
158.127
145.220
'59.907
21.331
14.623
9.945
5.404

SSSp?SS:.SS;;SX"''''<'%I'''ISSSS$SS%,..s:,..,..%SsS%,..,.s,..ns''r16"s�''':�te�:s�t�*;oll�::JitSn�i'tsts::n11d.��_sa:$,r:J.s��s�:fnt;1J'Jto':ttt,;t:Sto!�t�Sd'eSt�:f'essin.i1itante do ateismo," as"'_ ac�ntuava bem;.-10 sua vida os. dons que a Providência' só reserva de Estadq, confinado ao pequeno terrítórío" do "utilizando as armas de Cristo"..

aos condutores, dos destinos dos povos, aos. gran- VaticQ.no, não o impediu de exercer heroicamente p.apa do j3écuIO-XX, SOb. seus auspiciQs 'a'

r �'
.

t
' des estll;distas. -' . .

o ofício de bIspo de Roma, !luando _ .numa hQ.r� r�aliz9u �m Jt?m� o congresso para.o. estudO das

a,a e seu e·m�o
A�elte-se ou nao a divindade da Igreja, co- solar, d.e sua. Vld.!l-

transpos .os' muros da Cidade', on

..
das

m.
tcrocosmicas.

c.abe�a
da Ig�eJI!- Do'c.eu

.. te,"
,

. mo nao reconhecer que, nas horas díríceís, lhe Pontl'flce para Ir consolar, sobre os escombros, coube-lhe proclamar como um desafIO Jl inc�u·brotam no seio os homens excepcionais, na ínte- '

o seu rebanho arlíto diante das primeiras bom-' lidade dêstes tempos o. Dogn'!:a da Ascen�ãô' em,

, .lígêncía e na ação, capazes de imprimir-lhe os bas lançadas sôbre a capital' italiana. '
' ,Corpo e Alma da Virgem Maria. Pt:Qclà�oq?o ccrrumos salvadores? 'Entretanto, Pio XII'jamais contundíuo de- mo 80 anos 'atrás o fízera Pio,IX, "entre rei1m, '".... Coube a Pio XII líderar a a��1) d.9. Vll:ticano seio de �az e de ,concô_!dia entre os hº-me�s,.que ,pagos. .e travões", com (I Dogma da ImaculadaO mundo acaba, de .perder; um dos prímeí- em momento doloroso para a cristandade; quan- seu amargurado coraçao abrígava, com 1'l"alluez!i. ' Conc�ção. '

ros, talvez o primeiro homem de Estado 'dêste do seus povos se dividiram mais uma vez e, de e vacilação na luta contra os modernos inimigos ' Homem de seu tempo e portá-YOz da Verda·século. Pio XII, no comando supremo da Igreja, loucura em loucura, mergulharam na màís es- da: Igreja: Sua' grandeza, nesse partiéular,. 'éstá''- de<Etettlá; amigo da eíêncía 'e intransigente desó tem um símUe: Leãô XIII.
.,

pantosa das guerras. Foi de hab1lidade ínexeedí-
.
em que" como Leão XIII, não se utilizou da-,po";' tensor da Fé; diplomata inigualável e pontíficeNestes duzentos anos têm passado, pelo tro- vel no trato com as potencias beUgerantes. Sua' síção eontra Q materialismo comunista para.�.oM- Irrédutivel na, preservação' dos, direitos da Igrejano de São Pedro, papas que se lizeram famosos neutralidade exemplar, en.tretanto, jamais o' le- ,sum)):' uma, atitude reacionária diante das ,justas' - -eís � duas .races dêsse grande papa, as quaispela santa exístênêíe, que levaram ou, então, pela, vou a fugir aos deveres dê Chefe "da Cristandade, reiVindi.cações dos traballladores, cuja, causa :8ª- se" somam ri� mais forte e brilhante personalidasabedoria quã.exíbíram na condução dos proble- a única autorídade. no mundo com fôrça moral posou: com carinho. "Em 1(f50 declarava-se d�- qe que·Me o 'agora produziu êste século.mas políticos. O ex-cardeal Pacell1, como seu glo� suficiente para condenar os crimes que 'se come- to a rosseguír na ba�alha contra, esá foma / , nton Jobin do Diário Carioca)�SSS$SSSSSSSSSSSS\SSSS$SgSSS$SSSSSSS$SS>SSSiS'SSSS"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



"_ , __ ---.-

--:--------'--•••--.- -- -_.�--_.-.---- o ,� __ • • .�

'o Mí'lfS i! TTG

--

· M ,Ã-' 6J (F' 'li S,
.

"

Mál'ia Leonete. Madins '.

Sim, na verdade, há muito. que eu sofzia ...

E os so.frimento.s, cheios de.r-anco.r,
Causados _eJ.:am '1?€'IQ mal Id'e _amo.r,
Angústia, tédio e dor que nos crueia.

Desilusões já�tô'daB conhecia... '

'O mêd,o.� vind?, aos poucos, agressor,
Deixou-me n'alma aquêle cruel horror

À:'frág�F,ch,àlna' que d� amor ardia.

-,

� .. El �'-chE!iallt:� E a chama, então, cresceu,
Traze'rtdó, -enfim,' á' sã tranquílídade,
Que, ��-aima 'inteil'A; aos po.u�o.s, se estendeu .. ,

,- � -
-

� -

\

E, desde então, na plena realfdade,
'

'.
Não. ,mais lembrando 0.. que meu sêr sofreu,
Eu" 'canto 'é Vibt6 'de fe'licidald'e'! i ..

. .. � �
-

�
..

·.i , , .. , .. " , .. , .. ,.",

A N I V E R S Á, R'l O S -,- sra. Sl'!'()!1l' Silva Mazzo.lli,-,
, �\

•. , .•..• ,
' , . . .. '.: espôs a do sr. Cás,sio Maszollí

F.AZEM· ,AN-OS, HOJE' -- sr. dr. Jódo Caldeira de An-
•...•. , , ... , .

"

. , , , . , , ' , ..• , drade
Srta Oli�ia Ayres dJ: Luz sr. Waldir Lamarque

. r ••• _ •• , •••..••

", '�iv�t:s.a.rj.'Z .. !l?-. data .

de hoje, .- Prof. Antonio. Lúcio.
c '(I." 'gentjl, .e. Jl.��ndlldarsri!i., OIÍlz:ia f- menina Sandra Regina Fer-

�Yl'�S da' Lúz, dileta. ,filha do. nandes

..saudoso 'sr�' Gervãsto -Pereíra da --,- sr. F'ranclsco Althof

Ll!Z e 'de' 'suá ' .

éxrna. 'espõsa d.

E-Ú2Itbe�h: �:y:r�� : ���, Luz,
,,' �s .1l)\litM., hnomenagens de

,

"qde for , alvo. .. ,j.u�tamo.S' as de
.,,: : 'ot ESTADO· '�m' v�'to-s' 'd-e' pere-

, )'. -,
>

nes >.felicidlldes�

lO

- dr. Constantino Dímatos
- sr. Durval de Preitas Noronha

sr, Felix Brandão Sobrinho

sra, Suzana, Azevedo. Koerick

srta. Olga Ventura
- srta, Delsa Vieira.

r-C8IIIIaird,

,

Uma m�ravilho,sa coleção de belíssimos tel'nos, da.
grand� e cOIlsagrada marca Saragossy, acaba de chegar
para J. secção de homens dos Estabelecimentos>A Mo"
dela!'.

.

,

Vende lo.tes de 260 a 720 mqs
En tre as várias qualidades' recebidas dest'acam-:-se

por pre�o. de 'o.casião. os f��;os ,e elegantíssimos ternos, confeccionado's em,

LOCAL: Alameda Ado.lfo. Ko.n- tecido9 Alraca,' mesclado, d� nYlon, o que lhe proporcio
>

der co.m fundos para Rita Ma-' na'um belíssimo aspect'o,
.

.

li:'! � n
ria

- .:\inda outrp ,dia noticiámos a chegada, de- um gran-:.
TRATAR: �'com LIBERATO de 'I::J':timento de -ternos de linho da marca', Sparta

D -I' T A" 'L
LAUS - Rua Conselheiro. Ma- (DUCAL) para o mesmo departamento

J comerci�l de A

E fra 46 - Rua A1lmirante Alvim 'Modelar. Assim, de dia a dia aumenta ·e melhora a va·

'A " • _ .'
• .115 '- Florianópo.lis

' riedade dos artigos para cavalheiros -dêsse estabeleci-
Impostos sobre IndustrIa .E\ ProfIssao, LlCenç�, Pu -

I
mento. -

blicid:Hle e Atos sôbre economia do municipio e taxas I T'tmbém em camisas calça ,e paletos esporte vai
. sôbr'� aferição �e pesos e me�i�as e lim�e�a ?úblic�" l'1l'l cre'3ce�te aumento b daprich� da seleção.
sôbre f stabelecImentos .comercIaIs e profISSIOnaIS� - Hoje, �m dia popemos afirmat que" a .1.0, pavimento

I
-

,

, 4.0 TrImestre. de 1958
,

de- <\ }.\1odelar é um verdãa,eiro centro 'da elegânc]n.
.,,' De órdem do sr, Diretor, do Departamento d'a Fa-- mas:.;ulina.

:Mt".JlOS baixas um pouco o preço.
' '""

.,::;enda, "torno pÚb-lico que, durante' o corrente ll!ês, sa

MentaÍid'ade doentia-... ,'I;pr�cedel-'á ,�êste Dep�rta�en�o: a cobrança dos impost�i!
______..... 'e' táxas ,IlCIma menclOnailos córrespondentes ao 4,0 tIl-

M I·S' S A'- 7.0�' ""I·, A' I
mestre do corrente exercício.

f
,

u:: P_'ndo o prazo acima, Os I1ludidos impostos e taxas

A R I W O L F -Jerão eobrados acrescidos da multa de 20%.
A família.' de �ri Wnlf Castr.o, ainda consternada Departamento da 'Fazen:da, em 1..0 de Outubro CIRUR•• DBNT.

.
' I ), Vl&lidado' na Faculdade Nacional

com o seu falecimento, convid'á aoS seus parentes e P�g- dê 1�'158.
. .

soas de suas relações para a' Missa de 7.0 dia que en1.1: _' .

' Lúcio Martin de Odo.ntf\lo.gia da Universidade

sufr:'lgio de sua bon,íssima. alma, mandal'á rezar no p.ró- i ' Encarregado do Contrôle ,do Brasil.

ximo sábad,o, dia 11, às 7 horas, na Catedral �etropoli" ;
-

_

'JIlSPECIALISTA

" '

AAI::1.1171,(& 10 SANTA C'IJARIN'I c'oni vários e recentes curso.s e

t.an� todos que comparecerem' a' este ato de fé cd�tã.' [UKu.A ILÀ, A!
'

'.
.

.

A � 20 anos de especialização.

antecil)a seus agradecimentos. RUA ARCIPRESTE PlAlIVÂ 9 - FLORIANO'POLIS PARODONTOPAT1A8

___- , com pésso.al erpeciaHzado. está habilitada parf\.:' • DOENCAS DA GENGIVA

(, 'O N' ". � f-'f' "

, ..
' a) - ADVOCACIA: CIVIL, ·CRIME, COMERCIAL, TRABA-, (gengivites, gengivas sangrentas,

,. LHlSTA. DEF'ESAS FI,SCAIS. ATE�'D1l:R E -ACOMPA- piorréia', maq hálito)

O pr.ovedor da Irmandade de' ossa S-enhora do 'Ro- NHA'R NO TRIBUNÃL DE' JUSTIÇA DE SANTA CA- PERIAPICOPATIAS

sário e-São BeIMdi:to, tem o prazer de- conv-idar os il'mã03' ,
TARlNA RECURSOS ORIUNDOS DO INTERIOR DO Afecções da raiz do dente

e o 'po'Vo �m geral, para assi'stir as festividades ,de Nóg- ESTADO. DEFESAS PE ATLE'l'AS.E EN·TIDADES Pesquiz_as e'tratamento. do.! f6co8

sa Senhora do Rosário, no proximo domingo, com o se- DESEORTIVAS PERAl'JTE OTRIBUNkL
.

I)E' JUSTI- pelo méto.do. "BAPAN"

guinte progllama:
<

_ '

• .._.� - çÀ DES1?EJR-TIVA., ' .'

(cúrso. com.o pr6prio. auto.r Prof.

As 7 h<>ras Missa de Comunhão Ge-l'al dos irmãlil b) _:_ CONTABILID'ÀDE: A:CEITA ESCRITAS. PERICIAS Badan) - tratamento eficiente,

e demais; devotos. :FROCÉSSA:MENTO DÉ BALANÇOS. REGISTRO DE rápi.do e com téste' baterio.I6gico.

A h 'M' I
.

t�
, >1 S "A FIRMAS E DEMAIS SERVIÇOS. ' ' OPERAÇOES - Caso. e ext!;'a-

S '9 0r�s . 'tssa ·so 'ene; com a'SSIS enc.la uO 1', r-

�ebispo MetropQ:li�ano. .'. . c) - PROCURADORIA' TRlATAR -DE INTERESSES 'DAF ções.dlficel.. -

As. i7 horas Solene' Proci$são. !'" FREFEITUllA& MÇNICIPAIS. JUNTO" AOS' ORG.�OS -Afende.6 ellt" hora previamente.

Alvaro Maximo. Oliveira. PUBLICÓS. NATURÀi.IZAÇÕES. REGlSTlfo' MARCA� mareada' -;' Rua Nereu Ramoa, 18

1.0 Sée�etiJlio REGl-ST.RO DE DIPLOMAS. �
- "'olle: UI"

Para fPado A/.gr'e
Para; São p(lu/o

'

Para 'O Rio
tl4 ._volt. pela "froT� da boa v,ia".m-"

50
10
J50

mJltllf.'os
�';nf!lds. _0,
m;lHIfos

,,� �"\ { -"
';'- ".

{ -,
/.

,

I (J·lVv A1 L,.:q 'M E L (J
RUAS DA CIDAD��·��taníos,.e�.P�.rançoso� de :que

pa-ssadas as "eleições),.(romol j,á.. aeon.tece1i� . mereçam as

ruas da Cidadeja a.,tel,lçf(o aevi�l!>' a fi�l",de � que: sejam
atendinjls. pela � fis;C';i;l�3\ã,o 'ftiear�'ega dé manter 3-

Capital mais limpa: e torrRi.�.a;s outras p ovidências �qlle
estão serulo s6licitadas peJós 'f.lor'ianopólitanos.

.

T -\BELAS ,DE PREÇOS NO MERCAD'O Foram áll':'
xadas peía administração do Mercado Municipal, as ta

belás· regi-stran'ao os pl'eços para a venda de' carne e do,

pes-cail.c. .

O"alá -sejam, respeitadas.
Ainda ontem ,.em crunpanhia de' um am?go, examiná"

Va-ti16-'! as referidas tabelas.
'

,. . .

�

A�é áquela hora: ainda não haviam' sÜlo respeit!l.·
das, ))Ilis, o caIrta,l'ão' posto nas bancas ainüa "se manti-
nlul, á venda com preço mais elevado.

.

De um 'dos' arrenctatál'Jo:s de. açougu,e, ouvim(�( esta
desedlJCerta'1l�,.ati'rntaç�<>: '.

'

•

__o Poitg-' ê;. P'elo, qúe vetn':osf'.-IfP'ii�ê� escasseai'
nlllÍre '.

.'

� ! '
.

'

E' sS6t'ia, a-I!,1rev.eudo as recllamac;Íõesl que s�riam
atira'l'<t,s· futtH.talJitlnte sôore as' autoridades.

Terrinha,., ideâ,l� éSta·,.. pâ-is não,' é me�mo ?
A:PO·fiR::m:cmNlD.(), NOS T.ABUEHEIROS -Já que eg

tav.amos no '::_intelninho" (Mercado)·, fomos até aquele
reR!plP.' de cores berrantes, alinhados no ca:es ...

E, virn�s.: eRmo ,apodreClffido nos tàboleiro_s, varins
fI: li tas,. cou-vé--fr'6r, denouras e até batatas, ..

Eltl esta:d-o' d:e serem jogadas no lixo e muitas já
estavam no caixote ,pouco cheiroso ...

E: 'fl.Ssim mesmo, o res'ultado da ganância.
E' Ptef�r-ivel perdoo.
Preferivel não 'ter lucro algum.
,p :�eferivel o prej_uizo.
Tnd.o·..

-----......,._.,�------"-�'
' '. .

--,-"...-_._._--_/_'------

Li���{Tb!�liÇüt�\=::m
l�r99��' ,do, me�\!d����ut�bfQ ,

I Missiés' de �t;
I

', "Bane, d, -anlYersarlo ,r. �,�,- 'I

Í)ja 18 s: sá�ado. - Tradicio.nal B.alle de- A�iversário às 2? horas, Maio 6rosso
-em eomerno ração .ao 32.0 aníversãrto do. clube' e', ':Â. direção do. C-olégio. Catari-

-posse da, nova Diretoria e' Conselho. �FiscaJ. I nense tem o. prazer de co.nvidar

,Co.ro.ação"da Rainha d,o. Clube, ,as distintas f,amílias de seus

.
, Dia 19,--'- s,ábado. - NQite da ?o.lina, 'às 22 ho.ras, o.rganiza'do.: aiúno.s, pe'ss�as amigas e povo

". pç'lo 'Departamento. Feminino' em homenagem ao. em, geral para -os festejos do.S
, '. 'aniversl,lrio. do. cl-ube e posse de sU'a ,d'ireto.l'Ía." , I di�s 11 e 12 do corrente, naque-

Dia 29 - sábado. - So.irée eo.memo.rativá aQ Dia do Co.I11érc1o., le _educandário. de' ensino, co.m

,

às 22 horas.
'

I barraquinhas em benefício. çlas
Missões do. Estad·o. de Mato.

I Gro.sso..
'

-TER·RENOS

IJWAIUAMENTO DA FAZENDA

.
- __----------

,Dr. ,E. MOENNICH

't.,_,' ....

o BRASIL nulO; congreiso·d, ,E$fatísliea
,

Po s in iciat.iva do Cons e lho Na- LY1� Madeirai ,"La;'Po.Pu,iatio.n en
, '

Br ésih d.ans le ]n/ssé le présent
>

-

í '

et l'�enir", de -Alceu>. Vicente

de Carvalho i ,'l'Breve' no tícia sô-
,

.

ciona! de Estatística (IBGE),
fOl'an;í encaminhadas ao. Institu�·

to' Internacional de Estatístlca
,

para discussão no congresso reu-

nido em Bruxelas, quatro. teses bre os aspectos a serem �o.nside
de especialistas br-as.ileir?s, SÔ- rados no. plano. do Recenseamen

bre problemas, técnicos. As te- -to Geral de 1960", de .Ovídío de

ses fo.ram as se'guintes: "Sôbre Andrade ,Júnior i e "Pro.dutivi
a sistématização' de alg\lns estu-l

dade - Aspe-cto.s. técnico.s", de

do.S demo'gráfic,os", do Pl'O,( Jo.ão. Olavo. Batista Filho.

. TERNOS DE -ALPACA NYOURD
DO' SARAGOSSY

- v; �� desej�
VENDER' ou �COMP'RAR

:.. uma caRa,' um terreno, um elltabeleelmenlo _
merelal ou um automóvel1

Encarregue a ORGANIZACÃO ATLAS LTDA. C'llretaren.,
pro.curações,' Representações, que lhe pro.porcl-onar' o.s m.

lhores negócios e as melho.res o.po.rtunidades, mediante m6dl� J
co.lllissão.. " •

Escritório Provisório: - .R, S'ald, Marinho. l!O _. ". 1';11'1

Temos à venda:
I.,

a 'Tinturaria Pauljsta a rua 24 de Maio. - !:strelto
1 Tçrreno na praia Bo.m Abrig-o - Co.queiros
1 terreno. no. lQteamento da Praia da Saudada - Cambo.1'I6.
'I çasa à rua Silva Jardim, 217, Fpolil.
1 casa de malleir.a no bairro. de F6tima, Estreito
1 - terreno. em BrasUia
1 e'stabelecimento. de sêco.S e molhado.s, muito. bem afl'eguêsado.,
em ó.timo. p,o.nto. co.mercial da Av .. Mauro. Ramo.s. - Informa-

: çÕ,es �1;1 n/e'sc�itório�
'

.. -,
. ,

,

Uma bÔa �asa dé 111aterr�1 l�catisad� à 1:ua' São Viceni-e"de Paula
_ (Pédra Grande) nesta 'Capital
Uma"casa co.m'frente e 'U111 l'ado. d'e 'm�terial e- o restante de
�madeirK 7x30, 3 quarto.s sala c.ozh,1:Ja 'e inslahç!i-ó sanitária

�
, " . -,

à .,rua' 3 de Maio. Estreito..
,
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"0 l\-fAIS ANTiGO I;lIARIO DE SANTA CATARINA". FLORIANóPOLIS, SEXTA F�IRiÂ;, 10 DE OUTUBRO DE 1958

. JUETUIE
Srs. ouvintes de A Voz intervir na de- damente as genitais.

.

I do um hormônio �e cresc!� lizando um magnífico tra-

da J\IVentude, nesse traba- ficiências hormonais do ho- Um útero deficiente é
I
mento da glândula ,pituitá- balho de esclarecimento do

balho de difusão das teses mem, modificando para me- origem de graves conse.· ".ria. Naquela' oportunidade povo e e�ucação ativa da'

primadistas, aqui estames Ihor, a sua vída, através pro"
'

quêncías. Sabe-se que a di .. ' eu desejei que um hormônio juventude, congregada em',
como .de costume neste h?, cesses hoje perfeitamente

I

mínuição da c;pacidade foi.· I semelhante pudesse 'ser da- piquetes. O próprio GOvêr-';
rário, hoje, ainda como con- �o nosso alcance. I madora de tecidos do útero,

I
do às crianças de cr�sei- no Estadual, em decreto N. i

ti�uação da série de pâles : Afirmámos, também, a-. a hípoplasla do útero, é manto retardado mail fu!ou 7407 de 9 de novembro de

-tras em que estudamos. o' creditar na possíbilídade de
1
uma das causas da esterilh claro que o descsberto 'p�lo 1956, reconheceu o IDECE

tema geral O HOMEM PO" modificação das deficlên-' dade e de atrasos na pri- Dr. Evans -n'ão s�rv-ià .para como entidade de utilidade

DE SER MOQIFICADO, cias glandulares, apenas
I
meira concepção,' compul- essa fina1idade� uma-voe pública. No Parlamento Na-

para falar-lhes de : .

melhorando as condições de
1
sando soluções deficitárias que poderíà afet�r as glân- cíonal, já uma voz, reconhe-

•

O APERFEIÇOAMENTO vida, até mesmo antes da.' tanto para a parturiente dulas sexuais do ,'infante: cendo o mérito desta filo

DO HOMEM NO SETOR aplicação efetiva de provi- como para a criança. surse agora a;noticia re- sofia que é a Iídima expres-

'HORMONAL' dências de caráter rigor0- Para evidenciar a possí- ferente �o', desenvolvimento, são do pensamento moder-

. Em' 'palestra anterior, es- samente cientifico; já qp.e bilidade de se atuar no se- ,pelos Drs. Alfred E. Wi.- no, levantou-se em defesa
I

tudando as crigens da rea : más condições de vida, fa�'- tor hormó�al de modo . a lhelmi e .seus -assocíados, dos ínterêsses do povo, es-
I

lidade �ocial dos nossos ta de Iuz e ar, alimentação modificar radícalmente :

a de um novo hormônio de tl\ndo no presente sendo
I

dias; ú%ffi.os oportunidade defícíente são fatôres no- vida do indivíduo," vamos crescimento a qhe foi rta<b examinado na última co-
I

de mostrar a, maneira pela cívos à função hormonal.
.

transcrever um trabalho in" o nome d� Su,matot.;rQ,pia missão da Câmara dos De-
I

qual o sistema' hormonal
.

Sob 'a a�o infesta e de- suspeito que diz' respeito Armour e os informes-rela- putadog a que tem de per"

atua na vida dó ser hu�a' gràda-�te do. fome, todos 'apenas ao comportamento tivos ao assun�o for'am .�- correr a de Finaças, um
I

.

i
I ": 11f!1: os. órgãos sofrem, a come' glandular no crescímento pr·esentados_"pel_Os Dra, .se- p�oj.et� de auxilio ao IDE-'

nO�a ocasião ficou bem çar pelas glând_ulas ..endo dól's·erC<humano.'Trata-,sé ,de' hràin Shorr, .Atne C. dar- CE no montante de Cr$ ,. ,,1
clara a possibilidade de se

I
crinas e, entre estás, ·nota.· um ex�erto dá' obra "Novo ter, Byril- J. K�nedy' e Ri �

1.000,00.

Hormônio para o Cresciní.�n chmond"W. ,Smith, durante' Dirija-se para informa

to", do dr. Walter C. Alva- recente reuniã'o da So.c�ê-; ções ao Instituto dos Direi-

'1'- �Âe QI' l M -A E' F I L'tI A ,
'

res, consultor mêdieo da dade de Endoc�'inologia em tos da' Criança (IDECE),�;caà�a' 1, .

.. CI.í�ica May .e Prof: de me- Nova Iorque. Caixa Postal N. 2636, Põrto
âe idade • •

erto dos � DEVE� USAR A dícína da Fundação MaYo: Nos casos sob observa- Alegre, ou ao ·sr. Alvaro

�nos..
.

.

.

. , ção uma jovem de 14 anos "(IT,.,nd·'III· F.o, nesta cidader

I "lIá alg:llns anos,. tive,' f6_
,

. .... n . v

os comentários,_,.. �!t"!fL:..;:;itl••IJI�1:"��d : ganhou mais � vinte 'Cen - à rua Artista Bíttencourt
. m, considera-se. 100 :oportunidade de ver,' no'la:- • L _ .• o.--Àdificil que a e

.

__,_.__ ----o�
......

·Ull�..I!9..·I'·...o!:!
ro oolégto, ." 'boratório do Dr; ne·rlJer ." .» '

. .i
> :"'

.

ve, possa �'
__

. .

.

Uni "d d' ;-. crescl;u e&rcà :oe lO centi-:-
'''",,1�' �lIVIA AS COLlCAS UT(..,lfif.S

IverSl a e ne -". I

_,,_ .,:,:..)' , C l'f'
'. .

nd" ,-' ',.metro�. nos três anos. se- .qU,inta feira vindoura, ter'"
. ......",

�.
_
... ,

. Emprega',se com vanlagem pai. co_m· .

a I Or.nla, gra e� e'Ca:�S : :_� •.. '. .', .' •.
�' -: � baler a� ,rregul .. ,,<J3des ��S flinçoes

"

n
- 'h' d

' gmntes. A <ãmbaS. fOI' minaremos- êBte estudo' ou

t"'l.��J., �.. .;'., .�,�Deriódicas das ser.horzs. E c�.lmilnl. e ,que" ao eram m�ls o que _
.'

"
'

..,

..' .' ,

... ","'f\� t....
." �, te9J,1_lador'dessas lunçoes.. ' d' t d

., nlstrado 'O ),orm:õnio em "seja,. O HOMEM PODE SER
{,T

•. ,,\'!'". \t:>- • __•
. pro u os a raça com�men- .

_

.......e.- j.,;;;' �-;,_ FLUXO.SEDAT'I·NA. pela sua com·

te .cha .....ad·a "Lulu" ,e aos. questao. li}'
�
huriolilO ',o.bs.er ... MODIFICADO, descorreno

��r.t '
..f;' ,:-', ( prüvad. eficácia. é muito receitada. lU _

"

ii!! 'FIlHA . '"f/'", Deve ser usada com conr,�nça. .
"

tu menInOS O d At.._· t '0' A"PER,.
.

h'" 'd
.' . t . varmos que e . o so,_,.,_e O ' ema

.

-

qUaIS avIa Si o minIS ra",::
'

i ,.

.

'- � ·hormônio. não .pr.oduzml.. FEl'<)OAl\fENTO DO HG-

�����������������������������·�'����.��ooUOd����H� MEMNOSDEMAmQT�

'Intelectua is Corriun istas :;:�:::::�:�,�::s;:o�:� :1�e!::,���,�:�:�a b�n�

. .,�

Fel.'nando Souto' Maior os assalariados ....de Moscou usam e abu-
Enquanto' aqui n()' Brasil ós int�ee" sam. 'o seu ,ca�inho já está traçado pe

tuais assalariados de Moscou usam e ll)á senhores ,da foice e do mattelo: li"
abusam da' fibérdade de escr·ever, edí" quidação sumária, sem julgamento de
tando livros, folhetos e p'ásquins :puma ·cente. ou seja, a .tão conhecidá 'justi
pregação acintos-a con.tra as nossas ins- ça" :comunista.
tituições democráticas.' no d'ominio da < Gostaria de ver comprOváda 'a ho--

.-Joice eAo .mal'teJ_o a campanha ,do re- .nestidade das pà,squins a'Ssara.rí�d'Qs -de,
gime eomunii;l-ta tulhe a liberdade dos �oscou se êles,_;,P1!��i(!.l'!s,selt!:::'�e'I'}gramas)prof'{ssiônniS' .da "péh:a 'e' o ·seu }leltsa- . lnnstrando a -&u'tllP �faci!'iif�,q��sta$,�a,\mento passa a ser o pensamento do Es- mo,o que; a segUIr, transcrevemos vm

tado totalitário. Ainda há pouco tempo, do d·e Viena, através da IPS; "A cam-

I tive oportunidade de ler um livro, mal panha do regime comunis�a. húngaro
escrito e com argumento inconsistente, dirigido' pelos s1>viéticos contra OS' in
narrando o sofrimento atroz 'de pobres telectuais -e profissionais ch.egou a um

trabalhadores nesse nosso Brasil, víti- novo ponto critico com à proibição fei-
mas da tirania dos burgueses, dos cha- ta a mais de 800 advogâdos de que
mados capitalistas... O intuito desse exerçam a sua profissão. 'Durante os

llivro não era outrg senão mostrar que últimos três meses o regime comunis
na pátria dos trabalhadores' exploração ta húngaro tem investido 2.800 advo.:...
idêntica ínexiste, pOIs o trabalhador, gados, Os quais, segundo as 'próprias
quando n-ü" cominio éomunista, viv,e no palav.ras do Ministro da "J·ustiça" co"

regime de sombra e ag1,la fresca ... Pas- munista, Ferenc N�z.val, "constituem ó'
quinS" financiado's pelos inimigos da pá'- segimento mais indigno de confiança e
tria estão ai; próliferando livremente, mai� atrasado d.e nossas Classes eul
denunciando

.

perseguições contra os tas'. O grupo de ora proibidos d..e mi"
pobI;es e desampar-ados trabalhadores, litar na sua .profissão foi acusado de
enquanto procuram" através de uín no- "obstruir a legalidade e a' jurisdição
ticiário falso e mentiroso, mostJ?ar o comunista"'·e de hav.et ajudado ativa
padrão 'de vida da grande ·classe na ter:" mente a reV'oIução patriótiça. 'Após o ex
ra manobrada pela Joice e pelo martelo. purgo, os advogadOs receberam ordem
1l:'Sses comunistas editando Jivros e pas- de unir-se à chamada "coletividade de
quins com dinheiro sujo, têm como ob- advogados" que recebe ordens diretá
jetivo levar a nação para o abismo do mente do regime comunista e deve de-.··
desespêro da fome e da ditadura, As - fender Os clientes segundo as "'nor�
nossas lefs são ainda por demais con- mas" do reg,ime".

.

descentes, permitindo que os assalaria- Vejam bem, ao passo que o.s inte
dos de Moscou preguem a "derrocada do lectuais assalariados de Moscou aqui
'iregime, instiguem a ira popular contra pregam a queda do regime no dominio -

paises amigos, como os Estados Uni- -comunista os que desejam. 1iberdade
dos, e contra as autoridades responsa-

.

têm destil10 ·bem diferente: .. Os que
veis pela tranquilidade pública, Na estão no cativeiro comunista de lá não
cortina de ferro, porem, a·s coisas são podem 'Sair, e os que estão aqui, usando
bem diferentes, e para lá os iptelec" ·e abusando da liberdade. podem sair,
tuais ass!!-lariados de Moscou não que- mas não querem ir para o dominio da.

. rem' ir ... Quando um intelectual tenta foice e do mar.telo' !Advogado para os

I a liberdade, mesmo através da palav.ra coniunista''3 é coisa. indigna se êle não
·escrita, dessa mesma palavra que aqui se deixa pensar pelo cér·ebro do Estado,

,�= r IIIIPII. ii
.

1DI'" fi P .

Departamen.lo de Saúde Pública
Plantões de Far.mácia

'. Mês de OUlubro
Praça 15 de Novembro

., Praça 15 de Novembro
Rua Conselheiro Mafra
Rua Conselheiro Mafra
Rua J<ião Pinto'
Rua João Pinto

11 -- Sá�ado (tarde)
12 --, Domingo
18 -- Sábado (tarde.)
19 -- Domingo
25 -- Sábado· (tarde)
26 domingo

Farmácia Vitóriá
Farmácia Vitória
Farmácia Esperança.
Farmácia Esperança
Farmácia Moderna

Farmácia Moderna-
�-�.----�----------------------------------------------------------

6 sel'v�iço' noturno suá efetuado pelas farmácias Santo Antôn-Ío, N:r
turna e Vitória, situadas às ruas Felipe Schmidt nO 43, Trajano ·e Praça 15 de
Novembro. . ....

-

,

O plantão diúrno cnmpreendido entr.e 12 � 13,30 horas será efetuado·
_pela farmácia Vitória.

5 e 19 domingo
12 e 26 -- Domingos

E S T R E I T:()
Farmácia do Canto Rua 24 de �maio, 895
Farmácia Indiana Rua Pedro Demoro· 1627

. ,

O serviço noturno será efetuado pelas farmácias do Canto e Indiana.
, A presente tabela não poderá ser alterada sem prévia autorização dês'
te Departamento. .

.
.

'Depa.rtament.o de Saúde Pública, em setembro de 1958.
Lu� Osvaldo D'Acampora

Jpspet.ol', -li FJiu'm' ci
"::- ,,>

.

_�:{j"_�._.�:�{j�:�/i-""-�:" ��_:;� ��-;_'j

diabetes, em alguns casos.

E' 'satistatório, entretan-
t9, o fato de estarem sendo
feitas experiê'}cias �om �iIl
_hoT.mônio isoladO, c!tpaz de

" .ll:d?�zi(�e���� b,e.néfif�.s
� i":.:;:��;�1;:�é
apresenta com úm aspecto

I promis·sor.
Com êste

.

nõvo

hormônio, alguns antibió
ticos e a vitamina B"12,

-

é

possivel que cheguemos ao.·

dia em que moços e moças
não precisarão _ eon!inual�

. sendO de baixa estatura".
Essa transcrição dá ·um'1-

idéia do que se poderá fa

zer em relação a múltiplas

dei.ra d.a juventude, a n03�

sa bal'ldeirfl !

(M.) Alvaro Wandelti F.o,

feitos físicils e mentais di

indivi_duo.

-�---�-------�----------I

Dr.. Ebe, B� Barros
CLINICA DE C�IANÇAS

Atendeu a p.rtlr de 1.- de .110

tembro à A.... Ber_clUo Luz, 155,
.Apto•••
Botirlo: das 15 la 11 horas

'I'0401 o. di.. exeetolJ .ib.dOl
cicunstânéias somente 1'1e9- ....

R��II D�TONIBI BOM81� IlTE. fl�'1 EM
. .

·IGOnO'��:�DM OS EUI
NAÇÕE� 'UNIDAS, 8 (U. riores da URSS, Andrci tros da..s Relações Exterio-

P.) -,- "A Uniãa Soviética Gromyko. res.·
feitamente ao nosso alcan--' continuará seus testes . nu-

. .acentuou o ministro so- Quanto à idéia da forma"
ce, sendo, indubitàvelmente. cleares até que tenha. igua- viéÍico qUe a recusa da ção de uma "torça de paz"

lado o·numero de experien- Grã-Bretanha' e dos Esta- da_s Nações Unidas propost.a·uma. reaU4ade incontestá- das efetuaqas pelOS Elst�- dos Unidos de encerrarem pelos Estados Unldos, disse
velo dos Unidos" declarou, hoje, as suas experienclas Íluclea- qtl.e essa força ,"nas mãos

. .

R' d'
I :falando aos jorna/listas, o res tinha obrigado a ",União dos ;Estados Unidos e deSrs. ouvintes.da a IQ Jninistro das Relações EJete- Soviética a retomar as suas, seuS parceiros "da Aliança

Difusora quem não des·ej:.t
.

....
no interesse da propria se- Atlantica serviria a objeti-

o bem de seus próprios'fi� lia BAH·IA. J-a' se
gurança. Renovou, todavia, vos que nada t&rn que ver

n
_

sua proposta de ,que a As.. com os objetivos da ONU".
lhos? qu:em não -anseia pelo sembléia da ONU' recomen- I ,

advento de um homem mais. comemora v.8to'r.-a de uma cessação imediata, "Essa força não poderia se::.

total e incondicional das ex- dirigida senão. contra os pe"aperfeiçoado?·livre de tan- periencias. Reiterou, igual- quenos países e nada mais
·tas deficiências e precon- de _ JURACI meI.lte, a 'proposta soviéti- f�ria que agravar _ a situa

ca de q'!le a' proxima Con... çao internacional, particuferencia de Genebra se rec:." larmente entre as grandesli�e no .escalão dos minis- potencias".

_" .> 3

mudei pará Quink·
... e' agora minho-,

caneta. : velho
escreve comõ_ novol

"_
. ",

-
.

-Parker Quink • a único
tiotQ que contém solv-x,

. o ingrediente exclusivo

que limpa e prof."e ,o

caneta à mégida que
escreye. Mude V.. toltlbém
para Porker Quinkj sejo
qval fôr'Q idéide ou o;�
marco

.

do suo caneta•. ,

F
• '.

.,��... . ....

fREÇOS f
S9 cm3 ·'C,$ f-"oo

473 Cm3.C,$ 100,00,
946 cm3« Çr$ 170,00

Distribuidores exdusivos para todo o Braai{,

CosTA PORTELA INDOSTRlA I COM· s. ....

Av. Prese Vargas, 435 8.° andar • Rio

..".�. em S1G. CQtG,rftO • MACHADp & elA. S/A.'
Rvo s�o Marinho. 2 • FloriQn6poJI.

S18.1019

te setor, para eliminar de.·

lNestas condições, deixa
mos claro' que o aperfeiço":'
amen to do homem via se

creção hormonal está per-

_ceitos? ...
O PRIMADISMO prega a

:RIO, 8 (VA) - A vitória do

�nad'or Juraci Magalhães por
60 mil votos. sôbre- o segun;do co·

'l.cado, sr. Pedreira' de Freitas,
� o que prevê o deputado Rui
Santos Presidente da UDN baia-

,
.

ha..··
° povo baian-o, }e·gundQ infor

'mação d-o s.r. R\li Santos, já es·

tá comemorando festivamente,
inclusive com passeatas nas cruas

de Salvador a vitória do candi
dato udenista.
',VANTAGÉNS DE JURA:CI
,o senador Jurací Magalhãe's
oe\'erá obter no cômputo final
55% da votaçã'Q de Salvador. Ma�
está vencendo igualmente, em 'to
dos os municípios. do interior -

manda dizer o deputado Rui
Santos. Assim aC'ontece em -lhéus,
'JQazeiro, Feira de Santana, Ma

;ragogipe, S. FelTx, Casa Nova,
fia da criança -- tem ltidd etc••

a recepção â que fa3 jP9, o candidato da UDN visitou
'Óntem "A 'l'ARDE",' sendo ali

estando ali o Instituto··.dos l'ecebid'ci com demonstraçõe's c}e

Direitos' da Criança I'!InE- ::r�g�zijo p�los redatores e ope-
,

I. '\"T l;rar1os, do �orna;1.
CE) e o seu 'prlnCIpaL, . rle- . ;:AIs apurações na Bahia. infor-

.

a Organjj,a�o ma fina�me�te II Preside';te da
. UD-N s.e estao processand'o numa

(O:RJm1�. ", "lentidãQ i-rritan.te�.
_�. :>';_-

.. � -'�'.\�'�; :.;:C:':. \
• �

�

�

1 �

��

partir do individuo .e êste
�eformâ da bumanidad:e a

a partir da criança, de ma

neira científica e definiti-
va.

Para isso conclama a to":
dos no sentido de virem

conosco debater os proÍ>lc'
mas qUe avassalam o -ser

humano e encontrarmos, to
dos juntos, as fórmu'Ias :ire"
·dentoras.
No Rio Granlie do Sul, p

PRIMA'DISMO -- .a filol'lo,:,

PA�:tl(IPA'ÇÃO
um COUTINHO �E A�EVEDO

e·

'EUNICE D. DE', AZEVEOO'
participam aos pârentes e' pessoas de ,árias relações o

nascimento de sua primogenia

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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INDICADOR PROfISSIONAl_'
NARIZ E (jAtGANlA'��

C11ftlCA ,"::Dr OLHOS • ·OUVIDO';
do '

,

Dr.' ·6U E R- R,E I·R Q-::-,DA .: f O "S E { -�L:
Chefe do Serviço de Otertno do Hospua!

-

.

de Florianópolis -,' Modema-Aparelh�-
:,' : gern'Buiça e,Norte-A'r:lerit:a�é!\paraEx;,

,

me dos O'lhos, Receita dé. O<;uJ\Js pen.
.Reírator BatÍs�h Lc?.r)b�

�

Operilçaó d«

Amígdalas
.

por processo moderno
.

CONSULTORIO R.ESWEN·CIA "

.Rua dos Ilheus 1.111 casa
.

FeHne Schmidt 99

FONE 2�66 FOSE 3õ60

EDIT.ORA "O ESTADO" ·LroA.

O '�St4tQ,á4
_.

- Rua Coneelhelro Mafra 1:••
.

Telefone 8022 _" Cas. P�tal 11.

Endereço Telegr.áfic_o ESTADO
DIRETOR

.

Rubens de ..Arruda Rui_
G E R Iil·N TI'

DomlngolÍ Fernandes de Aquino
.'

-,'1- R E D A T -o R _E S
-,

-

- Osvaldo Melo - Flavio Amoí!'lni - Bru Silva -

A�dr4 Nilo Tadasco - Pedro Paulo- Macha�o - Zurl

Machado - Corrf:.spondenté· no Rio: Pempili,) Santo8

CI)LABORA,DOllES
Pró'f. Barreiros Filho - Dr, Osw.aldo Rodrl,u�s Cabral.
_

'

Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos da çO!ilta Pereira
L Prof. Othon d'Eça - MaJot '(ld�fo!l8G Juvena. -

Prof. Manoelito de Omelas - DI. Milton Leite da €oo�'

Motor ideal para barcosde recreio e para oú:tro$ barcossímíla - D�. Ruben Cosb - Prof. A. Seixas Neto - Wallet

res, além de esplêndidopara,' motor auxiliar de barcos- á vela. Lange -. Dr. Acyr Pinto da L1,Iz - Ad Cabral Teive .,..-

'NaJdy Silveirá - DGralécio ' �oares - Dr. I'ontour. fJK. WALMOR ZOMEIl.
Completamente equipado, inclusive painelde instrumentos. Rey � Nicofau Apostolo _ 'Faschoal ApostolJ» - lImar GA.K'CIA

Dispomos para entrega imediata, nas seguintes capacidades: Carvalho e Paulo Fernando de �aflN Laco. ó��..::;a:: M�e��eI!:c:�da��v!�-
.

5,5., HP . -,' gasolina 80 HP Diesel-·
• Maria ceu!aUs�v� � C11�O�!!nde8 _ VirlmO .x_ln:e��:e�:: ::::!� 'a

11 HP '-.-"
.

80 HP H
., (direita e- esquerda) Dias _ Walter Linhar. MaterDfdad•• &eola

"
. , ,', (Servf�o do· Prof. OcUvl"

35 HP -" 103 HP -- P A G I N A�C A O 'Rodrigue. Lima)
.

50 HP " 132 HP " ,. - --Qlegario Ortiga, Ainilton Schnüdt • Argemiro Silveira k-lntelllo do 8emco de \.1r.l'-

.

'.

",-. .'
_ IMP,RENSOBES .

.
lia "o 1809ftal U . .I',Jl:.T,U., DR. AYRTON' DE OI.IVElIilA

84 HP'� " do Rio de ".nelro DOUÇAS DO ,.P-{;j'tJr;.t.p
.

.

,/-.- nUJCE1�)R CARDOSO W,4NDERLEY LEMOS .6dlco do ROIIPl_tal d. é�iiJ'_de '-'--:-'--:''PUlrmUJULOSB
GRUPOS GERADORES - "P E -N T A" 'R E P RE S E·N-T A.N T.

- .' d, l'.Ilternldade Dr:"éãtlol Con.ultório -- Rua FIY'
, .' .

- . 'Conaa , Schmidt,
-

18 _ Tel ISI'

Quaisquer tipos para entrega imediata -- 'Completos - Com R-epreSentações Ao s. Lar� Ltda. DOII�ÇAS D. UNRORAS"",,; ROI'riO da. H 11 i8 � ..
� RIO:� Rua Senador D.àta. 40 - 6•• Andar PARTOS _ OPERAÇOJBS Reaidlncia -: rlup, Selallll �'.motores DIESEL "I'ENTA", partida elétrica '--_- radiador - TeL 226924.

'

>' PARTO SE. DOR pe,lo m6Wo 'D. 127. -

r

fiI d 1
- , .

�...
'

T-

,�'
.

tros,
-'- tanque ·e � eo e .dem�is pertences; acoplados

dir,e-
s, Paulo Rua Vitória 861--- 'conJo IJ - 1:-:- R��'J610 Pinto D. UI, 10 DOLIN VIJ:lll.lJ

't�,e�te com ,�ange elástica a Al:ernad�r de., �ltage� -·�-se-r-�'::���1:��:iE�-P;E�;;;;;;
�<

Aten�:s !:�o h��a�8'=a:e:'::s _ �.eela".tá e.�;:'���..
,

trIfaSI .

..
- 4 cãf)QS pal'aUistorfetas e Curiosidiuies da AGENCIA PE�IO. Telefon. 801& _ Re.idlnoia: �Narl� i Gar.... '7)rr.�lDea&e

, Rua General Bittencourt D. 101 •
.

:-., .'.O,.r,�.· I

l '�-ção ,é quadro completo de contrôle; todos .conjuntos estão -, DISTICA LA'l'INO AMERICANA .(APLA) . Infr.......rm.JUto «:»: NlbàUnch
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ee CONFORTO?
Ao comprar móveis estofados, verifique se o

molejo é feito com as legítimas MOLAS NO-SAG
• muito molor confêrte
• excepcional durabilidade
• nunca cedem ...,.. 'nunca soltam
.• móveis mais leves

'

.

• dispensam o uso de cordl ..has e percintas de 'pano
• conservam o estõfamento absolutamente lndeformàvel

• I

SADA ,BOABAID DOS REIS

'eIRURGIA DENTISTA
-[ �-

ATENDE COM HORA MARCADA

Consultório e residência:
Rua ArcipFcste, Paiva,. 13
Te]efone: 2066

, Indústria em
. -mMato Grosso�

Já começa_:m. a apre'sen- ciamento de a.rroz ·e de café

tar um asp·ecto mais sati.s-. e o fabrico de açúcar. A

fatório os resu,ltados indlls- . indústria extrativa mipe
triais do Estado, de Mato ral e�tá rep,res'ejn.tad!t, S9-

Grosso, que até 1954- njí,o' bretudo, pelo minério ce

iam muito além de 500 mi· ferro, de que; no tdênio
- 'lhões de cruzeirO's. No anJ 1954-1956, pl�()dÍlZlU o Es

',seguintCt· atingiram quase tado 56 000. toneladas. Por
r'

900 inilhões de cruzeiros, seu turno, a indústria ex-

podendo-se estimar seu- Vtl- trativa vegetal apresent.1,
101' de produção atual ·em como produtos mais ponde
pouco menos de 1,5 biliões ráveis,' a borracha, a erva
de ,c'ruzeiros. "Mesmo' no mate e a ipecacuanha.
ano de 1955, computados to-

,

dos os" estabelecimerttos,. a

produção estadual somou

1,2 biliões de ,c.l"uzeiros - produtoras de cimento. No

tendo cabido aos pequenos biênio 1956-1957, suas quo

est�belecimimtos, Os que tas foram d� 39 638 é ....
ocupam menos de dnco 47 982 tonelad'as, respec

pessoas e que eram em nú'- tivamente 1,2% e 1,4% dos

merO de 902, a parcela de totais conjuntos do pais.
322 milhões p.e· cruzeiros. Sua capa.eidade anual de

contra 893 mi-Íhões de cru- produção, em 1957, era de

zeiros dos 29-2 ·estabeleci- 76 000 toneladas. Out.ras
mentos do grupo principal. indústrias de resultados

Cêrca de metade do va- moderadamente expressivos
ror produzido pela indústria são as da madeira, a sid�

matogrossense está vi.ncu- rúrgica (ferro gusa: cêrca

lada à agrop:ecuária. De' de 10 000 toneladas anll

resto, p6ssui� Mato, Grpsso ais), a qu'mica e farma

um do� maiores rêbanhos, cêutica e a de bebid:as, tô-,bovinos do -país (càlculado. das com parcelas 'superio
em 8 milhões de eabeças).! res {I. 30 milhões de .cruzei-,Em 1956, sua prod'uçao' de' ros. E' interessante men

carne verde perfez 19 000- ,dona,r que' !'fato Grosso é
I

toneladas e.a de charque' o· único Estado brasileiro

6 700 toneladas. . Outros' onde as estatÍ'sticas não

Mato \Grojsso figura. en
tre as Unidades Federada!:!

.1

Viajante ilustre

'sejar a elegância das Bras.

e srtas, que la, esta�am;,
Quanto ao serviço de bar c

copa, sem_duvida. teve a

melhor apresentação. En

tre os presentes o colunis

ta anotou: sr. e' sra, dr.
Carlos Krebs Filho. sr. e

sra, dr. N�wton. d'Avlla, o

secretâeío ,da Viação -O. P.

FORRO
I RM A O-S 'BITENCOURT

;I C"'I�' 8 ... 0A"0 • fONE 'uI)'
ANtiGO ,OEPOSITO O .... MIANI

...

!

Ferrari,
Edg.ard

Elegante Jantar Dançante: e sra, dr. Heitor
sr. e sra. Charles

-' ,Conforme havíamos
Moritz, sr. e. sra, dr. Wal<-

divulgado anteriormente so
mir Btttencourt, s.r. e sra, .vo .Cataninense, que não

bre o jantar em pró da rea-
d T,) 'B b, 1'. rarC}' or a sr. e srs, tem' medido es�orços paralizacão da Escola de Enge- .

d p' I 'T'v' 'r
.

•
,

.,' . r,' au o a a es, srta. prestigiar a causa Flores-
nharia - de F'lorlanôpolis, . .

aeóntecíme... 't'o Claudete Vieira, 13r. e �ra...�a1. 'Cum'os intensos esfor-
'aqui .esta o &O. , • , '

•

dr. Petii, sr. f} sra. dr. Po- ços desempenhados pelo dr.
que marcou época para o

OIidero Sã-Tiago, dr; r- Cesar Seara Executor do
"socíety", A luxuosa resí- ,

lando Goeldner e sra, d·t. Acordo Floresta! em nosso
dêneía do casal Tom T.

'Píerres Fleming, e sra. sr. Estado, 'recebeu de todos o,
Wildi, tornou-se

.

pequena
e sra. dr. Walerio de Assis,

I'
apôio no dia das solenidades

para tantos .convidados que
lá prestigiaram a esta cam

panha cuja feliz ideia foi
,

da sra. dr. George (Selma)
Wi.ldi. Nada deixava a. de-

Procedente de Porto. Ale
gre, deverá chegar na pró
xima sexta-reíra a Floria
nópolis

.

o Sr. Dr. José Ai,l
gusto

.

Cesar Salgado, Pro
curador da Justiça de São
Paulo.

o eminente intelectual é
jurista de renome interna
cional, sendo Presidente da
Federação das AssocIações
dos antigos alunos Jesuítas,

Na oportunidade de' sua.

presença
' nesta cidade, o

ilustre visitante será alvo
de expressivas manifesta
ções da sociedade florIano
politana, tendo a prestigiá
las a elite .intelectual e ju
rídica de nossa terra.

sra. Ina Tavares- Moel1mann, do dia da arvore. O Coman

sr. e sra. dr. João Moritz, 'do 'do 5.0 D. N. se f.ez re-
. I .

srta, Selva Castro, dr. R3!.l· presentar condígnamentg e
I, . ,

_

e sra, sr. e sra, 'DarcY Gou-
I
deu-lhe tambem todasvas

lart sr. e sra.: dr. Claudio atenções. Estiveram pre-. .,

de Vicenzi, sr. e sra, Mo- sente à êste aconteclmento

simann, dr. Elísio Castilho, mais de 5900 pessôas,
.

sra. Sinov� Leal Wildi tam- -�I 1:-
bem bastante atenciosa pa- A coluna socíal felicita

ra com os convidados, d. ao casal sr. e sra, A)"rton

,_Sino�a usou um bonito mo' Amante pelo nascimento de
delo em cetim branco. sr. e seu filhinho Marcio Aure

sra, de, Nilton Fétt. sr, e Iío.

sra. dr, Francisco de Assís, -: 1 '1:-:-
sr. e, sra, dr. Raul Bastos, Festejou aníversârio )lo

Continua em cartaz a ex:'

j posição do famoso. RodTigo �. *
COPYRIGHT DO SERVIÇO Ul� chamariz, se

desig.nasse.
ape- sentos espetáculos de varíeda- atin�indo um total por semana

I
ac�stica' é pe·rfeita..?s: elemen-

Daremos nesta \edição, maio-
FRANC1!:S DE' INFORMA- nas um fenômeno mundial e des, duzentos d'ocumentârtos e de cinquerita- horas "de ocupa- tos de "decor" permitem armar Dearo,

_
.

_
..'1 1.'_

res detalhes do "ve:rnissage" de
çÁO E IMPRENSA DA EM- 'd'uma evidência que não preci- uma centena de peças. ção da antena", não poderia ser rapidamente uma ,es�ção halneã-

Ro,âTigo de jia-ro, no sábado últi-BAIXÁDÃ DA FR_ANÇA sa se;' acentuada. Em realidade, Do centro Renê Barthêlemy com êxito trrudiado só ,da rua ria,. um-a alde ia, urna buate, In Estou selecionando. os mo rio Salão Nobre da Faculda-
penso no conjunto dos recursos são Irradíados programas há .

Cognac-Jay .
. I ria, .uma. r :Jc;a, un él buate, um melhores de 1958. Certo de,' de Direito. Presentea, .anota-Em nenhum país onde há te- postos à d'ísposição da te-levisão mais de um ano. O conjunto, to- Em Buttes Chaumont, há vas-, te·atro, etc ".03 �t;;.rc.". podem reu-

'mocinho "metido' a bàc:ana'; rlnis, .�r. e Sra. Alves Pedrosa,levI'sa-o, existe emprêsas de es- francêsa., com a existência do davia, só foi terminado há algu- tos stúdios e vastos cenáriQs. ,nir-se par�"' G .;'/'11." l' os técni-· S· t TlP d/' ,., 'f' 'nt' ergunta' r as. eresa � ara e rosa
petáculos capaz de' rivali.zar. com centro 'René Barthélemy, num mas semanas. Trata-se d'uma Quatro stúdios em cada -um dos

II oos pode�/i::�'ll"I): .. l· à "Vontadle!. �z a. segul .

e P
A .' ,�' Sra. FÚl<V'iO- Vi�il'a, com-..um. .hel�

a invasão diária d'as imagens a bairro popular de Paris, 'Buttes- realização como- realmente há quais podem ser man�bradas 1'{�ri��eol1::ji1�G' ele 'stddiQs id'e Aposto q\l.e O melhor 'pla- c{!lar a,ntigô,'- SrUl Aujos LUZ,domicílio. Chaumont. Nêste centr�, podem poucas no mundo. Sua. ne'cessi- quatro, cinco ou seis câmeras; ciJl-�íll!t ç·:)T.õe; n':\ F'rança, de l!1!'- nista ,do ano é Luiz Ferna)l. 31'. 'e S-J;.ã. M--antinho dle! Rara,dade era iinperjQ!!a, pois ôs st11- onde- éstão lnstãlad'os JIUJlrenta.�-fue'lh[:Í1te�'�a�mdà:�eS"e bl}m 1'ou- dõ' Sabinó? respondi espe_; 11úmI. d� su;s raras aparfuões emdi-os e cená'rios da rua '-Cognac� lUicrofones; o�� figl,fl'am. ,icllulls I cos exis'feil}, }I� cst_iángeiro que
,ro .que não me de�cu.bra o.� p:úbli!'..o,. o. }?llo.féss.or. Ge-!ór�.Jay, situados no centro de Pa- i�stalações de tele-cinema (dis- lhe. possnni. ser' ·cO-;llpal'hdos. ".

. ,'" "

_

. :Agosttnho ,d'a Silva DIretor de
ris; ao lado d·os 'éscritórios adml- positi:'_o 9ue pe�m�te a t�ns�is-,I ,,�at���l�el�"��l� ip�,ô, ,';11�t-- ���:\��� ';'.'. _ J ,.,úi, :ÇJiI�jlr;� jda Secreta:la lie ,�lIca..

nistrativos, ,impunham, por sua são e-1eti'ônica d·os 'fiime!f' sôbre dia' 11D"'hi@i,HY pali'soi"jV;'easa'l' do . ....-.;.1 1.- -

'ção; Q Sr. Nerêu Cqrrêa" o' Re-rel�tiva eXiguidade., '4lxcessivos pelfcula). oC�Jlam uma. superfi. II' :r-ádio c d'll':tel�'Vi'��Ô, onde serão '_A. festa de "Mias Brotinho presentant,e' do Sr. Glíverna<lor,esforçqs p�r parte dos técnic'os, cie de cêrca' de 18.0QO l)l3. . concentrados os' serviços de di-
p� I " rá co:mentada n:.t o De.s. Rercilio Medeiros, asem falar do di�pêndio. de enér- O 'do d t 'do

.
. d- d··· - � aza se·

pre 10 os s U lOS comunica rcçao e e a llllD!straçao, nao'
,

.

3rta. S-andra Coelho de Soulil.a egia. nervosa. Em todo Caso' dia c·om o dos cenários pOI' ldluas 'rJlas
I
existe ainda. 'Quando fôr cons-

. próxima. coluna.
.

. ."
a Srta. Beatl'lz Paim· ;d'a lmz,<for-

.

chegou e·m que �m ambicioso interio�és, que po�. sua v�z co-
j truida, o" estado maior dumina- _-::1 J:- l1la�90 um pa'r muito e'legànte, omunicam com as três vias públi-
I rá, de· lá.. os' dQis centros de Tambem càntinua O mo- Srs. Roberto Luz, Carlqs Alberto

cas que'.circundam o cent�o Re- fP�oduÇãO,. !lnibos muito ativos; vimen.to na Casa "Brus- ::li1veira Lenzi e Luiz AlUgusto.
ClISRS DE MIlDEIRIl· né Barthélemy.. Es.ta. disposicção ,o. dll- rua Cognac-Jay, -onde estão

F SII
li . 1 que" com as belissima's pa.-' ragoso, o sr. era. Edm.undopermite de'scanega� ou transPQ1- reunid·os os, meios técnicos ne-

A 'IRMÃOS 9lTENCOURT . ,� '," - <;aci'o Moreira, o Jovem sr. Ce--

tar inteI:iarmente, set:n dificul- céssál'iQs às info.rmações, .aos de� dronagens . para '0 verao,
sal' Moreira e. várias outras per-C41S 8404.0 • rON( Jto�

dade gfande' volume de ele-' bates e às trànsmissõe's 'd'e fil.: em tecido "R,enauxS. A". .4NT IGÕ o I P 6 S I T o 04 M I A �I' '.

I .

! 30nalidades. Recebendo.. osmentos de' cena e edle praticáveis. mes; o de Buttes-Ch,aumont, pa-
. '

-:1 1:- ��nvidadqs,' o ,ácad'êJllieo Nels-o:n,Permite também construir e c'o-! ra os espetámHos 'de varred·ades
_. Dl�.a 29 """""'d'e f!,!st'" do" 'L' T" N' '.'

I ............ ..." UIZ elxelrn unes ,orgmuza-locar os ce'fiáriQs com tranquila
I
e· as peçaS. De fato, ··atualm.ente, d d t

-
,

Ê\eficácia bem como cons.ervá-10s acontece na França como .na ';comerciá,l<ios" '!DOS Salõl!iS 01' a, mos r:. ,
..;;,.

'coní'odat'nente para quaisquer nns I maioria dos países onde o fato -do .Lira. Tenis Clube. Des- ,�
ulteriores, 1IiIf- mesmo destrui-los. Televisão nãQ é mais .novo; os filaram 14 'senhoritas .paii"'

...
"
r. OSIY' USS'0"'&A bem dizer: o Centro René meios técnicos ,estão muito avan- concorre:rem ao título Rai� !Ui IIBarthélemy é um conjunto' ho- çad·os em relação às concepções nha do Cotnércio".mogêiteo, isto é, não se compõe do espetáculo, p'orque é mais

'somente de cenários onde situar fácil aos engenh.eiros 'aprimorar
QS espetáculos e" meios eletrôni- QS instrumentos do que aos '8U

.cos de gravar êstes últimos, mas tore·s .?escobrir <> justo oompri-'
também de todas as comodi,da- mento Id'e onda que permite, a-

MOLAS�i DO ·BRASIL S. A.
_

. t
, " , 'f .

Fóbr. � Escr.: Rua sao Jorge,374 - Tel. 9-0519 - Cx. Postal 875 - End. iel.: "NO·SAG" - São Paulo

-- REVENDEDORES, MEYER & elA. I!lua Felipe Schmidt, 33, e Ruo Conselheiro Mafra,.2 - !el. 2576 - C: Postal 48
- FLORIANÓPOLIS

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

o Sr. José Cesar Salgado
será hóspede oficial do Sr.
Dr. Osmar Cunha - dignis
simo Governador da Cida
de.

-""'I---�-'----

P I�.A.,N O
Vende-se UIll alemão marca

"KLlNGEL1\olANN" pelo pre-
"

�o de 70.000.00. Tratar pelo'
fone &223.

'Deodor(l 33 - Fone: 8740'

JOAO JOSÉ R.
SCHAEFER

ADVOGADO
CíVEL li: COMER<ilIAL
Rua Vitor Meireles, 24.
Das 9 às 11_ horas.

De um PRACISTA com

prática. Tratar com a

Vva. 'Bertoldo T. Silva, à
rua Silva Jardim,. fundos
Açougpe PAGA-SE

BEM. 8-10-58.

,
-

Ai�UNCIOS
EM

�NAIS
'lVlStAS
�ISSORAS

COtOCAf,lOs. ta QUAL
QUO ODADf 1)0 lIA.

REP. A.SeLARA.

2,&. - 4.&s • 6.&. feira•

a Missa Campal e o P,lántio
após à. 19 h�...

des acessórias: cabines para' os gradaI" a milhões de pessoas Consultório:
apresentadores, camarins dos sem os depredar. O importante d'� mu;as, foi dado O...Jlome R�A VIDAL BAlIOS, ur
artistas, salão de maquillage-,' sa- é não perder o respeito devido

O
.

:::I"�:rieO:sa!��ini:::�ti:::�àr os �o:r �::�a ht:::7::� �ej:ã:e;�i;� . PRIMEIRO VOO DO. ','BlA(KBURN.
Intensa. concentração de i1umi� um mau espetáculo. (811). NA -: 39"

.N�vo. bomba-rdeir9 naval de afaque
equipado com mofores, "Oe HavilJand

6yron Jun'iors"-
LONDRES (B.N.S.) -: O

, ALUGA-SE
1 UM 'nEPÔSITO. COM ÁREA -Dll1 350 �2. COM PISO CIMENTADO

A;_ RUA ALMIRAN�E CARNEIRO, NA AGRONOMICA.
TRATAR NA Av. TROMPOSWKI N.o 88.

de Bosque Heríberto Hülse,
numa justa. homenagem "ao

,�stimado chef.e do Executí-

no pedodo da mauJaI

...:....·11·-. . .

C�urgião Dentista
·ATENDE DIARIAMENTE

O Dia da Arvore
-

No local ond'e se efetuou

que o mesmo forneça pa.r
bombardeiro naval de ata- 'te' do fluxo de ar do- -C0ln-que "Blackburn Na-39", presso!, ao mecanismo do �

que acaba de completar'· flap 'e outros aparelhos de.
com êxito seu vôo inaugu- suspensão aerodinâmicos.
ral, é propulsado por. ,dois IsS'O é possível com o acrés�
motores a turbo-jatos "De cimo de uma tubul�ão .de
Havilland GYron Junior". ventilação 'múltipla, colo-

O intenso programa de cada à volta da câmara de
aperfeiçoàmento dêsses mo comb':fStão do motor.
tores' no banco de prov8,s Inúm�ras

.

versões do mo.
veln sendo rea.Jizado h:\ estão
mais de 2 anos e me�o e,
em maio de 1957, o "C}'ron
JuniQ,t" foi submetido.·:t'
um vasto programa de,tes�
tes- de "Vt60, instalado

.
num'

modêlo modificado do av{ão
ElectricCanbér"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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,
,

.

, ,,) ";••", ,.
I

_ ,

NEW" YO'RK ._ '(IPS,)' _'
�

O liso I
'

'I
"

dade
'

do. Senho.r: d�s ,Pa's�o.s e 'sendo aco.litaido pelos PP. �r,�n- j _

O ato. tev�.. a assistência de conce]].o.s�., .Arcebtspô Go.adjuto.rl deiro.;; Filho., o.fe-recenio :m pooda hipnose pelos médicos e dentistas foi en- ·Ho.spital de ,: Caridade, Co.n1Em1Í�: 'i!isé,Ó:- Sl:!l1es � Bianchirir e· To.mé Do.m' J,o.aquim Dominll'l!es de d-e F'Iorianópo lí s de Mons. Fre- I me da M�sa Admín istrntívn de,'

doçado 'pela Associação' Médica Norte-. ro a 11', ).0 ,cl!), ctirr'enje, ,"25
.

anos deric� Ro.bo.ldJ, vigarfó geral do.

I.qu�
é Pro�_cdo.r, um Cl1S�?�O mi->

.
, de· sua.cordenação .sacerdotal, -Pe- " ,arcebispado., e· outros sacerdotes, mo �o. P,e. juhi lar ; falou ta,m,:'Americana. Um relatôrio no nu'mero atual ,-',,' "

';,"
,

,ro. i\ustre juhi�ar fo.i celebrada -,
-

AovEvangelho Dom F'elí cío bern naqúelc Iocal lendo. _11m

�?p!=":e!�:.:n:!c�:!��!�!a��:ti:�· @IO'�HIIH"�I-l' " ilo, fi'"
H

'-
C LU B E.. 'R E C R E A TI VO

f

:dP:o.:Pd:l�a':.':'��;:::�:'d::;�;EL:: .:;:::�;:I'�:::�.;:",::::::::::.
e pode ser vantajosamente usada por cirur- O D U U I1U c' DE J A N E � R O d I cf

giões, obstretas, clínicos, e dentistas. O re-,

I�j�lt:', r8�'I�,.Z
I () , ':

'

.'", A Mesa Administrativa dia 11'- :�:�:s :: :��:�,o.l'e:O e���iau�ei�o.:
latôrio faz; contudo, a advertência -de que a E,-S T R ::: I T o m.andade 'e Hospital irmãos e com uma salva de palmas.

" --- irmãs estiveram ,presente's à so- Várias outrus home nng e ns em

hipnose não deve ser considerada uma pa- . <, lenidade, bem assim a Revdma, rc'go.sljo. fo.ram' prestadas [lo Pe.

naeêia .pelos q'ue nela se espeéializem.,
' ,

��� !Utl·Mlt�U
...

·,�� --I �-��{i'l!i!<�"�-: Irmã Ho racia, Super io ra ,do. Ho.s- Pedro.,' na récinto. do. H-ospital,
.',

"

.' '. , ,,' _. PROGRAMA 'PARA O' ME'S DE p'ital,.'muitas I�mãs de Caridade, serrd'o que na sala, "Provedor
--------..,---------

, , médicos, empregados e amigos Medeiros Filho." falou em nome'
9 valor -da produção si- I

do Pe, jubilar, O Coro .da Cate- dos , médicos, ,tamb�m oferecendo

derúrgíca �rasi1eira é ,esti- , ,OUTUBRO dral Metropolltana dirigido su- um presente, o. sr. dr. Artur Pe-
mado em-cerca. de 180 a ,2QO I"

"

perio.rmente pe-lo. Pe. Agost.inho ,reira Oliveira, diretor dfaqnelemilhões de. dólares" o que 'I' . , esteve à altura dá missa canta- nosocômío,
-

Outrl!,s ho.me'�,agens'

O'UTR'AS' ELEIÇ·O-.,ES ,Y.lR'A-O...
'

)��ica:, de:manéíra
.

expres- !: I pIA 12 DOMINGO - Ve5- da, causando' viva impressão. nos ,co.mo. dissemos acima foramfi srva, -o
-

nosso grande desen-

II' \" ,,'

I -d'
"

AI
"

presentes.
'

� .' .

'," ,.,", ,���v�:en�C>_.}l� !nMS�ri.a;<p:� I
\ per� an�a�t� eom,Z A e seu

Após a celebração. da santa �;::ra��:ta:ã�O':l��S�'o porém pos-

Assil� corno um dia sucede o. outro o.'utrá; ·e-le.!.ç'ões' sucederão. "

Não' :dbstante· depender a II' conjunto,
micro as 21 horas. n�ssa, pelo. Provedor sr. Des. ;-

à que acabamos de ·assistir. "

'
. .,' .nossa siderúrgica de' váríos I ,

'. Comendador João da Silva Me- Após percorrer em 'alguns
- 'Provavelmente alguns dos -agora: e.1�hQs, não 11iàis."o. serão no. produtos �mportado�, fO�O I,

"

.

-

,_ dei ros Filho. fo rarn convidados quarto.s, 'd'e doentes do. Hospital
:f(utuJ:o. Outros hoje derrotados poderão ser os eleitos do. amanhã, carv_a?, _o� t,comjáus �v:e, ,., ,I, -Dia ,�;') - Sábado - GR�NDIOSA "SOIRÉE 06 s rs. Ar�ebi�po.s, outros sa- SS. Excías. Revdmas. Do.m Joa-:

,

. . "

-", lubrtrlcantes, e c., pro", I

DOS C S
.

Quem bem governou o. povo nao. esq�eceu. Que-m bem cum- .

porciona ao ,País uma eco- '! '
'

,

. A ADOS" ABRILHANTADA POR cerdo.tes presentes, Mesa ,Aldmi- quim e Dom Felicio. se retira-
pi'h' 'as Í>�o.mesS'as de ho.je o. Po.vo. igualmenté não. eS�llec�r�.... 'i nomia líqUida de 6êrca. de 11 ,'PACO E SUA ORqVESTRA DE nistrativa e o. ho.menageado. Pe. ra!ll, sendo. aco.mpanhad,o.s até a

Além das elei�ões po.líticas o.utr'a, eleiçõe's' existen� Sã_o. e!ei- : 150 e 16�, milhões de dóla": II <
DANÇAS..

,ped'rp Ulrich, para subirem atlÍ po.rta 'principal daquele ill1po.r�
çõe's menos ba,rulh'Eintas, co.m meno.s faixas, 'meno.s carts.zes e ;�irL<l,a ores anual.s.

_

"
, ,..,.' , ao. salão. llo.bre no. Co.nsistório. tante noso.cômio. pe·lo. Pro.vedo.r

muito meno.s 'co.míclo.s. São. ·eleições q!iasi si)en,cio.sas. Ele1ções po.I
De _aco1rdO COlll_ \) Un·S. '" _. N O T A o.nd'e fo.i servida uma lauta mes� e membro.s d,a Mesa Adminis-

• '

'
. - 'i.., S

. .� '.' -GeologICa Surv:ey' - e o e-
o '� R,

.

es.erva desentl�en'to, ElelÇoes de, Co.nsele_nclas. entlmentos e :o.n�cl�nelas partamento- Nacional dt'! _

. de 'd!o.ce's, salgadinho.s, café co.m tr,ativa.
que' �gualmente.' se manifestam em esco.lhas e pl·ef\!renclas. Produção Mineral, nosso;; meSaS, nà séde do clube. E' indis-

Querel'ú um exemplo.? PQis s.e querem mesnla �quI vai um: depósitos .
de minérios' d�

.

pensável a apresentação da car-quaÍ .a consciência que jd!eixaria. de' indi�al: �a' G·rutinha C01110 a fe:rb "�0l!l��p!tG�tcá ��. 65 -�i?�' ...

l
eleita pela siillpatia e ,o. bem querer, da. p-o.pulação.? Quem ·.não. re- lhoes, cJe,':S'�?�EMa3c;l5�' d 0_, Çlil� íeira social ou o talã9.do mês cor",, corresJilPlldíl� a Co 'o as '�re,·
c'o.nhe'ce o.S bo.ns serviço.s que o.s preço.s reduzid()s da Grutinha

servas IP:tfridiàis;, O, chanl5.- rente.
prestam a no.s�a po.p�lação.? Quem ainda igno.ra que a Grutinha do ."quaqriláiero. -

de'·�ertóT..,
foi 'Criada não. para ganhar dinheiro. e sim tãõ m'o sómente gara localizado 'no Estadô ,-de' 'Mi-�
servir o. povo.�

"'.
nas Geráis, detem 23,5 bi-
lhões de toneladas do, to •

. tàl . acima mencionado. J!:s
ses minérios ,poss,*m o alto
teor de �%,. pe. ferro.

"

-CIN-IE-S-'A-"":-O-J""-,O-S-E--'.-",---PR�Ó-__"',X1M-,'A . ·IMANA t ':- �� -'(IHE '

, Ji A (l 'J 'O I IS Ét - HOJE
", .

"As�Perlpécias de um cai�ra trans'ormado em herói
/

'TODOS t·,. nac'ional ! ! / Mazzaropi em

•

DEPOIS. DESTA :ELEIÇÃO

,
"

,

,.

Dr. HAMILTON ,f. FERRARI
CIRURGIÃO

Avisa se'us clientes que após estágio. no. o.do.nto.clinica do. Rio'

DENTISTA

I
'
.._._,---� ,_,,� ...J

de Janeiro.. Atenderá exclusivamente crianças, a partir de 5 de

o.utubro., no. ho.rário. de 13:30 as 18 ho.ras. As c'o.l1sultas po.der�o.
ser mal'cadas pelo. telefone 3718 o.U diretamente no. IDeal à rua,

FC'l_ipe Schmidt, 39-A.COlllpras ...

Daí, daí po.t,qúe a. Grutinha vive no c'o.ração .kI'� Po.vo. .
...:._ Daí

po.rquE' o. po.vo. elegeu a Grut!nha co.mo. o. seu p.onto., fl\.vo't;i�o. _lie ..

------===:=o==,"'_-_===============J

"

ESRERADQO filME ,POR
: o'r

fRANK SINATRA - ELEONOR 'PARKER - 11M NOVAK em'

lHE �MAN WITH olHE _ GOlDEN ARM" ,

i'".'
. ,

::---

Produlida e Dirigidã '

�. p�r,:; ·OJ10· PREMINGER'

com Celeneh Costa - Carlos Tov�r Nancy Montez -
.

I Wilson·Grey Cauby Peixofo - Trio Nagô - Neuza Mari�
- ZezéGonzaga "Uma fábrica de G�rgalhadas" '"

(lHE ROIY �HOJ'E
,Robert ,Stack Joy Page -' Gilbert :Róland -: em

( I N E S �O J O S É DOMIN'GO

"NENHUMA MULHER PÕDE ,OFERECER
MAISOO QUE A DÁDIVA DO AMOR!

LAU'REN BA(ALL ROBERT, STA(K

i ,
CINE R I T Z QOMINGO

•

/

.

�"t*t
..

�'
! ��

-""

\!
•

t,

-ClNEMASCOPE
- . (

e COlOR-BY DE lUXE
-

'/

SAO
às 3 e 8 ho.ras

MAZZAR._Q PPI

CÉLENEH COSTA - em'

/

,CHICO FUMAÇA

- Ce·ns.: até 5 ano.s �

* ... '... *
-1'

/ às 5 e 8 ho.ras

DENNIS MORGAN

PAULA RAYMOND - en�

CONQUISTA. DO OESTE

,
I-

- Technico.lo.r -

Cens: até 14 ano.s

j(, .,. *
'.'

11I'''�
. - .�-

-7 ------, _

•

'às 8 ho.ras

R'OBERT STACK - JOY PAGE
_' GILB'ERT ROLAND e'm

PAIXÃO DE 'l'OUREJRO

Gens: até 1-'1 ano.s

.x- '-.1.. :*
'.'

às 8 horas

PRÉ-ESTRIHA - Pró.Constru-,

'çáo.' da séde ,própria da ESCOLA

TÉCNICA DE COMERCIO
",SENNA PEREIRA;"

GLEN FORD - FELICIA FARR
em

AO DESPERTAR DA PAIXÃO

Cinc'lllaSco.pe
Cens.: até 14 anos

PREÇO - Cr$ 50,00 (Único)
-x. ....... *

"i'

às 8 ho.ras

CIDADE DO VICIO -

GARY MERR1L
A. CEIA DOS VETERANOS-
�o.m o -GORDO e 'o. MAGRO
'3ANGUE E ESPADA

com

12.0 e, 1&.0 Episódios

� ,�__����--��-.���.."-��.��C�en�s�.: até 1� ano.�s,__����

N" ;'-11','. •
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7"'O MAIS ANTIGO DIÁRIO "DE SANTA CATARINA",

t '

,..- :'1

.: ><#,:: I
r <:

I

......

'-"'�:,,,i
,

'
,

,

/

�ralide "perlorm�nce'r -de triColer píaiími�:� dt:�Ie�a;�AUIàn. ! rrstorer'r-�� RO!�r �om três f� �-Ol �ais,
'Ienlos foram 8ssmalados por Tellll;, ValéM, HeNt" ,JtcpiRlfa<& ,1�"C",T, este para o� ca�ar.los, - Na .pr ellm_I�.- �, t� tlt,��"O

,_

,

'

, ,

'

3 ,.pmr.ID_O ÁYa:Lpol" 4x1. o B,o- chegou a fazer perlg�r:: Quadros: PA,UL�, R4;' jIlD, ,Sombra ,e All:on, BO

rg-eI:ia,
.Maelín, AdULO e, Zj!l.

perlen,ceu aos boquenses,per 5,', �

caiuva . continua a decep•11 vitória do adversário. MOS -:lVIauro; ?_e�ar"��-,I CAIl)VA
- ,Ibere, .Cesar, ckY',i '

.. '" '

,,'
'Diante 'de um público re- o Paula Ramos' vencende cionae, 'No cotejo de 3a fú: Juiz: Gerson Demaria, ri e Manoel; Valérto.e Z,Ü� Juarez e Caríoca ; NIlson e r. Prelímínar : Bocaíuva 5 x

duzido, tsrça-feira, à noite, por 3x1. ra' em- nenhum momento (com bôa atuação. ton; Joquinha, Telmo, Hé-tOlimpio; Rube�s, Laran- J;>aula Ramos 3
,

jogaram Paula Ramos e 'Vem a etapa eomplemene �,
-

"'1' d C" tal' e o Paula Ramos, me":' ,

Bocaíuva, pre 10 o am-

peonat-, de Profissionais lhorando sempre, domina

que a:eixoii de, ser travado toda, a, cancha" não dando;

na tarde, de, domingo por chanca alguma.' aos "caná-

!

mctívo do máu tempo. rios" -que uma vez' maio

sentem--se impotentes para

acertar o conjunto. E, as

sim, aos' 8 mínutos o esco....

r�' é elevado para 4x1, mar
cando Amou. :tlrste-, aos 20 ..

� .;'
minutos volta a marcae;:

Aos 40 Joquinha amplia a

c:

��----,--------�.�
-

SI

Iniciada a partida, logo
aos 2,mhrutos de ações, in

vestindQ os, trícolores, fa
lha Iberê, defendendo par
\ ,

'cíalmente uma bola facil,
atirada da' direita; avança

Telmo e: i.�,Putsi�na o ba- diferên'çã' e ,aos' 42 de novo
,

',Ião para o fundo das redes, Ailton burla _à' vigilanc�a
inaugurando o' placard. de Iberê, assínalando o

,,'

Aos 19 minutos voltà a 'tento final trícolof, A cOJ),- F'UJEBOl, ""';;0 '"
,

-

<

43 Deodoro sa Fone 8'14'-:'"
marcar o Paula 'Ramos, tagim� é en�e�ra,d� a,os

r

I

COLOCAÇõES DI)S CLU; "tentos= pró, 29 cóntra-; .Dc- _. ,_�_ ___;:...-__

'sempre com mais presença. por ínterrnêdío de -2ac'�,
BES .: ':'-'_

,

ficit, 12 tentos"
'::'-

I'
-,

:.�:,�:�:�:'. :o:� �;;,�:!�!�� 7X;e;� uma' �p�t;r��nce:' gO�'o1,O:,yj:!,:�0� 'de!'�01;�f"lZ,9j;,'ggs _ �,���:��,�e;,' L��!l���9,�,<.· � ',' ) ��:��; �o�:· �:��,�,!;n�;:: ,::�:,:eg:l��7;1 ,�de c�assifi--.� .,," -,.: '. ," -

't'· ,:;. Iêndida o petútã'(J '. pall- , '�,. ,
• ,,'

_",' "''::
"

',o'�: -

,"�.'" _:"':�:.," .----'' 7 -,: ':disputados nã manhã dê do.' ,1.0,i,lug.'ar - Vase�,. "com,'os':p.l�afanos aumen alil':,. a, exp, '

,;" , ,21 poatos "ganhos 3 perdf+ patecs; 8· deFfovãs; -6, pontos FC á' d 1935 que »Ó, '

' "0 _,

h ·to 'I ín agora sob as ol',den� " ' "
,

' 01 no n'o : e "

mingo, o, Vasco conquistou '9 primeiros,' 2 'segiindes, ],.diferença com um ,om alo,. _

'

. " _: 'dos; 3-J.'.tElntQ.S�pró, 13 con- ��l!!t0s-, 18, 'perdililos;clS se realizou O primeiro Carn- J

$01' de Helio. Aos- 4,3 Za- do goleiro ��llO, Todos os
't'ra:', Sàldil, 18. tentos -pró," 2,:t cºnt.p�,; Da' , -oo�iJhàmtemente a compe- terceiro e 1 quarto,

- '

,

d t· ,10; � traba ." peonato brasileiro de out-
't·, -, iand ao públíco, 2'0 lugar _ Botafogo' cky, sempre- um espan,,'taFhó. setores () t:lc.o�r ,�:', -

'

't t t
'

-' iÇa0 ,enseJ_� o , II '"' • , ,
..

2,0"..,- Fi71\:MENGO·-..-.12 fici i.�15,! eX! a-%'�':;"""':"'">:i-·':;". riggers a-4 r,e!n.os, A jirov
'

.,' ':',
'

'_. ',.
'l" 3"

.' t..Para os gUM'da-valàs, con-J lharam como poucas v.ezes.,
. , , .

.......,
"

'

,�,' .' OLARi�-'i2'., :� ". '�::,- ,,'

..:-"" �,.�"_" Jlma-':V,lstal.1de sUlJ,g:, p,oJ:líqbLl' ,com pr�me'lr(}::;, 6 segun"I I Jogos, 8 vItOrIaS, 2 empates" 10.0 -

�',
'

" fOI venCIda pelos gauc1ios, -d' ,. C _, d' 1 uinto"signa o' prmto inieial dfJ,3' rehabilita-ndo-se ·comp e,
-.

, .' ·t'· 3 ates- / 3d.�.s. para 0_ prOXlmQ am os e q .v.,

I 2 derrotas; 13 pontos ga-'f Jogos, O VI orla, E}mp "

com O tempo de 6'52". No
'

"

'. '

'3 () 1 E I N'boquenses, terminando a t,.amente de seu insucess'), '., ' " " ',,'
.

, t
' "_ .... p�.n3)ttr�C{lIl'l:oca,., .' ugar '_ sco a a-

- nhos, 6 per,dId,os; 37, /ten�tos

19
derrotas; - 3 pon os ga

ano 'segu.inte os ,rap,aze� "',
"

" 'f':""
,

Primeira ,p'arte da luta com anterior, quarido perde,ul' >�' ,,' , , d'd '. 13 ten'" ' "

.
. N � qua,dro" de, cJa�sI l�a , vaI, com 1 prinleil'o,.:pro.. 'll 'co'l,ltra,; Sal�o, 26. "

nhos, 21 per 1 os,�
, .

sulinos 'repetira;_m o feIto �,.-o 'n'
- Bo--t f o 4.0 ,lugar � Flàmengo,VfN,',CEU O ,MARTIN:ElLI OPA'R-EO 3.0 .,.--' AME'RTCA �'1 tos pró, 4� colltra; Defl-, com melho];', tempo: 6'36,2/ ?oes de reg"ta, o

,
a AO:' ,:

-

• , •
-

e

"

• ap:a:reee- nO ,segtundo "pos.o, com 1 SegllIl,do, 4-,terceiros"'Jog,os.,-,7 vlto,nas, 3 empa- Clt, 27 tentos" lO. O m�lhor�tempo fOI alS-' '., . ,
.

• , I
" : '�', ,"

'

"', ...' t'Ih
.'

, '" com 3 pnmeIros, complt:- e '2 quartos.'TRANSFERIDO
'

, 'tes, 2 de!,'rotas; 17: pontQ,�, PrinCIpaIS ar I anos
-sinalado '1>e'los paulistaã, em '- , ,. - c,

,I' N "1" :�.o 1110''',':',�,_,," Gu,an,abata,
"

", "

. t
�,

'd (Fl� Lu"
' tanllo- a, '�].SCQ a av.a a .u ........ '

"
" '

,

.' , ganhos- 7 perdldos;' 29' en-, Dl a , amengo, ..

1940'. 6'1,2". Este n,no a . .' ,'. . 'J"'-, t" _.
.

. •

I' ,

ad" 'd 'tó com' 1 segundo,:l terceiro tíC'onforme ,'notic��OS, Ilo:ado,
e dO,Clu,be Nau_�co 'tos. pró; 13: con,tra;, Saldo, (Portuguêsa) e Nilo,(Amé- prova'foi veIlcida peloB,c1i- :::.a

no qu 1'0' e.t
-

19ual'to ....realizou-se na' manha ,de Rlachuelo, que ,fecho� ,a, 16. . '.

-o'
.: rica),ll riocas 'q'ue 'se' sagra:ra-m '1il'i�''di 't t' d

'

,
'

6()" lugar - Ica-raí com 1d�mingo a prova de ioles a raia. Boa spu a, en o, a 4:0 ;:_ BUTAFQGO"� 12 Didi �(Botafogo) 9
campeões, " tendo os catari· CLASSI'FICAIÇA-O GERAI,

'

, ,,', - t· r d" �', .. '

'

• segundo � 1 terceh'o.quatro remos'co,m patrãO, guarlllçao mar me ma :"- 'J"O'gós',',''1, vit{lria�, 2 ,émpates, Pinga, (Vasco), Zé Hen'
n,ens'es obtido o 20 luga,'r.,

'_ '/
,

b
-

, pel0.s,,�e.sultad'os da's pr.)- 7.0.' lugar - São Crista-classe .estreante's, trarisfe' 'monstrap,o om prep�ro;3 derrotas; 16 pontos ,gij,- !riquê ,,(Madureira) e Bab�
I

' oi<' * *

lt d é TI t ",
vas realizadàs, tetp.os o se- rY�o, com 1 seiundo.ri?a do an�erior dpmingo físico, r�s�, a o, 'a u-

,nhos, 8 perdidos'; 30., tEm"" ,(Flamengo) 8
. ,,' !miUliY ott.<r Jordan, gló-

";-' por ter -sido anulada sua. ral, de m�Ito empenho nos
to:s pró, 15 contra; Saldo, 15;' Vãldo (Flummense), He-

;ria:. da na.tàção paulista., e: ;
,

'

"

" ;'. ' 'o': '�,I ,�",
.. _

. sà;íd�:: CQmp,eti.ram �s �rês treinos
..E_Is como �Ql:mo� 15.0 - FI,.UMINENSE -c 'lio G��z (São _Cristovão) e,

orasileixa, Já obteve doifi' ASSOMBROSO: em 153 )01,05 obl,ve o�·-�1Ub�s da p!-plta_F, ·t,êndg' o Ia gUarlllç�o vencedora, J� 12 jog.os, 7 vitórias, 1 em MoaCIr: (Flamengo) 7
, ,.i pe:l1'ta'"'.Campeonat.os brãsi- 'n.' '- ,

C'
I'-,..:: -::>' '

bell da SIlva Furtado: h- pate, 4 derro�ãs; 15 pontos Quarentinha (�otaf(}go)s, 'Íeil''os',de nadQ de peito (100 flve ,Ocla-Campeao anocaClubé NaIQ't,.ico" MRrtinelli m",oneiro,,; Irineu, Alblero
'd 18 'C 'b·t (B cesso) 6'

,

ganhos,- 9 perdil, os; , ,_a rI � o�'su .

,_ ,metros); um tetra-campeo- 15A I".completadà os mi.l metros voga; }Vilson Del Paz, !?o::. tent�s pró, 13 contra; Sal- ';Paulinho (Bot,afogo), :n;todos400�trosnomes- ,V 'lonas.regulamentares à frente do ta-voga; Marcos Brígidl)
do, 5. Henriq�e _(FI�meI}go}, Sa'� imo estilo e de 1�4t()' a 1950 RI0,�' (V. A.) ,_ O; jornada, que tev� inicio n,i,

Clube de, Regatas AldfJ sota-prôa,' e Mário Rogé-
6.0 _ PORTUGUESA _.,'óárã (Va�c-o), 0.sval'de, (Ma não; f-oi d�;rrotaào' uma só sensacional feito registrp.- temporada de 1951 'e q_llêLuz', qqe fOI o segundo co- l'ió Schmitt, prôa. 12 jogos, 6 vitórias, 2 em- dureira), Rubens (V�sco.l :ve� �os 200 metros'; ,também ,_do ,pelo F;}amengo, ao se culm!nou. na de 1958. E pa

pates, 4 den'atas; 14 pontos e Jae.! (Flamengo) 5
no mesmo estilo. Vários ti- sagrar octa-campe,ão de tª um,dos lados dessa cam'

ganho�, 10 perdidDs; 27 Arqueiros' mais vasá,dos ': tu.Ios sul-americanos possui' i basket��ll, 'encheu de, júbi- ,panhª, 'que tev'� 'U,O técni-
tentos, pró, 28 contra; De,- Valter (Olal�ia) - 8 jo-

o renomado nadador patrF ;'1<f a 1íoÜo's'Oos 'd'i,rigente's, as�' co' 'Fog.o S,oares ;e no �onsa-

fici.t,.l tento.., gos,29 .

.

sociados "e torcedores ru- 'grado Alg'odão os seus, ,CIO.
A ewu'ipe. d-o Santos; me:;:' 6:°....;... Po.,rtuguesa· de 7.'0 _ S. CiuSTOVÃO -:-� Antoninbo (Portug�êsa) '" '" '" , broneg.ros.' principais artifices, é que�o':pe:�de�do'; .p�ra - ó Táu- Desportos, 18 '12 j�g��,' 4 �itÓri�s, 2 em- -}O jQgos 22

-

Damos abaixp Os nomes Trata-s.e de uma façanha. :varn�� de-dvar, apresentan-l?até: êont�nua; liderando o 7.'° - Nacional, 19 pateS, 6;MrrotÇJ:s, 10 pontos Humberto (São Cristo..

'co�pletos dos scrâtehmell das mais destacadas, já. do o total de jogos oficiais
Campenriato }Paulista de 8.° - Botafogo e',.!��-· ,g'8.tlhos} '14:, p�,rdddos; lI) 'vã�:)'- iO'jogos 22

'" catarinenses de 1928 que que, o popular grêmio con- (de Campeonatos Cariocas)'
Futebol, com 7 pontos pe;:-- té, 20 tent(')s� ,pró, 25 cp�Úra; Ile- Zé M-àr-Ía (Bonsucesso) joga,ram contra os parari'aen- • seguiu ,'igualar o sucesso disputados a impressionàn"
didos: �Ef está, agora, a 9.° - América, 21' -ric-it,,6',tellto�. -.' '�'9 jogos '19 -

.
!S'es petdendo por 8xO: Be- .do Flu�inense, 'Seu tradi- te soma de vitó-rias' ,-alcãn ....

classificação dos c.oncor" 10 .
.0 - Guaraní, 23 ...,

" S:a' - 'BANGU _:. 12 jo· EH (MadureD:a) ,;.._ 6 JO- nedito ,Clljrdosó, Nelson cional, adversárIo; "portador ,Ç!l.dl'ls-e o r�dllz�dí.sshhO nú:"
rentes ao cetro band.eil'an.. 11.° - Comercial €i Pom'::

,gelS, 4 vit9ri�s, l,�mp�te, 7 gos 18
_ Araújo, Pedro Mello, An- também de idêntico laurel, me,r.o M 4el'rõtas.

te de 58: : te Preta, 24 ,derrot:;ls; 9- pontos" ganhósr· l\{auro' (Canto �{> Rio) tô!,lio Bezéra, Elesbão nos certames de 1920, 192]'-, 15'($ VIT,ÓRIAS � 3
1.0 - Santos, 7 12.0 - Ferroviária'.,25 ,

l.S. pQrdii.c;lrb's'!; ,�t�ntos pró, 9' jogos ,16 Pau�o ,dá Silva;, Ward.�mar 1922, 192;3; '1924, 1925, 192j}�' 'DERROTAS,
2.° - São Paulo" 8 13:0 - Jabaguara; 29

,21 contr�,; Defif�t,." 9 tet:t= Ubiraja.ra (Bal1�R), - 10
Alves Gervasio de Cárva- e 1927.. Alguma coisa já foi O �laméÍ1.gb, at>,

,

,ensejJ·
3.° ..:_ Corinthia:ns PalL" 14.0 - Juvent'uS/e Por-: to'!!. '[ J�fºs.... 1,6 lho, Ândré Sada, (capitão), dita e escritâ' em tôrno ,do' dos oito títulos ,obtidos, \es-,

lista, 9 tugnesa santista, 30, \8,0 - CANTO DO....,... Rlq '. ,Apitad.ores
> J o ã o Russo Aristide,'l espetac�J�r, ,êxito do F1a- têve em ação' 153, vêzes,,

4.° :_:�P�lmJliras, 14 15.° - XV de Novemblo ,_ ,12 jogoS5 4 �itórias;:1 ; Os que �ais partidas di-, Franc'allacci e 'Hercílio Ro,- mengo, ,o, que não imp,éde ganhando nada menos ,d,){)})'':::''_'��l;oe$te"é�xv de (Jau), 32 f,�m�ate,,;7 :derrot��;'9 po�� rigiFam foram: Amilctn sa.' ;,
,.\ I que se atente para 'outr�; 150/p�.rtidas, contra 3 úni-o

-Novemli>I;o' éPira�icab-a), 16 16.1:1 - Iph'anga, 37, 'tos' ganhos, 15 púdidos;, J3 Ferreira, ,13 vezes; ,E'uná- :

facetas dessa empolga,.nte cas den'"otas,
tentos. prô, 22. contra; D��f-, '�pio de'-Queiroz, 12; -Anto�

Ó T IM"A ( O L:O .( A ç Ã Q � ,cit" 9' 't�ntos\ ,,' ::', ,ni� ,Yjcez e Frederico. Lo-

c P,recisa-se' de um ,auxilia'r, de Escritório, para expedienté ; 9.0 ........ BONSUCESSO ......: ip'e�,.j) 'v�zeg. l_.
integral, quites com o, serviço militar, datilogrMo, com, ' 12 j9g<?s;� 3 �itó�iasi O"·;éll1" '.-

-

Arrecadação
bô-a,redação. '::'� '�te�)'8 derrot.as;:,6_pontof�'· Até agora foram arr,eca-
Tratar na WALTER" LINHARES PUBLICIDADE; Rua Fer- '

, ", iahhos; )tg-·';��rdido:s.i' ,\l1 dados Cr$ 30.152.863,00.
'.

,I

��:,-.r;-:,!�- �

c fít:.!iT O
METALURGICA

. ATLAS $/A

" '

COKIINUA A HEGEMONIA, DQ VASCO
NO REMO

Dos, 13 páreos disputados o Grê'mio: da
Cruz" de MaUa triunfóu-em, .neve

./

I
'

o. SANTtlS foi lJitiLo 'peto Jaub,lí,
mas,ainda é·lider·

'" FO'RRO
,

"

Precisa-se de uma f\mcion'lir:ia p,ara..(j cargo de

Ec().nô:"�ica no ?ducandário S'anta, Ó'a!�;�t\'à. 'Pede-se re-
ferenc1as', e, paga·se hem. ,,' ';,

"

,
,

� TrataT à 'ruà SaldanÀa.\iVla'riRho�'·.8'4
'

, :. .,'-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Aprovado pelo presidente da República o plano Maranhão, Alagoas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Para ná, os primeiros Est��

O
.

Mundo' Perigoso das Crian�asObserve um pouco os jetos cortantes devem estar síveís às crianças, que tem

I
existem águas estagnadas,seus filhos. Como tôdas as I sempre muito bem guarda- uma atração tôda especial formigueiros,' casas de macrianças, devem andar sem- dos em lugares que ríquem por elas. Encontrando uma rímbondo, cacos �e vidro

pre procurando fazer al- fora do alncance 'das mão- escada armada em qual- ou pregos enferrujados queguma "arte", estejam onde sinhas buliçosas. O mesmo quer lugar subirão na mes- possam ferí-las. AO animaisestiverem. Preferindo brin- deve ser feito com os remé- ma hora até o último de- - domésticos, que costumamcar nos lugares menos con- dias, os inceticidas e os grau. : tomai" parte em suas brín-fOJ;táveis, inventando tra- produtos usados comumente '

cadeiras, devem se examina-vessuras perigosas, mexen- para limpeza com o água

I
Os lugares onde brincam dos periodicamente e é ímdo com águas,. poluídas, sanítaría e a soda cáustica. devem ser examinados. De- prescindível que sejam vapondo o dedinho fias toma- As escadas devem ser guaro. vemos verificar se apresen- cinados.' As crianças quedas elétricas, subindo em dadas fechadas e, se pos- tam condições higiênicas não tenham em casa um

arvores, saltando muros, sível, em lugares inaces- ravoráveís, se por perto não lugar conveniente
_
paraprovocando os animais, a- brincar, o encontrarao nosbandonando {JUalquer brín-' I Parques Infantis ou Jardinsquedo à vista de uma te- ... ,. "-

da Infancia que oferecem
soura ou de uma faca. Ma3

as melhores condições paraisso tudo é natural Costu ísso, Lá poderão fazer exer-
mam dizer mesmo que ,é cicio ao ar livre e brincar à"sinal de saúde ... " vontade, com crianças daPor serem assim, é que as

mesma idade, num meiocrianças precisam de uma saudável contando com as-proteção constante de tôda sistencia de pessoas de res-
a atenção e do maior euí- �,

ponsacílídade. Essa é a me-dado possível. Numa casa
U RO DE 958 lhor maneira também de'

FLO,RIANÓPOLIS, SEXTA FEIRA,. 10 DE o TUB 1onde haja crianças, os ob-
.....-----------

evitar que, fiquem bríncan
.do na rua, correndo tôda a
sorte de riscos.

'

Entretanto, por mais que
se tome conta de uma crian
ça, nunca é possível evitar
que leve um tombo, que bri
gue com as outras, que se

ja mordida por algum ani
mal ou, enfim, que apre
sente algum ferimento. O
principal

.

é, portanto po
'dermos contar sempre com
tudo que for preciso para
cura-las na hora, evitando
males maiores. O tema da
Semana da Oríança deste
ano: "Prevenção de Aci-

. dentes", instituido pelo De
partamento Nacional da.
Criança, visa justamente
alertar e esclarecer os pais
nesse sentido. Todo, e qual
quer ferimento deve ser tra
tado sem perda de tempo,
para que nenhuma conse-,
quencia desagradavel dêle
possa resultar. Qualquer ar

ranhão, por menor que se
ja, deve ser desinfetado.
Seja onde fôr ;__ no cam

po, na cidade, em casa ou
no colégío - as crianças es
tarão sempre protegidas se

puderem contar a qualquer
momento- com .o essência!
para a cura 'dos seus feri
mentos. Há muitas manei
ras de assisti-las de cerca
las de segurança, e a pre
venção é sempre o melhor
que se pode fazer.

Se as criancas estão sem
pre a procurá de brínque-.
dos perigosos - os adultos
responsáveis por elas devem

estar, sempre prevenidos ps-.
ra, que, em qualquer even

tualidade, estarem aptos a

prestar-lhes uma assi�tên
cia verdadeiramente ·eflcaz.
Reportagem gentilmente

cedida pela 'Johnson &
O nome' mencionado com fre- Johnson/ do Brasil.

----,.-

quência é o do Secretârio de .'.II!!II!!!�!Il'!1!�IIIL!!!-�'�!I1�-�_iml!g;
Estado' adjunto a' cargo dos as",

I�!-" r�'�,

suntos econômicos, Thom.as C. '
'

Mann, mas também há sugestões'
•

de! 'que o delegado poderia ser' o

su'í�-;;eQre'tário. C. Douglas Dillon

ou o dr. Milton Eisenhower, ir-

PLANO KUBITSCHEK
,

Levar a têrmo a "Operacão
, 1

,

,

'

de acô rdo com a data de 10 de

P
.

·

a" ,I novembro, considerando que, an-

anamer I(an ::ss �::�: ��;:' t:�;: ::fi:�::;�
para designar, seus representan-

�SHINGTON, 9 (UP) - O
/

Conselho da Organização . dos

Estados Americanos marcou pa

ra 17 de novembro a data, em

que -se reunirá a Comissão dos'

21 a fim de iniciar a procura de
, -

çõP soluções concretas para os pro-

Ih""" blemas econômicos do Hem lsfê

rio'Ocidental.
O Embaixador do Brasi l, Fer-

Conselho, e que qualquer repre

sentante' especial enviado pelos
govêrnos para a mesma deve sr

acreditado como membro da de

legação de seu país ante a Orga-,
nízação dos Estados Americanos,

uma grande expansão do finan

ciamento do fomento, o estudo

da ppsaibi lidade de serem cria

dos mercados regionais, a' con

clusão de' acô rdos de estabiliza

ção dOlL_ preços dos produtos bá

sicos e uma m.aior cooperação
técnica.

teso

O Embaixad6r braaileiro, Fer

nando Lobo, declarou que se sen

tia satisfeito com a-s notícias de

que os Estados Unidos preten
dem designar uni funcionárto

destacado par.a que o represente
na Comissão dos 21,' um funcio

nário de categoria não inferior'

à de Secretário de Estado �d·

junto.

nando Lôbo, anunciou que o seu

govêrno designará um homem A criação da Comissão dos 21

dê alto prestigio para represen- foi uma das recomendações prin-
cipais da Oonferência dos Chan
celeres americanos reunida em

, ,

Washington a 23 e 24 de setem-

tá-lo na citada Comissão, e· ex

pressou a esperança de que 'as

outras nações procedam da mes-

A Argentina, por outro lad,o,
propôs que ia Comissão estude' a

criação de um Centro de Ins

trução de Técnicos. Agrícolas e

Industriais, que são eS.fassos na

América Latina,

A Imediata constjtuição da Co
missão ficou assegurada quando
a Argentina, Brasil e os Estados

Unidos, os seus principais pa-

bro útimo. Foi nêsse grupo qUE',ma maneira.

Durante 'os debate-s, o Embai- o Brasil depositcu suas esperan

xador de El Salvador, Heetor ças de levar a têrmo a "Opera-
C preaidiu a pão 'Americana" proposta peloDavid: astro, que ...

reunião, esclareceu que a

comis-I presidente'
Kubitschek.

são E:spe:cial é uma comissão a,o O plano ,br.asileiro compreende

SOBRE TUDO!
A NOTICIA DE, PELA PRIMEIRA VEZ, NO :�

ORÇAMENTO DO ESTADO, SURGIR UM DEFI- ::
ClT DE 186 MILHõES, PREVISTO PARA O I�
EXER,C1CIO DE 1959, JÁ COMEÇOU A TER ':
SUAS ,CONSEQU�NCIAS: UMA PAVOROSA,:j
ALTA NOS PREÇOS DE TODAS AS, MERCADO
RIAS, MORMENTE NOS GENEROS DE PRI!\IEI
RA NECESSIDADE.

UMA BOA PARTE DO DEFICIT JÁ ESTÁ
_

ASSIM' COBERTO, POIS 1!:SSE ENORME AU
MENTO REFLETIRA 'NO '�ENDAS E CONSIG-' :'
NA,ÇOES", OCA_SIONAND�LHE SUBSTANCIAIf i:,

1, AU��fl.°·APESAR DISSO OUTRAS PROVI'-' 'I
D�Nc-IAS OFICIAIS ESTAO' - A ,CAMINHO, PA· I�
RA-COBRIREM O DEFlCIT. ",

O POVO QUE TUDO PAGA. 1; O SACRlFI- "

CADO. ,

ra-.-.-...-.r--...--·--.·-·--.--·-·-..-·---.....""'!-·-..·-·...-.--·-·;.·..·.·.·.-.-.·1.-.·.·.-.-....

trocinadores, se manifestaram mão do presidente.

Estudantes apontam solução para
-

sêcas
, o V Congresso .Brastletrc de

I: Estud,antes de ,Algronomia reu-'
I , ,. ,

': nído em Pelotas, no Rio Grande

na do polígono das

'Nordeste, _,

alleas,

"r
-Os estudantes sugerem que as

Secretarias de Agricultura dos!
Estados, nordestinos criem De:'

elo Sul, pr�pôs que se construa

um canal desviando as águas
do Ri,o Soã Francico para a zo-

o , ..���
��w�_,�j__

JK marcará' data
:para ir a' 'B. Aires
Segunda-feira, quando es

tará de volta ao Rio, o pre-
sidente Juscelino Kubltis�
chek marcará a data. de
sua viagem a Buenos Aires':
Já estão convidados, para
acompanhá-lo, os líderes Ar
mando ,Falcão (Câmara) e
Filinto Muller (Senado). Os Departamentos de Irriga-
o Presidente encontra-sa ção e Drenagem estaduais deve

em Belém do Pará, de visita riam cont�r com equipes espe.às obras d.a ,estrada

Belém-j'cializada.s para incrementar e fa-Brasília, devendo estar dia
Tt .. -

d It
.

1�, sábado, em Brasília, de CI I,ar � Irrlgaçao .e cu uras

.onde
-

r�gressará -ao Rio. regionaIs.

nistério da Agricultura.
, . 'Autõres teatrais e Direitos Autorais
Elev,áOse' a 112 o número de tina e 1 na Alemanha ,e Bélgica,

respectivamente. No Bl"asil, Dis-
.

trito' ,Fe'deral com 8,937, Siro
,

P�l1lo, c'om 6,447, Rio Grande'

do Sul, com 1.075, Minas Gerais,
com 1.063, Rio de' Janeiro, com

505 e Pernambuco, com 454 fo
ram as Unidades que se desta�,
caram com maior número de

represen taçõ,,"s.

peças depositadas na Socjedade
Brasileira de Autores Teatrais,
em 1957, por, 82 autol·es ou pro

prie'tários, dos quais.. 11 eram do

sexo feminino e 7 de nacionali

dade estrangeira.
As peças, em sua maioria, ;con

iorme dados coletados pe'lo Ser

�iço' de Estatística da EducaçãQ

4e,stinem maiores verbas às E�
c;ol-as de Agronomia localizadas

1\<) polígono d,as sêcas para fi

nanéiar estudos' e' pesquisas.

e, Cultura, abran�iam temas ori-_ Ating.iu a mais de 15, milhões

.. ginais e apenas 8 eram traduzi:. de' cI·uzeiros a imp,�rtância arre-'
'das e 3, adaptadas. Seg'undo a '-cad:ada e� decorrência dos di

,na�ureza das me'smas, 96 eram' reitós aU1!Qrais, o que' equivale a

de teatro, 6 de radioteatro e 10 'um. aümento ,de � milhões <l�
- de outras categorias, Pelo gêne- cruzeiros em' r�lação ao ano, an
ro 46 eram de' teatro musicado, terior. Segundo. o -gênel'o das

53' de :teatro declamado, 8 de tea- -pe'ças, o teatro musicado apre

tl'O infantil e marionetes e 5 de senta maior rendimento, com

outros gêne'ros e não especifica.. Cr$ 852,50 por representação,
àQs. ,seguido do teatro . declamado,

com Cr$ 774,30 e do teatro in-

O número de representações fantil, com Cr$ 572,20. Quanto
foi de 19.185, "das quais 11.798 às casas de' espetáculos, as

for,am realizadas em teatro; estações de, TV "passaram, em,

3.343 em' circo .1.968 em rádio, 1957,. a li'derar aquelas _que mais
, "

1.102 em televisão, 807 em sa- contribuem para a arrecadaçã<!

IãO', . 328 em cinema e 439 em de direitos autorais, com Cr$_
outras caS;lS de espe'tJicuIQs; Das 1.143,40, por re'p.resentação, se-

474 representações feitas no es- guindo-se teatr'o, com Cr$ "',

\trarigeiro, 2�8 i,foram em' Por- 1.029,80, cinema, com Cr$ 588,40,
tugal, 108 nQ México, 32 na Fin: ,saljo; com Cr$ 495,70, circo,
lândia, 12 no Panamá,·9 na Ve, com 'Cr$ 266 80 e rádio com Cr$

. � l' ,

ne'zuela,8 no.Perú, 5 na_A_r_g_e_n_-_._25_5�,_10_. ,;_ ::_----_-�

Bôa Colocacão
, .. ,

• Importante organização precisa de empregadps do. sexo masculino, para. ,O serviços 'de escritório, com boa redação ell1 portugues, fum,e.em cálculos, ln\-

II
ciativa própria e c6n�ecimentos gerais de' serviços de escritorlO. Idade - 23 a

30- anos. Emprêgo- com..possibilidade de pr,ggresso e de futuro. Os candidatos de-
.

-

verão Possuir, pelo menos. o curS(l) secundário completo �u cursando. C�rtas in
dicando i�lJ:deJ _ca,pacidade, experiência e ord.,enado .,2eseJado para a Calxa Pos· -

tal 62, nesta éidade. / � _

1Wt'O._.(�()._.IJ.....Q�()....O�()�')��(:__.,..�(1.-,().-('.-,()_

,

União Catarinense de·Estudantes
-

NOTA 'OFICIAL _

I

A União Catarinense' de Estudantes, conster�ada pelo faleci.
mento' de Sua Santidade o Papa Pio XII, lamenta o�apareci
mento de tão preciosa, vida e expressa o s·eu mais profundo pezar

pelo ,doloroso. acontecimento.
Na 'oportuni<\hd\l, declara luto oficial por três

Flol'ianóp!>lis, 9 de outubro de

_ : NALDY SILVEIRA

Pte'sjdente da U, C, E,

(3) dias.

1958

. Exposição de Quadros de Rembrandt
Enviada pela Divisão de Edu

cação Extra-Escolar, do 'Mjnisté
rio da Educação e_ Cultura, deve

chegar a Florianópolis �o dia,15
do corrente uma e-xposiç�� ,de

te�las de Rembralldt organizada
pelos serviços especializados da

UNESCO. ..
: !'� [.,sr

A exposição, que �stará em

Flol"ianópõlis a, cargo da Direto:
ria de Cultura, déve ,demorar-se

entle nos cêrca de qumze dias,
devend,o em seguida 'ser ,envia

,da, p,ara Pôrtq Alegre.
Durante a sua estadia nesta

Capital a exposição estará em

mostra no Museu de Arte Mo

derna, vindo do RIo, espedal·
mente para côordenar- os trr

balhos. a pr_ofessôra especia,liza�
da' D, )\fARIA BARRETO,

.

....__
"

dos beneficiados com a campanha
Aprovado pelo presidente' da

,.
demias Rurais, di Saude, da

República, vai ser imediatamente Criança e' dQ, Ser��
.

Bspecial
posto em prática o plano

elabOra-,
de Saúde Pública espalhados

do pelo ministro da Saúde', para por todo o país,' serão emprega
a completa rradicação da vario- dos na luta contra a varío la, va

Ia em nosso país, já nnunciado, Finando as populações dos ln

em linhas gerais, pêlo sr, Má _ cais onde estiverem lotados,
rio Pinotti em recente en tt-evi stn

,
'

concedida à imprensa,
Segundo o plano, os trabalho,

de combate ao mal terão início

aos Estados do Maranhão Ala-
,

gôas Rio de Janeiro, Paraná,
Rio Grande do Sul e Goiás, con

tando Q Ministério da Saúde
com uma verba de 9 milhões

Brc'vemente, a campanha es

tender-se-á aos demais Estados

_da Federação, acreditando as au

torfdades qué dentro de alguns
anos venha a estar completa-
mente 'extinta em nosso país a

varíola,

'- AHás, dentro de mais alguns
mêses deverão também estar em

funcionamento lnboratõrtos- da

Organização Pa n Americana de

Saúde em Recife e Pô rto Alegre,

375 mil cruzeiros para êsse r

AÇÃO CONJUGADA
Todos os departamentos do Mi-

nistério da' Saúde vão ser con

vocados para trabalhar na cam-
fabrícando vaci nn sêca, ma is ef i

caz contra a varío la,
panha de' vacinação em massa,
funcionando com uma ação conju

MADEIRAS PARA

JCONSTRUCÃO
IRMÃOS BITENCOURT
(AIS BAOARÓ • lONE IRO?
ANTIGO DIPÓSITO OAM�:_,!'

gada não havendo
, , portanto no-

vas nomeações.

,Assim, além' de suas obriga
ções normais, os funcionários, do

Departamento Nacional de' En-

M$NINA COM, O BRAÇO FERIDO SENDO TRATADO

Depois de elei
to por uma coliga
ção de partidos -
V.D.N. - P.D.C.
·p'.S;P;-P.T.N. -
o sr. Irineu Bor
n:hausen, mandan
do os aliados aos

.raios que os partis
sem, cantou, vitó
ria: fomos. SÓS às
urnas!

Esse SÓS, a que
alude,' está . muito
claro: êle e o GO
VÊRNO, isto, é,
uma úniC14 Ullida-
'de política, parti-
dária e econômica! 'I

Mons. FREDERICO II()BOLD
'-;_,,____.•

_.

- o"� ,

Vigário Geral r __ ',!!..!!IB�J�l!I!II!_!.!I�iI�.!..!!ll!.!.!I!�!t!_ �__�'�::_Lr��:_ �__�

( U"R I A ME 1l OP O L I JA NA
Ielecimenío de Sua Samidade o'

P A P A ,,p I O ')( II
, A Curia Metropolitana consterri.àda ante a comunicaçlro que, ,

acaba 'de receber, cumpre � doloroso dever de levar ao conheci

mento do", fiéis e da população em .gerat da Arquldíocese ,
o lfale

cimento, no '�a 'de" hoje, na cidade dei Roma,)de Sua Santidade o'

Papa Pio XII,
I _

.

Comunica, oU,trossim, que no dia 16· deste, serào celebradas,
na Catedral; SOL'ENES EXEQUIAS pela- alm,a de Sua Santidade,
para as quais serão convidadas as· meretissimas Autoridades, e,
por esta os fiéis et a população em geral. Nessa' <>easião será feito
o elogio funebre dOi glorio�o E.xtint<>.

Ao fazer' esta comunicação; recomenda a Autoridalle Metro

politana a àlma' eleita de Pio XFI às �rações' e sufrágios. de tod<>1!
os fiéis � pessôas de bôa vontade.,·,

,Florianóp'olis, 9' de Outubro de 1958

•

viagem â
,<,

vista I!
.'

(-

pagamento
. t

em suaves

mensalidades

agência

Rua F�lipe Schmidt, 24
�ones .

2'-11 e 37-00,
<i..._"-��i�tíe,:::jõh�/�....._,...:__
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




