-Americana para Exa
'me, dos O'lhos, Receita· de Ocult)S par

; " Réfrator Bausch Lomb. Operação' de
.

: Amígdalas por pfocesso módeme
.

',CONSULTORIO . " RÉSfDENCIA
_( Rua dos, Ilheus VI casa Felipe Bchmídt 99

.

FONE 2366 FONE 3560

AgêReil�: 'RtJ... ,.Deodoro esqutn. e!

�\Ia�' .Tenentê' SUv.ira

M'otores

•

DfE:SEL
-,' .' ,i

�,

.al:C&.� ".Jn(BÀclf'�;. "GANZ"
8 BP - 111 RP." -:: 24-" llP - 16 HP

'MEDIDORES DE E�RI:!1A �j'T�A MARCA "G�Z"
Monofasicoa para l20"ou .��O voltl. Ampararenl '1 opeao -

400% de 'Cura-- Trifúleos, cqm ou sem neutro � Volta_
,

Itens e amperarelll 1 opeio .

INSTRUMENTOS ELaTRicos DE ,,'MEpleAO
Amperimetros - VolUmetros - Alicate� para bater�a.
EstaqueI4pe:rmaneBtea-- Vendai diretils - Pronta· entrega
PodemosJ'eltudar. propostas de firmas e�peciali�adaa nl) ramo,
que ptetendam a ,representaeã-o desde' que indiquem fQntel
de referências comerciais e bllD'�aÍ'ias ná' pr4,çlltde São Pa.l110.

Consultas. 'pedidos II pr,opostas ,para: .

INTERSTATE S/l\,. - IMPORTA(.!AO, EXPORTAÇAO
E REPRESENTAÇAO

Caixa·POltal 6573 - São Pllulo,

DR. A,YRTON DE OLIVEIRA
DOINCAS'DO PULMÃO -

TUBlilRCULOS.
Conlultórlo - Rua FeUp.

'

Schmidt, 18 - Til. ISOI. '

Hor'rlo da. 14 li 16 hora.,
Belid'acia - r,up. SChmtdt,

'D. 1117.

DR. reLlO DOLIN VIIIiU
•• D I C.O

lla.,eetaUlta ... OIllOl, OU,'f1d_
Narla • Garranta - Tr.tam�J:Ité

. .O.,.ra_..
IDfra-T.rmllho - N.buU.aca.

.... mtra-Som-
(TratamlDto d. Imunte ,.m

�,.raclo)
ADelO-ntIDolcopla - "e..ib <t.'
P•.tOl - :.ód.l'Il'O ...qaipamento
•• Oto-:&laolariqolorla

(taIeo DO .Itado)
Hor6r1o da. • l. 11 ura. -

da. UI la 18 hora..
Coa.ultórlQ.: - ',Rua Vlcw

!!iIeirelIel 22 ..:. I'on,: 26'75
.

Relidlne\a - Bua Slo l".rrre.
Q. 20 - I'OD' 14- 11

Da. .Il.l\ rONIO MUNDI •
A.IlAGAO'

CIRURGIA. TRBU.•ATOLOGIA.
_ Orto.,edla

CODlalt6rlo: .Joio Pinto, 1. _
Coalulta: da. 15 li 17 -ona
di�l'iam.nt••.••nol a.1 16b.,qÕl.
Re.ldbela, Bocal 'lYA. IIi.
1'0DII -,1"'14.

DR. ESIIERALJlO
CASSETrARI

CIRURGIAO DENTISTA
Inlea - Protese � Cirurel
Horário: 8 às 11 hou!i

das 16 ás 18 horas -- Dià
rill.mcnte.
Consultório: Rua Cons

Ibeiro Mafra 53 - Fone ••

3678, Ao 'ado de ",A Gal�ta"

SO NOS "CONF6RT�VEIS';MIC-RQ-0NIBUS �

RAIlII}D: "Jut��tjSllEIRon ,--;........ DJL CLAaNO Q.
GALLIITTI

- ADVOGADO -

a.a Vitor ••".1'., eo.
Wº!DI: 1.448

•

rIoriaa6poOl

ME'DICO
R!la Vitor' Meireles 26
em viagem' de estudo a

São Paulo, reassumirá
sua clínica em prind
,pios de novembro.

,/

.

I,. ........DR. GUARACI SANTOS
, Cirurgião Dentista. ,

.

' /
CLINICA - PROTESE - CIRURGIA

HORÁRIO: - Das 8 às 12 horar. exceto aOI "bado•.Ate'nde ertlusivamente cQm hora marcada
Consultório: Avenida HerelUo Luz 69
Esquina da ruá Fernando Machado:

MATEMA,JIC.A, FfSICA E IATIM
ensina

Dr. Otto F,riedmann
Rua Cl'ist(,vão N.unes' Pires,' 21
(Esquina Rua Hoepake)

, -', �-......�,

l A: V' A�N: D��O_( (O� M S A, B' A O
-

Virgem Especialidad-e
•

�

I

'

.

�a ua. WflZI, I_IRllt - \Join,llle- ..:... (Marca lellstrada)'-

economlza-sa·'lempo·· e ..dlnhelre
-

,

_ .:1l10:ViRc ,.."�.,. '"i,
,

• e.

[SPECIAUDAD� .

I

j�,>----- _----,._;,-----------��== _.c .,"_,
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-o :MAIS ANTIGO. DIÁRIO 'DE SANTA CATARINA"
-----�.�----

FLORIANóPOLIS TERÇA FEIRA 21 DE OUTUBRO DE 19Q8'
-' .'

.

21-oUlui:--o--_DrIMIE--NMlCH( L U B E
F E S T A E SPA N· H· � L A·

Or.queslra "SUSP1ROS DE. I5PAlHj�'

DOZE . D.I A -

CDtutl.· DIIN'l'.

Validado na Faculdade Nacional
ile Odont.g.·· da- Univulidada

do Brun.

.dlSPECIAL!STA
com vâr ios e 'recentes cursos e

20 anos �' especialização -
'PARODONTOPATIAS

. DOENÇA! DA GENGIVA

(ge�gjvites, gengivas sangrentas,

piorréia, mau hálito)
PERIAPICDPATIAS ,

Afecções da ,ral•.40 dea&e

Pesquisas e tratamento dos fócol

pelo método "ls�AN"
(cürso ecm.,o próprio autor hof.

Badan.) -- t�atámento efieieàte,
rápido e com téste bateriol6ideo
OPER:ÂçJmSõ"';' C..... -Le enua

ciMi dJ!flc;eIar.
Atende�. hOl!a.}'Íu'uPamenje
marcada...... aU"NjreDcllam.oa, 18 i

. �.�_ IJl4!i&\

Y-n.lbDL 'C')!: -

.

,-� �-x -�-'-i_·�r.l;�
Uma. �tcil!a: completamenta

equipatlrfiJ;larJh servíços -de níque-,
lagem ,ercromllgenB .em ,ge'ral,

. Trata:t:'··yelo. ·telefonei- 2966 '.BoO

perfodo. da manhã., com. o 81:.

Solon,

�.

VENDE-SE OU TROCA-S!E CLUBE RE&R�ATIVO· E (Ul1URA�
1,5

.

DE NOVEMBRD.FORD 38, EM BÕAS CONDIÇqE_S, À VISTA OU A
PRAZO, POR UM FORD OU CHEVROLET' MAIS
NOVO.

'I'ratar com PEDRINHO no Ponto de All'tomoveis N.
4 '_,- l<:streito - Fone 6270.

Lira Têni$,Cfube
PROGRAMA DO MÊS- DE> OlJruBRO

BAILE de ANIVmSÁRlO r

If.MPERIAL JEXTRA

Ii.Um "outro" mais apessoado, mol•.nótado.ó. mol••bem

,.cebldo e,;-tc;dos o� ambientes.. � o efeito da beleza do padrcllo!
do efegâncio do tolhe, do caimento espontâneoi aob medido, cf.a.

: rouP,q Imperial Extra. Apres�ntadê:i em 36..tal'llonhos,;_cada ,.um' � 12 modelo.

diferentes, Imperial Extra fhe oferece ainda: �r4-.MoIhlm.nloo"otal, . '. '.

alfaiates de rtlnome, aviamentos finissimos, teêidO$ de,,o:!,a qunlidaEfe ... ·e a �e�perI8nc"
l> de 33 anos de uma .organtzaçõo empenhado .'!_m proporcronar Q Você a i'oupca .

mais bem feita do Brasil Compre o sua rOupçJ Implerial Extra 'no nosso

distribuidor em sua cidade, no oodrõo e no talhe do seu gÕsto pessoaL
.

.

'f

3'

/. ,

'.' �

Escolho pelo etiqueto IMPERIAL EXTRA

e rp.ceba um TÊRMO' DE CAfU,NT,A de durabilidade

DISTRIBUIDOR . �
_tp,t ftê��'

_

.

Santa CatarinaRua Felipe

.

/' -

eficiência'
.

clmprBada ,

de'

llue. inIpermeàbiliza�

Cj)lIS.ulte-nos sem,

camPI"O!1Ú5S4, em

quaisquer pro-&fe
mas de imper-mea-.
bUizoçõo.

11.056

'\

-

.

Um produto
de

qualidade

.1,.,:- -

�

"

PROGRAMA PARA O PERIODO 'DE 15'DE-OUTUBRO
A 15 DE NOVEMBRO/58

.

.0UTUBRO
Dia 23 -,- 5.a feira -_ C:HA' DANÇÁNTE--:DO DE':'

PARTAMENTO FEMININO,
.

Início às 20 horas
Dia 26 - ANIMADISSIMA DOMINGUEIRA

. Início às 20 hóras
_ll;a 30 - 5.a feira - ORA; DANÇANTE' DO DE

PARl'AMEl'iTO FEMININO
Início às 20 horas

NOVEMBRO
pía 6 �-5,a feira -'- CHA' DANÇANTE DO' riE: . ASTRO D'O �G_A.� :;AMEII1t1tlt�•..rPAR'!AMENTO FEMININO

Dia 25 - Sábado - ;:"e'l:'�:��b'f'Doze oferecid! ' Dia 8 - SI���:.às 2�Oi���a�a Assocíáção dos Sub. REt;A-TA_O(ejNl�A�B�-AjR8' .LIMO,; _

aos associados do Lira. .
,Tene-ntts e Sargentos das Fôrças Armádas ,-,'RIO 17 (V. A.) _ "Berã, Rio será làr�áda, no dht têm I:l apresentação confír-

Di2 26 .- Domingo Tarde dançante Infanto Juvenil
. Iní$!io às 22 horas .' ,P��a �ós, motivo de satís- .18 de.-janeiro.·próximo.:· Já'l mada, coIlÍ9:'A':t:gil; i\.ui!!H-

das 16 às 20 horas. Dia 15 - Sábado - GRANDJOSO· BAILE.DE-ANI-' fação v:er_ o famoso astro algun.g�. valor.�s mundiais, ;que".fr���ter�e,..�rt ·NIí.�t-Dia 29 - sábado - Soírée comemorativa ao Dia do VERSA'RIO DO CLUBE
.

.

Burt Lancaster' entre· os com. 'trrp-ulaçoes famos.as,. ,e TrlQUo.. ", ';'._ _

Comércio, à� 22 horas. Iníciq às. 22

co]:ltPeti�,.t:!R
es ,da _ r.egata

. ,
. <

• _. '_ ,'" •

__

��-=-""--:-""--""-�"",':".-;:.•;--""7"�---- -,�.-_!��.�,-��.�=�-�=-�--���-!:,....����..,.-.';;;;,t.•���,.-��--;..._�--_........:._ ���lJl2i1�' lfe�:-Rio.,,:�T.fr .,i�, . B' (."_1-,,.,�J;�.. !'�·_O-!
.

c,·"'ftlllÇln.i:t·,·:·, � - ltm��,� �.M6iãrIl1L]n�ilp4:r,f/" '::',: - . �I
-." !�.���.- _

"

� t· t J",,' ..

� �.",_' .. : Ô:�; _.,..
--
..-_:-.-

Enc-ontra-se;;."unra-::'toa" cos-tagern o 'espor IS a .. o��. .� ;
.

tureiià-':ha"< �'��a' :;':Afm;iorairte
quim Belém, comandaate

' AI:.F.AlAttdi:h-S:&CtlLQ -. «Ó ,

da iole "Ondína" e repre- :.....:::...:.- :'0:
.

�, : Lanl��o, -iii1/" .0o.nhcclorni;
sentante do Iate Clubé Ar- , R-ya !rir_li_ot.&.'·O

>

qua�u€r .p.eç_a.
.

t

gentino.
....

\ _ � _ .

E acrescentou.r : ,-Foi a,-:

[.----
,

nuncíada ,à vinda ·dêle. Atê .

j

-_,-c'-;-t,'-a-E--R-.E-.'-C"-n-.•-E,....A-T-.I
.....

V-
..
O-----,t

.

Ir
Oe mÓll.');énto, i i 'áhic;ta. não se

� ,

-

r'{

,t

in�c�eii, porém; também_ . .

�<!� �;:�����ç:o�o:c����I'. rb 'DE JA ��:!B:p·;- "

ta Buenos • Ajres�Rio é a·
1

' .•"h- • "

segunda do mundo .em ex- E S T R EJ Ti�
,

-:' _ .:/

tensão. São 1.200 milhas de t ' .

percursê. A m'a-io� é a oe

São Francisco em Honolú
,lu. A .nossa por suas ca
racterísticas' e comprimen
to, creSce em reperc,!ssão
nos meios veleiros interna
cionais., Sem dúvida que,
além do-valor próprio como

':i'áto ,esportivo, tem impor':'
tância, também, como p,l'O�

paganda turística. Na opi
nião de Loomis, nav,egad'or
do "White Mist", veleir.6
d"e- fama' unhrersal, a noss'a:

l'eg..ata está Se tornando_
uma' TIas mais impoJ.:tantes.
A V Regata Buenos· Air,es-

'.

�::F-
'.-"

. '.- 'Não .dr�u;auuas--cons-- .'"..

1. . ii \::: .��. 1rÜ;Õ!$.2 �õ�i; '':imp-ertnea:
.

, ',;:. _,.�l .bifizarttes' dEi' qUGlitl-êráe"
-

'. inferi;". �CQgfi� na eflclêú-

cia de SJKAj ";',.0 - 1 - .o. úni.co-Jmp.e.rmeabi.. _

Ii70Dte-" -de fórmula c$uí.ga :-f.o<br�do,,_ no:
.. -_

: Btmil ·.;qU&)4- hó mais ,de; :25.i.anosÁ·; Y�m ,

sendo-e�pre1JadO' -em nosso��nÓ'-éxte;;
.

rlor',ém obr�s'de_grandl! réspon�ab!iidade;
c

Por ISSOl-9Speclflqu... s.empr,e,.:,
II
••• a.1 a, ·lmp�me.GbJlI.zà,60.� �.r-':j:�feita...COJ:I\..,,;SIKA_

. � ,- � •

R�a-.lttam••><.

.

.em todo o .Bralll·
Pradlllas. �iéD.S. -IIart, calslOlÇis,

Representantes+em !FlORIA�'S':
>

'

RBa ..Dom·,Jaime ·Câmara-

Esq.. ..AL R�: Bruce :

-

..

SESTILIO A. FRANZOZI, p'or

intermédio dês te, sensibilizado

agradece' o especi.al tratamento

à' sua Senhora -po); ocasião do

l�ternamento
'

na Mater�idade
Carmela Duha, pelos Drs. J'osé

De Patta, Murilo ·Motta, bem -co·

mo aQ Sr, Diretor, Dr. ;Bilise Fa-:

raco Revda. Irmã 'SUP'l.riora 4!'
, .

aos, demais .!un.cionáxi·os da casa,.

Fpolis" 16/10/58.

Aulas individuais oU em, pe-
a 4 a .-,

quen.as turmas,' 3, e. ' ·setles

�nllsi1l1. Tratar a' Rua Saldanha

Marinho, n,o H-A, das �7 às 1�
horas,

-

Vende-se um, preço de Qcasião

p.ara negócto' à vista, completa
mente ref'ormado, pintura nova

e Rádio.

Tratar com dr, Wilson Bleggi,
das 10,30 às 11 horas, Rua Jerô

nimo Coe'lho, 1. 1.0 andar, -

PROGRAMA Pl\RA.--:-O MM-·DE'

o Cluhe Recreativo 6·de: Janeito "

comunica aos seus dign9s . asso

ciªdos que em virtude.do LlJIrO
OFICIAL não haverá vesperal
danÇante dia 12 próximo.

A DIRETORIA

"

ii
!I ;-
,
I i ..

I I
I �

i
-nl� 25 Sábado - GR�DIOSA "SOIRtE

I t
DOS CASADOS" ABRILHANTADA ,PO�

.
- PAca E SUA ORQUESTRA DE

I: 1- DA:: T A _. Reserva d�
,

�esas,.,na sé�e do' club� E' indis-
. �:a aP.�taçã8, da.. car;'

I

teira �ocial ou o talão do,mês cor-
. rE'nte;

, ·1...... ___..�---'----

�_: .

_�--,,---,__-==========;u

OUTUBRO

.

Dr. HAMILTON F. FERRARI
DENTISTACIRURGIÃO

·AGRADECIMENTO
Avisa se'us clientes .que após 'estágio no odontoclinica do Rio

de Jan€'ÍI'o. Atenderá exclusivamente crianças, a partir de 5 de

outubro no horário de 13:30 as 18 horas. As consultas poderão
, ,'-

ser marcadas pelo telefone 37J8 .,ou diretamente no local à rua

Fe'lipe Schmidt, �9.A. . �'
.

"

.

':

I' .

SA�D �.� 'DOS,' REIS
.

CIRURGIA' DENTISTA
ATENDE' CQM 'HORA MARCADA

ConsuItórióe ·�sfdêDcia:.
.

.

.

Rua Arcipreste' Jlaiva, 13
Telefone: 2066

.

ti
� .....

'..::,4:-, •

J

. I _''', j
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Bingo' da Issociavão E.- e Becreatita- do' Prnfessor
PRÓ CQNSTRUÇÃO DA COLONIA -DE FÉRIAS DO, PROFESSOR - _DIA-' 4 '·DE NOVE�BROt, - ÀS 20 HORAS

_

PREÇ.Q DO' CAIRTÃO � ('RS 50�00 .: A" V'ENDA COM IÔDAS, 'AS PROFESSORA-S' DA ASSOCIAÇÃO.�
- .

"

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

o .alacio,'Doe 'Salva4o�e$
81uno-s do 3mor 80 próximo' - UI. 'experiência. p 'dagogic3 interessante

,

Kiel - (Por Eike Lun-I família, mas um pequeno" nos mais distintos do Dr. das suas c-ªpacidades fíSi-, "Casa Branca" compreen- levam, os ideais pela vida para aqueles que tem difl
dholm - Im p r e s s õ e s .:estado no' qual -os alunos I Hahn é o atual princip� cas e 'intelectuais. A [uven- dem que si:! trata de uma forca e realizarão com cer- cu.l_g::tde em se nortear 11à
da Alemanha) A apenas I ascendem dos deveres apa-I consorte da - Rainha Isobel �ude esquece frequentemen - bela obra ao serviço da ju- teza parté deles nos anos vida. Não dispõem de um
cem metros de uma das rentemente Insignificantes de Inglaterra. '

I te 'que o homem é responsâ- ventude",' vindouros. � escola de Weí- grande farol a luz que ir-
numerosas enseadas do

Bál-I até a um espírito de respon
, I vel pelo próximo, que deve Já passaram pela escola ssenhaus é ainda o porto radia é intensa e reconfor-

tíco e �em perto da estra- sabilida�e pelo próximo. Aplicando, os prí�c�pios tomar em consideraçã� e milhares de rapazes que de salv3;ção para náufragos tadora.
da de Kiel, ,escande-se atrás Estes Jovens sao volunta- de Hahn, Bartsch ,Q.lrIge I tem o dever de lhe prestar
de uma cortina' de árvores rios do Socorro a Náulra- hoje a escola de Weissen- auxílio. No entanto não va

secularea um palacete to'- gos da Cruz Vermelha e haus. Referindo-se ao seu 'le à pena 'discutir sobre es
do branco.' o seu dono- é dos' Bombeiros Voluntãrios. trabalho Bartsch declarou

I

tas exigências. Os jovens
uma figura de' alto prestí- Nos 28 dias do cursoos jo: ao reportsr : "Toda a 'for- tem de ver e sentir como

gio: Clemens 'Gra:I y�n

J
vens submetem-se a um mação obedece a abjectivos

t
se pode prestar auxílio,

p.ratEm-l_l,aller�4-n_d; "N.�_ en- t�'ein_o 'físi;o e�icie�te,. pra- super�ores"� ,A -j��ve.ntude ;_quãl o com�ortame�to que
tanto nao se traia '4é um ticandr, nao so atletismo, de hoje tem, na maioria dos uma comunidade exige. Por
palácio merâmente ':;:epre- .mas também natação e re- cases, o ideal de vir para a

I
isso as reuniões e os pas

sentâtívo, mas' (h-aristóc�a- mo. Dois instrutores de ve- frente "tão râpídamente I s�ios 'ao lado. "Todos os

ta é ao mesmo .tem);)()" alma la .um mestre bombeiro e quanto possível, servindo-se ..parti,cipantes em curso's da

;:!�1���d�:�d:�:; rh�Et:�i����f::a��; RE"STA'URA'N'Y-E'-cação Europeia. Em 1952 'a, abrânge o manejo dOE- par- ,

-,'
" "

, -.

belíssima propriedade 'que ocos salva-vidas, serviço de .

,

'

_"
_

"

pertence a, .famílía de Pla- .stnaliaação e de vigia das - -.
'

ten '-- ,HaHermund desde costas, todo o serviço de

"I-M-I'�-
,

TE' t"18jN�' ,o,1742 está ao serviço da ju- bombeiro e um curso- de en-

_

..,'

_" ,',.,'
_

,-ventud-e. O objetivo essen - ferrnagem. Quando quàl-
-, cial da instituição -é a edu - quér embarcação pede au-

cação dos joven-s num es- xíl io nas proxímídâdes da

pírito de a�ol' ao p;rÓximo. Casa 'Branca, OS jovens en-
,

�.
-c,

-
'

,
'

Todos .os pedagogos da ins- tramimediatamentae em ac- Um dos conceituados estabelecimen-
tituiç�Q. SU�Ql'dinam-se a ç��. Os Ro�beir9s Volun- tos da Cidade apresenta acs seus di�tintos
este _prIllcípIo do' qu�l fo' tários de Weissenhaus aco-

" _' '. .

rani dfgnos representantea dem qualquer inc_éndio nas frequentadores.a sua nova, modahdade .culi-
os ex-alu�lOs 9-�e COJ1st�tu.t.. i�e.diaçÕes. O cU,rsó. não se I nária que consistirá de sueulente. "-EEIJOA-
ram a tripulação do navio limita -a parte técnica mas D-'A INTEGRAL'" "d

.

'b id
'-

fescola alemão "Pamír",
-.

inclui extensos passeios pe- ; -, to, os os sa a os,'" ar�a em
O g,rupo �e '90 jóvens de la região do norte da Ale- lngridientes vitaminosos e preparada: por

16 a. �1. �,n:�.�_"'__�Il� v��_,.a manha:. discussões, músicas pessôas especializadas na arte de cozinhar,
"Cas3:-��aE�;��;;.�,��''àf�o�a� ..

e po�sIa.: .

.' A
• .. •

,

rem. paft�',�l.lih .,<!urs_o" �;e,"- 1: _' FOI inICIador de'sta esco- O se�vlço a La Carte que vem mantendo
mês, \v�::,__

'

tó�as-'r$st �a;;, -l�� de novo· tipo ó célebre diariamente não sofrerá efeitO' de continuida-
. ':"--_'" -- ,-"-"� :'''' '"

_

K ' t
- "

madlf
'

. 4!�f�tYªa:�. p-ed�gogo alemao Dr. m', de e será acrescido �·dt)ntro em breve do .sa-
as p;tl,-, .?'�8�:��, aiu� Hali'l1, a quem se d,eve a

, ."
-

j;
"

1'-
,

no �',i..8Ea.V'� '(}�,)i;�1n.,'-opei�ã- �erg'schule çrn ,Bàden:no_ bQr_ús� -. G��TO'\_reco:r;nendado CPJ:;IlO subs·
rio; o â', iji_��',QQnversa s�,l da Ale_manha e a e�çp- tánciosa ·alimentaçãb, '

J,
' , '

com p�--eft _ �n.t�",",'_"�sta �s- hi' de Gordonstow�, um lnS-
R _i\." p". F' ,

'

,cola riã�;�erát-inna i'r�nde tituto ,escocês., Um' dos alu: \,ua :nrClpreste alva rente ao RItz.
.' :- -----------�------------------------------�----------�

CINE' RI T Z "- AMANHÃ S:I'O
'. A 20th � CENTURY FOX A,PRESEMTA
'.'

�,- O'· IOOlO" D'A JUVENTUDE
-

AMÉRICANA "
ii

.

" ,,/:.
-

em
"

"Plimavera�"d() Amor"
com PA' BOONE SH1R1EY JONES

DOLO�ES MIC'HAElS �- ARTHUR 'O'(ONN:ELL
•

.... o'"

.( 1 N, E"M A,SiC O P E e, (010(' by de luxe

, ........

" ".� em

R E� I N' (J �. p O, R' U M - T. '-0 U R E I R
Censu�:

-

ité 14 anos

"

6 '--',
,-, .:» /,,�'7� FLORIANóPOLIS TERÇA FtIRA 21 DE ÓU.TUBRO DE 1958�,.,- , . , ., ....._

-

- .. HOJE

'O ?--rAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA"

.

.

,..
.

PROGRAMA DO MES

"Dia 22 � 'Q�arta' - Festa
-

Espanhola com a :fa�
bulosa Orquestra Suspiros
de Espanha.
Reserva de mesas na Secre
taria.

D E- -.0 U T- U B R O
.......

'
..

, .....�

Dia 25 - Sabado -'- Soírêe em homenagem 'ao Li- -

ra Tenis Clube Convida-
, dos Os .sócios de{ Clube

�
da

.C9Jina.

Dia 26. - Domingo - Encontro d a n ç a n t é dos

�, \ '

brotinhos

I Início às 19 horas
I

(;;

I
Dís 28- Terça - Bingo - Associação Am

paro a Velhice.

,
_

-------_-_-, -

J O S f
à� 3 e 8 horas

C�RLOs ARRUZA - MARIA
, : ANTONIETA PONS , em

,

)\-lEU REINO' PORoUM
TOUREIRO

- Cens.; até 14 anoS' �

-.11-,--
-

'[l I .� Z
-: Sessões das Moças -

àsi 2 - 5 - 7'12 - 9 lro·ras

ESTHER WILLIAMS -

FERNANDO' LAMAS em

SALVE A CAMPEÃ

-'Techniçolor' -
- Cens.; até 5 anos -

'-. HOJE - -/1-

Ifltlí'IJ-
,

'.

'- Sessão d�s'MoSás �
, às 8' horas

O
ES'I,'HER WILL1AMS -

,'..F�RNANDO LÂMAS em

S',A L V E \
...

A - C' A M' P E Ã

(INE RITI, -
- HOJE '(INE ROXY,

- Technicolor -

__, Cells,; até·14 anos -

-/1-

..

i.... ,_�.,

_

_:_, ,Sessões das Moças
EST�f�-' .WllLl�MS

- fERNANDO \ LAMAS'
em

às",,8 h,oras
VICTOR MATURE
JANET LEIGH em

A MO'RTE 'ESPREITA A,

F.LORESTA
- Cinem.aScope -

� Cens.: �té 14 ànos -'

-11-

SArVE' A
- Sessões das Moças -
às 7 e 9 horas'

TOTó em

NÁPOLES MILIONÁRIA

,I Cens.; até 14 anos -

-11-

- Technicolor
(ensura: -,até 5 aDOS -'
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" _"O)fATS' ANTI,GO DIÁ'RIQ DR"-SANTA CATARINA"
�-'-�--'-�,

- -- -----'----

FLORIANóPOLIS TERÇA FEIRA 21
,

"

' � •

I rnpõ;s-se com' eerta-"fapllij;dade] "�fi,gU�ireD5e-
�

PONTiLHADO DE FALHai, 81U.0 TR,ItOlOR- SOMENTE CONSEGUIU D.Nrt), ti) '!CENTROD6(Ata �,3xO� o ESCO'_E,'oéDM-lfN-.
r-,

'IOS.DE MEiRELES (2) ,E ,1l1I11D�,� FATAJS�ilRA 'O· PAULA, RAMOS AS.DUAS-PRIMEíRAl.fltlHll,� IUSTA j' YltORIA�DO VICE-LíDER
- VAtÉRIO, FIGURA fl'DtROAL' DO MAteH- f)ElRO"80,,'N�S -ASP�RANÍÉS, o A�Vl-NEGR44)EIDÊllA WDfAAlÇÁ,OOr,(i'RTAM'E
'DA (A·IEGO··R'uA'_ ·JUIZ Alll'DR'.�f E REIIl\I,

.

pleta�ente inoperants nas lá:Bce, assim. comd qu-:a�doy -q?i!a�ent.e C'Orisolid�va S�!l ,�:iUidade a L�ibnitz que no

fi '. , UUA . 1T'.1 ,nUA. ".ofensIVas. _ , atacava o trtcolor, sem no). vítôrâa com, a cgllslgna,çao_ JOgo .dos .aspirantes foi um

Avaí e Figueiren1:J: de- .11êste c�mpeoriatO'·J'os ' con- 'tentos , paia um a :IJ'eii_lium" S� o Paula ,JtamQs", t:ev�",':ept,àifto causar grande pâ- (j,e.:. mais Um tento na etapa assombro.
'

,

_

,

'verão dêcidíj- mesmo' o ce.:'1 siderados prélios de rivajl- :prera .outro, .

", ',;. ·a ,seu .favor ô':'cempleto d)�i níeõ à. for.tissima retarguar- . derradeira;
,

_CESlÁR � De- inicio an-

tT�. 'máximo do futebol 'ci' dade e deci'llivos da lideran·, ," ::Não vai _ 'nisso desmerecí« mínio da meia-cancha, -:t:!'� da, alvi-negra que, assir.nr'
'

Faltou �aG at�que paulaí- dou ma] para. reabilitar-se

tadíno, isto em virtude da I·ça tiveram transcorrer nem mente�:algum .ao trjunfo 'do >FÍgtreÍl:ense melhor se, saiu' ganhou o jogo .para o, que- no penetração e ;IlinaUzalião ',un ,:final. Atuaç�o regular.
, perda pelo Paula Ramos,' sempre' compatteeis corri I'l,' �-'Decano". Achamos até que- EJl-a,' marcação qUànqo voltl:l;::- dro., é, á .defensiva maior 'cufda:�, . NE;RY••- Claudicou em

'de d;is preciosos ponto,� I 'Su�, importância.' ,Primeiro foi [usto, pois:-'fa,laram CQ� ?a.� ,a brnh,à� .os nome� '�e . Aquelas Q.?,àl3' fál?as .

ini'-: do e'--me:!hor policiam.��'3 algu-n;�s j'{)'gada.s;�'firmand!)_;
domingo último, .quando fOI fOI o choque AVal x Bo- eloquencia das falhas tt:e-,,' 'I'rflha, Qsnl, Fausto Nllt?n, cla1S de César e �ehnh:".. dos ch�ma�Qs homens-gol.

,

se, n.o,Utras.��egular seu de-

inapelável e nitidamente SR- caíuva pela liderança e ía-, .mendag. de um e do aportu-' Walmor e, o novato ,Anl�J, completadas pela msegu- O' FIglf.ea·ense, todos sa-, semsenho.>
plantado' pelo alvi-negro vencibilidade e .que termi-' nismo, e efi-ei'ência ofens-iw completando a defesa a :fi- !1'an-ça'de Maur.o e qtte: re�ul": '.hem, p'�ssui 11m sistema dm :NiELINHO -- Como Cê-

pelo escore de 3 x O. n?_� com a vantagem d.e� re :d-ef:ensiva de outró, -gura �r�mlssora do guarda- taram pos dOIS Pl'lmelro�lmarcaç�o como nenh?m'Oll- sar, -teve falhas, 'uma das

� ,.1 CI�CO t_e�tos ?ara �o alv:�' 'Nem Figúeirense nem valas DJalma._. "' golS da t�rde, foram com�J iro' c�nJ1tnto :da C�l.l)1tal..
.

.quaís resultou- no segundO'
I Sim, três t�ntos a Zero . anil, Depois for .AvaLx FI� 'Pa:lIla, Ramos conseguleàm De nada adIantaram, as duchas fqas .nas preteri- Sua linha de .frente ãespre- gól da t,a�de. Póde melhorar
•

um placard como Se vê ína-
I
gueirense, tendo o primeiro ,reeditar süas últimas atua- manobras de Valério, Zil- .ções do tricolor. O .alví-ne- :za � os passes curtos, avan-. .nos proximos j,qgos, desde

, dmíssivel para
. lln: duelo II�gO de início úI_U .vaíor 'se" "ç<ies. O alvi-negro ap�esen-:. ton, Sombra e Telm�; no g�'o, o�tid� .a 'vantagem �ni�..�ndo' com ,g'&ap�e dose de ,q�e "cuide mais, �!í :marc&

- entre autencos nvals, apon-, l'mmente contU.d.ldo e.. pra-.· tau

.-u.ma..
linha .de -:frente e centro do gramado, pOIS nos cml nao IrIa re.cua'r e e.m-', 'Coragem e entUSIasmo" em-, 'çao 'do ex�rema dIreita.

, tados antes do prélio CODl,O t ticamente fóra de aç:ão. =E: uma _.i.ntermediária que bas-_l poucos ataques do adve�rsá- .bora o tricolor cantinua'Ss� ,.bóra desordenadmnente. 'VA"LÉRIO -' Pontificou
_ possu.idores ,deJo,rç.as qu��i I agora FigueÍl;Eln�e x 'Pau!a-: ,t��é" :a,ei�a:rRlll. a 'desejar� l11ia à 'metá de: Mauro, as pl"edominand� o -:,éntro dQ.: 'Basta ,.que 'fa:Ihe

, o. sistema: n? gramàdo o cer�bia.J: mê
perfeItamente 19uaas. AlIa'!

..Ramos a apl·es.entar tres ,aSSIm como o ,trIColor com-I falhas eram VIstas em cada _gramado, o'vlce-hd'er tran..,.; ·defen'Slv,o oontrarl? para dlO. Grand.e atuaçao .

.....-�--------_.....-----_._-----
.

"";''''''';''';;''-- .
' !'

'que ·os avantes' aIYl-negr-os
'- 'encontrem o caminho . da"3
.1�_edes. ./

•

-

FurE I fH.. tE tUS
V ,,---/. "

CI
'

.....
li:

OS-TENTÓS
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Importantes decisões tomadas por médicos e cientistas, no Con gresso Internacional pela Defesa e
- Reabilita

ção Social dos Enfêrmos de Lepra estão agora sendo aplicadas no Brasil - Chefiando a Campanha, encon
tra-se nesta capital o dr. Ivanildo Albuquerque - Acabar' de vêz com os preconceitos que tanto prejuízo
espiritual causam aos hansenianos - Extinção progressiva do s Leprosários e Preventórios - Deelaraçêes
feitas pelos drs. Ivanildo Albuquerque e Felix Placencia Por FERNANDO SOUTO·l MAIOR

Médicos e cíentístas.: reu- qualquer contaminação. P�- cação sanitária, observan
nidos no Congresso Inter- ra abolir êsse nefasto pre- do-se rigorosamente os pre-
nacional Pela Defesa e Rea- conceito, que já destruiu ceitos de higiene.

.

bílítação Social dos Enfer- milhares de lares no Brasil, Um detalhe importante;
mos de Lepra, realizado em médicos Ieprõlogçs estão a- porem, para o pleno suces
Roma� no ano de 1956, to- gora' vivamente empenhados so da Campanha, é que c
maram- importantes decisões numa Campanha de Reabi- doente terá, primeiro, de fi
no que se relaciona com o lítação Social do doente, xar residência, consolidar
combate ·e extinção de um empregando métodos e meios sua situação' financeira e,
dos maiores flagelos. atuais. que visam atingir doentes, somente quando em situa
Os . constantes pr�ressos Preventórios, onde se loca- ção de sustentar a' família,
obtidos pela medicina abri- lizam os filhos dos lázaros poderá então requerer a
ram promíssoras perspectí- e, principalmente, as pro:' volta dos filhos que se en
vas para a solução dêsse ter- priàs elites, alem de uma centram sob guarda do Pre
rível mal que, durantes sé- .penetraçâo em extensão. ,e ventório, ou seja, do Edu
eulos, permaneceu em esta- profundidade no seio do po- candítrio. Frisaram os drs,

. ca zero, estigmatizando o VOo Em síntese: o portador Ivanildo Albuquerque .e Fe
portador dessa doença, c0l!l de lepra pode ser tratado líx PlacenCia que a extin
a sua segregação compulsó- em sua própria casa, reée-

.

ção dos Leprosários e Edu·
ria. da sociedade, isolando-o bendo, .para isso, integral e candários será progressiva,
num Leprosário e colocando constante assistência médi- e não repentina como mui
seus 'filhos num Prevento- ca; em pleno e normal con- tos pensam. É justo ressaí-
rio, criando, desta maneira, vívio familiar. tar, frisaram aqueles ílus-
'um desajustamento fatal à FALAM OS MÉDICOS tres médicos, que os Educan-
sobrevivência da família. Os drs. Ivanildo Albu- dários tiveram e têm ainda
Para acabar de vez com os querque, se e n c o n t r a. uma missão das mais merí
l!;)reConceitos que tanto pre- 'I no Estado como

.

chefe d� tórias, uma vez que ampara-.
juizo espiritual causam aos uma equipe de médicos jà 'Iam os filhos dos doentes,
hansenianos, fundamentá- em" plena e efetiva luta, e evitando um desajustamento
dos nas novas descobertas Felix Placencia, do Serviço de consequência ainda maio
científicas' e modernos pro- Nacional da Lepra, e super- res. Uma vez eomprovado
cessos '{lrofiláticos, os médí- visor dos trabalhos que es- pela medicina que a lepra
cos estão agora deflagrando tão sendo realizados aqui no não é facilmente contagian-.

uma autêntica batalha que, Estado. A Campanha, já de- te, e que pode muito bem ser
dentro de poucos anos, ex- flagrada, como em todo o tratada em casa, orerecen
tínguírá, para sempre, êsse país, foi muito bem estru- do um campo de ação- vas
flagelo que roubou ao nos- turada, de maneira a atín- tíssimo para a sua total ex
so convívio almas abatidas gír, dentro de pouco tempo, tínção, em período relativa
pelo terrível mal, com o o objetivo a que se propõe, mente curto, deixou de ser

agravante do estigma cría- ou seja, acabar com a doen- a razão de se manter s Le
do aos doentes. Normalmen- ça, O portador do mal de prosários e os Educandários,
te, quando se fala em lepra, Hansen é reconduzido à sua que dificultam o combate à
a reação é por demais via- casá, onde receberá visita moléstia.

. .

lenta e mesmo destituída de médica, processando-se, en- Os Educandários, porem,
qualquer percentagem de tão, o tratamento intensi- -=::...::.:.:.:.:;.=.:.:..:.:.......:.-:...-...;,.------�-------
huma-nismo para com os 'lo, sem qualquer prejuízo;
portadores dessa enrermt- portanto, para a sua vida
'dade, Está, porem, demons- em família. Quanto aOS
trado incontestavelmente, seús filhos, êstes farão o tes.•
que ,a lepra é contagiosa te que comprovará. a resís
em índice muito menor do tência ante a doença, po
que' a tuberculose, e a sua dendo viver com os pala.
propagação é muito difícil.. Umà vez que não tenham
Entre -os que vivem no resistência, o médico lepro

seio' dos' leprosos, consta- lógo ,lhe administrará o
.

tou-se que apenas 3%, BCG, não havendo possibi-
-quando muito 6%, contraiu lidade, mesmo em. casos em

a.' doença. í!:sse fato, porem, que os doentes sejam conta
só tem lugar quando não se gíantes.. pois receberão edu
observa os preceitos de hí- --.---.--------
giene .para se evitar os pe-

-

O municlpio denominado verdac!.eiro ve3:a17'-e à socie-
rígos da eontammação, UIl! Penhq, ,recentemente criado dade local. O· . Governador
fato bastante expressivo e .;;; SOALHO �t por lei, vem sendo alvo de ,do Estado 4á está ciente �s

toda a história no v.ole·ncias em face de arbi- fatos vexatórios qué temque, em 'I RM A- OS BITENCOURT
•

. , .

mundo inteiro, de médicos trariedades que" estão sendo ocorrido naquele. mumctpto,
leprólogos que vivem em ( AIS B A o A R é> � o N! 110' cometidas pelas autoriãa- esperando-se, que v�n!ta a

permanente contato com os ANTI'C,O c E pós d o '0 AMl'" N" âes públicas 'locais ,ligadas fazer. valer.. a sua pO�tçao, de
doentes, jamais se verificou ao Govêrno do 'Éstado.,.O mag_tstrado, determmando

..

atual Prefeito da Penha medzdas. para o, r�stabel.ect� ,

em cujo cargo se encón'trc; mento do resp�itc? m(!iv{�ual
provisoriamefl.tei, vem, en: e da ordem p'�bltCa.
colaboração com o novo di" I � B. S.
'rigente do municipio - aind.à I .

,

não diplomado e com o De- . 'ESTRADA- FBOLIS-LAJES
legado de Polícia e o' Fisca� . ..

de Fazen�a locais; ptâti- I O Deputado Osni Regiscando atos que, atentam foi à tribuna para tecer c�ícontra a ordem publica,'des.- ticas ao Govêrno do'Estado
respeitando cidadãos paca- no tocante ao setor rodovia
to�, tranca_f�ando-os n.o Di�: rio, e apontando os' prejuh
�rtto P?l�cta�' e ca�ando zos que estão eausando- - e
mtrCf�qutltdade no seto das consequências ,outras q�efamtltas. daquela co",:u1}u,. poderão resultar as péssimas
s�m que ?tenhu�a pr0t?zden- condições

�
em que se encQn:

�ta tenha se �etto sentzr por tram as I?_o.ntes sôbre o cha
parte do GovernQ do Esta- mado ,Rio' do Lessa e Quedo: O número de habeas bra-Dentes,

-

oferecendo tre
corpus c�esce . considerave�- ; mendos perigos ao tráfego. COLÓRADO _ 20 _ O presi-

. m__ent� .

a medz<!a que. pn- Lembrou, na - oportunidade, dente Ei��nhower conve'rsou, tesoes m1'!l�t�s sao efetuadas I
as reclamações que foram lefônicamente, antes dQ amanhe

por polzctats a mando de feitas com referênciás a eer, com o secretário de Estadoautorida_des superiores, num' outras rodovias do Estado, sr. Foster ,Dullfs, que, .. se encon·ver�adezrC? .

descalabro q!'-e e que se çonfirrtl..aram pos- trava no Alaslta e resólveu quée�ta a e_xtgtr pronta e ener-:- teriormente· com o fatíd,ico, .êllte c�ntin·ue'· -s�a viagem paragwa açao �o Chefe· do Po- ac�n'teciniento na estr_ad,a, :r,<,>rmosa, coni a' es,pe*nça de' �

der .Ex.ecutzvo. Os; atos de LaJes-Blumenau, em que 'qúe o reinício do bombardeio daautentwo vandaltsmo, se- um motorista perdeu a vi� China Comun'ista às Ilhas Que-
gundo inform�u .à Casa o da.

moy, seja' cess��o. O primeiro;
Deputado Bahta Btttencou1"t, magistr,ado norte�americano foi
são prati�ados contra pes- I3ERVIÇO DE OBRAS E desperta.do às cinco horas e trin-
sedist�s i�caut��, ,

em face ta minutos da manhã pelQ cha-
da, �rtgt3� POlttzclf ser con-I SANEAMENTO mado de DU'lles, que fêz es�alatrana a agremtação . qu� no Alaska em vôo de Londres pa-mantém na mais alta fun- O Deputado Ruy Hulse ra Formosa.
ção pública do município' apresentou à Casa uma Infl
um c;idadão sem condição dicação no sentido de q1le
para exercê-la, e que se une seja criado o Serviço de
ao Prefeito r(lcentemente Obras e Saneamento e 'Re
eleito na prática de medi- cuperação, de Terras anexo
das que causam situações de à Secretaria de Agricultur'l..

ANDRÉ NILO TADASCO
III

A partir da grande epopéia do "14-Bis" do imor
tal Santos Dumont, uma história fascinante quão
empolgante se vêm escrevendo, sUl1preendendo pela
tel!nica, pelo arrojo e pelo progresso consequente.

E muito "feliz é o povo que póde ostentar em seu

pa��ado tantos e tão magnificos exemplos de dedica
çã.o, tenacidade, fé e horoismo, como os apresentados
i)elos aviadores do Brasil. Assim, melhor homenagem
na/) poderiamos prestar à Aeronáutica" no decorre!'
da 8emana da Asa, e em que· comemora mais um ano

d.e existência, que relembrar a sua própria história e

telembrar a -grande figura que foi, tambem, o Minis-
�ro So.lg�do Filho.

.
.

.

Hoje, graças a criação do Ministério da Aeronáu�
tica, "mostrando ao Brasil o muito que tem feito no

dom.inio da Aviação, os pilotos brasileiros indicam às'
geraçÕes vindouras um exemplo _a seguir e, o muito
que delas se espera nessa luta titânica do homem pe
la conquista do espaço".

E' a obra de Santos Dumont - "O Pai da Avia
ção�' - a quem cabe a glória imortal de dar asas aO

mundo, abrindo novos horizontes para a Humanida
de perdurará pelos espaços intermináveis _: dos tem
pos. mesmo. porque o Brasil tem sa?ido honrar e dig
nmcar o precióso legado de seu grande e ilustre Fi
lho, colocando-se em plano superior na Aviação Mun
dial.

Iniciada a luta pela coriquista dos àres, quando
Bartolomeu de Gusmão a bordo de um Balão, elevou
'ie aos ares' em 1709, atingiu o seu apogeu quando o

gêniO aeronáutico de Alberto Santos Dumont, fêz
exultar a população de París realizando 6 memorá-
vel vpo em torno da Torre Eiffel,. quando demonstro:u'HHJJlülJjfG�UIH�II�rnIfiICJH!N��JiI-1JiIJ�a po�sibilidade da dirigibilidade. Não parou e em 19�
assombrava o mundo inteiro càm o seu'

.v em
brado primeiro vÔO de tl,penas 250 • � os no espaço,

.
abrindO'. uma nova éra na oria Gloriosa da Avia-
ção.�._.."....__-,", o TUSC, (Teatro Universitário de' Sa�ta Catarina) progra-

�'--'_""'''''*''��"Stas comemorações é justo que a Pátria; agra- mou para, o. próximo dia 25, às 20 horas, no Teatro Alvaro de Car-
decida, lembre, num culto. civico, a história de nossa

Aviação, essa luta titânica daqueles pioneiros que fa- valho, O' que< abaixo segue, e cuja renda reverterá em benefício da,
ziam voar as suas velhas e primitivas máquinas ala- Formatura das Magistrandas do Instituto de' Edllca�ão e Colégi<l
dâs, que mal se podiam suster pela fragilidade, pelo Estadual "Dias Velho":
que a morte cobrava elevado preço ceifando inumeras 1) - A MOSCA AZUL - declamação - �da Maria
vidas que ficaram inesqueciveis e eujos exemplos não Evangelista. LONDRES - 20 - O presi-
foram em vão, porque continua a marcha ascencio- 2) _ QUEM SABE _ Canto _ EH Faustino da Silva.

dente da Alemanha Ocidental
nal em busca dO grande ideal - a grandeza sempre sr. Theodor Heuss, chegou hoj�
crescente do Brasil! \'

3) - NÃO CONSULTES ME.'DICO - Peça em 1 ato de a Londre's, em visita oficial ,de
E O Brasil sabe honrar e dignificar 'o precioso le·� Mãchado de Assis. três dias ·à Grã-Bretanha. Foi

ga�f) de seu Grande Filho. E os Brasileiros sabem-per-, Intérpretes recebido brilhantemente pe'lo
petuar a gloriosa tradição. O valôr deixado por San- David G. Me'ndonça .•••....•••••••.•••••. MAGALIUES govêrno, ma� a recepção' do po-
tos Dumont é imensurável, ,porque sua preciosa obr� . .'

. . vo britânieo .foi bem fria. Da es-

aproxiJnou .OS- POVOS, eliminou fronteiras,' dOqlinou ,a- R�sa Ma�ia M. de� ?a�!pos._ .' ADELAInE tàção de VitóTia até o pal�c/ionatur�a, inCJ;ement�u a m!trcha da civiliZaçâQ e co-'
Eh Fau�t.lno da SI��a .:

'

.' J •• l,EOCA'DIA. r!.�l,.!> v!sita,nte': viaIou' em' au-.locou .l) Brasil -; a Pá{da tão querida - éntre as Eda M-arla EvangelIsta CARLOTk tQmóvel est'oltado aeompanhado
.grandes· Nações benfeitoras da Humanidade. Nun(/ 'de Campos' .� .•.............. ; CAVAL<JANTÉ p�la 1'afnha' Elizabet)t II. Quando

Hozanal,i ao grande, conquista,qor do ESpf.!,ço - O DIRETOR .:.:.••...•.•.... ',' •. :_. Aitib,al Nunes Pires '9. autom�vet da rainha e d,o pre-Pai da Aviação _.:.. e glórias à gloriosa e imperecivel e CONTRA REGR ' .. sldente e· os ,da comitiva ,Rassa-ifiven ivel- Jl'ór �rE!?- !3x;asile' � "", .'
..·11 '_ : -

, ,--_'.
�

-. :�; �:. :._•••• "·7;'
•. "

: ";: ..
Rodl �I��el .val)! pór' T'rafalgar a

.

il1ultidão
"������_. Os tngressos' poderao ser adqulrlll,os lIa_bilhe,terill. do TEAT '.. ··p.el:lnul1l>'ceu· . 'Jl. .

-

0>1 •• • •

,... .' f;l1l1 sJ,pncJO.
.

.+

ns E M A NA· _ D A A S An
A pátria agradecida - Honrando e.

dignificandQ o' precioso' legado

,

não deixarão de existir. menos perigosa do que
pois deverão, receber Oli- tuberculose, por exemplo.
tras cr-ianças, desajustadas
e abandonadas. O que é
pernícíoso é estigmatizar o

Educandário, ou melhor, as

crianças que lá vivem, com
êsse desumano sinal de ad
vertência: filhos de lepro- Desembarcam do "convaír"

sos, quando êsses doentes TAC ·CRU7.EIRO DO SUL os

podem muito bem viverem professôres Cláudio de Me

em suas casas, não crere- lo, Rugerte pedreira' e Ca

cendo o perigo iminente co- ,milo de ·�orais!.. provenien
mo, é do domínio públíeo, � tes do RIO e Sao Paulo,:.t
preciso, concluiram os dr.". fim de ministrarem impor
Ivanildo Albuquerque e Fe· tantes cursos de extensão
liz. Placencia, que se extin- uníversítáría promovídos pe

.

ga, definitivamente, êsse la Associação' catannense
.estígma desumano, pois, a de' Odontologia e patrocina
lepra é uma doença muito dos pela 'Drcgaría catan-

nense S.A.

ARBITRARIEDADES NA P'ENHA. - TRECHO FPOLIS-L
SERVIÇO DE OBRAS E SANEAME:NTO E RECUPERA,
ÇAO DO VENDAS E CONa IGNAÇÕES - OUTRAS NO

-

AJES INTRANSITAVE.
('AO DE TERRAS - ISEN-
�AS

-

(

VENDAS E CONSIGNAÇÕES
ISENÇAO

Ainda na tribuna, o De
putado Ruy Hulse apresen
sentou Projeto de Lei -que'
visa à :is�nção do impôsto de' ,

Vendas e Cônsignl!oçÕes às
Cooperativalt eonstituidas de
.operários sindicalizados

ORPEM DO DIA

Na Ordem do Dia, a Casa
aprovou em regime de ur

gência o requerimento de
licença para tratamento de
saude do Deputado Olice
Caldas.

.. LONDRES - 20 - O govêrno
britânico informou ao· Kremlin
que a Grã-Bretanha estará re

présentada "na cQnferência que
se. iniciará no dia trinta e' um

dêste mês em -Genebra para de
bater a terminação das provas
nucleares. Ao mesmo t mpo o
.' ,

.

" a,de
clal:o e' estábelecido que os ch�n
celeres dQs exteriores

.

deverão
part,icipar de uma conferência no

meilmo se'11tid,o para as delibe
rações si houver necessidade'. O
ministro do exterior declarou
que a nota a êsse re'speitl> foi
entregue esta 'ma�eã em MoscQu.

FT,ORIANÓPOLIS, TERÇA FEIRA, 21. DE OUTUBRO DE 1958

PLEITO DE 3 DE OUTUBRO
.Resutfados de URUBICI, BOM RETIRO

. 'e '�IGUAÇO
URlJBICI

VOTANTES ........
'

:
. ',� . 2.355

SENADO FEDERAL

ç. Gomes 99,
Irineu , , .. 952

CelsQ Ramos' _ .- -_ .. 1.186 .

Telmo V. Ribeiro ....••................ 95

Brazilio C. Olive'il'a .. " " I'

Jad.e Magalhães .

"

847
1.165

Legendas .

FEDERAL

U.D.N . 837

1.330P.S.D.
P.T.B.

.........
_

.

�
• • • • • • • • • • •••••••••• !" • • • ••••••• � 39

ESTADUAL
U.D.N :.•.................. 847

1.111

193

20

P.S.D.
P.T.B.

P.S.P.

�.R.P.
,:P.D.C.
P.li.

-.._' '.' .. ,� .

.................................
», '.

84•••• '.' �•••••• � ••••• -! •••

•••••••••••••••
-

•• , •• 0'0 ••••••••••• 0.-_

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

B O 1\-1 '-. R E T I R O
i

"'

VOTANTES 4.852
SENADO' FEDERAL

C. G. Oliveira ..... : ..••. ,............... 106
-�Irine� 2.443

Ce')s,o Ramos -;--:;:-�047
Telmo V. Ribeiro • . . . . . . • . . . . . . • • . . • 86
C.. OUveira . > ••••••

-

••••••••• � •.••••••• 2.326
Jade Magalhães •........ " '" 2.027

lll'a!!ílio

Legendas
FEDERAb

U.D.N. 2.402•••• 0.0 •• " •••••••••••••••••••••

P.S.D.
P.T.B.

01 ••••••••••• 0.0 ••••••••••••••••• 2.121

76••••••••••••• "0 •••••••• "0 ••••••

'-ESTADUAL

U.D.N.· " ;
" 2.183

P.S.D. .

< •• , •••••••••• 2.005
P.T.B.

p.S.P.
••••• 0'0 •• 0'0 ••••••••••• lo ••••••• 116

162

4

122

80

...................................

BIGUAÇÚ

VOTANTES
, 4.961

SENADO FEDERAL
.

- ·C. Gomes Oliveira . ', '" 136

2.392
2.262

125

2.265

2,210

Irineu

Cels'o

Te,ImQ

.................................

Ramo's •............... , ....•...

V. RibeIro , , .

Brazílio C" Oliveira •...... ; -: .

Jade Magalhães " � .

Legenda�
FEDERAL
,U.D·.N. . ... :.

-

•. : : ..� . .-...• :. ; : :, .,-.. � 2.226
P.S.D. .

•...... : .. :. .- . : : : 2.355'
P.T.B.

...............................•. 113
·ESTADUAL
·U.D.N.
P.S.D.
P.T.B.

P.S.P.

,

................................ 2.095

2.131
210

... , .

. f·········· .- ; .

.................................. 199

58

72

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




