
DISPOSICÕÊS DA CONSTITUIÇÃO� APOSTÓLICA NENHUM � CARDEA.l PODE AB'ANDONAR A-
,
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I VOTAÇÃO INSTRUÇOES M1NUCJOSAS
CIDADE DO V __ TICANO, - 2(' J O último conselho d{'�f,a elas- PontífiQc, a Constj tuicã» !Jel'n,j� Hungria e da Iugoslávia, cardeais
UP - - Quando se l'euni!'em, ,se, realizado em '1870, p ro cln- je a todos os cardeais p.rvticlpur Josef Mindszenty e 41oi.sius, Ste

hoje, no solene eonclavé que' v�i. mou o dogma da inf'1:l:bIl.i<lade !o conclave, mesmo; qlJ.t'u'io na-' pinac, r�'spectivameh�ê.
.,: eleger o n?v? Papa, .os ca_rdeals dos Papas e foi iJiV'I'rOll1l'ld'J jam jncorrido na e'xroli1\1l,h:.'", Os cardeais Mindszt\nty e Ste-
da Igreja Ca'tólica se rcgerao por pela conquista de Romn ne las la suspensão ou na in te ..dçáo pinae não �he'garan,l'.lj poder vir

pl'ócc,dim.entos' c.onstituci�nais tropas _italianas: Aquer.; reunião De igual modo .1._t;'I'C,!,!I'Se 08 a Roma para. receber a investi ....
que; não deixam nenh-um detalhe ainda' não está teenic'lnh'ute ter- que foram prcclam.i ios n\'d"nis dur�., ::-', <-

sem ntenção.: minnr!a. pelo Papa f,\I(,,'i,lo, ainda quan-
. P,�oibe'·se' a participação, no

Essas disposições prete!ldem, PR]!;CAUÇÕE"l do não haja 11 I'r�r':jido ') .' rpe lo conclave a cardeais -depostos de
, ,sobl'etudo, ass"Cgul'ar o segrêào e Para 'prc'venir o abu s o das cen- cardinal'ício. Isso seria ap,lic4vel suas i:li�n'idades pelo "DireÜo Ca-

"arantir a, cada um dos cardeais suras eclesíásti�as �a �leiçã), do n'o cas,o a�;al, aos prin���es.' 4'a nônil!o ou' que hajam renuncia
;-articipante; plena independên-.

"

cia para eleger o Iiomem que ANO XLV O MAIS ANTl GO ,DIA�IO DE SANTA ÇA TARI:&Á
,j�pemwUnhUCMili�"m�s �����������������������������==�========,
adequadas para desempenhar a

'alta m issão .de vigá rio de ctísto

PROCESSOS

do II elas sem consentimento'-do
Papa falecido" Esses não podem
ser repostos por seus colegas.'

T,ó�los os cardeais estão obri-

t�çüo pode realizar-se sem. sua, contar com êle. Se, 'entr�tanto,
interve·nção. , f regressa antes da votação final,
Essa regra impede um veto deve ser- readmitido

mediante li abandono da reunião. I . Os _cardeais ipart;cipantes do
Um ca-rdeal enfêrmo deve ob- "eonclave que não se reunam pa

ter permissão, para abandonar ia efetu�r a eleição
.

depois de
as daliberaçôes da maioria de 'I soar três vêzes a campainha
seus colegas, à 'basll de um eer-: que os convoca incorrem na' ex
ti!icado m.édico "jurado, e, então, I comunhão. "Iatae" sententiae'.
pode c·fetuar-se a votação sem (Continua .na. última ,página) /

gados;, "por obedlência divina", li
participar do conclave. Se um de
les se nega a comparecer e O·

abandona sem estar enfêrrno
não' pode ser readmitido e a vo-
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E OS AUMENTOS, CHEGARAM .
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'APOSTOLICA . O enorme derícít prevísto MIo governo'do �sta,do no ol'çamento,pa'ra 1959
.As determinações, algumas das

Ja antecípou suas consequenéías: nestes últímoa dias, .aqul pela Cap�tªJ' tudo,
.

quais -rdatam d_oy tempos mais
. subiu astronomícamente,

prtmi'tivos da IgI'êja, estão con-
'

'O governo não está desgostoso com esse aumento, pois quanto maior, :para
t idus nos 108 al't,igos da' Consti- ele melhor. Dublicados os preços, duplicados os impostos. Assim, 'uma parte da-

I tuição Apostólica 'p rouíulgada queles 186 milhões que faltarão na receita de 1959;' ficarão reduzidos de muito,pelo próprio Papa recem-faleci do, se é que êsses 186 'não são mais de 250 milhões, como dizem pai aí íuneíoná>
-, i::��. XII, a' 8 de dezembro de .

DIRETOR: R�B_NS DE ARRUDA RAMOS ...:... GEREl!'1'E: D?MiNGOS F.,DE A:QUINO rios de prôa.
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o .a rtigo 32 da Canta Consii- EDIÇÃO DE HOJ,E: 8 Páginas, - o-s :2,00" - FLORIANO'POYS, 25 pE OUTU�RO DE 1958 Anteontem a cidade, ficou sem Iuz e sem energia durante mais de lO. ho-,tu'donal 'dete-rmi,nà' que' o poder , .

ras: Pr_efuizog, enormes por toda parte. Um granjeiro, desespéra com 'a sua ch;:,-
de eleição. de: um Pontífice' ca-
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cadeira a esfriar com 5.000 ovos, recebeu da Elffa a informação de- que º dereí-�

tô líco "reside, unica e excl��iva-__
'

esS'I"g'e' '0' el r'o em to era de Capivari. E depois da.tnrormação, desligaram o telefone, -�
mente nos cardeais da SUI,ta
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'., '...., ,,', ' . Mas, não há por aí, 'pelo Estreito, uma Estação de Emergência, inaugura-:rgl'eja' Católica," independente-, " '. da com alarde e que custou mais do que a linha de Capivari?
, , �mente e com exclusão de tôda in- ,.

",

'18
valho não 'será' cedido para

. Que é 'que faz, nas emergências, a Estaçãc) de Emergência? Deslíga o te.
tervenção d1'!lqll,alquer 0\..11':\ h,e, IF'I'o·r·II:I,O''p'O.

:'

...,··I'S-,·,.:." ,eteXaPtOr�.n,i.ç!ões" .m,..as sim

\pa,r::!.,
lefone também'? ,'-r�rquia leclesiástica ou poder

, ,'i '"
,_ Que adiantaram 'os mílhões entregues à Elffa do Ilustríssíme Senador

laico em absuluto
,

de q�alquer. )
.
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' ,É bem verdade que". se Irineu,Bórnhausen - ó eletrífícador do Estado? ,

_. .categoria, óu classe". ,

.
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,,'

f.oi funda:" fltzér. te�tro' na "ilha dos não "cederem o teátro para Por qu� a .EUfa, de Emergênc!a, não fu�ciona? E;fica �udo ppr isso mesPl�.t, ....
O artigo seguinte' afasta, eõ· Ha OIS meses '

',' "" is,s.o:." uu aquilo, o, me,smo Ií. Os preJudlcad.os .. "que se mudem! E fIquem ql,uetos, porque a EUfa nrlde'

do nesta Capital Up:l ,gfu- cas�s'l'aros. .' '.
'
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E os ensaios começa:r
..

a:m _�Il:S, 9, rl1, 'a 9.nw'.01 e� ," .

"'ea��é�t��� :@��çe��'Q reunido, 'à no Teatro Alvaro 'de cf�r��- ���":�:�r!' d:o:nd!ri�1\c��� '��������r��':.a:g;i:fi�JaS:�� j '-R'
.

'e'5\'.' '1'1'."':d''.'r'-d'--. 'o·',:,,;,*�p':<:'1' ""I:' '�'d' .;' .....
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O'u·-luJJro'L,_ ('......�, race a? mau !e�npo- que delXO� ba�hmt-e .a).�-gJldO:)e t,umdadEt :.<p.e:r.,�pl-a1Í�U; \ Ol:! ...HeI�l<!m �a�n�I-n Ney LUlZ,.
. ,

_

'

,

_ "

•.
. -

��oftanto lmprat�cavel 100 g_xam,M.o __do est.adro", da '·amadores ,que:.. c�,oem .v( ._Z�e �lbe:l:cr, ��sPjl����.p:- �
,

._"_

.. J:" -,
-

• I
_'

�

,-- / t'l"
�

,

-
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�els�.n.. '.,,!]i:' 1\ SEG'I;;H�T,E A )'OTACÃQ N<!.MI� A-L 00$ CANDIDA1'ÓS QUE,. CQNCOR.
_/ t�l-'d�tidi';'�Mitsret;i�\i;�JíliZ��,��6g�-én,1it��"·�,;:\'tfó��, :Jen'!��,
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.,\.•�c1.&-",,",/,,� �,--�_;«��;,,,, ,>":� '�"'x,/'V.'�';"�:'" >.' "-"'-'''f _,,�,�
de 110je, fiêando des.ta forma 'suspensa. a tea1i:z�çã!l, ..de .LlÍCià Bene, ,�ttil. ,Desta,; a,s�aTenhas;, na�, �dir-e,. �''''/, ·.I.J·E��Á"?'_,��llDk��l? -').\ "

Jf1ui7::--,l_\.f.?l,'c�i�"o ,Si�a. .... " .;,",�.'.,
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'III, te.r casa )non�ada n'3; ;çlg!l;de,.· ,
" �,' N,ao, deIxem. de a�sI�tlr:3:

/ Partido Demoel'ata �l'lstao 2.086, Walter là-danza .: .;
'. •... I .
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"'" ,_,' III, ' -:- Mas. vo�e me' da u:ffia. a'llança, Ju� l1li' essa peça representada pelo Partido de Repl'll,_sc'ntaçiio Popular... 458' Cás'sioJ-Augusto l_\.[.azzolli .
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' ventmo? ' � "Teatro.A)llador de- Florh- Partido ,Trabalhista Nal)ion�1 .\ :., ,24,1" 'Al1tônioJob de.. Miranda :.

RENATO BARBOSA Dou 1- JII - •

r"
. . 'A' " '. ,.... V t b '1 21

,. ,

.', Abrindo, há pouco, o Tratado, de Ma.r�
.

:�De, �uro miric�no,-JuventjnQ�"_ .• '�s�i{SC6f�gd���Jgc��à�:'��,' �." V�t�: �;::Io:�����.:::::::::::::;:::::: '4a! Scnw}lte legenda' "" , ,., II

II tinWolff, ._. amável lembrança de:Othon .-:- De ouro a�erlcano. ".'
. ,:' � engl'an(1epimento' dó teat:o ,r '. SOl\1A " :.. 9.757

· d'Eça, .ao regressar de' uma: viagem ás
.

"'E âe�, de fato. Deu-l� ·u.ma c.a-s-a bo JII e,m �lorla.l).óp'olis" 'TOTAL DE. VOTANTES 28�!l PARTIDO TRABALHISTA' BRj\SILEIIW: ... repúbliças do R�o. d� p;rata -,' en�on- .
�l1ta,. ,feIta· de aço amerl�ano,;, DeU�lpe., VOTAÇÃO PREFE�ENCIÁL _.:.: / VEREADOlt'ES

" � ,irei, maréando p.agu_l.a mteressante re- Jardm� ed parques �om dmheIro �Iperi-:,."., ..Dr.. Pedr'O PAU1'IDO SOCIAL DEMOCRA'TICO: _ Moadl' Pereira :
.<;, .. e6�te de,um clllmep.tano de Ruy s�tos, -canf' n':! .consegula passar a ·mª? em" . , VEREADORES Júlio Pa:ülino <la �iIN.a" .. : .

_. brilhante e ilustre profes�or universÜi.á..... qua quer COlsa, le,vava par.a tlras1ha .. O , ,.' •. .'
Heno Peixoto -

.. , , . . . . . . . 8�O /' SuptENTES
'

•
rio 'e parlamentar �baialno;-' dOd?L!'léi'd de :ir:nq�ed� m'�reennlonaa tl.enn..,teanrUai-dQa·deTap�reaZ Figueiredo I;errelra' 'HB�lltdíee'pro FilomenQ :. 8011 VaJeci M.anoel Nunes '
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. jO,r.�alista.Emfaeedeagumas u.v,as,
'
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a· ,. '._ f,'" I on 'razeres � : 56 P'd' Md' •
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d Juventmo 80 mesmo as criat s i W Id C V'
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' e 1'0 'e en'os
_'allas e.st.ranha,s, de qu.,e. o I_'res�· e,n,�te. .
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ura. .

J;1ge.- A convite da Associaç::;(" , a emar . W·ll·a ..... '

.... '"o • • • • • • • 564 O' R I L' b-
-- ,

/I. transfel'lna a' data da mstalação do' g()- n�as. Sua esperteza cQrrla terra. Sua 11- • C lt 1 'R 41' .' d'_' . Domingos Fernandes de Aquino ,'o •• '. • • 563
Slll au IS oa ,

: .

• ;, vêr-no em' 'Brasília, a; -imprensa sit'uacio- gelreza. era cant,ada"em. prosa e verso. E ,

u ura e. ecrea,��va o
I

..

_ SUPLENTES �aldl Silveira �" .

'- � nis�a de ôntem insi�u emcdicl,arar que, �:l���n;a ?��eçou g tl!.fr t��o da l�ua" �ro��so;, � so; oop�:rocinJo i' �cy,. éabral- Teive
. 662 L�:� ���z��:s :oEl;J.�,e.d.e.i��� : : .. : �� .. �

.. , no dia, ,exato marca-do em 'tei, SI' Exa ainda vá 'l� Nã� e�ta�:Slc�:t"oma'asmvua' lea'� � at Ire Orla e u. ura, I). A�:olncio Pal'dua Pereira. 554490_ João ,Nilo V_ieir'!_ ." ' :: ..
" eumprira O prometido ..• Na
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ura a es- .

,
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, .', JII Es ado, Chegará. hOJ' ,e... a es-' e ape a
Ed d n

• E era tudo qu e tav 1 d' , '

OI B -' uar o -«asa : , .

'_' .�ranheza da� rlú,vi,da,s arguídás,
'

Por.que , _.

e s, a a� a cance
.

e � ta Canital o ilustre 'moedl'co ga rasi! da' Luz ...... '.. .. .. .. .. . 638 F neisc Xa' p' h '1' •
. ir .

d sua mao A mulher 'uma dIa perguntou JII I" J -,

N t P' 520'
1'a o vIer ln; el..o " .

""I' si existe pais·' que navegue em mar �.
lhe' '. '

-

�. psicoanalista do INEP d' Foa� avegan e' ll'es �.............. Manoel Dias '

.. ;; ;' c •..•..•.• :-: •.•••.. ; rosas- é�o 1?rasil de Í3ras�a... A irifla- .

J
.

t'n -. ". t JII Redro Figueredo Ferreira � S
re erico Véras

'::: Reduzino Ji'arias .•,

'

.'tÍlle ção, "essa, já qUasi não xi�te:, O êusto
r -; uven? 1 o, voce VIU. meu rance-

tiII -, �",' aul �liv�ira' , .. " ;.. �{ly Gatarinell,se"da, Silva .�� de vida 'exageradamente acesslvel. O po-· )� oe ouro,_ . JII �lu$tre educador e reno�a.. Osvaldo Meirà ,.... 454. R b' t S hl' ht··
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� E ?No'
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!" �der _aquiSitivt da moeda' é, l'eaim.ente" . Tinh�' Vi�o' Êle 'apanhára e levára , fio homem de letras já é co- M� 1.0 �on�in ;. õ. • • • • • • • :�,. Ed5IiI GÓ!ll€S Ferrão
.
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i_mpressionan e. fi génte mete mil' cru-
p r Br' T
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r . .: 'hhecldo.,' no seiO âo profes' J
�TIQ

d
ou o ., : ," . .. - q'lfrro ,A. Yér,eira .;.: ..�.:.: " _

JJII zeires no.bolso e"dâ em comprar 'taílta, anaeal deapSle'dlaa' E,eVaaQrf1:.1 o br�lnhce,ltm e o • '�Orado catarine�se pois' ':;"ui ��AO. eBDeusIMaélíado Filho 25(l' ,H-ugo Coelho ',
.. tanta coisa, que até espanta. 'A democra- '.: r

'. ue e. .

n. an e que '" '

. _

' � ..,azaro ar to omel1 191 'J -

Séb t'- d S'l[" h- d' dAI d 1 d � j t d J bIS :ln
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. oao as lao a' I va .

I11III
cia, realizacl,a peI�s partidós, funciona bl.ecrh:rqaueOgaPnahl·a'raqudeeapcraePsean·tee pe e e JII t.� es eVve1tem mdlsstao e uca- S? e

ta IPáiOdCal'â,oso '............ 1�06 ISc�lCnte 'legen'da, ,� ; .

III
'com crono,métrica precisão .. -Poder eco- "

_. '..' _
_ • 'lva, o a, es, a vez, � omen e' egen a

",.. o

• nômico),neste país, pão sqina, em época dor'a? Nao e 'esta empregada, nao, Teo-
, Floria.nópolis a convite da SOMA' , .�

-

SOMA ....

,
... ::. c ......... ' 3.611'IIJIIII de eleição. Nem ,a máqui:i:fa administra-i".

_. . , _.
.. Associa ão Cultural dos

, ... ,................ 8.908 PARTiDO DEMOCRATA CRIS'rÃ.O:� tiva. Demagogia não impressiona-: a nin- - Nao, Juventmo. A- Conceição nun- JII ç .

", UNIÃO DEMOCRA'rICA NAciONAL: VEREí\I>.0R•
guem, A massá, altamente politizadá. A ,ca foi disto� Ela nfi�ca me apanhou nem • Professores e da DIre�ri�, VEREADOR'ES ,Nlll'êu dq Vale- Pereira• classe média mUlto ciosa de seus deve, uma agulha.

_

.'

de Cultur�, onde reabzal'a Otto H. Entres 849 SUPLENTES
.

I.
res patrióticos. A

..
s

.

elites, ,n,ªo batid_ás � E/, tud? fo�. sum�n.d.
o. o.nde Juven.

tino' j varias 'reuniões, sendo a prf.. ESjph:idião Amin .:::::::::::::::::::: 696- H!el'ber Lebarbenchon Poctz 2i9pelo populachO, essas, desempenham es- VIsse li!lla C01Sa. qae tornasse. Br.asíli_a " meira ás -11 horas dê hoje �éliq Abrel! ,." ;- 680 �a�oldo José Simas _ _'.... 193
, clare�edor pa�el nO'

_ convív�b, S?cial. Os ainda mais bela, 'disfa�çava t
é metia no JII' no· Instituto-- de Educação 'o erafim Faucz '. . . . . . . . . . .. . . . . . �601 Paulo Belli .-

'. 148"
_ , candlC;l.atos eleltCls sao admlraVelS. Olhe- boIs? E'bn�s suas ,idas de\,flm-de'sema-, as derti�is serão programa � Osval<;lo B�������ES"""""""" �581 Michel Curi

,
, ".. i21'

se, por exemplo, de norte a sul, o 'car-
.

na a ca rocha, despejava-'-llie tudo no
iii'

.

_.
-

"

1 : SaJomé Damásio JaqlJ€'s -q,
97• roçãoCle ci�anos d.o Dr. )�de;nar, -;:- o _cola, por pn+re 'p�ij9s e l}braçps,. IJ

das de, l'l-,cordo
.

co�, a, p'er, Liberato Carioni 502 Renato Jorge ; ,:�:'.... 95
�

seu PSP. Nao, precIsa maIS ,nada. Vlve- -:- Tudo ISSO e pra ml.m, Juventmo?;, manencia do ilustre educa- Jupy s. Ulysséa .. : .. :.. : :........ 47-6 Acácio Ántônio dá Costa :... .-.. 82
II mos em um Brasif muitó feliz: sim se-, - Tudo, Brasília.;. Eu hei de faze' dor entre nós. Aldo Belarmino da Silva.............. ;8971., Cal"los X�vier t '............. 69
.. nh,?r. TG�o vestido de azul com bólinhas de 'você a ll!ul}ler .mais bónita do mun- • Gen,til N. da Silva ....... , ..I. ..... o ,Gu'stavo Pamplon.a Filho .:.: , .'... 63" b&c.a:s.' _

'
.

.

.
do. . . ,

. A vinda do dr. Pedro Fer- . 'Haroldo Vilc'la ·.i ...•..•••.. -: : .. "

_'

329 D.�lírio de Almeida Basto� :... 2q•
.

.�.,
h
." --;--. Obr,igaqo, JU'\7entino... " réil'li {a Florianó�olis �foi i��:il�� :i1Vta ..

'i_,:" _

:, 323 'Venézio Manoe1 Martins ,........... 2qResoLvJ hospedar Ruy Santos,' oJe, ...:;:' Você vai ser misso . .
tambem possibilitada pela

a pa Il'es .. ',' ,.... 301 Nivel:cino Vidal •.. ,., •.. "." .,0.'.... .i-•
en( mI'nha coluna de "O ESTADO". v.ou 6 xe'nte' '. m' d'-' b 1 9

" ., -

d' C . Osvuld{) Silveirá ..................•C... 283 Sômentt '4'1!i e... "�, ,

'_ ,ISS e ca e o. ' cooperaçao () \ onsorclO O-Scâr Cardoso Filho : � .. .- ."t�.... ", g -"1Ja· , ; ..

J abrir -parênte�is, pára transcr�ver o co- --:- Não; Brasília. Miss... Miss... a ,I T' C
.

d S 1
256

'.
-mentário seu, com o qual a gente póde mulher mais bonita do'mundo,...

.'

f' RAC- r�Zel!O COltU la quRem �:-d��R·AdaDsiI,:a -.: .. :. 233 S6l\IA : 2.086í•. não cpn.cordar, mas que é muito inte- - E os mirieàna deixa, Juventino? d a ssoclaçao u, ura e ,e- n 1 o . amaslO...... 200 PA�:IDO DE"REPnESENTAÇÃO POPVLAR;� ress.ante·. - É com os yoto's do's.. amerl'cano"
., creativa dos Professores ex· Wa'ldir Losso �' ,',...... _182 Juc 1.0 Co t""''''

•
.

U

, W d k '" d S'I
e I s "'iI"" ,' ••••••••••••••••• :..

.

165,.

Brasílrn,. . .

.
. ,

,te
..
rna seus a,gradecimentos.

an yc ,". ,a, I Vlj. ': ••••••• '. : •• :. • • 1-4-3 Alfredo Luiz Teixeil'a .- '. '. 1"0'

.

;" "BRASíLIA.
, Qtlilderic.o Antônio R. Meneg'uzio .'.... " 8:"'.'

o

""E'" na- ) h'·
r

B' '1'1 1<1 ne'm' "'el' Brasl'll'a' aI'nd -
- .' . M' ,

. E Roberto_l.ná.c.�io.' Pod1acld .....

'

.....
'

...

' 4'2'
.

,

.. '. , con' �.çO, $aSl a.. '"\' .".
. a naQ e mlSS. as aca- ,i,

._, ---- Scmente fc·genda , ;. 28se a conheçerei. Sei apenas/,que>era uma bará sendo., Com as loucuras de Juven- MINEIROS SERÃO Olpemar Veiga Magalhães �..... 86

• n:enli�a 'bonità. Bo�it!J/-.';-e saUdáVél.inVhai- tt}no; �la .ac�ba�ádsendO tudo. Tudo ·dá. • EVACUADOS SOMA ,

' '

.' 7$23 NAla':�I�bo :attStllSol _. _:;.' .. :_
.. : . , , 2271

vIa a no l:!El,U'�eartto,. no, sertão 9-e m ,erra sera aeSV-la 9 para Brasília. -Os PARTIDO §OCIAL PRQGRESSISTA;: ''''.' (. 6
terra. Tomando banhó no rio: Ajudando rios; o mal'. Até o mar, O mar será :des- , /

'

.

_ VEREADOR'ES
João' G6nçalves Luc,as 21

•
O Ilfl.i a plantar mándioca.· Cólhendo es- viado, para, pôr suas ond.,J;., a 'adormec''e", . HAVAN A 2,1 (UP)' _::_ Um na- Elzevir Santos More'ira '. . . 21..." L Rf,lrmínio Mene7A!s_ Filho ,.. 922·

p�a de milho, Vivia sem dar na vistão :Brasília. Para, 'Juve,nJino'; o, mundo pÓde, vio tr,ansporte norte:a.mel'iéa'no M,I(nQ_el_Alves RibeÍl'o'
'" .• J!4as era uma cabróch!/i daquele Jeito. 'Ju-. se acabar; o resto da, terra pode pere- • cheg'Ul'á ainda hoje' á base d_e N'i- 'SÚPI�ENTES', .

,
__ 3�4_ .

SOM)A
..

,

"

vden�ano cOCnhehceu-a, �umat1iaSdSÚa� b,an. 'rcder·B'Só }l�e 'Obastal l!ra$tni� 0B'S', encantoi; .' cafro, dnll ,pI'ovínc_ia - de O]'ien·t�, Wilsón 'Me'ne,iés'
'.

. .843 �����Dgo���oA��t�IST� ,N4CI01gAL:

• T���o��a e��ã���u )n���; ó�ai.Sa f���.· " }l:i.fO�a.����tes
.. �.'�'. B:�.íl;.��l Z:U.a.l�e.i:'q.�:n: F� il:t11.:e:::c:a:ri��;�:��r,=���:;T ,rt:�ar�:.� S���e�l!� ·,F.��ta:d�

.

:: :::�: ; : �:,- .,:�_:,' FranCisco B. Silvefra··········· '.' .. .,

iJII de toda r,edondez,Ij.. �eu"nome' 'pasS'Qu � se ',dane .. oir--e,s,to_.do. '. mun.do·.q�,e-leve, 'a """das La.mílias"dos',norte-amel'ic·a-" Wal>e-r OI' .

S
, ..

261
Pél;Sio Silva :::::::::::::::

d b" dt"d t d b S'Ih .,,, B
'I( -

·

•.... Ivlpl'a,ruz.:-.......'.".".. ,0sma-rl�ll&,J0'ã-oMa�':� �nçar na 9c!l, e' o a gen e. E qU�l) o , peca.' o & �"el',,<&sa" !aSllia., J\:i-mo" "'I,Jl?S que tr�b�lham. na ,mina de Doraléci{l E are 194 /, da
.

:JII nao era na boca, era no pensamento. '; CIdade de Bras�hai Os piteus' que. Brasi-,' i p}quel dI!- N1caro pertencentes ao W
. .

os
','

..,_J<osé '<los Passos -Vieira
]� ., dI' f' P

.'

1" Ih S·.. 'd �' • I ." d
,. almp,r .Elizeu Gil ','. , . . . . .. . 157 ,,/ Rog'ério }i1..;.ii'seea'

.

IJ.' DlZlam-Se .

e a co�sas .elas. e:n�ayam�,,��. e prepara., II?-; ,�& comI �s ue Bra"': ,governo Ól! EEUU. A' sua"ryti- ',NHtol).. Mat-heus' :. ::.:, 11;1" '..

ij'.... ..

,
se d. cOl�as maIs �elas ainda, :Desd.� �llla. !d()r�l 'da; �lStór.ia: -78m.

'

Brasí-
•

tada foi �eSQ�vida::,�n!e-
..

�)� perigo
.

'Osvaldo Calixto Lima .. , :...... lQ3 �uvilnal M 1chi,ade's So.uza
-

.,II que Juventmo apareceu ltte "pr-ometeu lia, nao ha moral!'
.. , .. 'Ipe serem raptarla� pelos rebe'l.. Maria h'acema Martins

' 1I11Oel Lin!rio Leal : ..
•--•-•• ......---�- .............� --'.. ,.- � d.es cubljnos, • B�a.;_de- Abreu ...... : .. : .":: :;: .... :::::. ::

''\
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26 'DOMINGÔ' 26:,
GRANDIOSO BINGO P'RÓ _ ACABAMENTO-DE SUA SÉDf, COM INíCIO ÀS,9 HORAS DA MANHA., TENDO COMO LOCAL; A PRÓPRIA SÉDE

'.EMeONSTRUÇÃO,·NARUA SlLVAJARDIM'- (P,rainha). - Serviço de BAR compl�fo.�--------�----�--------------------------------------- ---------�--------------------------��------�--------<,

iAIIAS MISSÕES -EM FLORIANóP,OLlSJ '
.

<I
"

ESTR·EITO E, S10 JOSÉ

l�-'S.í Ilu T O D';E. B�'E-� IA
rr I P O R A-:� �6 A ". .

participam a seus parentes e pessoaa �e suas relações o vnasci- Modernamente instalado á !.úa·c'vitpr ,Meireles, '_ 18:
�Hmto de sua filha VILMA', ocorrido dia ·21 'Ih) corre",nt�, na Ante,s de fazer seu yenteado _Pl!tmanente{ etc,' Yísite I)

Maternidade Carmela Dutra. ':y' .' JNST.ITUTO DE BELEZA IPORANGA de MADAME
1NÃ,

·A N- I V E R S Á R, lOS
FAZEM ANOS HOJ'E

de Melo, íntegro advogado em o

foro' destà Capital e Diretor da.

Academia de

Pereira.

O ESTADO apresenta f'eltcita-

Comércio Senna.

ll.R. FULVIO LUIZ VIEIRA

Assinala data de hoje" o ções.a

transcurso de mais um' aniver

sário natalício do nosso . preza

do amigo e conterrâneo sr. dr.

Fulvio Luiz Vieira, brilhante ad

vogado nesta Capital e' elemento
destacado em nossa sociedade.

'.�s felicltações" de O ESTADO.

- menino Sílvíno, J",ang, filho do

sr. Silvino Lartg :ac�ues e. de Isua exma, esposa- d. Nílda

Jacques '. :

.- sr.' Nildo Gouvêa Lins
- Cê). Antonio de Lara Ribas
- ten-cêl. Piraguahí Tavares'

)Sargento VKLMIR SILVEIRA E SENHORA

NESTES,TEMP·O!·IUDO l,P,oSStVR'h:·.�

Roupaj, que não se sente siquer o peso sôbre o

corpo ".

Nêste particular recebeu A' Modelar um .granda e
varfanlsslmo sortimento. .�

S E R V I (O M III, 'J, j':' R
'\

f
_.;):i

< Inlormações ,"Uteis' _ ;,' . ;"

A'[ENÇÃO! - Cidâdão DI\E.cid'P'�.n L,94()!!!:
8 � resides em 'Florianóp1>tis, 'S:' J'osé é Bíguaçú, de

YeS t-:: apresentar no 140 B.C. de- 11 de' Novembro a 10
de Dezembro, apreaantaríd., os seguintes documentos:

a ' CERTIFICADO DE ALISTAMEJI1T:O MILI--

> Relação dos dias em que os "'MISSIONkfUOS" es-

tarão Em cada Jgreja:'
,

•

' .-,. ,- .>' •

CATEDRAL - De 8 a 24/11/58 - 3 missionários'
FSTREITO: - De 8 a 24/11/58 - 3 missíonârlos
TRINDADE: - De 8 a 16/11/58 - 2 missionários
S. LU,IZ: - De 8 a 16/11/58 ---' 2 missionários '"

S JOSE': - De-16 a 24/11/&8·:........ 2 míaslonãrlos
SACO 'DOS LIMõES: - De 16 a 24/H/58'- 2 mis-

sionârios
.

.

-IGR. s; SEBASTIÃO: -::- De 16 a 24/11158 ..:.::.._ 2 mls-'
sionários

. !STO. ANTONIO: - De 8 a 16/11/582 missionári<?s
-----x X x�------

, AS. MENDICIDADE: - de 8 a 16/11/58 2 mensío-
nados

PR�INHA: - De 8 a 12/ll/58 .;_'1 míssíonârío '

COSTEIRA: - De 8 a 12(11/58 - 1 missionário
S. JOÃO: - De 12 a 16/11/58 -- 1 mi�sioriáriQ
SÉURARIA: - De 12 a 16/11/58 __:: l' missionário
BA.RREIROS: --De 16 a 20/11/58 - 1 missionário

.

CAPOEIRAS: - De 16 a 20/H/58 - 1 missionário
Í'l'AGÜAÇU: - De 2 á'24/11/58 - 1 missionário
._ç,OQÚEÜWS: - De 20 a 24/11/58 -'- missionário

... : 'lE,ttR'if1fO·· Nlrc-�(�-.ft;r;RD
Vonde-se um' bom terreno, c'ôní áreá de 269,25m2,

com fr?ll'fe' p�ra a�Rua Çonse,l�ito Má'frà e saitlà 'na

' .. ,-Set'e de Setembro, ao lado do: prétlio do iAPETEC.

------'-V-.-E--N-..;.D--E-·----S--"--E------:--- '��E�:�31'$ 5.:?.OOO,oo. Tra-tai; ,p:el��ef��:. 37:98.. ,

Clube �5� 4e -.Noremb,.o
:E DI' �A,t

. De acô�'do com o, art. 35' dos E.sta,tutos, convoco '0.8. �rs. ,��m-c.. �et1; _às C::u�péãs da .e!�gãl1cia fe
bros do ConsêlhOl Deliberativ!l para a 'reun'ião ordinárial a ser rea� mfilina de 'nosso i>áíS. Raros
'lh7.ada no di.a 3, de novembro às 20'ho.ras, con� a seguinte oi'd�m ,aco,nteeimenio's sociais en.tre nós. , , ,

do dia: alcançaraln em celebri·dade e im-

TAR; .

h) CARTEIRA PROFISSIONAL
r TUDA'NTE, SE FOR O CASO.

(Nota n. 19/58 da 16a. ·CRM.)., �

OU'DE ES-

TAUNUS 195 1

pintura, estofamento e pneus novos, motor,

e mecânica q prova
Tratar:

.

R. 24 de maio, 1293 ·_:--Estreito!
R. Souza Dutra, 189 _' Estreito

C O-�M U N ,I ( A ç Ã O
'PRUDÊNCIA' CAPIIAlIIA,(lAO

� f

COMUNICAÇÃO
DR. . HURI GOMES MENDONÇA comun'ica qUf�

:nstaío.li. seu consultório à *ua Fe;lipe Schinidt, nO 37,
esquina..da .Rtl3-rÃlvaro .d.� Carvalho,

.

lO- andar, onde

atendçJ'á I}.O horário dáS_,l6, à",l! 18 hõrás, diáriameni� .•

A Prud,ência Capitaiizaç.ão, tendo d,eliberado cOl\�
eeder aposentadoria ao seu antigo e dedicado Insp�t,(n,
Geral nêste Estado, Sr. Jorge dq Amaral Faria, vem 'pür
êste meio tornar público os seus melhüres agrade.ci
mento;! à sempre perfeita e. cQrreta ,colaboração. dêsta
séu a.1tigo funcionário e comunicar aos amigos e por'

tador':;� d.e títulos que, em consequência, foi o escritório
l-ocal r.nexado à Sucursal de Curitiba, ünde continuará
à disV'sição de todos os que semp,re a 'distinguiram, com

,

s'ua peferência.
'SUCURSAL CURITIBA - Rua 15 de Novembl;o,

570 -. 1° Cai.x,a Postad; ,385 .

AGENTE COBRADOR. EM FLORIANóPOLIS ',.�
Sr. Francisco COl'l'êá,' R�a' Hermann Bl\Mrl,�pa'lll 49 ' .. ",

RESID�NCIA 00 SR. ·JP:R'tm DO AMARAL:,FARIA
- Rua Tenente. Silveir": u:b - Telefo;ae ......;\ '3242

"

....MATRIZ - S�O PAIJL'O - Ru'a José Bonifácio,
278 Caixa Postal, 1843

Eleição 'da diretoria para o período social 1958-59.

(ass' Walter de Oliveira Cruz

PRESIDENTE

O Cent'ro Social'STELLA MAi:lIS e ru Congregação M,. N. SRA.

DO DESTERRO �onvidam seus membro� para a .elei'ção da nova

diretoria dia 31 de outubro às -19 30'hs. na sua- sêde socia1., VU'·
, ,

go Fagundes, n.o 8.

o diretir: Pde. BRAUN.

.�
DCoDU:ClmenTOS

f.na lis tas : cio "Clube Caiçaras"
"No e.laa Guimarães, do Clube· Re

gata Flamengo, Gilda de Queiroz
C1';lo, da cidade de Maceió, Ala

gôas, Neuza Qaminha, .de Salva
de r, -Bahia, Kátia Prado Valada
res e finalmente a representante

·1-.i� ,

: de Arn raquáua §ão Pan1'Q',' ''I\�\'Í-

I tól'ia. coube a srt�. M.a.:riã,'�:lena
: Quel'ln.o dos Santos, Mis� �Ie

I gante Ba'ngú 19.58-1959,
Mais uma vez f'e licitamos as

Fábricas "Éangú" e a "Pequena
,-Crllzada" pela organiaação desta
pnrnda de elegância.

Está aberta, n.a portaria da. Màternida,de
"

Carmela Dutra, a

-matrícula para o 4.° curso de noivas que obed'ecerá às se-gllintes
características:

1) - O curso terá início no próximo, dia 4 de' Novemhro, com

,a duração aprQxim.ada de 30 dias.
'

2) - As 'aulas serão_diárias, das 10 àsl' 11 horas de segunda a

sexta-feira.
-

3) - O programa· a ser desenvolvido sel'Ú o da Faculdade, de'

Hogiene e Saúde PúbliC(j, de São Paulo ...

4) - Poderão' inscrever-se n� ;urro as noivãs �e as se'nho�
,

c _ ," , ró"
_ •

ritas' maicwes de 18 anos.'
<

,,}�.

-11-

AS CINCO FINALISTAS DO GRANDIOSO CERTAME
MISS EL'EGkNTE BANGú

-O__:O_;

No "Golden Roon", totalmente
lotado pela sociedade carioca,
notava-se a classe beleza e bom

,
•

gosto das- sras. 'I'ereza de Souza

,

:
Campos, Carmem 'I'ereztnh.a Ma.

, rinque Veiga, e leguntfsstma usan

do um modelo em catim 41'de,
Ivone Lopes, Lourdes Gatão,. srta,
Maria Sônia Soares de Araujo.

-11-
\ .

ra. A s�tis.f.ação do objetivo al-

JornaI "O Globo"; para assistl
rem a maior parada de elegância
do ano! "Desfile' Bangú", Os dís

cutidos Cronistas, fOl'mn hospe
dados no mais novo hotel do Rio
e um dos mais IUXUOSQS na Av. '

Atlantica. O "Trocadefro" Hotel,
com .seu serviço de "i�€;'lllÇ_ões pu-..• .f'

l,Hcas" deu 'aos Cronistas so

ci�is as melhores ate��Ões mo�
traÍldo-se sempre' so lidito com

esta reuriíão realizada pela pri
meira vêz no Brasil.

"UMA N(i)ITE'"
,o ,Grande Acontecimento cançado era sentido 'por todos,

recornperisando os esforços dos
irmâos Silveira cliretores da

, '"

Bãngú, proporcionar um -T'rm tn Cronistas Sociais das

príncipais Cidades do País to-

em

acontecÍmento de ressonância in-

em hornena-' ternaciõ'n'n1, propagândo o nosso ram levados ao Rio a convite do'
: progsesso na indústria têx ti l e'

consagran do a já famosa ele

gância e be.leza da mulher bra

sheir�;':O êlito 'da idéia dêsses

?�i�s dinâmicos 'brasilei�'as,
'

de
veu-se em gran de parte' ii inte

ligênte organizílçiiJ! . dos casais
Ribe iro. Martins e José Ronaldo,
c riadoI;-€S dos belíssimos m o de-

, �

los,.. a�ê'3entados.
� 'libis.· de duas mil .J1essoas ocu

param'; os salões do '''Copacaba-
na-Palace" e desfilar.am cin-

.

,

1\1ARILIA

-0--0--

PELUSO

r<-PN'sentou Santa Catartna.jio.

\

Concurso Miss_ Bangú, com

,muita graça e 'elegância, foi

muito aplaudida e admirada

'IIela 'sua beleza e classe. - �,.,_------� .-_.::._---
Dr Othon Bezerra de Mello Jr. !li o prefeito- Sá Freire Alvim'

-

,_
I

,·na inauguração. do I'Trocadeiro Hotel"
�

pQrtância, o daquela memorável
noite. Tratava-se" do desfecho de
um Ooncurso de elegância be-

,

leza e graça da mulher brasilei-

quent;.a e d'l!as candi:dat�s,. diante

I
.

'. _.- II --:;--- ,

de um rigo�oso Hu:i JQl'mado das
.

Quiros .acontecimentos dó Rio
mai.ore,s cel�bridades. Tcd.as eram

,',comentare'i
na ..prÓxim� -c,oJ�lJ:�•.

bonitas todas eram elêgmÚes, e No pró:ximo dia 3 ap1.'eil,�iítarei.. , d' 4.4
após a apoteose desfIlar'am pe- as "Dez Mais Elegantes Meninas

'

, '. I .

rante o .'.'gl'and-mund" as cinco Moças do Ano",
-.....

.

."

�-: .

�ua Felipe Schimit, 34 . Tel. 2377
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ELORIANÓPOLIS, SABADO, 25-DE OUTUBRO DE 1958 -'O, l\JATS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA"

"1
Recebeu-o intrépidcr.�lejaílor cafarinense uma (arla do Comandame Fernandt Pimentel Duatler na qual o grande cámpeão brasilei-

•

ro convida-o a fazer pane n�Yame�te da tripulação do veloz r�Proceláriarr que em janeiro' disputará a maior mais emocionante e
, ' .,

r '

- arriscada prova de vela do Confinenle - Que' resposta dará Luiz Faria ao' ,honroso convite! '

r

'

-Será· no Brasil a· final do Campeolaio Muodiãr de Futebol
Ilter' CI'I�e" mundo,. deve�d�' reférir o

I tocol�o, 'Hi�das, G�tem- .-eT f9J>9, p,everão .. reunir

'!plII S' encontro o árbitro n. 1 da
t
burgo, Udevala, Parl� e cerca de cem atletas, ser-

Copa '�o Mundo, o francês Lisbôa. - "indo para aproximar ain-

Hapouco chegádo aJ-Rio,' ropeiis, apro�ação à sua G.u�gue. João. Havelange I _

da mais, .agor;t"p�I? ���or-
de regre�so. de suâ viagem' idéia de fazer realizar a

VISItOU o� seguintes p,ontl)s . Qu.ar:to aos �ogos Lusos" te, os ?OlS pO_:os irm,ãos. A
_, à Europa, o presidente da. 'faça do Mundo dos. clubes europeus .. �oma, _ F.lorença, BrasIle�r�s: fIxados. pgl�ra regulamentação sera -ela-

.. Confederação. Br.a.Sifeira. d.ef'
c

..

a.m.
pe

.. õ.es da. E.uro.pa
e da V�neza, ,VIena. MU?lch. ,Zu-

.serem iniciados em

LfSbo.a,
b_orada pe:���.�. __._

·�!ie�rto:'�;��iJf���f��:I;., .�::�i;:i ��n�l��e��d���t��� 11ylCh, l'l�ruxelas, Ll-�ge, E�� AS .AUTORIDADES PARA AS PEtEJ.ASter conseguido,
-

,em Pàrls, c�l/o'., estádio do Maracanã, O OU a 'vencer o .

.

,
. ',.." -

r

-,

����ni�o dos prô.e,�.:es ª'!l;,'
' (ue·' é :�in��"- ,/maior do

As'es do Pa-'s'sa'"do
.

-

DE HOJE· E AMANHA
.

I

.

Espero que você esteja passando bem de saúde be�

AMANH""
-

-=
corno tôda sua familia.

AI .
DIA 25 - às 14,00 hora"!' Árbitro - Ernani Silva .

I', O conjunto Ases ,do Pas- _ POSTAL x SÃO PAULO DELEGADOS _ LOURI-
,Como .vamos de 'regatas? Muitas' vitórias?

'G
r

X T d" sado, composto exclusiva- (AMADORES) VARTE GOYA e JOSÉ
.

Aqu i pelo Rio temos tido uma temporada de rega-"
"". '1I��anl' amoan are t I b

. .

b t'
-' tas menos movimentadas do que comumente. Conseguiu ..

. .

_

...
".' ,

, 'e; 'llI.. .' '.. " men e- por va ores que· n- Ar i ro - Nicolau TONOLLI
1h .

f tbIt
. TI' t' . . '. \,0 entanto, o "Procelaria", algumas vitorias.

_.,:", " Amanha, .a·.,',t··�·d·e,-'t"er;a' se'- ' '

d
.

d
.

d
aram.mo ue o . ,ca arl- .na �U}lS -$-� ,-

-

,u ravelS, Os OIS qua ros na.' ';
. -. .

.'.
' -Como- você já deve saber, à regata. "Buenos Aires-

'.'
quência o ·O.a·cip'eonato' 'de, tabela de classificação. To-

'nense- há arios atraz, acaba Aux. Comum acôrdo DIA 26'� às .14,00 horas
d bt t· f d DIA •

Rio 'd� Janeiro", será realizada no mêg de [aneiro pró- .

Profísaíonaís ·d-.a Cidade, J',,- davia, Os dOI'S -adversârios
e o �!" novo mm o, 'es-

.

25 .;_ as-1(j"Oo-boral'l � GUARANY x TAMA'N· .

"J "

f.t d t
.,' ximo, Gostaria de saber se você esta interessado em fa-

gando 'Gual:ani e 'I'amanda- I, ta el' a erro ando o P03- �. VEN,DAVA�. x TR�'ZE : DARÉ- (ASPIRANTES) -

tal Telegráfico p'el0 es-col''' DE MAIO (AMADORE�' A" b't' N"l
::er piil te, mais uma vez, da tr'ipulação do "Procelaria":

,ré, -encoRtro que está d.es'- encaram com sinceridade o
" '�,

'

"'!. r Iro - ICO au A"
.

_ , de 5 x '4, Já .. Í1o ".' primeiro A'r'o·t J" S'l K' t
. ,

. Imprenssão que voce deixou entre nos foi a .melhor

:jPert'àntl:tr' 'llOuçQ:�...,i,�,t«rês'S<;, ,ntatch, proníéte�dQ ambos " 1 ro - ase 1 va a CIpIS possiv,:,l - um bom marujo, otimistà e sortúdo _: e te'-

"dada as' siti'raçõés �e�fa.vo-. 'uma: boa peleja. tempo '9S veteraníssimos Aux. Comum acôrdQ Auxiliares - Ferreira c
.

venciam por-3 x O. Formou 'DELEGADOS José Gerson Demaia
nho t'erteza de que você auxiliará bastante o "PI'oce-

CAMP'EON'A'Y"O' (ARIOe'A"'� ..,._.D·E -f-
...
U'_TEBO'L'

assim o�qu-adro v�nceàor: 'Máfra e :80:10n Serratine
, -$-$- .

laria" ém ,mais uma vitoria. Quem sabe?

_

_

.

Vilain.; C�stiçal- (Tião) e
_

.

...,...$-$- DIA 26::_ às 16,00 horas
I";r.o esperando uma notícia 'breve' sua para então

A I db
.

.. Juca; ProcÓpio e Fr�deri- DIA .26 - às 8,30' hor�s - GUARANY x TAMAN-
poder adiantar-lhe alguma coisa a respeito .

. CO oéa�;.ão'
-

s-co�licorrentes e a co.; Lebetinha, Nizeta, Toi- � PAULA- RAMOS x DA,RÉ _ CPROFISSIONAIS)
Um forte abra�o do amigo.

.
.

. .' , . nho, Bráulio ,e Caréca.

.,
BOCAIUVA (JU.VENlS) Árbitro _ .Osmar de

. (Ass) Fernando

'p·ro'xl"ma-. rod'ad·a..

�:.:'- ..

- --- Árbitro - .osmar de
i Oliveirâ

L e m. b ..r.a:n do 1'''1' .,
-

.. ,

O-livéira ".
_ Auxiliares ,- José SHva e

Sem dúvida, é um hom;oso co-nvite para um veleja

R�>alizado o. confronto Bangú x Flàmengo (O � � 03', .

.

_, ( Aux . .comum acôrdo Gerson Demaia,
(�Ol' ca� arinense, e, temos a certeza que Luiz Farias acei-

ficara':1 sendo as seguintes as colocações dos
.

eluhes Os prime,iros jogpS entre DIA 26 � às 10,10: hora', DELEGADOS' _
t�,rá o eonvite feito por Fernando 'pimentel Duarte, pa-: �.

concorrentes aO título
-

cárioca de futebol.
. �atar�nens�s e cari'oc�s; de-

'

...,..-; qVJ\.RANY i Pf:.VA_I �
"

"Luiz Ga.dos de Mello e
l'a 'ser um dos tripulantes do "Proc,eJaria", e c�rto esta�

10 _ VA'SCO" DA <1AM_A r vr jo'gos, 11; vitéHas 2 I am-:;e no,. ano ,de i 193�, .' '. iCJ-YVENIS,)' Cesar Cam.pos
remos que este� nosso

. velej�dor' -tudo fa,rá' par'a que ri

(.ihV'Rteg ,e '{ âer.rota; ·24>�po�t.os 'ga..nhos, 'zt ',p()'�tõs p'érdi- quando aqUI esteve '.0 lm- ., .
.. - �ate c'lrio�a, continue a aumentar já 1..0 seu grande' nú-

titrs; m" goals>,pró.-;. F7 g@'als"t:onttae21·sa·ld'ó.périoquegoleouoFiguei;- Y'en''ceu O" A;,ai' o 'a-m--' '":S·'-O'.�O- Iii: _1� I' O:
mero' de· vitórias, principalmente l1a proxima "Buenos

20 _:_ 'FltA:MENGO �'14 j'Ogos, 8' v.itória,· 3 empates rense ppr 4.a l� o Av-aí por .. ;j
_

Aires - Rio_ ele Janeiro aonde estará o "Procelaria" me-

3 I t
,.

24 nt h 7 � -.

d'd 40 3 1 S I
-

3 l'
-. ..' (�irÍdo fôr"a� com i-ates internacionalmente conh'ecl'do�,

<:! rerxoa§l; .. ·po os' gan os". pon.os per lOS; a e a *e.e.ça.o por x.' O.sca-.r m-arcou' .0 tent'o"··".· ..·J·ull·nh.o-"
-

goàls 'contra4é: sªÚlo de'29.;
-

_

- e cerf') estaremos de sua vitoria. Oportunamente volta-

30' _:. BOTAFOGO _ 14 jogos, 9 vitórias, 2 empao: A maior vitór�a de um
' '. l'emo!:'.30calizando outros assuntos C6m respeito à grati-

tes e 3 derrotas; 20 pontos ganhos, 8 ,po,ntos perdidos; quadrú carioca sôbre um' estreou convincenfemenfe de reg-ata.

::18 pró, 15 goalscontra' e 23 de saldo� -i", �

. q1J.ádro catarinense 'qeu-ge ..

10 . _ AMÉRICA _ 14 jogos" 8.}iritól�ias, 3 empates, n,O ano de 1941 � Canto do
A aniistoso Avai x

-

düã�: ·-·ravoravel:. .ao, c o n j li n t (I Funda�o mal's 1 gre�mllo fuleb"�'f!I;�o-
,.' 'ran�, �efetuado Quarta-fei- líder pelo e�côre minimó, vh� no.

3 d�:Totas; 19 pontos ganhos, 9 p,t)ntos perdidos; 33 Rio 9 x Améric.a 1, em . '. .
'

goáls pró, 15 goals contra e 18 de sa.}dó.
.

Joinville. E a maior vitó- ra última, no :está_dio ,da' gol -assinalado por oscar aos Poi- um. grupo de rapa-
-

50 _ FLUMINENSE _ 14 jogos, 8 vitórias,: 2 em _ ria de um time catarinenge
Pniia de Fóra, perànte'" pe- 20 miputos do ,Lo tempo. z-es àfeiçoados do esporte

pates 4 del'rQtas; �8 pontos ganhos/10 pontos perdidos; ,:sôbre um time cariocâ: Fi _
quena assistencia e' qu·e ser' 'O médio e dianteiro Ju- que este and consagrou o

22 go�!)s pró, la goals contra e 9 de saldo.
.

gueirense 10 x" Seleção Uni-
viu par� coloca,r o ata�a�' 'linho,- ex-d·efensor do > Fi- Br.asil campeão do mundo,

60 _ PORTUGUESA _ 14 jogO'S, 7 'vitórias, 2 em- versitária-Cariocá' 5 . nesta te Rodngues em condIçao gueirense e Calrlos Renaux, foi fundado, domingo' úÍti-

pates, 5 derrotas; 16 pontos ganhos: 12 pontos perdidos; Capital.
" ue ,j�gO para o encontro da ,estreou, finálmente, no Avai mo, no bairro da Peniten-

30 goals pró 29 goals contra e.1 de saldo. * * • I pl'OXIma semana contra o for�nan:do nll meia direita ciária, nesta Capital, um Diretor Esportivo - Otá·

. "7,') _ BANGU _ 14 jogos, 5 �itórias, '2 empates, '( Eis as performances ri
I Bocaiuva, já que o líder doo,! ao lado de' Nílson e OSC8J'.· grêmio com a; denominacão vio GaIvão :Filho.

.

denotns; 12 pontos ganhos, 16 ponto.s perdidos; 13 goals Avaí na. temporada d�ú r artil�ej.ros f?ra suspens') A CO!1düta do- e:xperimenta-: Ile Palm,eiras Futehol CÍu" Zelador do Material --

pró 21 goals conti-á e � de deficit. 11943: .'

'

! por uma �artldá pelo T. ,I. . do valor da seleção Catari- be. Antônio Cesar Gandra

80 ._ SÃO' CRISTOVÃO _ 14 jogos, 4 vitórias 8' Avaí 3 x Corintians Pa.ll- D., deve ter agradado aos nense ag�adou plenamente O c.I.ube está se prepa-

€'mpat�s, 7 derrotas; 11 pontos ganhos, 17 pontos P�i--' lista 4 ,', .

.

I"que
lá compa�ec�ram. r:velando estar em condi- Sqa diretoria provisória rando para seu compromis-

didos'; 29 goals'pró, 29 goals.contra e 9 de. deficit. Avaí.4 x Caxias 3 De fat_? .assIstIm.os a .u�, çoes d� ser lançago no cel'- ficoú assim constituida: .

SQ inicial que será nos pl'i-�

90 __ CANT0 DO RIO _ 1� jogos, 4 'vitórias, 1 Avaí 6 x Figueirense' 1 I
bo� . preho cUJO fma! tame em curso. Presidente - Carlos AI- meirõs dias cte novembro

� 9 d t 9 t h t d' A' 2 I
berto de Melo nróximo,', com o seguintr->

empa','=, erro !iS;, pon o.s gan os, 19 pon os per 1- vaI x Hercí io Luz �;. �
>

.
.-

dos; 20 goals pró '32 goals contra e' 12 de deficit. em Tubarão I ','I'-r-e-,·nam hOJle Pa'ula Ramos"e
Vice-Presidente - Luiz prováv'el conjunto: E'dson:

l(}O _ MADUREIRA _ 14 jogos, 3' vitórias, I em- Avaí 4 x_ Britania (Curi-, C '

.' , ..

.

Flávio Azevedo Tonil1ho,' 1flávió e Dica;

l)ate -10 del:rotas; 21 pontos ganhos, :h pontos perdidos; tiba) 2
-

.

'

. '. , .fllftUfl'.'1·. rens.e·.�':..'.'.' B�:staS�i��!�;�o - João_ Edi e Batista; Filho, Zico,

] 8 g'o[lls pró, 36 goals .eorÜra e 18 de deficit: Avaí 5 x Lauro ,Müler'
>-

_'_ _ !jBV" ..
�éto, Tavinho e Santa.

110 _:_, Bo.NSUCESSO :'-'-:'14_ jogps 8_ vitói'ias� 11 (ItajaÍ)... 2 P,áú'fa"Rã'tnos"" �é Figií'ei:':-',:�eiid() �6 � ti,'ícolor ·mov.imell;;' ZElE" Morellra re,lo·rnou ao' FI'uml'ne"n-seciel"l'oLas; 6 pontos ganhos, 22 pédidos; 17 goals pró, Avaí 1. x Coritiba 6, em rense, liréinarão hoje�o es�,'. t�r�se "à� ta:.rcle, e o alvi-ru-
H6 goals contra e 19 de deficit. 'Curitiba : tádió :da·:·rua -Boêaiuva' de- -bne'"itrii>ite.

120 - OLARIA -14 jogos, l'vitória, 3 empate" Ava'í 4 x Britânia 1, em --o
.._:�,.,

-

." "-.: .' '.' -'

':;:'-•. ----.--- ...-
10 derrotas ;.� 5 'pontos ganhos, 23 pontos perdidos; 1'4 Curitiba

.

-'
, •

goals 'pró, 45 go�ls c:ntra e o deficit de 31 goals. BI�;:�a1� x Brasil 1, em

I (amp'e_'fial-o� Paranae;nse dê Futebol'
P � ó X I M A R o D A D A Avaí 2 x Blumenauense CUlUTIBA,'23 (V. A.)' :_ i ticãno( dar-lhe-á o titulo

2 em Blumenau Poderá ser' decidido, no· ma)!!imo da temporada em' (orreu sangue num' conflilo
SABADO (A Jarde) - Bonsucesso x Vasco, no Es" 'Avaí 2 x' Blumeanuense, proximo ddmingo, 0:'0 cam-I Cll�SO. Nos demais jogos.

tádio do Maracanã.. 2 em �lumenau peo'nato
. :aràuc�riaÍlo. de I t�reín?s. Cbri�iba F.C: con'� fu'febo'II'.sl'I'CO na'"Arg'e'nfina',SABADO' (A noite) - Botafogo x Portuguesa: no Aval 5 x �lumenauenile 1958, no Jogo a' ser dISPU" i tl'a o Guaram E.C., no Es- Ir

Estádio 40 MaracanJi.. ° I ta clo:, em"';Parana.guá, entl·ê' ta'dio ':"Be.}fort Duarte': c
. BUENOS AIRES, 22 (U. Torcedóres do clube da

DOMINGO (A tarde)- _ América x Fluminense, no Avaí 1 .x JAméril;!a 3. em' as equipes do 'Rió Branco
I
Britania s.e. x C ..A. Fer- P.) A paixão fanatica pelo primeira divisão River PIa"

EE.tádio dó Maracanã; Ol8lria x. Flam,engo, no gramado ,Joinville ., I S.C. e do C�A. Paranaense, l.:qvilfrio; noc Estadio "Joa- futebol tev'e ontem como te, descontentes pela der-

da rua. �àriri; Canto do Rio x Bàngú, no estádio ",(�aio AvaI14 x América 6 I no Estadio "'Nelson Medra-'I qu{m Americo". Ambos �S" consequencia um morto 'o rotã que sofria a sua equi-
Martins"; São Cristovão .x Madureira, em Figueira de Avaí 5' x Blumenanense, do". E' qúe, fu.ma vitoria' ou ses tcot'-ejos 'Serãb travados--. oi,t,o,.'feridos, dos quais doj.r pe, começaram a lançar
Melo. - 3 em Blumeriau. I empate em -favor âos atle- ':ria Ca.pitat�' ,

"

gl'avem�nte. (Cont. na 5.a Jlágina)

·Iais 40is 'Jogos pelo CertaDle�:�AI-------..

· ad�or_";'_ist-a
-

Em prQsseguimenfo ao Campeonato de Fufebob\mador da Cidade feremos, na tarde denoje, iiõ'esl�aiano, a rodada�mero.
.:

oito. �o re�ur�o que maréa dois bons �nêontros. Na �rel i� i n,a r o São Paulo I co-�ice,-Ifderdárá :t�bate ao Posta leo ráfico�como
peleja pnnclpal da rodad,�: ,bater-seQao Vendaval., hder inVicto, e Treze de MaiO. Cuopere com olufebol amador de ssa terr�com-

.�

�.

'!' _.� .\
.-;" pa'recéndo aos jogos. � Preço Lillic9 � - (1110;00.

.
.

,

",'_, �'

FUTEIDL�'TiNI5
v " �

CI
.

...
li:

,

.

.. '

"

, c:a
...
.-

-
:ã

.ASrwET�ID1·VILÁ

•

Como já é do conhecimento do público esportivo,
dever-á ser realizada, no próximo mês' de janeiro, mais
uma regata entre Buenos Aires e Rio de' Janeiro. Inten-:
sas estão sendo as atividades nos grandes centros de
vela de todo o mundo pela realizaçãó desta regata oceâ
nica, A Associação da Classe de Oceano localizada no /'

Rio de Janeiro Já tem confirmada a participação de nu

meroso., i�tes .de diversas nacionalidades, como portu
gues(:'�,. amer-icanos; cubanos, ingi}es:e�, uruguaios, ar-.;
gentil1ns' e finalmente brasileiros. Entre os participan--
tes b: s ailelros' está o iate "PROCELARIA" de proprie-

.

dllde dos irmã-os Pimentel, continuadores da grande obra'
de José Cândido Pimentel' Duarte, que por tantas vt.Z'ês
'fez todo!': os brasileiros vibrarem de emoção nesta mes
ma rebata, ao timão do tão famoso "VENDAVAV'.
Convem 'recordar qúe "Procelaría" foi o primeiro ven

cedor (Ia primeira regata ···FLORIAN.o'POLIS-RIO DE
JANEIRO", e contou em sua tripulação com um vele-.
jador catarinense. Agora com a, aproximação da Buenos
'Aires Rio de Janeiro, esse mesmo velejador acaba de re

ceber um convite para participar da regata como tripu-
iante <lo referido iate. Por gentileza tôda especial do

iatista Luiz Farias, a: quem coube uma parcela de gló
ria na "Plorlanõpõlis-Ri., de

�

Janeiro", transcrevemos
2,', seguir, a carta portadora <lo referido convite: ..

'

"Prezado amigo Faria:

2°- Secretário - JuceHno_
Oliveira Filhó-
1° 'tesoureiro

Gonzaga GaIvão
2° tesoureiro - Eãi Ma

chado

Luiz

\0 treinador Zezé �', se se�l ,antigo. clube, me

reira,' que acaba de deixal" diante sessenta mil cru-'
O' Canto do Rio, vem de se·�·

. zeiros' entre luvas e orde·

contí-atado pelo Fluminen-! nados, por. dois anos.
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Bingo da� A5s0cia�ãQ'�n� ;e":Boorêáfi'lflo�)'rnfeSSôr
'PRÓ, lONS1RUÇÃO, DA (OlOH1A DE fÉRIAS DO "PROFESSO,R ,

DIA ,4 DE NOVEMBRO'�:- '4$'·.'20"flOR1S
�REÇO '>�O ,CARTÃO ��-(RS 50,00 -- A VENDA COM TÔDAS AS pROfESSORAS DA 'ASSOCIAÇÃO.

ED'.IiTJ'�I,IZDEOCJDTAE'C'A_Do,IRcoEMIToO DA, (OMARCA, DE T·II J U ( AS,. E' D
, .II, 1'_ A. ,.1" •..," 'L'..,'" r'�a �TeÀ n' 'I- "."� 't-.,I.íll'be'" . -' requerimento de José 'Eufrásio 'carlo UM.A.�Z n� Dhir!o da

(, i O d FI I ' <I Lt ..
PINR'�TAEzOR'�E"SDSEA'DTORSIN,TAAU�EIANS'l:E�,E d� Souza. Citem-se por m-anda-

I
Justiça e· T�ES VEZÉS no jornal !feitiO, parano .' e Oflanopo IS,·

,PR,OG,R.A.M';'A", .... DO M'-"E��S' 'D·�; O'.'HT" U·''-.BRO_

� - do, .os. confrontante,s �onhecid03 ,o E�TADO, de FI�ria!1ópolis. Da-I,. De' ordemda Diretorlaçe (le acô rdo com os..estatutoS', !:o}1voco .

I: U
(

INCERTOS E DESCONHECIDOS do Imõvel ; por edttaís, com o' do e passado nesta icbdade de Ti·' ao'\\ srs, assoefadns desta .e!1tid!:de, para tomarem parte .na sessão

B'I'llE ',de AUIVE'RSA'RI,O
'

,Ó Doutor. ManoL) C,amlona ,pr,,;:o de ··tn'inta dias,' na forma, [ucas, aos oit�' dias do �ês, de

I
d� "A�ssmbléiu GeraI", a realtzar-se no dia 28 do corrente, das �

A �
Gutlego, Juiz de Direito da do art. 455, § 16, do C.P,C., os

.

outubro do ano de mil novecen- !fI às' 20 horas da noite, em nossa séde .social, .a.:'rua General Bit-
T.. dE' t d .

.
.. Di t 25 - Sábado, - Soerêe do Cluhe 'Doze oferp.cido

Comarca de'. IJUC;lS, o, B· In el'ess2, os Incertos; pessoal- tos e cincocnta e oito. Eu, (u��) tencourt n.o.70 _ para eleição e pó.ss e da nova 'Direotria, que ;

C· t
r

D n -

• 'aos associados do Lira.fado de Santa atarma,_ n,a me n e,' 'Q f
• .l"ronlOtor Público Gerey. dos Anjos, Escrivão) .,0 te rá- a -seu caJ;ge os destinos da: sociedade, IH' biênio 58/60. • J"&ni1,I• t d C ' • .

' " -4
""

I, Di,p, Zê - DQn1irigo, Tarde dan ...ante ':I.nfahto �,- forma da el,' e c." o a -ornnrcu ; e, < por precatôrta, datilografei, conferi. e subscre- I '�'�Flori:(lnppolis, ',21 de, outubro de 1958 '

__
..,

FAZ j3ABER a ser expedlda para o .Juise de vi .• (ass ) M, earmona 'Gnllego -,'f
'

.

P,ery· Bittencourt ' das 16� às 20 horas.
. .

a todos quantos 'o presente, edi- Direito da 1.& Vara da Comarca Juiz de Dírerito. Está conrorrme /, /

'"". LO, Secretârlo
r.., ·D.a 29 _. sábado �. Soirêe comemorativa ao' Dia do

tal-d'e, cítaçãõ, com o prazo de de Plorllanõpolis, o s r, Delegado ,o'JirJ'l'ginal afixado na sede dêste ,-
'o

�

:,C9!n.ércio,. às �2 lJoras..
'

trântu vdlas, virem ou dele conhe- do Serviço
�

do Patrímôn!o da Juizo, no lugar dQ' éostqme, so: n
' -,

'. :,,' .

.

., -
, ",' ',- ......... ........-' ri"

ci'mento tiverem, que, ))0'1' parte União. Sem �ustas. P. R. I. Ti- bre o qual jnê repo-rto e dou fé, \...i,OrreU sQn,gue_,.�v.' ,.:ta,••. C"00",S,,".'r", ..1.,lir- '.de José Eufrázio de Souza Ihe ju�as, 7 de outubro, de 1958, Data supra. O Esenlvrão : (Cont,: dª 4,! pági/la) I jogo Racing-Atlanta, que, �. ,_

foi dirigida' .

II petlção
'

do teor (ass) M, Carmona Ga llego
'
-- Gercy dos Anjos

, garrafas ,e Qutros objetos .t�rmiIioU:- com o .empaba doe I' .. ", (_- .

,
,

segu i.nte : Juiz de Direito. E para que che-- sobre 08', jogadores i'ivahl, ix1; um grupo dê toreedo- )A 'Metalúrgita, 'Atenas instalada com máqui�ario
"Exmo. ,Sr',Dr. Juiz de -Di rei- gue ao conhecimento dos ínte- COSTUREIRA notadamente sobre O golei- res do Racíng.. atualmente .

moderno está emconcfiçõen de otendê+lo em' qualquer pe-

to da Comarca. José Eufrázio de réssados e ninguem possa ale'�ar .

,1'0 do Velez SarsfieÍd. primeiro, classificado pro- ':" djdo de '<;lsquadria::; de lerro para á sua'Construção.
Souza,. braaileírc, casado" lavra- ignorância, mandou expedir o Encontra-se uma bõa CÕR- ,A policia, intervelo e lan- fundamente despeitados ,pe-' ',: /'

',"''7'
dor, residente em Itapema, por presente edital que será afixa- tureira na Rua Almirarite -

çou sobre os exaltados 'nu- lo resultado' do' encon-

--

��.,:.;c' ..,
"

/'

seu advogado abaixo assinado, do na sede, dêste Juizo, nó lugar Lamego, 101, Confecciona -merosas bombas de, gás la- tl:O;-s:eguiram em direção à '

vem dizer o seguinte: - 1.0 - do costume', e., por .cópia, publi- qU,alquer peça. .'

C
.

' .

t
-

d t A

t F"r -,:-=--'íJ> Cl'lmogeneo. orrerlas pro- es açao o me 1'0, qUe . en-

�'l!""}!
-�,�,'i�,-�IQue comprou de Jo�é Crispim d,e, • t- t Ir"duzuau1-se en ao nas ri- ,taram depredar, 'quebrand:)

Sant,ana, há uns dez, anos, um .

��,.,' bunas superlotadas e l!-u-' vidraças e lampadas eletl'i:' ..... ��4� ;••
• teneno situádo em Itape.ma, ter- ,

t d •• :-r---', I ,!-
,- meroso� espec a orés foram CRS e mergulhando a eS,ta -:r--�' , -=!''!!9lI

rC'no êste que fôra adquirido j . -

1,. �Jg I
por-José Crispim.'de Santana em ii 'CLUBE 6EO'REA,T'IVO'

f pis3:dos. çãQ, na obscu,ridads.'Antes
�••••�I<f J

. Con,tam-se .·atualmente de �ugirem co.m. á aItroxi- ••_.-. ,."._1940 de Antônio Val1011i' e sua

r
'.
um m,orto e oIto feridos, mação' ,:d,a. pohc,la, ,algun<j

. '.- ---

mulhr,r Mal'ia Vieir,a, por docú- ';-'-' DE' J A N C I R O "

\,,) "H -{_ I:
dos quais dois, em estado 'torce�ores ata_caram via- ..., ,__... ,. -.í'mento particular que ll, estn

'7' grave. jantE,ls que se encontravam ..

acompanha; 2,0 - Antônio Va- E' S r R' ETO',
,

' I De outro lado, ao fim,' elo no local. ' '

noIJi e sua mulhc'r já eram ].)os- --- _.---- I
--

-

__-------.

rlr�l�flir��1�.-�•J' J�kx-J �.I ,,"�, I
==---

'c= ------ II�, __�

MetaIUrqica,,�_�TiE�.S
Dia 20 � Miriis�r� ra'i.!e!d?, Justiça, Pod�t h- Ru,a Padfe RUJ!l� n? J� a 23. H8ri2n�poli;· �. catanra. fone 3864

eiciál'io ·�J;iblln.al dé Contas, Catedrático da Facu.Jdatle, ,....---' . C'ONSERJOS Er,t "6��AL
ele Di�e,to:,'

, .'

,
---------------------------------------------------

D.a,21, -Ministério d'a Agrieultura, Edúcação, Tra- -
., ,

<Jalho' e Viaç�o.,
'

r,DATII1)',GR,AFG � (AJDia 22 'M,inistério da Saúde e Acôr.dos.
Dia 23 .:_ Aposent!:ldos Definitivos _",

Precisa-se dí,\tilógl:af� ou
-

datilógraÍa c�in prática e que saiba

.

D;a 2-1 - Aposentá4_os poftovisórios, Grátificação A" ca_lculal' faturas,
...

J S l'
.

F '1' Os candidatos de'vem ap.reseut�.r-se ª Rpa,Conse.J)1eiro Mafra
'OJCIO�1:J. e. ,_a aJ'lO ,aml 11\,." ,.' _ o' '. • ••

t
, D1<,25 _ Pr?Cut'�q0res de 'àtiys>s e jnativos e os qU,e

u. 6, - LOJ.as PereIra.. OlIveIra. \ '

jlão4'[,�be4-am -nOS �dias acima . .L
c "',

i
c' ,_SAL;\RIO INICIAL CR$ 2,000,00,

� _ _"

n�:r '.'b7. ,""':; Pensi:?ni�tis :m'�li,tiire.S e' p.tovis'ór1iâ:g. '. C-t-'U-Bt: E'C'R"E'A'T�I-VO'�' � (UlT·UR·.,t·":_!)�Ii..� 28,'�'PensloUl�tas CIVIS.
. . II; R , :.

lha 29'-:- Pl'ocurador,es de penSIonistas .
,

'

,- --

'" ,Di'} 30 e 3.1 -:-- Pagamento de todos os que não re' i.
'. '1f. DE NOVEMBR'OI'ebe�'lm, nQs dIas ma-rcados. ,,�' "

Hir.. 4 a 1-0- IDEM ...
"

--

! PRO::RAMA PAR-A O PERIODO 'DE 15 DIt. OUTUBRO
NOTA:�- Na forma do que estabelece a Lei EiI�i- -A 15 Y;E NOVEMB){,0/58

tora;' vig�n.te os serviços ativos e, �n�tivos deverão Já-l f''i)'TYBRO
í:(,'l" prtvâ de que 'vota.ram nas eleiç,ões reaHzadás a � lHa 26 ANIMADISSIMA DOMINGUEIRA
d't:: óur'ubro, corrente ou de q1.J../e se justificaram peranta

'

,

,
Início às 2U horas

I' Juizo competente ou ainda, qu·e pagaram a Illulta im- D.a 30 - 5.a feira'_".. CHA' DANÇANTE DO DE-
l dsta, �('m 9,que não recllberão o pagamento cOI�res'pon-. PAR']'AME"�'n'Q FEMININO

, ,

'
.

denta a Dezembro.-
. J 'Início 'às 20- hOTas

O� Inativos, devel'ão' procurar n�sta Delegacia Fis" i NOVEMBRO
cal ·,0 Serviço �e O-brigações de Guerra, as fichas do D'a 6 � 5.a feira�-= CFL� DANÇANTE DO DE,
CENSO DO SERVIÇO PUBLIC(9..J FEDERAL, a fim de

.

PAR'l AMENTO FEMININO
' '

que as restitue� no dia do -pagamento tabelado, evitan-I '

'

...
Iní�io às 20 horas

úo. detcsa :forma, demora no, pagamento dos proventos' do: D,u 8 - Sábado -'- Soirée da Associaç'ão dos Sub-
mês em cl1'rso.' 'fehe�'·I,t8 e Sargentos das Fôrças Armadas

Delegacia Fiscal do Il'esouro Nacional em Santa Ca-' Início às 22 horas
."

iarinl!,. - Florianópolis, 18-10-58.
'

lJii.t5 - Sábado - GRANDIOSO BAILE DE ANI-
Mário Salema 'l'.eixeira Coelho, VERSA'R'IO DO CLUBE

Delegado Fiscal \' Início às 22 horas.

-,

suidores dêste terreno - há mais

de vinte ano", onde viveram to-

do êsté te-mpo, sem 'que jaí_Ílais
foss�m molestados ou s,o:f.r�ssem
�posição alguma, s�nt!o tmuoen

mansa é padfica a posse· dos -

�eus antc;.'cssores, nunc:!' tend.o
havido qunTqucr opos'ição; 3,0 -

O tenene rtjferido, comprado
pelo- Suplicante, te\ll atualmell!

quarenta € o:to metros de fren,

tes que' fazem a Leste e oito

ceP. tos e oitenta ,ditos de fundos

que fazem a Oeste, ou seja. a

áma de ''lUal:rnta e dois Jllil du

z'cntos e 'luare'nta metros qua-,

(h'ados, com as con�ro'ntações se

guintes: I;mita-se ,ao Norte cem

teTrás '-do s'i;plilcahte." e dé Grê-
'. -t _. '�" " •

g-ór�o Alves;. á? S�l �om t�l'l'ajõ ,

tre Silvérh Can)ila do Nascimen

to e José Crisplm de Santana; a

Leste tambem com José Crisp'i-m
de' �ant.an�;
Travessão

c' a Oeste com o

do Areal; 4.0 - E"
como o Suplicante, por si e por

seus .antecessores, possu,e o alu·

di,do tel'l'c'no tal como 'se acha
'." sllpl'��d'Es.crito ··11:\" mais' de vinte

";,', > .(', �. ,-.. . ,� .-'
-

.

�nos, mansae pacificamente, sem

oposição ou embargos ,de e'spé-·
cie alguma, efuer legitim.a!', sua

posse, nos têl'mos-do art, 550 do

Código Civil, modifiqado pela.
nova redação da lei 2,437 de 7

de' março ,de 1955" combinado

corn o art. 552 d.o 'mesmo Có�igo.
Para, dito fim requer' a designa

ção do àia, hora e'-Iugar, pa(a,
a justificação exigida pelo art.

351 do Có-di:;o:o ,de Processo Civi,l,
na qual deverão ser inquiridas
as. testemunhas José Crispim dê

Santana, Hermínio Vieira e Ber

nárdino Alves todos lavradores
, ,

residentes e'ii) Itapema. Requer,
outrossim, depois...de fe-ita a jltS

ti.ficação, a citação pessoal dos

atuais c.ohfl'ontantes bem como
. ,

do t'eprC'3cntnnte" ,do Mi,nistério
Público, e po1- edit.ais de,60'dias,

o''"'' ' "111"'

dos interessados a1Jsentes 'e des-

,
f' ,Qonh'f!cidos, toc1os para acompa-,
nhar os termos da presente ação
de usucapião, depois da termina

dio ,do prazo dos editais, nos

termos do art. 455 do Código de

Processo Civil" por meio da qual
deverá' ser 'reeonhe�ido e decla-

I l'ado Q domínio, do Saplicnntec:.
sôbl'e o aludiOo terrc'no, fiean.dq

citados, aincIa', pfl'rn no prazo le

gal apresentarem contestação e
. '\ " .

para segUl'rEm a 'caus,a até final

sC'1\tenç� sob penas da lei. Dá-se
, .

a esta o valor d� .cinco mil cru-

.zeiros': Protesta2se provar o ale·'

gado com ,(\S depoim,entQs pes

Roais' de intü're)sados e de, teste

munhas e dO,cumen-t,os, D. e "�.'

1 ·.est< Pede defe'rÍlile�to, 1'ilucas� t

8 de' setembro "de 19Q_8, '(Il.,�s). J,
llayer' Neto' - Assistente Judi- ,

ciáJ'io". Em dita petição" foi exa"
l'ado.o seguinte despacho:, "A.,
como requr, Em 10-9"58. (ass)
M. ,Cal'niona", Feita a jus.tifica-,

li
ii
li
II' _'I,

iii'I •

,

:' I

Dia 25 - Sá!,�do - GRANDIOSA "SOTmm

, ,

-' ,

'Delegacia·Fiscal do 'esouro Nacional
,

Tabela de Pagamento do mês de
'

, 'Outubro .de 1'958�
-

. ,

PROGRAMA PARA o MES DE

OUTU,BRQ-

'!
DOS CAsADOS" ,AURlLHANTADA: POR

PACO E SUA ORQUESTR,A DE

, f
,

., '

::- ;-

NO,1;· A- ..;;_ ',' . R�erva ,de
•

'.: _). lo'- "

.' ,._ ,; '-. ,._:

fileS,as, na séde do eiube. É,"'-indis
peusáveJ a apresentaç,ão da' 'caN J

tcÍi a social ou o talã9 do mês cor-

rente.
" �

- ; 'fi

'-

,
À� compro'rl:movets estofàdoi, verifiqu.
se o moleio j feito com. as legitimas "

MOLAS' NO-SAG
.

... ,
..

"f. ."ui!o �aior 'confôrto.,
'. I�

:l'4f,ex,eeecional purabilftl4(1e -. ' \

.' ,.':.n.uJlca cedem - "riuntéi soltcim '
'

'.

, �. ,�qv.eis, 'ín�is:,tevisí - ',""'" ..
;,' ...,

.... ,

.�. �i�péns'iin o ;uso de, cordinhá$ e perclntas 'de panó .

• c0'lservj1lnl o estofament,o absolutamente
tV Inf[ef"'rm6vel

'

" .

, ._ ,_

MOLÁS� DO BRASIL'S.A •

_. "

fóbr. e .escr.: Ruo São,Jor�e, 374 -�Tet9-05�9_tx.,Postol. 875 ... End. Tel.: ...·NO-SAG'/ -São Paulo'., -

'.
-

",
+

ção, foi ��-arada a 'segUinte S,lln

t'ença: - "Vistos, etc. Jqlgo p01;

sénten,ça'; ).ara .qqe. produza seus

le·gais e jurídicos efeitos, a jus
j .

tificação retroO, procedi4� nestes'

autos de Ação ..de US-\lcapião, a .. '

SADA BOABA,ID DOS � REIS
CIRURGJÃ DÉNTISTA

ATENDE CQM HORA MARCADA
Consultório e residência:
R1.Ia ,Arcipr.este Paiva, 13
Telefone: 2066

,.�

CUIDADO!

REVENDEDORES I MEYER & élA.
�UQ Felipe Schmidt, 33, e P.., '1 Conselheiro MQfr�� 2 - Tel'. 2576 - çx. Postal 48 - flORIANÓPOLIS

"

.'

I'
o U T U B�R.ODE

Dia 25 -

, "-

Sabado - S!Jirée hm,�{tOmenagem ao Li'!, ,_<
,

'ra TePls Clube Convida-
dos .Og s6eiog dbcClub� .da

, C9li,q,a.

Di:'\ 26
1'-
! '

Domingo..;_ E.ncontro d.a Jt'ç à n t S" ;l),ftl!,

b�'oti�h!lS"
"

" ,

.

-

In1cio às, 1;9 h-or,'fj;g, '.:
.� r�'

�
� ,

'�; '''-5..:��;: ��,

...-; """. 'J..;.<

'L�
.

.

. �-:::<\��;�:�,�. ..,

Terça - Bingo. - 'A$-soeia-ç.ãg:; Am,: '

. �i'o'a V�lbicé; '.:
.

Uh 28

'<

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



"0 MAIS ANTIGO DIARfO DE SANTA CATARINA"
, • FLORIANóPOLIS, SABADO,. 25 DE

�1:iôrIriíiii7ÊiiÂª:!
r

. '�

1

i

I '--

I
I

I
l
j

1
·

..

...

6.

., .

.' ;r •...
�

.

•
�.' .

" '.
Motor ideal para barcos de recreio e' para outros barcos simila
res. além de esplêndido pára motor auxilia}" de barcos á vela.

. Completamente equipado.Jnclusive painel de instrumentos.
"

Dispomos para entrega imediata, nas seguintes capacidades:
5,5 BP -, . gasolina 80 HP Diesel
11 ijP'_

ti

80 HP
35 HP -�.

" '

103 HP
jO HP -

/'" 132 HP
I·

84'HP -

.,

m
.

'

(�RUPOS G�R�DO�ES -. "P E N T A" 'til
Quaisquer tipos para entrega Imediata --:- Completos --Com mmotores, ,DIESEL "PENTA", .partida- elétrica .; .radiadqr .: mfiltros - tanque �� ole�<.e. .clem

.

.'

ais pertences: ac.oplaclos,.dire- "Ilamente com flange.-elastlca: a Alternador de' voltagem .-.
�

� trifásicos .�20 Nolts - com
- excitador .

- A .cabos.: 'para m·
m I�gaçã(f 'e, quàdro completo de contrôle; todos conjuntos estão

assentados sôbse longorinas prontos para entrar .em funciona-
,

menta. '... .

REVENDEDORES AUTORI�!ADOS PARA O ESTADO Df
SANTA CATARINA

. ','.,x',�MAS��.� Cia SIA Comércio e -Agencias
Ru�, :'Saldanna ,'��armho,: 2 -. Ender�ço tele_g: "P R I M 'U--:S

'-'

1

. �\�.çx. Postal, 37 -, Fone 3362 - FLORIAN_ÓP.QLIS
-. :

Pêer:deêélê@@@élêr#lsF
. .__,

.

!,
,( d i rei ta .. e Lesquerda)

"

"

Farmácia Vitória -

Farmácia Vitória
Farmácia Esperançjl
Farmácia Esperança
Fàrrnácia Moderna'
Farmácia' Moderna·

11 - Sábado (ta.rdeL
12 - Domingo
18 - Sábado (tarde)
19 - Domi,ngo'
25 -, Sábado. (tarde).,
26 'domingo .'

"".

':'"
'-

,:
;.� ---....

"" .

-,O serv4ço- rioturno s,lrá éfetuado pelas 'farmácias Santo 'Antônio, No-
turna e Vitória; situadas às ruas Felipe SchIhidt ,no 43, Trajano e Praça 1.5 de
Novembro..

'

�'
. '

.

O plantão diúrno cr,mpreel'ldido entre 12 e ""13,30 horas será efetu"d()
pela farmácia Vitória. '

"Praça 15 de Novembro
Praça 15 de Novembro

Rua Conselheiro Mafra

Rua Conselheiro Mafra

:Rua João �int?_
'Rua Joã;o- Pirita,

ES T R E I T O
5 e 19 domingo, Farmáda. do Canto Rua 24 de maio, 895

12 e 26 - Domingo� Farmácia Indiana Rua Pedro Demoro 1627
'-- "

O serviço noturno' ser::), efetuado pelas farmácias-, do Canto e In,diana.
,

A presente tabela niio poderá ser a-lterada sem prévia autorização dês
te pepaxtamento."

.

D<'pul'tamento de SI! (Ide Pública, em setembro de 19'58.'
. Luiz Osvaldo D'Acamporá

Inspetor de Farmácia

-

- ,

c

OUTUBRO DE 1058
._------_._----,_._,_._-_._. __ .._,---------._-----------
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Enltereço Telegráfico :ESTADO
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,

Rubens de Arruda',R."
GERaM"'-.

Domingos Fernandes de Aquln.
,

REDATORES
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- Dr Ruben Cosh - Prof«, A. 8-eixsa Neto - Waltt>..'
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"Olegarro Ortllla. Amilton Sehmídt

IMPRENSQRES
DULCEN IR CARDOSO WANDERLEY LEMOS

'-

R E-P'R E S�E N T A N T •

., Re-pr.uentaçóea A. S. Lara, Ltda,
'.RJO:- �RQar.Senador Dalita .. 4" - 6.0 Aoda,

.Tel . .225924 ./

!s. P8IUO::r�Ui. Vitória 657 - con! SI . ....:.,. '
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.

!fel. 34-8949 ,

"B(,FdiÇ� aeh:gráfico da UN1TED PRESS lU - P)
Historietas e etJriosidade. ;da AGENCIA \ P€RiO
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.
AGENTES E CORRES�OllDENTE�

t:m Todos 0$ municipios de SA'-Tft- CATARINA �

ASSINATURA
ANtJAL .... .... . . . .• ., ..•. ,. ..,. rrt .00.tO

1."r ,.

ANUN-CIOS
'1-eo.Jantp contt..to. de acordo coiD ... tabela éDl "t,or

A;-.direção não' se resPQI�sabinl.ã ' pelo�
.

eo)Jfei1����íni.tidDs nOE artigos assin3d�os
.

EM GiR A l

NARIZ ·E GARGANTA
(UNICA DE OLHOS OUVIDOS

do,
Dr. 6'U E R R E I R O

.

DA F O N S E { �
Chefe do Serviço de Otorino do Hospital

. de Florianópolis -: Moderna Aparçlha
gem Suiçá e No'rte-Aclericana,para EXá'

.

me dos O'lhos:' Receita de Ocules por
Refratar Bausch Lcrnb. Operação -de.

Amígdalas por processo moderno
�

CON8ULTORIO RESIDENCt.<\
Rua dos Ilhéus 'L" casa 'Felipe Schmidt 99

FONE 2366 FO�E..�560

Oll. JlaNIlIQU. 1"&I8(.u
PAIlAISO
• • D I e o

OJleraç6ea _ I)oença. de !te"a ...
.... _ CHale. lIe AII.h.

, DIl 1,. LUISA'I'U
.

. Qurlo_ de ••peet.U••(I., n.
,

.

nLJlO ,I Ho.pital doa Senoidore. d_, lIla-
UOenç.a 40 apáreJho reepl.r.lMlo

. taelo. ,

• TUBERCULOSa I (S.moo'o Prof •• .-:.... 41.

�ADJOGRAFJA • RADIOSI'O,..iA . Andr.iI� .

� ,DOS 'PUL!lO.,S _
,Cona'ult.. _ P.la mania I a•

.

Cirurll:i. do Tora. Ho.pita) de Caridade.
formado 'pela "'.culdade l'Iaclor,al A. tarde da. 16,10 laor•••m

de Medicina, 'l'1.iolol!'lata e Tla,o- diànte no eonlult6rio • Rua Nu

drariPio do Bo.pltal NerliD li.. Machado 17 lil.quiaa d. r n-

_ Ramo. dentea - Tele:(. 11768
Curllo de eapecializlI'çlo "ela Re.idência. _ Rua Prelld ••lt11
S. N. T, Ex·interno e E:i •••• i., 'OoDtinho " - T.I. auo

tenta de Cirnrg'a do Prof. 1)1:'(1 , _,

VIA'�M .' 'CQ" .,' �EGURAN'4�,\:, �:;.I, .:���;;�e�c�;���� .. -
DL ál\!��A�u�a -

. , «r ;RiRlDE'l�: -; . ',: �'�:4:,�':L ae.�te��.�:: Il!:::e.·;::�=:. 80 CIRO�GJ� Q:'�:'��Td'LOGlÃ
"..

:;;':.
-' '.� l/I/;::, ,;�iK' '-�, :-: 2,_�.">' =:'�O�B� III" i -

I �::::;::�i�: d�:1:5 ��n-t;; !:>r=
so N_��Ç9N'Fb�TAVÉIS2}��fto.�"Ó-!'iI;8-qS .'...� '__ ,

'

\ dilriament,. !lenol·ta•••'b...�ci..
·

�:'�����.; ". DO' . ""',,7 .

_

.

._
t, -_,

-

:::��lnCi\�:th.:a. 'I�'
>

i A:·P �D o :�.��-u L'. B,R 'A S tL�tR O�' ,

-

.

o"

o

.

- 'o!!-
-T

.. _ .....0..... 01'.' ......

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

rlO'rinTlÓ'J')... Ii� ,

�:

'�nda:
Itaja' _. JoinviU. - C"ritibo

.

Rua Deodoro esquina �

Rua Tenente Silveira

1

�D',

y. '.:.

.

:'
I '

.Jlarc.. �·"JlNBACB". i'GANZ"
" fi}> -' UI BP - 20 HP - 216 BP

,�IEIH[)ORES UE ENERGIA ELJ!:l'RICA MARCA "(;ANZ"

MODoraai-cos para 120 ou 220 volta .•All}iPeragenl à opção ,-

400% de.;.car&,o - Trifásic08,!"Com ou riin neutro' - Volta_
. <gene e al!lperagena l opção

[lIrSTltUMENTOS- EUíTRICOS DE MEDIÇAO
Ampertmetroe - VolMmetros - Alicates para b'atel'iaa
Estoques _permanentes - Vendas' diretas - Prbnta entrega

Podenies eâtudol' PÍ'ppostas' de firmas'espedalizadas D') rllmo,

que pretenqam a representação 'desde que. indiquem. fonte.
de referênci48 comerciais e ban�ària8 ,na �roça de Sãn Pa'llo

Consultas pedi'do� e pHtposlas para:
INTER'�TATE S'A. - IMPORTAc.;Ã(., .EXPORTACAO

li: ·REP·RESENTAÇÃO
.' C.ixa Bostal "6673 São PRoh

DL .NIlWl·ON O'AVILA
emURGU GERAL

DOença. de 8enio.... --·Pr��
10,la· _ EletricIdade Médl"a

(lonlultório: Rua Victor Mel·
reUe. n. 28 _ Telefone. - 8307.
00nault8l: Du I'" bo�••

-

*111

dlant•.
Re.ldlnel.: rOD., • U.

Rua: Blumenau II. 71.

IIR. WALMOR ZOME,
GAICCIA' -.

Diplomado pela Faculdade �.'
clonai de ,Medicina da Unlv�,..

.Idade. do..JIrull
J:l[-Int!!�no por coarar.o ..
"Materllldade - Dcola
(Silrvieo do Prof. Oct'vl., .

Rodrigll.... Lima)
J:x·lnterllo do dernço ..de ·'L.ar,.l·
.1. do Bo.pltal 1.A,I'.Jt.1' L. DR. AYRTON DE OLIVEJllA

,
. do ·Rlo·de .I.nelro DOllNCAS DO PUUUO ._

.•'dico do Hospital ·-de Carh1.d. . TUBilReULOSB
• da »Aternldade Dr. enloa Oan.ultório - Rua F.lip.

ConJ. Y, SChmidt, 18 _ Tel. 1801.

OOIlNÇAS DJI' SENHORAS -. Hor'do d.. J' l. UI bor••

,

PARTOS _ OPERAÇ01i:::!' Re.ldlncl. - ",Up. 'SCblllld',
• fARTO SEM DOR pelo m""du' u. 1117 •

, ,psi",,-profn,Uco .

-----------�

Con•. : 'R�, Joio Pinto D. 10.
d•• 16,00 à. 18,00 boral

\tende com bo�.. marcadlil -

,

'J.'eleione 8086 - Relidlnda;
tua. General Blttencourt 0, 101

. '·.C, r.4�l,N'D:Ô I (O M S·A B·A O ,
•

.

'

\lJrgem Espe'c'iatj(l·ad,e:,
: ia Ua. W'ETZEL INDUSTRIAL, Jolnyllle (Mlrca 'Regisl,ada)

�,'..'\! '�
• economiza ..se le mpo e ..dillheir.o'

� ..��-::o,�.:-' --:r--;:.,-""-=-��"""�-;"':s;.-�� o.�e.!':"_�
o \��_���O':"-�='''''�5f"�. ...��....,_�o��

DIl. JULIO DOLIN vnnil,t
• ii D I e O

BllJlectaU.ta e. OUloa U1I'I"."
'Narl•• Gar,anta .: ·rr.tam"l:1t�

e OJler.çt..
Infra-"'ennelho - ·N.bullaa1:Ae

- Ultr.-Som _

011. LAUIl.O UAUllA (Tratam.nto d. .ilauait••�"'

CLINICÁ GJ:RAl oper.clo)
:��...����: ;� AnClo-r.�o.eopia _ ll.......·; h

••p..ct.nata .!D molhO•••�',.. �CIIloa - )[od.roo oQuJp.m"nt6
allon. , 'fi.. arhí'rla.. •• O"':aJnoIariIi.lroloWia
'Cun radical d.. inf.cçll•• "CU' (••ico no .Itado)
�a. • crQnlcal, do aparelb" �e· Hor'rio da. • l. 11 ..o....

·

oito-urin'tio em ambo. o. .<'1:01 da. UI �. '18 hor••.

,,)oen,ça. do aparelbo Dil!'e.tiv,. eon.ultórlQ:....:.. Rua V1�\Olt
• do siatema neno'llo: KeireHIII 22 _: Fon. 21176
,. B'or�rio: 10'Ai ã. ll! e 2.." Ar 6 Re.idlnc\.·- Ilu. 810 J,,�":

.

1I.0r,... ,�. Cttu.ult6tio· Rua Tira. n. 110 _, Fon. 14 11

'Ciénte., 11 - '1.0 Allda.t - "one:
�fI
- Re.idêncla: .Rua Lac..�d.

Coutinbo, 18, (CI-'cara do a'J)a,
!lh. - Fone: U48.

'D" CLA.&NO "
G.&LLIlTTl

_ ADVOGADO -

a.a Vitor .,1,.1... I�
"OH_: •. 488 •

l'lorlau6poLl,
.f

,

ME'DICq.
Rua Vitor Meireles 26

, >
em viagem de estudo a

São Paulo, reasBu�lh'á
lIua clínica em princ[.

novembro.

G�ARA(I'
-

:'.SAmOS* .

Cirurgi'ão
.

Dentista
'

DR.

CLINICA _ PROTESE - CIR-lJRGIA
HORARIO: - Das 8 às 12 horall"erceto a08 "'badol,
Ate'nde exclusivamente com hora marcada
Consultório: Avenida Reremo Luz 611
E.squina 'da rua Fernando Machado�

.

MATEMÁIICA, FíSICA E LAJIM
eL.8in�

Dr. Otto Friedmann
Rua CrisE.vão Nunes Pirelf, 21

(lO:squina Ru&. Hoepcke)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA"

.,) comO.fog,ãoDE�
a senhora 'iamais ,terá

Para tiSar no fogão DEX basta a

senhora Ilgar. o forno dura�t-e doze
mínutosde pré.aqueclmento. coloque
o bolo-ou o que desejar-e na

metade do tempo de assar, reduza O
fogo ao mínimo. Espere o tempo
usual e sbm o forno. O bolo, estará
pronto e assado pt>r igual I
Esta maravillla s6 é possível porque
o fogo 00 forno do fogão DEX não
tem contato com o a1imento, O fogo
aquece"ap.enas uma.. chapa de

'

Irradiação transformando o ar

contIda- entre ela 'e uma chapa de
. blindagem ElJJl oadas contlnuBll de ealor.
Estas 'clrculam em todo'o forno, .

"

a ternperatura.tdeat, assando por
Igual, controla'das'pelo exaustor.
Revestido çom lã de vidro, o forno
DEX conserva o calor mantendo

,

frias as paredes externas do fogão.
proporcIonando uma economia de U"
'no consumo e elímínando.o perigo
de queímaduras. Certifique-se dessaa

vantagens ,eMcolha o leu fogão D�

nÉx é um fogão
fabricado no Brasil
de acordo com as

rigorosas e-speclflcaçlles
técnicas llmerjcanas�

':':-.: 'j
-

'.(IHE RIIl

FLORtANóPQ:PS, SABADO, 25 DE OUTUBRO DE 1958

OR64NIZAÇÃO SANTA (AIARIRA
",RCA ARCIPRESTE P.-\.IVA 9 - FLORI.AJ.'Il'O'POLIS

� ..m -pe ssoal erpecialtaado está habilitada -para.

a) �- ADVOCACIA:' CIVIL CRIME' COMERCIAL TRABA-
'" , ...

LIT1STA. DEFESAS li'Ie' AIS. ATE�'DER E ACO;\lPA,

�UIAR NO' THIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÀNTA CA,

TARI!\A RECURSOS OnlUNDOS DO INTERIOR DO

ESTADO. DEFESAS DE ATLETAS E

DES'PORTIVAS PERANTE OTRWUNAL
ENTIDApE8
DE JUSTI-

._ ".-------...,"; ..�illF_�

Lilltamenlo dó 4.0 Sat6lile
.

' '

W"SH1NG'!:O�, 23 (UP) - O L zer a hora exata do lançam(!n_;'o
major-general John B. Medat:is. rlimitando-se a dizei: "Quisel'a

chefe 'de projét'eis 'teleguiados do que fÔ'sse mais cêdo".

gxército di�se hoje que o Exér- Isso evidentemente foi uma
, "., ,

' '.

cito pr.Qcural'á lançar seu quarto referência ao fatQ de que o Ian-

glltélite '!E"píor.adoF" est� noite. çamento---se fari estl\ noite,' à úl

Disse qúo o satélite ; coduzirá tima .hora, e Mcd�ris, 'como mui

uma esfera,. i�flável. rl;Jls oubros; terá d/e' fazer uma :vi-
!.gilia d�mIti a "madrugada, à

, Medaris- que é chefe do Co::- 'l!BiPera -de notícias sêbre se o lan-
-, "

,..., ... -
.�

,

.. _-.

man�'o de Projéteis do 'Exército, 'çam';'entó ",!iV;e. êxrto.

C'onfirmQu aos jornalistas às in- :', O "E.�citQ, já: tentou lançar
, .J "

.•

f?J:maç.õC'3 ,sô�:e o Iançl\�e��o rciu�o §até:l�t'e/3� .e' .

eonseguíu pôr'
.de novo satélite na reumao .'três d&les�ei'n ôrbitn.

anual. da Ass�ciação 'do E��rti-I' 'A :tent-ati'V'a� -destá noite 'se�á
to NOl'te-Amerlcano. '.' 'para, cqllfC!ir, um globo de 12 pes

. Dtssé que "sentia" que 'à ten-', }4"��trosY ,�m 6rhita, para, expe

_�ativ.à ena conhecida e que. o

rU-I! ri�'\l'B,t�r -a, rlens-idad:e atmos:�J'ica
mor era "cor1'eto". <ii .. mma .alti:1lude 'de' 646 qu llôme

O major-general não qfiis d'i-' 'ti·os.:
'

,-

,ÇA DESPORTIVA.

b) - CONTAB1LlDADE: AGEITA ESCRITAS. PERICl.A�

PROCESSAMENTO nz BALANÇOS, REGISTRO DE

fl,IR!l-IAS E ÍJEMAis SERVIÇOS.
i'ROCURADORIA . TR;A.'TAR

-

DE INTERESSES DA

FREFEIT'Gl:AS MUN!ICIPAIS JUNTO AOS ORGÃOS

PUBLIOOS. NATURALIZAÇõES. REGI�TRO .MA'I:t'�_'�:
REGISTRo... DE DIPLOMAS.'

c)

·CURSO PA,RTltULAR ','1
I'

.,
' \ .

'

,_.
"A �I fer é s T i, r a den t e s" <

•

Si b a ',resjJonsabilidade da Professôra OLGA ERA

�IL DA LUZ e r-econhecido pela Secretaria de Educa
cão e Cultura de Banta Catarina.

'Prepara alunos para o Exame de admissão ao Gi�

n-ásjo e escolas equiparadas �ws seguintes hoeârlos i
d.. s 8 às 10 horas e

rbs 13 'às 15 noras. ""

Precisa Professêrag para' mlnistírll'r auíes nas qua-

I tro séries primá'rias para o ano de 1959. '

, MATRíCULA aberta para tôd,as as séries a' partir
de outubre, ,

,

'Ca.<I'l classe terá no mâxímo 25 alunos.
OUTRAS INFORMAÇõES: Rua Tiradentes 4-9-
.l).íárfamente das 8 às 10,00 horas.

"

"

,_I-lASll,tA, áfmBo· e pinlura

lemosàveRda:

. BrasHi.a, a nova 'capital do - Outros assuntos de grande in

Brasíd, terá,' dentro, de poucos te'rêS'Se' fig.uram nessa pub-lica

anos, uma população de 500;000 ção Essa, que já' se acha -em 'elr

hsbttnntes, 'dentre os quais culação. Dentre êsses, uma r-epor
I5Ó.000 serão funcionários ou tagem, sôbre :i indústria aulofuo

seus dependentes e viverão na bi1ís�ic.a nó B'ras'il, mosprando as.

mais moderna e funcional cida- realizações obtidas
.

nesse "ramo

de do �und_o: Isto é Q que afi,r- 'de atlvidades com a, cooperação
ma o arquiteto Flávfo de Aquino, de inúmeras emprêsas estra:ngei
em artigo espe-cialmente escrito raso "'mbérn um arblgo 'sõbre

'para ° 'llún�ero de "REVISTA ES-' pesquisas atômicas, no qual é

SO", focaliz-ando' Q passada, o salientado o papel preponderan
presente e -o futuro da nova te dás novas fontes de energia

cidade tiue' está sendo erguida n-o desenvolvímnto fntur� do

no interior río país. -mundo, e, um estudo sôhre 'pintu-
ra primitiva - destacmn-se en-

/

"...._:
•
.,.

,�e às, �utras _váriaS' 'm.atérias

rara ,ue .complétam ,o novo nú-nl·im>._
dtl· '�R;E'VrSTA ESSO'"

MILHÕES D,E . DOLARES rr',

'A' W A R N FR APRES'ENTA
J.

UlIl&'
'

e...,,· um- tURno; um ....belechile.ao -

lJle�et.1 ea am aatomóvéU
,

Encalll!e�ue a ,O-XGANIZACAO ATLAS LTDA. -q;)I'Mt&,eJl.,
Pl'lXClllraçÕü. �iireBent,açõe8, qU'e lhe proporcionar' o. m.

, . �'

Ihores negócios e às melhores op�rtuDidade8. medillJlte m6�t_

ROMA - 23 - UP - O gene

ral "Teixeira Lott, Ministro da 'U, A·,I f.. M'sA' J' l{1'A'GU1!-rlla do Brasil, que, repr'ese.u.- i'I -'la
tau o Govârno do seu país nas

exéquias de PIO, XII, chegou,
'h.o';e, de Ron1.ll, em companhia de,

F.' 3137 sua mulher e· de seu Ajudante
de -Orde'ns,- capitã'o Lowndes'. '

F)li recebido. n.o á'eroporto de

Oily pe'ló Eml?aixador do Brasil

afTintil�aJa� paldiãta. a r.ua 2. de .io -" S.belto -st. Cnrlos' Àl�s' de Sousa, p�lo
"

TeITeno na: pr�a, BOID· Abl'i'l.9. --- Coqueiro;
,

PrésÍlÍente da Pet;obrás, c��onel
1 terretto no lQtft_� 'da" Prai1l da: Saudlld. - C_mbor_1t. ianl!ri N�'Iles; pelo Adido- Mili-

1 casa à rua sU;�; Jardim, 21'1� Fpol�•._-,
'

.tin, .corone] ,l\1oreii'a C'óiIübr.a: e
í

1 c_á: de- madsill'a, � baU,.o di F'tinia. Ilatr-eito '''Pelo Adid'o .Cúltural, sr. Denis.' I
1

' terreiÍo' �m'?·Brà.tifa
- ':.

- .

'"
." A VOLTA -

1 e·stil.�e:le�iihl!�to d1!'sê,,�, e'molhados, i�to'::'-b�nT'a'freguê�à.'do, O genel'ai Lo�t dnbarca, d-e

Iem ótÍ11l0_ ponto cO'mércial d�,AY. ,M�ul'� p.-amos .. �. In�orma.; "�,l)lta, no" próximo sábado, <I e- -n, ;1," E' ,O I, ,'O,'�.'çôes- em n/éscritól'io,'
,/

. .",
,

"
" . .Yend'() estar no Rio d-omingo pe- r

Un1� bôa casa'de, mate:rial' loc'a�is,a�a à rua',São v'ic�nte� Paula "la manhã.-
.

, ..;._.� .;,,_, ,_
,,'

. (Pe,�ra :_Etla�àe) nes}.a �a.pt��l,
;:' ,

"

,'" '_
;.'

" b'�1�an���'-qU�����f��r,a" ��,rá�,h�-jiPe1a�c�'&�ho�.:'Q�,:t�,.:)i�������,,:9;Ç
:..;;, .ºll}�d:,�s...��W:1,;,tr��l�,\\bl:J!'f�,"de�.-:l);'II�e��lt;1!:�j'�.t;t��e-;:�e '�;wr�tl�g�lo:,� :e,_,rl c���ros pr�d'i�,--r�l�a? �����enjl!l��n '

"
madel1'a, 7.x30, ' 3 qU�tf)s,_-SI!'la. -eo7.l'Íma.e lDstalaçao s'ítmtlirl!\. �-�lves' de'.. s"õusa'10m uma ,reell3l- ·CÕ-ii,stãnt,>·:�de's.a pfrl���,'" ('" ;
.à má,,3 .de lIêfáio Estreito. " I ção na resid.ência ·dêle�. '" jl' 'Vê'r e ,'tMtar no" local.

'\ �,..
_ �

,
' r"

��-,�,�_.�c-.�,--------�,

v. S.
-

deseja
VlttDt�ER

'

ou
-Ó, (OM'RAR LOI" em

R O S S A'N ,A P O D·E S , A

:,

em -
•• '� ! ...

L

"Helen,c}

comissão.
Escritório Piõvisóii�:' - R. Sald. M;uinho. n.o

:'Casa de ,Maleria I
"�, -À·.� ,famA
, T:ra�' à rua. 'J:)elminda

Si�ira n.o 2·29

"

'j'

- em

r I NEM A S'C o P E

l

1 '

,�
"

e

"J\.Jllas individuais ou em pe

lue�as turmas, 3." e 4." �eries
:inasial. Tratar à TItia -Sardanha

18}Iarinhõ, n.o 'II-A, � 1'1 ,�s
hqras.

, l

JACK SERNAS - ROSS.-\NA

PODESTA em

H 1il L EN A' D.E T R ó Y A

D R :lÍ. N'" G O·
- Cens.: até 14 anos

-,-//-

"

c:'�' Cin:enH�S-cop'e ...:::

'7 ç.€us,: utE'14 anos

-,//-

JOANNE DRU 'efil

às 3 : 7% - 9'!h horas

GLENN F,o�D - GIA SCALA
- ANNE' FRANCIS em

NÃ{) CAIA NAGUA MARUJO

Cin�maSco.pe,
- Cens.: até 14 anos

'-1/-

às 4 e 8 horas
C A N T I N F L AS' em

B A N D' I D -o A M U QUÊ
A RONDA DO ORIQ - com

Kent Taylor �, Petula' Clark

às 8' noras
ANN,E VERi'tON - FRANÇOISE
,flOSAY, em

SUBLIME SACitIFICIO

MARLA ENGLISH em

ESCRAVA DA MALDADE

Ce'ns.: até 18 anos

-//-

O SINAI. 'DO 'CAVALO BRANCO

às 4% - 7% - 9% horas
1.0 Episódio (seriado)

Cens.: até 10 anoS' -

-j/-

,
"

CiD Bitz�-
PElMEX

ANNDY RUSSEll-IRASEMA DllIAN - ENRIQUE RAMBAl
EDUARDO AlCARAZ,

em
."

"

........ "
"

"

(inema�cope,
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não de uma instituição de
rígíram à Congregação da
outros Estabelecimentos são
bem subvencionados, como
é .do pleno conhecimento de
todos, apenas, de quando
em vez, recebemos determi·
nadas quantias irrisórias e

insuficientes para' o cum

primento de nossas finali
dades.

�o curso �e

AVISO DA "s BA (E M"

Na próxima oportunidade,
publicaremos o memorial
que os Cirurgião-Dentistas
do Curso de Odontologia clt
rígíram à Congergação da
Faculdade de Farmácia e

Odontologia, onde se 'expõe
sua sítuação real.

r

Florianópolis, aos 24' .do
outubro de 1958.

.

Dr. Mi1'Oslau Wolowski
Prof. de Técn'ica Odont,

Dr, Vinici@ Olinger
Prof'. �e Prótese Dentária

COlIJO se realizará- o
TeJ.'):do em vista a tentativa de estabelecimento de (Continuação da La página) cada cardeal preenche secreta- da votação.

uma terceira sociedade arrecadadora de direitos auto- "CONCLAVISTAS" mente a sua cédula disfarçan- Se não é eleito o Papa no pri»

rais neste Estado, a Sociedade Brasileira de Autores, Cada cardeal tem liberdade pa- do sua letra o máxb;lo (possível meiro escrutinio, realiza-se nova
FLORTANOPOLIS, .sABADO, 25 DE OUTUBRO DE 1958

oomóoeítores . e Escritores de MúsIca (SBACEM) cumpre ra fazer-se acompanhar de dois para que' não seja fàcilmente l'e2 votação. Se o resultado também
�.

O dever de informar aos seus Contribuintes e ao público parentes ou servidore's, chamados conhecida. Deve escrever um só é nulo nesta, q terceiro éscrutí-

O ' caso da'Ponle, "HERCILIO LUZ" ; em geral que 'é a única mandatát1a para cobrança do "conclavistas", religiosos -ou n?me, pois, em caso contl'm>io, o nio é adiado para o dia-seguinte.
direito autoral dos seus associados nas' mais diversas mo- laicos.. mas não poderia acom- voto serã' nulo. I Qualque� eleição que não se

petrado pelo advogado Di'. dalídades de execução .ou. retransmissão de obras, musí- panhar-se de' mais de 1j1)1 no
_. A seguir, os cardeais, por 01'- realize de acôrdo com uma da�

João Momm em favor do cais, na !'orma; da Lei. nO 2.415, de 9 de fevereiro de 195�. conclave, propriamente dito, .e dem de antiguidade, dobram suas normas prescritas pela Consti-
" Escl�rece, outrossim, que o U&O e cobrança dos di- êsse deve, fprçosamente, S8'r, lai- cédulas, uma a ufn.a, � lev�nd�-, tuição Apostólica é nula, e ovíaíante JOSÉ

_

CARVALHO
I eitos autorais, por parte de terceiros, .das, músicas de co. Um cardeal enfêrmo pode as ao alto com os dOIS prrmer- que resultasse assim eleito não

RETROZ, de Sao paul?, o compositores e autores filiados à "SBAC�M", é indevido obter. por votação majoritária, ros dedos da mão direita, aproxi- teria direito ao Trono Pontíf!cio.
qual se encontrava detido e atentatório à .Leí. �'dos ,diretore's .do conclave, auto- mam-se de um grande cálice. Re- 'Se õ homem eleito constftucio-
na

•

Delegacía de Polícia, I 'EsclHe�im.eIitos pormenerízados pO,derão' ser. obtidos rização para ter um t�i'ceiro . 'zam, ajoelhados, levantam-se e na1mente não aceícasse o'<trono'"

A
-

G 1 E t d R T 12 conclavista,"
• pronunciam o seguinte jurame·n- a Santa Sé ficaria� - novamentedesta capítal desde às 21 em sua gencia era para o s a 0,- a ua . rajano, ,-

"D 1 N J C
.

.

'
'_ 10 andar, Salas 14/15. ,,' Para evitar a influência de to: ec �ro , osso. esus rtsto, vaga e seria- uecesàâfio repetirhoras, do día 15 do corr_en- I '-:"Fforianópolis, 25/10/1958. outros órgãos da Igreja ou de que um dia ha de julgar-me tes- inteiramente o mesmo procsso

te, por ordem do MM. Dr. interêss.es de. família os concla- temunha de que escolho o homem
para a eleição de outro Papa,' ,

Juiz de Direito da 2a Vara, I

Cena de sangue na neite de ontem
'vistas não podem s�r prl!'llldos que julgo deve estar eleito e de

I'
,c

'"

i "

nem parentes em primeiro ou acô rdo com a vontade div,ina". J''que havia 'decretado a prl- '

",. O d I d 't tã ,
,

I -segnmdo grau, de um cardeal. E; - cal' ea ,�PQSI a en ao ace_O,
são preventiva do mesmo. ,,()�h.�, por.votte .das �),30_hor-as_. a siren� da 8:l!1- para evitar intrlga.s cada um dula numa patena (o prato de

���rD'. É' necessário que' se escla- �ulancla do SAMDU, e-stIl�ente, despertou a. �ençao, hão poderá atuar co�o servidor m,et�l dourado no qu�l se· �õe.a ...--.r � -, •Do bl,ARIO de um es-
. . ua Reportagem de O ESTADO, para' as 'lm-edláçoes do de mais de um cardeal. . hóst!a durante a mlssn), Incl i- .IIIII�....;:LI-l-�'�'-���&;J'-IiI'"tudanta catarinenser reça

-

a sociedade que, fOl clflti2'o BRr Royal, na Conselheiro Mafra" esquina com Os conclavistas 'deve'rão ser na esta para deixar cair o papel ,

"Mi�a vocação é ser reconhecido a impossibili-, a Jf:rênimo Coelho, onde se y�rificou dantesca cena de minuciosamente inve's.tigados por' no cálice faz uma reverência
engenh(!llro, com especía- dade de José Carvalho Re- sarigne quando. põr motivos desconhecidos, um cabo 'um comitê especial de cardeais diante d� altar, e volta ao seu

liza�ão em energia elé- troa praticar ato de víolên- f de nossa Polícia Militar, cujo nome a ReFlOrtagem--�ão' tanto �
antes como depois de c'o�, .Iugar,trica. Pretendo' trabalhar cia ou ameaça contra a me-

! co�seZ'ni,t; anotar f,eriu de morte, o estivador conhecido- 'Tileçar. o conclave. Os conclavistas Se um 'cardeal está presente na
numa das cinco grandes . i por Blgl.a. ' J:l_re:sta!n, sôbre o Evangelho, o: -Capela Sixtina, mas demasiada-centrais elétricas cons- nor,_ o Caso que levou a 1m· r A v.ítima até o momento em que encerrávamos os juramento de manter rigoroso me'nte enfêrmo para poder apro-'truidag aqui no Estado. prensa escrita e falada a ti'aba lhos em' nossas Redação e Oficinas inspirava sé, se-grêdo, de' não introduiir no ximar-se dQ altar, escreve o noMaSc estou em dúvida se fazer ataques sem' medidas � l'ios cuidados, sendo seu estad9 desesp�rador.. .'

,conclave nenhum apárêlho de me do se'u eandidato, dobra afaço 'meu curso aqui 'na de consequências e .respon-
' O agente, !to que CQnsegUlm.os apurar, aglU fna- gravação ou de ,rádio nem

ca-I
cédula e chama um dos coletores.Cidade UniverE.itária da 'bTd d

.

b I
,mente sRcando de sua arma' e dlsparando-a contra seu l1'1ar3 cillematográfiéa �u ,;f.otográ- Este le'va o voto ao 'altar, deTrindade ou n'a' Faculda- sa 11 a es, como ca a -

desafrTo. fica, e de não transmitir aos llianeira visível, e o deiposita node de Engenharia de mente, ,demonstrou o a4vo- O sr. Delegado. de imediato, recplheu-;o ao Quartel car!!.eais nenhum veto dos po-, cálice.
-

,Joinvi1J�; Por "'t-xigência gado impetrante, na sua de- da PfJHria e d,éu início às inveii1�igàções a fim de apu- iteres, civis.. I .

I Se há cardeais enfêrmos em'médicà, entretan�o,' ter�i ,fe�a or!l-l perarite aquela. ra;;... as l'nusas qUe culminaram" com a cena de sangue. ,'�ISSA suas ce'las, os três intervento-
que ,faz,er um tratamen:- Alta Côrte de Justiça. - Ante's de, inicia'l'-se o conclave . res entrégam aos "cardenalis in·to restáurad�r no .grande Acôrdo sôbre O os carcleai,s assistem a missa n� firmlÚP' umà peque'na caixa deHospital Regional de: La-

S'
Basílica de Sã'o Pedro onde. 'll1adei�a depois de abri-Ia de-

ges.' Fêlizmente ,não me VIAJA-NIES ILUSTRE Açucar lhes' s e l' ã o' l' e c o r' d a dos
I 111{)lnstra�' qlLe �stá vazia. e' vo)-cansarei na viagem, agó- -

.

"Seus deveres, 'por monsenhor An- I tal' a feehá-Ia com a cha.ve a
ra com as ,estradas' -8'S-

-

SR. DIETRICH' WAN- ontem pelo convair da TAC- GENEBRA, 24 (U. P.) -, toni,o ,Bacci, quel numa alocução qual é de'positada no altar.
'

faltadas. Tão logo rec�ba GENHEIN CRUZEIRO DO SUL o sr. �s represe_!ltant,es �as prip,- em .latim, os exortará a "dei.xar Os "cardenalis infirmari" per-a bolsa escolar ,que me' Acompanhado de su�_ dig- Henrique Kotiias, figura aI, Clpais naçoes produtoras .�e

[d�
lado qualque� cons-íderação correm as celas dos enfêrmos f

d(lram em 1955 e que me na esp�sa viajou ontém pa- tamente relacionadir em açucar do mundo '�omPE:l-' tQi'rena e levar em CQnta sómen- lhes entregam as cédulas quepr,ometelll pagar antes do ra Itajaí pelo avião da c�r- nossos meios sociais. met�ram-se
--

hoje a' ,l!_m te Deus";
.

c'stes preenchem, dobram e in-fim, do ano, saldarei reira da TAC-CRUZEIRO DR. WILl\{AR DIAS acôrdo de éotas de expo!,- Depois de estabelecer regras tr,Qduzem na caix.a por uma ra-
meus compromissos nl! DO SUL, o Barão -Dietrich Com destino ao Rio de tação de quinhentõs "e cln- minuciosas para fechaI' o, concla- nhura aberta em sua parte su-
pensão' e no alfaiate, se Wangenhein, conhecido in-

I
Janeiro viajou ontem pelo coenta mil' tone1adasi- em.. ve e dar uma busca à procura de 'perior. Se um cardeal está iãoder para tanto, pois são llustrial residente, em Flo- Convair da TAC�CRUZEmO bora se'ijS delegados� ho� ;ruguém qlle 'possa haver-se. intro- doente qUé' não 'pode nem ao me�

3 milhões para 2.500 bol- rianõpolis. . 'DO
SUL o Dr. Wilmar Di�'i!. vessem pedido mais, prQ- <luziao clandestinamente, a Cons- nos escre,ver. deposita sua con-

saE.. Será que outros tam- _ pessoa de destaque em nos- meteram; r�comendar,..a:> tituição· Apostóliea dita as I'e- fiançà em um dos "infil'marP'
bém receberam cédulas SR. HENRIQUE ,KOTZIAS sos meios políticos, econõ- seu governo a aceitaçao dOI gras sôbre.a Il_leição proprimuen- ou em outro cardeal-bispo panlmatcadas no 'dià 3?" Para Pôrto Alegre viajOU

I

micos e, sociáis. que foi estabeleçido. te dita. que pre-encha por êle o seu vo-
--....------'---------------""'"------------- ---------'\'------ A ELEIÇÃO to sob 'juramento eJ.e gual'dal'

kr8�.:.!,:,�,j.�f,';".·,�om'�loA p.eron:, Ilsta,ll'".'�ara �e�o:r·, fro:O�IIIZI· :�;:�:�!�:if:�?::�:,:�� ;:�It·,:::;i:�::::::��'J�I' _ :!" 'cionado como !fol·mal. Os out'ros tam os votos de forma visível,
dois raramente u.sados 'e isso colocam-se um a um na pátena'

i,
", apel;,as c·m kircunstnnci;s exeep- e depois os deixam cair juutosBUENOS AIRES, 23 (UP)

-12111
Mendonza um complô

perpnis-I
"foi cont-t_:olado". As informações, los elementos "tl'otskystils e, cionais, são: no cálice.

Fontes chegadas ao govêrno dis- ta contra o g'OVêl'110 do presiden- extra-oficiais" disse'ram que a OUtl'OS "extremistas" dentro, das "Por Ins,piração", isto é" por LEITURA DOS y,o'I:OS
seram que' se havia descoberto te Arturo Frondizi, mas qu«: já conjura havia sido preparada pe- fõrças peronistas ' que haviam aclamação. hto deve oconer, no Quando todqs os eleitõres Ja

_�� '_' ,

, __ ,_ .. _. _'__� oferecido >to ex-ditador argenti-: conclave secl'eto, sem prévio as- ,votaram, o 'primeiro cardeal-in-
. ,séntimento dó candidato e' con) tervent,or cobre o cálice e o sa-

no Juan Peron, "entrada livre"
'a aprovaçiíQ unânime de todos os 'code para misturar as cédulas
cardeais participantes do eorrcla- ! I1c'le contidas. Depois o último
ve inclusive daqueles re·colhidos

I

cardeal-interventor cohta as cé,

A informação, !lue não pôde em suas celas por enfermidade. dulas para verificar s coincide

ser �onfirmada oficialrri'e'nte, re- Esta ele'ição ocorreria se um dos com o número de car(leais-e·lei
cardeais presentes anunciasse seu tOTes. Se nã'�, �ncordam em nú-,
voto a favor de um candidato e 111ero, queiínanhse ,tôdas 'e· pro-
todos os demais, scm uma única ·�ede·se �nova votação.

'

havia repelido o plano em quer exceção, lhe fizessem e�o com a E' então que começa a lt,itura
outras coisas fill'uravam atividl\- declaração "Eligio", isto é; "Ele- dos votos. O pri'meil'o "interven-
.. d go", de· viva voz, e, n,o caso de tor al)re uma cédula lê em si-nes tel'l'ol'lstas tais como II es- 1 '

enfermidade. por escrito.
_ lêncio o" nomé que· contém e a

- Não foram l'evelados nomes "Por acô-rdo" - usado rio caso passa ao segundo interventor. O
com relação à suposta conspirl\: de impasse 'na decisão: segúndo ,egundo ii, olha e passa-a ao, ter

o qual tQdos, sem e'xceção algu, �eiro q'ue por sua vêz a lê em

ma, designam de seu seio três voz' 'alt;'), Cada cardeal vai to
'ci,nco ou sete cardeais, com ple- mando nota dos votos numa lis

conhecimel\to d�' entrada ilegal
nos podere's para eleger o novp t!1-., de, carcl-eais que teill diante

no IPaí� de ar�as. Segundo as Papa dentro de um prazo e me- de si sõbl·e'.a mesa'>lt.
mesmas aut�rid�des, Isuspe'itava-, I d,�ante um p�ocesso clarll' e pre- No' caso d�' aparecerem duas
se aue o general Franldin Luce� vlame[lte' estipulado. cédulas douradas uma dentro da

1'0 'ex,ministro 'da Guerra no
O terceiro proces�o! e o único 01ltra' de tal forma que dêem a

,
, -. . normal para a elelçao, é ,por impre:ssão de terem sido deposi-.govêrno de- Per.on, tmha partl- meio de cédulas. A êlê Sé' con- tadas no cálice pel-o mesmo elei

truição das instalações petl'olí- sagram 23 dos' 108 artigos: que, tor, contam.se como, úm só voto"
fer,as a1'gentina!l, Aduzirar;l os consignam. as regras pl'inçipais s.e contêm o mesmo nome, porém WASHINGTON ,24 (UP) O
informés qúe' conhe�idos dirigen- da votafãó:

'

,

,
,;ão 'an�l-adas se 'Ó,cntêm nomes Brasil aumentou sua importação

te�, dó m<i'vimento .pel'onista era-m Càdl! cardéal recebe, a cédula diferentes. de produtos norte-americanos7 ao
, coin a inscrição' em latití1: "Eli- Termina�a a enumeração dos mesmo tempQ que liu1inuiam' as'contrários à ,qualquer ação que go' In Sumimum: ;Pontiflce' Rev. 'votos unem-se tôdas as cédulas; exportações de, pl'odutos brasi.J-re;resenta,sse' a, rof:ça., A 17, do. Mun. D. Meum. 0'. Card .. \.' C"EÍe co��;'al!do-as com um fio, e e'n� le'iros para os EEUU. Isso é, o

, ,�orrent(\ . o alto· coma,ndo do mo- jo Sumo pOl1tíJicll 'll�MeÍl, Rêve: seguida são deposi'tadas em putrQ,. que 'vela a estatística do depar-
O/'vl11�ento 'peronista n0111eado pelo rendíssimo Senhor, o Cardeal;.; ", 'áliee ou sôbl'e uma mesa. 'tal!1ento .,.

de COniél;cio, relativa
"

., .

' I Por votaciio, <tos cal'rleáis são' ,O' 'candIdato que obtém dois aos primeiros seis mêses do cor- •

e:x:�'ttad01,', pediU ,a seus n�em-' de'signados 'tr�s revisores' tuês terços .e' mais um dos votas,' é re'nte a_no. A exportação dos Es
br.ós, em comunicado, que rC'or- coletores de votos dos 6'nfêr��s proclamado Papa. Depois de con- tadQs Unidos com destin'o ao>

ganiza�sem o pa,r,tido c que per-

"cardenali�Infirmarp e tT�s in- tados os votos, são queimadaS' as" Brasil,_ alcançaram 253 milhões eJ

manecessc'lU alertas terve,ntorels. Depois o Secretário �édulas, tenha ou não. sido' elei-I setecentos mil dolares contrlU-
.

' \
.

�:. ',do Sacro Co égiÓ e 'os MeStres, de, to o PlIIJla,. exc,eto no. caso de· ser
I apenas 230 milhões e quatroce'lI���d,Q da ,trama revo,luclOna1,a Cerim4.'n/as'� que' ,�Q são clJ.rde·ais, neeessária imediatamente uma

I
tos mil no primeiro semestre d'(,l)

deVido a uma séTie de retiram-se dil 'Càllllla Si;xtina nôva votação. Nesse casG, as cé- ano passado. Enquanto isso, fo-
ta)!, que, segundo' :s_e...." deixando sózill'líos nelas os éar� dulas de· ambos os escrutinios ram importados ap.enas 284 mi-
há

-

tempos com ofici
-

110- deais para quê procedam à vo- são anuladas se contêm nomes
;
lhões e nove'centos mil dolares de

'tação. '. modo são queimadas todas as
I proÍutos brasileiros cOfttt'a "350

,!S, Q earde.al-diáconQ �áis jov,em notas' feitas pessoalmepte pelos
I
milhões e duzentos' mil

\ ,f cha à ,P-R-rta -da Fp.e,�� :!i;,nJão9.", l}a,l1,d�aill a· ;:e''!peito do, 'esultndo, ,passado. ...........,.:;;-,_

Com a presença de trin
ta e três viajantes comer

ciais, no recinto da sessão,
o Egrégio, Ttibunal de� Jus

tiça de' S�nta Càtarina, na

quarta-feira 'última, eonce-
�

'>':> f ."

deu, por unanimidade de voo

tos, ·0 "habeas-,c'ol'pl!lt' ím-

;

111101,
,'<
"

..

�o pagamento
Ida passagem

..:o

utilizand()
-, '�.

'-

çãú embora se anunciasse' que 'as

aqtoridades argentinas tinham'

no país.

velava que o próprio Peron, do

seu exílio em Cidade Trujillo,

•••

RIO, 24 (U. P.) - A UDN
convocou para segunda feI
ra uma reunião da sua ban
cada dos deputados, a fim
de fixar sua orientação an
te o _plano de estabilizaçií.o
morietaria do govêrno.

WASHINGTON, 24 (U. P )
- O secretario' de estado

I sr. John Foster Dulles' dis
se, 'que os comunistas chi
neses, ,aparentemente, de
sejam manter a guerra n:>
extremo oriente e não de
semlolver eSforços sinceros, I

por renunciarem ao uso
da força. para r e- a 1 i z a r
sua declarada missão d,e
"obter o restabelecimento
da liberdadEl para o povo do
continente". O secretario de
estado fez essa declaração
depo�s de informar o 'presi
dente Eisenhower' sobre
suas conferencias, està 'se·
mana� em Formosa, coril o
generalissimo Chiang ,Kai
Shek. ,Dulles regressou hoje
cedo 'do extremo oriente. O
secretario de estado leu sua

declaração preparada aos

cinegrafistas do cinema e
da televisão enquanto o se
cretario de imprensa da Ca-
sa Branca, sr'. Jamés Ha
gerty, entregava copias de-
la aos jornalistas)

. '

:20GOTÁ, 24 m. P.) - O
acusador,. do ex-presidente
Rojas :rinila no s�nado pe·
diu a prisão preventiva do
acusada e o emBarque d'�
seus bens, para indenizaç8.o
de prejuizos. Ao mesmo tem
po, um grupo de membros
da Camara de Representan
tes s@lieitou ao· Senado que
�obrigue Rojas Pinilla a com

parecer ante' a comissão ins..,
trutora desse corpo legisla
tivo. O acusador do senado
é o sr. Antonio José Uribe,

,

BELO HORIZONTE, 24, (U.
P.) ...L Seguirão 'para are·
gião do Rio Doce 'trinta sol
dados do �atalhão de guar
da, para reforçar o ''Policia,
mento dos municipios dp.
Aymoré e Mattin. A provi-' ;

'den<;Ht foi' adotada em vis-
ta do amb!ente criado pe-'
los sangrentos acontecimen
tos que culminaram com O)

assassinatÇl do 'prefeito �
Aymoré. J
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