
Nqs' urnas, a sorte dopleno KR U CrI��;
ADENAUER h�ie na' ex-capital

-

�om'o "premier de todts os: alemães" - Prosseguem as consultas para a conferência dos
chanceleres - Pada�enlo satélite e xige a retirada

' .

_ ,I �?��e;��er�ã�c��:s�as;e:��
BERLIM, 4 (U. P.) .- o I em favo� dos candidatos de' cratas cri�tãos mas devido à ocidental da cidade fora da �I��IJ� d�eBe�r�manecer na

cha?cele� f�deral, Konra� i
seu partido ,para o pleito de

.
situação especial' de Berlim dominação comunista e ef}-l A Camara aprovou po �

�der:auer _c egara a Bel- do�m�o proximo. ,

I sua presença será interpre- .trttamente vinculada ao oeí- unanimidade a proposta so-

1m: ""manh� a fim. de. ta- Te�nIcamente, Adenauer tada como um simbolo da dente. . víetíca para a transforma-
lar a�� _.el�It_��es_ b�rhn����s falara a favor dos demo- luta para·manter 'a- metade Tudo índíca que os comu- ção da Berlim Ocidental em
'ANO 'XLV .- O MAIS ANTI GO DIARIO DE SANTA CATARINA nistas sofrerão um�-derr?ta

"

.
_

"
'

' esmagadora nas eleíções
municipais de domingo pró
ximo na Alemanha Ociden-
tal.' -,

Afirma-se que o Partido de

j'
União Socialista comunista
conquistará menos votos

I que
no último 'pleito, quando

tiveram apenas 41.375 vo-

I tos.
'

_

. Mesmo assim, q_!; comu-
, nístas não conseguiram unta' '

ILEGAL 'E INCONSTITUCIONAL O PROJETO DE LE'I
___..."""" .......... liiiii.l só cadeira na Câmara Mu-

., nícípal de Berlim.,
'

QUE VISA ALTERAR DIVISÃO 'TERRITORIAL" - A',GE�N';;
!).!'RF:TOR' RUBEJv$ Dl? AJUWDA RAMOS - GE_REl'fTE: DOMINGOS F. 'DE AQUIIVo O f ·t 'i 1 democra

ta _��I;1 �r��d�� prediss;' ,tIA DO BAN.CO DO 'IBRASIL ,E�, SÃO' BENTO DO i SUL
cheio de confiança, que Ber-, __ VOTOS DE, PESAR PEDIDo DE INF,ORMAÇ'O-ESUm Ocidental mostrará 9,0'

mundo, com seu voto anU-, DO 'DEPUTADO ORLANDO BÉRTOLI SÕBRE CONTRA-
comunista, que repele por

-
'"

'

c?mpleto a proposta SOVié: í
- ,BANDO D� AUTOMÓVEIS,- OUTRAS NOTAS

tíca de �xpulsar os aliado",
o D t d'1 . . gundo cutendimento do eminente putado pessedista que foi procu-

ocídentaís da cidade e eon-
t íb ep: a o stlVal�t P�res, .da jutis ta Sampaio Dória - con- Irado,' naquele município por altos

verter Berlim. numa cidade 1'1 �na o PQ�er L�glslat�vo, te�

'j' cluindo por fazer veemente apêlo
I
representantes 'dos órgão. indus

livre' isolada, de qualquer li'- �eu Im��I'�a�lte� c�n�lder�çoes sô-
ao plenário do J?oder Legisletívo, : tríais, agrieultores e comerciantes

gacão com o ocidente. I re o 1 oleIo' e el. (origem go-
_ no sentido' de que não aprove tal até, que, lhe pediram fô"e o por

Ó Ministerio das Relações I �.r�a:llenTa )"t q�e
I VIS'� al�r,ar a I11cI�lda prevista 'no proje·to em> ta-voz da reivindicação d� São

Exteriores negou, hoje, a d'nlv�sao �rr� orl� à � stado, aprêço uma vêz que não só é le- Bellto do Sul na Assembléia Le-

noticia de que se estabeíe-: I: n.
o con

tecl11dlen 01 asa, pre- siva a�s interêsses do município gislativa' do Estado, razão por

d
.

d f' itiva a
' Il11l11al'I:16'n e o te egrama que d S bé

.

'

ceu e maneIra e III
, ;, b: do s' CIP I

c cara, como, tam m, de; mu- que se encontrava na tribuna da

d 16 d t a
rece ela o r. ar os a udo - ".

dI' d
' C 1

' -

data e o corren e p ra .

P id t 'd D' tõ M"
mcrpio e ta - uas prosperas asa p eiteando a aprovaçao do

,

h I
rCSI en e o Ire orro uruci- .."

'

a reumao dos c ance ere.� r d PSD d S I
comunas dó Oeste Catarmense. expediente de sua autoria, IIn1a vez

dos Estados Unidos, Gr.â- p� t. � t
e, ea;t, e� °d qUd'� AGí!:NCIA DO BANCO DO BRA- que a- criação de uma agência do

Bretanha França e Alema- p� o e s a tcon ra a a. rer.açaod eS
1- SIL PARA 'SÃO BENTO DO SUL Banco do Brasil naquela comuna,

,

f'
visas en re os mume pIOS e ea- O D d G d AI d

- " .., ' ,

nha Ocidental, com o 1m
ra Itá e

,.

diênei das eputa o ornes e mei a nao so beneficiarâ os interêsses
. .'

_

d
e a, S m previa au iencia as (PSD)" f' ,

trib lei I
'

de d.lscutlr a, situaçao e respectivas Câmaras Municipais.
OI a ri una para ,p el- ocalS" como servirá, aos municí-

B lím
tear aprovação do plenário em pios vizinhos.

_ .er.. Post�riorínel)te, o valoroso par-

U.m .porta-v,oz do F,O,reign lamentar pessedista
,

analisou QS
favor do envio de despachos te- Eis,<na íntegra, o requerimento

Off d I que ainda legráficQs aos Srs. Ministro da Fa- e o de'spacho" telegráfico aprova'
_

Ice ec arou textos constitucionais e legais da
não se compfetaram as con- proposição do Executivo demons-

zenda e Presidente do Banco do dos pela unanimidade' do plená-

t. am 'Brasil, pari que seja instalada, rio:,
sultas e, como con lnu ,trando ao plenário que' o proje-
não se sabe quandO terá lu- to em .referência atenta frontal-

de São SR. PRESIDENTE!

gar 'a ,reunl·a-o',. "

'

t t
'

. ,.

'

t·
do Requeiro, na [arma do artigo

_

men e' con ra o prlllClplO pana 1-

Umâ' resolução lida, hoje, tucional da autonomia m\lnici,pal.
Regimen-

á Carnwa Baixa do Pl'l-rl,a- Para subsídio à argume�tação ql!_e
que,

me.i:).tó da Alemanha ,0rieIl-- ora fazia, o Deplit�do Estivalet

tal por seu presidente, Jo� I
Pires levou ao conhecimento dos

hannes Dieckmann, denun-, seUs pares a conceituação de "AU

cia os aliados ocidentais. TONOMIA MUNICIPAL" - se-

. .... ,�!: 'l _ '. j

:F'·;',·�,'�i !:ro�...

"cidade livre desmilitariza-
da". )<

A resolução diz que "às
potencias oeídentaís-não têm
o menor direito de perma
necer na capítal da Repu
blícà Democratica Alemã
Berlim", e declara que a

"Berlim Ocidental pertence
á

. Republica Democratica
Aíemã''.
O documento exíge que os

aliados ocidentais se reti
rem da cidade, para elimi
nar uma perigosa" ameaço.
de guerra.

"OSSERVATORE ROMANO" QUALIFICA DE
BURLA O RUMOR DE QuÉ AS RELAÇõES
ENTRE A SANTA SÉ E MOSCOU cPROGRE_

'

DI�IAM COM A SIMPLES ASCENSÃO' :DE-,
,.JOÃO XXIII - LIBELO

as recentes informações na imprensa italia'na
de que as relações entre, a Santa Sé e Moscou

melhorariam com a eleição do Papa João XXIII.

"Enquanto a vida religiosa e'stíver limitada

CIDADE DO VATICANO, 4 (V.P.) As

relações ent_re o Vaticano e a URSS jamai. po
der�o melhorar enquanto. o comunismo continuar

em sua' possibilidade de praticar io culto, '6 en

quanto a existência de cornunjdades cató licas for

con,iderada e for usada símplesmente como

Instrumento do governo - diz o jornal' - todas

a "barbara opressão" dos católicos, declara hoj e
,o "Osservatôre Romano", órgãci oficial' do',
Vaticano.

I

as informações de "alívio" riaá relações entre os

dois Estados não panam de uma buda".

Os jornais italianos que pubHcal'am' re-cen
t�ll_lente informações so,bre ó, possivel melho-
_ramento' nas ulações entre o Vàtieano €' a

'" ,URSS disseram que ,alguns' fun�ionário� do Vati-,
Num enérgico ,editorial na primeira página,

'

'

él1ino ·haviani, chegado. à coÍICI�são de que a

assinado pelo seu principal �'on_lentat;ista, Fede- ,'URI3S' acolhera favoravelmente a eleição do'
rico Alessandri, o ,jornal qualifica de "Burla", Papa João XXIII.,

"

o.s.sevetou" �
ora

dor - no ano corrente foram ins-

S%SSSSSSS%SSS�$S$sz""";..SS%%gSS"SSi!SSSSSSSS;gS"'sssss'iSSSSSS'S'S5SU""

, hlr,frli7t/i;':;��7rA :�::tJ��=:jí)�
,�/�1�� -,�f"�,:,,w�a.WlD-La.. ,��
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'

..... .'.��_�Irf;'�';.. :t":�?�'�r '''o, '�_�_�;- (lo,,' ';.:,'�" �...... ,,'-
BOGO��A:.,..4_;;('l!}'_)/,:-,., .�tG9v�;�' ,S1qO, tr�P\d'a "'E}Jkl!!!l,��' .

'H��, :ir, �sÔbrc '�a'S' "1l«didaS-, 4jt .t;'1.l ,iÍLt, ,,'

"n: do pr(j&ld6'l1�e A�?el'tp Ll�r�)- ,�S,llS, Q'�cÍ'lient<>�"l���a , ';f:?!rrliíf! � i�rài'·aiiõtàd:�s::·���6éntgÊ' 'í)�áao ,�e"', ""

. C"moJll'o �ndcu �oJe o e�-�res,� 1T1l1a' !ol'ça de :phliqlie '<íúe devia tais medidas" irão' send,o levanta- veI·no., pi' '. '

�e'ntc Gustn{'o ROJ>is, ,��n.I�la e atentar, contra' a- ,'{ida de dirigen- 'das à medi;da, que. se conjure a Visivelmel1te

lestabe!ece�1 o esbl{l� .de ,llltlQ em, f:es politiços ligados â 'Fj>ellte;':Na�-I'"
,

todo .0 p,:'IS, para Impe�lr. _ un�a danaI for�nacía por <;onserv...do�es
_ _ (RifE' -IMIN'ENTE NA IT"LIA '.

consplraçao contra o Estado dl- <l' liberais.
x o,' �

� A

I'igid� pelo ,anti�o ttitadõr
'

, .

Acréscentóu que a i:iiliuênc;a' da IMPO'STOr E'X"TRA RESUL-l ca�o à gasolina desde 56 em
Apos conferenCIIH em. -palacl.o execução dos planos:' subve'rsívos A

i d 1 d
c?m memb-ro.s do S�" Gabl.nete" dl- opi'igaram.o Govêrnu -a estabefe- TANTE DA "OPERAÇÃO consequenc a_ a cr se e

rlgentes dos P,artldos LI;beral e' (er o esfad,o de, sítio ,',:'
_

SUEZ" põE EM JOGO A Suez.
'- .

Conserva.dor, ,chefes 'mili_ta�.es ,e vio cUillpri,11lElIlto do �'��ui���s c!�:- SOBREVIVÊNCIA DO GABI- Da ;duraçao do !ie�ate de

Conselheiros (l_e Estado, o pres,- titllcional de pedir t' ã NETE _' OPOSIÇÃO 'II.{A- penderá se a. votl)"ça� _de�'i-,
dc-nte Lleras Camargó anunciou, "O .Con·sel!'1O de E;tad

',lu orlz.aç Q OIÇA, siva �e ef�tuará. �sta nc;,nte
pelQ rácllo. a .i,mplantação do es- Llera"s Camargo d'

o.

h' ROMA, 4 fU: P.) -4P, pr!' ou .arnan�a. ! , '

tad,o de sítio e OUtl'3S me'didas de adotado taí ;;edida IS,�e �"e aVia

meiro' ministro 'A�toseh
.

Todo.s os. p,a:l'ti4�s:. aesde, os
emergência., ni).ncfa", já que' f'ôr; c:le�tore�:;;_ Fanfani jogárá 'pt6vável-' comu�l�ta� a 'extIe,n�::1,.dlrei- w.-.-.- .,·.·.·.·.·.· ·.· ·.· -.· ·.......... .-.,- --.,:.. ..."

O exército, quand.o Lleras Ca- realizaI' 11m govêl'no democrático mente, a vida de séugover:" se UnIram �ontra
,

(j" ,le�o- Há 12 anos sem ser aumentados,( vão, re,ceb,er(!:lI1 partir S
mal'go estava falando .. já havia e livre. '

-

no (esta noite, ou !tmànilã) crata,s-c.ri,staos de Fi:nf_9.nIe, "4 �
óeupado pl'àticamente tôda a ca- Disse que, apesar da,declaração ante uma' oposiç.ão sólida, seus alu��dos sociaIs-C1.emo-

• de 1.0 de março de 1959, um aumento de Cr$ 108,00 S
pital, tendo I\S tropas saído dos d t" d

'

t d cratas ..
Q es auo e Sitio, o Congresso na Camara dós, Depu a os a . Os p'rofessõres que tra- bém, para prepara�-se ,e plementar regem duas

quartéis de Usaqllen, subúl.'bio do continuará funci.onando e que o 'et aõ 'governo para �. P á 1· tAd
�'. ,

norte de Bogotá, tomando ,posi- Govêl'no o "f ' ,

d
um pr9J o

.' I O primeiro ministro não balham no Curso rim - eCIOQar o as essas ma- gecçoes, o que Ira corres-

ções em lugares estratégicos e com o

III ormara, e' a-côrdo ma�lter por m3;1s, u�� an:lIe quís d,ar à votação carát€r rio Complementa'r, perce- t�rias, a "real importân-, ponder, em março de 1959,

c'difíCios' oficiais
que determina a Constitqi- melO um sobrellnpo,�o 8j.J'" de censur.a ou confiança, bem a irrisória quantia Cla" de 61'$ 150,00 men- a Cr$ 500,00 mensais.

Entre as medias ,anunciadas paI' NOVO'
{ .

mas,' se derrotado a oposi- de Cr$ 150,00 (cento e sais� Qual o funcionário que

LIras Camargo figllràm o resta" PLANO, 'BRASILEIRO ção. combinada pod':..l'á :91'0- cinqüenta) mensais pot Há 12 anos que essa dobraria expediente para

belecimento da censura, pI'évia ào pôr sua própria moçáo de matéria ou ,Grupo de ma- gratificação não é melho- receber, apenas, C,r$ ...

rádio e ,a proibição de' reÚllloes WASHINGTON, 4 (U. P.) 'observaç.ões do delegado censura e obrigar o governo t'érias que lecionam. Isto rada. Atualmente, estan- 500-,00 mensais? E' o pre-

públicas" manifestações e ag:lo- _ O sr. Augusto � Fredl:!tico dos Estados Unidos., ' a 'renunciar. qu.er dizer que, uma JlÍl'0- do o Sr. Governador do paro <las aulas? E a aqui-
merações que' possam' impedir ou Schmilit, representante

"

do Este último; '�égu�do o O pomo da discórdia é o fessôra lecionando Por- Egtado, empenhado em. -sição de livros? -As cor-

molestar as atividade's das fôrças Bl'asil no "Comitê dos 21", representante ,éd'o 'Brasil impopular sobreimpo'3to a- tuguês o mês todo, ou melhor8jÍ." as gratifica- reções, os boletins, tudo'
armadas, '-contestará em um d,iscurso timbrou em díssfpar cert:l� plicadO à gasolina do canal Matemática, ganha sõ- �ões, foi mal orientado feito pelo p,rofessor'l

O presidente denunciou as, "ten- detalhadamente, ias eXRo�i- I ilusões perigosas que pode- de Suez Nessa - oportunida- mente ,Cr$ 150,00. Se ou- por .um inimigo do pro- Poderão. o� diretores
tativas absutdas e crimihqsas" dos ções econômic.as feitas por' I ria filimentàr u�a 'opinião de, o governo elevou o lm- tra lecionar Ciências. Hi- fessor" e o a'umento' de de Grupo_ eXigir dedica-

conspÍt'adores, porém expressou a Thomas Mann, dos .Estados insuficientemente ad:vertida posto' regular em 14 llras giene, Economia Domés- gratificação, para decep- ção e eficiência de seus

segurança de que a Nncão n"ão- to- Unidos, e apresentará um sôbre as perspectivas ime: (2,2 centavos de dólar) por tica, Puericultura, Conhe- ção do professorado foi p�ofessô,res? Onde está o

lerará a destl'lJiçüo M suas re- novo e vigoroso plano bra- diatas de um aumento ma- litro leva:ndo o preço a 142 ci�e!ltos e prátic�s .das ap��a;; de' Cr$ 100,00 estímulo ao Professor
cém-estabel6'cida, instituições. sileiro, relativo à inversão ciço dOS investimentos lio liras (22 centavos de dólar) AhVldades Economlcas. (DIarIO Of. 6-215). . Yrimário - verdadeiros

!Seg"undo se indicou nos meios d ·t 1 t
. '

I d R·� T b Ih A ofessoA a qu tra I· r 'd Ed •

e capI a es rangelro nos capital particular dos Esta- para a supérior, com o ,que
.

a �glaO e r� a os ' s pr r s e - a Ice ces a ucaçao
oficiais, as medidas adotadas 'p",lo '

I t· i d' �' � M n h t' t balham n Cu so Com N
.

nal?
govêrllo conj';l'nl'ão um vasto pla- ��ei�f�r�aI;�an;�f ;:J:�!- ti�a.unidOg, na AmérIca La- �();t��fse�e dec�����:�� ��� '� ���!......!�: _

�..!. r -

_!..��v...-�__ _._._.....

no tendente !l provocar 'desordens tada, à France Presse por cara do mundo. '

"

� �:ng�,��:,as�li�::���::r:�e��?:1�:�:a�' �� d��:g��ir:;e��SBr:���ros SC��[d� !�;���ii Fb������ e: f����S�:9proi�JoJ:rre�: VllllRan A A."QQIlP,IIPA·n.IIRS QVD.lJENTIlAII'ln� II�,' J'nQTI�11-

'�n; po;co;s . ' . t; d p'

-

No encerramento da sés- mente quê, o sr. Thomas -será votada, agora; pela Câ- r�l' RUR B ROOUb Ay U U ODII V UH UO D UO li
o os e es sllnllatlzan e's' e 1-

são de ontem à, tarde, dn Mann recGnheceu sem 'difi,- mara.
nilla._ I A

d II Foi fundada ontem, nesta Ca� com.posta, dos srs. Arnoldo Luz, de cortezia ao egrégiQ Tribunal �

Lleras Call1argo afirmou que
"Comite os 21 ,

. C9�Sagra- -cul�ade que o dinheiro qos O governo ordenóu a to- pita!. com grande
' afluencia de como pre'Sidente, Mario Tavares de Justiça do Estad'o. '

sob a direç'ão pessoal de Rojas da ao probl�ma ,dos lnvesU- capitalistas americanos ertt dos ,os _seus' deputados que interessados, á, Associação dos da Cunha Melo, como relator, e .

Pinil", e antigos funcionários' de mentos par_tlculares, O chefe atraldo em perto de 50% - compareç!l.m à sessão de ho- Serv�ntuários de Justiça de San- José Jussarek, Waldemiro Simões
'

seu regime, estava sénd� org.ani- i
da delegaçao brasileira,. sr, quatro bilhões de dólares je, que começou às 16 ho- ta Catarma. e Siqueira Belo, cQmo membros. lU' A R A'

zado um movimentQ para !lerru-, Aug.usto Frederico
_ Sc:qml�t; em 'Um total VizinhO a nove ras, hora local, já que a Depois de assentada il fundação Amanhã, sábado às 15 horas .

'

bar o Go,vêrno constitúcional, ',pedlU
sua inscriçao na 11s- bilhões' - pela' exploração perda de uni voto. poderá da nóvel e'ntidade de' classe, foi Amanhã, sâbado: às 15 horas:

através de atos de ..!:errorisl1'!_0, J]or, ta d.o.s oradores. do debáte do petr?leO e '9-a8. minas,- P. significar·lhe a derrota. A eleita uma _diretoria provisória, ral! que votará os estatutos da PARIS, (UP) -,.A, União Pela

motivo das l'euniõe's- políticas CI}ll- prevIS� para. hOJ�. que sera dificil levá-lo a coalisão de governo -'- de- assim constituida: Presidente -, Sociedade e e'legerá sua primeira NQva Repliblica, O· movimento

'servadoras qlle. se�ãQ reaJi�adas'
�

Inte�rogado sobbre suas outros, setore_s. econômicos mocratas-eristãos, na Ca-' Rodrigo Lobo, Secretário - Oar- diretoria �f--etiva.' néo-de�aulista qre slJl'giu como o

sábado pl'óximo em Bogotá e tam- inte,nçoes, o. sr. Schmldt de- mais '�êonstrutivos"; no pIa,. mara, com,298 votos, oq se- los Saldanha e Tesoúreiro - He.l'-I "

,

' partido-- majóritário da França
bém do Congresso ·Shü:lical. ,clarou que esperava chamar no de- 'um aumén�o d�'�ível �ja, apenas um mais qu� o cHia Luz. Na mentia, ocasião, foi, Ainda, ontem, pelas 16 horas, lutará pela' eleição do general
,

Disse que, segundo conseguiram a' atenção do 'comité sôbre o de vida das populaçoes Ia- total combinado ,da opo,si- designada uma comissão paTa ela- os membros da nova entidade, ho- Charles de Gaulle como pre.iden-
estabelecer as alltol'id�des haviam� "caráter "sério e fra,nco" das tino-americanas. ção. horar QS estatutos da Sociedade, ra nesta Capital, fizeram visita te da Quinta República.

_ .....� ..... ...� ..�_--_ .......�__•
·

__ 1 .. ........_-
-

__
�

,. BENEDITO COST.A NETO renclaçao verlflcav�-se, 'ape-

A-
-

E'"
,

Ih
'

d' H '

dade de trab,alho, a habili4a- dente da comiasâo' e·laborado-
..

� Escrevi, no dQmjngo pas�a- nas na per�anencla ,do ho-

"sco a "O omem"
de" a intrapsigencia em face ra, da CQnstituição aÍlída ti- •

.. do .sobre os ,aconteaimeutos meI\l .,&Colhld�� o. qual, no
"

' do dever, o ,prestigio ,pessoal nha bem vivo, na memória o

�' qu� levaram .. !I. Frnnça a olvi- 'B.rasH, ,col're�pondla; co�o '

"

' "

, "

e politico, ,a �n�eração, a .cu1- pensamento da naçã.o.
' •

... dar os
-

partidos, e a correr alllda cOll'esponde, a um qUIll-
.

,

,tura e o patJ'lotIsmo. Apesar de tudo o leu gran- •
• atrás 11e um homem capaz de quenio;�' na Fl'anç� ,a,qual-. �, O seu nome �ã� .. repres�n- de nome não prevaleceu. Qua-

salvá-la. No que ,se refere à quer revll'avQlta p09tlCa. ca�a, nó caso, aq�ele q�H!, Já a t:J. D., N.' aceitar,ia de 'bom re. ,agremiaçõei! politicas, o tav,a uma preterlçao de nm- ie todol o. problemas que, �

• ,duração, a Constituiçjio Bra-, ElISa vantagem,Jevada a cre- podendo, .ser c0l!�lderado co- grado o nome do eminente' nome de Nerêu Ramos não te- guem. Como vice-pre.idente emergiram depois alguns. do ..

� sileira provou me!hor do que dit.o da Car�a M�gna Bra�i- nH' próp�iO, pa1'8 lan�a�e?to bralileiro, e. aguardou durante ri� en�on.trado obstáculos ir- da República e presidente do quais ainda '..pendentes, com: -�.
.. a Con�tituição Francesa, ape- leirl1 lIe 1�46, teria prodUZido d�s candlda:�r�. à �r.esIde�- meses segUidos, ,que 'o P.S.D. removlve,!s. .Esse saudoso, Senado. era o segundo h�mem espada- de DamQcles sobre o

� s,ar de' ser aquela poucos' me- frutos. mais excelentes, lje, o c�a da Repubhca,- àmda nao o consagrasse, So p'romoveu a "pranteado e mesquecivel pa- do reg�m'e. C�mo pre'sldente ,destino do pais são r' d •
.. les menos joveúl do que a se- Pal'tido Social Democrático,. tlllha logrado a definição � 8ua convenção e submeteu, trício era, então, o lIomem que do partido sit.uacionista era .o daquele erro de 'qUe t:d

lun

�s- •
• gunda., "

em !empo op�rtuno, houvesse q\lalquet; dos �artidos existclll- nov�mente, ao. eleitoI;ailo,. (} 'nlai.s quali11ades .renni�, de�- m�l�or reaj�stãdor, entre as nos penitenciamo.. E
os i�s�

Mas 'no que se relaciona lançado a candid�tura de' Ne- teso MaIS _precisamente': Q'ano
'

seu grande candldato próllrlO, tre todos os que Já haViam 81-' palx.oes dom1l1antes dentro de constitui mais um . d •
•'

.,:V, d 1960 de.. "-' f' d d -, .
' a pIava e

com o _procesSO da corrida, relJ Ramo., a magistratura e ,e Janeiro em diante, quando Ja nao era mais POI- do, prQvados nQ exerc CIO o to as as corporaçoes ,pohtlcas que, qualque·r q' .

'd
.

Pld -

te h '1
-

d Sb' t ã C l'd
..

lIe seja o I ea-

,

em busca do hQmem, os dois
_ suprema. ,e a Fecor açaD que n o slve esperar., po er. o ressaiam, en re em aç O. orno I er maJorl- liamo politica a Ih d •

• regimes equivaliam-se. A dife-' MQmento opol·tuno �ignifi- da situação politica de então, Amparado pelas duas maio- elas: a experiencia, a capaci- tário da Constituinte e presi- homem' aind�' é .

esco

t
a

t
o

� ��-----�------_- .a__-_-----------�----�W�------__�__��_ •

paz. "

Em outra ',p�l'te de seu discuI'so

dirigida " todos oS colombianos,
(Contintla--na última página)

taladas cinco agências do Banco
do Brasil em vários munlClplOS
de Santa Catarina; meno!! em

ão Bento do Sul. Afirmou o de-
As�embléi.a Legislativa dê�te
(Continua na última' página)

Acontece neste Estado

. <.
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FLORIANóPOLIS, SEXTA FEIRA, 15 de Dezembro de 1958

ANIVERSA'RIOS g07Al de um '"II'ast9 círculo.

, '�,...,. � ·zaâe:... na so�ie?ade �local e que,

FAZEM
. ANO� �o.JE nesta

j oportunidade,
o ensêjo , IIVrq _prestar significa-

- sr. Nícoláu Prancisco de. Mauza tlvas ho�ne�gens de

- sr, Estarrlslau Silva .- admi raçãor
. ,.

� sr. Dilmo Sólon da Sil�Tfíl' Os de -O .ESTADO. com satisfa-
;......, sr, Ped�'o David' fernan'des '_de ção forrnulamvã gentil aniversa->

Souza , ..

'

.'0 - � tiant� oó meJhóTes voto-s de 1elic'l;
sr. Moaéyr Iguatemy da Sil":. dades,

:/

�n \;..
jovem Bernardo Berka Fílho

_ ( O N V I T E
jovem Luiz-Henrique Stodieck- -

sra. Iolaifda Praunn A Congregação ;Mariana de Pa

lhôça tem o prazer' de convidar

as autoridades e o povo em gera l;'
Jíara assistirem à 'cerimônia reli ..

giosa. da Bênção do Cruzeirc no

morro. da Pedra Branca.

P R o. G R A M A

riia 6 - às 20 hora.

Grande' queima de fogo"
... local; 'I

-Día 7' - às lÕ horas- . i

Bênção do Cruzeiro e. logo em
'. seguida .Missa C..tllp.al, c.el�

brada pelo Padre JÍlão Batista,
Wieceli Vigário de Palhoça.

A Cong'regação . antecipa
agradece Q comparj?cimento
todos. -'

sr, Luiz Mour.a

SRTA. LINDALVA COS'l'A:

Anlversaría-se hoje � g�ntilí,
sima srta. "Lindalva" Costa, estre

mosa' filha' da exmn. sra, ·Vv·a.

Amélia Cardoso df Costa, 'I' de

dicada funcionÚia'Ú Fa_rriIacia
da Firma CRIlos' Hoepcke S:{�.,.
Pelas virtudes que ornam' .seu

earâter; e pelos pr�dicado. de seu

coração, a �l'a'cíQsa' anivets�"i·ia!l.te

\

\ ...

, ,

-.1 .

.;. ..
--

....(.�!f!.
"

, R U·l�it;:·��Alttft I' N' E� � l�: � ..
t'

�

..
:����';>l..-'" ,.. '!' .:

cantora e f;;tIDQsa ârtistá do
• �

1" éiné�a 'haiiano

com seu maràvilhoso BALLET
"PRÊMIO FOLIAS PHILLIPS
1958"

. . ___

o M A·R· II A R

e seus Harmonicistas
a sensação do momento
Artistas da TV-VICTOR COSTA

A m arc�a �o camplonato ...
Madureira, Cr$ 14,010,00; e Ban- dando o total ge·ral de Cr$ -

.

gu x São Cristóvão, Cr$ 32.270,00, 46,315.909,00.

Há' OS ciumes do' coração. Ciumes' do coração que
não quer, que não tolera a divisão 90 bem querer e das

6 atenções do objeto amado.
Mas. .. há também com ou sem fundamento, o ciu

me comercial. O ciume' de quem não perdoa o sucesso

do colega. O �ume pela preferência que o povo. dispen
sa a um determinado estabelecimento. Então... entãQ
deflagra uma luta, surda. Ciumeira. Legítimas pequene
ninhas e humaníssímas ciumeiras ...

Correu celere pela cidade que o Papai Noel também
êste ano, se fixara na Grutínha de A Modelar. Porque?
- Porque é na Grutinha que estão os preços popularts
simos das mercadorias populares. E' para a Grutínha

que se encaminha o povo, ávido para comprar barato.
A Grutinha é o departamento comercial creado pela

A Modelar exclusivamente para servir o povo. Já todos
sabem, todos reconhecem e todos fazem justiça ao desin
terêsse de ganhar dinheiro de quem planejou A Gruti
nha. Daí porque a Grutinha conquistou o coração do

povo .. Daí também
.

as compreensíveis e humanlssimas
ciumeiras ...

Aéul'à a Grutinha já tem a sua primeira filial. Foi

inaugur rda ante-ontem no populoso bairro do Estreito.
Assiu, o povo dali não precisa locomover-se até a cida
de p�J;J'[, comprar barato. Os benefícios dos preço& popu

:

Iarissim � s da Grutinha far-se-ão sentir favorávelmente
'na sua economia popular.

P E It B f U-S E'" !C,:.nbldo ... por mais humano=e bondoso que seja Q
,

•

Papai Noel, êle não se 'limita .apenag em prodigalizar
Uma ·caderneta da, Caixa Eco.- b l'á'surpre. ,I"; e alegrias .aos po' res, a quem, a 1 s, mais

mica Federal de 'Santa. 'Catarina falta fazem. Também zela pelos lares da gente afortu:
. n,? c/c 3311 - 2.& Série. nada !Já: porque a Caçulínha de' A Modelar está tão

Pede-se a quem encontrar, fa- maravilhosamente bem sortida de bicicletas, líquídífíca-.
zer o favor de �tregã.r nesta dores, cr istais, faqueiros, porcelanas, refrigeradores,
Redação. fogões, etc. Daí também porque A Modelar de móveis

.>",ffs.�*":i1'��� ��';' � está supridíssima de finos mobíliários,' dos insuperáveis
_-----------.....1 colchões Divino e estófa�Os'.í�tt!. '

TELljAS. TIJOLOS E que dizer então da""Casa;' mãe" da A Modelar de
CAL E AREIA· modas ? Dêsse estabelecimento que possue as maia be-

i RM AO S' BITENCOURT las e finas confecções (das marcas mais famosas) p'araCA',S BAOAJl6 • FONE )10'

ANf,ç;o DEPÓSITO DAM'ANI senhoras, homens e crtanças ? Dessa 'casa, dessa, só

podemos dizer que ali,. ali Papai Noel instalou o seu

quartel general..

E; 1» 1..

. ���':�e� .tem'p,��a.J!.a d!..!�ão em vista nó me

lhor ponto da bera praia de Piçarras uma SÔrvét-el'la'
Bar, lWstaurante inclusive- 25 camas para veranistas.

� t _' A"!;' O lOS f ·��1�. automovel ou caminhonete de qual«.u��; valor
J ,f '-éJ.l'L- p'agca)l1�nto. , ;_,.' .,

.

'
,

"

�J'_.:: .�ilf�l�l{t;ões; Casa de Sande São' Sebástlt,;- q4a�to'''\\ovo }IORÁRHi�'. r", M 10 P I
-

à, 3 - 7% - 9'h horas \_ '." : � ...t;it-._,_,_c_o_m-_._s_,r._._a_u..., _o_.-------......--------1"-
A sensação de momento,!.

.

� 't'.-( ,

. MARISA ALLASIO' -

,

_.

De�o,o"

·1ll1:!iII!;·I·...I��.��-I-�f�:. <:.
. .. .

.I

I'
.

Q • V A L D ,o M E 'L O
ROTEIRO DE VARIAS ATIVIDADES O sr. El�my

(.
J tUl.ni s', secretario da Associação Rural' ·de Florianópo
lisi' 'está convidando pela imprensa áos interessados que
qne.ha:Pt-:olfvir .as confe'rências; .qu·e, na séde social des
sa lm).aOrtànte - organização-; vêm séndo reali�ada� por
aTadores especiafizados. no assunto' s'ôbre avicultura. '

.

DIA �14 .:._ ,PEbJtÁ. FUNDAMENTAL A 'Escola Téc,
nica .� _"Qó'mércio "Sena Pereira", cónéeituado estab!'lJé
Ciment.o...de -ensino; situada· no pOllUloso e progressista.
3lib..;di�tI'ito 'do- -Est�'eito, vai comgrand._e solenidade, co

(lg"O'
-

.

locar 11.' 'í)eilí'a'
. fundani�ntal de seu, edificio e que serft

.'.)� D··��Ij,�, / C01'\st�:llrdo íUlqli�le e�cantador liair�o da Capita�. .
_

_� -'1.'11. == .. .. ('J."UBE DO PENHASCO ,Co.ntmuam .as atlvldades
.

-
,

.- .•. si:fcials em totno dQ CI,ube do Penhasco; nesta cida·de·:
às 8 hora. Em reunião realizada d.ia 2 d� corrente, foram tra:

<

JORGE MlST.RAJ., ROSARIO tadoK 'varJos assun�os ,atinentes á marcha das ativida'
GRANADOS em des diqúele.. p.odéntoso. empreendill}:ento, que virá dotar
PARA SEMPRE MEU AMOR' a Caplta-l d'e um dos pontos mais apr.azíveis e seletos da

_ Ceris,: até '14' anos '_ socied�de 'florianopoli.ta·na.
.

.

.
.

r
••.• Que o clube erguido sôbre a rocha - de granito qu.e

-".'ai;'m'
"

._

\j-!he
serye de base, seJa dentro' "d� P'ouco ;tempo uma das

\-�0�� maipl:e& ,re!llizações já. projeta�as né�ta "Capitàl:
� _:__

.

...:;,_. pOSPIT'AL EVANGE'LICO Reahzou�se dia 1.0 do
'. , , corrente con'fpl'mé fora ántecipadamente comunicado

às 8 horas .'
.

'1 p�l� imprens.u,' uma, asse�bl�ia .�essa .

Associação Evatl-
.lMBJ.ÇÃo. DESENFREADA - gehca Beneflcente de Asslstencla Soclal, para tratar de
C'oin Rod CII:.�,�ron ,., Julie London I assuntos. atinentes a essa 'agremiação� que virá certa"
AUTôMATO Mo.N_STRUOSo. I mente concorrer pa·ra ampliação das obras assistenciais
com Oomando Co.DY em FI'Ürianópolis. '

o. .sINAL DO. CAVALO BRANCO. BAILE DE GALA DOS BACHARELANDOS Está
12.0 e 13.0 Episódio.. progl'2.mado para 8 do .fluente, o grande' baile que 80
_ Cens.; até 14 anos _ realizará- nos salões do Lira Tenis Clube em regozijo il

formatura dos Bacharela�dos da Faculdad.e de Direito
de Santa.Catarina, que promete .gra11de animação,

SOCIEDADE AMPARO A', VELHICE E'ssa útH
ÇAFÉZITO ass:oç'iação, qli� vem realizando nesta nesta cidade um

AGORA ·COM, NOVA vasto programa de obras assistençiais realizou dia 4

-EMBALAGEM
.. dú cOl'rQnte uma' Assembléia Geral, par� eleição de sua.

/ .. nova diretoria e ainda para na oportunidade, tl�a:tar de .

�i������iJ����I. ;';lí.l'porfa1'lt�s. assuIÍtQs de suas. beneméritas 'atividades.
! '

FRE�Q .DA ILUSÃO'; .pÓMINGO NA TEbA DOS
."III!�"""'--lIJIIliiíiiiiiiiiiill CIISri;�M�S,; .-pepp}g' de s�a -eKtr�ia ,e:. único dia' de -exibi-.

çãel.ll'lE'Rtfu Ca'pita.l, volta "Preço da .'Ilusão" a"�Flórianó"
polis pm;a ser projetada ·nas' telas de tOdos os :cinemas.
da ilCtade e do Estreito..

.....

.'
. Estamos ansiQsQs pª,ra, apreciar, .esse trabalho· tão

comentado, tão discutido e ... tão esperado.

(Cont. da 7.& página)
Henr-ique (Madureira)
Garrfncha (Botafogo)
�. ,Babá (Flamengo) "'" 10

9

A�Ô�io Viug e Frederico Lopes,
1l� vêzes; José Gomes. Sobrinho,
10 Vêzes; Gualter Gama de. Cas-

tro, 5 vêzes; Manoel Machado e

'W'ilson Lopes de Souza, 2 vêzes;
Jo,é' Montei ro e Airton Vieira de

Morfais, Alvarô Martins, Reinaldo

,Serra e Aristocilio Rocha, 1 vez.

RECEITAS DA Ro.DADA

Até a rodada anterior, o tqtal ar
'reéadado atingiu Cr$ 45.074.249,00.
A rodada número nove, apresen-

tou as seguintes 'Cifras: FIamen
go x Bonsucesso, Cr$ 289.450,00;
Fluminense x Portuguesa, Cr$ ..

105.661,00; Botafogo x América,
o-s .616.169,00; V.asco x o.laria,
Cl'$ 194.100,00; Canto do Rio x

em

_ BR�TOS DÔ" SÉÇU�o.
,CinemaScope - EastmanColor ..

_ Cens::' até'IS anos .:....

à. 5 e' 8 horas

'! ROBERT TAYLOR -

JULIE LONDON _

em

IRMÃO. CONTRA IRl\JÃo.
- CinemaScope ,..

_. Cens.:. até 18 anos -

LIBERTAD L.AMARQUE .:....
-'"

� . .,. .....

EMILIO .LU.ERO '.em
A HIST,ORIA, D,E UM"GR:ANDE

,

.

-'AMo.R "

1 •

"O l\fAIE ANTIGO DlARlO DE SANTA CATARINA"

8

7

TAMBEMI 'PA A1 NOEL DESPERTA
( I U M E' S

.J

CIMENTO .

METALURGICA
ATLAS S/A

. .

..

-'<
-.

lI'on'e 17 ..

fRM-AOS BITENCOURT

f( A jJi ÍI A D A Q O . 'O N f JS/),

ANTIGO o(r�S,lO O"'�.o1I""1
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O Cênlenário·· de Monle afierâe
João MedeirosiVieira bre de todos os seus ser- i niinemente considerada ex-'

(Segundo de urna série) mões, foi pronunciado' no I cepcional, em nossa litera
I

II dia 19 de outubro de 1854, I tura eclesiástica, E mais I

Quem' era, todavia êsse Para tal peça oratória, I que isto, um primor de ele-I
retórico extraordinário? Monte Alverne "foi pegado! gância vocabular e de pn-'
Francisco José de Carva- de: improviso", embora o

I
reza vernácula, .F'luente,

lho' nasceu em 9 de agosto Imperador d. Pedro II hou-I rica de colorido ímagínatí
de 1784, • sendo filho de v�ss: avisa?o e.om antace- I vo, formosa na forma e no

João, Antônio da Silveira, dêncía que ele tinha de, ser fundo, laivada na mais pún
português, e de dona Fran- o Pregado- da festa .de São gente e dolorosa emoção a

cisca da Conceição, Foi ba- Pedro, de Alcântara. Os
I

prédica comoveu inten;a
tizado quinze dias depois emissários não jdisseram a: mente a Côrte Imperial.
-na Sé Catedral e a 28 de Pedro II que Monte Alver-.

I
E as suas palavras soa

junho de" i801 ingressava ne se recusara a, pregar. Ao riam, imorredouras, através
na Ordem dos Frades Me- saber, porém, do fato' o no-

'

do tempo:
t' 'I d

' I

nores, tendo Frei Vitorino ave ora 01', o qual desde "É tarde... muito tar-

de São José ordenado uma 1836 não se'afastara mais de! ... "
.

investigação sôbre sua vi- do recesso do Convento em I

da pregressa. virtude 'da cegueira,
,

não
j

Estudou na Escola, Régia
teve outra alternativa, se

dir,ig.ida pelo poeta Manuel.
não atendar ao pedido do

-InaciO da Silva Alvarenga
monarca, E pronunciou en

'ef,etuando estudos teológi, tão, o mais belo e tocante
cos no Seminário de São

sermão de sua vida. É aquê

Joaquim: A 11 de abril de
lê que assim começa: "É

1807, na Congregação In-
tarde, muito tarde ... "

temédia, foi aprovado em
A pr,édica em foco é una-

Te?logia, .e no dia 31 de Ja- 3neiro de 1808 'r·ecebeu as nomes esquerdistas'
quatro ordéns menores. CARACAS, '3 (UP) _:_ o con-

Foi eleito Pregador ém tra-almirante Wolfgang Larraza-

14 de abril de 1810 fazen- bal mantém ainda seu favoritismo

do -o seu primel'l'o'

'_',
sôbre os outros dois competidores

sermao dí t idenci 1 d
na Quares ,na ISpU a presi encia que se �-

"Sôb
ma, com o titulo: cidirá no proximo domingo, mas

O, re O Amor dos Inímí- o ex-presidente provisõr]o R01l1u-

gOS"., \0 Betancourt o está alcançando
, -aptdamente.

Inventou, um novo ti�o �e hélic�ela Rlario�a
'Nórre-lmericana furlou o senl�inYeDtn

o sr. Josip

HargOShéi-�e
cada brasileiro. Razão ses estudos, aprofundei-me' perda de energia, mecânica.

mer,

cientis,'
ta ilustre radí- .porque, -venho com a máxí- nos problemas complexos e Com esta hélic� os ba·rcos

cada em Flo�ianópoI.is en- ma dignidade, pedir seja difíceis da navegação ma� podem al-can-çar' I�O !km por

viou à nossa Redação a car- publicado nesse i,lustre jor- dtima, aperfeiçoando-me hora.

ta que publicamos 'abaixo nàl o s�guinte:'
.

, nos estudos dos elémentos BARCO HIDRO·AERODI·

e que foi enviada ao SEMA- Sou natural da Iuogoslá- água e ,ar. Logo descobrí NAMICO

NARIO, e, publicada na- via. Imigrei para o Brasil que nêsse campo há P08-
.

D�scobri. que os dois �l�
,quele orgão na .edição dá 27 em 1949, fixando residên- sibilidades pa,ra melhorar a mentos agu·a, e ar. PQsslbl

de. nov.eml:)1'(!):., cia. em pôrt.Q Al�gre, até situação da navegação lita� a'per��içoar a nave-

Florw:nopohs, 12 de no- maIO de 1957. ReSido, atual- atual. Para conhecer bem o gaçao, ISto ei os ,

elementos

vembro de 1958. mente, ,em Florianópolis assunto precisei, estudar poss�bilitam com a' resis-

Prezado Sr. Diretor Estado de S. Catarina. 'os seis mais importantes r,�r< la do ar aproveitan-
Dr. Oswaldo Costa.' Sou técnico, mecânico sistemas, ou melhor, seis movimento d,o barco, au-,

Inicialmente, quero cum- funCionário da 'escollj, d� modos de aproveitame,nto mental' a velocidade do bar-

primentar V. S. pela bri-, SENAI em Pôrto .Klegre", das hélices atuais de usos co, Assim proj.etei a forma

lhan'te e s'ábia direção.- que' porém, por acid.ente no' tra� diferentés, para gases e lí- e as linhas dinâmicaR ne

tem imprimido ao "O SE- balho, encostado no IAPI quidos que são: cessárias 'do citado barco.

'MANARIO':. Realme�te. re- desde 19.52. Lo�o que me 1 � US,iDas �idráulicas; 1l:ste é o primeiro ba;re<!,
101' 'enta este orgao OI> l'eCnperel, parclalmQnte do 2 - Exploraçao do vento; fundamentado nos prmcI-

mais. altos 'sentimentos do acidente que sofri d�edi- 3 - Propulsão naval'; pios da exploração âa resis-

:P,ove;> brasileiro. Já se ·cons- quei-me aos estudos 'de me:" 'b � Aviação; ,

'

tência do at, aproventan-
tltUlu fo,rtaleza' da nossa cânica, fisica e ciência na· 5 e 6 - Bombas centrí- do-a como sup1emento da

democracia," na consêiênci� turaI. Em consequência dês- fugas� compressores, bom- propulsão.
---�-_._--�'

'. bas a pistão pa·ra gases e CILINDRO RECUPERA-

G E R E - N . , 1 E !iqll'flos. DOR DAS FôRÇAS
I,

• Descobri que as helices T.e��o Ul!! projeto para

'atuais são construidas er- um clhndro com o qual ,de-
, 'radamente, isto' é, � for�a sejo recuperar as energias

REAL CAPACID-ADE geométrica das pas nao mecânicas perdidas, cujo
.

U,"
.

corresponde às exigências valor é; determinado em

das r·egras geométrica� pre- 0,75%. Mas, segundo os

,p A R ,A . 'listas pela lei da nature'llt, meus cálculos, o valor das

Dediquei-me aos estudos, 'perdas de energias mecâni-

,DE -, CONF'ECÇ'0-E'S _

passando por extensos cál- cas é muito superior a

cuIas ..cujo resultado final 0,75%.
foi a minha vitória. Proje- MANOBRA DO BARCO

NECESSITA-SE' -/Informações �estft Redação tei a primeira hêlic.e que Projetei um sistema de-

--.--- corresponde a tôd·as as re- leme com ,o qual. tôdas as

Sera' lançado' esta semana gras g�ométricas. previstas embarcações vão poder ma-

peIa lei da natureza. Com nobrar e ,encostar em tôdos

WAsu.:rNGTO'N· 3 (UP) U' 1 d) , isso alcancei o máximo da os lados ·e posições, sem

.cn
I

-'- m qua Se €sviará p!lra ir colocar- d b d
satétite solar, impelido no espaço se, ao que se espera numa órbita física mecânica, na propul- au�ílios. os re oca or�s:

por um foguete Júpiter, será tal- solar atualmente im'possive( de são da hélice, mas, isso não Terminada a luta teoflC.a
vêz ,lançado da base do Cap. situar:, ,<

é só para a navegação ma- no camPl? técnico-ci.en íf!'7
Canavel'al, l1a Flórida, ainda esta O Exér,cito, cujos técnicos' serão rítima, ésta regra é par,a 'co

.. ,entrel. ,n!l luta econo-

,emana, responsáveis por e'ssa experiência 'tôdas as hélices. D.es·cobri mica, no InICIo. de;>, ano de

Nenhuni é.clarecime'nto foi. po- utilizará um foguéte Júpiter d� a fórmula do denominado 1955. Sou proflsslonal po

rém, ofe-l'ecido, sôbre' a data des"" <fuatl'o a,ndares. O' primeiro a�dar, fenômeno "perda do havan- br�, não tenho �eios fina�
sa experlenCla, anunciaçla, no impelirá o foguete' durante cêrca ço", que é um fenomeno celros pa�a reahzar a� ml

mês passado, pelo dr. Wehrner, de 200 segundQs. Um sistem.a de natural e que não é P08- nh!ls. teorlas _em reahdade

von Brau�: Este oJlin�ra, ent�o, I dí�'�ção" do solo, s,el:á ig�all11ente, sível 'eliminar. ·1l:ste ijf,enô" pratIca.

que O sateMe, 'de um peso de eer- utIlizado para retIfIcar oS ,êrl'os meno é denominado atrito, Os sac·rifícios por que

na de 30 li-bras, te'riá uma "chan- de dir: ção ,constatado nas expêri-. cujo valor varia ·entre 25 a passei
.

foram múlti-plos.
ce" sôbre "duas de se corocar eIn' ênrias 'Prece.dentes. '35% do' avanÇo total, ,pre- Cheguei mesmo a sofrer ve

,uã ól'bita, A veiocidade dó futuro satélite visto pelo passo da hélice. xames quando expunha mi-

: \Segundo indicações publicà«as 'segundo o dr. Von' Braun, permi- Segundo os meus cálculos, nhas idéias. Não me sacri

pela revJsta americana "Missiles, ti.r-lhe-á, em princípio, atingir a a citada ".perda de avanÇo" fiquei para ganhar glórias,
ilnd Rockets", o engenho, deno- vizinhança da Lua em 34 horas � é válida para todos Os pas- nem para ser rico, mas me

, minado "Junon II' terá uma-velo- aproximadamen�e, O engenho se- sos, e, todos os tamanhos sacrifiquei por um grande
... cid�de, de' 40.�00 quilÔ?letr�s -110- rá equipado p.rincipalmenjf" de : do meu tipo de hélice, é de ideal, e @ste é 8.amOr pelos

'IrárlOs. Passara, em prmcíplO, en-
! apa�'el�os destinados a medir as 27,7%., Ma.s tem possibili- meus :se�elhantes ;,que nan-

, tre 16,000 e 80,000 km, da lua, da, .radlaçoes, espaciais.. I dade para ,diminuÍr' esta. (Cont., na, ,6.a ag.)

Sim, realmente ja era

tarde. O véu da noite caíra
sôbre seus olhos. A voz,
cansada é rouca, 'o gesto
vagaroso, os dedos' já .trê
mulos o paiol' da face,

I, .

d t·-eram prenuncio o. ermo

dessa grande pre�ação que
fôra sua vida.

'

mento Eleitoral Nacional Inde

pendente.
O partido de Betancourt e tam

bém de esquerda e geralmente fi

ca si1tuado ínuma 'posiçiíló' �ntre
a URD e os comunistas.

O terceiro candidato, ó advo

gado e Iíder católico Rafael Cal

dera, apoiado pelo Par-tido. So-

A primeira honraria com cial Cristão, não tem, na opinião

que a Côrte o distinguiu
O aumento das perspectivas de da maioria, possibildades de

f.
' Beta_ncourt é atribuido á melhor t1r�nfo. Segundo Caldara, seu

OI a nomeação para Exa- .rganização de seu partido, Acã o t'd' t bé di
�

• par I o e am em esquer ísta,

minador da Mesa de Cons- Democrática e ás multidões ines- embora menos que os outros dois.

cíêncíaj, e Ordens, e Teó- ,ieradamente' grandes que, ele tem Os observadores predizem que

.log') da-Nuncíatura,
.rtraido em suas digressões pelo Larrazabal te·rá sua maior for,

O
.

'1 b
interior do país. Contudo, Larra- ça em Caracas ./onde votam �ais

, S mals,ce.e.res sermões zabal continua a ser o favQI'I'- d 700000 d
'

2900000 1 i t "

� e . os.. e el 01' s

de Monte Alverne foram a ;0, em razão de sua 'grande' popu- inscritos 'em todo o país, ao'

"Oração Fúnebre" por Do- laridade pessoal, particularmente passo que Betancourt tem seu

na Leopoldina, o "Sermão '111 Caracas, e do prestigio que principal baluarte em Madacar-

conquistou como presidente da bo, graças á grande popularidade
da Paixão'" pronunciado na Junta de Govêrno até sua re- da Ação Democratica 'entre os

Capela Rea'l em 1818, o in- núncia em meados' de no-vembro, trabalhadores do, pe'tr�leo.
� titulado "As Dôres da San- para apresentar sua candidatura O resultado' mais provável ,Jo

tpÍrsos,'1:"'I,.'r,geemm"2'5 ledeOmqaUI,e_
presidencial. impulso de ultima hora tomado

O principal apôio de Larrazabal pela campanha de Betancourt é

, � está na União Republicana De- que Larrazabal ganhe a Presi-

ço: ,:; quando afir- mocrátlica, de tendêncla esque r- dencia por maioria 'simples de

mou

,llmQnarqllias
ab- dista, porém .nâo comunista. Seu votos; ao passo que a Ação De-

solut" odiam manter- nome também' será sufragado mocrática, também sem
,

maioria

,

se r
_ ',

pelo' Partido Comunista e 'por um definida, se apoderaria do maior

."
' grupo de admiradores pessoais número de cadeiras da Câmara

,\
.

Erri.l) e .O, o mais céle- que formaram o chamado Movi- dos Deputados e do Senado,
:.. "v,� ---- ----

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

.

!

,,; .. 1

para

pelos Super-Convair da Real

faça agora a meihor

viagem para Curitiba, nos

novíssimos Super-Convair

da Real. Você ganha em

• Cabine pres:lurizada (evita
a pressão \10S ouvidos

• Grandes e macias

poltronas r�clinóveis

• Serviço de luxo .. "

lanches de'iciosos .••
-

conf&to • e.çonomiza tempo.
•

. Vó, e volte pelo
'

. ��$
frota do 600 'Viage�' �'�

" FLORIANóPOLIS, SEXTA FEIRA, 5 de- Dezembro de 1958

•

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

�

.

. ih

Homens de ação fumamLincoln!
ComoVocê'; êle é um homem dinâmico, decidido e confiante.

É também .um fumante que exigemais. .. somente Lincoln
,

consegue satisfaze-lo plenap::lente! Seleta místara
de/fumos especiais, Lincoln" ,�

que mantém maço ápós ��
inconfundível, qualidade

,ê-um cigarro
maço, amesma

LINCOLN

CASA

COM

jf·
, ..,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



t
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r_,O<eR10$
/ ORGANIZAÇÃO, SAlTA, CAtARINA
com

RUA ARCIPRESTE PAIVA 9 - FLORIANO'POLIS

pessoal eepecialtáado está habilitada para:

a) - ADVOCACIA: CIVIL, CRIME, COMERCIAL
_
TRABA

LHlSTA. DEFE�AS FISC�IS._A'rE�'DER E 'ACOMPA
NHAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CA

TARINA REOURSOS ORIUNDOS 1)0 INTERIOR DO

ESTADO. DEFESAS DE ATLETAS E ENTIDADE�

DESPORTIVAS PERANTE OTRIBUNAI,. DE. JUST!

ÇA DESPORTIVA...
'

b) - CONTABILI'DADE: ACEITA EséRITAS./ PERICIAE
PROCESSAME�TO DE BALANÇOS; REGISTRO DI,

FIRMAS E DEMA1S SERVIÇOS,
C) - PROCUf,ADORIA' TRATAR DE INTERESSES DA

PREFEITURAS MUNICIPAIS JUNTO AOS' ORGAO:

PUBLICOS. NATURALIZAÇõES. 'REGISTRO MARC:M

REGISTRO DE DIPLOMAS.'

.VIAGEM, COM SEGURA,NÇA
E RAPIDEZ·

80 NOS CONFORTAVEIS· MICRO-ONIBUS
DO ,

R.! j 0·0. "s Q l·, BR A S 11.(I R O .r.

, ,

qênda: I
Rua Deodoro esqutn.a
Rua TenenÚl Silveira

EDITORA "O ESTADO" LIDA

O SI4i4dtJ.
<,

Ru C..."eIn lIafn 1.

Telefone SOU - cu. P.... 1.
•;...dereço .Te1eer'ifieO _TADO

Dla.TO.•
Rubens de Arruda aa...
GJl:RaNT.

'}omjngOll Férnãnd� ele Aqui...
mE�ATOa.8

Osvaldo Melo - Flavio. AmoriM Bru Silva -

Andnl ..Nilo.:;T'.aclaaco - Pedro Peutu Machado - Zurl

Ma .... ltado -

_ C () L A B O R ·Ai D O R J: S

?rof. Barreírce Filho - Dr, OswAldo Rodrlp" Cabra!

_ Dr
.

Alcides Abl'eu, - Prof. Cario. da Co�ta Pereira
_ Prof. Ornon d'Eça ,- -Major. ·ldeLonsc ,1uven!,J-:
Prof. Manaelite de Ornelll8 - Dr. Milton .Leíte da Cot ,

__ Dr. Ruben C08tJl - Prot� t\.� Seius Neto - Walk.

Lange - Dr, Acyr Pinto d� Luz - Ad Cabral Teive -

Naldy., Silveira - Uor'l'cio Soar. - l)r.- Fontour.'
. . \

. \:. _.. �

Rey - Nicolau Apo$tolo ,..I-"PaschoahApO:ltc)1o� IlIíI.r

C.r.... lho • Paulo Yern.ndo, ele Ar•• '_' �,••
rUBLICIDAD.

_.
ca'

nURO'O
Guarias' para (asai
TRATAR PELO TELEFONE 3297.

ALUGAr-SE BONS QUARTOS
PARA CASAL, F9RNECE-SE
lIA:R'MITA.

Precisa-se de um com 15 ou 16 anos para trabalhar
facilidade no, pÁgamento.

como contínuo. Tratar na "WALTER LINHARES Publ(- .1: E··H D E 'S' Ecidadt" Rua Fernando Machado, 6 1.0 andaI'. : ' ,. •

.

.

_. BÁR: ;E' RF)ST�URANTE "VERA

LÚ-CU.", SITO A RUA FRAN·

CISCO T6LENTINO, 3. COM:
PLETAMENTE I N S T AL A D O

col\i VARIADO SORTIMENTO
DE BEBmAS. TEM REFRIGE-

Foi ontem inaugurada,_ no centro do populoso b,.ai1"- : RADOR E ·SORVETEIRA.

ro do Estreito, a rua Coronel Pedro Demoro, 1640 ã fi- A Tratar nl) mesmo ou na

lial da secção de artigos populares de A MQdE;lav' e que Gráfica Grajaú, rua.

tem o nome de A Grutinha, - nome profundamente 'en-
.
<

'I'Iradentes, 63
.'

raizado na simpatia pública.
Desnecessárto se torna dizer do sucesso da estreia

da fr'al da Grutinha, As mercadorias, marcadas com

preço-i -sugestivamente baratos, 'são uma verdadeil'à Aluga-se' bons quartos,

tentp.�ão e um motivo de economia�'real para o .povo. em casa de família, situada
Parabens a direção dos Estabelecimentos A Modelar na Rua BocalUya' N. 122

por mais :sta iniciaii�a progressista. Parab�ns tamb�n� 1 ( Trata.r no N. 6'7, da mes

[J população do Eatreíto pelo grande proveito que na
ma Rua,

colher dêate novo estabelecimento comercial.
.

-C-O-N-F-E-C-C-I-O-N-A--S
....

E-Q-U-A-L--
QUER TIPO DE CHAVES
NA RUA FRANCISCO TO-

LÉNTINO N. 20

D. A: - S. P.
CURSOS D!E CORRESPONDÊNCIA'

.
MiÍrla Ct'lIna Silva � 'Aldo l'emand.. ,- VirEIIl.

()iftt!l - Wel�er Lblh1Ú'N
P A G I N A C·A 9

Olegario Ortigão Amilton �dt,:
IMPRENSORES.:

.

"
.

DlILCE-".l[-t: CARDOSO, WANDERf.t:)'-.�OS
f{ E P R E S E N TA N,T.

rt..presentaçõea A. S .. Lua Ltd�

JWJ:- Rua Senador Danta. 40.- Õ,O Andar

Te}. 225924

15- .. PIWI.al .Ru� V:itóda,l5� '_' eoaj, "1 --

Tel. M-89l9

S.l"Viço� TeleErAfleo da:.:UN1'E&D PRESS W-p)
Ris.todetaa e CurioBidád_ da' A0EN01A PER10·

_ DlSTICA LA"INO AMERICANA (APLA) C o n v o c a, ç ã o

AGENTES E, CORR:�SP,Q.1lDENTEe De r.onformidade com artigo 16, dos Estatutos dli

�m, Todoa o, munieipioa d.,�A.'NTÃ CA.TARINA Clube Recreativo ';6 de Janeiro", convoco o:s membro:3

l-A S S I N A T'1:VR' A. do Consê.lho Deliberativo para' a Reunião .o.rdinária, qu�

AlSl1AL , .•.. '. . •..• , t"rl too,ltl se rcaiizará as 10 (dez) horas do dia 14'"de Dezembro,
" 1,'"

.

p.ara eieger a -Diretoria e Conselho·'Fiscal para o próximQ.

A N U N C I 0.,8
.

ano ;,ocia!.

'Mf'dJaotf! contrato, de aooNOo..CDa . t.JJe...... ,"E,OI' Estreito,

�_ ,'. A_J 'dir�ção não se, res�rrsàbilit.ô. pe]m,
",,»),c.eftfJS .etilitidos, nos artigo.s assinados.

1 ..
. �."", _.

�

� .JiDl .

. v�·� Si >deseja
V�UD�U' oU· 'CO-MP'RAR

Encuregue à

ullla. ia;a�, am·'terreno,· ám e.tabeleelmell&4l'"

...eretal 08 aliá aatoBlÓveU

9RG,ANIZACAO ATLA8.l LTJ>A.I C\)n.tAc,a.,

Procuraqões, . Repreae.ntaçõu,- qu. lh.li proporclona,r' o•••

Ih,Qru, n.e.ghcioa e as me.lhor� '-ortunidadel d'�-·, .'tI)....

com,i.!lÃo, "

Escritório Provisório: - H. Sald'. -Mari nu", n.o 20 - tone. .�W1

ITemos�-venda:�
• Tintum-ri. Pauli.ta. .. rua 2c.. de: .io - Sür,Jto

1 Terreno na. vrai. Bom A�ri_·- Cactuelroa' . ,

l.terreno DO Íotéaínentll d. Praia,d. S'audid. - C_bori'

1 .casa. à· rua Silva Jaz:dlm, 2l�i ��olil.
1 tmeno em. Br_riU.

_

1 e·st'a,beJ.ecimerito de·sêc06 e: Jnolhados, muito- bem afreguêsado
.

em �timo ponto comercial'da! Av. NIatlTO Ramos, - Infc:.nna·

ções ,em h/esllritp.�io
Uma 6ôa' eitsa de. �aterj-ál loca:lisãda à rua São Vi(>e�,te 'de Paula

(Peqra Gral,lde) nesta Cap,ital .

Uma casa' com frent�· e \Im ��.. de" matel"nl, e o "est.ant.e de'
madeira, 7x�0, 3 'quartos, �'Ílta.,.:cozinha e�instal!lção sanitária,
à rua 3 de, iMaio, F)streito.. "

, .

•
- 1 lote ..�ODhlt lF 36 :.JDtr.. 1· Rd'à llo.-é Maicot - Barrelr.
.... 1 lote co�, 1}..�x. 4_5 :mtr... i Rua' JOlé. Máic�t _ Bar,reiro.
- 1 lote COpr-�l� 2-8 mtr.: na ..�rludlUie,· pr.óxlmo· • ,r...,

f.....W'..lpiR o asfalto.'
"

,

-

. " -�. -� . -

�illf:��.�? uma.:� 111' !rua D.· -Jaime;' CAmaz. -

!Iíi!i!'!�i<..."""",<.-ID.O 1 '7 �n'fõr.Jn;ll�ões. e>-m 'ndsso e '8 cio i t 6 r I II

t f'nforme informações, as. provas finais em 2.fi

época dos Cursos por correspondência do DASP, a sa

bel': Português e Redação 'Oficial; Matemática e Ele

mentos de Estatística; Noções Gerais de Direito e Ad

mini ,hação e Legislação de Pessoal, serão' realizadas no

'dia 7 de dezembro (domingo), às 9 horas, na. Escola In

dustrial 'de- Florianópolis, à rua Almirante' Alvim N. ·19;

R A z

Inaugurada no Estreito a Filial. da
G R U T I N.-H A

G E R _- E. 'N T> E
-

COM

(ASA

REAL &APACIDADE
PARA
DIE CONFEC(õES

.
�

N'�CESSITA -SE - Informaçães lleSta Redação

Motores
'·D. I' ·E- .'� E.

"?"

L�',
•. (

� ,f�' -� �-
� ..

�.
�

'!�:Y-,., ��
"'rc&.' "".lNBACB" • "GANZ"

.

S HP - 16 HP - 20 HP __: l!6 HP �
-MEDIDORES DE( ENERGIA ELiTRICA MARCA "GANZ" ri:
Monofaaicol para 120 ou 220 volta. Amperagena. à opçãcf - �
4QO% de carl!! - Trifásicos, com ou sem neutro - Volta_

gens e amperagena 1 opção
-

INSTRUMENTOS EUTRICOS DE MEDIÇAO .

. Amper[metroa - VIIltimetros - Alicates para ·bate·ria.

Estoquei permanentes - Vendas �diretas - Pronta e·ntrega
"P.odemos 'estudar propostas de firmas especializadas no ramo,
que pretendam a representação desde que indiquem fonte.

de referência. comerciais e ban�arias na praça de São Pa'1lo.

Consultas, pedidos e propostas .para:
lNTERSTATE S/A. - IMPORTA(;AO, EXPORTACAO

.

E REPRESENTAÇAO
Caixa Postal 6673 - Sio Plluh

, -

- ,f......

2 de Dezembr.o de 19_58
Jader Gôss
Presidente

CONVllE
A Diretoria do Clube'Recreativo 12 de Setembro dE;

Capo�;ras, convida seus As,so(("\adosj para a soiré·e, sá,'
·badc,. dia 6 e � Coroaç,ão da Rainha Srta:. Adelia Ramo:,;"

f,compa.nhada das pi'incesas Helena Mà�hado e IsaurÍl
da Sih'a.

EMRRESA GR,ÁFICA GIlAJAO LTDA.
C O M UNI C ·A ( A O

.
, .

A El)lpresa Gráfica Grajaú Ltd�., comunica 'a'os seus' .distinto;s

freguezes e amigos., qu� mu\iou-se para .a ráa Tiradente§. 53, aond:a.
melhor continuará atender nas suas novas instal!lções a sua exce'lett-

.

"

te freglle�ia.
Avisa tambem, que dispõe d� finíssim'os cartões de Natal

�
.......

esmerada apresentação,
Mantendo comple,to estQque das afamadas tintas de lmpressji.o

COTTOMÁR, �t€'nde pedi4�s da Capital e do interior d� Estádo..
,'

RUA TIRADENTES, 53 - FI�anópolis - Santa Catarina .

-'._�----------------�--

V E M D·E • S E
V�nde-&e um Acúrdeon, _ marca Toodeschinl, {iS oai

xos, em Estado de novo. preço de ocasião.
T.ratar neste jornal das 17,00 horasem díant�.

_""--_-._.,.._,'_ - __o

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

- ._�..::...- ..

---:S:-:-:ALA:-:-j=-=-P--AR-rA_-.ES-CRf-JóR-'" -IOS-.
-.,...._.

E CONSUtfÓRIOS'
ALUGA-SE' ,

TRATAR NA A MODELAR
.

.

!

.

TraJl!no; 29. . '.'

.,p.daUlta .m i'nol"'l.. b �.

a.laora•• 'ri...rin'rli,a.
Cura raclical da. hlf.cçO.. ...,.
'a. • croalca.,

.

do .parelho re-
UIl.•INInQU. PIlISCO aito-Urin'rio em .mbO. o••uo•.

P,AJL.U80 Soeaea. do .parelho Diredivo
... • D J C O e do .i.tema nervo.o.

.

DR'. HURI'� GOMES
Operaç6ee _ Doenç.1 d. Sel'liIo- Hor'rio: 10lA! 1. 12. ZlA! '." li
ru - ÇUalca .iI ".U.. llor.. - Ccinl-qlt6riD: Ru. nra.
C1I1'tO •• "'P-.el.Usa� aI .tent.., 11 - l.� Andar -:- ron.:

. MENDONÇA Ho.plt.. 1 dn. Servidor•• eh C•. 114a.
�clo. - Re.ldenci.: Ru. Lacnda

•

MÉDICO ,

.

(S.mço '0 Prol .a�u. j" Coutinho, la. (CUc.r. dI!.. ".:pa-
Pre-Natal - Partos - Andrade),

.

IIh. - Fonu 1!48.
Operações - Clínica Geral

J
Conlulte. - PIII m.nlll ••

Residência: Ho.plt.l d. CaridaiS..
.

,

Rua Gal. Bittencourt n. 117. A tarde da. 15,10 Itora. •• /_.Tenefone: 3839. diante no eonult6rio • RUII Na·

Consultório: .

na. MAchado 17 Il.qula" di 1':1'11>' -Dr E MOENNICHRua Felipe Schmidt n .. 87. ' dentl' - TIlef, �76a,. ii'.
.

Esq. Alvàro de Carvalho.' R..idOnci� - Roa Pre.ld .. IlU CIRUR.• DBNT:
Horário: "AllItinho �4 - 'fIL IUO.

Das 16,00 às 18,00.
Sábado:, . .-'

Das 11,00 às 12;00.
Atende à Domicilio

Y'E'NDE-SE
CA S Ã eom AREA

. conatruida de 316 m2 .' RIhl'

Fé'lIpe Sehmldt 113,
Tratar COD! dr. GllerrelTo da

.

FQnat'Ca, pelos telefone.,
2366 - 8660 e 2630. GrandA!

LEIA EM NeSSA NOVA
EMBALAGE'M COMO
SE PREPARA UM BOM

. CAFÉZITO··

(asa no (entro
V E N 'D_iE' • S E
SITO A RUA TIRADENTES, 14

esquina
Marinho.

Tratar pelo Telefone 3766

com a Rua Saldanha

'.

�, .

, " I
.

. Ai�UNCtOS
fM

X:>RNAIS'
'!VlSTA$

-

,

fiM!SSOR,.\S
COLOCAf"OS Ui QUAL�
'aUEI ODA� lIA.

REP. A.S.LARA.
lUA UHAOOII DANTÁS co· 5.'_.

RIO DI! JANEIRO, O, �. "

ACORDEO·N
Vende-se um acordeon, fabrica

ção italian.a, 120 .baixos; 5 regis-

tros, taman'�o reduzido, em per

feito estaçlo de 'conservação.
Tr.atar à Rua' Demétrio Ribei

ro, 38 ou no .l.,A..P:C. com o ..r,

OsmaJ; S. Olive'ira.
-.,---_._-,_._------

-.

Dra. Ebe B� Barros
CLINICA DE CRIANÇA�

Atenderá, a pllrÜr de 1.· .e ...

lembro. ã· Av. HerclUo Luz 156
<fé' "Apto. .4.'

"

Horário: da. 15 1. 17 hor..
Todo�. 08 dia. exceto. .ábad�

T.'
_

IHD DOR PROfISSIONAL
. "

'e

"NARIZ E' 6ARGANÍÃ-
. I

CIINICA Df OLHOS OUVIDOS
. �21lo

J),. ·6 UE'R'R f I R o� ·1tt· F O tfj E (6
Chefe do Serviço de Otorino do Hospital ,

de. Flerlanópolís - Moderna Aparelha
gero Suíça e Norte-Araericana para Exa
me dos O'lhos. r-.ecéita de.·OcmtlS .IIDI
Réfrator Bauseh Lomb, Operação W-'

Amigdalas por proeesso m�mt.1
ÇONSULTORIO

-

RESWENCIJ\

1i.ua dos Ilhéus V' casa

FONE 2866
�Feli·pe Sehmidt �9

., FONE 3ó60

DR. PQLYDORO' StO"lHIAGO
Doenças do Coração - Eletrocardíografia

Horag marcadas - 15 à.� 19 -horas
Vitor Mei-relles 12 - Fone 2702'

DR. 6UARKI
-

SttNTOS
Cirurgi�Q Dentista

CLlNICA' - PRO'tESE - CIRURGIA
HO'RARIO: - Dás 8 àa 12 .horaa.· ezcetc ao.••ábado.,

Atende exclusivamente CQm ho.r� mar'?,ada
Oonsultôrlo t

' Avenida Hereitio Luz, ali

Esquina da rua J.ilernando MBehado.
----------------------_.,�-

DR. SPYROS DIMAIOS • médico
Ex-interno de Clínica Pediatrica Médica e Higiene Infantil

da Faculdade de .Medicina «lo Paraná.

'Curso de especialização do S,N,T, na Faculdade de Higiene ·da

Universidade de São Paulo.

Curso de aperfeiçoamento de radiodiagnóstico .

- CLINICA MEDICA � APARELHO -RESPIRATORIO

- DOEN'ÇAS PULMONARES-

Co nsultó rio ; rua Trajano, 41

Horário: das 14 às 16 horas,

Residê ne in ; uu l)edl'o Ivo, i9. Fone 23�9.

Ua. NEWTON U"ÁVILA
CIRURG� G.RAL ;

lJoenç.. de Senbora.·- Proec.,
1011. -'. Eletrlddade Midl..1

-

Conlult6rio: Ru. Victor Ilei,;
,relle. II' 28 - Tel.fQJIa•. !S3O'1

Con.uH.. : Du 15' bora. •.. 1

liant•.
Re..ldellcl.: ronl. •. ,u

-Ru.: Blumenlu II. 71 ..
'

DJL ClA&NO
�'lTl

-

.. .ADVOGAD"

_
".a 'Vitor ••Ir"
I'.OM.: 1.48.

I'lori.D6peU

I)H. WALMOB
GAICÇI.&

OIplom.do pela F.eald.de 'Na·
cloa.1 de Medtclca ela UJLlYllr·

.ldad••0 8r"lI
Sx-lptel'DO por enear" ..

,H.terJllel.d. � &.e�la
'.

I Serviço do Prof.
_
Oe"'..I')

. Rodri;u•• Lim.)
.Ix-Intel'oo do demço de OVU.i·.
II .. do H.pl&al 1.A "".l·.\.:.

., Rio eI. J••eiro
"

aidico do Ho.pit.' de C.ridlide
,

• d. )J.ateraidad. Dr. Carloa
,Corri. '.

')OENCAS D. SlINHORAS -

PARTOS _ OP.RACOE�
t>ARTO SU DOR pelo m...�do

.

p.iCQ-profU'ttee,
CODl.: ,R\;., Jelo PiDto D. 10,

da. 16,00 11 18,00 hora. '.
'\tende com horal marcadal -

Telefoa. 1016 - Reaidln.:ia:
Ru. General Bittlncourt 4. 101.

OR. AYRTÔN . DE OLIH':IIU

• DOaNÇAS DO PULMAO
, �

TUBERCULQSa
CODlaltório � Rua "eU".
Schmidt. �8 - Tal. 1801
Horbio' da. I. 11 la "ora.-

", Re.lden·cl. - rlUpe Schmldt
'1. lI7,

DIL JUJ;IO UOLIN vrluu
aIl:D'ICO

�lIeel.U.ta, e. 0..0., UuY1._

"'arll e G.reanta - 'frltameato
• O.eraçt..

Infra-,Y.rmeUao - N.bull....•

- Ultrl-80m -

. '

(Tratam.nto d. lÍuu.lu P......

"".ra�)
�nlflo-retlbo.col)l. - t.�..It.a �

-'t'.'Ilol _' .Od.J'D" .QUillllmIDb.
•• Oto-IUIIn111'1 r'!lro1oCI.

(taico no ••tadoJ
Bor'rlo d... II 11 Itor••

.

da. la 11 18 hora•.
Con.ult6rlQ: - RII. TlcfoT

\feireUe. 22 - Fone 211?i

ae.idênc\. - RUI S&o Jolr..,

'1. 20 � ,"OD. U ·11·

Da. LAV'40 -OA.UIlA
CLINICA UaaAL

.

20' a·nos de �spectalização
PARODONTOPATIAS -

DOENC�S DA GINGIVA'

(gengivite., gengival sangrentas,
plórréia, mau hálito)
PERIAPICOPATIAS

Afecçõe. da rall 40 elellt.

Peequizal e tratalmento,doa f6co.

pelo método "BADAN"

Valid"cto na' Faculdade Nacional
._-----_ .._�---.-- de Odont"!ogia d.' Unlverald.d.

do Br..n.

JlSPJ:CIALISTA
Da �f'ONIO MUNU •

AIlAG.l.O

ClRURGlA TRJiU.ATOLÔOU

"

vários e rf!.centes cursos e

Or·to�.dl.
CODlolt6rio: Joio Pinto. " -

ConlUlt.: d•• ·5 b 17 "c""U

diàri.men�, ••nol ••1 .'h.. ,i:oJ

Re.ldlncll Boea! "'Il. 111

Fonal - i 114

va. 1;. LOIIATO

J'ILIIO

e6e. 'eliflcel. -

Ate_ ,.ó é� hora previamente

m.rea.a - RII. Nereu a.moo 18
,

r••a: 18J4

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



"0 MAiS AK'l'1GO DIARIO DE SANTA CATARINA" 'FLORIANóPOLIS, SEXTA FEIRA, 5':t:>E DEZEMBRO DE 1958 li
----------------------------�----------------------.--------�------------------------------------------------------------------------------------

Elegante SOIRtE, com- JOTA' .,»

e seu CONJUNiO I�APOANS d_I boile nNIGHl �ND DAY",- d_" Rio! : Fabuloso '�'SHOW"
comandado plr 'HERIVELTO MARTjNS, apresentando: BADO, o impagável (ômico do Cinema fR�dio e TV - TRIO
DE OURO, com a novI e sensacional' 'camora MARIA DE, _LO�RDES - a ·ESCOLA, .DE SAMBA da RÁDIO NACIONAL
do Ri.�! Reserva de Mesas na JOALHERIA MÜLLER!

-Pitlirã57fMJFft ti
I I

t?T2tiW?5 ;31
-

'I:'l::lirée de Formatura, ás 22 horas.

Dia 25 - 5.a feka
, t 'rradicional Soirée de Natal, ás 23 horas. Escolha

de "Miss;' Elegante' Lira. Sorteio de prêmios." Reserva
.

de me.ias na .Joalhenia Muller.
Dia 31 - 4.8 feira

,

Espetacular Baile de São Silvestre. Apresentação à . _/"'.
'

t' -.-.,sociedade das lindas debutantes do Lira. Show �otável._ V. ....sI c·ons rUir.,
Início ás 23 horas. Reserva de mesas na Joalhería Mu-l- , • .4111
ler.

. .'

.

. .'
\ �)A' Metálúrgica Atenas instalada com 'máquinario

. Nota: As senhontas que desejarem debutar no Lua,
moderno está em r:ondições de atendê -Io. em' qualquer p�.

devem fazer suas inscrições com o cronista social do '

: WQO de Qsquadrias de ferro para a SUÇ! construçco.

ClubE: sr. Rubens Cunha.
dlPÓRTANTE - É obrigatória a apresentação da

" CARrIEIRA SOCIAL e do talão do mês de dezembr3,

nas festas do Clube.-

(Fiscalizada pelo Govêrno Pederal)
Rua Marechal Guilherme, s/n (Grupó- Escolar Lauro
Mull�l')

-

J#,ilhiít i i:,
CURSO COMERCIAL BÁSICO
Exame de Admissão

Época de Inscrição: de 1.0 a 8 de dezembro.
I'rovas i Os exames de admissão constarão de provas

.

escritas e orais de P.oRTUGU:fl:S, MATE·

MÁTICA GEOGRAFIA e HISTóRIA DO

BRASIL:
.

<,

D o c u·m e n t a ç ã o:
- ,

a) certidão que prova idade mínima de 11 anos,

completos ou por completar até 30 de junho;
b I prova de .sanidade física e mental, constituída

pôr atestado médico;
Q) prova de 'vac inaçâ» antivariólica.

-\ Secr�taria atenderá os interessados todos os dias

úteis Tia seguinte horário: das 17 às 20 horas.

:!_;"orianópo.Iis. 20 de novembro de 1958

Hilton Prazes ' Luiz E. Beirão
.

Secretário Diretor

V 'BtO: IVO REIS MONTENEGRO
Inspetor Federal

TIra Tent-s-CI.
,-Programa excepcional de Dezembro'

Dia 8 - 2.a feira �

hlt-ile de Gala de formatura aos Bacharelandos da

Fncu.dade de Direito de Santa Catarina, áS,23 horas ,

.

�' . _

.'

Dia 10- -: 4.11 feira .' -.

.

. (jlardio�o Bing�, is 20,30 hs., organizado p,elo D��
parta.nentr, Desportdvc do Lira e dssttnade á .melhorHl
de suas inst�fitções

.

e=em home\lagem ás equipes títular

e juvenil, ti+cãrilI;eã.�s do Estado.
" Diá 11 - 5.a feira

Soirée de fórmatura do Curso Científico do Colêgío
,

.Catai iuense, ás 22,30 horas.
.

.Dia 13 - sábado

O Maior Espetáculo do Ano, ás 23 horas. EJegante
Soirée com- JóÚL e seu Conjunto Irapoans, da' Buate

"Night and ·DaY", do Rio'. Fabuloso "show" comandado

lIor 'ncrivelto Mà-J,tins, apresentando: Badú, o impagável
cômico do Cinema, Rádio e TV; 'I'r io de Ouro, com a

fiava e sensacIonal' cantora Ma·da de Lourdes: A Esco

Ia de Samba da Rádip' Nacional, do lUa.. E�c.olha da

"Glal11OUl' Girl". Reserva de m-esas na Joalheria Muller.

Dia 14 - domingo I
_

Associação' 'dos Servidores Públicos
,

de S_anla Catarina
Serviço Médico

Dr. Fernando Osvaldo de, Oliveira - Diàriament8

das 14,00 às 17.,30' h�ras "

Dr. Julio Doin Vieira - Diàriamente das 16,00 as

18,00.horas . .
'

.

.

_ 'Dr. Jef'ferson Santiago � Terças e· QUIntas feira

das 14,00 às 17,30. horas .
.

.

.
.

Ih-. Manoel D�ria Guimarãe"3 - Segundas, QU!:l-rtas
I'e Sextas feira - Das 14,00 às 17,30 horas.

llr. Mário Cantição - Ter,ças, Quintas e Sábados

das 9,30 às 11,-30 horas
.,

-

Dt. Henrique Prisco Paraiso - D1àrlamente, exce-

to aG" sábados. das' 7,00 às 10,00 horas

NOTA = Pára qualquer consulta Médica, procure a

Se�l'etaria
.

,da Associação, à rua T,rajano, �7. _

'1 .

DUIIAI1Tf TOOO �.

nos \I!1PCJ05

I'Jll&1 NÁ Soberana" Dístrtt« d. "treit. - rú••

,
"A 5olNralia" Praça. lt5 d. novembro - esquioa

rua Felipe C�dt .

'E'SCOlA TÉCNKA DE COMÉRCIO
SfMNA PEREIRA - ESIREITO

t

EX AMES DE ADMISSÃO AO CURSO COMERCIAL
BÁSICO

la ÉPOCA
ínscríções: de 1.0 a 9 de dezembro

ÉPOCA E HORARIO DAS .PROVAS
!\1:ttemátic'a - Dia 10 de dezembro às 19 horae

História "do Brasil e Geografia - Dia 12 de dezem
"1'0 às 19 horas

Português - Dia 13 de dezembro às 14 horas•.

l)OCij�,[ENTAÇ.Ã.O: a) Certidão que prove idade mini
ma de 11 anos, completos ou

.

por completar até 30 de juriho;
____b) Prova de sanidade física e IJIen

tal, 'col?stituida por' atestado
médico;

c) fProva de vacinação antivarió
-lica.

...�f,!!treito,. 12 de novembro :Ue 195:S
.

:.:_, .; r-.
�.Ati ,Kardec de Meto··..:::., Diretõr' ,.
. .'

�. -Ivo Reis .Montenagro +- lnspê"tllt Fli!der_l
�---""--..;._.;""'--;.__--�--_.--,-_._,

. BALCONISTA DE 1.a-. ORDEM'
COM PRATICA EM CONFECÇõES
:N'ECESSITA

A MODELAR

. .

-

J.� TRIPLIQUE SEU SALARIO
Bancários, Funcionários, Estudantes e COmerclá

dos! _. E' chegado o momento em que você tem a opor-:
tunídade de MULTIPLICAR por 3, -4 e até por. I) o seu

ordenado. Não precisa prejudicar o seu emprego,\ apro
veite 3S horas de folga, nós lhe ensinaremos. Venha lá
se inscrever, trazendo uma foto 3x4 e um. documento d�

identidade, na LOJA AMARAL, 8 Rua 7 de Setembro 14.

"-

'fi!!'" �------:-;-- :...
,
.. ' .

:==-_��=_��c�:��" ;-����-.-.

ClII>� t.lit�
Metalúrqica ATE�AS
RIt.3 Padre Roma n? 19 a 23, Florianópolis· S. Catarma· lone 38fi4

_.-_ -'-:-:
-

-

CON�IRrOS EM GERÀL

5.:

"AGORA"
, ,

<

" ..

Em suaves pagam�nlos
rr

PRONTA EN'TREGA

s,

..M�''''-
"

.
• ••• •

•••
.

/ ___...;___;. /' ... ,,-,,'.• .....r:
'.,,�,.

.

• ;<,' •
. ....�... .. . � ...

•••• •
•

• • •

.. "'..

.: .

•• •
•• •
. -. .

..

... . ..
"

••••••••
•

'V
,T..._'__·_··�_':·_,·,_l_·;�_j_�:_.___.;_.....__....."' 11

I '

'1

(

.
.
.r f

i: � t�,

....� .eÓ;

�

..
'

,

{�:t�l�7";-;;;';;' -

Olive"i<StUdiD 44
E a pequena máquina'para o�escritório .� ,'1
e para o, gabinete particular.

. .

.. i<'�'i
Fornece um. trabalho de qualidade ;';::<;,':"{ .

efevada e constante.
Une as caractertsttcas de estabilidade

. e' de robustez ·estrutural des modêlos maiores
à mobilidade e elegância da pórtátif.. _

- . �

_Ollv.ttllndu.t�/al S;.A. _;,.-

,
, .. I

.

",!v",",.;ç . 4,<if��>�

-: t

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

.> 't

::

.
..,_

<

S O A I S.n 'I 3 xa S 3 11 O O II n g I li � S I O
C A S A F 'E-R N A N D··O L T D A.- ·

Rua Saldanha Marinho, 2
Caixa Postal, 467

fone: 3 8 7 8
TELE:

e 334 3

"

'c A N A N'"

FLQRIANÓPOLIS

JÓOU�I CLUBE. SANTA CATARINA
E D J T _A 1

De acôrdo com o que estabelt'ce o Artigo 55 .dos Es

ta�ut03 �êste Jóquei Clube, convoco oS'-!lenhor�s' sôcios
11 clOlllsias no uso de seus dir�itos para 8, sessão de As
semb,éia Geral Ordinária a realizar-se .no dia 18 de
dezew.:hro do mês próximo vindou�o, na. sed-e do' Jóquei
�h�he �anta Catarina, sito á rua Fernando Machado, 3,

. as 14,(\0 (quatorze) horas.

ORDEM DO 'DIA

Eleição dos membros da Di.retoria e do .

Conselho
Deli?erativo e Fiscal.

"Ficam avisados que est.á abe!'to' o registro' para ins
crição de candidatos aos diversos cargos eletivos. O
prazo para inscrição encerrará dia 10 de dezembro de
1958.

.

'.��--�--------
A.G: R A :P��. C I ME·NT()
�o Sa�t,9c:P.!t�re Reult, p:)'t'

g·r�ç,ªl �lêarlçlldas, ·.agrade
ce'Híês :Motta Carvalho.

'

� ';-_ -- o,' ,";

FlocianópoHs, 29 de novembro' de 1958
'.. .

Accácio Mello
Pr,esidente

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

I
I

,..."

('

�.."."-"""'�..,,e _ n

• rL -, - V �A' N. D O'. (O' M S A B I O
"

,

Virb' 'm,�E�tpecialidade,
,

�êI tia. ·WETZEl.. JNDUSTRIAl - lofnville, - (Marca· R.alstrada)
"

Ilao�se Jemo, e dinheiro

.'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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BADO - Humorismo

R I T Z- DOMINGO- às 1 - 9 hora� MARIA 'DE LOURDES - revelação
I

'

,

'

' NIRINHA MARTINS - Cinema
'

-

I .

Robert 'Taylor COSTA LEITE - Acordeonista

",' 111. .. JU��hnLO�s�:Yets ESPETACULAR SHOW COMANDANDO·
. J em

O ESPETACULO O HOMORI�TA "BADO"
, .�, VERDADEIRO GRITO DE ,CARNAVAL

n I RM A O (O N T R A I R M A O ;, CARIOCA NAO PERCAM ESTE MAGNI�
&.�r'''; ,

� �,P - ;,

'

FICO ESPETÁCULO NO C·I N E'
\ * * *

R , T ZOlA 1 j DE DEZEMBRO
AS 20 H'ORAS

. ,

: "

, ,

A • ,/

- ,a -fou-pa anatomica,
para o homem moderno,

� prática .•. já está pronta para você usar.

ti econômica ... custa 91enos. em relação
à sua alta quaÍidade. É elegante... desenhada
e cortada por modelista de reno'me.,
Experimente hoje mesmo sua nova

roupa Imperial Extra. Será um sucesso,

.Porque
Iruperial Extra não é roupa feita
- é roupa hem feita;

.

• Fabricada com tecidos e aviamentos de

supericr quclidade, pré,enccJhidos.
• Corte 100% anatílmlCo, .mcis confortável
e mais ·elegantE".

• Confeccionada em qllrtr':) tãlhes (cuno,
médio. longo e extra.longo) e em 32
tamanhos diLrt:ntl.;s.

• Garanti �O por unlu III_'Ú .fria eSiJecializg."
da hó 35 anos, 110 rcrno de vesticíri'u.

- ,n
/..:.er,. � ,

( j r ,':"1 ��;;'-:\ �
ADTEFATO-O;::' )'d/,i;!jt,r,

ft. ';:):'1 .ii .A- .� ; f ; �;:-7 {.

Ruo Proles, 374' • �ão Paulo '<.
,

,�<'"
'-

':'/
------,___...

S.A.

DISTRIBU:DOR

MAGAZ I NE ,. H O E PCKE
Ruá_ Felipe Sthmidt'- Floriàl'!ópoll.

DOMI,NGO �' T O D O<S O S C I N' EM A 8
•

I I
.

da Ilusão
\

CRÔNICA E PAINEL DA '-VíDA NA 'CAPITAL
B" ·R, ,E ' V· '1 M EN, ,I E,
0_ _, .'

. "
Inventou um novo tlpe..

", (Co�h da v.a pág.) I ria�?,po�is. no diário :'0 l!1s- li�e do '�un,d�. 11:1es apenai
'

ca quiseram compreender- tado fIZ duas publícações sao ú8 construtores da ht-.:'
me, quando meu desejo é sobre os títulos "O trans- líce que projetei em 1985'.
ser auxiliado para assim porte na, água" e "Inven- Tenho' certeza que áIgu:
poder

-

contribuir,' com os', çâo", respectivamente em mas dessas' minhas 'puoli,ca-'
meus trabalhos, para o bem 120-9-57 e 2-10-57. I ções ou gravações foram
da, humanidade. ' 8.0 - No dia 9-10-57. re- suficientes para os enge-

,

A publicação dêste arti- cebi uma carta-resposta do' n h eiros norte-amerieanos.,
go. no "O Semánáeío" Sr. Dr. Adhemar de Bar- I poderem construí-la para
prende-se ao fato de havel! ros.

-
.

início de experimentação,
a revista ,"Life". em espa- Depois de fracassadas conforme consta da dita re-

nhol, publícado, como íná- tôdas as minhas tentativas, vista "Life", f

dita, a ivenção, pel-a Ma.ri- perdi ,ás minhas esperan- Sr. Diretor, se o meu In
nha Americana de uma no- ç�s de 'Ser. auxiliado no Bra-

I
vento tosse, aptoveítado,

'va . hélice, que nada mais sil, Desanimado e desampa- I atualmente, os barcõs nave
nada menos, é a' minha in-': radri a respeito da hêlice, gariam com o dobro da' ve
venção; conforme publica-' modifiquei o meu programa locídade ;e cem uma rlf(;hi'" ,

ções feitas por mim. desde previsto .dedícando-me ação, de 50%, do cbn1bustt\V'él
19156, que passo a relatar: I escrever um pequeno trata- empregado. "

10 - Tive cinco audíên- f do sôbre a exploracão de" Com a minha nova -des",
cías com o governador' do força do. vento, em idioma 'coberta, todos' Os tr-aÍiid'os
Rio Grande d'o SU'I, soltei- portuguêe. Desejo. com isso, que versem sôbre esta' ma
tando auxílio financeiro demonstrar a minha com-: téria - construção de hê
para poder realizar os-meus u=tente profissional e, a) líce - estão superados.: e

estudos teóricos em realí- sim. tentar ganhar a confi- portanto. deverão ser medi-
dade prática. Nada conse- ança para ser auxiliado. ficados.
gui. I Todavia, lendo a Revista Na certeza de merecer a

.

2.0 - Pela primeira .vez, "Life", em espanhol, de 20- atenção' de V.S., com a pu-:
publiquei no diário "Fõlha 10-58. fui surpreendido, na blicação --:- dêste, subscre
da Tarde" de Pôrto Alegre. página 84., com a publica- ", ,'F atenciosamente,
meus estudos sob o titli�C ção de uma fotografia e co- Josíp Hargosheímer, .

>

"Anuncio um invento para mentârios sôbre uma nova
-

' '.

melhorar o sistema atu�l- hé.lice que' está. sendo aper-. . ,
.

mente usado na navegaçao feiçoada pela Marlnha Ame' V O E 'p E L'A,', �
marítima". 'Isto á 20 de ricana, e que coincide exa-

março' dé 1956: tamente com a minha' pro':

:3.0 - Recebi, em 1-6-56, jetada hélice: Assim. posso

�assinada por Dr. Schreíber.; dizer, com tôda certeza, que ,:
reshosta à minha carta en- u!S engenheiros norte-am r.í �.J9'Af:

'

viada à revista ,técnica-cien- canos, não são os projeto-
.. _

tífica, alemã, para navega- res da única e perfeita hê-

ção e portos. O nome da --,-'-�.... _'"

f:�!\t:di�a��C:�fH�!tli�g�� Aparlamento VENDE-SE MO'VEIS,:Alemanha. Em 27-8-56, tam-
bém assinada pelo Dr. Sch- no Centro '

reiber, recebi nova carta . P9R MOTryo DE VIAGEM'
da mesma revista. A L U 'G, A S E Uma copa de Cr$ 6,000,00 por
4.0 - Eln 20-3-56 asai- -

Cr$ 4.500,00;" um 'quarto de: casal
nada pelo diretor Douglas
H. Schneider, recebi res- VER E TRATÀR A RUA de c-s 8,OOO;�0 por Cr$ 6�OOO.00;

posta de uma carta que ha- TIRApENTES, 12 í um sofâ-soumíer om álmofadas .

via enviado à "United Na- - de Cr$ 4.500,00 por Cr$ 3,500.00�'
dons" Rio de Janeiro. VENDE StE MÓVEIS T d 't' ,. f it

5 o _ Também recebi
,

-
. 'esta�oo·,d:s c:sn.:�::�o.�m per el_o

res�osta, de uma carta que
enviei, há- 2-1':57 à "Unes-

"
por mcfivo deco" Paris, assinada pelo sr.

A. Shahbaz.
6'0 - Em setembro de

1957 em, Florianópolis, na

Rádi� "Anita Garibaldi" fiz
uma gravação sõbre os

I meus estudos d� projeta?,a
hélice. com o título de a

(;(ll1strução ,geométrica da
i.ie�i(e' . Tal gravação n'lne'j,

foi publicada.
7.0 - Também em Flo-

t Tratar na Avenida Mauro 'Ra-
mos, �07, das 10. ,às 11 heras, com
o Sr, RUBENS:

j'
V.tnde-se um dormitório comple

to p/casal, com colchão de mola.
sala tipo mexicano, escrivaninha.
biblioteca, radiola americana, to-

ca disco com trê. velocidades e'
outros' objetos.
Tratar na Estrada Velha, 28,

casÍls DE MADEIRA .,

IRMÃOS 91TENCOURf

.. ---"_

CIHE SÃOJ O S É ,

\ '
-- '-

HOJE:� em
'.

" �1
{

"

Herivelto Martins
Apresentando:

ESCOLA DE SAMBA da 'Rádio Nicionai:

do Rio de Janeiro
25 Arlistas ..- Rádio- Cinema -
Televisão

eQtre êles

:> TRIO DE OURO - ap.resenlando seus

uUimos sucessos.

�ob Hope
, Ka1harine
Hepburn

� em ;..

- VistaVision
e

Melrocolor
.

D. E.

, �em

Cin�maScope e
. Technicolor

.'"
,

\ S IA
-'

-
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lIGEIRAS lPREClA(ÕfS Sô'BRE'O'CER TAME HÁ POUCO TERMINADO -:- ÀS -( 'R!EDENCIAIS DO HERCOLEO�;I�GU�IRO(
.

·'DO FIGUEIENI·RIRA MERE(ER TÃO GRANDE HONRA- NILSON, DO AVAí, O NOMERO DOIS.L COMO fORMA��� �
MOS O,�'S(RA'(Hrr,.DO C1NPEOIATO

se 'destacaram p41a.r:.r-egúlári<Úld�
. .".(0,

.de seus- desêlJip'eJihos, a»lIlm
"

como o· A"Vãí qU� l�"e:no ",ri't�ia'; '.
Nilson s�a .flg,;rá'��'., saliéd'ie,

'

,

""""',
-

I ",,,
" .: I,.: : �,"

pelo seu. grahd� .empenhé, idlispn-
sição de lu11a':e técnica' àpurl(da.
À�sim, j)cide-sé aporltar Nfl�on

,

,
" /

como, o': craek _ número ?ois 'dQ ....

certame., '

.

,

'Wilso�; ..O$p.ir."Erll!��, Walmor,
Djalma, �D�d�" ,;B"e4;inhó, Cláudio,
,Lo19,. �e.l:ei'éca, ..

i Marréco, Oscar,
R�·drig\l�:?',\l,\L�lo estiveram num

indice que,.. ,p�e ler eonsíderado
bo�) JufiJi'ho, \(\0 fôsse .lua de

,sastriÍda. atuação 'it� pugna final,
teriÀ "o seu ,'Iugarzínho' entre os

destacad?·�.
,,�o Paula .Ramos gostamol de'

Valé�io, Sombra, Ailton, Nery,
Leibnitz; _1l',.Zilton, enquanto qu�
no rBocãíuva '�iveram maior des- I

!�q�e' Márl�o, Znck,y, C�sar, Cario-

O VIGOROSO BACK T-aOA, '4 Dlar.cha do· C8,lp·enlfoto I Ca.:d" "Ia,.• /Etet:���::�::::
CRACK DO CAMPEONATO

,

"r�) ·s�.!;�nd"l1·d�. po:r Noé, Itama�
RIO. (V.A,) - Com os JogQS

d ,1ft boi' H' �8
Mi

(l\fadUl'eirat.:'lú,' Jogo,�
..

,:,.;,. '2,7,
e.iMari.l!hg:' No ·Guarani, os me-

real izados domingo está encerra-

e
li"

'e
"

8
I Mauro ÇC. do Rio) 15,'jogos ';,:. �27 lhbrés, h:ralD, - .Enfsio, Zezinho,

.•a a nona rodada, marcada pela
. '�!IC,' '� i PRufcIP;US' l\.RTILHEIROs- " C��ii�hg;, B6berto e Hamilton.

:��l�::la:� :�::�:de��ll:s�ot:��� : '.� ,"
"

-, ',
•

•

'

• I ���o (�i::::�:�) ',�:'�i��:': .�6 �:Ir!�It:���;�iill:::'·eV����at:.:-
4'9. p�r, 4x? O !!.?�r.. � _Vasco d.,a

"

' ..'

(América) -
•.•.. , .... , ... -:-Ú' .l\_góra" farj:Inol' o' icratch do

':;ama, aumentou.va. sua vantagem [ogos, 11 vitórias, -4 empate. e 4'8 co�tr� e o déficit de 21 goals. 15, derr�tas; 7 ponto. ganh,os e Lua (Po.rtuguêsa) ;e 'Quil- ,,'"'! � .�'�!!i�0.,Il'&t�;:fi,li-19). I�jaJm'a (]'i-

:� �\;��e:l� .�\�on!%s" }!��p"��iE_g.:. 5, 'de,!.Fotas; �.6 P9PtO)!, g��h� 14 "),�:�.)��?:::::- �tDp�E!�;'-"ç��_ �8, .pl!t�§,; ,.,,"�o.., _
g0l!l$ 'p�!!,-,514 �·ent�nh�,(l!�ta��'7.<;,�1'�i l��'g�ei:r:e!lS�j.i�" -Osn..l.' ,�!,:iltuCirenie)i'jl.""",

::'. ,'.,n1lt:' �Q..,püQ-'nu!>��,"Cà.n:·:.r_s",h'()'l'l-. pei-d'idos; -i45 go�ls pro, '2(Vêõritrà 20 Jogos) 5' vitórias, 2: empates e" contra' e Q de-ficít 'de 89 �oaIa. Moacir. (Flame'ngo) .e Pinga Trilha (F�gueirense); e Juarez
'f.a1\-. de· fav'ol:ÍtisinO' P!lra. a::'ccori- e o saldo de J.9 :goals. 18 derrotas;' 12 pontos ganhol e' ARQUEIROS 'MAIS VAZADOS I. .(Vasco da Gama) 12 (Bocaiuv'ai; Valé'rio, (Pailla Ra-
'quista do título .máxi-ril(}�,da, tem� 4:0 lugal' - FLUMINENSE, cQm 28 perdidos; 25 goals- pró, 43 Valter (Olariai 15 jogos.,.. 44 Didi (Bgtafogo) Cabrita mOS) e�·:baI6. (Avai), Wilsol!- (Fi-

- De Narden, Holanda. infor": porad!l' de' 19l?8.' 20 jOg'?�I' 'fl �itória_s. 4 em,pate., e. contra e o de·ficit de 18goals. '

I

Antonil,l�()<' (I!lWt,) 18 jogos .. 89
. (�ons�cesso e Genival- I.gueiren.ek ,Nilson Ava{)�"'Rodrl�

ma a United Presª International :'RESULTAPOS DOS JOGOS 5 derrotai; 26 p'onto,� ganhos e 14 12.0 lugar - OLARIA com.. 20 Zé Ma·ri'!. (B·olliué.) 17 jogos •• 8a di! (S. Cristóvão) 11 gues (Avai), Oscar (Avai) e

que a nadadora hQlandesa Tineke A� pelejil' da ·rQdada de núme- pe'rdido·,.' 32 ;goals'-'p'l'Ó;" 17 cóntTá, jogós, 2 vitórias. 3 empates e' Hüinberto (S. Crist.) 17 jogos. 34,
,

(Co�t. na 2.& 'llágina>' Erasmo (Figueiren.e).
�agerberg, de 17 anos,,' fez a ex- 1'0 nove, tiveram .os seguintes te- 'e o saido de 15 goals. : ,- , ---- - __ ._- --,_ .. , ___

·traordinári.a marca 'de 2'86,"1/W, ·.ultados. 'Flamengo 2' x Bonsu.., 6.0 lugar - BANGU cem.:.20,
....�":'� �t / ; , ,., " ....

/para os 200, iri'etro. nado borbo-;- cesso 2' - Flumineme 4 x Por- jogQs, 7. vitórillS. c 5empates e. ,,8 .,J. ,.,

Is,ta, porém 'a, mesma não poderá' tuguesa O - Vasco da Gama 4 x derrotas;:_19 pontos ganhos e 21 ;;rl p
ser homenagel!:da como recorde Olaria O �,Bãngú 3'x São 'qris- perdido,s;' 16 g'oals pró; 27 cQntra

mundial, de vez que foi di.putada tó"ão '1 e Mad,ureira 2 x Canto e o de�icjt de 11 g�ah.
c,em piscina de 25 metros. _. do Rio l,. 7.0 lug�r - SÃO CRISTOVÃO

,

,

"

I
- O Wanders, ,de Valparaiao, COLOCAÇÕES DOS 'Cq,JBES com 20 jogos, 7 'Vitó,rias, 4 empa-

acaba de .agra\·-se ,pela primeira 1.0 lugar - VASCO da' Gama tes e 9 denotas; 18 pontQs ga-

, vez, campeão de:'futebol do Chile. com vinte jogos, 14 vitórias, 4
- Cêrca de 85 'barco. entre empates _6' 2 derrotas; 32 pontos

americanos, . alemãe., uruguaios ganhos e oito perdidos; 50 goals
argentinos � orasileirol estão ins- pró 23 contl'a e o saldo de 27
cri tos pai'a ii' gigantesca

"

Regata goais.

Bons el i.mcntos individuais a-' tre os elementos que privaram fissionalista de 58, não hesitare- e mais lutador, aptidões que ad-

presentou o Campeonato Citadino' em todo o' certame pela regulnri-
f
mos em apontar o zagueiro Tri- quiriu não com pouco esfôrço, re

d�, ";Profissionais' recem-findo e
I
dade de. soas atuações. i lha, do Figueirense, como o crack 'Velando-se persistência e obedi

OQ qílal conquistou as honras de "O ESTADO" que é o jornal I do Campeonatcr- E "apontando-o ência ás inatruções do experi
campeão o Figuéirense Futebol da cidade com maior presença aos como o l'l\ais regular de 58 es- mentado "crack" Nelson Garcia.
'élube ao levo I' de vencida

' I,-. T 'Ih f'
.

t" o espetáculos fntebolisticos d esen-
I tamos fazendo, jl}stlça aos seus ri a 01 um glgan e em

-Aval na pugna decisiva pelo es- rolados no velho 'lStadiUI11" da !lotáveis ll1érit�s de "foot-baller". quasi todos os jogos 'do alvi-negro.
core de três tentos a zéro. 'Praia de Fóra possui as creden- 'Realmente Q' jovem e herculeo Duro. sem ser desleal, vigiando '8

Quais foram as f,iguras de maior ciais necessárias a um julgamen- back teve, -no certame há po'uco, Cada instante as penetrações dos
-ealce do Campeonato?

.

to imparcial sôb re o assunto. --<.__el;lÇerrado, 'uma' "performance" avantes contrários pelo seu se- xímo ano. será a 'sua consagra:_-
Todo Campeonato tem o seu

I
Apreciando as condutas dos ra- digna dos louvores mais entusiás- tor, não lhes dando tréguas, sen-

,

ção no' pebol de Santa- Catarina,
crack que póde ser apontado en:" pazes que fize:l'am: O certame pro- ticos, Nunca o vimos mail técnico do, por assim dizer, um linpador O Figue�rense ,têve valores que,

de área ' emérito, o gigantescó
"player" atingiu a" sna "melhor

forma técnica e f��ill,a;.E .não b,a:-
verá exagero algum se' o -apontar
mos como candid;to real á posi
ção de back centr�l, . :Íl� s'ele�ão
barriga-verde ao prõximo .<;am
peonato Brasileiro

, de. Futebol,
marcado para novembro> do pró-

DE 195 8

:i..�;!p�

��lTi[IÁS

Oceânica
"
"Buenos, ,Aires-Rio",

mal'cada para o próximo mê. de

janeiro.

com 20 jogos, 8 v'itórias, 2 empa

tes e. 1<!_ derrotai; 18 PQnto� ga"
nhos e 22 perdidãs; 87 g!lals pró,

nhos e 22 perdidos; 28 goals pró,
39 contra, e o deficit de· 11 goals.

7.0 lugar PO·RTUGÚESA

-; B_OTAFOGO2,0 lugar com

�o jogos, 12 vitórias. 4 'em'pate. e 45 contra e' o deficit de 8 l;oal5.
4 denotas; 28 pontos ganhos e 12 9.0 lugar �:<CANTO DO RIO

- Evaristo, antigo craque do perdidos, 50 gQals pró., 25 contra com 20, j�g�S, 6' vitóTias, 2 ,empa-IMadureira e do Flamengo, co�o e o sl)ldl! de 25 goals. tes e 12 derrotas; 14 pontos ga-
é publico,' milita hoje n� time 2.0 lugar, -' FLAMENGO com nhos e 26 .pe'rdidos; 25 goals pró, '

do Barcelona; uma das gran'de. 20 jogos, 12 vitórias, 4 empates' 48 contr,a e o deficit de 28 goals. I

lP.� iugar BONSUCESSO ,
com 20 .jõgos,' 4 :vitó'rias, 4 �mpa- :
tes e 12 derrotas; 12 ponto. ga
nhos e 28 perdidos; 27 g�als pró.

I

e 4 derl'otas; 28 pontos ganhos e

1� perdigos; 55 goals pró, 22

contra e.o .aldQ de 33 goals.
4.0 lugar,"- �ÉRICA com 20

e poderosas ol'ganizações espor
tivas da Europa. Evaristo' é um

áutentico Hd,er na ,Espanha � na

quela bela e industrial cidad� ibe

rica, Mas o que' poucos sabem 6

que Eval'isto ê hoje o líder dOI

:I>,r�ilheiros ;do campeQnato e.pa-
�hol. e.tando mesmo ii ,frente de,

'Pog.adore� :c�ns,agrados mu'��l,..
,

,

mente como Di Stefano� Kubala e

o brasilllirissimo VIl>V�, e,ate ulti
mo� ce:ntrQ-avante do, lelecionado

braaileiro' que disputou o campeo
nato mundial realizado na Suécia
lrtcentemente.
--A rodad,a de número dez dG

returno� penúltima do càmlle�� A família de Luc'Y Stodieck agraaece as manifesta
nato, marca as ,seguint�. atraçÕci�: çõcs de pesar recebidas por ocasião de seu falecimento
� sexta-fe'ira, à noite, no M-;ra- e convida para assistir à cerimônia religiosa que sel'á

c�n�: - Fluminense � São cris-" reali�ada �m sua memória, na Igreja Pr�testant.e Lute
to'Vao; sábado à noite. no M!lra- rana, sita à Rua Nereu Ramos, no DpmIDg'o, dta 7 do
canã: _. Flamengo. x �mihicà;, r_olTente, às 9 '�oTas, após o culto do 2.o,advento.
domingo, _à tarde, no Maracanã: '�Antecipadamente agradece a todos os q'ije comp13.-
- Botafogo x Vasco da Gama;' em J'(;.cerem a e�te, !lto religioso.
CÓSIllOS: - Portugues; x' .canto
do Rio, em Moça Boni_ta: - Ban-.
gÚ x Olaria 'e em . Teixeira de

'Castro: - Bonluces80 x Madu-

Sr. e.Sra. FúLVIO D'AVILA Sr.

,I
e Sra. Il,ÁRPERES PER.EIRA

DA SILVA ,Ipessôas de suas rela
seus filhos

HA'RPERES

Participam aos parentes e

r.ões o (ontrato' de casamento, de
MARIA APAREGIDA e

F�orianópolis, ·4,12-958

L U C y

reira.

paraEstágio, de 11 me$es
Cunha ,e . Boabaid

- "Título. não le festejam por Altamiro Cunha,' o "row'er"

, i�te·�iPação. O campeonato ainda
que até 'há PQuco defendia '0 Clube

nao' terminQu
•

e, portanto, .ó· po-
I
Náutico União, de Porto A:leg!e,

demos nos coí18idel'ar campeões transferindo-se para (> seu antigo
após ,a decisão fil'lal. Nada de,fes- �I.ube, o Riachuelo, e Osman Boa
ta antecipada". Esta' declaração baid" que acaba de retornar ,ao
foi üita à reportagem pelo trei- CI�be de Regatas Âlao Luz' após
nador Gradim, do Va.co".

temporada de um 'ano nQ- Vasco,
do Rio, ao que ,soubemos, terão que

cumprir o estágio de 12 me.es

previsto em lei a partir d,e 24 de

outubro último, de forma que 10-

mente jlllderão competir no Cam

peonato\ ·Catarinen.e de· Remo de

1959.

.. '

'.' \ " .;,� j-
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.'

OAb I
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"

c,enkd t;U�( 1t!U
l:��L;:t;" de félbricdçã,:)

llEVENDEDORES ,-:

MA&�Z�tlf H-Of',CKf
RUA F;ELIPE :SCHMIIYf

SANTÁ', . €AtARíNA'
•. ':-;, __ �' � I" .,".� �

: A iV tI .S:, r,r, A,"'
CR$� &:so,6�QO ·i ,_., '�

.
'�- �'-'hU"

,"-

CR$"'623�OO ,

pora homens,

--
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'A BASE DE' MODERNOS ME'TÓDOS:

Im�ortante convêniO' vis� o �esenYolyimeDto �a Dlo�erDa
Falando perante, técnicos,

'

'1· II'
"<:'�"

� t
· ,Granja para -testar os tipos

avicultores e jornalistas,'

y C
! de ração que fabrica e, de-:

terça-feira" últimá .na As- I U ura a arluense pois. entrega-la ao consu-

sociação Rural dê Flo;ianó'-
'

mo, Aventuou-se aqui em

polis, Mr, Fra�k �oore, As- I ,

,

'

Santa Cátarina a ideia, com
'sístente Técnico em Avicul- ; a presença daquele técnico
tura do Escritório Técnico americano, do Govêrno do
de Agricultura Brasil-Esta- A avicultura nos Estados Unidos cresceu fenomenalmente, tor- Estado construir uma Fábri-
dos Unidos, discorreu sôbre ca de Ração. Entretaritó; co-
o Convênio a ser firmado, nando-se a terceira fonte de renda dos avicultores daquela gran- mo a ação governamental
dentro de poucos dias, entre está limitada ao estimulo, e

os Projetos 42 e 17 e a Se- de Nação amiga - O ETA� através do Projeto 42, está traba- e viável: uma comissão de
cretaria da Agricultura. O lhando em outras Unidades daFederação _,

_ Inadequados os'
.

técnicos irá ao encontro dos
Convênio em aprêço visa responsáveis pelos Moinhos,
desenvolver a' moderna aví- I atuai ... métodos da avicultura brasileira - A presença de técni- explicando as razões e cs
cultura em Santa catarína, inegáveis beneficios que ad-
a exemplo do que vem ra- I cos americanos �m nosso País não é para ditar normas e, sim, virão com a adoção do mé-
zendo o Projeto 42 em ou-"t

. " .

de' b
. . h' ,

t d
.

todo americano. Itras Unidades da Federaçao, i
razer a experrencra e um" om vizm o que se ornou po eroso-.

O conferencista explicou, Granja de Demonstração ,na Fazenda Ressacada _'_ O que disse,
- MI', Frank Moore, que fa-

ínícialmente, .a
, razão da'

lou em inglês, tendo comi)

presença' dos. técnicos .alíl].e- : na Associação Rural de Florianópolis, Mr. Frank Moore, As- tradutor o dr. Haroldo Vas-
,

B
�

I
concelos, Chefe da Divisão

ricanos no rasíl, frisando
sessor Técnico em Avicultura do ETA Brasil-Estados Unidos. Técnica e Assistente Diretor

ser um _bom vizinho' que se
.

,

de�en-v.ol.veu, tor-nou:se po-I Reportagem de Fernando Souto Maior
'

�fd:J�je�e 42pr�:�v�for!�
deroso e, agora, esta dando _. •

'

i t f h d ,. d t d deí I f f d b t té
.

a mão ao vizinho mais rra- �ao. a, concorrenc a c9m a I me� e ec ,a as no gan- I o a pon o e eixa- o e·
_ ranco e a e com os ecm-

co, afim de colocá-lo em
íníeíatíva privada,_ cheg?u.. nheíro, �ma _

vez que em, chado, sendo
__
necessário cos e avicultores presentes,

igualdade de condições: En":' se a uma concl�sao: �rátIca nosso .Pals n,ao . existe frio
I mantet: as condiçoes de sau- debate êsse que foi de gran

tretanto, isso não sígnífíca se l�var, e?l consíderação que capaz de pr�Judicar as aves. de � VIgor com que nasceu, de utilidade para os presen

que êles se encontram em
o pl�r ínímígo das ave�, no Quan<;lo .�ao 'se atrapalha explicou- Mr..

Frank Moo!,e. teso Antes de sua partida.

nosso País ditando regras e, Brasil, e ,? calor, que llmita a Nat,ureza, ela desempenha 1 RAÇAO. 0U;TRO para o Rio- de Janeiro, Mr.

sim, cgmo bons víaínhos.] a produção aVlc�la, poden- 'll!ll papel_ de excepcíonal ] 'PROBLEMA- Moore visitou a Fazenda

orientando nosso povo ba- .do-se .mesmo eríá-las so�re sígnírícação para os pintos I No que se ,relacio�a com Ressacada, onde escolheu o

seados: no .que aprenderam árvores, onde �las obtem que, sob � açao dO, calor, f1- • a raçao avíeola, _
dísse Mr� terreno para a construção

com a longa experiência. melhores condiçoes para . c�m ,desvItalIzados, O pínto Moore, �os Estados Unídos da Granja de Demonstra

Mostrar. o 'que fez nos Esta- produção do -que hermetlca- nao e extr��mente delica· todo Momho po�sue uma ção.
--------------------

�!4���f.ª:���r� No Brasil, em 1963, VIII Conferência
��uw:�i�cn!�i::q���ar�:�= Internaclll n I de' Le'pra

xo, João Batista Risi, Abraão

do no Brasil, e nunca ditar ' IDa -
Salomão. Compareceram

normas,.'''A àvicuÍtura", cÍis-
"

,

•

:à�d�a �!��u�.ae��.s, c���:t
se Mr: Frank Moore, "cres- -

.r;r Eli�abeth MacLean é uma das muitas Jovens dos Estados
ce fenomenalmente nos Es- RIO, 4 (V. A.) "Em balho exaustivo, firmaram ríal

'

para estudo e pesquisa. -dente.da Assocíação �e Com- U.n�os _

que se especializou num serviço da mais alta síg-
tados - '!Jnidos,

'

- tornando-se 1963, no Brasil, será realiza- os novos rumos da -cíêncía Os países banhados pelo bate a Lepra, d.e Sao Pau- nírícaçâo para a sua comunidade. A mulher amerícana
a terceira' fonte de renda do o 8° Congresso Interna- Ieprológtca" adiantou ainda oceano Pacifico, mais rude- lo, � ª' sra. EUnIce Weaw!!r, esta presente nos, magnos pr?blem�s que dizem respeito
dos agricultores americanos, cional de Lepra, o que, sem o prof, Oreste Diniz, que mente castigados pela .han- presidente da Federaçao ao bem estar do meio onde VIve. Dedicando o melhor d('
o mesmo podendo acontecer dúvida, representa um fato esclareceu: senose, se ínteressam, de Brasileira das Associações s�u eSforç,o para tornar cada vez mais melhor as' condi ..

no Brástl"; Para atíngír vês- expressivo, porque isto é o I "Assim, por, exemplo, no maneira particular, em (,)r- de Combate à Lepra. 6 prof. çoes da VIda .h1:'mana nos mais diversos setores, ti cha-
P obj.etivo, o ETA' criou ,I) reconhecimento de que 0 terreno que mais de perto ganizar programas baseados Orestes Diniz ontem mes- mado s�xo frag,ll na terra de Tio Sam ficou notabilizada
rojete 42 para auxiliar 'a Brasil se encontra em posi-! nos interessa, ..que é o da nessa profilaxia ativa, úní- mo, em companhia do dr. pela açao constante no que diz respeito a uma vida mais

-avícultura brasíleíra que, ção de relêvo nos assuntos
I profilaxia, ficou definida ca compatível com o estado Adelmo de Mendonça, díre- agradável, e m�is segura.' P.arte do trabalho de Elizabeth

sob condições da mais mo- referentes ao combate ao Que sua linha mestra de .econômíco dos diversos paí- tor do Departamento Na- M�Lean e re�lIzar leva�tamento das condições de tráre
derna

-

técnica de desenvol-, mal
.

de Hansen" - disse o trabalho deveria ser o tra- ses, realizada dentro das cional de Saúde, se, apre- go e dos Iocaís de estacíonamento da cidade de Chicago.
menta, poderá ocupar lugar prof, Orestes Diniz, diretor. tamento extensivo ao maior melhores' doutrinas cientifi- sentou ao mtnístco Mário �em sempre, como se pode observar. peíãs dinâmicas atí-
de destaqlle. Torna-se, po- do Serviço Nacional de Le-l número posível' de doentes �as. Em repetidas trocas de Pinotti. 'IIdades �a. jovem Elizabeth a mulher é frágil. "'.:
rem, il'nperioso e inadiável pra, do ministério da Saú- :mo, por exemplo Hawaí, idéias, que tivemos com le-

mesmo, um trabalho alta- de ao regressar de Tóquio, contrem. Nessas condições, o prólogos de diversos países, O t
·

d d
-

· -_-
menté racional., A em vista' onde chefiou , uma delega- isolamento físico dos hanse- pudemos verificar que o sis-' POr uni a e's comerc Ia'lsdos problemas que não são ção de especialistas brasilei- número possível de doentes, tema de contrôledomiciliar'.' , ,

poucos, �como produção, ros, que participaraI? dQ 7°

I
va no passado, ficou defini- da endemia vem sendo tam-

transporte, frigorífico, ar- Congresso InternaCIonal de tivamente restrito a casos bém por êles praticado, co- MODIFICAÇõES NO REGIME Federa"'ão do Comércio de Santa t b"
'CAMBIAL O

� oques qüe a arrot!\m QS arma':"

mazen,ame,nto, sele'ça-o gen,"-' Lepra, realizado de 12 a 19 muito especiais" mo, por 'exemplo Hawval, - Diário Carioca, Catarina, o endere· ...o aCI'ma rela-
.. - d 5 d

� zéns, comdm«lnsos ônus de arm.a-

tica, �tc, _Ê. certo. que ,ês.se- de novembro passado naqUE;- "A experiência do 'Brasil, Venezuela, Martlnica, Afri-, e, e outubro dêste ano, publi- ção' de' firmas que desejam lmpor- zenagem, depressão aos pl'eços'
Processo de desenvolvimen'- la cidade','

- ,

onde essa mesma norma ca Francesa México Mada- CoU o texto das InstruçQes nr.. tal' artigos brasileiros. ,Tambéln d. , ,
f 166 167 d SU'MOC

nos merca os mundiais e ameaça

to d�morará, mas 'não é im·- "Os mais' credenciados es- de conduta v�m sen�o exe- gasc�r, Mal�a e oU,tr?s". I e, a ,��ter�i- há relação de firmas, 9ue «lxpor- da deterioração do produto, Anun-

possível. - p,?cialistas, de quase todos cutada há tres anos, 'mere-; A delegaçao brasileIra era nand.(l,lmpQrtan�es .

modlÍlcaçoes tam pl'odutos seus para o nosso cia-se, entrementes.a vin'da ao

A maneira' àtual como 'se os paises do mundo que lu- ce exame cuidadoso' pelo i ;alinda integrada pelds drs. no regIme cambIai vIgente,. I país. Brasil de element�s d� _delega-

pratica a avicultura brasi- tam contra o mal biblico" Comitê Técnico de Epide- '.Joir Fontes, Ernani Agríco- I �ss:s .reco�tes se aeham à dis- . COMERCIO COM PAISES CO- ção comercial soyiétic.a 11.0 Uru

le.ira não pode, em absolu- dUTante uma semana de- tra- ! miologia do C ong r e s,s Ci; Ia, - Francisco
-

Rabelo, Ru- pOSlça,o dos ,?te'ressados na _Con- MUNIST*S--- A Superintendên- guai, _ com a finalidade' de um

to, proporcionar ,franco e

-

I que nela encontrou I11ate- bens Azulay, Josefino :Alei- sulto�,a, JurídICa da Fede;açao do csia da .Moeda e do Crédito SU- reintercâmbio' merca'Dtil ef�tlv(l_
decisivo aperfe;çoamento: I���I.P�'�

',.Comer�1O d�. Santa Catarma, nes- MOC, em sua última reunião, de- com a URSS. '

-_

SIT10
.

NA COLO'"MBIA I
ta Capltal, a rua Saldanha Mari- cidiu que o Brasil deve comerciar

Entre -

os principais proble-.
.

'.

. _ .

nho, 6, edifício Scheidemantel. com tôdas ',as ál'eas do mundo
mas, Mr. Moore enumerou o

-

COGNAC DE "L A
' CONGELAMENTO DE PRO-

,
- ,.,,'..'. A G & FILS" sem outra conside'ração qual er DUTOS FARMAC

maneJ<;I �e a melhoria dás (C"htinua-ção da La págin.a) I
do antIgo dItador. .

- A firma Beltrimex S.R,L. 8 � senão vender s;us r d t
qu

,
. EUTIC�S - O

,condições ·para que'_ as av�s Nos grll:ndes, e ge'niais fil- disse' "Vocês sabem qual é seu Foi no, sábado dia 11 de outu- rue de .La Michodiere PARIS ' , IP o u

��
a Presldente'.da COFAP assmou, hã

possam produzir ,Cdnlo são mes qe Carlito.s' há sempre deVer:: o mêsmo de 10 de maio a'o óro que' 'o gener�1 r�formado Ro-' França produtora- do' �ognac en: quem qut,ser comprla- os, medlantAe Idias, portãria' mantendo estabili-

capazes D'
.

d 'm crl'tl'ca mord nt e fer'
, "

P' 'II
' , t' h " ,

. pag_amen o em qua quer moe a. zados em todo o te'rr'to'rl'o nac'
, ° mesmo mo o u a e e ma ano passado", Esse foi O dia em as, IDI as, cUJO regIme ID a' eplgrafe deseja com importadores d

,-

,f' t d 'I ,',_'
I 10-

como a conduta humana de- à policia. que se produziú a greve nacional sido derrubado por uma coligação
I
do ramo no Brasil ,'-. 'decl�daob °tl• 0Qm:a.. at apos prf� onhga- nal, os preç.os dos,.produtos far-

d 9001 d "d
". os e a es, uan o ao ca e ou-' macêuticos e

-

s t t d
.

peno e� 10 as c.on.dições do Em. "Monsl'eur Verdonx", que causou a queda de ROJ'as Pi- de hberals e conser'va ores, em 10 EXPORTAÇÃO "DE. PASSARI dâ
'

, '.. � o CQUS an e;;, os
,

,-

,-' ve concor !fCla com que SuaS ven- cat'l r t d lab- t-
melO 10% da herença a por exemplo, os agentes da nilla,

" de maio de 1957, voltara a Co- NH.OS PARA A VENEZUELA _ d -;r
� a ogos., e, _.Is as ,os ora 0-

bo'a aVI'cultura depende 9'Oot() I' b' " , d' '1 d f O "d
" ,., ,

,

as ·u_evesselll· ser au!nent-adas de rios proilutores :-ap'í:õvadõs até 31
" lei isolam um quarteirão in- LlC'l'as Camargo pediu ao povo om la, para, Isse e e, e e!l-, COJtl1U'CIO e' passarmhos brasl- t;j d'" . _

'
. �,", � , ','

das condições do meio de 'teiro, de' arranha-céus, para. que defenda o regime democrá- d'er sua honra" contra os 'ataques 'Iehos está interessanílo .aos im-'
mo_ o, a ImmUH .os grandes es- de .outubfO'-do 'COl"Vente ano,

10% da hereditariedade. Sa- prenderem Q terrível fascino- tico e prometeu que o govêrno e
.

'

I portadores da Venezuela, A' firma
(.

"

A
'

,

tisfeitas - as condições, as I'a, cujo hobby era a extinção as fôrças armadas farão tudo o que' el'am, lançados contra êle, Es- I ANIMALlâ WHOLESALE DIS- . agarro com rsênico. pode' 'causa-raves prod1,Jzem em maior sucessiva das própria. esposas. _ que estiver a seu alcance para im- se regre�so teve n autorização do TRIBUTOS, P.O, Box 92 - Ca-

escala do 'quê a calculada Apertando o éêrca em tôr- pedir que se turve' a normalidade govêrno colomoiarió, Ao mesmo I racas - Venezuela -deseja 'impor� ,(a"nce-r 'pelo avicultor, no de Verdonx, ,a policia, em, ou se restabeleça um regime dita- tempo, o Senado intentava contra tá-los,

GRANJA DE DEMONS- grande estilo confina o' seu' torial. o ex-presidente uma ação judicial, I FIRMAS QUE I1ESEJAM IM-

T:ij,AÇAO esconde'rijo 'a um quarto de Também pediu a Igreja que por abuso de poder,
_

_
PORT�R DO BRASIL - Há, 'na

O Projeto 42, com a cola- hotel - fQrtemente trancado. exorte todos os.cidadãos a defe'nder

boração da Secretária da
'

Processa-se, então, arrom- J sistema democrático e', dirigin-

Agricultura e do Projeto 17 bamento dessa dependência, do-se às fôrças armadas," disse-'

fornecerá assistência técni� E Verdonx, que pessoalmente lhes que todos os colombianos pe-

ca necessária à construçao auxiliara a policia a reduzir o 1em outro sacrifício outro trabalho

de uma Granja de Demons- cêrco, é quem, com m.aior e'TI- Juro, outra ação para salvar 'a

tração, a ser localizada na tusiásmo, .ajuda a arrombar o· Constituição,
Fazenda Ressacada. Essa quarto - para que se efe- Foi às 23 horas GMT que .0 ex-

Granja terá como Objetivo
tue a sua própria prisin!. [lresidente Rojas Pinillas saiu

verificar os resultados e lo,
* * 30b escolta, d.à ca;a do general

go em segUida, trans�ftí- * Jaime Polania Cuyo, Qnde residia'

los aos aVicu1tores, pois, dis- Essa passagem do filme de de'sde seu regresso a Bogotá, em

se Mr. Moore� "o homem po-
Carlitos foi relembrada, sá- outubro passado, .Escoltado por

de duvidar do que observa
bado último, pelo deputado patl'ulhas -da políCia, foi conduzi-

do que ouve" mas nunca d� ,Caruso Mac Donald, logo após do, para destino desconhecido. 'A

que êle exe,cuta com as suas
o discurso do sr. Irineu Bor- prisãô de Rojas Pinillas segui-se

próprias m�os". A Granja nha'usen, na Faculdade de à comunicação feita pelo presiden-

demonstrará aloJ'amentos
Direito. " cQndenando a in- te da República, sôbre a existên-

, fluência do pode'r econômico cia de' um 'Icomplot" contra o

. ::��e c����rl�;6;�' dea..n:;:à�� nos pleitos", estado, "sob a direção pessoal'

NOVA .YORK, 4 (U. �.)

-I
gramas por cigarro, e apro

A ,e.xc.esslva co�centra9ao de ximadamente a décima pa!'-
. NA ASSEMBLE'IA .

a,ssemco ,nos, .ClgarrOI'! ame- te penetr,� é�OS pulmões.
fIcanos poderIa s�r causa Os�serviços de contrôle da

(Continuação da La página) I da ban�da Pessedista _ ocupou.
-d? aumento d�s casos de aliment!içãi:> e dos .produtos

Est.ado aprovou sessão hoje roque- a �ribuna para reportar-se em
cancer do pulmao' - reve- correlatos estabeleceram

rimento autoria Deputado Anto- tô'rno do contrabando de automó-
lou hoje a Sociedade Ameri- que a quantidade de trióxi

nio Gollles de Almeida se'ntido for-, veis em Santa Catárina e' no -qual
cana de Luta Qontra o Cân- do de arsênico dos produtos

mular apêlo altQ espírito público estão envolvidos funci�nários es-
cer. absorvidos,pode contaminar

vossência afim sejam tomadas
-

taduais, como o Fiscal
-

de Te'rras' Segundo relatório publi- um homem apeMs 'na 'Jn'o
providências Ipara criação e ins- '-- Fernando B, Fernandes e o

cado ,em seu órgão --:- "'Cân- porção de. três microgramas.
talação uma agência Banco Bra- Delegado de Taió _. Sr, Quintino c�r':_ -. a qu�ntidade de 9;r- ,O arsêpico -é .considerado
si! em S�o Bento do Sul vg nês- Mafra.

.' senICO no.s c�garrOs aumen-, p�los ciêntistas' como' agente
t� ��taao vg já que se trat� nÍu-! O parlamentar pes.edi�ta ".11.- �o�, co�sIderave�mente, ,nos criador-, do, câncer no ser

DlClplO acentuado desenvolvlDlen-' viou à Mesa pedido de informa- UrtI;'ll;OS �5 anos., O relatório, humano.. ,O < aumento de "

to comercial V?' industrial e �grí- : ções no sentido de que sé1am' for- r�dlg!do poi' 'UI?
.

grupo de mortes. p�IQ .câncer do pul-
cola pt AtenCIOsamente'. Jose de necidQs pelo Govêrno do Estado cIentIstas amencanos, acen- mão, nos, últimos 25 anos,
Miranda Ramos - Pi'eside!!_te, os necessários esclarecimentõs.. tua que :recente estudo fei- frisa o-'relatôrio, pareceria
CONTRABANDO DE AUTOMO- , VOTOS DE' ,PEZAR to em c�nco marc�s popula- demonstrãr que existe uma
VEIS EM SANTA CAa'ARINA I res de cIgarros -comuns, pro- r�lação; éOm o aUmento do

O De�utado ?rlando Bértoli

-ISll'
FREDERICO H1j]_RONDINO V�lU, q:Ull a

_ cone�.ntra,Çª,() de teor do arsêniCD no fumo
........ �'.---- - L'EITE arsemco era de 45 micro- �mericªn�.,

�/«,;,:·.,/:,.t"<s.'FW��W-,· (
O Deputado Braz ;\.�e8 (P,!,B) _._-_,__, _

.

». :,•.,.<��.�
"

,

requereu aprova"'ão de um voto
.

.
... -- � ,_ .. :(-� '.'

. �;�:::�H::��i:/;:;:;. �!�'I��:!::��i:�,de::��r�a���:��: MELHOROU. M'ELH,OROUr, SIM
Herondino Leite - Diretor do A edição de O Estado, sabado 29, apJ;ésentou-se me-

Fomento Agro-Pecuário de Santa lhorada, Não ainda, como os seus leitores desejam, mas,
Catarina, com selecionamento na ,distribuição da' inatería e escolha
Fazendo o ,necrológio 'do extln- sele.tiva dos -titulos e sub-títulos.-Houve, como 'se viu, certa

to, o députado petebi.til.· eltaltoll- revelação de arte nó espelho da ptilneirà�e�u.!tiill:á' pagi-
'lhe as qualidades pessoais - lem- nas. _

) '.e:"
.

brando q,,� o mesmo foi' um dos Falamos em arte, por qUe é pr.ecisó" não esquecer,
,fundadores da Fedel'ação das As- que' como a fQ.tográfica, a gráfica é_ �rte ,pura,' capaz .de
'sQciações Rurais de Santa Cata- concorrer em exposições ao lado de quaisquer' outras.

Quer dizer que, agorf'v, com mais um' empÚTrdozinho,
tudo estará .comme il fault.

. - , '

,

O tipografo, o linotipista, o paginador,... o 4mpvessor,- "

como o revisor, são todos artistas d;a- m�SJna ,o.bra, cada
um no seu affaire, retocando, aperfel.ço�ndo para sair
obra dfO escol.

- -- \

A revisão contudo deixou algo a desejar.
No artigo de fundo, por exemplo, escapou-lhe. um

ediondo sem h e. no rodapé da ultima página, um prelt·)
(luta) por prélo (maquina de impressão) ;', um seu por
sem; o vocativo, senhores gráficos, sem as vírgUlas que
o destacam e a repetição do erro pas_sado de, guerra to
lou, A 'gueml, no caso, não' tolou, mas lnfeli2mente ato-
lou em sangue as' pobres vitimas de 93.

'

A expressão usada por quem eserevêu o rodapé foi
TALOU do verbo TALAR, porque· TOLOU não é' portu-,.
gJl�s nem do' Bt:asil, nem de ·Portugal.' .

- 'Tá'Jegal? �
_

,
- 'Esperamos que 'desta -feita a:, gíri� dlit pergunta

sáia interfoga;tiva' e ,não jnterjetiva como' a pretérita.
Agrícola Silvado· .-,

-,
.

J'ina_ (FARESC).
SRA. GUILHERMINA SCHMIDT

RAMos
A' reqúerimento do Sr, Laert

Ramos Vieira, a Casa. aprovou
voto de pezar pe,lo fall"cimento da
Sra, Guilhermina Schmidt. Ram08
- esp.ôsa do Sr. Aristilis.no_ Ra
mos.
Sôbre ,ambas as proposições,

pronunciaram-se fa'Voràvelme.nte
os Jí.der·e,s de diversas bancadas
com assento na Casa.
FIXA O EFETIVO DA POLICIA
MILITAR E DO, CORPO BE

1- ,-BOMBEIROS,' ...
.

'

A Casa aprovou, em , s�gunda
I discllsão, o Projeto de LeL104-58

I que filça II efetivá da Policia Mi.:..
litar e dó Corpo d'e BQl11heiro. e

dá outras providências,P�,R:A A AVICULTUR�Á GATARlNf.NSE,._'C0i\:t,O PARA A ,DE TO�O O BUASIL, O P,�OJETO 42 INAVGURA NOV_A li< I_>ECISrV'A FASE.

FLORIA�ÓPOLIS. SEXTA FEIRA, -5' de- Dezembro de 1958

JOVEM AMERICANA:E' ESPECIALISTA
EM TRA'FEGO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




