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Desde aquele aviador; :da .; USAF; -que desceu UqUI T�33 sem

saber o que havia :pf)r baixo, tedos os. tripulaates são autên
tiros heróis - A SEMANA DA ASA'· é- Uifi. hino de fou\7or
aos que prestaram inestimáveis �r'Viço�' à humanidade, passan.. '

.

do pelas ruas-no mais completo anonimato -. Do piloto do Aero, .;
Club ao Comandante damaismodemá aêrop�\Te, 'todos escrevem
uma história de desprendimento e renúneia-c-« Silêncio: inúmê- .

ras tripulações pereceram na t�ntafividesesperada de salvar os
passageiros.

UD.N.
p.s.n.
P.T.B.
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PRÓ C8NSIIIJ(AO" DA '�(OLON(j' DE fERIAS· DO': 'PR.USOR tl._ .pIA � Df·'·NOWM�� ÀS 20 HORAS
PRfÇOc ,DO' (ARIAO' ' ('RS ·'50,00.';" A' V'ENDA�·ICOM!��'fÔD*S;�,ÁS.·�PROFEJSORAS ·DA ASSO�IAÇÃ.O.·

t'lufGhnçõeS'Pttruliftil' � Nit-iCras:;'lIe :",Cinema ,;I.�:!�� ASSUNÇÃO - A Pure OU Company, of Pa- 'IREDELr>\O EM. VILA UICA": 'Chick' Fowle. o. notável críador Tribuna da Imprensa
J'aguay Inc. que recentemente obteve uma concessão pe- ESTREOU DIA 6, NO uro das mais belas e expressivas -; "O Estranho. Encontro" tem
trolífera -no Paraguai, na extensão de 23.400 milhas <lRe'belião em Vila Rica" - imãgens..do. cinema brasneiro.. muitas qualidades, recebeu' um

quadre 'las, na região do Chaco está agora partilhando super-produção colorida. da' Br,a- Á CRITICA CARIOCA APLAU- cuidado. especi.al e revela bom
dessa concessão com outras três' novas. emprêsas associa.' sil Filme -:- filmada em Ouro.

.

DIU "E.STRANHO. EN'CONTRO" gôsto. na escolha dos ambientes
das de capital particular, a Paragu�' Gtrlf OH Comp&ayl .. J?,reto., em agfacolor, com têcni- A crítica earioca foi' unânime 3 em muitos outros pontos, -mas

3. Sinclaír Paraguayan. Oi! Companye a,"Tide-Water"OH COS. e equipamento.s da: Vera em reconhecer o. fi!Jlle "tstran,ho. não. chega a apresentar qua lida

Company. A William Broters foi anteríermente a emp�, Cl'UZ, est�e'o.u dia 6 dó corrente,' .

EnC'(lbtro." corno uma das obras des para justificar os seus 'valo.
.sa associada da Pure Oi.! nas concessões que a. esta·ftr.- _!IO Rio, num 'grande cireuito �n- maia s-é\'ias do. cinema nacio.nal. res pláhico.s e_Q que se deveria
ma f.ham outorgadas em outubro pessado pelo govêrnt:Ji· �abeça.do. .pelo cine

<,
São. �uiz; Antes'de seu Iançamento o. filme esperãr d'e uma realização. .Que

paraguaio. De conformidade co:ql. a nova: dísposíção, '�a Acredíta-se "9ue o. ,filme conf'ir- fo]
•.p:"i,bJd9 �m, sessão especial vinha tão. bem amparada",

Pure OH Company of Paráguay Inc. estará a cargo<iw3 mou o sucesso', popu'lar-vdo se-u para:,,�.A�,CG {Asso.ciação. Brasi-
,

.Pedru-Líma -

operações e participará com 30% do capital; .a Paea-: lançamento, �m.. São. P,auló,' onde le irn de Cronistas Crnematográ- Diár-io da Noite

'guay Gulf OH Company com 25% a Sínclaír .Parágu'a J!erm�eeeJr -dnco. semanas. em fico.s) que diante .da qualfdade - "Di> ponto de vista da iQr-
van Oi! Company com 15% e a Tide-Watêr Oíl Comp3... cartaz. "Rebeliiio. eu Vila Rica" -dó filme-; �o.nioveu -êorn a STA !fia, o. f ilme de' Walter Hugo.
ny com 10% da 'WHliam Brothers, que por seu turno,� foi apreserrtado ao püb lico e. erí- {So.yiedade Teatro. de' Arte), uma Khóury parece 'o. mais bem equi-
retêrn 20% do capital." tica 'car.io.ca, dia 26, em pré-es- "a'vant-pllemiére" no. Cine�T'e'a- librado. entre' quantos fo.ram fei-
''I'

'

trêía- especial, promovida pelas tro ;:M,e'sbla. tos .no B-rasil até hoje, ( .. ,.) Um
* LA PAZ A emprêsa petrolffera Andes OH srs. Sarah Kubitschek e Lia, Sal- Eis a -oplníãe da, crítica: filme bem conscruido dramãtt-

Company iniciou explorações geofísicas no território da, gado, em benefício. das "Pioneí- _!: "único filme escolhldo pe- eamente, bem fo.to.grafado. e biml
Bolívia ao longo de unia extenrio,;de: 499.000 hectarea .��s Sociais", la !d'o.tio.n Pictures para repre- interpretado .revelando um dí re-

corres] otidente ao total da conceasão: ':r'ecentemênte:-ou- ._ GRAVAÇÃO·.DA MUSICA 'DE . sentar ,a Brasil no. F'estival de -tor que o. público. poderá não.

torgada .pelo govêrno· boiiviano àqUe. :companhia.t.A .An·, "
"RAVINA" "

filme ,estrangeiro. patro.cinado. co.mpreender bem mas ao. qual a

<Jes CH Company tem como associa'aas em sua tCO'nees:-,· '

.. .Q ma�stl'o.· Enrico. Si,m.o.netti, PCllo. Directfrrs Film Guild de críti�a, ce'rtamente, fará justi
tão pata explorar mais de 1Q.200 milhas .quadradas" rtre �e.sp(),nsavel..pelo. co.mentarto. mu- HQlYY\vo.o.d, "Estranho. Enco.ntro." ça".
,Amerlran 0il. ,sical do, filme "Ravina"; .mo.stra- . ,represe'nta, na realidad'e', 'uma Décio Vieira Otoni

se • visívelmetlte . 'entusia'Smado das mais tmpo.rtantes c·ontribui- Diário. Cario.c,a

.c?1l\ á .música qué co.mpôs espe� I ções do.s últimos ano.s para a -" "To.davia, n�slgrado as. res-

clalmente para0 o. filme, a po.nto. criação.,·!!m bases artísticas, de trições, que 'pareeem muitas,
de já ue'r aceTtOOo. um "lo.ng-' um cinema brasileiro.". " Estranho. Enco.ntro.. é um filme
pl�yng" 'eom uma fábrica grava-.I Sérgio Barre�o que fo.ge inteiramente' à o.rienta-

;cJo.ra, antes mesmo. da gravação. - O G-lo.bo. ção.l dQs· }}ro.duto.res apo.iados. na

�� trilha so.no.ra, que será ef�-: - "To.do.s o.s interessad,o.s n'o

I
famigerada lei".

tuada na próxima semana., "Ra- pro.gl·eSSo. dó, _cinem.a' brasileit·o ' Gerald!J- Queiroz -
vina" foi -dirigida pelo. crítico. de não. po.dem deixar de ver êste Jo.rnal· do. Brasil

c}ne·ma. RllÔ'em Biafo.ra e pro.du- filme que,' e'videntemente, não. - Os reparo.s feito.s, re'paro.s�
zid1\ po.r nutro. crítico.: Flavio será co.mpreendido. nem aprecia- de' critico. interessad,o., não. inva
TambeUinh , A' fQto.Il1'afia.'· � de do.. pelos to.rcedo.res do.s lulus e lidam, EstranhQ Enco.ntro., filme

das mangas, co.m nu sem Osca- b'o.m e belo., um. do.s marco.s do.

mo.d<e:rno. cinema brasileiro.
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Ftnll1ltllfalaJka
'f"rminada . a luta ,eleitoFoal e� conhecido ó resultado

das Urll9.S, voltam-se os derrotados, os inconformadQ.s,
nà ã'1bía de justificar seus fracassos, contra algo. Vá
l'iaS ;;fw as razões, mas tôdas ela's alheias, a pessoa do
i.�eclamante.

Dtst,jj, vêz apontam, quase' tod.os, cOlJlO culpado do
r'evés um Sacerdote exemplar, que em seus poucos anos

(ie at;,,:idades entre nós, consegu�iu, ,pela .sua er.udição,
�êlo apostóUco e graças divinas, granj;ear a mais' ·expre�
siv.a <lmpâtia e confiança. ..

Comentários de tôdas .as "'rodas" -- as atividades e

atitudl?� do Pad're Bianchinni.
Uns rlefendem outros atacam, e;. como atacam 1 'Qú·al

a rl:l.záG d.os ataques.?
'

ns homen.s :são instrumentos de 'Dllu-s.... :A aQtto�idade
O U T U B R O

'

I ciOs go',êrno.s ê um prolongamelltn da autoridade .Divina,
11la 20 - Ministério da Fazend�, JUlltiçá, Poder Ju- por jsso, os Ministr.os de- Deus >têm o-dever de orientar

d\ciár;Q Trib.unal de Contos, Catedráticos da Faculdad.a seQs i.rmão.s a fiín de elegérem homens que aceitem n
'\.. -

dR' d
.

de I)i�e;to.. - ',. '.. onentfcçao .() e ... os reis.
,.

ri. a 21 - Ministério da' Agricultura, Educação, Tra- .:: Pa ra bem cumprir sua missão. de guiar nã;; só o.s

oalho e VíaçãQ. fieis, 'mas a todos os homells de boa ;vontade", ·Padre
Dia 22 - Ministério da ·Saúd-e e AcÔrdos. Bi'anf!hiuni, às vésl_)el'AS do pleito 'próximo passâdo, aten-
lh� 23 - {\posentà�os Defi�it,o�os . .' _

dendo o.rdens super�oresr -deu, com t�d� a cora�e� �e:-
D;a 24 - Aposep.tados p'rovlsorlOs, Grabflcaçao A - sas·scmbro., IMPARCIALIDA,DE e albves, as orl,entaçoes

dicionaJ. e SalárioFamiria. '

-

cril,tãs para o uso do voto.
,

Dü� 25 - Procuradores de ativos e inativos. e os que Xho fôsse a projeção que alcança sua ativida sa-

t:ão l:tcebe-ram nos dias ,acima. cerdr.j.al, a ac.eita�ão de-seus conselhos, por certo esta-
Di.,' '28 - Pensionistas civis. ria �ntre o róI dos esquecidos. �

Dia '29 � Procuradores de pensionistas Padre Bianchirmi tem prestígio, tem formaçã.-o. é
. D;'1.· 30 e 31 -- Pagamento de todt>s os que não te'

,um exemplo., e muita' gente que se diz boa ficou em

"t· ..J h". ceberam ·nos dias marcados. elaS ue aran· as .

D:a 4 a 10 -:--- IDEM.'.'.. '

.

-

Os concha·vos menos decentes. vieram à. tona e �

NOTA: -- Na forma do �ue -es�abe�ece a Lei_Elei- .

bataihi1. dos folhet�s fj'i deflagrada. Noss-a Imprensa to-

toraI v:gente os sel'vidores ativos o matIVos deverao fa- mou parte na refrega.
.

.

zer prcva de q\l� vQtáram 'na's-elei.çõe� .realizadas a 3 Florianópolis e Santa �a�a'�ina :m :p�so comentam
de outubro corrente ou 4e, que se 1us'tIfl,caram peranta c nobt(� e alto gesto do. �adre BlanchInnl. (Alto e nobrs

ao. juizo. competente ou. airi'da;'que pagaram a multa im- g�sto (;Onf�l'me afirmam u� folheto c9munista e deter-=-
1,dSt-a, ,�('ll1:o qJ,le hão receberão o pagamento COl'respon- mma.clJ artIgo da �açonafla). A

denta. a D-ezembro. '

POl que havena tanta celeuma sobre o a�'sunto .se

O� Inativos deverão procurar nesta Delegacia Fls-: tudo o que foi dito, pelo ,santo' Sacerdote; fosse inver'

cal-no Serviç d Obrigações de Gúerra, as fichas do. (Jade 'e- se o que diSSe não merecesse o.uyido?
CENSO -I?0 SOERVI:ÇO PU�LICQ

,

FEDERAL a fiI? �e O exemplo apost,ólico do Pad're 'Bianchinni'. ficou,
que a� restituem no. dia do pagamento tabulado, eVltan', !le fieou ...

do det'-sa forma' demora no pagamento dos proventos do f;� o prestígio do. padre &ianchinni fêz sombra " a

mês em cu'rso.
'. muita gente ·desejosa de se fazer às custas do povo.

Delegacia Fiscal do. Tesouro Nacional em Santa Ca- Dai o. porque dos ataques.
1ariur-,. _ :i.<'lorian6polis, 18-10-58. É preciso· diz·er mais?

Mário Salema Teixeira C(Jelho,
Delegado' Fiscal

Maria Leonete Martins
Não 'Sei o que fazer, tão pouco Q que pensar ...
Meu sêr tanto sofreu que esta alma já não chora:
O pranto de rancor, que deslizou outrora, .

S�cou no coração cansado de �horar! ...

"ivia tão alegre, -íngênua, a procurar ,I

A concretização do amor;'no entanto, agora
.
Qu.e Cj tive e foi roubado, esta alma á doe devora,
Despedaçando o sê!' que sofre a' dor de amar!

I Não quero mais ouvir dizer que existe amor l ...

Se, a procurá-lo, então, por' tanto tempo vim,
É que eu desconhecia, ainda, êste amargor!

Nem-quero mai's pensar que sofro tanto! E, assim,
Talvez no esquecImento eu deixe êste· rancor,
Que, aos poucos, vai matando o que inda ,resta. em

-

-[mim! ..•

ANIVERSÁRIOS sr. Ro.hel'to. Co.sta So.uza

FAZEM ANOS HOJE

- sr, G,asparin'o Dutra

mel}ina Márcia Margarida

- dr. Paulo. Felipe

'- srta, Nilza Camisã?
ten. Reynaldo. Muller Leal

- sr. Luiz Fe'rnando 'l'o.lentino. - sr. Raulino. Antunes Stefano.

de Souza
.

- sr. P!-,o.f. Américo. Vespúêio
,

- sr. Sérg:io. da Cunha. Dutra Prate's

sr. Jo.sé So.ares Glavan

OS ESTADOS UNIDOS LANÇAM·. O "TRITON",
OITAVO/SUBl\1�R!N.D :A'j.'Ôl\<JICO

t '.. '

:, ...
" ,., �_.... '_', _,'._

. '.'
" c

'-, ·Gr-�t;n;CbD'nec.ticut O "TRITON", ofiªyo, s\Jbmari·
ltP �t1i!Jlico'lançado pelos E�.tados .Unidos .de�1isa, dos. es:'
t�eirUlõ em Grro.ton da ''General Q'ynàmics çórpo.ration"
p.ati (): rio Tâmi�a ...,O p:t;imeiro submarip.o a ser equipa
âó' 'éúni Q·ohf, rea·ttores nuc.}ea,res e o JIlàior 'sl1bmersiv'llI',
-já. êon&tfu4dô,.' o' "t-riton'� medé-�136 metros, de compri
mento e lIe�lo.c• .59,00 to.neladas, em comparação c�� 9S

97 metíOs e 3.200 to.neladas do "N8utilus'!, o primeiro
submarino atômieo do. mundo, làrtçado em 1954.

Delegac-ia :Fisçal·do 'Tesour:.lationa�
Tallela de Pagamento do, mês· d�

.,- Outubro: de 1958 � .

"-"".,, -

• NOVA YORK A firma .Tide Water. Oi!
ComI,any firmou um contrato ,com o govêrno do Paguis�'
tão para explorar mais de 10.20-0 milha's quadradas de
terriUn io situádo lia região ocidental do país, na base
de 25%, e em compensação receberá 25% do óleo en

contnldo. Os lucros da cõmpanhia s�rão dividido.S com
(} govêrno de acôrdo com a fórmula 50/50. A Tide !Wa'
ter Oii Co. é a 7a emprêsa petrolífe'ra internacional ,a
_firmar contrato de exploração com o govêrno d� Paqu.iB��

Jo.sé ·Sanz -

Jo.rnal do. Co.mércio.
- É um filme' ho.liesto. e inte

ligente - Estranho. Enco.ntro. -

.é dentro.' d,o. p,ano.rama nacional,
.!)m do.s mais bem realizado.s.

Dejean Magno -
O Metro.po.litano..

tão.

BONN --

Moniz Vianna

Co.l'l'eio. da· Manhã
- "Salvo um ou do.is Ill'o.men

tO!!, o. simbo.lismo.· dil "Estranho

�nto.'n.j;.rQ" -é sempre funcio.nal é"
l�iá "a'!lmir�Neln;e�te e'xprcllso.

-

. - -;-

�..o.r' r�rS:os visuais".

o TUBC, (T.eatro. Universitário. de Santa Catarina) pro.gra
DIo.U ,parI> o. próximo dia"25, às 20 ho.ras, no Te'atro. Alvaro. de Car

valho.; o. que' abaixo s.eg·ue, e cuja renda reverterá em beilefícj,o. da,
.Formatura das Magis-trandns do Instituto. -de' Educação. e Co.légio
Estadual "Dias Velho.":

, . ,1) - A- MOSCA AZUL - declamação. - Eda Maria,"
,

Evan'gelist,!t.
2)' - QUEM -SA.BE, . ..,- Canto.. - EH Faustino. da Silva,

3). - NÃO CONSULTES ME'DICO - Peça em 1 ato. de.

'Machado. de Assis.

Intérpretes � •

David"G. Me'lldo.nça ...•....•••••••••.•..• MAGALHÃES
Ro.sa' Madá' M. de Campo.s ,.",........... ADELAIDE

EH :F�us'tÍtió da Silva LEOCA'DIA, ..

Eda ;�I.��·ia:! Ev�ngeli�ta : :.......... CARLOTA

Nuno.· ·de . Cl\mpo.s .,'.................... CAVALCANTE,
DIRETOR' ;:. . .. . . . • . • . . . . . . • . Anibal Nunes Pires

CONTRA RE-GRA ., .. , .... : �;.... , : .. Rodi Hickel'
Os ingressos poderão. se� adquiricros na bilheteria do TEATRO

,"_ ,.

-.-.-A"-_-.·-'!..-."..·.._...'w......�_·.·.-.:-.·_......".,

às _5 e 8 ho.ras r

.l>AT BOONE -

SHIRLEY JQ'N.IDS e�1
- PRIMAVE&.lV 1>0. AMOR'�

...,.. CinemaSco.pe·e, Côr<es .�. ,

'.
- Cens.� .até 5 a.no.s -

�. '-'/1-'-"

';às 8 horas
,

CA�LOS ARRlJZA. - M�RIA ..

ANrJ'ONIETA1"Pl>NS .... em , , .

M'EU REI.N,O .p9�. UM .

-
. TOUREIRO' ."

�--; Cens.!,,-até i4 'ano.s: -

.í. ,: , :·Y/...;.;.;...
·

..... ,VI' .�. SI .

';, deSeja "U

. VI tt.D:E'I".':"ou�:� '( O.MPI,A R
ama .... '... te1'l'eDOj' am _&aMle.elmlalo".. �

..erelat ..:.. um automóvel-T .

ORGANIZÃÇ1.0 ATLAS LTDA. Corretarel'l,

-' em

A C�D.�SS:A DESGAI.;�� •

- Techni�ólo.ji.. 7.
'- C�ns.: até 14 ano.s -

---11- -.,-

Nereu dO' Vale Pereir.a·: .,

Sessie\ popuia-n
à� 8% hQrlis

HUl\1PlIREY BO.GAR·T ..;: A'VA

GARDrN'ER - ROSSANO 13RAZZI

Marinho, n.O' F. 3137

- em

A CONDESS'A 'DESCALÇA
,

, "�o
- Technico.lo.r --

�) � Cens.: ilté 14, ano.s -

-/1-

Tetnos ãvenda:
. a Tinturaria Pauli1Jta a 1loa 24 de ,.aio .",.. !lltretto

\ Terreno 114 praia B.om Abrtco - COq!tétrol
; 1 te�reno no lQtea'mento da 'Praia da .Baudade -' Cambort6.

,,1 casa à rua Silva Jardim, �1'1, Fpoli••
i casa de madeira DO' bairro de Fitima, ,.atreito T

..

1 ',terrenot em, Brá.Hia
1 e'stabelecimento. de .sêéos e mo.lhado.s, muito.' bem afreguêsa.do.,
,

em ótimo. p·o.nta com'ercial ,da Av'. Mauro. �aíno.s., - 'Informa-
.," "

'. .

ções_ em nle'scritório.
Uma bôa casa de material lo.cali�'adft à'·'tD'II',São. Vicente de Paula

"'

(Pedra 'Grande). nestÍl Capital' ,

,

Uma casa com frente··e um lado de pl.at.erial, e o. restante de
,. maueira 7x30 3' quartos sala c�tiDia e. instá1áção sanitária

, '-. , , " ,

à rua 3 de 'Maio., Estreito.

'�tmD:a1Rt '_allm viàilínle·
N'â madl'ugada< de ontem,

[,de
valta' c:onstat61r�ter· �.i- uma 'Car�eira de R.esevi-sta

_' � do a.'sua camioneta (da fIr- de tel'celra categorIa; titulo .c

17, o sr. José 'Fi'm�tinol'vJ.a- m� Émb!cla:gem -Çr.aque dos de e!ei�or e unía:·�'fiàtteira
jante come'rcia.l-de uma:F:ir- ·,MlIMes"Ltda.)' vlsltad.,a por PrG>ÍlsSH)na.1 de trabalho.
mi de São Paulo estado- amigos do alheio, tendo de- .' ,

noú no' lugar Ga.poei:ras,'on- ,la surrpiado quase. t�do QU-eID pud'er :tnformar sô
de 'se ·IO'caUza·w Churrasca� ·pertene�nte ao sr. Jose, m- bre o mesmo, e favor comu·
riw"unfão a:;fim 'de alffa- rclusivl!'l;s'eus; decuemntos: nic:a,!' para Avenida .Herêi
�er 'oma :'t'efei�o. Quando '\lma-' cartei'l'a :de' iden'tidade; tio Luz,.2:

-'
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A' .. vista Cr$ 16.150,00
... -

Ou Cr$ 1.615,00

, E:etrola MULLARD em fino moveI marfim, com
.

�oêa c1;f.COS PHILIPS

Itn ais

rr A .6 R A D E (.el_ M EN t O I
o Grêmio Estudantil "São Marcos", vem por inter-

médio do presente agradece a Empreza "JOSE DAUXV�n''''e_se -
,
I

� u uma _ de madeira,
SIA" rias pessôas de seus Diretores e Funcionários, PO!'

com água, luz,
.

esgoto, à Rua
ter cedido o Cine "São José", para u!lla sessão cinema� Osmar Cunha n.025. _ Tl'av�'ssa
tográfica em beneficio do mesmo.

. Santos
Agradece ainda ao' público em .geral pela honrosa

Para tratar a .Rua Tiradentes, ,9.
prele"encia, colaborando ·d§sse modo p�rfl, o maior en-

,. _

grandecimento da classe estudantil de Fpolis, IA DIRETORIA '

� Vende lotes de 260 a 720 mqs

por preço ele ocasíão

LOC:A.L: Alall1e-d;_a '�dolfo Kon- Víuva Pícorrucha Zattar Cunha Antonio Francis-
dei' com fundes" para Rita Ma-

Co da Cunha, irmãos, cunhados e ;obrinhos convidam
"-"ia OS den.ais parentes e amigos, para assistirem 'na prõxí
TRA'l">\R: '- com I;I�ERATO .,ll1a quinta-feira, dia 23 as 7 horas, na Catedral Metro

LAUS - Rua (',on·selhelro. Ma- polltana missa pela alma do �u querido Minyos faleci-
ira, 46 - Rtrà 'A,lmirante Alvim, I do em São Francisco do Sul.; ,

15 - Florianópolis
.

Desde já, agradecem aos que comparecerem a êsse
------------------------------- ato de fé cristã.

C A S A VENDE-SE um prédio situado na rua Anita Ga,ri�
galdi, n, 2S; nó centro da Capital; ptóximo- da pra�1t' 15
de Novembro, com dois pavimentos, constando o pavi
mento térreo de sa-Ia de visitas sala de jantar coaínha

-

... . , ,

quarto para em.pr,egada"e qarto de costura, e o pavi-
mente) superior, de três quartos de dormir e banheiro ..

A tratar, no. -ín:êsmQ prêdío,

IE R'R E NOS M "ll;S�A, DE· 7.° D·.I A
N:i n y _a s ()�u,n h 'a-o

A direção do jornal "0 Litorâneo" comunica aos

Estudantes da Capital e do Interior que, por motivo Of'

fôrça maior, a edição dêste órgão, :referente ao mês de
Outubro,

.

circulará em Novembro quando então' serão
efetu31;as duas tiragens.

Rudney Otto Pfützenreuter
DIRETOR

�.

J
.,'- ••

•

'Juizo de Direito da Primeira Vara da
Iomarca de FlorianópoUs

Edilal de, Cilação com o prazo.
de Irinla (30) dias-

o Doutor Eugênio 'I'rompowsky Tu-lois Filho,
Juiz de Direito da Primeira Vara da Comarca
de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na
forma, da lei,

FAZ SABER aos que o presente edital de citação
com o prazo de trinta (30) dias virem ou dele conheci
mento tiverem, que por êste meio ficam notificados to
dos �'s' interessados incertos, da ação de desquite movi
da por CARLOS NAZARENO :FIALHO contra ELI DU
TRA FIALH(), qUe se acha designado o dia dezesseis
(16) de novembro do corrente ano, às catorze (14) ho
ras, na sala das audiências do Juizo de Direito no edí
fic'io ela Primeira Vara desta Comarca, sito à Praça Pe
reira Oliveira N. 10, para à audiência preliminar de re

conciliação recomendada pela Lei N. 968, artigo 6.0 de
ro' de dezembro de 1949. E, para que chegue ao conheci
menti) de todos, mandou expedir o presente edital que
será fefixado no lugar do "constume e public-ado na for'
ma, d-i lei. Dado e passado nesta cidade de F'lorjanôpo
:is-; Caultal do Estado de Santa Catarina, aos nove dias
do mês de outubro do ano de mil novecentos e cinquenta

, t: oito Eu, (ass.) Ivo Evaristo de Carvalho Escrevente
Juramentado o datilografei e subscrevi (as.)' Eugênio

j'
'I'rompowsky Taulois Filho, Juiz de Direito da Primeira
V!l.ra.

C :'Ilfere com o original.
Carlos Saldanha

Escrivão

I .

..� ',

CUIDADO!
Ao comprar ,móveis estofados, veriflqu.
se o melele é feito com ai I.gitimal
MOLAS NO-SAG

/'

• muito moior confôrto
• excepcional durabilidade
• nunca cedem - nunca soltam
• móveis mais leves
• dispensam o uso de cordinhas e p.rclntO$ de pQftO
••conservam o estofamento ohsolutQm.nt.
indeformqvel

'

" "

.

,
.

\

MOLAS�. 0'0 BR[l.SIL S. A. '

_- Fábr. e Esc,.: Rua São Jorge, 374 - Tel. 9-0519 - ex. Postal 875 - End. TeJ.: "NO.SÃG" - São Paulo

REVE_NDEOORES , MfY E R & C IA.
.

Rua Felipe Schmidt, 33, e p.� '1 Conselheiro Mafra. 2 - Tel. 2576 - ex. Postal 048': FLORiANÓPOLIS
. . .

.-

;.

-
�\.

.

,�l: p_rturi"rites ap�s a g.est�õo; devem u�:ir

.c .: 'SANGUt�OL ,_,�
-, �

-
""
'- .

"c.onrem exci:!lt!nt�s.•el:emcntcs, t<?II':"O�:,

Fósforo' Cálcio.' Arseniafo "é. Vi!�dato
,

.

de sódio �!v �
OS PÁLIDOS, DEPAU?ERADOS. !
E-SGOTADOS. MÃES Que
CRIAM, MAGfOS: CRIANÇAS
RAQUíTICAS. receberêe a toni·,'

ficacõo get'�1 do organismo. com o"

,

j

J

PREMIO ESSO ,DE �REPORTAGEM:
ENCERRA'MENIO �AS INSCRiÇÕES
Encerra-se no próximo dia 15 de novembro o prazo

para inscrição ao "Prêmio Esso de Reportagem" de
1958.

.
Glande número de reportagens tem chegado díãria

mente à 'sede da ABI, prevendo-se que o número de
concorrêntes dêste ane ultrapasse a dos anos anteriores,
não :,:l,) pelas modificações introduzidas no coneurso ma,,..·
sobretudo, pelo interêsse que o mesmo vem d-espertand-d
entre os profissionais' de imprensa de todo o paí-s.'

O autor da melhor reportagem escolhida por uma

comíseã., de jornalista$ índíeada pela Associação Bra
slleira tie Imprensa, �l�m dos 100 jníl cruzeiros que lhe
serão concedidos pela Bsso Standaed do BrasN, .reeebe
râ tarrbêm uma passagem de ida e volta 'a Nova Iorque,
'pela 'VARIG. O vencedor do "Premio Esso de Reporta'-

,

gem, do ano passado, jornalista Márcio Alves, do "Cor
reio da Manhã", encontra-as presentemente nos Esta
dos Unidos, desfrutando di) prêmio a que fêz jus com
a sua reportagem "'Morte em Alagoas"..

Os prêmíog adicionais que até o ano passado eram

apenas dois, foram aumentados para, três, assim, -dístrl
buldos: 1 para a região N01'te-Nordêste, compreeJJodSido
os Terr itõrios e os Estados do Amazonas, Pará, M'i:ra
nhão, Piaui, Ceará Rio Grande do Norte, Paeaíba, Per
nambuco e Alagoas; outro para a região Leste-Centro
Oeste. integrada pelos Estados de Sergipe, Bahia, Mina.!
Gel'ais Espírito Santo Rio- de Janeiro Distrito Fede�
ral, Mato Grosso e Goiás;(e finalment� terceiro para
a regiílo Sul compreendida pelos Estàdtfs do Rio G'ran
de do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

A_ cidade qUe houver sido é�templada com o prê
mio maior de 10Ó mil Cruz'liees>estará automAticamente
afastada de participar dQ8�rêm.ios adicionais.

Para concorrer a êsse ptêmlo_ busta que o interes
sado encaminhe à ABI, rua Ar�újà ·Pôrtti:.4Ieg,re, 71 _
7° arríar seus trablhos, no nfb�mo tr�- ê �lYtduJlt�.
pUblicados _no período de j�iro a 15, de nQ�"'" do
corrent� atio. '

".....�,�;
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F E S' I A -E SPA N H O I:-A
OrqueSlr� "SUSPIROS DE 1,SPANHA"

Dr.L·MO_"
CIRO. ·D�·

V.lldad-o;...a FÃcul....dlaéioul
de Odon�logia da llalPleNidade

, do Bruil.
IISPECIALISTA ,

.
com vários e' recentes cursos e

20 anos de espeelaliaação
PAROOONTOPÂT1A8

DOENÇAS DA GDGIVA

(gengivite�.'"enliv" aanlrental,
piouêla, mau Ulito)
PERlAPlCOPATlAS

22-0UTUBRO

•

DO

Afecçõe. da rala 40, .e.te De acôrdo com a Lei n,o 246,
Pesquizae e tratamento dOI f600l de lIi de novembro de 1955" em

pe10 mêtodo '''�ADAN'' seu art. 1,793, § 1.°, convido a

(c6r�0 com o pr6prio auto!, Prof. todos os interessados pel\?s, res
Badan) - tratamento eficiente, tos mortais das pessõas eonstan
rápido e com têste baterio16gico tes da relação abaixo, ínumádas

OPERAÇOES -. CJlICNI e esua· nesta Necrópole', cujo prazo esta

çõel dlficel. - terminado, para no prazo de

Ateade a9 em hora previamente trinta (30) dias, a contar desta
mare,ada _ Rua Nereu Ram..

,
18 data requererem exumação ar-

, - ,

_ F.... I I' " rendame·nto ou aforamento dos

Uma ofici�,. -c<!mpletamente
equipada para serviços' de nique
lagern e cromagens .ern Ife·ral.
Tratar pelo telefone 2966 no

período.. da manhã com o sr.

Solon.

VENDE-SE OU TROCA-SE CLUBE RECREATIVO E CULTURAL
15· DE NOVEMBROFORD 38, EM BOAS CONDIÇõES, À VISTA OU A

PRAZO, POR UM FORD OU CHEVROL'ET MAIS
NOVO.

-

PRO{;RAMA'P,ARA O PERIODO 'DE 15 DE OUTUBRO
A 15 DE NOVEMBRO/58

OUTUBRO .
<

!�;.;��; i'II':'"Ir'a 23 - 5.a feira - CHA' DANÇANTE DO DE
PARTAMENTO FEMININO

.;.)nÚ!,40 às 20 horas
Dia 26 �. ANIMADISSIMA DOMINGUEIRA

.Início às 20 horas
Ü:a 30 - 5.a feira - CHA' DANÇANTE DO DE

PARTAMENTO FEMININO
Início às 2íJb.ôras

.

NOVEMBRO
DJa 6 - 5.a feira - CHA' DANÇANTE DO" DE

PAR'! AMENTO FEMININO
.

.
Início às 20 horas

Dia 8 - Sábado � Soirée da ASfiociação \dos Sub
Tene�t.€;s e Súgentos das Fôrças Armadas

Início às 22 horas
Dia .15 -'- Sábado - GRANDIOSo--�AILE DE ANI-,

VERSA�RIO 120 CLUBE
.. .

Início às 22- horas. '

Trat.::.r com PEPRINHO no Ponto de Automoveis N.
4 - Estreito - Fone 6270.

LiradTênis.C'lube
PROGRAMA DO MÊS, DE OUTUBRO'. , . .,

'BAIL�' de' ANIVERSÁRIO
�;."-��;

Dia 25 Sábado Soerée do Clube 'Doze oferecido
aos associados do Lira.

Dia 26 - Domingo Tarde dançante Infanto Juvenil
das 16 às 20,horas.

Dia 29 - sábado � Soíréa comemoratlva ao Dia I}o
Comércio, às 22 horas.

.

,

.

-_

numa roupa

.. -

,;.Um "outrol,' mais apessoado, mal. notado.;; moi, 'bem
,.cebido em .t�dos os ambientes. � o efeito do beleza do. padr�o,

. dQ
.

ele�nclo do tcilhe} do cçlimento-e-spontaneoi sob medida, da
roupa !mpe�iol Ext�o. Apresentado em 36 tamd�hos, cada, um ,�m 12 modeloi

dife.rente."llllperiol, Extra lhe oferece ainda: pr,f-en.colhin'1enJo total,
.

alfaiates de reno�e, 'aviamentos finissimos, tecidos de a�ta qunlidade ... e a experl&nc::1a
) de 33 anos de uma organização emgenhada em proporcionar a voca a roupa

" moi., bem feita 'do Brasil Compre a sua rO.Jpa Imperial Extra no nosso

df.trib"idór em' sua cidade, no' Ç>adrão e no tolhe do seu gOdO 'pessooL

, Escolbo pelo etiqueto IMPERIAL EXTRA
..

e rpcebQ um TÊRiv10 DE CZARI.NTIA de duráb_i1idade

..

DISTRIBUIDOR·· I :�.
,. o�:��� "lftieprifte '

...

�� Jl-.:", "

Rua Fàipe Schmi,J'
I"

" Santa Catarina
, ,

PATRIMÔNIO
Admini!ltração Geral dos

.
Cemitérios Públicos

CEMITÉRIO DE ITACOROBt
EDITAL N.o 101

(Prazo de 30 dias)

_Õ;: ,�

Sousa, Nazare�� Solon Lopes, mão Cherern, Teodoro Olivio

Nilton Manoel Véras, Oscar Irio Farreira, Tiburcia Pires Gonçal
«:la Silva, Ohndine Espindola Car- ves, TOlllé GéÍ>malÍo Silva, Tomaz

doso, Oswaldo de Melo, Oswaldo Rodrigues Silva, 'Umbelina Pas-'
Manoel 'Ferreira, Pedro Agosti- coa de Jesus, Verissimo, -J�ão

nho de Sousa, Pedro Agostinho dos
�

Santo�, Vergilina Clemen

Garcia, Pedro Aniceto �spindolat, eia de J�sus, Vicente José da

Rufina Maria Peixoto, Rafael Rosa,
-

Waldemar dos Santos e

Ermelino da Cunha, Rosalina Zeferina do Vale. 15,232 -

José Nascimento,' Rornarfo Ca- -Ui�10-1953,
rioní Rosalina Maria-, d-e Abreu Adminiatraçâo , Geral dos Ce- '

Ralilfno

s,er�fin.l de. S,oula, Ro�

IlUitériOS'
'públic.os, em Itacorobi,

dolfo João 'Medeiros, Silvestre· ,15 de outubro' de 1958.

Paulo 'Silva Salustiano Sevenino Emmanuel da Rocha Linhares
,. �.

Dias, Silve rio Emidio, "l)jas, Sa,lo� Administrador Geral.

respecttvos terrenos 'du nichos

para deposito dos mesmos, sob
pena de, findo o referido prazo
tse·r feita por esta Administração
e removidos os mesmos para o

Ossuãrío Comum:
-

Alderico .Tonet, Amélia Airoso

Vicente, Ana de Azevedo, Altino
Domingos de Andrade', Adelina

Cardoso Silva A'ntonio Ferminio
,

Atayde Maria ofacinta'Mendes
,

Dutra, Ana Gaspar Martins, Au
rora Duarte Prates, Adelaide

Ambrosína Livramento, Ana Ort

ge, Ame·lia Santos Martins, An

gelino José Farias, Altino .João
da Silveira �Albertina Poéta Ale"

, ..
xandrina Simone, Alexandre

Francis.co Nunes, Angelica de

Jé·sus Pinto, Alexandrina Jacques.
de Melo, Belmiro Marques da

Silva Benardino Tomas da Silva '

, ,

Brasilina Rosa Costa Celso Me
,

lo Carlos Roberto Oliveira Ciro
" ,

Guimarães Teixeira, Cristina da

Cunha, Clemente Manoel Geral

do, Domingos Ricardo, D�ival
Bernardino Amorlm

.

Ernestina
, '

�ilvé1'Ío Silva, E.stevãa .Fernan-

de·s; Euzébi·o Alexandre Jacinto,
Egidia .cantalicia Carreirão,

.

' f'f
Francisco Matias, Francisco Al-

fredo Ziegler, Fernando João

Serafim, Fráncisco Pinto Mélo,
Franêisco Jqão Felieio, Ferminia
Nascimento- dos An,los, Francisco
José . Gama, F:t:ailciséa O.l'ii1;e,
Fra:ncisco Joaquim Espindola,
Henrique' Antoni.o de .Souza- Ro-
I .v .

,

'y{orato Francisco Veras Izabel.

, .

Jesus Santos, Infância Maria AI
\.e's I'zibe\ 'Simas- FurtaM 'rza-

, .
� .,

bel Maria de Sousa, Irineu F..
da Silva, João Alves Ouriques,
.Joã� ManoeI Soares João Adeli-.

,

no Silva José Gomes S'ilva João
',. ,

Bernardino Nogueira, José J8,-
ei�to �04rigues; Jau Moduze

fenski, .João José Mll:rtins, J,osé

Jacpb da Silva, Joana Maria Ro

sa,' João Claudio Penedo, Ludo

'Vino Manoel Pereira Luzia de..
,

Jesus, Luiza Lopas,� Luiza Dutra,
Lauro Silva, Maria dos Anjos,
Afaria Patrocini<! Almeida,

-

Ma
noel Joaquim Tomaz,' Maria An

gelina Alves Couto, Mario ,Lima
Oliveira, Maria 'Fl'ancjsca Lima,
Maria Margarida Gagego Manoe'l'

, '
,

dos' Santos I?assos, Mário José

de Aqu'ino, -Mlll'io Marques, Ma
MeI 'Severino :Ma�hado . Marià

,

Teixeira dos Santos, Maria Li-

nhares, Mãria ldalina de Jesus,
Maria Rosalinà. Coe'lho Maria

. ,

Porfiria C�))i'c:eiçT'; Maria Tere-

za Card�sõ, Ma�--Á'm<!rim, Ma

noel Gonçalves da Silva, Maria
Zanella Talianto; Maria. Oliveira,
Maria F. Ribéiro Maria ,Alexan-

, .

dre Costa, Maria ..4na ,de Sousa,
Ne·stor'· Alves de Sousa; Nair

Aulas individuais ou em ue

quenas turmas ,c 3.a e 4.à séries'
,

ginasial. Tratar a Rua Saldanha

Marinho, n.o ll-A, das 17 às 18'

horas,

", M ,O R'l<1 S "
Vende-se um, pre'ço doe <!cl).,Sião

par.a negócio à vista, comple-ta
mente ref·ormado, pintura nova

e Rádio.

Tratar co'm dr. Wilson Bleggi,
das 10,30 às 11 ho:cas, Rua Jerô

nimo Coe'lho, 1. 1.0. andar�. -

--------------------�

AGRADECIMENTO,

V. vai construir?'"
JA: Metalúrgica Atenas instalada c'&m máquinario
moderno está em condicões de ntendê -Io em qualquer pe

,I dido de esquadrícs de Iorro para a sua construção.

COZINHEIRO'
t
,

SESTILIO A. FRANZ?ZI, 'por
intermédio dêste,- se�sibilizado
aga·adece . o espeeial tr.a.tamento

à
.

sua S,�nhora, por ocasião do

internamento na Maternida-de
Carmelll Dut1.'a, pelos. Drs. José

De Pntta: Murllo M�tta" bem co-

1110 a<! .Sr. ;Diretor, Dr. Biáse Fa

raco, Revda. lI-mã SupElriora e·

aos damais_ funcionári,os' da casa.

Fpolis., 1Ii/10/58.

Precisg-se 'de um . coxinheiro

para trabalhar em um r.estau
/

"rante na cidade .. de Joinville.
Tratar Jo Hotel La Porta Ap. 3111

Vende-se um alemão marca
"KLINGEL}IANN" pelo pre·

ço de 70-.000.00. Tratar pelo
fone 8223.

COSTUREIRA·
. ,Enc�ni-;r�-se,: 'nm��lJôãtco:!!--" <'0

....,.."tu�éi;r.t 'fia' iha Almirante..

'j,amego,
-

101': C�nf�ciona, \'
qualquer peça.

� :0:
. A-Lt�A'fE do .ECUÇtl

�:-O:.- .t

R'4 :,-Tiradentes, III ,�

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

...

fi:===:=====,
.) 1'"

I ",
CLUBE RECREAtiVO "

.16 \ DE , ',J Â\N E I'R O
J.

,I

I
I.
I

;,
'I1,

N O T-A Reserva de
mesas, na séde do cIubé. E' indis-

- -pensável a apresen.tação da car-)
teil a social ou o talão do mês cor·'

rente.

ESTREITO

t

PROGRAMA PARA O MES DE

OUTUBRO

ri
j

O'-Clube Recreativo 6 de Janeiro
cQmtmica raos seus:

.

dignos a�so
ciad6S que' em virtude- do Lmo
OFICIAL

_

não haverá, vesperal
dançante dia 12 próximo.

A DIRETORIA

Dia 25 - Sábado GRANDIOSA "SOIRÉE
DOS CASADOS" ABRILHANTADA POR'

PACO_ E SUA ORQUESTRA DE

DANÇAS. 1

'l
.,

,/

HAMILTON F.'� FERRARI
CIRURGIÃO DENTISTA

Avisa seus clientes que após estágio no' odontoclinica do Rio

de Jane·iro. Atenderã exclusivamente crian,ças, a partir de 5 de

outubro no horário de 13:30 a,s 18 horas. As consultas poderão, ,

ser mareadas pelo' telefone .�71B ou. diretamente no local à rua

Fe·lipe Schmidt, 39-A •

SABA BOABAID. DOS' REIS'
CIRURGIA, '.DENTISTA

ATENDE COM HORA MARCADA
Consultório e residência:
Rua Arcipreste Paiva, 13,
TeJefone: 2066

'.

(
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2I2I2I21C:::J2.r2.f2.f2I2Jc: INDICADOR PROfISSIONAL.

� Motor Mlálil,· 'NARIL E 6.ANIA
(L1N)CA DE OLHar · OUVIDOl.

40
ri "GUERREIRO .DA fOH'S"Etll•

� ehete-do"SeTvi� de Oteríno-de Hospi�l �
..

de'Florianópolis - Moderna Aparelha
g�ni Suiçà e.Norte-A;rJ.ericana para &tá.,
me. dos O'lhes, Receita de, Ocul...

·

por
Refratar Bausch Lomb, Operaçãp de

I Amígdalas por processo moderno '

CON8ULTORIO
.

RESI)?ENC'l.N
Rua dos Ilhéus '1.- ca8a�

-

Felipe Sc}Unidt 9�V
"'- FONE 2366,

- " FONE 8560
.

1

,

ORo AYRTON DB OLIVEIRA
DODCAS DO PULJUO -

, TUB.RCULOSi
Co�.ult6rio. -. Ru. "eUpe
Scbmidt. 18 _ Tel. 1S01.
Horbio, da. U àa 18 110.....
RealdIDcl.· _ ".Upe .8cluilldta

II•.1117. .'

.rUfai ••A Sobuana-" -Dlstrno do "trelte � r...te
. "A. Soberata" Praça- lt5 de novembro - .lQulna.

rua Felipé ehmi.dt

Departamento. de. Saútll. ríIIIica .

'" . Plantões de :Fá,rDlácialflJJ
/

Mês deiOutubro
11 -- Sáóado (tarde)
12 -- Domíngo

,

18 -- Sábado (tarde)
.. 19 ,- Domingo'
�

25- -- Sábado (tarde)
.' '26 domingo .

Farmácia Vitória

Farmácia Vipória
Farmâcla Esperança
Farmácia Esperança
Farmácia Moderna

Earmâciá Moderna

Praça 15 de Novembro
Praça 15 .de Novembro
Rua Conselheiro Mafra

Rua Conselheiro Mafra

Rua João Pinto
Rua João Pinto

_ ,

.

A��;" D�d�� esQwDa
. , .. R�.à �eneDte Silveira

" .l\fE!DICD
.
Rua ,Vitor Meirele'8 26
em

. ylagem de estudo.
São Paulo, reassumirá
sua clínica em princl.
pl!ls de novembro.

",''''' .

'Departamento de Saúde Pública, em setembro de 1958.
. -

.

Luiz Osvaldo D'Acampora
Inspetor de Fatrmácia

••l'Ca' ...iI1NBAOB". '., "GANZ"
. 8 HP - U5 HP --, 20·�. "'BP � 'za BP �.

.

MEDIDORES DE 'ENERGIÂ'EtetRICA MARCA "GANZ"
Monofasicos para 120 ou 2l!0'·volt-a. Amperagena �.opção'
.00% de carga _ Trifásicos;"coln ou' sem neutro - Volta.

gena e amperageaa�� opção r:

INS.TRUMENTOS EUTlttCOS I DE MEDICA0
/

Amperfmetros _ Voltfmetros'- Alicates � para baterias

Estoques permanentes - Vendas diretas ,_ Pronta entrega
Podemos estudar- proposta» de firmas· ês.pecializadas no ramo,

-

,que' pretendam a representação, desde que i,ndiqllem fonte.
de referências comerciais e bancarias na praça de São Paulo.

Consultas pedidos .. propostas para:
.

INTERSTA-TE S/A� - IMPORTACAO, EXPORTACAO
E REPRESENTAÇAO

. .

.

Cais. Poatal 6&73"- São PRul".

, ;DR.·' ·GUARACI . 'sAiis"·
'Cirurgião, 'Demlsta.

''"'�..

o serviço noturno será efetuado pelas farmácias
.

Santo Antônio, No
turna e Vitória, situadas às ruas Felipe Schmidt nO 43, Trajano é Praça 15 de

Novembro.
O plantão díúrno cnmpreendidn entre 12 e 13,30 horas será efetuado

. pela farmácia Vitória.
- , <:;I.INICA. . � . PR.OTESE

.

- 1CIRt1RGIA
'HORÁRIO' D 8 à 12 h-

. �,
" _" .' ,-. �s, . s

.

ora•.. 8J:ceto aOI .abadol. .

Atende exclusivaIllent. c(!m hora marcada
.

Consultório: Avenida .Hercfljo Lú. 69
Esqu�n,a da rua Ji1.ern.nda. Machado'. ,

....

ESTRE1TO
5 e 19 domingo Faemâcía do Canto Rua 24 de maio, 895

12 e .26 -- Domingos Farmácia Indiana Rua Pedro Demoro, 1621 ,...,

O�sel'viço noturno será efetuado pelas farmácias do Cànto e Indian�._

A presente tabela não poderá ser alterada sem .prévia áutorização dês

te Departamento.
. .

"

én1iina'
Dr. Otto' F.riedmann
Rua C'riiÜ,vão' Nunes Pires, 21

(Esquina Ruâ Hoep«ke)

.. I.

,

'L A ,y A M�D����, C ;Q,�-M S A'a I O

Virrgém ESPf!cia�idadé-·:
�a iria. WETZEL_-INDUSTRIAL JoInYille.:_ (Marca Reg�slrad�):.

economiza-se I.mpo �e "dinheiro
,---�

- I � ,�----_._-....., ---�.--

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ASOUETElal·VILA

,

�1

inicia-se o movimento, dos ama

-dores dll- pésca esp.ortiva. Assim

é, que todos· os dias- vemos os

-

:i:

-grupjnhos de pescadores-ama
dores 'a discutfr problemas' con
cernentes ao ,esporte'. Falam da

qualidade dos "peixes linhas" eh-
, -.,,:.

gôdos, íscas, locais onde �stãQ_'
','beliscando" 'e, 'outros assun-

tos do �'metier" •. _

� \,
.

Entre nós, Os caniç'Q'g �qui'pa
dos com carretilhas .são nQvi,tI��
dé datando o seu US/� dos � fins

, .
. ,

.

do último verão, Não' é brin-ca:
'deira o custo de U�l desses apa�
relhos devidamente" equipado!
Me consta que algumas c�rreti
'lhas especiais custam para. mais
'de Cr$ 20. OOO,OO! ...

As carretilhas então. " têm
mais peças que qualquer desses
relógios bem complicados .: ..

O caniço é todo cheio- de "pa-

Os mais contundentes deveses.
do Campeonato Br,asileiro.� ',�d'é.
Futebol foram

�

infligidos 'pela'
Seleção Pauliata, que em 1926
goleou a Seleção ,Catarinense

por 16 x O e' Minàíra 13 x 1 em

1927 arrazou a Seleção' 'Mára
nhense pQr 13 x �.-

X X X

Os paulistas golearam 'tam'béI'U'
os gaúchos (� x O), o,s"per'nam
bueanos (11 x 3),' os paraenses

(10 x I}, .os sérgipanos (8 x O)
e os paranaenses (8 x O).

X X K

NOTICIARIO ESPORTIVO
COLECIONANI;)O TITULOS O r�.

se"rá'
esta a quarta vez �ste "

d,Q
de 4 a 11 de Novembro

VindOU-,
de, B�squetebol, que se realiza-' Santiago,' devendo tealizar-se

BRASIL ano, que as duas seleções se de- 1'0 em Pôrto Alegre.
.

rá em janeiro prõxímo, no Chile, outr.a rodada das. equipes derro-

Contínua o Brasil a sua traje- frontam,
,

R'EGRESSO DO BELA VISTA. completou o número de 13 parti- ta.das, para as últimas colocações,
tória gloriosa no desporto sula-

, '.
.

, Somente amanhã, quinta-feira cipantes.. em Valparaiso.
mertcano. Agora foi a conquista ELI TE'CNICO DO CANTO r�tornará ao Brasil a equipe do Desta forma . intervirão no

.

,
.

do de todos os títulos do Carri-S DO RIO Bela Vista" de Belo Horizonte, certame os Estados Unidos, Ca- N-ÃO MAIS LUTARA' ESTl!1 ANO

peonato CQntinent�1 de "Terris de Fala-se no Rio que o antigo cuja desastrada campanha em
I
nadá, Bélgica, Filipinas, Formo-. PATTERSON·NOVA

Mesa,
.

efl?tuado em Caracas. O scratchmen nacional Eli, será o gramados do Velho Mundo tem sa, Brasil, Uruguai, República Os prímetros encontros entre

pequeno astro do �enis noci,on�lj substituto 'de Ze'Z'é Moreira na' agitado, basta�te q_ futebol �rasi- Arabe Unida, México, Argentina, Nova Iorque -,20' - .0 sr .. os,'cl_áss,icQS rivais do futebol pa-

"Biriba" que ·há POUl)O derrotou direção do ,Canto do,' Rio, Aliás leiro, a ponto
..

de. int�rvir a CBD Panamá, Russia e Chile. O soro Julius, Helfand, presidente' da ranaense � 'Atlétioo e CO'l·itiba

um autêntico' campeão mundial EH vem respondendo com suces- � o Conselho Nacional de Des- teio das' chaves- será realisado a 'CO'missãa de Boxe de Nova' 10;- - tjveram os 'resultados que se

sagreu-se-ccanrpeão jn�lividu�l." so .pela direção técnica do giê.· portos que o�denaram o regres- 14' de novembro em Santiago. que, reconheceu ontem o.'fracas- g;em: Coritiba 6 x Átlético 3,
HOJE URSS' X ARGENTINA I!ÜO de Niterói. so do clube ';lineiro. As séries eliminatórias preli- so' dos esforços ,�,e' conciliação em 1924; empates de 3 x 3 e 1

FAV-ORITO O BRASIL MUNDIAL DE lJASQUETEBOL min.are·s serão disputadas em An., entre o. "International j Boxing x 1, em 1925 e Coritiba 3 x

O Brasil é considerado favo-: SANTIAGO DO CHILE - 20 tofagasta, Coneepeion e. Temu- Club" e Cus D'A'llato', empresá- Atlético.l e ernpaté de 2 x 2 em

rito do ce'�tal11e sulamericano de
I
- O Ço.mi�ê brganizador'; do co, de 16 a 18 de janeiro. rio de Floyd Patterson, campeão 1926.

'

Voleibol, marcado para o perio- Camp!l'op�to Mundial Masculino A rodada final será jogada .em mundial dos pesos-peaados.
���------�----------------------�--------�'-------------�--------------�------�-----

Números do Campeonalo ,CITADINO 'de Profissionais��" oo:�;a:i::�:I��:".:0'7u::e�:;e�::�
OG EAUZA'

'W: 'J-. ças', ' Patterson : não ,de�d!!rá
j OS R ' DOS .

' ,'Pavão (Tamandarê) .. .. .. .. : .. :' .. 1 t't 1
•

t N'-
Nand5 (T.amandarê):

. seu I'KQ.;o est e, ano. egociaçoes
ii">' i • 1 tinham sido' empreendidas por

Güu.Iart (Tamandaeê). .. .. . . 1 Emll Lence, ql'ganizado;' inde-,
Hamár (Tamandaré} :. '.. .• ",. .•. 1 d' d'

.

'. pen eute, Junto aos Ingentes-
Rat.o (Tamandaré) ..

'
.. , ... _�. 1 dO' "Madis,on Squ.àre Garden"

R·etinhü (Avaí) :. ..•.. .. .. .. ..... . ; 1 côntrO'lado pO'r Jim Norris, par�
�r.úmeu (Bocaiuva)... .. " '. .: .. •. •. 1 organizar um campeonato mun7

Mário (Guaraní) .. .. •. .: ," •••• � ••• 1 ,dial em 'dezembrO', entre Patter-
Sereno (Tamandaré) .•.. �.

.'

1
son e o .cubano Njno Valdes. I jl'

Wilmar (Guarani) .. , ... '.. •• 1, Julius Halfand pressiO'nou as •
·EMPAT()U O EXPRESSIN-HO c V-

�nísio (Tamandaré) .. .. �1 duas partes 'para que houvesse Níi�- tendo i·do a},em d�,;un:i empatE( por 1 a 1 a "e'q-ti-i' ,'.

Ja.cy (Paula Ramos) "," . J •• ' 1 um "lÍcôrdo ,C'ntr.e D'Amato e �
l,e cO�l"jderada ExPRESSINHO que domingo último deu

Guará.. (Aváí) ..-:" 1 -' combate) ao tim.e suplente do M,anguel·ra.' '

.... 'r' IBC. O empr�sário de Patterson '

Vermelho (Avai) .. • . . . 1 recusou as datas prop.ostas: il
O Expressinho do Fjgueira formou com. a seguinte ' i

.

A_ciílio (Bocai·uva) .• 1 de 5 d� deze-mbra porque a luta const'tuiçãa: Ca'fioca Renato e Paulinho Mateus"":" Pe-
. i

Recordista de tentos num só jogo seria,teley,isionada pelo IBC e a
drinh(; Garoto - Osvaldo; Inhapa -'- Vento Sul - Ti· � t

. A-,ifton (Pawla Ramos) .'. .. .. .'.... 3 de 12 ,d,e deze'mbro porqu,e 'não �urcic A�.dinho - Pedro Romão (depois Ald'o)'
"o

i
,!.RTfLHEIROS NEG:A:TIVOS '

<,;...�.' havia tempo .�u'ficíente "para es-

C
,._- . {

Fa1rsto NiUon (Fig'ueirense) .. .. ..... ·

... :.'...:.��.l,.,. tabelecer uma retransmissão por ardenutto - Exemplo de Pu"J-a.l1ça,,'Fernando' (Tamandaré) ..�.. .• .. ,. . -. :...., te'levisã,o sôbre eírcuito, partictl- .

ARQUEIRQS:VASADÓS. '

','

"

.'

JERóNIMO. ".

Iberé (Bocaiuva) .. .. .. .. .. .. . .. .-. .. i8j:;:�
.lar.

I' Em 1937,' portanto, há 21 anos, p.isava �m terra·s de

lV'l' (P" 1 R )' '1
...

·8" !
.

:
C' uPEON',.A·T"".· PAULISTA FloÍ'ianópolis um paulista de Ma,caé,_ fl··I.1.o ,doe l·,tal' l'an'os

'

auro ...u a '. amos •. •• .... ,.. .. .;.
. _"'-'. t "OU" .'"

�I

Tonico (Tamanda'rê) .. .. .. .' .. �." ..:,: 1,.4:. d:e Nápoles .. Quem o visse não diria que, naquéle corpo.
'fatú (Guaraní) ;� ,1:', il..

'

.

,. ;,lãQ. Paulo;;>'l (VA) - Após ,fm,o eScondIa-se o poderio de um esportista ex�mplar..
Nil�on (Atlético) ,

. '. .. 8 � 'os resultados de domingo
Alem <ia pequena fa�í!ia. dã mudança e do insepara"

u'l'lson (Anal') '1
",� , ,

3
vel gorriso maroto- q-ue bem o caracterl'za, tl'azl'a ,c "',mo

)

H
. ,... •• •• • i

•
• • •• ., '.'

',.... Portuguella �e Despofto.s x .

.

'"
.
l

Dadan- (AtléticQ) .; ..

< 7. \ 'Taubaté 1; Sàntos If x' iv de pagag-Elm esportiva uma belíssima quãntidade dê,meda-

A\'.gentill-Q (Tamandaré) .. () - ).>irncicaba,
_

O; Pon�e Preta, 2 x �
:has, .wnquist�das «:m competições de bocha,muito em

Jtnme' (Gua:rJ:l.ní) .. .. .. 4' Palmeiras l' Juverttus 3 x

Na-\
vog� .'1aqúela epocª, ,em S. Pau·lo. ,"

.,Jcã?Zinhõ-�(Atl��.!CO) .. ",. 3 êi.onal,.2;'·N�roeste,-'1 'x Coin�;. 'Daq�i !amais sairia .e,; se,m
fazer

�hÜ'd.e ao 'puro
DJ:llma CE'lgu.e1l'ense) .. .. ..

..

3 'cial O; e Jabaquara 2 x XV de IJangUt Itahano que lhe ocorre nas velas, desde cedo.

Helio (Bo�aiuva) .; .. .. ., � ., 3 .. ,' Jaú' 1 _:_ a classific�çãQ do cam- fami1i3:rizou-s� ;om a colônia italiana d,aqui, viv.end(}, .�.
Ciro' (Figueirense) :. .. .. 3 peo��to paulista de futebol pas- ,momentos· de puro lírismo rias bela-í> cançonetas napoli.,.
'Porteia (FIgueirense) .. .. . • .2 sou a ser :l Seguinte por pontos tana'3. que entoava e nas ruidosas ,r,euniõ,es dos t·estau-
Vilson' (Ffgueirense) ..... .. .. • 2 pe'rdidO',.s:

.

.
l'

, rantes d�' êpoc�, comendo a bôa macarronada e beb�n-
- LeIo CAvai) .. .. .. .. .. 1 1.0 _, Santos .,

-

, . .. 7 do O capl<toso, vmho que ·sÓ mesmo o Po�ito �abia arran-

A P I T A'D O R E S 2.0' _ Corintia�s 9 jar. "(he beBa cosa iI vino" - ainda hojel é um das s�as
'J' isé Silva . .' .. .. .. .. .. .. 12 vezes .3.0 - São Paulo 10 exp.ressões favoritas.'

08!l1ar .d.e Oliveira .. .. .. -.. 7 '

.
"

\!JO - PaÚn'eiras ' 17 >
.Ioão Cardenutto, o bOJ.?doso sapateir�,'éra, al§m' dis-

Gerson Demaria !' •• " "," .: •• 7" 5,.�'- No'rO'este : .. 18 to t,ucto, .um ,homem J�quíeto. Precisava .de mev'imento,
Gilberto Nahas .. •. •. •. .. 2"· ,6.ó. -' Portuguesa de Des-

,

Cal'eCi9 de c,omp�t!çõ�s_:A!'Qi assim que, há quinze anos

Faus'�,o C'orrêa . � ."' '.' ..>.... �.... 1" ,.:r,
.

'portQS _e Botafogo .-. �Q atra.z juntamerite
.

com ÂnrdTé MazzQla, já fale�éido e i,r-

lb.mi:ton Carv31ho .. .. .. 1" 7.0·:_: xv ãe Piraci'ca11a ,;:. 2i mão elo nosso já conhecido Giácomo Màzzola da Fabri-
E X p. U L S õ E S '8.6. � l'{aciO'na1 : .. ,,: ..

' 2,4 'ca de Rendas e Bordados, e com o popular Tomás Ca�
1.0 TURNO - 9io - Taubaté, ." 26 mil1o, fundaraIJ!. em terras catarin�nses' o jogo de bo-"

.•Júgo Atlêtfco x Guaraní: Nelson, do primeiro. -.'Jo- '10.0 --América e Guarani .. 27· lão. r.aí para a frente' fói um sem número de glórias
'go 'famandaré x Paula Ramos: Pavão e Argentino, amo 11.0 - Ponte. Pre·ta e Fer- aleançadas, t

bos dJ primeiro.
.

,roviaria 2'8 • 'Ê d,e se admirar, ficar silencioso ê aplaudir, quan-

Jogo Bocaiuva x Guaraní: WaldenlÍr, do Bocaiuv�. 12.0 -�Cpmer�ial ." .' -:--:-:'. 29 do, 'nnma disputa renhida, em que um ponto vale ouro,
,

J ';go Guaraní x Tamandaré: 'Amorim, do Gllaraní � 13.0 - 'J"uventus' ",'" 31 O· ve1h{) Cardenutt� empunha sua bola (pesadíssima) d�

Ham;lton, do Tamandaré.
,"

14.0. .::.:.J'Por�uifuesà'· S�ntistá ... 32 oito qnilos e ganha a partida ·derrubando Os I) ,malhões.
.

Jogo Avaí x Bocaiuvã: -Mà!,réco é: R�drigues, .

do' 15;0 � Jabaqu'úã
_

.. 7;. � .. : .. 33 ',�Imp( ssivel vencer êste homem ,,_ dizem uns.' "Vino
Avaí e Nilson, Biscoito, Adilio, Carioca, Marlio C�sa'l' e 16.0, - xv de Jaú' 37 ,ino! "- exclama eufôric:o .êste velho impossivel qu'e 6
WaldOlniro (Bodliuva), -. '. 17.0 - Ipiranga 42 um d,,�, maiores esportistas que Florianópolis já ganhou.

Jogo \
Guarani ..x Paula Ra]llos� Carlinhos do Gua· fi Pns:s,uindo centenas de medalhas hoje as vê redu-

mní.
.

PRO'XIMOS J.OGOS' zidai! pera metade, porque os adve,rsá�ios taml:)ém mel'e-

.fogo Tamandaré x Becaiuva': Zico, do Tamandaré. cem medalhas. Êle a,s distribu� aos seus adversário'!
.

2.0 T U R N O Quarta-feira: que, ,no fundo, são 'seus amigos cem por cento.

,lúgo Bocaiuva x Guaraní: Biscoito, do primeiro e EM TAUBATE' Taubaté x Aqui v,ai um elogio para êste homem invulgar que.
Antul\inho do segundo. América, à noite; além do gôstO acentuado pela música de Nápoles, pel� "

PENALIDADES MA'XIMAS APROVEITADAS NO ESTADIO "PALESTRA' I1'A- maca1'rcnada e o vinho, traz ainda-no sangue � no CQr�
05ear CAvai) ..... , .. .. .. .. .. .. 3 LIA" -'- Paln1'airas x Juv�ntus;' po pe�tueno e milgro a grandeza dos pujantes gladia-
Nilson (Avaí') .. .. .. .. .. .. .1. .• .. .. 1 NQ CANINDE - Portuguesa x c,1ores"da Velha Roma de :N-éro.

�·e.Json' (Atléti"co) .. .. .. .. .. .. .• .. .. 1 Fe'l'1'oviária Qve Deus o conserv.e cOm6a, ,vitaUdade de seu.s 58

.,EN..;\.UDAD:BS MA'XIMAS DESPER1UtÇADA$ EM JAU - xv di- NQv�mbro anos feitos a 13,de setembro ú�timo. Pois qué, ,João Car-
"

.. :Lauro' ()\.vaí)":: C"�' •• < > 1 (local)'x ;P<?,nte Pl'eta. denutto, paulistA de Macaé, ·f.��dª,gor- e c�rrípeão abso-'
"

.Amod�· (1B�caiuva)'c...•.. , .. .. .. 1. Quintá�Feil'a�
v' luto do. lfolão �ní Santa Qàtal'_Illa," refljilt!i! !no 'seu' sorriso

, <f X S' P I"R A N T E S l" 'NO, PA�QU:fu S�'�J:ORGE' Co· Il1aroto que a ldade não .�eHu�a Jj h!HN,�m, mas também
10 lug'ar - Atlético, AVai e Guarani, 7 P.R. mercial x GOl'intians;' r'

fort.iúr,a d.esde qUe se queira tirar partido dos ános qu�
"

_ Bocaiuva. e Figueirense, 8 EM CAMPINAS - Gurani/x Ipi- se ap,r:gam no horizonte da vida.

3 . .)
"

- Tamanda,ré, 12 ranga, à noite;
/

J
Sirva-se a mocidade dêste exemplo

4 o
"

- Paula Ramos, 11 EM RIBEIRÃO PRETO - Bota· le-se' O 'chapéu á JOÃO dARDENT;JTTO
5 ú

"
-::- Taínand,aré, 14 fo�a x Portuguesa Santis,ta. 58 anos.

HO'je, em We'l11bley, es�arão
frente a frente os selecionados

da -Uníão das Repúb'licas Socia

listas Soviéticas e da' . 'Inglater-

I.o TURNO - Atlêtíco 1 x Guaràn! O, Bocaíuva 3
y. F'igue;rense 2; Avai p x Paula Ran10s 1� Fig�eirensc
2 x Tamandaré 2, Avaí 3' v Guárani 2, Bocaiuv-à: 1 x

Paula Ramos O;Avaí 4' x Atlético 2, Paula Ramos 3 x

Taml\r.daré 1, Boc�iuva 2 x Guarani 1, Figueirense 2 x

Paula Ra1Í1os 2, Bocaiuva 1 x Atlético O,. Guarani 2 x

Tama�'ld,aré
1, Avaí 5 ,( Bo_caiuva

. O, Figueir�.Il�e ,g x,

Gual'. pj r;coAt1,é..tiéO � x,'Tàrria#ré 2, G,uarani l, �,P,�ula
Ram. s �, Avat3 x Tamandaré" 0, Figueir.ense 3 x· Ablé

ticô.� ,. Tain��aaré ,�; x Bocaiúva 1, P�uI:a RamQs,; 4 x

Atléf.ico 1 e' Figueirense 2 x Avai '1. - ,: .

., ,'2.0' TURN'O __,. Gúaranl 2 x .Atléth�o 0, Figueirêns9
2

�B{jcaiuva
O, Àvaí 4 x Pàula ;Ràmos 1, Fig�eirense'2

x' amand·aré:<.:t, Avai 3 x G.ua>ràní O, Paula Ram.,,Os 7 x

B ah,,�a 2, X'vaf 2 x Atlético O e Paula Ramos 2 x Ta
ma ctaxé O, Bocaiuva 2 'x.,<iiiaraní 2� e Figueirense' à x

Pauil\'Ramos 2 ....é. '�

,. .,.� ·,<i{..�S;g:FlêA� � ��,
.>

l,vJugat.";"'�ÀVâ'i.)'.2-i.P'!':"·�-·" .,-",-;;; ... ; '� 7�

2
' ""'�\;-:;fii''''''•. , .. '_' ',,> -o

,o " ,'-:-::-: rg,"-ur�:se, ';'1", • �:-.
3.0 .".'", '.....,-. Boc'àiuvá [ c,,

,,.:. \X,_, lo, • _

."
�

."\ .:
...1/_ ",_

-

,,_- ..

·4,0 .'� -:-�.J?.alJ'la:r��I)!!.:.;:lQ:,· '"
5.(' '''. ""-' Gà-ranLe::A'tiet-ico;<r1-2, '.

Q.o "':-. Tamandar�; .14 .e - ,.

. TENTOS.A'FAVO· 'N'TRA
"

• '-�;I''''� -'.�··I�� ��Ç'Ff: :._ ·e:·

;�::�;� .:.:, ::; : :. :' ',:.. ,:. ':, ,?:�1�ií.;�. .1::
l3(.calU�a_ .,<.,' ,>'- ·i. -.. .. }" .. , •. 12 7' 21

F·.lgue!r�nsé· ;'
"

..

'

.. /. �. . : .. -21 �- 19
Guaraní : .. ,' ',' •.•.•.

' .. � 11·- 15
J.' "I Ra

.' ,.'
,

. -

." .,; .' ,,. 21 --: 18
"

au a. ;.mo's-'., -

..•.. ';o.r '.. •. .• •• .•

. ....

'l'àm!l'n<lar-é,.. '

... :' -._--'j. " .. '.. ",," .. 9 --- 20 �

, '4!trtn:JlEln�S POSITIVOS ".
lh,drigues.' (-A..vliI);;...�. '.. .. .. •.. ..

.

Õfcar [Avaí5 •. '...1.' �; .'. .. .. •• • ..

ZJ..ckY (Boca-hw'àt ..: -
.. ..

Pe:t:�récá ·:(FigUéi·;�nsej .. .. ..

Hdio (Paula Ramós) ..... ..

Wilson (Figueirense) 0,".: .. .. ..

Válério
.

(Paula Ramos)· .. .. •. �.. ..

'Nilson (Av8.<í) .. .. .. . ...•
'

". ,. ..

Ailton (�aúla Ramos) .
"
.. . ... < ., •• ;,. 3

Erá�mó (Figuei�ense) .. r.,' •• ,;. •• •• •• '3
Ru.er,râ (Fa'ula 'Rámos)' .. .. .. .. .. .. .. 3

l'i.tola (Guarani) .. .. : ... ," .. ", ._" .... 3

Jaraguá (Figueirense) .. • .. 3
N�lson �(Atlético) .. .. .. •.... 2
Oiádio �(Figueirense) .._.. .. .. 2

Telmo (Paula Ramos) .. .. .. 2

Sombra (Paula Ramos), •. ,. .. .. .. 2

';{úquinha (Paula RaÍnos)"- ..
'

..

'

.. -.. 2

Cláudio (Avaí') .. .. .. 2

.R(lbert.o (Guarani) .. .. . . '.. .. .. 2

Marinho (Tamandaré) .. 2

Biscoito (Bocaiuva) .. �. .. .. ..

_

..
-

.. .. 2

S&lli (Guaraní) .. .. .. '.. .. .. .. 2

Nelson. (Atlético) .. .. .• .. 2
.

Meireles (Figuei'rens.e) .. 2

Jacó (Avai) .. .. .. ., .'- ..
"'

,
Loló (Avaí) .'. .. .. .. .. ..

'

..

Lauro (Avai)
�

. " , .. � ...

Ceça (Fi�eirens-e) .. . •.. ;.

Va-dinho (AtlétJéÕ) .; ..• ,.
.

. Bllbau (AtMtico)' .. . ...•..
.

P J� ,

Silvio' (A.tlétic�l " " .. ..

Vic;o (Atl�it;icaJ .. .. . -: .. ..

Palito (Avaí) .. ,.. .. .. .. ..

Marlio (Bocaiuva) ..

Manoelito (Bocaiuva) .

l.\llrinho (Guarani) ' .. , ,

Ca,rlinhos (Guarani)

, .5

..
'

. ..

• j

� .

4
4
3
3

1
1
1
1

1
1
.1
1
1
1
1
1-
1

"

),

(CO'nt. na 7." pág.)

liguei'•.2 X:lallleirJ r"
.

Bealízou-se domingo ultimo no, campo do Alirigo d'3
Menore.s .a p�:;,tida considerada AMIZADE entre as equí
pe:s dr" F,lgueIra e do":.-Man'gueira, tendo .saído vencedor o

'prime,h;o,pelo ,escore' de 2 a1. .

.
.

l?uncionou na arbitragem o popular Marrêco.

•.
'

_A ("quipe vencédora formou. com a seguinte consti ..
tmçao. Tatu - Valdir e Cariooa - Olimpi - Cá e

Eniziõ,; Tito (depois Moacir) - CarequinhaO - Osca�
Pltol� e Betiilho,

2 .. 0

invulgar e ti
pujança de
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'Of��" FILHUJ,-1DE íhn,.
, '. :P.�m cs
Quando falamos da graça 'Salvadora de Cristo Jesús '.

a' i) lha' não é "s-opa", "orquê não(Cont, -da 6. pag na ...

aos nossos amigos frequentemente ouvimos esta· objeção 'lê , ..... " d .ira esneciah 'bastam,coB. aparêlhos completos;
•

'f'l ' t··' b t··· d "0' rame qUf!;S,u�" ma el... -

"Eu ..

tambelll�'8-Oll. I .ho de: Deus. " Ja ui . a Iza 0..-.... d' M I; h'
. ..;, T(jsca'S' &l:ta atnda o ,princ\pal;.,�. "ho-

.
'

'.

. .

.'
., compensa a'" ..a.g.O ln a�,' ,

,

OS' qü� assim pensam demonstram :que eonfíam na dou-: 'eromadaa '.'barban-tinhos 'enrola-' m-em"fH). cabo'�, ".' porquê atlrnr

."
.trína Jal�a de, que o batismo tem -O"'-:poder;,<de muda.r-,� dos (ger;lmei;lte dEr cÔl:es bií'l'1\n- unlll'1)J'ea n-�in'lluimta' n,�'1H'o� -oom�

tS1f coraçao, .isto �, regenerar a personalitíade; ''que -per lsto t��) etc. etc. _;_ 4efifi� ",.uma be=. 'pel'ieiêão, é 'o negócftnm,lis com-:

d>?:!xa'ra.m de ser pagãos para serem fHhos de Deus. A, lezi�hal :' '_: :. pli�p'o' que Já vi até hoje
-

{aA
BlbH:,. . diz a verdad'e sôbre êste assunte, .Leíamos n� (} fio usado.zê de "nylbn'�J ai 'única. ':v.ez qu� tentei fJlze'r _1).

carta do apóstolo Paulo aos. Roman.os..;cap. 8. verso' 14: uns 1110- métros- confórme 'o().tip-o quaLé eharaado �lance embrulhei,
• Porque todos quantos. são guiados- -peIÓ' Espídto - de 'àé .peixe que s� pretende lÍ'eacàr:" �qUãt ehanrad" o lance '6mbrulhei...
Deu s. t sses são fUhos de Deus".

'

.

" Existem -

"tabêlas ésp�ciatlJ-!! :.pa_ a linh4 "toda na cilrr�tili1'!t"e' ;fo .....

Vor tõda parte �"vimos homens ·e· .mulheres _ a-4!ir-'
. , "

- �, '..,

h""'" ...,., ....,..�. l'a .a eseolha, � ram, iPl'ecislls 'mais .de quatro 0'-

mando que são filhos "d'e Deus, seJ;l.1. «arem disto, 'Ij,.me-' . o problema dos anzóes é>.ttllrn, tasl pal'� "desingri§riihall'!.()!'::�o�:S�j��: :of���oD!�a�iet�:'e nor evidência. Os caminhos que eles andam wos. pensa Iiém muito' complicado usando- "�on"-} ...<.i

-

•. ,

minutos de pré-aquecímento. t!'o'loque mentes que pensam não são do Pai ;d:e quem -dizer' Se>!," se: norinaí;bl�nte três ·d�vid'amlin':-- .. Uin 'd'O� n�soY-l�elh'�r,eil"ian�i-,
o bolo-ou o que d.esejar-e-na _' filhos Isto' porque a pia batísmal :

ou, água. �benta" não t; "empatados'�" À' �.c.humbada gllS:� Q- "Cafil'�'o 'Il'Aço" ;ovarec-&>,metade do t.empo-.dé,.Jlssar, reduza O 'l�ansfurma-'O' 'C�raºãl)[ tte ,ninguém." DeuS:::s.,a,·l5é � melh,ór' 'àt��d'� também aQ.. loeal .Qnde·-se. 'noo... "'.ue 'vai se,.:.,m�.ter nessa "em-"fogo aomin1_JIlIIpe�� -:lo' _ '"
,

usual e abra'O.llllmo;<.() bo10 e;tilrá_, quais {'50 os seus filhos, 'E �l'e díe na; sUâ,'santa- Pala- 'pretend'e. -pescar, 'existindo chum- br'�lhada" de- pesca' com caniço'
pronto e assado·pa-ijfuan"",. vra quo 'sômente os que são guiados. pelo Espírito é ,que 'btldás dos mais. variados tipos e" de. c8rTetHhO:".-T
Esta'maravittla SÓ',. Pl)g,jVel,; U�l -

e fi'lhos '. -,.",.. ,
- �... �'ao 'l Us·' , .

•
_ pllsos. A inais Mmum é de for- � PenslÍs que e 'tnuito . ..fáciJ.? Teo fogo no fomo. d()',f�o� ríão -

"'" ,.

't d D �

d
.' • -....

" E O �SpITl O e eus so .po e 'gm,ar a,' erlançá quàn-' m'a piramidal., com o. pêso .dê ,150,' p'aréce semelhantC'-ao "tiro" ile, 'tem contat�,� 1?"sl1mentmf'C1togo •
,

aquece IIpe)1U'1m1lt1 atmpa� "'" do estr. Se arrep.e-ndé' de seus pecados e, -ac"éita o: perdã-j -gramas (uma. lambada. no crAnj!'li� laçQ.'1 �.EstáJ; muito_enganado'.;:
Irradiação t�sfOl'MSIIdoJ.,cI;.. � do :3enhor; l·econeili�do.-sé_- com Sle. -O -Espí'Dite 'de com um. pêso dêsses não "é .brin- EXPEl'l'i.mentaj e já o verás!, •.
contido entl'-Ef<1ela!e"lSlna clWpa:de":! Deus gU'i:ará,.�ó·' h.om�nt à.'!'pr.âtica.:' dO" �rinrê', "'ao r�ubo, ao cadeina!')':"'" ACéita."um "conselho'� aqui do>blindagem etn'o.nd1l.-.timu!&�o:r." ,

Estas cl,réulam,.em..tocta o·torno;:..,.. adu1t.ériopá menth<a,:[t"idolatria, aQ org�lhl>, a0E! víeioS'?� Nã'; Í7arn9�, falar aqui dll1l ts�' amigQ" i�rpã6 ..n'@urQ" .. """;�.• "

a temperatufa\\ltSeai,ill_m� �
� ·Dize ;,,'\' a!l1Jgo.':l�t_oI· . o-.JIom�. qu�' p'r�t��a tais '�OUSáS (" cas,� o negÓcio' é Jnu\to, :complé- pa.;eee'- .que te· fica'ria clfnelho'l"-.e:

Igual, coiltrotada'll��stOllJ.>.l�-· glliaut),...4)e:lo''EspÍr.ito de 'Deus? Certamenté, -qlie nã(_). �n' ", X9; ,existem "TrataM�'" a con- sistêma que' te irrdictrmos-:-- um
Revestido com lãllt1e .o\IICko-, OIfomo-� tã-o, q;uem;,(l:"dirige!,Evinen�merfte" é,ii;, ,espírito 'do . dia"" su'ltar com � respeito' às ,iscas

'.
e' caniÇ:.o ,>(};; '''buva'' (Oe·ssá;; .•várasDEX conserVIISII!I'Calor�malltell4O..�..ur;.

lfrias as paredes 1elGtern1lS"drr�ogão ...&=- bo� E,'lti, última ,�êX.p'l'e"S$ão;�desperta -'etn. ti garga;lhad!;l,ó: de' acôrdo co� o vento, lua, ,nu- usadas .. paJ.'� rOjão, lá;.pelo Lag-ea
prõporclonan<lo_ ecronomi."._,. .... " ue debc'ehe.? ·.Entãõ, �stá a: maior év1dênc1a 'dê: que é vens, estado do- mar, mudam-se' dinho), m;ultO' mals-..le� Co meuos
no c�nsumoJ•.ellminamlo.#'P8rJgO<'-! ,,;>, inimigU'.@· Deus. gufadb.pe-Io espírito do malígno. e não •

os típos de íscas. quando se usam comP.licáda,.:de quelmadUlWl'Ctll'tlfjqa.se� .

"h' -A.ã
- '.-F\ E '-'. I •

'
.

I
'

vantàgens e ._I�a:�
. é flJt O >u�� �s.. v SPl_rltt'i de Deus gula Õ hom�m a as artificiais. Aqui, em nosso Ou então, no 'lu!Iar qtle já' te

Ct'�r' na Palav.r_a-.éllé: Deu�, a,,; crer na sa,lvaçãó � do Filho mei.o, essa mo.da de isea artificial destinamos: h" ajudante. .de' cQzi

unig_êlüto de �eus, Jes�sT Cris_to; ,ai:llda,.. 0. Espirito de
I
é p-ouco usada. Os nossos peixes aheiro'em' nQssos acampalnentõs,

Deus condu�..o:,:homem.. coraçao, a IgreJa onde :mIe ê pre·fercm iscas mais "substan- quand& a nossa valorosa E'qui-
rultuadó,.. ao respe.ito ·a.o próximo e ao ql,le pertence ao Jiósas", e assim, o nosso cama- pe Ide Mel'gut-hattól'e-s ii'ler uma

próximo:� -

, rão ao natur.al é ainda·o pl'e- de suas "inve·stid.as-" 'às pl'ofun,;:
. Amigo. J'eitor.,. não te, perturbes C'Om: a nossa pa.laA

•

ferido..' d.ezas oceânicas!.,. Que te pa-
vrá '-q'G€. ho.je" te-dirigimQ$�"V.eriflca -eom sinseridade', na! Pelo dito verifica-se '1':Iu>e- o tal rcce?

tuá (l1._!!lsciiênc.i�;- se é 'Ou' não:o Espífito de Deus que di�
I
negócio de "pesca com ca1.'retiJ r ' "ARPÃO !DJOURO" . �r

l'ige, ·�1.ua m:ent� o teu -cQração•• Em caso negati;vo, " '" . _ " .....' ... '

rre_!ll".IItle-te-d�s teus,...pecados e abre -t} teu -c�aç1iO',:t I,' OR_Jl,r:iA�l SAm .�;(Aftllmf�::'>' '. esu�Ve o Santo: :ESpU:ltn:nle Deu's 'psssa1."á a gUlar-te, -e
- \--All' - - ,

,

,erás. "então um fffho =d'e Deus. - RUA, ARCIP�ESTE l1'..\IIVA.;9 - FLORIANO'POLis
., d • (F.J.A., Caiiã. 3�0 _ Rio)' _

�""il1 pessoal er-peciaHzado está habilitada pal'F:;l ('\',

Rev. 6sva'1do' Ronis . a) - ADVOCACIA:' CIVI!;,' CRIME, COM'ERíMA-l1; <T-RA:8A-;

r ' LHTSTA. DEFESi\$ 'Fl�--AIS. ATEP,�D1!:'n 'E AC_OM-PA�
NHAR N@ TRIBlJNAih DE JUSTlçrD"E SANTA: C'A
TARJNA IRECU:RSOS-. ORIUN1i>OS, DO. INTEl1H6lt' DO. .,

ESTADO.'· DEF1j:S'NS !}E All'L�'Ag 'E" ENTI-DADdilS.
'

DESPORTIVA'S" PERANTE- o."FRIBUNAL ,.."'DE J:US'.I.ll=,

ÇA DESPOJt1'IVA.--
.

b)' - CONTABILIDADE: "ACEITA� ESCRÍTAS; PERICl'A�, j';

PROCESSAMENTO. DE BALANÇOS. REGISTRO DE �'
FIRJl.IAS E DEMAIS SERVIÇOS.

c) - PROCURADORIA' TR-.\.TAR DE, INTERESSES J;)AS
FREFEf1'U'RAS MUNfCIPAIS- JUNTO ,AOS ORGÃOS ...

PUBUtOS. Ni\TURALIZAÇõES. 'REGISTffú
•

MÀlt�:�g. ,

REGISTnO !>E D,IPLOMAS:

Florianópolis, Quarta-feira, 22 de Outübro de 195$ � 7
HAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA"

com o fogãcD�-

,

t S(:b a res�o_!lsabilida.de da Profes'Sôr� OLGA BR_�
I 11J\ LUZ-, e reconheCido ,pela SecretarIa "d.e Educa-

çãQ '8: Cultura de Santa Catarina. ._
I prei>ãrlf,. alunos pa·ra o 'Examé' de: admissão ao

u.ásIo e. escolas ,equiparadas nos sE:guintes horários:
d"s 8- ài 10 hóras e

.,

d�s 13 às 15 horas. ;,

P"eClia Professõras para ministràr 'aulas nas qua-
; n t't":.A f: "'t' iR�M ,--I\·S" G 1,":& VA' 'M" "

tro stti'es, primá'rias para o ano .. de 1959."'
.

JI..: JtA.·�� .�( �, "'� , :
. ,:\1

.

� I;JI
�

.�.� J
, ,

I

MATRíCULA' aberta para tôdas as séries a partir--". �'-':' '"_,,,.,',.
�., �'" ,-.,

!.
_. - de- 'outubro"

' .

&., , -

.

- Vt·ntleo-se--'l1in bom tel�o,;..;�om· ªr.ea':dé"i2.09.,2I>mg,
R'U;A:l �"õ'A"o ��'p f N- T <O�- -;N�O

-

,·6 '::; f"rO'� rÂ" N' tJP;/(ftifS� �-; ����s�t;�R�A����� ��i�:;��tes'i 49 - .;�� -:feepi:t:��:��UG�9�:I::1�Io��a�Ãl>11���)la
\- Diárlament& ôas 8" às 10,00 horas.

.

PRE'(-(f. 'Cr� ,520.000,00. Tratâr peli> tetefoné-3'1-9!t

/

(Uno.;-P "R' I {�l�R: :�
\

"

Jrll eJr·e's T r r -a d&eiíti e�':'
>

DEX; é um fogão.
fabricado. no- B.rasll
de aCQrdo com as

rigorosas espec_iflcaçlies
técl)icas amel'lca"as.
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CICiANO· CHE E•••
RENATO BARBOSA

Representante, pelas condições de
nascimento, da burguezia sorocabana, o

doutor Ademar de Barros recebeu esme

rada educação. Diplomado em medicina,
passou largo tempo na Aleman}ta e em

outros centros culturais europeus, espe
.eíalízando-se na profissão. Paulista qua
trocentão natural de São Manuel, bom

médico, homem culto e inteligente, do
minando vários idiomas, ligou-se, pelo
casamento, a um dos mais respeitáveis
padrões do linhagismo bandeirante: _.
osMendes, entre os quais nos deixou lar

ga tradição de cultura e. de brilho inte
lectual, o saudoso Prof. Otavio �ndes,
seu sôgro, catedrático da Faculdade de
Direito de São Paulo, e uma das maio
res figuras, á época, dos pretórios bra-
sUeiros.

Cercado de tradições de. dignidade
moral e política, parece incrivel que
uma criatura humana tivesse

I
descido

tanto calculadamente, como o Sr. Ade
mar de Barros. posições políticas, via de I

regra, deslumbram. No caso do atuai pre
feitó de São Paulo, aviltaram-no. Houv�
a degringolada para o cafagestismo. Não
se encontra, na historia do pais, quem
se colocasse á direção' da causa pública
com tamanha irrespofisabilidàde. Os ma

les profundos, causados por êsse homem
sinistro' a S. Paulo e ao Brasil, onera-

rão não apenas a uma geração; :mIe, no
governo e na politica, não procurou ele
vaf e dignificar as massas. Diminuindo
se supondo satisfazê-las, inferiorizou
as: A lassidão moral a que seu frio pro
eesso demagógico as entregava por es

perteza, acabou aceitando como legitimo
um ánunciado publicitário, reclamante
de 'ação polícíal: - "Ademar rouba, mas
realiza." :mIe, e só êle, criou' a caixinha.
Organizado assalto percentual á econo
mia privada, no processo de recebimento
de fornecimentos públicos. Estimulou,
favoreceu e explorou a jogatina. Não
criou, propriamente, partido político
algum. Apenas fez transitar, a trancos c

barrancos;' pelas estradas do pais, desa
fiando o apito punitivo da polícia, o seu

carroção de ciganos, - o PSP. Instalou,
no Brasil, a mentalidade do gangste�is
mo. Lançou, com êxito, no vocabulário
administrativo, neologismos de falta de

escrupuloso Jabaculê é, por exemplo, o

-dínheíro indevido, recebido dos cofres

públicos, por baixo da mesa pitoresca
invenção sua. Histrião, fez o Brasil gar
galhar, de norte a sul. Em' S�o Paulo,
entretanto, passou como um pe-de-ven-

IR

. to. ESpalhou míséría e tristeza. SOb sua

direção, desabrocharam floradai de' ca- ,

fagéstes pelo território nacional. Nunca
se soube, em. parte alguma, . de homem
que, em tão 'pouco tempo, conseguísse
lograr a tantos.

--;._;;......::- .

Eclodiu a reação. S. Paulo, vma, em
grande parte, anestesiado . pela dema
gogia barbitúrica do populismo adema
rista. Despertou, porém, ainda que tar-"

. diamente. E' de vassoura em punho. Exe
cutando a politica de recuperação fi
nanceira do Governador Jânio Quadros,
o eminente e modesto Prof. Carvalho
Pinto, catedrático da U:niversidade Ca-
-tólica, verdadeíro democrata-cristão,
salvou o maior Estado da federação do
cáos, em que pretendêra sepultá-lo o piór·
dos politicos brasileiros e o mais relapso
dos administradores. As eleições paulis
tas demonstraram que o. vàíor é, ainda,
condição intrinsêca. As massas, por ve+

zes, se enganam. Mas retificam atitu
des, corajosamente. Existem certas si

tuações de humilhação e de' constrangi
mento, decorrentes do mau exercicio so

berano do voto, felizmente passageiras.
Liquidam-se, porque falsas, com o pri
meiro mandato exercido. Cousa alguma
se constróe sem-base. As massas com

preenderão, - também em Santa Cata
rina -, a injusta preterição das elites.
Aquelas só serão reííses, quando estas fo
rem fortalecidas, prestigiando-as. Ne
cessitamos de melhor exercício demo
crático. A demagogia' é a mínorídade da
ação politica. Não possue consistência.
Nem é resistente aos serenos apelos de'
revisão, partidos do senso comun.

Adernar de Barros, cigano-chefe, a-'
bandonou ao próprio destino os zínga
ros que escalonára para os arrombamen
tos técnicos dos cofres públicos, .pelos
quatro cantos do país. Pulou da boléia
do carroção. Ouve-se a algaravia dos cí

ganinhos vorazes. Partilha sombría e

melancólica de destroços. Êlle destruiu os

ideais de grande parte de uma geração,
Liquidou-se. Esborrachou-se no 'solo' co
mo uma [aca, caída de .põdre e

,

É neces
sário, entretanto, que, sobretudo as no

vas gerações, reflitam sõbre problemas
de tamanha. magnitude 'com superior es
pírito público. Urge eríarmos, em deter
minadas áreas do pais, -mentalídade po-
-lítica diferente. Adernar e o seu populis
mo delirante passaram, cobertos de la
ma. Mas o Brasil permanece, no fulgôr
do seu irrecusável destino de Eternida
de,

mo DO DEITE - Violências Politico·Policiais
(Do correspondente) - Ele

mentos ligados à situação nesta
localidade não souberam receber
com elevação política o resultado
das últimas eleições que deram
vitória completa. neste municí
pio aos candidatos do PSD, desde

ao Senado soas lig�,�as ao
. Pa.rtidQ Social autoridades envolvidas no caso

Dernocrât.ico. FOI crtado um cli- tamb.m foram denuncia-das ao
ma dbe' francda' reVtOlt�d cdontra es- ,Pre'sidente do Tribunal de Justi

se,s a usos � a� orr a e, u�a, ça, ao,Governador do Estado e
vez q�e a v�tôrJa dos pessedís- 'ao Secretário de Segurança PÚ
tas fOI recebida com entusiasmo blica e, oportunamente terão
mas nenhum excesso

/.
foi prati- que' responder pelos el(c�SSOS co-

cado. .", metidos
Até me,nores foram trancafía- Os p�ssedistas locais andam

dQS no carcere. l?cal. Inúmeras exultantes com a sua estron-dosa
pessoas foram intimadas a com- vitória já que na campanh
parecer à Delegaeía' de polícia. 'eleitor�l, a UDN empregou to�
Entr�t�nt?, foram �eque'rid�s dos os meios possíveis, ínclusí
pr?vldenclas ao dr. JUIZ de Di- ve mandando funcionários exer-:
reito da Comarca que imediata- cer pressão sôbre o eleitorado
mente. deu or.dem de soltura e ln1.as nada conseguiu. O povo res�
preveniu maIores abusos. ,As pondeu pelas urnas livres!' ,

a Câmara Municipal
da República.
E, numa tentativa de atentar

contra á dignidade' da população
insuflaram as autoridades poli�
ciais locais para que·' estas co

-metessem violências contra pes-

EISENHOW'ER apresenla' as Nacões
Unidas plano de seis pontos. para o

Oriente Médio

FI'Jtianópolis, Quarta-feira, 22 de Outubro de 1958

...........................................
-

"s E MA NA D A A S A" i
O segrêdo dos deuses pa�a I-
esclarecimento dos homens i,
- Asas glorios_as que con- I
duzem a Bandeire Brasileira . iANDRÉ NILO TADASCO

IIV
-

. ��lem quer. o�serve com seriedade a evolução da

?!')t,ol'la. da �vlaçao no Brasil, civil e militar,: verá
com satísração, �em contestação, que foram inspirada I·num UnlCO objetivo: - a grandeza da Pátria!

.

8e a _prioridade da conquista
-

do espaço cabe,:
i.q.{lontest�velmente, a um brasileiro --;Bartolomeu
de Gusmão - como a outro brasileiro - Santos Du
mont - cabe a paternidade da invenção _ do aero�
plano, conquístando a primazia de haver voado omaís
pesado que o ar - é forçoso confessar, entretando
que apesar de se tr,a�ar de i1átos gloriosos, que nos dé_:
vera encher de legítímo orgulho, não podemos deixar
de reconhecer que não tem sido devidamente come
morado. '.' - .

É com os alicerces das glórias e tradíções de uma
raça qU7 .s� �o.nstrói uma Pátria! Assim o Brasil!

A dlrlg�bllldade dos balões e o vôo do mais pesado
que o ar, sao, �em contestação, duas descobertas glo
nosas e memoraveis durante a luta para o domínio
da ar pelo homem. .

Qual Prometeu, roubando' o segrêdo dos deuses
para esclarec�r melhor os �omens sôbre o engenho
que oe ergueria às nuvens, as imensidades ilimitadas
dos espaços, d�ndo-Ihes poder quasi absoluto sôbre as

I
tempestades, SObre. as ondas bravias dos oceanos, sô- : r

b:c _u I?agestaçle dos montes, e, sobretudo sõ.bre as &I

dlstan,Cl�, Alberto Santos Dumont é lima impereci- Ivel glória
. � .o seu. legado tradicional mantido por

I.
q�\an�os, CIVIS e. mllltares, exercem· atividades profis- :
SlOnalS e esportivas, com os modernos aviões •

·

. Felizme�te já é tradicional os festéjos comemo-lratIy:os-da Semana da Asa" com a exaltação da
e�oela dos homens que s� lançaram, na descoberta.

I
�l�nâ��antos e maravilhas dos céu� do �rasil e do I·'AR �randes arrancadas no espaço com as asas de
prata riscando os céus da Pátria Brasileira! I

_ ,!\sas que! intrépidas, .percorrem ás costas geo- -
graf�cas

. brasl�eira,s, .

zel�,ndo pelo rico patrimônio co- Imo sentmela lmpav!_das! '

'

I
.Asas gloriosas que percorrem as rotas infinitas e Iabertas na imensidão do oceano por onde transitam

os no�sos b�rcos mercantes, na mesma faina glorio- I
sa, d� Paz, mcrementando e expandindo o nosso co- -'
merClo.. -

I
.As,as maravilhosas que encurtam distâncias e que'la

hlst.:or.ia
que só o tempo. escre.ve -e. sanciona,

inscreve _
em pagll�as fulgur!1�t��. à primazia de Santos

DU-I��nt, seJa na dir.J.glbll�da�e dos._balões, seja cOmO
mven�or e .piloto do prImeiro aVIa0 que o mundo es-

.

: tarreCldo conheceu.
. _

•
1
Asas Válo�osas, asas eternas, asas que portarão, -

I pe.os tempos mterminaveis e; pela vastidão do espa- I

J
ço, {1!'as civis e asas milit-ares,

a_
sas que portarão pe- -los tempos intermin:.áveis, e pela vastidão do espaço' I

s�mprE) e cada vez mais alta a Bandeira de que San� -j
I tos Dumont trazia sempre na mente e no coração - I
•
A BANDEIRA BRASILEIRA! .

_
______._._._ �� �I

rr

rr_"w%u:::::;;;t"-, ;;Z=�,j .

Nações Unidas, Nova YOl'lk - Dag Hammarskjerll!.
(à esquerda), Secretário Geral da ONU, dá as boas vin
das. aí! Presidente Eisenhower por ocasião de sua chega
da à sede das Nações Unidas, a fim de discursar duran
te a reunião de emergência da 'Assembléia Geral sôbre
o Oriente Médio.

.

Na qualidade de primeiro orador da sessão, o Pre
sídente Eisenhower' apresentou úm programa de seis
pontes para o Oriente Médio, incluindo o seguinte:

/ 1'1 Responsabilidade da ONU pela contínua Indepen-
dência política do Líbano.'

'

2; "Medidas". inrespecífícae a serem ttomadas pela
Assembléia a fim de preservar a paz na Jordânia;

.

3) Reafirmação por parte da Assembleia de resolu
çõeS anteeíores condenando 0- fomento da luta ciVil do
exterior. Para dimig,uir a propaganda 'radiofônica no
Oriente Médio, o Presidente. encareceu a c:riação de uma

organização de contrôle nas NaçPeS Unidas.
4) ,Criação de uma fôrça pacífica de alerta das Na

ções .�nidas, 4estinada a auxiliar as pequenas naçõe.s
Q,ue Julguem ameaç�das sua independência e segurança.

5) Um plano regional de desenvolvimento �conômi�
('o ''para ajudar e acelerar o melhOll'amentõ do padrâa
de vtrla ilessas nações árabes." .'

61 Providências�a serem tomadas sob a liderança
das Nações Unidas para impedir uma nova corrida ar
mamentista naquela região.

COMuni$tas alirMall
.

que
Jesus Cristo é ligura lictícia

CMIPANJ:lA ATEíSTA DIRIGIDA POR MOSCOU
_ A IM,PRENSA DA 'PRAGA VERMELHA
PREGA A NECESSIDADE DE SE INTENSIFI-

. CAR A DIVULGAÇAO DE LITERATURA ATEíSTA
NOVA YORK -' UPS)

-I
crent�:S, tem ultimamente disse a Rádio de Moscou -

A campanha ateista de insistido .em que os- prosé- "se baseia na figura fictí
Moscou dirigida, contra os li�os de tôdas as religiões cia de Jesus Cristo, que nun-
sentimentos religiosos do VIvem "num mundo de fan- ca existiu".

-

povo russo está agora pro- 'tásticas invenções que na

pagandO a idéia de .que tô-, 9.a têm em comum com,a
das as religiões são "inven- verdadeira; vida".
ções fantásticas". Tambem JESUS CRI$TO INSULTADO
se exige uma intensifica.- A emissora repete, vez ou

ção da propaganda anti- outra, que "não há fôrças
religiosa nas fôrças arma- sobrenaturais", Isto apare
das soviéticas. ce como o conceito tunda-

.

A Rádio de Moscou, que mental dos ataques especí;.
transmite regularmente ticos da Rádio de Moscou

programá.s e comentários contra o cristianismo.
que ridicularizam todos os "Tôdas esta religião" -

�LEITO D'E 3 DE OUTUBRO
- I .

.

Resultados dos municípios de
SANTA CECILIA,�CURITIBANOS,
PAPANDUVA E ITAtÓPOllS

SANTA CECtLlA
Votantes' : .

SENADO FEDERAL
202
412
685
202
412
685

Instituto Brasil-Estados Unidos
de 'Florianópolis .

( O N V I , ,E

III 1-

PAPANDUVA'

C. GQmes .............

1.538 Votantes ; ..

SENADO FEDERAL
2.163

lrineu .•..........•...

Cs'lso R!lmos •........•

Telmo Ribeiro
Brazllio C. Oliveira •...

Jade, Magalhães
Legendas
��ERAL
U.D.N. _

.

P.S.D. •
..

P.T.B. .
.

ESTADUA'L
U. D. N .

P. S. p ..

�: �::.- .::: ;,:-: : : : : : :
P. R. P ..

P. D. C. .
.

P·.. L .

-/1-'-
CURITIBANOS
Votantes : ...•....
SENADO FEDERAL
C. Gomes •.... :..... ·.·•
lrineu ....••............

Celso Ramos .. -. ........•

Telmo RiPei-ro .. ; .

Brasílio ,��"eliveira •.. , .•

Jade -Miia;ihltes �

Legen�
FEDERAL �
U.D.N .

P.S.D .

P.T.B , ...........•...•

ESTADUAL
U.D.N ..

P.S.D � ..
P.T.B .

p.S.P................•...
P.R.P -

•..•...

P.D.C..................•
P.L•.......... : .

-/1-

263
899
164

441
322

. 641
3
5

Por sua .Yez, cf "Estrêla
Vermelha", órgão do' E'xér
cito Soviético, disse que "é
necessário rJitensificar a
disseminação da literatura.
ateista ... e que se incluam
detalhes que ridicularizem
as supertisções e os precon-
ceitos religiosos nos pro-.

\ gramas artísticos. .. Nossa
propaganda anti-religiosa
deve ser agressiva e convi
cente. Só assim poderemor,
ter bom êxito em nossa lu-'
ta contra a religião".

VIAJANTES ILUSTRES
GENERAL OLYHPIO FALCO- \ sou uns d.j.as em nossa capitaL

NIERI DA CUNHA. -SR. GARIBÁLDI OLIVEIRA
.

lÇom .. destino a Curitiba via.,.
jou ontem pelo convair da TAC�
CRUZEIRO DO SUb � sr. Ga
ribaldi Oliveira encarr.egado do

I

departamento d? vendas e publi-
cidades da' NESTLE,' que 'esteve
entI:e nós tratando. de assuntos
referentes a atual campa�ha d�
pu�licidade daqUela organiza�
ção.

De regresso à �Ilpital da repú
bÚca viajou pelo Co;�ir _da

TAC-CRUZEIRO DO SUL o Gen,
Olympio Falconierr da. Cunha;
militar d-e grande destaque- em,
nossas fôrças ar!lladas qUi! paso;

�-------------------

649
831
436
484
699
541

_,

O Instituto Brasil-Estados Unidos cpnvida se.us
Membros All.!nos e pe�soas interessadas parâ a palestra.
(em portugues) do Dr. Geraldo Gama SaUes, sôbre as

Naçõe!'; Unidas, a realizar-se hoje, às 20.30 hs., em sua
sede. iJ Rua Felipe SChmidt, 2.

Não há motivo' para' preotupacâo
NAÇõES_UNIDAS, 20 (U. 31 de outubro".

'

P.) _ A Iuguslávia pediu "Quando passamós das
hoje a convocação de uma palavras aos fatos neste as
Assembléia, Geral da ONÜ, sunto d,as próvas, vem.o-nos
caso os Estados Unidos, a diante da abscuridade da
União Sovi�tica e a Grã- oposição . soviética, o que'
Bretanha nao cheguem a nos dá motivo para preocu-'
um acôrdo, em Genebra sô- pação real", ãísse Smith.
!;Ire a- cessação das provas "Pergunto, com grande res
nucleares. Os três paises c1- peito, quando' vai à; União
tados se l;'eunirão em Gene� ,Soviética igualar esse .,fe-
bra a partir de 31 de outu- 1'ecimento (da Grã-Breta
bró. nha e E"stados Unidos). Com
O embaixador iugoslavo, que propósito nos mantém

Dobrivoje Vidic, pediu à Co- 8, URSS a todos em suspen
missão Politica a aprova- 80?"
ção de uma resolução. Mai' d' t

.

Solicitando às três gran-
s a lan e, apoIou o

des potências a imediata
chanceler c.a�adense a pro

suspensão das provas nu- �sta do mmlStro do Exte

cleares, "em vista de sua
I;'lor ifl�ndês, Frank Allen,

.

d d'
. -

d
no sentIdo de que a Assem-

a�un,�la a lsposlçao e fa- .

bléia Geral peça ao "Clubeze-Io . Atômico" d t'De sua parte o ministro .

as po enClas

do Exterior do Canadá Sid- mundia�s -que se comprome.

ney Smith, declarou que a
ta a nao .

fornece� armas

"obscuridade" da osi ã')
nucleares. ao� palses qu�

soviética a respeito aa ies- atualmente nao as possuem.

sação . das provas com armas
nucleares é motivo de preo
cupação mundial. Acrescen
tou, no entanto, que "com IRMÃOS BITENCOURf
boa vontade, não há moti
vo par, que se realizem ex

plosões nucleares depois de

891
515
1>61

C. -GQmes ',' .

lrineu .

Celso Ramos .

T'E!.Jmo V. Ribeiro .

-

.

Bl'azílio C. Oliveira .

Jade Magalhães .

Legendas
FEDERAL
ti.D.N ;-::: .

P.S.D................•...
P.T.B .

ESTADUAL
U.D.N .

P.S.D. , ..••.•...•.......•

P.'.l{.B ,.

P.S.p.. , .

P.R.P .

FI.D.C .

P.t .

, -/1--
lTAIO'POLIS

8.118 Votantes 3.234

696 SENADO FEDERAL
3.299 C. Gomes .

3.307 [rineu .

686 Celso Ramos .

3.265' relmo V. Ribe'iro .

3.295 Brazílio C. Oliveira
-

Jade Magalhães .

Legéndas
3.076' FEDERAL
3.956 U.D.N. . .

323 P.SID .

I P.T.B .

3.573 ESTADUAL
1:18.6 U.D.N. . .

2.391 P.S.D , ............•.•

-27 P.T.B. . .. , •. , ..•......•.•

66 P.SP , .

317 P.R.P : ..
52 P.D.C................•..•

P.L.

765
�
605
108'
40
8

254
1.471

1.251
190
982

1.108

1.623
1.340

43

1.165
1.253

45
402
205

�o pagamento
··Ida pàssagem
.,.�

utilizando'

SOALHO
Rua Felipe Schmidt, 24
"Fones - 21,·11 e 37-00,

��.......,.......,:.::=;..
• .

. -'�- .",- ...
, ..... - �

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




