
.,

hegou, ontem, nesta capital, fNlmlUl·�r·'

Embaixador AustrJáco
.

'i�,,:,���:��!�!��:J����sl�.MT.:;
�,.'

'- . dl��cus�fio d'e. trabalhos de radíações (Dr. j .. l. Valencia,

Viajará hoje com destino ao', inteníor do', Estado, devendo -visitar Tubarão, Joinville pésquísa cientifica, a I Reu- da 'Universidade de Muenos

,

e 'Blumenau - Veio acompanhado, pelos srs. Máximo João Kopp, Consul em Curi- nião Brasileira de Genética Aires), no dia 11.'

tiba, e Caris von WaIzel, Delegado Comercial da Embaixada australiana _ Hóspe- Humana e IV Semana de La consanguídad como

Genética, conclave que se determinante de síndromes

de do Govêrno do Estado o Embaixa dor dr. He_rmann Gohn - Regresso iniciou dia 10, em Curi- heredítárlos graves (Dr. M
'"
Conforme foi amplamente programa das visitas três onde, então, os Ilustres vi-' baixador dr, Herman Gohn, tíba., aptesentarão sessões E. Drets, do Inst. de Inves-

·
anunciado pela imprensa fa- I importantes cidades catarí-: sítantes prosseguirão viagem com os que lhe acompanham para projeção de filmes sô- tigación de Ciencias Bíolé-:

lada e escrita, chegou, na nenses.
-

- para as cidades de Blume-' nesta visita à terra barriga bre antropologia e genética gícas, Uruguai), Clínicas de

manhã de ôntem, em Flo- Em primeiro lugar, visita- nau e Joinville. Da "Man- verde, regressará para Curi- sessões. de demonstrações, hereditariedade (Dr. A. G.

rianópolis, 'o dr. Herman rão a cidade de 'rubarão, de chester" catarínense, o Em- tiba. etc., além de conferencias a L. Cavalcanti}. Uma reava-

GOhn, Embaixador P�enipo-
ANO XLV O MAIS ANTI;O DIARIO-�--SA�T�' �A TARINA _ N.o 1 3 4.6 O

carge- de cientistas brasíleí- Ilação do conceito de isola-

teneiário da Austl'ia no Br,a- ; 1'OS e estrangeíros, �s ínserí- do Dr. O. Frota Pessoal) �'

s11, dr. Herman 0000, aeom- I
-! ções para esses conclaves Sexo e

� desproporção sexual

panhado pelo Q.r. Máadmo
.

I I continuam abertas e pode:. em Drosophíla. (Ora .:
' .

Chana

João Kopp: Cônsql �ustra- ,:
, rão se� feitas�na secretarfã Malogolowkin), no dia 12.

liano na vizinha capital pa-' . Geral '(Laborát9rio de O��é-' -, Genética da .resístêncía

ranaense, e pelo sr. CarIs tica ,-=- Fac. FilóSofia,· da aos inseticidas -(Dr. Giorgio

von Walzel, Delegado comer-: Uníverstdade do" Paraná Schreiber) I no dia 13.

cial da Embaixada. Curitiba; 'Pr.). Trabalho interdisciplinar

Ná hora prevista,' postou- � Serão realizadas as seguín- em Antropologia ,(Dr. L.

se eIH frente ao Palacío do: tes conferências e palestras: castro Faria) e O eoneeíto

Governo/a Banda de Música Efeitos bíólógícos das ra- de raça, em Antropología
da Policia _Militar com um

DIRETOR: RUBENS...vE ARRUDA RAMOS - GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUli'JiJ di
-

( f
A

1 in (O E S h d )
-

d'
,_ _...... laçoes con erenc a au- r. gon c a en ,no la . ' _

pelotão, tendo sido" na oca- ;EDIÇÃO DE HOJE: 6 Página. - Cr$ 2,0.0 -- FL�)lU,\�O·FOllS, 11 DE ,NOVEMBRO DE 1958 gural, dia 10), pelo prof. C. 14. \

sião, prestadas as honras de --- -
----------,-,-----,

,--,-- - .. Pavan da Universidade de Genética de Perturbações --r-E-L-HAS---.-,n-·-J-O-L-O-S--
estilo ao ilustre diplo:rnata e I':X'''tiio·,I.la· Expo'�I�.Çí�10' VI'"01a São Paulo e presidente da de crescimento, e Herença �' CAL E AREIA
seus aéompanhantes que ora

_ � 'fi Is � �
Sociedade Brasileira de' Ge-, ambiente no esporte (Dr I! IRMÃOS 8ITENCOURT

nos visita.' Acompanhados
� • nética. Hans Grebe; da Alemanha), .

6
".

' ..
, c,,'� 8AOAR • fONE 3101

pelo Coronel Walmor Bor- Sob o alto patrocínío 9a I ciar exemplares das ramo- la sua elevada postura e os Efeitos somátícos das ra- no día 15. No mesmo dia,:liQ- ANTIGO DEPÓS'TO 04M'AN"

ges, Chefe da 'Casa Militar Diretoria de Produção

Ani-I
sas New Hampshire, raças de Pekin, aprecíadíssímos diações (Dr. Nelson Bran-

I

lará, ainda, o sr. Dr. Lucia-I ..,_
_ _

do Palacio, 'Os visitantes, mal" presentes alta& auto.'n..' de -galínha que agora pola- pela sua saborosa e abun- dão
_
Libania):. Proteção con-I no Decourt, sôbre o sexto I. '

após deixaram o automovel dades e grande número de rizam a atenção daqueles dante carne, Concorrem,
'

que os conduziu do Ãeropor- pessoas, realizou-se a inau-I que praticam a avicultura também, nesta categoria ,de 1·�'lli'JI'� �·i�·,'T�; �J.tl,��t·,·,TA�.II,I""'Â� l TI'��_��\' ldl" \""'�',A"I',X'iito Hercilio Luz até à eída- guração da xxua EXPOSI- racional em nosso meio. A aves, as diversas espécies de
._

de, se pirigiram ao: Pala�io çÃO AVÍCOLA que a As, ;participação' de ,\>utras ra- Patos e gansos. Estão em

do Governo e, logo depois sociação Catarinense de ças, como a Leghorn, Rhode exibição igualmente várias PORTO ALEGRE - 10 - (V um substitutivo à mensagem go- rismo, promovendo o bem-estalo

das honras de estilo, foram Avicultura de Santa Catari- Island Red, Plynouth, oi- raças de pombos. Uma verda- A) - A Assembléia Legislativa vernamental reorganizando com- coletivo como finalidade supre

recebidos pelo GQvernador na promoveu, a exemplo pington, 'Minorcã,
'

Gigante. deira amostra do nosso re- Estadual, apÓs demorada discús- pletamente o Govêrno estadual, ma da administraçãd, sem jamais

Heriberto Hulse,' de quem 'dos anos anteriores. de Negra, Sedosa do Japão, banho de aves finas. ��o'á �provou em sçasão e�traor-, Iltravés da criação ,a�, sete novas permitir que injunções de natu-

.....n rra a eri�ção de mais sete secretarias, que são. Segurança reza eleitoral influissem nas de·

são hóspedes oficiais. O Certame deste ano re-

r
etc., oferece ao público um -- ,�, ' Scretarias de Estado, malgrado os . Pública, Administração, Saúde, cisões tomadas. ,

VIAGE� AO INTERIOR' DO veste-se de grande brílhan- 'espetáculo realmente dígno esfôrços em contrário, da banca- Economia, Transportes, Trabalho, Continuando a sua entrevista,

ESTADO tísrno, pois, do mesmo par- i de admiração. Figuram, ain· rUICIDOU-S'E AOS
da situacionistá. Além' do' aspec- e Habitaç!io e' Energia e (Jomu- na' qual fêz uma pre.stação de

ticipam aves de todo o Es� I ela, dentro do grupo dos ga�'
• to moral de q�e se revestiu a vo- nicaçõs. Contando com a maio- contas do seu, Govêrno, o Sr.

Hoje ainda o Embaixador I
tação do proje'to, acresce o fato ria da Assembléia, foi' fácil ao Me'heghetti abordou o :Pl'ograma

· Plenipotenciár.io da 4\,ustria bado, ,A Associação, esme- i lináceos, os perús, que, sém- 108 ANOI !ie "que a Assembléia delibel;Ou futuro Governlldor fazer vence- de Estabil�zação Monetária do

em -nosso País, )lem có'mo o 1'0u-se em apresentar, não-j pre em tais' certames, _repre- J sôbre o assunto a 'ile-spe'itp" d·ó 'dol' (I substitutivo, Apl'ovado, de- 'Ministro LUcas Lopes tendo afir-

Cônsul Máximo João Kopp só espécimes de galinéceas, J sentados Pelas raças Ma-
luto oficial em todQ ,o Estad'O em ve�"l, t'utrctanto, retornai'" ao nlado que a alta condição moral

também' e,nseJ'ou a I mouth Bronzeado e Holan-' RECIFE ú'
f-ace da mOl'te de Ce'leste Gobat- plenário, a fim 'd� rec'ébcr Clllen- e- intelectual do autal MiI�istro

e ,o Delegado Comercial da como -: 1 (VA- - Aos to, que foi' deputado constitU_jn- das.' ' dI!. Fazenda abriram-Ihe um/Cré.

Embaixadà, sr. Caris von apreciacão de ricos exem-
I dês Branco. No grupo dos 1?8 anos de Idade', Francisca Ma- te. ,,' Em longa entrevista concc'dida à dito de confiança.

WOlzel, deverão segúír com pIares d€ palmípedes. Den�:' palmíp'edes" 'pudemos admi- :rla?a. Conceição, qu; residia no; :ffiá alg!.lm te,nipo o GOVN''nad:or 'jornai,s desta 'capital, Q Govel'l1�- Afirmou a seguir:

..
..

ti' d C
suburblQ de Agua FrIa, suicidou- Meneghetti tl7mara a iniciativa do�' Meneghetti contestou ataqueo Não seI' se o Ppog'rama ,d� esta-

(Jestino' ao interior de San- -..re c pnmelro, grupo, ve-,' rar os marrecos a raça 01'- se ateand f
.

t·
�. N

.
, .' o ogo as ves es, em- de enviar uma menoagem à As- do G'overnador elel'to, sr. Ll'onel bl'll'za

- "0 .. " ·d

ta <ratarina constan-do do mos a oportunidade de apre- ,redor Indiano, célebres pe: pebeeldas em Nb'"
çao lVi ne,.ar18 e o que e

-

��,�,_.. . "

_, , ,,, ",, , .", lhete' que' d�:::�:,�ene�scr�ve�� j ;:�lt��:Ug;;ind�a:d:ria!ãO A�� B ri.zzo la, no sentido de que e's- melhor pode ser feitQ ne,ste' mo-

'��... ··$.\'!.�....-n"!P'<';;'S,\�'�r"':_'''I-:r-n·*�I·'re��·i�;r;;uxxr.�":�'�""'-',',it·;-,"b�(:':e�-r��,::t;�,:;€:,�·t;,",,:.\.;:;--:.:c�.;?r::-�' -":::�"-�'��,.;,�!f :;i:�::S�dt:�:n�l;ar��e m�';�o V�(�� ,:�:i:;,Ciflt�O�i:;el °Br?�o::���a�,��, !al;:ó�,�:::��!:!:;��1aodeiSnt:i::� ��:�:�!�!��l�L:E�:;d::Si��
.

"

,
,,' , p. ra lll.lm. 01' ISSO, 1'eso VI tretantQ, sugeriu à!! bancadas me'llte destituida de verdade- mente' ao sabor ,d� um emissio

termma-la de' vêz"
.

- I, '"
'

.

'

fJ ,, ",:,,___,,_.:_ _ ..,..---�..i:
que _,(j apOiam, que Iqlrov.aS$�' d�c,a;r0U o Go.vél'nador Meneghet- nism,o. !le.sehfreado como s-e fo-

- " .oe _ ",,,� ."
11 "

" " ,1_t.'I. fosso, ,af'.r:I�al· com "'lena ramos Ul11 '.novo compst.-. d'e'
"

') -.: .•
,I" - Ao. ,F.POf. TELMO J.RlBEIRO ,"

,

. �� .

'
, +, (C�IlViCÇão qU; �. 1Jle.'U Go;êrno delirantes. ';'-'L'emos 'qUe ��c(jn-

�':"�i '�-iria e,Qt)võ14'��Q-i� ��rlt,_l"J4.'@�; .ro.�9'ifl���1tr.,,�Ç,a:<:i��.,� �,�,; IIIA.oel. "
.... t \,

' ; fiempre se preocupou com pro- trar o caminho da e&tabiJidàde e

� abriu-meJ'ensejo para .tFiriiij"�,u· a�(!oceg��hnrnha ca�,(ltíe .ha lmtl'tO m�, ;.-, ".,
/ �;,,!,� � � .�; �L, ,( \, . _�_�' �, , w, �.;:�'� t,�d�í�.i:str!tivo� e' pr�", �. ll'roÚessQ, ver.9l1\Íe;h:Ó,· �énl

," martíri-z.avam, 'pedindo-me o desabafo destas llnhas. , � �11 o 'sr. Juscl!J1no Kul;>itsc11el: pl'lrl'l1ÓVe11do ,os ��he-rai}" ,."Il!f�t�_jJ 'p',;n��U�_!'J>��i-' 'ii�õ�·,:e' l��"':Qji-,.�'

, '.Na-O entrar.ei na essénc.ia das. suà,s afirmações, Os casos debatidos, n,a par- <!J vai assinar, p,eére',to" promove.ndo, qnft c.o �
" .'

d"t I �, das. Iluesto(�s polItiCas tetH!o qu'êm lhra <t!iIB�� '<flnljul1t'llrá di-
• "J , .�, f,. Iguais Irei os o "'d'" I

.

I d
•

, , .

.te individualizada, não'me seduzem. Quanto' à tese, que O ESTADO lançou às.: ,,/j ,na reserva, ao p·ôsto.de mare-, !l�lanl requerido.
,- SI

..0, me u���e- ouva o por haver j)c11 de aperturas que e$t�1110S

feras __ atraindo o tigrino e lunünoso Prof. Barreiros Filho e o raposeano e ma- ;; chal o general de Exército Jua-
' Reque'reram até agora, a trans-

feito admmlstração sem' partida- a!ravessando.
'

.

h'eiro Dr. C::tl'rnelo Faraco --- �atio declaração de voto: a: religiã() é arma pode- rez do Nascimento Távora. ferência para a reserva nn P!ls-. 'N B
-�-''''- _.

'rosa e 'impermutável contra o materialismo marxista. Quem o: negar, estará' em \
O general Juarez requereu' a ,to de marechal os' generais de O RASIL O tal',aro "(AIUI,es-SO (Il_

erro elementar. Mas .. , "modus in rebus"! Se a fé, remotriz at'é de montanhas, ;'" prgmoção, com base no"'mandado Divisão João Valdetaro de Amo-.',
.

' ,

, ••••
'

,llr
tem inegavelmente a f-orçl1, de afastar do nosso futuro as ameaças sombrias e �! de, segurança recente�ente con- l::illl Melo, José Bina MlIchado, te· I d ·R d. -, .

'

sangrentas do cOmunisUlo mister é que os que a propagam, por 'vocação ptofis- ",'
cd�do pIo S�pr�o Trl?unal F�- In,ácio José Bina Vríssünõ, Ta,les rna'Clona e a 10 8gla

sionnl, saibam usá-la, cre�r:endo-a de eficiência e respeito., ,

�tf
,deral a vál'lOS gene'ralS em SI- de Azeve'do Villas Boas CHio de

'

,

Esses agentes, sejam católicos, apostólicos, romanos, sejam' protéstantes, I'tuaçã'ü'
idêntica é sua.' , Araújo Lima, Oscar de ,Barro's ( LIMA, 10 - DP ::- Os médi- a.o m�smo tempo,

-

medalhas de

sejam espiritas, sejam budistas - 'serão espiritualIstas e, com-o tais, avessos ao
' , .Falcão e Ilídio Rômulo Colônia.' G.Ds. assiste!1te-s do Sexto Congres- ouro, pOl' contribuições e'xtraor-'

ateismo vermelho. '

I .

EQUIDADE Re'quereram também promoção na 60 Internaci,onal de RadiiOlo�'a dináriás à radiologia, aos médi-

No Brasil, a enorme e esmagadora maioria

ca!jóli,dá
aos sacerdotes de

"J'
O Pres�cdente d�, República, r�serva o,s generais de Exér-_ terminaram on;em suas ativida- cos Manuel D'Abreu, do Brasil

Cristo o mais vasto campo e a melhor oportunidad -

e fazerem o CJ;istianjsmo � em cumprimento a esse,. mandado CitO Otávio 'Saldfinhá Mazza, des ne'st� �apItal, anunciando � a facultativ'j)s de outros pai-

sempre vitorioso sôbre as forças do mal. A luta, entre anto, deverá travar-se no 11 I
ti'e segurança, 'determl�ou que Man�el de Azambuja Brilhante; que. o· proxlmo �ongresso será ses do He'lUisfér�o.

terreno da Politica, com P maiúsculo. Se cair na arena dà política, com p peque-
. t fossem lav:ados os decld�s, nll O�áVlO :d'a Silva Pa,ranhos e Jo-. �eahzado no BraSil, entre-gand'o,

no nas tricas e futricas partidárias, dominadas pelas paixões'e a:clrradas pe-" "t, forma preVlsa pelo 1'rlbunal, se Alves de Magalhães.
,-. --- ---- .. ,-- ------�---

los' inte.r�sses, aquele po�e.r Imperior, fl aquela força invencível se desgastam" ;� I
- ---

�-�
.

------ R"".kefeller dl·Z aDA n.- S••I",rl"va.1
acumphclados pelas fragllidaoes humanas. ,�� .'. �

o ,
�., '"., IJ \ .'

A? próprio socialismo da Ig�eja, perdão, à doutr�na,socili.l da �gre.iaf não

·I�· Formas sobrenatural·s de y'I�"� esta-o
�

d N· 'P
· Ao •

f�:��s�����essar benzeduras de cedulas ou excomunhoes profanas

d.e
candida- ,

.
_

_
,.
lia .

e 110ft i residillClil
Essa doutrina exige é execução, por palavras e ações, Numa síntese: a observando· a· lerra- ' Ci\RACAS, 10 (U. P.) - Ao falar à imp�ensa, dis..

D. Helder Câmara"um gramle, um sábio, um perfeito sacerdote-Polítíco, na mais"
,.

'

__
'
',.,. , _ Ao chegar hoje a esta caPi-11 se Rockefeller: "Não consi-

pura significação do têrmo.

�t
FR:ANCFORT, Alemanha Oci� dr. O)lel'th., tal, o Governador eleito de dero minha vitória em No-

É que não se executa um prograJ;lla de cultura e inteligência, sem dúvida ,; d�ntal 10 (U.P.) O perito ale- "Também � creio que, exist,ern, Nova Yo' k N' 1..... R k Y k
'

tocado de �ênç��s ;divinas, como a d�lUtri.na soci.al dlJ, !greja, com a visão 'limi- 'S mão, e:n foguetes professQr Her- formas sob�enaturais
' r, e .,un ,OC e- Vil or como d�rrota de

tada aos mICroscoplOS panoramas eleItoraIS daqUI e dall. , l·
',- .

. de vida feller, negou redondamente, Nixon. �ão estou em campa-
Pelos l?ngos e sup.er;ores_ estuqos que lhes são exigidos, os sacerdotes, pul-

mann ?b.:rth d�clar�u que, em CJ;u!l, estão obse'rv�ndo a ter;ra que. esteja displltando com o nha contra êle ou contra

turalmente, llltegram elltes Nao podem, assim, cometer grosseiros erros de en--
sua opl-n�ao, uma nave do espa- há I�UjtO tempo. Chamo "'Ç'rani- Vice-l'.resiÕ:_ente Richard Ni- outrd político no momento.

,tendimento. E os e_:ros de vontade, no caso, tornam-se injustificados, porq,ue, os ço tripulada, pelo homeni' "só dos" a essas formas sobreturals xon a candidatura republi- Segundo afirmei diversas
que o cometem estao prep�rac!os, foram instruidos, receberam cultura para não daqui a uns 6 anQs chegaria à 'd,� vida é cr�10 são

.

cometê-los.
.

que S\!r_ês cana,à Presidência dos Es, vêze,s
..
durante lhinha -cam-

Lua. Afirmou ainda que acredi- muito intelig t " t d U d
.

Pelo exposto, sr, Prof., Telmo Vieira, voto com o relator: é perniciosa à
en es .

. a os ni os em 1960. panha eleitoral ao pôsto de

I
.

'e An' d
. . .

l·t· 'd'
.

' ta que "formas sobrenaturais"
greJa a mg re Cla os srs. vlganos na po 1 lca-lólartl arla. E perniciosa porque -

' Governador de N01a York, a

lh,es tira a força de guias espirituais; porque lhes vUlgariza.a predica__ção levan- ') ,'est_ãQ
obBervândo a Terra.

<

EXPO·C'lfi iO 'DE 0'Rool'DEA1 única aspiração que tenho é
do-a ao p.ivel até da demagogia eleitoreira; porque os retira daqJ.lela' n�tural e ,'. ().,bertr, co��i<!�ia.�_:,��mo: �'O

'

,

, ... ",.�, \tA.
' ,,-

.

'

priVilegiada altitude de respeito e aprêço em que os fiéis ,os devem semp're ólhar '"
' .

a de realizar lPinhas pro-

Ih I f . r
PaI dQS J10guetes Modernos" de-

.

Uma interessante Exposi- qu�.. ��tá sendo preparada. "A
.

� aco er; porque os eva atalmente para incop-rências, a que deviam estar '

c,larou, numa entrevista: à im.'t çã.O de OrquI'deas esta' pro-
messas. o ser interpelado

Imunes.
' "

.

1 ,
-

Sob os auspicios do Govêr- por um jorna1ist�, que lhe

Ouvi, ontem, que, no sul, um candidato, eiwenenado pelas afrontas que o I
p,rensa local ��e 0, vôo 'à L�a se

,I gr�mad\_l" pela Soçiedati� no" 40 Estado,._!la Prefeitura perguntou se tinha sido en-

vigário lhe endel'eçara do p.úlpito, mandara retirar seus filhos· da doutrina. Re- efljltuará numa nave' elétrica do! Amadores d#' Or_9.u!,!eas__c;le _ f\1:t!�içipal de Florianópolis e ,viado pelo Govêrna america-
cordo-me que, ha anos, catoUcos de Camboriú, aos domingos fretavam un: espaço em que "os americanos. Florianópolis, para dentro de d!) Ac.ôrdo Florestal, com o

onibus para irem a !taJ'aí, aSsistir missa e fr.equenta'" Sacrame'ntos para na-o
'.. I'

no, p. fhn de melhorar as
'" , trabalham, ativamante". po:uc9s dias, com lugar no Est"do d S t C t ln

escutarem os sermões 'parV,darios que !Im vigário - falecido e vivo _ cosllnma-

f
I""X' -

e an a a ar a, a relaçõe� entre' os Estados

f t
. ,. eSc_mente u.m fogu,ete d,e pro-

'j préd,io .que·' serve. de sede. ao. ref.er,ida, Sociedade inaugu-
va azer con ra sua greI.

'

,
' .

- Q'nidos e a Venezuel'a, aba-

Casos semelhantes a el."ses, infelizmente numerosos na última' campanha pul�aQ elétrl!!a lançado de uma: COnheCIdo Clube ((�2 �e �o�- . rará �a sua Exposj.çã,o de Or- ladas,durante a vÍsita de Ni-
ilustram o meu voto. E mcstram a procedência do seu mérito

' 9

4,_e.!,tll;ção do e.,�p��o !l0�.eria, rea�
"
W'., gentilmente cedíci_o paT!Io II'J.}u�defL.s no próximo dia 13',

,Amanhã, se Deus quiser,; continuarei com esta, analisando a�pectõ ,poúÍi�o' I d
X�l} a êsse país, no ano pas-

do partido que o ilustre Professor tanto honra.
. Izar, uma ,viagem e lmportân- �,lJIlport�nte· mostra, �u- ,; deven,do 6�cerrar-se no dia sado, disse: "Não é verdade.

" cia no es,p,aço" inte.r,estela.r e não! jós auspicios são, ,. de. ,g,ran_d,e I ,1�. de"te, estandõ a Socieda- .'

Cordialmente; "
,

-

,

I
.. 1

- ,"" yUlJei 'por minh� eoota

.
JOAO DO VALE, _. ' ,o.s foguete's atu8lS'lmQVldos por ,brllha!ltis�o. e- inV�gar su- d� c,Q�vidando O povo 'em apenas com a finalidade de

ÇSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS:4SSSSSSSSSSSliSS"�� combustiveis comu�, segundo o I cesso, dado o carInho com I geral. .
'

"

__-..._,
' '-"-, ," repousar .

•••••��a��ÀtO?'P�::tB�-- -- -;-.••,.. -- -- 'Jl -� - lIa-. lia,..- - lia•__
-

__ ..__ � � '.
.. Não m� lembro do ano. Mas nos encontr,áva- .

fJ1tea- ,"."- 'd"
';" ,

'A''''
<,relevante valor, POl'ql!� er� o .1lome1!l JJ�em�. �

• mos em pleno Estado Novo, nome que disfarçava

aWZl;rpI-- 1t'
,Que me falava D. EUlllce Weaver, porque em .Vé!;· •

a ditadura, de 1937 a 1943, no Brasil. la visitar '" _ � " , _ '.
_
i"r

� ,��de era u.ma reserva.moral da .Naçio, n�o �

• Santa CatariJaa e a minha �oa amiga D. Eun./ ic� .

..

" � " , __
i)!OU e h�Vl� de 'sobrevIver d1gn�ellte: fôSse quàl •

Weaver disse: _ Faço questao que o senhorva.·
fosse ,o legun�., Santa Catar�� "hiandQu,,:o logo., conhecer um homem de bam, o doutor Nereu Ra- mados mterventores, que se desmandavam e dés- júbilo e foram, o maréo inicial da mirlha admi-
para a constItuinte,.onde se rev�lou um l1d�r e

• mos. gover!l3:vam n?s pos�os em má hora entregues ao ração pdr um homem com os mais elevados re-
,um orientador de prlmei�a ord�m. Sua _

autotida- •
Efetivamente, pouco tempo depois, em Flo- seu �rbltro .e a sua lllcompetência, quando não ,à quisitos- de 'administrador;'6 que, era uma das ex-

. ?� � sua �om�stura�prOJetaTam-p.o entao, no �e-

1 rianópolis, o preclaro brasileiro, cuja perda, tão ;mil ImprobIdade.
.

. " ceções honrQsas no reinado�o,Sr;.Get1llib Vargas. _ -)fUlO �aCl.onal. preSIdente da .Câmara Federal, •
brutal, nos faz sofrer tanto, me recebia com de- Vendo a obra realizada. por Nereu Ramos em ' ,�ara melhor .j_ulgar N�reu Ramos, fiz as mi- �e�adol, vlce-présidente da Rep_Ublica, postos que

• ferências cativantes, graças ao telegrama que sa�ta_ C�tarina, consolei-me como braslléiro. A _nhas indag.ações, entre; os seus. a_dversários_ e .08 ('
n!ou sempre, talvez com aquela cara fec_!lada •

.. aquela ilustre $enhora, do rol das suas relações asslstenCla aos pSicopatas _ a melhor e mais que' se' queIxaVam dêle, pois não é possível' cOl_l.- ti��o ,�efelto que lbe ,apontavam; pois nao os •

.. de amizade, Ipe transn;Iitira amàvelmente. C'ficiente de todo o Brasil, nessa ocasião' a remo- 'tentar <a todos, primavam,' unânimemente,' 'ém da sOb�anna�1K.eza mora)), m�s <te cabeça ergul-

• Andava eu desencantado com os delegados delação humana da penitenciária, os �stabeleéF'�salientar que se tratàva dum hom� sério'-e furi- pridó
celra e com a consciencia do dever cum- •

que o eminente Sr. Getúlio Vargas colocava nos mentos de ensino, esp�cialmente os grupos esco- d::L'TIentalmente hOl!lesto.. ' , :: : ); � <,;' •••

• Estados como representantes' do g<ivêrno de fôrça lares espalhados p.or toda a .parte� e a relevância
,-

.
,* *, * _.... - - '.' ... , As circunstâncias o 1tv "A

•

•
que S. Exa. encarnava. E no Pará, minha terra flue dava ao� s�rvlços. �e saude publica, especial- Passaram-se os anos.� A d�tadura" esfrapga- .e-i'a do golpe de novemb :ram, el!l consequen'- "
'llatal, tinh� mais expre'sslvo exeIl\plo' dos .cha- mente a asslstencÍa a criança, encheram-me de � lhou-se' em 1945. E Nereu Ramos porqqe possui,!l,

. ,re; e 1955, a presidência

-

,�' - �,��0����!:'""".�---·:-' -�.�---.'����-,.��-------������ ':'''''''''''.'=..1

o

genético em várias ez:ulocrt
nópatlas.
Conforme tem sido ampla

mente noticiado, serão rea

lizados os seguintes símpõ
'8i98 .e sessões: Efeitos bloló,:"
gícos, das radiações, eflHtos
genéticos das radiações, Ge�
nétíca Animal e Evolução
dos S�res Vivos, Genética
Vegetal e Melhoramento, Oe
nétíca Matemática, Proble

mas Gerais de Genética Hu

mana, GeGnética Médica.;
Problemas de, Antropobiolo
gía, e Grupos sanguíneos.
Os conclaves "terão UIJl: âm
bito tnternacíonal, vísto que
estão inscritos cientistas de
vários países sul-ameríca
nos (Argentina, Uruguai,
Venezuela, etc.), além de um

da alemanha, Cerca de oi
tenta trabalhos se eneon

tram. inscritos para .apresen
tacão.. enquanto o número
de çongressístas excede a

duas centenas.

I
/

1," -

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



L �a Tênis - pj ra�a oe Elegância"Ba·zarlde!lo as" -lira Tênis
Aguarde·m, pare-e prérime dia 15, a grande parada de Elegância "Bazar de Modas", org!anizada pela;proplietária daquela renoma:

da Cas.a-Comercial, dna. Olga Mafrà�' - Na oportunidade serão apresentados os últimos lánçamentos da� Moda� Feminin!,.e:os chapéus
.cuja confecção 'está a cargo da srs, Oorotéia·Couto darão à neitade deeleuêneia e beleza um toque todo'especia,L Resefva,�de mesas

no '!BAZAR DE MODAS".
•......

��. ;

ANIVERSARIO -� Dia 7 sexta- Df ord-em do sr. dr. Presidents, .e-nes-termos-ds Be
feira última, festejou �e� nata- gulament., da Ordem dos Advogados-do Brastl, ecnvoco

lício o FOTóGRAFO lia SOCY- os senhores advogados' inscrítos n:ésta';Secção ,� que este-
- ,

T.t;;, sr. MAGESSE. Sinceros pa- jam no-gozo de seus
'

direitos, 'para a >eleição do Oonse-
rabéns do Cronista de' O ESTA- iho Seccional que dirigirá esta entidade no' biênio 1959-
DO. ' I 1961 <), que se realizará dia dez (lO)' de Dezembro' vin

__1-1__
- ,....;aI"":

douro, obedecidas as seguintes Instruções:
A voz potência do Rádio Cata- I - Os votos serão recebidos na sede da Secção
rinense, e a poesia VOCíl:, inter- (Ed, �\fóntep�o. 3.0 andar); IrO período de.14 às -2'0 horas
pretada por Osvalão RObim. do referrdo dia 10;

-1-1-- ii.
-

- - Deverão votar todos os advõgad!>s, sob pena
Nada é tão agradável li diatin- de muu.a de Cr' 1,00,00; "

to, do que o ambiente' famoso do iII '_ Será exigida a prova de q-uitação ,c'om a anui'-
LUX IH,OTEL. 'os' jantares musí- Jad\! de Ü)58;

,

cados, atraçã-o máxima dos _sá-
,

IV - As cédulas, úATILOGR�FADAS E SEM
bados e domíngos. A eficiência jNDICAÇ.!O DE CA�GO�, conterão apenas vinte, e um

Hoje ilustra minha coluna" a' Elegantíssima Srta. dos garçons, merece grande elo- \21) nQmes d.e advogados �residentes-,em Florianópolis e
ROSA MARIA LEHMKHUL,. ínçluda também na. gio. Agora na gerênria, os se- tenham de inscrição nesta .Secção, não menos de cinco
minha lista de Elegância. nlÍores Gentil Cordioli e AIQisio ( o ) anns (relação anexa);.

E' sempre com prazer, que a Sociedade Florianópo- Machado.. Indiscutivelmente, o \ -_ Os advogados residentes no ínteríor .do Eata-,
Iitana aprecia em santuosos Destiles de Modas, a classe, : Iuxuoso Lux Ho�el, é o ponto <.10, v',) que residirem fóra ou os que se encontrem au-
a ,�er.;;'�nal.idadé e" o charme, todo- especial ,de R"OS� i

mais social� i� I sent�ti .lã séde acidental�ent�, deverão votar com as

.
MARIA.,. ,,' �:;;. 't�' ,.

H
.

�egum'l'e& cauteiaa:, ,
"

-

IjlM BOA LO'GICA ....-. Nad;!. pode legado SYRTH G. DE A. :N -,I Fraquísaímo, o, car�áp�o do
,<t) - colocarão a cédu�a êPí sobrecàeta opaca, a'

conatruírç eu destr.uir a nossa :lie� I LtLI� ce�endo prá�eíroa�ente' a, �
RANCH� pA.LLHA; _E' de lamen� .l quai não poderã conte.!,_ $sái,&tàra 6t1 ou'trt sinal; \

liciliade;, ��s m�oa .II01ll0S os slae social. �e.nt'ali�ade concre-

'I\ta�
11m r

a,mblent�
tao acolheodo.r

_ J_), -- redigirãó ofieiQ manuscrito, (LETRA E FIR-
seus artíflces e seus guardas. ta e um espultQ claro, fazendo delx!l�do a deseJar ,aos que la MA K2.C.), ao Presidente desta Secção, encaminhando o

-1-1- com que os Funcioná,rioS' ,d,ó comparece�i I!I " voto;
,

SOCIEDADE!!! - Palavra que I.A.P.C. tenham em' suas horas. I '; --1-1--
'

, AN'TU'· ....OS TOD" A VIDA c) em sobrecal·ta maior com rul...':rica no fecho,encerra, m'Uita coisa, m.u-ito as- vagas um ambiente sOllciável ,u,uu#' � , ,- IJ'

suntol'll uma ';ina música""e· uma gostos: 1.8�Ul EsPín.dela (grande de,senhi�- remeterão/ sob registro, voto e oiício.
Um dele�, ATRAÇAO SOCIAL. bebida. De parabéns poTtantQ o I

ta) -', Leg,ulr Barreto - Waldir ti} - - O voto deverá ser postado na agencia do Cor
Todo nl1Illd�o, cu��ioaos QU não� sr. Dele'gado NICOLLELI, hbme� l·�f:r;a, (Futebol em grande esca- reio, (:om antecedencia suficiente' :Para estar nesta Ca

vivendI) ell). Sociedade adquirem de fibra que .com êste gesto lIa). 'Wilmar (Mima) o futuro pital lia data do pleit.o evitando-sé assim, a aplicação
logo o hábito' d� s�ber. Q POR consegui� agradar 'a todos. Ao'; KAR ,MA'iA.. -,:',' • _ ,

de penalidade pela remessa inttl'mpestiva.
QUE?? simpáticos gerentes; sr. NILTON '

' --,1-1':"":": r'!orianópolis, 4 de Novembro 'de 1958
COMQ FOI" enfim. .sempre se BROGNOlJLI e '-NEWTON' JOSE' SAIBAM, MAIS' .XA: O ,ülE- �stevam Fregapani 1.0 Secretario
persuntalll E' agora mesmo já VAZ, QS !ll�ua sinceros votos. de Rr��I.zÀD'õ' George Peixoto, ,Relaçãc dos Advogados que poderão Ber votados para

88tarã� �rguI!tando; ,SIM, por pleno êxito, na direçãoJ de CLU-, ����l/oll;-eta·.cQDl_muita naturalida- Membros do Conselho
que tudo isto? Simplesm-ente,uma óE 22 DE MAIO.' "

.

"

't de"JlúÍ!leros rllmãntieos ou atrita-
'

'Dr. Aderbal Ràmos da Sil-
respqstal Nossos CLUBES SO- ' --1-1-- d;ps, do repertÓ.rl0 do . nQtável Rl'. Ab�rlardo da S. GomeS 'va

•
SOCIAIS, praticamente, não apre- A int�grante da minha lista :de' PAT BOONE.

' " 'Afonso M. C. Veiga "ltlcebiades S. de Souza
sentam nada de aplauso frené- Eleg:ância, srta. SÔNIA CARVA-' yE�? E AD�IRO - .0 lindo e "Alcides Abreu " Aldo G. 'Gonzaga
tico. E põdiã.iDJI i 0':t' me,lhor..

'

LHO, regressou da feliz excursãQ graciOSO brotmhQ, TANIA FIA- "Aldo Sev. de Oliveira "Aldo Avila da Luz
,P.QDEMlll Foi assi,m, pensando, A PÔ� Alegre. ·Maravilhada, no ,LIlO.

" Altamiro s. Dias Alviro M. Silveira
que uma conversa por sinai -benr setai' d'iÍ -MODA' FEM1NINA de's- -H-

" Antenor Tavares " Antônio G. de Almeida
agradável, o IQculior da Rádio veu-me cóisas as.sim: As Ga'Úc'lu{s O casal DOMINGOS e LOUR- "Beno M. Peressoni Cartos Z. Ramos
Anita, Garibaldi: .á �oz cfirme de n'ÍÍO' adotáram S,AJAS CURTAS'II1" �ES·DE AQUINO, l'eceberam n, Clarno G. Galletti " Dante d,e Patta
AIBIL :B�RR,�O, 2, p:f.anejâ à� Gómél:eio' -'ótimo' pouca -estética cO,nvidados na' última quinta-feoi-

n Delfim P. Peixouto "Dilermano' Brito
denteme�te, a 'visita'de' uma' em 'ar-l'umll.r as�'Vitrinesli1 BOL- ra, onde e,stava sendo festejada, "'Edmundo Moreira 'Dra.Egle M. Miguel
�ran..d:e atmção ·social. A: eanw- SiAS "enQ�me� .altas de 'cana ,da dignam.�nte, a vitória honesta à, ;' Elpidio Barbosa ,Dr. Emanuel S. Fontes
r.a d'os' cablos-re:vol�s 'IM:AYZCA":, fudia:_'pr&doxm:nanílo a cÔ':r ver- I Cãma�a MuniCipal, do ilustre Estevam Fregapani ":_ Eurico K. Couto
seria um�tento, �usical, na sQ� �eIh� 'COLARES, _l! Os mais; Gerente de O ESTÁDO.

I'"
FErnando M. Souza Francisco de Assis

,ciedade dà ilh. "OUÇA';' Aibfl 'C�Q�iilos.':ESTAMPADOS �. Os I " --1-1-'-
-

"G(;rson S. Silva Geraldp G. &<.lles
, POR c.i\.U13:A DEV_OCÊ, MAYZ� maia ·varlatios;-''tltlS como: fru- Enquanto a. SEMANA PASSA... "Hamilton J. Hilde- "Hamilton M. Ferro

. M,ANJAR,DIN;vitá nos v;isitar!!! tas, verduras, galhos 'etc.... _, co�enta-se ,PASSEATAS, GR,E- »rand
,,'

Henl'igue Rupp Jr..
.. "Q1laíido ?-:1 ';'Esta �erá 18' pei'glln�' 'As Gaiíchits� de 'grande' BELEZA, VES, e outras controvérsias sô- IÜ:lio S. de Oliveira "Henrique J. Muller

.

tal'l-!
,

' '

' I bem m:aqililadait Magras e Ele- bre'. preços e danos causadQs, nes-,
" ,

Henrique Bel'enhauser" ", João Ferreira Lima
-1-1- .

I gantes. BAT()N ,,__p,A' última côr ta Ilha abençoada por Santa Ca- "João Bayer Filho " Joãó Bonnassis

DURA �-a.A·IS". No Edifi:di?,": .:P�no��ico do·l.lanÇada péléM�X.FA:CTOR; efu{tarihaf.. " J.J Cabral " João L. Freire
., I.�I . I.A.P.C. e cOnró parte das festÍ� I home'nagelir a- -MISS' UNIVERSO-

"

.

João B. GonçalveS
" José da L. Fontes

E GASTA M'ENa:S" vidades prQg_!aniádas 'Para· a

rea-119G8. (Cájrá'nós,
uma linda'côr

" Joel V. de Souza
"

José Boabaid
"

. Vj '. lrertura do BAR e Sé,ge' Soci�i,}!I', 'de' batQn) Coincidência feliz!!! ,Ó,JIMA'�,,, J'osé B. S. de Oliveira José F. Siqueira
Economia '" GL�E, � 'DE �O,- entidade, Conheéeu Maria J�sé Cardoso. f1 "

, José Felipe Boabaid LaurQ Linhares

D�rabi,idade de â�bito Nacional, congreg�ndo:1
Pbuca ,maqUilagem, bônita' e... GP'".ORTIftIIM'DE! r "Julio C. de Souza

"

l\1ario Laurinoo

A b
' -tod�s os

,f��Cil!,JIáriO,'�'�' 'daquela não� a,
dotou 'mo:dêlQs curtosH!'

'.
un liA a; LYdio CaIlad'O Moacyr Oliveiraca '�."ento perfeito ", classe, houve ontefn-' as ·�2 horas � 'Sobre os bairros da famosll' ci- "A Walte-r Í:;inhure9-Publicida-' "Nilton L." da Coita "Nicola,u S. ,Oliveira

VÁRt'OS T' 'POS ' 1J�'''COQU�TEL','.brjii�arido:aos !.dade, Sônia'gostou de Petrópolis "tle,.oferece,oportunidade-a pes- "Nereu Ramos Filho "Nilton B.·da'Si.lva
, .' E TAMANH0S ,�u.:turos frêquéiítad�re� dQ aéo- !'FIQrestá., Independên'l:ia se·ndo � 'SÔIlS iíúe, tenl!am 'Vocação par

"

"Nilson V. Borges
" -Oswaldo B; Viann'a

CONFORME AS SUAS NECESSIOAO'ES �héd-ór}JAR�' :C:ohl 'c; h�rário .das i�primeil'o, o �ais- CHICo Praias,' !desenh..os pu.:lili�itários, �ão ne- "Nilton J. Cherem
" Pedro de M. Ferro

,

• ,2�' horas, u,ma anilrlada SOI�ÉE, .Ipanema, Guarujá e lj:spírito 'eessitando, ter' prá,tica.. Os que
", Othon D'Eça

" Reinaldo Lacerda
- q�al)do �e/fêz ,uIQ"',b.óniFQ_ desfile rSanto, ltôd'as �ar8.!Vilhosas" CIN&.-

J

desejarem-' ingr�es�u�f �n_:ta atra... "Rau.I Caldàs' "

Roberto Lacerda
d'e' malhas, ,par;!. o in:verno de' MA - Cine' Cacique com o seu :ente profissjio, deverão dirigir-se "Renato R. 'da Silva' "Rubens de Arruda Ra-
1969, oqriJialidade é_ mes,iii9 'au- ,prefixo imponente: O GUARANI. aQ Sr. Joel.

! " Ruben M.�-da;,Costa . mos

dácia.voluntari.2.s�� do ,s�:' Nli<W- ;ReleD).bra saudosa, os CHAS mu-

'

Rua: Fernand(t� Machado, 6, "Paulo Felipe " Telmo Ribeiro
TON JO�E' y�� 'u� ,'aós a�r91l'� !1I�c�dol! das 'Confeitarias CAq� 1.°. andar _ Nelta.

" Thales BrognoHi V3lerio BotelhodaíárlQs du. elulie'. ,Gentilmente 'QUE e' RENER.
. _., , "� " Walter J.�iosé " Wilmar Dias

convi�����::��t� C;C?���ta�co��a- 'i �mo última 'i�j)re1!sãQ, S()�IAi' .�; ��--'_".,...�>. " Wilfredó ClIrlim' " Zany Gonzaga
recêu.. satillf-ei1;o: a9..' no*,vel am- hnteligente e ops.ervadora re,nal-, ", i

'

Estevam ,:F'lIegapanj 1.-,- 1.0 Secretário
bient�. 'jil t�,��ém 'Se�d,o �;.n_:�o� t� ..qu,e "ap.esar ,;d'o, po'vQ não ser" li, ';E' -, 1&lI'. 'D'tJ f' (EobseriVâd4t'r,:'co;me-nta'�o a,guin-te: �;mlllto hospItaleiro superou Q que .,._, i I' '\.

t:
- �

,; 'IUm )e�cei� ,aJj�Ji �b.��)#-úsic!\., iesllerava e e'lltas, �ã() as ocasiões "Vende-s.e uma casa de
gen�i�e�� �ec�'.�Í!��: '. recauto ;má'is �port)l,nas para clarmos',va- -mate,riaI situada' à Rua
s�brio, tudo iitó,;'voc�.s·.e':1contra- �lor,� noua terra e a noua ién� Lauró Muller, 231, em Ita-
rão no .CLl1BE:J2 '.J?E ·MAI0, �e".

t' jaí.
l'ealmen�e;.rm.ill"Cnf'·divertimeBtQ

I

'

'--1-1- A tratar à Rua Consélhei-
�a !�: ·lorfáiloPOtitiDo"',

..

:»EVE� -4SCUTAR: DEV,O,TION ro Mafra, 90; 's'o)brad'o,; em': J]m ;:élo�iõ õpórtU"n;�}a9, ir. '\;_;_" ,Orql�estrallãC) do notáyel, OT� Florianópolis. ,.\

PARTIDO -"TRABALlIISTA BRASILEIRO
S�cção dê Santa (alariDa

E O I TAL OE C O N V O C A C A O
Em nome da Comissão Executiva' Regional dó Par..

tido Tranalhísta Brasileiro - Secção de Santa Catarina
- e na fórma do artigo 44 letra "e" dos Estatutos pae
tldáríos, ficam, pelo presente, convocados os senhores
'membros do DIRETóRIO REGIONAL do 'PTB, para a
reunião que se realizará no dia 15 de novembro de 1.958,
às vinte horas, na séde da União Beneficente e Recrea
tiva Operáría, e com a finalidade de discutir e- deliberar
sobre o seguinte temário:

'

a -- relatório e análise do' pleito verificado em outu-
bro de 1.958; ..

,

;J - criação fie novos cHretóíios municipais e reestru
,

turação de diretórios antigos;
(' - projeto de Regimt'nto da Bancada do PTB na

Assembléia Legislativa;
'.

d - - assuntos diversos.
Flor ianópolís, 3 de novembro de 1.958

A,cácio Garibaldi S. �Thicigo
Pre.·ie�nte

CATARINA
RUA ARCIPRESTE PAIVA 9 --- FU1HIANO'POLIS

"C:ll pessoal erpecializado está habilitada para:
II) - ADVOCACIA: CIVIL, CRIME COMERCIAL -TRABA.

LHlSTA. DEFESAS FIS�'AIS.'ATD'DER E 'ACOMPA
NHAR NO TRIBUNAL DE JUST1ÇA DE SANTA CA
TARINA RECURSOS ORIUNDOS DO INTERIOR DO
ESTADO. DEFESAS DE ATLE'l'AS E ENTIDAIDES
DESPORTIVAS PERANTE· OTR1BUNAL DE JUSTI
ÇA DESPORTIVA.

h ) - CONTABILIDADE: ACEITA ESCRITAS. f'E,RICIAS
PROCESSAMENTO DE BALANÇOS. RÉGISTRO DE
FIRMAS E DEi\IAIB' SERVIÇOS,

c) - PROCURADORIA' TR'ATAR DE INTERESSES DA c

PREFEITtlRi\,S MUNICIPAIS .JUNTO AOS Or:C,\O::;
'PUBLI�OS, NATURALIZ,AÇÕES. REGIS'J'RO MAH<;Af
REGISTRO DE DIPLOMAS.

----;--"_,._----:,__---_._--------

\ ,

� você ainda eSGalhe;
Com ou sem caldeiro
Soldo de chaminé em cimo

'�' 00 Iodo ou ofrás
•

:' ·(om,J�u sem tampo esmaltado
, JS�'pu -sem serpentIna
,rtl�9.9-q$;), QU.�nte em tôdo o coso�
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TORtllROS, E Mf�l(tS�ll
AJUSTADORES í

c

A USINA METALURGICA JOINVILLE, S.A.; em .-..

J oinvule, está' admitindo operáríog -déstas duas espe
cialidades.

.s�,dario de acôrdo com as habílítações..
Tratar na Sec. Pessoal, à Rua 7' de Setembro 223,

em Juinvíl.le - Sta. Catarina.
'

';ç. .,;V" _�'" '

TO CEZANA!I,1
-1-1-

itEFINADO (XOSTO - Sra. MA

I{A .CHEiREM, da -mínha Lista

Elegante,' mostra 'sua habilidade.

Um encanto, o quarto da queri
da JOYCE decorado e desenhado

,

pela -mamãe MARA.

-1-1-
VIAGEM - Em cohfortável CON·
VAIR da REAL, seguiu par� o

RIO DE JANE�RO, o Dr. Ronaldo
Salum. SAUDOSA, heim Heloi

sa!! !

'!r'-,

<;;;:.',

Ord.�i-AdioaadOi:dõ -,�Srasl' J ,�

lecçãO.- de ,lAItIA.' tÁl'AKliULJ.:�

CLUBE lUaWiYO,. f�(ULjÜRAi-"
, 15 "DE �IOYfM8R&�'

,NOVEMBRO
Dia 15 - 'Sábado - GRANDIOSO BAILE DE ANI.

VERSA'RIO DO' GLUBE,; .....,._"""'"

.. "lílicio,'y 22
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Conforme estava.

lU.orra-139
de Santa Catarillá (DIu

mada, realísou-sa no.s dias menau 25, Jarag.uá do Su18,.
25 e 26 de cutubro ultimo, Joínvíle 7, Hajai 3 e Flo
na cidade de BluJte.�u�'a 'rian6J!1oli!! 1�, 10 -do

.

Bto
VI iExpasi�ilo d'o lK�Dêl Grànde da Sul 15 do Para.·
Clube de Santa Catarina ná, 2 de São' Paulo, 2 dê
que teve por palco o grama- Minas Gerais e 10 do Rio

.

do <\.0 estadío do Gremio Es;' I dt(Janeiro.
.

portivo
.

Olímpico. Inscreve-' Dos inscr itos, somente
ram-se 78 animais, sendo I 61, comparecel'an{, apresen-

=i
----.---- "

I . r,
. I,
III

'III
;

, !i
I' I

I'
.• 'r-.

...)

ÇL�') BE R C r p;:, r. T t' 'VOI\Lv"l:- ...... " . ,

-,---
, :

PROGRAMA PARA O Ml!JS DE

NOVEMBRO

Dia 9 Domingo

VESPERAL_ DA�ÇAtNTE, início as 20
horas.!!

I! .

Dia 29 Babadoli
"

li -

I
,

,;11'. j."'
••

C
•• ,

,.'
" Ili
!! :
'I Iti'"

1\-
----�----------....

"

GRANDIOSA S'@IREE' HOMENAGEM
, .

AOS ESTUDANTES ASSOCIADOS, inicio
as 22 horas.

•

NOTA

Reserva de mesas, na sêde do Clube.
E' índespensavel a apresentação da

carteira social ou o talão do mês corrente.
)

v. S. deseja
VENDER ou COMPRAR

oma cua, um terreno, "m eII�be1eelmeD&e'"
..ueial ou um automóvel1.

Encarr�eue a ORGANIZAÇJ.O ATLAS LTl>A. Corri_lu.

Procurações, Represent.çõe., que lhe pJ.;oporclonar' o. m•.

lhores negóciQ8 e ai melh� ?;ortunidadeL, ,d' ••;, ,--'4l.

comi'aão. ...:_

EscritÓrio Provisório: - R. Saldo Marin ..v, n.o 20 '- ,"one .8137
./

,

Teinos a :vendâ: <-
,� ,

a 'Tinturaria Pauli.ta a rua 2. d••aio - .Itrltto

1 Terreno na praia Bom AbrilO - Coqueir;_ol
.'

1 ter�no no lQteamento da Praia da Saudade - Camborit.

.,

�I
,
, II

'II.
I

i'
I

sentantes do Rio São Pau-
. , .

lo, Porto Alegre e Curitiba.
Plorianõpelís tambem se

fe�·',representar por uma

caravana de quarenta peá
sôas inclusive senhoras e

senhoritas da nossa socie
dade que, partindo desta
capi cal no dia 25 regres-I
sou no dia seguinte a noí-

, .

.

; .. te, Dos caravaneiros Ilhéus,
. fiiernm completo

-

documen-
�

"I
..

. tario fotografíco os' Srs.!1 .

Eugenio Muller Waldir Gil ,

�'.e Lq,uro Batístottl, todos 1 ":úeu amor por ti, filho queridQ,

I; pertencentes a oFóto Clube I Jamais se acabarã"
de S. Catarina. "Nossos I

! Cães", que ,esteve
-

presente I Filho meu! Filho querido! Por que �morreste?
I a Vr.a exposição cumpri- I Oh! Se Deus permitisse que' ainda;
menta daqui, ao' sr. presi-l Uma vêz mais eu te pudesse ouvir!

dente do X.C.S.C. pelo êxí- 1 F'ilho do COlação! Pois agora,
to obtido. 4 Minha alma nada espera

.

- �]o; nada mais deseja nêste mundo!

CORRESPONDENCIA:- " II

.. '. ,. No silêncio que entre nós surgiu,
deve s·er dirigida para. Dr. , ..

o.

Minha mão envelhecida se estende
J.J. Souza, rua Bocaíuva, I Para a. tua!
51 - Caixa Postal: 365 - Quão amado foste ide todos! -

Flo.rianópolis.·
'-

Mulheres, homens, crianças,
Choram por entre lágrimas de pesar,
A tua morte o no meio: dêles, eu

Que tanto te amei filho querido l
IV .

..-- J"'llMi'fIi'- ������:?,�-
�_. -

.

. '-CJS'�;;-�ês
Direcão do Dr. J.J. DE SOUZA

• I ':- "_--I>- �. �..,..,.,�
(-

.... �"'".

A EXPo.SIÇÃO DE BLUMENAU

. .�« :�
O pointer "ARGUS DI TREVI" de propriedade da

Sra. AIlgélic4'l Rocco, da Delegação gaúcha, sagrou-se o

melhor da exPosição, o melhor -do glIUpO e excelente ·me
dalha de ouro (C.A.C.). (Fóto Muller do FiC.S.C. exclu-«

,

sívo para "Nossos Cães").
-' .

tando o julgamento final Pequínês Aladin, de .pro-
os seguintes resultãdos: prieda�e do Sr. OzY Rodri-

.

Melhor da Exposição, Me- guês, de Blumenau. i,.

lhor- do 1.0 Grupo e Me- MieI,ho:r do' 6.0. Grupo, o

lho r Nacional, o Pointer Poodle Geki da Jangada, de

Ar.gus Di Trevi, de proprie propriedade da Sra. Yolan

dade da Sra. Angêlíca Roc- de Capeyron, do Rio de' Ja-
co, tendo sido premiado co-, neiro.

mo Melhor Pointer Melhor
Visitante e Melho� do Rio
Grande do Sul.

Melhor do 4.0 Grupo, 0-

Airedale 'I'erríer . Fubá do
. Século XX, de propriedade
do sr. Francisco José de
Barros Lima, de Pôrto .Ale-

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

Dr: E. ,MOENNICH:
climR. - DOT.

Validado. _na. Faculdade Naeional

de, Odont�logia da .UnivertidacJ.
não do BrasU.

- I!!SPECIALISTA

Para o 2.0 Grupo,
houve concorrentes.
Classificou-se como

.

me

lhor' exemplar-de Santa Ca

tarina, o setter inglês,
"Camp Ajax dos Moinhos
de Vento", do Sr. Alex Feí-,
gl,

com vários é récentes cursos e

go anos' de especíalíaação
PARODONTOPATW

DOENÇAS'DA GKNGlVA

(gengIvites, gengivas. sanerentaa,
piorréia mau hiUto)

. .'.
PERIAPICOPATIAS

Ãtecçõea da rala 40 dente

Pesquizas 'e tratamento dOI f6coI

pelo método "BADAN"

(cúrso com o. pr6prio autor Prof,

Badan ) - tratamentQ eficiente,
rápido. e com teste bateriol6gico
OPERAÇOE_S - Casos e extra-

gre. Atuaram como JUIzes .os,
Melhor do 3.0 Grupo, o

I
Srs. Alldrel1 Landau, 1.0,

Boxer Ch. Astor da Prainha 2.0, 4.0, .5.0 e 6.0 grupos;
da Marusca, de -propríeda- Raphale de M.elo Alvaren
de do Sr. Oscar Miranda ga, 3.0 grupo e as finais e

Filho, do Rio de Janeiro. semi-finais uma comissão
Melhor do 5.0 Grupo, o composta. pelos juizes An

dreu Landau, Raphael de
Melo Alvar.enga e Otávio
,Secund'ino Junior. -

.

Ell.:tivera� ctprese:Q.te' ao

cerctame, delegações e repr·e

Iliel dificei. -
Atende só em 'hora pr�vianiélíte'
mareada I":" lha Nereu' Ramoe 18

--L
_

.

Fõ•.• ! '8 .1. -

'

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

"LAM,ENIO MAlERHO"
• I)entro do "Si. es poslible GlvWu

el olVido,''Y si no he ele. olvidar.
la. muerte!' de vnlae8pera, �

. "Lamento Materno" à nobre�. cá
rinense Dona Isaura Leal, como 8au.

sa memória pela morte lame.'"

seu querido filho, Vr. Leoberto

Diretor de honra da Sociedade Catarin,
se de Arqueologia, político íntegro, je;;

ven:'- realizador, magnânimo e aml.1
generese,

WILSON PINTO

Partiste muito cêdo,
Foste arrancado do meu carinho.

E do meu afeto materno!

V
Prostrado imprevistamente naquêle desastre horrivel,
Tu que eras tudo para mim,
T� que eras auxiUo para muitos,
,Sem nos" falares .1,lm_s,.,última �lll�vríl! _.

,_�, sem me dizeres .l!(d·eus! Penetraste no irelno supremo,
Além do lume das estrêlas! .

VI

Quando OS teus e meus amigos
Em dificuldades te: buscavam,
'I'inhas palavras, bõas para todos!

vn'

Perdend04e, perderam êles um. nobre companheiro
E ue', perdi um filho amado: e amigo

'

confidente!
Bom era,,'que tivesses ficado.,
Pois amamdc o trabalho árduo.
E vivendo só de futuros

,

Vivias para servir!

I
VIII

Filho estimado! ,Tu que sempre me ourvias!
Escuta agora como SCi fôsse uma extrema-unção,
O meu Lamento •

XI
"Bem sei que tua alma, feliz como. a ventura'
viverá na suavidade das regiõeS( celestes"

'

Quanto '!l- mim, minha última vo.ntade é que·
Terminé' esta noite derra,deira

Pai'll"al:ifij;çã�1i ·n�vãinente: ...
'

por entre as fIôres
" L�·o/f�io�.�s' no jardim da iiJternidade!

..1'

Florianópolis, OUtUbl'O de

'1,
t' ( �

. ,.1-' :::1" _- "....'

·

lipráfJ&J;:. (J-'�l{cfmr<J!l,:'f,tr Cfjréf'v(Ú1 cala à rua Silva Jardim. 217. Fpoli.,
1 terreno em ·Bralma

�

1 e'stabelecimento de sêcos e molhados, muito bem afreguêsa.do,
em ótimo. ponto cOJIlercial da Av. Mauto Ramos. - Inflirma-

çjes em n/e·scri.t�rio .

.

Uma bôa casa dê material localisada à rua S�o Vicente de Paula

tPe!lra Grande) nesta Capital
Uma casa com frentl}' .e ,um lado de material, e o ::estante de

madeira 7x30 3 quartos sala c.ozinha e instalação sànitária,
" "

à rua 3 de Maio, Estreito.

Partido de Re,resenlaçãe Popular
(onvenção Regional
( O N V O CA �:Ã O

" �.
li Diretório Rl3gional do,�artj�o de �epre�eiltàçãi)

Populul', Secção em Santa Catarina" dando' cumprimento
ao a1:tJgo 40 dos Esta'i;��os, CONVOCA os compáIlheiros
para a convenç�o Regional à se realizar nos. dias 6 e y
do m.ês p. vindoulQ; na sua séde social a ,t;.ua Conselhel'

TO Maira1 33 - 1.0. andar' nesta éapital, a fim de se tra"

tal' dOi> seguintes temas:
a) - ássuntos de interesses partidár.io� ,-.�'_(_
u) - eleições do Diretório Reg:�qp.al--para o biênIO

de. 9ã8'�__""'__-��-:- �

-'

� .

• De a,cô:rdo com o artigo 15 dos estatutos, coilstitúem
,

a� "CUllvenção Regional": -

" -

_' 'I� ·",_.O Dir·etÓrio Regio�a.;. (
.

i(., __;_. As 'Delepcões Municipais ..
UI) - (is repJ:e-se�tantes go -partido pel. secção

lwg�(lJ'lal no Congresso;'Nacional e nas A8�mbléias Le

gish"ti\'as Estaduais;
1V) - Os Velêallores' às Câ.maras Municipais e os

Prefeitos Municipâis. '. "
" . _ _

/AHTIGO 16 - G&d!i membro:�, Jliret6rio Regiona,l,
f

'
< cada. '�lep.9át> i��i�iSa;l, -cada r,e

,

-
.

p':fesenta-A�e :clo 'p"�rtiª�,:�la seção
o -'Regiona:l no')�g�ess�,,_ (N'aeiona� e

-<hã. "NisttUl,))lf,� TEt��àAuais �espec
c- 'UvàS""',bem'': CQDlO cada Vereador e

" :éâda,::l?ollefeito. l\IJUni�,ipã.l filiado ao

F(l;;pái'tjdo t@mJ,direj,to � -lJM ,voto.

Nas deliberaçôe-s" da :(J�Y�ÇãOi�li<Pl�l:
.

PROG:«AMA� D'A' CONVEN�i9·
lHe, - 6 -- AS n horas:

1. ._- .Instaolação da· ·'Çonvençãi. r.,}, _.

2) - Apresentá�ão' das�'�rede�Mª, .:-
3) . - Saudações.
'ÀI:! 20 horas:
1) ('- AssU:Iltos .de intef·�saes ,partidá·r,io. �

.

lHa - 7 - AS'S h&J.l&s:

1) - Eleição do nevl) Di,retório Re�on,al.
Às 14 horas: .' í

i
� ,...

1) -- Posse do Di.r.etório eleito.
À8 20 horas: ,

são de e�raméntQ.
c 'iart:Óifô}Isf ;3 9�Nbl'O 4'e .19,§;� C' ••.•

.'

Í)Yl:icó, Mu ". .

;:Frês? d�( J)ir�'
,-.,.�IIiji:- "-'iCC:""_

I

.-
'-_

! prática ... já esdi pronta pára você usar.

! econômica .•• custa menó'!, em' relação
à sua alta qualidade. É .elegante... desenhada
e cortada por modelista de tenome.

Exper�mente hoje mesmo .sua nova

roupa Illlperia} Extra. Ser•.um suce..o.

.���--------- '.

-

.' PO�l}�----�--�' ---�

�mperiàl Extra nAo-é roup'_ Cei
� é roupa bem feita:

A pastôra alemã "Kelly
de Tabajara dó Sul", classi
ficaàa de "muito b.om", E'
de propriedade do Sr. Ozy
Rodrigues, presidente

.

do
K,C.S.C.
(Fóto MuUer,- do F.C.S.C.

--ex-elltSi-� "Nossos
'�

Cães"). --..--.

."".

•

_,;;,

"King", p"�stôr alemão,
11.0 1!10mento em que sal
tava de trampolim, sob as

ordens do· amestrador Ran
gel.
(F6to MuUer, do F.C.s.C.

exel;usi'vo. P;�. ta. ":N()ss()s
:, .. :�·�"Y,.-;i::;�Vt::��::��}:,;� ,';/�:�1>;

•

: '�"

- a ro'upa a�liatômica,
"

para o hQmem moderno,
.

•

/

(
.

• Fabricaaa com tecido. e aviamento. d•
superior qualidade, pré-encolhidos.

• Corte JOO% tlnafQmico, mais' confortável
e ma'is elegante.

• Confeccionada em qlJotro talh•• (c�r'o,
médio. longo e extra-longo) e em 32"
tamanhos diferentes.

• Garantida por uma indústria especializa
da há 35 anos, no -ramo d. vestiário.

•

TECIDOS E ARTEFATOS
Ru.a Prate�, 374 • São Paulo

DISTRIBUIDOR
MAGAZI.NE HOEPC'
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curados" . não só pela sua localização
com., tambem, pelo bem organizado
Departamento de Publicidade que pos-
Sue o referido Hotel. .<C

;�t,,/, --0-'-· .

Sente-se honrrada a direção da. "AJ
f�iataNá Lenzi",' com a participação de
CIncO c de seus' chentes, Inclptdçs na

lista dos. nomens mais, Elegaiites,
-0-'-

Voltou a nossa cIdade e circulando
frequentemente na "boate "Plaza" o S,�·.
Merrod' Lebarbenchon,

'

,

"

�'()--
Aniversariou no dia 4 o Sr. Luiz

Daux alto comerciante rresta praça . .A:.
coluna social 'cumprimenta desejando
lhe -os-:,melhores votos 'de felicitações.

--0--
Noivade ; 'Marcoú casamento com ã.

srta. ;An,a'Maria Moreira o SIl'. Everal
do de Ql;iveira. A coluna social cum
primenta aos' noivos e dignas famílias .

...J-O-·_·
.

O Casal sr.f e sra. Rubens Pereira
Ol iveira 'd� vqlta- .

de sua viagem . de )
n�.pclas r:ã? ,'comparec�ram em reu- l
nlOes soclals� (Esperamos, aprecia-los

, , K;f�,.
na f:sta do �.ról.xim� dia 22., ':' � "'I" ";1:'\'

Agrade�� a ,igentileza das famiij�s" �.

�arba�o 'f0lf, pe'lo convite paraaa.ce- ,'," ";t,.·t.�;·nmomas, do casamento de seus filhos
' ,

'

__
-

Sonía e_,;Aug.us'to. O acontecimento está
sendo ,,'aguardado êom ansiedade, -�lo

'

-:'soc}elly". O ato religioso será na 'Igre-
ja, '* São Francisco, as dezenove ho
ras Je a recepção nos salões da Associa-
Çã.6 Atlética Manco do Brasil. "," "

..

'. -·-0--"·· r.

,

Seguiram hoje pelo "Convair" do
Consórcio da TAC-CRUZElRO DO SU:u, 'J

para Curiuíba os srs: José Garcia de

L��os e �elson Soares. altos fu_ncio
narros da Companhia Industrial e Co
mercial Brasileira de Produtos Ali
mentares (Nestlé), acompanhauos do,
sr: Mário Mello, integrante da ÍIp.por- '

t,ante Agência de Publicidade McCann
Erfckson.

A vinda dos' importantes homen-s de
emprêsa deveu-se ao Iançamentg

:

em
nossa capital do já conceituado �efri
gerante 'Moça nica, preparado com lei
te Moça, produto de fabricação dacNes-
tlé. v

<

•

" f
Durante." a sua permanência nesta,'

capital, os referidos senhores visitaram,
as emissoras e jornais locais oferecen
do ontem, um almoço ao sr. Waltér Li
nhares, Diretor da :Walter Linhares
Publicidade, ocasião em que foram ven
tilados vários assuntos de natureza pu-

. blicitária. . i ; , i
. ---0--- __----�.--��--------�------�----------------.

,

. gOS��� ;:��t::o;i�:� Soc:�op:r�:: : flí)1E fiM BENEFíCIO 'DA {OMPRl DE MINISTÉRIO .'DA GU'ERRA
nen.e· cantor da Boate "Plaza". ,', . _

. Jean pon'h",d."e��a crônica no IMAftR'AL PARA A ASSOCIACAO DOS
d���l�on�;�����/rf�:f:�la;�'��Mii;' �

.

i.

'ESCOTEIRO'S DO ESTREITO-Elegantes d.e 1958 ., para,i,'Ü qual fO! con- )l .' .

vidado: pOl' êste 'colunista, por não' lhe i Gentíh.hente O'ferecídO' pelo Sr. vj;m,entO', considerado pelos edu·

sder possível ausentar-seI do Rio,' devi- t :JO'rge' Dalllx nO' próximO' dia 21 cadQJes O' melhO'r cO'mplementO'
. O aos seus compromissOB ,com a f.esta ,. '

da mais Elegantes do Bra',sil 58. Porém, .sO'b q,s .au�lpíc;iO's dO' _RO'tary Club da escola nlj. fO'rmaçãO' mO'ral da OS CIDADÃOS CONSTANTES

promete sua visita pari brevemente.
.

dO' Estreito, será rO'dadO' .em mocidad!l'. Nestlls tempO's e� que DO PRESENTE EDITAL DEVE-

. Aguaraamos, com prazer, fi sua presen- 1 avant-premjer nO' Cine Glória O' tanto se JlIla em "Juventud'e RÃO COMPARECER AO ELE-

ç:=t em nosso mehl o mais breve pos- grande' filme "A História de um Transviada" e' qUe a crO'nca PO'- MENTO ASSOCIADO DA 'l.6·.a

slVenl.', 'd d de'" 'j t' J .grande amor", ".estreladO' pO'r Li- licial en�he l1S páginas dO's jor· CIRCUNSCRIÇÃO MILITAR, A
a CI a � e rlClUma 'f.encon ra-se

.

entre nós o SIl'.' Abílio Paillo um dos bel'tad Lamal'qu� e cO'nside'l'adO' nais, tudO' issO' pO'deria seI' evi- FIM DE TRATAREM DE AS-

mais elegantes e discutidos: moços da- seu melhO'r traba\1.hO'. tado com bastante econo.mia pa- SUNTOS DE SEU INTERÊSSE
. quela sociedade. -ra O'S cofres públicO's' se' os hO'- Abela·rdO' IdalinO' de Freitas,

--0-- A direçãO' da A�sO'ciaçãO' dO's mjU�s de gO'vêrllo. dessem mais ,Abílio Nunes Vieira Adil Rebe-

Conti,nua despertando O'ra:nde inte-
.

t
'

.
.

õ EscO'teirO's dO', Estre·i:tO', por nO's- apO'io·,aO'. movimentO' esco elrO' .. 10', A.dOlfo,' Jesuino BentO', A.,Iber�
r�sse a parada de elegância m:ganiza=-

'

,

çao das sras. Olga Mafra e d. Der:oteia SO' intermédiO' 'agrade�e mais uma Felismente instituições particu- tinO' Felix, AUatar RO'drigue's,
Couto Ser,:irão de modelos as g:c'aciosas vez aO' Sr. JO'rge Da� peolO' seu lares já ,e'stãO' compreendendo. a A.lmir Pereira Baixo.r ArnO' Sea

srtas.:. Nel.za Maf�ra, Claudete> Vieira, ,filantrópicO' gestQ:, mO'strando-se seriedade dO' �omentO' que atra- ra, ArnO'ldO' Manoel da Silva,'
ErnestlDa Bruggmann Sandra Coelho .

d 't
"

C 1 b dA' R 'A d S'l A
,de Souza, Eliana ArauJ"o Rut',h .'Carnei-

um grande amIgo- O' mOVlmen O'

I
ve'ss,amO's-e Ja e,s aO' co a oran O' rtmo, ensI, ry a I va, S-

,
}' escoteir{), Agradec,� também aO" cQm O' mO'vimentO' escO'teirO', prin terO'i,d'e' Vital" riias, Atayde "d'b.

.tQ. i ,,:�< Rotary Club do EstrêitO', queJ cipahnente em nO'ssa te'rra, on,d'e Silva. Teixe'ira, AthO's Jacinto,
; tudO' tem feitO' em pról dó de�'1 êle cO'meçO'u a ressurgir cO'm AtiliO' CandidO' de Liz, Ayres Ga-
\ .' 1

,senvO'hrimento des.i!e, último mO'-1 bastante' intensidade. ,
ma Ferreira de' MeIO', Beny Ro-

,�m fON.(nhlO
.....

-��P'
....

I-.�. I.OTIA".:-::.�.rl·TT""""""A'
-- 'drigues Machado, BernadinO'

\. �J r,J L � Costlll V.az, Darcy Nunes, Diorna
/, '" Andrade' Dj.alnla. Ferrari Eda.li-

I lTrgente: Inscr�·çoe.s'. abertas.' O Concurso .r�ahzal'- cio And;é Pereira Elias'Mákoe..
I

It,...ã pm F.everejro d·e 1959 mais. ou ��epare-pf) .

k E 'I' M" E "" 1.... -

_ I" . .-A---.......--- ._r m' m _ .................. ru y. mlIO orga' nnlO' .oe - .

. convenientemente, estj.l..à:a-1:rtló'pelas m€lhores e mais com" G�"""F 'I'
'

O d'
.

!"
..

• •

"

va Jent'ti-:-. rance mo 0'1' ellM>

r pletas Apostilas ),,'éx Curso, Cr$ 450,00 :_ LA.P.I., lllS-· FranciscO" �ii'm- --Ba�rei-l'ós'
I 4'.riçõEs aberta..8� Cr$ 400,00..Pedidos por reembolso. 'FranciscO' MachadO' FulviO' Eug9�j.,

.���..L.__�_/ L E X C U R S O
, niO' d'os 'Santos 'Geraldino. .Alh·

Caixa Postal, 1..497 - São' Paulo meida HeTcilio'· Pedro da �

\-- .._._.... -� -_.-- .

, ,,'

, 'REST
�

�ITiE !:::��:..�::�: �:::a��s:!:!�c
:

.

,

I' 11· tqS, Ivo �rquêlão Gandoifi", 1>.1'0

; . '. S,ell,. JO'ãO' AntoniO' da RO'c�,
JO'ão AntO'niO' (Ia RO'cha" iJ.Qãq-:

ii �.NiE L,·.IB�'�:'·o r;f:$:t�iª�Ê�!E.
_ , :Jua[ey , Ungaretti,' .t'll'I,TeJl.��.!;r'p�Q

. , .:
-' 'Ji!atlrÓs'a,"Làe1ie.Luz;�l!/&lt!oell'e-

,
Um "dos conc�lLuados estaoeie<;l1í.'€!l-:: -. 'dl'O" ,B�rna'roo, Marciáilll'.'qQ.irÍis

1 tos'da Cidade, apl'esenta 3Gi'-:3CUS distíritHs'" dé's(Ha., Mario- VirgjJi� ,Ab�,eu,

: f ,�+ d 'c . m,. d l' d' d 1"' _ Miguel Jo.se de Souz.a, M�lton.
I..!.requeüca .. Oh.S- a sua nova,mo., au ,a e cu 1

J __ 1 F'l
'

A;-"- .M. '-.I.
, uve...... 1 ome�..UM> ola...

t nária que consistirá de sucultnte "FEIJOA·· Coelho-, Nilton ,Ruy :Heb�i!1j;, *:
IDA INTEGRAL" tôdos os sábados farta em valdO' Miguel de,Sou.I!P, O,cJf1on.
I .

'd'
..

'

d
Xavier da Rosa 9rlan� Qlatl�'"

mgn lentes vItammosos e prepara a por d,o Maé'hâd�" erlandeHIa--S�
"..

� ,
, _"

J .. .t' ...... _

pessôas eSlDecializadas na arte de cozinhar.
a se..rviço a ]..a.Carte que vêni mantendo

I diariamente nãb sofrerá' ef�to 'de 'continuid�
de e será acrescido, dt.mtrl:) em breve, do sa

boroso· "GALETO", recomendado·eomo s-qbs""
tanciosa alimentação. ?

Rua •. ârdpreste' :P�iva.· ..

•

BiatHmfmenTOS --�I--""'�"'-LA/'I.A./"'�

":'•. 'll;'!f
"AS DEZ MAIS ELEGANTES"

,

A Elegância que, durante todo ano
CIrculou nos acontecimentos SOC1�US.

aPt:ese�tan,do-se sempre irrepreensível
no trajar <;ie senhoras' - e senhoritas da

. nossa; SOCIedade,
h acha-s�, novamente,

_
focalizada lia escôlha feita das que se

.

• ,.apre;s.entam como expressão legít1mas
do tItulo qu;e lhes c cabe·-de"�erem uma
das Dez Mats :�legªntes qe '1958. Sendo
d�tentora do tlt�,lo em. sücesaívoa '. penados a srta, NI<!e Far-la merece des
taque, pOIS Sua pe'J.!lianente elegância
ja se tornou algo mtêg.t�nte dê, sua per
son!1hdade. J\. Fe��a{, das elegantes que
'S�ra um aeopteci1l}.en,�· _

de êga:I1l ,nos sa- .

loes dÇl Lux Hote�,-���;g'Úeéderá na noi-
te de _22 prÓxim0./, :;�-

.. -

Mer,e�la�_.se! éitc�l?idas para 1958:
1 Sra. :aUI- tCou-r&e,s); Húlse
2 Sra. ,F.eU!>!_! (Ad:e1ilt) cU::'Porta '

3 Sra. éllarle�_ (NéJi'ta). ·M.otiitz ... ,

4 Sra. Sebastlad (A,d'algiza) Neves "

5 Sra. Jósé' (Zafra) Hulse
'

•.

.

6 Sra. ·Fulvio (Leonída) Souza Vie-
eIra '

"

7 Sra. Fernando (Bernadsta) Viêgas8 Orlando- (Almira) Goldner
9 Sra. Milton (Eliana) Cabral Che-

r,en '

'10 Srta. Hercílía Luz.
.

--O�'-� ,

Festej?u aniversário no dia 4 com '

e�eª,an�e jantar dª-nçaríte .' em, sua re

SIt!ênCl!l. a, srta, -l\Iaria Augústa Gar-'
son Peixote, Es.ta coluna associando-se:
ao acontecímentn emn'primenta a srta,
Mana Augusta. .

--0-'-
Co;nenta-se que o Dr. Claudio V ..

FElrr�l.ra e exma. família; vai residir e� .

Braslha.
-0-

Hoje apll'e�entar-se-ão em "elegante
�,�rde dançl!nte na Boate . "Plaza", as:"
Dez �ais Eleg.ante€o .

Meninas l\'Ioçade 19:;8 - Mar,Ia Heléna Luz. MirianMUSSI Lu�, Ene�da K; Araujo, Daclê
San�ana, A�areclda- FIUza Lima, Ana
Mar�a SchmIdt, Thais Helena Goeldner.Manza Ramos, Tereza Eliza Zattar
Ruth Pereira Oliveira.

•

-0-"-
. �e_lo convair TAC Cruzeiro do SuT,

VIaJOU pa,ra o Rio na 4a feira última a
sra. Ivoni B. Leal.

No Rio o "Hotel 'Trocadero" na Av
Atla:Q,tica esta serido I)nf:- dos tnaiá pro�

DE NOVEMBRO

.r�r l�lOtivo de fo:r�a, �aior, foi transferida a soi
.. �ec- pníg.ramada pela União (Jatarinense de Estu
(l,,�tes, ,para, o. dia 8-11-59. "Em substituição no dia
,§, � 1-58 (Domrn,go). .. .

,

'" Encontro dos Brôtinhos
, i"" ".' , .

-Início às 19 notas.
pra 15 - Sábadg - Início da temporada de ve

.

-

rão. no Departalllentó Balneário,
em' Coqueiros. 'Escolha do Br-o
ti.nho do Verão. �radáver Tar
de. Dansante

-

Praiana. Inicio ás
-15 horas.", •

Dia 23 � '.Oomingo -:- TARDE - DANSANrrE
.

, INFANTO - J'UVENIL. Iníci�
às 16 horas.

Dia 29 - Sábai'lo - G�ándiosa soi-rée eom a fe-
,

nomenal ORQUES"RA TUPÃ,
(le Nelson Castr6.. .

.

-

\
Reserva de,Mesas �a ,Secretária

_ .. t

i
I

I·,. \ ',-

, i
I

,.

..
;.

-.':

1...- •

Gmw »océ, éle é um nomem dinâmico, decidido e coniiante: É também
=, um fur;iante que exige mais .. � somente Lincoln conseçue satisfazê-lo

_
plenamfJn�e, ! Mistura. selecioruuia de jumos especiais, Lincoln é um' C'l:
r;arrfi rr� .�ntlJ-1?j,·rnt:{/ío (J,pó� 1Ylaf0, a'mesma 'inconfwncf;ível qualidada

,�
.

" .

.

.
.

nro Exército
'flem·enlo

E D I

16.·a ..C.R.M.
Associado
T A L

Pinheoir.O', Osni ManO'el' AugustO:,,,'
OsvaldO' Carpes, ·OtaoviQ Silveira,
Pe'drO' Miranda d.a Cruz, RicardO'

CandidO' Feltrin, Roberto Mun

delI Lac�l'da, Romeu BO'te·lhO' de

Abreu Ruppe BO'aventul'à de AI·

me.ida; Ruy CarlQs Baptista, Sa

turninO', André Teixeira, Sebas
tiãO' DamascenO' Pereira Sebas-

,

tiãO' Li.ll1a da .Silva, Silvino Lang
Jacque'�' Valmiro RamO's dos....

,

Santos, Valmy BittencO'urt, �al
dlr AntQniO' dO's SantO's" 'W�ldir
Lamarque, Walmor Martins da

iwa, WilsO'n GO'nçalves da Sil

va, e ZenO' Barbosa da Silva.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Para assar no íQgão DEX basta a

senhora ligar o romo (I,,, 3tlt�, doze
minutos de prê-aquectrnento, Ci'16qq.
o bolo-oLl o que Clese'j..r::"'e na

.

metade do tempo de asslfr. ,'eduzá.
fogo aomlntmo. Espere o tempo
usual e abra o IÓ1'no: O bojo es-{niO
pronto e assado p,0l' tgu-all

.

!sta maravilha só é' pos=Ivetporque:
o fogo no fOllno dtl-foGão'OEX não -

tem contato com-o atiuaento, <> tog!)-' --'-. ,'"
aquece -apenas uma 'Ch<:pa- de - -" o.. .

Irradiação tra-nsfor.mando·o ·ar
contido entre .eta e uma ehÍlpa de' �

Ulldagem em onoes oolltlbluas",tHI&l..
.

s circulam em- todo·o torno ..

, "temperatura Ideal>a!iSa�o por.. '� ,

Igual. controladas .pelõ-éxalilStoB, • .' .

Revesticlo oom lã de ;vidro, 'Q for.e. . ..� ..

DE;?, conserva o ,c,,·lo�'Jllantendn{' ,� .'
frias as paredes externas dlll fog�. ú, ,.:

" pro�orcionando· uU!_a.econornia '116•• " .*"".-\1" ..
no consumo e eUmin�ndo,�,perjgO:tto:,,,.. , _'

de.queímaduras. ,Certlfique,se dessai. '>".. _ ..

' .

"va:ntag'ims j ,eaco)ba '1'8.�:IfeIJliQ n�, :nI� _::'

t .

.....
"�

"
.

·�:;':.·�!....k.

"

A Sífilis
DEX' um to,..
fabricado ,110 Bra.U

a!- acordo com ••

1IIo,01&s eSpeclfteath•
....... amedca•••

AMANHA
MiEL FERRER'

- CINt R, I '"Z
PIEIr - A1GEU

AMANHÃ
JOHN � IERR � -' MICtlLE MORGAN·

....

- ,em � _.: .. � J;,; <::;

IIA�Vindiliia·c Tragica'!'
._--

.....
_

.,

CINEMA'SCOPE e METROC010R
Todo ··filmado.· , nos Vinhedos do' SUL DA FRANCA
\

'. .,
---------------------

,(lHE �N G Ti·O· R I,,"A HOJE ( i N E

lilisJ�;" DmaL� r;re se'u' 'eãll do

(lHE SilO JOSE;··:'
Pr6xima, Se

.,

( ,

/"',.:.r:... .r:

ft�'D'fesmr'.

'.

�I! .

"e

l'1l I �- " l ',' � <

;:r"'''' ...,1

.'

,'"

..

" -, �:;

, "

ÃeOMP' COMPL. NAC,
____ ... : ...,,�":..��:�."''''z;
/
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Or�.ameDt8·· �8 Esta�8 �e �aDta "�atariDa Jara 8 -Eler,cicío �e . 1151
. / �

A.'. BANCADA DO' .PARTIQO' SO'C�. DEMOCRATICOI. �A ASSEMBLEIA :tEGISLAT�VA DO ESTApO, EMPENBA'\,TonO"0 . SEU�' ESFêRÇO . N:O
SENTIDO" DE MANTER'O' EQUILIBRIO' :DA� FINâNÇAS PÚBLICAS -. TRANSCREVEMOS ABAIXO UMA, &A$cMUITA,:S EMENDAS APRESEN
TADAS AO' PRO'jETO' QUE BEM DEMO'NSTRA O' TRABALH<;l -DA O'PO'SIÇÃO', NÓ SENTIDO' DJ!}' DAR A", SANyÁ. CATARINA UM O'RÇAMENTO'.
QUE MAIS SE APRO'XIME DA REALIDADE E QUE' NÃO' REPRESENTE APENAS, UM NIV.E�A.MENTO' PURAMENTE ARITl\IÉTICO ENTRE A

EMENDA A' .

f,ROPOSTA OR- si:uação. �uanJas, semelhantes
. RECEITA E A DESPÊZA - E' A SE�G'UINTE A EMENDA APRESENTADA'

.

ÇAMENTA'RIA IARA O EXER- nao estarao encobertas nas. 'VeT-'
' •

'el :10 lJlll J�Cly bas globais apresentadas' pela blicos. Se olharmos, por outro trezentos e' trinta mil oitocentos me'ntária�'·Será uma f.ó�mula ,.'de tar, :pàra,o: equflíbrio das finan- .' Oscar Rodrigues Daao"a
E1VH:NDA SUPHIi)S�IVA Proposta

. O caso do D.E.R. é lado, as rúbricas referentes a . e cincoenta e sete cruzeiros, to- evrtar ,que, mais, depresslI:_do que ças públicas estaduais, tão eom- r)!;PitáciO ._Bitencourt
PODER EXECUTIVO - típIco. Código 3"1-01 _ "Obras contratos de pe-ssoal, pouco fi- I tal da despêz.a prevista no do- se pense, venha o Gcvêrno do prometidas !leias últimas admi-,- �ro KuSã"

-SUPRIMA-SE A DOTAÇÃO 1-1-Q2 e equipamentos: Para atender as caremos esclarecídoa, porque na-I cumento governamental, r, iela Estado propõr, novos' 'aumentos nistrações; -, Ivo Silveira

(letra "C") ,despêz.as com o programa de da explicam embora .somem um· forma como apresentou suaPro- de impostos ou taxas.
.. I Sala dás Sessõ�s, 8 de

N0-I'
.

'SUBSIDI" DO VICE GOVER d total de aproximadamente de I
posta Orçamentãria, estará -o E será também

,.

dos b d 1"58 O
.

d Medei Regi.
'" _ _

I conservação pavimentação e ...... ,
a m;a�elra., os vem ro e;"..

.

snl e ros s

NADOR" .... , .. Cr$ 240.00000 novas estradas _ Cr$ ...•...•. ,
Cr$ 28.000.000,00 (Vinte e'�oito I Executivo convencido dêssa pie� dputados oposicionistas 'contri- Lenoir Vargas Ferreira Antonio Gomes de Almeida

J u S T 1 F i C A ç Ã O' 1190.000.00000-", Isso é Q que milhões de cruzeiros). Serão as- visão 100 deficit ou será ela ape- buírem na sua posição partamen= , Estivale!,- Pires .
Heitor A. GúJmariea

A presente Proposta Orçamon- diz a Proposta. Que programa é salarlados já 'contratados -ou I nas o resultado de méras opera-

tári.a, apresentada pelo Poder I êsse ? Que conservação,? Que pa- perspectivas para novos contra-

'I'
ções aritméticas?

'

,Excutivo, á Assembléia Legisla-, vimentação ou constrw;ão?' - tos? Dificil a resposta, porque, Por esta e outras razões, COIl-

tlva, traz características de..ne- Nada sôbre o assunto sabe a As- não há muito cynfessava o Exe- tiJd;as na justificativa de outras

bules idade que impedem um co-! s,embléia. E nem ficará sabendo. cutivo seu desconhecimento do 'emendas destinadas a dímínuir o

nbecimento e ·estudo pormenorí- I São cento e noventa milhões de número de servidores no Esta- I deficit assinad'as por Deputados

zados, da 'parte dos senhores De- I cruzeiros a serem votados en- d� Ide SB:nta Catarina, E assim 'pess?dlstas,. é que a banc�a do

putados. Ela não se faz acom- globadamente para um programa vao se alinhando na Proposta Or-
I
Partido Social Democrático to

panhar de' anexos e.specificativõs : que os Deputados da oposição, ça:mentária para 1959 os núm?- m_ou a orientação de' reduzir d��-
. das diferentes rúbrícas, impe- pelo .l1!enos� desconheqem, Com I r�s �ue perfazem a soma d� d�IS I pe�as que lhe parecram adíâ-

dindo por isso a quem a tenha o côrte pretendido por' esta. bllhoes sessenta e nov� mllhoes • veIS dentro da Proposta Orça-

estudado, de' i�ferir dos porme-
'

emenda, suprime-se da proposta I '
-:--::-'" . -

,

np:::;s 1��/�.�: d: ,:�:::��sç�:ç:� ,�:�.G:::;::do:,s p��bsí����is��n:i� I' U,MA POLICIA MAl ORIENTADA, d
? DeRP�t�do oSdní bde Mde- ttat�ndo tquebas refde�i�s, do- i

pio de Itajaí. (aprovádo)
erros egls _;_ a' anca a açoes am em mgem-se Discussão e votação do

P.rCJposta GO!V
.".
ernamental a. pre-

.

do titular
.. O.utros maiores fica--. Depois dos últimos aconteci- "êles" já o conhecessem, O co-

-

d d f t d C $ d f, ld d pessedístá- _;_ deu prossegui- para cobertura dos afazeres Projeto de Lei n. 126/58 -visao o e' ICI .ue r -;-;;-. mos em 1 "IC�. a e �ar� execu- mentes, observando a maneira ronel TrogHo, se!ll tentar escla- .'

186.119.tl_57,00, como, f,OI ap�e;sen-, tar, .pelo receio de' atl,nglr alg�m como tem se' portado a Fôrça PÚ- recer a razão de sua ordem, im- mento ao- exame que a opa- administrativos de. um mes- Autoriza a aquisição de uma

tada, Aeva-nos
.

a ,sel'las dl�IC�I-, serviço ,fundamental esco�dldo blica da' nossa capital, cheguei pôs-se pela valentia. Queria mos- sição vem -taz�ndo do. orça- mo setor governamental, I área de terra, no município
dades para atingir o objetivo :

numa dêssas verbas globais. O conclusão de que necessitamos trar ao püblíco que é homem mento enviado à casa-pelo .tendo o Deputado R.uy Bule:. de' Rio do Sul. (aprovàdo)
que deseja a oposição, isto é, ExecutivQ, estamos convencidos, de' um novo comando. forte' ·".ainda". Não é'�disso que

." , ... ",
..

"

d desnêsasv adiâ di "d d ..,. 't Poder I.iegi'slàtivl1,
.

refétente se, em aparte, asseverado Discussão e votação do
re u�lr as

, e�pe�as. adi�v�ls, e, poderia ter ImInU� o o e�.lcI Torna-se nec:essário que ês- preeisamqs.;, tqrna,r-se_ necessário 1
• �

.

co,m I S.8 o', dl:p!tnUIr o defIcit pre� na Proposta, se aSSIm o deseJas- ses militare,s l'ece.bam i.nstrução o uso da inteligência Doas ma-

.

ao exercíéio financeiro de que à 90nli�s�q.de EnergIa Projeto de Lei nr. 127/58 �

visto. Entretanto mesmo sem as se. lmpossíve-l ês,se comporta- comó lidar d'iplomàticamente com n�iras de' falar com � cid'adão 1959. Elétrica estão afetos os sér. Autorlza a aquisição de uma
especificações que· a _lei. obriga mento, deveria ter antes discri-

.

o povo. Será precisQ' que. o pú- . usandQ da edúcação trazida d� Na oportunidade, o parla- viços de.' distribuição, con. área de terra, no município
encontramos, por e'xemplo, logo minado do que' englobado suas blico torne a reconhecer num lar.

'
,

't I d P dE' t' d
A

E t- 't' h mentar oposicionista teceu forme P,ortaria. d<L Ministé·. de Tubarão: (provado)no capl u o o o er xe·cu IVO, espesas. n ao as Cl'llcas c 0- policial, um protetor e' não um' Se'nhores leitores é lamentá-
a .do.ta'çãO que pretendemos su-' car-se-i�m .com � r.ea�ild!a�e de inimigQ, ne'r- uma "gestapo", veios fatos que temos presencia- severas críticas à elabora-, rio da Viação e Obras Publi� Discussão e votação. do
prJIUlT pela emenda proposta, uma ,mmUCIOSa dlscrlmmaçao de

que tentando manter a órdem d·o últimamente. Daí a importân- ção da Próposta Orçain'entá- � cás. citando, na ocasião os· ProjetQ. de Lei nr. 128/58 -

""-referente a subsidios d'o Vice- gastos com pessoal,
•

mateTial, púil,lica' re'volte a todos com suas lia de. l11>ss'uirmos nês,sss llóstos ria para 59, salientando a serviços de abastecilnento de Autoriza a aqv.isiç.ão de_umaGovrnador.- Crêmos que, at� aos serviço,s ou encargos; Com� veio ·violências.
'

de comando, home'Ils ponderáveis, '
, .,

.
,

P f''< d' I
parte . referente, a auxllios energia eletrica executados área de terra, no municípioassessores do PlIder Executivo II roposta lear.. sempre a u- homens educados, estimados peIo -

poderia� 'estar informa!lQs de ..,ida de ter' sido, apenas,. u� i�s- Evidentemente êsses homens público. ou sübv,enções�à. instituições na localidade da Guarda de de Capinzal. (aprovador,
.

que, en.qu�nto não se ferirem no-I tl'umento de burla constltucIO- tem em seus quartéis apenàs as Aquele's que' já' v'iaja�am para sociais, sem que', a Assem- Tubarão e 'em Forqullhinha. 1a. discussão e votação do
vas eleições, o Estado de Santa naI, maquinado p'ara dei;xar aQ instruções porém precisam an- outros estados "mais civiliza- bléia I.egislativá tenha se Concliürido suas' conside- Projeto de Lei nr. 177/58 _
Catarina, terá vago o cargo de ,livre critério do ,Executivo, o uso' tes receb�r "Edu�ação". !los", ti\teram ocasião de obser- '

t
. -

d'
V· G d E t

'

l'
-

d d' h
. ,

I
' l1)I.anifes ado favor.avelmen- raçoes, o Deputa o Osm Aprova. a Résolupão da �Câ-

lce- Qve'rna oro s a e umae a ap lcaçao os In euos pu-
, Ele's :precisam aprender a cOmo var 'que e.xiste a polícia militar, ..._. '>f

------"--..
se dirigir a um cidadão com bôas popular e estimada pelo povo"

te' sôbre a criação, pOis a Regis pediu ·aos seus pares, mara de Chapecó gue altera
l maneiras pedindo o cumprimen- que são apelidados de· "Cosme mesma .deve obedecer. a .uma mormente os que se eneon- as· divisas do distrito de·

�������=-�====-:-�-=::::---:!:�-:-:-:::�::::-;=====::::'I ) to de su� órde.m e <l""'ois caso o 'e Damião". 'Le'
.

tranl I' h d
"

.,
.

-.. , 1. na . ln a e apOlO ao . "Aguas de ChapecO", (apro-
cidadão não queira' atender, de'Ve- QuandQ será o dia em que NO'ql!_e se refere ao Tesou- Govêrno do Estado,' no .sen- vado)
iriam pedir sua identiq,ade quan- nossa capital possa contar com ,

do então saberiam exigir o seu unia polÍcia assim," ro do Estado ha uma verba tldEr de que façam ser pres- P discussão e votação ,do

comparecimento à Delegacia de Os apelidos dados aos "Cos- v.ultosa para áquisiçj_Ó de tigiado ·0· Poder Legislativo, Projeto . de Resolução nr,
Policia.

'.
' me e DariIiãQ", são uma prova automoveis de passeios. O :pois o Govêrno vem dando 3/58 - Concede medalhas

O interpelado P!llo polícia não do carinho que ·0 pOVO Já a ês- Estado possui _ segundo o demonstração de falta de de ouro a bombetr.os V'olun'.pode se'1' provocado, como acon- ses guardas, seus p!,otetores. -

'I
. "

.
, , .

. p'ai'lamentar - carros de .consideral'a-o para' um Po- ta'I'l'oS de JOI·nvI·ll·e. (apl'ova-teceu nas u tlmas demonstra- AqUI ao, con�rarIo, rio chama- '>f

,

f
.

11 d N b'" 1958
! çõe·s.

.

,- ... ""'1,1 dos de "meganhas". .'passeios em demasia, que der, que,' ·'por fôr"a consti- ·do)
Florianopolis, Terça- ell' a, e ovem ro ue .... .•

'S

, �__,_______ _

No meu caso por exemplo; não I Senh,oreos leitores,. é evidente são colocados à disposição . tucional, tem a mesma vali- Discussão e vota-ção, da"

"AVISO A()S· ,," -(.OK�-U·M,I"'DORE'S DE
houve pedido de apresentação,' que tal situação pre.cisa mudar. dos .homens do govêrna, pa- dade que o Poder Executivo. Indicação 'nr .. 12/58 - Dis�, sendo eu tratado como um de-, (As.)

.

sordeiro ou um bandido a quem' Altamiro Ferreira da Cunha. rã servir às respectivas fa- ORDEM DO DIA põe sõpre a criação do "Ser-

,I!. Á'. ( ENG' '. 'R'RA,FADO"
I ----.�-_.- _. - _._,_ ...L._._·-,--,-----------, mílias em cinema�, e em 2a,. discu�são e vo.tação do viço Estadual de obras, sa-

VAI R I.,. CO'NFERÊNCIA DO' PRO'F. �(}LAND outras diversões sociais. Projeto de.Lei nr. 180/58 _:_ neàmento e recuperação de

Consi.derando o lamentável acidente ocorrido no dia CORBISIER, DO ISEB, Nj\. Mais adiante, a Proposta Aprovà têrmo de at:ôrdo pa- terras, an.exo à Secl'étária

29 de outubro ultimo nà Refinaria Presidente Bernardes,' F A C U L D' A D E DE D I�) i:'i I '.1" O
Orçameritária iJildica dota- ra' instalação de unia Esco- de Viação e' Obras Públicas.

em Cubatão, que afetou seriamente sua capacidade de _

.I!i ção para consêrto' de· au,to- la de Tratoristas' no municí,--' (apl'ovag.o)· -'"
,

proiHlção de· gáS liquefeito de petróleo;.) , . t
.

.

Dando sequência ao - ciclQ dé estabelecimento de nível de ell- moveis, São, poill, duas ver� -_ .......

"on",·!·derando que, para minorar as c.onsequenc'as do Confe·rências e Pale_stras que sino superior ,destinado ao es-
b fi li C'"

•

I
T •.

v·' \' , . as para uma mesma na. -

. 00$15 or'lo
,'.

fato, totna-se imperios.a uma. temporária. restrição no vem
.... promovendo, Q Centro Aca: tud:o da realidad,e sQci-ológic.Q- . .

dA' XI d F
'

d F
A ••

b "1" d f dade, o que vale, dizer q'ue
t:onSill1J.O do produto na região suprida pelas refinarias de :enllCO e' everelro, 'a .11- economIca raSI eHa e a orma- ,

São Paulo; 'c'uldade- de Direito, pl!tr0cinar4 ção de uma consciência nacional, ambas vêm onerar os cof:t:es'

,
0onslctera:ndo. qu.e as autoridades competentes estão mais uma Conferência, que se é' o meI.hor atestado de sua ope- públicos e cóntradizendo

envictando todos seus esforços no seIitido de ,assegurar' l'ealiz.a hoje· às 20,30 horas no ro,sidwdre' e de sua capacidade in-.
com os propósitos de com-

uma rlístribuição equitativa das' disponibilidades atuais,; Salão Nobre' da Faculdad: qe telectual.
pressão de despesas ,do Go- ,1

As empresas distribuidoras de' conformidade com o Direit�. <Desta ;fe1ta, teremos, Ressaltamos na oportunidade,
'Conselho Nacional do Petróleo, resolveram adotar as se- como conferencista, e'specialmen- a atualidade e a re·levância do vêrno do Estado .

guintes medidas, como imperativo do interêsse, ger8ll dos te convidado que foi, o I'rofessor tema escolhido pelo Pi'ofessQr. Continua:ndo na . apreeia-
d d t

Doutor Roland Albuquerque Ca- Corbisie·r. De fato, o N'llcionalis- ça-o' d'a'
.

im"p-ortante mate'rI'a,consumidores o pro u o: ".
.

'd d 43 valcanti Gorbisie·r Diretor Exe- mo BrasileirQ, é /úm fenomeno
1.0' - Restringir a 10 quilOS para 0 peno o e.

çutivQ do ISEB, Instituto Supe- de âmbito coletivo que não pode O Deputado Osní Regis re-

dias, a qUan�idade de_g�s a ser for:t?-eci!io a
rior de Estados Brasileiros que deixar de ser citado' ou e'$tu- .feriu-se às verbas destina

cada. co�sumldor de butiJao de ,!O quilos;
.

I
..bOl1dará o Tema-: O ISEB' e o dado, dalda a sua impQrtâncla, das à Oomissão de'Energiab - restrmgl.r a 13 quil�s para o penodo ,de 55 dial!i, Naciol1ll'lisJIW Brasileiro. seus fundamentos, ,seu obje'tivo

a quantIdade de gas a ser fornecido a cada, o Professor Roland Corbisier certá e seu sentidQ de defe'sa de' Elétrica, CELESC e Plano de

consuD).idor �e butij�o de 13 quilos;.
,

�' é' renomado 'filósofo e sociólogo 110SS0S patrimônio)! econômico Obras e' Equipamento, cons-

c -_ os pra�os a:Clma ser�o conta�os a partir das bTasileiro, tendo sua capacidade' cultural e sodal.
.

'-----..--.-.--- ,

entregas feItas depOIS do dla 31 pe outubro sido testada em mais de uma '\
! .• '

•

&'�" P'
,., , '

úl_tim0. ",'.. .. ,.' , '. oportunidade, além fronteiras pá- / S. Exa., que che:g�", .i!-. "(nossa»I' bU� �A � �Nao are�ldeJ: os �edldo._s :nlcla;rs d.e. fornecrmen- trias. Recentemente o Profe'ssor Cidade, pelo Convm't d"6' Consór- -

to / de ;gas, para. mstall;l.çoes adqUIrIdas no cor- Corbisier foi dil!ting,ujdQ;;po'l' de-' ciQ "Tac-Cruzeiro do Sul" ho,-
- rênt� mês.' .'.? . '.' _. ,i�';���'1.'��1�éfâF."p�ít integrar je, às. 10 horas da manhã,' será I Surgiu, afinal' na cidade
O Conselho NaCiOnal do Pet:t;o.!�g.:,.e�t.};" g��S!",·l('.::._Déregaça,o BraSIleIra ao C_on-. re'cepcIOnad'o no Aeroporto por· de São ·Sebastiã� dlo Rio de

e�t�ô toguWP9:�as:,.:p])(}Vidêhc�àS 'c�bivé'iír�para 8.'; 'selh'ó E�onõini�o da Oranização uma �omissãQ de dirigentes. eS-'1 Janiliro uma idéia dil�na' d..e
raplãa norma11zaçao do aba�tecllJl.eb,llo con- das Naçoes Umdas (ON,U). tudantIs professores, . e'studan- louvores: a de uma lei que
tando com a colabo.ração das demais refina- Sua atividade à frente do ISEB, tes e iJtelect.u'ais. congele os preços dos gêneros

.

rias nacionais. I ;
.

de primeira necessidade, re-

Apela:m, a�sim, as eIl}presas d.istr,ibUidoras
�e' MeI am I�'U'o

troagidos de algum tempo, dis-
gas lIquefeIto de petroleo para a compreensao , . pensados jiôbre êles todps e

de seus consumidores no sentido de restringir .. quaisquer impostos e taXas.
ao máximo a utilizaçáõ .do combustível até. que • • Eis aí uma lei eminente--

se normalize sua distribuição. ,.. (Cont. da l,a pág.) era um dos arrimos' de sua mente popular.
Pereira Oliveira & -Cia. da República. Aceitou ã,. in- velha mãe, E, para certeza Sem ela não adiantam ta-

Carlos Hoepcke· S. A. vestidura, como disse certa de que á missiva chegava às 'belamentos! Porque as tabe-

Irrriãos Glàvam
'

vez, justificando a sua ati- mãos de seu destinatário, las não resistem aos que po-

Eletrotecnica S. A. tude, tão mal cpmpreendida confiei-a, eu próprio, à dig- dem pag\ar mais. Ain$ há

A Modelar S.' A. por alguns, mais uma vez níssima espôsa do meu _dias, no Mercado muito em

J. Moura & Cia. para servir ao Brasil, pOis grande e saudoso amigo, 'em segrêdo, eram, escolhidos cama-

se o não fizesse estaria "fin- sua residência particular. rões� dos enormes, para0 uma

�AUISO'
"

.

··d· do o. poder civil e constitu- Passaram-se cêrca de ·dois encomenda especial de S.

I,
.

aos consumi o,.,
,

cional ep.tre nós." Viria, fa- meses e, em certa manhã, Exa;, o Sr. Secretá"io do Inte

talmente, a ditadura mili- aaro um- dos jornais do Rio, rior e Justiça. S. ElOa. que não

de gaTs engarrafado'" taro . De repente, passando em tlaz questão de preç�, pagou�

'.

.

.

Foi a êsse tempo que eu revista a lista de promoções I os a Cr$ 100 00 o quilo!

tJonsiderando O lainentavel acidente ocorrido no dia quis experimejl4;ar o amigo, do Ministério da Fazenda, o )liante dis�o, depois disso, o

29 d� outubro ultimo aa Refinaria Presidente Bernardes, que assim já considerava o meu coração descompassou pobre tem que.,. aceitar ca.

d t -..T R d
-

I' t
.. mario perereca, se quiser.

em Cubatão',' que afetou seriamente sua capacidade de ou or nereu amos em ce- e emoçao: a es ava a ml-

I
- ._.

h'd d d Daí, tam�ém, 'ae coisas im-
produção de gás liquefeito de petrqleo; açao a num, pOIS passou n a quen a

.
recomen a a, possíveis que por aqui acon-,

-

"o·nsidera'ndo que, para minorar as con.sequencias do êle a me distinguir de tal num dos primeiros lugares,
�

t
teceu; O apedrejamento do

fato, torna-se imperiosa uma temporaria restrição no form!j. que es reitamos nos- exatamente promovida. SAP.S por exemplo. Por que
consumo do produto ·na região suprida"pelas refinarias de sas relações çordiais. A prova que eu queria do ,)epr.edá-Io, se é ali q,ue os

São Pa-ulo� Interessava-me por' uma douto.r Nelleu Ramos ali se �reços ainda não se tornaraln
C�siderando que lI.s autoridades �ompetentes estão. promoção m?de�t� no qu�- encontrava impressionante- foguetes à lua? E mais; as

envidando todos seus esfol1ços no sentida de assegurar d�o, d.e funclonariOs do MI: mente. Aquêle homem, apa- acusações, pelo preço da car

uma distribuição equitativa das disponibilidades atuais; mste:lO. d?- Fa�enda. Pessoa rentemente inabordável, que ne, ao nosso honrado RoBerto
·.As empresas distribuidoras de conformidad� com o estrel�amente llga?a ao meu só '

excepeionalmente ria, .Oliveira. Que culpa tem êle se

Conl:ielho Nacional do Petroleo, resolveram adotar as se� coraçao� �r�tendla .passar possuía suavidade na almà', a liberação foi feita para o

guintes medidas, como imperativo do interesse. geral dos d� �scrIt':1ral!�o a ()fi�lal ad- e gep.erosidade no coração. BrasÍl, pelo órgão federal, in
consumidores do produto: ,

mmlstratlvo, n�ma llsta de Toqqei-lhe a fibra aquêles i tegrado de representantes de

1. R.estringij a 7 (sete) kg. para o periodo de. 30 de�enas de nomes ,de. todo O mais humildes CoDio eu, nãa
<

vário!! departamentos e entidà>
(tri!:.�-a·'aias, a ·quantidade ode gás a ser fornecida. a P�I.S. As vagas era:m, umas os esqueceu quando atingiu I does?
cáda eonsumidor domiciliar; ::.., seIS. talvez para: }I,I.':1�eros a�'�ais alto degrau .da Vid�1 X

2. Não atencl-er os pedidos iniciais de fornecimento de aspI�a:ntes e a proprlO Mi- publIca, quando '. fOI o prI- X

gás, para instalações adqlliridas r no corrente mês. I. nisten.o. da Fazenda, onde meiro magistrado do seu, Sem a lei congelado�a não

O ,Conselho Nacional do Petroleo e a Petrobrás estão \ me �UI lDforma�, pessoa,en- país. ! haverá solução.'
,

toma.ndo as provid�ncias cabiveis. para aL !:apida n�rmlUi-1 ten?lda � auto�lzada me. de-
Era assim o. meu amigo: Porque CDmapes e Corapes

zaéão do abastecimento, contando com a colaboraçao das sa�llmou. - .�ao tente .isso. doutor Nereu Ramos, cuja' nada resolvem.

dernais refin�rias nacionais.
" Alem do mais há e':l1Plsto- p�rda, tão estúpi'da e emo- 1 Ainda há PDUCO, numa. ci-

,..
.

Apelám, assimL
as empresas distrib�idor;)S de gás li�, lados de todos os calIbres. Cl�nante, c�oro c<?m as lá- dade ',brasileira, 00 presid.e�e'

quefei.to de petrol'eo, para a éompreensao de seus cons�- .
M�s, quando q�ero, sou gnmas mal� sentIdas. Vi'{a 011 diretor de uma Confedera-'

. mido:'es no sentido de restringir ao�maximo a utilizaçao I perslst�nte. EscreVI un;ta .car- ,eu o que Viver, recordarei çio Espírita requeria- um man

do combustível até que se normalize sua distribuição. i ta, mUlto breve, porem ex- I sempre a sua pessoa com o dado de Segurança cDntra a

ASSf)
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1.B.UI.DORES.. ,bE ·.pres,si.va..Entre as r�PidaJlI melhor da mi!lha ternur.�' e, COAP, por vir in.stalar-se nas

��"",
, .... 6,A.E?.Lrl�:w;:mr&!.1Q *�€)LEO" . ". .

Justlflcatlvas, que �ao to- ,c?m uma saudade que n'ã�.�an.ças. da !lua sede.
•
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, IA .: .. ,qoU1efCH;> ,�,e O tém_po , p�ec�os2 d9 ; fmâa.. ' '_. _'.' .,' ,.MOtlV:�. ne� _o
, espírlt�s

. ,
.

',,' C{�p.t" ,ubllca, 91-1 ("Vlda Doméstica" lp58.' 'ibalxaram," �.IUS,. dal �or ,fren:
ue protegida, �gosto)" "' _ te.,'. ,
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PAPA fAiÁ CONVOCAÇÃO A 15
Df DEZEMBRQ

CIDADE DO· VATICANO" nos,,'conforme fazia seu pre
lO (U. P.) - Segundo fon-j decessor. Milhares de romá
tes do 'Vaticano, o Sumo I nos, bem como visitantes
Pontífice anunciaria, antes italianos e turistas estran
do Natal, a data de seu pri-· geiros, aglomeravam-se sob,
meiro consistório. a janela, alguns dos quais,
Conside.ta-se fora de dúvi- dando vivas ao Papa. Pou

da que o Papa João XXIII co_depois de meio-dja, João
realize o consistório durante XXlII

I
assomou à janela,'

os primeiros meses de seu
1 vestido de branco. Suas mãos

pontificado, a fiIJl. de preen- , fizeram o sinal da cruz, dan-
.

cher as vagas existentes no
.

do a benção aos peregrinos.
Sacro COlégiO dos Cardeai!). I O Papa João XXIlI de,s
Atualmente há 52 Princípes' ceu hoje à cripta existente
da Ig�eja, quando, seu total

I
sob a Basílica de_São Pe

deV'erra ser de 'lO. ' dro, na qual estao enter-
A agência de notícia ita-'; rados os restos· de Pio XII,

liana, Ansa predisse que o
I à fim de orar diante de seu

Papa fará a con.vocação a túmulo, exatamen,te um mês
15 de dezembro próximo. após a. sua morte,. Durante'
:0 Papa João XXIII apa- sua visita de cinquenta mi

receu hoje à janela de seus nutos à 'Vasta cripta, o Su
apo&entos, que dominam. a mo Pontífice se deteve para
Praça de São Pedro, e .p"ela rezar também diante das
primeira vez concedeu a bên- sepulturas de Pio X, B��e·
ção dominical. aos peregri- dito XV e de Pio XI.

x

Acôrdo

REVISÃO
Petrolífero
OU GREVE

BUENOS AIRES, 10 (V. novembro, iniciar a revisão e

A.) - A Juntà- Diretora modificação dos contratos
Central da .Federação· dos mencionados nq ,item pri
Petroleiros Unidos do Esta-. méiro; 3) se até�' data re- .

do, intimou, ontem, o Go- feridá-não fôr c1}.mprida a

vêrno, a modi�icar os con": exigência, será decretada a

tratos de explor.a:9áo do 'pe-. greve geral em todo o país,
tróleo, assinados com fir, por 48 horas, findas as quais,
mas estrang�iras, �t� quar- 0/3 operários voltarão, ao

ta-feira próxima, ameaçando I trabalho mas ficarão sqb
desfechar a greve geral no

I
regime de greve, durante

país. por '-48 'horás, caso a dez dias.'Firido êsse prazo,
reivindicação não seja aten-; se ainda não tiver sido toma-
dida.

\;.
I da a providência exigida, o

\ : trabalho. será paralisado em

A resolJlção f»i votada de- tôda; a naçã,o por 96' horas,
pois de longa sessão secréta, em periodos. sucessivos, até
constando dois seguintes a colimação dos fins a at1n
pontos, . depois! .

divulgadOS: gir; �) a greve só poderá
1), Não aceitfl.r\ os contratos. ser· interrompida pela Jun-.

�etr-t)liferos qu,. concedem a ta Diretora !Jentrâl dQ, SU
firmas estran�Iras o mane: PE; 5) no caso de haver
jo dos poços da produção; mobilização militaI.' ou de

f,),.}�H�à�\,Q{q(ijv'êtri.ó.;a,<àté ,·J�Eções
'à< zéro·.,horas "�

_�:,,-r_\l.fi::.' �(':-<f�-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




