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ran�e cuidado. O pessoal no fabrico de.Iápís. As ma- pá vem pulverizadate cons- A parte importada se re- tente em São Pau:lo asmá- dos foram importados da

n��n�� opera _

com maqU.I- i deiras provém do Paraná tit'l!i. um dos melh.�res Ama- fer� à anil�na e à pa!afina, quinas foram, quase. tôd�s Alemanha e dos Estarias
.

t p{eCI;l!t· ,N� mais ou �e campos de florestas ter iais do mundo, no gene- artigos cuja produção na.,. construldas na propria ofí- Unidos. Também a tinta
:rtor. an e a ru�a ,

o r!"- c,ultlyada,s em S�o Paulo. ,A ro-, pois seu teor d� pure-I e ional é" ainda dE!�icient�. I cina da fábrica. Apen.as.al- empregada é fabricada pe

sã� ::!'���;a3:::' �ôg �p��t� gr�::':e, e de Mmas_Ger�:�.:_' ��cende _�_ 97 por _:ento, _

Na maior empresa eXl8- guus modelos especlahza- Ia própria emprêsa.
rios, sete técnicos é um en-

H
'

'd-
"

'

xed'fi 57!!���rt::::t:in;E�1rr' . ouve-que,' ··�tna' taxe e. in ..
a(ão-em -.' .'o número, relativamente .

-, ".' '

, ,

r��:1i:�li�!;�;:��� Marcha da- inflação . Dispêllllios públicos
nham estudando métodos RIO, 15 ,(v. A.) - No'" Tal afirmaçãc 161 feita, orçamentários.

.

Já de 1955 salários.' Efetua-se o que' não de natureza técnica
que permitam. substituír decorrer do ano passado, ontem, pelo' sr. Boberto em diante, dadas as medi- denominou o conferencista" Afirmou por fim" que, W
várias dessas tarefas por ao que / me parece, houve Campos, ao p�on!l*iar a das de co;n:trôle_ de crédito a :;l, tr!butação ,sôbre o con- f�zi=: n�cessá,rio contar o

processos mais modernos e uIJla queda da taxa de m- prrmeira conferência-do Se- taxa de inflação teria au- eumídor por Iparte dos em- I dispêndio .global da comu-
O processo de prepara- mecanizados de trabalho: fiação, que" nos anos de minário Brasileiro ,Cont.ra mentado

. mais em virtude presártos, Isto propiciaria nidade tanto no setor prl-
-ção é semelhante ao em- 1954 a 1956, foi de 20% e a Inflação, promovido pe- dos "deficits" orçamentá- maiores facilidades de in- vado, como no setor públi- '

pregado nos paísea aci�a éêrca de 90 por cento da ao contrário do que 'se a' lo Comitê de Imprensa <lo

I'
rios do que âa expansão de' vestimenta. Entretanto, não co, Acrescentou que a con-

citados. A produção e reali- matéria-prima utilizada é firma, não houve exatamen- Ministério da Fa�endat crédito privado. - I haveria a possibilidade dê tenção no. setor privado se

zada em série e atravessa de procedência nacional. te uma: retração de crédito quando díscorreu.Tbrtlhan- Sôbre o rítmo, propria- 'gaeantir a real aplicação revela perigosa sob Q as-;

diversas fases d� fabrica- Diversos tipos de madeiras e sim uma diminuição 'do temente, sôbre as �ausas,· mente dito, da inflação no dessas disponibilidades mo- pecto técnico e a-contenção
ção_,_cada _��a' exigindo

_

braaileiras _s,ão__empregadas ritmo de expansão. 'efeitos e formas de comba- Brasil, afirmou o superin- netârías nas mãos dos em- do dispêndio' no set�r 'p'p-
- " � , te à inflação, em t'êrmo!,! tendente do BNDE, que an-.' dutivas .como também se blico se torna das mais ii·.
"O MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA - N. 1 324 7 gerais e..no caso específico I teriormente à última guer-

I
torna Impossível impedir fíceis politicamente, pois

da economia nacíonalé
. I r� mundial a taxa d� in.fla.,. : que, depois de determina- nem sempre' depende de

Respondendo 'a uma m- çao- era d�,6% atingindo .do tempo, venha o consumi- 'qualquer governante 'reg

terpelação do sr.: Benjamin a 16,6% e 1954, passan-
I dor a, reagir contra a di- tringir dé maneira drástica

Soares Cabello, que }.tam- do a 20% de 1954-56. acre-' mínuíção do valor aquisí- QS gastos orçamentários àa
bém será um dos conte- ditando que tenha decres-

I
tivo da moeda, exigindo das as pressões de caráter

rencistas, � o sr. Roberto cido esta taxa no ano pas- ! maiores salários. ., regional e de gvupos .

. Campos' fêz uma; ex,p�8ição s'ada.·. I Ao trll;tar d� cama c0!I1-
------ '�---

da marcha da inflação no . Relacionando sempre suas
I
bater a Inflação, ,garantm- Bus�,c J_' 'p.êsBrasil com as respectivas con�iderações com o te�a I do a? mesmo tempo o>:�ít= '..1 "

'

,

razões. � " da Inflação e deselvelví- I mo de desenvolvimento "dI�-
Afirmou que durante a mente, o conferencista dIS- se, em resumo que serra

_______________...;..__� -
II Guerra Mundial 9,lpro-' correu, durante mais de I necessário estim,tilar'a ex-

EDIÇÃO DE HOJE: 12 I'áginas - Cr$, 2,00 -:- FLORIANóPOLIS 16 ·UJ<; JANM1W UJ<; 19ã8 cesso inflacionário 'n�cio- duas horas sôbre vários "portação, propiciand,o as-
'nal foi provocado, especi- conceitos e manifestaçõe,"!

,
sim ,um aumento de produ

almente pelo "super�vW' do 'processo inflacionário e
I

t.ividade externa. Na sua

das' exportações em '�ela� as fontes de combater êsse : ('pinião, um dos Jatôres in
ção às importações :o,,\que processo, como também de Tacionários mais fortes no

teda corno resultado' \ um conciliar tal combate com o Ilacionários mais fortes no

aumento das disponioH,Ída- desénvolvTmento ecõnômlt:>o' tamente a deterioração -da3
des monetárias sem .,o,�ror- !to país. ,relações de troca com o

Tubarão possue dois 10- dava malavil·ho'samente. , tenas de lavradores ingrcs- respondente aumento�' da ' A certa altura, ,'afirmou comércio exterior. Outro
gradouros p�l'icos ,p,ua No livro "Tombo" da ,jâ- "sai'am em juizo com 14 a- produção: No período' de que a inflação qQando nãô, mpdo de combater a infla
]Jastagem, de n o minados mara Municipal da 1..agu- : ções possessorias. Tó'davia, 1947-51 segundo ii cOl\fe- continua, pode cont�r ra- ção, possibilitando o desen ..

Campo da Era- e do Piritt�- r,a, ',editado e;rn 1.885, consta
I todas elas estão pal'l:!-lizad'as ,rencista, o processo in;Ia- tores de desenvolvimento volvimento seria o aumen

ba.' , ,(1 Piri�pba, como 10grat}/Ju por terem os turbatlores 1'e- cionário, no pais, teria}sí- pois possibilita um aumell- to da produtivldáde inter-
O coml?ascuo' Pir�tuba, I,C l?úbhco llertencentc à re-j q�lerido a ,incompetência do do acelel'ado pela pres�ão to ,de disponibilidades mo:, !la, sem expansão monetá

com metragem SUp'erIOl' a in'11:\a Calmara., Os seL'!' foro da comarca de Tuba- do setor no, privado quànto' netárias nas mãos dos (iS- ria, o que na sua maneira 1e
30 milhões de metros qu.a- l'�uários �m numero de 5 r,ã_o:?� que, ,p,or fôr_ça % dls- às facilidades 4e, cré�itl).. e, presários' desde. que os pte- : v�r; encontra,'($dificu)�ade:,;drados vai' desde Humalta mIl, por SI e por seus ante-I POS}tlVO processual suspen- pelos crescentes "deflclts" ços sobem maIs do qwe os' ,;erlas de carater pohtIco e

até o distrito de Gravatá, e cessares, jamais, e1l;l tempo I de o feito.
,

-
, '� "

, ,-

é atravessado pelo Rio Ca-' algum deixaram de ter pos- I Enguanto não houver J�e-

N I��
�

" �

bl
' ..

L
-

I ,pival'í. ,No verão t.em ca,p�-: se.sôbre o referidQ bem pÚ:,

I
cí�ão judi�jál, reinará t.m

a 'sselll ela 'egls alvacldade para 10 mIl re��s {, bhco de uso somum, que e:hma ,d� msegurança" de. , ,

�10 inverno sua capacIuadc :,�es rende, alem, das çl'Ia- agr�s��vld�de ,com J!l'�.�,es,
'

c I'.

'

_ '.
Pelo que êsses números i�-

é reduzida a menos da me- I ç(')e.s novas, o l�l.te para o, preJUIZ?s a. oJ�e� publh,a., O deuputado ,Caruso'"Mjt� ,,,anga -:- nas ob�'as de sa- ('Oli aprovaçao' em VIrtude :!�:m�Ui�:!:tr:: _�:u:�:�tade, em face das inunda- sus�ento da famlha.
, '" I � �s d_�0�rsas ��oe_s P?s;ses:, {lcnald "apresentou r�ij,:j��' }leamento ,

etn execução no da ausê?cia de quorum r�- to .-: de avel)ida, paral�lepi-�ões que o transforma em �p�sar da POI�S� pubh�a ,onas J_3t eSAta�laJll .9.tI�:;t_ 'ti�;H)nfo, nO"sentido qúe.f....� "ale tio RIO Urussan�a. pa-, ç':m,ental. .

'" peti.zad,as andaram aí pel'!_s, :lm autêhtic,o, mar -me4íi:Ú. P�I t,oda a �xten,ça_o do; 10-:, das se ,n�Q; f.?�sep: as ��,dl 'f'a::'l;Lartt> � G J��o' � 't'a; 'Que se possa eVItar a II �
ADMINISTRAÇÃO CA- oito milhões 'e 'quinnentós

- râneo. �Iad�llro, !ta gl'U,PQ eap..

ta_t,
�a�_'protelatorut"s!n.te!!-ta:.�.Il:�, Lel'eg'r�m� ')'1 ,§�s.: �:il: ,(il,e lavradores da z,on,\ con- >', NOINl!AS :,. '. miÍ Cli'u�eirO$,cadà_u�! '

Pirituba é constituJdo- llsta '9-.u.e, ª f?p!ia ��mada ,� )"elos;���ybado��s?_sapl!a'JS,:. JOI"
, �'

, �Jl)l'fta ,;.�!'lu,em: '.
a s?fF�):'_ �gr.àn{i�s'

, Q ,\" d8P;utado" pjrteblSt� E à.iJlda
-

de 'caÕrdo;"com
renoi que o,\).tr9ra atraves da vlOle�cJa,- çg�a.; ta:Sl;: ta2!? �O�,o.���P�Fçp.��,.tJ,(), "� r�tl�OS : �()-rn, ,.a P?ril�:>, João Co:lo(le�, .. na opo1;tun!.- êS�!l1.l índices" os, .seis, quÜo·éeram ,a LQJlll�m�6 tent�ndo desde, �953 de ,J!e ��o..,.._;r�!'Z)�,�W,�<1)liI.31�<:A,,,,a;í(!.,,

,
ªM. ' '((í:;s- aguas> dff referld.o .J'�o ,dad,e_ em' ;::que. teceu� ê-ons.l· metros estaduais� ao' 's!lrf>m,:i1emetrio, fidalgo PQrtugues, �p�derar dess� rIque,za" p3S- ,'_ Itb�allll,-6',,�, ,ui�i.:m:a,,-m�te: I;:.a ',1f�íih;o;',� _: :te d,o,;;qi%t'ri,h'> I, I,dos ��sí'du().s, illdustrlals

_ dera.ç�es i e�OglOSas.,.a at_ual. coneluí(fol!, c.ustaram mais de

Quê :veiu COIlL neni João VI,- .Oll�; -,
, "',

ex:ceI!ç�e- de me?mpet:n1�I� c'q;,»ep�rtaq1ento n,e .Db,r'l'l LUll'bollltelos., '

_ � a9mlllls,traça? do Il}UllW}-' '2$ 'milhões, no mínimo.
1" 'rhomàz Fe:rnandes Vian;l,

.

DIversas foram as te.� ,�- do forQ,," as qu.als, 'paI .,e�, t' �aneâ1Ílento,,,:,,_; a fjm }ãe" PHEJUDICADO P,O,R ,FA ü- pIO -de C!}nomhas, fez _
cri- , , x x x x x

. Antonio Fernandes VilUHl, 1JV�s de esbulho, ,a� q�als f,�:,�pende o fe.1to., II?po;��in= qli�, 's'éjam j�cluii:láS,74e,�9-J '

TA ,DE! '9UORUM", ti_cas se�,e��s à' admini'iitl'a.. (;om méÍios da metade,
-

Manoel Goulart e outrcb fOlam pelos us�allos re- ,blhtandQ ,a� JUIZO �e"l��r<,s l;"trnção (I retifiçaçâ'0""RH1 � A propOSlçao do, deP1Fl\'· çao anterIOr, levando ao alargamentos e ,desapropria-
laais, todos falecidos no se- chaçadas.", ,. '

.

s�r:"Uo merIto e profenr de- C()�'al -'- município d�,:U�'t\j3- I de Maç Donald não alc�m-: cc;mheci1l!,énto ,da Casa ·fa- 'ções, a Prefeiturà fará os

culo passado. ,
Sabado ultImo, dIa �l,um cJ.sao.

,. ,

e'
,

,
'

-
'

toS' relaCIOnados com_ o an- seis quilômetros que lhe

. A sua pastagem é nX'l,I}e- grupo armado surglu:"!l0 .. O, Pu.Ituba uti!izado .'

'i ·t:d'
.. , " " .

'I'
,. ;. J

.

S' I" (I'· I tec'essor do Prefeipo'de Ca- cumprem!!.!
faute, Os livros histó:deys, logradouro. e prend�u VlO- por habl.tant.es de: maIS de

,',' '" íÍI eru�glca�lIe,':�: an a' a arlna noinhas, r,eportado-se &ô.
tais como "Coreografia elo lentàmente 28 humIldes la- 15 �ocahda,des, ,:ntre a.s , '

,
,

'
' bre às dividas e C'l}n�e,

(I· h
A ,-Estado de Sta. Catarin.l" e vradores que estavam a;_ quals !10rr:�te, ,Sao MartI- Ao propósito da 'Siderurgica ire ,uma vez ver conClusão local eco-

quentemente O embaraço

(eS"Dicionário Histórico e Gel� brindo caminho na parte a- nI:0' Sao Joao, P(;ms'o A}�o, Santa Catarina, _,pelo
-

Ge lúal nomicamente indicado o muukí-
que encontrou o atual diri-

'

I" "

-, '

•. gráfico de Sta. Catarina", lagadiça para o gado alean- Rlacpo, Var,gea .das Canoa.s, Pinto da' Veiga, foi enviadQ ,6 pio Tubarão pt gente para dar início à sua
,,'l'espectivámente de autoria ;çar o Rio. Capivarí, em Ilhota, Call1varI, PeSCll,.Cla, s'r. Walde-mar SaHes,·o s@guillt.,:, '. , , , . " "

gestão. As acusações do,/

,J,o Ger",et'al RosI'nha e Al't\'r eUJ'as águas mata a sêde. Brava, Caçador e outras Westor.,. Sr, Wald�mar Sali€.s. Desta Forma vg CEPCAN
deputado. petebistw cáusa-lO

E' d " d mais ! Prefeito de Tubarao - SoCo cumpre' o que Havia prometido , .

d b ·'t 1Boitem:, escritos no limIar ,sse grupo, c?n.lino, ,
.... . . DC '60 DF 57 _ 62 _' 4 14, Povo dessa térra pt Apraz-n,e saram VIVOlr e a es no p e-

rlêste �é�do J'á decantavam metralhadoras portateIs, le,.. ..,Cab� ao JudlClarIO dec\dlr 1�7 , ,

d'
,

V E' ainda informar V. Excia, idéia náriQ com troca de apar-,

f d' com rapidez termina"'do 'Estamos Remeten o . ,X?Ja ,

d da exu',er'ância do Pirituba, vou a orça para a ca �la "

, "'

t d Usina Elotl'ossid'llrul'''ia� Siderurgica Tubarão esta enclm- tes entre o ora ar e o e-

a excelência da pastagem. de Tubarão tres usuár�os: c?m esses deli�os, posses:F- �::taOCatarina mand�do proc;,i�r tl'ando apoio- geral pt Sauda�óes putado Benedito Terezi de'
Diziam Jrlesmo qUe um boi - o lavrador Manoel G:I.jo nos que,d��ra � nossos O-I' CEPCAN pt Saiisfas.me mais Gen. Pinto da Veiga. Carvalho (U.DN}
deixa'd0 ali por tísico, .'10 (' dois filhos, ros de clvlhzaçao,·

. "

P'"'N;�;'i�;;r�;'a�;;����';�'
cen� 19:.::::�:::�:::::1:: Aspira acesso ao' Atlântko

RIO,14 (V. A�!C�� -:d� !:d'lone, em .ri- BAJDIIAADMAE:I��HA Exig'ido'ó'c�mprímeiiitiidegral do acôrldo I!8trolílero de 1931
���iCip!fitad�a UDN�O�!!�: '�lli�rà�:a.c��fcj�ae�ta;��ttJ� LIMA, 14 (U.- P.) - Foi no dia 21 enlre os chanceleres dos 'dOIS palses- ,

'd d N 'reunI'a�o do e nartI'cularmente o ve\l"ea- 1 t'
'

dI' deCo' 'A

I N d't ..(.] a e. � ova .

'.'
. 1:1 Iza a na greJa -

A reunião deverá reali- conversações d'l!rante ires· esse �aso po em Cl a.-
Con..lbo Regional de.te doe Wil,on Le"e P"",.. ,'ana, a filha de Hild. vo�I��J: ·<:'taA;eman�·I� "'-'e no -máximo atê o dia ".ia", lrnnde,mdo-.. logo

I
�e as bacI,as do .Amazon�s e

_�'l����o� l;�;����ad�a�:r�rl� '11�'t'IC��M-II--'�-:-l-'TI-- �'J�����s ad:id�d:�mcão� d� �i����lh����o����r��f: ��: �2m�� �o��e:t:, SOI���ofi� ���� !m����s ��ªn�:���é. 'd� �::���' o ���� ��la�i:��
e de diverilQs corre.Jlgion�- :,. ,)(lme d.e Marcia Rosario. ;"i,den,t,� JU,scelin!J, e.stará Ilal no caso do petróletl da na fronteira �olivia.na. mente � questao do petro-
nos, reJjltzou-se. A ela naO '

,A A Criança nasceu a 2 de
'reunido a fim de. dehbel':u Bólívia seja' devidamente O sr. Jusc·ehno fOI levado leo, serIa o ponto extremo

��(')taedVset:o:Pn,l'eeSCehnatveeso dYe(,��I�r, R·IN'���'�'�'� �n�
I

"r"!eCrznel!I1dabdrOe deúILtiI,mm'oa', ncaaums",an: ('m tôrno d.o esquema final r,reparada pelo Itamarati. a convocar !J C?nselho de de um ol.eod�to ,pl;� �ndp.;�,
, Pf '

'

,

<lo

adotará para ��egurança NaCIOnal C'>'!li- ";e escoarI�, ole<,> OOL,Vlano.
chefe, .da:" corrente ."l�cer-, ,. I ',_ do sensação pela idade da 'que' o' BraSIl, .,

O titular da pasta do Ex, nesta de ministros de Es- Como Ja sahentamo� ,.al\istà:". Ainda que SlgIlo�a" " LI tnãe Ofiéiou o sacramento, o caso do petrole�f?ohvIa- terior deverá a 27 Qê�te fado, chef-e do Estado Maior' >rle�isão 1]0 govê:n.o _bran-
1 edemos inforl;l1�r �

que ioi ' .. de' batismo o réverendo R�- ; 110, l?mbora espe�I l�ame�-, A

iniciar com o chance- di"'; 1<'ôrças Arm!1�as ,e e��. 1elra
.. �er'â oflt:talmente

•.. riticada a pOSlçao d�ste rll� � j"���T�ll f.éwl Ballon. sendo pad�I- te nao conste a ��e.lda �:\oliviano., Qsvald!) Bar· f.�s das Casas CIvIl e mbI- Ll'ansmItlda ao chan<!Hl�!
véreador tendo o' sr! VIla- ,., nMs a 'sra. Lucia de HUlr- dos trabalh,os a que�ytJ _.,,0 rau, negOCIações sôbl'e- o b'l .na presidênciâ <la !te- O,svaldo Pal'rau pelo ml-
':inho confessado então que '<,,, em cujo lar vive a fa- reatamento (las I� aç?�s tratado. do petróleo bOlivlJl. : p.íhliGa, diante do ,:!a�'atel rn::;tr!>� Macedo. SO'l,:,es' na

,bmentava ter s�r7ido de '. ;i;iUa de Hilda, e o dr. G�l..;- l'om,a yRSS, tjr::'\:��� no", O encontro será realí-,' g.!obal do pi'oblema, levarJ- reull-lao de Corumbá.
véÍculo à denunCIa que fez C.om a irradiação do MOMEN- 'berto Cabell<!, ginecolo.gIs- ârov!1ve. ���essena' ocasião, zado na cidade de Cúrum- ': de 'e� con�a se�s .I!speetos Sabe-se, porém, que na
('ontra o vereador Wilson TO DA �CADEMIA, p�la. RA,DI? I 'ca da Materrudada de Li- �::: ;g;��e do a'ssunto.' 'bá, ali se deser:'1o;"ll:'ndo a8 Tolítlcos, ec�nomIc0 e de agel)lda do encontro figura o

�i��1i�!���i:'G�iifo�:�:t:: Ir!����t2v:.s:o:s:Çãa�t�/�����rl� 'oIna. ,

OU n'a"o'· o H'r'a' 'SI-I-'---I''o's-" -1-
-

I �r��r�;i:!��::��:���1�� . f�1�:�lí::::s�é��d�:1���r��
revelou na ocasião <iu,� o Sábado, às, �e�essete e t�,nta I eve

.
,

,

• I

ções até· agora �n�ewdRs dinlomatas brasileil'03 pen-
sr. GladstQne está se pre- I hora-s., teve ImClO o prog�all�a, ' refere-se à ,red�uçao da s c.in negociar ·face ao pro-

h�N�i:::e�s:�an:�n;bê. �í::����i��iC:�ito q�:dio:::i��.LUlU I
,.

.

a' penta' de"
.morte'7 �rj� a�eE���A�r:e�:nd��I�:: tp��màex��pPi:,ról���Ter1SEJ.���t

�

Foram irradiados trabalhos de

U Ir
'

'f t d
.es ando já em converl!açoes, , ,

' PQsiç:ões mam, es a a� pe- fé,"malizado na O�its;.iío o
.

t t
' Luíz Delfino e de João Cre�po, '. I'

.tom os pedecls as, a ravp.s • , .

'

iO govêrno b.o IVlano.
. '

:
acôrrlo de tr.áfico frontei-

I D I M lh� ocupante da cadejra que tem p�r(a sra. u ce aga aes.
patrono ,o grande poeta cat�.l'l'

'

,

. " des 'de'bates r,O'r. O advogado Aloísio BIasi e', As autorIdades, bn\s\lel- r'ço. conclUIdo qul'tndil a
Ao abandonar, a UDN, O '''SALA DE ClOnar gran � i • ••

A ' .

t t d 't,
,_

C I GarcI', este"enense, ,programa' • t 'd ,'articipantes da o, acadêmlco de DUelto
.
r- ras, en an o eVI aI a re- ml'1SaO e so ",

, . "�osegundo �e informa- o ve- Como a Academia não ,se limi- VISITAS" que a Rádio �ua- �a�.e _ aso p
nal se pren�e:"" I tllr SiIlivan, " I dução, têm procurado con� em J..a Paz, o qual- espamfl'

tará a divulgàr prosa e verso dos rujá apresenta tôdás as sex- ;� IÇ�0�3 'b;nefictos ou ma-
' Portànto, como vêm os torn'ar o 'problema, para a:�- 'ca.ra liue n� z�na fI? .flon

seus patronos ou' membr03 efe- ta-feiras, sob o comando do idí�ios que 'trará a' in��i- I !eitores. promete. ser a a-u-: í'egurar a plena execuçuo te�rn o comerc�o PI "f'ln s�r

1iiv·os, do programa con'sto� um ráldio Ireporter' Nazar€no
i' li: ão dá pena de morte I dição de sexta feIra do pro- I

do tratado de !�58. of�re- fe�to em, cruz�Ir�" o'
poema de Ronaldo Schmid�, p'lf.ta Coelho vem prendendo as "t ç

, '�O rádio-re:porter g-rama SALA DE VISITAS,' cen-do em contr.a-pal't.r!ta ,

rambem devera, s.r op
da novissima geração de mtel;;c- t1tençõ�s dos rá'di�ouvinliJ;s f O J}:.&�'':' ,'. t��elh'o:: êO:Q-, 'i�ma das mais movimenta-! várias propostas ao gover-- Jeto de exame o tr�tadr .BO

tuais .de Santa Catarina. FiiÍali· pelos temas que sao trau- ,,?Je �i-���:gater o assmi-' ras, merc'ê a importâ�cia do �!o bolivian!>., Essas prop(Js: ' l-re., � tráfego mutuo-�etr:zou a irradiação com. uma pal't� dos à baila e dis:cútidos pe- t'
ou p

rs' Desembargador tema (lue será debatido I tas, condICIOnadas aO dI- rrovlarIO, procedendo o I a

�l';lsical. :fó� tocad? ao, pi,:no um
las mt1is significativas per- .0, \ os. s

Nicomedes Alves"
'

"
reito integral d? nosso país !narat�, !lQ curso de �U�sdesafio .ilhéu, Ide msplraçao 1'01- ,sonalidades do nosso m\1�- Rev:rn�o��din-âmico Prési": 'Os ouvintes da Rad�o explorar o petroleo .na. area negoclaçOeg com � 'B?hv'la,

elÓl'iclJ"
.

-

T'A I uo c:ultll,rál, social e poht�-
. �ed:osdo Tribunàl Regional' Guarujá. o.uvínao as aba!I- rr,eviam�n�e ,.dellmltad:l : a fGl'ma de atra�r ��JueleAJtg����m �r�?1:����s 'JS co. . E;jn.: ral O Deputado Os-I zadas opimões dos que par- com capItaIS' mIstos bras�-1liaJS

para o Atlaotj) e

'I :,el o .

.
, Re is

,-

os ticipalõão de Sala de Vhi- leiro,..bolivianos. asse�Ul'a- {�and�-J�e. ne�s.a orm$.
sabados às desessete e trinta, as 'O organizador cdo progl"a- 1., te M�de�IODjreit<; d"s' tas porlerão timbém chegar rnm .àquela nação medIter- t:OilChçoes POSItIvas de s�-Empr'ezas Daux S.,A.

':
.

'11a' escolheu para o progra- �rd'o ,essdor"S�oa�es Acá�io -1\f� ;8 �suas conélusõés, se de- rânea um escoadouro para, j:rminça parK o !ÍesenVOt ..ESü de. parabens a Acad�{:I,a, Ja' da próxima sexta-;feira, .E .. J7l"IlIl 'Aob"ela.r'do'" Go'-es:' e' "ie' 'ou n,ão o Bras, ii instituir seu.s produtos_de exporta,- \,'J,mento d(I' seu. Interca�.r-
Catarinense de ,Letras por �IUllS

I
rr

t bastante interês- 1e11a 'lU
- I exterlOr

essa contribuição à cultura po-
I
um ema Abel�rd(j de Assunção Ru ena de' morte. ',ão e importaçao. ;)1.0 com o' .

p,ular, ,.._. ....,...,-""""__

DO SUL
TÉ(NICOS BRÀSILEIROS-

o Brasil já está expor",
tando lápis Rara países da

,� América do Sul e Eu.r�'pa
concor.rendo em condições

. 'de igualdade com outros

produtores como o Japão e

à Tchecoslováquia, que des
fnItani, de sólida

'

posiçã,o
nesse ramo .da jírodução lia
niércado,-mundial.

"Uma das principais fá

,bI'icas do artigo, localizada
� srn São Paulo, está produ

zindo 60 mil grozas por
mês, ou sejam 8.640,000 uni
da:des, desde os lápis nre

'tos até os "dermatolégicos'
(para sobrancelhas).

Campo do Pirituba

Essa elltradinJla cIja' Base,
na Parte estadual, ,ê um, S01"·'
vedouro de dinheiro.
'Tem ela doze quilômetros,

dos quais apenas seis tocam
ao Estado.
,llêsses seis, cêrca de, tres

estão prontos. O primeiro
dêles, ,do aeropôrto para eá,
pão exigiu obras nem retiti.

caçôes. A simples -pavimen
t�o paralelep.ip'édica - nos

seus seis metros de largu,

ra, q!lando a med�da oficial

não é essa" - não podia cós·

tar mais' de u,i. Ínilhão.
Segundo os da�os publica

dos, aqa�la estradinba, com

êsse primeiro quilômetro-em
chão limpo, �m 08 outros
dois já concluídos e com o I

começo das obras nos três

restantes, j" consumiu nada
menos (;r$ 18.810,OI2�80.

(onfeccionamos
OS melhores.

.)

Enconlro

�ão Paulo:'-11 mi-
,

.

Ihões,de habi�
tantes

Paulo deverá atingir
'81e ano a casa dos 11 mi
l Iões de habitantes. A e;;

timativa do IBGE para 1 de
'ulho de 1958 é de .. " .. : ..

,1.115.000 habit!\nte�, ,o
'l\le significa um ílcréjci
tr.o de 2 milhões em re)<\
,",u,�..,,)�GensEl de 1-9ãq'. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



P'lorianópolis, Quinta Feira, 16 dé. Janeiro de 1958 O ESTADO -:- O mais antigo diário de Santa, CatlJ,1'ina

Não faz muito, daqui deste cantinho, sustenta
mos que do jeito em que Iam as finanças estaduais "

te as 'teorias econômicas postas em prática pelo go
vêmo, não seria de estranhár que 'O: sr. Jorge La-

_
'cerda acabasse por adotar osensinamentos de Sacha

Guitry�� dos seus últimos livros, de título um

tanto irreverente.
E 'O que previramos aconteceu. O genialí ator e

aut-or gaulês, na obrã citada, discorrendo sôbre fi-
rins, para os foliões, na eaa nanças, sustenta que o "cheque sem fundo é uma

primeira festa, pre carna- operação bancaria" que, por esquecimento, em vez

valesca se divertiram 'até as de figurar no Código Comercial foi posta no Penal.

cinco ai! manhã,
E assevera .que mais nociy� que o cheque sem fun-

E, embora sofra, já desiludida,
dos são os fundos sem cheque _ como os do Plano

,

if,
.
P.rQClll'o ..�amáJ;, mas só sinto saudade "

� ',' I '

I .'

-: :--:- .
de Obras e Equipamentos, a, renderem juros para-

l orquestra Barry Morais, foi
..

I d d
. li d

�:. �QÚ�lll".eviv,�I! -mas lião encontro a vida. '..
' Sr�s., Mania';�elina LisbO{L dla Swoa, AuTlelUta Ribeiro -

o nco, quan o· eviam estar ap ica 'Os na conserva

,,',:
'

" ',ANIVERSA1UOS' . ,'- srta, Magaly Cardoso
,. To�e,db'-Ba1'tO's;e JaraJ Odila Noc�tti, trêiSi dias oito

quatro anos, sábado, reali- das nossas estradas, .

, _

I dJeJb t t" d iH d d ZOQ se nos salõe d Cl 1:> Em Tubarão, às vésperas do Natal, o govêrno
, :r'AZE<M .ANOS, HOJE:

'

'

) 2.. sr. Alcides Santos' '1;1 �n e�
A

e ." e �zembro dJ� ,1957 dJo Clube
- . s o 11 e

pagou' o funcionalismo com cheques sem fundos]!'
'. I' -:-. di:; ,Paulu Henrique' P,guiar ' l,

' e Agosto. Da d#Jreita para a esquerãa. DOZe de Agosto; mais uma, * *

"í3his{
.

,-:;.
,

_ sr. Dorval Melquíades' ,_R�po�:'?f>�cH�-Fotó;raf�;,-'Ban,gú", Beatriz Luz, Tere-
"soírée Blanche", desta vez \

'

*

_ sr. Alberto Luz da �,Netto "
da revistá. ' O Cruzeiro" in- !:ta Busch .MarHene Pinto

abrilhantada pela famosa .o livro de Sacha Guitry, par� OiS que' quise-

D'§ta' ---<-_ .vadira-n , ".[ raia do Forte':; da ; I'Z e o brotinho V sra
orquestra Barry MataI, foi rem confenir .a citação, no seu conteúdo, tem o no-

uma noite I bonit me:- "Memórias de um trapaceiro".
-. '�7sr. Altarniro de Mo- j'

com bou ii a s srtas ,da noz sa LÚCia Nobt:\'za.. .' .
a egre e ODI a,'

* *

i;�is Lima , /
'.

• VEN'DE'.;.SE socieda-de, afi�,de fazer e Aõ colunista, a quem C'JU-
uara os associados do vete- I

*

.

.

�
x:

Itirano Doze de Agosto. E h' bé h' d 1
� dr. Emanuel da Silva uma repo .rag em <l0mp e a be a incumbência da.apre- a tam em a' istoria aque e.ítaliano, que no

Fé'utes daquele v mpreendimen ,'l,
I
sentar as SItas, muito ag,'(l-

..
- .. ' seu português macarrônico, sustentava ali no Me r-

UMA BICI'CLETA M A o it b tará I Circulou pela cidade o sr. cado: I
__ sr. Ney Luiz de Souza .'

.

, .:::1._,- que mUI o �·e·,,· es ara, C.l'!)" I
dou as, palavras elogiosas

CA BRISTOL COM A"E Henriq e D M
.

tí I _ Governo passado faz tanto baruglio, mas

- menina Sandra Mara NAS,8 MESES DE US(�..
-. di.1" o, ser:.,.o sem dúvvla; ,d'o fotografo "Nazaro" e do,

u auro ar mago, .

Gallotti acaba vencendo!

�'3uchele PREÇO.DE 'OCASIÃO:' _ um dos m·.:�'" s e mais be,-
I
reporter Ivar Feijó, dizen-

l'a cida��.de Criciuma.
. I - O sr. está enganado! Gallotti não �enceu!

_ jovem Wilson Joel S. 3,500,00, à vista.
: . .; nalne a . (8 do país. No I doque eram lindas e foto-' ..

-

.

- Compreenda, por favor! Eu não diz GafIotL
,

Coelho Tratar nest,a Redação",!J )ximo n'ê" utará mo,ri-I �ênicas as moças que as:;;m I VlaJo.u para a Ca�ita! da
I

eu djz CALOTE!!!

_ sra. Hilda da Silva
com o sr. ARGEMIRO. ,_r." tado �r.:,,,., Estado c)m d,avam-mais realce a repC'l:-

I Republica, a :senhora CO'-
,.

.
*

'*
*

Das 14 �s 22 horas. - I mandant D (N th
Cardoso Fone: '3 O 2 2.

esta Abelíssima reportagem

j'
tagem sôbre aquele reCaiÜo. .'

e ano I azace

I _' ....

. em cores, onde estarão as _'. ..:_

I
MQIaIS. Acompanhava a ele-

�.-
r·

-NOSSA SENHORÂ' DO" -JAGRADO ",,,. M'Cili. ·p'j",o "l\{'", N. úÍtima ,.;"�na t;�,mo.
ganI, sra

..
suá

bO.
n;ta t;>ba I J

. � •

�V�
� .

. (Cont. na !la. págill't ':o,

__".",..,---- < _.

",�_c...:/_�...�4:--"""-
CORAÇÃ,O· EM FLORIANÓPOLIS O O·,'r<t'!'8'" ·m.z e' 'ot·o" d�..a,,j,'�-"';.'I·aO· :.·c'_·, '--" .

./
,,,�,,,.�, _.

,�--
-

...

: No próximo dia 18 (sábado), completará 10 anos �i. <, .1,'r�.'tiI <
,-

que teve início em :nossa cidrude o movimento em pról '

da d2voção à Nossa Senhora sob o belo título de NOSSA e-' S�'I t' C t'
, ·

SENHORA DO SAGRÀDO 'eOnAçÃo,,' advogada das '.,' '_',' �I', .• " ';n�
_

,',8-,"_', ....

: "I -8'·'''-1:,
�

,8y:'eausf,lS, difíce'is. ;';'-' ,_. -

.

-

"
".

-

,

- ' .

� �Para COri1�mOl'arfnOs ,tão slgni:f'featjv'o ac�fecjn:len-' MQf'TTANTE DA,,I S VER!.�T' Il'!lFLBIP��,fAS RF.sULTANTES nk EMENDAS
to, faremos' reaEza.r: i. ../

'
'

.

. . L4'L

«Ri\- � NO SENAD
.

D' 1S' (S' b "')
�, ;'1 30' h

"
ri I '.' f, �: t,,'--..,._\••,�,' ;-�. ",;,.-�.',·\.,i"'''

•
J

'STi'l�'� � DO, 1IAI()�1LII8-','- la a 'aC,O ,T as� 9, '.
oras - 'DriVOCÃ'O e �

-:.
r

,

.�:: 'f,,-, ,.:.. .

_

f"

"

B1ri�çÂO t!om o S.
-

Sacra-
\ -',.

.
-

tO.'
, .' ".1:'

t

. .' .

. ,!Se��ro�O���?ad����liãO d�S 1 ",L,giã� Bra'sUeira� ile ' ASSistência
,- DIa 19 (D_oml,ng_o) aS,7_horas - MISS!\ !"ESTIVA. '.Ação Catolica de Concóràia, �ara assistência a �e-
LOCAL: Igreja de IN,; S. da Conceiç�o --..

.

I 119re5 - Concórdia '

.. [ : .. " , .'
. � � ,? � V·} TE

'. I Abrigo São José - Nova Trento .

- Convldan;os o.s fieiS Clevpt?S e de. mo_do especial Ambulatório Santa Càtarina -T Cocal _ Urussanga '"

os membros mscrltos n� ArqUlconfrana de Nossa Se- Asilo Qe Órfãos São Vicente d� Paulo _ Florianópolis ..
nhora do Sagrado Coraçao. Assoc. de Amparo aos Filhos dos 'l'rabalhadores de-

A COM_IS�ÃO ORGANIZADORA Fiação e Tecelagem _:_ Blmhenau (para infância
Santa Catarina abandonada). ...........•'-.. .. .- •.... , ' ..

Assoc·. �eneficen�e Searra do �em (�mbulatório)
.

- Lajes .' ; ' : .

Assoc. de .Caridade Sagrada Família '_:_. s. BentO Sut ..
Assoc. Damas de Caridade --; F1�rianopolis '

.

Assoc. de Beneficência, Lagun�nse _ Laguna � ,.

Assoc. dê Proteção e Amparo. à Materrüdade e a

Infancia - Camboriú ....1 •••••••••••••••••• , •••••

Assoc. das Senhoras de Caridflde - Mafra .

Carsa da Criança _ Criciuma , .. , .

Cír��lo Operário' Criciumensei (Amparo aos Neces-
SItados) , ........• !f •••• __ ••• , .

.

Clube dãS Mães - Riô do S\ill ; ',' , .

Comissão Estadual da LBA destinada à organiza-
ção doO Cadastro Assist. da �gião, no Estado. ..'.,.

Creche Madalena Moura Ferro (pertencente à 80-
. ci�dade de Assist. a'Os Láz.ai@,S) - :'F.polis. . ...•.....

Educàndário São José _ H�rva[ do Oeste (para'
.

t
-

d 'd' ,!
).

eons ruçao o pre 10 propnq , . .. _

'Esc<;>la,Normal S. Coração Q_e. Jesus _ Canoinhas .

. Fui;â'�ção �ermann H�rip.g�'-T Blurríenau , ' .

GremlO SOCIal DesportiVo Flqrada da Serra, para a·

infâncía - São Joaquim ',.
'

",;, ' ..

Hospiia'l
.

Frei Rogério - Curitibanos �.: .

,Il,Qspital, e Maternidade BeàtHz Ramo$ ;_ Indaial .

\,H6:sp�tal e Ma�e�nidad: Dr. lfrias.· R�os Caçador' .

,HO.sPltal MUlllclpal. Sao Jo:>�, JomvIlle "
.....

'
, .

Institu.to Santa Inês, para menores desampar�dos,
, retardados mentais - Brusque ' .

',Ma;ternidade anexa ao Hosp. B. Pastor - Araranguá "

lV\aternidade anexa Hosp. Cr�zeiro � Joaçaba .

Maternidade anexa ·ao Hõspital Palmitos a cargo
,
da COfl1Unidade Evangélica - Palmitos ,.

Maternidade anexa ao Haspit�l S. Tel'esinha - JO!açaba.
Maternidade anexa ao Hospitá,l S. 'I!eresinha � .1oaçaba

Mater;id�d� anexa�,�'o �osr�S. Família
- Itapiranga .. ij,J.'� " \

-

.

al,l a es -. ao ar o
,

.

Maternidade Elizabeth Koeller - Itoupava Sêca -

·Blurneiuiu'· ; í•• , •••• ;' •••••..••.••.••.••

Maternidade Sta. Rita de Cá�sia _ Biguaçú .

Maternidade Teresa Ramos .:.,: Lajes .,. � .

Obras SociaIS da Paróquia d� Marari - AssÍstência
a menores desamparados -;. Tangará -

Patronato Agrícola de Meno�€s _ Caçador ;.

Pia União de Santo Antônio, 1Pal18t assistência a _- ..

}{ua 'dos Ilhe'is l,a casa Felipe Schmidt ,99 nores - Joacaba ; '
.

. FONE 236�.;.....,...:.. FONE '3560
.,

Posto de Pueri;ultura Darcy" VargaS _ Joaçaba .

ÂMANHX:-lALÀ DE, .VISitAs�'_ � �o�l�:e �����c.�:l����. ����.t X:���s. �. ;�����'. �� .

Posto de Puericulturà junto ,ao C-entro de Saúde -

Laj,es . ,' .' , ..

Soco de Amparo e Proteção à Maternidade e à. In-

fância - TijucalS- 125.060,00
$o.c. S�o :v::.i,_c�pt�de Paulo _ Jagl.!aruna " . .. .. . .. : >- ,·100.000,00
.:. '.:' .... . use de,l!:,j\nl:pÇlrCil' aos"Nec. _:''''':r\lbarad .... :'''_'''---;'''"'''�''':�-'' ·UlO ...OOO,tlO

• ,.... .. ..•. ';"., ., to .�_ •

R A
", Ma;ria Leonete Martins

Eu, rrunca-disse que temiasa vida �

E <ÍUe nós homens só J;ui' 'tàisidSi-d.e.; _

Tão Pouco quis matar esta ansiedade;
Que não me foi jamais desconhecida.

I '

Somente o jnêdo é que impede a subida
Ao puro amor e à sã tranquílidadê ...
Um gradde amor já, tive, e eis que a maldade
De quem amei deixou-me a. alma ferida.

Já ,pódes .ver que f.oi grande a crueldade

Que me deixou de dores ·consumida ...
Más inda quero achar f'elicidade.

Florianópolis'

CONSELHO DA FABRICA DA'CAPElA DE
SÃO BENTO, EM ITACOROBí

Recebemos:

C.1INICA DE OLH'OS - OUVIDOS
NARIZ E -,SiRGA_IA

do
Dr I G U E RI E.I R O 'DA . F O·N-S E'( A

. Chefe do Serviço de Otorino do Hospital
,de Florianópolis - Moderna Aparelha-

�

gem Suiça e Norte-Americana para Exa-,

ine dos O'lhos. Reéeita' de .Oculos por
Refrator Bausch Lomb. Operação" de

Amigdalas 'por � pI'oéês�o moderno
CONSULTORIO RESfDENCfA'

A.Rádio Guarujª de Fl'(j)rianópolis ap�esentará amanhã,
a partir de 21 horas mais uma audiçã0 do aplaudido
programa do rMio.:reporter. Nazareno COelho 'mtitula

do. v. SALA DE VISITAS.
-"�;�., " Gl,,1l�t·-·

- .......

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

':

1 I

J

a visita do ilustre piani;ta
paranaense, sr. Aderbal G.
Stresser.

"

rafaram os. tambores e ela-

:-

"Carnaval"

.. Em a noite de sábado na
I '

; "Boite Plaza", ceSSQU o rít-

I
mo do pianista vermelho e

�t �. �

,
. ,Osvaldo Melo

AZEITE NA COAP - A COAP anda movImenta- �

dÍiSsima e, as filas, apesar dó calor excessivo naqueL::; 1:�O
rão, se sucedem;

.

Que é que há'?
Azeite, m�m caro.

'
.

�ite fr.ancês, do bom ...
Lata, ,setenta e cinco cruzeiros.

/
.

.

.. ,

Como e mesmo? Setenta e çinpo pilas?
Simn sr. Uma! beleza. Agpr.a poôe'!Se comer uma 'boa

. salada, u� maionése apetitosa.�.
,

SÔl'nente, quasi se.ssentá p<i>r" cento mais barato do
que ,o pre.ço .

comum dêsse �rti_go: rio comércio ...
Cdm@ é que p�de? Corno. se opera êsse milagre?
Muito -simples. A COAF .Íll;lportá e vende.
li! (j) lucro? ,

.

100.000,00 Bem, deve 'ter seu lucrosínhO'; por certo.

100.000,00
. PaÍlS maravilhoso.

100.000,00 Qi.ando "eles" querem, resolveni.'
i I E lá fui e�, apre,ssado, comprar uma la.ta. E com-

100.00000
\

prei, só que não havia papel para embrulhar a lata.

100.000;00' Que importao-? Pelo meno� não fui embrulhado no

p:ceç_o .,

425.000 00 Às. ENXADAS ENTRARAM A TRÀBALHAR
A Prefeitura plobilisou o exercito das. enxadas.

'150.000,00 A 'capinação nas' ruas oomeç�u com grande ativi-

_ 'I dade. ,

'

,

As Avenidas em primeiro lugar.
I

Está certQ.
'

. ,

I RUA FELIZ AQUELA ...
_ Quando um raio

brinca de correr pelos 120 quilometros de, linha,-de Tui._
barão à Ca'Pit�l e topa com, um caneco, fura-o e adeu�'
luz ,é fmça.

Enquanto procura-se o .çle'f�ito, çom testes' de toda
a natureza, a Cidad;e fica às escuras.·'

,

Os operátios nas estradas;' �o,.sol.,ou à chuvá, tra
ba'lhando 'denodadamente.

O motor de emergência.=ent�a a ronca� e aj rua F·€

lipe Schmidt_ e alguns- locais adjacentes, ficam bém
servidos e iluminados..

Ah, quem tivesse a dita de plorar naqu,ela,rua e ati

pela denominada "Padre Miguelinho" e Arcypreste
Paiva" .. '--,

•

Pois, nem mesmo assim', 'gozando dessa regalia: o

l�minos@ do ChiquiÍlho, do I Lux. e outros est$eleci-
125,600,00 mentos,' se animam a reacendel'em ...

Esta certo?
Njiõ .está não sr.

.

E' preciso ,cooperar corri o �otor amigo, para nãl)
ficar séndo inímigo da (Cidade.

CALÇAMENTO DE MARMORE _: Por enquanto,
estamos na Iseleção da� pedrinhas.

tO menino continua ao spl, ·garimpando.
A coisa vai ficar bonita mesmo. Outras pedras, bem

10Q.00Ü.i'0 pretas, !estão. sendo amontoadas perto. ,

100.000,frO ,Estas em,. homenagem ao "Gato Preto�'.
, E'a iluminaÇãO? .

"

. .

COlDO vai sElr?
'

Jardinsinho de Allah, dificil.
Certo?

.

125.000.,00
lOO.OOO,OQ
100.000,00
100.000;00 .

)
_ 100.000)00

I
100.000,00
125.000,00
100.000,00
225.000,00

.
'

100.000,00
100.000,00
125.000,00

100.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000.00
425.000,00

100.000.00
100 :OOU,flO
125.000,00

100.000,00
roO.OOO,OO
100.000,00

100.000,00
J
100.000 (lO
100.00000

,

.

125;000,00
100.009,00

, .' :10& . 001),01)

225.000,00

minha volta viria mais

Pelo menos, parece.
E ai está.

l El:l não di�e,
pOSt0?- .
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)

APELA:ÇÃO CRIMINAL Direção de Milton Lei te da Costa e' Rubens Costa..
- I

"io 8,875 . DA
'

COM2\RCA ','

'

�E JOAÇABA, I JUi I S.' ,P R U DE N C I,A
-

'l"is na pesso� <!! soldado
-, , 1 F.BDRO-MOREIR.tiNERÉS

RELATOR - DES, BELI-
,

Ge detenção, como Incurso, 1 fls. 15".. : J:,i' I��losu �ê-;não·]simples�
�:ÁRIO RAMOS DA COS- respectivamerrte, nos ard-. Inconformado com a

- , "
.

'I> ,iI
.

con-
_ !rlelHe culposUi' G�:tno prg- .

�l'A, 11'·os 155, § 1° e 129 do Cód, denação, o r.eu apelou, rei- tel�'(:e':;1 ,�jes�
,

Ilf's tes-
t

- Crime de furto duran- Penal. t d I
- ,

�ran o as' a egações arrte> ':em�nhas Qcül�res �i ínsuâ- t

tr o repouso. notu:n,o: r "Cerca da"s 4 horas da ��ores, de que.: a) quanto-ao, lléitãs - p�DR"O A&RUDA ,
1;\rt, 155, § 1° do Código madrugada do dia 27' de iurto da, cammhonete hon-' '.,

-

t .".". i
,

I
.

I
' 'FIGUEIREDO e ALTIN O -

Pena , Agosto próximo passado - \ e apenas 'tentativa ou " I
_ Furto consumado fur- ó

iz a denuncia _, J03é -(,ua�do J11Uito o chamado MORA�S � 4�em .!lUta o

I
.

� t t d "f t d "
'

, .' -" : -

' . Il éu "arrojou" ta caminho-
t.'J en a o e UI' o e ,uso I

Waldir dos Santos encon- furto de uso do veículo, ou,
.,

" '.
1

. ." I
Cf- automovel: - 'Ct)mo se trando uma,' caminhonete I finda, o furto de óleo e da 11•ete. em. erma - ,do p�hcial, I

tert f I
,I .

"
' 'tlerl'l,bando-o o fermdo-o

carac errzam ace à e: marca "Internacional" de gasollna consumidos' oI
. , ,

I

-"�"enal Vi'gente.
'

d d' 'd'
' I t

'

'-

I propositadamente. (tis, 16-
� propne ru e ,a Empresa ] quan o aO cnme de lesões .

,

.

Vi'StOS rel t d 'L F
I, . ev.).

-

, a a os e 'Luz e orça, Arnaldo corporais, foi, também,
di tíd

�

.

- I
' E, finalmente; quando à

iSCU i Os est_es au,-, SI,A", ,desta cidade.. esta- .((u_ando muit,o, culpa.do_ e
,-

I (:o'sagtm da pena, não. me-
tos de apelação C ri- c ionada defronte a resí- nao doloso, dada a im-

rninal nO 8.875, da I (!ência de Francisco Ernes- I j.rudêncta com que se h%l�
Comarca d� Joaçaba, I to :.esello, Gerente da re- ve o policial que o fôra

em que e apelante fenda Empresa, a subtraiu, prender; c) que a circuns-
época t.!ú delito '(18 anos),

José Waldir dos San- para si, fazendo uma .Jig''l- .tância de sua menoridade
. ,n as lEVOU em conta por

tos e' apelada a Jus- C80 direta para pôr em fU!l- r'overá ser levada em con-
'

t
.,' I' outro Illdo, seus maus ante-

tiça, por séu p'ro- rionamento o motor, ru- a, em ambos os dehtos, pa-
.

'

"

I
cedentes (habituado ao fa-:

motor: mando, em seguida, para a ra a fixação da pena, .
,"

'

� . _ to) .B a perfculesídade re-
ACORDAM, em Câmara (idade de Lajes. O indicia- Nao procedem, todavia, as' I d

' .

, ,
'

"

., -

_ I
\ t a a no caso sub-judíee,

t.rtmínal, por unanimidade do - continúa a: pêça acu- alegações da defesa. O ape-, -

I, , .,proxlmando-se, nao obs-
(Ie votos, 'cpnhecer_ do re- satória _ foi perseguido lante é réu confesso, e a, ,

' ,

.
.' '. ,"

.

, ,_
' tante, o mais possível. do

curso e negar-lhe' provi- pelo Delegado de Policia «ecisao apelada demonstrou "

'

. I -

rmmmo legal, '

. rr.ento, para confirmar a Manoel Peres acompanha- com absoluta clareza nao
F

' , ,

>i! '-. : ,'!onanopohs, 7.de Jun-ho

fe�te�ça apelada, por seus do de Fra�}{i'séó _ Ernesto ": tratar de _simpl,es tenta-
de 1957.

proprros fundamentos, que. Nesello e do soldado Pedro tíva, mas de furto consu

fro jurídicos e se harmoní- Moreira Neres; e ao ser en- -rado da caminhonete per- :_;idente, com voto.
zsm com- as provas dos au- contrado pelos mesmos, na tencente à ,firma queixosa. Belísâa-ío R,amos :da Cos. -tos. �

('"trada ,federal que liga. Evidente e-l'� o próposito do' '\ f1!í
\ (a" Relator. '. '

.. i�
Custas pelo apelante.. �qtlela cidade a Mafra, 'ar<.: ll'cusadp, �de -apoderar-se do '·7 .:,' '.- -, A

Ma\lrjlo Coim.brw·;
O apelante foi condena(lp· lOjOU o veículo contra 0\ veículo,' e' nã'O sómente de ..

_,. .'

,
. "

ror crime de furto e de le� , soldad.o ,Pedro Moreira Nc- iI' até, a Lajes, como. �sseve- ço!::.:,presente: ,;:to�. da SERVIçoS AÉREOS CRUZEIRO DO SUL
sões corporais leves, 'a dois res, qUe procurava d,�te-Io, )'(1 em seu depoimento Au-, ,

. �::.:t: �:'��;.�d:� ."�:' j.,odu,md04n. .' ·!or'm.n- :�::O:::�:�:;:j�f: ::!� (-ENTRO ESP!R.�T��rAMOR E HUMILDA- PREFfllurfM'üiiiõPAl DE FPOLlS.
c:uando ��a.�,.�ll�r.t.,.?ç�_:.u�o., .. DE,M}AD4t'mmn - (O N V I TE' � ,.

� E D I T A L
quI' haVla�t'Qm�q.Q;.,���N �/', ;��;;��-:'�;, ' I
eondições,.·�ã� 'i{e::';�d; 'ia-

"'.

'Dê;-6f.. eriHlõ Se�hor Presidente, tenho a satisfação Impostos sôbre indústria e profissão, licença" pu-

'I t b"
-

f" rt
.

d r.le convidar as Diretorias de- todos os Centros e Insi;i- blicidlllde e atos <de economia do 'mullicípio e taxas sôbl'e
, ar am em, em u o e, uso ,-',

E ,1t ,,' :'b I .... f'
-

d d'd li 'bl' AbI "

.

-'
,

év!-çOeS "'. SpU-l uals� '. em como, as pessoas qJle, se mte- a erIça0
_

e P&'OS e me 1 as e mpesa pu lca,. so l'e

I
de veICulo, figura dehtuo,- 'e�satn pel� Espiritismo, para a sessão - comemorativa 'esfaheleeimenil:os comerciais, industriais e profissionah,.�

I ::a não prevista em nOS'50 j� Fundação do Centro Espírita "Amor e Humildade do"
_

1.0 T R I M E .8 T R E DEI 9 5 8

Código Penal; ou, ainda, -\.pós-:olú", sito a rua Marec�al Guilherme nO 29, que se D�. m-dem do sr, Diretor d'a -Fazenda, torno públi

em. furto, sómente, da ga-
realizará no"dia 20 de janeil'O, quando será empossAda co if'le, durante o corrente mês, se procederá ,neste Dr·

'I nova diretoria que ii'á dirigIr .seus destinos no período putamento, a cobrança, d,os imp'os�o') e taxas acima men-

50lina e do óleo consumi- le 20 de janeiro de 1958 a 20 de Janeiro de 1961. cio�ados correspond'entes ao Lo trimestre 'do corren.te

(;OS, como pretende a defe- ·Fl.orianópolis, 9 de janeiro de 1958 ano,
"

/ :;a, "Furto de uso, na defi- Dionisia, Silva .- Secretária.
.

F7ndü o :'prazo acima, os aludidos impostos e taxas

Ii:ção de EDGAR M. NO- �Cl'ão cobradas acrescidos da multa de 20%"

A G R A D· E C I M E N TO, D.epal'tamento da Fazenda, em 2 de janeiro de 1959
RON.R�' � diz a sentença

' .' "
,

1\'1. C. C. de Freitas

. Usando REG�LADOR GESTEIRA
.

,

"

. A Senhora também poderá SORRIR, -

todos os dias do lilês !

REGULADOR GESTEIRA
\

é um remédío extraordinariamente eficaz
.

no

tratamento dasCmenstruações dolorosas e outros

distúrbios funcionais dos ,orgãos femininos.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO
de Sa'ola Calari.(a
Direlório Regional

Pelo presente convoco os Senhores mem
bros do,Diretório' Regional para uma' r�u
ma , a realizar-se _na s�de do Partido, às

17,00 horas, do póximo dia 22 do 'corrente,
aHm de -dicidi: importantes questões partid3-
rias,

�lorianópolis, 13 de janeiro de 1958
CELSO ·RAMOS

Presidente em Exercício

A VISO

I
____- ...-----.,;0..- c �_· -

agO'NI

o nosso CoJivair está

aterrissando no aeroporto

SANTOS DUMONT,

roce também reparos ,á .sen
ten(h apelada, qÚe eten
deu à menoridade do: réu à

Hercílio Medeírvs, Pre":

uma vez que foi completada a

nova pista, proporcionando-lhe o

índice de segurança que sempre

oferecemos para o seu confôrto.

apelada - "é aquela em João Ocampo Morê, e familia,· vem por este inter

iwe .o sujeito ativo subtr<ti :néclio, demonstrar a' sua reconhecida graHdão a Tod,)s

i cousa, não co-m o rim de i !1quf'..ies que! b�m de perto procuraram su�vi�ar os ,mo-
, .

d
,ner.tfJS de sofrImento aue passou sua bomsslma e que-

�,propl'lar-se,' mas e pro- rida Mãe, Henriq'ueta Moré OMmpo, falecida nesta Ca-
"H com ela a uma neces- .,'t:!J ,dia 9 do corrente, levando para à me·sma em vida"
dda:;e"; e ácentuou o con- � ao;; seus familiares palavras de ver<Ia'deira amizade.

ctituado criminalista: "re- _�ra: idã.o êsta, que dirigida são a todos. tambem que nos

..

't • t' t' d
!''1.vinram com os seus," sentimentos amigos,' os seus pe-." Convoco a todos os associados -para a. Assembléia

qlílSi o carac ,ens iCO�S
l'.

zares pessoais, cartas, cartões' e telegramas, e aos que' Geral Ordinária a realizar�se nos dia.s i4 e 15 de J'anei-
:espécie, é a restitui

-

de h d'1compan aram o corpo a extint�, até a sua ultima ['O r:e 1958, terça e qUal'ta feira, na sede socia,l da ASPSC,
r:hjeto, imperativo natural mOl'ad�, a quem externáinos o nosso muito obrigado. à rua Trajano, nO 317, para, na forma do artigo 24 <los

ü lógico para quem apenas eproveItamos ,desde j4 a convidar a todõs qtÍé nos. quei- l"Jstàtutos, déliberar sôbre a seguinte ordem do Idia:

quis usar o que subtrãÍu. :'am c�n�ortar co� sua 'prese?ç� e, espirito religioso pa- Dia 14 - às 19,30 horas - Aprovação do relatório

\ssim, tão logo haja -o in-
:a aSSistirem a missa que sera reahzada na Catedral Me- e prestação de contªs da Dil'etoria;

-
' l'opoiitana no_dia 16 Cproxima quinta-feira) as 7 horlls Dia 15 :_ Das 13 às 17,00 horas - Eleição dos mem-

.'ividuo usado a cousa· a- 1t I N S h R
' . /

, , '"
:l o a ar (e o�sa en ora. enovamos mais uma vez s bros do Conselho ;Diretor e Diretoria Executiva pan ú'

.�l'eendida, .ha_ de restitui-la 10SS0S agradecimentos pelas orações que ,dedicadas são
_
biênio 1958/1959.

:. () possuidor,' o que signi- ,( alma de prantea,da extinta por tão sagrado ato de Não havendo núme.ro legal a Assembléia Geral fun

fica dey'er essa restituição' 1l0SS9. Santa Religião,. ,cionará meia hora depois com qual'quer número de as·

,('r 'm€diata"
- ..-----------

..
---'----.---:-------.-.--- -------

- BOciados ·presente�.
, i

'
..

<

: ,

d h .

I VENDE-SE POR PRECO DE 0(A5IAO Florianópolis, 8 de jal1eir_0 de 1958.
A Cll cunstancIa e avel .', - Antônio Matheus.-Krüger

. .:delo f crime cometido ou- 1.0 - Em Barreiros na rua José MaYkot 3 lotes de Presidente do Con,�elho
l�an te õ repouso noturno (4 terrenos; planos.

.:':0 _ Na Trindade próximo a praça C[isa de mate-
I1lr"s da madrugada), não .

.

:ial com ótimo. poço e' bomba nova.

I)orl.a :1eixar -de ser consl-
3,0 - Em Pôrto Belo (cei1tro) - Grande chacara

.:craOo, como o foi, pela

Encarregado do Contrôle

ASSEMBLÉIA GERAl O'RDINÁRIA
A. S. P. S. (í ,

MINISTÉRIO DA MARINHA
·om po:úar e pasto casa de material com água encana-

1:\ e- grande ranct.o. para depósito, ótjmo ponto para

notei õu verà.neio.
.

..

Tratar a Rua lVax Schrann 258 ou Paulo H, Moritz
- Casa Hoepcke,

COMANDO DO 5° DISTRITO NAVAL
CANDIDATOS À MATRíCULA DO COLEGIO NAVAl

As provas para os cand'idaos'à matrícula ao Colégi"
'Nav:::l serão realizadas na Escola de Aprendizes-Mari
'lhe!"os de Santa Catarina, nr.s -seguintes datas e horas'

a) Mat'emática: 8 de janeiro (4a feira) - 14 hOl'�s;
, b) Português: 10 de ,hmeiro (6a feira) - 14 hone;;

c) Francês-Inglês: 13 de janeiro (2a feira) -- 14

horas; .

� 1

-:I) Geografia-História: 15 de janeir� (4a feira) '-
14 hora,s.

.

,

Os candidatos ,inscritos deverão comparecel' àquP"la
/ESC:)l.'t, às 13 horas Idos dias adma inrlicádos, -munidos
-:la Ia via da ficha de inscrição e trazendo consÍgo I) se·

guint.e material - o único, euja utilização é permHj(!a:
lapi3-t.inta, tipo cópia preto-roxo,' compa�so, �qua,lros ('

tramferidor..
Não será permitido o uso de callew.-tínteiro na l'C-

solução das provas.
.

'Obs� Sob 'Pretexto algum 'po'rlerá prestar a prova
·se uinte, o candidato que deixar de eompal"c
eer a qualquer ..prova ateriormente 'r:eaHz�tllr.,
Não haverá segunda chamada para a realb;�-

. ção de, qualq'ue rova. Demais 'esclal'ecifllf,n':'

sentença. apeladtl., face _ao

� lOdo art, 155 do Código
p('!1f I.

O crime de lesões corpo-

.' .S EV E M D EL E IA
ASSINE-
D I V U .L G U E _._

'''O E S TAU O"
Um Escritório, bem montado, com escrivaninha, '�'s

tante, armári'O poLtrona, telefone e algumas represe!!;:

�ações, próprio� para advogado, contabilista ou represen�
tante comel'cia!, bêm no ,centro da _cidade á rua FeUpe
Schniidt, 18, sobra.do - Sala 1. - Tratar na Casa "A

Capital".
..ftê OU [stüda \

,

Mu1to?P_RA'�A'
-'

,Avisamos para o� devidos fins, que, nesta data r
de-shgou-se de nossa firma o funcionário Sr. HELMUTH

. r,')
,W, KRUSENBAUM, o .qual e:.<ercia as funções de en- 1.8,-..

carrLgado 'de Serviços -Técnicos. . I ;:YM
Notificamos outrossim que Os serviços de Assis:

' ':", \ ;{�-f,\
tência Técnica não so.frerão qualquer solução de CÓ!1- .. :.�v
tinUldar'e, havendo sido já coatratado especialista�-
em Maquiná.ri� }..gI:Íco1a,·.........,.._-

im d�����:,�.�@��\��� ..

rA
�SCOLA DE S40Df DO EXÉRCITO
Deveria: apresentar-se ao 14° Batalhão de Caçu!O()

reS-; {t fim de trtnar assuntos de seu·s interesses 07 se

�ub:es cidadãos:
ADILSON ANTóNIO LUIZ
EDú PAIS E LIMA

eI�O .. �9gg;A;;_�f!;N�,I�0S;�tf�;,,,I···�,-�.
.

·.' ....4-:�)Íj�_ã;fjj�V:iliª'iíl,i'i)'CQrlcii!o de Méllo
oy.onel ComaJ1d-ante IdoAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quinta- Feira, 16 -de Janeir-o de 1958

----o b--.�-"-�ilO.�;--��i-�.-r -.i • CO k-
O ESTADO - O. mais antigo diário de $anta Cata1"ina

EMBALA'6EM _NATAL
AGENTES DEPOSllÁRIOS

Pereira. & C ia.
·RUA FELIPE SCHMIDT N. 36 - CAIXA POSTAL N. 12 - TELEFONE N� 3081' <,

ENDEREÇO TELEGRÁFICO T R E'Y O, -;-' Florianópolis -, Santa Catarina
� �,,�''II> � <1> '1" � ? � * � .. • ,. � ,. ,. "',.. ,- .,.-... ...i-� � .-..:�-.....����••__ A.A.,,-�� >01 � i :

., .. �·: ··:+++ ·� 'I> �<i-�.-';�4h�l v�..».�.<}+ � u � ..,...., " ...,..,.•.....,. .,•..,...,•...".,." __.",y�..Y _.,." "',..,.,. w"." "."."."." ..

VIAGEM COM SEGURANÇA INDICADOR,PROFISSJONALl· INSTITUTO DE BELEZA
E RAPIDEZ I =: DR. 1. LOBATO '

I DR. HENRfQUE PKISCO �

, " I, P O R A N G A rr

,I DR. W,ALMOR ZOMEU ' P FILHO

-

.

r r-\ PARAISO
'

Proponciona O melhor ,·Penteado - corte de

I GARCIA
'

Doenças do aparelllo respiratório cabelos "qualquer tipo _ Permanentes Frio-- ",. TUBERCULOSE! M É D, I C O .-

Diplomado .pela Faculdade Na- RADIO.GRAFI� E RADIOSCOPIA Operações - Doenças de S�lrho-' Elétrico, etc ..
cionaI de Medicina da Uninr· ,) DOS PULMOES ,I ras - Clinica de Adult�s, Rua- Victor .1VIeirelles, 18

sidade do Brasil
'

.Cirurgia do Tora:r. Curso de Especialização no

K't-Interno por' concurso da Formad._, pela ,J:t'aculdade Nacipnal Hospital dos Servidores do Es, ,

Maternidade - Escola de Medi�ina, Tisiologista e Tí8io- tado.

R 'A'PlD O rr SUL .. B'R'A S I L E,I R ,O rr (Serviço do, Prof. Octávio cirurgião do Hospital Nerêll I (�rviço do Prof. Mariano de

,

_ Rodrigues Lima) .

. Ramos Andrade).'
, ,

,Ex-Interno do Serviço de Urur- Curso tlde especíallsação pela Consultas - Pela manhã no
'

gia do Hospital l.A....E.T,C. S. N. l'll. Ex-interno e Ex-assis- Hospital de Caridade.
do Rio de Janeiro tente de Cirurgia do Prof, Ogo A tarde das 15,30' horas 6IIÍ

Médico do Hospital de Caridade 'Guimarães, (Rio), diante no consultório à Rua Nu-
.J e da J\<f.aternidade Dr. Carlos Cons.:!!: Felipe Schmidt, a8 - nes Maclíado 17 Esquina de f'ra,Rua Deodoro esquina I-.a Corrêa' Fone 3801 , dentes _ Telef. 2766.

Rua Tenente Silveira ,
At�nde em hora mareada Residência - Rua .Presidente

DOENÇAS DE SENHORAS -

Res.:,� Rua Esteves Junior, 80 Coutinho 44 - Tel.: 3120.
, PARTOS - OPERAÇOES .

_ Fone: 2294 I

J-A081-Mn-,I]l-ll�L'Aft!p-lrQ-TAP-----ATA-=-:-:-::-:-DlftIA, P�::.� �!�_�:����::� .:ét::O
RIIU UD lU'RlvllR o. 8. b8 8111V8 das 01,00 às 18,00 horas,

Atende com horas marcadas -

Telefone 3036 - Residêncla :

Rua General Bittencourt n. 101.

, ..:

,

AGORA

------ --- --

,

I

/ G. da. Costa

EDITORA "O ESTADO" LTIlA.

Rua 'Conselheiro Maf):" 160

Telefone 3022 - Cax, Postal 139

Endereço Telegráfico ESTADO
DIRETOR

,

Rubens de Arruda Ramos

G E' R E N'T E

,

Só NOS C0l'TFORTÁVEIS MI,CRO-ONIBUS
, DO'

Comuni�o que se acha aberta a matrícula' para'
crianças -de ambos os sexos, de 3 a 7 anos inc0n:!..pletos, DR. EWALDO SCHAEFER

O jardim de -Inf'ância, funcionará em dois tUi::lO�::·.
. -i

pela manhã e a tarde, '. Clinica Médica de Adultos
-

Os .interessados na matrícula de .crianças, poderão e Crianças

dirigir-se à rua Bocaiuva, 1ii4 ou pelo telefone 3.40,!') na Consultório - Rua Victor '

Meirelles n. 26. '
I

séde do Jardim:'
�

"

-; Horário das Consultas - das, DR.' AYRTON DE OLIyEIRA
O início das aulas se dará no dia 15 do corrente nlê�c.. 15 às 18 hs, (exceto aos sábados) I '

li.\'lPORTANTE: O Jardim ,de Infância, possue. ca- Restdência : Rua Mello e Alvim, .DOENÇAS, 'rro PULMÃO _

;..; i..- mínhonete próPl'iâ,' pª-�a' 1.i��n�9çi',. n., 20 Telefone '3B65. TUBERCULOSE
,

!;- -{ té' 'das cdanças a .d�içí.!iof 1"_:
,

..( Direto:ria�'

-

Domingos Fernandes de Aquino
REDATORES

Osvaldo Melo - Flavio Amorim - Braz Silva
Consultõrtos João Pinto, 1'1 - An,Iré Nilo Tadasco _ Pedro, Paulo Machado - Zuri
Consulta: das 16 às 17 horas '

diàriamente. Menos aos sába,��s. Machado - Correspondente no Rio: Pompllío Santos

Residência, Bocaiuva, 136. I C O L A B O R A; D O R E S
,Fone: - 2.714. ! Prof. Barreiros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues' Cabral

,- Dr. Alcides Abreu - Prof. Carlos' da Costa Pereira
-,- ;

- Prof. Othon d'Eça - MajO}" "ldefonso Juvenai
, ·1 Prof. Manoelifo de Ornélas - Dr. MiltOll Leite da Costa

- Dr. Ruben Costa _:_ Prof. A. Seixas Neto - Walter
I Lange .. "":' Dr. Acyr Pinto da Luz - Ad Cabral Teive :..:_
NaJdy· Silveira ---- Doralécio ,

Soares - D.... Fontoura
I f(ey --, <t'-Hcolau Apostolo - Paschoai Apostole

PUBLICIDADE
Maria Gelina Silva - Aldo Fel:nàndes - Virgilio �

JMDias - Walter Linhnres .......

/ PAGINAÇÃO
Oleg�ric OrÚga, Amilton Schmidt � Algemiro Silveira .

I '

-

REPRESENTANTE

r' ': R-epresentações A. S. LlU"a}.Ltda.
RIO:-,- Rua Senador Dantas 40 -'r,,5.0 Andar

,

Tel. ·225924
S. Paulo Rua Vitória' 657 - conj; 32 -

'

.

. ::rél. 34-8949
.

Serviço Telegráfico da U�ITED PRESS W,,-P) .

Historietas e Curiosid:ldes da AGENCIA PERIO,,:
DISTICA LATINO AMERICANÁ (APJ�A)

-

AGENTES E CORRESPONDENTEí::, -:::-'
Em Todos o� munic-ipios,de 8Al\i1'A CA'FÁRINA

A S S I N Á T U R,A
ÁN'lJ.I\L " : : ..

N.o a'vldso '

"
" ',' L .•

ANUN'CIOS-;C'
"

Consultól'io .� R�a Felipe
Scpmidt, �8 - Tel. �801,
H01'ár.iQ* dl\ls 14 -às 16 �ll(�ras.
R�sidênci3 ;- FeUpe scihmiat,

n. 1'27;
"

,1;, , -'.;; �
_._'..d._, ,'."'1-< '

�l
DR. HjÉLIO: BERRETTA

! -
.

M ;'É D I 'e O
.

OrtoPfi4ia e Traumatologia �

_-: O:, ,--
Ex-interno por Z anQs do

,pavi-J
ALFAIATE do SÉCULO

Ihão Fer�andino_ Sominsen da _._': O: __
'

Santa. Casti de S�o Paulo.
. Rua Tiradentes 9 '

(Serviço '�d1) Prof. Dowmgoll '

Define) _: Estagiário do Centro
de Ortopedia. e Traumatologia e

,
do Pront� Socorro do .. ,Hospital

" <las Clinicas de São Paulo.

(Serviço do Prof. Godóy Moreira
.:_ Médic� dó Hospital. de Cari
dade de 'lorianópolis.)

." ,

Defo;rmi&ades congênitas e ad
quÍridas 4- Paralisia Infantil -

Osteomiellte - Trau-matismo _;

Fraturas:i ,

Consultasi Pela, manhã no l'fõs�
, pital de qaridl1de,. d,as, 16 'às 17;30 ,

horas no iConsultorlO. "

j'
:\l('diantp contrato, de acordo;,com a tabela em vigor

l'el�:Sns:,I},':�O:,
Rua, Victor l'rIei,-

A direção não ',se r-esponsabilizI;i pelos
" Resi�ia: Av. Mauro Rumos cOllceitos emitidos,.nos artig?s assinados,

M����p�'��oo�recr����ookoo�reoo��� L� 1����- ,_' ._� �.__. _

res, �a,lém dé esplêndido para motor auxiliar de barcos á vela. '

t'
.)�)._.u...() ()._,()_()·_lI.()�()._.()._.()�() ()....-:)._.().....()...()..

DR.J·LIO,DOLINYI,E"IUA..

'

... 'Bi··,AR E RESTA'URANTE 1,"
.

Completamente equipado, inclusive painel de instrumentos. 1 �" �' ". _� .

-
" �

,
�

Di��m�para=:::��: inledi��,�;�'::;tes ciapacillades:. �:'::':lii,:..-;'.:':·;n".:::::::. i_-..
"MOIJE =.'LlBA."10" ,

11 HP " 80 HP " (direita e esquerda)
,

'e Operações . .ttJ i'

" " " Infra-vetelhO - Nebulb:ução , AMBIENTE EXCLUSIVAMENTE ---FAMILIAR �

35 HP jI 103 HP" " " (Tratanfen�lt�:-so:n�ite �t!m:: CARDÁPI()'ESCRUPULOSAMENTÉ SELECIONADO I
��: ':, 132 HP

-

A••'.-.4in:;�:��·� "?"'..., t· ESPECIALlZÀDO EM PM'l'OS ÁcBMS�ÉÍ!.�E:� �
" (� Oculos T' Mo�erno .eq_ulpa?,cnto j A -BRASILEIRA A'"ARABE :!õ�, '

, ':::
__

GRUPOS GERADORES - "P E N T A" de l�Jto-RfnolarlDgololl'la " .;" ,,' .',.. é,
(�nico no Estado) :: Filé de p�l.xe , "., " ; �

,

Quaisquer tipos para entrega imediata _ C,ompletos - Com H,orár�o das 9 .às 12 horas, - '1 El'fe a dI'pl'o',mLata' . _ c
'

'das 16 -'s 18 horas'. ' Kibe crú
, -, fi

motores DIESEL '�PENTA", partida elétriCa .=;_ radiador -, ConsultóriQ: - Rua ·Vi�tor:::i Bife completo' til'à'o de bico com 'gergeIln . ,
d 1

.

d
-.

"

I d' d' . Meirellel; 22 - Fone 26'7ó
I I' Bife ao g-a.r_né., ' EspfLo oriental ::

. filtros - tanque e o eo e emals pertences; acop a os lre- R�sid,ncia - Rua São Jorge" Bife a cava.lo- R;afeta'ao espetp. � �
tamente �om flange elàstica a Alternador I de' voltagem _' n, 20 � _Fone ,24' 21 __ �I Bife aceboul�do .Coalhada s.êca �
trifásico"s 220 Volts' _. com excitador, -,- 4 ,cabos para DR LAURO ,DAURA'/ Bife milanesa com salada de batatá Be�'il1g:ela'recheadã, à

, 11 ' b'LINICA, GERAL -

CI' iUsôto de�Jrango Kibe Lubanie' - � ,

ligação e quadro ,completo de 'contrôle; tod<ts, conjuntos estão

�
Frita,da de· 'Presunto ,

Al:!obrinha rec"heaà.a ,f
. n EspedaÍista. em m.ol�s�ias de Se,'

cassentad0s sobre longarinas ·prontos para eI1t.rar em unciona- ; nhoras ie vias urmarIas.

I
Homelete de presúilto Homelete

-

�

. I Cura radical das infecções agu·
'

Peixe a jardineira- Além de outTOS 'pratos �,serviço L�,' i
.

-
mento. W ! da� e �ronicas, do aparelho ge- q Peixe com môlho de camarão Gllrte

-
,

.

A ...,
REVENDEDORES �AUTORIZADOS pARA! O ESTADO DE {!l : nito-urmário ém ambQs os sexos, ,- Càmarão com palmitos

,

<,,, c

-SANTA CATARINA'
,

�')ii�li �o::ç:!t=aa�:::��:. Digestivo I c
'

',..
'

JiSJE ._""" ,

�
I HorÚio: 10� às 12 e 2� às 51'

'

BRf3IDAS NACIONAIS e ESTRANGEIRAS :::

�m
MACHADO &,Cia SIA Comércio e

A.genciaS 'I horas,� Consultóri?: Rua Tir,,: � , Serviço culinario

ap.,to
a qualquer exigência.-

.

�
,

'h 2 E d" I "P R I MUCO)
I J dentes'�12 - 1.0 AI'dar - Fone.

!�I
-

' ",,,.Rua Saldanha Marin o, -, n ereço'te eg:
,

t:) mI 3246,
'/

.
-

"� EM FRENTE AO CINE RITZ -"BEM: NO CENTRO DA ::

Cx. Postal, 37 - Fone:: ��62 �,�LO�:1�����9LIS. tm Couti::,id:�e��hác!�: d�a�:�:�. -

\, . ,CIDADE, ., '

..
' •. .-

' , '

.�--j#J--ê-·...-Fl-:.:::!E....-:?I�_E:lj3l3F--:dª=lE�::;1..ê.G;J-ªJ#Iêj#l= nha -j Fone: 3248. :-()'_'o_�()....()---:�)�()�) ...��....�)....�:-!i����.(.��.i��..... "

L A Y A N D O é� O M S,A B 1 O
-' �. "

. . '<�. �,,"

.

'<;.,·��p�c��,1 idad,a'
I J inlill;I' ,- {Marca :R�gistrada)","""",���

Florianópolis - ltajaí/- JoinviUe -:: Curitiba

Agência:

EDI'ÇAL DE MATRíCULA

J j

nu, NEWTON lJ'AVILA
CIRURGIA GERAL

DR. ANTONlO MUNIZ 'E'
ARAGA6

, .

,Cr$ 400,00
,n 2,00

\ ,

lJoenças de ·Senhoras - Prado- CIRURGIA TREUMATOLOGlA
logfa - Eletricidade Médira �

-

Consultório: Rua Victa).· Mei-
'

Ortopedia
réITes 'no 28 �''felefonê 8307.

Consultaâe Das 15 ho�as em

diante.
Residência:' Fone, 3,422

Rua: Blumenau ,I. 71.

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO
Rua' Vitor Meireles, 60.
FONE: 2.468 _

,

RÁDIO GUARUJÁ

, FlorianQpolis

"

"

,

t

-"',T",' '

:Ao corr,eçar O dia,

esteja b<.,' infcirmàdo,
ouv:ndo

CAFE DA MAi.JHA-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



lo

(������:l ;o:,����:���oo��1!:����::,_ ::'1. .:'-ouoa
!". �nGinásio de 2fl a 24 de Janeiro - das 9 às 12 horas.

' Ii'. '. .'; "

a ao
d d'

-

G'
'o "10

I

Inscrição aos exames e a rmssao ao masio ma No Brasil, o
'

ensino ele- as Unidades, que possue� e é servida por div�rsa::l]i: as naturais .de São ,Pn.'llo· Não, faltam no Sul zor-as
9-1, dasE�:��; ,às

12 e das 14 às 16 horas. mentar e o ensino- médio 'o maior-número de ês�ab� 'I nhas de navegação, fluvíal. (51,5 anos) e de Santa Ca- de população.rara e, até qua

G'
".,

di'a." são custeados principalmen le,cimentos partoicular.es',d,tm I
Re,cebe importantes e J,.l'e tarina (50,6 anos). Depois, se despovoadas, mas a su-i

,hrlmissão ao ll1aSIO (para vinte vagas) " 1, !

e 6-2-�8. . ,

te' pelos govêrnos estad J.eUS, dícados ao ensmo .. primárló. gamentos de sal, açu v r, são francamente as .nordes- extensão é muito menor 'o

nesultados: dia 10, as 9 horas. Já o ensino .superior é Existem 505 no Estado do I cim r nto, material de cons tinas as mais resistentes; a que. em outras regi 'ies
EXAMES DE 2,a E'POCA sobretudo e n c a r g o da Rio, 495 na Bahia, .458 no truç.ío, manufaturas, de cearense vive em média 4.7. do país, Os municípios de

Inscrição: 30�1-58, às 9 horas União, Em 1956, conforme Rio Grande do Norte, 46·t e.o reexpede em tôdas .P.'l .anos; a potíguas- 45,6; a
I
menos de 5 habitantes por'

'�ealização: 3-2-58, às 8 horas
divulgou o IB.GE, o priiuei- em São Paulo e 463 em Mi direcõ z s. Seu campo de nernamb a 453 ano . e lu 2 1950Renovação da Matrícula ' ''''�

- _...
.

ucan , ,s,
f
]L, em , compr,�_�'1-

Mediante pagarnentô da I prestação. 1'0 recebeu uma verba �lo- nas Gerais: (IBGE). transação abrange os E·�(�.;. a paraibana 45 anos. As que diam apenas 12,44% da

CURSO PRIMA'RIO bal de 5,8 biliões de cruzei- -X - X- ,dos da Bahia, Pernamb .(", vivem menos são as Máto- f
área total da região, (IBGE

Matrícula nas' salas do Jardim da Infância R ros,t o segundo, de 2,5 bi- Recente .estudo do 1801.', Pi�uí, Minas Gerais, G,)iá'3 grossenses (38,2 anos) ,; .as
')

a,ld, Marinho, 136
"

liões de cruzeiros, ,e, o cer- evidencia que o período ri�\ e mesmo o Ceará." ("Juá- amazonenses (38,3 anos) t'

Dia 7-2 - das 7,30 às 17 hs. ,- 1 e 2.0 Primário. ceiro, de 2,9 'biliões de cru- n�aior intensidade da imi- I zeiro", monografia do, 1B- :') IBqE, .que fornece êsse'l'
Dia 8-2 - das 7,30 às 17 hs. - 3. e 4.0 Primário' "

GE)
DI'a 12-2 - das 7,30 às 17 hs, - Jardim Ida Infância zeiros, gração em nosso pais e ':'1 ...

- cálculos,. informa que a ten
X X t d d 1 J)� ... ' X X dê

.

d d h
- Não perrnífa que-eczemas. erupções,

CURSO SECUNDA'RIO
-

-.
- que se es en e' e 'l, •. -'" ::--'

- -, enCla a vi a umana no micoses. manchas vermen-as, friol,

No Colégio - R. Saldo Marinho, 120 As taxas de natalidade, 1930, quando receb Jl1lo.s: A brasileira que' tem "i- Brasil é para se tornar mais �:-. ;;fe� ��'���:;,.a:!" a�s;:-:�����
Trazer, sem falta, 2 fotografias 3x4, de, uniforme. em nosso país, oscilam en- ,3.425,000 dos 4.800.000 imi-, da média mais longa é á

I
prolongada. Os números ci :':���:�c��c�:,st,!'°�o:':i�� ��:�

.s !4u1as da 1. série Ginasial e as novatas internas das tre os extremos de 48 por grantes registrados e.itre .gaúcha: 5, õanos. Acorri, .l-I tados refletem a situ ação =u��c1!.'. ��::�en��elt����a.su�
:emais séries queiram trazer 4. 1.000 habitantes no Pv-uí 18.51 e 1950. Cêrca de uml nharn-na .·em longevidade' vital entre 1940 e 1950. nossa gll'1'1HIHII � ,i 11". m e

í

or

DÍ!l. 12-2 _:_ das 9 às 11,30 hs. - 4. séries do Ginás io
C' d 25

A

dê al
•
.....,te..ão .

�:: ii:;
.

::: ;�:\��3�oh�.'_-;/;,�t::·�od�i�l�f�io I �o�� n:a;:,�t: Fedreal. �:ç:� e��c�::o c�;�:;���' "S'Soc-·I'a-ea-�O---- F'0·I-o;o'o'r8·.,fie-C'"8--°, 1.1-I-a-.-'-.-0--r-·I-S'18llill13-2 - das 14 às 17,00 hs. - 1. séries do Gin�sjo_ ASSIm, enquanto nasc -m (1.12:3,000 imigrantes}. ,�. .
.

N
Dia 14-2 - das 9 às 11,30 1'9. Curso Normal, Científico duas crianças per mil Y�bl- -X - X- '

....
,

.

.
- I..

d 1\1"� Recebemos:
.

11.0 Vice: 'tana_
e Clássico , tantes num daqueIes Esta- Juázeiro, situa a no e-,

FI ' , " I
-.l&a 14-2 - das 14 às 17,00 hs, - Pré Ginasial dos nordestinos, nasce, -pe- dio São' Francisco, num órlanópolis, 10 de Ja-' - Claudio Costa '. Departamento

REABERTURA DAS AULAS
nas uma na Capital br-isí- ponto estratégico da nave), neiro d� 1958 2.0 Vice: ; dade:

-Dia 1.0 "ce Março _

d d"
- Of. CIrcular - José Manoel Brasil

TUI'110 da manhã : a's 7,45 horas leira, (IBGE). gaçao o gran � rIO, e -,

na'll D S I P V F I
X X d d

' 'd' d' ') o. a, ecretaria 1.0 Secretário: - rotogenes íeíra i.
Turno ela tarde: às 10,00 horas - - - ver a eira CI a. e-en iç'

r A E"
'

d t ,., Ilmo. Sr. - Luiz Carlos de Mello - Zenilton Silva
No dia 1.0 de Março, ·as· alunas apresentem-se d", Vinte e .um municí-iios posto. specle e en rone ... ,.

If Diretor de .

>

2.0 Secretário: Acreditando firmemente
ullHorme de gala completo: blusa' de manga comprilfa, catarinenses est�o pt' 'du- mento flúv10-ferrovi,::rio,:, "O ESTADO" 'r V S

'

boi!l?, luvJis, sapa.to preto, fe.chrudo. zindo acima de cem milh es está ligada a Salvador }'elo�', - Antônio' C�rlos ......e- que . .. atraves de Sf;:U

Curso de preparação para o Lar -:: de""'cruzeiros de merc'ldu- t'rilhos da Leste Brasileiro} NESTA hmkull,' conceituado_: Orgãp de 'lm-
anexo ao Colégio I semestre de 1958.

. Frpto do icl�alismo sadio 1.0 Tesoureiro: ,prensa, não nos há de' n.e-
'rias por ano. Dois J�les, , , I \Março e Abril de um punhad<> . de jovens _ João Alberto Brasil gar o benefício de seu

Curso para Senhorit,ªs, elas 14,30 às 17,30 hs. Blumenau e JoinviJ.l�, já tãual é que, concebem"1:l fotografia
I

2,0 TesoureI'ro.'
'. A.

Antecipadame .•h:Maio produzem mais de um' Di- te: I ' I apOlO.
,

O se"'. p'rat..
o com:o expressão inegável do' .

- Eds<>n Scheidl
'

agradecemos a publicaç�,Cureo para Cozinheiras, da's 14,300 às 17.�O, hj': lião de cruzeiros, enqUél.!ltn - �
_ I

((Gr�tis) Brusque' e Tubarão proJ,u-' 1._'edileto? progresso cultural e

artís-, Deparatmento de Exposi- dêste e finuamo-nos, mui
Junho ,t,ico d,e um ,povo,' organizou;- ção:

.

cordialmenté�•

zem acima de 300 milhões, ;'-la preferência pode va.riar -

Curso pai'.a Senh,O'ras, das 14,30 às 17,30 hs..
A indústria têxtil ,avulta entr� a feijo.ada. o .viradi- �e, a 3 d� J�elro p ..p., n�s-I -,

Cesar Campos Luiz Carlos de Mello
.Tulho

...
'. oh 0, o vatapa, o COZIdo etc. se Sub-dlstnt<> do Estreito, :_ Joaquim S. A. San- 1.0 Secretário

'Curso para Professôras, das 14,30 às 17,30 h'i em Blumeriau, Brusque e :;om frequência, êsses prato.'i .

a Associação Fotográfica "
Matrícula para o Curso nas 3.as e 6as. feiras, lias Joinville' a indústria ali- saoorosos. :ião precedidos ou

Amadorista "3 de Janeiro'"
16 às 17 hs,

'
..

.

1 acompanhados ;de bebida. De
mental' em Jomvllle, B u-

vez em quando, porém, V. se (AFA).

A V I S O -A;" P R A ç A' menau Concórdia e Timbo; <,xcede e o seu estõmago; so- Da Àssembléia Gerallea.

. d','· L 'es Ca- hl'ecarl'egaclo, logo pr�testa.c, :} ""-"". - ·a ma euelra em aJ, Sobrevêm, então, os
.

sinto- .lizada 'naquela oportunida-!
Avisamos .para os devidos .fins, que, nesta data çador e Curitib�os. De ,nas comuns da flatulência, de .:resultou, para o período 'I'--.d,esligou-se de nossa firma o funcionário Sr. acôrdo com os . inquéritos -:zia, d o l' e.s e,�ructações.

,{HE�UTH W. KRUSENBAUM, o' qual exer- .. , Neste caso, e sempre -hom to- J,958-1959 (). Qrgªo :pireti- O melhor e um dos mais' f"aqrumtados bai.·s da Cidade.
.. do IBGE, () valor global da 111a I' "C.arboleno". O uso de \to em- segu-ida;:'(}e:se�i�in�--I 'R E,-S T" 'A U R. A N :�T E R, O S A

-

... s funções de encarregado· de Serviços ,produç'ãõ industrial àe 1111 :lntiioido e digestiv.p co- .:1<>'.' !T'
,

u -Tratar á Praça 15 de Novl 22, onde o mesmo se en-ecmcos.
, S t Catarina é supe:-':Jl' '110_ "Carbo'leno", nos ���s-

�otificamo� o�trõs�im que _os _serviços de A�- an a
- sos de bebida ou- de comlda�- Presidenté: -cQ;etra locali&ado.

sistência Tecmca nao sofrerao qualquer soluça0, "',' ·�,,§J?niões de :ruz:i!os, muito·:ajúda o �'tômago 'à.. -.::_ �Luizó'.tar.lQS Bra,;il 'I
�"-. . -,

de continuidade, haven'do sido' já �
,

cbntratadQ, .,.... _ X._ ttansformar as gorduras, fa- "

novo especialista em Maquinária Agrícola. '.
p' b' (1062) Rio('ilitand.o a digestão. "Carbo- "'••ee e••e ·"fip ileC,�,

.
ernam uco .' , ;eno" é encontrado à venda •

JOINVILLE: 4 DE JANEIRO DE 1958
d S 1 (1003) .)

',. .
-,

•

CIA. HOEPF7!ER'.· AGRI'COLA E COMERCIAL Grande o· u , .'
o ém -�o d ads as�.farmac:1as. J

.

I�,

Distrl.to Federal (904) são ' ,r�garlas '

� . ':
_ DISTRlBUIDoo.�_S "H A N O M AG," -

11
•

•e
e

I Ilyg:!&:�� C la;: i
I I-•

i � I
: MATRIZ FILIAL I: R\la Felipe Schmidt :13 Rua Cons. Mafra, .�

'1 .

FONE 3711 Cx. POSTAL,'48 I

I/i
! I•

•

1- ACESSóRm PARA AU'�M&VEI!:E CAMINNóS .- I
I
:Acumuladores
.. An:lOrtecedores

·1AmperômetrosArruélas
Automáticos
! p/moto! arranq�e
.. Baterias -

-

IBobinas
:Bombas

, : de ,gasolina
,. de ar
••
• de éngraxar
: de ªgua
: Eórra�has �p/freio
·Buchas-
· ,.'

.Buzinas
,ICabos::-'de . bateria

� I Calibr.adores
:Câlllaras

de ar·

• Call1urças �_
.Canaletas
:Chaves
l.cimento p/radiador
ICólas
: Condensadores
.Conexões
: p/cano gasolina
I,Contra-pinos
• Cópos para '

'I bomba gásolina
·C .

: orrelas para ,

1 ventilador
•

J
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de Publici-

._--------

\l�Yl�:e,
.

''',f '

•

Correntes p/ pneus
Cortiças em folha
Cruzetas
Debrum para
guarda-lama

Diaframa
Disjuntor
Encerados
Esmeril
Faroletes
Feltros
Ferramentas

. Filtros
�

Fios
Fuziveis
Gachêtas
Graxas
Graxeiras
Lâmpadas

,

Lanternas'·
Limas para
platinados

Lirnpadores-parabrisa
Lonl;ls para freios
Macacos hidráulicos

realejo
simples,

Mangu"ei'ras
Mólas

'

óleos lubrificantes
para 'freios

,

para amortecedores

Panos acamurçados
Papelão hidráulico.
asbesto
grafitado

Parafusos
Platinados
Plásticos,
Pneus pretos
faixa branca

/

Polidor
l'ürcas ,

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

Tintas
1rubos de borracha
para gas<>lina

;' " '�

de cóbre
Uniões pará <:anos de
gasolina

'

Vál<:\1la$
..

-Vélqs
Vidros

, A
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O ESTADO - O mais antigo diário de Santa Cat1.?·ina

Escreveu:--: Eugenio A. tos, surge um ponto bran- seus votos de boas vindas. "t Luz, indo,' TAlÇA ,JORGE 'LA,pER- 'faça "COSTA REGO":- '>:e,u m�rido, é profunda co-

Müllqr dados técnícos i-« co por detrás da ilha de Ra- Eram os "Líghtuings ' ZOR- ,i,tracar TI'O tl�apiche: do Ve- DA:- Além da "Taça Cru-
I
Homenageando seu antigo i1hece��r� dos segredos, da

W8Jldir, F. Gil tones pequena. F'irmamos o no e KITO comandados por ii-iras da Ilha. A tripulação' zeiro '<':0 Sul", oferta da redator chefe, o "Correio I vela. \' iajam a bordo de SeU

Numa tarde acalorada co-- binóculo e o ponto branco A lcenor Melchiades de S011- do ANGICA' III nos��s vo- Confederação Brasileira de, d'-\ Manhã" oferecerá a ,I, novo barco .recem-Iançado
mo a de domingo último. f'oi crescendo, cada vez mais

i

z a e Heitor F. L. Steíner Los de boas vindas. Vela e Motor, o governador "Taça Costa Rego". 2,0 mar o "MAREA-ALTA"

vasculhamos, o horizonte e nesta altura já não tinha- respectieamente, Desenvol- OUTRAS NOTAS:- de Santa Catarina dr. Jor- "GUAIAMú" de Fábio da classe Cora!" o menor ia-
�

com o binóculo, na esperan- mos mais dúvidas. Deveria vendo uma velocidade -de Com precisão britan íca ge Lacerda, ofertou uma Faria Souto acaba de dar te a' participar da l.a Fpo-

ça, talvez de avistar qual- Gel' o "GUAIAMÚ" pois foi mais ou menos 7 milhas ho- :�rgou do Iate Clube do Rio taça' adquirida por 70 mil I entrada no porto de Fpolis lís-Rio, que fará assim sua

quer cousa que nos agrada o pr-imeiro a sair da Guana- ',-árias e comboiado pelos de Janeiro. às 22 horas do c ruzeiros para ser disputa- na manhã do dia - 12. I<�', prova de fogo. Trata-se de

ver, como um belo barco �e bara.. Entretanto, já mais
-

uoís barcos do Iate Clube, dia 8 o barco "ONDINÀ." da na La Regata FPolis-_!flOis, o 2.0 iate a chegar em om barco ele linhas moder
oceano por exemplo; talvez perto, constatamos tratar-' entrou no porto de Floria- de Joaquim Belém. "PRO- .Rio. Trata-se de um -dos l Florianópolis. O 3.0 a che- nas, especialmente desenha

em partfcipante a Fpolis-
i

'!f do "ANGICA III" de Mar- 1'r.6poíis o "ANGICA III", OELA'RIA" de Fernando mais ricos troféus do iatis-I' g::\r foi o "PROCELARIA" do para interferir nesta l'e

Rio. Qual nada. Era cedo: C-QS Nerhy armado em "io-, host entando seu belo "spi" P'imentel Duarte Zarpou mo brasileiro, de grande va_I,,'e
Fernando PímentelDuar- gata, pelo famoso constru

ainda para estarem chegan- lc". Mais ou menos na al- .ele "dacron" que mede nada s exta-feira dia 10 rumo a lar artístico. Só de prata :e às 9,20 do dia 14. tal' naval argentino, Ger

do. Segunda-feira sim, pos-
'

tura da ihha dos Guarás, 2 rrenos qUe 110 m2. Eram E'polis. Domingo dia 12 foi tem 10 quilos' e está expos- TU'LIO MARIO CA'CERES: man Fréres, possuindo ain

sivelmente. Mas, eis Que em Larco, do .Iate Clube de > precisamente 16 horas. e 1 ,. vez rio "ANALEE" de ta numa das joalherias da 1- Deverá chegar hoje o da os seguintes detalhes

meio de nossos pensamen- Florianópolis foifam levar
_

minuto qu�nd0 passou sob I Fernando Ferreir�. I Rua Ouvid'or no Rio. nosso conhecido e particu- técnicos: Comprimento :0-

lar amigo o "iachtmann" ar- tal - 9,42 mts. Linha de

gerrtino, sr. JÚjlio Mario flutuação - 7,31 mats, Bo

Caceres. Proprietário da re- ta � 2,50 mts. Calado -

. vista "Yaschting Argenti- 1,50 le deslocamento de 3

I no" foi, por i.ntermédi<l des- toneladas. Ao sr. Cáceres e

se órgão, sem dúvida algu- dona Jane, nosso abraço de

-1lY!a o primeiro e o maior in- comi vindas e feliz exito .

eentivador da 1.a Regata Por hoje 'é só amigos e até

Fpolis-Rio. Sr. Cáceres vem a próxima' quando voltare

.ncompanhado de sua _ Exma. mos a 'falar na Fpolís-Rio -

i --

\ FESTA EM HONRA AO GLO'RIOSO M,AR-
TIR SÃO SEBASTIÃO- Programá
Novenas a partir do dia '11 às 19,30 horas na Capela

.

"de S. Sebastião
Dia 19 Transladação da Imagem para -a Catedral

, 'Metropolitana, às 20 horas.
'

Dia 20 - Missa: solene às 9 horas, na Catedral Me-

INICIADO -1\ RETURNO DO CA MPEONATO DA 2 a ZONA tropolitana; às 17,30 horas procissão de retorno a praia
'. U· '. ..'

.

de fora, _a 'sua Capela: itinerário; Praça 15 de novem-

bro, Rua Felipe Schmidt, Rua Qeqdoro, Rua Tenente

C-OM DER'ROTAS DO BOCAIU VA (5 1,1), MA'RCILlO DIAS Silveira, Rua Alvaro de Carvalho, 'Rua Esteves Junior, •

(3 X'1)�fSÃO lUII/5·� ,1)' .;
��

CLASSIFICA'ÃO '

_ BOCAIU-
Rua��c�iúva ��gZ�:�ã�eâ:s::��as, às 7 horas na

, • ,,,;\ ,,' '

, �' Capela de São Sebastião, ria praia de Fora.

�, "VA.� P�YS�NDÚ�,:D,I�'l�,� NESIA CAPITAL
, .:

L A OOMfSSÃO

rc dorni o ]'e- me iro
,�

.Pi tJ�o.paI�s I!en;auxy_'!ll\Ue Plafr.' y: <I,);.l.he t't:!!�hc_º, Carlos ,Re-l
Em Blumenaui--, 011,111\1!" A"

'. : I '" .. '" '" --1\

tl1�:;eç�: �:��!:�adà de
i �.

turno que foi �e 2,:_
..

«(eu i1�o T,. J-..�. o_-.(ítulo t:'�e:� lla�1C ,"1' :::;� co x Marcilio Djas: '

"I ,-','" �-V': 1-8 'O,

G'ole'''d-a' do Camoeãô do
,

_(;i1mpeão ,da primoeira turno,�11 . � ..
....

:il�:��::do:;�:. :i:O �\:b�:::� : ," turno r�4 '.

,'começou ,�uitQ bem o retur-. MAGNO-
�

AIS UM ANO NO, COR,IIIBA i Aviso aos, Senhores Caçadores
"I

, ,1, ' '110, batendo em. seus domí- ',j;.... ." '.
T d

.

d 3112 -7 I' d t.J
vez que os seis últimos co.o- Em Blumenau o' GremlO' , 0�onheCIdo "ccoach" uru- )01' m.i s t �i1 ano seu C"Íl-

.

en o ,expIra o, em - -o, a icença . e por e ne
_,

I ',,"' IC d M T
'

d
- d t t d ist

cado , ao final do turno não Esportivo Olímpico recebeu
;'IOS o pe o ao o arCIIO .

FT M
-" . • .,

j
a"ma e caca e espor o, e en o em VIS a o novo mo-

._, "

Dias por 3 x 1, desforrando-
7.11�lllO "e_lx �gnor que Ja �.!';t'( ':(Jm o ".·'·�orgal!lZ:lI') ,'Jêlo de cart·eira de porteaseradotado, bem cmo o gran-

obt!veram classifiçação pa- a visita do São Luiz com o (.'ri.e�)�u, os rznjuntos !lI) clube da terra das araueá- ,leIo de carteira de porte a ser adotado, bem como o gralJ-
n' a etapa final. I r;nal pelejou á tarde,' C')ll- .�, assim, do, revés que no

l""aí e ",Ímbitubà e que há rias, desistindo, as::im, de de Annas e Munições, convida os senhores caçadores a

CAXIAS X BOCAIUVA i iOeguindo levar a melhor sô-
:11r!10 lhe infligiu o qu-:t- po';co :evou o Coritiba P. 1 \ etornar �'�)) futebol mintÍ- ptovidell,ciarem com 'antecedência, a renovação de suas;

O prélio programado p:.ra
'

bre o, conj'unto joinvÚense ciro de Itajaí. '

r,ovo 'titulo de campeão P'l- ,'t' '�omo :,6';]'jco do Atlét,co l..icenças; devenco, para isso", os da capital, dirigir-se 'a

� cidade de Joinville, reuniu
I

rela :goleada de 5 X 1. -Des- -"

,"

.', '-" -.

MI·nenl·ro. I
esta Diretoria e os do interior à Fil;lcalização Regional ou

,
. A,claE.sificação u1l1a�llse :'.caba de r�no"fiL' • à. Delegacia de Polícia, a fim de que ao iniciar-se, em

Ca,xias e Boc-aiUva, tel',dó' a forma iníciou 6 retul'l1O , ..._ �

1.0 de màio, a p.c·óxima tempoI'ada de caça, estejam to-
(":, alvi-negros ,locais, tr-:hm- : ,om uma vitória ao gosto Com os jogos de dommg'o VASCO, BOTAFOGO E FLAMENGO dos com suas armas devidamente legalizadas.
fado sem dificuldade Pi'lo, de sua "torcida" o esq!,l.a- é a seguínlé a classifica!;!'io ( -- Alcides BaE.!OS de Araujo
{score de 5 x l, devolve.'ldo : drão :ampeão do l.0 turno. ,lOS concorrentes do camp�o- � BRILHARAM NO EXTERIOR Diretor co Serviço de Fiscallzaç:o ,de Armas � J.\iluniçõfcs.

e com, juros altos o rev,ês Vingou,..se' o Carlos Renaux nato da 2.a Zona (2.0 tur- Va$co, Botafogo e ,,"la- doca de 1957, em Medelin, ALFAN·DEGA DE FLORIANO'POLIS!'-ofrido 'nesta Capital no PI7i- I
O conjl{nto do Clube �tlé- ;10), par pontos perdido��' !-.:en* 'bdlh�ram sábadl) e 'Jerro�ou o selecionadb Co-

-'-��R-UI-T�·. L-OB'O NA PRESIDE"NCIA
1.0 iugar -:- América, .(�omi�go no e?cterior. I 'ombiano r,ela contagem de E D I TAL NIIo' \ 1 _

(' a rIos Renaux, Caxias, : 2 x 1, reabmtando-se
Iassim

De ordem da Inspetoria da Alf�ndega ,cle Flori!',I!ó-

DA A ( E S C Olimpico e Paysandú, O. O Gonjunto cruzmaltino, 'le sua fraca temporada:�m ,)Oli3, faca público para cO!1hecimento à,os srs. Cóm "r-
.

• • • • • 2.0 lugar - Bocaiu va, (m Montevideo cOI�seguiu, gTamados, costa-riqu�nh.)s., �iante�" que o pagámento., das '";Patente_!t de Registro. a

Tendo ,os �colegas Jorge �ã.o dos Cronistas Esporj- Marcílio Dias e São Luiz, 2. mais de 30 mil espectadú�es F.'\-firialmen�e o Flamengo, párt\i:,: desta data, obe�.ecerá p di:spost.o na letra "b" do

Cherém � Dalmirci Mafra YOS de Santa Catarina o 1.0 (;ater: sensacionalmente o atúandc em Lima, derrocou artigo 26, D.eGreto N'. 2l'>:14.9, Ide 5 de ja'neiro de 1:119,

viajado para a Bahia fa- "ecl'etario jornalista Rui Ti-, A 2.a rodada Naciqnal pelo escore de 2 x por 4 x 1 o Palomino, calU- ....
(Consolidação das Leis do fmpôstq de .,Consumo), as;,;;m

'd t I d I
_ d' b

.

L b
' 5iscdminados:

.

',"

zen o par e (a e egaçao e
,

urCIO o o, do corpo de co-
, 1. O ]3otafogo, campeão Ca- peão pernano de 57.

•

FurE 10 L ·TENiS
v "

CI
._
C [J .1:. s•

-
c::a
...
•

-

.

'ASOUET�laL . VELA
------' .. -."_-----_,----

• •

jornalistas que visitarái) o laboradores da Rádio Gua

Reconcavo baiano, àssumiu ):ujá e desta folha.

ii. presidência da Associa-

A rodada seguinte, a 3er

efetivada domingo próximo, ��NSINO DE SURDOS f!1UDOS
Encontra-se aberta na DIRETQRIA DE CULTURA

'0\ inE'frição para matrícula no CURSO DE ESPECIAL1-·
Nesta Capital "- Bocalu- ZA>ÇÃO DE PROFESSORES ;DE SURDOS MUDOS, a

í'a x Paysandú. realizú-se no Rio de Janeiro.
Em Joinville - São 'Luiz E condições para a ·matrícula a apresentação do

rtipl0111a do Curso Normal, compreendendo a' bolsa de es-

B
'

1 � u dos. hospedagem e' alimentação.
angu 1 ó Çurso terá a duração de dois anos; iniciando-se as

1
aulas' em março pyóximo.

América Eodem ser solicitadas tôdas as informações
A
,. sábadn, Diretoria de Cultura (Secre�aria de 1j:ducação

Bangú e menca, .,

tura).
no estádio de, General Seve-

�l'arca as seguintes encon-

NOTICIAS DE TODA A PARTE

---�.".-._,._---

l'OS:

De Porto Alegre infor... ::,bril; será efetuado.em San

mam 'que o E. C. Sãci José, tiago do Chile, o �egun,10
após u,m interregno de seis CamPf�Ql' ato �ul-A:rr.ericano
,mos, pl',otende voltar ás lí- :18 Futebol Juvenil. Desde

des fo�ebolisticas, ,-na },Iri- já a C.B.D. está t'.,mando
i!ara a Ie Cul-

I
IT' eira U'l1D,providências. visando

,,-pretientação condigna d'Jd

x x X 'rapazes qne envergarF,) a

Depois de amanhã deverá jàqueta aurÍ-verde do sele-

gancho.

dano travaram o primeior,
ch�que am(stoso do ano. Um� .

, (mpate de um tento coroou

os esforços dos vinte e dois

BICO - 500 CRUZEIROS DIÁtRIOS

mino :pl�évisto para o 'nia
'J

Ht:l' iniciado o Campenato
Brasileiro de Tenis de Me

.

sa. eria�São Salvador da, Ba�
, ',. '\\ "

hia. O certame te,mseu t�r-' np, bateu o recorde mundial

(-ionac1o bra�;;:eiro.

d� ambos os 'sexos, podendo
diários, sem prejuízo de seus

'xxx

Jóhn Ronrads, austtal��-
Precisamos vendedore,s
ganh4� , 500 cruzeiros

emprégos habituais.
Apres�ntar munidos de uma foto 3 x 4. e documento de

identidade. Rua 7 de Setembro nr. 14.

xxx

,Tendo a Federação, FI.1-
minense de Desporto� d8P,i.

dido desistir do patroc{'lÍo
do Campeonato· Br:tsile-ir,j'
de Atletismo, o mesrr:te t':!rá

I

por local Sito' Pal.llo n(i�

dias 21, 22 e 23 de março

(?� 881) j:ud.as, nado livre,
c:om a marca de 9,17" 7�10.

O recorJe anterior era :le

'J,Hi" 2110 e. postérior ao
norte-americano George
Hreen,- tendo sido �sbbeler;{.
do em 27 de outubro de ..

]!);J6. Konrads tem uma .ir"

n:<': Ilsa· - qqe é, detentoI a

cns reconls mundial dos 80
I

e 880 jardas nado livre 'f'e- I

=,.- -.uuERfTO CAMPANHA DE mós
';

. CURSO, DE, ESP ,. N 0-movimep.to de Esperanto ,em' �Uajaí iniciou urr,a, �
.

tI( CLUBE. ESPERANTISTA .DE FLO�IANÓJ;'OLIS ('amlntir:,ha �e selo,s P?shds, com a finalidad�_d� al.?anç:�_\:
comtillicou-nos qU'e a partir do d�a ,9 estarao, abertas na

I
n pr�çlsa Importancla para CO�pl�l!/ !lma maquma d�

Assorircção Comercia1 de Florianópolis, à l"ua Trajano, eSCl'\?ver e um IDÍmiógrafo. Esta c�mpanha se estende

13, sobrado, telefone 3627, de manhã e à tarde, as

ins-I
em todo universo. Pede-se' aos generosos ideali'3tas ('

eriçõps par:. o CURS� D� ESPERA�TO que_ fun?i�lHná coo;)�rarem. ,com remessas de �ua.rquer qua�tidade ,de
durallte os meses de JaneIro e fevereIro. Serao mmlstl a- , selos postaIs usados d,o BraSIl ou outros palses. Alem

tas, semanalmente, q\1atro aulas, (duas. teóricas ,e duas' de sc:ós postais aceit3:-se também -:outras ofertas.

J:átk,�s.O orário p'revjsto nar_ a turma, eS}Jertill' é â_ntecip8,(dar(ltm.te ag,rafl.,�c ,e pedE! ,f.azJ:!,r <l-.S :eJ.U_e.,'i.�(l�
,

'19'30 às,'20,3Q.,
' --

turJ11;Y::S t�rã,o :horál'io ir, ':Esfieranti:i':l\1_.
- ".- ,,' .... 0" - '.' ".

.•

24,

_.�.-'.'"," �.-,""._--_"- --

(art. III).esposa sr. Jone que, como

, "De 2 de janeiro a 31 de março - para os

que tiverem de renovar as respectivas "Pf-l,tep te_s
de Registro", desde que tenham solicitado 8 1'1'110,

vação até o último 'dia util de fevereiro de ,alIa

mlO, pagando o emoltjmento integral, de 3t::êrc'o
com o do ano anterior, se, antes-de vencido Clruê.Ie

prazo, termin!lrem o comércio ou o fabrico, os

contribuintes que não tenham pago os emolunen
tos da "Patente de Registro", até' 28 de fevére::'o,
deverão pagá-los, de acôrilo com a letra in ida,l
cl'li sua firma, Identro dos seguintes periodos: de 1

a 5 ou de 16 a 2Óde março, eis (de letra "A" a "H";
de 6 a 10'ou 21 a 25 de março, os de letra "I" a ;'0";
de 11 a 15 ou 26 a 31 de março, os de leti'a "P" a

.

"Z".
\--

Outrossim, infor.mo, para esclarecimento de qua :3-

queí' dú\iidas surgidas, quanto ao assunto em questão,
que a Alfândega de Florianópolis, pOr intermédi,o de s�u

qualdro de Agentes Fiscais, estará a disposição d� quem,

:nteressar.
Alfândega de Florianópolis, 3 de janeiro de 1958,

JellY Oliveira Pereira
Escrituário Cls. "F"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cartas ('os Es'ados Unidos Impressões
G

.'

W" 'h
· i', f Jardins, praças e ruc.s tural, a cair sobre Nova York. 1!':

e', r'aIS·
, a,S' ln'g ton

I largas, construções alnda A sua biblioteca é, como muito bonita vista da jane-

,

:"
"

, -
, em estilo de vivenda, sern

'

a sua fama leva a presumir" la, ou em cartões postais,
, a altura dos arranha-céus

I
imensa. branqueando os' telhados,

Unid
-

d
.

d b t d N'"
.

I A -

d
. dá

t E té st
I.

di t'111 as nao 'nos eixam os, so re u o a rova ,h.r- maior, ta vez, nao consiste E pu emos constatar cnn novnyorqumos, a uma :..en a e nos e ava reserva- os jar ms, os au omoveis;

muita folga, pois, apenas que, ir até Washington, a apenas numa pista. Os seus !lCSSOS próprios olhos, o saçi.o de desafogo ao 'lr'�,i-: da uma surpresa agradá. el.
I
mas evitemos dê andar na

aos sábados e domingos,
I

capital do país. três quilômetros de �01l1- fato que já havíamos referi- tanto que sai de Nova Um dos companheiros o se- rua num dia de neve corno
não há sessões.

. I E fomos. Começá-se por primeiro são feitos em três do em discurso proferido em York, onde o céu fica 1.5- � cretárío da Embaixada do este, sombrio e úm, lo,
E nos dias de semana, são atravessar õ rio Hudson pistas separadas, ou tu'<os, de aração da terra e de co- tante, além dos arranha- Brasil, indagou se eu tinha com as ruas recobertas tie

I
'

I

duas as sessões -, de I a- num mergulho, pelo tuuel, como são chamados, 'isto é, lheita depois, a tonto por céus que, quasi o vedam algum livro publicado. Dis- í neve mole; em que,' só de

nhã e à tarde.' I E aqui, quero comple+.t- a três furos independentes unidade. Florianópolis, em tempos, se-lhes os -nomes, incréd :10 botas pode transitar.

Mas precisavamos fazer o, informação que já dei sô- por baixo do rio, o que equi E mai,s, pudemos visitar i homenageando a nossa Aní- de que os meus pobres tl'a:',;' Dá ainda mais saudade

passeio obrigatório .oara bre os túneis. vale dizer que são três tú- um mercado rural, repleto ta Gar:ibaldi - dia e norte balhos pudessem ter sido do Brasil. Mas, levo também

q�l� vem aos 'Estados lT;ü-
'

E' que este, o Lincoln, o neis paralelos. ,de .freguêses, que ali �o- i ali, em Arlíngton, s� r:ve- conhecidos pela Biblioteca' do povo, impressões lison
E' um percurso que se deriam eneontrar, desde sam guardas.' E assistimos da Casa dos Representan-'" gei�as, �ável como os que

QUE M P E R DEU ! f,� sem sentir, iluminação, produtos da lavoura, a ,é I com um cem numero de OH' teso
,

mais o sejam, sempre pron-

limpesa ,é ar condicíon, .do máquinas e artigos de uso, I tras pessoas que, ali estão E lá estão, realmente, re-, to a cooperar, a a,ta.lrlerNesta Redação, foi entregue ontem, um móIho de I
chaves e uma medalha "Jockey Clube Brasileiro, Gran- tornam agradável o a.n- roupas, chapéus, etc. Eram s�mpre em visita, a sunsti- gistrados nas fichas,' os uma indagação, a dispensar;
de prêmio Brasil. biente. - I uns sessentametros de com-

I
tuição de �ma �ar�a �)()r meus despretensiosos tra-

I
mesmo as mulheres, Um

A pessôa que o identificar 6 receberá de volta. Do outro lado do rio, aícan-: pr;m�nto, _por trinta �e lar..;: outra, numa cerrmoma de- balhos, sorriso que é natural e sem

çamos logo a nova est ,ad:-l' gura sortidos e, animados veras tocante. ' I --- malícia - pura amabili-

que nos levaria a Was�:ng -'; pelo movimento. dos mo .u-: O Capitólio, estilo roma�,
.

Mas, estou � despedin-, dade. ,

,

tono E aqui também, ii, es,- dores vizinhos, Qutros mel no que ali jaz, carateriza o do deste país, pois deverei Tanta coisa haveria q ••c ,

trada se constitui d� vá- cados dess;,s, encontran'los: estilo dos edifícíos públicos" estar de volta ao Brasil no contar ainda sôbre os habr

rias pistas, para a, ida pU:- no trajeto, construídos por la, -está no ponto mais alto dia 8 do corrente. 1 tos do povo, o aquecime l-O

ra a vinda. Pelo caminho organiza�ões particular I
da ci,dade,

A

dando ao Con- Não posso nem �vo mes-I nos edifíci.?, o cus�o ·.1e v�da,
vamos varando viadutos que alugám.espaços a quem gresso (Camara e Senado, mo alongar-me, ronda que que tambem subiu aqui o

sôbre os quais passam op- deseje t� � -osl�uS pro- como no Brasil) a signifi- nesta última Carta daqui.
.

Natal que ja começou aquí.
tras estradas - as trans- dutos.'E ?�O vi'l';I1ios eso �o

'

cação -q��, ele tem n� vida

I
.

E vej:O que' ��s uma' Mas contarei na volta.

'versais, ,e não é raio � re vazio. _ '

" de um país democratico. .surpresa me colheria nestes, Nova York, em 5 de

passem em níveis superpos- Chegamos' afinal, a W·1S- Pudemos também vísítá-? últ�rJos dias. I dezembro de_1957

tos, três estradas.
'

,

hington. Muita --diferença lo, embora não esteja fun- Foi a neve que começou Carlos Gomes' de OLil,ei-ra

outras turmas, O, carro corre assim, E- lhe vimo�, comparada com cionando, como poder le- --

Qualquer informação pode ser prestada- pelo tele- vre de encontro com outros Nova Iorque. ,:gi'slativo, pois os seus tra- 'R E 'S O L'U:r Ã ti, Nr) 3.394
íone 3627 ou na Associação Comercial de Florianópolis, PI d lb Ia l b Ih I

' � I

à rua Trajano, 13, sobrado.
��.� �::r::: oc:�ri;�:::���t�:' Rep=��: a�:i:an:�es,�: ci:r::' so

em janeiroeeini-
De 21 de novembro de' 1957

----- duzir, a march�: Mas nfto mgenheiro francês J. In- É, sem dúvida, um pala-I ii.. COMISSÃO DO lMPóSTO- lução;
tão livre que possa' ulb'a tant, po!' iniciativa .linda cio condigno da sua, finali-I �;iNDICAL ao examinar o i'!'O- V � A prova de recolhimento

,

d·.:J· d
-

dA
. I d 'd ' \ fi

cesso nr_ CIS-7840/57 em flue o do impôsto sindical pode ser fp·-

'passar' os
-

limites de ! �1 l' o pal ,,:a In epen e!l,CIa
i

a e e em que as guras Diretor Geral da cis faz uma ta com a quitação relativã 1-0

cidade que os sinais Q,ei..'!r- deste país, Geqrge Wash·,.lg parlamentares passadas�são: Exp�sição de Motiv�s �irigida ao exerciêio ein que é pleittla'la 9

,

t" •

1" d' 'd 'fi d'
. PreSIdente da Comlssab do Im- bôlsa de estudo, ou com a do

minam. 'to�, a ca�Hta e sem 'UVI a xa as em marmore, nor·
v,sto Sindical, '

com bases c;"e eX�l'cício ..anterior; ,

/

uma cidade bonita. mahnente em tamaFlho na- visem uniformizar a atual, () es- VI '_ Sóniente o Pltmário 1,0-
,
E- esses limites não fi-,

, ) '

. "pursa reg.ulamentação ,ti. d.ldção derá conceder' bôlsa de e;tu 'o

çam sem contrôles. Onc!t _�--'-"-,-,'
""', de Bôlsas de _ Estuu •. p.la C1S, que' se não �nquadr,e no� iW!lS

tendo em vista o votQ do reiator, anteriores;
pqrece qUe- nãohá;niriguém _ _ Consellieiro��OOLPHO JUS!JNO VII - Con uma L, j"a

vigiando, 'lá está o Radar M ,AG R O S E F R A CO S l;:EREIRA, de acôl'do com o·-sc.lbs- de estudo, comunicar-se-á (I<) e.-

, -

inf • -

,,< ., I
t, tut,ivo ,apresentado pelo Cf' '''e- tabeleciménto, a que se des' iDa,

para �cusar os .,
.
'_'átores. : ,,'

, "

,' .. ",
-

,V'
.

.I,�,', ,,·N.
"

'-I D" I, '0'; L i'h'i!irOrReEsNAoTIOv Ce·A..RVALHII; CiU ao beneficiári'o,'remete!Il!,)-5("
E tivemos conhecirnenru

_

,.0 mesmo tempo a primeira 11.)

1 d 1 "I ,_ Sómente 'serão con ·l,.!i- via de empenho' da despêsa, .jlle
rea e e, quando o n'):�50 das bôlsas de estudo para;)s éonstituil'á o documento da ,'on-

carro, como aliás outro� cursos ginasiál e colegial �1. e cessão;
, b I ' , 2.° ciclos de ensino secundnrh), VIII _' Não se conhecerá de

.. t<yn ,em, �ev:e ",-q,p-e,:,:pal'é:)l, �. �. indicado nos casos de fracr�lI, no regime de externato, � em p�dido de bôlsa de estud i (r;' é
,

â l , '

d
. c:> palidez. magreza e fastio, porque empàra aten er a eterm� 1 :-' ,

sua fórmula entram substânciaa tais estabelecimentos equiparadoJ aos não tenha, dado entrada no ':.A.F:.

ção de um guarda. E ,':sta, com'O Vanadato de sódio, Lictt.na, GH. oficiais; até o dia 15 _e março ue ca'ln

,cerofosfatos. pepsina, noz de cola, etc.. II _ Não serão renovadCls bô!- ano;
vamos multados num l' - de ação pronta e eficaz nos 'casos de sas de estudo a beneficiários que IX - Revogam-se IIS resom-

'Ih
.

d 1 fraqueza e neurastenias. Vanadiol � nio haJ'am obtido, no minim", ções nr. 1.985 - 3.199 e 3,26;;
por mI a a maIS a ve cc'

"

.

d h
'

m lca o ,para omens,- mulheres, crtan- média global igual a seis (6) pon- X _ Encaminhar o proce '80

dade permitida. D. Asaed ças. sendo sua fórmula conhecida pelo. tos �o ano anterior; ao Sr. Diretor Geral da Sec� ·ta-

D ,- d M
'

,

J
grandes mérlicos e está licellciàdo pela III .:_ Poderão se'r beneficiári 's ria para ,os fins decorrentes dtsta

ar�e e átos, a amave SaudE' Publica.
de bôlsa de estudo os contribllin- resolução". ,

}T rtutora que se tinha\ tes do impôsto si'ndical "'l s PRESIuENTE DA SESSÃO. --

po��o' levar-nos, a mim, mi fiihos e as pessôas que l�e;> 3e- to'rancisco Milton
:_ jam eeonônlicanlente dependeH- �arro8

npa senhora e outra amiga, V E "'N' 'D E S E tes; • • RELATOR: -'- Adolpho ,fusti.

conversando demai,s na-,

'

,

,

- I IV _ O candidato a bôln ue no Pereira
,

.. I estudo deverá provar, docuffir.n-! REVISOR; - Renato Ca�valho
quela estrada .amaciada pe, LIma 'casfi, situada na rua Gonçalves 'Dias (Ponta talmente, sua capacidade dceor-I CHEFE DA. SECRETARIA: -

lo asfa1t?, ê:xeéde�a-se. do Leal" Estreito) PI'eço Cr$ 70.0GO,00. rente do estatuido nesta reso- Paulo Grandi.

Tratar deIo ti�lefon� 3811.
---

"A ARVORE DA 910A"---
MATERNIDADE CA'RMELA DUTRA

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

-

ENCERRAM-SE NESTA S'E,MANA AS INS-
'-CRIÇÕES DO'C-URSO DE ESPERANTO
Até sábado às 12 horas estarão abertas na Associa

ção Comercial de Florianópolis as inscrições ao Curso
de Esperanto.

'

As aulas serão ministradas das 19,30 às 20,30 horas
à rua Trajano, 13, sobrado. Haverá aulas, duas teóricas,
às segundas e quintas, ,e duas práticas, às quartas. é

sábados. A assistência às aulas práticas é facultativa.
" Em horário matutino e vespertino serão atendidas

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

\ ,FUNCJONÁRIOS � BICO/
Ótimo� bico parã func�onários de' a;mbos os sexos,

podendo ganh.ar 500 cruzeiros diátrios, na v'éndã de

artigo de grande aceitação, entre' colegas e conhecidclS,
sem prejuizos de suas funções habituais. Apresenta,r-se
munidos de foto 3 x 4 e documento de identidade.

Rua 7 de 'Setembro, nr. 14.

- -----�- --,-----

Vva. Palmyra Simas da C!fnha" Vinício Olin-ger �
Senhora, Heinz Wet'ner Schondermar:k e Senhora, pt'
lando Garhos Ferreira tia Cunha, e Senhora, Mari,à" -Me:
loisa Cunha, Maria Hélia Simás, da,Cunha, Antônio

Carlos Ferreira 'da Cunha, Vinício Olinger, F.ilho e d'=l-

'mais parentes presentes e aU'lentes, 3iin,da consternados

com a perda irreparável de sêu querido espos'o, pai, so,-'

goro, irmão, cunhado e avô
ORLANDO FEBRI!:IRA DA CUNHA

vem, por êste meio, expressar'sna mais pr_ofunda gra

tidão ao sr. dr. Arthur'Pereira e Oliveira, <11'. Aderb:>l

Ramós da' Silva, dr. Osmar Cunha e demais autoridades

e representantes dos Clilbes Sociais e Esportivos desta

Capital, e a torlas as demais pessoas que os' confortara;n

r;essoalmenle, ou por cartões t.elegramas, flôres em tão

([oloroso transe e o a'companharam até a sua última mo

rada. Convidam e antecipadamente agradecem aos que

as�istirem a missa. de 7° ília" CJ.ue será celebrada na Ca

tedral Me:ropolitana, sexta:"feira,' dia 17 às\ 7 horas no

altar do Sagrado Coração de Jesus.
' _____

Pontes, imensas, pela ex:"

tensão e pela largura, n.os

levam de um lado para ou

tro dos cursos dágua que

pal'elciam antes, intram;po·
níveis.
E' .o' rio Chesapeack, cúm

suas 5 milhas de larg1lra,
que a ponte atravessa, cml'!

mais duas milhas sôbn as

margens 'baixas.
São 365 km. que o auto-Corn a presenca do Deputado João Colodel, mem

bro da Comissão Executiva Regional e 'Delegado do

Parti'to realizou-se no dia 15 de dezembro p. passado,
n Co', v�nção Municipal do Partido Trabalhista .

Bra

si'eiro, do Municipio de Papanduva.,
,

Na séde
-

da Sociedade Hípica, Recl'eatin. e, interessava a' vida rural,

ECpL:"tiva Papanduvense compareceram numerosos nas plantações, nas !p0ra

L_,J:,JlÍstas e ainda ;:tlguns representantes de uu- dias, que 'denunciavam
tras agremiações parliqárias, especialmente con�idadas abastança, no gado bem r. .lI,

l.:', a assistirem à sol�nidade pública levaria a efeIto pe-
, trido, nas culturas 'esté b'lS
lo P<Il'tido Trabalhista Brasileiro;

,
"

� 'to e que só a máquina poc!<'na
Num ambiente' de 'grande compreensao e respel

€levarlo espírilo cívic�.' foi reoi'ganiz�do o Diretório do permitir, a máquina � as

'pTB no novo e progre�ista Município de Papan?uv�.. organizações de coope �açãQ
A Comissão Executiva Municipal desse DIretOrIa rural, que prestam ser2lços

ficou assim constitui�a:. para o nosso olhar.
P 'd t de Honra Dr. João GoulartreSl en e -

Mas, o que se nota', lui,
Vice-Preso de Hopra - cfosé Guimarães Ribas '

Presidente _' José...Zadol'IJsny como já o tinha 'obseI-v .do

10 Vice-Presidente -=- Joaquim Mendes ,

em Nova York, é o c'llto

20 Vice-Pl'esident.e�- Manoel, Isaura 'l'abalipa do passado ou das figuraS
�.ecl·etário Geral':'::" José Reva ou fatos que possam "r'-

� o Secretário � José Zadorosny Filho- grandecer o�povo.
2° Secretário - Áie'xandl'e Zaranski

E vimos em Washirl_gton 'Dois importantes concursos previs,tos para o' ano de
Tesoureiro Gúal ;;_ Rogério Marques .'

o Monumento a Abraham 19'58. Não(exigem diploma algum, más requerem um Nos últimos dia·s chegou ,grande num�ro de vollumes
JO ·Tésl9breiro - Árltônio ('OS Santos Rezende Ribas

préJ)aróconsci-ente. na A Modelar, destinados a Grutinha. E' a mercadoria
2° Tesoureiro -r-Albino Novinski

.

Lincol?, com tamanhos e
I
..

h' t d
'

A

t adqui:cida em São Paulo e 'Rio de Janeiro para :refazer
, -'.'

P 'd T . . -
.. .

nam o ,mcI: oJe me.smo os es u. os para es e$ con.cursos, f deA Comissão Exeeiü1va Regional do artI o ra- mscnçoes que en'lOClO
eni' pontos orgamzados pelo EDITORA INCA, rIgorosa- os de�falques sofri�os_ com as vendas de im a�(), e

balhista Brasilei'ro de 'Santa Catarina lóIe congratula com vjsitanfe. A casa:!ie Was- mente dentro dos programas oficiâiJS, por professor-es tamb�m para. amphaçao d:o estoque, COl1l ��vos €- mte-

os companheiros de 'Papanduva pé lo exemplo ali de-
b.ington, no, mesmo estilo especializados. ,l'essante_:> artigos que mUlto virão benefICIar

moniltrado e oportun�ni�e�llte tecerá comentáfri?tS a re�- arquitetônico é"de ,mobHiá- CO'leç'ão completa (Cada concurso) G�$ 400,00 populaçao.
. I _

•

d'
.

peito desse Diretório; ocasião em que será €-1 a amp a
(Enviaremos por via, Aérea, sem aumento de des- Realmente, Ja es'tao a .venda os procura lSSImos

pub:lcação. de todos oi, membros componentes do Par- rio que serviu ao grande
pesa para os estados e Te;pitórios distaJnitie$)i' �horts de, lo�ita _para .�nmos a CR$. 30,00, �lusas de

tirlo nesse Município, e bem assim das pessoas que hon- soldado e .pOlíticó··ãm��:t:a- Atendemos por Reeri)bôlso Postal. Pedidos à Jersey, combmaçoes, pIJamas para:menmas! c��as,
l'úam a reunião com sua preserfça, testemunhando o es-

no; o Monumento �o sOldã- EDITORA 'INCA _ Av. Rio Branco, ,185 ,tiens, quimonos, gu�nições, enfIm.uma mfUll,
··!Cito d�I}.I,OÇ1:áti.M:

'

atidos os pro-blemas sj1'ZOS. Te1.: '52-9856. reyoJ.

RIO DE JANEIRO

móvel sorv,e eIn: pouco caais

de quatro horas. Mas, pu
de observar o' que milito

Recebemos, ,e agredec�- diversos portes para pron-
[,'OI O SEGUINTE O MOVIMENTO DESTA MAT]<;R- !MS: I ta utiliz�ção. .

I Carta nO 4/58 Em 'd'lv�rsas oportumda-NIDADE DO ANO DE 1957. 'Florianópolis, 14 de ,Ta-' íÍ€S, por outro lado, tenho
Intenamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.098 l1eiro de 1958 �ugerido 'aos resp':msáveis
J l� ternamentos em enfermarias UJ78 pela administração munici-
Internamentos de particulares _.... '720' À, Redação d' "O Esta- r�l e estadual, a necessida-

Nascimentos 1405 {;O", para Agricola Silvado
I ele de serem tomadas medi-

Partos
'.... . .. '''Lendo o artigo" A ár- dil8 quanto_à preservaçãoúnic0.'l 1.299 vpre e a yida" publicado I da vegetação arbórea exis-

Partos, gemelares 17 nesse, jornal de domingo, '.elIte, pela formaç,ão de
Partos operatórios 72 ü':ltimo, em que faz \l'efe-I Rpservas e Parque,,;, tenljo
Tratamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.0 l'ê'ncias à minha pessôa e insistido em diversos ex-

Cesarianas é!j;ela para umá melhOr ar-Il'ediente,!, pela criação '.lo
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 68 borização de nossa Ilha,! Parque Florestal da. Lagôa

Aplicações de "forceps" '. . . . . 4 cumpre-me esclarecer jul-
•

do Perí. ,

Curetageus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 gar, oportuno o seu come1]-1 '

Outras operações 76 t.hio, informando que em
I Congratulo-me, a s sim,

Curativosl- ; 26.956 pdncipios do ano findo de' {'om a Qportunidade do seu

lnjeçõ'es; inclusive aplical'ões de soro e plasma 8.623 lS57, dirigí-me a todas as' �omentário, agradecendo as
, Pl:efeituras e inclusive à ! eferências feitas à minha

Exames de laboratór:jo .. : . . . . . . . . . . . . . . . 515 (�e ,Florianópolis, oferecen-. pcssôa e informando a dis-
Transfusões de sangue' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 do m,wdas para arborização. 'posição de dar todo o meu

,Durante o ano de 1957 foi realizado nesta Mater- lhspomos na Trindade, no H}Jôio e colaboração no que
nitlade um curso sobre Patologia de rec�m-nascidô, um

Posto Florestal mantido me couber atender, em pl'()}
::urso para Noivas e conferencias da semana de enfp,r- pelo "Acô'r!lo", de mud�s, üa melhor arborização de

(:as espécies mais a-conse- Florianópolis, /

magó;m das Religiosas' do BIasil. lhadas para arborização,
'---

"orno: Jacarandá mimoso,
Aluga-se confortável e espaçosa residência I'e- Tipuana, Sombreiro, Amen-

cem construida. Ver e tratar no local, à 'rua Lu:z d(Jeira, Cinamono, Chapéu
Delfino, 37, ou pelo Telefone 2975. de Sol e, muitas out�as em

-

. �A L U G A - S E
------�--- .- ---

AGENTE FISCAL 'DO IMPOSTO DE
CONSUMO E BANCO DO BRASIL

Em 14 de Janeiro de 1958
José Carlos de Ma'ttos

Horta Barbosa - Executor
<10 Acôrdo Florestal.

COMPLETAMENTE RENOVADO O
ESTOQUE DA "GRUTINHA"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8 Florianópolis" Quinta Feira, 16 de, Janeiro de 1958
-- -_-----_... _ ... - ---------_
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entrlbulntes do Imposto Sindical
(t lfIII �'., lfIIII

l[rl·I�� r� ImlOir�l �rl a On[!��IO,·· @.:

'notações rigorosamente renovação, o candidato que bolsa ou sua renovação, o

cm ordem (exceto para os tiver obtido 'média ghbaJ! candidato que �sistb: dos

documentos 11(::- autônomos ou profissões li ou superior a seis (6), em estudos durante o. ano .�l;

sários à inscrição: 'Jerais) ;
.

primeira época, e, tive>:' ti- vo, SEm justificar, por es-

a) - certidão doe ;rlad'3 f) - recibo de aluguel do comportamento normal. crito, o motivo da desístên

documento hábil cor.ij ro I pago, pelo responsável.
1 - No caso de Ser o C1,1-

certidão denal,;j:- 'didato dependente e': -uô

mico do querente, será

necessário, além dos �) 'U"
'

mentes acima, mais os se
,

. '

zuintes:
-' ..... _"

a - comprovante de re&

ponsabilidade passado pe
lo juizado de ,Menor-€s ou

informan '1)..() pela Delegacia' P o I i cial

P A R t LC-.I P A ( Ã O
. '

tnesto F. Pereira ,�'Ev�- � Avelino Barbosa e Do.o-
•

a Vieira Pereira tem o
,

: es Barbosa tem o prazer .te·

azer de participar aos, l.'t1l'llicipar aos parentes e

rentes e amigos o contra- 'lmigos o contrato de casa

de casamento de sua fi- nento de seu filho Walde-

a Maria Aparecida com o icar com a senhorita Maria

. Wa.}demar Barbosa.
,
:\parecida Viera Pereira. ICamboriú, 31-12-1957 ! RIO, 31-12-1.957

r \
1fPJ::"""---- ...----.-..------"---------------------

econômicos
- Somente serão couce

'das bolsas de estudo para

respectivo ordenado e prova
.íe ter sido efetuado o 1',"CO
lhimento do Impôsto Sir.»
dical do exercício ou do an-

srior;
d) - 2 retratos rece.ites,

.=n:i tamanho 3x4 cm;

e) - carteira profissio
nal do requerente, c�m as

- Terão direito a solici
bolsas de estudo, os

tribuintes ,do

ão à série para qual e
.

citada a bolsa, fornc.i

pelo estabelecimento de

DATILOGRAFO (a)
Procura-fie um (a) com conhecimentos gerais rie

VJÇOS de escritório e que seja bom datilógrafo (o),
Os interessados queiram escrever à' Caixa Postal

474, nesta Capital, fornecendo, idads e referenc ias,

QUALIDADE
LUXO'
CAPACIDADE

j
-<

por '\

menor

preço

,

"i
•

o Nov6 "PROSDOCIMO' Super·Tr ..pic " "

APRESENTA. '

7.

.. COI'jDENSADOR "Super·l,oplt" Gela melhor'

� de projeto novo. muito mais eficiente

na produção 'do#1i.t�i� .mesmo
#

sob condi

ções climatéricos exfr�emas.
,- Capacidade, 9,5 pés cúbicos,
- Unidade sela�a,
- Isolamento com lã dá vidro.

- 3 9a�etas plásticas espaçosos.
- RiI'cipiente embutido. --para a ágllQ do degêlo.
_ 4' rrat-eleiro� removí'l_eis, que permitem um

CI�J,,'VoHoiJ1ento de 2SpC:o;O 30°/0 maior que o

cômonr: P.cabamento brHhante·

COMISSÃO
com r.:; lnstruçõ�s le�a!,
!onst�ntcs rla-Resoluç:io
3.394 de 2!. dé l1<:!yemQr � ;é
t957,

f l5 -:- Os Setô�es Regionais
i 'do Trabalho, 'receberá,1 d

1 com�ni{!ação das q}1otas.or-
1 çamentárias 'llistribuí<!a.> é.

I' cada E!?tado. I
I
t6 -- Serão responsa ...lili- 1 Contador '(a) com priltir.a de Contl!bilitdade rr"t!-

I'lados os Chefes dos Seto-
I

canizilda.
,'es Regionais e os DeIega-' 1 Datilógrafo (a) com pratica de serviços gera is dn

, 'I esci.'itório. '

r

dos das Delegacias Regio-
I Salário a combinar

nais do ,Trabalho, que con-, Os candidatos deverão dirigir-se por carta a Cnixa
cederem bolsas 'ultrapas- Postal, 73 - Nesta, indicando id:-�de, estado 'civil, 'atid-
sando os limites auto�iza-' dad�s aÍ1terio\:es e fontes de referências',

'
,

'

..

dos'e sem prévia, audiên-I ..
.�----�

cia da CIS, I '----- 'I17 - ,Caberá ao Serviço de,
,I

mais próxima da residência 7 - Para os 'candidatos ao

do requerente; Curso Técníeo de- Contaoi

h,._;_ quando se tratar de lídade, levar-se-á em con
.�

. I

filhos do primeiro ruatri- ta, apenas, a aprovação n0S

.mônio,
,

deverá apresen tar I
exames vestibulares, de

"'certidã; de casame�to,
. I vendo ser considerada a

5 - A bolsa será . vál' ln situação 'e o seu meio de
somente; por úm ano, vida,
6 - Fará [ús à bolsa ou 8 - Perderá o direito ii

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E - COLÉGI.O
ESTADUAL "DIAS VELHO"
Edital pará o ano' letivo de 1958

Exames do-Art. 91 e Complementação
Inscrição - 20 a 30 de janeiro

'

Inicio das provas 3' de -fevei:eiro
Exames de 2.a época e 2.a chamada (Ginásio, Colégle

,

e Normal) .

Inscr ícão - 20 a '30 de janeiro
Início" das provas _3 de fevereiro'

Exames de Admissão -ao Ginásio

Inscrição - 20 a -3D de janeiro
Início das provas L? de fevereiro

Exames de Admissão ao Normal

Inscrição - 20 a 3() de jarlei'ro
Início das provas - 13 de fevereiro

Matrículas
Dia 1D de fevereiro __! 4.as e 3.as séries ginasiais
Dia 20 "

- 2,as e l.a:; séries ginasiais
1
Dia 2'1 " "

- Normal
Dia 22 "

- Cient, e Clássico
Horário: (las 9h., às 12hs,.

'dl:\.s 14h, às 17-hs. I

Início das aulas - LO de março de 1958
Turno da manhã às '7,45 hs.
Turno da tarde às-'13,15 _hs.
Turno da noite às 18,15 hs.

F'lorianópofis, 10 � jãneiro' de �958 I

.

'

Nilso-!, Paulo","
Dil\;etor., '

(
� � ...�

�;,:�'!.�"���t·�.,�\�}�4"� .:!:�$·��f�:"·.'�,,.,;::""
',' ._

..

�. . ,- '.�. \. ..: •. {

RO��IM-º " é um refrigerãdor, ,que I

agraá-&:�'b' 'primeira' vista. Suas linhas mo-
i

"�I
,

,

dernas' '�Iiam � eslético áo útil e funcionqf� �

_

._ -
• ;i<l..... ..:l I.

� luxuoso no acabámenta e assim mesm� "

,a-cilessível no preço,' O refrigerad!)r PROSo
o: "1' t. "� .

. .

: ';" �;,�,:, ,DOCIMO é amplo com aproveitamehto total
,"""' .. I-� -

•.

�':do espaço. satisfa,zendo tôdas as exigências.

i

,

\

I
}

!
i

• ',me�mo de uma família numerosa, A GA·

I cia, e esta aceita pela CIS'I Diretor do' SAE : O�car Victorino Moreira

9 - O requerente que não Autorizo: I DIretor Geral da Secreta-

estiver quite _com o Impo - i I ia da C.!,S.

�u�!��,a�:;:ram:;:�e!�I·-ASSQ(tA(Ã01� INDUSTRIAL E COMER-
tal' de�laração de p�mefí('.io CIAL DE CHApoECO'fornecida pelo Instituto qe .

Previdência çorresponde ,I '(>. Recebemos: Sander
10 - A transferência de Chapecó 2 de Janeiro ele P Tesoureiro - Neri M.
estabelecimento

-

de ensmo
I
1958

-

Morais
,

t
'

h id '
somen e sera recon eci a e

I Prezado (s) Snr, (s) Di-
aceita pla C.l.S., após o re- reter
sultado das primeiras pro- Co� a presente temos a

vas parciais, devendo o bol- satísfação de comunicar
sista apresentar uma ce- l,�)e (s) que, em concorrida
claraçâo do estabelecimen
to de ensino I concordando
com a mesma, �abendo à
C,I.S, a decisão final, após
estudar as' alegações anre
sentadas pelo seu res JOn'

·sáv'el.
11- No caso acima, o es

tabelecimento de ensino

receberá somente a meta

de da bolsa concedida.
12 - Após' o deferimo to

da bolsa, será enviado "ao

estabelecimento de en .:' o
r

'

um ofício, segundo o qual
I a Comissão do Impôsto Sín

I dical autoriza a sua matrí
cuIa e assume a responsa-

I
bilidade das d e IS p ê s ao s,

acompanhado da 'primeira
via ao empenho .

, 3 � A� bolsas serão _011-

cedidas, preferencíalm .."e,
às famílias que tive-em
maior número de

dent�s 'e menores

dep�n
r�ndi-

.mentosl
,

'r- � f

lA "if, o�· Setores Regionais
ou as' Delegacias RegiJll"âs
lo' Trabalho ficarão obri
-gados a 'enyh�r à C'!$., ,té

,

I)
dià 10 de març0l-- a },�la

f ção dos candidatos qü.� io-
, ) b f" d d ,',

ram ene ICla os e acu' eLO

Assistência EducacionJ i a

tarefa de instruir o proces-
samento das solicitações
bem como acompanhar a

vida escolar de cada bol
sista, .

18 -, Os casos excepcio?aís i '

que �dvenham das ativida-
\des do Serviço .serão epca- ,

minhados para 'estudo e ,"0-

lução, ao Senado-!, Diretor,
Geral da Secretaria da Co-
missão do Impôsto Sindi

I cal.
RANTIA de 5 anos de�onstra que iSfe Rio de Janeiro, de �\�-
refrigerador merece a sua ,confiança. • � zembro de 1957. ,

, í, ' Maria da Conceição Cf,lmi-,
IConhe(d-o! Será ,uma amizade durddoura nh� de Castro Montei!"::> I

É UM PRODUTO liA . ,

I
Chefe da Seção de BO!srlS

Á de Estudos
IEFRr�ERAçAO PARAN S.A.

I De acôrdo�J .' -

1111!llllllllIlllIllIlliIWIII::!lllllllllllllillll!llIIllll�111II1lllllIIl!IIlilllllllllmlllllllll!1II11I1I1II11111I1I11I1II1I1II1I11I111II1I1II11111I1111111111111!llllllllllIImllllmll J Ben�val ,�,;·7eliv�ira
,./'

C O N C E S S " O N Á R I O 5 I --1
-

'

J� --:"::.,-t"". ",' ::-_;�..'J -:
I
f,

Adquira um Refrigerador "ProsdociplO" � pague-c

em suavíssi'mas pre�tações mensais, nas

LOJAS ELÉTRD - TÉCN1CA

Preç.ç_ _

Fáb.tiCJl· CrJ. 29, 600,O()

o ESTADO o mais antigo diária de Seni« Cat1-Tina

� u o

2° Tesoureiro - Jandir

Zanin

Conselho Fiscal,� AI-

cebiades §Perandio, Ernes

to José de Marco, Arthur
./). ssembléia Geral, realiza- João' Lara,
da em dezembro p. p., foI Esperamos continuar me-

�.;eíta a nova' Diretoria des
ta entidade para o biênio

1958-1959 cujos membros

recendo sua bôa atenção e

contames
_
e com pronto

apôío para as bôas inicia

tivas desta Associação pe

lo que de antemão agrade-

f-ão Os seguintes :
.

"

Presidente -

Mendes
Arnaldo

cemos,

Cordiais saudações
Arnaldo Mendes

Presidente
Lourival Brandalíse

Secretário

Vice Preaident., - Olv
,juindani

1° Secretário - Lourival

Brandaltse 'I.

2° Secretário - Erl�i
.. VfSTI.DOS- PRONtO-S

+>

POR-� PREÇO
MENOR QUE O -DO FEITIO,I

Nes:a venda dé artigos de verão; que está sendo'
promovida pela A Modelar, os preços fõram grande
mente reduzidos em 'vestidos, saias, tailleurs blusas,.' ,1

etc .. O que mais tem chamado a atenção da sua distín-
a fi eguezia é o preço excepcionalmente baixo, dos
vestidos de

'

verão, especialmente vestidos populares,
cujo preço em geral é menor do que se pagaria sõmen
te Pé:O feitio. É o caso dos vestidos qUe se vendiam a ..

-

Cr$ 355,00 e -que agora estão sendo ofertados a ' ... ,.

Cr$ 225,00, vestidos êstes apropriados pára o nosso v�-'

l'ão escaldante, para uso diário e para a praia.
, Tambem as salas, taillcure;- e blu,sas" sofre� uma

grande �'emarcação, tornando..se muito mais accessíveis
pois A Modelar, pioneira no comércio d-e confe-cções em'
nossa cidade, não esquecê a sua disti),t,ta fFeguezia, dis
ting,1Índo-a periódicamente com venda especial cujos
;n'eços bein ..ç�monstram que se trata de venda destina-
!a a benefi<Jiar sua imensa clientela.

'

DE ÁBÀSTECIMENTO:- E
SANTA CATARINA

(. O. A. P.

PREÇOS DE

-

Rua Vidal Ramds 50
VENDEMOS AZEITE FRANC�S,
LATA DE QUILO Cr$ 75,00,
Florianópoli;>, Jçmeiro 1958

'

P ,R E .c I S A - S E

)'

CLUBE

DE
,RECRE A TI V0'

,

JANElRO,
ESTFl;:;:ITO

O ,C, R. 6 de Janeiro deseja a todos os

seus dignos a$sociados e exmas famí
lias votos de um Feliz e Prospero 1958

PROGRAMA DO MES DE JANEIn.O J

dia- 6 - Pósse da nova Dirre,toria
dia 11 - Soirée Elegante 'de Aniversário
dia 25 - Grito de 'Carnaval·

, I
Todas as quintas feiras, Reuniões Dai�-'
çantes d�s 20 às 23 horas.

Para os dias II e 25, as mesa; estarão
à venda na Secretaria do Clube, e no

Empório Lidio Silva

AVISO ::- A Secretaria a�isa) ãos fre- '

quentadores das Reuniões
Dançantes que ainêla, não
per(encem ao Quad:t:()�Social;
que estar' ao ,BfÚJ. diê.l' �'. .

fim de regularizar sU'a situa
ção perante à Sociedade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Farmácias DO CAN'ro e IN-

t '

�"'" ..:
-

�,.

PR OGRAMA 0-0 MES
1.0 FEVERE,IRO - GRITÓ DE CAll.NAVAL _: com

a famosa orquestra "OS COPA-
-

CABANA".
Ieeservas de mesas na Secretária _:_ 3'00,00 -'

') R-O G R A M A DE J ,A N :t.: I R-O ",,58-
Dia 19 - Domingo - Soirée - Juvenil - 'Início"-

-

,

às 20 horas '

' . ,
.

Db 26 �
"

- Festa americana - Patroci-
,

'

nada- pela 'Rainha do 'Clube,
Srta. Edelmira Rodrigues.
Início às' 21 horas.

R o G R A 1\-1 A D E F E V E R E I R O - 58
Dia 1 - Sábado - Grito de Carnaval - Com à po

pular orquestra "Os Copacaba
na", .do Rio. Reserva de mesas

na secretaria.
ma 15 - Sábado - Carnaval
Dia 16 - Domingo -- Carnaval -

Dia 17 -e-e- Segunda - Carnaval - Baile Infantil
Início 15 horas,

Dia II! _c Terça feira _:_ Carnaval,

OLIVEIRAE. S� &

,SuceS'sore's,
O-S H-I GIA MA"

de
CIA.

ra do dia.

,_ A floresta slnifica: fonte
. industrial; solo fertil; terreno
ciais defêsa contra a erosão;
vn lorisado ; proteção de manan
aruntia. de 'abastecimento do mil
-terial lenhoso necessário ao con

forto, à' economia e à sobrevi
vência do Homem.

REPRESENTAÇOES - CONTA .PIW1:'RIA.,

iMPOR.TAÇAO - TINTAS E VERNIZES
Produtos da Sherwin & Willians do Brasil S. A.

KEM TRANSPORT-OPÉXIKEM TONE
DISTRIBUIDORES

Rua Jerônimo Coelho, 14, - térreo - Cx. Postal, :;;39
FLÚRIANÓPOLIS - : O: - Sta. CATARINA

NOAPARTAMENTO
CENTRO vendaTerreno à

Ali na Praia da Saudade, defronte ao Grupo Roose-'
Aluga-se apartamentos velt, vende-se um magnífico lote próprio' para casa de

recém construidos à Rua veraneio.
,

I acerda Coutinho, 18.
Tratar na Casa Veneza. Aproveite esta oportunidade porque não existe mais,

terrenos á venda ali naquelas imed-iações.
'I'ratar á rua CeI. Melo e Alvim 17 a qualquer ho-

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

RHa Hel&Oã

S.
-----....".-_._-- -----_._ -

, ..L ',' ' ,'>
'

.1 �é1é1é1'ª'é1é1é1é1é1é1é1ª'F-lélr#l_c::::IJi!§!i?_3fol1§lí§JEl@'ª'rd_ª@r9F#1i!
�

. T R i D I C I O' N A L NA ARlE.

"0 Esta.dn" o mais antigo Diário de Santa Calarlna
'::-- � F�lo:.:r.:.:ian:,:ó:!:p:.::o.::li�s,�Q:::u�in�t�a:..'�F:e�ir�a.:..'�1�6�de�:J:an�e.t�·�r�o�d�e:.:1:95�8� "-- _

Uep rtamênt�
-

Sau_ Mli
_ I' I

: PLANTOES .DE,. fARMÁCIAS I

••

I
,-

II� 'M E S DE, J A N E I R O
,,�

., 1 +r: quarta-Jcira Farmácia Nelson'
.

Rua -Felipe Schmidt I Im-:.. 4 - sa'bado (tarde)'" ,.

-e
:

"1rarmacra Moderna Rua João Pinto,

'[
5 - domingo Farmácia Moderna Rua João Pinto 1: til-11 - sábado (tarde) Fanmácia Santo, Antônio Rua Felipe Schmidt, 43 m

, ...
i ���""" domingo Farmácia Santo Antônio Rua Felipe Schmidt, 43 .

:_.! IDI
-Ó,

18 - sábado (tarde) F'armácia Catarinense Rua Trajano rnJ
I �:�""- domíngo Farmácia Catarinense , Rua Trajano .1
I - 25 - sábado (tarde) Furrnác ia Noturna Rlla Trajano i
:: 26 r: domingo Furmáoia Noturna Rua Trajano •

,i
: O serviço noturno será efetuado pelas farmâclas e;;;nto Antônio NOtUl�- I
: na é Vitória, situadas às ruas Felipe Schmidt, 43, Trajano e Praç� 15 de "

I Novembro, 27. •• .

.•::_ .:i·tffi
O plantão diurno compreendido entre 12 e 13,30 horas será efetuado

pela f'armác la Vitória,

: E S T R E I l' O •
ij-h r e c e, ,a g o r a,

:i. 1:: I!) (domingos) Furrnácla Do Canto Rua Pedro Demoro, 1.627 II I

I

-

16 (domingos) Furmácia Indiana Rua. 24 de Maio, 895
0-
iii

i ... _0 serviço noturno será efetuado pelas
e DIANA.'·

.

•::
A presente tabela nào poderá ser alterada s�� prévia autorizaçã� dêste

i
'

..
Departamento.

'

.• •
D. S. P., novembro de 1957

: LUIiz Osvald» d'Acampora, ·1

�
- F-u n c:.i O n.a,n do

! . nspetor de Farmâcía. .

•
!••••••••�.�_•••••••••o�••••••e !!��!�!'�� �"••••• •

,

til PRAça
,

m
�,,I,; ,

lm ..tFêêê@@Jêgl-'êF=TEJ@@E)r;risr='�_2!á?l�; .��i§:L�:'
MO'VHS EM GERU I ---�DESía:ODOR-'

-�-.

I,

SEU

,

" E
_ l, o R I A

, 11-

EM

fi
N ó I' S,O j, Lp

. ,

esmerado •

s e r". ç o de

"A LACARTE "

diàriamente. �exceto aos
.l

dom' i -n g o s ftl
'U

1 5 D E

BJl�, :Bl-8' rk
� � "'-.:;.

....

,�

9� 7,__

V I S I TE ::;i4 N os S A ' ·1 OJ A
�

Rua,DI(lolo, n. o 15 .. leI.'. 3829
'if! ' �.' '

,

,
.

'
.

�

,.

JI I.,..
.

}<'ilíaJ "A Soberana" Distr1'tv do E8treito - r.••t.
.

,
'

'

"A Soberana" Praça 15 de novembro - esquina'
rua Felipe Chmidt

, CONCURSOS DO IAPETC
o D.A.S.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 I.A.P.E.T.C.

A escala de' provas foi publicada no Diário Oficial
do Estado de 30.1�.957.

Perdeu-se .um relógio de senhora, Marca Tossot, no
trajeto da Rua Tte Silveira, Largo Fagundes ao 'ponto
de onibus da Agronômica, ped;:se a pessoa que' o enéon
trar entregar a Rua Deodoro nO 15 apt? 202; onde ;:;�rá
gratificada.-

'
.

N O V E M B R O

'M ODE· R N O
Ú I Il

<,

A G' R' A· O Á V É L
'Pára' a- Desinfécçãô·

, dos 'Sanitários
H I GJ'l-N rz A

O EiS.O�D OR I Z A
ARO'MATIZA

Distribuidor Exclusjyo para·
S A. N, T A, (,A' 1 A R I N A

\

-"�Brasiliano de Souza
,Rua Vidal Ramos, 36 � Telefone: 384a
FlorianópoLis

'

J'

•

"

..

"';FJETr=rr=lE-..lê'f+::.!@pêê-RE?W
Pedimos aos nÕSS1)S distintos leitores o obsé

qu io de vlreencherem o coupon "l.bláxo e remetê-lo à.
iossa Redação, a fim de �'o�p:f;!ta':!llog, quanto- an- �
tes, o nosso cadastro social. ' '.

'

UI
,

................................
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U Data dOI nascimento --.,,:, .

� E.t.do vivil : .

m
Emprê:(J 0U cargt, , , .

fi Cargo do Pai tJ.\1.ãe) .' "." , .

•

:i:Ji.ª[_jr:;::Ja-E3"--ª�3-'�r-3·'=.l 3r..� _ � a..::: � _ t.,;:;;; t
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��ROLA RESTA�RANTE
(RUA 24 DE MAIO, 7-18, ESTREITO)

Comunica à sua distinta fr-eguesia que reabrirá n

, prÓX!!110 dia 10 esperando merecer a preferencia co

que sempre foi di.d.inguldo, e des{ja-Ihe bôas festas
um

.

próspero I !158.
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Florianópolis, .Quinta Feira, 16 de Janeiro de 1958'

Prefeitura do Município de :� !�sP:��i:��i�d:a:e:I�:m�:
/

. Florianópolis ;:.���s::lYe�:t;�::::��:ePqel�:
E D I l A

-

r exerce clínica no Canadá.

Imposto de Iiqença sôb're comércio ambulante e I
SelYe de�igna po� :'�.tress"

transüo de veículos para condução de passageiros e de
.

R3 alterações especificadas
carga.

.

-

'.

Il!i)
organismo produzidas

E x e r c .Í c i o de. 1 9 5 8
,

'

.. !J(J�' reação. "Stress" é por
De ordem do sr. Diretol� da �aze�da, torno pUbh: i'i"sim dizer o' denominador

co '1"e, durante o corrente mes de janeiro, se procederá I . ._
neste Departamento, a cobrança dos impostos acima comum das reaçoeg de adap

. mencionados, referente' ao corrente exercício. ,,-, �ação Ido organismo. Tra-

.Findo o prazo acima, os impostos serão cobraéos tava-se portanto de estudar
acrescidos da multa de 20%. ,

I
em Pirim�iro n:ugar exata-

Departamento da Fazenda, em 2 de' janeiro de 1958

I '
.

-

d I dM ;C C I F.-;·t mente a reaçao as g an u-
. . . (e I el as- "

Encarregado do 'Contrôle :;:8 hormonais. Segundo Se-

do sistema de "stress',

Hartenbach conhecia ev:-
dení emente I as hormonas

que participam neste' com
bastante numeroso, não rea

ré, ção, Hartenbach injetou
1 no unidades da hormona

cortical, prozíndo assim
uma reação de adaptação.
A presença- das hormonas
r,o sangue e na urina per
mitiu determinar se o pa
ciente suportaria a opera

cão.
Hartenbach verificou que

a maioria dos pacientes rea
gem de maneira típica à sua

injeção. Hartenbach distin-

g u e t res tipos de reação: um
gTUpO cujo organismo rea

gia energicamente, pondo
'"m circulação todas as hor
rr onas importantes; estes
u3cientes estavam prepara
dos para a operação. O se

�j)njo grupo, infelizmente

ba.stante numero, não ·rea- I

Ive as reações de adaptação
/'

"

,/

decorrem em tres fases :

r.lerta, resistência, esgota
mente. Se na terceira fase

surge um novo "stress", o

organismo não resiste. Na

verdade o "stress" não é

uJna doença mas o· auxiliar

in.dispensável do homem ,na

! ',i ta pela' vi,da.
A hipófise é a glândula

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
e

'DATILóGRAFA
Admitimos dQifJ .funcion ários para Os cargos de au

xiliar de el\critóriv e de datHógrafa. Exigimos referên
das',e pró�a �de habUlta:-ção., Os' cª,'ndidatos deverão apre
senbr-se à SATMA, ilO ,Edifício Ipase, 300 àndar, diaria-

Clube Doze de Agosto Ilue participa em mais ele- giu à injeção, o que signi
;'ado . grilU' na reação de fica que não havia reação

.. :-:....,

..

.\' .,

·su� nova roupa anate.
para o homem moderno!

dtl1P� . '

• '� confeccj(lna,da em quatro talhes
e em 32 tamanhos.' Seus tecidos e aviamentos
de alta qualidad-e e pré-encolhidos•.

ele

.

l-• Voc� se sentirá bem, pois O corte IMPER!AL
EXTRA é 100% anatômico, muito mais confCll'd"
e muiro 'mais tlegante.

r

i
,

• Sua (lova roupa. - IMPERIAL

prontiFlha para você vestir. Não

qcm d:emorada� provas,

EXTRA,_. cad
ha' Ioncas Clp'raI

Garafl tida , por

TECIDOS E ARTEFATOS FISCHER slAo.

�
,.. �Ruo Protes. 374 - São Paulo

35 anos especializado ne:. ramo do vestudrio

Disrr:l:.uidor exclu�ivo·
MAG�ZIN! HOEPCKE

�"_,..".,."",,,,""""'=="""""""""'- CARLOS' t;JOEPéKE S/A
� "".
, 5!�'1!c.. Ç,otorir.oo

O ESTADO - O mais antigo diário de -Santa Catarina

Conselho de. Beleza
PEQUENAS' PEDRAS OU -dr a. Existem as variedades !tsistentes e, também, mais
lIiODULOS QUE :APARE- branca e negra. Em ambos volumosos. Num e noutro

CEM NOS CABELOS o� casos a raiz 'ou foliculo
I
raso tornam-se bastarite a

do pelo não é atingido pois I rlerentes aos pelos. Quanto á

'G8 esparos se g:rupam no forma . são arredondados,

e isso se verifica, princi
•

E D I' T A L palmente, pelo fato de que
\

"

'. o cogumelo se lOCaliza não
Pelo presente torno públic.o que o sr. Lauaelho

!la raiz ou folic-Ulo--do pelo,Li�dolfo Laus, requereu a êste Conselho o seu l'egisü'o
�omo agrimensor, a título precá,rio, para o Mtiniciphj mas sIm na sua parte ex

de Nova trento, Tijucas, Pôrto Belo, de acôrdo eom b 'terna, (caule) confor'm; �.:1
J?arágrafo único do artigo 5.0 'do decreto N. 23.569, rle (�itamol'l anteriormente. O-p
-iI ele d.ezembro de 1933. '

Dr. Pires

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

-------'---��=-_;.��---,;;:'--�---_._-�-

Reação. do Organismo, ·na Operação
:'l:!U����;venç�:Oj:il�;g��:( :�:�:l�.::� c::t:;�ç::SCie::: I' 'Coos lituição . operatória iodividuas I ;:t in�:;t::�ã,:�Ô' �:::�:� I�: �:t;::��,;:��:�a'::::
��!f:�ore!:�;:��'a:e!�:s�:r;�� :1:'::�:�::ge:���icfaOÇr�:�e:�:' _o jovem cirúrgião ale-

I
o �ue acontecerá. Harten-. reinas fôr nO�'lu�l,poder-se-1 ::::o��en�:e �:�:le�:'a;;�! �_;�;·��:b�·:���:·e;u�:::ec:�

todos os progressos' neste que a sua vida corre perigo. I não, a:r� �,atel'_ Ha�ten- \
cach supôs ainda que em á operar sem grande risco. I substitutivel para tomar o

I
SL'S verificou-se que a lnsll

domínio da ciência, restava \_liô especialistas chegaram bach, foi encarregado, peía
I
certos pacientes que não Havendo, porém, perturba-' paciente apto a ser operado. I ±':ciência de homonas desa

um perigo independente da :�, conclusão que a natureza �:r.;íni.ca. Universit�ria t1e suportam. intervenções cr- ções do metabolismo, a in_I Significa j�to que tratou os: r,&recer�, e que, portanto,
ri atureza e .do êxito da ln- ':a intervenção cirúrgica .\1UJ1lQue de estudar os pro- )'úrgicas relativamente sim- rervenção cirúrgica repre- l·acientes previamente com (J paciente estava devida
terven ção propriamente di- ;,13.0 permite determinar prê blemas da "constituição ples, não se dá a reação de sentarâ um .risco maior. uoteinas,; substâncías mine

I mente preparado para a in-
ta.' Este grande perigo resi- \ .amente o risco que se operatória" individual. Har- adaptação. Seria necessário Haverá razão de pergun- rais e hormona da sipófise, I

LE rvenção cirúrgica.
.

de na reação do organismo. cvrre. . ten,bach presumia que f! veríficar e corrigi-r esta de- lar, de que valerá o teste, -ic que havia dificiência. Es- Eduard Bauer
_ _ ._.___ : cação diferente dos paci-' liciência de funcionamento

•

M I N 1ST É R I-OA Diretoria do Clube Dôze de Agôsto comunica a adaptação. A sua hormona ú(:. adaptação, . para. estes /

quem int�ressar possa, que está a venda o Bar e Restau- ativa' as hormonas corticais. pl'tcientes mes-�o a operação Z. M. S. 5.a R. .M.,l;�1te �e, se� "Deg�r�ai1el�to Balneário., em Coqueiro�' T;I�ando ás ,suas condusões :nais simples pode ,àcal'ra-
,;oquelros rala u e

··.xxx .'
, : (la teoria de Sel�e, Harten- tal' complicaçÕes. No tercei-· 16.a Circunscrição' de Recrutamento

Escla'l;�(le que, nas' d·ependências' d·Ç>. batn�_ârio iíá ...\x-içh considerou _a ope,ração - ly: grupo Hal:tenbach veri-. Está, sendo cnamado a comparecer ao Procei0
possihi1idarle d.e residência. para um casal ,c-óJlÍ._ uJl1 ftlWÓ. ".1:$ "stress", -u�a, pl'ova��-a f[co� uma insuficiência de --geral dà 16a CRM (Rua Marechal Gui-lhermé nr... ,.,

Maiõres detalh�s'_I;odel'ão. ser 'conseguicl,.os--?!l��e?�� ,��ll;�'�e, submete iodQ J o�á- . c:ho-rRlonas. Q�anldo 'neste nesta Ca,pital), o Cidaâão ORLANDO, DE, SOUZA
taria do CIu.be, à -rua JQão Pinto N. 10. d-as 8 às -12 e:iJ:��C'" , ''''n+

�"

""tr ,- \
't -t. I'

, .
'"

HEECK E"ILHO� f,tlho, �� Orlando de Souza Heeck ê .àt
'h .' - .', I' .-. .F_�' -, ,1,smo, -",,,,,,e"Teag-e C01� a a,�*r;upo o me a.uo Ismo mln,,- " ,. "

. ·,,,,,,,v . .,14 as 18 oras. ;,_j, -,.� .J,' .'. _",._,..),.:_ " -',':' ". • ". f • t ' "
.

' Maria Carolina da'Silva, '(ta classe de 1940, res�Qente na

, ,

..

Fllólis, ,11-1-58 ;'
" ,...

�T' .':<�- ;_'; 'Çilr�lia(}ão, por 'nã,o "sab�(' t:���le o metab9hsmo de pro- "Colú11inha"� ÇSub-di-Rtrito do Estreüo), a fim de tl'2.ha

� ·.;êsçÔlh,â� p�li�;,�étI4ueta' '�ON�:�:���=::!��t::��:RIA
..

-'-
'-'''''

",..-
-

Ulule, isto é, na extensão
Algumas. leitoras aflitas: do próprio pelo. Ai for

nos escreveram sobre a I
mam verdadeiro nós gru

particularidade de seus ca-: pados ou espal�ãdos' sem
belos apresentarem peque- i
nos caroços· duros de côr nenhuma ordem, se dando

f,;'eta e espalhados por qua-
I
'H tocar uma sensação de

s i todos os fios. Irugo.sidacle. Na piedra bran-
Trata-se de uma afecção (!). são eles menos duros

causada pOr cogumelo e' enquanto que .na piedra ne

cujo nome cientifico é pie- gra mostram-se muito mais
-_._----_._--._----_.- .•._. - '--

ADMISSÃO AO GINÁSIO
PROFESSORA PARTICULAR·

PREPARA-SE ALUNOS PARA O EXAME DE
ADMISSÃO AO GINASIO. _ TRATAR PELO
TELEFONE 2 4 2 7, _' Período da Tarde"

DA .GUERRA

: .l .. ..:_.__.� __ .. I.'

., -

. I

Ficam, pois, convidad03 os profissionais interessa·-·
30s já registrados neste Conselho, a se pronunciarem a

l'espeito para o q_ue lhes é cpncedido 9 prazo de 30 dias,
CO�I tal' da pllblicação do presente Ed'ital.
Pôrto Alegre, 16 de Novembro de 1957.

ACADEMIA DE COMÉRCIO DE
SANTA -(ATARINA

ESCOLA- TtCNICA DE COMERCIO
Reconhecida pelo Governo Federal

INSTRUÇõES PARA 1958
ADl\lISSÃO AO CURSO COMERCIAL BASICO

Inscrição: ,de 1.0 à 15 de fevereiro
Início dos exames: 20 de fevereiro

. E X A M E S ' ti E S E G ,U N D A É P O'C A
Inserição: ,de 1.0 à 31 de janeiro
IníciQ dos exames: 20 de feverciro

MATIJICULA
Curso Comercial Básico e Curso Técnico' de'
Contabilidade: de 1.0 à 28 de fevereiro
Expediente da Secretaria: diàriamente, das 17,00

.

I
às 19,00 horas, exceto aos sabado:; _ -das 15,00 '

às 17,00 horas. J

.I'NST��U�ÔDi'A��sENTiDORIA E PEN-
SÕES DOS, EMPREGADOS- ,EM TRiNS

PORTE:S ,E / CARGAS
E D IT A L

De ól'de� do sr. Delegado RegionaÍ do IAPETC, e:l1
Santa Catarina, chamo a atenção d\)s candidatos ins
critos. nos concursos para pfJwimento em cargos d�s
carreiras de Assistente Social, Contador, Oficial Admi
nistrativo�, . EstwHstico, Estatístico":AuJj:iliar e Eseritu
l'ário, púa o Edital publicado no Diário, Oficial do Es
tado de 7 de janeiro de 1958, à página 9, em que é fi-
xada a escala das provas 'para os concursos- Sl,lpra re-

feridos.
. ,

""!�"

Florianópolis, 9 qe janeiro de 1958
Adil 'Rebelo - M. 296 '

Chefe da.

f .isiformes ou como esca-

mas unilaterais envolveu-
,

de comp-leta ou parcialmen-
te Os cabelos;

,

Em relação á COr os n ')-

.iu los apresentam-se es-

lI) anquíçados ou levemente

coloridos
,

mais ou menos

.ranslucidos, nos casos de

j:ledra branca ou então se

.uostram sob a: coloração
;Jrehl 'e opacos em se tra- ,

tando de piedra negra.
,

Quanto ao numero de no�
dulos existentes rium mes

:-r·o cabelo. varia muito, con
tando-se as ve_?:E)s vinte ou

mais num só fio. A barba oh

cJ 'Jigode podem tambem selO

,3tingidos ,embora mais ra

:amente do que'o couro ca

:.)elur.o.

O diagn�slico é dos ma.is
faceis pois a molestia é evi

dente aos olhos e ao sin1- -.z,
pels toque. Essa sensação
é pifrticularmen_te- nitida

quando s·e esfrega um fio

de cabelo atacado entr'e os

dedos �olegar e indicador:
18 nodosidades são carac

tE-rísticas.

O prognostico é benigno

serva-se que. o cabelo não,
,

,

cae nem fica quebradiÇJ e

continua a crescer:-normal

mente. A' moles tia, -�ntrl'!::'
tanto, não tratada 1Wde d�l- ,.1:,
rar indefinidamen,t@, pois
não\_tem tendênci!t' á cura

t'spontanea e, por ser con

tagiosa,
.

vai passando de

individuo' 'para individuo,
I

rodend\ ocasionar verda-

ras epidemias fam!!íares e

escolares.
O tratamento é dos ma:s

siIúples:' e consiste em lo

ções s�ponaceas e loções
anti-sépticas (sublimado.
Ilm ou dois por mil ou aci
do salicilico

.

a chico por

cent91. O uso do pente fi
po deve ser

. passa,do 'logo
",m seguida' pois auxiliará,

"'.. .

taml?em, a eliminação dos

nodiulos·. !Po,r' .razõe$ este-
� ;.7 ,'o

'

, icas não é pre'ciso ra-spar

(ompletame!1te Os pel()!\
(máquina �ero) embora se-'

ja aconselhavcl' -Ç4!làndo
possível ( cortar os ,cabelos
hem ·curtos.

.NOTA: - Os ilo$.sos lei

tores' P o d e, r 'ã o solicitar-.

qualquer, conselho eobre o

tratamento d� p�le e cabe-.

lOS ao médico,
.

especialista
Dr. Pires, à rua_Mexico, 31
-- Rio de Janeiro; bastan-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"0 Estado" o mais antigo Diário de Santa Catarina'
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Noticias 'de Cinema.,R,gião Norte: mais
I

TERROR IN A TEXA� , .

- h
' !

'

,

.

-

I h'
'. .

TOWN iZURY' ._ �O,' l':;�,�.-(·i-e·'n15 '·qu".e·
-

mu·· . e-�re's.O novo filme de Stanley Carol Kellyy, irmã de Nancy ,

(Cónt da 2 -,.,.
II '

,I' : o. . a. pagmaKubrick, "GLO'RIA FEITA .l.\elly, entrou para o elen-' Stela Maia. ' A pr�dOm!nâ�c.·ia do, sexo.l·e.,!1c:."
das migraç,óes in�e- f�equência das nascimentos dI:: �dade só

_

no Est�do doDE SANGUE" (Paths' ,-�f II c,o de "TER�OR IN � TE� I .

-': :- .1

masculino e caracteristica '!"lOlC', ressaltando-se a in- ,(lesse sexo. No grupo de 20 Para o sexo mascuhno seGlory); acaba de ser ex l- X AS TOW·N , produção da DepOIS -de demorada via- de tôdas as Unidades que in flllC.�"':l.i- da'maior natalida- ',1 39. anost em 1940, ver.fi- achava em inferioridade nul.ido para a crítica dos Es- Seltzer Film para a United I
g'f'm pelos Estados Unidos, :. gram 3; região Norte. Em de m:'.' culina, neutraliav+a. cava-se pequena diferença méríca : l).as demais Uni-da:tados Unidos que o recebeu Artists, com Ster-ling HáY-' voltou ao nosso convívio, o. 1940, a proporção dos ho- '.eh m.i ior mortalidade. .m favor' do sexo feminino, des, a superioridade mascu-

, "

I
I '

�

"com muitos elogios. O fil- cen no prmcipa papel, sob tenente -Fefnando Brug- mens variava entre o mi- No grupo de idade d·� 'o· "TlH3 �m 1,950 se registra su- iína, dentro dêsse grupo,me da Brvna Productions a direção de Joseph H: Le- : mann Viégas, que em mis- nimo de 5.012 por 10.000 ha- .� 19 anos observa-se, nó. pe rioridade numérica 50S subia de 5.144 por 10. O�O. pra a United Artists foi \VIS. são especail da F.A.E.; vi- bitantes no Pará e o mâxi- conjunto da regiãp tanto em l-omens, em virtude da imi- 1'0, Amazonas a 6.174 por'c rientado pelo produtor .Ia- -o- ,;:.tou as maiores capitais da- mo de 5.526.por'10.00(l �.O 1940 corno em 1950, pequena _:'i'ação recebida. .especia.l- 10.000 em Rondônia. (LB-mes E. Harris, e conta com JAMES CAGNEY E KO- quele país. Território do Acre. Em super ioridadj, masculina, em I :nente' pelos novos 'I'err itô- CE).o seguinte elenco: Kirk li EI. R T MONTGOMERY, -: :_ 1950, o mínimo f,iá um pou- parte causada pela maior dos Federais. N�s.se grupo

�;�i::� ?�r:, �::;�; �:::::::;:::;:�:b'f:�::!:n:,::::::;��:n:��:; :: :.;r:,a�::�:r:,o�����: Od'o--'--r-·---iloor O "80---t�·-a·-sl·-a- ,

�u,����g'm foi feita na :d�'B�I'�I:!;:�,' h::!�"�: :;: ';�.'�a::i�oA;,:t'::i�:� (�:��:;t:�i: ��,v�::;i: J '

"

, ,lJ·' "

"

II I"
,

'

'

____
--0-- última guerra mundial, que reiro, foi fortemente aplau Rondônia, com ,5.669 por r Rec�Rtes pesquisas cien- "A Vida de Sete Cenas", to admirável de matérlas,KINGS GO. FORTH sé cobriu de glóriâ na carn- dida pelo seu talento art isti, '10,000 habitantes. No leon-I tjficas revelam que os ortô- John Dickson Carr, Escri- compondo uma revista :lueEstá prestes a terminar panha do Pacífico. 'James co e as linhas fantasia" iunto regional, 'era de

res têm grande inf'luêue!a .o.r Policial" e "Antevisão va!e a pena ler. O exemplar:l filmagem de "KINGS CO Cagp.ey farâ o papel do aI- que apresentou. 3,096 por 10.0QQ.
Da

v.
ida de cada um de nós. I

da ,�ei�'a Mu�dial ,de Bruxe- de �LTEROSA é_ vendido,FORTH", novo trabalho 'de n.írante, enquanto Robert : :- ALTEROSA, em sua nova ,,"S sao outros títulos que f!IT' todo o Brasil, por 'ape-Frank Sinatra, como ator e Montgomery produzirá e di- A escola de samba, Prote-, As diferenças entre. as ,ti-
edição, "publica interessante c ompõem" o sumário da no- r.as 10 cruzeiros, e a asslaa-d U 'L I f'g" fel t O'idos da Prince a e ta' versas Unidades nas pro- • I ALTEROSA t: d j t' I (24' )

co-pr,r utor, para a mtec 'I Ira o I me, que conta :, S, s com
.1f'tigo sõbre o assunto, mos- va

, ao la o
'

e ara anua
. �umerl)s,Artists. A produção, ,r�ali- com a "cooperação d.a Mari� I �ua . batucada, �um_ ritm� r,orçõe.s compar-ativas dos

Ir-ando a -íntima relação
I

veções 'como "Panorama do r·,de ser obtida mediante aZ;1C!a pela Frank Ross-Eton i nha dos Estado, Unídoé, Ha "erfeIto. Sem dUVIda pOliera dois sexos dependem subs-
existente entre "Odor,'Amol� Mundo", "Foguetes", "1"0- Jt�messa de 220 cruzeiros àPiel ures, temi ainda Tony, c:ez anos que Robert MO!1I ..

I, l'cupar, �est.e ano; pela 2.a tancialmente_ da contrib'!Í-
; F�n tasiaf', Mãs essa é tcs e L��endas"( "?ági'Ilas Sue. Editôra Altero.sa Ltda ,

(' t' N t l' W d '

m '''mer. ('''' na afasl-a,do IC \ez o pnmeIro lugar cão dos movimentos mig'l'a- .

d t
-

d d.l História", "Tapête Má- Caixa Postal 279, Belo H'.)-l:�j;:e�:- :e' g�':n�ee il:;o;t:n- ;kOTlY�OO�\:' '�havendo, -(h�'-'I .

-: ':- .'
.

tórios, n:as n�o�e pode ües-7:;����: (;::t: �:�::::la� l�-(CO", ".o Crime Não CO!tl- iizonte, Minas Gerais, acon':::1 ao lado de Frank Sina-
.

rante ê", ..";c tempo, prodlll.i-I (

Encontra-se êntre
.

nos o
I �'r�zar a mfluencIa .da, m�r- cid qual fazem parte ain'la pensa" 'e muitas outras. l'anhados de nome le ende-tra. No resto,do elenco, ps.; do sho�s para a TV em N0_I.�'ir .. Ra�_ael Luz" m:�lCo 1e-;. ahd.ade, c�mo:o prp�;l �.s� y ::-()l.tage�s, contos, arti- "Trata-se de um coniun- "êço. '

"tã.o L�orá'Dana, Karl SW�:1- ' \'U Iorque
.

c'O'm formado �ue Ira exe�- i
te ex.emplo. e� 1950, ao pIO �os e seções permanen�s, ----

son, Billy Fel1ows, Jacques I
('('r slla� funçoes .nesta eI- [l"rçao masculln� entle os

·:'én�ro da criteriosa seleção' V' d
'- .

Berthe, Lily Valenty, Pete' MDC,US. DA aSMA ÓJdc. '..
I
:1aturais do ,��ra presen�es

de ·a�un.tos que caracted- e'". n·.
.

,e·ar '�e'C I· A C dR' .

-' '- f,m todo o paIS' era de .. '.

J' I ,'.. "" .. i#,.
, ando 1, nn o ee, om-

At.qU. de a••a lo. bronquite ar"
. .

, , . 2[. a "revista da faml. la � - �
..ney BI'ent-, EddI'e Ryde p. ruinam lua sdd.,e enfraqúecem o Comentam que neste ";.3.1'- 1.994 por 10.000 e entre os

!'.,.l'aS)'lel'l'a".
' '.r ' coraçl:o. M.ndaco domina ràptda- . I ',�mente .. cr1Ie., regqlilrtzando II :;aval a turma do "A�a-I

uereanos < natos, de, 5,019Rogers Shermann. Delmer relptraçlo e garantindQ um lona .

_

Daves é o diretor. ,tranquilo de.lCle o primeiro dia. I' hados'" não vão circu lar �. 01' 10:000. Nesta compara-i Compre Mendoc? aindl hoje. NanaI" '_.
,

'

_. "'d
.

�l
'.

--0-- ,aranUa,' Ia lua m-!""__tfll�, cOm fantasias. ";:::.0 flCa ehmma a a m� u-

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

GLO'RIA FEITA .DE

SANGUE

"Música e Polícia,' Nu
ma Briga de Cem Anes "

O melhor e um dos mais frequentagos bars 'da Cidade.
RESTAURANTE RO'SA
Trat.ar á Praça 15 de Nõv! 22, onde o mesmo se en-

.Jntiã.... localisado. '

'''(INE SÃO· PRÓXIMO DOM1NGO
J OS É. ,A ti . U A R D E M'

S:IMONE �·SIGNORET
RAf.YALLONE

_ i

.

I '.

AQUI', NAS "'AREIAS '�mINGUfNJADAS'J
DO. 'DESE'RTOr SE 'DESCOBRIRAM· CINCQ
SEPUlJURAS ANÔNIMAS...

• .. E COME'ÇOU � 1", DfSVENDAR-SE
UM . MISTÉ�IO MAIS �ERJ60S0 QUE
A _.PRÓPRIA MORTE!

UNIY.ERSAL -INTfRNACIONA L
-RlE,H·A'RD WIDMARK

III '

I

1

·llct.
'

.

..

! .

de . _EMILE ZOLIi r
-�-'-.-.-'-

/' apresenla'
DONN·A (INE

," ��.�. '.
;;

R I T Z DIA 20 'ÀS 20 HORAS:
APRESENTAÇÃO DO., (ONJUN�O

.

i
�

'�;;; �$4! �·i�J}
Percussão de, ;;l)lÍslcas_
Folclóricas e,' Eruditas

,REED

.. '

'

,

aui' � -2 O rOluio �n ue _ ! . .a

em '_

.ESPETÁCUlO PROMOVIDO PElOC1UBESOROPTIMISTA
CRS 50rOO -INGRE'SS.OS' À

IRMÃ:�srr
_-�__a-�-� �__·_- -�_-, ��� �_

VENDA .NA
-, - .. :.� ..

II

'*!"___ _ _II( A R J A1 E S DO lU A í
- C,n,,: até 18 ano, -

!��_��AIII!I!I!'!·�P�-'-�·Ê�L�Or��'!t ,S Ã ,O J O S É _ C��s�U��1If��s ,__ ,6 L Ó R I A

DiE'NU'NC1EM' A" 6'E'R'fM(IA�OU A PO.. :1 As 3 e 8

hor.as, .. I M P E: R I A L! As 8 horas .

rI;
As 8 horas

" Paul Christian -

'" ":' , .�,_.. QUf.fôR OBSERV,A .. jJ �ob Hape - Mllly Vltale
i Maureen O'HaraLI�lA A.�lS0A ..

..., 'O'U ,I, UM CORINGA E Lana Turner -

I.DA· M"RUINDO POLTRONAS; . SETE AZES. .

Fernando Lamas �T�c�nfcoto�-.

II(.,JI' .

.

(1_ ��.vistaVision - Technicolor I' _ Cehs,: até 1:4 anos --.

PRAlICANDO NO RfC1NTO DOS. ".;J '. N?progr��a: _ �., i\����!!r:-�E I. .' .

NEMAS .OUTROS A10S (R'MINOSOS Ir V�staVtSlons::;��o J(LpaO

I
- Cens.: ate 14 anos.- I M P É, R I O

QUE ATENTEM (�NIRA � (OMODl- , - Cen"

'":'
5 �o,

- ,R �s � h!r., I,. _.

As ,8 h.orasOAO
.. E, 00 PROPRIO POBlD.'OCO.S·' .

. \,�..

RA�-5� L,.,
, .

f Trevo, How",4 ' Mo"o Serg,.

A G R A D E ( � W i El�abeth Allan Ilka Soares

A 'Em pi r""e s ai 'iHRaYmo�d Massey _. em I O PREÇO DE UMA LUZ AP�G14ADAl' -_ Cens.: ate anos -.'
'

__ ._ ii SETE HOMENS ' i AVENTUJtA
•..iU....a8....��..mi....jU....�..rm�a.SR�moM� ,.

c 'W*

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PARTIU-SI EM 8 PEDACOS O "SPU1NIK I"
.

-

Dis�arado �a Flori�a, �ela Fr�a Aérea �os EE. DD., mai� um foguete tele�irigi�o
!���ii�:��!�5��ib�IOJO-SIf1t,-a�Q�o[PIf(Oõ�õlltMõTVIõ1Izontal, em direção do su- I �

, ,

,
'

deste, seus motores gemeos

�
Co.M APENAS 11 ANOS DE IDADE ESCREV EU A SUA PRIMEIRA POESIA -_ MENOTI'DEL PICCHIA E C A'R L O S

entraram em, ação, deixan- DRUMOND DE ANDRADE, OS DOIS POETAS PRE DILETOS DA JOVEM Po.ETISA CATARlNENSE - HA', EM FLORIANóPO
do um rast?r de' nuvens es- LIS, UMA LAMENTAVEL DISPLÍC�NCIA LITER ARIA - NO B�ASIL, AO"CQNTRARIO DO. QUE MUITOS PENSAM, EXIS-curas no firmamento,

�
TE OPORTUNIDADE PARA OS QUE, REALMEN TE, T:B:M VALOR - OS JORNAIS SÃO MUITO AC ESSíYEIS E O GOV:B:RNO

AS VIAGENS A LUA TEM ,PROCURADO AJUDAR OS NOViOS ATRAV ÉS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO ,- FALA A "O E S TA D O" A
.

POETISA JOSETTE MARrA SCHWOLK, QUE VEIO 'A NOSSA,CAPITAL LANÇAR A "DANSA DAS MUSAS", SEU RECENTE
MOSCOU, 15 (U. P.) -.. ' LIVRO EDITADO EM CURITIBA _

1), prof. C. A.,

Chebotarev,�. Josette Maria Schwolk é uma co-nsagração para uma poetisa JO- mãos Condé, é um exemplo dessa Jnsette realmente é uma poetisa,
9:0 I�stituto 'de. Astronomia jovem poetisa nascida em Join- vem, como ela.

' '

, "afirmação.. ,de real valor haja visto mesmo
1 eorica de Leningrado, de- dIle' mas radicada na vizinha 'l1endo especial admiração, pe- OUTROS / TRABALHOS V lRAO o sucesso de' livraria, em Curi-,
clarou, hoje, ,que-as via- -!CapiÍ:al do Estado do Paraná, los poetas Carlos Drumond de A jovem poetisa Josette Maria tiba, do SIlU livro. ..

gens até' a lua "não são �Com apenas onze anos de idade, Andrade e Menoti Del Pícchia, Schwolk não pretende ficar ape-j, '.
tão fantastícas como pare- � fosette escreveu sua' pr-imei ra éntre mui toa outros nactonals, e nas com a DANSA DAS MUSA� i' -Modesta, bastante reservada
cem. Acho que veremos o

�poeSiª'
e alimentou sempre, anos Byron, entre os estrangeiros E' pensamento seu lançar outros quanto aos tranalhos Josett s re-.

qUi=! est,â, do outro lado' da 1 fio, o desejo de ver rellnido�: não moldou o seu estilo poético trabalhos poéticos, talvêz ainda tardou um pouco a' pub:".a,;:io
lua muito em breve. E�te .ium livro QS seus trabalhos poé- 'em influências das leituras e, no decorrer de 1958, que dárá do seu livro, bvrrlando que es

ánd estaremos mais p€rto ticos. Peraistru e até que. final- , muito pelo centrário, criou Q, seu prosseguimento à �érie de livros têve. durante bastante ten-po ao

,de tornar os cálculos pura- nente, em 1957, viu concrotiza-: próprio estilo e"portanto, se .m- de 'poesias que pretende pub li suas poesias, uma vêz que es

mente teoricos em realída-

�dO
o seu sonho, desde garota na pondo entre i"queles .nesmo que cal'. A DANSA DA.$ MUSAS, �rever para' o público implica

(le". Chebotarev predisse .idade da� �icicle�as ..Enc_olltran- • não acredit::vam na s�a capaci- por exemplo, está sondo muito nisso uma responsabilidade grano

ainda que' o russos serão 30 na so lídâo a msprraçao par,a dade no setor da. poesia .

bem recebido pela crítica, de- de, pois além de constituir' um
Oi) rimeiros sa mandar um escrever, Josette tem consegul-; . Apesar de"radlcad:t em Curí- monstração insofismável de -we' crime lesar os leitores com uma

J' Pt, .

la ão à "130 no campo das musas traba-! t iba, naç esqueceu a SOla te rra

'jlogueOef se,mt tnPlu ,'l.ç , �Ihos que constituem verdadeira e, desta maneira muitas das
ua, ogue e exp ourra ao.. '

chegar à superfície lunar, �fornecendo assim impor
tantes dados. ,Seguir-se-á
um foguete que gi-rará em

torno dá terra e da lua .nu

ma órbita alongada "como
um charuto. Pôr meio da
televisão serão fornecidos
mais dados sôbre a super-

Sabe-Se que tem um raio ficie da lua: Provavelmen
de 40 kms, O "Bomarc ." foi te, tambem não será trípu-
,éesfecl1ado verticalmente de lado. "No tempo oportuno,
sua plataforma, no centrá os vôos, cosmicos serão di
(ie provas de projéteis-fo- -rigidos pelo, nomem" -:-' ��
,guetes, instalado aqui. Su- -acrêsoent_ou. ...

""""�"'''';_'''''''''''rt!l-'-'''''f:SJ;'''''•••''.'''''''.-'..''.��'''''''''''•• ..". ..........� ..

COLUMBUS, 15 (U. P.)
- O primeiro saté®te ar

tificial russo partiu-se em

8 pedaços, antes de cair,
nos primeiros dias do mês,
segundo os cientistas da
Universidade do Estado de
Dhio. O dr. Kraus, diretor
do Radio-telescopio da Uni
versidade, declarou . que a

deslntegração começou, em
dezembro quando 3 f'rag
mentes caíram seguidos.
Entre 1.0 e 5 de janeiro,
tais fragmentos, por sua

vez, começaram a
_ se divi

dir, havendo no dia seis 8
fragmentos .diferentes--ae
gundo o cientista. A 7 de
janeiro, um dos f'ragmen
tos desapareceu. No dia se

guinte, 3 outros tinham de
saparecido e, finàlmente,
no ,dia 10, não havia mais
nenhum, Isto ocorreu 98
dias depois que o satélite
foi

.. lançado ao espaço ex-
tenor. '

falsa obra' de valor deve-se es

crever, notadamente' no domíni�
das musas, sentindo os senti
mentos' .popu lares. Josette Maria
Schwolk, na DANSA DAS MU

SAS,�de repente parou diante da

vida, baixou as pálpebras rendi

das, seus lábios deixaram de sor

rir, e o, seu maior desejo '-é o de
que a DANSA DAS MURAS 'l ve

a cada coração que ama uma :)ar,
cela de felicidade interior. O li
vro em tela está à venda nas li
vrarias - Líder; Gráfica 43 e

RecÕ:ráe._

No ensejo do lançamento da 'exigência do pagamento dos atra-
I anos, às' coisas sindic r.s, cunhe

pedra fundamental da Casa do zados do repouso remunerado 're- cendo-lhe as necess id.idus o rgu
Estivador de 'São Francisco do ferente às horas extraordíuarlas, Ijho-me dessa obra .', na' d e fesn
Sul, o Prefeito Dr. Osmar Cunha o pedido de rápida tramit'ação_ no I dos seus o�je�ivos, que engran
enviou aos trabalhadores daque- Congresso Nacional do projeto I decem a Pátr-ia comum, c .ta .el
le importante pôrto catari nensé que concede a aposentadoria in- sempre na primeira fila dos que
a seguinte mensagem: tegral aos trabalhadores q pedi- I batalham em favôr do tra ba
'''Florianópolis, 14 de [anetro do de nomeação, de médicos pa- ;lhador, sabendo que assim de-

de 1958
,
ra o SAMDU e o IAPET}<}C, etc" fendo os mtexêsses da pl'ÓUI'!:\

Ilmo. Sr" representam uma verdadeiro so- nação:
Presidente do 'Sindicato dos, ma de trabalho idealista que de- Recebam, pois, os estiv id. ...e s

�stivadores ve ser o orgulho do trabalhador de São -�'rancisco do Sul \'I,n-

São Frandsco do Sul francisquens!l, e que de-;e se;�, guardeiros de fato e de dire;to
Senhol' Presidente -- acima de tudo, a bandeil'l e o do progresso nacional, o abraço
Nesta oportunidade em que os símbolo constante d'êsse conju- caloroso e afetivo da cidade p

trab�lhadores de São Fran<Jco gado' de homens de brio e" de co- do povo da Capital catarinl'I!�e
do �ul, se. 1'eimem .para lan('�1' ragem, que sabem lutar pelo que (ass.) OSMAR CU;,\J :,rÂ
a p6dra fundamental de sua Ca- desejam para sí e para O� dias Prefeito Municipal---
sa, atendendo à tradição simbú- vindoufos de seus filhos que, in-
lica ,que representa o esfôrço "r n dubitàvelmente são O futulo de

jugado de Valorosos líderes e de um Brasil m�lhor, auspi,�:ad '

!.ti uma pléiade de trabalha13res pelo trabalho honesto dos he,-

FTl����anló�pG)A����' QU�in�ta�F�etir8a,�16 d�e:��a�nei��O�de,.1�9�8 '�18'�'JTO�SE8TI;li�' í/rt:l�ra;�i:��:�::i';:�:::'::'::��::Ó�i:�:�;'�::o,�f�Lt����,��E:}i��;; :�;'ff!���;��:�É:���:;;:�i
., , com o pensamento �olta<'<) para reah7J!l'r e concretlz.ar as s"as convencidu da J.ust�ça do quo RIO, 15 (V. A.) O presi�.

�

"

' •
o torrão natal, ',dediemdo a Join- 'reinvindicações mais justaq. pretendem.. deseJO, �preso!r;tal'- dente J.K �ntes de panil'' I "

• vi,Il�, por oC.ll.sião �� SolU cente-I Sem dúvida alguma, o tr lLu- lh�_s a mm�a ,S'ohdarledadc 1'. a

I para Belo HorÍzonte rece-'

"IQTA �� iW M�MnDA 11111 pn llUl1llP iR � :::r::��3:F:1:i�'���:: '::::�:�;:!�:I:':�?:'���::::� ����:�d!::;!:::::::,"�::p!:;:. t;Yh:.��,�,'�aç;�':�a��IJ d D" ui/I � ulIa V IJ� bUIV'�1'yIlU li oS ma�os tl.lavrand?, J. cha'>"evo- gen,temente' pelõs seus direitos, gr�sso .Si�di�al, usa�do co.mo ,ar-
'l�essa oc:slao ,

(l C e e �
d OI" Idalino, Fretta,

ca a smforuuc'das faor]"a&, a hra- principalmente notável na COI- mas prIncIpaIs a umao, o ldell1J�' ,governo �ez, �eemente .alieSob a presidência do sr. Celso vem' fazendo, e pelo, seu irrestri, P. e Ivelra -

vura dos 3eus filhos. as cabeças" porapão de São Francisco do RuI mo e o trabalho, para que se cc., !,o aos operarlOs paulIstas
R t d tado Joa to apôio ao Partido. Galdino iVeira - E;liziario J. -.. ,

"'ara qu Po"atam e Iamos pl'esen e o epu -

de Souza.- Waldenlar SI'e'bert loiras e os olhós a�u:�:
que para orgulho de seus ,rle'�- lha os frutos de uma emancipa- '" e ...... s m qua -

quim Fiuza Ramos e o Prefeito Foram eleitos para integrarem UlSl'LlCf:N"IA LITEKAKIA '
.

quer intensão de represalI'a.

t Orlando FI'anc'alac'CI' _ Adol- " "' .. , " bros enviou uma equipe_ de hO- ção econômica que se concr_tlza-' ..

W ld S II r e a () novo Diretório os segulll es '. ,

d- d T'b I Sa emar a es,' rea lZOU-S Muito, embora possua Floria!l.o- mens esclarecidos e ciente� ,:e rá para o orgulho e a '!'ranc!pza (' acor ao o 'rI una u-
12 do correnteem Tubarão gran- ('(,rl'eligionários: fo Machado - Hercilio Zapelini b' t

.

I
'

d ,I 'd T b Ih IhA 'b I T' 'Costa, - - Juvellt,'IIO 'Benedet _ Jose' polis un� aQ1' len e . essenCIIl a SU&S responsabilidades ao 1.0 do nosso querido Esta o e :.' perlOr O ra a o que • es -

de e memorável convenção <lo Dl' nlll a Ol'1'es .

'l'd
.

tI' d' 1" d
.

t.

S I d Y"hl'zonl' _ Manoel .....el·J·o· _'--t'n_ quem se entr�ga as I as In e ,ec- Congresso Sindical de Santa Cli- Brasil. re UZIU O sa ano ,e Vln e
"'.S,D, destinada a eleger o no- Jayme Sá - FrlfncisGo a ga o' U' ". '"

J" t I I
.

d'tr tuais, acha osetté que eXIs c, tarina onde puderam COI.'l bl'i, Ao concluir quero >.!xa tal', no n, cmco ,para eZOI o por
vo DI"I'eto'rio Municipal. - Wenceslau A, dos Santos � tônio Procopio Koening - Enol" " C't I

I'
, - , "

, infelizn.lente, . .nes.ta .apI,a ..um. 11 Ihantismo e com vitória, Impc)r, lançamento, da pedra fundamell- cento. Disse ainda o pn�Ri-Sob intenso entusias'mo par- Duilio Bianchini _:_ Zelindro Da- mi Malaquias de Souza - Pedro
I

�

I t J
João Domin'O'os - Durval Bez _

lamentavel dl'sp IcenCI�, I eranl. as máximas vontades de ECU tal da Casa do Estivador -'1'11"- úente que o .governo nãot )' d a' r i o, os p r e s e n t e s, mi,ani � M,anoel Brígido Costa"
I

'

I 't
. d' . .

I v lo,' �

Ih d h
.' . d d'

-

f" d
. .�

I L'b' m:e ec uals ·e mega,ve a núcleo traba a 01' que, OJP cIsquense, a: e lcaçao, o es ", ,esprestrgllfra,' qualquer de-e n' t r e os q U a i s n ú m e- - Dl' Firmino Cordeiro d05 Albino .,Savi Mondo - vo I e-
d . ,.'

F" I'ato/ - Santal'l'no "'!Ines -- PIl- existem erri glian li' n,umel'O 1:18S, aprovadas, representam uma voz ço o civismo e o alto esplrIto ','Ú cisão de J'ustiça no pa_I's.
'

rosas delegações de todós os dis- :Santos - Tubalcain araco -

., d d'
,

t •
'

P I' A d tl'I'CI'O Antunes Tel·xe.'-Ira - Abel o que é ver a el'ramen e uma pe- uníssona em todo o terr!tór'o bliço do obreiro barriga-v�'""", TEL AVIV, 15 (U. P.) _tritos aclamaram po_r várias Joã'9 ZaboE - au mo
'.

a
..-< d' I' t

-

Cm "

I
.

'\ R d
. M t BI'ess:an':_, Marl'o "'uarezl - na, 5ao IS,P Icen es e �H1.') e barriga-verde. desejando sIrva e a de 10';;;0 O paI's de Galles, de"'rotouvêzes o nome do eminente Se-' :Silva - João o� rIgues ar lllS 'U' •

dA .•
,

I 'eh C b I -

Divino Guare»i' - Luiz João Mí- sabido encarar am a esse cam- A representação junto a cnda avançado dos ideais capal"S de
hOJ'e a Israel por dois a :;;e-nador Nerêu Ra1110s, bem como

,-
,Di ney aves a ra -- -

-po com a devida seriedade c é pôsto de f\scaliza-ção do' ;\1i.,i.- consubstan,ciar' as justas ãsp',I'a-
OS SI'S. -Celso e, Joaquim Ramos, Leopoldo Fir:mino - Manoel na - José G. Soares ':_ Abel Bo-

dA ti ro, na partida internacio-
T· d t P FI' co tega -' Sante)ino Gaspar - João ,em decorrência, esse pro ema

I
tério do 'Trabalho, as vaga3 no çõel! sociais do traoalhado,' na-

cI'onal de elI'ml'nato'I'I'a fIae o Prefeito Waldemar Salles, Aguiar - Ira en es .. an

que Florianópolis 72111 estado ginásio para filhos de openirios I cional. ,

pela 'profícua administração que" - Fernando Ge_novez
- Manoel Martinho Lucio - Waldemar

com a sua viAa literál'b nilO sl'ndl'cal'l'zados grat,úitamentc',',.1 I ,Homens. simples ,e afeito, há Copa do Mundo de Foote-
SaIles - All,gilsto Patrício Ben- )'

b II
to - Me.Iquezedec Eduardo da parada, porém, com c seu de- a .

L A
Silva - José V. dos Santos --

senvolvimento ,retardado, o que

FI I d E d---
BA F ST, 15 (U. P.) -

Antônio Minato -' Edegard Le- não �contece em Cu:'itib�l, onde, Unia-o 'orianopo itana e stu antes ,Alrlanda do Norte venceu

mds _ Arno Francisco de Al- o campo intelectual er,cor.tru a Itália por dois a um das-
guarida'em tod,os os set(,rl!S, e 03 I

(U F E)'
sif.icando-se assim para ,�Sbuquerque Hubbe - Es�u de ' A .

'

Próprios .intelectuais encaram es- fmais da Copa do Munjo'Oliveira Mendo.nça - Antonio '

,

David Filet José Cunha � se desenvol'éim,_ento COlll 111ul�a !la Suecia. nn junho próxi-
Luiz Nandi _ Estevaul Gl'ass�. sex:iedade e, glfàças a isso, ('UI'I- 11'0. COIr. este resultado a

tiba é �hoje w}.Hl Capitál aut.�]!..
N, O T A O ,F I C I A L

ltalia ficou 'diminada 0(,'
ticamente éultwral:-< torneió. O gO<l! do itali i-A M,esa Diretol'a, eleita logo f

.

rt I bem seguida, ficou assim consti- No Brasil n�o se 1;f)(1:3 lJuei-
1 d d 1

nos 01 marca)Ao pe o ra-·

tuida: xar o intelectu(ll de quo núo tem Florianópo is, 6 e janeiro e 958 sileiro Dino da Costa. Na
Para Presidente - Idalino Fretta oportunidade d.ll aparecer, ác�n- I Levamos ao conhecimento dos Estudantes e do Pú- equipe da ltalia jogaram
1.0 Vice Presidente - Dilnéy tua a poetisa J<osettil Mal'i.l l:lch- "blico em geTal; que, ,em virtude do pedido dei interven- ainda, mai,s dois Uruguaios
Chaves Cabral wolk, pois a'o.)contl':'<rio elo que! ção Isolicit,ado pelo e,studante Laércio de Ahne,ida, pre-,

e um 'argentino além do
2,0 Vice Presidente - Waldemar muitoS pe�sam� exist� exc�pdo- '-.

,

.
brasileir() Dino. :

SaIles nal oportunidade para os NOVOS sldente. da UFE, que, 'asSlm US?U das atribuições que RIO, 15 (V. A.) - O pre�
Se,cretário Geral - Orlando Fran quer através' do Ministério da ',lhe são garantidas pelas- Constituições da UFE e da sidente JK partiu hoje pa-

cala�i E\lucação, com', os seus concur-. UCES foi a mesma decl'ietada tendo sido CASSADOS ra Belo Horizonte onde foi
1.0 Secretário - José. Santos so: literári<:s, 4u'ai�da ,dos �or. :OS MANDATOS dos eStudantes Pedro Ditrich Júnior inaugurar a nova barragem
2,0 Secretário � Hercílio Za-, na1S, que naO!'le tem negado li I ' ... C R b d L p' N' 1

' de Pampulha. O presiden-
pelini acolher o intelllctual, de�de que Jose AntOnIO ury, o erto a apa Ires.e Icolau te da República deverá -'e-

1.0 Tesoureiro ,- ,Zelindo Da- êle frisa a jovem poetisa de Apóstolo, pelo fato de· os mesmos não virem

corres-, gressar hoje ainda ao ruo.
i miani Joi�vi1le, realmente tenha val"r. pondendo aos cargos que ocupavam, tendo provocado RIO, 15 (V. A.) - Con-
2,0 Tesoureiro - Adolfo Machado O JORNAL DE LETRAS, dos ir-

a desfiliação EM MASSA dos, Grêmios Estudantís Se- ti31Ua nomiI!al hoje a cota-

cundários desta Capital. De oito (8) grêmios somente' çao .do, cafe n? cent�o rio
,

"

' , mercado do cafe do RIO tie
um (1) tem repvesentante Junto ,a UFE. E, !para sa- .Janeiro.
,nar estas irregularida:des e fazer uma verdade.ira PARIS, 15 (U. P:) - A
UNI.Â!O ESTUDANTIL MUNICIPAL, que realmente França suspendeu hoje
congregue os' secundaristfls florianopolitanos, foi i'10- sUaS negoc!a��,�s para U'll

meada uma .t'unta Governativa que regerá os destinos pact? de mlmlz�de com a

d 'd d ' .r. '

'

ELEIÇA-O I t TUlllZIa. A medIda e um
esta--enb a e ate se :,a2er u� . , ,

" na qua 0-
novo protesto contra gl'es-

dos os 'estudantes terao a oportUnIdade d� votacr e as- são dos rebeldes argelinos
sim escolher os seus legítimos representantes, pois des- que �mata,ram quatorze sol..;,
de a sua' fundàção, em, abril de 1956, até hoje, não S!e dados .franceses h? .dias na

realizou na ,UNIÃO FLORIANOPOLITANA DE ES- irontelra da TU�llzla. Pro-
. - ' d 'd d cedente deste paIS.

T.U?AN�,ES uma elelçao sequer,. ten o esta .en�1 a �, SÃO PAULO. 15 (V. A.)
vlvldo ate agora manobrada por Juntas e maIS Juntas, -� Os dirigentes dos Sin
governativas. .

dicatos dos gráficos, tece
A, Junta Gov;ernativa nomeada pela' UNIÃO. CA- Iões e. metàulrgicos e ou

TARINENSE DE ESTUDANTES SECUNDARIOS tl'as ulll�ades, convocar�m
assembleIa para esta nOIte
a fim de decidir a titude a
&er tomada em face da de
cisão do Tribunal Superior
do T,rabalho que reduziu o
aumento salarial dessas
classes de trabalhadores de
São Paulo de vinte e cinco
para dezoito por cento, A
comissão executiva do, pac
to de unidade sindical pu..
blicou hoje um manifesto
eficial em que protesta
energicamente contra' a re

dução ao aumento salarial.
,

-------

L E IA-

CABO CANAVERAL, 15
'(U. P.) - A Força Aérea
fez disparar. hoje, .o proje-
til-foguete teledirigido,
"Bomarc", do tipo "Ram
jes", O comunicado oficial
da Força Aérea não indi
cou o alcance, nem a aitu
ra atingidos pelo foguete.

NÃO HA' MAU 'TEMPO' PARA
OS S/U P E R - H

I,

,

O' problema das condições metereológ1cas adv,ersas,
desapareceu, .pa'ra a aviação cQmercia1, com a revolucio
nária -adoção do radar - que dá ao pilôto a rota segu:ra
e sem agitaçõés em qualquer tempo, a qualquer hora
do día ou da noite. O ti.po ma� moderno de radar ê o

"weather mapping", da Bendix, que além da viagem
confortável e segura', indeptenden't� <10 tempo, dá. à aero

nave uma perfeita "visão do. terreno, mesmO' C01ll, os )ae

roportos ,encobertos. Este é o tipo de radar utilizad;o pe
los Super - H Constellations, gigantescas aeronave&

que apre!;lentam v!"rsão ape�feiçoada dos· já famos'Os

SÚper-G. Quatro Super - H foram comprados pela
Real, dois dos quais (os de prefixo PP-YSA e PP

YSB) já estão prontOls. Na f(}tograHa,_distribuida pela
�ockheed, ve-se () YSB, com o alojamento do radar à
fvente da cabina de pilotagem. Note-se ao fundo, como

• o tanque adicional da ponta da asa torna minúsculo o

técnico! Os Super�H serao utilizados.,. para um serviço
de turisnro de luxo, nas linh.als internacionais da Real.

....:."""'��,�,�-

PR I M:E I'�O S
RIO, 15 (V.A.) - Br"t,,;i':', I!a pedreira Queima Le�l)l,

lía tem pirolusi_to (oxido de :::ituada-no lugar conhecido
manganês), além de talco, pelo nom!:!, de Fazenda So
ilmenita, bauxita e out"ros hradiIiho, que está forl1.e
minerais, descobriram os rendo pedra para as obras
técnicos da. Divisão de G�o� da Novacap (Palacio da Al
icgia do Departamento de vorada e Hotel de Turismo)
Produção Mineral, qUe em e para as da ,fundação da
breve deverão publicar uma Casa Popular. As amostras

carta geológica dos terrenos l'olhidas relativamente gran

d,a nossa Capital. rlef:J, fazem antever a possi-
bilidade de existencia na

Nas éascalheiras feitas l'egião,�de depositos aluvio
'I"ara emp'rego no revesti- nais desse titanato ferroso,
mento das estradas de roda- . bá.sico na fabrieação de
gem da região os técnicos aços finos, eéonomicamente
encontraram' o éristal da exploráveis. Também a pre
rocha hialino. matéria p,ri- sença de nódulos de latel'ita,
ma indispensavel no campo já em evolução para a bau
da óptica, na fabricação ue xita-; faz suppr na opinião
instrumentos de raaar e de dos técnicos ireferidos, que
l�;rga aplicação na indus(ria existem nos' arredores de
eletrônica. ,Brasilia ,consideráve;s re-

A ilmenita joi enéontrada servas dêsse"--minério,' com
dentro da area de Brasília, alto teor de a,lumínio.

está assim constituida:
Presidente: Laércio Aimeida ....::.... Vice Presidente:

Waldyr, Pedro Del Prá Netto - Sec. Geral: IapoIle1.
Soares de, Araújo - 1.0 SecretáriO': Aloisio Piazza -

Tesoureiro Geral: Amauri Guedert.
Diante do acimà €:xposto, somente êstes estudantes

podem tratar de interêsse da UFE, ficando terminan

temente proibido mais alguém fazer 'U1S0 do nome da

"

" -.;
,fi

ASSINE-
DIVULGUE-

"/ .,.

DE, (� L A R, A . çt Ã O
DECLARO, AOS MEUS CORREbIGrONARIOS E:
AMIGOS, QUE DEIXO DEFINITIVAMENTE, AS
FILEIRAS DO PARTIDO. SOCIAL PROGRES-
'SISTA, DESEJANDO AO MESMO TEMPO AOS

- AMIGOS QUE FICAM QUE LUTEM PELO BOM
EXITO DO-·PARTIDO. :

Prof. ABEL DE SIQUEIRA FURTADO'

mesma. _

Esperando contar com o apôio dos, estudantes, da
Impvensa e' do povo em geral, como até: .agora temqs ti-

�o, apresentamos as nossas .

, SAUDAÇOES' ESTUDANTIS
Waldyr P. Del Prá Netto

'

Presidente eni Exercício
/ •

�

-Aloisio Piazza
Secretário

-�' ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


