
BUJilNOS AIRES, 18 CUP) - Por outro lado, diz.. se agora que

Surgiram esta noite novas difi- GÓme·z exige também à renúncia
-culdades para a solução da crise �do. subsecretário da Defesa, Ber
polí�i-ca argentina, que já Se pro- nardo Larrouds.

longa po,r-,uma semana, 'ao au- De sua parte, o dr. Alejandro
mentar entre os membros da Co- Gómez se manteve recolhido ao

'missão Nacienal da União Civi- pleito durante' o dia 'de hoje.
ca Radical Intransigente e do, Seu� colaboradores explicaram
Bloco Parlamentar Ra.dical, a que o vlce-presidente estã lite
t<endêncfa para recdnsiderar seus ralmente esgotado em virbude dos

.a�s 1,1. respeito do vice-presi- febris acontecimentos dos últi-

/ MAIl, 'SOLUVEl E UISQUE DE MA lE - NOVAS PERSPECTIVAS PÁRA O' INCREM'ENIO' D,E'" :::teG:�e:epública, dr. Al�,jan- m�'r:�i:'ta noticiosa "QUE', edi-
,

'

,oe, •
. • A referida comissão tomou a tada por Rolério Frigério, expul-

"Quando estivemos na EU-j EXPORTACA-O nA ERVA 'M' ATE da vítamína; '!E":.rconti'qos riâ9�:' a. pr!lpar,a�ão 'de be- decisão de expulsar do .partido so da poderosa Secretaria de As-
ropa, pudemos

-

verificar os - .!tI!{;. A no y.é de mate .verd�, Ne�sa� 1)id�& 'não, alcoolíeas, sorve- o dr, Gómez,_ ao passo- que- o

blO-1
suntos Econômicos e Sociais da

importantes resultados obti-I "'. .. análises, a :; quantidade de tes- e, caramel�s, dos quaIs co de, deputados radicais intran�, Presidência, pouco antes da crise
dos pelos cientistas da Fran- rou o sr. Antônío Sousa

A�'l n ',"O �::borató�io �a Socle�e ácido encontrada excede a aumentá, Q' poder alimenti- sigentes deu à publicidade' uma i provocada pelo caso Gómez, foi
ça, It�lia, Holanda e. �l.einã- tígas, presidente do Instí- !:)cle;t�fIqUe. d Hyglene All- existente na 'geleia real, 'ti- cio. Na Itália, abrem-se no- declaração na qual. pedia a re- c,onfiscada na manhã de hoje por
nha em suas experiencias tuto Nacional do Mate. E men',3lre. �Ietuou a.: �osa- do como al1m.ento_ de gran':' vas perspectivas graçaS às núncia do vice-pr'esidente, que agentes policiais. Frigério Sé. es-
com a ervª-mate" - deda- acrescentou: gem do aCIdo pantotemco e de poder'- recuperador. No �xp"!Í'iências do ,pro�, Arnah qualificou de traiod'or, tá restabeIecendo dos ferimentos

•

•

-c '- ,

----oN----O--O-R
Instituto Pasteur, 'estão sen" do. F'oschini, da Up.iversid,a- �lém disso, o.minis'tro do Inte7 sem gravidad'e recebidos na. sex-

PI,reHO DO·· y G VER II do feitas .experlencias na de de Roma, que produ�l.l rior, Alfredo' Vitolo, não dá si- ta-feira passada num acidimte-
. alimentação animal, com lkores e. uisque" êste COMI- D.ais '.dê, qule' 'pretenda. demiti).'-se'.; de automóvel..

.

'

.'

'., ��n�o;iri�!t���s:g�?:n���i�:_ �����nA��al lO ����M1� J'NI; I!,IO·NA· lISMorr'na-o�'e--m-po"lgo-"u"-a-'-'s'--""-RENATO BARBOSA ila Eloá está certa. Afinal de contas, é produção leiteira das ,vacas Químico e de . Pesauisas de "" A\:... .'. ..
,

� �,ª.ssem ao Governador' de São excessivo, e até injusto, o' despacho do
.

e na; recuperação de cavalos Gêneros Alimenticios,�'

�l�?;e�J�\�i�,�rn:í�����ad�ebe�:���:� o����er::�����ô��ver�:dO��n�Ol���:Ç� dep��;�!����'dO, acentuou o ��m:e���f�d�h��O�at!�a��� 'n1àssas eleitorais. brasileiras
contabIlidade dos- serviços prestados i bem público. A requerente pretendia �r. Antônio Sousa Artigàs: francês". O "'Co-rreMl' da Manhã", ecft rra � indiferença das massas elei-
Nação, o áê cl!,ráter, maIs acentuada- 1Jt,\�iz�-lo, dnra.nte alguns dias, com "Na Holancfi:í, rião é me- ção ..de ontent public.ou, sob o torais. Pelo me'nos essa ê a con-

� Inen� poUQial, J'!mpurrando para os altas fín3,lid:=!,dp.,� a,�i'i<:tenciais. O escô- nor o eIltusiáSIl\9 pelo mate. '" Depois· de afirmar 'que Q titulo aciín�, � seguinte: I' .' vicção, arraigada em vários se-

,fn'otões das: derrotas o carroção 'de ciga- 'p<i, ;::ó('iál de Est.ado é fUJ;lcão esoecífica, Ali !!'oza' de sitUàção privi- nroduto vem encontrando M�vj.ment_o anódino, o "'naci,o- tôres chamados "ttacionalist!i.Sn
·"nps-ijo.;.j�,r:':> Ademar êl� Barros. ,�igi��,� �a ',estrutura do mundo democráti?�. O le�iada iim�,-éss�nc!a deno- ',in:teira ''l;l.éeitaç�', no palê.';', nali�mo"',;no,s têrmp'� e Ilas çir- � na Câtnára. O deputado Osw_aldo
'z{t�do � 'Q1:g.nia:ade. .republiclYla,' ,.$M1e�

'.
�paco 11m, �Ptet:'�f} se. enc

..

or;ttp", p�atlC::- mmada "Cllll�tron ' desti-' cfar, mundial, eonfo;rme' ,ti. C)U'nStâiI.Clas. em. que foi coti..duzi- Liml\- Filh{)- que foi, no Palácio

,J\nd.O: 'linançQ,s pUbli9a.".��." revigtl'a.I1- .';)n.en.,t.e\desaordVetta,fl.O..

, s.e: tl'l���se. de f;�-,' :::, '" ,_ -eou·éónldtàvado'J)Or oêaslia dO;,mJlrêliã inapÍ!'fàvê-lmente pa- Tiraden�es, um dos porta-vozes
. '��� Jttn�sion-aI1�o.-as.-' .em" UI;o!< '"Ii'r�t��Jl't:e o 1I..f.\NpdQ natal�-: . 'l-R"160 ,,:'f�,'.-

-
> •

ir 'da.ii",'iM'd'''_ ,,<IN " ,._�_ -_,"
da',chamada Fre'nte Parlamentar

• "'t8ê�W�í.11iÍ·iti'êrfi" ê�eij,.w� () '!to" ,i:i.f� ',���J�� '!1l...� ·ex'oit'di!ítr1"!':(r�r:1'�peWL· , � '.. u. 1; .n�!�Jli���. ,·��Al�'�;.,· '0" "
. oad- N<!:sldl1 a.! ista, ,ainda I{á dias ma-'

está terminando. adininistração�, .",� -O Qoyérno,"-. \r,í�l't"ante- ·íltis�;elfl'�oêlf ," r,· • BR�:ic'" .... fr,iv_', \7. , r- ni,festãv!" à .1'ep'ortÍlgeIfi o seu
. IÇ., Il'" , (\, �

t� l);: , '.::-"
•

• , ;1 .. �"f "'4> '�
, ..'

.

te a qual se preocupou em conottist).' oeupac!o. naTa tão nobre fiha11dade, sol), -.
-

-

'�'n,�,,,l,,,t1i'ir.�.a,��lS.�ti'aeC';a,l').Oe!;:eB.N·�tS:!il�',-Óumi,s�aQl:».-:ne��-,
. �':_

,IÜ:'1"0:"-,.;_',:_'" �Bê-�n\c"'.a;"'o'
' o;le�et).c8.hto jl- ehegó'il mesmo a di-

.para O pOVO pàilt�sta O prestigio de que a' prestigiosa direção da Primeira Da- No ano passaâo, a pl:oduçã1J _
ze'r 'JÍ\re -o "h"cio1falisl11o'� paz

fôra despójado, no convív'io da Federa- ma. nacional do trigo foi da ordem )nsépi!lto élesde o pleito.
ção. �- --"

. de '800.000 -toneladas; segundo ,lnst.ituto vem ajudando na

Aposl 'II
U�a' outra verd,a.d·e l'esaalta,

-- -- O cidadão Jâ.nio Quadros é excelen" levantame·nto por processos di- medtdll do possivel. Houve O lea aléin�',Q:Q mais, na opinião de vá-

Dona' Eloá:- espôsa do Governador, t.e' chefe ie :famÜia, Daí. eu a.creditar retos, do Se�viÇo de Estatística 'mtes outras - tentativas Que. /'
_ "rios. -ó'bservadores: "o naciona-

f.t1viou a Sua, Excelência,' datado de 14 ter êsse despa('h'0 'objetivo. puplicitário, 'da P,\:odução do Ministério da "'�o ft'll'<tm av:ante. Ressalte- O Santo Padre- João XXIII con- lismo ainda não chegou a se

do c,ol'rente, requerimento para instalar e nàrla mais. M>lS, - nerdôp-me Sua Agricultura,
.

"e. ainda, oue êsse mate 80- gratU)'h-$e com: o Exmo,. Sr. Al'- �onstituir, no Brasil, num movi-

\tm ,bar, 11,0 pavilhãõ ofic�al do aero.ppr- 'Excelênda -, obietivo de muito mau O referido levantamento en- lúvel vem, tendo crescente j!ebispo' Coadjutor por motivo do. mento das massas eleitorais. Co-

t d' h d t·
'A

t "'" I t d controu nos 'quatro, principa' i-,
'

merca- brasi- 'jubil'eu sacerdotal e envia a Bên-' mo idéia tem servido de tema à
.0 e Con�on as. A re'n a resp,ec Iva se, P'0S ,o. r. (, �ro ClU-e. an ·ps e, requerer, � urocura no uu ,

'

destinaria ao Nlatal' dos Pobres.e ao- ,nona Eloé. lhe teri,a, dito: como. diria, Estados tritícolas (Rio GraI,Ide' lteaill'0meOdaotéqu.enOn-ao"extecrh'l0e:;adae
ção ApostóliCa, inclusive aos que 'ndea_mo acgo,Ongsieag'UII.nuaspeOlo mPeonvoos Rdiensdtaa

Rervlco Social do Palácio do Govêrno, l'imole.,mfmte, a p,c:mnsa de ol.lalnuer de 1:1'0 Sul, Sa.nta Catarina, .

Paraná -... assistir-llm as 'solenidades' 'religlo-
O Governador despachou o pedidô, n(i)S nós: "Olha aoui. Jânio, lá e;ni" Congo- e São Paulo) '209.731 ,estab,eleci- "tender à demanda, devi- .sa�. vêz identificar-se' com a pregação

seguintes termos: "'Indefiro. Encontre nhas está' 8.ouele esoaco ofif.Ftl vasio, mentos agropecuários com uma do à reduzida produção" . N.o,.12.518. de' Ce-l;toS políticos inescrupulo-
��' E,u me le�_brel' de' I'nstala-r oH um ba- área ;d' cultivo de bigo soman. "O Instituto Nacion··a'l

.

do \30 d.e. Outub.ro de 1958. . ',s,os". Haja vi�ta que 'nenhum'.

V. S. outros m ....os. O local não exist� _U o

'Cldade d'o VATICANO dos "nacionalistas" reeleitos
mll'a ta.is inkiativas. E' favor não insis- ?oH1' para vrmder tlmas coisas interessan:- I

do 1,144, 399 he�tares. A grande Mate, cont,in.uou, sempré' tê- Ao' Ex'm·o'.· s.�,'. D'o'" Fel'l'cl'O .

. maioria dos estabelecimentos ..
...., Cé- atribui seu êxiJ;o integralmente

t.ir". Sua Excelência, evidentemente, t.es e origiuais, com minhas amigas, 1 (179.037 .,'ou 85,4%) destina a
ve O prO'Poslto ,de conquis- sar da Cunha Vasconcellos. à tese nacionalista.

despachou a _péticão. confortavelment� Com isso, conseguiriamos mais recursos
êsse cereal áreas infe-riores a

tar O mercad? norte-ameri- Arcebispo Titular de ,Veri.ssa e' �oÍ's de se referir ao falso
jnstalado na vitrine da Pos,teridade: pára o natal do!; nobres e pará os servi- ('ann. Com es,�e objetivo C d 'utor com direito' uce

- Naci'onalismo, que campeia porDespachou. para ser publlcado o desti,- eos anui clt> P3,ládo. Você �não ll,cha is� cinco hectares, contribuindo 'P� narticioamos dá Feira d� doai �b' d Fi
.

a � l�sao
d 'd

.

I D h ;::õ hO"'L Ja"nio ? Vocé deixa, não deixa, ra o conjunto com 3��.767 hecta-' Nová York onde o mate so- 00 Brcet�sP.o e,p dorlanopo 1St, aí a fora, fêz um balanço ge'ral
no o 'pedI o conJulZa. espac ou. ape- L', res plantados ou .seJa 30%. Os .'. , "

.to
ea lSSlmo a re ,congra u- ,da situação "muito embora seja

nas tangI'do pela demagogI'a da aU!lte- J';nio? "E .Tânio. e.omo mUJ.1quer ,de nós,' ,..', ,.,. ,']llvel fOI mUI bem aceito I t' I ta 5
.

d Ad d" ,e'stabelecllllentos que plantam.·.' ".
.

. a-se' -con 19O ao comp e res aIn a ce o para um, exame e-

,l'idade. Devo confessar, antes d� tudo, lhA. tpl'Ía respondido: ,"Minha. filha, vo'
mais de 5, héctai'es '-Elmbo.ra re- ! nlf;SO result�u .:=t reabertura lustros de sace):'dócio pelos tra- _;fi_nitilvo das posições nacionalis-

que t.enho pelo ilustre' homem público cê sabe coroo tne';cu,�t,a negàr dualquel' presé'ntando 'a min�rià (3'6'�694 da nossa
..

a,genCla nos E.U.A. balhos realizl!idos para a glória tas do futúro Congresso" arro-
o maior respeito, Ê!le asfixIou, nas elei- coisa a você, ó;,'e'.é tão bôa 'e· tem ,sido"

ou 14,6%), concorrem com 704 p.. �Q!lseouentemente, O if.- dll DeuS. e belJl cJ� I�r.ej!J., il!lplora lando as repre,se'ntações de' diver�
, QÕ.e� de 3 de out,pbro, o pôlvo, do poder sempre tã,Q minhá amiga. Mas, você da áre'a cultivada, ou, 80. 632 hec� I t,:r�sse dos ',�ome�s •

de n�- os favore's
. ce�estJals para que sos Estados à Câmara Alta. De

econômico. Eu, hem compre,endo o �alor compreende, minha filhjl.. eu soU' Go:ver� tares.

]
I1'OClOS do paIS em tôrno do sempre com .1!lIl�o.r. abundância de Santa Catarina, ássim se pronun-

dessa 'vitória. porque sou clatarinense. n!'l,dor duro mesmo. Você sabe disso. li: '

, n_roduto. A constftuida "Nu frutos e riqu:eza de méritos te ciõu:
E, ·em S::..nta Ca,tarina, nós somos gover- náo ficará bem a você, logo a você, Eioa, ' MQ,tt.e Co),:poration" consubs- abrases em zêl� 're'ligi,oso e com SANTA CATARINA

nados, desde 1951, por uma rêde bancá- lm,llter do Governador, instalar em 10-

J t d t
tanC'ja' a nossa velha aspi- muito amor' concede a ti e aos Desta vêz Santa Catarina não

ria, - o INCO -. ao Qual Ile lilZa o ado ('!'tI do E;::tado ê:;;:!;e bazar que .você ouer. uven ue. rans- '1
raeão de i'Qtroduzir o matq que assistirem á tua' sagrada mandou um "nacionalista" ao

vOlZado .Jânio Quadros, a quem foi ofer- Perise noutra coi�a. minhà filha". Ê!sse,
,

no mercado americano. A fe'stividade a Bênção A.postólica. ,Congre.sso. O' problema ali passou
tada, de mão beijada, e aêel��, carta- na certa. teria I'�do ô di<tlogo íntimo, ' ,'emprêsa icopta �Om capital, Tardini' - Pro-Se·cretário'. em branca nuvem.

patent.e de diretor da filial de São Pau- f'ntrA o Governador e a Primeira Dama v.lada e'm· MO'S,'CO'U' aut.ori2ado' de.' YS$ 3,�OO,OOO.
-lo. Dois gruDoS de pressão se defronta- d.o Estado de São Paulo. - Dr. Jânio e· em açues comuns e tera uma I Produça-o de EI'VA MATEramo nas' últiml'l,{ eleições, em Santa

-

d0J"l<t Eloá. O requerhnento, o de�pacho
.

I p�r!e re,servada para subs- f ' ,

.

. -.,
Catarina: _:_ o Govêrno do ,Estado e a fulminante, a surpresa cbm que o Che-

. MOSCOU is CPP) � D(Íi� �rlçao N,ºor �rasUeiros, fican- O Brasil produz aproximada- I a 3,10% nos cinco anos imedia-
poderosa e -infl'exí'vel' organização de fe 'do Executivo teria recebido a petição, jov,ens "tr�ns",iados";, qu.e. ma- d·�· .od}· .M:, c�m, o. direito de, mente 126. mi! t�nelaid'as de er-

J to.,s, com!lçan;d'o a declinar a par-
('l'édito. Des.afiarám-se, na' legenda dâ t,.ldo i:;;:'so não passa de matéria de pu.. taram 'a facadas' u� 6'studante, .-VI ,Ir as aço�,� em nosso va-mate, ,dlstrlbuldas por quatro tlr de 1931-35, com 2,43% para
UDN, com dois, candidatos' á Assem- bÜcidàde. . ,tendo ferido Um outro gravem1en- cIrculos ervateiros. A Nu- unidades da FedeTação - para-Iatingil' -apenas O.�O% no '4uin-
bléia .Legislativa. Venceu, espetaclilal'- -- -- ,te, foram cond�n,ad,ó_s ;Por um 'fr(- Mattf1;organi�at.á: _

•
também. ná, SjÍnta Catarina, Rio Grande ,quênio 1949-53. Em 19�4" come-

\

mente, o INCO, - poder econômico -'-, '. Admini�tra:dor aue salvou São Pau· bunal desta êapiJaI_;à' pélla .de uma f!I�� no :er�'$ll, cj)m a ,do Sul. e l'd:,ato .Grosso -"que de- çou a reação: ille'Vando-Jie a par--'
C'on:;;:eguindo para' o primog�nitQ de seu '10 do maior desastre financei,l'o -d_e sua Dl0rt9, Q, primeir.9,. ,�. o �e'gunki'o mai<:>l'ia., cfas, aç(íes: ,rj3S�rva-' têm réspectivamente' 38%, 25%, I ticip.aç�o ;iI 0,88%; .em 1955, paj;-. ':
Presidente a maiór votação alcançaqa história; político que liquidou com Ade- a�u'sado, a'pe,na de vInte an�s de das aos no.c::�os ,'oatrlCios . 24.% e 130/0: daquele total. sou para-l,18%, a 1,29% em 1956,

'

.

na legenda estadual (12.000); enauanto Dlar e seU3 ciganos de estimação; esta- prisão.
. ". ,

. �,,' Ao _conrr,ur as 1iluas consi-, O mercado nacional do mat-e' e a 132% o ailO passado:
(, filho do Governador, - manopla ad- dista mais ilustre, na atual geraçã,o bra- Ue'vido' 'a 'l\sse assassfni'o, a iin-

r
(lerA,cõe� friso,!!- o sr. Antô- vem se' expandindo regularmen-I.

' ,

ministrativa - não atingiu a mais de sileira: candidato, em potencial, a Pre- prensa russ-a deflagrara :vlgorosa nio Sousa' Artigas:-' te, 'Iltingindo, -hoje, quase o dô- Exportamos principalmente
9.000 votos, E, em ,abril, o INCO assu- sidência da República: homem público cal�ranha contra os

. "�r�nsvia- "Na n1Utlit'iA.de de Dresi- bro do consumo médio do perio- para_ os países sul-ámericanos,
mirá a Presidência do Poder' Legislati- que, sem favor, é promontório, nas dos, ao .passo q":,le ?S medlcos do ; denf,e do Instituto ,Nacional do de 1947-1951. ImeTcados de acentuada instabi-
VOo Que bôca rica! ... PSP, desciplinada-. imensas planicies e nos vastos descam- ,Mlo'tpital desta capItal onde

fO�-
do Mate, espero da classe No tocante à exportação a ·lidade em consequência dàs fre-

mente a postos!... �- pados nacionais, o Governador de São mm hOSP

..ita_li.za.�Il� a.� '.'duas ,v.ít.. p,rvatei.�a.' P,ro.dutores ..
oe

in.-. er�a.m.ate- '_vlli recuperan.
do. pàu-I quent�s dificuldades cambiais'.

Eu tenho por hábito não me envol- Pàulo, enfim, não necessitava dessa mas, eDvla�!_l1" 1l,'O':;:_trlbunal ,�pHI Qnstl'iaJs --: para o fortale- latmamente sua antiga posição Agora, e'mpenha-se' o Brasil em

ver; nem aconselhar, em disputas �e promoção pUblicitária, tão.ao �eito 'd'aS carta pedin.dó o su�remo c�stigo "imúrito da' econo�ta_ 40 no' co�érc�o. externo brasileiro. jconquistal'. o gran,áe mercado

marido e mulHer. 'Entretanto; na espê· tIradas sub:!p=banas e ao sabôr das es- para os dOIS assassInos, que ha- mate Que beneficiará in- No qu�quemo 1921-1925 corres- norte-amerIcano que oferece' am-

cie, '!'li tivesse. de opinar, diria que J;)o- ·"assas soluções distritais, _
:.- �iall1 c��etido 0\ crim'6J em esiaá�: chlsi�e, fi 'economia n'acto- pó�deu a 2,29% .

do, valor' total :'t>las possibilidades para a pene-

CSS'SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS<SSS'S·$>lSi'\t:;;';S5tt1�J,..�U$%�� e· eUl rlaguez.
.

na}".
' das !!OiS,aS exportações; e'levou-se tração do nosso produto.

�. - •••• - -- --'- -. __ - •••••_...?' • -_w.-.-.·.·_�w �;i.._..",..� ·J" wJo.·• .:. • ,;.••• --.'. _: .• - •• -. -�-- .------.:..--- __ .. _,_. • __ , __ •• __ • '_,'

� data d:::;:·���!::�fa�oT��t:��an-·1 1,9' DE NOVEMBRO '"'
...-'- .. :� ..�.h ..-' __ .�-h�--.h=��;�:�i!:���iifs-!fr:i���§r���::

deira - é grata aos Brasileiros, e reveste-se de
I

O
.

'
'

. às fraldas dos Andes, fosw também o sonho aca-

�1ignificado especial porque nos traz � i�Il_1bra�- I d
•

d· '8 d-·' lentado pelos bravos 'Inconfidentes Mineiros, a

ça os episódios marcantes de nossa HIstOrIa Pa-
. Ia a nossa an eira Inspirador.a.dos Incôn.fidentes Bahianos e dos Re-

tria, tôda ela pontilhada de acontecimentos, que .. -

'beldes Pernambucanos de 1&17, sangue brasileiro
bem destacam a fôrça do seu simbolismo, na de- - a se derramar generosamente em holocausto à
voção e no ardor com que sempre a defenderam Jib1m;lade; .. foste a demàrcadora da nossa emanci--
os seus Soldados �e Terra, Mar e Ar! mismos da direita e da esquerda, os derrotistas e iHmltados os limites do mundo!" pação política; foste .a desejadJl, pelos da Confe--

Símbolo .imortal e eterno da Pátria Brasilei- solapadores de nossa estrutura politico-saciaI, ' Ela vem de longe! Desde q1:tando as náus. ca-. rl.eração do 'Equador; a ambicionadar pelos "Far-
ra, pres�amos nossas mais significativas home- flue nada conseguirão se nós a eles opuzel'íno� bral1nas penetraram, mansameR.te, as águas se- rapo.s"�· pelos da "Revolução Juliana"; panejas-:
nagens a Bandeira neste dia recordando os ,deve- uma sólida formação moral, -eôm os nossos mais renas, de Jlôrt9 ,�eguro, e a�ua,trJpulação plantou _

te VitorIosa nos pampas de M!onte Casseros nas
res que assumhnos ao nascer'mos 'Brasileirós! puros sentime�tos de_patriotismo, ,nunca ilegadós na terra <Êios 'Brasis o estandarte portugálense, pugnas de Itororó, Avahy, Lomas Valentina� ou

O Brasil está a exigír de todos nós, esfôrços e nem desmentidos! .

, q�e criou rà.izés e sé ap);'0fuÍJ:dou'!io sôlo hospita� içada nos mastros das náus de Paissandú Riacbue-
abnegação, e principalmente compreensão. de E essa' fôtça moral que necessit-ámos vãmGs Jeiro! a' lo; foste também a que transpôs outràs frontei-
nossos devet:es para que tanhamos fé inabalável buscar no Simbolisrrio de nossa Bandeira, que HAuri-verde Pendão � .nossa 'ferra, que ras para demarcar na velha Europa Os lailces épi-
nos seus glt>l'ioSOS clestinos. . vem da distância dos tempos, trazendo ainda os' briza do Brasil beija e balança!'! ,

cos de Monte Castelo, Montese e Fornovo' és ho-,
É imperiOSO que S!! combata, olhos fitos nesta écos das inúbias estl'ídula-s, dos cantos guerreiros Hoje, mais do que ôn�m e menos dQ que je a inspiradora para..as grandes arremeÚdas do

Band�i:ra: i\Ul::i:v:erde�e�t:r,el�da, com destemor e de valentes tupis, confundidos com os panos en-; • ,,,amanhã; nós te prestaD\OS o cúlto 'ap�onado de futlHO de nosso Brasil!
çom perseverança, as f(>r9as Aegativas .4o� e?tre- fumaclosêla ,

caravelas "'da aventJl.l'a. a t�rn;a!�.
.

a
-

;' hf>O ',,�':,,;�1J.ê,J)uti'óra, fost_e o' Es- (C�,n�!1Juf1."n'f.,ú�.M9!�:,�á
'

A BANDEI A. 0Uf ENCARNA TGDA UMA VIDA DE &LORIOSOS)FEITOS PAU -IIOJSA :ilMclDA"" .'.

COMSA·
GRAD<flO RE'SPEITO PAT'RIÓTICO QUE LHE DEY,EMOSI 'f HASTEADA AO SOM' OO;,.RiRO':NACIONAlw ELA ES TÁ"A PEDIR A TODOS
OS . BRASILEIROS QUE SE UNAM E A CERTEM O PASSO NO- CAMINHO DO 'DEVER 'ARA. SUA MAIOR' ,HONRA E GLÓRIAI

Elevação 'dos niveis da produção, do país
INICIAR:Á A CNEA ,UM SISTEMA DE' E DUCAÇAO DE BASE PARA AS POPULAÇOES RURAIS REFLORESTAMEN TO PR 9 TE 'ç Ã e DE

NAS,CENTES E MELHORIA' ,DA AGRO-PECUARIA' r:fs�o��a��ami��� ���- li;:��a:t:dU�:g���l����t�s
.

,
. O' objetivo do teréeiro -técnícos que se�a nscessâría

rais de todo o país a melho- f três. seguintes pontos: a) oooperattsas de produçãõ item é -dos mais vastos e uma campanha de etevaeão
rar seus niveis de produção, 'equipar o magistério rural agrícola, agrupando peque- ímportantes de quantos �têm do nível cultural das' popu
quanto à qualidade e à brasíleíro- com conhectmen- nos e médios produtores dos sido planejados, pois atra- lações campesinas, através

n A P A
'

Id d
I

It' B -I quantidade, principalmente tos e técnicas que lhe� per- munícípíos, tànto na. defesa vés das medídas ali prece- da organização de progra-
li! convI a o a- VISI ar o rasl no setor agropecuário.

.

mitam prestar maior assís- de seus produtos como na nízadas, QS educadores po- mas de recreação, que atín-.
.

.

. .. .
Para que tal alvo seJd. tenda à :,população, não só 'meíhoría da própria produ- derão lartç�r as bases . de [am a todos (adultos e

ROMA, 18 CU. P.) O Kubitschek fOI Informado I atingido os técnicos no as- 11,0 ambífó educacional,' màs, ção, valendo-se de métodos permanentes campanhas de crianças). Além disto
.

a

cardeal dom .Jaime Câmara, � disso:· Mais tarde através de sunto e;tabeleceram -condí- também, h,os campos da ,Hi� I racíonaís, de, aproveit�m!ln. reflorestam.ento,. no que de- execução de obras que pos
arcebíspo dOI �io d.e

.Janeiro, : meu auxiliar, monsenhor'

D'I ções mininas de

a.
ção, que giene, da EconomIa e do to da terra 'e de críação: c) verá haver programa oficial síbílítem o constante cresci

confirmou, hoje, ao tomar o Helder Camara, o presíden- podem ser síntetígadas nos Trabalho; :b) organização de ,organização de campanhas em eembínação com o MI- mento da rede escolar prl-
avíãe de regresso ao Brasil, te Kubitschek envioumel1-.

N,o 13 4 6 6 nistério -da Agricultura, atra-. máría, novas rodovias, pon-
que O Govêrno brasileiro sagem ao Papa João XXII. I ANO' XLV - O MAIS ANTI GO �IAR;rO DE SANTA CA ,TARIN,a vés de seu' órgão competen- tes e tudo aquilo que sígní-
convídara o Santo Padre a Entreguei pessoalmente essa .. ...

-

te. Outro setor que, merece- ficar facilidade para a 1'0-
visitar o seu país. I mensagem ao Santo Padre rá a maior atenção' se "liglt comoção do povo. foi tam-
O cardeal Câmara se re- na audiência que êle me -aos problemas de proteção .

bém lembrada. Tais traba-
servou O direito de. revelar�, concedeu sábado último". das nascentes, da melhoria lhos teriam a direção de
resposta do Papa ao seu con-I O cardeal brasileiro acres- da terra e do aprímoramen-: professores especíalízados
vite numa data futura, após. centou que o Papa .João to da críação dé gado Ieí- em projetos de educação de

convers.
ar com' o preSide.nte l

XXIII responderia à mensa- teiro e de aves, com vistas à base, e um pouco de coope-
Juscelino Kubitschek. gem brevemente. ' exportação, ' I ração de tOdos_. '_,"Quando prestei meu pri-, <, ,

melro ato de obedíêncía ao,. O avião em que viajava o ARGENTIN·A·I n.ovas d'lllllc'uldades'. novo Papa - disse o car- . cardeal D. .Jaime -de Bar-I �!!!!!!!!!!!!!!deai D . .Jai�e de Barros Câ- : ros . Câ�ara de :volta ao Rio -<......-=._'I'I�m;;:.,'=,=���;; _

.

mara - Joao XXIII maní- I de Janeiro partiu do aero-I_'_ ' __ ',
.. ,,__ __ ,

'

, � ...._._., _

:testou sua particular bene- porto de Oíampíno "às 9 ho- j
. (lIRETOR: RUBENS DE ARRUDA RA,lkfOS - GERENTE: DOMINGOS F. DE AQUINO

volêncía para com a Nação ras da manhã, hora do RiJ '

'

brasileira. O presidente de Janeiro, i EDIÇÃO UE HOJE: 6 Páginas - Cr$ 2,60- - FLORIANO'POLIS, 19 DE t'fOVEMBRO DE 1958
------ ,'\. ----

.

,Mate no mercado· NORTE·AMERICANO
.

�.
.

.

/. '"

.

"

.

Entre os pontos estabele-I rio da Educação e Cultura,
cidos pelo programa objett- .está a organização de um

vo da Campanha Nacional, sistema de educação de ba
de Erradicação de Analfabe- ; se, de carater prátíco, capaz
tísmo (CNEA), . do Ministé- ,de levar as populações ru-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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OSVALDO MELO
JARDIM ABANDONADO SERVE PARA: SECAr.

PANOS Lembra-me e Mo de se lembrar todos, pois, é de

ontem li história.
Certa' vez, á, noite, foi o ilheo atraído por um des

usado '!Ilq:vimElnto,'-que 'se estav'� ,proceden,do junto da

estát 11 ri do bravo .Fernando Machado.
Caminhões da Prefeitura, num ir e, vir, constant�,

traz iam placas de .gramas e pequenas,arvores ornamen

tais, para numa blitz, aprontar em poucas horas um

jardim condigno áquela pracinha á.,�bei'ra mar.

_ E ate arvores foram plantadas' no momento.

No dia seguinte, como um passe de' ,mágica, o [ar-
dim estava, pronto.

. '

. Uma pláca foi colocada com estes dizeres: "Não

passe sôbre o gr-amado" "Multa, 200 cruzeiros".
.

'�\iora: aquele jardim não' tem mais nada á vista.
.' Apenas, ali, como triste mostra do descaso, como

acontece nesta Capital por todas as coisas públicas.
Por outro lado a mesma e criminosa fàlta' de coop'

de; de pioneirismo, de coopera-
•

,

çã o e também de progresso, Um ração do povo.

departamento completam:nte "sui

.

A grama sumiu.
A8 flores, morreram.
Os arbustos plantados, não existem mais.

_.'

"
'

.' 'À ',I centes a mesma firma. ,"Sui ge-
'

EX'AMES DE ADMISSÃO AO CURSO COMERCI'L

I
.. () que ali existe, como ainda ontem vsrificamçs fol

neris" não só em relação aos con
�. IBÁSICO' esta cêna que se repete com persistente sucessividade' -;

gwne res- pertencentes a mesma '

_ sr. Walmor Merízio .', • ,.' . 'fl' 1l!. J1;POG::.lt· ,_�,�'
.. E:.�,endidos sôbre .

O ahandonado jardim 'Varias sa-

_ srta. Elci Irene' Barbosa t'nscrições: de Lo a '"9' de dezembro
'

! :�g:n�::::� :a;rot:�:�:�:'e:;� ::: ('Os de aníagem, molhados ,e postos ali a secar pelos

Mar ça l :

-Ór

J ÉPOCA ",E HORÁRIO D.AS ;PROVAS , todo o País., .

bolee iros dos carros de cavalos, que no local tem se'"

_ srta. Wanda Maria Pires � !\htemática ......:. Dia. lO de dezembro às 19 horas ponto.
OV"_' ,,,,_, "

' ,Ê um departamento criado pa-
. História da Brasil e "Geografia - Dia 12 de dezem-

' Baldes tambem ali se encontram.
,

e : �t .. ,,:.ci, ra servir'o povo. Satisfaz-se com

, \ ifflil__
"O�" &�-fi'�r.;)i:1 .bro t.s. 19 horas o insignificante lucro que pe rrni-

E ontem, pasmem, STS. Ontem, até um casaco velho

sr. Manoel A. Garbellotti 'Via'JI e 1U' t
-c, d t h t

SI'. Ermt 'Fal'sca
.

"

.

s re;� . Por uzuês - Dia .13 de dezembro 'às 14 horas. te as despesas de empregados e,
e encharcado fazia parte os ape rec Os eXPOs os e es-

I :"," ';",l": ·nOCÜ11ENTACÁO: á) Cer,ti.dª,u que prove idade .míní- 1117. Ta-o' SOlle t T t
.

t é
tencLdos -sôbre O capim ...

sr. Ivo Ban.de,ira' Côrte P f K'a M
"

-
. I n e ali o IS o

.,

ro e.ssor r, ,aya 'seguIu ',ma. de 11 �mos, comnletos ou ver'dade qu 'd I, Ali, na Praça 15 de Novembro, junto á estátua dê

sr. Tü'nente Coronel David ont'el;; pel� a:vlão' dà 'CÜr�t;a' d'iÍ' ' •
• �

I
e' os preços as mer- •

..

d f
.

d
, por cemrl'eta'r. até 3G-de' junho; cadorl'as te' t 'd

. Fernahdo Machado e verto dos escomoros o amigera o

Trompowsky TaM.lois I Co.nsÓ-rcio" "TAC-CRUZElltÓ::DO
<!TI a rat o comel'C1i1D-

' .

.
_ srta. Heliete Rosa

b) Prova de sanidade fíSIca e mel1- . tes que p;'etend r f t
e monstruoso Mi'ramal' ..,.

I SUL. P�i'á� .cMa.de de Tull.i1'tã0 L tal .cófis�ituida.. pó� atestado
em a I, e' e

duar e..: o'vidências ?

� srta..Jo!f'?bel Figueiredo ' que' lI'&',p'rossegúll' com seus-con-'.
., • compras .de V'ulto para reven a.

I ," " _

� ,médico;.", Agora pretende' a fl'l'mu p'ro-
N �o serei eu quem as peç!J" por que o qué?peço cai

sra. Virg.ínili Pos'ito
'

cOl'1'i.dós', êsp�'tát:ll'lifs 't11l ffipn(_lse:" P .:J
•• t·"

" ,

t
, c) nwa, '.,e vaCinaçao an ivano- 'f>l'i-eí;ária dos ,Estab�lecimentos no. e':)Cí'"lecrmen o.

lica. A '1\1'"
,. , A Cidade, porém e os que" [dndá se sentem amigoi!

,

!
.

. odelar, a quem perte'nc�, Â
_,j<�stí;ejtó, '12 1i;e ,novem,bro dê 1958 G .,,',,1.. de Flvianópolis o fazem por 'meu intermédio.

. ..:rU'(,i,tl'Ila--"ins,t,:lar uma -fili.nl no ' ,

'''Ari' Kárdee �e'M�JQ ,_:_ Diretor _ ,.,;,.--tt---t-.�--,,," E' uniá tristêza é'mais üma desconsoladora verdade.

.

. '",. lvo :Reis Montenegro: - Inspetor Federal B R 1 T O
E só ...

·'7G��R'�1�»�-'Ê(.t-��f1f,l O' ·�"o. ---C,L-UB-E-DO"-';"'-'-PEN-HA-SC-O-
AI�:A_rA_� o��!_�_CU[ (' C O ,N V O C' A IÇ ,Ã O

. .,_' li' ea:.n convocados' os' membros do Consêlho Pelibe:'
R,p.ll .T;�.,;'�nt .. � '\I,

rativo 1:0 "Clute' do Penhasco", abaixo relacionados, pa'·

);a uma reunião' a ser realizada no dia 25 do co'áenk
:Ja' fel,'ét pl'Óxi�na), à� 20 horas, 'no Edificiõ Montepio, na

salá 1GZ,-_40 andar, nesta Capital para, na forma esta.tu·
i{Ü'ia 1 esolverem s.obre o seguinte:

.1) eleição da Diretoria;
2) preenchimento '(Ie uma vaga no Conselho Deli'

berativo;
:i; ,outros assuntos de interesM geral.
MEMBROS DO CON8itLHO DELIBERATIVO
lli'..João Batista Bonassis Dr. Volney CoUaço de

Oliv":J'::l, Luiz Battistotti", Rudolfo Scheidema'll.tel, DI' .

Bmar C;orreia, Rudi Schnorr Dr: Gilberto Guerreiro da

F'onSi,c.u, Desembargado,r. Os�undo Wanderley d& No'

breg<J., Claudio de Vicenci, .Juan Carlos Ganzo Feornan·

dés; :Ur. Raul Bastos Dr. Ju-lio Coelho de Souza, Dr.

Celso Ramos Filho.' ,

Haroldo Pederneirâs'
Pl'esiden te do Consêihp-Deliberativo

RlllJ

caractertaa a primeira. Será um

motivo de econorn ia para a sua

Quando se fala da já popular
"Gr.utinha" deve-se, antes de

mais nad�, fugir ,a,o conceito cor

riqueiro que envolve' qualquer
iniciativa comercial normal.'

O -conceíjo � de ganhar dinheiro

,noellçª,s do Coraçã» Eletrocardiografia
rrlira_s lilh'lfca,f]as _._ 15' às 19 horas

\'1tó:1' MieÍ1reHes'12 Fone 2702

é certo' €, normalísaimo quando

�s verde, branca, amarela e cor d'anil.
Símbolo em côres que o povo brasileiro
Ufconhece neste país hospitàleirQ�'
�ua bandeira tremulando de I perfil.

. '

; ,,' ,� �:]I.· , coRDrgA,
"

.' ifl;t>'Ie p1'eSimteiEldital'e na fqllUl� 'da Lei, fica oonvoea>:
:'i!a�'itrH�;( "A.sgé'tnb:léiá Geral :Extií'aomfirtária de I'CELES

'r� b:tIlZ'ONf S.A>', para, o dia �29 do corrente mês, à:l
'1 0" �f�P,z.,);: lU:)l:as.i,.na,,3é.d-e, social, a fim de delibera-r sôbre
.

;j�gliiP.t� Ol'dtl-m..-do IÜã :-. �

,

,

a 1 .- Alteraçãej da, Ritzão: Social;'
,

!,Y - A�níentó dê C�pitàl; .

,

C 'I' . ...:... Assunjos ger�ais de ínterêsse sociaI.�
1:'uhiCl, ,14 'de' novembro de 1958.

,
.

A 'DIRETORIA

alguemvpensa o.u se lança a um

empre,end,iDl'ento comercial. Den

tro da- m�ral do mundo'capitalis
'ta o' ganhar dinheiro é mais do

que )íci.t9 e lógico. Ê a própria
base ,do regimern,

T.o,darvia, vamos lbrir uma 'ex

cepção
.

para a Grutinha. Uma

excepção honrosa e' merecida. A

Grutínha na verdade' não foi
,

cr iada para ganhar dinheiro.

T'rata-ee de um, departamento
de uma

. organização comercial
que tem uma 'bela tradição no

Estado. Uma tradição de ativida-

:;ê.lve idolatrado pendão do Brasil !

Tu simbolizas ao seu filho ordeiro- '

As IíJ.aravil'h�s dêste país inteiro:' ,

(} mar, as matas fi suas rlquezas mil. -,

\"erde, retrata as matas virgens;·' o rear ;

Amarelo o ouro o mineral .em exeess'Ó �

E I) azui o ceu com o Cruzeiro a cihtnàr.'
...--' ,

.... .

� "�-
� ....

c'

!� em letras g-randes numa faixa impresso,
-Existe para se ler e respeitar,
Si.gest.iva legenda': "Ordem e Progresso" !

.. �...
- s

generis" entre os demais per ten-

F'Iorianópolis, 19 de novembro de 1958

FA�EM ANOS HOJE

ANIVERSÁRlOS

,"31�l1elho (Avaí) .

. l\diliü' (Bocaiuva) .. .. .. :. .. .. ..

Fernendes (Taq1andarél '

Z�zinhQ (GuaranÍ) .
"
.'

"
'. ,: '" .,";"" ,." .,

OSlll (Figueirense) .:',. .. ..' .. ..

RECORDISTA de TENTOS JIl'U� SO' JOGO, ,

AU:cl1 (Paula Ramos) .... ,:. "," ..

"

... '. .'. "�.
,

.

é A'RTILHEIROS NEGATIVOS
F';>.l1RtO Nilton (Figueire.n.!le)· .. .. .: "

f!'ems,ndo ,(Tâmàndaré) .;
'

.

Nil...on (�ocaiuv'a) ,; .. ',' ". �,' :;- ..

'

-ARQUEIROS VASADOS
Ibeté (Bóéai'uya'l,.. .. .. ..

'

.. ..'

,
.
Máuro (Paula Ramos) .. .;.;. .. :,.

·

':'�Ollico ('I)tmandaré) .. .. �.:' ;'. .� . ..
-,'

'Tati! (Guaraní) .. .. ;. .. .. ..' .. .'.- ..

Nilson (AtlétiCo) " .. . .

'

'.. ..

,. Wil,Spn,' (Av.aí).. .. .....

-

Dgdan (,atlético) .. .,

Arp.-cntino ' (Tamiuidaré)
j)j�!ma (Figueirenj!e) '.. .. .. ..

� ,Jaim'e .(G1}�ranÍ) •. .' .. .,

Jgão)!:-4)..PO .
(Atlético) .. .. ..

H;-�iç, �ca�y�) c"
••••••

011:0 (Flgu-e.ll'ense'J .. .. ,. ..

Por·.�la (FigU'eirense) .. ..

DUson (�igueirehse) ..

·
Le1) (Avai) ..

' ....... ".
V�i.bnitz (Paula Ramos)

APIT'ADO-RES
.Tn<;p Silva .. " .. .. .. .. .'- ..

'C;pl"i'icn Demafi'a ,. . ... ',' ....

C'sl1iUr de' Oliveira .. .. .. ..

::i;Jl,i,�dor 'LellÍ{)s .. ::
'

.... '.' '.

n llb"rtõ Nahas ", .... :... .. ..

'�-'1jj,tb 'Cotrêa' :.' .. . , ..

'

..

Hlmjlton CaJ:vallio ·ê,
'

, .,

" '-EXPULSó'ES
1 n TURNO _

,

'�." .� ....
�
... ..,... , {'f..�,�t•. ��'7�

:')'(',qO Ailético- x: txuarani: Nelson," 'do priineii'o:- .rogo
'ramândf-ré x 'Paúla .Ran.lOs: :ravao e Argéritino, âmbos do
nrilu,.'jro.-"···,'

�. , '"-'
.

<'
.".: :'1' ";t,,'),.. �,

,

,I?ffO �OC§U\l:V11 .lC àuarâbI: �.áfdênnr;·�dQ BO'C�;1Uvà.n:
'JOgO Guara.ní x Tamandaré: Amorim� dO' GUJ!,);ání, e:':), ,'.

Harr:iJ tono do Taiií.�ÍldaÍ'é. I, {'r" �",' r'f� .,,-;.,,' ..
'

,·t ,,� '.':", .

"

,�)'?;o, ..�\vàC X �ôc,ál:U:va: Marri(ró'e'�Rôd'i'iguê'S, 'àO;".!1:'tt';Í" ,

"

" ,]\Tll�(1'Q, J�!;?f<!ito" Adil,ip,. Oarioqa, �atlio, ces�� e'W�ld(}-
miro 030çaiuv'a) �

, r"',·' �,(, ,1, " ',� ,;t. 't;r '�:,.

J,:,g;o";Guarânrx 'Pàula 'Rámóir� C1it'Iít\htis�(fó�6)1ã:l'àbi: '"
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· PENALIDADES MA'XIMAS APROVEITADAS
Ol;çar fAvàí) ,. .. ,. .. .. .. --;; .. .. .. 3

Et:':ls}no, (Fi�'\:leirense) " .,
' .. ',', 'I,

,Nil�('ll.; 0i\vqJ') ,',,: ",."' .. ).::. " 'J,',;' ';"J :,;",\", " 1
,l\fel<;(1n '<.:�,tlét.lco)� "

'

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

.' ,. ,. 1
_ PEN ;LJDADES MA'XIMAS DESPERDIÇADAS
Lfl,uro I (A'vãO' ,. .. " .. ,". . ... : �. .. ..
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Eníst-:; (Guaraní) " .. ..

Zackv� (Boca;i.uva) ,. ,< .. ,.

,

A ,S P I R A N,..T E S
Lo lugar - Avai, 7 .p.p.

\ �.o "
- Figueirense) 8'

,

.....:: Gual,aní 'e Bocaiuva, 10

�,:eaqla� Ra,ffiQfi" ,P
"

.. - Atlético, 13
' ,

- Tamàndal'é, ,20

�Ntfm<�
(Conto ,da 7.a pág.)

O'lima, resid�ncia, de ma

teriâl, .'com ,todo, 'o confôrtl),
situadao em excelente prála
de banho (Ponta do Leat),
à rua T6bias Barreto N. 2Z,
no Estreito.

.
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JUIZO DE DIREITO DA' .trtnta dias, virem, ou dele pião em que e�põenÍ e re- � 2.437, de 7 'I' de -março de EDITAL I1E CITAÇÃO querente a faculdade de ,Rio de jAn!;lÍro, cuja filill

COMARC;\ DE TIJUCAS conhecimento tive:rem,' que querem a V: Excia. o. se- i 1957, que, �odifi.c�u .0 art. COM O PR,A:ZO DE (60) -promover a ação de inves- cão, ilegítima foi' ,recente-
j por parte de José João Sil' guinte.: 10 - Os suphcan- I 550, do COt;}JgO Civil. E, pa- DIAS .üigação de sua paternidade, '�ente reco�hecidà. p'oi' sen-

Edital de citação" com o veira, João Silveira Junior tes são posseiros, há mais ra o dito fim, requerem a O Douto!' Dalmo Bas nós' precisos termos' do tenca do M.M. JuÍz de DI-

prazo de trinta dias, de in- ; e sua mulher, lhe foi apre- de vinte anos por si e designação do dia, lugar e tos -Silva Juiz Substi- Art. 1° da Lei nO 883, de 21 reíto da la Vara desta.Oo-

teressadoj, ausentes, incer-" sentada a petição do teor seus �ntecesso;es, dos ee-' hora' para a juatifjcaçâo tuto, em exercício do de' outubro de 1949. À vista marca. Isto pôsto, Requer
tos e desconhecidos, seguinte': - "Exmo. Sr. Dr. guintes imóveis: - 10 LO-

I
�xigida pelo art. 455, do cargo de Juiz de Direi- do expõsto, e requerendo a juntada e P. E. Deferi-

Juiz de Direito da Comar- TE _ Um terreno rura1.1 Código de Processo Civil, to da Primeira Vara propor a competente ação rnento. FIOrianopolii\. 7 de

O Doutor Manoel Carmo- ca. -;- José João Silveira e situado em MlJ,jor, com 152, - na qual deverão ser ou- da Comarca de Floria- ordinária de 'fnvestigação Junho de 1958. (ass.) Este--

na Gallego, Juiz de Dü:eito João Silveira Junior e, res-
I

metros de frentes e 1.100

I
vidas as testemunhas, José nópolis, 'Estado de San- de paternidade contra .os vam Fregapani, advogado.

da Comarca de 'I'ijucas, do pectivamente, suas mulhe- díto., de fundos ,- ou se' Pedro Silveira e Luiz 'I'eo ta Catarina na forma herdeiros incertos e desce- Em a dita petição' que es-

Estado de Santa Catarina, res Dirce Kammers Silveira jam 167.200 metros quadra- t
doro Kammers, os quais da lei."

'

nhecidog do extinto Eduár-- tava devidamente selada

na f,orma da lei, et"C, e Marília Silveira, - êles dos, - fazendo frentes no '.' comparecerão índependen-: FAZ:' SABER aos que o do Otto Horn, requer a V. foi proferido o' seguinte
lavradores e. elas de pro- Rio 'I'ijucas e fundos no' temente. de citãÇão e são presente edital -de citação Excia. que, A. esta, se díg- despacho: R. Hoje J" à

fissão doméstíca, residen- 'I'raveãsão do Silveira; ex- lavradores residentes e do- com o prázo de sessenta ne det;erm�nar, sejam toma- Conclusão, Em 8,7.958.

tc� e domici!iados ;9ó dls-
I
tremando a Oeste em ter- miciliados' no tocal d03 (60; dias virem ou dêle co- -dos o� depoimentos das (àss.) Eugênio 'Tromp�wskY

trito de Maior, desta Co' ras .dos . Requ·erentes e a imóveis. Requerem mais' nhécimento tiverem, que testemunhas arroladas e Tauloi; Filho, Juiz de, Di-.
marca, querem mover <t Leste' em dita� de Adão Jo- que, depois da .justdficação, por êste meio ficam notifi- citados o Ministério Públí- reíto. M.M. Dr. Juiz. Em'

presente ação de usuca- sé' Peixer. 2° LOTE - Ou- seja feita a citação d03 cados todos os interessados co e, por editais, '03.inte- atenção 'ao -respeibâvel de,s'::<
----------------------- tro terreno' rural situado atuais confrontantes, resi- incertos, da ação de inves= ressados incertos ou desco- .paeh., ·retro, com o devido '

DR. WALTER JORGE f,JOSÉ' em Major, com "'64:-metros dentes no lugar dos. ímõ- tigação de paternidade re- nhecídos sob pena de reve- respeito, 'informo a V.

de frentes e 1.100 ditos de veis .......:. bem como dos in- querida por Márid Laurin- lia, dos termos da presente Excia. que a 'sentença à que

fundos - ou sejam' 70.401) tel'e�sados incertos e des- do, (�uja iniciar é a seguín- ação, afim de ser reconhe- alude a petição de fls. 10,

Florestal no Es- metros quadradog - fa- conhecidos, por editais de te: � Exmo. Sr. Dr. Juiz cida a filiação e declarada foi prolatada pelo Exmn,
sendo frentes no, Rio 'I'iju- trintâ dias, � do' Sr. Dire- de Direito da Primeira Va- por sentença que será'man-' Sr, Dr, Waldemíro Cascaes,
cas e fundos' .em terras de tor no Patrimônio da União, ra, MÁRIO LAURIN'DO dada averbar à margem do em 24 'de março

.

de 1958,
VidaI Sílveíra ; extremando por precatória, em Floria- brasileiro, casado, advoga- assedo d.e nasclfnento, dI'! tendo as partes e o Dr. Pro-'
a -Leste em terras de José, nópolis, e do Sr, represen- do, domiciliado e residente acõrdo com o art. 39, § 10, motor Público, tido ciência
Silveira de Souza e a Oes- tante do - Mi�istério Püblí- nesta' Capital, por seu pro- inciso IV do Decreto nO, ,.' da mesma, 'respectivameri
te em ditas de Francisco Co nesta Cidade ; todos pa- curador no fim assinado, 4.857" de 9 d,e novembro 'de te, em '24 e 29, do mesmo
-Andrioli. 20";_ Os refert- ra contestarem a presente pela presente vem dizer e 1939, e art. 110 do mesmo, mês e ano, tendo portanto
dos .imóveis foram adqui- ação dentro - do prazo de afinal respeitosamente re- Decreto, 'modificado pelo transitado em julgado.
ridos, há 16 anos, de. Antõ- dez dias, de conformidade querer a V; Excía. o se�' D t nO 5860 d 30 de F r 11 7 958 ( ) I

.

P d Silvei B I �om o dl'sposto no art', 45F.,
ecre o . e

I
·no IS.. ., ' ass.. vo

nlO e 1'0 I vell'a ,e e ,-

- v guinte: 10) que..nasceu nes- setembro· de 1943. Protes-t°E. -de Carvalho, Esc,revente'
miro da Silva Mafra, que, citado, --: sendo, afinal, 1'e- ta Capital, no dia 7 de maio ta-se por todos os meios de'," Juramentado. Subindo \os
por sua vez, já os possuiam conhecido o domínio dos' de 1921, tendo sido regis- prova permitidos em Direi- 'autos à conclusão recebe-
há �ais de vinte anos, e Suplicantes sobre os refe,· t· ad co 'f'lh d d M t V' 'd" ,

. t d h
,

r o mo 1 O· e . a- o, alor a causa: ram o ,se,gum e " espac o:

1a�to a posse dos supUcan' ridos imóveis, cuja senten-- ria das .Qôres Laurindo Cr$ 2.100,00: Nestes . têr- -Citem-se' por edital,
,

com

tes como a de seus refe,ri,- ça lhes servirá de título (doc, an�xo); 20) que sua mos, P.E. Deferimento. Flo- o, prazo' de seSsenta (60)
dos antecessores, sôbre os hábil para a inscrição no progenitora há vários anos

. , r 6 d
.

h d
'

• ) ·dI·tos imo'veis, serr1pre fo- Rel!istró de Imóveis. Da'_"",., ./
nanopo IS, e Jun o e -

dias, cuja publicação deve-

Linha: FLORIANÓPOLIS - CURITIBA a ;resente o va,IOI' d,e ,. '''''',.. vivi,,_ maritalmente' com 1956, (ass,) Estevam Fre- rá. ser feita uma vêz no ór-
ram pacíficas,' contínuas, C· Eduardo. otto R�rll, e� ca-, gapani, advogado. Em a �- qi'io oficial' do Estado' e

VIAGENS DIRÉTAS EM ininterruptas e exercidas r$ 8.0(}0,00 para os efei' sa mantIda por este, sltua- ta netição que estava devI- d,
.

I "O E tado'"
,

do "anl·mus-:domI·nl·". En'l to ' g' P t t ' ' '.. uas no Jorna s '

PULLMAN SUPER LUXO -,- Reclináveis s ,e aIS, 1"0 es a-se pro- da a rua Pedro Soar,e.s _damente selada, fOI profe- desta
7

cidade os int�rell-
I ' vista do exp�lIito querem os vaI' o alegado ,com testemu- nO 22, ,onde nasceu o Suph- ri.do o se'guinte despacho:

'. ,

Sal',da' 5 horas Chegada' 12 30 'ho'r'as I' ti' nh 't' O I··t 'llldOf; inc.er,tos ou desco-
. .

-

," sup' lcan es regu arlzar a as e VIS orla. so rCI a- cante e ambos resid�m' até R. Ro']'e. A,' a' ·conclusão.
A"

.

R F lO
'

S hm°d 42
. d t

.. nhecidos, de ·conformidade"
"

genCIa: uà e liu(' ...Clt, o
sua posse,., sobrê os refel'I- 01' qlle es, á assina tem a presente, data; 30) que E� 6.6�958. '(ãssj�Eugênio .

Telefône: 3507 .

)
dos imóveis, de conformi- sua residência nesta Cida- dêsse concubinato _ more Trompowsky Taulois Fi,lho,

.

f'OTl1 o, nedido iniciil. Em

I ...."'!!�����������������������I�d::a�d�e_:c�o�m�·.alei federal.... de, onde recebe citação. Ti- uxorio' --;. houve um único' .Juiz d.e Direito, Exmo. Sr.
?'5,ÍO,!'i8, (ass,) Dalmo ,Eag-

• -------- --, - -- - .• J'uca� 24 d' t b d
- tos Silva, Juiz d,e Direito.

---'�--. ", e se em 1'0 e (ilho, que é o Suplicante;,. Dr. J�iz de Direito da la

• D :t 'T t.
l'958 ( ) Cl d' C 'E. nl'lra oue chel!ue ao co-

,

,

'h
. asso au 10 ara- 4°) qúe sua progenitora'

\ '
'

'

'd C
Vara, MÃRIO LAURINDO, 11hecimento de todos. irtan-

"" "muru' e ampos," - Em continua .em estado de sol- '

.
,-

d·t . por !leU procurador nos au- n d' t dI'
-

-

!"a .petIção foi exarado o teir:t, tendo seu pai, o alu- .
011 expe 11' o oresen e e -

,

i",
"

' � seg'lnnte despacho: _ "A. li' did\> Eduardo Otto, ROl'n,
tos da ação de investigação tal aue será afixado 110 lu-

D de paterni!lade que promo- I!'al� de costume e publicado
I '..,

- C?2.0 ,requerem, ,esígnQ o falecido' em estado· de viu-
ve perante ê'sse Juizo; "êm "

1U1Z0 DE' DIREITO DA

I
forme pl"ocul'ação inclusa, cO,nhe.cldos, para ,todo� a-I dI.a. 29 do corrente, ás dez. vez no dia 12 de agôsto de na forma da lei. Dado e pas-

A a VARA' FEI'fOS DA 'n J "---:-t' n O A B' h -lo t- d h
. cumprimento ao respeitá�· d" t '] d 'rl' F"I

'h �. se (10 mscl'l_ o a ... c�mpan areu�, os ,ermos a
j . or�s,., no_, For�m, para fi 1947, llesta' Capital (doc.

�q I) ne!; a CH a e e 0:-

FAZEND,A PÚ�L1CA, DA I, Secçií-o de S�'nta Gatarinll, p��sent�" aç�,� de Usuca-I JuSkfl�aç�o, .feltas as ne-. anexo); 50) que, embora o
vel despacho úe fls., vem rianóDo1i�. Estado de Sail�,

COMARCA, DE, F�ORIA-:'I S.Obl.9.l,i�NO 677;,:� tendo a r�a pla�, p�l:JueI;�' do .q�lal".d�- t,c:essâpas mtlmaç�s.. Tiju- reconhecime�to de sua fi-
dizer 3\ V. Exc\a. que o ex- t'l Catarína,' aos' _seté"';H�s'

NOPOLlS_' .. ' :Trajano n{) i 'Ed. MontepIO v,era;�ser recõ�h6Cldo e;de- cas, ':24-9-1958'. Eass.) M., liacáo nao ,i constasse ex-
tinto EDUA�DO OTTO, nn mêf; ilp. novemhro .;lo

Edital de citaçãQ com o pra- 3°
-, andar, seu, escritório, clarfldo. (j domínio de supli- ,C,armQna," Feita a justifi.:- pr�s�amente, d assento de

HORN não deixou' quais�
.

"'nó de fui!. n6vec�ntoi'1
'

e

zo de trinta (30) dia� "eill; perante V. Exa., :ex- cal1te sôbrg, o aludido im6-
I cação foi proferida á se- seu nàsdmentoO , o extintó Quer ascendentes e que o "in011ent'l. e oito, Eu. 'Car-

E D I T A L 1)0'1' e requel'eI' o se'gUI'nte' v'el fl'cand 't d
.

d 'nt t
'

. .' úniev- descendente conheci- 1 Cf 'ld h Escr'I�va�o,. ()
, "',' o CI a o alO, a, ,_gu I e sen ênça: -:-- "Vis- sempre reconhecéu e consi- Of;,::'IH. an a,

O Doutor' Waldem'r'o Cas l0 O q" n"t ... I I t t J I do, além do requerente. é o b
.

. 1 .
- re uere e pOSSUI a para _o pl"a.,o ,ega_ a ap�e- os, {C, U go por sentença, d,erpq o Suplicante por fi-

<\11 screvI.

caea, 10 Juiz Substituto da mais de trintà', !l ,um 'anos, �entar�� conte���ao e ,pa- I pa�''l q�e �l:oduza se_us le- lho, provendo-lhe os a,Ji-
filh,) de nome ERNANI

l.a 'Circunscrição .Jí.JdLç,iá- sem interrupção ou oposi':: Ia $egUlr�1ll _at,e 'flnaI s,en-, gals e Jundlcos efeItos, a mhntos' em sua infância e
JOÃO CÓRRtA, brasileiro, Dalmo �astos Silva

ria, em f;lxel'cíció do cargo �ão de quem qúer que se- te�ça, sob' as pena;s d,a lJoei. )ustificação retro, procedi·' puberdade, custeando 'S'eus
comerciário, casado com d. / Juiz d,e 'Direito

de .Juiz de Direito da 4a., ja, l.t pos.se mansa' e p,ac-í: Da-se a eS'ta .o yalor' de da nestes autos de Ação de estudos orientando sua
El.lZa Corrêa, residente à ,Cunfere com ,o original.

Val'::t ,-o Feitos da'· Fazen- f�e'a de u�a �re� d'�' terra�, : Cr$ 2.100,00" �rotesta-se, '(Jsucap,ião, a �'equerimento formação moral, prestande-
rua' Raul PQmpeia nO 152, CarloE, Saldanha

da PublIca da Comarca de i SitO 110 distrIto de Cap'Oe�-. pO'l' tod(j� ,os melOS d;� �ro- 'd� J�se João ,Silveira, João lhe permanentemente' pa-
aparto 601, na cidade do Escrivão

Florianópolis, Capita.l do ras Munidpio de Flodanó- va pe:rmltldas em' du-eIto, SilveIra Junior � suas mu- ternal assistência é' final
Estado de Santa Catarina, polis, com' 1.254-'

•
Íuetros i'Ílclusive' testilmunhal, do�: lhe,,'es, Ci�em-se pOl' man- mente dando-lhe sociedade

na forma 'da l,ei, etc. quuurados, �u.ia&. con,íron- c�írnent'aI, perida "e . v,lst?-l dado" os cQnfro';'tantes co- na tradi'cional casa de ne-
'FAZ saber ao-s que o -pre- taçóes, são \as segui{l�s: Ao na, 'Com, a taxa JudICIária nbecl,dos dos imóveis; P()!' gÓ,CIO- que mantinha à rua

se!1te cditaI de citação com I NOI:te, 11 metI�os &'m a es- inclusa, yroclfração, docu-: ed,itais, ,com o prazo de Joãu Pinto" nesta Capital,
o prazo de trinta (30) dias I tradu Geral; ão Sul, 1� me.- mentos ,J planta. Pede De-

I
tl'lnta dIas, oI;! intflressado!l onde permaneceu até a li

virern ou dêle conhecimen-' tro,s com terras
'

de P,edro fen,mento. Florial1ópoli�;, 3 i ause�tes, incertos f) deseG" quidação do éstabelecimen
to tiverem que, nos autos Gonlart; A Leste, .114" me- d,e Julho de 1958. �(Asslna-' nhecldos, à serem publiea- to ,'erificada após a mor

de nção d� usucãpião, em tros com terras' de João do) Walter Jorge José, Ad- � dos U�A VEZ no Diário' te' (,laqueIe; 6q) qu.e a fi
flue foi requerente PEDRO Dário de Sousa'. Pedro Gou- v?gado, (Estavam, esta.m- da Jlfstlça e ';I'R:€S VEZES' liação d ,Suplicante era e

PEREIRA DA 'ROSA, foi, lart José Co�ta, Ocelino �IIl;as:no val9r, d_e C�$ 4,00, : no j?rn�l "O Estado", de é ftgtóri�, pois o 'próprio
proferida a sentença' do Ros�., João Ouriques e' He- lDcluslve ,a respectIva ta-

I Flonanopolil); lia forma de' Eduardo Ott Horn s,em-
Escrilórlo Pru\'isóriu: - n. Sald, Marin ....

,
h,o 20

teôr seguinte: - VISTOS, I metério SÜva; ao .Oeste, xa ?e sa.úde pública esta-, terminada- nó § 1°, do art. ·pre mariifes�ou publica- Temos\a', venda:ETC, Julgo por sentença a I José Canarino. Como pro':va duaL.) Rol de te�temunhas: I
455" do G.P.C.; pessoalmen.. mente essa circunstância,

Jus�ificação con'stante de

I
de que o terreno llertenée'Man,oel'Pedro da Ros�, As- , te, o Dr, representante chr' contempfando-o finalmente

fls. (.; fls., em que foi 1'e- ao mesmo e que tem na bôa tr?�Ildo ,Al�es, tO,dos brasi-

I M,inistério
Público n,es.ta em seu testamento; 70) ql.\e,'querente Pedro Pereira da fé,' mansa e pacitiéamente, Jeu?s, _resld,:n,te� em ,Ca- Cidade; e, por precatol�la, ha�endo seu pai enviuvado

Rosa, afim de' qu;e produza' jUI].ta os -talões- correspon- ,poeIras, MUlllClPIO de F'IO-1 a ser expedit;la para o JUÍ- em 16 de abril de 1950
õs seus devidos e legais (lentes aos impostos_-d? imó- l'�anÓp?lis. Em, a dita pe�i- Zo de _Direito da la Vara da '(doc. a�éxo), c�be ao Re
efeitos; Expeça-se mandado vel. 20, Como o suphcante' çao fOI proferIdo ,o segum-, Comarca de Flolrianópolis,
de citação aos c:onfinantes por SI e seu anteeessor, te despacho: A. a Conclu- o Sr. Delegado do ServicO D Ebe B Iado imóvel em questão, bem pos.sue o aludido t�rreno há S?o: Fpolis. 11-7-58. (As-I do Patrimônio da Uniã�. ra. "

.• rros
como ao dr. 4'() Promotor maI� :de 31 ano�f mansa� smado) Man�el Bar���a .de ,Sem custas. P.R.I. Tijucas,
Público na qualidade de paCJflCllmente' com mora. Lacerda, 'Ju�z de DireIto 25 de outubro de 1958.
represe�tante da Fazenda em -cim� da área, sem opo- da 4a V'ãra" Subindo os au- (ass,) M, Carmona Gallego
do Estado' e do Orgão do sição óu embargos de es- tos 2. conclusão receberam - Juiz dé Direito." E para
Ministério Público e do 'Di- pêcie a.lguma, !luer �gorjl o seguinte despaého: De- que chegue ao c6'nhecimen
retol' do Serviço do Patri- legitimar sua· posse, 'nos signe o Sr. 'Escrivão' d-ia e to dos interessados e nin,
mônio" da União 'para to- têrmos do art, 550 do Có- hor"l para a justificação, gilein possa alegar igno·
dos-; querendo, 'c�ntestal'em digo Civil e �e�uintes: 3 h- ciêntes os interessad?s .e o rância, mandou ' expe,dir o Dr E MOEN.N)CH
o pedido; no prazo da lei_. Nestas eondlçoes, nos ter- Dr, 4° Promotor PublIco. pr,esente edital que será' ••

" , ,

Outrossim- citem-se por mos do art, 550, e 454 do CC. ,Fpoli.s 11 de' julh9 de 1958-.
I �fixado na, ��de dêste Jui-I 'CIRUR.• nDT_' \

éd.itaI com o prazQ de trin- e CPC, 1!'" segUIntes, pede e (A.�smado), "M. Lacerda.
I zo,; no lugar do costume; �,

.

Vlilidado na Faculdade Nacio.al
ta )30) dias, Os interessados requer ,a, V, ,Exa. que,_ �e- JUIZ de DIreIto da 4°. Va-

I por 'cópia, publicado UMA de ,Odont .. logia da Univenidade

incert6s, citação essa que liminarmente, marque dia 1'a. E, para que chegue ao VE%: no 'Diário, da ,Justiça" - do Brun.

deverá ser feita de confor- 'e ?o:l'a, para' a justiücaç�o conhecime�to de todos ma�- � e TRtS VEZES no jornal I �SPE,CIALISTA

midade com o art. 455 § 10 eXlgI,da, �� _ qual deverao dou expedll� 0_ �resente edI- j "O Estad<!", de ,Flol"Íanópo- t
COlll vários e rerentes

_

cursos e

do Cód. de Proc. Civil. Cus- ser lllquI:ldas �s testemu... tal que sera afixado no lu- t liso Dado .e passado, nestà 20 anos de e�pecialização
tas !.l. final. P.R.I. Florianó- nhas abaIXO arroladas, que 'gát·· do "co'1:;t1imé � publicado cidade de Tijucas, aos viu- I / _'PA'R0DONTOPA1'LU

polis, 10 de setefubro de mil comparecerão independen- na forma. da leL,Dado e te e sete, 'dias do �ês de DOENCAS DA GENGIVA

novecentos e, cinc�nta e te de qualquer, intimação, passado nésta cidade de" outubró do ano ,de mil no·'! !gengivite., gengiva••alÍgreatal,
oito. (1.958), (Assinado)_1 cientificando-se prevla� Flori:nópolis: aos 40ze dias: vecentos e:'cincoenta e oito'. piorré,ia" mau háUto)
Manoel Barbosa de Lacer-�, mente '0 "Pr. ,P_romotQr Pu� do mes de Outubró do ano Eu, (ªss,) Gercy dos An- rERI�PICOPATIAS
da" Juiz de ?ireito da 1_a

,

blico feito
. qu� , ju�ga�a de T�it n�vecentos" e cin-l j{)S" Escrivão, o datilogra..:' Afecçõ.. da I-al. 1110 ele_t.

Vara, PETIÇAO INICIAL. V. Exa. a JustIflcaçao lU coent� e OItO, Eu, WALDE-1 fei conferi, e sl.\bscrev!. Pesquizal ii �ratamento 'dOI f6c'QI
Exmo, Sr, Dr,�Juiz de Di- initio litis, Illande citar por MIRO SIMõES DE AL- (a�[;.) Manoel ,Carmona' pelo método "BADAN'�

l'eito d'R 4a. Vara da Capi- ma!ldado os. confrontantes MErDA, Escrivão designa- Gallego - Juiz de Dirêito. (cúrso com o próprio autor Prof.

tal. PEDRO PEREIRA DA e suas mulheres ,residentes do, o subscrevi. (Assinado) I Está conforme o original 8adan) - tratamento .ficienle,

ROSA, brasileiro solteiro, nas imediaçê'$s do imóvel, WAI:DEMIRO CASGAES, afixado na sede, dêste J,u:- I rápido e-com téste bateriol6gico

industrial, residente e do- e pessoalm�nte o ,represen- 1° Juiz Substituto, em zo, I�O lugar do costume, 80'-
! OI"�RAÇOES - Cal.,. • uva·

rniciliado em Ca.poeiras, tante do Ministério PtÍbli-

exer�iocio,
na

,4a.
Vara. bl'e o

qUal, ,_me l.ep,.Ol'to, e,
" ç6..

dlfiee.l. -, IMnl:'Jicipio de Florianópolis, co em torlas _as suas' atri- Confere com o original. o. dou fé. Ateude .ó em 1Iora pr....lamente

-U_!l::l ,'o��up:;s� OX�'R!lt1 opU.3 bui�ões ,e por edital os i�:-' E�cTivão, Waldemiro Si·
,

Data sURra. O ,Escrivjó: marca... - a.a N.,•• "''',,18 ,

.
•OAp� a .1Oplunôo.ld nas Jod teressa incertos".e des- moes de Almeid'a. Gere:y dos Anjos'. ',- r.�l _,'I.· .'

fjÕ MA.IS ANTIGO DI.UnO n. 8.ABrÁ CAT.dIKA"
� � .

FAZ SABER a todos
quantos o presente, edital
de citação dê interessados
au&entes, incertos e desco
nhccidos, com o prazo de

Advogado
/

Ex' Consultor Jurídico do Serviço
ta do dt Santa Catarina,

Ex-Consultor Jurídico da Secretaria Interior e Jus-

tiça _

'Ct·r.sultor JUrídico da Diretoria .de Terrall e Coloní-
zação, "

Atende somente com hora marcada, no período das
lO à� 12 c 15 às 17 horas:

C.AUSAS CÍVEIS - COMERCIAIS - CRIMINAIS
Escritór!o : Rua Trajano N. 1 Ed. Montepio 3° ando
!1es!dência:' Presidente CO!Jtinho, 50 Tel. 2626

fEmprêsa ' Aulo
N,O V O

Viacão Cafarinense
•

H O R 'Á R I O

\

CLIN:ICA DE CRIA..�CA�
Atender' .. partir d. ..- •••..

te�bró à Av. Re�cflio Luz 155,
, ,

Apto.,4.
Ror'rlo: das, 15 Jis 17 h,or... -

T040s oi dl&l !sceto. "badM

V:' S. dese ja
VENDER

...... «'II"', 11111 terreno, um e.tabeaed�••� ....

",,'rd •.1 ou 11111 .utolOj)"ell'

au (OMPRAR

f.:"'f'Arl't>tI"" A ()R(:A�IZAÇAO ATLAS LTDA. Cori.t........

rn".u,.,:,c,;,f'�·. 'R.Jlruen�atõea. que,' lhe propol'ctonar' ,OI ..
'

Ih,;;'';., n<'lZnri" ... �� melh., '-'lrlunid ..det ,f;--" ',.fl.�
..

'

1"0ne �-r '

• Tinturaria Psuliata a roa 24.de •• io - "atreIto
I Terreno na praia 'Bom Abl'lgo - Coqueiro.

'

,

,I terreno no loteamento da Praia d. Baudade' - Camból'ti

1,"lI'8a à rua Silu Jardim, 217, Fpolil.
1 'terreno em Bruma

/

, r,

1 e'stabelecimcnlo de secos e molhados, muito' 'bem afreguêsado,
'em ótimo ponto comercial, àa Av, 1'411uro RalHos, - In.f(;,rm8-

çies em n/e-scritório \' r

'
'

·Umn bôa casa de matel'ial localisàd.a � rua São Vicente de PaIlIB.,
(Pédra Grande) nc�ta Capital

Umá casa com frente' e um lado de ,material, e o �estante de
"

Illadci 1'8 7:.:30, 3 qu'artos
-

salá cozhlta ,e instala1;ão sanitária,_, t,

ii i'ua 3 ,I�. Maio B.treito '

- 1 lote com 12 x 36 mtrs. à Rua José Mlllcot - Barreiro.
- 1 lote ,com .12 x 45 mtrl. à Rua José Maico.t _;_ BarreirOll

,

- 1 lote com 16 x 28 mtrs. n� Trindade, próximo • "1Ifl';
Crente para o asfalto.

A L V'G A - S E
."_. 1·--

,Aluga-se uma <:asa na r
..

ua', D. 'Jai� Câmara.
.,0 1 - Informações e 'n nosso e. .s c r i t 6·1' i ,o ,

.

A Walter Linhares-Publf(t{dJa!le,
.

of-erece. opór��ni·'
dade li pessôas que tenham vocação para desen:hos" p.u
blicitál ios, não necessitando ter prática. o.s que"dese
jal'ú' ingréssar nesta atraen,te'profissão,' dev.erão' diri
gir-:;e a" Sr. Joe1.

J1t,;a:I,Fe,rRando 'Ma:chado, t�·1.o andar -=- Nesta,
" "<,' !�.'

li
•

, �, _.
I

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

"DATILÓGIAFA' .

Precisa-se de Uma com Redaçãó própria. -

Paga-se ótimo salário. Tratar na' Rua Fe
lipe Schmidt;37 - 100 Andar� Conjun
tQ'� - Edifício,São.LuÍs, daS'9 ,às 13 hs •

-

:-.

..

....

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



, ,

ESTREITO, no sentído
'

de ampa
rar os escoteiros daquele populo
so 'Bair�o. Aventada" a-idéia pelo
rotariano Amír Saturninho de Bri

to, foi, de pronto ain�arada int�'_
,gra.lmente pelos rotarianos do

noite 'de 21, do corrente mês no
I Cinema Glória 'E�treito e:n a, ,

-qual, será', rodado o, fa bu loe-
, -'filme HISTO'RIA DE UM GRAN-'

DE AMO'R, inteTpret�do pela
inolvidável LIaERTARD LAMAR
QUE. Há que, ser regi�trad� o

, ,

,�sto �=t;r.��tW,o do rotariano
J!o,pge '>P�'u"._. cedendo gratuita
mente �q.u,ela casa d� espetãcu
los- e ein) favor da ASSO'CIACÃO
DO'S ESCOTEIRO',S no ESTREI
TO', sob o ,patro�ínio do RO'TARY
CLUBE DO' EST�EITO', bem co

mo. ofertando uma perman�nte
:para 'qualQ�er cinema, da Cani.
tal. para .ser ,sorte,ad� na, noite
de 21 do mês andante, ��rmanen-' ,

te válida para, um �ês. Out.ra

I,�:a���ACO",��,'';�U,·;.,'''�d' :.t, -

TREITO'- e" g'ue' �lerece �sP�cÍal '

rc'giàtro. 'diz r(l�pei.to' a� ofe�e-
'

cimento l'eitõ �éll{ DIRETORIA
_.DO' CONSO'RCIO TAé�CRÚZEI_"
RO' -DO' SUL desta C 't I',' apl a C_" '

locando a disposição fÍo RO'TARY
CLUBE DO' ESTREITO'

, 'UJl1a

passagem, i{!,a e volta ao Rio de
Jane'iro. em ,avião CO'NVAIR, ,de
sua frota, para s�,r sorteada na
noite de 2,1. deste ..mês, n1 Cine-' ,

ma Glória juntamente com ii per I "

m�nente., ofel'ccida pc!,! 'l,�nh,,';.�
.
no Jorde Daux. Gest�s como os
que registramos aeíma induzem
�? rota�ianos_-do 'Estreito a tra
balhju�e'm .em 1>rÓI' d� escotism'o
de vêa

"

qu_e prep.arar escoteiros
nos dias de hoJe, é treinar o
�oldado, de ama:nhã le"'l't" I" .. Imo so -

dlado; defen$ol' "de ':nossa Pátria'"
desviando_os. do camí h do

•

.' .' no, o .mal
e hvrando_os da JUVENTUDE""
TRANSVIADA. 'tão em mo'd'a.

"
, ' nos.dlas que correm AqUI' ,

•

.

/ o nosso
apelo. CoJabo�em com' o RO'TA-
� CLUBEDO' ÊSTnEI,TO', p:J;r.a

,eRAVES,...::: CONFECCIO�
NA-SE '�

Rua Fz:ancisco T�Jentino 20
, �

'VENDE:�SE
-

;. c A 8 A' com A R E A

"coDstruida de 316 n,2 • Rua

Felipe Schmidt 118.

Tratar com dr. Guerreiro da

FQDSe'lla, "pelôl' telefoneI,
2366 - 3660 e' 2630. Granele

"l�ciJidadê '"
DO págamentQ.

"
,

-Agradeci•• "

N. JACQUES' AGRADECE AO
.

PADRÉ REUS' UMA GRANDE
GRAÇA ALCAN(;AD'A.' \

CHAVES EM 5 MINUTOS,
RUA FRANCISCO TOLEN-

,

TINO-N';"20 ,

"Âgradécimenlo' :j' �'
Ao santo 'Padre 'Iteus. jH}r:

graças alcançadas." agrade- .

c'e Jnês Mott.a Carvalho. .

,
J

[ ,'1"·,,""', .:f.
.. '

<
'

...-";,�
•

'

•• /

'_

,8',', 'ervi,:ç:,·'·0. -

-

\ ,

'.

um outro produto
Essú,"de· que1idade!

\.'. -

I

e "

/'

'Para um aimples.reabastecimento ... ou para um completo:,
serviço de lubi'ificação.. . procure O' seu Revendedor
Essa onde Vo'cê e seu carro "são atendidos sempre com. o

máximo de cortésía,e Q máximo de, eficiência, Experimente. '

A próximavvéz qrlcrV_oc6 pr_edsal� reabastecer seu carro,
entre-num Pôsto de Servico.Esso. EJltf�·_;"":- e observe o

olhar atento com que o. seu Révçrrded�l� Es�o' inspeciona
.o mótor , .. CCIl). gúe guJebdo abastece o radiadon-. . a

presteza com que c'alfD'l'� os pneus ... a 'atenção com que
-» I

•

examina a bateria ..,. a correia do ventilador ... -o nível
,de, óleo do cârter. .. a cortesia com que limpa o seu pára
brisas. .. e.. se algum acessório de seu. 'carro hão está

. funcionandobem, Você� não perde tempo, pois o seu He
vendedor E�so tem à.mão á mais completa linha de Aces
sôrlos 'de .qualidade - os Acessórios Atlas I E lembre-se:
na esquina. .. no próximo' .quatteirão . .. muito .perto:.. : .

há sempre um Revendedor Essa pronto a prestar a Você
-

e a seu carro o máximo e111 produtos e serviços!
'; .. � ,'.: _!,:,.-_

\
....

--� -

.-

I
,

'_ ,

- )
-.,.

, p -

DA AQ SEU (JARRO O MAXIMO'
.' < "

RO "'ESSa
\
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Mvtor ideal para barcos de recreio" e para outros barcos-simila
res, além de esplêndido para motor auxiliar de barcos á vela.

Completamente equipado, inclusive painel de instrumentos.
Dispômos para entrega imediata, nas seguintes capacidades:
5,5 BP'_ gasolina _80 HP Diesel

. 11. HP_" 80 HP, "

35' HP --" 103 HP
50 HP-_" 132 HP
84 HP'I_

GRUPOS GERADORES,...,._ "p E N, T A"

Quaisque� tipos para entrega imediata - Completos - COlO'
motores DIESEL· "PENTA", partida elétrica -, radiador-

.

filtros _ tanque de oleo e demais. pertences; acoplados dire
hi ta�,e�te. com flange elastica -a-AI�ernador de v�tagem__m t�lfaSlcos 220 Volts -.' com" excitador � � cabos para

�
ligação e ,!�a�ro COt:)p��to de contrôle; todos conjuntos p.st,ão
assentados sobr.e 10n�arInas prontos para entrar em funciona

I " mento.
-

,

, I UE\lENDEnQRE� AUTORJ��ADOS PARA O ESTADO DE·
SANTA CA-TARINA

.

MACHADO & Cia S/A Comércio e-Agencias
Saldanha Marinho, 2 -, Enderêço teleg: "P R I M U 1)" -

, Cx. Postal, ·37 - Fone 3362 - -FLORIANÓPOLIS
l!ªêêr.::=Jê�r#Jr#I@ri:§Jê@F'Êa,f$lr:

'

Joio·Moritz S.A:.I

(direita'. ''1Querda)
" OI ..

" .. ..

"

MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÜES
METAL'lr.tiGICA
ATL S S/A

...

Deodoio 83' Fone: 8740

•

,.Uia.l "A 8'ob�rana" Dl$trno do "'ren. _ r......
"A Sobwana" Praça 15, d. novembro - eaquiDa

rua Feli�, Chroidt

FORRO
IRMAos 8HEt-KOURT

lí(A'S-BAO .....O. 'ONf lIH
ANTIGO OEP<:>SIJO' O ...MIANI

,

- ._---

irlame.fo de
Plantões detFaim'

Mês de lovemhro

lic�
•

10 5.á feira (feriado)
i sábàdo (tarde)
2 domingo
8 Sábado. . (")
9 Domingo

16 Sábado (feriadO)
16 Domingo'
22 Sábado (tarde)
23 -Domingo
25 3.a feira (feriado)
29 Sábado (tarde)
30 Dumingo

Farmácia Catarinense__ Rua Trajano
Farmácia Noturna ' R.ua. Trajano
Farmácia NotUrna Rua Trajano
Farmácia Vitória Praça 15 de NoveIl!bro

. Farmácia Vitória Praça 15 de Novembro
Farmácia Esperança 'Rua Conselheiro Mafra
-F<irmácia sto. Antônio RU.í! Felipe Schmidt
Farmácia Catarinense Rua Trajano
Farmácia Cat.arinense Rua Trajano
Farmácia N'oturna . Rua TÍ'3;jano
Farmácia Vitória Praça 15 de N{)vembro
l"armácia Vitória Pl'acl1 15 d'e Novembro .

O tlerviço noturno 'sprá efetuêlGo pelas farmácias�S�nto,Antônio, Noturna
e Vitória, situadas às rua-l :F'elipe Schmidt, Trajano e Praça 15 d,e Nóvembro.

O plantão diúrno ('Jrnpr�endi�o entre 12 e '13,::',0 horas será efetuaáo
peja farmácia Vitória.

'

. ESl'REIT9-
2 e 16 _Dgos., 15 feríado Far�ada do Canto. Rua 24 de Maio, N. 895

D, 23 e 30 " 25" Farmácia Indiana, Rua Pedro Demoro, 1627
O serviço noturno S�, á efetuado pelas farmácias do Cant� e Indiana.

. Apn�sente tabela não poder:í. ser alterada sem fJré"i'a�autorização deste
Departamento. .

"

,

D. S. P�, em outubro de 1958
,

Lujz Osvaldo, D'A,ca'Rlppra
'

Inspetor de F,armáçia
.

-----.�.-

EDITORA "O ESTADO" Lm�\,

-o &4t4drJ.,
Rua Co.áIelJa*. lIaM

.t-
. Telefone 30ft - eu. 1'tiIItal III

Rbdereço TelqrifJc:o ETADO
D I R'. T-O-B

RubtDl de ArrUda a.....
'GBR·BNT •.

DDmlnl_ Femandee tie AquiD.
RlilDATO'R-.·S'

_ Osvaldo Melo � Flavio Amorl. - Bna SOva -

Andr' Nilo Tad�co -' :Pedr!»,Raul Mach.�o - Z�rI
,
Machado _' Cbrrupon�te RO Rio: Pompili<l Sant08

;'
,.

C I) L A B O�R .k. D o-s .�8

J'lJil,Ot. Bà�reiros Filho - Dr. OSWAldo Ro«J.riKU" Cabral
- 'Dr '. Alc.deit Abreu - ·Prof. Carlos da Costa Pereira

_ Prof. OtitOD d'Eça - Ma,iar 'Idelouo .1 uveDal -:

PTof. Maneelito de O�elas .,,- DI. Milton Leit. da COEi,

....,. Dr, Ruben '(,;08t. - Prót. :\.' SéiJ:ss Neto - Walt4;,..

J,.al)g. """', D�. 'Acyr Pinfo d� Lpz ....., Ad Cabral Teive -

Naldl Silyeira. - Doralêcio Soar" - Dr. Fontuun

Rey-- Nicolau Apostolo - PaschealApostolo - limar
C.,....lho • P.ulo Fern.ndo de Ar•• '_' L.,o.

. .;'

P U B L I C I 'n A 'D •

·M.,18, Celina Silva - Aldo F��nandetl - Vlrarllio
.' . Dias - W..�tér LIBhar. .
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.
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' ..

ANUNCI08
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\

M O� V E J. S
.

EM, 6 E R A.L

,O S S mia r k
V:1 S II- E A 'H O' S S A L o J A
RUi D�odoro,' 0.'0 15 �. Tel. 3810,

VIAGEM. COM _SEGURA�ÇA
E RAPJDEZ "--

.

,-

SO NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS·
DO

R A PlD o "S U L - B R A S I L E I RO"
Floria'l1ópoli.s

, (i;..:: ,� • :-�·.1'

'taiaf _. JotnviU. Curitibe'

Agência-: :
Rua Deodoro e'&quina .

f
'

Rua Tenentp. Silveira

Motores

_ /, ....e.. "JI'NBACB" e "GANZ·'

/
II si;>' _ 111 BP _ 1'0 BP _ !6 BP -

MEDIDORES- DE ENERGIA EL&TRICA MARCA "GANZ"

Mo'notallieoll para 120 'Ou 220 volts. Ampp�agenll ii .opção -'
, 4000/0 de carga _ Trifisic!li. 'com ou sem neutro, _:. VoltA_

.
.

genll e .rn))eJ'agen. ii opção
INSTRUMENTOS EL&TiUCOS DE MEDJÇAO

Am'perimetrói - Voltfmetro� - A,1icates para baterilll

��8toQue8 perm.anentes - Vendas diretas - Pronta' entrega'
Podemos estullar prop'ostu de firmall especializadas nQ ramo,
Que pretendam a representaçãll desde Que indiquem fontal

de referência; CIImereiais e ban�arías na praça de São PR'llo,

Co'nsulta!l pedidos e propostas para:

INTERS1ATE S/A. - IMPORj'Á(;AO, EXPORTAÇAO
E REPRESENTACAO

Caixa Post.1 61173 _ São PAol".

---
-,

-õ �lAt.S ANTIGO DIÁRIO_\D�, SANTA OATARINA;;
.

--------------�

INDICADOR PROFIS5IONAl� I

NARIZ E GARGANTA
(LINI'fl

.

DE OLHOS • OUVIDOS
do

Drl GlJ,ERRE'IRO DA FON·SEC.A
Chefe do Serviço de Otoríno do Hospital

'o,"

de Florianópolis � Môdema Apar�1hà�
gero Suíça e Norte-Americana para Exa

me, dos O'lhos. Recei'- de Oca- poe
Refrator Bausch Lomb, Operação dp

Amígdalas por processo m«id,érnC)
CON8tTLTORIO' ltESIDENClÃ

Rua dos Ilhéus 1.'1 casa Felipe Sebmidt •

FONE 2366 FONE 8660
,

,

Da.... WBATO
rILlIO'

'Doe.C" do .,.r."o r..pl'.'.rto
TeB.RCULOS.

IlADIOGRAFIA • RADIOSCOPIA
DOS PULilOH

CI ...r�. do Toras
"orlll.do pel. ".eoldllde N.eJor.a'
lIe Medldns, TIBloloclllta e TI.,o.
elro1'cllo do 80..,ltsl Neri.

aam..

C'!.no d, ••pecializaelo PII.
. '8. N. T. .x-interno II .x....i•.
ten" di Cirorel. do' Prof. U� '-�

. Quim.rl•• (Rio).
. Con•• 1 1'.1Ip. Scllmidt II _

Da. àl\fONIO ..VW" •
.

roi. 1801_. A&AGAO '

.

A"nlle •• Itor. ..res....
CI1lUBGJ�

. TR:JlATOLOOU
Re.,;' - Ro. lJatne. Junior 80

,...

I Qrtop a" ,

_ FON.; II I iJ 15
". Coniutt6r10: 01010 Pinto, II -

.

Con.ult.: d•• "1 li '17 lona
---------...-

c dilrlameat•• '••00. a...6.......
Re.ldlnel., Bocal'!"., lU.

v ,'--•. , .. I'on., - I.nc. .'
.

, ,.'_ • ..: ,,',z t;la ti'l"

DR. WALMOR ZOMltlJ
GA&ÇJA

Dlplom.do pela Faculd.de Na·
don.l' de IltcUdDa d•.Ualnr

..daII. do 8rul.
. .Ix-Interno IIOr coneano ...

M.temd.d. " EHoI.
(Serviço do Prof. Oet'..i"

Rodricu.1 Llm.) ,

.s�lnterllO do ,serneo de \,;Ir.r

ri. do B�Pltal 1.A)'''.T,c.;.
110 Rio de -{.aelro

.'dico do.Ho.plt.l d. C.ridad.
• d. ".atenlid.d.,Dr. ,C.rlo.

'Corraa ":

DO.MQAS D. S.NHORAS -

PARTOS. - OPIlRAQO.S
PARTO SIl. DOR pelo m"odo

p.leiI-profn'tieo.
'

Coo•• : R\:." Jelo Pinto II', 10.
d•• 16.00 li 111,00 horal

Atend•. com hora. m.rcada. -

T.Je{onl 80111 - lle.idio.!i.:
Ru. Gener.l Bittencoort D. 101.

.

Da. LAURO DAuaA
CLINICA GUAI.

'OO,tO ·"peel.n.ta'.m 180161&. •• S.

1,." üora. e 'ri.. nlnllrl.l.
Cara radical d.. Inl.eel.. .,a
••• • eronleu;. do .p.relho p
alto,urin'rlo em .mbQ. o. .uo•.
90'ile.� do .p.relho marediTo
• do li.tem. n."o.o.
B'or'rio: 10% l. 12 • '1% 18 II

laora. - CoIÍ.ult6rio: Ro. Tirá.
Ihn'•• , II - 1.· And.r - ron.:
1148.

'

_ RelidlncJ.: Ru. L.r.."dl
Coutiollo. 18 (Ct.'c.ra do ".pB
all. _ ,"on!: 1148.

DR. ESJlERALDO
CASSEn'ARI

CIRURGlAO DENTISTA
.

fnk� .. Profese - Cirurel
Horário: B às 11 horas

as 16 .âs 18 horas _ DiA
tia'n1€l!iW.
Cofiêult6rfo: Rua Cons''.",0. '.'. .

_I.
,"_

'he'l'i) Malra 63 ...... FaDe •

8e16}Ao 'ãdo.de."A Gueta .

DL N.WTON D'AVILA

CIRURGIA GIRAL

Doen�.1 de SeDllo.... - pue... '

-locI. - .leuldlla.. II"'.,.
Con.ult6riQ: Ru. Victor ...-

rene. n. 18 - .Tel.fon•• lIII'r.
Con.olta. : D.. 11 laor.. ••

di.nt•.
Re.idADel.:- ,,,00.,' •.4It
Ro.: Blu�.ll•• a. 71.

DR. 'AYÍl'i'ON DB OLIVRII1A
DO:INQAS DO· PULB40 -

TUBIRCULO"S. .

Con.olt6rio _,. R••.r.u,.
Sehml�t, 18,:- T.I. 1101. .

Horbio da. U la 18' IIon..
Re.ldlneia- - J'tlip. ac...t...,

a, 117.

.

DR. roLIO DOLiN, vmr.A
•• D I é Ó

.lapeel.nlta e. Olll..; OI", .

Narla .. G.raranta - Tr.ta ...
eO..ncl"

Infra·Tenn.lJIo - N.baU.....
- Ultra-Som ;_

. , .

. (Tratamltlto. d. .i"lita.""
>

•
•...ncIol.

Ao.Jo.retiRoleopla - �
O.iaJo. ._ liodenao p.III \

d. O..�.....
(...... ao .a"')

Borúio .a•• li D, __ -

da. 18 la 18 lIon.. .

. Con.ult6nct: . -,Ra. ...1....
lIelre11e. II - 1'0De .".

. -

R••ldlnN - R•• 810 ,••
o. lO - 1'0" .1' II

.

oa. IDNKIQUI pamco
p� "

•• DICO
/Oper.�6.. - DoeR", d........

ru·...;, COalca .. Ma."
'Cllr.o le 1.,.d.llaath ..

BOlpital do. SemdAre. _.�... .

ta.o'.
(Someo .. Pró!•.-IIu'.......

Andrad.). j

Coal1lla. - Pela ••1ÍIl1 ..
Bo.pit.1 de G�ilá�: _

J. târd.�d•• ,..lI,IO ,ltor........
diante no -conID1t6fl�, 1 Aa. N.
nel lIachAdo 1'7 ••qlliá..

·

•• T: .... '

dente. - TI1.f. 1'7",
Re.id61\et. - Ro. Pre"'Ilt:e

Cootinho ,. - Til.: �1,,� .'

Da. CUBO Q. '

GALl..JTTi
_- ADVOdADO -

a.a Vitor ••irel......
,OHJI: '.'88

. rlort.D6pciU•
"

ME'DICO-
Rua ,Vitor Meireles, 26
em viagerlr' de estudo •

São Paulo, reassumirá

sua ,clínica' eíil pri·ncí.
_ pLos- de 'I!0vcmbro.'

..... t � j"
"

. ,

. DR. ,-GUARArl
'

,

SANTOS
'. �

. .

Cirurgião Derifis.fa,' c

CLINICA ,- PROTESE - CIRURGlA

HORAR10: _ Das 8 às 12 horas. el.ceto aOl .'bad·o•.

Ate'ode exClusivamente com' hora' maread.
CQIl8uitó�io: Avenida BereUio Luz, 69

.

'Esquina da rua Fernando Màch.do.

MATEMÁIICA, FritC! E LA-JiM'
eLsina

Dr. Otto Friedmann
Rlj'a C",isV.vão Nunes Pir-es. 21

(Esquina Ru&. Hoepake)' �

_

J

l a v A 'N D' o (O M' S A B I o ,
I

I ! I' I ',L I

V·rg�m ESRecialidade
ti tla� WETIEl INDUSTRIAL -, l.oinYllle - (Marca Reglslrada)

economlza;.se 'Ie mp,c; e: Ilnhelr•
.....

_ ••.'.... .

•

• iO

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

�-;--��----------------�--------------------------------------

•

,'-.
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Não' hOQ:,e� je,gos
�e.JuYenís
\ Devido ás chuvas não

eaHziú-�m, domingo pela
manhã, Os j.õgos de [uve
nís, que foram, assim, trans
ferido� para o' 'próximo do-

,

!. r'4ir..,,' IV"""..... '

Preliminar . (aspirantes) :

Bocaiuva 5 x 'I'amandaré 2,
Randrrr" o-s 240,00' (a

mais fraca do Campeonato),
ma Rua.

-

do Campeonalo CITADINO
de Profissionais

Oládic (Figueirense) ., ,. ,. ,. .. ..

Telmo (Paula Ramos) .. -;-. .. .. .. ..

J0quinha (Paula Ramos) .. .-. .. .. "

Cláudio (Avaí) .. .. .. .. .. .. .. ..

Gnará (Avaí) .. .. .. .. .. .. .. ..

Biscoito (Bocaiuva) .. .. .. ., .....

Sadi (Guarani) .. .. .. ..... .. ..,..

Nelson (Atlético) .. .. .. "," .. .. .. ..

.

MeirelIes (Figueirense) .. :. ..'.. ..

Jacó (Avai) . '. .. .. .. .. .. .. .. ..

Loló (AvaÍ) -.. .. .. .. .. .'. .. .. ..

LaUTO (Avaí) " .. -.. " .. .. ..

'

..

ceca (Figueirense) .. .. .. .. .. :. ..

. Bilbau (Atlético) .. .. .. .. .. .. .. ..

�,lvi0 (AtléticQ) .. .. .. .Ó, •• •• •• ••

Carlinhos (Guarani) .. .. .. .. .. ..

Palito (Avai) .. .. " .. .. .. .. .. .. .. ..

Manoelito (Bocaiuva) ,.. .. .. .. .. ..

Vico (Atlético) ..

Mir�nho (Guaraní) .. .. .. .. .. .. ..

MarHo (Boeaíuva) .. ,. .. :. .. .. ....

Pavâo (Taman'daré) '.. .. .. .. . .

Nl'.ij.do (Tamandaré) .

Lloula:rt ('ramandaré) .. .. .. ..' .. .. ..

Itamar (Tamándaré) "

.

Rato' (Tamandaré) .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Romt.U (Bncaíusa) .. . .. .. :. .. ..

Mariil (Guarani) '

.

Sereno (Tamandaré) "
'

..

Maury (Atlético) , ..

v\lilmar (Ouaraní) .. . _ .. .. .. .. .. ..

\

..

� .Jacy (Paula Ramos) '.. .. .. .. .. '.. .. .. ..

" Guará (Avai) . '- .

(Cont. na 2.3 pág.) ,

2
2 "---
2
'2
2
2
2
2
2
1
1
1.
1
1
1
1
l'
1
1
1
1
1
1
1
C
,1
1
1
1
1
1
1
1

.. - -- ._-'-

JOGOS REALIZADOS -

_- - -, _.

i Números1.0 TURNO - Atlético. 1 x Guaranl� DF" Bo�a�uvae � � I
U

Plgueírense 2, Avaí 3 x Paula Ramos , igueirens ,;

Taillan�'1ré 2, Avaí 3 x Guaraní 2, Bocaiuva 1 x Paul"

I'Ramos C_' Avaí 4 x Atlético 2, Paula Ramos 3 x 'I'amanda
ré 1, Boc ....iuva 2 x Guarani 1, Figueir,ense 2 x Paula: Ralp0':
�l, 'B0caiuva 1 x Atlético, O, Guaram -2 x T:l;manela�e. 1,

I
-

f: vai 5 x Bocaiuva O, Figueirense 2 x Guaram 1, At�etlCo
: x Tamandaré 2, Guarani 1 x Paula Ramos 1, Ava� 3 x

'I'amattdaré O, Figueirense � x Atlé�!?o O, Ta��nd.are 2 :; 1Bocaiuva 1, Paula Ramos 4 x Atlético 1 e F,lguelrense ..

�{ Aval 1.
.

.

.

.

, :2 c TURNO - Guaraní 2 x Atlético O; Figueirense 2

x B('�::.iu'!a. O, Avaí 4 x Paula Ramos 1, Figueirense 2 :lf
Bocaíuva 2, Avaí 2 x Atlético O, P. Ramos 2 x 'Ta�andare
O. Bocaiuva 2 x ·Guarani 2, Figüeirense 3 x Paula Ramos

,

-

Tarriamlal'é 1, Avaí 3 x ouurant O, Paula Ramos 7 x .Bo-"
:lJ, Atlé+Ico. 4 x Bocaiuva O, Guarani. 1 x T�mandare 1,
Avai 5 :i Bocaíuva O, Figueirense 2 x G�arar:l O, TaI?an�
daré 2 x Atlético .0, Paula Ramos 3 x Guaram 1, Ava; 2 x

, Taman:::'aré O, Figueirénse 3 x Atlético 1, e Bocaiuva 1 x

, TaI!landaré O.

Tàça "Eficiência"
,

< Computados os resulta-
dos de sábado e domingo,
passou a ser 'esta � classí

, ficação '. da Taça "Eficien
da", inâtituida pela Râdío
Guarujá:

1:'0 lugar - Pigueirénse,
212· pontos

2 o lugar - Avaí, 207
3.0 Iugar' - Bocaíuva,

155
'

4.0 luga·r:""" Paula Ra-
. mos, 142.

'

__

5.0 lugar - Guarani,
• 122,

6.0 lugar -=- Atlético 78
7.0' lugar - Tamandaré,

46;, "

_'_::...__ ..

- CONFEÇ.CIONA-SE Q'QAL·,
QUER'TIPO_DE CHAVES

I"�NA RUA ·FRANCISCO TO-
" LENTINO N. 20

30
11
21,

- 19
24

13
25

. 13
24
12

Boca1uva "
, ..

Figuei.rense :. -'" .. .. ., ..

(j·uaraní .. .. .. .. .. .. ',' ..

Paula Ramos .. .. .. ., .. ..

Tbmandaré .. .. ..' .. .. .. ..

ARTiLHEIROS POSITIVOS

Rodrtgues (AvaO .. .�. .. "," ",..
.. 1�Os�ar (Avaí) ....... ", � .......

'Z'l.�ky (Bócaiuva) .. ., . '. .. .. .. .. 7

Eral'mo (Figu�ireÍlse) '.. .,.'.. .. .. .. 75.

, Pereréca '(Figueirense) .. ". .. .. ..

Hplio (Paula Ramos) " ..

'

...... - ... '; .• 5

Vlnson (Flgu!'lirense) .. '.. .. .. .. .. 4'

Aílton (Paula �amos) - '.' :
- V8!ério (Paufa"'Ramos) .. . ". ..

Nilson (Avaí) :. ' ; 3'

Bpze:Ta (Paulà Ramas) .. .. .. .. .. .. 3

Pitola (-Guarani) '.. .. .. .. ..' r. .: •• •• 3

. Marir-ho (Tamandaré} .;";. ..... .. .. .. ..

� 3

f-lnmtra (Paula Ramos) .: ., .. .. .. .• .. 3

-Br:tinho CAvai') '.,.' .. -. ,. ·3
.

Roberto (Guarani) .. .. •. .• ., �.. .. . � .. 3

IJaragüã (Figueirense) .. .. .. .. .. . .... , 3
, I NilsoJ} (Atlético) .. .. .. ..... ..'.. .'. �

Ernesto íAtl<ttico� .. '. .. .. .. ., :. r'"
•• 2

VEdinho (Atlê:tico) ' �
' '2

Anísio, (Tamandaré) .. -,.' •. ':" .. .. .. .. 2

'Ne)sop. (AMétíco) ..

_,_._._�;,_:�:_� ... �. :.
;�� ..

�
.'..•;.' 2

-___,.- �.- _ .. �- _.

CLASSIFICAÇÃO
r.o lugar - Avaí, 2 p,p.

.

�:.r, "
- Figueirense, 3

:�.'l - Paula Ramos, 10
·1:.0' "

- Bocaiuva, 13
;i .o ;

- Atlético, 16
.6.0 ,7"

_ 'GuaranÍ, 17
':' o ""-, Tamandaré, 19

. TENTOS A FAVOR E CONTRA

. -

.

F. ,'- C.
13 .

- 23

3� - �8
At.lét;co .. .. .: .. .. ,. .. .:

..

A,ia'í .. �. .. .. .. .. .. . ....
- ót.l;.. .,

-_ . ......;;;..._.-._. -_ .... ---------_
.. --

. ESCOLA DE SAMBA da Rádio Nacional S A' O 'J O -} é
,

. dó ,Rio 4e Janeiro
.

:' às 3 e 8 hõrás
, ..... ,Klitherine HEPBURN -

� __'y
,Rossano BRAZ� ;ém:

_.. ..

QUANDO O CORAÇ1Á,O,
FLORESCE

.

- Technicolor - ,
,

.
'

Censura até 14 anos,

15 ArI�stas � Rádicr,:"'; Cinema �
Televisão'

., .

,_ -,

VIsta Vision e,Technicolor - , ',enlre 'êles
, ;

às 5 e 8 horas

Robert Taylor - Dorothy Malone

- Gia Scala em

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

CIHE .SÃO JOSÉ
_ 6.�� \ ,FEIRÁ,.

.

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

.,

.....

SÃO JOS'É sa FEIRA· TRIO DE. OUR,O ... apresenlando seus C,ONTRABANDO NO CAIJ{O
- CinemaScope -

- Cens,; até)O anos -

_

ultimas sucessos.

às ..,- 8 hs.
David SILVA - ·Emília

GUIU em:

OS AMANTES
Censura até 18 anos.

às - 8 hs.
- Sessão Popul!lt -

Luis AGUILAR - LoIa

FLORES em:

AI, PENA, PENITA,
PENA!

.

Censura até 14 anos.

�-_ ... _..,....... 'às 8%' horas
- Sessão POliular -

L,uis AGUILAR - LoIã
FLORES. em:

. AI, PÊNA PENITA,
. PENA!
Censura até 14 anos.

I;
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......eologia posi Iva pa a preservar a dvilitação' ocldenta
WASHINGTON, 18 (U. P.) Há necessidadé e urgên- uma idéia. pelítlca. Destn senvolvimento em muitas em resultados fecundos. Pa- I "Aspiramos, não simples-' qual é exatamente a eSIle-

- O presidente do Brasil) cia �e formu�ar uma ver- vez, mais da_. que, ull} estu- zonas d� Continente deve �a. que consígamos tal �oi�a, mente a c?m_bater� os . adv�r- ; rança que, podem?s oferece.
JuscelIno Kubitschek, pro- dadeíra doutrína para o de- do 'das soluções economicas, ser considerado como um, I e índíspensável uma Ideia rar-lhe a Inültração ínsídío- aos que tem multiplas ra..

pôs a formulação de uma senvolvimento de todo I) aspiramos com' a operação verdadeiro perigo para a

I
política ,um entendimento sários ideológicos ou a bar- ',zões de descontentamento.

"nova doutrina" de progres- mundo americano. Esta é a Pan-Americana a um oble- causa do Ocidente, que tem político, em seu mais eleva-
I
sa em nossos territórios, mas

-

,

so econômico, a fim de ím- principal tarefa, a meu ver, tívo mais elevado: o-de afir- no Novo Mundo seu grande

I
do e digno sentido." I também, sobretudo, a algo I Esta hora' me parece pró

pedir a penetração de ídeo- da reunião da Comissão dos mal' alguns príncípíos e baluarte". "Não basta lutar contra que conduza a uma solução pria para que nossos ideaIs
logías alíenígenas no Hemís- 21 países." -, uma renovada atitude ante ,"Importa que o psn-ame- as ideologias alienígenas,

I
da crise de nosso tempo. A se transformem em algo po

féria Ocidental. A formula- Recordou ainda o presi- a crise que ameaça nossa ricanil3mq:deixe de ser um mas é preciso uma ideologia causa do Ocidente não será sitivo e para.que os ato� cor

.
ção dessa d(:lUt:ina deve ser de.nt� Kubitschek que a .cçncepção de vida- é o Tegi.- viveiro de bons propósítos t positiva que reforce e pre-

I sustentável, se fôr apenas respon�am aos propésítos,
a tarefa principal da "Co- eriaçao da Comissão era me democrático, que repu- ou pretexto para generosas I serve a Civilização OCiden-1 defensivo. Urge saber o que Amanha, talvez seja dema-
missão dos 21 ''', que se cons- uma das pedras angulares tamos o único compatível palavras, para assumir um tal." vamos propor de novo e o siado tarde ",' " ,

'títuí aqui para encontrar a da proposta "Operação Pan- 'com a formação e as idéias caráter . concreto, efetivo, .
- - _'"---_"':"_....-......;�...._------------�'!----_......,..

maneira de liquidar com o Americana", o amplo pro- dos países ameríeanos. Pen- I graças à prática de atos 'de
atraso econômico no contí- grama de desenvolvimento so que o problema do subde-

. solidariedade! que redundem
nente. lue surgiu de sua corres-

-

-

- . -----, -�.-;;-.----,-,- .. __._._-

O presidente Kubitschek pondência com o presiden
fêz essa exortação numa te Eisenhower sôbre a ma

mensagem lida na sessão neira de revitalizar as rela

Iníclal da Comissão no edí- r;ões interamericanas. POi'

tícío. da União Pail-Ameri- êste motivo, o presidente
f

..'
.. outra vez o "'cara' 1 <.: '.' """""'< .,

cana. pelo representante l.cen"uo,u. " . �

-

" .t�jJ):: ·nf:;\7 .

.'

.':
brasileiro, Augusto Frederi- ter politíco da comissao,

1
.·?;,.::M:{::· ....,.

..;

��an::t���dtbra21eirPori��� af�,��ngr nenhum movi-
. rg%.{�<:��:a�Mqtt�;:;�,::·:.::..d.. :::.·:t;:���:;.:.::.:·:::< ....,..

tíu Que não será fácil en- mente econômico de cará-
ront.rnr solucões para os ter inter?aci?l}al . se�jus�ifi- -:"--�_----:---:_,..-__-,-__.._, ..:s�:...__

complexos problemas econô- lue se nao for precedIdo pOI' Florianópolis, Quarta-Feira, 19 de NQ,vembr� de 1958

micos dos países ameríca-

::;�i��:�;�;E:!i� !�; Berlim .convertido em barril
pntendermos e, em virtude I ,

����o:oP��:�f:rd=�O�Ó�j��!; .de 'po'l.v'o'ra " :���:OhS�e:eg:�':�:e �;S:!:�:is�::
mútua e ef'ícazmente da ma, .

_

- se rC'cusaram a permitir qt1e· os

neíra mais completa. guardas russos os revistassem.

, _

---- MOSCOU, 18 (UP) - O jornal respeito da ocupação <h Be·rlim. Contudo -êsses caminhões eram

Ma··ls de 25 morlor "PRAVDA", órgão do Partido Um comboio de dois caminhões � .chado' ao �asso que os de' hoje

O" I �e·Onnc'I·uansisotca,!deanCtUasI·soudeh.ojeconavserPte0= e Um jipe do Exército norte- eram abertos e suas cargas esta-

H/\VANA. 18 (UP)'
amer-icano • cruzou hoje a zona vam à vista. Os russos disseram, I�

rem Berlim' em "barril de pó lvo- soviética da Alemanha entre na sexta-feira que os caminhões

IF.xprdto informou hoje ofi-, t d
.

d' B r AJ h oeia t I terão de ser inspecionados.
('inlmentp. Que matou -mai� ;a e cen ro e espionagem, 1- er rm e a . eman a CI en a,

2Fi l'f',hp1de's
-

em um combate
.endo também S'er injustificável sem ser molestado pelos russos. Ap isar. disto, no comboio, a rá-

'I t ocupação da cidàde pelas qua O comboio saiu de . Berlim OCI'- pida passa,A�m do comboio de foi
entre Holi?:vin � Huarmaro'

- ••

1'0 potências. dental pe lo posto de contrôle so- interpretada. como um indício de
"'on, na Província de Oríen- viético de - Babelsberg .onde sol- que os russos não tem, por en-

te.
, Refutou o "PRAVDA" ã alega- dados russos n'egaral� passagem quanto. intenção de obstar se-

f) comunlcádo diz que as .ão ocidental de que a situação na sexta-feira a um comboio de rtarrscnte o trânsito militar alia
f'ôrcas. lezalístas 'tiveram \: Berlim se baseia na rendição três caminhões e o re·tiveram por do não obstante a ameaça na

f'inC"o baíxàs.' Com a cifra "condicional da Alemanha nazis- mais de oito horas. Três horas e segunda-feira passada, do' pri
r1hT1l1.aprla hote. sobe a 645 ô a, e não no tratado de Potsdam 20 minutos mais tard-e; dois ca- meiro ministro. Khruschev de
t"t<'1 do rebeldes mortos pe- "i rmado pela Russia Grã-Breta: minhões e o jipe passaram pelo arrogar os acôrdos de ocupação
1<" �x4rdto nos 'Últimos nove lha, França e Estad�s Unidos, a posto _

<h -contrõle- de Helmste- di.) Berlim.
('UR" em

.

chooues ocorridos del.l.n. a fronteira· da· Alemanha Na opinião dos observadores,
J''' P1'o"ínc'ia cte Orif>nte. SÓ- D I A D A Ocidental. . . o illlrigo de bJoqueio surgirá rea,l-
"'f'nt"l nn ·tegj'i'ío dá 'Ouaima l'(lente quando a Polícia comunis-

1'.0' f,-,ram 'mortos 7<; O 'novo comhoio foi envil;ldo ta <ia-- AI manha Oriental subs-

M?is Rdiante: diz O ·co· B A N D E I R A para submeter à prova as presu- tituir o exército soviético nos

P'l"nin."do· nil" n'a frpntp mÍ\;.,is intenções soviétic.as .de· postos de contrôle e erigir que'

ponha!. 1?r()'�in'('i" de La" H
. impôr' um. novo bloqu,eio a Ber- as potências ocidentais negocibn., - oJe, 19 de Novembro, é o

vm<>s oito rpbp,lnos depuse- lim Oci.dental, mas foi apenas com o govêrno comunista orien-
Dia consagrado ao Culto à '"

rRrrl 'ts armas e t.iveram pelo
uma prova .pela. 1\1(;l·talie. tal para ob,t(;lr dÍ1:.�ito d.e trân-

mi�l'ão n"lra rf'torn'a-r a Sf>I1"
Bandeira do Brasil. Na sexta.-fieira, .os soldados so- sitó.

1::l1'<>s. Sflhe Jlsl'irn a-71 O nú
mp"() de Í'phelf1.es

.

olje <;p

r<>nrl<>rRm' desde 8 de no·
"""'bro.

.. ..

Ti,." desnacho de Las VlI
h" diz Olié os' reBeldes assal
tnnm "I. 'bl>oüeíla Joéálidade
<"10 Hoio' de Mahi"llragUa
Il'!(>onrli"'r"m um nôsto an

�"rhl''m!'nte evacuado pelo
""""rrito e _três casas de su
h��t,.... " rlp1<ltol'e� PeS"09" nãn
;r]"ntift"::lrlRS ::ltacaram �
h"1ll 1Jm trem de uma usina
rI .... "�úcRr. Co incêndio no
'l,"'i1'm (lq Olóri!j. em Cie'1-
fnellos. foi atribuido à adio
dos rebéldes.

•

dia) e arriada à hora normal

(18 ho�as).

Excepcionalmente é ELA
hasteada

-

às 12 horas (meio EST��IUiAÇÃq �ONEIÁRIA E
--

SANEAM'ENTO 'BANCÁRIO
- ...: '\ ....�-

_

O PJ'ogr�m� de 'Est�biHzação ·M-on�tária elaborado
pelo '�lini8tério da Fazenda estabelece t�tos !l'igidos para �
o dé!lito do Banco do Brasil e dos BancQS' Comerciais na

CarC�'il'a de Redescontos, o ..Qual não .deVerá ultrapassar,
res!'ledivam�nte, 53,9 bilhões e 8,6 bilHões, .em 31 rle
dezembro de 1958. Em 31-12:1959 o tetô dós estabeleci
mentm; c('merciais é fixado em 10.909, -milhões e o do
Ban('!. do Brasil em 64.597 milhões . j

_

Além da - observâ!lcia dos tetos�reféridos aci-.
flW, as opell'aÇ'Ões da Carteira de Redescontos o'be
-úec�rão a noçm.aEo bastan'te severas:' Nã.o. haverá ne

nhUtl.l aumento de Wnite nos redescontos a institu
t·;s fie crédito; adotar-se-á maior rigor na selecão
do� títulos oferecidos a redescontos; na dependên
c:a das condições vigentes no mercado de. dinheiro'
em 1959, as taxas de redescontos PDdel�ão ser au

i.�entadas QU dir.qinuidas; o l)�esso'ao red·esconto
flufra condidonado a regularização prévia dos re

e,:;.himentos compl!.lsÓr�os à SUMOC ..
O mesmo rigor na ação da Caixa de Mobiliza- ..

(;<10 Bancária, qUe só concederá empll'éstimos ao

)h8Z0 máximo de 30 ·dias, podendo renová-los por
ptH íodos idênticos, se persistirem as ,caus.as deter
ndnantes (quedas de depós'itos).

Essa�, medidas _de contrôl� da expansão do
Vftlume global do �réditO' � dos meiO's de paga�ento,
(('·e representam um dos pilares' dõ programa de
Eftabilização Monetá,í-ià, vão aCelerar o processo
de saneámento do meio bancário, to;nando insus
GC'ntável a situação de vádos estabeleeimentos cuja
:' Ihrevivên::ia se explica pela complacência das Au
t.JlidadeB' Monetárias.

Dentro da PO'lítica de austeridade ora progra
mada, �.erão abreviados os dias dos bancO's margi
nais e o movimento de fusão, que Se vem. verifi
('andO' desde algum tempo, tomará, nov-o impufso.

Será um passO' decisivo no sentido da raciO'na
lização e fortalecimento do nosso aigtema bancário.

(Extraido da Revista P.N.) "

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

. Todos os Edifícios Públi-

cos, Establ'lecimentos de En-

sino, Associações de Classes
e Estudantís deverão t�-là

,

Hasteada em suas sédes.
E quantos transitàrem por

ELA le,mbrem-se que é a ima-

gem viva da Pátria Brasilei-
ra e descubram-se respeito-
sos numa saudação lJ.ue a

edifique!

Presidente do S.'.F. será '.

homenageado em Curitiba
RIO, 18 (VA) - Escolhido por

I ciária Univer'sitária, que contará

aclamação como Patrono da ILa ! com a presença dos prllsidentes
Turma de BacharéJs da Faculdade I dos Tribunais de Estado de todo
de Direito de Curitiba, o minis- o Brasil, vanas homenagens,
tro" Ozorinwo Nonato, pre'sidente inclusive o título de' professor
do Suprepw Tribunal �ederal, "Honoris Causa" que lhe vem

deve rá visitar Curitiba qU!J.Rdo de ser conferido pela Congrega
receberá, em Assembléi� Judi- ção daquele estabele'Cimento de

ensino superior.
O prof. Milton Viana, funda

dor e U,111 dos principais dirigen
tes da Faculdade de Direito de

Curitiba, de passagem pelo Rio,
disse-nos, a propósito:

Material ferroviá.
rio para o Paraguai 'Dupla homenagem como se'

�

Estão em Sã@ Paulo dois altos vê será prestada ao eminente ju
funcionários das Est�adas de ri�ta brasileiro cujo nome está
Ferro do Paragu,j, que' vieram ligado de maneira indissolúvel a

ao Brasil com o o�jetivo de es- acontecimentos marcante's da ,ma
tudar. as possiblidades de forne� gistratura e da vida judieiá�ià"e
cimento, por parte' da nossa in- universitária do país como bem
dústria, de material ferroviário I

se pode aquilatar pe·Ío seu "cu"r:'
nara as vias férreas da república

11'iCUlum vitae'. Contamos que o

vizinha. Conversações já foram presidente do' Supremo Tribunal jentabuladas com diversas emprê" dê ao Paraná a e;Xtraordinária
;as do ramo, tudo levando a crer I).onra de sua visita em janeho

l

que dentro em breve o Paraguai 'de 1959. Para tanto poremos à

Ifará e.nco_�l1endas dêsse majjerial ! disposição de s. exa: o rngio de·
à Industna brasileira. I transporte que preferir".

,PARA PÔRTO -AlEGRE

1;)0 "e o N v A I R','
-

;TAC<RUZEIRO
Horário idealizado especialmente para
sua comodidade!

�

Use "CRUZEIRO A PRAZO" e pague
a passagem na volta em suaves
mensalidades II

I J

-':--:------�-----�"==pp·CEU
Agênci<:i Rua, Felipe Schmitd, 24 tQnee; 21-11 e 37.(1)

o sr. Wilton B. Persens, major general reformaào do Exército norte-ámericano, é'
o novo Astistente-Chefe do Presidente Eisenhower, po-sto que equivale ao de Che·
fe da Casa Civil da Presidência. Persons, que. conta 62 anos de idade, trabalha na

Casa Branca desde que Ei�enhower assumiu a Presidênc1a em 1953 .. Amigo pes
soal de Eisenhower, servi1J. no seu Estado Maior, quando'o atual Presidente dos
Estados Unidos exercia (') Comando Supremo das Fôr,ças Aliadas na Europa. Wil·
ton B. Persons -assumiu suas atuais funções e1171 substituição ao sr. Sherman'

Adàms' \

ládústri� a_omobUislieal
�

. "; ......_.-- O ano passado, foram efetiva-
,

,_ �
,.1 � � 4' =

mente produzido'S no Bra'Sil ....

<J1'- 4e Novembro: O. DIA-, DA7:1• '. !�6e7s� 8�2e;�u;�;e� �172,.�2:2 ��!:
'"

'

, -. '_ (/.., . -. tál'i.os).. For;im,�ol1trossím" mon-

"� 'I'
< (Co1ft.m�açao d.a ,1.; p�gm�. . tados 1.021.ca�inhões, perfaze'n-

Morlal�a. de .heroi�,�..t.ompa�helra se�plt�rna do !Im total de 20.700 veículos
dI' -bra'!'os; ·palIo protetor e grandlloquente de tumu- produzidos pelas 16 fábrieas �e
lOf de imortais!" Serás bendita, para \todo (') sempre, veículos atualmente, em funeio-
Bandeira do Brasil!

Contemplei, no magnIfico alvoreéer dêste dia,
? nossa Bandeira!

.. , um pedaço de te-cido. de várias côres, "um
losango amarelo em campo verde, tendo ao centro
!). esféra celeste azul, atravessada por uma zona

nranca 'em sentido oblíquo e des<amdente da es

Querda para a direita, com a legenda . ..,..:.<·ORDEM �
PROGRESSO - e pontuada por 21 estrêlas, entre
as quais as do Cruzeiro do. Sql, dispostas na SU3..

-situação astronômica quanto a distância e ao ta
manho relativos" .. .- ,�

�

SentI, meus compatriótas, o seu incQmensurá
vel poder sugestivo. Simboliza á nossa Terra 'e o

nosso Povo!
Por ela vivemos, porque dela 'é que vêm ã nos

sa vida e a nossa subsistência. Por ela morre:remos,
para que Ela seja eterna! Porque a --sua h(,mra é' a
nessa honra. A sua hi-storia o nosso. orgulho. Os
.�pus Heróis sãO' nossos irmãos. Ela é a inspiradora
l'OS nossos ideais, a fortale:!:a das 'nossas energias, :t
foute inexaurivel da nossa liberdade, o objéto cens

�ante do nosso amôr Ela é O �Brasi1, sera sempre ()

P.�:asil, o Brasil imenso e eterno!
Levanta-se, levantamo-nos com Ela; marcha,

�eguímo-Ia; agita-se nas batalhas e cercâmo-Ias pi·
!'� defendê-la, com o 110SS0 sangue e a nossa vida.

E hoje - no Dia de Seu Culto - no Monte
Ararat de nossas convicções cívica-s, nós te sauda·
mos porque te amamos, te veneramos, te adoramC':::,
no privilégiO de sermos Brasileiros conscientes, vi
VPl1do dentro de uma Pátria Livre, cujos filhos cano'
Iam com seus poétas:

rtamento.
Os planos estabelecidos pelo

GEIA fixam em 76.000 veiculos
! a produção a ser alcançada du-

I rante o corrente ano. No priínei-
1'0 semestre,' c'ssa meta foi atin

gida em il3%, com a fabricação
,de 23.377 unidades (13.484 ca

'I minhões 5.964 -jipes a.334 uti.
litários' e 595 aut�móveis) ..A
conclusãO) das Instalações de àl

gumas fá)Jricas, tornando 'cres
cente

.

a produção mensal, como

ocorreu $ durante o primeiro se

mestre,. e o lançamento de.- nov9S
veíc\llos no mercaao, na s.eg_unda
met,àde do ano, assegu.ram a fa
bricação de quantitativo previsto

.

para [9513:
' .

I Segundo os planos apJ:9vados
pelo GEIA a produção naeional
de' veículo�. seria durante o qua
triênio 1957"1960 de 531.266 uni
dades. Não-obstaR'te, em' face de
prováveis dificuldades' téenicas

. cambiais ou administrativ.�s, pre�
fc·riu o Govêrno fixar um mon

tante mais conservador, de .....
377.700 unida,d1es asãim di'scrimi-

- "Bandeira do Brasil, minha Bandeira
à cuja ,sombra a gente Bra�ileira �
surgiu. .. lutou... venceu tormentas mil!

nadas;
1957 caminhões 18.800;

jipes, 9.300.; utilitário�, 2.600.
1958 - caminhões, 32. 000; j��

pes, 14.000; utilitários, 1<3.lJQ.0;
automólveis 8.000.

�

1959 - �aminhõe's, 55.000-; ji
pes, 18.0g0; utilitários, 17.0.00
e automóveis, 20.000. .

1960 -;- caminliões, 80� OOÓ; ji-
Dá quê, �a minha )1ora d_erradl'lira, pes, 2_fi.OOO; utilitários, 25.000
eu te possa beijar, minha Bandeira, 'e automóveis, '40.000. .

.
,

b�ijando a terra livre do Brasil!!!" Segundo dados do GEIA � ,prQ-
.. • "'"" - i • .........,__=_""-_. dução fixada pl}ra 196Õ. êorres-

ponde'rá a um faturàmenfo su

perior a um bilião de dóLares
eq�ivalente- a 130. biliões d�' ér.u�

O Clube dc:: Musica de' Florianópolis, {ts 20 horas d� zeiros. :1-- e'ss!C-époc�, os }cami--
GO Salão Nobre do 5.0 Distrito Naval tem o pra-Z,el'

nhões -d'everão representar um

índice mínimo de nacionalizaçãode �Il.,resentar a .seus socios, ,como tambem a to-dos os d�

'.'
e 90%',de seu pêso e. os auto-

demgis admiradores da boa musica, um recItal C0111 [! móveis e jipes de 96%.� ",

E-xim: a pianista Mari}ia' Cardoso Grim que interp'retará' Nesse hipótese, ,à nossa e.cono,,

() serr.l inte prog rama:
' .

_
mi!!' de· divisas exeederá:. anual�
mente de .90 milhões de JéI'ólares

l.a PARTE I
'

Por outro lado,"com o início':p�
Tocata -e Fug», ;-- Bach-Tausig' exportaçãô de veíc{iios, -que não
Movimento perpetuo -=- Weber de.verá tardar, o 'Brasil terá na

3 -- A caça � Paganini ....� Liszt indústria d� automóveis uma no-

2.a PARTE
va e importante' fonte de divisas.

/'
I
ELElÇõÉS NA

'-ALEMANHABERLIM, 18 (UP) - A agên-
cia ADN da A�Jmanha Oriental
publica o primeiro reirultado de

: co!,junto, provisório, das eleiçÕe·s
para a -Câm.ara do ·Povo' de 16

.

dD corrente, na Alemenh; Orien-
I tal-': eleitores inscritos: .

11.839.217; votantes: 11.707.715
(98.87%. votós ela lista unica!'
99,87%; cédu as nulas

.

Clube de. Música de Flo�ia�ópolis

'4 Valsas
5 - Improvis9
6 � 3 Estudos

Fan

� Chopin
fasia � Chopin

Chopin
Chopin

.
,

I

7 � Scha'rzo op. 31
3.a PARTE

8 � 'Sevilha
9 Polichiú'elo ,

_. Rachmaninoff
10 Estúdo"N .. 1 _ J. Octaviano
11 Impressões Seres teirns -; Villa - Lobos
12 Congaila; .........."."..,."...,'. F. 'Mi_knope

Albeniz

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




