
Conforme ja' adiantamos, dev.ra' chegar?lfoje a fLORIAtOlOL�;' 'prtct
claro catarinense SEHADOR. NERÊU RAMOS...' #
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S. EX�:r q�� se . faz acompanhar de sua exma. sra.; .-",10 (06vair da Cruzeiro do Sul, que chega
ra' ao aeroporto HERCILlO· -lUZ" às 10,30 horas.

O ilustre .chefe pessedista, no ae,rollÔrlo"sera' cumprimentado- pqr
radores.
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mlgos, �orreligionários e admi-
"
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Producáo de'
,

Segundo um levânt�m�n
o da CEPAL, o Br3:,etl e o

.aio- produtor de Ie!f"0 e

rco da América Latma.�
.presenta, ainda. o' mais

mportantc program!l. de'
xpansão para os proximos

11�� 1!)55, a pr�dução .na
j'gentinl't, BrasIl, ChIle,

a(,Q:
I 1

-:!:����iva�'e�::eztlela ���' f;06��OOO t;. e na Venezue-: zl1�la _' 570.000 toneladas';, 'sil), a �rodução. siderúrgi-
1 156 340 725

'

55
e

'1 t
" "t 760.000 toneladas. � Chile _ 489 toneladas. �l'l Iatino-amerieana sera

l��la,das.·
e mi

,o-II "

egundo os, diver�q� pro- ! Ca,s�' se confirme'tll'. as :{fi 1960, o dôbro da de 1955:
.

Nesse mesmo !i���as/de ,exP!1nsaQ, pre.... ,.prevlsoes expostas .acima enquanto o, consumo, no

. d'
smo ano .0. con- ve-sa q'ue a 'produção al- ·Equ.e poderão ínclusíve, ser' .rnesmo período' de , cinco

"umo e .aço em lingotes cancará 19BO 1"""
, .

,

atingiu no Brasfl á 180'0'0"01::0 0" I' çtara, e!ll . 'B aos'l se- u.Jtr3lpasst\ga. corno se es- anos, crescerá de 46%.
t I 'd .

.' '.' .:
gu n es n,IvelS: srasr -

> pera que ocorra com' o Bra-.' Embora "maior. produtor
one a .as " .na Ar�entHl.a a 2.00Q.001l ce tôneladas ; Ar- "

.

�>.;_---,......
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*700.000t;noChJle.a •... g-entJna,,- 900.000 t; Mó-

LfU'TA PELA PA�86.000, t : no México a ..
·
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M�NS1G�M ��M jMÜ�iS OU PUnlll JI��ENnl .

'MOSCqU, ,11 (U. P.)· _ 1'0 ministro Nikolai Bulga
A. União Soviética fez uma nin para uma conferencia
outra investida na 1- luta v- 1-: uprema chegou a W�shing�
rela paz. Acredita-se que ton, pouco depois .de ter o

foi deliberada tentativa pa- :h>residerite Eisenhower .lído
ra manter à in'ieia.tivÂ di- 'I"�

a mensagem' da União 'no
.. --_. --

, __
. _. �- - plomática do Kremlin? A Congresso.· • I
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de ferro c aço da Amêríea
Latina, o consumo "per ca
pita" dn Brasil é ainda
muito baixo, inferior aos

(!os. demais principais pro
dútores. Assim, em 1955,
enquanto o consumo, por

habitante era de 30,8 qui
los, em nosso país, a' A�
gerrtina acusava o índice de
87 k o Chile 47,5, o Méxi-'
co 35,8 e a Venezuela 127
quilos.

'soyiéticª,� foram princiPal-Ires; at. determínação
mente repetições de pro- Kremlin Em manter a mi

postas anteriores com a SI1- ciativa. A Rússia confia
,gestão adicíonal de uma estar em posição de, rei'tin
l eunião em Genebra "no dicar maior parte de crédi
curso dos próximos dois ou to de qualquer coisa ql1e
u ês. meses". A mensagem possa a.fr@uxar a tensão
orílhou pela ausência a.e internacional. Bulganin as

pt:.láVras" • violentas' 'ou a- finou a ultima comuníea
g-ressivas e de frases bêlí- ção, em sua. qualidad de
c�s. Uma breve nota, que primeiro mil'listro. M
se !reguiu à mensagem de método e e momento de 'u
Eisenhower, publicada no remessa refletem os ener
"Pravda" ddz que as men- g ícos métodos do chefe do
sag'ens de Bulganín fora:n Partido Comunista, Nikita
J?andadas aos 15 membros K'ruschev,' A rapidez :!lo;
ca NATO e a outros países preparo' contrasta' COIJl..jJ

RIO, 11 (V� A.) :,_ O ça d'e qUe o Brasil, que é (!ue dirigiram à :N'açãa manidadc. a) Juscelino' r.d-quir€ uma importância das Nações Unidas. A emís- prolongadas delibe:..a�
Presidente Juscelino Kubí- um dos maiores países do brasilelra, em nome

...

"dos Kubitschek." decisjva _
o problema de .sora de Moscou ínrõrmou tIos ocidentais e pare&e""fn':..

nschek respondeu (íntegra a. und.o, �",!á. sua valiosa I' povos da União ,Soviética, ' O TELEGRAMA l�HrI'lter a paz, assegurar ao �'iue a Se.iça e "várias ou- dicar claramente qUe 'KrUjil�
abaixo), em tom pessoal� o c:ontnbUI�ao· aos esfpI;çoS ao ensejO das comemora- SOVIÉTICO gênero humano ,uma vida tras, naçées'" que não inte- chev e o ministro do E�-
1elegrama que lhe envia- .;onjunto<; dos E)'stados ,com cões do Ano' Novo.:" K mens�gem. 'que- os srs. tranquila e feliz, livrá-lo g'ram as .NaçJ�es Unidas, em terior, Andrei Gromyko 'PatI-
ram os srs. Voroshilov, N. o objetivo de lpgrar uma

'

"Somos:, particularmel).te ,Kl'uschev 'e Bufga.n.in. en'- ,da sensação de inquieta-: l\<fosCOtf, espera agora qu-& r;aram 'ultimamente emiYe
Kruschev e N. Bulganin, ncbre fi:i.alidade . (a paz),' Lensíveis às pa:tavras com' v!aram ae presidente Rubi":' ção pelo seu porvir e o do o .Kremlin aguardará ao r.hados aesta tarefa. Am

respectivamente, Pres,id�n- (�ue cor!'e::!ponde aos ape'los (,ue VOSSI;tS Excelências :"e tschek? a seguinte, na Íll- seus filhos. Isto pode ser l!'enos até· q.u.e o 'Ociden e bos estiVeram ausent'es da

te do' Sevi'et Supremo, Se- d� t,odos os �omen's"., I referi��, R<: B�asi�, cuja tegra: conseguido, só graças aos tenha tempo para acertar o roda dos outros chefes
cretário-Geral do Partido E a sf:gumte, na mte- htuaçao lio a):l1blto mterna- "Em nome dós põvos da esforços unidos dos Esta- ,que 'aquivalerá a uma' res- de governe que BuÍganin
Comunista e Primeiro Mi- gra. a resposta do presi- ,('ional sp tem inspirado, União Soviética __pel"mita- (tos, esforços encaminha- posta coletiva às anterio- encabeça nas recepões diw

nistro da União Soviética, '[lente Juecelino Kubirsch�k lnalteràvelmente, nos su- nos, sr. Pres�dente, cum- dos ao desenvolvimento da j t's, notas soviéticas,. antes . p!umátiC2,s da semana pas
ao ensejo da passa�em do 20 ,t�l.egH!ma do� chefes reriores ideíàs, da paz entre r,1'imer{H-l0 Pessoalmente e eolaborac;ão frutífera entre qe lançar novas propostas. Eada. Os observadores da-

ANO NOVO.
..

'

.

I, d'JvletJcoR;' '2" nações, em vista do pro- transmitir ao povo do ,Bl'a- êles sóbre a ba.se dos prÍlll- . " .
(iui acham· que as' notas'

Os chefes SOVIétICOS, }1O., ",�prªz-me agz:adcce·r fi gresso materiaL e, espi!'�- E.i� sinceros votos de fe)f:- dpios c:1a coexistência pa- AA rapIcez .S0!ll que ag1l1 o sobre a �onferencia. suprf'-

L\\ueso�"l'el' ,d,o se�, tel�ram'l, rr�tJ,"ibuiJ;a yó�as ��celên-, tl11LI,.- da �volução _civ�li�fl,- cidaQe e próspero �no .No- df,Ioca que tem obtido at�al-1 go.verno sovletIco demons- ma os mantiveram ocupa-

l�.Et� a liegur.an-

C)!l,S a, ��l,n.,ave,l
.. _

men",sag.em., l_d,.ora,
e

d.'1
h;em,;,estl'J-! fi.à !In-' "O;, "'-- �'. _' ,

-

,,,' ;.l1e�\� uma a,mpla

ressonan_j'
':I�� seg�lUdo ,os ?b<tervade- dos.

.
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,.' :r;::ílses do mundo, _,
fara sua· �,

.

TERA' QUE PAGAR MAIS DE 4 MILHÕES DO IMPOSTO DE La no 'N1)�. n: R. G. ��;�o:sa ���;����Çã04��s ��:
.

" .do Norte, o govetnlador tados com o objetivo de io-

RENDA 'RELATIVO A 1955. �i��nl�t�ê��:::.rtd��:. ���rc��:�s;���� fi�:�id::�e�
RIO, 10 (V.A.) Se o 'diz respeito a" imposto de I respdridentc à multa de mo- }lleito ele-ltQral nos muni':; ;os de toctus os homens. a)

E.mbaixadcr Assis Chateaú- renda referente ao exercíç,io· r<.. ; ,Cr$ 457,00,. referente à cipios, ao mesmo tempo N, Bulgar:in. Kremlin, 31/
�)riand l1ão pagar à Faz·en- de 1955, '1(;res(;�da -de multas multa sohr" o imposto (2%) tom q.ue mandava sua. po- Voroshilov, N. Kruschev, RIO, 11 (VA) - Ap.ort.ou h.o, ·vié,tic.o "Zal'ja" que c.onduz ci·m-

',na Nacional, dentro ode 10 de mera c demais taxas. !
lei ,1.474.;

.

Cr$ 424.694,6.0, li'Cia c'Ometer toda sorte 12/57." je em Belém d", Pal'tl .o navip 5.0, tistas da Academia de Ciênr.'Hs

dias', qU2.tro milhões,· oito- A cobrança em questão,· 1'eferente ao ...
'

adi�ional de d,e violências, p,rocla�ava da- Rússia, que prestam ·sua LO_

centos e vinte e quatro ;mil, movida pela La Vara da FI'.-' 15%;, 'Cd� 42.469,50 cor- a vitória do seu partido lugosl'avl·a 'I·rme na· .11·nha de lab.oração a.o Ano Geofísico ln-

dnzentos e noventa e tres zenda Pu_hHca dó: 1.0 Ofiéio, r.esponGer,te a oU,tra m.ulta em 90% . cdaSo -co'munas ternaci.onal.

cruzeiros e sessenta centa- foi requElrida, pela De]egll-. aI' mora.'
'. riograndenses.

" , , Por ordem d.o govêrn.o esta,

\-os, ter:>. fob penhora ;;leu cia do Imposto de R.enda do A presente açãc;> executi-· A polícia obedeceu o não ._ adesão, dual,.a polícia não permitiu o

_palacete situado à Avenida Distrito Fe'deral, a, qual:' Va cor..tl'a o e�baixador As- governador: fez misérias. clesembarque de qualquer �le"

/ Atlantica, n. 2.406. já aliás, mandou escrever a divida ds Chateaubriand teve ori- Vários ch:des _ oposicio- BELGRADO; 11 (U. P.) da economia iugoslava, o
mento d.o barco - que é a pri_

sequéstrado pelo juizo da- na Fazenda, tendo o LO' pro-' l,:(:m pela declaração do im- nistas faram plresos e foi _ "As divel'gencias que vice':'presidente do Conse- meira uIiidade da marinha rus�á

Quela V?I'a. À importâncj4l- cnrador da: Republica, sr. posto de r.e.nda·.!lo executa-' altó o nÍ!mero de vítimafol (;xistem Entre a União So- lh'o -recordou que, uma co-
a entrar naquele porto - perma

,.•• I I ·'t· I I' d " 'necend.o ele a.o larg.o de Vaide
Firm,ino Ferreira Paz. 'de- do, em 1955, que 'tomou ,o ,da sanIta pOÚC18, ne e ne lCa e a ugos aVIa so- iaboração. "fecun a tam-

.

I'd ,J, d b t bil 'd ... .

t·
, cans, com policiament.o riglll'.os.o

terminadtl a execu.ção de' :i,ime'ro iJ�h8615/55, confor- mc UI a uma UJezena e re cer os pro emas 1 eo- ",em eXIs la com os palses em tôda a área litoranea.

prax!!. Coube �o :oficial tle' ,me consh dó processo n.
"

. feridos (' quatro mortos. logicos e que se traduziram oci-denta\.:l e observou a es- A bord.o estiveram apenas o

Justlça Tifo Pe'r:Eilra compa- 1:4.481-57, . ,Para o sr. Dinartc Ma- reJa· não 8.ssinatura da de- se proposito que a politica chefe d.o Serviço de Saúde dos

{e,�er ao pala'çetl:l d.'ó ':eID:b�i-' riz "o preço da liberdade daração dos 12 Partidos externa' da Iugoslavia era Port.os,.o Inspet.or de p.olícia &la-

xador AssiS .,Chateaubnand' Falando a Imprensa, so- é a
.

e.terna vigHânda... Comunistas, pelá Iugosla- baseada n.a consolidação da dtima, o delegad.o da Ordem Po_

,� proceder à in�iI?ação de bre o s')qnestro, <, o ofiçial polidal. "ia, não devem constituir :lua "politica de indepen'· ·lítica e S.oeiaI e .o secretáriQ da

rotina. Na certldao que o de Justiça Tító Pereira de- O povo potig,uar, -en- lm elemento de divisão, dencia e de nio adesão a Legaçã.o da TchecQ-El.osvaqu:'l n.o

8.erventuó,rlo apresentou ao ('Jal:_ou qUf'. ,dBU execução à tretanto, não deu E;oli- lJ.1.as um elemento de ap,ro- blocos antagonistas". Brasi.I,. sr. Hans Karel,. qU3 te,i

juiz' Rafp.l'! Rolim, em exe:t-' (I�ligencia judicial dê acor-, dariedarle à violencia. 'ximação", declarou Svetq- . Ein seguida, Voukmano-- a Belém c.om sua espôsa espcw.I

cício naquela Vara, consta do com o decreto 960, sen- Protestou. Rio Gi-anne é zar Voukmanovitch, vice- "i'tch anunciou que o go- mente para receber .o navi.o

O seguinte relato da desin- elo a provi!iência em ques- terra civilizada", foi slo- presi,dente -cdo Conselho da "crno de Belg,rado havia Em setembro, .o Itamara�i "o..
cumbencia de sua missão: tão destinada ao pagameü- gan popular. ., ... Iugoslavia, num discurso l'l'Opos,to aos Estados Uni- munic.ou a.o g.ovêrn.o do Pará ql1

"Certifico que em cumpri- to imediato ·d.a impo.rtancia E -quando as urnas fo-- hoje pél'ante o "Plenum" dos que o seu auxHio eco- .o barco,' s.oviétic.o tinha permis-

;r;eúto do presente mandado ,:cbrada (Cr$ 4.824.293,60) l'am abertas dentro delas do Comité Federal da Alian- ncmico seja doravante da- são para entrar no p.ort.o daque-

dirigi-me à Av. Atlântica Mais adia:1.te, disse o oficial . EStavá a fragorosa der- ça Socialista. do à Iugoslavia sob a for- la cidade a fim de se abas.ecer

n, 2.406, l�ão sendo possível que, não encontrando e não rota Ido governadOil' wle- '''A. colaboração 'do nos- ma de créditos a longo pra-
e tomar água. O"Zarja", que é

intimar (). suplicada, por não tendo conhecimeto do para- nista. O situacionismo "O país com a União Sovie- ir:' e em
.

éon'dições'- "favo- .comandad.o ,pel.o capitã.o Jokovitch

d· dA' Ch t d
- 'h f' t' t" " "A ' . •• Alexander, de apenas vin'te e

t,er informações de
..

seu ,pa.- elro. o sr. SSIS a eau- per era nao so a'c e. la lCa e com os ou ros palses �·aveIs. � economIa lUgQS-

'd 1.' d f· b' d d
..

t t' d···
, .

I' t
.

t' d' I iI- sete an.os, f.oi con,struído em Hlb2,
l'adeiro. SequestreI o pre,1O una, 01 o l'lga' o a se- a mInIS' ·ra ..v.a .• ·a maIO- socla IS -as _ acresceu ou .ava _ 'Isse e e _ ao

destinand.o-se exclusivamellte a

'e o terreno aei'ma mencio- I.l,uestral' o seu predio e res- ria 'dos mUllllClp,lOS, como _ dependerá da aplicação precisa,rel�eber auxílio eco- .

,..I o.; pesquisas magnéticas. e .oceano-
•

nado, entregando a, respee- pectivo terreno para garán- aindJa fora derrot8\U'O nos dos principios formulados nomlco gratuit'O porque de gráficas.

tiva contra-fé. ao �eu em- tia 'da d,ivida da Fazenda
.
mais importantes cent�os nas declarações de Moscou egora em diante está, em Tem'cinquenta metros !le 7,,:)1-

llregado rIe nome José B0.r:: Publica.
' .

,eleitorais de;. �tadó. 'e de Belgrado. O nosso país �ondiçõ�s de reembolsar priment.o e de.z de largura, ces-

I g-es Brandão, Rio de Janel- Ha in(!icio� de ).lma inter-
. _

xxx �
, rão poupara nenhum ;::s-' todos os crédito.s que even- l.ocando 336 toneladas brutas, de-

ro, 9 de janeiro de 1958". venção'Rnasória do mi!list,ro �
A hçao d�e ser �o· l(Jrço par� que ess�s Pl'l�; tualmel!.te receber". senv.olvend.o. a medida de 7 mi-

fIa Fazenca, que estal'la d1S- .adla por aqUI oDJde fun- t'lplOS sejam respeItados . lhas h.orárias e usa m.otor e vela
"

DeVe o sr. Assis.Chateau- Fosto a. intervir, na que�- c�onárÍ(.\s acusados con- Depo!s de. ter salien�ado C L I ( H E S I Deixou a Rússia há cinc.o .me�('s·

I bl'iand r. ,Fazenda pública: tii.o, a fIm de qUe o em?al- 'tmua!1'. c�ament'e. no que os c.l�edltos .co?cedIdos '.' es�aland.o em Halifax, no Ca .,"�á,

Cr$ 2.831.298,70. refereni e xador A�sls .C!Iateatrbnan.d exerClClO dos respectivos p�la Umao. S�)vlettca ha-

"O ESTADO"
apos atravessar os mares Bdl.i-

�

�\� impôsto de renda de IJague sua dIVIda em pres- cargos;, como E.e nada hou- vIam contnbUldo ��and_e- em I c,.o e do N.orte e o Oceano Atlân-

____ ��••••����i••�.�:t..����!;.:.:..��.:..s.?,;�;.���;�:..s.:.••••a'"•••- w -r �����.��.!!§.�!!!!:.·�.!�:.-:..:.·)�!:;.��-!;:,!...!!...�!.!��:���s.!-�.••••••� -•.•- -.-.9).. "..- !!�2..:.••'"•••.a.-.. _.
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Nãe.' podem desembarca,:seús pássa
geiros �

I

O Dlãi.. i.o da· Tarde, -órgâ.o
vespertin.o que se edita· nest>.l

C_apital, brilhantemente·' 'diri
gId.o ,pelo .ilossQ pt:'e,zadQ. ijIrd,
g;, TIt.o CarvalhQ, e111 sua edi
çao de' dez d.o ·c.orrente puhli-
�.ou o seguinte:

'

. "Vem .o c�mentári.o' a t.alho
de .oportunidade, Vai-se .tor
nand.o dia a dia mais pernichso.
o pseudo jornalismo orientado
em sentido contrário 'aos inle-

rêsses coletivos alheios· à VCl"

dadeira função' social da im

prensa a. serviço de causas que

se nã: afinam com· os anseie:;,
qu� não correspondem aos ide

ais - populares. orgãos dê�8C
estôfo começam a grassar
com a desenvoltura p�uli.-tr à

instituições vácilam, tardam (lU

c.ontemporizam.
\

Há que fixar,' n\lm esfôrço

em Ilue .objetivamos combái.t.r

o bom combate em defg-sa das

tradiçõell de ordem e rellp�it(l.
de, dignidade e" valor do "OVO

catàrinense contra os assaltos
, c\o pasquini'sIDo solerte, as b'l".
I

ses em quê repousa, por inl{J�

, rativo d.os princípios.morais du-

ramente conquistadQII ao lon-

go da civilização, o conceito !!a

verdadeira, da construtiva, da

honesta e sadia imprensa, que

sintoniza com as aspirações da

coletivida:�.

senvolvem", na perfeita defi
nição de Charles Horton (,;0-

oley - sem a' qual "seria im

p.ossivel um crescimento ' ..�u-
1'0 continu.o e diversificàdo> do

espírito hUmano", sôbre êle re

cai alta responsabili.de. :i'<iiio

é o jornal mero entretenimento

evolução 'social. uma sultimpten-j êle um papel definido, d'mtrQ
da sociedade � modo que qual
quer desvirtuamento de propó
sitos, qualquer adulteraçãJ da

verdade, qualquer a·fronta ao

direito, repercu�m no organis,
mo social provocando anon,"

lias quê podem le';�o a d�bi
!idades extremas e até à 1Il't'a-.
gregação completa..

I Perguntamos a você leitor:

.

- Que obrará em iavor da

sa que se abastarda �a mer

cância, que ;rtfocila na can.1iff,
que se espoJa na intriga, qUl'
se rebolca na chantagem? I:"a

ra onde conduzirá, a que pri
marismos instintivos fará re

troceder, em que sombrios abJI!!- _

mos detorpeza e inconsciência

'arrojará o espirito hum.mo
uma 8ubimpr�n!la balconi?ada,
corrompida pelo apetite ® ga

nho fácil inferiorizada
'

).1.-1.
Iinguagen: de �argeta 1"

audácia. e·ã desfaçatez fiunu.

nas orientada em direção opos
ta �o bem quando as fôrÇas
responsável� pela garantia u,.<i

A interpreta!!ão socioló�ica
reser.vou para o periódisl\l.o
realçada importância: Im:(ulllo

entre os elementos principaiS
.de comunicaÇão ,- "m�anls·

m.o mediante o 'qual as ;r�1a.
ções humanas existem 'e se de-

espiritual, ou simples meio (I.

que SEi servem multidões, todos
os dias, para satisfazer sua cu

riosidade- inconsequente. Tem

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Domingo, 12 de: JAl'itEmo tê 1958
.

O t'��O - O mahJ ifnffgo diário de Santa, Catarin
_�.__

.

___._.,_�. -::.
..�_-:- . __ .

.--:-�. .-.,- ... - .. .
. ....;.. .. _ ..• --.-- .. --.--_ .. . _. __._.p .. _ .... _ .. _. � .. -.--- .. --.-:-......:-......_.- .. -- _.:._ ....._..;.._. .

_ . ._".. �.. _"-...c _

Reconhecida pelo Governo Federal
INSTRUÇõE$ PARA 1958 ra e do ambiente sêbre a

·.ADMISSAO AO CURSO COMERCIAL .BASICO ·conauta'.e.as atitudes.
. Inscrição: de 1.0 à 15 de f�vereir'O. X X' x T
Inicio dos exames.: 20 de :fl!vereiro "A Ci$lera no Tr..abalho", .Ó:

'

�.EXAMES DE SE�UNDA �PÓCA
Inscr ição : -de 1.0 à 31 de janeiro �doclilmentár.io -de 21 mínu- .

;i'

Início dos exames i 20 de .fevereíro I - tos de+duração, . brBlcO :=e
�, ' M A T'R I CU, L A

"

�-Pfeta,'Í sononQ, �ioi .pr-oduzido "

Curso Comercial Básico e Curso Técnico de -pelà'UiJiversidade. de Olfla-
Contabilidade : de 1.0 à 28 de feve�·éiro ' '--... h _.

.

d bo,l_ DOtna" pa ®1lla ' o 1.t""'ilO e-
Expediente [Ia Secretaria: diàriamente, das 17,00 partam-ent�)':de:Saúde'::do .. Es" BODAS DE PRATA , às' .19,00 hora», exceto aos sabados - das 15,00Ci\SAL VEletA LIMA - OLGA VICHETTI LIMA tado de Oklahoma'. O Sl:ne

/'

�"._L\. sociedade cata"rinense exulta na data de hoje com
à'� 17,00 horas;

apresenta algumas das téc--
,'.

d Início l;�lS �u.las: ).0 de março
o transcurso' do 25° aniversário de' consorcio o nosso

.

_,- __ .

nicas que se desenvoleeeam
.

\ :pJ;'ezado âmigo e distinto conte.n:âl1eo T�nente Coronel
.

- 'tI, E M D
.

IE' � . S . E para suprimir sentimentos
I

: 4:h:ú-<í. Veiga' Lima, brilhante OficiaL do Exército, atual-'I .'

fortes tais como a cólera, o
I

'. ";n:Íelite .nas elevadas funções de Chefe da 16a Clrcunscri-
'. Un{ Escritório, bem montado, .com escrivaninha, es- !:.:. c'�.·o" .·a·'e ·�eCI'tltalnen.to MI'II'tar, .. e de. sua exma. _esposa d. . . ressentímentoe a frU&t�-1- --

. tanto, anuário poltrona, telefone e algumas represen-' - .

d' f'-'c OIg'a Vichetti Lima. ."'" çao, que, preju icam ia e I
- tacões, próprio para advogado, contabibísta ou rep'resen- --.

-

I�' ..

Em 12 de Janeiro de 1933, nesta' Capital, consorcia- cante comercia.it., osm no centro' da cidade á rua -Fe-lipe
ciência 'da, vída cotidiana..

,

ram-se, civil e relígíosamente, o então 2° Tenente AI- Schmidt,-l8, sobrado Sala 1. _ Tratar na Casa "A • X X X I·

vano Veiga Li�m, filho do saudoso casal Alvàro Dias. de Capital". "Porgy and �,ess", a ?pe_!.Lima ... alto' f.unciófiário dos Cóúeios e Telégrafos (o ve- .-

ra negra. folclórica de Georl'n..n:ando Major Alvaro Lirna).r-e Tarcilia Veiga Lima,

Clube Do"z.e;
. d_.:.c."e·_.�. -a·U·u· 'S'. lu G h 1. 1

com a srtá. Olga Vichetti, filha do saudoso e' sempre ge ers win que J:oi .ap.1a-

lemJn'ado artista Eugenio Vichetti e de' sua exma. es- mada- ,internacionalmente·
d S

.

t V' h tt" (" S t' h R ) como um clássieo do Je.a-posa " an a IC e· I li, 'an In a omanos., .' A Dire:ol'ia do 'Clube Dôze de Agôsto comunica a
Serviram de testem.unhas, ,no civil, por parte do

quem interessar p.ossa, que está' a venda o Ba.r e Restau- �a IXlusicado american_Q, se-
noivo e cu,io áto teve lugár à Rua. Tenente Silveira 11r. n I

"

C· ra lI:ansplantada 'para a tei"�mte de seu
. Departamento .0& neano, em oqueI-ros

_
. .. '.

06, os g'enit.ores, e por parte.da iiÓiva,. o sr. Arllalido Vi- 1 S.Á . G ld(Coqueiros Práia' Clube), .' .

- a por. ;. amue,! o wyn.
chetti e Srll'a. Leonilda Vichett( Muller;, no, reUgioso; .

EsGlar.ece que, "nas dependências do ,balneário' há� Robert 'Brien, 'diretor ,� C6-
que se realizou ,na Cate!lral Mehopólitana, por parte do

'o8sibiJidade' e residência para 'l-rÍn ca$al com úm filho. produtor. ,do 'show em suasnoivo o sr, Darcy Magalhães e exma, sra. d. Elza Lima
. lVlia.iores detalhes poderão ser conseguidos na 8ec,t'�-

T··· I' E t 'I L' k'
. reeentes viagens, seri o.

6lxe;ra e pe a nOIVa o f r.
'.
s alllS au 19'0 I e exma, taria do Club.e,�à rua, João Pinto' N. 10, das 8 às,12 e das

I'J1l'a, d, Maria Rita-Ligoki (Dfia Mairita), 14 às 18 horaS.
.' produtor associado do f:]- -

.

A ú�1ica filha do cas�I,'a é'imá. s:nra: d, Rosinha é
Fpólis, 11-1-58 me. "Por-gY'and-Bess",nas-: casadã c0ni o sl'�_Mauricío Goíf�der,· cujo cOllsorcio;já /'

.

_ ,,-"_,' ..

-

c.eu ,Cf>mo um. l'w . intitu _.

.
_ 111imO.8e�u

seus dignos geni:ore� c.om"um ca�al d.e net.i- .B-IZICLETAr.:PO·R ·PRl!rJ\C'',.;r:u:...r:i'BI·�I["A l"lado 'IPo ." .1 ;i o nor
.- nhos" � encantadota Rosa-Mana e o ga-lante Alvaro- ,.,1;

.

J-, .

, ];;�VJ UI; r� ,rgy, esc t
/i _

MallrlClO

1 I d 1,
-

..

t d 't
A DUBose-Heyward em 1:125.

. ,'.� ,. ,

._.
'.

) n '0 exc uSl\�àmente .:t;lÓ'- enconro oS.m eresses:,: .

.
.

I
"

HOJe, cO,m�, ha �5 a��s passados, a SOCIedade ca�a- ida nossa população � x.�}ificand(} mais .uma vez o "slo-
. E�e colaborou com sua es-

r.I:men�e, em

cU.Jo}elO
o dls�,�nt07;casal goza de

mere.cI_dO g.aJl" qe q,ue não for;cri�d�,pa.:r.a;�
.. ,anhar.�inhei.ro e Sim

.

.po.sa,DOrO�h!K, H.eywat�"",conceIto. pel�_s aCllso�:;ldas"vutll,d,s e bO'l1,d�de.,��_ eor.�çao.. " pal'a senllr. o povo"--la 'G:,I),l,twhal, looa;z�da n@subi J n� compos!sao..rut,dramQ'ü-,�este�unhaI�. seu. I.�f��),J?_ pera �f�l!lende\5." .-j���'::rolt\ :;i�edela:'� �!ªJ�j>'�:;_",,�st&;,. v:nd�n4o" a�. taçãó,.que fpi e�cenad�11pmmeqUlvocas .pjo",.as•..�•. :&l�:-,tIal"e ·lV�zade c9.· ,yren3.c:, 'ai1t�a
..

áS biclcl��s M0:rfartf" cu.Ja .qualidade mn'; 1927' I G" .L',. • :-'• it·"�···"'· . '(
-

f.· ,,' :1'..J . 1. • ,
.

. ,
'

'. " '. •. ra erS�J;WlIl' Irlnaoge�s merecld:�x;<ti�S .f<:a��ú::se J�:�1I1Í��.sera�t�stf"'a,' ,p�� gue'w'" pt>Çé' contestar pois são' ':as melhores do Brasil,
,

.

"

'

,1_'
·
los compa�_heIl:Q!;: li? ."�*e.r(n..to;, 'em ,c.uJo se.l� o�.çoroJ'eI pol'l'. pr�ço, quasi inrRossivel de C$ 3;695;00.'

..

de George Gershwm, (;J'.11i

,:tlvaro Vel�a Lrm�<}��!ruta de sohd�,s, amIza.âes·e ;de í Des�ece'i"sáriQ�se Itorna .�� do êxi" '�cançâdo bonou com,� ,a_oes-fJusto desHtqu'e· p.e,las prlJlloros.as_ quabâad-es cle �a:rater,. nesta '·venda haja '.vista a irwasao nél "Grutmha" de crever as palavras pa!'� a

de coração e de ,i)'rnfissional. , milhares de' freguêses que pát� lá acorreram ansiosos 'ÓpEra que foi pl'od$Ída em
I

\._ O ESTA'DO, �razer�s�imertte, �is}!ando'o dist�nto por adquirir a .sua bicideta, qué na.:,vef.dade é o 'j,neio 1935 em Nova Y:ork' r.elo'casal, apresenta votos de perenes fehcrdades, extensIvo,;, de 1@li!omocãomaisbarato.Eopúh1ico.e-stáaproveitan-:ThtG'ld D' td' f' '1' ., •.
.. , , ·ea re UI. ma � 08aos �gnos aml lares.

, do .bem esta oportunidade, Em, virtude da' grande .pro- .'_'1"
"

.,,'
d M'lt C h .'"

'" I

d d .' w.tlIIlOS 'cnlCO.anOS Porgy�ANIVERSA'RIOS ,,_
_ 1". 1 on Un a cura dessas bICIcletas acr�dItamps que entro, e pou- i . "." '. ,

I'
FAZEM ANOS HOJE, __

- sra, Maria do Carmo Ca cos dias o seu estoque - estat4 .completamente ,esgotado.. anQ.Hess v�aJ�u pela Eu-
I

_ sr. Augusto José Alvet- l;lral de Oliveira
.

Aproveitt;m, pois, esta �ferta�'�eepcioRaHssirna que ><8.pa; :mclusiv,e,pela União.

ti r" _ sr, Nagib Nassif Fl"an_ -sóme:q.té a. "Grutinha" pode oferecer. '. : Soviética, e' pelo Extremo.
"i c.isco

.' , .'

Igl"eJ'a de Sa;-õ, Frandso.· "

'Oriente com ex.tr-aordiJlá-,'�.��

I.

.

,;'. �

. :'rio "sucesso. Uma das ":lais
� sr. Salomão Aune

.

- sr, Frederico Busch Eleição da Mesa .A;dmmistr8ltiv,a<�·..::: :�... '.
t d

_ .'

� sr, Jacob Boabaid' Scnmi.thausen �

'1._ 7 Em
recen es pro uçoes .mUSlCa-_

·

� sra. Otília Piracuruna - Sl\ Aldo Beck EDITAL DE CON;VOCAÇAO ·'�1=s;·;es�m;::'".,G:!�, --1-·----·-·
',.

-

-c�·
-'

.•
" I ,.

'

Bl
- jovem Léo Saraiva C1I- j •

,.".
., •un. �. das '

De órdem do senhor Irm�o �MIN.ilSi'RO' D.:A VENE-', -numa >OO.inédia mu��al' de �:

�rlll'
< -

'8 I:
o;r."

iI�enina Elia�é Caldeira
'I A

"F d� , 'RA'VEL ORDEM TERCEIRA.DE $ÃO FRANCISCO DA grande sucesso com m:úsi('a _ ./
_

'." "._ .",'. ,.1,'_ I, ,}.'
-

-, ' i

.. "': .' '.

d A d
.

d
- sra, nocencla ernan "S"

t d \ .

I
-. ii t "'RDE1\,� '.

.

<
e n ra a .

PEN,IT.ENCIA, convoc� o. os: os r_maos eê'.a. "'_.
.

lU,

.

·ele Cole P�r.ter.· t;�'sra, Verdini Lencke Machado
par� toma�'em parte ativa. c��o eleItor �as Elel5oe.s. que i X X X

_

_

� sra. Carmem Lúcia '1'0- .-'- sar�ento Egmar F'lho do serao ·reahzadas no ConsIsto,rlO da 19,reJa de. S�o, J?"an- t', .....
.

_
..

EM 1 OU 2 ANOS,� :.': '.
lentino de Souza Exerdto Nacional. cisco, após a Santa Missa das� 9 l!oras, e com InICIO �s i

.

d"raJ:�0l.'! �r�dQ,: M!)nt ,CURSe,., HE MAil1Ú-REZA "JOSE', BONlFA'CIO"
d€. Dia 13 - Segunda-feira .10 horas de domingo próximo,' dia 12 do corrente mês d4i!' :g.Gme:ny "Clift

.

ser..a.o' os as -'ilh'eter ,PI'of. Antônio _R. Rollo. 'I'� S1:. Eurieo 'l'olentino ' I d f 1m . ..1 ..'

Souza I. (Q.Q1pletar>l. mais um ano de une,iro,. .

-'
,,"

. �'!�O�' 0.' i. ,!..(1a '20-th Cen-
'. �ec�., POr �orre8pOÍtdêlicià ,

.

, 'tA
,. .' 'N' "

ASSIm, de ac(wdo com o paragrafo 1..0 do,ArtIgo, 13.... ,tnxy' �03, ,"The ,_ YOllng (Reo.rgau[zada e amphada çom assistência cOÍlstan-
�,sr, Rqsano 'Périco (;x�s el1CI� a m�nIna alr,

.,tO 'Compromissó ·desta VENEltA'VEL ORnEM TER- 'Iiions" 'baseadó ,num' livro i'e !(lIa um grupo�de t>rofessôl'es !lgpecializaidos)
� menina Rosemary Lopes AlIce BrItto, fIlha de doa. CEIRA, ficam convocadõs todes· Os Irmãos pr.ofcessos, ,',:, ',.';." "

�.' .

.

'P'taca·da Sé N. 28 � Caixa Postall>874 _ Tel.

I 1t,T 'I' B 'tt A C· ,.' .

C' I' d ""'1
. _

. :de Irwm. Sliaw. ·:1V1ontgo- . -
-
_.'

.

FARÃO ANOS AMANHÃ: U.l.ar.l Ia· rI o e ar os p.a.ra, _reUnidos em apItu o, proce .erem a s:J elçao qu:e, -

.

.

.

7
,

'

•• , • '.
'" 33-90'1{) -'_. Sao Paulo

_
� "'--',r-c

d M" W· d'h I Britto funcionário do I.A.- 'Ôsta ORDEM fará reaHzar por maioria de votos presen-,:;'meey· Ohft: sera N� A�-
_ r, ano. en ausen, .' ,

'A ·.'1 d"
. _ .:I, 'k"

.,

ldad .
.

.

' , " ".

.
._1 F,C. tes, seJa 'qual for o seu num�I1o: Slt- vo a Jsposlçao \,Lo .. �

..�a?,. �rn"S? ;'
Q pme

�".human�t�rlO chmco nes
,i "'..' ,

.

Ar>igo 11.0 do ,mesmo Comp-r�lsso.. \ '

'. '·.l;rlCanO.'7,\M�r.lOÍl;:lBr�-d'O um .
'

t� CapItal e pesso� mUI.:. _A NaIr.�hce que po�cer- Consistório da:.Igreja de Sã._o Francisco, 5 :de Ja-"'iQ�®alêri{ãª,,� ,-.' J I"n"
'

éM -t';'
-

t"",,",o relacionada ",
'o ..c�b...a o, cumpr>men- ",im de 1958, 'd' d S'I "1itIIitP.' �,

.

-

-

'J ,'; ,: .":/w,I,; O:':'::la,meios ,pda'�
I :::0:':":::: no::�guinha8, João E�::, t.'�:.= . ,.�il... ' çWáb POR CORRESROND8NCIA INTlimAMENTE

,,_,-�.-....,.,--,-
',. -�'-.Y_.·.·Sf�'· -: .

, (,GÓn
.. k,. ',7�� n�n�)' ("o'

GRA'TIS-

"A A'RVORE' DÃ�inA '�� ·�ra oand·jf(I;3it:os 'do",inter�or)
.
(

. Q,JUelhpr e um dos mais fre.q���tadó's bars da ,Ci'tta-de... . ",_
-' .,

"
VôCE 'pode estudar em sua cidade com profess&res

_ R'E S TAU R A N �,-E
.

R O S A
' tem uma !.lura de, sucesso ,do RIO em 'CURSO POR CORRESPON'D�N_CrA -illtei'l'a-':'

Tratar.á Praça 15 �e Nov!-22, (')nde o mesmo se en- .ínc.ónfundWel � .sê....de�ta\!à, -mente GRATUITO.
"

(

�ol1tra localis·ado. .i
, em tudo CO�(fU,��-ê'S,�� fiL -;- S�licite . quanto antes 'informações e instruçã�t� elo

. mes que s:ó de lon'IJe �ni.. lon- notável Plano do Curso GRATUITO POR CORRESPON-

A
_,

,
'

.

,

, d' -,o 'i. _"'". _ . .:1. ...... . D�NCIA, preparandó-se -desde já para fazer os próxi-

V· 1'; S· O
f>"e IP'O em· '",e·r "il'vu,uZlluOS.

. '. �:�
•. "

'. ..� o' 'interêslÍ� .d:s ��ibid�- ,mos con�;��1r ADMINISTRATIVO
_

'
'

i'às tem sido, de tal or�em, FISCAL DO IMPóSTO DE .CQlNíSUMO
Aviso aos Senhores ,Caçadores t;ue, .inúmeros dêles o .pro- POSTALIS'!'A DOS COaRE.IOS

Tendo expirado, em 31-12-57. a lice�ça de·porte de �p�.am ,mesm.o.�tes.''6e yencimen_tos de Cr$ 8.000,<!0',ª C'r$·Ui.OQO;09
, ' ,:'ína de'caç� e déSP�'t&,c e .tendo em vIsta o novo ma- termos traçado Ois, planos

R.emeta�ll,()s o.cU,pão a·baixo. é .aguarde as PltIMEI;
delo de carteira de porteaserado�do, bem cma o gran- RA� AULAS e os prog,ra>mas. 9f.fcfl!is,.

'

!;;al� 6 seu' la)l.....a.mento""
.

N
.

d·êlo de caxteira de porte a ser ,a.dqtado bem como .0 gral).-. r 'lo' '(lffie ... :.; ...........• ; .'..... ::;. � .. :. � : ...

,(�.e Armas e Muni'ções, convida o� sen'hores..caça,dorés a.:,
?

.. 'A .' (,letl'l1: teglV�l).
'

,

}1l'ov·íclenci'ar-em, com antecE}dência!, á� renô açãu"de suas. Res,ldenela ., ,. � , ; . _. •..... " .

ijGenças/ aevendo, para isso, os '4!:ú éapital dirigir.·se· a Vend.e-se 11m terp.eu,o,' con- c .f1El18, lHí1me:r(:)', bairro, bem legível
,.

esta: Dlretlin'ia e os do interior à 1<'iscaliz�ção.Régional ou tendu três casas, sito a' rua Cigade. " ; .. , .. , :. Estàdo .. , .. , .

ii -Oelegaeia de. Polícia, ª fim de' que' ao iniciar-se, em (j.(;'S Nll:Vt!,g.a>ntes, né Estreii;o "Se,r Funcionário Púb]jco E' OU N.ÃO 'E' Garantir 'o
.11,° de maio, a próxima temporada de uça, estejam -w-

I.or Cr$'160.,OOO;OO. Tratar
I SEU F,uturo ?

.

_

. >

,..' •.

dos com suas armas devidamente legalizadas.' .

.

.. - , Ii1Dlt.1üBÂ, BABlA'·,LTDA.
. Alcides' BsE.toS de Araujo pelo tone 2.99�, :com o

'RIJA ME'XlCO, 148 _:_ 8:0 ANDAR _,.. GRUPO 807 �

l'lI,etoT,,{g Ser,viçOc'de Fisealização de Armas e Munições, Ilr.. J9slt Si,ly-a. . �C'X,' POSTA:f:r<4,5iH ...:.,_Distrito Feder:al

:'1

"'--ÕOI:,��.,

N.··'.0<··t"a,.s·,
'

. .'J.'" '�...
""
"

' ,1.,.:. ·�I·,rl·e· �'�a',·r..
J...� .'-i. 'Iii', ,"-. �" 'f' ...

'\-
O novo livro 'de Ja� àef�·;U�el� medico hôlandê� q�le médico:

Hartog, "The Spiral Road"; � há 5<J anos at:r�ás foi' às ln- X X X
.

se�á transplantado para a d�as Ocidentais Holandêsas "Herança Humana", um.

tela pela Universal Pictu- passando por várias expe-' documentário de 18 mlnu ..

res com Robert Artliur co- riêncías físicas. e .emocio- t
tos de .duraeão sOJ:'IDrà .co-«

mo produtor. "The 'Spiral naís antes de descobrir a I'lorido foi produzido pÓla
, _Road':.giI:a é'm tôrno de .um si próprio. como homem e Productions. O filme usa

fotografia e animação da
. própria'"vida real, com to
ques humorísticos p a r a

apresentar feitos e princí
pios sobre a herança huma
na e .a .influêrreiazda -eulsu-

A R· D E
Sentado' _, eu junto -da '�Qle-i�a, . - �- � �

Sentin'do o aroma, ·€iaj'v.erdé matá,
A tarde alegre e pr��nte'ira, .

Não longe dali, uma .catarata,
�

Parecia dizer-me-s-> vês, quão bela é' a tarde!
.

��----À�(ÃDEMIA DrCOMÉRCIO DE�
SANTA··fATARINA·

,

Sentia, eu o coração' magoado,' .

Ao vêr que a tarde já estava no fim,
Eu, em extase, ali, sentado"
Estava triste ao findar tal festim.

ESCOLA T.í�CN'ICA DE COMERCIO

O sol lúgubre no ocidente,
.

Quanto poude,' caminhou,
O dia desaparecia docemente,
Assim a bela- tarde terminou.

.- Etiéas Huberto l;Kloenig -
'>: , ,,2,a

-

Série Ginasial. \

..

PARIICL.PAÇÃÓ
/'

Ernesto -Lourenço �ares
e . ,

Candida. Aràujo Sohes
'

Participam aos parentes e amigos o nascimento de
seu primogênito João Batista, ocorrido a 29 de Dezem
bro 'último, na Maternidade "dr, Carlos' _9orrêa", nést.a
capital. ",

__ • , _'_.
o

_��__ 'A_----"

M.I S S.A 1.O DOIA
IIdei.on.so ,F� ��égis

Vva. Güilhermina Régis e filhos agra<leeerri. as rpa
nifestações de pezar' recebidas por ><oçasião do faleci
mento de.. seu querido esposo ·e pai, e c�)hvldam os pa
Tentes e amígos para a missa de 7.° dia que mandam
celebrar dia 13 às 7 horas na Igreja! de SãoLuiz, .PedTa

..-.
--

•

I

I

I'

Uma pequenina peça de uma das máquí
-

-: de nossas oficinas quebrou. Não era coisa.
, assustar, embora a pecínha sem. tamanho tive
a importância. que têm os, " suspensórios, p
exemplo,

.

.

Levada a uma oficina, aqui pelas _redQIade.
zas, .aconteeeu-o diálogo: ,

.

- Q, sr. quer soldar lesta
O ESTADO?

. .

- .Não trabalho .mais .para (!)

o serviço 'para outro'!
.

- Mas. .. é coisa r�pida ...
- Já disse que pará o�E�tado-Ilão .faJo nadá,

pequeno ou grande, caro .ou baratol Nao pego,
- não. aceito. se.wiço nenhum!

� ."O'ESTADO"
.

lhe deve alguma coisa?
. Se dever o gerente v�.iI'�:'��gar Imediatamente.

- Mas de que Esta'ao está o sr. a falar?·
- Do' jornal "O EST-A'BO".·

,

- Ora _bolas! Deixe a· pecinha ai-que faço:
já.e já o concêrto, Por que não. disse logo? Pensei
que estava falando do Estado. " do gOlVêrno, , . ,

para o qual não trabalho .. ', Para "O ESTADO"
é já ade graça". _

x X X -,

Confírmaado essa, ouvi esta.zem São Paulo,
a um ademarísta:

.

- Seu Estado -está Pl'ecisando de um Gerente!
_ Meu HO ESTADO"? Meu Jornal?
- Não! Seu Estado! Santa Catarina!

X X X

. Comentário. de um motorist-a, que ouviu di
zer ,que :0 governador vai inaugurar 34 -po.ntes,
mo·..dia 31: . -=. .

.

- ltar.!l> ,q,ue,:tanta po:n'lié.·!em"tâo'p.auca.estI:ada?

- Outro comentário, 'dé· um b�rnhausista:
,

- 0 "maior ahwde - do> 'aia' 31 vai ser feito /

·001>1' a' Avenida Beira Mar�' 'Trata-se, n:o -entanto,
____
de um trechinho da es:trãda aâ Base, A inaugu
ração .deve- ser dividida 'em�-seis!'

- Ein s�is? �or !que?
.

.

- Pl"imeiro, porque só a metade estâ"pr.on.ta.
.

Dai a div!isãQ por' dois. Se�do.yol'q'tle mais da
1l;l'etarle. doque 'está feito 1o.Heito pe19 "séu" Iri!' - �

" Dai a div.isão por mais<dQi�! .'I'et.ceir,o, i}jõi;,
uni pedaçf)�fo1 feito' com ver.ba fe-deral! Da� oti.-
tra. divisão por mais dois! . .

X X X

c.onsta que o ilustre comandante da no.ssa Po
Jiciawpretendia inscrever-se rio 'p�agrama "O céu
é o linrite", deixando de fazê-lo.: por temor da

.pergunta:
. ,.

.

__: Q'!1em é "Cosme SetIT Dmnião"?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"0 Estadc" o mal. anthto Diário d'e Santa Catarina
'

'

____ ' ��--�F�lo�r�ian=:6�p�01:iS:,�D:o:m:,:m:g:o�,:it�d:e�J�A:NE�,:IR:O�d:e�19:5�8 -.9:.:"',----'- ----,�

Festa <,de s�:' AconteceR... sim -e,

s··eb�:�a"s,<t.�·I·ão .: !��:�::op�:e�:�!::ast·aen·S�' �ee "espirita máu". No ano

l
u 1872 matou 5;780 bufa-

J ge - N.o 43
'

:

;OS. Em tôda sua vid� caçou
f I '

.

l� I ., 'den.fl·:sta·--
uns 30.000. - Para se fa-

, ",. de. Atlanta ':f.l' uma idéia em' quanto

: (USA) inventou um apare-
monta a sorna destes ani

I

(USA) inventou um aparê- l�ais extinguidçs, ,�ta' sa
I f:env'o�ve 150.000. rotações

ber-se que, nos anbs de ..

por minuto, As vibrações
1860 a '1870, existi�fu 'vinte

1 são tã�
.

rápidas, (pra ticf.-' r�ilhões d� bufalos :nos lr:a�
, mente igual a zero), que

uos amerrcanos, emquanto
não dão tempo ao cliente de que na passagem do século·

êstes 20 milhões tinham fi-

,19 de Janeiro'
FESTA DE S"SEBASTIÃO

PADROEIRO DA PARO'QUIA DE
TI J U C A S f

•

DIA 16 - As 19,30 horas
NOVENA SOLENE, c�m os mordomos:'
Ilka Ramos -' ,Vergilio Vieira Peixo

to _. Rachel dos Anjos -, Luiz Antonio Pei-
xer

DIA 17 - As 19,30 horas
NOVENA SOLENE, com osmordomos:
Rosilena Malta - Valério Gomes Nc

tô - Rosa Maria Bastos .- Sérgio Laus
TRASLADAÇAO'

Após a novena, se far� a. trasladação'
so.lene da Imagem de São Sebastião para a

Capela de NAVEGANTE,S" com- acompanha
monto de todo o povo.

.

-:) (:-
DIA 18 (Sábado) às 19,30

'Missa' vespertina 'na Capela Navegan-
tes.

MORDOMOS:-
Maria Nascimento Dias João Batista

Pereira -' Salete Tavares Santos - Lauro Vi
eira Brito _,I Waldete Kruscinsk

.

PROCISSÃO
, ABós'a Missa Vespertina, se fará a

GRANDE PROCISSÃO LUMINOSA com a

Imagem do Padroeiro,' de NAVEGANTES
� para a MATRIS. Para êste cortejo religioso,
pede-se a todo povo tijuquense, se fazer
acompanhar de velas.

Pede-sftainda � todos, il�minarem suas

residência' à passagem do cortejo religioso J

" prestando. assim, homenagem .de fé ao Prote
. tor, dos militares, dós mudes, epilépticos e Pa'
�rQeiro de 'FIJUCAS.' ," ,

' ,'.
,.'

�
.;_"

. .
'

•• �
...�. �<;, • i,·

,-:) (:-.. , ,

'PIA 19 (D.omingo) na Matris:
As 6,30 - Missa de Comunhão

As ,9h. - Missa Solene
.

Pregará ao Evangelho o Revd. - 'PadI�e
Luiz _Bertolli, que dissertará sôbre a vída do
grande oficial da guárda Pre�oriana no tem
po· d� Diocleciano (século� III), e milagres de
S. Sebast.ião, destacando-se entre êles, a

,cura. de Zoé
_ (múda) -e o epilético Tarquili

no (senador romano), bem ,como, a con'ver
silu de' Cronásio e tôda a sua família, graç8s
as orações feitas por S. Sebastião.

As 16,00 h Procissão Festiva com a
o

Imag�m do Padroeil-o,' :,. � .;: .

F·ElR�"f)E AMOSTRAS 'DOS" PRODUTOS
TIJUQUENSÉS _. ENTRADA GRATIS

Sob o patrocínio do sr. Walter Gomes
-, Prefeito Municipal.

No pátio do Çolégio, em prédio adequ�
do,. será fe�ta nos dias 18,.19, ,e�20 de janei- I

ro, uma exposição de produtos
.

exclusiva·· I
mente tijuquenses'; os que ·honrarem com sua!
vi::iia, concorrerão inteirame'ute gratis, a0!
sorteio de �aliosas lembranças..

.

'

,
. TranscorreI!QQ " €J]l .204-l�58, 1670

<'.1":,o.s dà nÍort.� de S:' SeQá�tfãol será prestada
na mesma exposição, em local de destaquf'.
uma homenagem a S. Sebastião e· a S.S. o.

Papa Pio XII do mundo cátólico.
DIA 20 As 9 h. _. Missa em ação' de

Graças
. . -:) (:--

Haverá churrasco, bebidas, e novidades
nas barraqúinhas.

-:) (:
As.solenidades serão. acompanhadas COr.1

a Banda de Música "Comercial" de Fpolis. ,

J U I Z E S 'D 'A F E S T A
I"

Blandina La.us Bayer, Maria Gallotti
Peixoto, Ma�ia Ghtsi .Peixoto, Maria Serpa
Peixoto, Wanda 'Ternes, David Oliveira, Hu
go Bastos', Tiburcio Geraldino Serpa, Wilson
cl,o.s Anjos, Sebastião Vargas . '.'

.

'-:) (:-,
Visto. Conego "l\ugusto Zucco.

'.

I

o..",

,

{

,-

. ... , .

..

o nosso 'Convair
.

está
'

aterrissando no aeroporto

SANTOS DUMONT,
sentir qualquer dôr,

cado reduzidos a 23 aní-_.-: .--

Uma emprêza funerária mais existentes no Yellows
de Chicago distrfbuín os se;

tone - parque, ,outros 85

.guíntes prospéctos : . Nós'
em zonas de díficíl ap.rQ';d

i�arantimos um entêrro sen�.
mação, f' algumas centenas

timental que, afinal, é uma
no Parque Nacional 4e bu

lembrança )lara tôda vida".
falos no C::u�adá. Hoje exis-

'"'-_: , :__
tem novamente algumas de
zenas de milhares; é" só
;'lf'rmitido a'sua caça para
Jardins -zoológícos no mun-

Uma .senhora de .Cope
nhaguen teve uma ideia in
teressante. Convidou todas

l10 in teiro.as suas amigas para um ca-

fé e' pediu que cada' uma �: �--

l Ievasse as meias NYlons, Gregorio Cgacon Blanco,

I inutilizadas por ter s.e ras-l �:om 70 anos de idade, aca
p.-ado, uma de cada par. Is- .

[a ·de bater um record, ca
to' é: cada uma levaria a

sando-s« pela oitava vêz.

meia de um par, que ainda
FMe Amér'ícano não se di

eativesse em condições de vOl�diíbú de n�nh-uma�;de
'í.lso. O resultado foi su�< ,'suas esposas, que "ifla:It\�er

ram todas de morte natural.

uma vez, que foi completada a

nova pista, proporcionando-lhe o
índice de segurança que sempre ,

oferecemos para o seu confôrto,

preendente, Com as respeti
vas trocas muitos'

.

pares
bons conseguiram selecio
nar. Qut>m sabe se esta

---: .--

A escritora Ba�bara "Cap:..
bell dirigiu á duas mil de- I

r.as de casa uma consulta
pira sabej- qual o' tipo .le
n·arido ideal. O resultado a

idéia de "troca de meias"

pega? \

'SERVIÇOS AÉREOS CRUZEIRO DO SUL--.-: ,--

U A'

d P
. escritor,a �e resume nas se-um mecamco e aris,

Georges Pallier, com. 27 _buiptes palavras': O t�lJ-o ;••••5 ;.-••••••••�.-•••••••;••.-o••••(; I ••••••••�f'P'

anos de, 'idade, um tanto "Don Juan" não é absoluta- I. i
"alegre" em consequência !1'en�e o desejado. 0- espôso I i
-de excesso de vinho tomado

Ideal pode ter uma harriga • ;;
crn um 'restaurârite, levan-

um Pouco saliente; algumas I
.

•

::·�f���\�h�!��t�;;<�;k����,:;t::::::l,.:.· MIE'�y,
'!

'�E'�B' .� I·", ·C·��I'�'a .•�-�' I
t I f 't

"

'1' . cerveja, :il:s�tis sª,b"os ma�i"_ 'I. .-:a e e 'OnIE a .§� e a querIa _' .

rusar-se com êle. Conta'la
ciOS que desejamos, decla�'a 1·1

('om um 'enérgico � .red(:m(io ,'1 .malio�·h, porque eonhe- : I I

-�1�?f�i:��Eif�f��� ������:[��������;� il-Rua!�T�1t �3 \1:��: ....���:i�;�8 1 ,
__ : :__ i �11ens. de cor, que oferecem I ::

Buffalo Bill é erradamen_' f;cm� garantAia de,pagamen_·I_ ACESSÓRIOl PARA AUT(lMÓYEIS E CAMINHÕES'- :°1te apontado como o maior
I to suas e'lposas. Os bancos

.'

� .

ca ador d, b f I
! (mpregam as mulheres e,m- .\_cumuladores -

Corr:ntes p/ pneus Panos_ aca�u;ça.dos •
ç e u a 'Os e como

i.,' . _

I <\n:lortecedores . CortIças em folha Papelao hldraulIco :
.. o terror dos indios Entr:e -I ,enhada'l como serventes" A. t C t asbesto

itanto havia uI]J, ca'tidor n6::1 ·J;n :�scolas, hospitais, etc.,
• �������e ros D���'��s para grafitado-

r'rados norteamericanos, Wle
);Ode trabalham até, que, Automáticos .guarda-lama Par�fusos

.

't Ch 'om o seu ordenado tenham p/motor arranque Dlaframa Platmados
c superou em mUl o. a-:�'d d"

,

t'. -

f' Baterias Disjuntor Plásticos
inava-se Dock Carver. Ele ,,!om a ,o o empres' lmo '81"'- •

E' d P t.

Bobinas ncera os neus pre os

era apelida;do pelos indios
to no Banco.

'

Bombas Esmeril faixa branca
:-.- de gasolma Faroletes

O sentenciado Nolfi (na de ar Feltros

rtalia) foi posto em .liber- de engraxar Ferramentas

• de água Filtros
jade apos 40 anos, de pri- • F

•Borrachas p/freio ios
�i:o. Entrou agora com um IBuchas Fuziveis
requerimento pedinido me- .Buzinas Gachêtas
calha de ouro do Ministe- i Cabos de bateria Graxa�
i io dé Trabalho, alegando. Calibradores Graxelras

ICâmaras de ar Lâmpádas

I
Gamurças

.

Lanternas
Canaletas Limas para
Chaves platinados
•Cim�nto p/radiador Lirnpadores-parllbrisa
• Cóla-s Lonas para freios
I Condensadores Macacos hidráu1ic�os

I·Conexões
"

realejo
p/cano gasolina simples

Contra-pinos Mangueiras
Para .residência. Tratar

I Cópos para Mólas
na Cx Postal N. 534. bomba gasolma Óleos lubr�ficantes

Cnrreias para para freIOS

I ventilador para amortecedores
•

I •
· ' .
,

.

, IQuartos mobiliados em ..

..........� J••••3•••�••••o.��.��! ····o�.,.c•.o�.�&��.
casa de famíHa, para moços
distintos.

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

'n . direito a mesma, por
t(::r trabalhad.o durante 40

.
.

I
l.nos na mesma firma (?),
quebrando pedras.

eorcas

Rebites
Reflectores
Reguladores voltagem'
Remendos
Resistências
Rotares
Soldas
Solução plbaterias
Terminais

:
I

I
-- -"-�-

Tmtas
Tubos de borracha

.

para gasolina
de cóbre

Uniões para canos de
gasolina

Válculas
Vélas
Vidros

,iiiÜ�í!l.""NbE TÔ""OO
l.1li---------_..

adora essa' �en8Áçilo
de frescor e li.mpeza :

que Kolyno8,deixa
na bllca! -
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,4 Florianópolis, Domingo, 12 de JANEIRO de 1958

Oe�artamentD de Sa��e
PLANTõES,

7
DE FARMÁCIAS

ME,S' DE JANEJRO

..
l-

I
I
•
•

I
I

i
'I
I
I
I
I

1 - quarta-feira

4 - sábado (tarde)

? - domingo

11 - sábado (tarde)
12 � domingo

; ,

18 - sábado (tarde)
I!) - domingo

25 - sft'b.ado (tarde)
26 - domingo

5 e 19 (domingos)
12 e 16 (domingos)

!Parmácia Nelson Ril::t Felipe Schmidt

Farmácia Moderna
Farmácia Moderna

Rua João Pinto

RUD; João Pinto

F'n rmác ia Santo-Antônio Hlla Felipe Schmidt, 43

Rua Felipe Schmidt, 43F:ll'mácia Santo Antônio

, l.ll'J11ácia Catarinense r.ua Trajano
Rua, TrajanoVi rmác ia Catarínense

Farmácia Noturna HU.l JTrajano'
Ru.i TrajanoFn rmácia Noturna

\

ESTREITO

-R ua Pedro Demoro, 1.627
. ,---

Rua 24-de Maio, 895
..

Do Canto

'F'.l':-:1:1cia Indiana

�- '.
-

. I
\

,..

PROGRAMA DO �i1ES:--

,"

f -.

,
.

I
l
, .

A floresta sinifica: fonte

industrial;
,

solo fertil; terreno

ciais defêsa contra a erosão;
valortzado ; proteção dOe manan

arantia de abastecimento do ma

terial Jenhoso necessário ao con

forto, à economia e à sobrevi

vência do Homem.

,VENDE-SE
Uma canôa em perfeito

estado de conservação com

um motor JONSHON de

5 HP. Ver e tratar á rua

Rita Mar!a, n. 52.
-----_._--

-_0- ------- ----r-.--.--�--.-- --_.�-.- _- --_._

',... -:��_.�J:�I,
�'

..:.:,...
-

� . .' ._�_,'-, ...

<

:rHf.�t$êêí#l"§gerêEre�]@�frrtêni ?;�j3�JF1i!
�":M',-O�"Vf rs E M- !Gif.1l-At

'

�NA
i

h
u
I�
I

.

I
I
1- ii1

efetuado •
•

I
•
8

I
; u serviço noturno será efetuado pelas Farmácias DO CANTO e lN- •

i DIANA.
•

I:
A presente tabela .iào poderá ser alterada sem prévia autorização dêste IIDepart-imento,

'

J. S. ?" 'noverr,bJ:o ,le 1957

: ". Luiz Osvaldo d'Acampora, f: ,

,e
L

'"
I

,. / .

. Inspetor de Farmácia. '" , '.' ..

' I..
H•••••••••••••••••e.3G••••••e••••••••" '.!t••••••�.-

o serviço noturno será efetuado pelas farmácÍ[·,:'; E ..nto Antônio, Notur

na e Vitória, situadas às ruas Felipe Schmidt, 43, Trajano e Praça 15 de

Novembro, 27·.
.

O plantão diurno compreendido entre 12 e 13,30 horas será

pela farmácia Vitória.

.

i _

''', í:_.� ;.
•• J .' �"' ,..:\j; f

. ,/.' \ .
'.

.

"

-' ',� I"
.

./ c�,
,� "-J'''ESTIViDADES JÁ C6�rRAl'ADÀS, fu:�"li'��� �';".� �,:'''<j, "� .' � .

...... .�, .' ,_>. , "��!!-' '<' <1f;� � � >.•� ",_'
JANEIRO - DIA 11 '- Soirée BJancbe�"-:,,

Abr-ilhantada 'pôr "Ba.rry Moral e sua ,o'rql;�st;'a� .�'
,

FEVEREIRQ '� DIA 1 - Grito de carnaval
- com a famosa Orqueatra Carioca "Os Cop:>.-

cabana".
ABRIL - DIA 5 - Baile Ide Aleluia - An i

mado por "Ruy Rev e sua Orquestra".
"

JUNHO � DIA 28 - Festa Baiana - ShQw
e'm;nr'Zé Coió e Salome Parisio.

Completa 'ornamentação característica - Se

rá servir o vatapá;' Caruru e Muqueca de peixe.

,. r-

Pu�lica r�ê�!ª,i3élélt#Jt#Jr#lt#J_élt#Jt#J�éJi#JêE
=pJSe.=EE=�

T R
.

i D I C I o NlA1L

t s�' -01.1 V E I' R A s ,[lA.

;�. Sue e s s o r e '5, -ae
O S'N�r G A MA .s

ê

ti A.

REPRESENTAÇOES CONTA J!..JW,P-ltlA-
IMPORTAÇÃO - TINTAS' E VERNIZES

Produtos da Sherwin & Willians do Brasil S. A
KEM TRANSPORT-OPEXIKEM TONE
DISTRIBUIDORES

Rua Jerônimo Coelho, 14, - térreo - Cx. Postal, 239
FLORIANóPOLIS -: O: - Sta. CATARINA

Terreno 'à vendo
Ali na Praia da Saudade" defronte ao Grupo Roose..

velt, vende-sê um magnífico lote próprio para casa de

veraneio,

Aproveite' esta oportunidade porque não existe mais

torr.inos á venda ali naquelas imediações.
Tratar á rua CeI. Melo e Alvim 17 a qualquer ho

ra 00 dia,

I ,

f L' O ·1 I, A
\

O, e r e C8, ·i g o r a,

Bt Ir na

dlà rl a m e n I e,

1 5 D E

LOJA
.,
'. ;

Rua '�eodoro, n.015 - Iel, 3820
, .,.,I

.

38fth
.

'

r

.

�

. \��

F'ilial "A .Seberana" Distrltu uo E8treito - r.IU"
, .

"A Soberana" Praça 15' de novembro

�, rua Felipe Chmidt

esquina

CO"CURSOS, DO. ·IAPETC
O D.AS.P., realizará a partir de 16: de janeiro cor

rente, os concursos de Oficial Administrativo,' Estatís
tico, Contador, Assistente Social, Estatístico-Auxiliar

, e 'Escriturário do LAP.E.T.C.
A escala de provas foi publicada no Diário Oficial

do Estado de 30.12.957.

PERDEU-SE

O ESTADO - O mais antigo diário de Santa Cata.rin

·DE H O S P'l, D A ·R

N 'Ó I s

e s m e�rad,o
•

ser, I � o de

"A l. CARTE ".

�.l�
I'

e X'C e1 o aos
-c ,

-
'

-
�
-.

··DE,S�O·DOR
.

'7
r

r
t

:M O D·E R N' O
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I ' Vr urle-se lotes a longo prazo sem jU10S sito à rua
.

·_'l1..l1'U Linligre_s P\�ximid9.dé .Penite�c�árÍ3, local óti�o I:4llliiíQij;jllli"� JI pr,l'H, (,ol1struçao: vendas e Il1formaçocs Ed, MontepIO
:\0 an�l:::r, sala 305, com o sr. Ad[io N:. Fcr':�s Diely.

/

.

I
(RUA 24 DE M..ALO, 748, ESTREITO)

Perdeu-se um relógio d'e senhora, 'Marca Tossot,no, -

trajeto da Rua "I'ta Silveira, Largo Fagundes ao ponto. Comunica à sua diatinta {reg�esia que reabrirá no

de onibus da Agronômica, pede-se a pessoa que o encon-. ;:)r6x�mo dia 1° esperando merecer a preferencia core

har .·,�ntregar a Rua Deodoro nO 15 aptO �02., o.nde ;,li!rá I q�le se.mpre foi iti"Unguido, e deseja-lhe bôas festas e

gT�,"htlcada, .".! um próspero 1958.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"f) Esf ado" o mais de Santa CatarIna
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Florianópolis, Domingo, 12 de JANEIRO de 1958
------ -- ---------.- .e ------------�
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Ag ..m dlreCI'''''l ..nte lobre c aI"

parelho dlgestl'lv. evitando o prl.

fã" de vem,e. Propor"loilam be!':.

e"ar ger�l. !aclhlüm a d1il"sd:'j
do<.>çoogesllcncim :J flG"DC> '"
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N�����t�r��!��,1 0a40. S61>,.e' 'TI; \1.0__ �iª�:.������:
���:a t::l��:�aetu�'� �'l�}�!:.:,�,��,Oe�! Boa Vista.

.

, 'cas, à numerosa-freguesia da sua uma taxa de 110 réis por iúzia do naufragado, na barr; do 1'10 no novo regime" exerceu gratui- �:a;;�����os 1l�!OdU;�;ri:���.�::,.

se o atual unicipi o e IJ ucas - Um grande personagem da
I
acreditada casa -comercial sita de macieira por aquele 11ÔI'tO ", 'I'Ijucns, a embaecação em. que, tamente o cargo de delegallo li- Itaiaí e. Brusque.Tem como vizinhos os mumctpros histól,'ia tijuquellse, foi o grande

I

11 praça São Virgílio.
'

nortada. com outro, fôra pescar Rícurdo terário de Nova 'I'rento,
P t B I Nova Trento S- o " Quanto 11 pecuária, contava o

de 01' o e o, . ,
." Henrlq�le Carl�s ,Boiteux. �asceu 1 Organizou um serviço de eha- Ainda mais: atravessa a vila, Coelho nas imediações da ilha da Conforme o último Recenseá- Município em 3 _ XII _ lH5ó,José e Biguaçú. Sua co lonização, na antjga Colônia de Nova Há- lanas entre 'I'Ijucas e Nova T'ren- a linha telegráfica, Iíeando '1 cu- Galé, salvou-os Laurentino ):<'1':1.11- manto Geral, de 1,0 - VII--' �

f relata nos Loui-i val I
' I

L '" "com 6.800 cabeças de bovino s .

con orme - ia a 11 de fevereiro.. de 1&38, to, demonstrando assim pràttca- pital da província ao norte, '1', cisco Machado. Promoveu, então, 1950, contava o Município com
Câmara no seu livro "Estvangei- data 'á j

"

2
3.000 de equinos, 200 de mua-

em qu� seu, paí gr vemunte i mente, as então excelentes con- [ucas - verdadeira ancmalia! Boiteux, perante o govêrn r, os 3.992 (12069 homens e ll'123
res, 23.000 'de suínos, 1.1,}O de

ros em Santa Catarlna", deu-se enfermo, veio a Destêrro em dições de navegabilidade do gran Não tinha urna estação; por isso meios para que a êsse tijuquen- mulheres), mas sabe-se qi,e ovinos e 1.100 de caprinos no
na maioria de alemães e Ita lia- busca de reel:q:�os médicos, uue ! de rio de que é trlbutãrío o Bra- se opôs o chefe conservador, J3sé se fôsse concedida urna medalna atualmente conta aproximada-

_

"

• valor aproximado de 55 milhões
nos, os �or,am em \I&_P. Completando a : ço, que banha em considerável Feliciano da Silva Macuco, l,,'r de distinção, sendo atendido o mente com 45,000 habitantes, de cruzeiros.O comércio de madeiras, desde maíortdade, .:resolveu casar-se e percurso aquêle Município, A motivos que, era público � noto- seu justo apêlo, que simpática Tijucas pertence a zona fisio- Constitue a indústria de traus«
1848 quando foi criado o distrito estabelecer-se- -rta Viia de '1'iju-1 �ua iniciat!va .fic�u de_vendo_ Ti- rio, o interessavam comerei 11- im_pressão causo� pela esponta- gráfica do litoral de Florianó formação o segundo ramo de
de São Sebastião da Foz do Ti- cas, para onde ,se transladara a _ rueas o prrmerro eolêgio de ;'IS- mente, ne idade de um tao belo gesto. polis. A séde municipal dista em atividades da população do \lu-
jucas, segundo traçado já eyis-

sed�do -M,:uni�ípi-o, - cujo franco trução secundária, pois para tal Henrique Boiteux, não concor- Há a registrar a resolução da iinha reta 39 quilômetros da C'I-
tente, do engenheiro J oã o de d I níeípío .

ese vo vimento agrícola apre- fato promoveu a ida para aquela dando com tal propósito e contra- Diretoria Geral do Povoamento pttal do Estado, tem as segui '1- dR'Melo e Alvim que anos t ib i
" Segundo resultados 0_ '#:'13-Souza_ "sen ava pOSSI llidades _ animado- vila, do ilustrado professor Félix dando o seu adversário político, com a aprovação do

_
Governo Fe- G es coordenadas 'geográfic I';:

, antes, andál'a pelo mesmo terre- ras . Vaes, natural da Bélgica, da no- viu um dia coroados os seus I �_ deral, denominado __ Boiteux- :!.7.0 14' 33" de latitude sul e
tro Industrial para 1955, o valor

f endo o levantamento de E 4 d f . de tôda produção industrial de
no az. m e evererro de 1 R80 bre família dos Condes de Albre- forços no sentido de ser o .�(,- burgo -- a séde do núcleo co- 48.0 37' 54" de longitude W. -UI',
Ti]ucas, foi uma das _principais transferiu definitivamente sua cht, expatriado por motivo oe pede natal dos seus filhos f'av.)- Ionlal Senador Esteves Júnior, li- Dista da Capital Estadual 54 km Tijucas atingiu 47 milhões de

elo desenvolvunento do .

dêncí N cruzeiros,causas resi encia para ova Trento já grave questão disciplinar no re- rectdos por tão 'imprescindível gando, assim, perpétuamente, a rodoviários. A principal atividade -

di t 'to alcançando o ponto má- tã 1 f"' - Dêste total, a principal pai celaIS rt , en ao, pe os seus es o rços, dis- gimento em que servia, melhoramento, uma circunscrição da comarca õe da população local pode ficar
ximo na terceira década-;n.3te trito poltcial

"

poster'iormente, Nessa casa de ensino, estuda- Flagelada a população t i j u- Tijucas o nome do mais dedíeado bem caracterizada no quadro fi
era devida à indústria de 'Produ-

A 'a- o produz e d' trlt d P tos alimentares - 38 milhões --;século, regi - expor- IS ri o e paz. 01' êsse tempo, ram os seus três f'i lho s mais V"-, quense, pOI' violenta enfermi.lade e dos mais desint_eressados que seguir, onde se observa a predo-
ta atualmente, arroz, café, açu- após medonho temporal, eresce- lhos e grande parte da mocidade - ocupava então êle' a presidiin- não esquece as figuras do pas- minâneía do ramo "agricultura, cujos principais sub-ramos oram,
cal' farinha de mandioca, feijão, ram assusjadoramante as águas tijuquense ela da Câmara Municipal - ini- sado. pecuária e silvicultura". em ordem decrescente de vnl.rr,
bal;anas etc. Tem. sua .Indús+i ta do Ti:IUcas e seus afluentes, pro- No teatro ali o egarrizado -Ievou ciou providências no sentido de No folheto lançado pelo IBUE o açÚ'car .grariulndo, arroz be-

bem de;envolvida e com um co- duzindo inundações até então valiosa cooperação, pintando co 11 debelá-la com os recursos locai s ; Chegado o momento dessa re-
_ Conselho Nacional de Esin- neficiado e doces, de banana

l11ércio bem ativo, desconhecidas naqueles centros Felix Vaes, hábil cenógrafo, o agravando-se, porém, o surto ej.i- ferência a tão justa homenagem tística, temos o seguinte lílatE- (os totais deixam de ser �ra IS-

O distrito foi criado pela lei por incalculáveis prejuízos ,i� pano de bôca e os cenários Iem- dêmico, requisitou, sem demora, por parte do Govêrno Federal. rtal: s�bre a agricultura e '1. .11- critos a fim de evitar indivi-

provincial n.o 71, de 4 de m:::io maior monta, A Presidência da brando-se então sem dúvida do do govêrno provincial, as medi- não é demais que,'� ela, fi- dústria 'do ,Município. A cana-de- dualização de informações). Es&a

de 1848 O município o foi quan- Província, a fim de minorar' os tempo em que, �o lado do pi:ltor das necessárias, sendo a primei- quem aqui consignadas mais as açúcar, um dos produtos -agrirCl- afirmativa serve para evidencÍ!u'

a'o da transferência da sede de efeitos de tão grande desgraça, da p.. imeira Missa no Brasil, Se ra delas a nomeação do Dr. Joa- seguin_tes: a aposição do seil 1'$'- las básicos na safra municil)ul ". o emprêgo feito, na indú�trill,
P01'tO Belo para São Sebastião da entre .outras providências, "esol- sentava na aula professa:h pel,,' quim Remédios Monteiro, ll'le, trato, em sessão solene, na sala "mpregada mesmo na indú�t�!'l de produtos da safra municipal;
Foz do Tijucas, ef.etuado segun- veu nomear, em Tijucas, uma co- emigrado argentino Mari'ano Mo- auxiliado pelo prestante farma- de honra da municipal1dade M le fabricação de açucar de usina, três das qua{_ro I'lÍncipais cultu-

do a Lei pro,vincial n,o 464, de 4 missão central. _ reno, cêutico Zeferino Antonio Rodri- Nova Trento, e a denomina,·io inclusive sub-produtos da c'ilna- ras agrícolas - a banana, a ca-

de abril de 1859,,'
. I Em maio de 1880 recebeu o Resolvida a substituição da 1'1'- gues de Carvalho, cons'lguiu, ju- de Colônia Boiteux dada à eolô- de-açucar, principal sub ramo) da na de açucar e o arroz com cas('a

A comarca d!l Tijucas foi �)'1a- 6,° Batalhão de 'Infantarià da

I quena
e velha igréja matríz de guIar o mal que então, grassa;ra. nia de pescadores, em Tijucas 'ns- ,ndústria mais importante: a de - têm aplicação na il)!lústria de

da pela Lei provin�ial n.o'691, de
I
Guarda Nacional da comar·�,i de Tiju_cas, por um templo condíg'110 Por tais serviços, o vice-presi- talada pelo então Capitão de Fra- transformação de prodU�fJ3 alt- Tijucas.

24 de julho de 1873, Constl'ufda São Miguel, da qual era COI'100- com o: adiantamento da vila, 101 dente em exercício Dr. Mf.11�hll gata Vila:r, 'a cuja iniciativa se mentares. Em seguida, \tinha a indústria
• ,paI' um só t,êrmo', o de mesmo nente o têrmo de Tijucas, um êle quem obteve do engenl!_eÍl o Vieira Tosta (posteriormen'e deve tão significativo. preito a Na data do Censo, contava o de tijol()s e telhas, num valor t"o

il'nome formado pelos mumclp'os novo comandante, o Tenente CO'l militar Tehente Coronel Souza Barão de Muhtiba) consultol1-0 um dos mais dedicados tijuqu,m- ,I<funicípio coln 1086, estabebd- tal de 6 milhões de c"Ulwiros, e

,Ie TI'J'ucas e Pôrto Belo., ronel Henrique Boiteux, de Melo o p' lano e orçamento TII1- se aceitava a venera de uma d',;; ses. t" d 'a de calçados, valendo I)OUCO
_

I
-JUen os ag�opecul1'rlOs, os q,lIns

8egundo a divi�o adminii- Animou eficientemente a rudi- ra a respectiva construção e, ordens' )l.onoríficas, ao que
-

r�- Proclamada a República, Off,- , 120 com exploração da agricultu- mais de % milhões
tl'ativa vigente a 31 dI( dezem- mental' indústria da sêda c��a- com outros dedicados tijuquen- pondeu negativahlente: Hil,'lH(lUC

I
receu o Govêrno do Estado <i. H. 'a - área' de 19440 hectares ')H2 Nesse ano, fora� pe�quisad05

bro de 1956 o Município ré cnn- belecendo uma filanda CO�1 trê; ses, tratou de levar a efeito to I Boiteux, que, no cumprimento ,�s- Boiteux o cargo d� admin' <I.ra- exploravam a agricultura em .•e- 18 estabelecimentos que acuya

posto de 6 distritos: Tihcas, fornos e distribuindo, em larg 1 "desid�ratum", -consegui'itdo óa trito do seu dever illlcontrav:l I) dor da Mesa de Rendas de Tij .ll'a� quena escala) _, 160 com lltivi- vam 673 pessoas, das quais 622

Boiteuxburgo Canelinha Maj.r escala, cepas de am-oreira, pr,'- Assembléia Provincial, onde C311- melhor é mais apetecido-.prêmiú. que não aceitou; mas, comI) de- ,aues mixtas - área de SAó] eram operários,
'

Siio João Batista e TigipiÓ ant.g� cedentes de Canelinha, em T"ju1 tava com
-

ami_gos, fôsse votada Em 30 de janeiro de 1876, ten- mostràção -de sua sincera adlsão 'lectares (a- totalidade explor..ln. Os salários e vencim!l,lto'; pa-
o a agropecuária em peq�.ma gos aos operários e demais' I'lS-,
50ala) -, e 6 dedicados à pe- 180as ocupadas nl!sses e�u"eleci
Jácia (4 em grande escala) r,u

I
mentos ascenderam a quase 9

Ia área' de 851 hectares.' milhões l1e cruzeiro3 e as despe
Da área dêstes estabelécimento� sal de consumo a 16 Imlllfie�,
- 28742 hectares - cêrca dE Convem ass_inalar q�e��-
15% eram ocupados com lavoM:lf rações do RegistroYndustr:al não
) 17% com pastagens; os ,-es abrange a totalidade dos e ;taoe
�antes 68% eram ócupados PI)I!, lecimentos existentes ,', sim,
matas, terras incultas e impr'l. apenos ps que ocupavam 5 l1U

d?tivas. mais pessclls,

Segundo o Serviço de Esta;ís A pesca, apesar ,Ie !lã,) s�r

ica da Produção, os prindp,'i praticadà-I!.m gran�b e$eAla. t"l�l

,rodutos agrícolas. do Munici::oic, algum 'siglldicado n'l '.lCla t'CO

"m 1955 foram os seguintt>s: nílmica do Municipio. li:stá mes

Mandioca, Banana, Arroz "OJ'I- mo senllo: estuiladi\ fi [Jo�sihiljja
(asca, ,Cana de açucar, Café Mi- de da montagem le um posto
lho, Batata doce, Abacaxi, :)e')') destinada à guarda <lo p�s"aóo,
la, Batata inglêsa, Tangeri,lA inclusive in ..taiaçõ";!., de câmaras

,cljão! Fumo em fôlha, Pês3(>g'0, frigoríficas.
"aranJ:1 ,e outros. Em 1955, segundo dados elo

A banana é industrializada TI,) Serviço de 'Estati_stic'l da l'roclu

próprio Munidpio e COIlCoJ!'rC ção, as -15 toneladM d;) pescmlo
Oill a cana de açucar e o a' r II extraídas em T.iju,'as 'ia!eram �4'

com casca para " total i1< ln, milhares dê cruzeiros,
dústria de produtos alimentlCiI." Segundo I!firmatilol io SEP,
, prinêÍpal" de 'rijncas, - Tijucas produziu, '3m ]:)54, l 1Itl�
Convém - assinalar que, eml:>('fl1 m3 de madeira, 131 ma ,lo! lenha

a cana ,de açucar não figure'., valendo, respectivâmente, l.ClIl� ;
lbela coml> produto de grande 4.304 milharês de cruzeiros.

destaque e a produção do fun" ,A produção municipal de .'11"0
Induicos em OU�"os) .tenha \u de nozes do Iguape atinl!,iu, em

lido, nesse ano, apenas M.!õ lIIi. 1955, 38 toneladas; no val,)r de
hares de cruzeiros (32 t,).1ei,\- 848 -milhares de cruzeiros,

las), estas duas cultu.'.\S eHI Em 17 - IX. - 1944, foi inau
virtude de assistência té�I1IC: gurado' úm Cruzeiro à rua Coro
que lhes vem s�ndo dada. Figu- nel BucheUe.- Tem 5,00 'll·?t�'os

ram, na safra municipal, ('CJn de altura e 4,00 metros qlladr�"_
gl'ande possibilidade de desenvol- dos de área, na base, Contem a

vimento. Assim é que" quunto ;, seguinte inscrição "Saha �ua

primeiro, grandes' áreas de p' '.1- alma" dedicada homenagem De

tio estão sendl} preparadas, er1' ".\'0 tijuquense,
�I i., .__ • �_�--_----------------------

ESTOMAGO -- FIGADO ::..... INTESTINO'S..

n

'wnDlrcri'r' .. :.a;;:4"....-..--'

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

� 'MINISTÉRIO-.. DA - MARINHA
,

.

ve�a. COMANDO- DO 50 DISTRITO NAVAL·
CANDI:fJATOS A MATRíCULA DO COLEGIO NAVA14

As provas para os candidaos à matrícula aó Colég:"
Nav::-J serão realizadas na Escola de Aprendizes-Mari
nhe!"os de Santa Catarina, nas 'seguintes datas e horas·

a)- Matemática: 8 de janeiro (4a feira) - 14 hOl'ils:
b) PÓduguês: 10 de janeiro (6a feira) �-;t4 hru:�'l;
c) Francês-Inglês: 13 de janeiro (2a feira) -- 14

horas;
':I) Geografia-Histól'ia: 15 de janeiro (43.0 feira)

14 hora.s,
Os candidatos inscritos deverão comparecer àquela

ESCOl.-l, às 13 horas Idos dias auma iurlicados, munidos
da' la via da ficha de inscrição e trazendo consigo () se

guin1e matel'ial -- o único, cúj? utilização é permitírla:
lapÍ3-tinta: tipo cópia preto-f'OXO, cumpasso, esquadros t'

tran�feridor,
Não será permitido (I uso de caneta-tinteiro na rc�

solução da·s provas,
Obs: Sob 'pretexto algum po'derá prestai' a prov;l

'seguinté, o eindidato qUe deixar de compal'l'·
cei' 'á qualquer prova aferio1'mente 'realizadot.
Não háverá segunda chamada para a l'ea iz.

ção de qualquer prOva, Demais esclarecim�f1
tos Iloderão ser prestades na Divisão Ido P

soaI da Comando do 5° D,N,

o FABU,Losa
; ,

.!(

ela Real
Com êle voe' '.r6:

• Velocidade Super�H
•

.

Serenidade de vôo Super.H
• Serviço Super-H

",
A ..

, .

A maior organizo çõo de

transportes aéreos do

Américo latino. �.,

,

.

"

1 :
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6 Florianôpolis, Domingo, '12 de JANEIRO de 1958 O ESTADO - O mais. antigo diá1'io de Santa Catarina .'

....

NA TARDE DE HOJE O SENSACIONAL MATCH TREINO QUE TE'RÃ POR LOCAL O ESTÁDIO DA RUA BOCAIUVA � OS CO'NVOCADOS.
Andou bem a Federação Atlético, Coritiba ou Eerrc- de-ás a realizar dois jôgos, cue ante ontem realizou s�u -ex-íntegranta da Seleção Ca r Para a formação dos dois ("íro, Aníbal, Laudares, Tor-

Catarinense de Futebol 01'-
i
\ iário"embóra nenhum des- 11·,,,ndo um nesta Capital e primeiro treino sob as 01'- I, tarinense. combinados, convocou o téc- i-ado, Walchr e Wilson.

denando a preparação desde ses três grandes clubes do r utro em Curitiba. (Tens de 'Saul Oliveira, deve-
I

O jogo-treino, que deverá :l'CO Saulztnho os seguintes
i:1 da seleção da Capital que

I
viz.inho E�:tad� tenha ainda Na tarde de hoje, no es-

.

:.;� dar combate a um combí-
'

ser presenciado 'por Um pú-
'

elementos: I DO PAULA RAMOS--

possivelmen te ü:á dar com- : respondido ao ofício da en- ',:;>.dio da rua Bocaíuva, a nado local que será forma/,' '�llÍCO numeroso, terá início I DO AVAI'- Tatú, Marre-
.

Valério, Sombra e Guará .

. bate aos paranaenses do. b;:ade efecefeana convidan- úro\,ivel seleção citaddna, 00 pel';')mesmo esportista e

.

às 16,30 horas. co, Enísio, Abelardo, Nilson A arbitragem possível-
...__ ._----_/------------_._:_----_._---_ . .:::..._-_._- ---

'E' RodrIgucs. mente será entregue' à eti-

pO BACAIUVA- Leio, ciência_de Fausto Corrêa,
Carioca Oscar e Chiquinho, inegavelmente o árbitro N .

. DO FIGUEIRENSE' ,- i da Capital. .

?-.

,

DOMINGÕ-i,T/dI6A-DA-DA I.â-R'EGATA
.' -

OCEÂNICA FLORIANÓPOLIS � RIO "

poderá ser inJerior a 25

�
�

,

--�lstourou-'-um (scaD�alo no .futebol Paulista-
RIO, 10' (V.A.) -. No

proxirno dia 19 será da�a a

,).�rtid,a do. "I Regata Ocea

rica FlorianópoÜs-Rio", pro
movida pela Confederação

oés i (2) O "rating" calcu

lado, exc 11' indo-se' a corre

c ão "S" (r rca velica) não

deverá ser inferior a 22

.
Brasileira de Vela e Motor pés; (3) O fator "F" que é

e -organizada pela Associa- .9 media da borda livre in-
( ,

cão Brasileira de Veleiros cluíndo, 50% da borda fal-
- I

.

O ARQU�IRO .CABEÇÃO ENVOtVIDQ',E�1'SENSA(IONAL €ASO DE SUBORNO - - GRANDES' SOMAS �:;oodcaea;:�e�':ã: �:I�e�:a:, !:a:nt:e:!:oe��:�:��i:��a��
-

DEPOSIT"i;YA EM" '��A'N(Of APO'S A'S' J.DERROTAS DA P-OR"TUGUl:fA DE DESPORTOS
. ;,fot�r .de Santa Catar-ina, 'linha dagua, não deverá .ser

A ii}
.

J
, "

'. , . '. .
U '.' Federação Met.ropolitana je

'

-nferíor a 2,25 pés;

RIO, (Y.A.) - O "D-iário . r; em sensacional es���d�lo i o.os os pontos do adversâ-, ê_!e interpelado pelo t.éc�i-. l>rop�r�id,naram os goals \Tela e Motor .� ainda �o e!� 0 _tot'al ,doS lançainen-
da Noite" informa queo ar; !� suborno, que teria con- 11'10. «o, que verberou a sua mer- contrários e, em respõsta, ::tte Clube do RlO de Janei- tos nao deve exceder de

. I If(lleiro Cabeção, que se tor- rr ibu ido para que fosse Ao terminar o jogo, foi r-ia n�s cortes dos pases que ,lisse o goleiro, arrogante- .0. 35% do compr imento total.

::ou renomado, inclusive pe- fOlml�let<�mente alterado o -.-!---.----'-.------.-.
-'--:-�,-�--,- .,-" ,- mente: "Eu sei o que faço.' Estimular a navegação de Os iates inscritos serão di-

:0 fato de formar na selé-
.

des:i'ec,ho do' campeonato FALE.('"E.U· O'Rl,AND'O CUNHA':, Conheço a minha. p(�siÇãO'J iates' de cr�zeir�s_ e o (:':;- ";uiJos em classes baseadas

cão brasileira, éstá-envôlvi; bandeirante de, 57�' ",-,
, ' .. .

. jogo há sete anos e nao adt-, uirito de competição entre lOS "ratings" cübi a f inal i-
. -----'-,--,-'-.-... ,'?S '�irigentes �a :��tJ,;:-",:Fól'.yarias vezes camneão:talarinense !

mito a interferên,cia d: n!n- i:te� de o�e�no, são os prin- �'ade de formar grupos de -,,-

FI.-minense ,�""
...gl.),esw.p'Fecedem a 'sHgll�sa>, ,!'-:;''''''fIi�' ,",.�. ;;. >.,J ,·If;.r,.;. o

_

.' I guem, Tenho tres milhões e ipais obJetIVOS dos patro- ,�o'hdiçóes parecidas, sendo

Fulebol C,lube.
.

'ir:vestigaçóes a .r�sp���'��; '::�1JjIÂ-g'ro.,aJàínQsa' gr-'lj�lIiltão, do (.N .. de cruzeiros e não precis!, 'd�ado�;e� �� �grande.f;p.��v�. a classe A res�l'Nada para O"s

;Ida do cnnheclCliq,,-v.a.rquel- '�Ü:"��·.".' '
'.

� '.. ',{', � ..

. mais de futebol".
'

. Todos os barcos partIcIpan_ >\tes com "ratings" mais al , /-

CON�OCA,ÇÃO '�.:;" ,It, " >, ;�;J�",' ,_':'-:?i�iachuelo quê na láhia elJ11.936� 'D,í�m\te de tal atitude, tes .deVe.lrO .ter·· .condições tos. A di�visão será anuncia-

".�o:,::��:; �=o����:- t�'::',,\:n:;;:::I!;e:�::;: '

)'Iaureoti-se campeã do Brasil' :I:��to��t:o: ,:::,u,:�::� ��a:;:'�:;::t:'rf:��r�I�:�� \no:::ao���t" I,varão ,m

para uma Ássem,bléi'l Geral :t-io teve a su.a entr'�''d-a<proi- . A's pTim�iras horas, da máximo do Estado forman- i�hou havcr Cabeção ganho 0evidamente lastreado, com '�!lda lado, da- vela grande,

Ordináriar que,' serii
'

r�,a'F�, uÍJ}di ,nas d�:pendências dp ,;_oanhã de ':Úite ol1Íem os dn na gÚfl.-rnição riachueli- tanto dinheiro' em tão pou- .•"abinas. �.ol)�damepte c'ons�., .�proximadamente dois ter

; ada no' próximo, aomi_Qcgo;' c 1�lt)es -&eu passe, imediat-a-, -l1OS5o.S meios, sociais �., es- J1 a_ c()m De'cio Couto, Ro-aol- co tempo. trl1idas à prova dagua, coc- C:0s de altu.ra da retranca,

,;ia 12� às 9 horas" em no�sa: ':rçent�.}oi �,Qlo:�do 'a. ven'da. pútivos foram_ siitPre�ndi-, lQ' Dien, JQaq'uim Oliveh'a Deliberou-se sindicar c1e' kpiV' estan<lue e auto esva- o nUl'\leral córrespondente e

sf-de socjal"pl�ovjsória. roda a", 'explosão re:d,?ndou, tiuS com a notí�ià· elo fa;.e-
!
ü' Otávio Ag.uiar. Com o pri_ o ..ltras atividades de Ca-' ziamento ou COIlvés co'rrido. (ie acôrdo com os' regulampn

i' A'1!SlllltO: Eleiç.�o' ,(Ia ,nov,it �,c ;uÍrla 'd:isGUss�O' Jiavida �imeú.t� 'd� Orla�do Cunha,
I �1.eir�\ o� dois últirnos e beç.ão e chegou-se á con-' REQUISITOS. "

os habituais.

� Diretoria;; (Jti� r<;Je'rá os, ��. elÍtl'� ,Flaviõ' Costa e o cra- �;�ura dàs m,ais prestigi�sas
'

mais Áurélío Sabino, Cunha: dusão da veracidade do _9t-
.

De acordo 'com as medi- DETALHES IMPORTAN-

�_ ,iinos ,dt:&fa l;l-gremiâ,ção iio (l\1e, �p6s o j;o.go entre q_S e qlíél'idits e q.ue· alcançou dis.putou· o titulo nacional to,' inclusive que fazia �Ie ",óes f�itas," de confórrttidª-t TES

�. período '1'95ª-59..' .,,,,�,.
I (h�as' Por,tugue(>as -:- a Sa-n- '"c'nome na'cional Ca'zenrlb

.

toa bô� terra, ganh�ndo.os grandes depósitos, fora dos de com ii, atua.! re,gra tI� Cada, bilrco deverá ,'V':l.l'

NOTA: Só puderá votar tista e a ele Desportos, - p:ute da guarnição do 'eluhe I !Hureis' ,de campeão, e a l'abitu2:i!õ, .nos �

dias imedia- medição da "Cruising Club ll'ÍpulaçãD minimà de 'quE-

o associado quite com a te- '.ujo resu!t.,do foi um empa- I\Táutico Riachuelo qúe ,re- �lória de ser convocado com tos as reahzaçoes dos gra�- of Amedcfl:." (sem incluir!ls lro pessoas. O comandan,e

I ,souraria. te: 2 x 2. Para esse resul- pres�ntct1 Santa Cà.ta�:i,!1a peus companhéiros para l'e-
I des jogos em que a Portu- modificações efetivadas em (' o navegador devel'ãó ,sp.r'·

I Adercio Domingues �ada, �ol1tribuiu o goleiro r.o Ca'mpeon�,to-Britsi'leh9, ,presentar o Brasil nas Olim 'guesa se viu derrotada, com J de abril de 1957), Os bar- nrmadores (os of,icia:is 'd�

L _secretariá.
em exercíci'o

'

Cab,.,eçã"Oí"q.ue,
falhou em'�m- ile Remo'; realizádo em 19·a.li, ;)iádas de Berlim, o que não :l perda

�

de pontos preCio-- ('os deverão satisfazei' os se- Marinha de Guerra e Me"-

,

,

em São' Sa'lvador,· Í1� Bahia:,. ;;:e positiv-ou d�vido ,i políti- fos, que determinaram o seu g'uintes requisitos: , cante são considerados co-

A A ( E S C ;
1.

. j'" 't'
"

'f .

'

.. d C BD' afijamente do cert.ame. I a) A relaç.ão do. lastro nã,o irO amadores).
�

,

.' I· • -"-"'" �.. 0útell/ o p.ara es e 'peque'ao ,ca aCC10sa a '.' ..

• , -

d S I' C t .... Para, agravar as suspei- '.)oder,á exceder de 48% de T,odos (IS barcos ,deverão

D 'I d' d 1·I�d d
'

blB 1
'.mas valente Esta o u' 1110 : Outros ampeona os con- .

ec ara a e n I! a e ·pu ICi' am-' . "1" "
,

O I d C h tas existe o fato de Cabe- deslocamento par.a iates de e'star no pôrto de Flor.ia�,ô- "

. Jil[ li. ,;,'. ".), titulo de campeões braSL'.:H qujstou r, an o uu a, que ,
.

"

_ I \
.

b I
A.

d E'I d' 1"1"
I.s' "ontacomgl'andenumer,ode ;�ão'fazel' os 'seus depósitos ,madeira'e de 50% no cas-o (,l1s até o dia 17,de janeiro,:

e,m -pe o g'o·verno o' s·,a o -, n ·e'gra lO:, I"
." d' fi bt'd

. 1"0 mesmo hanco com que de. iates' construidos· em _fel' - f,s 9 horas, prontos":p.tra dC-

.

y,
,., .• __

. '" _ I: DeiSPortista abnega o e' 'rríedal 'as o 1 as nas roemo '"

, "

bll d
'

I
'

d
.' d' t d Liga iransacionam os dirigentes 110; "

o

-,' I rem' submetidos à bspeção

da lei anleonte� p�, I_�a a �o ��)�::iSc�:� r�I��:e:::vonatá� �:i���:i:a d�P�a::a Cá:arina. ,0a 'Portuguesa. '. '.L �) A correção
. positi�a rdá Comissão de Regata.

,nD' lia' '.,I"A,Ofl"CI1al"·
.

":el, Orl�ndo Cunha, embo- E .outtas vitórias teria êle o)lu .ap oAHafqo o UlO:) ,lAtIa deslocam�nto leve nno / A linha de la,rgada será

V ' - ;"
,. . 'd' I" o desmoi�alizar o jogador, vem deverá exceder de 12% do d&da ilas proximidades do

--,' . � ,

'.. ya afastaclo dós lides .nautt- �onqu�sta e'para o g OrlOS "

I
... . públicou�:o ·"D:,iáti().�Ó."f]c.·,··.l.·'li,1", ediçã.ó d,e ante ontem: "

'
� o clube do 'Iargo, de São

I f2.tor
"L" �lo certificado d� f�rol, de Anhatomirim, na

, . eos há longos anos, ç?!l�i�u-::- C1ub€ rla Rita Maria nllO

"Lei N. i.806, ,de p4'lqe: dez,em1?r� de 1957 - . ,.

....T 'Bento trabalhando em abso- medição; capital catarineilse e ã ch?-'
} Declará de utilidade pública, í\ll e contÍIlt1a'rá sempre se'1_

, f,,;?se a extinção da L. "''1,
,

O Governador dó Estatlo de Santa Catarina,
.

('O :figural obr.igatória I nos 8.e. e a quasi completa ina- lulo. sigilo, mesmo porque" I . c)\ O cOlllprimento tótal g:.:.da será deterI1linada por

F b· t 'd' h' b't nte' dest'e E'sta'do que a d d 'C t 'neTl ha clubes cariocas - Vag,:o da roda de proa e espelho dua's b
.. oia.s luminosas, fun-

a,çb sa· er a, o Os os a Ias, comentários sempre que se iivi,da ,e' o remo _a·,arl ..
-.

,

LAeSI��bléia Legislativa�decretae �:eu sanciono a �e!;�� f:üar �le Santa GataTina € ,��e n� periôdo de 1941�, .
,f Flamengo - interes-sadcs de popa não poderá ser, su- deadas no alinhamento da

•
". •

' .'
A'

.

,,(;US feitos retumbantes no 1949. '-.;' no goleiro agora esmaga:<io Illedor: n 73;
_

ponta do Arppador com à

Ar·t. 1.0 '_.:_ E' dedarada de utilidade púbhca a, -",-s-

I
--

t' I �,' d) ('I) ·0 f' t" "L"
_'

Ipor es.sa ernve .acusaçao. . a 01' nao i 'ha R,�sa, ,

sociacão dos Croilistas Esportivos de Santa Catar.ina, esporte que mais alto elevou. O entêrro de seu. corpo ��-'_--/-' .......-_--..;----

",' . d'" t me F inalmel1te, delte�·inina
._.... laIn 're,lê-e 'foro na Capital do, Esta o, ,) nome glorioso' de nossa deu-.se 0)1 .em ,com en<:»'

,INST'IT,U'TO DE A'p'OSE�'IADO:RIA'·E PEN,-\. t 2 '" ti"
.

na data de S11a
' . ,;. 'pincla o' reO',ulamento da l'é--',

1 r. .0 -',Ij"S a el elh1'3. em VIgor <
:' , terra.' acoll1,panha,m�nto., I,

b .

, ,,'

publicl'Lção. ': Orlando Cunha le'.7antou 'A" sli'a familia: atl .nossas SO-E'S DOS EM"REGADOS �E'M TR'A'MS
gata ,qU!! no dia 18, às 17,30

A Secretaria 'da Saú�'e e Assistência Social assim a
.

<_ . " ., J' " ,. r" '"
'

- ;lOras, haverá: reunião obri�
faç_a executar. pela primeira vez o. titulo' sentidas' condOlênC]ias." _' i

'.

--

.,'
'.

gatoria de todos os coman-.

"CO �:I�}!�O ;::.::' ':
Flo.-lanópofi" 24 d, '",m-

CENTRO ESPIRITA.
UIAMOR E HUMI�.DA.I J'lO!�!�� .Ed:����� 1958 ::.:::: i::"��;:�:o:a:a Cr��

1'-

��:��oT�::e�r: �:zc�;::��o ,) DE DO APOSTOLO" � C O N V 11",E "

.

.. �{;he�d�la���l:ã:-ijrA��inistração F1al"eéime'�to de quaiqder ,

H!ercílio Dee!lte De or.:em do Senhor Presidente, tenho a sa(isiaçã'O
'

lt�stitl1io de•.Apo:-.:mtadorIa· 'e" Pensões dos Empregados. duviga�
. .

�-

P\eláei-o Parigut de Souza le convidar' as Diretorias de todos os Ceiitl�9s" e IÍlsti-'� .� -T-Em_ Transp.ortes e Cargas
.

-- ---- --_._-

Mário Ores.tes Urusa 'tuiçóes Es.pirituais, 'bem
I

como as pessoas que SOe inte� '-'_ 'De órd�m..
fio sr. Delegado. Jtegional do IAPE'I'C, e'1l

Publicada a pre�ente Lei na Secret(lria do Interior l:e�csam .pelo Espiritismo, para a sessão comerrlorativa Santa C::ifarina, chamo lcl atenção dos candidatos ins

e Justiça, aos vinte e quatro dias do mês de' dezembro de' F-undação do Centro Espírita,�'Am,or e Humn�ad�,<!o,. c,rito� !'l0� c9nçu_rsos 'para provimento em cargos 'das

de aDO d� mil novecentos e cinquenta e sete. '\pós:olo", sito a rua Marechal Guilherme nO 29, �qlle Be carreiras de Assistente Social, Contador, Oficial Admi-
Gustavo Neves, Diretor!' ealizará no dia 20 de janeiro, qu.ando será' empossada' nistrativo, Est3itístico, .Estatístiéo-Au�iliar e, Es'critu-

}\íossos aplaüsos 'ao ilustre Chefe do Execútivo e '<1' nova dJ'l:etoria que irâ dirigir seus destinos ,nb perfodo' rário, para o Eldital publicado, no Biári,o Oficial do Es�

ao legislativo catarinen.se, que bem compreendem a ltti- de 20 de janeiro de 1958 a 20 de Janeiro de 1961. l tado de ,7 de ,ia,neiro de 1958, à página 9, em que é fi-

liclade ·da ACESO no soergllimento da imprensa' espol"ti-
.

Flori'anópoli,., 9 de janeiro de 1�58' '; xada a escala das· provas para os: coocursos

esp.QJ;te e.n1 S nta. Cata.Fina" DiQniE.ia ,Silva �. Secr,etária. ·feridos .. "

,

.,

, '1'"

...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A .i..HVORE DA VIDA

N t·· d C
tE'S sequências como a Ba- r C'RS 9 100 00'(Raintree C(}unt,w>

O IC-Ia's'
.

..-

e I·a It"tlha de Chickarnauga e a � ii ,

,:Ã EG1'Á FAZENDO SEN- e 10 IIII! i mar�há do General Sher-
j

.D� o que V. S, poderá g�,1har como posta lista nos

SA'ÇÃO I, ·:éHTC.QS para ambos os sexos de 18 a 35 anos. Temos
,

, _ 'd. 'A'
i
:,.:.J'} i'�i� Gomp!eta.s e em nova edição garantindo assimExamine-se qualquer das rr.an em drrecão o mar .

.

-

-,
l. c

•
•

I ,'cU f'ut uro cl um bom emprego. Caixa Economica Fedt>-
J't'vistas especializadas, nor- 1924, foi BEN HUR' o mais (:i.nematográfica. �":el'ecendo, durante de� ao' 'j-istória, uma das grandes: ral Cr$ 7.500,00 de ordenado) Postalista dos Correios
te_americ:mas, e vei'-se-á

I

caro ,fUmE' de seu tempo, Agora, culminando .uma r os, a atenção do nosso es- fôrças tio filme, está basea- " Cr$ 9.100;00 de ordenado, Carteiro dosCorreios .

(lue um dos máximos carta- ü.ue estabeleceu os nossos cêcada de planejamento, e tÚiJiio. Seus cinco elemen- ra num sucesso de livraria' Cr$ 5.700,00 de ordenado). Mais de duas mil vagas para
. ,

I
tú d' C I C' ,�, todo o Brasil. Apostilas completas. a Cr$ 450,00 pi"l:!S no momento, . em lUU- I €:s U ios em u ver . lty num ponto histórico do li.. tos de grandeza são o �len- 'I,.L.

".

I Postalistas .« Caixa Economica à
r:Cr$ 350,00 pi Cartel-

1"'. eI'as cjdades, é A ÁRVO- c amo a fôrça dominante pa , J;;Íar' de .uma nova ora na ',"0 a história, o, ambiente, q.ue fêz parte do. "Livro do .

,..
-

.-

1'0. (Temos apostilas avulsas). Remetemos p/ reembolso
RE / DA VIDA (Raíntree ra Os grandes filmes de existência Ida nossa com-' � nova Camera' 65 da MG}'l mês" e conquistou o prê- postal. Expresso Curso _ Rua Senador Feij.ô, 40 _ 10
Coun.try), o decantado f,iIme .. Hollywood. Depois, THE panh ia, temos um outro fil-

i
e os ; valo�es' de prod ção. mio num Concurso de Nove- .- si 43 .�. São Paulo.

'

que revela pela primeira BIG PARADE veio' .para rne de grande porte, sob 'Elizabeth TaYlpr, l\1OIttgl:- 13S' promovido pela MGM".
_ .__ . ..:

.

__

vez 'os aclamados resulta- provar que a MGM tiuha,p -Ylialquer ponto de vista -pa, -rnery CEft e -Eva �l'le
.

, I,los da "Camera 65 da .necessário para outro su- ra estabelecer mais "re- Saint são nomes que rli�en_ Após detalhar a im�or-,
MGM", congnomiuada "a cesso inesquecível, e se cords" de bilheter ia, A A'R- saram apresentação. '-:N-ada tâ�cia dá montagem, da -.,íanela do Mundo", um a- tcrnou não apenas o mais VORE DA VIDA é a melhor menos de 119 intérpretes recão artística, e do tremeu- Antiga e, conceituada firma, fabricapte � atacadís-

.

'd I'
- 1.1 de Bijuterias; desejando estender suas vendas tam-v ançado processo de film,a- :EIDIbrado filme sôbre a Pri- demonstração qúe pudemos f'ormarnm o elenc,o, e a tela do esfôrço e rea izacao ,

t-._ .

,

•

uern para es a reglao, necessíta 'de vendedor capacitado .
.

gtm que imprime invulgar r-.eira Grande Guerra, com dar da nossa confiança no '!'e povoa de milhares de fi- que o fI!!TIe representa, J0-
: Cartas mencionando as zonas que percorra e fontes. pa-,

r-randiosidade ao campo cê- a maior bilheteria de seu futudo. Êste filme vinha I r;nranles em impressionan-: i eph R. Vogel concluiu: ira. informações. Guarda-se sigilo. }\O interessado, 'de-'
,mco, e que, ao q�e se afir- gênero. David' O, Selznick- -- --_.-._--

11JOlS
de comprovadamente aceito, enviaremos, o mos-

ma, torna inesquecíveis produziu... E O VENTO' "ruario sem nenhuma despezn. Carlos M. de Carvalho _

. DAT}LO(JRAF1A� Rua 25 de Març o, 849 -r-r- 10 ando - S. Paulo.P'llitos dos "quadros", de A LEVOU_ em associação com
coRRBS1>O.,.,DiNC/A COltlEItCtALARVORE DA VIPA. 3 MGM, e bem sabemos o DtreO'd..J!= AMEI.fl\ IrIE1N�U. fl':./eot.ZI

que êsse filme representa

HOJE� - (lHE SÃo--iosf-- "oj[------·--·
-----

SIMO"E SIGNORET
, RAf VALLONE

em'

.

John (ollins Jack Hakwins
fUmado inteiramente no EGITO, embelíssiluo TECHNICOIOR

e na grandiosid�de-do CINEMASCOPE. '�il r

À 2 horas
A CONQUISTA DO ESPAÇO
FARRISTAS DE PARIS'
O ENIGMA DAS TORRES

,

-- 1 L° e 12.0 Episódios

II -, Cens.: até 10 anos

ÀS 7% Horas
ÀS 2 - 4 - '7 - 9 horas \ HERDEIRA DECIDIDA

Michael Rennie - Ginger Rogers rlonald Barry - Judy Ca'lO'fa

'lU ALMA REBELDE ARMADO ATÉ OS DENTl!:d

I
- 'ConemaScope - TIobert Mitchum

Censura: até. -- 10 anos - '_ een;,: até 14 anos -

"0 Esladc" o mais antigo Diário de Santa Catarina' Florianópolis, Domingo, 12. de JANEIRO de 1958.-----

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

A propósito dêsse filme

.cterpretado por Montgo
r- e ry Clift, Elizabeth TaY

lor e Eva Marie Saint, de

rla rou recentemente Joseph
J�, Voge!, presidente da

.

IvlGM: _

.nent e o prestígio não

ape-I
.

"Logo no início da .).\1�f, :'as da nossa co�panhia .:,. __

:lpõs [[ tusãõ� em�,� .

.'amo sucesso. Além disso,
outros sucessos de invulgar
-sta.ura têm iluminado as

t=las apresentando a marca

,vIG.lvi para firm�l' publica-

M A T R.I M ° N I °
MATRI.MONIO ,I

Senhor, estrangeiro naturalizado, Pertencente á
classe média, em boa situação financeira, com 58 anos

de idade (aparentando 50 anos) procura conhecer, se

nhora ou moça inteligente, de boa índole e aparência e

em regular situação financeira, para fins matrimon iais.
Não importa a religião. Possuindo o interessado expe
riência em comércio e lavoura, poderia, caso exista ne

gócio ou 'fazenda, trabalhar junto. (Presentemente po�
sue escritório em São Faulo.) Favor enviar cartas em

lin'gua alemã, anexando fotografia (qU_e será deVolvida

junto com o retrato do ánunciante) á "CASAMENTO
FELIZ" - Caixa Postal 2985, São Paulo. GENERAL BITTENCOURT,RUA 43

-.-- -_._---_.__ - ----_.__'-'---'---'--'---

SÃO PRÓXIMO'(INE
/ .

__ .

SI

J AQUI,. NAS AREIAS ENSA NGUENT4DAS
'

DO DESE'RTO, SE DESCOBRIRAM 'CINCO
SEPULTURAS ANÔNIMAS...

• •• E COMEÇOU A D�SVENDAR-SE
UM MISTÉ'RIO MAIS �ERU;OSO QUE
A PRÓPRIA MORTE.!

UNIVERSAL -INTfRNACIONAl
RICHA'RD .WfDMAR'K

apresenta
,DON"'

'-�:"-'-::----'-0�-

-\Á: ::;,t� em

"

T e c h n i t o-I o r

1.

I·'

I �

I

RIIl

,'VIAJANTES (BICO)

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

CONCURSOS PUBUCOl
Apostilas pi os seguintes" concursos: Poslalistu,

Cr$ 450,00 - Ag. Fiscal Imposto Consumo, Cr$ 1.000.00
- Vestibular' Dir-eito, Cr$ 500,00 - Banco do Brasil.
Cr$ -450,00 -- Carteiro, Cl'S 350 00 � Agente Estn ' ist l
� 1, ('� S ,150,00. PediJos por reembolso .

'HORÁRIO

RIO DE JANEIRO

I
SÃO

PAulO'1 PORTÓ ALEGRE
Av, Pru. Wil�on. 123 Pça. do Repüblico, 186 "''t. 80rtlS d. M.dlliro. 308 f
TeLr22-J480 & 42·657& rei:: 37-1-464. 3S.2..� 13" ••1133 . Tel.: 9.2955 t:

. .35-2309 .1
Ay••I. Gerol em 810.·"n•• , Ryo IS d,If."mbr...366·1.° andor· Til" 14-70

BROS.

D10S

�---

GLÓRIA
Às 2, - 4- - 7 � 9 horas

Victor Mature - Jean Simonl\
Edmnndo Purdon - Richltl,,f't'Jinr

,
,

O M A N T O ,S A G R A D O

- ConemaScope -

- Cens.: 'a'té 10 anos

I'M P É R I O
Às 2 horas

'FARRISTÀS DE PARIS,
O ENIGMA DAS TORRES
� 11.0 e 12,0 Episódios
A CONQUISTA DO ESPAÇO

- Cens,: até JO anos -

_-- :000: --
•

Às 8- h·oras
:1 GAROTAS ALEGRES

com - Lilia Prado

A CONQUISTA DO ESPAf,;O

Walter Bl.'ooeke _ ;Eric Fleming
Cens.: até 14 anos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Domingo, 12 de JANEIRO de 1958 O ESTADO - O mais antigó diário de Santa Cata1'ina
- ._�_._ ....._� . � . ....: . ... ---L;__.______ _ . __
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,_

AGORA EMBALAGEM, NATAL
AGENTES DEPOSIIÁ,RIOS

G. da Costa Pereira & Cta,
- RUA FELIPE SCHMIDT N. 36 .: CAIIA"POSTAL N. t12 .; TELEFONE N. 3087

,.

TREUMATOLOGIA

,

,

, ENDEREço TELEGRAFICO ,R E V o - Florlan6polis' :- Sanla-Catarlna' "
.

"

I"

"

(

":'h:.+:H:":":.":"':":H:••:'>�!H:••:H:�+:<f+:":� :••:.�:••:..:..:..:..;..:..:..:..:..:�:..:..:...:+(..:�:.....:..:..:..:..:.+:••:..:..,+���:")I,...:..:..:..'t..�,.:..:..:..:++:..:..:..:..:..:..:��
VIAGEM COM .SEGURANÇA fNDICADO:R'PROFISSJ.O·NAL1 INSTITUTO DE BEtEZA'

E, RAPIDEZ
'

,'DR 1. LO�A'l'O -'-I� E��!��::;�::;r;;�i��Ei:a
.

� DR. HENRIQUE .PIUSC(;-
I

"1 P O R A N 6 A rr

j<'ILHO Rodrigues Lima)
. ,PARAISO Proporciona O melhor \. Penteado "- corte deEx-Interno do -Serviço de Ul'ur- cabelos qualquer tipo _ Permanentes Fr1'oDoenças do aparelho resplrutõrlo ,-gia dó Hospital -l.A.....E:l'.C. M É D I C O

'TUBERCULOSE do íUo de Janeiro OperaçÕes _ Doenças de Senho- ElétriCo, etc ..

RADIOGRAF1A E RÁDlOSCOPIA Médico do Haspitai de Caridade ras - Clínica de Adulbli Rua Victor Meirelles, 18- .

DOS -P.ULMÔES I
.

',e da l\K.atel'nidade: Dr. Carlos Curso de Especialização no,

Cirurgia do"Tor�x ;( -

Corrêa Hospital dos Servidores do Es-
Formado pela Faculdade Nacional ,DOENÇAS DE SENHORAS '_ tado.
de Medicina, Tisiologistâ e 'I'isto- • PARTo.S - OPERAÇõES (Serviço do Prof. Mariano de
cirurg'ião do Hospi'ta-! Nerêu .,PARTÓ SEM P'QR pelo mét.ido Andrade).

Ramos ,1, psicQ:profílático. Consultas _ Pela manhã .

no

Curso' de especialização pela Cons.:, Rua João Pinto n, 10, Hospitl!l de Caridade.
S. N. T. Ex-Inter-no e Ex-asais- j das 01,00 à's 18,00 horas. A tarde das 15,30 horas em

tente de "Cirurgia do' Prof, Ugo Atende com horas marcadas - diante no consultório à Rua Nu.

da Guimarães (Rio). " Telefone 3035 � Residência: nes .Machad·o 17 Esquina de f'ra.
Cons.: Feltpe Schmidt, 38 - Rua General Bltteneourt n. 101" dentes - Telef. 2766,
Fone 3801 Residência - Rua Presidente

Só NOS CONFORTA:VEIS MICRO-qNIBUS
,

,

DO

. R Á PlD O "S U L OD B R A S 11 E 1 R O r�

JruI��,I� t�fN�:, I

, -' I DR. E\\'ALDO SCHAEFER'

EDIT�\J_6E MATRíCULA

'

CUnica Médica de Adultos
, ! e Crianças

�.>�e -acha aberta a matrícula pa r a' Consultório - Rua -Victor
-

.:rlctD,çasde a�bos os sexos, de 3 a 7 anos-incompletos. Meirelles n. 26,
, .

f'
. ,

d
.

t
.

Horârío das Consultas' - dasO jardim de Infância, � uncionara em 01S UJ':'lO�,.
_ ; .

15 às 18 h s, (exceto aos 'sábad?s)pela manha e a tarde.
_

.

.

Resi'dência : Rua Mello E: Alvim,
Os interessados na matrícula de crianças, por: e l'iJ. o n, 20' - Telefone 3865.

diriglr-se à rua .Bocaíuva, 154 (lu pelo telefone 3.400 na :
séde do JÚilim. .

"

O início das aulas se dará no dia ·15 do correu te .mêc. '.

DR, \VALMOR ZOMElt

JMPORTANTE: O Jardim de Infâ�cia, possue. e a- S
GARCIA

minhcnet,: própria, pa�a; � ransuor � Diplomado pela Faculdade Na- Consultório � Rua FelipE>
te d::l.s cl'lanças a c!om1�1ho. t; cional de Mediel'na da Univer- Schmidt, 38 - Tel. 3801.

A Di-retori� I sid_ade do Brasil Horário das 14 às 16 horas,
. - --

,------ Residência - Felipe Séhmidt,

É"";JE=!r<ê@i3ê�FêEj-êêf:.::::rEjª[�:rt?_j-::;;IE'ª;; . n._1_27_, _

Mator Martlllo ,�(P�NIA» ��l
H,
iII

MÉDICO
llrtopedia e Traumatologia

Ex·-interno por 2 anos do· Pavio : O:
lhão Fernàndino Sominseu da' . ALFAIATE do SI!:CULO
Santa Casa de São Paulo. __ : O: __
(Serviço do Prof. Domingos
Define) _ Estagiário do CentI·o
de Ortopedia' e Traumatolo;;-ia e
do Pronto Socorro do Hospital
das Clinicas de São Paulo.

I(Sel'Viço do Prof, Godoy Moreira
- Médico do Hospital de 'Carie
dade de Florianópolis.)

. Deformidades congênitas e ad
quiridllS - Paralisia Infant.il _.

Osteomielite -- Traumatismo \
Fraturas.
Consultas: Pela manhã no 'nos,
pital de Caridade, das 15 às 17,30

i
horas no Consultório.
Consultório: Rua Victor

Mei'l. relles n, 26.
_

Residência: Av, Mauro .Ramos
- I n. 166 - Telef, 2069,

', __

Motor ideal 'para barcos de recreio e para outros barcos simila•.'

d b
' I' �

,

.

._04illllr-I __()�()_l)__<i....()......()._.()_()�(,_()_,) (,_,)_(,.;.,

res, -além de esplêndido,para motor auxiliar e' arcos a ve a. DR. JULIO DOLIN VIEIRA

Completa.!nente equipado, inclusive painel de instrumentos. M É D r' C o ) BA"R.i.'N�� . ,R.'E'�\'I'll!.S,�.,.,LTIABUARNAO�T.,.�.E i�•.Dispômos para entr�ga imediata, nas seguintes capacidades: Especialista em Olhos, Ouvidos, 'l- ., �
I 80 HP D' I N.ariz e Garganta, - Tratamento

5,5 HP' - gaso ina lese .

e Operações ' �
11 HP " 80 HP, " (direita e esquerda) Infra-Vermelho - Nebulit.tlção -' " Jl - "

" " "
'

- Ultra-Som _ ,AMBIENTE EXCLUSIVAMENTE ,FAMILIAR c,:15 HP )) 103 HP 1 (Tratamento de sinusite s�m ,
,

" ",," 111 operação)
_ CARDÁPIO ESCRUPULOSAMENTE SELECIONADO

�

�8�:\-" 132HP, I

,�:!l:;"::Ei�::;:,,��:l:;:n:: E�PECl����nlRATOSÁ�����B� I
. m -,

GRUPOS GERADORES - "P E N T AI
"

C.
I. 'I Horál\!n�:S I�O à!s��d�oras -

Filé de peixe �

� Qua'l'squer tl'pOS para entr--e'ga l'medl'ata - ·Comp etos -(
- om

.

das 16 às 18 horas,
". D,,'lfe a d1'p·lorfl."•. ta

.

Kibe' c:;ú

,��J I Consultório' - Rua, vIctor l,'

. motores DIESEL '''PENTA':, partida elétrica-- radiador - .'
Meirelles' 22'_:__ Fo'ne 267ó ,O Bife completo .Gl'ào de bico com gergelin

I filtros _ tanque- de oleo e demais pertences; acopradós dire- I
n, ��si�n���le-:24R�: São Jvrge,

I �

Bife ,:W garné Espeto orientai

�Bife a cavalo . . Kafeta ao espeto �tamente com flange elastica a Alternador de voltagem -

; DR
..

LAURO DAURA -', Bife aceboulario Coalhada sêca �

trifásicos 220 Volts -- com excitádor �'4 cabos para i
CLINICA 'GERAL

;,; Bife milanesa cQ_m saladàw(�e batata: Berillgel'{l rechp.ada.
,
,' , Risôto de frango ,Kibe L:lbanie �

ligação e quadro completo, -de contrôle; todos conjuntos estão i
.

.� ,Frita,da -de Presunto Anobrinha recheac.a ,-�.f Especialista em ,moléstias de Sé, �

assentados sôbre longarinas prontos para entrar em unciona- nhoras e vias urinárias.' 'Homelete de presunto, Horpelcte
,

!fij Cura radical das infecções agu·
�

Peixe a jardineira , Alérn de outros pratos a serviç0 .rJ'l I�mento.
. III das e cronicas .do aparelho ge·

-, Peixe co� m'ôlho de camarão' Carte ,

--
"

Oi---RE-VENDEDORES AUTORIZADOS PARA O ESTADO DE 'n. �i�����ns:!o �ep��:��QS ;�g::;i�o �
Cam:al'a,o" éom palmitos •U. . SANTA CATARINA, lU I

e do sistema n4·vos(). . I'
.'

BEBIDAS NACIONAIS e EST.,RAi�·ãEiRÃs
----_.,,-....�

,

�
...:

,

MACHADO & Cia SIA'Comércio e

A.genc.
ias mi I ho.Hr::'áriO�;�;!l��i��

eR�� -i�a� o Serviço cuÚ�ario apto a qualquer exigência. I.Rtla Saldanha Marinho, 2 - Endeiêço teleg: "P R I M U S)) �� ;;;;�s, 12 ,- 1.9' Al'lIar - Falle: t EM FRENTE AO CINE RITZ _ BEM NO CENTRO DA
�

Cx. Postal, 37 � Fone 3362 -. FLORIANóPOLIS
.

W! I CO�ti�:::d:�c��háC!�: d�a�:;!�, .• " '.CIDADE ,"

' I
�r:#lF�...êL'3';��____E.�..3Ii.�..:;rGªl�f::?ª� nha _ Fone: 3248. ._.()...('��� ()���l>""()""()__t��tJ��_CiiIlD-<!.�(),��'eo()CD-. ,�

L A V A N D'O (O M� S A 8A O
. { "' -

'

·

Virgem Especia.lidade
- da- (·ia. WETZEL INDUSTRIAL - ]oinville � {Marca Registrada) -

e,cono�iza·se Jempo' e dinhoiro

I
.1
,

Florianópolis - ltajaí - Joinville Curitiba

Agênçia:
Rua Deodoro esquina
Rua. Tenente _Silveira

CIRURGIA, GERAL
I

DR. AN'EONIO MUNIZ -E
.

ARAGÃO

DR. N:I!.:WTON U'AVILA

Doenças de Senhoras - Prncto-

I logia - Eletricidade Médi"a
Oonsultõrlo : Rua Victor Mei

relles n. 28 � Telefon.e &307,

I
.

Consultas : Das' 15 po�as em
.

diante,
Residência: Fone, 3.422
Rua: Blumenau n. 71.

CiRURGIA

Ortopedia
Consultó r.o : João Pinto, 1'i _

Consulta: das 15 às 17 Itvras
diàrtamente, Menos aos sábao!Õs.
Resldêncla;: Bocaiuva, 135,
Fone: - 2.714.

DR. AYRTON DE OLIVEIRA

-I
'i. DOENÇAS DO PULMÃO -

TUBERCULOSE
.

---'-

DR. CLARNO G,
G'ALLETTl

- ADVOGAUO
Rua VitQr Meireles, 60.
FONE:, 2.468

Florianópolis

DR. HÉLIO BERRETTA BR.ITO

Rua Tiradentes, 9

-------'--,

._-- -------- �)-_...

'EDITORA "O ESTADO" LTDA .

Rua Conselheiro Mafnl J60
-; 'lel(!l��ii'l'-��--�

Endereço Telegráfico ESTAno
DIRETOR

Rubens de Arruda ,Ramos'
GERENTE

Domingos Fernandes 'de Aquino
R E D A T O R E S·

, Osvaldo Melo - Flav io Amorim - Braz Silva

,'\{I\I;:é NlJ", Tadasco - Pedro Paulo Mllchado ---: Zu,ri
Machado ':...1. Cerrespondente no Rio: Pomptli« Santos

C O L A B O R A 'D O R E S
Prof. Iíarreíros Filho -, Dr, Oswaldo Rodrigues Cabral
- Dr, Alcides Abreu - Prof. Carlos da Costa Pereira
-- Prof. OU'Ion d'Eça � l\Iajor "ldef'onse J uvena_i �

i Prof. Manoelíto de Ornelas .: -Dr� �mt(m Leite. da. ;osta
,_ Dr, Ruben Costa - Prof. A. ::;?IXaS

.

Neto - ".alter
j Lange .- Dr. AcY� Pinto da Luz' - Àd Cabral Te ive -

.

Naldv
.

Si!veÍ1:a .:._ Doralécio .Soares _- Dr. Fontoura'
I R�y - .. '�iC(jJau Apostolo --:: Pascboni ApIlstQI<: ,

P U B L I C I D'X B E,
.

;\olaria' Celina Silva -;- _Ardo Fe,::nandes .,- Virgilio
Dias _:_. Walte.r Linh':lres

P AJ} I N A ç Ã t1
.

\1{e��ric'Oriiga, Am.il.ton §rhmidt e .\dgemiro Silo'-

I!' REPRESENTA.(.'iTE
Hepresentações_A. S. La.ra Lida.

-

�,.J:.'
RIO;-- I�ua Senador Dantas 4Ú ". 3.0 Andar

.
Te!. 225924

S. Paulo Rua Vitória. 657 � conj. 32 -

--- 'I é!. 3 1-8949

Servi.;!) Telegráfico da _U�ITED PRES3 (V-I-')
Historietas e Curioshhdes da AGENCIA PERIO
DISTICA L,ATINO AMERICANA (APLA) r

AGENTES E CORRESPONDENTE�
Em Todos o!" municipios de SAl\.iTA CATARIN.;\

ASSJNATUHA
.ANuAL ,.",.:., .. , .. ,.,." .. ,., ('r$ 400,00
N,o a\lll;;o' ... ,'....... , ..... , ....." 2,00

"

!
I
I

ANUNCIOS

:\)C'dianll' contrato, de acordo cum a tabela em sigor

A _direção não ,se respollsubiliL,.;' pelos
COllCeitos emitidos nos artigos nssin;;dos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



� com eHaJa em

PORTO ALEGRE
os s.p".(J Constellations da LUFTHANSA

•

Ampliando �ada vez mais os seus servlços_
-

nas

rotas do Atlântico Sul, a LUFTHANSA - Linhas Aéreas
-Alemãs tem o' prazer de anunciar sua nova escala
na capital gaúcha.

•

Tôdas as Sextas-Feiras para a E U R O P A
e Domingos para a ARGENTINA

•

PAISAGEIROS • CARGAS • CORRESPOIIDINCIA

FlDrianópolis, Domingo, J_2 de JANEIRO de 1958

I·
I
I

I

I
. rí I

colaboração com a Di-I·retoria de Cultura e o

Colegio Coração de !
Jesus, estão realizan ..

I

do nos salões de festa I
daquele Educandario, Iaudições de piano refl-.,lizadas

.

e comentadas
por Henry Jolles da

_ I
Capital p_�u�ista.

I ••

de, por certo será uma I Telma Elita, estreli- A cidade de Caçador
das atrações naqueles nha da T.V. Tupi do está de 'parabens pelo
movimentados' dias de Rio, fará hoje sua es-

�

seu credenciado cro

n ista social' sr. Cid
Campos.

•

Por uma comissão

de sras. e srs. da_ so
ciedade tijuquense, se
rá realizada nos dias
18 19 e 20, a grande
fe-sta de São Sebastião.
Uma feira de amostra

de produtos da cidade,
cuj o patrocínio será
dó sr. Walter Gome'),
'digno Prefeito da cida-

iá os noivos receberam
,

os cumprimentos.

}

-: :-

Segundo os 'comen
tarios, Ana Maria' Si
queira, tem sido à me

ça mais elegante e bo
nita, das praias de Ca
becudas e Camboriú.� 'k

•

!:'.
E
<

>>

,

FAÇA A SUA PROXIMA VIAGEM PELA
•

..
s
... LUFTHAN'SA c,

L I N H AS'. A É R E A S A L E M
_ k. s

Festa de São Sebas
tião na .cídade de 'I'i
iueas .:

Porto Alegre: Av. Borges de Medeiros, 308 -13.o.·� 5/133. - Tel.: 9-2955
São Paulo: Praça da República, 186 - Tels.: 37-1464 e 35-1423
Rio de Joneil'o: Av. Presidente Wilson, 123 - Tels.: 22·3480 e -42·6578
Agente em 'Curitiba: Praça CeI. Enéas, 38/-48 • Tel.: 513

Agente em Blumenau: Rua 15 de Novembro, 366 . 1.0 a•• Tel.� 14-70

---: -:-

--._ .... _-"_._-"-----------�--._-- -".--- .. -_- ,------ ...._---_._-----_._ --_._--- ---,,-"_. -- ---",,----" ----- .. -- __ -,,- _._---- ....._.------ •._---

A ProdD�ão de branco de Titânio vai
aumentar considerávelmente

r

BONN - Quando o pre- racidads anual de 50.0UO >assará�!'!1 breve para 10 a iução na área sconômica 300.000 toneladas. Conta-se
cidents da direção da Far- toneladas, o que corres- :'1%. As cinco fábricas l),·idental. As fábricas pro- com que o dióxido de titã
benfab riken BaYer A. G. ponde à produção da anti- .cmerícanas representam .. i etadas ou em construção n io ganhe consideràvelmen
em Leverksen, Prof. Haber- ga fábrica. É provável que iO% da capacidade mun- fora dó Bloco Soviético, re- :e terreno em relação ao

land, falou da historia da

fábrica de dióxido de titâ

.i io foi tão sucinto que se

.iotou o seu maior interes

se em falar no .futuro do Leverkusen era a fábJ:,ica
':uropeia de maio!' capaci-

:ial total; na Alemenha há

;.gOl'a dilas fábricas e em

.oda a Europa apenas mais

i-ês. A fábrica antiga em

JP planos da União Econô

mica Europeia
.

tenham in

fluido na aceleração do pla
__ o de Bayer, que deve ter

ín'etendidn firmar a tempo
__ ;. .. � que do passado. "A antiga [:t' sua posição, •

--

.

;;�'l'ie---lma' í:ll--·.ta�· esl��liI'lila Cla
..

1.-->'.: . '."
. -

-- D

4
• fábrica pertencera até 1945 'A antiga "':fáln''iea em;-Lll"-

pi", estará dançando e cantando em sua es- metade a L G. Farben. e verkusen .perte��ente à Na;

treia domingo próximo, na "Boite Plaza", Ir\etade.!'1. americanos que

Reserva de mesas pelo telefone 3063 no fim da guerra se apode-
I

.

6.,,��"'_"."_. ��"--���li>;r� raram inteiramente dela.

festa. A comissão é freia na ''Boite P1aza", Haberland falou com grau- conta não EÓ com o mercado

composta dos seguiu- dançando e cantando, de optimismo do futuro da externo mas também com o

1· d t nova fábrica de. d,iQxi,d.o de mercado interno. O branco
tes nomes: Sra. Maria com In as e cus osas

. [r:tâni'o em Krefeld-Ü'rdin- ::e .titânio é realmente o que corresponde mais ou
r. 11 tti P' t sra fantasias - AS' reser-.1'a O -r erxo o, .

g-�n, 'que num." futuro pró-> pigmento branco mais ím- menos à atual produção ale':'
. Blandino Laus Bayer, vas de mesas poderão ..imo ocupara; na Êuropa' � portante. A produção de ti- n.ã. Segundo. a o-pinião dos

sra Maria G. Peixoto, ser feitas pelo telefone 1'1:imeiro lugar, tân io elevava-se em 1920 a peritos, uma produção em

sra. Maria Serpa Pé- J063.· I Após- várias
__ t:ntati-va.s l.OOO t atingindo ·em 1940 .roldes econômicos exige

xoto, srta. Wanda Tel'- -' '-

I
ue rehaver a fábriea anti- 200.000 t, cifra esta· que rma capacidade de 50.000

d01' Em a tarde da últi- [fi, iniciou-se fi; construção passou em 1955 para ..... t oneladag por ano. Conta-
nes, SI'. Davi iveíra,

4'f
.

. d-- ! da nova fábrica em Feve- 1/1.000 t. Em ·1957 a produ- se com que as duas fábri-
i dr. Sebastião Vargas, ma .a· erra, aSla� _'��'heiro de 1956. Pa'ra a Bayer cão mundial deve atingir c.as, a de Leverkusen e a

sr. Ugo Bastos, sr: ':eQdosi� (Nair Ta�a� 1'__ '

no�o c�p"jun�o represent.a SOO.OOO tonehidas, o q'le (le Krefeld-ürd-ingen,

pro-,''Nilson dos Anjos e S.r. res Aterluo), �ecepcr� .10 mmor �nvestImento reah- i,;orresponde a um valor de' (luzam dióxido de titânio

Tiqurcio Serpa. .)OU no PalaclO .

reS1- . zado depoi'1 da guerra. A J,6 biliões de' marcos, pois
I
num valor total de 200 mi-

_: :_ ciêncial do Governo do fábrica começou a·gora a '('ada tO!1elada custa, à por- : lhões de marc�s. :
Da cidade de Tuba- F1stado, um grupo de funcionar' com uma capaci- I;a dg fábrica, 1.800 marco:! ;. Tanto no merc�do mun-

I

d da de de 50 t diárias de dió- Ilara o tipo simp"les "Ana·· dial como no mercado a�e-1'50 encontra se em ;;enhoras a nossa so- _. .

-

-

xido de titânio, cit.ra esta. bls" e 2.100 n1aTCOS para o mão os preços dependiam.

, .. .

ciedade, oferecendonosso conVIVlO a SIm-·
':lue se triplicará nos próxi-

putica menina-moça i.lm elegante lanche em
mos anos. Aliás os investi-

ROS3 Amelia Althoff. ':"erviço americano. mentos devem subir de 60

. :_ -�
. :;- . 11 ara 100 milhõ�s de marcos,

P e' los renomados Coinentai'lOS da Cl-, tenHO ,a meta f-mal uma ca� :illl1d-o. Esta

.

Cl'onistas sociais uo dade de Itajaí: I
Hio, que apontaram Rud Bauer, um dos

I
em

-

entrevistas peta melhores _partidos, re-, _-'7----::---:--"""'--'"7'-----;--:--�
Hadio "'tupi" e Radio nresentando nêste ano

NacionaI, os melhores � cidade de Itajaí, tem I

\ pianistas da "noite", circulado pelas praias� \

�Luiz Fernando Sàbi.!lo, Ca�eç�Idas ,e Camho-I
está entre eles. Para- riú,ubem .acompanha
bens seu moço, para- do.
bens também à Boite

_�illl('!.,Será brevemente ígua.,
.ada pela nova fábrica da

Baver em Krefeld-Érdin-tiónal Lead; empresa ame

ricana, exportava metade

da sita produção. A Bayer
gen.

A capacidade total das

:ftbricas na Bélgica, Fran
�a, Espanha, Itália é d�

35.000 a 70.000 toneladas, o

ipo "Rutil". '

nté agora inteiramente dos

Em 1957 a produção ale- r,rodutores ameri.çanos. Nos
,Lá reprf'seutava apenás ú lti.mos anos, as fábrica:!

.

i% do total produzido n_o jrponesas 'começaram a

percentagem· exercer certa pressão sobre
,

os

--

pr�ços, que, no entanto,

I Lf'm rllantido cerfa estabili
-:

dade. A grande procura de
'0 PENSAM

dt> titânio tem per-

mitido aes produtores con-

tingentar o fornecimento.

É provável que o consumo

dr branco de titâneo au

menté consideràvelmente.

Nos Estados Unidos o con-

_
....._
..

-

sumo per eapita e ano é ti",

2,8 kg dos, quais 75% <lo

,resental'!'! um aumento da :itofOlíe.
-rodução ce 200.000 a

. Hermann Arndt

..
'

'PARA /tV/�IAR {(M.",
-e. - c � '. ÓTIJ!ltO #ft;OeIO"I

-

OU' 'MODERNIZAR �".�

SUA TORREFAÇÃO· 1 � J

TORRADOR" <

•

uu
PARA CAFI

a _a-r qu_ente •

•
TEMOS ..

TAMBÉM ..

Moinho; e

elevadores

para calé.

8alan;as
e outras

máquinas.

Result;ldo de 40 anos de ti
experíêncta na p odução li
de torradr res pa a café, •.

Torra em 20 minutos, prese vando
- integralmente'; sabor e q"i rema

•

do café. com I otável eco+omla. .•
A ler.ha, carvão, ceque ou Diesel. •

.

Também torra cacau aveia, •

amendoim, cevad�, cas anha .•
de caju, so:a etc. •

Preços acessíveis e facJ.idades •
de pagamentos. Peçam pros[.ectos. •

_----- FABRICANTE: ------....-....-.

, L 1.II,LA de M.ácilii�as INDÚSTRIA E
CO�\tRC.O

• Fundad em 1918

Rua Plratlninga, 1037 - (x Po.tlll 230 - S. Pulo
Oficinas e Fundição em Gu rtilho. - 5 rClulo

� ..... .J
-- -- ---- - ._------

P A R TTc-fp"-A' ç Ã O
Ernesto F. Pereira .� Eve

lina Vieira/Perei.ra tem o

prazer de participar aos

r-arentes e amigos o contra

to de· casamento de sua fi

lha Maria Aparecida com o

31'. Waldemar Barbosa.

Camboriú, 31-12-1957

Avelino B!'.rbosa e 1)010-

: E:S Barbosa tem apraze •.ie

l·:"rticipar aos parentes 0

amigos o contrato de _ca::!a
l'pento ·de seu filho Walde-

.

!.rar com .a senhorita Maria

Aparecida Viera Pêreira.
! RIO, 31-12-1957
I

-.

---DATILOGRAFO (a)
Pl'ocura�se um (a) com conhecimentos gerniH ele

serV1COS de escri'tório e que seja bom datilógrafo (o).
ÔS interessados queiram escrever à Caixa Postal

N. 474, n�sta Capital, fornecendo idade e referenciaL;.

�S(OLA DE SAÚPf DO EXÉRCITO
Deverão apresentar-�e 'ao 140 Batalhã'o de Caçao<,-,

res, :l fim de tratar assuntos de seu� interesses o.;; se

guin�es �id-adãos:
ADILSON ANTôNIO LUIZ
EDú PAIS E LIMA
JÓS� NARCISO RaCHA MEDEIROS

.

Virginio Cordeiro de Mello
Coronel Comandante idó

140 BC c Gu M Fpolis
"
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Floríanópolís, Domingo, ia de JANEIRO de 1958 -
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à ESTADO -� mais antigo dicfrio dí'!'Banta Catarina

o, •
.

--

-,

•

-I

;,..{ "_

/

/ '

-

...

'�."�- ,

Uma sinfonia colorido t._.

li-, i

'��-
'

;�:,.:,

-. �.

B-••

I

4� pot�oleo '-_om
OOROO"� $11.01_ a(O$ pcet,.ólel,.�e- HAMBURGO - A notí- petroI,elros glg�ntesc�s. E� �

�,_ t _ "I'�tt:a,vesSR1'
os' Oceanos. o,. peritos presentes. 'I'ra

da espalhada pela impren-, tcdo o caso armadores tao

sa,saao� aOO$ Em Hamburgo foi lança- '�-se, POr enquanto, de um
811 �!imbul'guesa cas��u:: s-:�- j �:�tuto-_�_ �e.o�,

0- ���ssis e, �
-

-

(� �
J

\_. '�
•

da há dias uma dessas sal- recipiente construido a tí-
sacao entr: .

os arrr:!lXlol'es -j'h�e;hos nao de.lx�r�'l� �e (� '-

ctl!
-

_

-

' - "\' � I
s+chas de plásticó, de 30 m lulo de experiência. De fu-

-

que nos últimos anos, se -q';!\Vlal' observadorês a CI" r.otícía não era para-menos'IErnst Doerpinhaus j.ropôs- I �\'Ígante�cos por "salsíchas dr comprimento, que me- i uro aplicar-se-á o mesmo
excedem na construção .de dade Hanseática, De f'ato; a O, engenheiro hamburguês substituir os petroleiros � de petróleo" capazes de H'ceu os aplausos d(> todos principio na construção de

r -
-

< recipientes gigantescos, de-------------- _;_
' __ '_�__ ' :--- -.-_- -----7------. --:_ --,

200 m de comprimento, e

/-

..-.

,1111.,

�.:.
..

, .

�,,:� .....

" ,

II••

...._.,

em harmoniosos combinocões nos novos modelos de côres internos
�, , �

Ma."ci!IL Registrada "

(

Bege, rosa, ouro ou prata - eis as côres que estã9 compondo o novo 'Interior de FRIGIDAIRE. S�o cOre9'd� suave_

beleza, em combinações distintíssimas _ _ que serão apreciàdas por todos, Além dêste acabamento ta.o �purado,
FRIGIDAIRE apresertta, como sempre-:- as vantagens técnicas que o consa-graram internacionalmente I divisa.0 funcionai

do gabinete dF-' aço, para maior aproveitamento do e;;paç'o �til, prateleiras anodizadas' bem distribuidasi cOrigeladGr
especial, hidratares com frio úr-lido-para frutas e _iegumes. 10 graduações _de frio, compressor selado "Poupa-Corrente",
o mais perfeito mecanisrTlo de- refrigeração até hoje construíoQ, Quando V. quiser o máximo em utilidade, ecpnemla,

funcionamento -e beleza, escolha FRIGIDAIRE I

TORS ,DO BRASIL S.A.
,

GENERAL

•

-capazes de receberam
-

....

20.000 t de petróleo. Reboca-
,

dores de alto mar levarão

os recipientes de continen
te para continente.

O - engeheiro Deerpin.; :

ghaus, que, conta apenas
-10 anos, já conseguiu em

todo o caso' nos círculos in

ternacionaís da marinha
mercante se fale dos seus

recipientes. A "Deutsche
Novo Tank G.m.b.H." com

sede em Hamburgo pro
põem-se construir uma

série destes recipientes.
Lembrando a soma astro
nôr-iica que um petroleiro
g;gantesco hoje custa, Deor
pinhaus argumenta: "Por

que razão- -havemos de gas
tar milhões e esperar anos?
Os meus "Contaíner" fací
Iitam o transportg de pc-

'tróleo, custando apenas a

décima parte da soma que a

construção de 'um petroleí
�'O absorve".

O engenheiro alemão de-

c.:arou ainda que as suas

"salsichas de petróleo" só
sobressaiam da água cerca

ele 3 metros. Mesmo as

maiores tempestades, _ nã�
encantrarão resistência. (A
rarefá dos rebocadores d�",
aito mar será relativamen
�e fácil. O material plástico
Empregado é' extraordinà

riamente :resistente. Para

começar, construír-se-ão
recipientes em dois tama

nhos. Pensa-se num reei-

_, í pien té maior de 20.000 t e

em recipientes menores de

-X,, 4.0QO t. 'Um rebocador de
i lto mar poderá rebocar 3

, a 4 dos recipientes menores

'I :�i:� ro::�:t�.::ZO
V E N D 'E � SE

Vende-se uma chácara de

WQ' mil
-

metros quadrados,
visinha à cidade de Biguaçú,
com excelente agua corren

te, pastagens, solida represa

d'água, e imovel amplo e

habitável.
- Entender-se com o Rev�,o.\ _,
Vigarill de Biguaçú.

- .

- 'VENDE-SE
Um sítio, situado no Ro

çado, no Município de -Slio
José, uma casa de material,
com luz elétrica, área de

10.000ms2, pasto, água cor

rente, café, banana e várias
outras espécies de arvores

- ...

_._";'"'��---- --- -_._

APARTAMENTO NO)';
CENTRO

Aluga-se apartamentos
r'�c�m con-struidos à Rua
I acerda Coutinho, 18.
Tratar na- Casa Veneza.

,-

Aí�UNCIOS I
EM'

'�lO�I'-tAIS
'h'ISTAS
�MI�RAS

COLO(.!<,nOS EM QUAL
�UER-CIDAOI: C>� -IIlASIl
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r�os de Vestidos:Salas -
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AJ1'im 'enfiO' JaOOs OS pt.. ,des
-

. -
.

"

'< I

,Ternos lIe",loI e ',Unbo Pa'Fa Bom
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•

-
-

h
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'
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.

.
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1
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.... : 'e Bapa�es
,

,
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',' &Ia 88 Modél3f Tão'.Baratos-Tão
-
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lesmo Tãu,Reduzidamonte Bmtls

i I
- �

I

/
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-
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'

_sos Yestidos,;�) 'algodão estampados ii
o

-ctS 203,00
, yei11dos crepon estampado;'. valeridó500"a '

'

CRS, "-291,00
,

\itides .tàUleurs de algodão estampado a'·� CRS . 63,5,00'
f_urs de· ra,onr�._t�rle -elegante a. ,:

�

'eRS 585,00. �

�:fai�urs ,de lonila�'.fts-a, duráveis ii'
.

�

, '(I'S 395,00, �

_- \

:Saias de algodão pl'issa.das. ou go�et eRS ,151,00 -'

Sàfas -lIe faUle plissadas a
.

CRS, 295,00" , ,,' "

,

$1ils lIe faRIe 'ponche, bordadas, yal,endo 680 por I (R'S 3tS,DO ..

$ai�, plissadas, algodão ,eltampado' a . CRS 251," "

{t,111untes -,de linha (sai� ,� blusa) mod�rni�simos ii .

. CRS', 405,00
.

,

"T�'rnos de,' nylon para homens
.

'
CRS 1.200,08.. ,

.

,"

'ternos -de linho, para rapazes a "_ '.
'

=:

�,

'''_
.-

CR$ 811i�.:.·'
.

" _missimos paletós d, �ãOf" úl·tfm� -:�o,idade, 'y�i�o
-

_

-'

,

' .. , , ..

'.
";,,,. ' ..

"

'_'
'

..,.

_.

.: I ..
-

, :
' CrS "i:8IO,00 a

_

r '(RS 1.440,00"
,

-

...
,.." .

, ..

ii,.

- .
,.

,

-,

. ,

.

-

..

.� ..

.
�

.
.

....
�.

. .
,\

.. DDO UMA LIQUIDAÇÃO, � PORÉM MAIS DO Q� U_t_'A o
LIQUIDAÇÃO: .

,

,.' 'r ,_./
f .

- -

.

'

,

.

: 'OS ,f)lECOS UO MESMO IMPRESSIOHANTES DE BARATOS!
-

, -.,. .

, '

'-:
• • .'0 t'11 lE COMPRAR 2 a- 3

. VESTIDOS!
.

2
-

a 3 IERNOS. PELO PREÇO,

.
.

' DE 'APENAS UM ON;ICO
.

.
.

" \

-
,

_

\ -

,

, ,'�. U;R A N TE
.

J A N E I R, O ',N A Y O S S ,A A. M:O DEL A R
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TEMPESTADES E AVALANCHES NO LITORAl EUROPEU
/ . . ,

LONDRES, 11 (U. P.) -/ de outro; veículos. estão das avalanches na Austría das que caiam através das arrastando os 'tetos das ca- iaram a pequena ilha de' est-ação, que estava com fa
Ventos. furiosos varriam, empenhados-na tjriil1eza das '-foi causada pelas, grandes montanhas, perto 'do local sas, O nível' de água no Manoe, há, quase -uma se- lhas no motor. O salva-vi
hoje, o litoral da Europa ruas. A neve, 'recolhida é nevadas. Dois italianos do «m que se unem as frontei- pôrto de Hamburgo se' ele- rrana. Os ilhéus, raciona- das rebocou-o até o' pôrto.
Ocidental, enquant.o nas atirada nas. p�oxinüdaâes S�rviço de Conservação de 1. as, Q.a França" It�lia e ,Sui- vou em

..quase.-ã metro� sô- ram a alimentação até que .

ruas de Moscou existe e3- dá 'cidade; ou no .rio Mos- Estradas sI;! achavam reti- Iça.' Um perta-vós da com- bre o nível normal. O�' pe- possa vir' algum navio em O submar ino inglês "Tací-
pessa camada de neve. cou. cios, no quinto dia conse-

I

panhla cleclarou- que a, es-, quenos barcos se apres- E�U auxílio. Na Inglaterra, tum", de 1.090 toneladas,
Nos Alpes austrtacos, as eutivo numa estação de tação" possuía mantimentos saram

'

a procurar refúgio os habitantes do litoral têm

I
cue estaca encalhado há 36

aldeias -estãc ameaçadas Embora não faça menção, carros puxados pelo cabo e que, os italianos 'não se nos portos do Bâltíco e do de se defender das fortes horas, perto de Campletown,
pelas avalanches, A emls- a limpeza das ruas é rea- no monte Branco. Estavam achavam em perigo. Os veI'- Mar. do Norte. As forma- vagas. Em Padstow, nas : no oeste '(la Escócia, finsl
sora de . Moscou. anunciou lizada em grande parte por retidos em virtude dos for- rIJS furiosos Se sentiam a... , ções .de gêlo no mar do Cornualhas, um barco sal-I mente foi reposto em con

que o transporte continuá velhas ,que 'usam escôvas ies ventos, de 220 kms, \por ,
través -:!,co norte da Alema- Norte, nas proximidades do va-vidas foi. ·mandado em dições. Os fortes v.entos

normal, nas ruas. da capí- de' aço, tais como as das' }'lora e pelas grand'es neva- nha, derrubando árvores e litoral dl;l, Dinamarca, iso- I
socorro de outro da m'esma rdar�arani a operação.

tal soviética, ,apesa!,� d�s modernas máquinas de lim- DO MORRO VEIO O aruTo"-bE-CARNAVAL-VERUA _-_

!U�}f��;ff:r;�:��:�� fJi�:,;���E;:�!��J5� I JI �IM 11��lM8OBINS J pmN���ll����ll �IM IS S�US . rlln�m�S
���s�or�íl ���f���!�u afé� ��:rtd':tSIt�li��Ultl�rl:e:ç� HOJE, 'A NOITE, A TRADI�ONAL ÉSCOLA DE SAMBA "PROTEGIDOS DA PRINC�SN' LANÇA RA', N{\S NOSSAS RUAS;

, .

'

·0 RITMO CONTAGIANTE DO �ARNAVAL GOSTOSO .� INICIA-SE, ASSIM, O REINADO DE MOMO NA PRAÇA QUE E' DO
.

Ministro H E N R 1.0 U. E Df'A 'III L A povo ANUNCIANDO A FESTA QUE TAMBÉ:M. E.' DO POVO. -,A TRADICLONAL ESCOoLA TEM UMA HISTÓRIA D� LUTAS
E IDEALISMO, TEMPERADA PELA VONTADE DE ABRILHANTAR CADA V�Z MAIS O CARNAVAL FOGOSO DE FLORIANO'
POLIS - NEM MESMO AS CANSEIRAS DlARIAS DA LUTA PELO PAO DE CADA DIA NÃO CONSEGTJÉM ARREDAR'.,O- PE' \

DA ESCOLA NÁ LINHA TRAÇADA PELOS SEUS V�OROSOS_ INTEGRANTES, .À FRENTE 0, Presidente SILVIO'S/·I;la LUZ
Hoje, .

à noite, Florianópolis I Portanto, do morro virá o gri- • gosidade e etc. etc, etc", Para aqueles que -desejarn, pelo menos bonita e en10ciod�nte. cheia' de
assistirá o grito de carnaval de' to de. carnaval de rua e, ao sorn 'cons'eguir o padrão elevado que durànte alguns, dias, ,fugiren:t peripécias, de lutas titânicas, de

rua, partido da Escola de Samba' dos tamborins, a princêsa.desce-
I

atingiram, e que vem sendo me- das tristêzas e das' mágoas (Ia obstáculos. de tôda sorte que pu
"Protegidos da Princêsa", ('uja,: rá com os seus protegidos para lhorado . de. ano a ano, os ínte- vida ingrata, entregandocae de ra serem removidos necess.icam

tradição e valor irrconteatávors é I lanças a centelha, com os reque.,
I grantes da Escola -de Samba corpo e alma à folia earnavalcs- de um grupo de muito' arrojo .e

transformarem a?.?eles grupos bros das mulatas ?onitas, do :('i- j:'Protegi�os da Princêsa" saerffi- ca, , coragem: ,E isso está, sobr�ildo
de abnegados fohoes em verda_1 nado e. ao "tempero" das "tln1- earam ate mesmo' O's seus momen., Na. Praça que é do povo, coroo na tradl,clOnal e .querida .8sco'a,
deiro ídolo do reinado -de MOMO; bucas", " , tos de folga do trabalho e vale já cantava o poeta. o povo fes- admirada e respeitada' em tô da

em nossa terra, Assim, quando! Sambas dos mais consagrados frIsar, enfrentam as can;eiras tejará a chegada'do rei que vem a' nossa terra,
'

as luzes do dia cerrarem as suas pelo povo foram eaprtchosam-mte das lutas diárias pela conquista trazer aos seus súditos a ale- '4 fren\te o presidente Si l xi o

pálpebras. a noite .astará abrin-' selectonados pela 'Escola' em tela do pão nosso de cada {dia: e en- gria, esbaldando a tudo é a to., Serafim, com elementos da ,'B_

do o seu preta para colorir com
I
e, desta maneira, logo mais à saiam até altas horas da noite, dos. As marchas' e os samba" ao tirpe de um Mário Libânio e

o ritmo contagiante dos ·sl!.mbas
I
noite teremos o' ensêjo de ouvír- para a manutenção da linha in- som 'das euicas, do réco-réco e. tantos outros mais, a Esdla G�

da conhecida e respeitada Erscola, I
mos os ritmos qu.!l irradiam fo_

. vejável. dos tamborins, dos tr'iângulos e Samba é' digna, de nossa .nais
FESTA DO POVO, dos trombones, .farão 'imperar na_ sincera e ardente adm iração, po is

O carnaval, que data de longos cidade o rei que veio do povo pá- I
em cada número apreseruauo

anos é uma festa essencial- ra 'o povo.
'

. I existe, por t'rás dos basti:l.l!Qs,
mente popular, e o culto ao rei IDEALISMO, ANTES DE TUDO uma história heróica para man

MOMO é uma obrigaçâo de todos A Escola de Samba "Protegidos ter em forma, todos os anc s, a

da Princêsa" tem umá história' querida Escola

ÕISCURSO POLITICO NUMA CÕNFE..
RÊNEIA ,DE 'EDU(ÁÇ�O

--

--O "orçamento da União
-

e Santa Catarina
MONTANTE DAS VE:ffBAS, IN,CLUIDAS AS RESULTANTES DE EMENDAS

NA CAMARA E NO SENADO. \

MIN'IS-l'ÉRIO, DA EDUCAÇÃO

Em, visita a pessoas de sua

familia e amigos, encontra-se em

nossa Capital o sr, Ministro
Vasco Henrique d'Avila, do '3gl'é
Tribúnal Federal de Recurs ):1,

A' sua chegada no aeroporto
"Herci'liõ Luz" o ilustre magis
trado recebeu 'cumprimentos dos
srs, 'Desembargadores Osmundo
Vanderley da Nóbrega, Presiden-

te do Tribunàl de Justiça do .Es
tado e Arno Hoeschll, além de

amigos admiradores e pessoas.'
da sua 'familia,

Na �esidência do seu cunhado,
o sr, Walter Meyer, onde se acha
hospedado, o sr. Minist'l'o'tem re

cebido numerosas .visitas e (:J)l1-

pr imentos. r.

/ Florianópolis, Domingo, 12 de JANEIRO de 1958'

Á,RVORE"_"E," A
,

. :,.

E' frequente ouvir-se po;r ia,i,· de gente antiga,
que o· clima de F'lorianópçlis mudou muito.

--Todos afirmam que, no. passado, não fazià tan

,to....calor, nem tanto frio, co.mo."'agora. Mas, em v,er

dàde poucos são o.s quei ,atin;:ini.co.m a�·(!al.lsás dessa
transformação.. Quaosi nihguéin dá�cont,a, que o. res

ponsável pela mudança tel;lhà sIdo' o.:'impiedosó ma

chado. do.lenhador.
A populaçãe cr.esceu no Continente e na Ilha,'

mas a mentalidade do ho.mem da terra( não. evoluiu,
,continuou no. período. da pedra lascada e do' fogo.
A mata caiu éom o imediatismo das necessidades
caÉoclas, sem que :_ por ignorância 0,'11 ·�esléixo. ,
se r,epródúzi.sse,., para preencher ,a furiç�o clim
e spc,ial do. meio, -1\.s leis dilsc�l\ina�raiS dE:'4 matéria
tão. transcendente, nunca funcionaram a conten

to, ,por deficiência de verbas ,e falhas do aparêlho
executivo, Mas, afinal, isso não 'o.bsta que concla
memos daqui, os homens, de bôa vontade para! num �

plano simples, racion:al, 'd�r início. à batalha que vai

da orla da praia, ao cimo' dos morro.s. Há na terra

um Prefeito; que inteligentemente compreende o

próPíema' ,e, 'à')rente do reflorestam:ent;>.., o, ilustre

Eng, AgI'. Horta B",rbosa qUe, entre ROSo, se� âlar-

'de� dirige uma equIpe esfórçada .de
.

profissionais
silvieultores. Horta Barbosa traçará p plano. e o

Prefeito aformoseará os balneário.s, :plantando dis-
�

éiplinadamente árvores pelas praias,' na conquisLl
-do sólo calcinado, ,despro.tegido. da fraude aCo.lhedo

ra, tão agradável após o banho refrigerante da água
salgada.

"

Formemos com a Prefeitura e Ho.rta Barbosa,
co.mando� voluntários de bôal vo.ntade· para, dentro
dum' plano bem o.rientado, cobrirmos em breve a

faixa praieira,' do Continente e da Ilha, da mata

que a ignorância do "Carijó" dantanho devastou.
-'Como. será ameno., na hora da canicula, descan'-·

carmos 'A SOMBRA DE ENORME E' FRONDO-
SA MANGUEIRA ... !

/'

.

A árvore, já o di,sse o poeta, ?companha o ho

mem do berço à sepultura.

A

Agrícola Silvado.

\

_ EDUCAÇÃO " PRIMARrA

Artesanato anexo à Escola Normal Sagrado Coração.
de Jesus '- Canoinhas - picurso primário de
artesanato , , , ,

' ,

'.' , .. ,

Artesanato ,anexo. à Escola Normal S. Vicente de
Paulo. _:.. para. Curso. Primário de Artesanato - /

Joinville .. , .

'

�

.. , . , ,
"

'

.

Artesanato dos SalesiânOS de Ascurra - Indaial·'-
pi curso primário de artesanato .

AsSo.ciaçã'o Maria Go.retti p/curSQc primariü de artesanato

Associação. Francisquense de Ensino - S. Fco. do SuL.

Colégio Coração. de Jesus (Jardim Infância) para
Biblio.teca e material- didático - Florianópo.lis

Educandário Sta. Marta Goretti (Menores abando;..

nados) '- Xanxerê .

Ensino. Primário. e Artesanal med;iante. co.nvênio
com a PrefelÍtura de 'Imaruí .'"." , .

Ensino Primário e Artesanal mediante convênio com

a Prefeitura de Jaguaruna .

Ensíno Primário. e Artesanal mediante convênio com

a Prefeitura de Lajes ., .

Ensino Primário. e Mtesanal mediante conyênio �om
a Prefeitura de Tubarão ; ; , , ..

Ensino Primário. e Artesanal mediante convênio Co.m

a Prefeitura de Turvo " � . ' , ..

�

Ensino. Primário. e Artesanal mediante convênio cOm

a Prefeitura de Urussanga " ..

Escola de' Co.stura e Artes Do.mésticas do 'Colégio
-o. "José, de- Her.val.do. Oest�, pin·-ª.C:ur�9 I;>:vi- _

,

'lõ Artesanato ',.....
, .. ,...•' ....

' ,
..... , .... , ,4 .,

R 0.1 A RYCIUB
" �DO' E'STREITO

DEVORADA PELAS CHAMAS.UMA
CASA COMERCIAL

TU,BARÃO, 8 (Dq .correspon
dente Jabes Gárcia) - No doa

6 do corrente, cêrca .das 21,20
horas,' verificou-se Ul!1a forta ex_

plosão no andar térreo do, prédio,
em reforma do .Clube 29 de Ju

nho, situadQ à rua Coronel Col

laço, n'esta cidade, onde se en_

con\rava instalada a -Galeria de
Tecidos e Armarinhos, de .proprie
dade do Sr, Jovino Augusto da

Silva.
'

Logo após o estr=do�, .ê"te
Correspondente e vá_rias peasoas
que se achavam nas, imedia�,õcs
acorreram ao local, presellcl«n
,do um quadro verd·adeiran)ente
impressionante. As. chamas em

pouCo tempo transfornia�am &

quela loja dEI tecidos e arl!lari_
Ílhos, num montão de cinzas.' O
escritório da firma Termas' do

Gravatal Ltda" em sala contigua.
foi desocupado em poucos ,WiliU
t�s por populares, embora não

chegasse a ser atingido pelo io

g.o, graças à ação .imediata de
extintores cedidos dela Cia, de

Cigarros Souza Cruz e pelâ Cia.
e Siderúrgica Nacional. Tamh;;m
a Estrada de Ferro D. Terl.sa

Cristina presto)! valiosa coope

ração: Uma, locomotiva qua ia

passando 'pelo loc.al,· pôde distri_
. buir àgua abundànte por inter

médio de manguehas que focam

instalad_as imediatamente.
O referido prédio, ainda �om

madeiramento sustentando U,11a�

lage recente de concreto armado,
aéhava-se, a cada insfante, seria
mente ameaçado em sua estrutu: a

mas, felizmente, conseguiu·se do_

minar a fúria 'das chamas e o

Realizou-se sexta_feira últi- ,LAHORE. Paquistã'o, 11 ,cclrso comQ f?ra do temario.
ma, nos salões do Clube. RéCÍ'ca- (U. P.') - Os 'delegados a l' O chefe da representação
tivo. "6 de Janeiro" a segun!la, uma confel'ência escola,r de russa, to r!a'via, insistiu, re
reunião preparatória para a :tun- 33 naçõe"l do mundo isla- cebendo o apoio do delega
dação do ROTARY' CLUBE DO mico criticaram a repre... do chinfls. O chefe - da de-

prejuizo não foi tútal. EST.REITO. �entação soviética, �em vir- legação, :lOrte americana,Não. fôsse o trabalho em com- Esti,veram presentes os senho_,l' d t' PhT K H·' fJ'urlto' de el'ementos da CI·a.· de CI'- ri
' tüue ge um Os seus par 1- ,:.;r. '1 1P . IttI, pro es-

res vdilon' Bartolomeu Vieira, •

garros S�uza' Cruz, da Cl'a. SI'de_ A C bIT' L M' cipantes ter lido um dls- sol' aposentado da Univer-
v , ,cy a ra elve" auro .A'a. l't' ._

d ·d d d P' 't d'rÓrgica Nacional e da l):.F.D.T.C. Norivaldo Freitas, Manoel �I_
curso pO.LICO na reunIao;._ e SI a- fe e . r-mc.e� Oll pe lU

e teriamos a lamentar um siuI&tro fredo Barbosa CantalíCÍ'o ::lii.e-
.

encerramento dos tra ...1\- que osse permItIdo ao de
de gigantescas proporções u;lia nando de Ap.d;ade e,os rotarya- lhos. if,gàdo ,russo continuar a

vez� que Tubarão, Por i�êriypl nOS Dr. João Eduardo Moritz, Numa t!iscu'ssão sobre "a leitura do ,seu discurso, 'a
que I?areça, ainda nií<0 possui um Norberto. Ri,hl, Jonas Andri'.llll. e contribuição potencial .do fim de tr;rminár com a con-

corpo de bombeiros para ateúdu Paulo Almeida. rslam à paz mun'dlial", néis Ll'oversia.
a ocorrênciá's co.mo a que estamos Ficou decidido. em principio., I.;üinze minutos finids da Quando o sr. Monnov
relatando. ' que o Rotary Clube do Estrl!ito conferencia, ó sr.' I. Mon- terridnou, ·vários delegadcs
Calcula-sefem Cr$ l�O.OOO,OO o será"integrado de 20 sóçios fun_, I:OV, (ia Russia"" pediu a pa- protestaramc dizendo que o '

prejuizo 'do pí-édi.o sinist);!J.do. < dado�es devendo reunir-se tSdas- ,Js,;yra 'e, ein' pé, leu úm dis- . t1jscurso foi puramente
-

P0-
.Qua?�o à' Iqja,'Qj! prejU'í;os'J'o,- "as,'sext�s�feirªs,' às. ��or�s, no (. urso. sobrp "os problemas lÍtico. O, sr. Abdul Hakim,

ram totai,s e atingem a càsa de""'Pérola Re'staurantej·,. . tla paz mundial". O presi- do Paquistão. asseverou
U1U milhão de cruzeiros� Dil':;cO- No próximo dia 17 nova 'reuc dente elos trabalhos sr. que os 'delegados não 'tinham
nhecel11_se, a!é, (gora;! a��"lt'o.�nÍ�ll Jl:tilpayatória ;sel:á r,éiili�'\d� 'Mian Afzal Hussein, do P.a- ';,illdo para ouvir propagan-

C;briílnua à"lfteíítáií"d'� ,edlUéiêã'iã COU-
�

sideravel O consumI' dé .Ier'lilizanles\. .
-

DE 1.900 TONELADAS, NO. ANO DE 1938; O CONSUMO 'TOTAL EM NITROG�NIO' ELEVOU-SE A
13.000 TONELADA,8 EM 1953 __; '54 -'-' CONSUMIMOS CERCA DE 60 V�ZES MENo.S ACIDO. FOS
FóRICO QUE OS ESTADO� UNIDOS, 17 V�ZES MENOS QUE A FRANÇA, 6 VEZES MENOS QUE A
ESPANHA E 2 V1i:ZES M;ENOS QUE PORTUGAL -,--' o BRASIL APARECE COMO UM MERCADO
POTENCIAL DE LARGAS POSS1BILIDADES PARA OS' ADUBOS QUíMICOS _. O CONSBMO DE
ADUB0� . QUíMICOS BRASILEIRO, E' SUEERIOR APENAS 'A INDIA, GRÉCIA, EGITO, C:UBA
E OUTROS PAíSES.

�

,

Reportagem de FERNANDO SOUTO MAIOR l�
Mu'to elllbora seja o Brasil sou" e, então, deixa-se a terra .

fórico e inferior a u.m quilo por 5 e 7 quilos por hectare), o mer-
um país .essencialmente agrícola, "descansar" dural)te detel'mha- . I '

hectare para o nitrogênio e o', cado brasilei.ro absorverá um vu
cl;lntilena a que estamos acostu_ dQ ,tempo, sem s� rllCOl'rer ii :re-

mados a quvir, desde os prim6r-
"

cupetação química, ...voltando a potássio o Brasil aparece .!omo IIUl:ne maior de fertilizanteil do
.

um mer�ado po'tencia( de largas que qs países onde a adubo �1iG
dios de I1'Oss.a exploraç�o, ainda

I t�rr� .a produz,ir em escalà in_ : du' 03 f uímica \atinge !\s quotas "l:1is
não conseguimos ,porem uma slgmflcante ate ser transforma- possibi'lidades p.ara os .l o

I qlt H I li ( t ]00
posição, de des'ta'qu e' 'no qua se! da em pastagem para o gado. qUlmlCOS.

. . ,

a as, co�o a o an a e�, l'C
I

.

o cQnsull1;> de AUMENTA 'O CONSUMO I Quando atmglrmos o nlVel do �-155 qUIlos. por hectale) , a
re aCIOna com

Em 1953-54 o consumo de fer- consumo médio mun4ial (entre! Bélgiéa (80 quilos por hJlctur�),
adubos qu!rrticos e, por mais pa- "

radoxal
.

que pO,ssa parecer, esta- tilizantes 110 Brasil passou pl:l_
mos em ppsição" bas·tante �l1fe_ ra a casa das 13.000 toneladas
rior a países ,onae a .lg.riculta- quando at� 1938 era apenas d�
ra ainda não atingiu o estágio 1,900 toneladas, cifrãs essas cor�

de .desenvoivimento como.o 'lOS" respondentes ao consumo wta,

so, Ap-egadôs à idéia 'de' pllintlln- de· nitrogênio.. Nêsse último }ée-
do tudo a ·1.erra dá, os agl'icul_ ríodo, que abrange 12

. mês'�s,
tores ficaram prêsos'-a. l1!étoJos f(j�lhdo d33e 01090?3t a jlundho de

n

1];)4) " Os estudantes d'e Direito <lI. Santa Catarina, através
emplricos de cultura e, como OI e. one a. as o ..om,u- I • �. 'rd1 consequência 'dessa situnrão, mo total de' ácido fosfórico e de de seu órgão represeQ,tatIvo, conSClOS das res'ponsabl 1 a-

apesar mesmo da influência axer- 16.000 toneladas o correspond�n_ ! des que pe€.a.nl sôbre seus o�bros, dreposit-ários que são
cida no meio rural pelos 'agrÔno- te ro potássio.

.

. , � das esperançás da Pátria, e 'sentindo a necessid:ade die
mos, ,o ad�bo químico' é de3co� T�mando-se' por base o fertlh- '. '}T., ,

lt· t' t
nhecido grandemente por grau- zante de' aplicaçâo mais gene- pronuncIamento claro, face aos u lmos aco.Dr eCItn.en. os

de parte d"o� que se dedicam 11s ,ralizada em nosso .país, verifica.: em noss;3i Cap,jtal:, "

atividades agrícolas. se que, apesar dos progr�b;'os , ,CONDENAM a imprensa venal - falada e escrita
Silmente de 1938 para 'cá é '�ue alc�nçad.�s, consumirytos ctlrca � que 'pro.life.ra

.

assustadoramente, mantendo em So.-
o consumo de adubos químieos de 60 vezes menos que os E,ta-

,'.. .,_

vem alcançándo um increm"l.to dos Unidos 17 vêzes menos que bressal.to: a fa,Ill:Iha catarmense e -s·erV1ndo dJe: lostrumen-

maior, deixllndo. porém, muit:) � � França, 6 vêzes menos 'lUd' a to 'p'aTa vHipendiar a dignidade da pessõa humana, que
desejaJ,:, .

conforme no�r mostum Espanha e 2 vêz�s.. menos qU,e não pode, como direito fundamental, ser sacrificada em
as estatisticas da Divisão de Port�gll} .. Numa bsta de. 28 pal-

b f", d
..

terêsSleS escusos'
.

Agricultura dá FAO. Os ferti_ ses, as quantidades expre" .•a8· ene leIO e ln... . '. ..

lizantes comumente empre'1.'udos para o Brasil' ficam superiores ESCLARECEM ao 'Povo. que a chantagem, o. Vl�arI8 ..
pelos agricultores são de origem apenas às· de Cuba, Chile, E!;'ito, mo e a coi-rupção, r�inal1ites em nosso Estado, são frdtos
vegetal, con}o o composto, por G�éc�a, India, Iugoslávia, Perú exc1u€.ivos do clima prop,icio. ,QrÍ!ado pelos 'p,róprios g.ovêr-
exemplo. oú" de origem aniu'al, e SUlça. ad li

..

I De l't'
comD o, esterco, 'nascendo a ca- CON8LJ.MO INSIGNIFICAN'l'� no�.., - ,est ua e munlCl� - m como por po- 1 ·lCOS

rência do produtp químico. Em Com uma· área cultivad'l' !le e determ.inaidos'ho-mens' de negóciós que f'3ivOl"ecem e ali.
muitas regwes .rurais dQ país, mais de vinte mil4ões de he,!ta- mentam a" �ru�Hp.I:icação peri.gosa de 'elemen,tos �ocivo�Jdesgraçadamente ,qulj.ndo a pro- res e um - consumo médiQ '!linda

ao nosso 'me�o: ,socIal;' ,
'

dução cõmeç{a n decrescer, o diag- insignificante, inferior a 2. q :.i- .'.

'1
.

, los por hectare para o ácido fQS- REAFIRMA1\'{ súa fe-.' na, JUSTIÇA, como u tlma
nóstico é uJl .só:' a terra '�lIn_

'nh_____"'-__.......... ---__...........,.........- ,guardiã Ido Direito e dia Áutol'id'IlIc!'e:, únic9 caml ,o- para

-A· V," ·1· S O· A' P R'- A' r A 't' resguardar a Liberdade, manter a'so:lidariediade entre {JS
,

". '" hom�ns, a Ordem e â" Paz públicas;
I CO,NCLA,��� a fàmíli� cat,a:rinen�e � lutar con-if:a
quáJlquer e€,pec1e de 'usurpaçao da sua dlgmd'ade e COllitl'8

I tôd'a sorte de meiOs que visem.. a sua desagregação.
FlorhinópolÍs, 9 de janeiro de 1958
NEY WALM0R HUBNER - Presidente
ROGÉRIO STOETERAU - L° Vice-Presidente
HÉLIO ALVES __: 2.9 Vice-Presidente

ARTI;lUR R. SULLIVAN -:- 1.0 Sec�etÚio
FERNANDO M. DE MATOS - 2.° Secretário
JOSÉ MATUSALÉM COMELLI -1.0 Tesoureiw
"OCÍREMÃ- TEIX,EIRA. - 2.° Tes-oureiro

ANTONIO N. GRILLO ,- Orador
EMYGDIO G. SADA - �ibliotecario,

�-".".....-.......

MANIFESIO DO CENTRO'ACADÊMICO
XI DE. FEVERflRO
•

I'

\

100.00.0,00

.200.00.Q,(J0

100.0QO,00
'.

100,.000,00
100.000.,00

100.QOO,00

100.000,00

100.000,00

100.ÓQO,OO

100.000:09

100.000,00

, 100.000,00

100.0'00,00

100.00!),OQ

Avisa:mos para os devidos fins, que;riesta �ata
desligou-se de no.ssa firma o funcionário Sr.
HELMUTH W. KRUSENBAUM, o qual exer-'
cia a� funções de encarregado de Serviçps
Técnicos. .

Notifi:Camos o.utrossim' que os serviço.s de As

sistência: Técnica não sofr�ão qualquer so.lúção
de �ntinuidade, havendo sido. ja contratado
novo especialista em Maquulária Agríéola:

JOINVIL�E, 4 DE JANEIRO DE' 1958
,CIA. HOEPFNER AG1U'COLA E COMERCIAL

DISTRlSUU)ÓR,1i:S,
-

O MA G "

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


