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"''"7''" Na "MANCHESTER" calar nense: "t.��_j

�ra'��A aQ!�!a' ',pelo crime de -ter ��!��i�I��M m�' fr�:r:!�����::!ç:.::�:t��
o 'me,;'cl'ime? POI' que isso, se-! y'0-u'ta�e � �oYo"

trou a repulsa pêlo gesto Ineon-
nhor Ministro? Acusaram-me êles "

'

,

0-
f ld i' s

"'e ter éometid.o um crime. O ! .

"

gruente, [rre letí o e cr nuno o

u. dos que ar'rastaram os seus com-

'crime de ter chefiado o movimen- I
panreiros de farda para aliviar

to' de 11 de novembro, que visa-I' a sua culpabilidade no atentado à
Vil pura e unicamente, garantir b' díscíullna e às instituições,
a causa mais" b,ela que ,há n,o, tes dos gabinetes da Aenonáu- f" '.

'd
.

Qual fOI' o cri'me? Por que is-
, • o IcalS superIOres e colocarem '

"

regime democrático, que.fl � di-
tica e da Guerra' desenrolou-se o

- ,
.

h M'" tro? Acusaram
t id dã

� ,acima dos interêsses da Pátria so sen or mrscro-r ,-

'1'''I'tO do, vo o, em que o CI a ao
ato de tran,sml'ss'a-o. AssI'm' falou ' "I" dto etído um cri'�

os seus sentimentos pessoais, .ex- me e es
..
e' er c m

_,
-

. lil'1'emente, escolhe os seus di ri-
o general 'I'eíxeira L'ott" I O d ter chefiado o

.� ., travasando seus ódios e 'compro-
- me, C,ru!le e

'. -; '

g,,"Iltes. Este" senhores brígadeí-
_ 'Sr. Ministro da Aeronáuti- metendo e coagindo os seus 'co- movimento de 1 de novembro,

rils, é o meu crime, o crim,e de
ca. Antes de transmitir o cargo mandados a assumirem atitudes que' visava pura e, "únicamente

que estou sendo acusado em' tôda d M" da Aeronâ ti '" be"'1 qu
d d ld d

e íntatro a �ronautÍ<;a, cum- 'contrárias à formação militar, garan Ir, a ...ausa mais ,,� e

a minha vi a e SQ a o, porque pre-me o dever de relatar o ocor-, Nessa situação sr, 'brigadeiro há no tegill1e democrático - que
meditei pensei e resolvi ficar rido nêstes breves dias. Se por Melo não che'gue'I' mesmo a to'_' é o di'reito do woto, em (IUe o

ao lad; do povo, garantindo a , 11um lado, tive a ventura de eon- mar Iníclativas porquanto rece- cidadão livremente eaço, ie .98.-

posse dos eleitos pela vontade 50- viver mais' intimamente éom ÔS bl-o apôio integraL'de brigadeiros seus úiri"e.1Les,
'

��L 0 (;)11':1')I::l da Socie- e festa .solene, assinalando o sul do BrasiL Dfa 30, encer-
.l>erana dêsse próprio povo _ dis- integrantes da Fôrça, Aérea Bra- e comandantes que tornaram a Este, senhores brigadefros, 'i: dade Ginástica de Joínvílle, dia oa' fundação da; soeíe- ramento da- Feira de Amos-
'e ontem o general Henrique' 'I'ei- '1' b

' 'd
.

t' d I' d "- d t íod t d d'" , SI erra, rtgadelros, oficiais su- decisão de punir aos que confir- o meu crrme, o Crime e ,que es a sen o rea Iza a ua da e, Nes e mesmo peno o, ras, on, e uma gran losa
'.xeira i.ott, minlstro da Guerra, perlores e ofíclalídade notando, a t 'do u ado' in ''':a _' '�,' i 'k. t" tarí n a t

.

1 E íção FI'la EXposl'ça-o I d t' Imavam suas adesões a um me- es ou sen ac �
.

c .�� .. "nGl.·lC"1:CS ih' C.1 anne se era ,ugar a XpOSI - n us na '" mos-
ao relatar para o b rigadelro preocupação de cada im no cum- mórial que acusa o. govêrno de "minha vida de' soldado, - porque .' Ia '

Feira de Amostras com, télíca Estadual, na nova SI7' tra o poderio jíaquele . setor"';ancisco Corrêa de Melo, minis- . .l.t ,- .

I
.

f'
-

o -
-

�' prímento d,o �ever, procurande] ter atendido aos ditames dos co' mem el, pensei e res� VI rcar a uma grandiosa Exposiçao de da 'Sociedade, Nos dias na 'Manchester" de Santa
"tI'O da Aeronáutica, os últimos

em cada atitude, em cada gesto, munístas nomeando-me ministr-o lado do povo, garantindo a, pos- 'Industrial que, ,-a partir -de 1:.1:, 15 e ,16, ExpOSição de oatartna, No que se rela-
acontecimentos no seío da FAB,

em cada decisão colocar bem al- da Âero�áutica: -, se dos eleitos pela vontade 80': 58, será realizada anualmen- Ftores e' Artés' (EFA), na clona com o problema' de'
O discurso (que O JORNAL ta- to o pirestl'gl'-O da ínstttuleão a O ' A berana desse próprio p'ovo t' t ,.

" .. ,

E H 'L 11 13 h d C l'
-

d'

_
s responsaveis por esse me-

. . e nes 'e mesmo mes. m arn1QnIa yra, e ,a- ospa agem, a om ssao e _

� quigrafou 'e', publica abaixo, de- S B' del
, A' "'_que pertencem, honrando as tra- mortal, procurando atingir o r. rrga erro, aqui, '

na ero- comemorãção
'

�o -1 .0- Cerlt�- presentação �à'; ea'rgo':' 'dos ÁGomodaçã,9, dUl'anlit: .os fes"::
pois de subínetê-Io à confirma- dições da Fôrça Aêrea Brllsilei- p�esidente, a mi'hha pessila" e de, njutica .. qUase que �a_s'ua tota'li-.. náJ;io" - daquela, 'Sociedade, melholles , ginastas.. ,'slJ.iço_s, tejos< do 1.0 Cêntenário daçãQ' do gene�al Lott) foi, pronun-

ra, mostrando-se cumpridlOl;,es de V, Excia" esqllecera.m o mal que
dade �e conhece, pois muitos

um va..sw programa foL c.a-, que vêll1 ào Brasil em ,cO- Sociedade Ginasticá"de Join-ciado no Ministério 'da: Aeroaáu-
suas atribuições a fim de que a poderia advir arrastando com-: dêles' conviveram comigo na Es-

prichosa,rnente elabarado, memoracão aos festejos dô )ville, flc1C'ionafá' ii. 'ruà"Prin:.. '

tica, na ceriniônia de transmis- dl'SCI'pl,I'na foAsse' bem observada, h' , d'f d . cola MI'li'tar como ajunos como, '" � " ,- '

__ ', ,', '

pan elros e ar a a uma sltua- , , 'inlClando-se com a Semana primeiro' centenario de fun..: 'cesa Isabel,- -168,' t"'lefone '

são do carg.o ao titular chega·do ' , I d dos Co ....

., -
-

d
" ppr outro lado, entr�tece-me di- ção mais grave do, que êles pró- co egas e como

� cO,man a
'_

-

de f�stejos ligada ao cente-', 'dação da: Sociedade'
.
Gl.nás- 419, Desta maneira, càso o'horas ante's e sua viagem aos

zer a V. ExcI'a. que alguns ele-
' '.

d 'do nhecem bem a minha forma"ao -'
. , prlOs Imagmam - o escre ItO " '

ná�'io, 'com a inaugura'çao' tica de Joinville,� Dia 14;,' visitante, não .conseguir a..eo-Estados Unidos.
.

mentos tentaram denegrir o pas- da F.ôrça A�re;;'BràsÍIeira.
-

,Saoem d.á
�

'minha intransigência da Ft'ira, cu� encerramento I
grandioso :'baile, na Ligª, r.tr" l1'l.o.dação em hoteis, poderá''fZ'1:, Com a presença de brigad�ir9s', sado da FAB, da qúal V, Excia. - FeliZmente Senhor Minis- no res,pelto que ptantenhoj aos está marcado, para o, Cl.ia !,Sociedad�s, dedicado, aos dirigir-se' à conússao supi-a-''generais, oficiais superi,ores das é chefe. O que mais me surpre-, tro eu tive aqui' �a Aeronãutica superiores hierárquicos, qua ida..

30 d t D d "t t
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,es e, ,e acor o com o
I
VISl an �s e rep'resen�an es tI a a" que lll.poê e ené:i'e-"auas armas,' me USlve' lD egran-end,eu foi a atitude de certos o. apôio da maioria de brigadei- e prmclpa o nu I ar.

progTam,_a elaborado', muito da Suiça', Alemãnha e No-' reç'os para ac"''''''odaçoe-s-Senhor Ministro é om 'triste- -

I
V1..

za que tenho qU� relatar a V, embora sujeito' 'ã sofrer' al- ruega, paises' donde vieram: ''tambem em residênciás par-
Excià. o ocorrido, t,erações em>dat,as e horá- QS fundadores da cidade. ticU1ares. Esta coinis�ão tem
. Depois de quase três anos da rios pr6V\StO.S, a

.. 16 pr9�!l " o ,máximo prazer em servir
anístia ampla concedida pelo go· será �,�ncerr8:d� a_semana Di\ts 8, ,9, 15 e 1p, 'a 'gran- os -que a procurem, poi�' seu
'vêrno foi a primeira ocorrência dps festejos em regosijo -,ao de FESTA POPUBAR do Gi-· ":.único objeji-vo visa acomo

indisc'iplinar' p-raticada por
\
mlli· centenârio"' da Sociedade Gi- nástico, -,conhecida .já há· dar, dá melhor maneira ,pos

tares que, }leIas suas 'palXoes, ná;�tica, com Missa Campal, anos: cbnio o maior festa nO ,sível" indi�tintamente, .t9dos.

·�:=:=:s� c<!l�lpanheiros e CD.

A'RGE."iTiNA"ai."comercíãrcom(H'INA' ü�:!��i��D�,J3��Y,I��'E' doloroso, sr, Ministro, 1)ar8

mim" ter, neste momento, que Report_al�do-s!l' _li no�ícias _

de iá e'xportã em 'quantidllde§ apre-
9 de març�)' �e 1851-,. :' ap�l'- ,

fazer êste. relato mas ao mes:mo fonte oficiosa dadas ,a conhecer ciáveis, Por seu turno, ,a Argen'- tou em, Jo�nvll�e a pnmeIra
tempo, também �er'Ve' pará. assi, ! há p�úcos ..aia� em Bue'i1o.s Aire's', tirra fornece'ria 15.000 toneladas, .leva -

� de ,colonIzadpres que
ualar qU,ais são os elementos q!le, I informa o nosso Escritório, Co- de ex�rato (j.e' q�ebracho, por deu à colônia 'O ·nome de

____--� �,__"':;'_' .. _. ,

investidos_de autoridade, procu-I mercial da Capij;al platina qúe ,.a.no, e ail.!da _trigo produtos têx- "Colônia: Dona Francisca" e'
EDIÇÃO. DE HOJE: 6'. '�âginall - Cr$ 2,00 -,- FLORIANO'POL 1S, 12 DE NOVEMBRO DF. 1958

- ram incutir no-e!Spírito dos inais ...repre.s1!ntªl).te� , àrge'lltinos' estãQ teis' e couros, ,

' -

ao povoado o de "Joinville",
, - ", ,� ,

�

• i.. �, r, .

"

"
_, /D.oços a indisciplina, e salientar I negoci,a·ndo,.. c0!ll autbridades' 'k:le., O fato' de' não exi'Stirem ainda em homenagem ao Princ\i-

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

r-lOS
que 'zelam pelo ,bom nome da i Pequim, o e'stabelecimento� de ..relaçõlls diplQmátiéas entl1e os'' pe de Joinville,· Para argu-

O d d '1958
-

gloriosa Fôrça Aérea Brasileira, 'uma cor.renM -d'e inter)<âmbio co- ,d·ois 'pãíses não impedirá o es- lho cie seus filhos, é a "Man-

.,' ra�·. 'or --'e" :,' .

'

,_' �21
que, apesar de nova, tem_ reais j meic4al. Calcu'la-se em q.uatrQ. ...mi- tabelecimento 'de relaçõs comer� chestElr" um dos maiores'

",

, _

,,� �érviços prestados, à Pátria", 'lhõe:s de dólarés a possibilidade ciais diretas, evitando-se assim a' muniCípios 'em 'sua-
-

eXpl''eS-
" �

4S palavl{as' d'o general Lo'tt de ,fornecimento de mercadorias venda 'indireta de produtos ar- são" econômica, apesar de

....

.

BÊNATO B'ARBOSA ]]aõEluf'iro", financistas,. professores uni- (� foram efusivamente aplau:iitlas �al'a cáda uma 'd'as partes'.- O goentinos .a() me·réado chinês, atra- ser um _dos menores 'lÍluni-
Um do.,; rn-afores títulos de

'

cultura '(Icr:ütúrio.,;,_ iécni�os ,e, jornalistas, passa- '" por, tôda a �s�\stência, que ,o 'país asiático pode fo,rrlecer ferro vés do Uruguai e da Grã-Breta- cipios etn extensão territo
que se pode obter" neste' P:f1ÍS, .é· o diplom� dos todo» pelo crivo de rigol'Q.sa :;;eleçã'J, (�abra\lou, fe·h�Jtand�-o pelo dl�-_� em baJ.:ras, produtos químicos e nha, como vem aconteêendo úl- rbL Um ef'iciente siste.ma
da Escola. .superior ele Gúerra, SI Deus 'p.:ra, ;�e S8 formem as turmas qlle, pelo�" cursQ.,

,
' maquinaria pe'sada, produtos que timamente', de comunicàção, com trans-

�:o�S��SS�ec:a�-�!:i�;�§e� ��e��J;�r:eljuJ��� ���,����,��;�;O ;rl!;g;,re;el,�e��ni.sO�:Ií��!���! I' 'Lei '-do�"'Tó-q-üiiinat.: SUBSTITUTIVO GAFEZlT,O.· �o���csfe����i����s, ,e ����!�
.';'" ge��r,��[:e��.t��o'�'l:�wressao, Qe'qu�, �,/�a,aOl' :.o:num: o�·,.urna }lI:�ha cJ�',flut�a:'-V'I' . ,�. '_:, ." ',' '".:.", fa�:t, ponte de llgaçao de

eH ,e,l!t l�Clalla�,.pe-lo," .Est��;..,..,q�::>�.al1f:�,"':::'YJ ,110 t"d:J.oacom >a.iij:;_equa,çoe...�,,�f!,Çll?plM-:S. ]!', �IO _� ..

11
, ......;VA '_ Os ,1!nten, ...quil,lllato, ?..nt��". aprovad6�.,n<a, AGOllA 'COM NOVA JomvIlle çom putros pontos

{,a
. al�l�a(, q. -eonqmst"lvc:l:e :tao :",!l.-ntl?í'êfti-=>' ::-��"'O��;<"{'''���'''''' .�' " �',

- .•� � " ai:me'llt\,liI�rentre sena:d9J:,\!,S.· e -�e- eO,iUis'SRQ ele Constituiçã_o E!' ;r�s-'�', ":�';;' 7 . J::.MBALAGEM" :<to Estado �'do Bras.d, car-
nado, laurel. A Esoola S:u_penor de 'G:�el'- Nc::I.lSi) . fl.ltQ..nJ1,:$g1-;:,;:,����r c ',-'; ,$llOsl,�n(!lal ti..Q.a,f es!;_abe'lElçe que nas l.ocl!,�oes, � C .L ' : l'eah�o a nqueza que o seu
ra _forma' realmente as. fnelhores e_qlu:pes p'fecl�a . agraqar' a .....mnguela· �O.,·�I�1! '.,fi .re'Sidênciàis ."'é att'tori- , , lab,orIOso povo., produz..a

'

"' '/ � , •
-
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". do Brasr!. E' o' cuidadoso preparo das le- -amda Mi, conmçãtJ 1n1a1'l'êrtt-esSãú1tHb1n'eb '
, <ih�

o

i"r
.'.

ll<:;j'4Q�tl-: '''. "
, , ,

,� ',O Parque Industrial de
gítimas e):ites diiigentes,�' São debatidas, de responsabilidades � ali;i$.si:ri:l�-sr 'pIiilÕCUPlil.; �', !l- � CÓl11iS:Sã,()� de ,_

'"
/

_

's '"vl
, "l�rit;:'l',�l;;,�.':�:;';-' �� ",...� 5''-:'':fojll;'''iJ1e::Ç' e,OHtp6sto�de'mais

�' as mais belas teses d� organizaçãe n!tcio- dos C0rtl um padrão. diferente de estudo, �1 Justiça aa. CâmaIJa do'S <.J}.epu-ta- bro pe' 1'956, "nas sElgl!.i�tes bal1es: � '�IIN., � -:j'�d'e·-�:S5,',1Jjfj.9t'iC:As,';,. épredo.Jl1J,.-;;.,._,
nal, submei.idas ao processo de oralidade. Não se cogita de partidarismo. De gover'"'' dos analisou um substitutivo, ,a);- Até 100% para os de 1'2

SEM'ANA DA ASA
llal1GO as llldustrias têxteis, �

Passando em r{;!vi&ta oI? quadros'de nos- nismo, de lJ.ão-governism� ou m�smo defJ te'lldo sid-Q relator da,maté!,ia o anqs o.u nuíi,s (contratos até'!n '
.

> ao d(: prQdütos alimentàl'es,
sas leservas de--ordem técnic;:t, sentimos a anti-governismo, Trata--se, em: verdade, de d'éputado Abgual' Bastos" Ho_uve de deze\nbro de 1944);

"
"

,

.

·.':J.s metalúrgicas, as de ma-
presénça da EscQla Supeiior de 'Guerra, un:a elitE' que, plana muit.o alto. uma redução ® _200'% na base �)' _ �té 50% para: o� de 7 No, cQI1_C�l'SO real�za.do �o RI.o ,deiras' e mQvei:s, as quimi-
que é o laboratório, por" excelência, para ' _--,. t� .

proposta pelo, Senado Fede'ral, de- anos ou mais de tneno.s de' ,12 de decor.açoes de· Vltrmes alusl- cas: e farmacêuticas e inú--
o preparo tlie gerações condutoras, Daí,.. a importância de flue se .reveste, J!V?ndQ o �;:oJet\>, �er aprovado (contratos de. 1 de j.aneir.o de vas·a "Semana,da'Asa" coub� à ;.meras outras. O �omercio,

I anualmente, a escolhál do orador da tur- ,pelo plenal'lO dã Ca1!la.ra dos De- t945 a 31 de dezembro de 1949), ORUZEI_RO DO SUL-o 1.0 lugar. dé mercadorias constitue
Um business-man, com a esclarecida ma da Escpla qup�rior de Guerra" Verifi- I

putados,
.

a vigorar na, data de ol
-

'_ , Tom�am �arte '110 c?ncu�so co.m-I uma das maiores atividades
visão do capital, refletido_nos índicés eca-se tomat.;la ,de posição, para a aferir-se '� seus. reaJustament?s fiXados.a eL _ "ate ,25% para Qi de 5 panhl'a,s a�reas, naCIQnalS e lll- econômicás' do. municipio,
gráficoS do bem-êstar social, _ José Ben- do merecimento de quem deva ser hon" partir de � d� abril, de �959,. anos OU maIs e de ,Jll�nos, de 7 t�'rnaclonals q�e co?peraram as-

que exporta para outros mu-
to Ribei.ro Dantas '_, terminando brilhan':. radD com tão elevago ;galardão; Os diplo-

. O S�bStl:U�l�O �o prQJ:to �ue '(c,mtratos de' 1 d'e, ,Janelr.o de -s�n\ para ° b:r:.��hantlsmo das fes,�' nicipios
.

e Estados a sua
temente.o curso, "for escolhido orador 'da. mandos do corrente ano se fixaram na fi- prorroga a vlgenCla d.a lei do m- ,,(950 a Z,1 d,e dezemblo de 1951), tlVldades d,a

_

Semana da Asa.
produçã9 e recebe as maté'-

turIl1a de 1958, Na p,i:es�nt'e,., cO}ljuntu.ra, gura, realmente marcante, do direto,r- ::::;:;.:;;;;:,:....:::-:-:,.�,-_ ...• -��:r .. ;", .......,,""_ � .. , �- - ,:�\�._" .,' • �'''',:,-' _. " �".. � ."""-���._��"'_-_-.-.�." rias primas que se destinam
,m, qu, ° mundo vivo ,oh ° uopl<mo do p",'d,nt, da,C"""lro do Sul: Ao seu � SE''''''OU'N'" I' DR:,"'I ).' ao seu consumo. Para o co-

econômico; em" demanda d'a paz' social, a idealismo e á concepção dinâmica com •
. mercio de, âmbito local

concepção' -eapiM;l,ista perdeu aquele t'eôr que enfrenta a realidade da vida, deve o. .; � acham-se registradas, �a
individualista ..de lucJ<o imediato,. para se Brasil; em grande parte, o reavivamentQ � .. Prefeitura Municipal, m:ais
impôt fôrça de realização, Homem de em· de sua geografia física, feito pelo espaço, >

A�U' rIOfl,��,,'��i..J'?I'�';,·'·L�M�" H"118'}�"""I�"'OI'"
� de, 1000 organizacõ� e es-

'...., presa, presidente da Cruzeiro do Sul, preo- através das rótas de 'seus apárelhos. A. � • flil
_ _

i taJjelecimentos.' É
�

elevado ó
cupá,.se o' dr. Bento com a política do in·· CI:uzeii'o ·do Sul não é ,negocio, subordi<�' '. :: núm�ro de empreendimen-
ve�timento, que se con'stitue a fórma'mais _nado a um sentido de' estreiteza e de 11- V I .' tos de iniciativa particular
elev.ada da socialização capitalista, favo, mitação, Ela é coisa ,diferente, O grupo�, 'l': çomo provam as inúmeia�

d
' ,.

f d TAC-CRUZEIRO, DO SUL, com o dr, Bento�'
O seu Partido Tl'abRlhirta Brasileiro, ilustrado' Professor, já está bem

'.' indústrias existentes e, comorecen {) ao maIOr numero, e azen o pros- '

c�escidinho, Já superou ac'uels fase em qué 'seria desalmada impiedade meter- � bperal' os que maI's trabalham e produzem no Dio e, o Professor 'Ferr,eI'ra LI'ma aqUI' � I.
�

"
em registram as estatistl'-

" , . -

. �,

� lhe a palmatória nas frágeis mãozinhas ou a chinela nas 'róseas nadegazinhas. f'
. .

Os anglo-americanos possuem desig:aati- em 'Santa Catarina, se' chama inv�stimen- t1

!
Muita arte êle andou fazepdo por aqui, impunemente, 'sem ralhos ou pu- .� ças o 'lclals. Tão alto grau

:vo proprio p'ara' êsse tipo de homens. São to, no seu- construtivo e realizà;dor' con- �� xões-de-orelhas,
'

" de iniciativa particular que
.
os "promotores'. COrri essa-'alta' consciên- 'ceito de expansão 'econômica, Na noi,te de'� -' " . � caracteriza o povo de Join-
cia

. econômica, estabelecendo eqUilíbrio hoje, no Country Club, nO;'Rio, _será ofe- i.� �gora, na adolescência, que é a içiade perigosa das "rapazíadas", sendo • v�le, dificilmente. será.. en-
estáy:el,' entre o Gapital e o trabalho, e com recido ao Orador de 1958 da Escola Supe- já imputável, merece lá algúns contatos.. com.o rabo,-de tatu. �, contrado em .outro centro
prOfundo ,conhecnnento -do. setor de avia- rior de Guerra uni' grande Jantar, Altas

Não se diga que o m�todo é antiquado, -Isso de conselhos, para crianças � do País.
ção comercial, ingressou êle na 'Escola Su- patentes do Exército, da M,arinha e da

. mimadas, não corrobora: Dá. mas é em juventude tJ:ansviada,
,

,\

( Visita Joínville e conheça
perfor de' Guerra;

" Aéronautica, diplomatas,'- homens da alta E o petebezinho catarinense viveu atê' agora como filho, único, cHeio de
� o municipio que conta com

finança, profissionais liberais, elementos v.o�tades e. bri�quedos, Ora corria para comer doce' na casa da U.D.N., ora fugia .. cêrca oe 25 mil bicicletas
para os lanches do P.S,D. ,

•
d' t 'b

. ,

,Nos debates e nas mesas-redondas, nos· do ClerQ, da Magistratura e da' Universi-
. Todos lhe perdoavam as traquinadas, O Saulo _ pai-corUja _ mbito preo- � IS ri uldas entre os 50 mil

quais tomou parte, !:l, onde, como de dis-. ,daqe ,se .ac';lrcarão desse brasileiro. ilustre, cupadq com as conjunturas sociais, políticas e econômicas, deixava-o no "laisser �
habitantes. Em relação ao

posição� regulamentar, foi duramente sa- desse admiravel diretor de empreza� dono .

faire", O
f

Carlinhos, compO,clre da' U,D,N., não ralhava com Q -pirralho, mesmo I. número -de habitantes é
batinado, o'ãr. IMnto se afirmou tão for- de'irradiantEl otimismo, para lhe'dizerem'

!'
Joinville a primeira cidade

temente, impondo-se ao plenário, com tão que o Brasil prosseguirá, enquanto dispu- ���o:�d�U�r: ����� de Getúlio criou um caso de família". Ao pequeno traqui- do· mundo em número de
sólido e sério conhecimento dos problemas zér de um estóque,-- embora pequeno, Mas, essa fase feliz e soltá 'da aurora da vida, passou! bicicletas, seguida de, Co-
de organi;>.:ação nacional, não sómente pouco importa -, de homens da fibra e � .' O P,T.B, agora já vai aos bailes .sózinho, Já tem gilete para raspar sema-

pennague e Amsterdam.
contidos em sua área de trabalho, que, sem da raça do dr. Bento. 'Preso ,aqui ,.pelos

I
nalment� o buço. l

--,..,. ,- ..

o sentir, PXIlSOU "a exercer verdadeira li- exames de minha Façuldade, impossibili- É a hora de chamá-lo às falas, de assumir responsabilidades, A-hora: de l
. C O," y,I,:I_ E

derança. A Escola S\1perior dé Guerra tado, porta:nto, de' rhe incluír entre os ·comer as castanhas que os o'littos tiram do fogo, se foi.
.

� n II
reune militares das tres armas, diploma- ofertantes do janta;r dó Country, alio aos Voltemos, 'em 'rápida digressão, a um episódio, O saudoso Presidente G.e-

� ,O Instituto de Cultura H�pâ-tas, profissioqais liberais" economistas, meus os yotos' dos que Q" saudarem. ( túlio, no patriótico empenho de auxiliar os lavradores, alí pelos idos de 1952-1953, nica ele Santa Catarina tem o

�.:!·b%%$S;%%�Sb%%nS%n'Pn"%S$nss%%uss%S%.npi;�;:t':}jj,ns�!!!? � :�����ó�móe�;:�ac�n�����s����::,sS��:s7i�va��:�ê-��� pee::e��:r-����u���:: c�� ":�=��:te:r::e�lo�7an��:�!:a: t:�
carinensEls, Aqui chegados, por intermédio do governinho Bornhausen, foram í

das _as pessoas interessadas, para
todos esses veículos' entreguer. aos cabos eleitorais e aos revmos. vigarios ude- um pequeno curso a s�r ministra-
nistas! Lavrador ou colono não viu jeep algum! E o P.T.B" de camarOte, sem

I
do pelQ- ilustre Profesor MANOE-

"
um, pio, ou pipio, ficou omisso, A medida 'sadia e oportuna do seu Chefe, aqui

LITO DE ORN'ELLAS ex-cate-

� •

poritizada, virou chumbo sôbre cortiça, sem um protesto trabalhista! drático da nossa Fac�ldáde de
� Agora;, outra vez o P.T,E, se faz graxaim, no c:aso -dos aumentos, da megera

- Fjlosofia, autoridade, braSil�ira
Elffa.

_

. em . assuntos relacionados com a

No acôr,do politico para a eleição presidencial, o Ministério da Agricultu- � I·CUltura de h�span9-américa. ') Tal

ra tocou ao P,T,B, Ele ªli mar,da e desmanda, a ponto de, na véspera do último � curso, 80b o �ema: 'Os cronistas

pleito, quando ainda em vigor o protocolo P,S,D,-P.T,B.,·haver demitido vários .,de lIispano-américa B,uena:Ven.
1, d d f

-

'E t d I

I
tura salinas y Co'rdova" seráa la, os as unçoes, aqUI no s a o. ,

f 't 1 t composto de três aulas nos dia!1Por orça reglmen ao. os aumen os da Elffa dependem desse Ministerio 12, 13' e 14 do corréitte' com iní-petebista,. _ , cio às 9 l1II()ras da manhã no M'U-E cada vez que a repelida e odiosa empresa solicita ,aumentos', o 'Ministé- -�eu.. de Arte Moderna à 'Rua Te-

,

rio do P,T,B. os autoriza! E o P,T,B" como tem reagidO? Assim: na moita, que as : nerit(\' Silveira,,, n.eilta' Ca.pital.
culpas são atiradas sôbre o Presidente Juscelino!

1
i Ficam igualmente convidados

Meu caro Professor Telmo Ribeiro - estará isso certo? Não acha que o·. para- a conferênéia que o iltistl'e$ P,T.B" taludo como anda, c!evp auxiliar o povo na luta contra a carestia? "ornem cOO letras do nosso visi.

� Observe, ProfessQl': no comício que p�'ecedeu ao quebra-qqebl7a de quinta- -

.
nho Estado pronullcia,l'ú sál.l'ldo

I feira �ltima, o conspícuo
.. d:Pl�t�do pe�e�ist,a, Colodel, deito� o verbo àS massas, à� 17,QO horas no m.e�lno ro�al

. .; ,esqueCIdo de que o seu MIlllsteno, o Mmlsteno do seu PartIdo, era reu naquela 1 sobre o tema: 'Isalfel a' CatóIlc,", ,-

I
. t

ed' li

. ..!:. reumao"
_

, '"
" ,e a pr estinação histórica da

1'0, ,Essa dem�g,ogIa, pode ;,udlr o povo uma ou duas -vezes, mas o pote de Mar-

j
Espanha". ,Nestll ocasião serão

;, ganda tanto vaI a fonte .. , entregues diplomas lIOS alunos

'I':
Não acha, ilustre Professor, que está na hora de mudar? Corajosamente, que freq,uentaraín e es� con.

� sem fuga das respqnsabilidd._sles, sem tape�ções, sem medos.
.

cluindo c�_r�� -de �..� Lite-
> . Cordialmente, ,for ever '. ,ràtura�..; �storia e Arte ,'da Espá.
,� �,._.._ _.,,: _ _ _._ _..�..� _ __ :...�!��-�!!!oN"J'9h-",.,..; -;......... j ;:�;�:!:/ Institlito de CultUra

'.

ANO XLV _- O MAIS 'ANTI GO DIARIO DE SANTA CA TARINA _ N,.o 1 346 1

Oferecido em um-a seleção de 10 modêlos em ,três séries Ranger, dorsai'l'-e sedàn.�
rurais Vill.ager _ o Edse(1!159 ,apresenta car!Qeeria.� totalmente:ftov'as em desenho

"" Na' totografia vemos um sedan Corsair .(esquerda:) quatro porjas sem colunas e

"'+ "',: '�,',
.

"

�um �_'.l�a;ng,er. �ilif:ét-<t.' .��tro PQr-t�s, ,: " ,_ ,

"'" •• ;iI.

A partir deste ano, será realizada anualmente no' mês
'de novembro - Feira de 'Amostras, Exposição' Filàté
li - Estadual, Exposição de Flôres .e Artes

"

"EFA" e a

tradicional Festa Popular do Ginástico � Comissão de
Acomodação acomodará, indistintamente, todos os visi-
tantes Apresentação dos' melhores 'ginastas SUlÇOS
que vêm ao Brasil em comemoração do primeiro, cen-.
tenário de fundação da Sociedade Ginástica de ,Joinville
-

- Outras notas.
'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



te ra TênisClube - P ra�8 oe fle�ânc;a"Bazar�de:lodas"
Agua;rdenlrPM� () próxJmo,diaJ�,' a, g·rande perede de Elegância "Bazar de Modas", org�anizada pela proprietária daquela rencma-,
da (asa COfl1erçia�,. dna, Olga Mafra. - Na oportunidade serão apresentados os últimos lançamentos da Moda Feminina, e.eschapéus
cuja coníecçêo está á cargo da sra. Dorotéia Couto derãoa noitada de elegância e Beleza um foque todo)especial'.�Reserv� de mesas

no- "BAZAR DE MODAS" •..
'

)

.-

SR. Antônio Pereira Oliveira

Está em viajem o sr. Antônio

Pereira Oliveira Neto diretor
,

das lojas Pereira Oliveira, para

Curitiba SãQ Paülo e Rio, que foi
-a esses grandes centros comer-

ANIVERSÁRIOS TAC-C:âÚZEIRO DO SUL o Dr. nos meios -;;���s,_'"' ��iiti�;; --�.
Wilmar Dias pessôa de destaque 1 econômicos ,d'e Florianópolis.Viajantes Ilustres

Viajou ontem para Itaja[
o sr. Walter Linhares pelo avião

da Carreira da TAC-CRUZEIRO
DO SUL, que fQi tratar assuntos

G.lstavo Adolpho da Silveira, filhos, noras, netos e

bisnetos, profundamente comovidos r com o falecimento
de sua querida esposa, mãe, sogra, avó e bisavó

Seguiu ante-ontem para o Rio EULA'LIA BITTENCOURT DA SILVEIRA,
de Janeira' pelo "Convair" da vem, r.or este meio, agradecer aos iluatres médicos drs,

Ilmar Corrêa e Humberto Pederneiras e á dedicada en-

I S O l-A N TE S I f' R M I C OS
f'ermerra D. Jardina, pelo carinho com que travam a

-

,
quer ida extínta., bem como aos que,' durante a' prolonga-

AL,T� QUALIDADE PARA TEMPERATURAS ATE' da enfcrmidads e na ocasião do falecimento, os confor-
1000"'(; 'L taram com sua presença ou enviaram flores, cartas, car-

tões e telegramas.
Aproveitando a oportunidade, convidam a todos os

seus pr.rentes ê' amigos para assistirem a missa de sé
timo dia, n<:> dia 14 do corrente, sexta feira, ás 'f.30
da manhã, na Catedral M�tropolitana!

, -�

.�i,
,

FAZ'EM ANOS HOJ'E
.

, �,jovem Çeris Calil Qherem
- sr. Pedro Soares de Olfvetra

"

'

- srta. J!]lizabeth Delambert

Filizolà_ .

sr. Adolfo 'ElpQ Silveira

- sr, Ne)sóii Murilo Alves

- sra., l'fáii�, Al"ir de Almeida FIZERAM ANOS O�TEM
,Lop�s ,

s�. 'AtUeliicl: Souto _ srta. Helena Moritz

ciais, tratar de assuntos concer

,nentes á prestigiosa firma que

dirige.
SR. Walter LinharesSão filhos do feliz casal:

Walmor Augusto Prazeres, de

senhista da
-

Diretoria de Obras

Públicas; Walmíria Prazeres,
casada com o sr. .Arívaldo Al-

- sra, Alda Irene' Beirão, espôsa
do dr. Luiz Eugênio Beirão

_ sra. Lucinda Boiteux Montei

ro -da Silva, espôsa do sr. La

vínío M. :1I1i1 ,Silva
- sr, João Martina Almeida

- sr. Sérgio Uchôa Rezende

-- srta.: AdiHs Glavam
- s'r. Ladislau Gra,ms

r
_ sr: 'd�: Getúlio 'José Uba

- s�\. lEdsQII, Ganzo
- sr.

- José Hamilton Martineli
-- sr. dr. Wilmar José Elias
- sr.

-

ar. Danilo Freire- Duarte.

estu-meida; Cecília Prazeres,
dante.

S/A,
•

Rua Barão de Itapetíninga, 140 - conj. 124
Tels.: 36-3690 - 35-4635 - São Paulo

Ontem, às 7,30 horas, foi

resada missa em ação _àe graças,
no Asilo de Orfãos, e a qual
compareceram todos os seus pa-

- sr. Carlos Buchele JuniorD,R. ILMAR CORRtA

'l'ranscorre hoje ,
o aniversário - sr, dr. Renato H. Ferreira rentes e pessoas amigas.

natalício do nosso prezado amigo Costa. Na oporbunidade, foi ínaugu-

sr. dr, .

lImar Corrêa, pessôa _ sra. Iracy Pereira
- rada em sua residência, uma

grandemente ,r�lacioní!'da em '_ sr..B}'alli;l Walmfr da Silva gruta de pedra para ficar como

nossos -meios sociais !l culturais. _ sr. Pedro NaU da Silva lembrança; e a Imagem de Nossa

As homenagens que Ihe serãc _ srta. "Oamandina Qlga Schmidt Sehhora de Fátima que também

tributallas, juntamQs às nossas - srta. Rínalda R. Pizzani foi benzida pelo Padre
, Augus-

com votos de felicidades. - prof, Carmen Ramazende tinho.
Prof. _CUSTóDIO F. DE CAMPOS _ srta� Neli Bo'na'ijsis. O casal recepcionou seus inú-

Asina.la. a data de hoje, o ani- BOD:AS DE PRATA meros amigos com um coquetel,
versário do nosso prezado amí- Com satisfação registramos na em sua residência" à Rua Cris-

go ar. Prof. Custódio F. de Oam- � e'feméride ,de ontem, o trans- pim Mira, S/No

pos, lente aposentad-o do Instí- CUl'SO do 25.0 aniversário .d,e' ca- Os de O ESTADO, registrando
tuto de Educação e' pessôa mui- 'samento do casal A�gustp Pra- I o acontecimento, embora ,tardia-

'-". tíssima relacionada em nosso zeres - Rosa Prazeres, elemen- 'I mente, auguram votos de pere-

meio. tos destacados em nos.sa socíe-
I
nes felicidades, extensivos aos

Ás felicitações de O ESTADO. dade. seus familiares.

ligados .a firma que dirige.
DR. Wilmar Dias

A USINA METALURGICA Jo.INVILLE, S.A., em
J oin ,71 .le, está admitindo operários déstas duas espe
cialidades,

O B V A L • O M E L G
I

I
,s';c!ario de acõrdo com as habilitações.

A CIDADE AINDA 'NA-O S_"R REFE'Z A
Tratar na Sec. Pessoal, à Rua 7 de Setembro, 223,

,

- pesar de t,,- :
das a:s medidas tomadas para a manutenção da ordem

em Jo.nvil le - Sta. Catarina.
contra a desordem, a cidade ainda não se refêz por con-

j

;;,��,�:::��g!:'i:::;.:�::;to:'Ef�:a:':O:,:: :�:.: ' ontem --,ciOi-id,õãidõ5:--dO-
-

ãrãS1i�
m,lJ:l1gO da tranquilidade pública e do sossêgo das Ia- lecrCio de \A'N(I-A .-' ••fAR'IWJ •l1l.1háS e dos que trabalham para viver, de quando em Y .. II '-AI .IA

vez:aI-"recem alarmantes, porém sem a menor justifi- ;)f ordem do sr. dr. ,Presidente e nos termos do Re-
cativa. ,gulame:lto da Ordem dos Advogados do Brasil, convoco

_

H.'i. ,pe�soas que se comprazem em tumultuar situa- os senhores advogados inscritoe nesta Secção e que este
çoes cnandQ !l !l'uer�a fria, que muito contribui para

jam 110 gozo' de s·eus di-ieitos, para a eleição do' COJ;ls�
um "atado de ter!iv,el d�yi?� e que angustía o espirito Lho Se(:ci�!?IIlI que dirigirá esta ea.tidade no biênio 1959-
daI!) maSl;!as. "

-' -
' 1961" que se realiza-rá dia dez (1,0) de Dezembro vin-

I ,)-II'\Il,ece�sidade ,9-ue os boateirps deí?,�m d7 d�saju-' douro, obedeci?as as �eguinte�' rn8truç�es:
da·v &. fHhJaÇ;:t9, _tlUlH1,lpuandg-a co� inve!dàd,�s de tÕd<a. ,1_.:, o.S. voto� �erao receQ�d_os n� srde
a sO,r:: e que poe� �' �opulaçã� em sobr�ssaltos. qi.t,iii (E�,7,,�0�tepl�! ?)? !ln,�ar?� l1!0 peri()4'oj d�.14
do 'J".�es boa�o� nao sao lU!fa my'enci9nj.c�s nasci4as ft I ,SIo r",>endo dIa lO; , �

,

prop.tli-","�las 'U'qUl mesmo, vêm d'é fÓ"ra;-.com notícias alú- 11 -- peverão vgtar todos' os a(]:v08'a�os, sob pena.
mante�. '

de mu1j·a de Cri 100,00; .

E" tempo de se acabar' com isso para a paz e tran" III - Será exigida' a prova de quitação com a anul-
quilJd::de de todos. dadl;: ue 1958; .

.'
I) d_evet da imprensa, nesta dolorosa emergência é iV - As cédulas, DATILOGRAFADAS E SEM

'a da pacificação dos ânimos trabalhando para o bem es- lNDICAÇÃO DE CARGOS, conterão apenas vinte e um
..

tal' gtl'al e a mantença de um ambiente favoravel ao \21) nomes de advogados ,residentes em Florianópclis e

nos,30 ,progresso, coisa que o bom senso está a exigir tenham <tIe inscrição nesta Secção, não menos de cinco
de C<lc'a um dos cidadãos b-em intencionados. ',ti) UW):J (relação anexa);

A cidade ainda não se refez 'e os resultados da ma'- \' �- Os advogados residentes no interior do Esta-
sorc� :>.e ,faz sentir. Para tanto é que estamos assistindo L1O, u':l que residirem fóra, ou., os que se encontrem au
medid;-ls n(lcessárias �ue tem o caráter de evitar no�as sentes da séde acidéntalmente, deverão votar, com as
lhas ieferçadas pelas ruas. r.eguintes cautelas: .

.

Ar.
A re�artiçõ:s e próprios federais continuam sob a) -:- colocarão a cédula em sobreca,rta opaca,.a

a vlgllanCla de forças federais e policiais com patru- qual Hão poderá ·conter assinatura ou outro sinal;
lhas ) ffo:�adas pelas ruas. ,J) -- r,edigirão ofício manuscrito (LETRA E FIR
..

As �!1mpada� �a il!1minação pública quebrad'as não I MA REC.), ao Presidente desta Secção, encaminhando o

iora,ll1 arnda- t'ul?stituidas, di!-npo em c�rt�s locaiS: um! voto; " '

aspe�o desolador· e Jllnebr�, i c) - em sobrecarta maror com rubrica no fecho'
. �'ar� que s� refaça FloriapôJlolis das feridas do >emet,cüío, sob l'e�istro, voto e ofício.

'

dIa ti, ha neces:!!lldade de que ,sejam eliminadas ameaça� 1

•

O) -- o voto deverá ser postado na agencia do Cor-
que �m�a pe;s.Istem. ,

,

'

reli), ("om antecedencia .·suficiente para estar nesta Ca-'

?s lllq�entos prossegu,em no� s�u� trâmites legais pital na. data' do pleito evitando-s� assim, a �pÜcaçã,Q
• \gora e es�erar de todos, uma colaboração justa, de pellhlIdade pela remessa intempestiva.

para que a CapItal possa readquirir sua fisionomia !l'iso- F'.'orianópolis,. 4 de Novembro de 1958
nha e �J,egre, voltando a reanimar-se" a .iim ,de conti - F:stevam Fregapani 1.0 Secretario
nuar
.. '

: �oe prossegUI� com calma, sem boatos e ameaças Rela�ãc dos Advogados. que poderão sei votados para
que :1ao �esolvem Situações. '.

-

I Membros do Conselho '

" .

t'� eCIsamo's de paz e confiança, como esperamos dos 'Dr. Aderbal Ramos da Sil-
altul1 as que mudem ,ae rumo.

'

Rr. Aberlardô da S. Gomes
_
va,

" Afonso M. C. Veiaa "Alcebiade's S. de Souza
" Alcides Abreu

, "Aldo G. Gonzaga
" Aldo.Sev. de Oliveira "Aldo Avila da Luz
." Altamiro s. Dias'

'

I ,. Alvaro M. Silveira
Antenor Tavar,es " Antônio G. de Almeida
Beno· M. Peressoni-- Carlos Z. Ramos

"

Clarno G. Galletti " Dante d·e Patta
" Delfim P. Peixouto Dilermano Britó" Edmundo Moreira Dru. Eg1e M. Miguel

Élpidio Barbosa Dr. Emanuel S. Fontes
Estevam FregapaJl-i Eurico K. Couto

"

Fernando M. Souza .H Francisco de Assis
" ·Gerson,.S. Silva "

'

Geraldo. G. SaUes
"

:a;amil�ton J: Hilde- "Hamilton M. Ferro
brand . "

Henrique Rqpp Jr.
" Helio S. de Oliveira "Henrique J. Muller
" Henrique Berenhauser ''_'_João F�rreira Lima
" João BaYer Filho " João Bonnassis
" J.J Cabral .,H Jtlão L. Freire
" João B. Gonçalves " José dIa L. Fonte's
" Joel V. de Souza " José Boabaid
" José B. S. de Oliveira "José F. Siqueira
" José Felipe 'B9abaid ". Lauro Linhares
" Julio C. de Souza "

Mario Laurindo
" LYdio Calladto "

Moacyr Oliveira
" Nilton. L. da Costa " 'Nicolau S. Oliveira

Nereu. Ramos Filho Jl Nilton B. da Si.íva
" Nilson V. Borgj:!s " Oswaldo B. Vianna

Nilton J. Cherem Pedro de M. Feno
"

Ot�on D'Eça R,einalgo Lacerda
"

Ra,ul Caldas "

,�oberto ,La,cerda
Iiéilato R. -d� SBva Rubens de A,rruda Ra-" Ruben 1\;1. da Costa mos

:: Paulo Felipe Telmo Ribeiro
Th_ales Brognolli " ,Valeria Botelho

�: . Walter J. José / '':Vilinar DiasWilfredo Cudim
,; Zan:Y GonzagaEstev8m 1fl'�rapa'pj --- 1.0 Sec,t'etarJ8'

..

D. FELICIO CEZAR DA" CUNHA VASCONCELo.S, A. Coadjutor de

Florianópolis, acompanhv,do do Monsenhor Frederico Hobbo,lt, jo,rnalista Wal
ter Linhares "public-relations" do Consórcio TAC-CRUZEIRo. DO. SUL e sr.

Kowalski, gerente do aeroporto da mesma companhia, no momento em que
tmbarcava no "Convair" TAC-GRpZElIRO 'DO SUL, turno ao Rio de Janeiro
onde foi tratar com altas autoridades ·eclesiásticas de assuntos de relevante
Importância para o próximo Con�resso Eucaristico Estadual.

Oft. clubes.
e'�suas ,

.. � ..
(Cont.-da 6.a pácina)

3.0, páreo - Single-ScuU
- Remador, o.rildo Lisbôa
ou Hamilton COl"deiro.
4.0 pár·eo - o.ut-.riggel's

a 2 remos com timoneiro _

Barco "Alvaro
-

Elpo"
Alvaro Elpo, timoneiro;
Wilson Boabaid e Francis
co Schmitt.
5.0 páreo'- Out-riggel's

a 4 remos sem timoneiro' __
Barco "Leoberto Leal"
Dionísio Schmitt, voga; Ma
noel João Teixeira, sota
voga; Décio Mascarello,
sota-prô,a e SadY Berber,
prôa.

6. páreo - Double-Scull
-Barco "Raul Simone" _
Remadores Hamilton Cor.
deiro e o.rildo Lisbôa.
7.0 pár,eo - Out-riggers

a 8 remos - Barco "Hercí
lio Luz" - Alvaro Elpo,.
timoneiro e remadores Wil:'
s o n Boabai-d',' Francisco
'Sehmitt, Nivaldo Douhenboa
'Elizi?,J;'iº _,Schmittl, Antônio
Bo.abaid, José Luiz Boabaid

.

Hailton Maciel El, dswata�'
Silveira.

AGRADECIMENIO E MISSA
"

TORNEIROS I' MECANICOS
AJUSTADORES

da ,Sec'ção
às �Q ll,?r��

/
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Jê tn (FERI"'···
De 15 a 30 do correnle, na capital ban deiranle, a indústria iêxtii reaUzará a sua 'primeira 'feira
nacionai _..Poderão ser adquiridos Ir ligos expostos no recinto da F:ENIT -, Oportunidade para
um maior conlalo com o impressiona nle Parque Fabril paulista _ Quatro pi anos elaborados'pe
la REAlTUR para facililar o compare cimento de industriais e comerciant es catarinenses - Fa
bl�C:° j:e;e:�: ���::r��� la a O 'ESTADO o sr. Hamillon Plaltr Gerenle da REALTUR.
de 15 .a 30 do corrente, 'a
Primeira Feira Nacional da
Indústria Têxtil, na capital
paulista, oportunidade em

que 08 interessados pode
rão entrar em contato-com
o impressiOOlante Parque
Fabril de São Paulo e,

j�rincip.,menté aos indus
-triais e comerciantes que

poderão sentir de perto ou

tros aspectos dessa impor
tante indústria e-, especial
mente, adquirir, por preços
vantajosos, artigos expos
tos no recinto da Feira. Re

presentações dos diversos
Estados da Federação I:\flui
rão à capital bandeirante,
tornando, consequentemen
mente, mais cordial ·e. ínti
mo um contato dessa natu-

reza, com reais' e excepcío- e demais homens de nagó- camas, com banheiro priva- . porto de Congonhas, trans
nais vantagens para Qs in-: cio. Em contato qUe man-

I
tivo. A' .tarde do mesmo' lado em automóvel para o

dustríais. Em todos os Es- teve, na tarde de ôntem," dia translado em automo- Hotel e daí para a FENIT.

tados estão sendo divulga- com o sr. Hamilton Platt, i vel, do Hotel à Feira. No

das as fa'cilidades convida- Gerente da Realtur em domingo pela manhã passe

tivas para um maior compa- F'lortanôpolís, nossa repor-: io pela cidade, incluindo
recimento à F·eira Nacío- tagem teve ensejo de co- visita ao Instituto Butantã.

nal da Indústria: Têxtil nhecer Os detalhes das f'a- I A' tarde do domingo, trans

(FENIT), com planos que cilidades oferecidas para a' lado do Hotel ao Aeroporto
tornarão mais fâci], econô- ida de pa-rticipames. à FEJ e embarque para o ponto
mico e prático a participa- NIT. A Real, explicou-nos de partida da viagem. O

ção de todos os interessa- o sr. Hamílton Platt, atra- I plano N. 3: 3 dias e pemoí
dos. vés do seu Departamento tes nos sábados 15 e 22 de

especializado, elaborou qua-/' novembro. Regresso no úl
Em Santa Catarina como tro planos de modo a poder timo avião das segundas-

não poderia deixar de ser,
J

f irasvdi 24 d!lt�nder a t?�OS os que de- I eIras,'. Ias �7 e
.

e no-
devido à sua alta ímportân- sejam participar daquela ] vembro. 3 dias e dOIS per-
cia têxtil, tambem foi ela- Feira Têxtil.. O primeiro I, noites no Hotel Excelsior
borado um plano qUe visa, plano está assim organiza-. ou similar, 'sem refeições"
antes de mais nada, facflí- do: para os domingos dias I tnclu�ndo alojamento em
tar o comparecimento dos 16, 23 e 30 de n�vembro" aparta�entos de 2 cama�.industriais e comerciantes, viagem para São Paulo, em i Recepção no Aeroporto de

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

Convair da Real passagens I Congonhas, transládo ao Io
de ida e volta, incluíndo re-

I cal da Feira, Passeio corri

cepçã., no Aeroporto de I pleto pela cidade pela ma

Congonhas, por pessoal es-I nhã.pecia lizado, translado do PLANO DE MAIOR
Aeroporto ao recinto da A L C A N C E
Feira e, à noite, translado
da Feira ao Aeroporto e

viagem de volta às 22 ho"

O plano N. 2: para os fins
de semana, iniciando-se nOS

dias 15, 22 e 29 de novem

, bro; viagem para São Paulo
i em Convaír e regresso às

i 22 horas, em Douglas DC-g
� ou, se houver número sufí
I ciente de _passageiros, em
'Convair às 20 horas Re-
cepção no Ae,rapo'l'to' d� COll )

gonhas translado ao Hotel.

Excelsíor ou similar, aloja
mento em habitação de duas

DRl -iiURI GOMeS
> - .'

: -rtERDONÇA
" MÉDICO

Pré-Natal Partos
OperlÍções - Clínica Geral
Residência: '

Rua Gal. Bittencourt n, 117.
Tenefone: -.3839.
Consultório:

Rua Felipe Schmidt n. 37.
Esq. Álvaro de Carvalho.
llorário:

Das 16,00 às 18,00.
Sába·do:

. , Das 11,00 às 12,00.
1 e'stabelecimento de sêcos e mQlhados, muito, bem afreguês�do, Atende à Domicilio
em ótimo lUlnto comercial .da Av, Mauro Ramos. - Inf(Jrma,

\
.

DEPfNDE DO SA�GUE. O SANGUE É ,� V'C.f,
"\

J�
As parturientes após a gestação, devem u-,.:·r

.� SANGUEN6L

contém excelentes elementos tõ,,;�o",:

Fósforo Cálcio, Arséni�to ii! V,,,,ad,,, ..

de sódio

V. S. deseja
VENDER (OMP'RAR

ama calla, am terreno, um elt&beleclmeató ..

merclali eu um autom6velt

Encarregue a' ORGANIZACAÓ ATLAS LTDA. COrl'lt&I�I.
Procurações, Representações, que lhe proporctonad OI' me·'

Ihores negócios e as melho� '�ortunidadel d;'p-", -"',"--
�,,\comissão. �

Escritório Provisório: - R. Sald, JVIarin ..�, n.o 20 ;- .l'one 8187

Temos à venda:
a Tinturaria PauU.ta a rua II. d••aio - "'Itrelto
1 Terreno na praia Bom Abrigo - Coqueirol
1 terreno no IQteamento da Praia d. Saudade - Gambori'.

1 casa à rua Silva Jardim, 2}7, Fpoli•.
1 terreno em BralUfa

ções em n/e'scritório

Um.a bôa casa de materilll l_<lcaJisada il rua São Vi'centc de Pnnla

(Pedra Grande) nesta Capital"
"

Uma casa com frente' e um, lado de mater;al, e. !l;T�.stante de I
madeira 7x30 3 quartos sala cozi'1ha e instalação.'s1ihitária, I' '.. , , ' ,-,

à rua 3 de Maio, EAtreito, "
t

raso

João Antonio da Rocha, Joio

Crisoste doé-Ího; Jonatas Manoel

cÍe Souza José -CJlluidio 'de Melo,,
'

MENTa ASSOCIADO DA 16.- José Elireu da Silva,: J-O_Bé 'João
CIRCUNSCRIÇÃO MILITAR, A Alves José Patro'cinio da Costa,', .,' ,

.

FIM DE TRATAREM DE- AS- Juacy Ungaretti, Juv�al. JoãQ
SUNTOS DE SEU INTÉR1!;SSE- Barbosa, Laelio Luz, lIün�el P.-

.

Abelardo Idalino de Freitas, dro Bernardo, M'a�aia�o 'Gomei
.AbiJio Nunes Vieira Adil Rebe-' ela Silva, Mar-io' Virailio

.

Abreu.
'lo, Adolfo Je'lIuino Bento, Alber- ?,liguei JQsé de Souza, lIliltoll
tino Felix, Aliatar, Rodrigues, Juvenal Filomeno �vna" Mozart

Ailmir Pereira BaixQ, Arno Sea- Coelho, Nilton RUj Seheidt, Ni�

ra., -Arnoldo Manoel da Silvai valdo Miguel de Souza, Odilon
,,-..._:l. "-".' 'Artino Rensi, .Ary da Silva As- Xavier da Roaa Orlando Clarin-

to - , "
.. a' tero�>d'e Vital - ,Dias AtaJ'de' ia ao iI.ch�o.:· Orlando' da 'Silva

. "'ll63 Silva. Teixeira, Atho� Jacinto . Pinhetro, O�ni, Manoel Augusto,.' ,

Atilio Candido de Liz, Ayres Ga- Osvaldo "earller, OtalviQ 'SiÍveira,
�a Ferreira de Melo, Beny'Ro- Pedro Mir-anda da Cruz, 'Ricardo.
drigues Maébad'o, _Bernadino Candidõ 'F�lfr'in, Bolie� Mun
Costa Vaz Darcy Nun'es ;Diomar' deli Lacerdà: Romeu Botelho- de

. , , -

....
' �".. .

. And'rade, Djalma Ferrari, Edali- Áibreu Ruppe Doaventuu de AI-
cio A:ndré Per&ira, Eli�s lla:ko'e- 'mll'i(1;r ','Rl1y Ca.l'lQS -Baptista, Sa

vieky, Emilio Morga Ennio Sel- turnirio Anilri· 1'eixéi$, "8e1,'as- .

,

. .• va Gentil· Franceli�o'CordeIro <o tril)"Damàsceno Pereira,. Sebu-
Um dos conceItuados estabeleClmOCh �r-Fran�isco' AMorim' 'Ba;reirol: tião Lima da SUva, Silvfno LaIlC

tos da Ciâade, apresenta aús seus distintos F�anciscQ ,Madhado, Fwlvio Euge-; Jac�ue'll, Vahriiro Ramos dos

frequentadores a sua nóva modalidade culi- JÍiO'dacd'osHsa�tl�s, GeraldinQ AI- Sa;ntoB" Valmy Bittenllou:rt, lVal-
, mel

,
MCI 10 �edro da Luz, dit AntQ1lio �os Santos, Waldir

nária que consistirá de suculente "FEIJaA�.' Herminio Adão Caetano; Icaro, Lamarque, -, W'lIlinor Martins da

DA IN'rEGRAL" tôdos qs' sábados; farta em Haviaras, Ivanir Lentz. dOI, San- Silva, W,��on Gonçalyes da Sil

tQS, Ivo Arquelio GalÍdol�i,_�;l"o va, e 2leno Barbosa ,dá Si,lv••
.

� ingridien tes vitaminosos e preparada por Sel�, João Antonio �á -�eha;
pessôas esp>ecializaclas na carte de -cozinhar.

a se.rviço·a La Carte que-vêm mantendo
diariamente não sofrerá efeito de continuida
de e será acrescido, dentro em breve, do sa

boroso "GALETO", recGmendado como subs·
Ú::ti,_c�()sa alimentação.'

..

Rua Arcipreste Paiva .• Frente ao Ritz.

PELI(

,.

PROe'RAMA QO MES

Por motivo de força maior foi transferida a soi
rec pl10gramada p�la União Catatinense de Estu
(Lntes para o dia 8-11-59. Em substituição nó dia
9-)1-58 (Domingo).

Epco.ntro dos Brotinhos
Início às"'lir horãs-:-

Dia 15 - Sábado - Início d·a temporada de ve

rão no Departamento Balneário,
em Coqueiros. Escolha do Bro
tinho do Verão. �rad'vel Tar
de Dansante Praiana. Inicio ás
15 horas.

Dia 23 - 'Domingo - TARDE - DANSANTE
-

INFANTO __;, JUVENIL. Início
às 16 horas.

Dia 29 - Sábado - Grandiosa soirée com a fe
nomenal ORQUESTRA TUPÃ

('Ie Ne.Json Castro.�
Reserva de Mesas ria Secretária

DE NOVEMBRO

A V f S O

f'
i
!
i
I
i
t
�d
fj
! •

i 1
'. i

II �"

6 dias e 5 noites no Ho
tel Exce.Jsior ou similar,
sem refeições. Passeio com

pleto pela Cidade. Passeio

à �idade de Santos, são Vi
cente e Guarujá, durante
um dia inteiro incluindo
almoço, Translado de re-

gresso ao Aeroporto ao fim
do programa. Nos hoteís,
frisou o sr. Hamilton Platt,
seriIo calculados descontos'

especiais aos participantea
.

da Primeira Feira Nacio
nal da Indústria Têxtil

Maiores detalheg serão
fornecidos pelo sr: Hamil
ton Platt, Gerente da Real

tur, à rua Felipe Schmídt,
N. 2, junto à Soberana, na
Loja da Real-Sadia, ou ain
da. pelos telefones 2223 e

2820.

Casa confortável, nova com

quartos e demais dependên

cias, situada perto da atual

Assembléia Legislativa na

rua Travessa Adelaide n.o 1

(esquina com .Av. RJo Bran

ca). Ver e tratar na mesma.

Explicou-nos ainda o Ge
rente da Rea1tur, sr, Hamil
ton Platt, que o plano N. 4
é de maior alcance sstan-

. ,

do assim eláborado: 6 dias
em São Paulo iniciando-se
nos domingos is e 23 de no

vembro. Regresso às 6.os
feiras, dias 21 e 28 de no

vembro. Recepção no Aero-

ALUGA�SE

'_r-�::,=s.:-- ... - --

�I

,�_'__' _'�'

-"I II,
RECREA TINO,(

.,

r\'t_Jl=-

-

,

JANEIRO
ESTREITO"

,PROGRAMA PARA O M2S DE

N O V E- M B R O

Dia 9 Domingo

i VESPERAL DANÇANTE, inicio as 20
horas.

Dia 29 Sabado
!

•

GRANDIOSA SOIREE' HOMENAGEM
AOS ESTUDANTES ASSOCIADOS, início

as 22 horas .

li I

:i

I
!

l
.i
j

Reserva de mesas, na séde do Clube.
E' ind-espensavel a apres·entação da

carteira sodal ou o talão do mês cor.rente. )

.. :1

1!
.'

� !

I.
'!
1;
!

;j

I
í

NOTA

--.-<-'--

'.'. -

.

, � -

RESTAURA
-1111H'TI] LI8'1'�I"

�
"

"IIIU '� 'II·' :�:;�:

.f,·u.

Um acidente mas noo

se preocupe é Quink lavávell
Um pouco de águá e sabão ... e pronto! Quink
Â�ul ReQL�a'vável ".nõo mancha � ,lC?upo nem (15

. mãos. P.ara 'sva s-egutcmço, US� .sempre PARKER'

QUINK I:AVÁVELJ - o único fj(jlo c.rÚEt'conlém SO/V-Xi
limpa' e protege a canela à medido qúe escreve,

-

. .-.....
\

-

-\ '.,.-.- .. �

6cm3

$ 170,00i
I
I
J
II
II'
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"
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.,....:-���-;..-:----
Didtibllidores �l«lusi"o. 'poro lor1� o,B',a��:
COSTA PORYÉLA INfU}s-aIA E Cc-,;M��"r, A. '

. Av. Presidente Vorga,. 435 8.0 ""deir .Rio· ',.' "

SuboAgenle em 510.: CàtQrina� - MAct-lAQO. 8. C'!A, si?-..
Ruo Saldanha Marinho, 2 ' Florianópolis

-'
..._.._...._--iiiIii}iiilír:àí-......Iõ\;lõi-_i::.llil�_��"'-""t.';;'•.IQ,!�

MINISTÉRIO� DA Is6úERRA
ULO Exército
,Eleme"lo

,

'E' D I

� 16.a C.R.M�
Associado
T A L

OS CIDADÃOS CONSTANTES

DO PRESENTE EDITAL DEVE

RÃO COMPARECER �OcELE_

"
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Motor ideal para barcos de recreio e para outros barcos simila

res, além de esplêndidopara motor ·auxiliar de barcos á vela.
, Completamente equipado, inclusive painel de instrumentos.
Díspômos para entrega 'imediata, nas seguintes capacidades:
5,5 HP gasolina 80 HP Diesel

r

11 BP
-- ;, 80 BP

35 HP " ).03 BP'� o ..

I'50 HP.. " 132/ BP'� " II

84 HP"�- "

,

GRUPOS GERADOBES - "P. KN T A"
Quaisquer tipos para entrega imediata - Completos -.' Com
motores DIESE:L '�'PENTA", partid.a elétrica --radiador - _

H, filtros ,- tanque de oleo e demais pertences; acoplados díre-

I
trifásiees 220· Voljs - com excitador - 4 cabos para ihi

1_1iga� e quadro completo de contrêle; todos conjuntos estão imassentados sôbse longarínas prontos para entrar em funciona-' �mmw. ,m!�
REVENDEDORES AUTORVJADOS PARA O ESTADO DE mim,'�SANTA, C.t\TARlNA !TIl

{,

� MAGH:ADQ& Cia,S/A Coréércío e Agencias �
. Rua Saldanha Mm:.inho� 2 -. Enderêço teleg: "P R I M U S·' IW

, Cx._Postal,31"-' Fone 3362 - FLORIANÓPOLIS � '&I
lêj#léleêf#l..r§Jê.r-!@lêêêF-lE§�êêSi:'::;J���i

- -_.�_._--- -'-�'-'--- -�-- -

/

(díreíte e e,squerda)

riU&] "A 8oIJerau" DbtrR4I •••tnlte _ r...a. IRMÃOS BITENCOURT
, ( .... IS BAbARO ' 'ONt ]11)2

MA So_ana" Praça J.5 de novembro - qquiDa ANTIGO DEP�SITO' O;'MIAN'

_�_.__� Felipe OhJW.dt

Oeparlalelto de Saúde P6blica,
'�'�-, i;���Planlões deíi�FarDl'ácia���. . ii

Mês de Rovem�ro
'

-ao 5.a: feir.a (feriado) Farmácia. 'Catarinense Rua Trajano'
1 sábado (tardá) F-armácia Noturna Rua Trajano
2 dOJD,ingo Farmácia Nóturna Rua Trajano
8 Sábado (") Farmácia vitói'iã Praça 15 de Novembro
9 Dom,i:pgo 'l"a'rmácia Vitória Praça 15 de Novembro
16 Sáb.ado (feri.) Farmácia Esper�ça

- Rua Conselheiro Mafra
16 Domingo Farmáci� sto . .ADtanio Rúa Felipe Schmidt '

22 Sábado (ta.rde) Farmácia Catarinense' Rua Trajano
'

23 Domingo Earmácia _Catarinense !tua Traàano
25 3.a feira (feriado) Farmácia Noturna '.

': 'Rua
-

Traja,no
29 Sábad_ó ',(ta.reie)' Farmácia Vitória, Praça 15 de Novembro
30 Domingo Farmácia, vitórfa { Praca 15 de Novembro'

,

'O s�erviço noturno sêrá�efe.t�ado pelas farmácias saitto Antônio, Noturna
e Vité���, sitpadas,�s;r,ua� F:'élipe;Schmidt, Trajano e l?J!aça 15, de Novembro.

,

� O plantãõ diú,rno ,ê_ümpreend\�dd, entr,e.l2, e., 1_?,89 hop�s se.á efetuado
,

-pela farmácia, Vi�Í"�a.: " '" <
' <

,\
'", ,','

,�

'.

,
" r". '.'

E,S l' R E I T O
2 e 16 D,gos., 15 feriado

_

Farmácia dó, Canto " ,Rúa 24 de Maio, N. 895
9, 23 e 80 \.'" 25 " ; Farmácia IBdian&. " "Rua P,sd1\o Demaro, 1627

O s��viç-o notur}!o s'lí:<Í':f'lfetuado pelas' fa_rmáci�'s_do €lanto e luciiana.
, A, presente' tabela )lão poder:i.ser alterada'sem prévia aut0ri�açãCi) deste

Departamento. t _

'(.
.

.'

I

'�_
-

D. S. P.; e� oUlt�b�o de 1958 y

"
Luiz Osvaldo D'Acampon

ê ,]napetor de Farmicia

. Rua CoDIIe1IaeIre lIafn 1.
felefone 1011 - ou. ...... 111

, �ndereço TelegrAfa _ADO
DI R.T'OB'

RubeM de Arruda BuI..
, GERIlNTIIl

Domingos Fernandes de Aquino
REDATOH.J:IS

Osvaldo Melo - Flavio Amorim - 'Bru Silva -

And�e Nilo Tadasco - Pedro Pauli' Mac�4o - ZurJ
.

Ma('had() _ .. Corrtspondente no Rio! P.mpilif) Santo..

C () L A B O R AI,D O R E S,

Prof. Barreiros Filho ,- Dr. OSWAldo Rodifc"ee Cabral
_ Dr Alcides Abreu - Prof. CarIM da COBta Pereira
_ Prof. Oii1on d'Eça - Major ':ldefol18G JuvenaJ
Prof. Manoelito de Omelas .;;_ .Dr. Milton Leite da Cor ,
_ Dr� Ruben (;USt3 - Prof: A. Seixas Neto - WalkJt

Lana� -. Dr. Acyr Pmto\ da Luz - Aci Ca�ral Teive -
Naldy Silveira - Doralécio Soares - Dr. Fontuun

'Rey _, Nicolau Apostolo - Paschoal Apostolo - IImar'
Carvalho " 1'1l1l10 Fernando de Ara1i,J" La.o.

PUBLICIDADIIl
Marta Celina Silva - Aldo Ferna�d_ - VIi"I1110

Diu - Walter LInharM
PAGINA(iAO

Olegario Ortiga, AmUton Sehmídt '

"
'IMPRENSORES

DULCENIR CARDOSO WANDERLEY LZMOS
, ,

,

R-E P R E S B N T A N T •

Representações A. S, LU'a Ltd�
RIO:- Rua Senador DaDt.. 40 - 6,9 Andar

Tel. 225924
," S. Paulo'RUiI Vitória 667 - éonj. II -

TeL 34-8949

Serv.ço Telegráfico da UNITED PRESS (U-P)·
Historietas 'e CuriOllidadu da AGENCIA PIIRIO
DISTIC.A LA'l'INO AMERICANA (APLA)
AG"ENTES E CORRESPOJ.mENTM�'T

f:m Todos 0& municipioa de SANTA CATARINA
,

A S s I N A T, U R,A
,ANUAL ,,"' .<"' Cr' '00••
N.o aToJu ..••••.••••••• -, ••.• ,,:. ;,

. �"
ANUNCI08

llff>dJalÍt., contrato" de acordo com 8 "bela e. viaor
, .

. A 'direção não se responsabíliza pelos
cOHceitos emitidos nos artigos assinados.

INDICADor PROfIDIOIW:;,
-

n

'NARIZ E GARGANTA
(LINI'A 'Df OLHOS • OUVIDOS

do
Or. GUERREIRO DA fONlEtA

Chefe do Serviço de'OtorIDo do' Hosprtai
de F lo�·ianópolis - Moderna Aparelha
bem Suíça e Norte-Ar..rerícana para Exa·

me dos -O'lhos. Receita de Ocul.-s po.

Refrator Bausch Lomb. Operação . .clt,

Am,igdalas por processo
.

�ql�fJ' ICONSULTORIO . RESIDENClA
!tua dQS Ilheus VI ,ca.ia Felipe Seh�idt 99

,

FONE 2.3.66 FONE. 8660

Da. .NIlWTON D"A�

CmURGIA G.BAL
lJoença.. de Senhora. (-

.

p.recc..

lolia - Jilletrl'c:idade Médio '.

Con.ultóricu Rua Victor lIlei

reHea a, 18� - Telefone, 8307.
.

.
ConlUltal: Da. 16 boral ••

diante.
R"idência: 60n., •.di

Ru�,: 'Blum�,nau l!; 71.

SO NOS CONFOR,TAVEIS MICRO-ONIBUS �

, 00--

R�Á PlD O "S U L· B ,R A flt E I R O "

DR. WALMOR ZOMBa
l*AJk,;.IA

.

Diplomado pela Faculdade Na
donal de MedielDa da 'Unf'Ver-

.Idadé 110 BrUiI
t;x-latenao .... CGUUae Ia

. Matendü4, - _Ia
(Se"iço' do Prof. 0ct6vt9

Rodriaru" Lima)
A1s;-J.nterJao .0 denlto ... l;U.l'
.ia, do a.pUal 1.A.l".&.T,\,;.

do Rio de ".nelro
'

.6dico do Bo.pitai de Caria.de
e da lJ.aternidade Dr. CarIo.

Conaa
DOIiNvAS Da I:lIiN!'[ORAS -:

PARTOS _ OPIIUQOBS
PARTO SII. nOB ,pelo má%9do

pli�-.Pl'ofilit1CG< '

Con•• : B....." J.lo 'Piato D. 10,
dai 16,00 às c18�00 hora.

Atend� com hor.. marcada. -

Teféí,)n.-aOIIl _:_ Re.idênêia;
Rua General Bittencourt ii. 101.

DR. -AYRTON DE OLIV'EIItA'

DO�Q� 'DO PULMÃO "7,
TUBJlRCULOSII

Con.ult6rio �- Rua F.lip.
Schmidt,,18 - Tel. 1S01. '

fior_rio' da. H •• -ld hora•.
'

Reli41nciã -'Feli... , Sclamtdt,
a. 11'1-. ' \

DI1. JULIO' DÓLIN VlliUitA,
'.IIDICO

"pec1au.", ta OUlGII, Ollne.,'
Narl. e Gararaata - 'l'ratam'llho

,Ojeraçt"
Ínfra-T,rm.lJao - N.b.UIl....

- Ultra-Som -

'

(Tratameato d. , .mu.ite ••iIIii

opel'a'lo)
-

AD.lo-r.üaolcoJla - "ceia ..
Pnlof - �erao .quJamento
ti oto-lUJaolariqolorll

(iliieo ao ......)
Bor6rlQ �. • .. 11, It,oru -

da. UI U ,,18 laora..
.

Conlult6riQ: - >,RlIa Vi�
lIeirelle. II _ Fon. 2616 '-

R.áidlnc\a - .ua SIo J ..r...
n. lO - I'OD' 14 11'

.

Ala. aI1.NKIQÚ. pa18CO
•

f�O
•• P I º O·

OJleraç6_ - Doençaa de tle.,.....
ru - CUalca .•• Mal... ,

Ounõ •• .JeCta11sv&o �

BOIJital 'do. S.melo.r.. .� ••-

i.... ,

(Seni§O Co Prof. ...... 11•••
Andrad.). .

Co....lta. -, Pela maU U'

BOlpital d. Caridad••
À tird. da. li,IO Ilora...

diante no conlultório à Rua Nu

ne, lIaclaado 17 .iquiu 4. f: ra
dente. -

.

TII.f. Z7••�
,

,

:Re.ldência - Rua Prudente
Coutinho. .4 .::_ T.l.. 1110.

Agência:
...

Rua, Deodoro' esquiniíii
Rua, Tenent� &ilveira

.Qa. J.oAUKO DAua..
CLINICA GUAL

I'_"" ,� ,

"J.c1aJ!!lta .m molútlal h Se
DIlora. o ,'fia. .riaúla••
Cuta radical da. lDfecclié. ..u
ta.

" cronicai, do aparelho ce
Dlto-urinArio em ambô.1 OI lexÓ',
:Soilliçal do. aparelho' Diarelltivo
• do liltema ne!l'VOIO,

BorArio: lOlA! à. 12 e !� àll II
ho.ra. - Conlult;6rio: Rua Tira
dente., 11 - 1.° Ãad., - "o..:.:
C24l!. ,

- Belid1ncla: Rua Lac'l'da
Co.u�inho, 11 (ChAcara di! ".pa
!lha - Fon.: 1148.

'Da. ,. LOBATO
I'ILBO

Doe.çu to .parellao r_plra�rlo
TUBaRclÍLosa

.ADIOGltAJ'IA II BADIOSCOPIA
DOS PUIaOBS
Clnrrta .0 Tua

Formado pela Faculdade Naelonal
de Medicina, Tfllololi.ta e. Tr.IO
elrurdlo do .0000ltat Neri!ll-

aa_GII ,

, Curllo de ••peciaHlaoio p.la
S. �. T. :Ix-interno I .x-a..il
teDte d. Cirurar�a do Pr,')!. U(;O

G",mariel (Blo).
Con•• t ,FeUiI, Selamldt, .8 .. ·

FotJe: 1801
_Atael. e. 1I0ra .arca...

Be•• : -,: Rua 1I".v•• Junior, 80
� FONII: ,1181

Da. .iU\1'Ul410 MUNU •

.......,1,0
CIRURGIA TBIIU.ATOLOOU

OrtopMla

COD,la.1t6rio: .Tolo Pinto. �. -
'Coa.uita: da. 111 àI 1'l 40_

�--------- diiriàm.nte. ..DOI .....,ti�....

1 R'lidlncia,
Bocabva, 111.

J'6nll - 1.'114.

: '! (
....:.,". � .;',/

l!la'1'(a. "JI'NBACB". '''GANZ''
.

8 BP � 16 'BP - 20 BP - 26 BP

MEDIDORES'DE.:Êm:1tGIA ELI!:TRICA MARCA "GANZ"

Monofaskos para 120 ou 220 volts. 'Amperag!!,ns à opção -
-

4000/0 de carga - Trifásicos, com ou sem neutro ._. Volta_

gens .-' amperagena à opção .

INSTRUMENTOS EUiTRICOS. DE MEDIÇÃO
Ampe'rimetros. - Voltimetros - Alicates, para baterias

, Estoques permanentes' - Vendas diretas - P"(JI!tiâ entrega
-

Podemos estudar propostas ,de firmas especializadas nl) ramo,
que pretendam Jl 'representaç'ão, deSde que indiquep! fonte.
de· referências comerciais e bancarias na praça de 8ã'o Pa'llo,

Consultas, pedidos' e propostas para:
INTERSTATE S/A. - ÍMPORTAÇAO, EXPORTA<iAO

É REPRESENTAÇAO
'Caixa Postal'6573 - São Paulo.

D" CLAIlNO Q"
QAl.I.&TTl

- AJ)VOGADO -

-

a.a Vitor Aeirel... �
,0Na; 1.'08

f.orta.uóJ'''u" '

ME'DI,CO
Rua Vitor Mei:reles 26'

,

'em, viagem .de estudo a

São Paulo, ,reassumirá
sua clínica em prmcl-

'pios de nov�mbro.

. -..4,......:- . . �

�--------.------------------�-----------

"

/'. DR.: �6UARACI, �ANTOS
�

Cirurgião' Dentista'
CLINICA PROTESE - CIRURGIA

Ii[O�ÃRIO: - Das 8,às 12 horalr. excet� ao•• 'badoll.
Ate'nde exclusivamente cQm hora marcada

Qonsultório: Avenida Herellio ,Luz, 69
. ,Esquina da, rua, :!r.el\nandQ Macl!.adQ. '

MATEMÁTICA, FISICA E LATIM
. ..:.

ensina
pr. Otto Friedmann
Rua Cristóvão Nunes Pires; 21

(Esquina. Rua Hoepeke)

- -

t'-A"AN�DO CO-M SABAO

"\llfgem�Especial idade
,�a' rias,WEIZEL INDUSTR,IAL - Jolnville '(Marca Regislrada)

,..,.,...,.....,.,..,........."'"

economiza-se le mpo e dinheiro

-

r,-
� .. )

-""""'!!>""'-����""'"""''"''''''-���'''""'''-''''''>'' ._��_....,_--�---� �-..........,..,\-.,,___............,.,..-
c ,
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!
!
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o�� 3t
SU'PERADO EM SEU JOGO DE DESPEDIDA, O GUARANI ISOLOU-SE NO OLTIMO POSTO - 3x 1, O'ESCORE, COM TENTOS DE SOMBRA,
VALÉRIO, :AllTON E ZEZINHO, ÊSTE PARA OS BUGRINOS - 1 x 1, NOS ASPIRANTES.

I
�.

- ".-.:�'. '>,' .�:
-

-

Com a vitória fácíl de tentos a um, obteve o pau-',
beleza técnica do espetá- com acêrto o sr, Osmar de 11'101', Sombra; Hélio; Ailton AS 6U�RNIÇOES (��PE�S

domingo último, alcançada la Ramos a terceira coloca- culo. O veterano Guarda- Ol iveira e Os quadros obe- e Joquinha. CATARINENfE DE' REMOdiante do Guarani .por três ção, embóra ainda tenha o valas andou fazendo "f'oo- deceram às seguintes for', GUARANí':_ Tatú; Os' J,. .

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

seu jogo de despedida que
\

ting'·. deI!tro e fôra da
I

mações: I ui,
Enísio e Acácio;, Zez�� Iiamoa início, hoje à publícação da relação dos

Jaça "Eficiência" será frente ao Atlético, en- área perigosa. Falhou nos!
.'", c. ..! nho e ltan:ar; Sadi, Jose,

..,o.mpf,:"ie.s catarine_n,s,es:1de remo "das diversas modalida- r
,

quanto que o "Bugre" íso- tentos de Sombra e Ailton e !' PhUL�. RAM�i:l - �el-! RObert?; ,Plto.la e Car'linhos. ;Ies /t' embarcações, '<!e:;;-de 'qu�e fortim instituidas asCom os resultados de do" ou-se no último pôsto.
"

após resolveu, por duas ve-
;
benitz : ,�esar, N �l� � Ma-I Preliminar : lx1.

[11'0'1:,',: Eí-) a:
mingo ficou sendo - 4 ;;8--.. .N.ão-teve Q Guacaní a des-, zes ir quasi até, o meio do: .noer ; Zlhon e Va�eIlo, Wal-, Renda: Cr$ 600,00,
guinte e classific-ação da pedida que queria, Foi 'do campo aplicar uns '''driblin''': '

, .

, \. lJi'(JV,\, LnÍ1béfll' c'!enomin'acla Campeonato Catar-i-
Taça "Efl'cl'eAncl'I�'-;Rta' (11'0 prl'r;tc,l'pi,o "ao "fl'!p.I ..

presa fá - gs" no adversa'1'1'0. Um ver- .0"',( ,l'lU it."·f''',\,' f'- (U' -IIi � .'�U"A'·D���'.r'O�' U'l, k1�A'. "' . - - --' � -

� u, � � H.I V 1\.11. .'" rA� . .e ! (, . é_.l:· (;(1]', Lli i;ela v::'z�pr imci ra dí sputn da noGuarujá": cil co tricolo- praiano que dadeiro desastre a atuação ) , E,�\), .'c[� ,:gOLt f'oraru '::isputarios ztr certamo«1° Iugar - Figueirense, jogou como quiz, não pre- do antigo arqueiro do Avaí. A).Kf_···._ÜAlJU U
.. OJJ.lA t) � ;:;,' t: J0 d e l_,�Ll'CC, tendo o Mar'oinelli obtido 15 ti tu Io s,192 pontos cisando, para levar de ven- Como. acima dissemos, o. "

-

,) EiH.:huelo e o América 2 e o Aldo Luz 1, O mais vi-2° lugar - Avaí, 87 cido o conjunto, Bugrinho, clube da "estrêla solitária" 1 - Clube Náutico América centro; Pedro Curbam, 2,0 to, ilJ�(i Ioí o Martinelino Manoel Silveira, com ,um penta-'3° lugar - Paula Ramos, jogar tudo aquilo de que é jogou como quis. Não pre', '1.0 páreo - out-ríggers I centro; Frederico Huscher, carnr.eonato. Eis os vencedores do Campeonato:142 .

' .

capaz.' ,I cisou dar tudo-para passar a 4 remos com timoneiro - coutra-prôa ; Manfried Anes 18�0 _::_ Sau1 Carlos Duque (Martdnell i)
,

4° lugar - Bocaíuva, 135 Fraquinha à pugna de pela turma de Newton Gar- Barco "Blumenau" - Hel- cein, sota-prôa e Hansv. }<jSl _ Aldo Pereira, (Aldo Luz)
5° lugar - Guaraní, 122 domingo ,no estádio da cez que realizou uma parti- muth Parucker, timoneiro ; Post prôa. 1 !J')2 _ Saul Carlos Duque (Martinell i)
6'0 lugar _:_ 'Atlético, 78 Praia de Fóra, Sómente o da bisonha, não sendo nem Antônio Pedro Assini, V0' ] !133 _ Saül Carlos Duque (Marêinellt). .

b d I t' H K nt f ld II ..:._ Clube de'Regatas7° lugar - 'I'amandaré, �'show" negativo do arquei, som ra aque e ime qU8 ga; arry re z e
,
so- J %4 _ Saul Carlos Duque (Martinellí)

46 ! 1'0 'I'atú ,deu para solapar � tanto trabalho, deu ao Fi- ta-voga; Pedro Curbani, , Aldo Luz
1�)35 _:_ Licínio Medeiros (Marbinelli)

gueírense, dias atraz, Em sota-prõa e Haroldo Wa.- 1.0 páreo - Out-1'igger.> 1 D36 _ Eliezer Brág lía (Márt.inelli).

'I A a 4 remos com timoneiro ,_duas ou três oportunidaden, age, proa. 1:J37 _ Clóvis Aires Gama (Riachuelo)
somente foi que o tricolor: 2,0 páreo - Out-riggers Barco "Governador Jorge 1:138 _ Clóvis Aires, Gama (Riachuelo )
mostrou seu valor. i a 2 remos sem timoneiro -

Lacerda" - Alvaro Elpo, I ")<9 � Walter Wanderley (Martinelli)
O primeiro tento da tar- 'Ba.reo "Seguro" Rolf timon'eiro; Dionísio Sch' .

lU40 _ Walter Wander.ley (Martinelli)
de narcou-o Sombra, aos' Ewald, voga e João da SÜ- mitt,

. vogà; Décio Masca-
1941 _, Walter Wanderley (Mal'tinelli)

27 mínutos, numa troca de i va, prôa. Il'e IIo, sota-voga; LM�noel 1 D42 n 1950 _ Não houve disputa
passes com' Helio, falhando I 3.0 páreo - Single-scull João Teixeira, sota-v,rôa e

1('51 _ Manoel Silveira (Martinelli)I B Ed J R Sad'y ·Be.rber, pl'ôa,o goleiro Tatú qu,e se adian
I
- arco 'Y any - f>- 1 ;152 _. Manoel Si,lveira (Martinelli)

tou e não conseguiu encai' mador Edgar Germel'� 2,0 p'áreo - Out-rigg,ers .

1 ;)53 _ M8,noel Silveira (Martinelli)
,xa.r o balão que foi ter ao,,' 4.0 páreo - ,_9ut-rigg,ers a 2 remos sem timoneiro - l:.ihtJ. _ Manoel Silveira (Martinelli)
pés de Sombra que apenai:!

'

a 2 remos·com timoneiro - Nivaldo Daufenbach, voga J?['.3 _ Manoel' Si,lveira (Marti'nelli)
tocou de .leve a bola para o 'Ba.r"Co "Crista Carla" - e Elizi'ário Schmitt, voga, 1.�156 _ Edgar Germer (América)
fundo das redes., Aos 43, Harry Witte, timoneiro, (Cout. na 2." ll'lgina) LI:W _ Edgar Germer (América) .

num passe .de Joquinha, Gernard .V. Zwicker, vo,ga e
'-.--_. -..

En! 1936, Eliezer Bráglia conseguiu também o Cam-
H�li(J, de cabeça, marcou o Arno Martins, prôa, Campeo�alo de 'peOI!atu Brasileiro do Remador, em São Salvador da Bn-·

Segundo soubemos junto aspéctos, o conjunto onen· 'segundo tento, O terc,eiro 5,0 pãreo - Ouh'iggers _

I
hia,

.a elementos pertencentes à, �ado por E rnan i Santana gol foi assinalado na meta- a 4 remos sem timoneir" 'Amadores e Double-Scull
Liga Esportiva des Funcio-' (Gato), utilizou os seguin- de da fase final, por Ailton, - Barco "Rodoviárió" -- , () pál'f'o foi pela primeira VeZ corrido em 1953, Eis
nál'ios Estaduais, o conjun· tes plaYers: SidneY I, AI- o qual, recebendo a pelota, Roli Ewald, voga; João tia JUVeO.aS'" os seu" vencedores: '

to do Imprensa Oficial Fu' varo, Natalino, Otto, Ací- encontrou o arco vazio, ten- Silva, sota-voga; Wiegand 1053 _ Manoel Silveira e 'Walmor Vilela (Mart�-
tebo! Clube já é c�mpeão lio, Tenório, Baiano, Ro' do assim apenas o trabalho Theis, sOÍía-prôa e Osmar. Os certames de amado- n g_1l i;
de 58, isto porque e'stá qua- drigues Zezinho, Pizzollate de mandá-la às rêdes. O Scheunamann, prôa. res e juvenis, duas vezes 1054 _ Manoel Silveira e Walmor Vilela (Marti-
tro pontós à fren-te do. vie.e- J ..Di�;, Sidne5' -II, Aldo: único ponto dos bugrinos' 6.0 páreo Dou,bie- adiados por motivos do máu nelli).
líder que é o Tribunal de Didf, Hermes, Hélio e Li- foi de autoria de Zezinho, Scull - Barco "'Ricardo tempo, tiveram prossegui- UJfj5 _ M!).noel Silveh'a e José Carlos Tolcntino de
Contas e re,,;;ta-:lbe &,olJl!lnte ,n.o. nos instantes finais. Foi' PeiteI''' -_ :Remadores Ed- mento sábado e domingo Sousa (Martinelil),
um compromisso, ,contra' o êste o mais lindo gol da' gar Germen e Heinz Stei' respectivamente, 'sendo· ê's- J,156 _ Alfredo rios Santos Filho e José. Gar10� To'
.,Tesouro, ao qu!;til espe:rfi. Nossos pªrabens aó eIu- tarde. ; m�nn. ' ,� tes os resultados das par- lenti!1O de Sousa (Martinelli),
vencer, como venceu todos 'be dos gráficos na pessôa �ocios atua.l;'am mais ou': 7.0 páreo - Out·;iggers tidas disputadas: 1957 _ Edgar Ge1'mel' e Karl Heinz (América).
os seus adversários, afim de seu esforçado prestd�n, menos bem nu Paula Ra·' a 8 remos -:- �uco Hermanl1 Juvenis _ Paula Ramos Dois sem timoneiro

._de obter mais �� tit�lo,! te lipotipüita Âdemar Vi- mos, exceção d-o ext.rema' Heinz :_ Helmuth Paru-c- 7 x Tamancia.ré O e Avai I ü r:.{ll'eO, teve sua instituição no ano de 1%5, Foram
ml� � Q ele iP-victo 4à tem' eira, peJo êxito alcaElç��?

I
WalmOl:�9-:�� !,t?_� f�gl}.r_a ne·

I ��r.. ti11!o_ueiro' �ntQ�Ü), Pe. .1Q .x Atwtieo 1, . - , .,.

I'
fl&ta"". as guarnições venceLlOl'as: .

�
,

porada de 58 pois 'como se pelo clube que di(t a dia gativa. N9 _vencido ltosta�-.,d{O Assim, voga; Harry Amàdore:s _ Vendaval ;�Hj5 _ Hamilton Cordeiro e SadY Berbcl'
sabe, vence,� tambem o mais se firma no conceito

I
mos mais de" z�zrnno,-1pní-' Kreutzfe{d�,-sot�v.oga..; 'O:e1'- �4�-;x:,:.T��e�,!:\.�\l Maio' ° � Sfj:p 1 J�J5G - Flavio P" de, Oliveira e Sady Berber

Fl'lh'(l"initium". Na cámpanha de do futebol menOr de nossa sio, ltam�r, :Acácio e Osni. ,harel V, Zwicker, contra' Paulo 2 'x 'Postal '.relegra- 1 1:1Q7 -::::.lVl�l!Oel S.�l�ell'� e �If]'edo dos Santos
58, brilhante sob todos os terra. Na arbitragem saiu-se voga; Harold, Waag�, 1.0 fico 1. I '

,- (Go�tJllua., _
,

.

_

SINGLE·SéuLÍ.. -

"

i
I
i

.�
NO MUNDO DOS ESPORTES ,'I
.

,
_--o---- � .. _.�

. __��_._ ..... __

JA 'É CAMPEÃO' DA L.EIFli O,
. JMPRfHM OFI�lAL

(lHE' R I T I
MiEL- fERRER

H O J E
PIER ANGElI

rr CONFEITARIA ,PLAIA
rr

'domingo dia 16 �

r,'

,..; em
Tarde Dànç�nte PLAZA abrilhantada por "SABINO e SEU

CONJUNTO DE RITMO escolha de MISS BROTINHO
.

:'PtAlA �,O M:Ê.S' DE' NOVEMB,RO
RESERVE JÁ SUA MESA, NA CONFEITARIA PLAZA

Diárianléntc' das 14 às 18 e das 20 às 24 horas

'"

'odo, Filmado nos

tiNE: SÃO 'JOSÉ,

CINEMASCOPE
Vinhedos' do

DOMINGO

e METROCOLOR
S,UL

'

DA- . FR.ANÇA
-------....

(INE' SÃO
I ,

6gB FEiRA Pré os Esiréia

r'
I

I
I

'J O S É.

/1
il"--�-------------------------"'''''''�''''''''''

-I

�.
isPEfÁe1ALOSQUE OS OUfOS CIVlLlSADOS JAMAIS PRESENdlARAM,� .'

,

�eALMENTE fiLMADOS NO SUDAÕ SELVAGEM! � ,': �
,

I

.�r'" TII/IIIUI.TII••• �o 6RAN/)€ DESERTO; : �
,E6/f?aIO/ ••1'bGSDtAS 6RANbéS ':.;'�;
P!RAM,IMSATe AS IJ4TARATAS DON/tO! . .

..

-"-. ...��-_
.. -_ ..

. Do inferno alé ao Texas Iodos os revolveres eslavam vol'ados co'nlra ele !
A 20th (ENTURY FOX apresenla: Don Murra,·- Diane Varsi .- (hill Wills-
Dennis Hopper em

" 'C A ç A 'D A "H UM' A ,N A �r
em CINEMASCOPE e COLOR BY DE LUXE D'irecão de Henry Halhaway

C I N E S Á ,O J O S É' 5.1' FEIRA'

. >

.".
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�ameDto �o Esta�o .�e �anta- �atartna· �ara 0_ Exerciclo· �e m59,
A BANCADA DO PARTIDO SOC1AL- DEMOC'RÁTICO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, TRA,BALHA EM DEFEIA� DO EURIO ESTADUAL· - ,;

- TRANSCRÉVEMOS ABAIXO MAIS UMA EMENDA ·DE AUTORIA DO DEPUTADO OSNI RIEGIS, QUE TAMBÉM- VI SA P O S S I B I L I T A R
EQUILlBRIO 'DAS FINAN,tAS POBLlCAS E' L SEGUINTE A· EMENDA: .

\

SECRETARIA DA FAZENDA JUS T I F 1 C A ç O a presente verba para compra funcionários graduados, que se', Esta gastando mais do que arre- ções Estaduais são contempladas I v�·rba acima .e; qu:? se leve � crê->

I EMENDA SUPRESSIVA I Qu:an<io o Govêrno 'Vem de- de automóveis de passageiros. diria de alguém que' gastasse cada e ainda deseja comprar au- na Proposta Orçamentária com dito do Deficit essa quantia de

SUPRIMA-SE a dotação 4-2-02 clarar que as despezas do Esta- Tod.os sabem que é elevado o mais do que ganha e ainda fôs.se I verbas especificas para o

con-Icr$
1.700.000,00.

AUTOMOVEIS DE PASSAGEI- do, serão supezicres a receita' número de veículos de passagei- d tomóve-is, não para o trabalho, Sala das Sessões de

ROS" De importância de em perto de duzentos milhões' ros e Jeeps e caminhonetes que comprar automóvel de passeiol.lmas para passeiQ... .E' de' se certo de seus veículos. Por estes de- Novembro d� 1968...
Cr$ 1.700.000,00. de cruzeiros, não é justificável Q Estado possue. Em Rlorianópo- Ora o Estado quer fazeT isto , I ressaltar que tôdas as Reparti- mQtivOB sômos pela supressão da Os�i de 'Medelros Regís

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

i Iís principalmente ·os que vão
' \. __ o ."- -- ••--------

. ao� lugares de 'p�sseio, como

Prep�ração de mão de obra:

w:"�,.�.I�;Q�iE:�:�:�::�:?:��:i�fp:; I Dada a c'"'cen!.R�manM�'!a��"' a execução se-

..;:��1�W U!:J�\����\\)' URSS rel8ltla. � da, iíldll§t:rial. df .mâ;o de torial da Met� d� Formação
··;·����:�,:.""'.:.:;:�:;::::;:::::i:'�::;aí:'*':tt�i!:::::::;:::.:�:;_;;:;:m:;;:;::?:::::;�::;:;:;:;;.;.:w;::j»;:::::;::::::::�:::::;:::�

.

,obra, o Grupo Executivo da. de Pessoal Tecmco do Go-
..

c::':
- .. - -- " ".� "" _-- �... venda- de ouro I (�:���'i�rg��to������tic�o! �!���. �:��l�:��o ��n:�!

Florianópolis, Quarta-Feira, 12 de Novembro de 1958
LONDRES _ 11 _ UP _ O ,Conselho do Desenvolvímen- rando. o largo alca�ce dêsse

.r.....-_-_-.__-_-__-Q-�-_-_-_-_-_-_-....,...._-....._...__.....:::::.;.;�:::.�:;:::;.;:;;.�;;:-:� TIMES assinala que a União So-'I to, _elaborou, cem !1 colabo- planejamento, de�tmou, P9:-

E I I O
� vi ética reiniciou nos últimos dias raçao do SENAI, !!m Plano ra aplícação ímedíata, 3 mi-

� D I R .'.
.

� .

as próprias vendas de ouro,' Ta,is de Extensão de . Escolarida- lhões
_

de cruzeiros para ins-

� I
vendas realizam-se especialmente de, objetivando a iniciação talaçâo de uma Esccla-Pílô-

� (] homem que encarna o poder tern-o dever de em Zurique em troca de moedas profíssíonal para a índús- to.

> arcader às exigências minímas do grupo soeial que transferíveis. O fat� de que co-. : tria mecânica, A utilização dêsses recur-

� C!ü'jg'c ou que pensa dirigir. mo 'já ocorreu nos 'últimos 'dois
,.

SOS, mediante .convênío 'en-
"li t um direito desse grupo reclamar dos gover- anos essas .ve'll:das são realizadas A mais de' atender às so- tre o MiniStério e o SENAI,
� r-antes o cumprimento da perfeita . distribuição de à a�'oximação do fim do 'ano é licitações de pessoal .trei-I

caberá a esta entidade, ór-

� serviços, cuja execução achou o ,Estado por bem interpretado pelo referido órgã9 nado dêsse ramo da indús- gão executivo dêsse plano
• ( 'éJt lentar e explorar.' de- imprensa como uma índicação I' tria brasileira, virá tal pla- inicial.

� t-;as normas e prátícas das medidas a serem to- de que os dirigentes soviéticos -

.

� ��tl�6 �l��L��v�..

ser posta �rn relêvo - O RESPEl· :!�h��::p:rat_!�:l�:; od;ont::�:': Associação Rural de Florianópolis
::

.

o govérno tem sido petulantemente indiferente das compras que de-verão e-fe- I .

� <. tudo que cause ameaça ao sossêgo, à calma, à saú- tuar no Ocidente e dois fundos i
. (SErA-� .DE AVICU'LTURA)� de e ao bem estar do povo.

. necessários para proceder às im- �
�

. Ci�ade seI? luz! às urtigas o povo de Florianó- port�çõ,:-s e o pagamento destas. i
Acentua-se dia a dia, ó interês- diversas moléstias das aves.

� .'pcI,,,, dIZ O governo. ..._.(� __:
.-.------ -

se pela avicultura .racional em : Por isso, a Associaçãq Rural en-

� População sem leite! Que 'se lixem' as crianças f
)

��.(�)�À()-r'��n(J", nosso município'.' Na Sêde da As- trando em entendimento com o

:. e a.s mães de Florianópolis, afirma o govêrno. ,. .'. �h'
\

"f'c., :::,
sociação Rural, ou no Posto de

.

Sr. Dr. J, Irapuan de'stinQu uma

Estreito sem esgôto! Que se dap-e a população do :; N
Revenda no mercado Municipal, 'Pequena área 'd:o salão 'térreo de

E::;trcitq assevera o govêrno. , . aumenta constanteme'llte o nú- sua séde para a instala.ção de

}I/las,. meus amigos, voces querem mesmo algu- ,
.

.

Pler,o de pessôas inte·ressallas

J
um.a seção de' vendas de todos os

",a coisa mais do governante que aí está? c � em obter produtQs ,pata suas produtos do Serviço de Defesa

I
Há episódio que merecem liNão, não é possível! Que ingenuidade! �

criações avícolas, sejam os pro- Sanitária Animal, dos "'quais, in-

O homem só se integra no cargo, o artesão só conjt'rontados. :.; dutos químicos necessários às formamos a tc>dos os atvicultores

s?- çompenetra do ofício, ·quando cada um deles po-l i. O comporta�ento pesse- i rações seja a procura de raçÕes! que a A.R.F. . terá em breve
. àe perceber a grandeza do cargo ou do ofício. li dista fac;e os_ deploráveis' baJ.!lnc�adas, se'ja a procura de

.

p.ara venda imediata as vacinas

Lssim, é preciso qU? êle possa compreender. � et pin.tQs d_e um dia e especialmen- contra bouba contra tifo c61e·ra

, ,-
acontecj,m�ntos de quinta-

c'

te a procura de· �acinas para as aviária e New-Castle.Ai é que está a incógnita! feira última, por exemplo:
. Dê você às crianças a cartilha) está certo. �t t.elti���r::��ê ao sapateiro a confecção de chinelas; �.! no�o: -o!;:::nis:::l:::::� 'I Fruto� _-d� colaboração t�c�ica

��\ �ar�:i��ovo�� ���l�e�e�á ;i��,,� :��:�isco�i�:e��:. .� t,. ::m;r�:o: °pre::�i:e::r.::� �. J �,.
'.- -. .nort.e-!"a·mericana

I f,;e- não pode. É a inteligência do póde." 8
O que vem acontecendo em Florianópolis cheg!l, :' ; toridJades, defesa da _ordem. ..

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

�, ser um desafôro. • .* * *

.I!;iltao, nos p:lc,amos uma exorbitância pelo Kilo
n.H lJUl'<i" e, nao "emos, nem siquer, o direito de ser

H;O:,> � '/i':;;-ªGOS de que laltará energia para que nós "

t� lJ,:%amos dE'slig-ar a noss� gelil-deira! :',:- ..
< F para que serve o serviço suplementar? Para
"

lY.,nitu? Não tem óleo? �
.

t
aproveita de todos os mo-

� Ii,SO é !nópia! ... vimentos em que as respon-

} () povo nao pode suportar pàr mais tempo ta- 'r bilida'dés ou a iniciativa se-

....n�(tnho desleixo, tamanho desinterêsse. { : i jam, de outrem - não é .�Co -govêrno que exclua- o supérfluo e que cuide do .

� i , chavão: é verdade.
.

:::sseneial.

'�" !

t .�AtinaI -de contas nós residimos na Capital. •
Naquela ocasião, bastos e !

.�qui deve liabitar a popula.ção mais bem esclit- sagazes eSliuerdistas lá es-

.l'ecictr.. do Estado.
. .' ;

l� tavam, na proci'ssão do ve- !.i!: assim que' o govêrno olha para essa popula- .�., . �
.

.
. �, :ório. A critica contunden-

-;;;iü"Há um limite de tolerância para essa espéCie de _','.".: ll� t� da estudantada, com I i
H1áin,tentismo e de descaso. O govêrno que não ul- _

transcurso pacífico,

era,� I'tl'?,pa!>se êsse limite. \ _ muito bonitá aos dois olhos
) Que o govêrno se desoriente!! Concordo. � 'da Democracia. Mas ao

Nâo se orienta em rumo ,certo quem nunca pou- i, h d M
-

'1' ,�,
01 o e oscou, aquI o es-

:te 1('1' em um sextante.
- t i tava dicididamente 'shan-

Que Q -govêrno não cuide da: educaçao primária e I I
seeuy,dária! El;ltá certíssimo, êle nunca foi além disto.

.',
/ gáy', com ares infanto-ju- .'

-. Que o govêrno não cuide da saúde. Está cer- � -, venis e sabor de ma�adei- �
,

to. 80 compreendem o alcance da ciência médica os -� _ra. E o pó-de-mico verme- �
que ultrapassaram a era da pílula.' � I �llhO

se aproveitou do 'asado ..

- Que o govêrno :não se amedronte .às reações J
..

. ) ! momento' para aped.rejar :ll
eto ��'upo social,está certíssimo( So podem perceber e 1au."eeltar esses indícios os que compreendem e per-

. � �.>e eseg.uPrraendçara paU'bslecl'car.et.aria da
�

cebem os complexos fenômenos qu� soem ser os da � a ;
'):wiologia. " : , A P r i Ih d \)

Mas o govêrno," no entanto, tem aptidões bas-

j': ,: ,e
o IC a p�. a_!l o um

X
d()s lapidadores no 'sufra-

t'tuntes para evitar o rídiculo ::I, que se entregou. Não
Ú 'possível que êle caminhe a' sua indiferença do pa- I ç . gante", fez o que lhe- com-

,..

!.acio ao Ponto Chic, sacudindo a sua pessoa grande, I i
tia: prendeu-o! -

lnenc'sprez�ndo o povo de Florianópolis, que o tem ..
P'ra que, Santos céusl A ,fespeitado até agora. I e posição udenista ficou fu- �

t; impróprio de um governante usar o seu po- � I ê riosa! E bé"rrou logo pela ,(_ie!' para desafiar os que não tem senão as armas do � j !

!�.
01 io e do civismo para terçar. E é aí que está o ri-

18AV_
intervenção

.

no Estado, a-

díeulo! \ ,
fim de serem mantidas ali! �

Afinal de contas não são tão ,numerosos os' de-' sagradas perrogativas aos!
graus que levam à curUl governamental e nem .de ,a cidadãos !ndefesos livres i�tantos lauréis se adereçúam os que se a'ssentaram . 'para ad,iotarem �ualquer,de 1950 ,para cá nessa cadeira.

\
-

I. .

Nada: os separa do povo se :pão o absolutismo do �. ideologia política e respei-

f� Procisamos 3 empregad�s, sendo uma governante co-

pr.der. � táveis. no_ divertimento de sinhelras- com pratica, que lavem e passem roupa. Tra-
• Só medimos, no entanto, virtudes e valores.

,� estraçalhaI;:em, a ped;adas,
I�

tal' li') Lux

HO.tell.
apto 515: das 8 às 9 e das 16 as 17 horas.

Se 'tiverem, use-os em benefício do povo.. !'dr d
>

00.' 'br
É o direito do povo. E é o dever do governante.

.

� A

VI aças e pr lOS pu 1-

BóiHíM.óRM1iv� II 2:�?;�Êª I., P�A �oA·R1·0·. A'\lEGRE'
.

Do 16.0 'Distrito Rodoyiário' Federal
t� Jt'aUs�s:eemB.U�o:ã�.I.navouc�eOnnrit:l.s:-sdl.emf:�;;J�a� i r: L

Do. Boletim Informativo n. 81, I
ras e Lagô,a, no trêehorJoinville- U' 1

de 1.0 do) corrente do 16.° Dis�

I'
Itajaí da BR-59 a cargo da fir- e já! Senão o 'habeas-cor- f'�trito 'Rod'oviário F;�deTal (Depar- ma EMPELL, Empre�a de Pà�-

tamento Nacional de Estradas de me'ntaçã-o e Engenharia Ltd.a.
pus" seria questão de mi

nutos,. pois seu despachante d
estava na esquina, aguar- Jdando-oi ./.

Para não deixar seu I)e- tlegado ficar desmoralizado,..

diante dessas ameaças, o i
Sec�etario -

da Segurança!
passou o detido' à sua dis- fi

t posição. Com isso desviava"

t
para o Tribu�al

.

a �ompe- itência do 'habeas-corpus' e
't

obtinha tempo para,' pelo

,i <menos ouvir o depoimento.
�

!' do qu�bra-quebrador - sol-

I
to depois de interrogado. 1
. �U�h�l&h��A-----------------------�-----��--�=�=��1
I

PDSI -

, •.•.•.. * * *. ,
�()_Ó�()_I)�().

•
-

#
.

Entre' os varlOS beneficios
que a indústTia automobilistica
nacion1l.1 vem recebendo da e,xpe
riência norte�american.a nesse

s.etor destaca-se a temporária
p'erm�nência entre nós de téc
nicos norte�americanos que -vêm
ao Brasil aperf'eiçoar o 'know

kow, dos engenheiros brasileiros
$endo em se'guida substituídos
por rêstes. Expressivo exemplo
de tal fato foi ,o recente regre!l
SQ aos Estados Unidos do Sr. C.
C. Westerberg, engenheiro da
Willys-Motors Inc., de· T{)ledo,
Ohio, especialista mundial na

fabricação de motores d,e 1!-uto-

móveis, que permane'ceu em SãQ
Paulo. durante 17 meses sendo
um d·os elementos respo'nsáveis
pelo ·sucesso obtido na produção
P() 1.0 motor a gasolina d� País,
Q motor Willys de 6 cilindros e

90 HP. O sr. C. C. Westerberg
não s6 foi {) principal re'Sponsá
vel .por êsse êxito, como também
transmitiu '. sua ex;pe.riência· e

se'us conhecimentos técni.oos a um

dos e'ngenheir�s brasileiros da

Willys-Ov,erlanid, do Brasil, Sr.
Flávio Bueno, qÚe já o está .subs
tituindo na superintendência da

mQntagem e. te's.tes dos motores
Willys brasileiros.

;r��-a'ÃO PÔVO�bÊ�nFíoifÁNOPõ[ifV.
. -j

i) ·'Emprêsa. Florian_"lis'-SIA
Transportes (oletivos

'�1 .

'l fl. b.lv.ip..!:{i;;sA .I!'i..ORIAI>l"ÓPOLIS s/A.' Transportes
�J '_·c::'e:.ivos, em' lace' da f�lta de PNEUS no comércio
t,lj' d 'd d

I
e'iptdalizado, na' eminência de ficar esprovl a e

� ()'A.;.-"0LINA e LUBRIFICANTES, por motivos da gre
ii ve do::. proprietários de' carros tanques que abaste-
tJ cem o mercado, se vê n� contingência de reduzir, em t

. lí �qdaB as suas linhas, o número de viagens indispen-
T I� savet';, afim de que, de imediato não paralize, total- ��i 1� x.rnGe, os serviços de' transportes coletivos em suas

�

I'; -

I.j imhas municipais.
�
J 1:.;>7 a l!:mprêsa Florianópolis S/A., com esfôrço e

1 rl ,s,l.cr!·>icio, vem mantendo um serviço confortável,
�� rapide- e' eJ'iciente, sumamente oneroso, porque seus

;J,: vf!culos são movidos a gasolina, rião é justo que suas
. atlyiLlades sejam embaraçadas ao ponto de não po
;1 ..te,: se abastecer de Combustível, 'pneus, peças· e
H a'�t�sórios, cujos prêços, constantement� em alta,

�rl
I)l'(;l1unciam total paralização dos transportes se não
furem tomadas medidas urgentes pelas autoridades,
p�.ra reduz�r os prêços dos materiais indispensáveis'

1
a.os transportes coletivos.

I
Encarecendo a necessidade dos órgãos dirigentes,

.. das entidades de classes promoverem um apêlo pa
cífico às autoridades, no sentido de ser estabeleci
dO} plêço especial para Combustível, pneus e aces

::õrios destinados -.às Emprêsas de transportes cole-

I�, tivos. afim de que as tarifas de passagens não 80-

iram qualquer majoração, a Emprêsa Florianópo
lis SIA. Transportes Coletivos comu:q.ica que a re

dução do número de viagens em suas linhas, tem a

t� e.xclusiva finalidade de proporcionar à população a
�� mesma eficiência e regularidade em seus serviços

�
por um lápso de tempo maior, evitando, assim, total
para.lização.

-

Esclarece finalmente que dentro em dois dias
a Eluprêsa Florianópolid SIA., por absoluta falta de
eombustível, se verá obrigada a paralizar seus veí
culos. já que seu estoque de gasolina, atualmente, é
de apenas dez mil litros, não sendo possível, no mo-

!1l1"nto, em face da grave dos proprietários de car-

ros tanque, qualquer reabastecimento.
.

Esperando a compreensão da popUlação e sua

d.ec�djda colaboração no sentido de defender um pa
trimônio que é do próprio povo, a EMPR:mSA FLO
RIANÓPOLIS SIA. antecipa _ seus agradecim�ntos.

. Florainópolis, 11 de novembro de 1958.
N%S%%:%<SS'$S%SSSSSSS%%SSS%%S%�"����

ESTADO) uNIDOS AJUDAM. Q
NORDBIE· BIWILfIRO

AS IGREJAS PROTESTANTES D AQUELA GRANDE NAÇÃO AMI

GA ENVIARAM 'AS VITIMAS D'A S�CA UM AUXILIO, DE 5 MIL

BOLARES _ ESTES FUNDOS S ElUO UTILIZADOS NA CO�

PRA DE VIVERES E M'EI)ICA MENTOS AOS' FLAGELADOS

NOVA' IORQUE - (IPS) - As Igrejas Protestantes dos Es-
..,

va contribuição em dinheiro, des

ta vêZJ de 5.000 d'i!_ar,es, para aju
dãr as vítimas da sêca na região
norte-oriental do Brasil.

tados Unidos enviãram uma no-

Sr. Benlo, Rlbeir�
DaDlu

Estes fundos são utilizados na
O sr. Bento Ríbeiro : Dantas

Presidente da SERVIÇOS AÉ�
REOS CRUZEIRO DO SUL, s'e�
rá devidamente homenageado por
um gru.PQ de amigos no próximo
dia 12, ,pela sua recente escôlha
para orador da turma da Esco
la Superior de Guerra. O jantar nalídades,
se rá no Country e está sendo or-

.__ .
_

ganizado pelos Srs, Humberto
I'I'avares, Paulo de Oliveira Sam-Ipaio, Roberto Marinho Azevedo I

:Filho, João Augusto Penido, Vi-Icente Galliez, General Osvald,o
Araújo Mota, Brigadeiro Henri

que Fleiuss, Ministro Luiz Bas
tian Pint.o e outros.

compra de viveres, medicamentos.

e roupas para os flagelados.
No ano passado, essas mesmas

Igrejas_.. enviaram ao Brasil

16.000 dólares para idênticas f í-

CONSTn\...,�Ao �

I-RMÀOS BITEN(OU�T
(AIS 8AOAR6 • JONE IRO?

ANTlGO� OI P6SIT O OAMIANI

Agradecimento e ·(onvile para·,Missa
�vi11va José Altino Duarte, Danilo Freire Duarte, sra.

e filho!;, agradecem as manifestações' de pesar pelo fale

cimente- do seu espôso, pai e a,vô e· convidam para a Mis-.
sa de .,,, Clia a ser celebrada na Càpela do Hospital de.._Ça
ridade, às 7,3Ó horas do próximo dia -13 do corrente.

Em 1949 se nos não en-
,

ganamos, hou,:,e. por aqui a

passeata 'das velas. Dizer

que � extrema_ esquerda se

---- ------- -------

No clichê, o Sr. Hiick�an P-rice Jr., diretor superintendente da

Willys-Overland do Brasil, quando na reunião de "espedida do

Sr, C. C. Westerberg, agradecia a colaboração· d)o mesm�� tendo

ao seu lado o jovem engenheiro Flávio Bueno.

EMPREGA'DAS PARA SÃO PAULO

AslDHoRAS
;-., .'.

RQdag'em' d·o Ministério da Via

ção e Obras Públicas), destaca

mos as seguinte-s notas:
-"fiAGEM DE INSPEÇÃO
Õ Chefe r:lQ Distrito, em com

panhia do Assistente de Constru

ção, viaj·ou para Tubarão e �ra
ranguá em inspeção aos serviços
sob jurisdição do '16.° DRF na

quela região.
TERRAPLENAGEM NA BR-59

Prosseguem em rítmo acelera

d,o .os' serviços ·'d·e· ,terraplenagem
e obras de arte correntes no

trêcho Itajaí-Tijucas,' contrata

dos com .a fil'ma Companhia Bra.-·

sileira: de Pwvimentação e Obras

cuja concluSã{) e aguarda�a para
junho próximo vindQuro:
OBRAS DE ARTE 'ESPECIAIS
Encontram-se' em fase de' con

clusÍiQ 011 serviços de construção
dãÍJ pontes sôbté" os "rios Piç.ar-

Estiv,eram em visita ao 16.Q
Distrito. Rodoviário Federal os

eng.os Hildebrándo Marques dI!
Souza, Luiz Carlos Civalcanti e

.os snrs. Apolonio Cardoso, Cha
fik Saad e ElisiQ de Freitas.
DESAPROPRIAÇõES E
INDENIZAÇõES .

Será proximamente realizado
o 'pagamento de· desapropriações
e indenizações' de imóveis e' ben
fe'itorias atingi,d:os pela constru

ção de rodovias sob a jurisdição
dêste Distrito.
VIAGEM' AO R10 DE
JANEIRO
O Snr. ZU.ar Cubas -Maciel

Chefe dos Serviços de Aaminis�
tração, viajou. para o Ri.!!,_ de Ja
neiro a. fim de tratar Junto. a

Administração Central de assun

tys do 'intere S:e" Ílêste Distrito.

DIARIAMENTE

VISITAS AO' DIS'l'RITO

./

DO "C O N V A I R" •

TAC.cRUZEIRO do SUL
/'

HQrário idealizado especialmente para
sua comodidade'
Úse "CRUZEIRO A PRAZO" e' pague
a passagem na volta em suave� r

•

mensalidades! I

.-- __ o

._
·1

)
'.

Agência: �ua Felipe 'Schmitd. 24 'fones: 21':'11 e 37-00

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




