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o Grupo incu��id�'de' seus"'::es- 'tes nec!ssártos à veiculação .de

t��as. fixou ,uma.. dire.
triz referen- \ prodÚios allmentíclos de

..
�rgiet\l

te a in'1e8timentos e .financi!!; animal, ,bem como a revtsae das

mentes, os. quaís não devem ser tarifa,s., cujos' preçdll . elevados

encarados. de' modo genérico e não estimulam a produção; Tat:n

sim pelo Bancc do Brasil em bêm sugeriu �ra·tamento. especial,
épocas uropícias. O Conselho de- na pal'te de tadras, Vara·.o trruts-

Observaçêes dã "Tabela A" ane-
- d� facilidaâes para OS f�briean- ve elaborar e apresentar àquele porte de fertili\1antes, .fungiC��.

xa ao decreto n.o 43.711; de I tes .

de maquínarja eSllecialiia�a; e�tabelecim.�nfo estudos para ea- das e inseticidas e- produtos bâ-

17-5-958 seja excluldó, o valor tais como financi8imento a maiOr da região, focalizando suas no";,. slcos para ,o preparo de' rações

� vasiÍhame e da' .e�b�lage;,. pralo .aos adquirentes, hem como' cessidades e sobretudo, a opor- : As -teses .apróvadas pelos Gru

desde que debitáda em .parcela vantagens. cambiais parã ri sua . tunidla1de de 'sua eoneeaso.
r

, pos 'de Trabalh�, no entanto, �i

superada �'��lP seu justo velor, importação. '

'

\
O GTupo firmou· ainda p:onto' carão ainda sujéÍtas a.;aproy-açã,o

O mesmo Grupo apr�êlou uma No que diz respeito à. índus- de vista quanto à necessidade de . das Comlssõeá' Gerais e, final-

d . R' G d d S 'I . . tríallsaeão de car-nes e gorduras melb.orar o .sístema de transpor- mente pelo Plenário. "

e Paulo no sentído de que, ná a\)li- tese' o 10' ran e o u VI-" ., '", ,

::,;:2�:::;.:�::��:j:i:: �:!I:��'�:;�'i��::�::: '�:.��:2::::�S:!:.:�;I"-"D··"I:·r·e····I:t"(fd"·e···�·"'·R··íJ·e··�V····I"d···"e·"�'-ciorial da .Indüatrta ,e com <!- as- m_o.' nos têrmos do disp�sto nas O trabalho recomenda a adoça0, -

--------....... - .........---..........;_-__--.......-----.......-'-' f " .

O' MAIS ANTI ao DIAltIQ DE SAN'Í'A CA TARiNA
-
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-
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'No último discúrso� politico, 'p,rofel'ido na convenção pessedist'a de-15 de

junho do corrente Itilo,' véspera do.aeu trágico desapa�e_cimento, Nerêu _Jl.amo,'j
pregou uma campanha ��eva�a pax:a o pleito, que s� aVIZ1?-hava. .

. A sua memoráveloracão propugnava o respeito mutuo .entre partidos e

candidatos, com(l)·próva� eçlúcaç�ó ci;vic,a dos catarinens_es..
.�. ."

'

Naquele hino à ter.rr� natal, o grande Chefe, ao tratar do pleíto, so ad-
. t� mítíu, como ressalva, no. rigot' da propaganda, o direito, de revide.

'.
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. �;n, q�:�:�!��:��:�:�:�Z��i�;::ir;�o��r���::r�?ir::�r:::i�:�::� .

l!!!!!!I!!!i=!!!!!!I!!!!!!!�!!!!!,-!�!."!·h�'::!.!��;i:&J I' ra desfazermos a intriga, atit':lda<até do-púlpito, de paróqllia,_. vizirtha,:-de ser::o'
.
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" _ � nOIiSO ,canl}idato maçQn �êle,. seu irmão Joaquim, e diversos outros .íntegran..

DIRETOR: RUBENS DE #,RRUDA RAMOS . � GERENTEj DOMINqOS F,::D_E 4f!JUiNÓ"! tes, das càapas do P.S.D.··.... , .

'
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• '.'", � ; <". Do sul vinha pior: os eleitores que não .escendiam sua: determinação etn
�DIÇÃO DE HOJE: 8 Páginas - �r$ 2,00 "'7_ F_�ORI�NO!:.OL IS, 23 DE _@l!TPI3RO DE 1958 I votar em Celso 'pas�araIP a ser 'excomungados! ,_

_
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I
A contragostO' usamos do. direito de.. revide, opot;l.do \ a verdade contra a·

",'05' EE. OU.' prel'e'� ,O' ·d·�e,'-m'-','_ p' ·e.-dr·•. I·,.. r'-'· .a·. -·.r>·.·I,.·.O·...:0'.ç._...
'

i.,'·0'.'....•. E!?��:=�·�����������éo�.����r��::.::.
"

' " O. sr. Celso Ramos, face à;inçrepação patranhuda, limlt9u-se ã não.. admt-
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" • til' mistura da sua religião l'(\In assuntos pqlítiCós.·-

a's orço'a's a',-cl_o'na_'I�S- ,as.,_. '-:,',' -" 'I'n'.•
-

-',-,s-as- i· 'Os s1's. Brasilio' '(deap.e! mMônico ao-dedo; é Amim, sem po.derem negar.
- 'neles a qualictlilde que· o .sc,u partid!) emprestava 1I.OS adversá.riós - muniram-se

I
de- atestactos qlle lhe �ava� au"réolas di�irias! E foram el,?itoS! .'

.

WASHIN(_lTQN r=-' (�P�U .
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. !lJ..' pe1<,l 1t6Vêil'\b-, �� 'Repüblica
• 'A J,"azão de este' jorIinI hàver acolhido matéri!l reJere�te a esses aspectos

_ Q Presi.dente EiSénJ?;ower '., -em
.'

, uemo,- ,da-.China. < .•.••. ,-•• ', da ú1tima campanha fica aS!'im'explicada: ? direito de revide, co� a vel'dad.a

disse hoje que os' Esta�os '." .

,
,

.

'. "

. McElroy' qualifico,u de ,oposta à' falsidade.· '. ': 1
.

.
. .

'

Unidos' não tentarão com- ,

. .

..
_.

.' � '''hícQeténte'''' ã notícia· ,de _ _

.

Diante 'daS' acusaçõ'e§ ,1evaIita�s contra candidatos pessedistas-não. podia-
pelir

.

a República da China moy
�

ta com �. imprehsa. o' , que êle,,- tinha pI"ê)cur!l-d,O.
I I.. },'p:os"óovia;mente, sUenciaír•.

'" > �. '.,
. r

.

d' Ch' K
.

Sh' • '.'
- A ca,mpanhtt, .antes dpf�as,,-ac.4sàções, decorria no mais �lto nível. ;Nãoa redUZIr�'11uas orças em', Pontos de' vista similares

,

ElIl 'Manilla, �onde se acha p�rsua, l� Iang -. aI". ey • , concorremi1Js para que. descmisc r Fómos até' aeúsados de omissões! Limitamo.Quemoy e em outras ,ilhas foram
.

manifestados pelo apõs visitai pontos do Ex- a. redUZIr .s\oÍas f.orçaI;! na· •. j.. ". -, ,.. •

do.�Estreito" de \FO.�m�sa. Secretá�rio de Estado Foster -tremo Otiente e' cpnferllri:. .. ,ár�a .de. 9u,e�0.Y-.Ma�su... .1
nos-a reagir. - .

.,

'. •

Acrescentou o Presldente Dulles, ontem, em entrevis- ciar com. o Presidente. T_ "Tál a.ção" ,_' acrescentou
-'. Devêm!;ls, ainqa,..consignàr aquí ó seguint� 'nada temos cQntra' maçons .

.,que os Estados Unidos não
� ,Chiang Kaí-She� em Taipé' o Secretário .dá Defesa

. _:_ •._

E'ntr!l eles ·contamos ;corn vf>Uias e preciqsas amizàdes, que;muito prezamos._ São
t d d·t -d íf

lI�i�1 r8'1
' ..

' -'l'" -' 1" " ,z hàm_énS.,de bem, iia·�hlplitudq dignificadórli.:ctá palavra/.GlleIes e��mí.>lar�s d�I pre en em I ar 01' en
.

':l,. ,o �_ecretarIo ....a pefes� d�s o!! a�g_o .

,que pr�sumo se!ft.. famll�a, participes de ..fodas,as nobreS cau'Sas soCiais, religio�as e assí'Stenciâis'que .

�, um ;:tliado.. -

"

Estados Umdq,s, McElroy, ç?l'lsI:<:lerad!!l ,pelo.

�gen�ral�S-I_por/
aqu,i,se realiZam

�. , .'''',' ::-'"
--
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• ��o�avia, falando. aO!k jor- •

II '

,
reáfirlllou: a pôsiçjo 'po�te: SIll}9 em 13�' �e�Ido ,c�;so,' , ' '�

-" .,'
-_. ". .' ,< •

,n�IS�aS\ em .entrt!!IS�a co-, -:_, /', ,��
.

a�eri�at:la_ �e qu:e,,,qua4fJJiter;_ �': :ru>r t:' um ,,gav:el;no '

. letIva. conqed�da a lmpren- • R.e.veJa �'q GLOBO", # I" 'd�qi��o,para;"!·e.dy.21�r "ó�tll;- '$oper ���u'íratm�p.-.. ",:, Com',estª �plicp;-,', s!!.. (Usse,� o ft.esiR-@�t,,�_qu�.:. ,. Rio que _a:;:,poficia.. pillroú.. �"b<o.:'d� latç4f, ll�Jd��. 'tIL� ",-4e{.F.,dFl:l;_\.OS$l,,; �
• .idà4UIe êl"-.iliã'0;�'tfi'fi§".I os Estados Unl-oos, nao f-a� - �"�""'" c "'. II' -"t b di-• listâ'S �ehinesas <':'eIn Quemoy tomàr õ finii1 Sôbre" .. --r -" ""....

1'" 'lzem -segrêdo: de que c-pnsi· I
'opta I'eo_e" ,e .;�n, IZa a';l ,S"

'1'
e- Matsu deve ser·, tornada l,a questão:'

�pe�ro��,a�e���.d����,.���fi�� .; ,�:��.�,.'. � _'

Xo.-
�__�_�__���__��=�������+�������������

.... , ::eluna '�m u� -null1-ero, '�,x· • ,',Os'.�abeÇ'll�:"eS'cr,m�� �e:. '" ·,Y'''''.,''' """=�,.- : ":7 -.::';'::."...,>:',�, oossi:vo de tropas. fim ·Que- ,e

C
D I' , 'd: � ''''.I:n·'W;T-l(�'· "'7) -,,,,, .' •. ,>

, ,.� �...:'"
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MA D'ElR A S F"ARA, ' : rIO dã tJ:n.N. naquele' n\U-
CCNSTRUcAó .1 nipio. .

IRM/\O:;-DHfNCCURi 'X X

(",.-S ,e.c-t'�,1!6 . ("ON't 'f,ij7.
/' X

""HIGO. Dlp6'SITO 0..,"'11\"". I Gen.te bôa!', I
I '
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CARDEAL CONFIRMA SUA
___'-- �___________. ' .
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' '."" grande Cel't;lme.. religioso, assi-
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.
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�
"

N
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�'
. 'ren�ome, en! núli-!�r9 de 14f ,de- ,PRESENÇA nalando ,depois· que a Comj'ssão

.. _-e'. C'-0"8, .1'·,. '.
_ ',e-' -uma'

.

.:_,'
.

·a,CIO·O.·I";'·
'

·aj•• ....,'e'·. .

verão c"!-�g:ar a, Flórianópoli�, pro '.: A(J que
- tu�o i.ndica,. será '(los Central vem recebend·o 'Cõmuni.ca-·

cede·nte's' do Rio .GtarÍ4e. do Sul, mais gramliosos Q 2.0 Congre's- çiies da _vinda de peregril10s das
no dia' 8 de novê'mb'ro próxiJUo; io_Euc�iístico .Estadual, �tiJa rea- .. mais longínq)lal! regiõe.s do Fls
cóm a finalida'de' de {'pregar a· lização"se dará e]11' fins dq ffor- t�do, be'm' como de o,u.tros Es�_-' entusiasmQ é geral nos. círculos

,\.. , .

gr.ande Missão que ante·cédera o vente a"llo_ d_?s- da Federação. .:t.. católi'cos, de mono maIs aeen-

'lia. ....
'

.....��A�"A�OSA líti�a inter�=a-r:r.ri� ���ã"'_O,�,�. 2d·uQal.c�ngresso Euc;ristic9' E}ta--
A,b,ordado .pcela.· .. reportagem,' S. Já con.fi�·mou, por' o.:utro lado,

tuado na Capital bal'riga-ver,de,
...

.

d t
.. ' . t1ldo inciícand·o que haver!Í de.

� ...
'

yctm 01.3 aSPI'�dc os ma�s
t ct:unotsos, dar- consideraJ:, no\�ôzo .da cidá'da9ia do ,;Es-

.•
'

Esta 1I-lissiío se co.nstituirÍl·- de ·Exci�. Revma. Dom Fll'IlciQ Vas- a .sua preseI:lça no Congresso,.. fortalecer-se áinda m:ais: apôs a.

'�';'. gm.o ,pe.os leres, p.ro}s
an e.a. OS tado .Pontifício a todos os representan-' . S..Excia. Revma: D. Jaime.'de, -

1'" ,EE.UU., cQntra' os CárdeaIs nort�-ame,:" tes diplomãticos, acreditados junto _
á pregações extr.aQrdinárias e ,lho- Goncellos,- AtcebiSpo Coadjú�Qr santa Missão, mafeada para' bre-

,

'. r.icanes, eleitores do Saçro COlégiO, em . sárita Sé. Não se p_!!rquiriu, 0\1 'indagou,,' vimtmtos religiosos de enverga- de Florianópolis, não e�conde_u a

I
Barros 'Câmara, Cardeal Arce� V'e', com reflexós pl'ofuIido.s na. __

'éonclâve no terdtório, do Estado Vatica- da religião �desses d.iPlom.a.tas. A, concl1,i.� lIIIiI dura. �aben'do' relis,altar. as con- (lonfi�nça das ,autorid�des ecle-· b-ispo d9, Rio de Janeil'o, comõ_ alma católic3-,.dQ interior catari-

J' ,'no, é o qu(' diz respeito á religião. A,pri- são é. que o Culto não define, em dou- li' ferê�ci.as e.speciais de estado siástic:as nQ êxito comple'to 'do também já' o fizer.am '·im1me'r.Qs nense.
meira vista, tem-se a imP1:'essão de que . trina, a base da nacionalipade $� �� • que serã� le'Vadas "-a 'efeito. ..,.;.-----_.---_-i.---------_---.....------..•, a religião católica, apó&tolica, romãna, ne1'-is, aqui ,_apreciada. A n,acionalidade '. . - .

•
influi na definição_ dessa singular na· aí deflúe, como no conJ'unto interna,c.. 1,0,-'" S�gundQ apuramos, os ·missio-· •.

'D' dI
-

�
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h·'
"

d
" �, cionalidade A nacfônalidade vaticana é. nal, de argumentos ju,rídicos e de razões: nárills, 'redentoristas serão festi- .�"

_

..

.

...
-

.

.,·e,··S,..pe.
. '. ·e·

..... -se.. � 0,",'J'.·e·.,.-, . ,·e·,
'

.• a unic'a, no convívio intennacÍ9nal, ad-,' politicas. São" em bo.a técnica, ,o.s seus .. vamelÍte recepc�onaao.s :.� �.a mes"' .

� quirida e perdida por efeito de processo elementos de substância e_ de essência; ,A ,. ma noite do Idia 8 de novemb�o
.. ; .• puramente mecânico, ,:- o da residên- naçionalidade não é situação subjetiva� . iniciar-se-â a sAnta Missã-o' eU:

• �6; y�ó:�;f��!�ob���e�� a�: �:;�= �e u:��r��h���ã�ej�:i�fc�:-� c�:p���\���·�'··diver�os pontQs d� C�i'tal.'

Fpol·IS '0' prof -Ka-' r' Matàmentos do Vaticano.' Pela simplés fi- desta, o individuo àssúíne .e li; posição de _,
'.

No dia segui·ii�e',-.os misslo'n� .

-',

va• xação de residênciR;'i-�S quarenta e qua- societário .do Estado. Vê-se bem que, -dou- II1II rios pr.omoverão, um grandio.so. '. ., :

.

_ ,-;
"

-'.
-

.

II1II tI'O hectares-do a'6ml�o temporal do trina/iamente, ã religião, por si só, �: fIl cortêjQ .de Noss.a Senhora Apa-III' SumoO Pontifice, êle'a,dquire a nacionalr- ladámente, é inoperante 'e mesmo au- 111- "d' d' d'
.

1_ ,.

III d
.

-t·,
.

d t
.. -

d t' t t '.. I ."
recl a pa l'oelra (l Bràsil e Despede.::se, _ hoje à nt!ite, de., vilhas da :(ll€'nte humana que' Sc' nesto:de todos os que vivem do

III' ade funcional va '1Cana, . seln .pe'l,' er, sen e, na llxaçao , o � a u
_

o peQ(ioa.1 :n() - '
.. _ A', '. •

•

todavia, a originária� Dur,ante êsse tem--, �ocal}te ª. 'aquisição (;le:--naci9n:l:lli��de!..}11l: • d�s Mlssoes,. corteJo este .dm- 'FlorianóPolis, o eméritO' Menta, êle; Kar Ma�a,. sab_e criar e di- golp.e's 'eon}ra o POVQ. levando-.o

.• pO,- surge, doutrinariamente,' dupla na- arêa da soberania temporalpapalma. Os, .

f gldo-;:-·p_ara O'� pon,t�s <te� cO�éen- I.ista Kar .MaYIil. No mesmo 'Te'a' l'igir com extraortlinária habili" acreditar naque)es que merecem

• cionalida:de: .....,.. a· vaticana. e a }!).�asilei- opositõres á presente tese'-'estatal; entre' ,I, traçãQ,
. a serem indicados OPO'l'�" ÚO' no. qual dtl:C!}nte qua.se quaL dade. La�çand� mão da Ciênciá ,tQ_dQ.o nosso apÔio e cdtlfiança.

ra. �Xis1;Jtfâ':'!'P�ém,.. a _ri�ê
.�

á; espeeie outros argu-mentos, alinp.am
. 0.(���uin:. ,.' tuntrinenté.

.

.

.

�

r�nta dias 'fê�'d�íi�'ar rhi'lhares pará diverÚr 'fu'stl'uir' é a�xi1í�r Nunca tantos tentaYam vulgari-III em tela, -confllto de leIS; . 'lamente tes:� .

..::.. a) a Cidade Eterru( ,nao e um •. ! '
.

.

'

,_. .

'. ,.

III' dito, na moderni':córicellç�Q )lica. do ter!ít?rio; -" b) a Guarda�obré não é,um. lIIf O térlUlllO da 'Missão- ílar-se-á de pessoas que alI acorreTam de, os seus seme-1�ante,s, IÇ.ar Mãya, zor a Ciência -elll tão' pottco tem-

• Direito Internacional privadO.?">'-A meu,

ex.el.'.Clt.. o; �·.C)
..

a. conces
.. sa.o. do.S. embrie- :

no dia 24 de novembr9. sejQsas �de< ver e rever as mara, em me-io ii investida desleal de po co!n'o .atualm1lnte. Ultra.pas-
iii" Ver, não. E argúmento:, - o' religiosQ em nários � �erviços _ pÚblicos fer�6viái'ios, II'

. aV€'ntureiros� e falsos .cientistas, �ando às trnpecta�ivas 'g-erais, até
III' apreço não. perdEm a naciona�.idade de. P9stais e ,té,.leg.rá.fiCQs. não' são. serviços II1II FRAN.-�OISE -.S46AN: 50· ..m·ii fran�os. está�dem���tra'ndo mais umà' mesnlO as mais otimistas, �aten- '

.• origem, porque é materia strict,u.s�ns�. p�blicos estll.tfllS; �- d) o� habitantes da II' � �' vêz, que o. Bra�il e�tá, capa�it!ld�
.
<1,0 Q "re'cord" de I!jJlresentaçõe!!

. .:Adquiriu, automáticamente, �. nacIonall- CIdade Eterna nao çonstItuem.'c uma po.- lIlI ".

de" mo'lia
.

• dRde de· funç§.o pelo enrprêgo e· pela �e- pulação. � defesa' g.a
.

tese estat�,l repou-' JIII ,� � a su.rgir nQS m.ais altos. c,!ntros no.
tradicional Teatro,

ele,,�.
-o

•
sidência ;n0 n9vo ,Estãd� .. Volt.an(iQ aQ' sai em. �mt.ese.: - a) na: nacionalidade • _'

científicos
_

do �undo, carecendo, va!ho", o prof. Kar May
.

B�asil, perde, :::- a�tomatlç�rI):ente,. tam- de fun�ao (LeI de 7 <!e �ul�o de 1929);, PARIS, 22 - UP -

A',rolllan-"
A es�ritol'a, de 22 allos de ida- pO!'tanto, que' ,as aut6rida-des hoje de Flori.ãnópolis uma gra

'

� bem,71 a :naclOnall�a�e su�-genenS, au� - b) .na, sua expr�ssao, unl(�a. �a sO(lle� • _cista Françoise' Sagan ;foi conf,ie- de, e trê� amigQs, f�ca!am feridos brasileiras compreéndam perfei- d
'� tomatlcamente adqUll'lda. Onde a exis dade mternacional, da ,aqmsiçao com J d h' 1 T'b I C b '1 d 1957 d t ti'

recQr ação. A recor��ção de que,
têncIa do' conflito? Aspecto ass�s_ in�e:. pulsória- :de, �acio_��li(f_ade, decor�ente tIIII n� a, oJc, pe o ri una orre- em a .rl!l , quan o o �au· . amen e o seu palie, prstigie!ll ao eS'crever uma página, glo.riosa.

� ressante, como disse, da organizaçao JU� :_. �elI!P!.:e 1ure t11lperu; .ê) w- na: fl�1f.I:a .. I
ClonaI de Corheil, a pagar -a mul- tomóvel es}>orte conquzido por a sua Incontes,táve1 autQrid.ade, no tradicional Tatro, elevando-o'

,�' rídic� desse E�tadó é o religioso.'A LeI JUl'ld�ca de uma co.nc.essao obrlgat9r;a; tIIII ta de 50 mil francos (120 dóla- Françoise Sagan - capotou numa �unam o.s !1IprQ.veit_�dores e o.s ainda. m�\i, tornando-o cQnhecido
p1 �de· Naciônalidade, c;le 7 de jí.llh.o ,pe '192�, �!!f�l'lda ·aos desempenhantes_de funç::v, , �es) por dirigir 1lm. velocidadé ró·dovia perto ,.dêste subúrbio. Os oportunistas e, sOQr-étudo, .criem em outros rqcantos d& pais, ltletr.1 que é o estatúto da cidadania vatIcana, . Junto, ao Estado, ou aos que, em razao .... excessiva o au,tól!lÓveJ, es(porte _amigos receberam ferimentos le- uln ambk,nte .onde .0 verdadeiroiti1 não considera' cidadãos todos os católi- da mesma, nel_e residam, c9m a exce- II' conqUistou, não. só .a_amizade,
<!! .

·t
. lid d d Cd' -d t ..

em �ue quase se matou no ano 'ves, mas a jove'm nQvelista SQ- ,homem' de Ciência .pise :t;irm,e, respeito' e
.

cQnfiança da grandeW ces. Nem siq1l.er amplTã' êsse conCel q a:os ClOna a e �s a� .

eaIS neSI
..e� es, em

pa.ssado. �'. I
..fI'eu' 'u·.lna co'mo�a-o cerehral'e

-.-
.

d'
..

fIÍI altos. dignatários e Pr!ncipes <da Igr�Ja, Roma, ma!) em �el'VIçO no Va;tu;a.no; :- .

I'
com segurança c.apaz e a,pare'cer famíli.a barriga vEll'de, como tam-

� �ue. vtv�m nó' 'estrangeiro. Q presfl\;l�o�to dI _p�l_as caractel'lstica� ..�a popu�açã9, re-' Ela terá de indenizar 'às' três
f
'afundame'nto

.

de várias costelas, em' público, sem, a.quê� atinosfe' bém co�seguiu ver. pr.estigiada
� natural.é que .. profel;!sem ,_o Cato�l(llSmO p.o�sailtes na sua mobIh�,ad.e, .pela a9�i- ... vítimas de seu· "êrro de dire- ficanoo vários dias entre a vida -

l'a c;ia·dl\ pel9.s meros lxplora�o- el)l 1ft/Hce consagrador �a '"

sua.
j;l. tq_dos o.s residentes. n.o Est�do em -!1pre" 'SIÇ�O, ,pu per�a a,utomátícas da naClO- II' c_,; li d

.

T
.

B
' '

t re.s. ,...

� .Ç<?.A lei,' _entretanto, 'só, co�fé�� ,cida�8:7. nalidade. f�nc,lOnal, .

nos casos e!l1 que... �::d,' F-:::k aSo��e�::��� �:;:ni::� ,._e ;u::�'t:' o processo da .sema-

inegável autoridade cieiltí.ficà; .

, ma aos qúe,.. em razã_9 do .e,lPpr�go, resI�, ·esta se: a�m�a; prevI�tos em l�l. d� or- II' , , ' '- - = ,

• : dam, efetivamente, na Cittá Eterna, ou •. dem publlca mternaClon!ill, ma�e�Ia Juri- • ção de 950 mn ·i!ancos.; '--o :: na' pas'sada,_,Q, pro�lOtor censu- 'É' pl'eci�o que se valorize a Ao trazer o emérito M-enblista

IÍ -e.m ,-caráter excec;ionál, aoa.c�'rdellis, re�
.

_dica.mente, relev��te. opo.r ex�el�.�c��� ,.
� famosa autorll- de "BonJouJ' .

rou 'Se'Veraruente .a escritor:a, por 'Ciência, a�á$te-a ,a :r:_ota fata! até s.anta Catarina, .0 sr. Miguel
'" si,dentes em Roma maS 'nó desempenho

' Eis parte da m�e�es�antIssuna :e�trq� Tri�tesse" di.sse, antes do julga- sua imprudência., 'mas lhe obser7 da divulglU'i,z� esta cedendo Daux trouxe também 'um crédito

.' d�� fünção admini�trfl.tíva na' Santa, Sé, turâ,turídJ.ca,':e POlltICá ,�;e,; ull}. E.stadO,. mentQ aos j�rnalistàs, 'q:uq e'sta-, vou elega�temente:' lugar ao desp.restí?,io, .e ,c__o.nse- de confiança à Emprêlla que di-
- -,.p._ �eligião náo fot elemento, condiçãol ou , ,s�berano!��nde �e ,foordena, no momen-

. Vil. mtã.' de que lhe' apliéariam "Mll SI' pelo quente. âesestímulo do autên.tico
.

.

,

.

. h' _" . �

• requis�tó, de
_

que _ç(t.�itãs�e a L�i. de to" a er�,�çao de; se� qbefe, qU�. -;: ine�: ,
e. agan, a e'/.l'rou-se

.

.rlge, e. em cUJ.a istona a pas�

• 1929,. �s !!�ceçoes saoi por(lm, decldIdas, me -.....". �; e sera,. sec·uJos �lem, o deten .

a pena n;fxima ,de, dois nlêse·s ·de Ílcidente não te'r sld'o fatl\l, por- cIentista. Ressal!e-.ge, '�nte� d�' sagem de Kar M.aya ficará in-

,
. d�· jure pleno; pelo �umo ·PQ:q._tíficé. Em _

.tor" do mJRiol" po�er'. esph-:_ifiUal e moral, • cárcere, porque me q��relll cas- que issfr seria uma perda consi, mais n.ada, 9:ue inexiste no Bra- dele'Velinente assinalada. c:om le-

• 1940; por exemplo, -Su.a .SaI1tidade,.o, Pa- pa atC!rm�ntllda c.íylliz�ç�o do. nosso sé
... ,tigar".l Mas' o juiZ de·cidiu CR)!- derável, parli;-'.a "'ite<rat';a fran- s�l ,uma real e_efétiva

fiscaliza'l tras .de ourQ no .coração catari:.,
pa Pio XII em 'face de injunções da.po- cuI0, >po,reJante de angustIã. ,

_-

" ti�á-Ia a.penas com uma muita, cês:é. çaQ pl\rjl. conter o lIvanço deso- Rene,.-� ...-_....'- ,.-,. ...---- ......- ,. .......... ,.:...- ...-... -- ...-

/

RIO 22 _ V� - A' constttuí- " nhã - os GrllPoS estiveram re.u-,
.

cão li: um Grullo de Estudos da I nídos, tendo o de Cereais� apro

Índt\stria Alimentar, com as I'vado, co� 'nt04ific,ac;õ�s u�a re

'. mesmas 'características do GEIA comendac;aO' da representação do

(Indústria Automobilística), de- Rio Grandé do Sul, patrocinada

verá 'ser o resultado final do p.elD Instituto Riograndense do

Arroz no sentido de ser _permiti-

da, a ex�ortàc;ão de excedentes sistência do, Conselho Coordena

daquele cereal, Os membros.� dor do Abastecimento.

gados- ao Seminário todos êles
, ,.

trazeIHl:o sua contribuição, Nad:lI-'

Grl)p!l, entretanto, suherdinaram
essa expurtação ao atendimento

Primeiro Seminário-- Brasi,eiro'
Sabre Indústria 'de Alimentos,.
reunido em Q�itandlnha e que

entrou em plena .atlvidade com, 'as

reuniões. de seus quatorze Gru-:

P.!lS de Trabalho que começaram

a apreciar as 'teses apresentadas
ao certame;

Até o 'momento não se pode.
avaliar o número exato dêsses ,

trabalhos pQrqua-nto ainda on-
,. ..

.

tem chegavam dos Estados pele-.

do consumo inatura, bem como

que ela fôs,e realizada parcela-

damente,
'

'. .

'No Grupo -de 'Emb!lllrgens

O Grupo. Incumbido da Indus

trialização do Café, do CM., do'

Mate, e do Cacau opinou,: favo"
. ravelmente. à' ! re'comendaç_ão da

Federação da 'I�dúsÚia -de Sã�

Seminário passarão ao exame do

menos de 256 inscrições havia_m
"

sido registradas até a manhã de

< orrtem pelo que se calcula sejam'., . .' -'-

apreciados cêrca : de. trezentos

'trabalhos .. '

Se como se espera, ior cons-
"" .

tituido o GEIAL, as reeomenda-,
ções 'aprovadas pelo plenário dp

novo 6rgão, que promoverá sua

execução Imediata.

Bispos de to�o PaÍ's. ,I,

ENTUSIASMO -NOS CIRCULOS.
CATO!LlCOS,

Pela manhã e:' à " tarde -- .0

m�smo devendo oco�rer e ama-
.

'

:

Não �..�enas Q clero 'que se'

mostra confiante e entusiasm.ado
com a

..,apróxiinação do 2.0 Con-'
gresso E_ucarístico Es__!;a.dual. O

"
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ANIVERSARIOS

será ahrasador ,

Pelo que .se vê, parece que esta previsão estâ certa pois es

tamos em outubro e já se: sente um calor adquado a de dezembro

ou jãneiro.
Para enfrentá!' êste. fato, já presente, recebeu .A' Modelar um

sensacional sortimento de artigos de' verão, principalmente mail

lots, vestidos, blusas e uma, coleção fantástica de ternos de. linho,
nylon e rayon, bem como moderníssiÍl\os paletós esporte.

Assim sendo o florianopolitano poderá vesttr-se adequada-

MOCAS DESANlMADAS I
HOMENS SEM ENERGtA;:
Não é.sua culpa! .

.La fra�uez� qu_jl � �eÍica ulIssdo. pálido,
cem molcz:í'no .eorpo ,e .othos- -sem- 'brilho.

A Iraqueza atr\lsll a "vidll porque rouba
as forças'para o tr:abâlho, ,.

, '
• J�

v A N'A 0,',0 L \� -

.aurnenta 'os g lo b ú I o S- sllnguinfQs 7e
o sangueenfraquecido. E' de gosto defici,oso e: pode .'

ser usado em todas as idades. ,.
�TAL1ZA

Delijad�.aI do Tesouro NatiORaI
T�béla- de Pàgame'nfo do mês de

,Qufubro de 1958
OUTUBRO

Doá 20 .

..:_ Mlnistério da Fazenda, Justiça, Poder .Ju-
4iciário Tribl1��1 de Contas, Catedrâtíco da Faculdade
de Dh eíto.

,

D. a 21 _ Ministério da Agrlcult\1ra, Educação, Tra-
.,alhó e Via�ão.

'f)i'a 2� """7 Ministério da Saúde e Acôrdos.
Dia: 23 -_ Aposentados Defínltivos às 8 horas
Dta 24 _ Aposentados provisórios, Gratificação A-

GUSTAVO ROJO _

dicionaJ. e SalárioFamUia. PATRICIA MORAN em

Dir, 25 _ Procuradores de ativos e inativos e os que "P E R T O D Õ
não receberam nos dias zacima, ,

Dia 27 _ Pensionistas militares, e provísõrias.
Dí,•. 28 _ Penstonisfas civis.
Dia 29 _ Procuradores de pensionistas/

, D;'l 30 e 31 _ Pagamento de todos os que não re
ceberam nos dias marcados,

Dia 4 a 10 IDEM ...
NOTA:__ Na forma do que estabelece a Lei Elel

torai vigente 0'R serviços ativos e inativos deverão fa
zer prcva de que votaram nas eleições realizadas a 3
de outubro corrente ou de que se justificaram perante
(I juizo competente ou ainda, que pagaram a multa ím

j.osta, som o .que não receberão o pagamento correspon-"
denta a 'tiez'embro., " . I

O;; 'Inativos deverão procurar nesta Delegada. Fis"
cal °10 Serviço, de Obrigações de Guerra, as fichas <do,
CENSO 'D'O SERY�ÇO 1?UBLICO FEDERAL a fim de

'flue as 'restituem- no dia :do pagamento tabelado, avítan-
00 dessa forma demora no pagamento dos proventos do

) ,

mês em CUTSO.' às 8 horas

Delegacia Fiscal do T,esouJ.'o Nacional em Santa Ca- PEDRO INFANTE

Iarlna. _ Florianópolis, 18-10-58. ' NECESSITO ·DE DINHEIRO
Mário' Salema Teixeira Coelho,

Dewgado Fiscal

'I) I -e- z
às 5 e 8 horas

HUMPHREY BOGART, - AVA

GARDNER - ROSSANO BRA:ZZI
- em

A CONDESSA DESCALÇA
'- 'I'echnico lor -

- Cens.: até 14 anos

-'//.-"

CÉU"
- Cens.: até 1� anos �

-/1-

vD'E?lIa
àS,8 horas-

.

PAT BOONE -

�
-

SHIRLEY JONES em

"'PR1MAVERA"DO AMOR"
- CinemaScope e Cõres -

- Cens.: até 14 anos

'-.-//-

em'

- Cens.: até 14' anos

-/1-'

" :--'é í AI "��fiT o-"�i��,
é, METALURGICA

"

,

. ATLAS S/A
�

Deodoro S3 Fone 3748

,EvJ1ngelista. _-'.

2), "'-:-- QUEM' SABE \
Canto '--'- EH "Faustino da Bilva.

,

3) _: NÃO CONSULTES "MWDIeO =r:' Peçá, em i' ato de

A- tripulação do NAUTILUS' ·.prepara o submarino
.atõmíco pa-ra -deixar Pearl"1la·rbor, no Hawai, Íliiciand�
J historica -víagem até a 'Inglaterra, através do' Pólõ
.&orte.

Machado de Assis, .,

Intêepretes
David G. Mendonça .".,�" •••• ' •••••••••• MAGALHÃES
Rosa Mar'ia' M. de Campos .... " .. , ..... '. ADELAIDE

_ EH Faustino da Silva .. " •.. ,., ;, .. Ó, LEOCA'DIA

Eda .Maria Evangelista :. , .. CARLOTA
Nunó de Campos '.' , .� ,',. CAVALCANTE

,.

DIRETOR , .... , , , , , .. ,. , , , A.lllibl\l Nunes Pírear
CONTRA REGRA, .. ,.: .. , ..... '". , .... _, ..

' ..Rodi Hicke-l
'Os Ingressos poder.ão ·ser. adlluiriclorlllr",hiHtetê:ria do'TEATRO

"

..

•
-

"

." ,: ' f

ii
. ;

'V. ·S.: -desela
ou

'�Bla·. -eau, um t_no,-4:IIIR.,,.....hlecl...&e....
..,

Blereta) ou um aatemó,.-elf

Encarregue a ORGANIZAÇAO A.TLA$.:-L"TDA.· 'Cor,utl',lnl.
P,roctiraç.Ões, .Repreaentaçõea, que,,-.U1e .•prClPOTGlDnuA 'OI..JID.

lheres negócios e ali melhores opoTbunidades;'lUltedi,81lte' 1i'l'6d1ea
comissão.

Escritório Pmvlsôrto r ...... R.,Sald. �M'!lri1lho, n.o F.

T-emos à venda:
a Tintur.aria PAll1is.ta a_rua 24 déloollaio �Itrelto
t Terreuo na prala...Bom Abdro - Coqueirol
.1 terreno, no. loteamente> da 'IkralÂ..da::Sallruad. � aamlul'III'.
1 casa à rua Silva Ja.rdim, 217,lI'polil.
1 casa de -madeira- no ..bairro-tie .fBjt�a,

terreno., em ,Bt.ama INSTRU,MENTO DE 'CONTROLE - 'Na foto vemos:
u .mariuhei�o,cDavid L. Greeni\;Ur' te�tà�do os aparelhos
de conlir.ôle: arhordo do NAUTILl,JS, .enquanto (, ,su'bmario
no atômico 'atravessava a- calota' 'de' gêle do Ártico a, ca-

minho do Polo Norte.
-

estabelecimento de, sêcos e n�clhados, muito bem afreguêsadc,
.em ótimo ponto cGmer,cial ;(]a-Av:,Mauro-"Rllmos. - Informa-

ções em n!e-scritório
Uma hôa casa de material localtsada 1t 'rui! 'São Vicente de Paula

(Pedra Grande) nesta Capital
Uma' casa com _irente e um.Jado de: material, e o zeatante de, .

, madeira, 7x30, 3 quartosplala,-:c.iW.Dhá e :OOaialqãll. i!all!Üária,
_à rUA, Bc de Maio. Estreito.

'
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!" f):etrola, ,MULLARD em fino moveI marfim, com
.

'oca c';,.cos PHILIPS

- �

.'l.,' "" '" �_

, ,

, ,�(INE SÃO J O S É' - AMANHÃ - Pré � Estréia" -

..

" '.. -.
__

•
-

• .."
-

• I _

..
,.

.

_

'O HAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA" -

, 'Floi'íanópoIis, Quinta-feira' 23. de Outubro ,de 1958,
'

'---"-- ---'---------"---�,�'-- .. ---,,_
.. - - - - -
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,

- .

8

I'
•

:..
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..
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4' vista ,. CrS 16.150,00
,

.

.
�

. "

r ,

Ou CtS'1.615,oo., ,m�.sais .,,' ' •..,' " :'.,�:., "�:

-

wta,U ..antkpJ.. ,p,. �·�·+t�(J(':.i
� �

T -. _

•

-;.
•

A ..

,
.o ...

_' ....,'. ;,.

;HOJE _' ,CINE,:� SÃO JOSÉ -: HOJE�
,

.. ,lfligf/�/lle�( ..

, ..
' f·" '

..

1-- ,-em- ..

,-

C'I NEM A S cO'P:E e'" W A iR N E R Co lO R
r

;..
- em - ,

, CinemaScope e Maravilhoso < E"STMAN .. (OLOR ..

.
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Florianópolis, Quinta-feira 23 de Outubro de 1958

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

�. Maior MarítimD «PEN

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

Completamente equipado,' Inclusive painel de instrumentos.
Dispômos para entrega imediata, nas seguintes rapacidades:

,

5,5- HP ,- 'gasolina 80 HP Diesel (

11 HP " 80 HP
35 HP " 103 HP

132 HP

" (direita e esquerda)
"

-50 HP -

84 HP�!-
,

GRUPOS GFJtADORES - "P E N T A" "

Quaisquer tipos �a "eiltl'�ga, imediata -- Completos -"- Com
motores DIESEL "PENTA "', partida elétrica _ radiador -
filtros _ tanque de óleo éY demaís . 'pertences; acoplados díre-
tamente com flange elastica a Alternador de voltagem _

trifásicos.,,220. Volts _ com excitador - 4, cabos para
'ligação e ''lua�ro completo de contrôle; todos conjuntos f.stãõ
assentados sôbse longarinas prontos para entrar em funciona-

mento,
REV};NDEDORES AUTORI��ADOS PARA O ESTADO DE

SANTA -CATARINA
, <, MACHADO & eia SIA Comércio e Agencias

Rua Saldanha Marinho, 2 _ Enderêço teleg: "P R I M U S·'
ex. Postal, 37 -, Fone 3a62 _,' FLORIANÓPOLIS

@rrj#J=�j#J�,""t=J---''_r=r#J@êi#JÍ#!i'é1Êêrd@l$E3r=trilê==j#lê

" '"

"
;-

PÃ�.I ·

CO·
1/ �A,S ._�

*-r" �TOI»"

/1'" � nOS\lAPt'JOS

�M,;;'�D�I,:ft,��.
/ 7t' , ••",", - �,

),filal "A Soberana" DI.trn. elo .atre!te -

.

.r...,.
..A So�ana" Praça 1$ d. novembro -:- eaquiu

rua Feüpe Chorldt

Fone: 8740

leia.
LITORAL
'FORRO

.
IRMAOS BITENCOURT

,
( A I S 8 A D A a O " 'O N E )! 01
ANTIGO DEPÓSITO OAM'IANI

Beparta.ento de Saúde· Pública
Plantões de FárInácia,
.'

�

Mês de Outubro
..__,------- ,--------------------------

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

Rua Conselheiro Mafra

Rua João Pinto

Rua João Pinto

11 - Sábado (tarde)
12 - Domingo
18 - Sábado (tarde)
19 - Domingo
25 - Sábado (tarde)
26 domingo

Farmácia Vitória

Farmácia Vitória

Farmácia Esperança
Farmácia Esperança
,Far!Dácia Moderna

Farmácia Moderna
��---------------------------------------------------,--

O serviço noturno será e.fetuado pelas fanuácias Santo Antônio, No-
tUl'na e Vitória� sitúadas às ruas Felipe Sélimidt n'o 43, Trajario e Praça. 15 de
Novembro.

-

O plahtão diúrno compreendido -entre 12 e 13,30 hora's será efetuad(l
pela farmácia Vitória.

'

ESTREITO
Fa;rmácia �do Canto Rúa 24 de maio, 895

Rua Pedro Demoro 1627
, ,

,

O serviço noturno -será efetuado pelas farmácias do Canto e Indiana.

5 e 19 domingo
12 e 26 - Domingos Farmácia Indiana

A pr.esente tabela não poderá ser alterada sem prévia autorização dês'
te Dep.artamento.

Departamento de SnMe Pública, em setembro de 1958.
,

Luiz Osvaldo D'Acampora
Inspetor de Fa,rmácia

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

)

"O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA"

·INDICADOR PROFISSIONAL
I

,_

'

NARIZ' E GARGANTA
CLlNICA DE, OLHOS OUVIDOS

do
Or� - 6 U E R R E I R O DA F O N S E { 6.

Chefe do Serviço de Otorino do Hospital
de Florianópolis - Moderna Aparelha
gem Suíça e Norte-Americana para Exa
me dos O'lhos. Beceita de OculdS par
Refrator Bausch Lomb. Operação de
Amigdalas por' processo moderno-

CONSULTORIO RESIDENCIA
Rua dos Ilheus 1." caaa Felipe Schmidt 99

FONE 2366 FONE 8560

,- EDITORA "O ESTADO" LIDI\.

o �,8Éada

\

,

," Da" LAURO DAuaA
,'" 'cLmIC.A G_:ut

i íliR:'
'apectanata em moI61t1.. .. s-
aJaor.. e -ri.. ariniria..

-

Cara r.dical da. ln1e�lIt. ",a,
••1 • er.onleal, do aparelho r�'
aito-ariúrio em .mbo. o. "%0'

90encal do aparelho Dire.tivo
_ do sistema ne"oso.

80r'rio: 10". li 12 e Z� III D
bora. - CODsult6rio: Rua Tira·
clentel, 11 - 1.° Alldar - J'one:
1248. ,

M O, V E·' S' EM"" G E R'A L
- Relidêncla: Ru. Lacnda

. . Coutinho, 13 (CUcara do a.pa- •• D J O O '

,oh. - fone: 8Z48.
' 'O"ra�_ .... Doenc•• "dtl J:!,Fvao-

I' k'
_,."""

'

r.. - . ..ÇU�ca ... oU.h..
- i..t''' -�y ' • .:"

, •

"
-

..._
� " .......

'-,

-

'.
"

•

,
-

"j ,'.... 1,. !--O�ATO
" .O"rlo. � d�·, -.apeei,Uuei,:>· DO

, '. 'I ..... ntao' ,

.';.., Boap1taJ ,,441"I:.se 'd�' ' 4'" :r4.;-'

o, S S'm '8 r' �. [DOeB(��"'a'�.tm·"f-rilíp1(�r'i�" ·Wdo>."�: ,-a.'J�";<� -.-' �, ,�-
,

'
,

-

TUBJlR.CULOS. '(Senieo .0 1'701, ..�.... i.

I

--

.

"

�ADIOGRAFIA • RADIOSCOPlA Andrade).
'

i\' '
' DOS PUL!I[OBS Con.uIta. - Pela maull' 110

V I S I , E A u}� 'e:' S A L O J' I' Cll'arala do Torlll 80.plt.l de C.ridade.
, '•., '\1, 'R' "orm.do pel.....cal�ad_e'N.clor.al Ã tarde da. 16,�0' Ilora. "JII

,.;:
,"

-

',' de MedicIna, TlllololI:lata e Ti.lo- diante no consult6rlo l Rua Na-

R D d "", ô� �S T ,I 3820 drurello do .Boapltal- Nerêll nel Machado 17 lillquilUl de f:rà- '

ua eo oro, n.' ,J' - e. R.m. dentei
.

.:_ '!elef. 2768,

), Curllo 4e .apeeialilaClo pela Re.ldêllcla - Rua Pre'ld.nte
S. N, T. IIx-interno e B:I-...i.- Coutinho '" - Tel. IUO,
tente d. Cirurll:la do Prot. UÇ'Q

Gaimariel (Rio).
Con•• 1 FaUpe Schmldt. •• '

For. 1801
Atenda e. Ilôr. ..rc....

R... : - Ruli "teve. Junior, 80
- FON.: 2Ui

Ylrrllio

UR, WALMOR l.OMEIi
GAICCIA

J)Iplomado pela ".ealdade N.
elonal de Medicfna da UDll'�r

•Idada do Dra.U
B:I-Intemo por coneano ••

M.terDldade. - .Eleol.
(Servico do Prof. Oct6"l,)

,

Rodrieu.. Llm.)
,

Is-Interllo do dernço de "1(1111'

eI. do B...OIpltal 1.A.I".Ii.T,t.;.
do Rio de Janeiro

•'dleo do Bo.pital de CarÍiI"d.
e d. I'..ternid.de Dr. Carloa

'

Con�.
OOIlNQAS D_ SENBORAS -

.

PARTOS _ OPERAÇOS8
PARTO SB. DOR pelo m"'-odc

, p.icq-profU6"co.'
Con.;: R"-,, Jelo Pinto a. 10,

,

d•• 16,00 li 18,00 horaa

Aten4_! iíom, hor.. marcadal -

Tefefone 80ar; - Relidênd.: '

Ru. Gener.l Bittancourt n. 101

N.o .� ••••••••••••••••••• • •••
ANUNCIOS

tlfdlant.. contrato. ele acordo-com I tábela em rilor
;A direção não se responsabílíza pelos

conceitos emitídos nos artigos assinados.

�. ,." -t-' �'!

lwaf
"

�,.'
I
-; f; ·J!.l���lt,/-;:;� '-r �

JoinviUe' - CurIdb.,'
"

,,-,
'

, RUa ,;..l).eodoro 'UQuJn.
ati·. �Té-J:lenle"Si1\leirl

M ;res
•

-

�."i.

..t
. l

DIES'EL
" ,,' i'�" .

....c.. - --"milACU" 'i" ':GANZ"
8 8P - 16 UP .J" 20 UP -,,!6 BP .

MEDIDORES DE ENERGiA:�-�WIUCA MA'icA "G.(\NZ" -
..

Monofasic08 para 120 ou. 220. toltl. '�AI#perarani l opção �

4000/0 de carea - Trifisiços, com 'oI:! ·ilm neutro -. Volta.
_

. gens e ampeTÍlgena l, opCão
INSTRUME.NTOS EUTRICÓS DE MEDIÇAO

Amperimetrol - Voltlmetros - Alicates para bateria.

Estoques permanentes - Vendas diretas - Pronta entrega
Podemos estudar propostas de firmas especializadas nll,.ramo,
que pretendam a representação, desde que indique� font,,1
de referências comerciais e 'bancarias na praça de, Sao Pa'l lo.

Consultas. pedidos e propostas para: " '

lNTERSTATE S/A. _,. IMPORrA<.!A(;, EXPO'RTAÇAO ,_
E REPRESENTACAO

'

,

Caiu Postal 6678 - São Plluh.

Da. NliWl'ON JJ"AVILA
CIRURGIA GJilRAL

Uoenç•• de Senhor'l - Pi'OC&eo

loeia - Eletricidade Médln.
Con.ult6riQ: RJ1a Victor Mei

renu n, 28 - Telefone &307 .

Conlulta.: Oa.·15 bO;-.. .ID

diante.
Relidêneia: Fone, ., UI

Ru.: Blumen.u li. 71.

DR. A'YRTON DE OLlVElIU
DOINQAS DO PULMAO -

TUBlilRCULOS•
Conlult6rio _ Rua Fallpa
Sehmidt, 18 - Tel. 1801.
,BorArio da. l' li 18 hor.. ,

Reltdlneta - reupe Schmldt
D. 12'l.

'

' '. ,

,

DR• .JULIO DOLIN VIEiRA
'•• D J O O

ZI,eelaUlta •• OUlOl. Oa'rldoe
N.rll e G.rr.nta - 'l'ratalDteate

• QJeracl..
'

.

Jnfr�T,l1Delho - Hebullaaclo
- Ultra-Som -

(Tratamento de liua.it. ''1m
. .peratlo)

.Au.lo-rltino.eopla - &e�.lbo <t.
()oa1oa - .odlrno eq.iJ>4lmanto
.. Oto-.lnolarira�locj.

(bieo ao .Itado)
Boririo ela. • la 11 lior" -

da. 18 li 18 hor•••
Coniãlt6rio: -' Rua Vlc�

Veirellel 22 � Fon. 267.
Reaidênda - RUI Slo l"r"_'

n. 20 - I'on. I' 11

UIl. lIaNKIQU. palSCo
PAJtA180

Da. "-l\ I'ONIO MUNIlI •
ARAGAO

CIRURGIA TR.UJlATOLOQU
,

OrtoDecUa
CODlUlt6rio: Joio Pinto, 1. _
Conlult.: 4,.'1i l. 11 .o�..
dilriamentl� .eno. ••• .ib,,�ô..
ae.idênei., Boeah"Q, IIi.
Fonll - .,'lU.

Da. CLAaNO U,
...

G..u.LIlTTl
- .ADVOGADO

.a.a Vitor .eirelel, ao.
I'UM_: 1.488

rJori.n6polla

ME'DICO
Rua Vitor Meire-les 26
em viagem de estudo a

São· Paulo, reassumirá
sua clínica �m princí.
pios de' novemb�o.

PR� GUARACI' SAiõs···
Cirurgião Dentista

CLINICÁ - PROTESE _- CIRURGIA
HORÁRIO: - Das 8 às 12 horaa. exceto a08 ;ábadol.
Ate'nde exclusivamente cQm hora marcada
Consultório: Avenida Ue�eflio �UZ, 69
Esquina da rua Fernando Machado.-

MATEMÁTICA, FíSICA E LATlM- \
"'

ensina
Dr. Qtto F,riedmlmn
Rua Crist(.vão Nunes Pir'éS; 21-

(Esquina Rua Hoepcke)

L A V A N- DO, " (O M
,

'

Virgem Esp .

e
'�a tia. WETZE'L INDUSTRIAL �, Jorà,llle (Marca v.Realstrad,)

�

,

economiza-se te mpo e dinheiro' .

-_

I
j
!l

,���� y,Rct.;... "

... '.,

ESPECIAUOAOE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



'O HAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA" . FlorianÓpolis, Quinta-feira 23 de Outubro ,d,e 1968

.

De acôrdo com a .L_ei n.1)' 246,
_de 15' de· novembrb de '1955, em.

seu art. J .:7g3, § '1.°, convido a

,tod·os os Interessados pelos' res-_
tos mortais', das. pessõas constan

tes da relação abJ\i�o, -':inumadàs
nesta Necrópole' ��jo prazo esta

, '

terminado, para no prazo de

trinta (30) dias, a contar desta

data" requererem exumação, ar

rendame·nto •
ou aforamento dos

respectívqs terren�s ou nichos

para deposito dos mesmos, ijo-b
pena de, findo o refe,rido pr!,zo
ser feita por esta Admtnlstração
e removidos os mesmos para o

Ossuãrto Comum �

Alderico Tonet, Amélia Airoso

Vicente, Ana de Azevedo', Altino
Domingo_s de Andrade', AdeJina

��.<-=- í�1C.,d..o Silvo, '1,'0.10 F.�i.io �
�c:

i�'Mendes, Atayde Maria Jacinta :.....
=

�
.. �Ih,

Outra., ;Ana Gaspar Martins, AIJ" ,I. "'*"-.,_
1 III

rora. 'Duarte Prate.s, Adelai"d"&�. l'�I
AmbrQsina Livramento, Ana Ori- I ••••••,
ge, Ame.Jia Santos Martins, An- ,�,:-,:___
gelino .i[ osé . Farias' Atttno 5oãO' ,

.

da' Silveira Albertina. P'oéta Ale- _, '._:"'.__ .- '-""", 'l1li
.

PROe;nAMA PARA O PERIODO 'D.E 15. DE OU'l'UB.RO, xandrina '�SilllJme, '" A�;a.ndre
'

,

-o._ ...

.

._

.�.A 1�G�U���EMBRO/58 ;' ·�:ri�r_•.�;::::i��:t�, :re�:�1lr�:!e��;qu!:
..

:

[.-1'.�lj]:-\�l t'rfl:ll��!r.-."'·�i;l.,�u...•..•....·,......,__D'a 23 - 5.a feira - CHA' DANÇ�NTE 'DO DE-: de M,elo, Belmiro Marques dã
__

1
_ I�

�An,'FAMENTO FEMININO Silva. Benardino Tomaz da Stlva
, ,

. Início às 20 horas Brasilina Rosa Costa Cei"so Me- \
.

, � _dk��� �.
_ ,

.

l!�
lJla_26 - ANIMADISSIMA DOMINGUEIRA. lo; Carlos Roberto. Oliveira, Ciro �� .

II_ __ .==-"_' .�_.� _

Iníci9 às 20 horas , Guimarães Teixeira, C,istina. da ,'. -·�"A&:.
lVa 30 - 5.a feira - CHA� DANÇANTE DO DE- Cunh,a, Clemente Manoéf Geral- LMeta-Urqlca,� .l:_� .�.

PARl'AMENTO FEMININO
.

.'

','
.

do, Domingos Ricardo, Dorval. Rlia pame Roma n� 19 a 23. FlorianÓ.pg[j; ·"S. taraTlna· lone 386�
,_

Início às 20 horas Ber�ardino ,AJl1ori'm, Ernestina.
:t�HSE.RiOS.'EM ��M(

--NOVEMnRO ,Silvério Silva, EstevãQ. Feman-
... J:);a 6 t-: 5.� f.eira. - CJIA'�D4NCANTE" DO . DÊ- de's, Euzébi:O' �lexandre JaCintQ,;,! n J II�1W�-;""

PARTAMENTO FEMININO
. , : Egidía" .cãritali"ci,a·

.

Cârteir#;' <SE _.';">� <:�=72�": "

,

Fra:�cis.co '.

Matias, Ftanciséo' Al-
. r

'
�

�redof; ZieglFer, Fernand·o _Joã� - COZ'INHEIRO .p I, A N '

.. O
",era Im, ranci"sco �lnto Mélo," I;

,Frabci��o_ {o�o_Felicio', F'e-rminia . Precisa-se de um cozinheir;

�AILE DlU' ANI-, Nas"CÍ'm�n�o. dos ..AnÍo�, Fl"an�i�co para trabalhar em um r,estau

.José
. ���ma ...,. Fr�_n.�isc_a..-.�c<?I,'jge, _rnnt�� _n_a cidade de JoihvilIe:

h'�S(!Ó�.t.õiqiiun;1;�EsP1.iiliPla; .;.tratãi"ij:Q'Hot� La P'orta Ap. 313
. H�néique- A�tonio 'iIe Souza Ho- ·.ent� hbj'é..i-

..

,

nOl'ato Francisco Veras l?,trbe'l
,

; -'.' ".'
.

.JeS"us Sl!Í1tos, Infância Maria Al-

ves, babei. Simas Furtado, lza
bel Maria de Sousa,' Irineu F.

da Silva,. J'oão Alves Ourique!!,
João. Marroe,1 Soares João Adeli-

. ,

nu Silva, J()S�, Go:!ines "Silva, João
..:Be�nãrtJiIlil lIl_llgueLt:a,' José Ja

cifltô
.

ROd.l'íg\les, Jau Moduze

fenski, João José :M�rtins, 'José
Jaéo'b da ,Silva, J:oana Maria Ro

sa, João Claudiõ Penedo, Lildo-.,
. vino -Manoel Pereira Luzia de'

, '

Jesus, Luiza .Lopes, Luiza Dutra,
.1,.auro sÍlv,a, Maria dos Anjos,'
Maria- Patrocínio:! _ Almeida, Ma�'

nirel Joaquim -Tomaz, Muia An

gelitía Alves Couto, Mario Lima

Oliveira, .Maria Francisca Lima,
Maria Margarida. Gagego, Manoe.J

dos SantoS" Passos, Mário José

de :AQ1l1no; Mario Marques, Ma

noei S"e\l1eI:ino Machado Mal'ià
.' ,

Teixeira .. dos Santos, Maria Li-

Ilhareil, Maria. ldalina. de jesus,
Mal'ia_.RosaUna . Co (!Ilho . .!Maria

,.

Porf�ria. Conceição, ,Maria Tere-.

za- CardosO) Macio Áinorim, Ma

noel G'onçalves da Silva. Maria
,

ZanelJa Taranto, Maria Oliveh'a,
i\fari.a l". Ribciro, Maria Alexan

dre C'o.sta. Maria' Ana de 'Sousa
.

�
-

-,

Nr,stor Alves de Sousa, Nair

FATOS Econômicos�-:--Ór'!;.!�.!f(H-
NOVA IORQUE - A produção Ih- d li' V"lid.do ..... Facllld... NaoloDal

� oes e 'bras .constitui!'am o" .

de plásticos nos Esta.dos Uni- total produzído no ano passado; de' Odonlllol-.ia da Univeuidacle

dos atingiu' um novo total récor- ao mesmo ielupo que o valor das
� lo Br..n.

.

de em 1957, pelo sexto ano con- vendas regi!ttl'ou o montante- de'
J..::&S:2E<:IALIS�A

secuttvo conforme anunciou a /om vários e recentes cursos e
I .

,

;S,ociedade' da Iudústria de. Plâs-. US$ 2,1 hilhões, ou seja .uS$ 60 20 a1).OS de especialização

ticos. Segundo dados agora co ... milhões à mais do que' o total - flARftDQNTOPATW

nhccidos. nada menos de 4,3 .bí- do .ano.anterior.' , ,D08NÇAS.DA. .GENGIVA

(':e:D3witel� &aAtliv.....qrental,
_ :piorr.éiat mau h'llto)

, ••BERLVICOPATlA8
_ Afeeçõ..�.AIa ü den&.

Pesqllizlar e-tratamento doa f6coa

Pelo .m.étodo,"l:lADAN"

(clÍlI'sQ.com' o priprio. autor Prof:
Ba.dan) � 'tra�amentQ eficieDte,

rápido e com $éste baterlo16gicQ
;;

OPERAÇOES '- C.a. e extra-

LONDRES -'- O total de veí

culos a motor em todos os pai-

ses do mundo tem se elevado,
anualmente', a uma média de

50/0, atingindo, em princípios do

corrente ano a 1.07 milhões
I
de

. ,

uni,dudes, segundo, informa U111

estudo divulgado nesta capital e

VENDE-SE

"Pe-transcrito pela pub licaçãç
troleum Press Service".

'Os Estados Unidos lideram as

estatísticas com 66.671.000 veí

culos registrados, seguidos pela

Europa Ocidental c.om 20.268.000.
, ..

Do total de 107.243.000 veicu-

los 82.32!{00Ó são ajltomóveis e

2�:()08)000 são caminhões,.

Víuva Pícorrucha Zattar. Cunha Antonio Francis'
CC') da �ll:nha, irmãos, epphados e �obrinhos convidam
-os don-ais parentes e amigos; para assistirem na prõxí
ma q-üil!1ta�feira, dia �3 aR 7 horas, na Catedral Metro
pofitana missa: -pela alma do""seu querido Minyos faleci-
do em São Francisco do Sul,

.

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

CHICAGO - O sr. George

Rornney, presidente. da American

Motors- Corp., em recentes de

cíarações nesta cidade, predisse

que ".ós carros compactos e de

,p'equenas dimensões"

constitui-1rão metade do mercado automo

bilístico norte-americano por vol

ta de iseo. A participação dês

ses automõvels no total geral
d,os ve·ícu los registad'Os .nos Es

tados Unidos 's'erá de 7 ou 80/0

Atende .6 em hora previamente
mareada - Rua Nereu Rem••8

--
,

-. r_e: '8.'

v

V E N D :E - S E._

durante o corrente ano

4,5% no ano p.assado e

12 em 1964.
•

,

contra

apenas

VENDÉ-SE um prêdío situado na rua Anita Gad-
baldi, n, 28"no c,eptro da Capital, pr6_ximo da praça 15 Uma oficina completamente
de No; embro, com dois pavimentos, constando o paví- equipada para serviços de nique
mento térreo de sa·la de visitas sala de jantar cozinha

l
J.agem e �romagens em ge'ral.

quar!o para empregada e q:a;to dEI costura, 'e o pav� Tratar pelo telefone 2966 no

mentú superi()r, de três. quartos -de dormir e banheiro. período ,da manhã com o sr.

A tratar, no mesmo prédio.
.

. Solon.
--�------�-----------------

I �Cl B ·RfCREAnvo r [UflURAL
15 DE ;NOVNRO

-VE_DE-SE 'ou � 'ROCA-SE
FORD 38, EM BOAS' CONDIÇõES; À.'VISTA OU A

:pRAZO, POR UM FORD OU CHEVROLET MAIS
NOVO.
Trat.e.r com PEDRINHO no Ponto de Automo:veis N.

4 - �:streito - Fone 6270.

Início às 20 hor!ts,

'. ,

Lira Tênis Clube
PROGRAMA DO MES' DE OUTUBRO

BAILE de ,41NIVitlÁRIO
Dia

Di? 26 ID.fanto' Juvenil

dos Sub-

Você se sente

IMPERIAL 'EXTRA:�
I'

".Um-"outro" mais apessoado, mais' notado ... moi. bem

,.cebido e,;todos os ambientes. � o efeito da beleza do padriSo,
da eleg&ncio, do talhe, do caimento espontaneo, sob meélida, do

róupa 'ln1perial Extra. Ap'rese�tada em 36' tamanho.s, cada um em I� modelo.'

diferentos, IlnReriol Extra lhe oferece' ainda,: pr,f-encolhlmento total,
alfaiates de renome, aviamentos finissimos, tecidos de-aaó qunlidode ... e a e.)(perlêncla
l de '33 anos de uma organizoçãõ empen'haâa em proporcjonor_Q Você a roupa

mail b�m feito do Brasil Cômpre' o suo ro..rpo Imperial Extra no' nosso
distribuidor em sua cidade. no oodrõo e no tolhe do se.u gÔsto pessoaL

fscolho pe/à etiqueta IMPERIAL EXTRA
e rr.ceba um TÊRMO DE CARI.NT.'" de durabilldad. -- . ,,:

DISTRIBUIDOR. .

, .J-'
��,:;€(frocptkt •...

. �,. Jl:-
Santa Catarina

���-------------'� Q--------�----�----���--�--..-----------------
-'

__�:=r'.=�:..��,." �":·SADA ··.BOABAlD,-jjàs :�REISDri.,fbe B;::Barros
_

o. "CmURGIA. '?�l>E�STA --

�4�NPE COM:lJQ�A:r'"-ÇADA
�nsultório e resid�ncia: .'
Rua Arcipreste Paiva, 13 �

<

TeJefone: 2066
'

6 ..

DEPARTAMENTO DO

PATRIMôNIO

Admrni�tração Geral dos

Cemítêrloa Públtcos
CEMITÉRIO DE ITACOROJU

EDITAL N.o 101

(Prasc de 30 dias)

Aul«s' indiviquais ou em pc

'luenas' turmas, 3.a e 4.& séries

-gina�ial. Tratar a Rua SaHlanha

:\Iarinho, n.o l1�A, 'das 17 às 18

horas.

,
,. r� M J).:Jl-R I S rr

Sousa, 'Nazaretl"o Solon Lopes mão Cherem, Teodoro Olivio
,

'. ;
,

Nilto-n. M,a.IÚlel V'él'as Oscar Irio" 'F.erre-ira Tiburcia Pires Gonçal-
"

.

' " ..... ,'" -

da Si-lva, OliTlGina J!:'spindola Car- ve,s, Tomé Gl!r�ano Silva, Tomaz

do)!<;>, Qswaldo .de- Melo, Oswaldo Rodrigues Silva, Umbelina Pas

M�noeí Fe'rrflil:a, Pedro Agosti- eo;' de' j:es�s, V�rissimo João

nho, de SOljsa, .Pedrç Agostinho dos Santôs, VerglHna Cleme·n

Garcfa Redro Anlceto ES]lindola �êia de -Jesus, Vicente .José da
,

,
'

Rufina Maria Peixoto, Rafael :}tOS.Ii. '\Valdemar dos Santos e

Brmelíno da .cunha, Rosalino ZeJer�ná do Vale. 15.232 -

JQsi Nasclmento, Romario ea- �5-,lÕ-í953.
rloni;_ Bosalína Maria de.Abreu: .i\'dmín'istração Ge·ral dos Ce-

Rauli�ó Serafim de

so.uza., RO-I
mitêiios Públic-os, cm Itacorobi,

dolfo João Medeiros, Silvestre' ..1S·;dl) outubro de 1958.

Paulo Silvá, Saluatianô Severtno ,Emmanuel da' Rocha Línhares

Dias, Silverio Emidio Dias, Salo- Administrador Geral,

Vend$!-se um, preço .·d.c.' o:!casião

p.aNl negócio à vista, 'completa
mentlf' i'efurmad�, p}ntul'R.· nova
I) Rádio.

Trat-al' com di'. Wilson Bleggi,
tla's."lo.,3Q. às 11 hOFas, Rua Jcr'ô:
nimo CQe'lho, �.

.

'1.0 andar; -

.
.. , "'III

V. vai construir2
)
A Metalúrgica At�nas instalada com máqu.inario
moderno estCl n" c('nr!içÕes de atendê -Io em qualquer pe

: dido de <:>squodrb .s de ícrro para a sua construção.
._ .......

". . "�t
liT*,��t·· .:::'

.
•

. "'-

(lLlNICA� DE '-6RIANQ.I\S

Aten.de,.* a ',pà7tlri de ,,1.� ti•••-.

tembró.. à.'1\-;'... lle;cIUo Lu. f55,
.

.
,

AJÍto; ,•.

".

"
;
� �

r: ==����====-�',_-�---------
I j�

�

f
j �I

'1I, .''3 .. DE
,.

��l:'
.

i\! .

(",1 .

{ �./

PROGRAMA P-ARA 'O MES DE
,

OUTUBRO·

CLUBE REC-RE A TI VO

Jl\J'� E I R 0,
-_.........

Dia .25 ..,.. .sábado. - ..GRANDIOSA "SOIRÉE

; _It':·.j
-

:1

'i 1..

: ,I;'"

. nos. CASADOS" ABRILHANTADA POR

p� E SUA ORQUESTRA DE

DANÇ.A'S.

,.-

-- ,H. ReServaNOTA de

mesas, na séde do" cliíbe:·E' indis
pensável. a.apr-es�ntação. ·da car-)
teira social ou o talão do'mês cor
rente.

�. lll,._..;..;, .... �

..

:_ .......��.:...-=---;:;.�.-:::-:::--�'_
•__ --.l.__. ----......

-

"

Dr�: .-HAMlLION··, f� �1,fRRARI
-...

c I·R Y R G I Ã o
-

D E N TIS T A
.r ÁV'i9a �eus ·ci-ien�e;; que apó9 ootág,io· n6 odoutoclinica do Rio

de Janeiro. Atenderá exclusivamente cri,anllas, a partir de 5 de

ou-tubro, no horário de 13:30 as 18 hons. As c·onsultas poderão
ser nrnrcadas pelo telefQne 3718 ou diretamente no local �'rua
'Fe'lipe SCh-midt, 39-A. .,., -

' '

} ......

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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5.0
G.o
7,{)

1.0 lugaI"; q"Figueirense'.. .. . •. \ 15
2.0 "- Guaraní .. .. ._. _.. .. .. �. . '. ., 8

2.0 "- Paula Ramos .. .. .. .. .. .. .. 8
n.O "õi'- Boc.aiuva .. .. .. .. .. ..- 10
.1.0- " :.__ Avaí . :- � .. , : 11

,. ?o "�Atlético. . .. 19

e.f) ":-.j'ama�dal·é '._j7
L _ _..,)_ �, '_ __:

<.,
-"••

_

, ,." ,:' .

-

�.. '., .

:k·,l\'j A 'Jl' O R E si', .'

,�"--.,' . -�:�,).-.;.:::;.. _. • :��. -�. -."'
•• <

.

� -,. -...�

:" . _,.,""j:" C_, I a S S l.f 1 C a� ç. a o. .

'.1

�� ';
..:�<:.<,��.t , ... :

'"

:.ç._ ;..,

_,

'"",
__

"'1,.0 lugar _-_,__ Veridaval, 3 P.P. (invicto)
..

. Vr "; : .

.:_ Jpi-ranga, 5
.

2:0 � '!:",,'::- SãQ: ,P:a\ulo, 5
,

. to: "
- Tamandaré, 9

-

3 o "
- Treze de MaiQ, '2

4.0 "- Austria, 11
5.0· "

;;;;- Postal Telegráfico. 12
6.0 "- Unidos, 14

Tento'S a favO.r
, ,

�,o lug�r - Ipiran�a .. , .. , .. '-'1"
2 o

"
- Sao Paulo .'. .. ;. ;. .. :.

2.0 "- Tatnandaré .: '

... '. '.. :.
2.0 "- Ven�Jlv� r' .•..

'

•..•..

�.o ", - Austria ..; ..

-

.. .. ,... ..

,1·.0 "
. ;-' Treze de :Maio ;. •. '.. ..

Jj.o "- Postal T.ele.g.ráfico
·6.0 "- Unid�s -.,. . lo ••

\

•• '.-:

25
21
21
21
15

•. ,',' 14
13
11

Tentos CO.ntra
'

"', l,

, '

, 1.0 .}ugav-- Vendaval.. .. .. .. 10
, -

·2;0 "__:'_,$ãó Paulo '.. .. .. .. 11,

3.0 "
-_ Ipiranga .. ," ., .. 13

-1:0' ".
- Tamandaré .: .;-. .. ,17

!5.'�' !'� ��POl;ltal Telegráfico, . . .
,

. . 19

5.0 ',,� .� T.réze de Maio .. .:
.

19

6.0 ". � Â;gstria ,. .. .. .. .. .. • " 24

7.0 ,,� Uhidos .. I.: ; -.c

e,e 28
.\

Próximos Jogos
. "'., .

�ábadEP;à 'tárlie -7-A\nador es - São �ltulp :x, postal
Teleglráfieo é Venáaval;x !f'reze d� Maio. .- ",:! .

Domingo, pela mãnhã - Juvenis � Pau)" 'Q,amós x'

'Boc'.'tiuva·e Guarani x Avat

Fl'oria:nópolis, Quinta-feira 23 de Outubro de 1958 "'0 MATS ANTIGO DIARIO 'DE SANTA CATARINA"
.. _----. -----�----.------------------�----------�------------------------�--------------------------------------

I

xxx

Interessa ao. BarcelO.na
Bellini - Do Rio informam
que o zagueIro Bellini,
campeão do Vasco e da Se
leção brasileira campeã do
Mundo, acaba de rec�ber'
umá cartà"': do

'

empresário
Bogaciann, . na qual rep.
firma estll,r o Barcelona in-

·
teressado no seu concurso,

xxx

Paulistas campeões, de.
Tiro - O resu'ltado final'
dó Campeonato Brasilei'ro Encontra-se um� bôa cos-

de Tiro ao Alv-ü _ ·efetuado r

.tureir.a na Rua Almirante
em Porto

.. _, ,AleO'r�,' foi êste: L' "" ame.go r 101,'. Confecciona
Càmpeão � São Paulo, com

" qUlllquer peça.
36 pontos; 20- Cariocas, 30

· gauchos e 4° mineiros, . ( A S A,-FlaniengO."'x Bangú -- A 'L O:J A;S I'RN A""' OS G L AV'A M �

peleja do', C�mpeolnato Ca- ,VENDE-SE.UMA DE 1�rADiIRA, .. , '.�, ,', ". '

rioca d.e futebol' 'transferi- COM ÁGUA LUZ E ESGÓ:rO, A ,.<;' _
..
:

"

',' �

da de dOn'lii:f�o' �[',;'�am�'(là ��VA, '()SM����pN.,H� '(T.�.0i:r(17l."A��.:_ to ANO ,d.p '(,'_N-,,<�T":n,; ..N,.O ',;.6 --'F L O, R··I À 'N"O' ��O L I Sante'ôntem,
-

ter'nlínou. se''Jt ;'VESSA BkNTOS)' TR'ATAR k ft'lJ.f,\_ J ..' ," U -; f\, [ �
�_bertul'a .de escórê:i RUA .TIRAD_tlNTÉS, N, :,. I ,.':> J ,',. , ,"

,

_' r' "l , ,

E S , _A .

'

N O I l E

Jogam ·,lSDUdO'8',rea,billtação Atlético' e Bocaiuva
PODER,Á AGRADAR'O�MA'I(H.EIIRE OS."lJGRES" E OS �·'(AN,ÁRlosr,- COMPLETOS OS DOIS,QUADRQS - NOS ASP1RANTiES: Líder x Vice.

,/'
'.: '1'''

-

-r' f,!;., ��.. 1{ �.
r

'
-

,-,
; t, ,�.J ... -.

� , -

• '

,Com, a derrota do. Paula quais �ã? estar�1),. �m' :Jl�.��-t.!o�.::o .G�a:aní a

pe��lti'·_I·há poueo.; NQ�'�eu:.:, ��Jti�fi' va
-

da ',F.C.F.- H?�e a:'e9lli:: junto boquense passar pc" dinho, Sílvio, Bilbau e Er

Ramos e o empate do Bo- nos próximos dêll'! Jogos "do, I' ,�a eeiocação. O �un-ce- compromrssc qU,e' fQ,l çqn-, p� .

-dos. "maruJQs. átuar,a, lo Atlético, o qual, apesar nesto.. '

cai�va, o Campeonato' �i- �ertáme, �arca'dos Pá:a'�,o� !e�t� não te.m, r:��izado �ra o .�ú'ara�L 'n�o." con- c0!llpletá,. es-peilind�,;' se:' �e mal colocado, poderá ªOCAIUV� Iberê;
t�dmo de Fute,bol. Profis- je e dommgo.,

.'
",:' I �li\mpanh� aceltav�l, 'e cerol :tOL o lI,m�' "c-anâ;IÔ!' com o bem -s�sedId�. �o.ntra o t�l" assustar, porquanto pOSSUI Cesar,

.

Carioca .é Tião;
slOnal de 1958, dois clubes .

_

' to, mas e o terceíro : -çoIQ-j (!onCUrl'!9 de Carioca;' Wal- 'l,color, rehabilttando-se e um planteI tão bom qua.n-. Wa'ldorniro' e Nílsonj Nel-
apenas ficaram com chan-' No prélio de hoje à noi:' eado, com um ponto de di-I domíro, Nilson e Marlio, em consequência eonser- to o do seu adversârío e son, Biscoito, Marlio, Adi-
ce

.....

,dé alc�nçal: o cetro: te o Boca�u�a dará c'o��a- I ferença
sôbre o Paula Ra-

I
todos su�pens�s pelo.' Tr�" " van�o su� colocaç.ão: r- nã? deseja ir fazer compa- lio e ZackY. _

Aval e Piguelrense, os te ao Atlet!co que, divído ] mos que. o goleou por 7 :x'a bunal . de Justiça Desportí- Nao vai ser facll ao con- nhia ao Tamandaré no ID-
. PRELIMINAR, '

. ,
"

- desejável pôsto de "Ianter- A preliminar t�tPbem de-
na", .

"
. i f'.1ft verá convencei: de vez. que

Teremos um bom duelo à o Atlético J�de�â o certa
'luz dos refletores. Tanto me de aspirantes .ao lado
Atlético como Bocaiuva lu- do Avaí e Guarani enquan
tarão com todas as· 'suas to que- o Bocaiuva.' é o' vice-

.. energias pelo triunfo que, líder juntamente com o Ff.
é'

esperamos venha a perten- gueírense "sepà�'ando-o:'l
-cer ao que melhor se con- apenas um pontinho.
duaír, nos noventa minutos. \PREÇOS
No turno, o vencedor 'f�i o Vigoram no Campeonato

. Bocaíuva.' pelo escore de os preços abaixo: -

.

lxO, gol dê- ZackY. Arquibancada -- Cr$ ..

20,00; 15,00 (séçios, estu-

A �.
r: � ;- .

",O' f
·

<,QUADROS, PROVAVEIS dantes e militares) e 10,00,

,.maAn,1 D.o·:�t,I"dO <.
8S �" amosós ninastas SUIÇOS ::�lli�:fõ:d'�J:::::: ::�r?;�::' :;;':�;;;t�;:;

_

_"'_
,. �" 1:1, -Walmor, Remi e- Valdo; ·5,00 (senhoras, senhorítas

Vem)J�ar p�rte- �â(ç"emorações: do'CentenáriO de fundação�-da Socie.dade Ginástica �e Netêu e Nelson; Vico, Va:·'! e crianças.

Joitl"I.�- Iamb6Ql,·�1tj�:BlumenauJ.·P�lraná,'Rio Gra�de do Sul, São Paulo; Argentina,.Chile e' A� T É QUE E N F I MIM.
Ur._' se'exibi�ão-�tijmpeões da Europa ��(omó, es'á

.

c:onsliluida .

a delegaç·ão.· -'.
. . (onsegui/ram os juvenis do Tamanda-

�ev..erão estar amanhã' :'�ç'Ões ,"na' "Manchester" ,'ça- .da para o Uruguàí, ondfl Martha Perronlaz, canto- ville e cidades vizinhas
no Ri�,r?s famo,sos gina;s.': t�dnellse os ginastaa

-'

su,í-' far�o.;divel'sas;exibi.ç�es." ra . interprete de canções jü.rí.to ao cqmércio, índus- ré seu primeiro tento -no (ampeonato;tas SUlÇOS· que vem ao nos- ,; çf)S apreaentar-se-ão t,am- Também .serão:' vâsrtadas típicas da Suiça, "e Ffitz tr ia.rpoderes publicos e po-
so .país," convidac:los' pela bém- em Blumena-ú, Rio�de vâ�ias _"cida<i;s I

da AFgen- Rindesbacehr cornettsta dos vO'.
.

_ ,

/ fazendo' tombar a cidad.ela do II'de"r "

Sociedade Ginástica' de
.

Janeirol São Pàu;lo Cam' tina: e.dô CllHe, 'Alpes Suiços., quê se ajl.r�'
Joiliville ;qu� -es.t(l 'àno co- pinas, Cu'ritiba: fo�to Ale" '-À:d�le'gaçã.o. estã; compo::!' sentarão. nos interYl:,tlõs Trat�-s_e d,� um empreen .. / Fato curioso registr� o' sem coriseguit:, uma únkl

memor�1s.eu-'�e1'lteh·ário de g're, .Estrêla e 'S-a:nt�',Cruz ta de sét'ê atletas considc- slas demonstrllções: <,,', dimentõ arrojado da S.G.J., -Campeonato Juvenil' de Fu-I vez vasar as metàs contrá-

fundaçã�..j:�lém de exibi- do Sul, rumartdpo,ériij�g�ui.- r�d-ü�' ô'S--Ín�tS:4 experimen- ,..más 'perfeitamente . com- tebol em curso, com Tela.. 'rias. Agóra, iniciando o re-

..
' ,",

. ,

�.

�

" ,: '.':: . ta.d�,;;, do". mundo, São eles: ,PaTa a vinda d61!:.�JÇPoen� pe;sados iom os espetácu- ção ao Tamàndaré, o qual turno p time tamand�rinl)

MUMEROS DOS CAMPfONAIt\r "h(.
"

-Alois Kunz' ' René Ingóld tes máximos da 'ginãsticã 'los in!Ltrút1vos que ir_ão da�·. ,se encontra ,em ú�timo Iu�, •

n, '" ':"���"�""7" Fritz. Feutz:-"'Hanz Kuenz': da' Europa e do Mundo. a à gi�ãsticl:t joinvilElPs� e gar, sem vitória. O quadro obtevê' o seu goalzinho, jUg-

JUVENIS E AMADORI" ';'1.;;,:,' � _ler HeinÍliêií. bubach Wal- ,So�ie�ade Ginastica" ) ·(Ie ".c�tariÍleÍ1,s'e. i�pulso n�vo : do Estreito possui �,ma li- tamente; contra o' Figu�i-.

.

'"
. ";

. "<"'i'" 5�h\::�, 'tei. Scihmitte� e Ver�el' J01nvüle dispenderã' uma para a obtellçao de glÓrIas nha de frente que da o que rense, lIder absolut-o e m-

JUVENIS "':":'0..:7 ,'jr /�,:Ft!·::'��,\.:"�7t); _
Mlç_hel, ,�odos campeoes' ve�'dad�ira' fo:tuna,C tan�o parã/�•. e.sp?rt� l!.arriga'-,' faí�r: encerrou 0.10 turnõ victo, do Ca'!rlpeonato.. Pa-

_,:��.�.","<,.;.ç.'."o)':':'��';Jk.:;!I::", eu'ropeus.tChefia a delega- que para cobrIr as a'st.rono- verde 'e 'bl'asllelro, ,do certame da Juventude ra,bens ...
- ,.,� .,. '!;-��'\..;;"'_"".- '

Classifi1!-açã�,f "1';' 7�� > c"� ção o tr..e�:A9or nacional !'Dicas despesas da. viagem
, :'-:.' ,

, , -"f;�;_" 'suiço Balsi,ger. Além dos' 'e estada
"

da
. ,�eregação.;

l�o lugar - Figueirense, 2 fi'1rI �tin. atletas e dll 'técnico acom� I todos os esiã.rços, ,estão
'2�0 lugar - BocaiU'va,-3 ,.c��; '.', ��;�?' panham,�a, áel-egaçã� a sriJ.. l��ndo utilizadoo" em JO'inr
,�to lugár - 'Guaranl; 4

'

_.:;';�?"i_;!l-.}�

}: :=::;
-

�::;��;!:�����:;iX�!":��1;;� .'.Campeonato (omerciárlo de
.

Futebol
li.o-luga.... ...:..;.: Ai.JAt;"'" ',1;')';:, 'õ:,,�;',', ..;0:,-?c :u:·; ,�ll,-·ô ..,,,,;.', PromOVIdo p;elo 'Centro

_ apreciavel, prossegúju,
,.I. !:,:���.,..:41 , ...;ft=-�_f .. �".,.� ...

7.0 lug.ar _:: T�mân:daTé;:'l4:�_': ('..;-' < ":�'- >("'S;:', >,� SESC-�ENAC, ·e organiza- também domingo pela ma-

Tenfôs 'ii: f-avor'- \ ,-;_',': do por Gerson Demat:ia, rihã. M'eyer 'x Ford, foram

!.o lug'ar _ Figuei�.ense .'- ., •. .. 31 popular ",re�eree", ue nos- protagonista de 'um prêlio
�:o ,,_ Bócaiuva .. .. .. .. .. .. .. .• 19.. �a Federação, de, Arbitros, trans<;edental 'êm tecnica;'
3.0 "-- _ Guaraní .. .. ," �_,. .. .• .. .. 15 realiza-se' dominicalmente ll)as mi�,erQ" paupérrim�
.1.0

-'.

13 no : gramado do ',Ipirang't mes:qro em matéria de 'di�·",· , •"
- Paula Ramo� ..

"

',' .. -' - ,
. .. I"

_ Avaí .. .. .. .........;. :5 F.C., do ·:$aco dos ,l 'LJmões, �ê�pÍina: Só me�me
� :�m:'�r� 'II

�

-,,;

"
_ btlético .. ..

-

.'. : ...,- 4 bairro prog-rêssista: de nos� �bItro' da .capacldad-e 'e ,lta-. ,-

"
,

_:_ Tamandal�é; .-.
'

..
:

.'
", ,I sa Flo_!'ial}Ópolis,.' o Cam- autoridade moral de OSlU-jlIl"

,peonato Çomerciário..- Já 'Oliveira. (Chocolate), .p.o�

I
tendo-se." efetqado

-'

vários dia levar ao término a Pa,tl'
. jogos. com iiivel � tecnicu tida.. Mesmo. assim duas ex-

13ulsões 'foram r�rgiitradas;
apesar do protesto de am.-

Noll·c,lla'rI1o bos os litigantes.. Mas Cho"
eolate não se dei;xou abà-

ESportl1vO' ter,-ou .

por out:r� ir na o.n-

·1· da, dás .reçlamaç_Qes. Vamos

Hawth�rn, o �O.vO. vo" ao desenrolar � da" partida,
lante campeão. do. MundO.�:"::' . EXltram' em' campo os- 21
O título de campeão' muÍl-'

. Evi�t� e um) Utigantes. 4.
•

dial de automobi'lismo; que' F:�i(r..f9rmando c,QÍn: Lui..�;
.

,por cinco anQs: ,conseeuti. ,O}�fl
J

:::�dargizo; ·Paqlo;
'vos estev·e .em podeI" do ai-- ,S:. '�-é;.;: �abá" Ade-
gentino Juan Manuel Fán- m�#':::., ,?;;.e:·Ormi. Por-

gio, foi c'onquist�do sába'- tantô'_',�0:H1:2�p;en�� 10 (dez)
. - , '7,-n"1í0' '}

7:&
, •.

)· do pelo volant inglês Mik.c:l '
-

,"":. ��J:e.-� Ii�, "', :pagmae .\ ... ,..!..--:!(\�-�r-"i�, ..........,;to;...·�:l,

Hawthern, ao alcançar o·

2° lugar no Gran �rêIriio
Automobilistico de

der cQm fqndos pa·ra Rita M:t·

,

TRATAR: - com LlBERATO

LAUS - Rua Cionselheiro Ma·

1'ra, 46 � Rua }dmirante Alvim
. ,

115 - F-!_orianópolis" /

c::

----------���=-c:
....

•

.

ASOUET�IDL ,VILA

a,senhoret' iamais terá
,;...-::: .'

_' '� 'r
�

;---d._ -.

�
. .'

6�

B'R I T O
-:0: -

ALFAIATE 'do' S�CU[.A·
'-- :0: -

Rua 'Tír.dént.s

COSTUREIRA

Para' assar no fogão DEX basta a

senhora ligar" o forno durante doze
minutos de pré.aqueclmento, Coloque :
o bolo-ou o que desejar-e pá
metade do tempo de assar. reguza O .

fogo aú mínimo..Êspere'0 tempo ... ,','

usual
-

e abra o tc:i.rno. '0 bolo 'eltarA' -

pronto e,,�s!lado por ú:uall , "

-

Esta .maravilha_só' é possível porqutt
o fogo no forno do fogão DEX não'

'

tem contato com o 'alimen�o. O_fógO �

aquece apenas uma chápa ele
irradiação transformando I> ar
conti<Ío entre ela e uma chapa de

: b1Jnd�geril en:l ondas contínuas de clLl�
Estas circulam em tQdo o forno�
a temperatura ideal, assando por
j·gual, c' ·ntroladas pelo exaustor.
Revest!do com lã 'd� vldrd. o fomo
DEX conserva o calor mantendo
frias .as' paredes externas do fogão,

.

propOl cionando uma economia de 8'�
no consumo e eliminando o perigo'
de queimaduras. ·.cer.tiflque·se dessa. '

vantagclls_e escolha.o seu fogiiio DI:lC.

DEX !)_\l1lL fugão
fab1'lcàdo 0'0 Bfasll
de a«;.ordo com as

rigorosas espe('lflcaçlles
&écnlca� amerlca";u.

, D S T R I B: U,ID O R E S
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N1IGO DEPÓSITO O.o.I'I.o.NI
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-'

:é um outro produto
E

. <.
,

880 "de. ·qualldade:!

.thlém_Jdos':"prddtTtoSbE�,gq e JAtlas,_mundialmente
( famosos: pelã'�xêêtêllCia

..

cte:'_�à�qualidade, oeseu
-Revendedor :Esso é o. único homem. ':habilitado a ..

�ofel'eeer .a.zocê,e.a seu carro 'outros produtos-Esse
.de.qualídade: os Serviços Esso! Tíre.apscsavoeê

.

� rmesmo, _Reabasteça sempre seu carro num-Pêsto
de-Serviço J::sso.�Observe a-!menç�o:,,4ue .o-seu

(Cont, da 6." p�gina)
homens, o conjunto "auto- ,

mobilista - comerciário".
O"Meyer com: Matagato;
Charuto, José Maria e iNes�
tor .Luiz; Mineiro e Gas
tão :" Felint.o, Pacheco, Ma..;

zico, Ernani e Dilney. Q
motivo pela. qual a Ford,
atuou . com 10 elementos,
foi que o 11° jogador não
apresentou identidade. Os

goals foram marcados por
. Ernani (2) e Dllney, 3 x O,
foi 'a contagem.: Algo-aper
tada para uma equipe da
categoria do Meyer, levan
do-se na comparação a di
ferença tscníca .gritanté
existente entre as duas
equipes. E ainda a Fora
atuando com apenas 10 els
mentes. Portanto: MEYER
3 X ,FORD O. Arbitro .da
partida o Snr. Osmar Oli
veira. Muito bôa atuação.:

· Anormalidades: foram ex

pulsos da cancha os joga
dores: Orival zagueiro-di
reito' da Ford; e Nestor
Luiz "halff-bak-esquerdo
do MeYer. -Ambos por pon
ta-;-pé, sem bola no adver
sário. Isto. foi uma,

.

cola-
- boração do -Sr, Gerson De
maría a qual agradecemos,
e-nos 'colocamos sempre ao

seu inteiro dispôr.
·

Escreveu: Marco' Aurelio
do Valle' Pereira,

\

--'----

:S••�.A,
_.Não"perlpita 'que eczemas, en,;pções,
micoses; manchas vermelhas, frlel·
....,�lIcne OU' "psQl'taslS" estraguem'

.
aua pele. Peca.NIAoderlft ao seu fal'
._céuUco hoje mesmo. Veja. como
,"-I""lte"" acaba com a' coceira 'em ,
'. mmulos e ràpi$mente toma _
-pele macia: clara e aveludada.-A
nossa gAraUÚa •• 'Iua m'elat
�diQ

. ·�T�EI"R· �E�·,.O I�O l�C{f;H$I�.
V l·nde-s� .

um bom terreno, com f ârea . de &'09,25m2,
com frente' para a Rua Conselheiro _ :'�fra_-e 'saida na

Sete de Setembro, ao lado do prédio do ·IA"PETEC.

PREV:) Cr$. 520.000,00. Tratar. pelo tel�fone' :J7-98. -,

Um, .do� conceituados estabelecímen
. tos da CÚ�á.êle, apresenta acs ,se�s distintos.

frequentadores 'a sua nova modalidade culí
nária que-consistirá de: suculente "'FEIJOA-

- DA 'INTEGRAL" -tôdos os sábados, farta -em

ingridienies' vitaminosos e prepãsadâ por
pessôas especializadas .na' arte de cozinhar.

.

. O serviço a La ·Car;te . que vêm mantendo
diariamente não sofrerá efeito ·de- continuida
de e será acrescido dentro am.hreve, do -sa-

.

,
.

,boroso "GALETO" recomendado corno subs-
· ,

taneiosa alimentação.
-Rua Arcipreste Paiva �- Frente.aoRiíz.
..

: I

__....,.. �.- - _.)"Ç'"--"'r'
.>

\

.
.

---.:.:.,.

.... ,.�
Revendedor-Esse dispensa a você e a seu carro.

Ele' verifica o 'nível de óleo -(lo cárter ... exa-:
mina a_ correia do ventilador ....calibra às pneus ...
.'abastece _o .radíador.. r verifíca .a ibateria ... "limpa
_.0 -pârasbnisas.i. e tudo ...isso .. com .um cuidado e
. uma eortesià-que fazem você sentír-qee, �de fato ...
"Serviço 'é- um outro produto' Esso \.,

.dé"qWilidadõ !
/

'.'

/ ,
, .

. OR(JIflmWÃO !MN1A lAIARINA
RUA ARCIPRESTE PAIVA 9 _. FLOJUANO'POLIS

� ..m pessoal erpecialfzado está habilitada pàrz ,

a) - ADVnCACIA: CIVIL, CRIME, COMER'C1AL, TRABA

LHlSTA. DEFESAS'·FIS:"AIS.· ATE!lDER' E ACOMPA

NHAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CA

TAmNA�RE'CURSOS ORIUNDOS DO INTERIOR DO

·�ES.TADO. 'DEFESAS' DE ATLETAS' E ENTIDADES
DESPORTlVAS PERANTE OTRIBUNAL DE JUSTi-

. �A DESPORTIVA.
b)-.:CONTABILIDADE: iA-CElTA ."ESCRITAS. PERIClA!>.

PROCESSíl:MEN1l'O.. 'DE BALANÇOS. REGISTRO DE

.,·.ElRlIoIAS· E \J)EMAIS,SERVIÇOS .

. c} �::':'EROCURA-De.RIA· 'l'R;A�AR, DE 'INTE,RESSES DAS

�FR'EFEITUR'AS 'MUN:ICIJ?AIS- JUNTO AOS ORGAOS

l'I1BLICOS. NA1'URALIZ.�OES. REGlST{tO MA1{<:AS

. RE'GlSTRO DE DIPLOMAS.

\
'

! \-�•..
;'

.

;.,:;'}RROGRAMA .00 MÊs ,

"

_ Terça ;_ Bingo - A-ssocla'ção Am-

paro a Vell1icElo
'

OUTU.DRO

, r.

. ,

. Dja.25 - Sabado ..:..... Soirée em. homenagem ao Li
.

ra .Tenis qlube,' eonvida
"dos Os sécíos do .. Clube da
091ina.

.. 1

Dia 26,_"... Domingo - EncQntl'o da n ç a n te àf)s'
.

brotinhos - ,

início às 19 horas

Dia 28-

<tt�*?(::!t
"

..

línIIIo.r••
i

FJCJriaJrfPDIi$/
De ol'd-em da, DUetorj,a, e- de acôrdo com os .es.tatutos, e��oco

aos 81'S. associados desta entidade', para tomarem rparte nl!/sessão
de, �Asseinbléia· Geral", a realizar-se' no 'dia 28�do eotl'tmte, das
19. às' BO'-horas da no-ite, -em nessa séde soeíal, .a zufCGeneTaI Bit

'tencoul't, 11.° 79, - "Para ele·j.ção e pôsse da' nova Direotria, que
terá a -seu zeargc os- destlnos .da soeiedadê, no biênio' 58/60.,

Florianópolis; 21 de outubro de crus
.

.

:-: ·Pei'y nitteneourt
..LO Sél!r�io

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



VIVA SANlOS 'OUMONT NA, MEMOR IA DOS BRASILEIROS! O PRIMEIRO
_

HOMEM QUE, REALIZANDO O' VÔO MECÂNICO, DEU ASAS
.

r��,.t!j�J:_�,.,�,> ;AO �OMEM E G�OR!A 'A PÁTRIA B,RA,SllEIRA'!
.

RO{ "DIA �O AVI_�.DOB/�;· .EXULTARDO DE 'CIVIS,O, I8IGRATULAIO-RÓS COM A FORÇA AEREA '.BRASILEIRA, NA PESSÔA. DO ILUSTRE

COMANDARTE .DA BASE AÉREA DE FLORIANÓPOLIS, E RERDEMOS AS NOSSAS SINCERAS IOMENAGE RS A IIUARTOS IMOLADOS NO

CUMPRIMENTO DO DEVER. CIVíS -E 'MILITABtSI. SACRIFICARAM 1 vrDA PELO IDEAL COMUM DAIGIl IDEZA DO BRASIL!!!

Concluindo, diz o dr. Marcello

Coimbra Tavares, Presidente da

Federação Nacional de Jornalis-

1

dicato dos Jornalistas Profissio-

Traoslerih «�iDe
-

Die» .1IY""CÕÕiêre"ÕClibliêlÔOãr"iiê
Joroalistas

listas" que se' realizaria nesta Ca

pital no pertodo ,de 12 a 15 de

novembro' próximo vindouro, en

dereçou à Federação Nacional de
Jornalistas, 'nO Rio de Janeiro,.
circunstanciado ,memorial, em

data de 26 de setembro último,'
propondo a transferência, para

após recebimento do auxílíõ do
Govêrno da Uniãó, cujo projeto
ainda está a passos de ganso na

Câmara dos Deputados, do con

clave Que !eunii'ia em Florianó-'

polis homens-de-imprensa de to

do o país,
Entre as razões ressaltadas, a

-Comissão Executiva destacou as

Os órgãos dirigentes da elas-

se, em reunião conjunta da Fe

deração Nacional de -;rornalls-

tas, no Rio, decidiram, em "face,
da não aprovação, arnda, do au-:

xílio da União, tomar essa ati-

nais de Santa Catarina tem co
,

111'0 o nosso reconhecimento pelos
ipcansáveis esforços. e a abne-

"Aproveitamos a' oportunidade gação com que' procuraram, /por

todos os meios e formas, desin
cumbir-se 'da honrosa tarefa que.

lhes fôra confiada pela claase,
(a.) Marcello Coimbra Tavares

tude, louvando, �o entanto, "os seguintes, sustentando o seu

esforços ·do prestigioso Sindica- ponto de vista: a) - não ter a

to e' 'da Comissão Organizadora" Câmara dos Deputados votado o

-'- Possívelmente, em Santos, de projéto do Deputado Leoberto

16 a 20. de novembro- corrente, Leal concedendo o auxílio de um

uma concentração de Jornalistas. milhão de cruzeiros ao Sindica-

para reafirmar a nossa confiança
na capacídade, operoaídade e de

dicação dos confrades que inte

gram a Comissão 01'ganizadora e

a �il'etoria do prest.lgloso Sin-,

Estão cuidando ativamente' da" a) De acôrdo com a comu�

organização das barracas de nicaçaQ feita pelo cQ'nfr�de re

prendas excelentíssimas senho-, pre'senta,nt·e do Sin�icato dos

ras, de nossa alta sociedade.
\

JornaIlstas de·Minas Gerais (Be-
lo Horizonte), deixar'ao e'n<;argo

E� de se esperar grande affuên- çlê,ss'e 'Sindicato filiado' com a.

cia de· participantes da festa, ajuda e_ a cola-bora�ão das enti-'
com carAte'r eminentemente po- dades paulistas. - Sindicato €'

A Comissão Executi

XXXXXX

A Comissão 'Executiva da -rv
"Conferência Nacional de Jorna-

Florianópolis, Quinta-feira 23 de Outubro .de 1958

ServiçosCooperativos: S. C.
-fl·'r""'ma ,COUV,Ar'l I-o' "'t:e�s�::tiv�e ::v:::a�:;�.r�:�,c:

.

•
berto H�l�e, pelo go�erno fed�-

Serviços cooperativos de, saú- 'ral, e deverá. traser benefício a r�l, o ,mlm.�tro da. Sa�d=, dr. ,M�
de serão. instalados no Estado '-.\1ma grande zona do

.

Estado de rro, Pinottí ; ,pela Missão T'êcni-

de Santa Catarina, segundo' os I Santa Catarina. O Ministério da ca-rdo Instituto de Assuntos ln

têrrncs do convênio fjrmado on- Saúdé atuará através do Servi- teramericanos sr; Ross Jenney;'
tenl, pela_manhã., no gabinete· do ço Especial de Saúde, Pública pela Federação das Associaçôes
ministro da Saúde. Ass im, nas (SESP). ' Rurais de Sa�ta Catarina, o sr.

'área� em que existir atividade, OS SIGNATA'RIOS Roberto Waldyr Schimidt; e pelo
'Ide, -Exterisâo Rural, 'nawerá co- 0- at�' a que ;;-os· r;fe,rimos aci-

I
sr. Lauro Portes Bustarnante, do'

bc'rtura
.
completa' dos grupos de ma foi firmad'o, em nome do Serviço Social Rural.

.

- saúde em todos os setôres em ----------------�--------------------------

f, E S TA' " DO I' P Êque se fizer n'ecessário: nwdiéi

na· preventiva, assistência mélli

co-cll'urgica e .até 'mesmo -hos-

pitalar..
"

' �I �.I.
E' essa a ,prImeIra mlcla:t�va

en1 tal sentido relacionada às
,

.

atividades do Servi,ço Social Ru-

._ O. ipê, que é a' flôr nacional,
terá sua festa em Fl,orianópolis�

. �,

noS" próximos dias 2(\, 27 e 28,' à
Praça Getúlio 'v,argas em bene-

. ,

fício do Congresso Eucarístico

Estadual. '_

dêsses fes-

Retraio �e _JjIERÊU RAMOS
Conselho de Economia

.

-

pular, n'U?1 sadio divertimento,
ao som de músicas e interessa

dos no sorteio das ricas e valio�
sas !prendas a se'I1em oferecidas.

·no

·0 Conselho Nacional, de Economia inaugurou em sua

�ede n retr.ato do sr. Nereu Ramps. Na ocasião" o presi
dente do C. N. E., sr. Fernando' de Andrade Ramos, usan
dó, a palavra, esclareceu que a inauguração do retrato'

- . '-daquele saudoso� hom,e.m p1Ll:ili-co era realizada' em cum

primen.to· de deliberação unanime do Pl�nario, por pro
�I.osta 'lá ,con$elheiro Luiz Dods'/l)orth Martins. Ressaltou
a personalidade do !3x-pr8sidente Ner.eu Ramos, decla
randa que- sempre pàutura su� vida pelos principias da
mais rigida móral e do escrupuloso cumprimento dos de
tere_s m,anténdo sempre no plano mais elevado tanto o

7Jrestinio dos cargos ocupados quanto a dignidade das

funções exereidàs com hone�tidade de prõpositos1• devo- .

dezemb. ro proxlmo,
fado espirito pUblico e acendrado patriotismo. .

O retrato foi d'escerrado pelo sr. Hugo Ramos, tendo penda afirmação da

tambem a Conselheiro Luiz' Dodsworth Martin8.. discursa- de de nosso povo.

do sobre a obra,de senadór Nereu Ramos. r '

Com a organização

'�

tejos, desejam mais uma vêz as

senhoras de nossa melhor. soci-e

dade prestigiar e' colaborar com

o Congresso -Eucarístico, fi' ser

. realizado e'in nossa capital em

numa estu

religiosida-

. '/

•

�o pagamento
teta· passagem
�

utilizando \

,

.';
,

TAC-CRUZEIRO do SUL
- .... ".

Rua Felip� Schmidt, '24'
Fon.. 21-1 e 37-00·
"\ �.,..'�........,

..... -

A.P.I. - prosseguir nos entendi

mentos com o Prefeito ds San

tos, tendo como objetivo concre

tisar o .oferecímento d-o Chefe do

!xecutivo dessa cidade paulista,
de hospedar os jornalistas par!
ticipantes de um encontro naci�-'
nal;
b) - Telegrafar, imediatamen

te, aos convidados ,estrangeiros
- da Federação de Jornalistas

do Perú, Sindicato Nacional de

Redatcores de Prensa do Méxi

co, representantes da 'União de

Jornaltstas Rumenos e da Orga

nizaçã�o Internacional de Jorna

Iistas - .comunieando a suspen
são 'da IV Conferência Nacional
e' afirmando o nosso desejo de
receber e hospedar os convida

dos dessas duas últimas 'orga
nnizações,.. caso a sua ·viagem à

América-t.atina se efetive inde-
( ,

pendentemente da realizaçâo da
Conferência Nacional para- a qual
haviam sido convidados;
c) - Federação e Comissão

Permanente enviarão ímedíata
merrta Circular aos Sindicatos fi
liados e Associações de Impren
sa, comunicando as resoluções
aprovadas, enviando copia do
ofício dessa. Comissão Organiza
dora e convocando-o-s à _prepara
ção do encontro naciorral que
em prin,cípío se' realizará entre,

16 e 20 de novembro e, posaível

mente, na cidade de Santos ; e,
a) - Além de medidas .espe

ciais de caráter fina�ceiro des-
. ,

,

tmadas a assegurar fundos para
a ,realização dessa reunião na�·.
cio,n!, Fed.el'ação 'e '.C;omis,s�o·
,Permanente, com o assentimento
prévio dessa Comissão Organi
zad(Jrá� .apresentarão uma emen-

.

da substitutiva ao projéto em

'vias ,de' s�r aprovado na Câma

ra, di.spondo sôbre a conc�ssão'
da verba de Cr$ 1.000.01>0,00 pa
ra a realização da IV Confer-ên-'
'da N,ªcional, destinando essá
mesm�ve'rba à Federação Nacio�
nal d� Jornalistas Profissionais
para custear a realizaçã.o de uma

assembléia nacional da classe".
-

tabelecimento bancário

Presidente".

II Seminário·Nacional de Técnicos
do SESI

to dos Jornalistas Profissionais

de' Santa Catarma para a rea

lização do conclave' na .data fi-.

xada pela Federação Nacional de

Jornalistas; e b) - não haver

sido !possível um empréstimo de

setecentos mil cruzeiros, que es

tava sendo negociado com .0

Banco Indústria e Comércio de

Santa Catarina (INCO),
_

e11} vir
tude de razões que o citado es-

.-.;,y..,......................... . _"'.- _.............

I
Instalou-se ontem em Sã-o Paulo o II Seminário

Nacíonat de Técnicos do SESI. O certame tenr por fi
nalidade oestudn dos métodos e processos que estão

. sendo utilizados pelo SESI. Entre os prtncipaãa te
S mas figuram os problemas relacionados com. Produ
� tividade, Conflitos do Trabalho, Cooperativismo, Hí-

giene e Segurança Industrial, Relações. Humanas.
,� presidente de honra do certame o ·sr., Lídio

Lunardi, Presidente da Confederação Nacional da
· Ip.dústria, que estará em S�o Paulo dia 30 para a so-

· Ienidade de encerramento. . ,

A direção do, Semínârlo Nacional de T�nicos do
, SESI está a cargo do dr. Nelson Pita Martins, 'Díre

�
, tor da Divisão de Intercâmbío e Ae:.sistência Técnica,

(' . d;l Departamento Nacional do SESI.
.

,_-.�--•.•._-_....-----_._._-.-.-_.......- .._---.-:.---------_-_-_-..-_-_-.-_-_-_---..

esclare-

ceu por determinadas normas da

SUMOC.

Em reunião de .17 de outubro'
corrente da Comissão Permanan
te do- VII Congresso Nacional a

Diretoria da
.

Federação tornou
conhecimento do citado e'xpedien-_
te dirigindo, ontem, ao C-o�rde
nador da IV Conferência Jnrna
lista Adão Miranda, lon�.a expo

sição, concordando com,.o ponto
de vista da Comissão 'Executiva
e', após louvar" os esfôrços fei
tos pelos operosos e' :q'ed-icados
confrades que integram a Comis
são Organiaadora e os õrgãos , di
rigentes do prestigioso Sindicato
filiado para superar as dificul
dades e obstáculos surgidos com

a mudança d� situa�ão política
advinda C0l11 o infausto desapa
recimento dos. saudosos amigos
dos jornalistas, Go�erna(lor' Jor
ge �ace'l'dà 'e Deputado Leoberto
Leal patronos dêsse conclac-e e

dos quais tanto esperava a clas
se par�a reaHzação e o êxito do
conclave em !preparação" deci-
diu:

'

IrS E MA NA D A A S A"
Um dia glori,oso'': (ulIO à Sanlos
Dumont - '�D.ia do Avia40rn
- Conduzindo a' Bandeira'

---".... -

da
'

Pá' r i a ,Bras.ileira-
.

-

.(L....&.t�,��··.2..�lmil"I;ag1l
ANDRÉ NILO TADASCO

_
.

,v � .

Encerram-se, .hoíe, com magnificas soleIii�8:çl_es, as
brilhantes comemoíaçõe&-.da "Semana da Asa", leva
das a efeito em todo o território, pátrio aesde o dia 16
do corren-te. '\

.

li! hoje é j�tamente o "Dia do Aviad.or", o Dia da
A'liação Brasileira, na recordação esplendida" prenhe
de civismo, do grar(de feito de ALBERTO 'SANTOS
DUMONT naquela memorável jornada de 23' de out\k_
bro. de 1906, fril'que o nome do Brasil fo� el�v.ado aoo.

pináculos da 'gloria, e o feitó de _. seu destemido filho
tornl'1.r-�e-ia imperecivel e a -sua memória imortal.

"Se olhando para trás� eu examinar ás meus pro
gressos desde êsse dia de 1898", em que meu balão se

dobrou por cima dos terrenos de Bagatelle, admirar-
,mê-!a da r�pidez com qu� me dei;xei arrastar pela aten
ção de mundo e _pelo' meu própria ardor, .a uma tare
fa tão arriscada". '''"- "Eu na visava ao Prêmio Deutsch
ao'começar a construir aeronaves. Por ·tê�lo ,g-anlio,

·

não havia nenhUma ra'7,ão para interromper minhas
expedêl'lcias. Quando meu pri!Oeiro aparelho foi lan
çado.'�em o Aero- Clube nem o Prêmio Deutsch exis
tiam. Estimulado pelo natural e muito vivo desejo de
uma vitória, eu me ha.,vjà esforçado, por niinha con

ta e risco, a construir novos modêlos. Podia agora gas
tar tedo o tempo que fôsse ne_cessário para aperfei-

·

çoar-me metócUcamente na navegação aérea."
"Haja ou não prêmio a disputar, tenho de traba

lhar .'lempre. Dediquei-me a êste gênero de aerostação;
não c�ssarei de nêle exercer minha atividade. Para is
to, meu lugar é em .Paris.· O público de -Paris é amá
vel e p.ntusiasta; .conhece-me, tem confiança em mim."

E-Santos D_!lmont tinha rázão. Paris, a Capital do
Mundo de então, lhe conhecia e admirava o seu fer
vor, � sua capacidade, o seu espirito idealizador, a sua
inquebrantável persistência, a sua fé na vitória que
�hé 1'10rriu, finalmente, naquela jornada épica de 23 de
outubro de 1906. ,

,

Mas, na feliz expressão de um de seu inúmeros bio-
.

gráficos, "vagar ao sabor dos ventos não lhe satisfazia
a ambição. Queria, isso sim, conduzir-se no ar ao sa

bor dI) seu capricho: elevar-se do sólo para' efetuar um
percl'rso predeterminado, vencér as correntes aéreas e .

voLver ao ponto de partida. Oonstruiu, então, .·um ba
iãó em forma de charuto, que iria assombrar o mundo.
Para movimentá-lo, resolveu acionar uma hélice 'de
<;luas pás por urif' pequeno'motor de triciclo." .

. E apezar das dúvidas suscitadas, o destemldo Bra
sileiro conseguiu chegar ao apice de seu ideal, con
'q:lli.stando uma vitória que'perdurará eternamente.

.
Transpondo, impávido, os inúmeros obstáculos, não

se deixando intImidar pela sequencia de desastres so

fridos, podia escrever mais, tarde:. - "Nesta manhã de
12 de julho de 1901 e nw tarde-de 23 de'outubro -de
1906; vivi os momentos mais felizes de minha vida."

Se nunca deixou de afirmar a sua qualÍdade de
Br9,Sileil,:o, com orgulho e dev.oção pela terra onde__pas
cera .e onde havia sonhado seus primeíros 's.onhos de
_aviador e de conquistador- go espaço, nunca deixou de.
en.gr�ndecê-la ! ."

HQje, são decorridos 52 anos do memorá-vel feito, e
todo o Brasil' rende a SANTOS-DuMoNT as mais con

,sagradoras homenagens, e a Pâtria agradecida; pres
ta-lhe o mais sincero culto cq_lôcando-o n6 pedestal da

· �imortalidade, como um'dos �eus grandes Simbolos!
"Santos Dumont era o:entusiasmo personificado,

queimpuIsionava o seu gênio inventivo e o impelia pa
.ra· a frente, sempre p'ara novas conquistas" .....

. Gênio ipconteste ao espaço, primeiro aviador do
mundo e do BJ:asil, tornou-se ,a sintese maravilhosa das

.

gerap,ões heróicas que o seguiram e uma empOlgante
legenda ,de glória, ousadia e bravura, que pelos tempos
afól'a saberão cond�ir a Bandeira Auri-verde- estre-
la.da. .

'

E a Bandelra do &:asil, nas magnifjcas comemo

I1acões e exaltações civicas do dia de hoje, estará dra
pejando sll.tisfeita por ser a representação da Pátria
do '{Pai da Aviação", o berço do magnifico Patl'ono da
Avi!,lção!. .

Salve Santo!! Dumont!
Glórias aos intrépidos Aviadores Civis� e Militares

que lut9Jll apaixonaliamente pelo,S supremos interesses
da Pátria Brasileira!

},
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- O,s cardéais Angelo Giuseppe
Ronc::alli, patriarca de Veneza e

:aenede-tto Aloisi Masella c-o�ti-
.' ,

nuam n� frente dos "papabili'" a

4 di.as da' 'abertura d.o conclave.
O terceiro candidato cujo nome.
é mais freque'ntemente citado
nas conve'rsas sôbre essa "bolsa
pontificia" q,Ue constitui a voz

pública de Roma, é atualmente
o cardeal Vale.rio

_ Vale'ri, cujas
probabili-d.aães tendeill .

a.. eclip
sal' as �o _!!ardeal armenio Gre
goire Pie'rre Agaginien. �

O jornal' "La Stampa" escreve'

. que <> card'eal Roncalli "éontllria
com

_
as simpatias dos cardeais

francêses ,por ter sido durante
Il1U�to te'mpo nuiIcio apostólico
em Paris enquanto que o cardeal
Aloisi Masella teria o apôio' dos
prelados �ul-americanQs, que êle

gonheceu pes.so,afmente
. quand.o

era nunciono Chile e no Brasil'.
Por outro ]ad-o, o mesmo jornal

julga ql1e o card,eal Giuseppe Si

ri, arcebispo d'e Genov.a teTia
perdido ten:eno não só �orque
é mll,itQ moço (telH só 52 anos)
mas por ser "muito ligad,o ao
po,ntificado que. 'acaba de' termi
nar". O jQrnal afirma que os

cardeais, ·querem pt)Í' um ponto

!inal
.

no perÍoào transc�rrido

os mais for- '

fés candidafos
"«;llegendo abertame'nte: decidido
a renÇlvar o ar- da Curi� Ponti-.
Hera".

De sua parte, o "Corrieri della

Sera", afirma que- o grupo dos
cardeias italia.nos está longe de
se'l- homogeneo, que ainda reina
a, confúsãQ e' que os quati'b dias'
que vão transcorrer ante,s ' da
abertura do conclave não 'são

.

uin prazo excessivo para dar um

pouco. de clareza. Finalme1lte',
recorda que o cardeal ,Eugene d�
Tisserant, de�ano tdo Sac�o Cole
gio, teria sido objeto dê. uina.
profecia do .!padre Pio, santo ho
mem que é proccJlrado em seu re:_
tiro de Pietralçina por

'

'l�ente
vinda de. tôélá� ,as partes do mun
�o. Padre' rio lhe t-eria p�e:dito.
que êle ser,ia Palia.
Umá mulher será admitida 1í1

p�óximo conclave, como o foi a

irmã Pasqualina, em "l939; quan
do da eleição de Pio XiI?

O Sacro Cole�i�o terá, com�fei
to, de decidir' d.a·· admíssã'o no

•

-

q'

'" •

"': � - "-
'

recmto ol)d-e: estarão.�e,nl!errad'os
os cardea_is, ,de' u'iíia'

,

'.re·I(giosa,
e·ncarregada de assistir ao éar�.
-deal George.s Grente, .. arcebispo�
de M,ans, cujo estado de .saúde
e'xige -cuidados atentos da irmã

Pàsqu(aliha.
,
Esta obteve tal autol'izllÇÀQ .pe

lo fato :do � cardell,l Eugel\io' Pa
celli, ,a serviço de quem 'ela e's

tav,a como governante tinha s,i
do autorizad'.o a permanecer em

seú· apartamento, de secretári�
de Estado,' no primeiró and,ar -do

Vatjcano.

CONVITE
A ,,Pjre.!lão do Colégio. Cátari

nens'ii �
tem. o

-

prazer de con-

vidar as distintas Ifaniílias
de seíís alunos' e , pess.oas

'amigas para �s festeJ'ô's em be-'
, .

nefício das Missões de Mato

.Grosso a l'ealizar-se nos dias de,
sábad{) e domingo próximos, nas

Clependências daquele estabeleci
':mento. "

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




