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;... O B.·osil· servirá de: séde. ao COi FAO é FISI anunciou à hraaí lef ra -que ellte'Vê. presente todos, os países da �omul\idade sibilidadts 'de arcar com ali res- 'eira _ fol"a por nÓIjI apresenta- Nações Unidas, como a FAO, o

li SeJilináTio Interamericano de. imprensa o prof, José Salvador ao primeiro certame do gênero conttnental, estudande-se e pro.! nonsabjhdade's do' (uturo, I da. visando efetivar a segunda FISI e a UNESCO, se )ronti!'.
Alimentação e Nutrição, a .rea- Julianelli, sup"rintendente da, realizado Bogotá de 27 p.p, a 8 curando-se, com o. maior ínterês- I Uma tese brasileira foi apro·. reunião do gênero em nosso país. caram a apoiar nossa sugestão,
'izar-se no fim do ano vindouro, I Campanha Nacional de Merenda do corre�te. Ao �Iudido conclave �e, o encontro dos, n.'ei�s �ue ve-

.

vada- por ·u.na�i'm'da�e -: sali�n. ; Para tanto, já somos os píonel- que foi ap�ovada una"ime?,�n!e
sob· o alto· patrocínio da UNES- Escolar e chefe da

.

delegação compare.ceram representações de nham a oferecer a Infânela poso tou o chefe da delegaçao brasl· .

ros em um serviço nacionai de pelo plenâr!o do 1.0 Semínâelo

_____ ...-l..
.

complementação alimentar para Inter-americano de 'Alimentação

A L
.

M' DIESEL
'

escolares ele Ilível elementar. A· e Nutrição, Outra sugestio n08-

UZ" e os o t-o re .5 « I, -,
.

� ,» n�sa Campa'nha de 'Mere�da, sa, no .sen�ido de. s�;d.ar, o. má-
_

'
'_ alíâs, recebeu os louvores de eg. xímo de ajuda ao. magíatêrto de

p'ecialistas famosos no continen- gráu elementar, visando seu

S h "PIFAMENTO" IM h d U
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I
te, que vem acompanhando com censtante

.

aperfeiçoamento no

e ouver na ln a a sina e u ara0, elcurl ao na ce._ a uma reso D- grande Interêsse ° desenvolvl- campo de Nutrição, foi também
,

I
mento rápido de nossos progra· aprovada pelo certame por una-

ça-o UnaAnllm'8' . do'r nGENE:RA'IS" da elelrl'cl1dade
:1 população sofrendo. va é morte, I mas. de atendísnento, As entída- nimidade, concluiu o pr()j�. Jo..é

�
A 'luz é vida, enquanto li tre- i � Capita!. não pode parar. des Iigad�s.à Organização ctal!l �Hlvador JlIlianelli.
----�--------��----------------------------------------------------

;�t':fat��:: �:��:l�:��ri::::���n�:!= i �/��1:�1�2�0 :;pti�;�:I:������ea�::�� ��;�n::l��;�F;:�����:l':ê::ev::�:� lm�jla- au'1'0800l'lla a�'m" I·O-listra' t� IlIva par'a osComo -se sabe aquele conjun- tu ra dos acontecimentos são pis- ás escuras. 'Livl'C�I;os Deus de
. ."

.

to está pm�ado: Não funciona, tões que não tocam, só poderia mais êste mal!
'.

.

11:;;:':stl���i:,� os "pistões estão �:r p:'�:��a �����c::C�::, o!a��:�:�: Ci� C���;I�:a od:u�úr:áf�l.;��S�I��
.,

.

. ..' _"'. �
, Tudo feitó para _ pô-los em A medida tomada, parece-nos, C· noite enquanto não sé elimina .

-

I carater local, que sejam re- compreendendo algumas sos Extr';ordinários';" à reí-
móvlmento. Todos os esforços, cabível pois, qunlquer reparo que a caus�? .

.

.

iR'
-

� ·os
prçdutívas e a atualização subdívísões; tendo tratado tura de um plano analttíeo

l�sultal'all1 completamente inúteis venha � ser feito aqui, dará en- 'A cidade completamente para-

muni "I' I
das taxa d t

.

das obras mais necessárias das obras' a serem. feitas e à
Pê ri tos e técnicos do Rio e sêjo á Fábrica culpar os nos- da,: faltando luz e fÔl'ç.a' de erner- ,., 'te'n'cão- dSe' ese,cruvsiÇoelso peU,mblaincOu.,,�, (' t I h

-

. �
_

" agua, esgo o,' esco as, OS- organização de um serviço
Pôrto Alegre aqui esti vram para sos técnicos. A decisâo unânime gôncia que seriam fo rnecldns pe-.

. ". .visando' manter as justas pitais, fomentos à produ- que faça _
um sistema uni-

VC,l"!'j'I'c'al'el'll o' F"ENo'"'ENO. e dc·fe11siva dos nossos generais lo conjunto "Diesel'" sem fun- _
,-

t.
. ,

m
....

. _remuneraço_es e gar'an las ção industria primária, pes- f t t
Mistério. Mistério que conti- de eletricidade, assim, .parece- clonarnento ? , '

orme para a es ru ura e

nua pOl'que, a douta comissão nos certa, tal decisão vem. colo- Não sabemos de outra medida
. aos. investimentos assim tan-. quisas cientificas e abaste- contabilidade dos orC(amen-

dos' engenheiro da luz dscidiu cal" a Capital, suas índustrtas; ou outras medida� tomadas, mas, I Re.conhecendo que a auto- çados. A integração dos con- cimento) e recomendado o tos municipais. Uma comís

.por uuanim idade não' permitir seu comércio e os esfolados co n- é de- se prever nue os responsá- nomla municipal depende' tribuintes na sistemática de 'estabelecimento de uma es- são especial foi sugerida pa

concêrtos ou lJep:al'os, antes que s um i do res de luz e fôrça em con- yeis as tenha�' tomado, aprcs-
I
e�senci�lmente dos recursos

. fis?ali�ação da arl'ecad��ãD ca�a real das obras
.
ínadíá- ra se conseguir uma infor

chegu.em áquela E-stação, os res- diçõ,,'s de sof'rercm iminentes sande a vinda do salvador que' fInanceiros. de que o� Go-�" (pnnclpio. pO,sto em pra�lCa veiS.' �ara que -tal. se efetue, mação completa acerca da

ponsiriéis 'Pela -venda dos refêl·j- p'rejuízos, àesdé que haja qual- virá puru livl'armo,s .de tantos e ,vernos 10c3;IS possam dlsppr, (ne�ta capital p�la PrefeItu- os palses d� . .?ontInente de- contabilidade de todos os

dos motores que' nêste caso se- quer defeito técnico ou surja um tantos males que se· prenunciam . sem necessidade de auxlllOs ra, . com pl'emlOs par� rJS verao organizar centros de mUnlClPIOS da Ame'rica. Na

ria u'ma CO�lpànhia Alemã.
'

imprevisto na Usina de· Tubarão I além de tan'tos outros que ve� de outras ésferas de admi-I contribuintes) foi também estudos e planejamento, com parte geral, foi recomenda-
.

. , - '" . - � � . ,

I nistração,
o relator "adhoc" I focalizada

e devidamente vistas a 'problelllas regi0- do o inicio de gestões com

MAIS ANTI GO DIARIO DE SANTA CA TARINA - N.o 1 3 4 6 5 do tema oficial numero um' debatida, sendo considerada nais, f<acilitando a solução a Escola de� Estudos Hispa-
.. .... -.

' intitulado "Finanças Publi- I po�to 'essencial pata a 'per- de casos gerais. no-Americanos de Sevilha,
............,.�,...

. . .... ..... ··,.·.··:;::.;.·:...· ....··,..,·:···.·,·.:<,·w:··w/.<-:·.·.··....' .... :::��:
. ·'w·,··,······.. .... .

eas", da VII Reunião do ,.m-anente atualização dome-' Espanha, visando recopilàr
Congresso Interamericano rcânísmo, tributário. . I No item. "d", a, análise so.! 'e comentar as disposições
de Municipios, sr. Lirenzo' A. parte "c" do tema um, bre o planejamento de obras legais contidas nas l�is das
Fernandez (Brasil), reco·' que cuidou da coordenação e de orçamentos plurienais Indias, cédulas reais e de
mendou e o plenário apro- .

entrs as diversas esferas em foi. muito minuciosa, consi- mais códigos e dOcumentos
vou na integ:fa, a efetiva- rElI�ção com as propriedades derando-se quatro recomen- coloniais e a publicação qos
ção em todo o continente "<le gastos para a realização dações, ligadas à criação de ,antecedentes históricos das
dos I'<eguintes princiPios.: a) J de serviços PU.bliCOS, foi di- um capitulo orçamentário origens' e heráldica de todas
autonomia politica' para a vidida em cinco partes, chamado "Gastos e Recur- as comunas do continente.

���:���lo�t�uJ1�m.��::��:i��,·-I--a'·I·Cu'l·tura e-o preço'0 -d s- t;ERENTE' DOMINGOS F. DE AQUINv tes de receita. e, paralela- I
-

.
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�) :��';�;;�n�;:';:: seus. PriUC IPa rs pro utos .

;:. � peito ·aos pI:ob.lemas de cons:.�. . .

Continua franqueada ao sim o seja porque o ovo .de-· As maiores c�ações p.m

ta�te .ape�feIçoamento. da_ público .em geral, e intensa- . ve ter um lugar de relêvo na
I
1940 ocorriam em :J.oinville

:. RENATO BARBOSA parte. variável; jeton de presença·e je- .1�gls�açao fiscal � a racl0n.�-l mente visita<!_a, a XXII Ex-
1
alimentação, 'recomendando: (Cr$ 6,00), Sãe Fr'anci$co do

_ � O Governador do Estado remeteu ao ton de ausência; ajudas de custo, etc. hzaçao dos serviços pubu-·· pos�ção Avícola, promovid!'. os' nu�ricio:nistà.s, que cad:t 'I Sul (Cr$ 6,00), Lages .

< Legislativo ã proposta orçamentáría pa- etc.). �os, d,: mpdo ,a tornar �s }leIa Associação Catarines.e pessoa deve comer, p�lo mc-. (Cr$ 5,30) e Laguna ,

.

.. ra 1959, já aprovada, com um déficit de E tudo isso acontece em uma quagra onu� fiscaIS malS equitatl- de Avicultura. nos, ·um ,ôvo c,iiàriamente. - I (Cr$.4,80), sendo qij.e as me-

� maIs de 186 milhões. A situação ·deficitá·. trágica, em que vemos a população nas
vos para os contribuintes. A , Achamos -oportuno' focali- Quanto a utilidáde nutri- rnores "residiam nas cidades

'" ria vem do govêrno Irineu. Bornhausen, ruas, não em manifestações comunistas, se�Ulr, aprovou. 0, ?oI_1gresso zar, ,nesta semana avícola cional basta citar a opinião de Joaçaba (Cr$ 2.30), Por-
., como consequência da desordem dalnfla·- más exigindo remédio aos responsáveís o IncentIvo de InIClatIvas de da tradicional. associação, abalizada de Dante Cost'l., to União (Cr$ 2,30), Con·

� .çãci .em que' ingressava o processo econô- para a fome que ronda ·os lares. No Bra-

L O
-

os .pi;eços que as aves e os autor de Bases da Alimenta- córdia ('Cr$ 2,40) e Itaiópo- h ,

.. mico-financéiro ..�eral: Nada mais expU- sil, é vezo antigo acobertar-se a inca-
.

T T •
. ovos obtiveram,. nestes úl- ção Racional onde salienta' lis (Cr$ 2,40).

· � cável, ná con}unttirá,-quê orçámehto déii-' 'pacldade administrativa com -0-:- simplis- _.. timos anos, em território ca- que "si fôsse possível -for- Após dezessete anos, isto

t citários. Pela acentuada desord'em de sua mo idiota do surto comunista. Mas nem I.'d''er naC··,IOnalllsta ...

tadnense, :"'í
mar' um grupo de alimentos é, em 1957, os maiores pre-

-. caixá não poderia o governador de então tudo é comunismo. Porque há estoma- Em .11f62,·0 dr .•.J:oão Ri·- CJ»e possuíssem quasl tudo, ços vigoravam .em Itajal
ser responsabilizado.. Trabalhado, em gos v�sios, sem persp_ectivas de melhores ','

.

beiro eida, . ece.mep. 6t
.

os fiWiaIJi... 1Ull.P co (Cr$ 93.a.0,) Çorleães "; ,

. g»ande,.;p,3,I.(tç, pela .:vaidade,. e,' ainda, P.e- _ .dias: ll: claro. que. a. massa ignorant!!',�!;WiM' _�II�elll, p�l' oc�iã�o �n �s$a� ' ...

- '�a, .

c:fjit,_.
.

t-mtt�:<ll� '.,.t!f (Ç'i�.;.9�. 'Ij}ucas· ..

la "flàgral1te Q,ésattHIJiz�Ção .. de. m�téria.· plora41!nã,._ ..miséria, ,;p�IC1. 'm�siâ �)�J?'IIt!i�� 11.;!ffri'��Í)f".9:'0,' :na. téD�"�' .

1'.f1
. � �'Í:cÇaroono", ,-_

. (P'sÂ" 9o,ô4cH. ,:�mquatito (jU')
tãu, complexà, g·ST .. 'ItHteu ;a-ó�lffiúfsen-"'"-h10 de taIS<>:S ap6srolosJ�à eSqUWá>'e-'� ��I$J; .�"df,t'���<lIiWtf.�Ac.'cid .'. i(j�" ·1í�ja"',l t:fih.a�'d�s�5l1n'àl�;Mftês��tl- os hienõfêl- ocdrriam' i3!n
transmitiu' o govêrno em aparente' si- samparada e aflita, deriva em demanda ;;llgUlnt� telegrama - FIo nópolis,· ressaltavá. qúê'· zôes- responsá-veis- por êste Seara (Cr$ ..35,00), .Concór-
tuação de equilíbrio. A verdade, p-Qrém, c:la pedra- filosofal em um sentido de 80- (;g:J�::AL ���.T

� PALAClO .cabra á'ca(ia habitante, na-- sub-consum� é, §em dúV'id�, dia (Cr$ 4Ó,00) e Pap3;nduva
era ulli

.

pouco diferente, porque, sob � lução extrema, que, aliás, desconhece. AO GRANnE LlDER NACIONA. 9uel� . te�po, 1/10 de. QVO o .preço mUlta vez astrono- (Cr$ 40,00) :.

'<
quimica contabilística- de' saldos, lavra- LISTA DEPOSITARIO NOSSÃS -pí}r.�ht. ..' .

mICO e que. tor�a o expl�n:-. ,Os o,,:,os nao fugiram á

\ va assustadora crise financeira, da qual, ARDJi:NTES ESPERANCAS FU.
. HOJe, de,corrulos 98 ano�, elido produto Inacessivel a regra. E ? �ue veremos em

I leviana, fria e calculadamente, se pas- A oposi<,úo' parlamentar (PSD-PRP), TUKO ,BRASIL 'INDEPENDENTE :�.:p�nora�a:p�)Uco se mod.l- gral}de .n:essa. _

( I nossa prOXlma edição .

.; sou a ati:ibuír .a culpa inteira á alegada na inf�ênut'. suposiJ:�5,o de que o Governa- UHtE TUTELAS AUENIG�� 'hum. Em med�a" �ada hab�- A ,deflcle.nte educaçao do
" __ '_o

f ausência de vocação administrativa do dM do Est:ldo estava realmente empe- NAS NOSSOS MAIS SINCEROS _t_ant� do .terrltorlO c,atarl- povo, l?anlfestada p�lo .d�"-l O MAIS JOVEM
· � desafortunado Governador Jorge Lacer- nhudo. no [l;radual abrandamenj.o do VOTOS SAlJDE FELICIDADES nense, conliome,

.

em nossQs coqheClmento dos prlnclpws ; ..

I da. déficit, não hesitou, a 'serviço dQ bem JUNTO SRUS E Á SERVIÇO! dias, 77 ovos por ano, ou se:.. básicos da ciência alimen-I P'REFErrO
· \ comun, em se 'encaminhar ao roteiro l'ATlnA {;OMUl\[ pt· ·jam {f,21' de ovo por dia.·O .tar, é outr!> fator co-res- BELO HORIZONTE, 17 (VA)
·t Éste, um ·pouco. por timidês tempera- tr��ado pel.o Executivo. Estudou, detida- Se"uem-se as assinaturas dos consumo diário "per capita" pomável por êste baixo ·ín-·

.

A'd d d S- D' d
$ mental, mas muito por ironía, ao ter mente, a propostá orçamentária. Apre- SI·S.·Arlindo GOllilin Nilson Gon- }Hslhorou assim, em reIa- dic.e._ de .consumo.·

- Cl a c e ao ommgos o

· <
.

oportunidade 'de sé refedr publicamen- sentou inúmeras emendas; que, supri-' din 'J.'·úlio ,CoIlIHn :4.1<10 Rib�iro 'ção ao longínquo 1862, a in-
' O que mais se acentua, Prata. sé,,, de um munic:ipio de

i te, ao. estado em que recebêra o erário, mindo verbas provadamente desneces- l.eil�·nteC(·Ol·onel' C�sta Lino Nàl� significân'Cia de 0,11. Acrc- f'uando se revive o passado. 25 mil habitantes, escolheu para

t fêlo' em termos vagos e imprecisos, de sárias, ou iQjustificáveis, se áceitas, me- dy 'SilVeira, Presidente da 'UCF:..., ditamos que êste "consumo são os preços das mercado- pl'eieito im;nicipal Um jovem aca-

S .sorte a não permitir ao homem-comum lhorariam um�pouco 1> q}ladl'o financei- Vereador Dib Cherem Pl'of. Jo-' allu'rente'" que é usado com rias. (Iêmico de .21 'anos de
.

I d

.; fie certificar da realidade financeira do ro para. o ano próximo. Mas, infelizmen- �é Boseo, 01'. Rinaldo � Fel<1mann .. certa ,r.eserva no método eg- :, Segundo Cita a Revista .

)( II e·,

�. Estudo. A oposiçã� _parlamentar, essa, te, pelo visto, não existia -sinceridade Vet>eadol' Alltonio. Apóstolo De� tatístico, não esteja muito' Catarinense, uma galinha,' sen(�o êste, com tôdJl a pl'obabi-

deblateráva, gritava, protestava e pro- nos temores do Governador do Estado, lutado. Estadual Orlando Bêrtoli distanciado d�· '�consumo' lá pelo ano de 1795, custa- lidade,' o m::lis jovem chefe .e·xe-

.' curava obst.ruír o descalabro, e'sba,rran-' pois a própl'ia bancada situacionista VE'l'frador Alves Ribei'ro ll, mai� â!a�".
. t va 120 reis !lue . -correspoJ:}- c.titivo do 'Bi'asi)'

( do, entretanto, na muralha cHinesa. do (UDN-PSP-PDC), cOln o alheiam:ento do 114 assinaturas. .
� E é contrIstador qUê as· ,!:Iem, hoje.a.Cr$ 0,12, sendo Trata-se de Paulino Cicero de.

terrível'voto de desempàte, sempre muito PTB, derrotou tôdas as emendas referi- . '.'
, 'ue, quando' gorda, !:alcan- Vascollc()·los, estuclante nesta 'Ca-

���es t��i�:?ég��é ;1.��u��yU�eS ���1���: gt:�. �l�ã�s�:;il1��indn�t���à�����: ����; No Brasil o Vice-Presidente da KA'ISER 'ça��1 o lfr3,çoo d�r�:� O'�édiO pital, onde cursa o quarto ano
-

, éf'meio, -. juízes equiparados a ,desem- do govêrno, porque; Se a houvesse, é i de uma galinha, no. Estado, da F(\culdadc de Direito da U.

bal'gadore,s mas sem os ônus a êstes im- óbvio que os governistas não despreza-
. ....

! era de quatro cruzeiros, 'su- M.G. Foi êle lançado pelo PSD,
postos -, e ·sem lhes ser exigido, para o riam; frontalmente, 'o apêlo 'do 'Exectití- bindo

-.

depois, assustadora-
.

sendo depois apoiado pC'la UDN,'
respectivo provimento, exame algum. VOo A não se admitir' esta hipótese,' te- , mente, para atingir Cr$. . . .. PR e PTB. Como pretende coI1-
Nem mesmo de sangue... riamos de chegar a conclusão diferente: 19,2u em 1951, e 57,20 em 1

_ a· de que essas fôrças parlamentares 1956. No ano passado, o pre-.-
c uir o seu curso, Paulino só to-

O Sr. Heriberto Hülse, ainda sensi- estariam se opondo ao Governador. Si ço médio, no Estado foi de morá posse em fins 0'0 próximo

bilizado com a tragédia 'imensurável, d<l. S. Exa. tivesse traçado rumo aos depu- Cr$ 65,30.
quâl lhe decorreu,

-

há cinco' meses, a tados de sua m'J.lsinada - coligação; fa·
investidura na Chefia do aovêrno, re- l'-'lvln flauela linguagem 'dura e'Jranca,
solveu deSvendar o sudário, esclarecendo com que se habituou, de velha data, q

que o déficit, verificado no encaminha- 1110nOWrmr, no trsto com os quase-mar-
menta da proposta anua, tivéra comêço, CO'ln,lÍs de suas min:ls de carvão, . teria

_
Inforp1a o Serviço de I�- Uniuos. A bolsa compreende

em sua espiral, não na administração conséguido cobertm:a· pata aliviar um formaçoes d�s Estados Um- um ano de estudo e expe-
Jorge Lacerda, mas na do Sr. Irineu Bor- poúeo.o déficit, contando aindá, pam dos (USIS), que, em coope- riência numa. escola secun-

nhauscn. Sem se preocupar' com a pin� t:lI.1to, com o \alto espíri'o público da r�ção _

com o "American - dária norte-americàna.· Pa-
ta de estàdlsta da República, o Gover- ..aliança' oposicionista (PSD-PRP). Eu Fleld Service - Internatio- ra maior contacto com os

nador -descreveu, no documento encami·- não mu filiado a. partido algum. Desejo nal Scho.larship", o Insti- costumes locais, os bolsistas
nhado ao Legislativo, a verdade inteira mesmo, com a maior sinceridade, a ex- tuto Brasil-Estados Unidos residirão em casas de famí-
das financas públicas. Para a elimina- tinção dos partidos políticos que arreben- -. estú recebendo . inscnçoes lias cuidados.amente selecio-'
ção .do déficit, rio decorrer do próximo tam como cogumelos, de norte a sul. Pre' Recém-chegado doli Es4dos llni- .H,io ao nll8&� pais ·ii��. �onh�er de estudantes secundár�os nadas.'

ano financeiro, e no empenhO de orça- pararíamos, 'assim, uma estruturação ·dos encqnka-se ellt' SÍio PaulI) o �.·�pel't'o 'o. 'griú .. dê cleaenvalvi-

mento equilibrado para 1960, S. Exa.. político-classista. á base de diferente .S�.' J,0l\ql,lin f. Retl!l, .'Vice.Pr4l1l1- illento de nona indúlI,nlll; - e p�� - :)?..o1.s.a�s,., n_?§" Estados
. Os. candidatos deverão

vem to�ando medidas dribticas e enér- concepção partidária, no sentido de unl- dente da Kais8r Íllduattiell Cor-' ,particu�MI\ente ... �lI,!Iústri� a�- Unidos com a duraçao de'
.

compl·e.el1der o inglês e se

gicas, no varejo administrativo, supri- dade.;;- e de conquistas corporativistall. poration_, de Oákl-and, Califórnia, tolMbili,ltlca 811clÓ&al, __do !lós- um ano, Poderão candida- expressarem com certa faci-
mindo, - ao que me informam -, ai- Eis porque minha crítica de homem de organização 'inciulltdal ee.. rami- lIellê -- WilIya·Onrland do. ·8ra- tar-Ee jov�ns de- 'ambos' o lidad,')

-

'nêsse idioma. Os in-
guns lugar�s de Serven. tes em gru.pos es- imprensa se explica como depóimento ticações por todo o "1ftllAdo

.

ClIle sil.· ."

... :.. 1 t d d
.

• sex-os', 'enli"1'e- €) a 18 anos. I
eressa os evem. procurar

colares. Ao mesmo tempo' em que se pl'.,ra dias futuros, acrescentané;lo á faixa mantém como -subsidlárias fir.· .• '.

. ...... K .
.

NA .

.

.. . ,.... .... , '.
. .: .

,
... com urgencla o Instituto

sangram. classes humílimas, a título (lc de independência. em que me sitúo, n.o
" mas"" impo,tanda de alser En-

.' F01�,. o Sr. JOl).qum F:. O .objetIvo dessas bolsas e BrasihEst�dos Unidos, à rua

economia, os deputados estaduais au- comentário de hO.le,o apreço que de.mim :'Igh,eers,�Willys Motors, Kaise'r ReIS e é'sposa no ��roporto de '�_ull.le�ta.;. ,a compreensãe Felipe Schmidt,'no 2, la an

mentam os proprios subsídios de 36 pa- faz .iús prezado amigo, guindado á Che- \ i Steel Kaiser
.

Aluniinum & Che· .C.ongonhns,.!ogO apos te'rem des- 'lntel'na"llonaI própol'cipnan- dar, em 'Florianópolis, pois
ra cêrca d'.! 60 mil cruzeiros (parte, fixa; ,fia do Govêrno.

.

. � mical e Permanent, Cement, en- CJdo do aVl�o que s .tI·ouxe dos do aos jovens um melhor co- os exames terão início ain-'
._,.....-.....-.....-_......�.-..-...._._..........-.-......_....-_..-.•_.._......._..•�...... ·· ..... ·--·_.....__-_·.·.-w·_·�·.....-..:-..•_..."-.__•.-....•_..- tre outras. O ilustre v-..itllnte Estados Umdo>:. �nhe.�imento dos Estados da êste lnês.

o trasil

.i,1lltln:OR: RUBENS DE A flRUDA RAMOS

ano.

'BOLSAS DE ESTUDOS PARA OS EEiUU.

FERNANDO SOUTO .MAIOR'·
Parece que ainda .

ouço o chõrÓ 'd�sesperadQ
do gado inugindo na terra sêca: do rmfu, Nordes
te, secundado pelos pinicados das vi�las em fu

neral pelo dantesco drama .. que ah se renova

constanteme,nte, e /1 voz amargurada dos reP!l�
�,;stas que cantam noite a d�ntro sob a luz pah:
da da lua, enquanto as árvores, transformada:;'
em espeCtros, são braços levantados em prece a1l3

. céus, ou pendéndo para a terra, escutando Õ som

surdo das alpercatas 'de co�ro crU sôbre o chão
quente como se fôsse ó gen.ndo da, terra' agoni
zante. AS' quixabeir.as e os' 'perelros a'illatih.ecen
do sem orvalho, porque ;'os setúi" oihos secaram,

�úas lágrimas se foram ante, o.s raio§ caustican-
tes do sol. abrasador, surgindo, aqui e aU, os

enormes mandacarús, cadáveres da terra qu�
orreu. O ciciar manso dOI! r1.os e dos riachos,
esaJjla:rec�u!- � em. I3CU l\lSIloJ.' a,�a:t'eQ� "Cl.1'�1a,

minhtiteriCi/
lágrimas cristalizadas dos retirantes que afí dei-
:l!am cair &u,as derradeiras dôres em demanda a
munçlos estranhos e traiçoeiros, em que a pro
paganda pLgcando no,s luminosos se transfor
ma, ora em gargalhadQ.!l de ironia pelo bando
esfomeado �e maltrapilho,' ora' Das dúvidas que
piscam' no Intimo de SUas almas' 'num misto de'

. ep.perança. e de possíveis desilu�ões. Desiludido,'
11 retirante deixa o "Pau de Arara" e arcado
.s.ob o pêso da 'rêde,

,

do filhinho
.

qUi! éhora �
\

"papai, me dê .um pão" - do borná,l com ta'1'1-
nha de mandioti!- e carne sêca. de bode: vasa.'
pela cidade grande e, repent1namente, 'Volta,

t>motivamentet à sua ter-ra
�

distante, escuta Q

pinicadq'f chei�. de angústia das violas que cho-
1 am long�,' enquanto êle, retirante transforma
.d.o em pária, .cl\E>I.'a no asfalto quente a dôr que
o erívQI�e e o aniqUila. PareCe 'sentil: o cheiro

.

bom das qui:x:abeir�, ami�as e
_

dos pereiros con-

fidentes. d.e suas mágoas.. •
,

..
<

Mas, distante daquele Nórdeste onde ��8.!I� .

cí, ouvindo ati canções <le - guerra do bandO. de
Lampeáo., ,peJ;.COl'rendo as-

. 'eatr�at verinélhàs
,que guardaIJl' viv@ltlente as.. r�dac;ões 4,?s en·

tre'\lel'08 medoaJaos onde as . tocatas délxaram
mn �d� pelQ�i _ IOlQl\ql, aedfllt4t'. Qe ,,��

gne e "cabras" com o e.$tÔmago dando nó de fo
me, vejo que· gente distante e bôa está com Q

. olhar �ixo no dram(1. que se'. desenrola no meu

Nordeste, e acompanha a tragédia dos que mor
rem de fome e de sêde, sepultados na' beira da
Contra-Sêca, assinalados por uma cruz rústicà
de angico. 'Dos Estados Unidos veio a solidarie
dade humana de que tanto carece o retirante
nordestino, cansado da' vida, das lutas' enfren
tnâas em desigualdade de condições 'çom a Na
híreza ma4rasta. Tio Sam está pr�sente naque
le duelo sangrento do ho�em contra a terra,
naquel,: mu�do onae nascl," sentindo o cheiro
d.�s qUlxabeIras, comendQ l!mbú com leite, ouVIndo a voz tristonha dq bOladeiro cantando en
quant? . ve� tangendo

.

gado desfalc$do pelasrezes que fi�a�am sem vfda, fumando ciganofeito d� �alllaJ '1i� milho com fumo ClIenrolado"
h. (Cqntinlta n� 1Ílti�a página), .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



{Conto da 7.a página)

.tU)O� metros quando o

barco aldísta, manobrando
VM!fVA GILE'l'TE B. C. D� ·AlNURADA mal, foi -de encontro

ã

ul-
Aniversaria-se hoje a exma sra. dna. Gilett'e Barros tima bóia do percurso, tron

Caldeira de Andrada, viúva do saudoso conterrâneo sr, cando-o, sendo danificado
Patrício Caldeira de Andrada. . no bico de prôlY'e com isso

A. veneranda anciã, por suas peregrinas virtudes atrasando bastante o barco
cristãs, pelas elevadas qualídades d·e cárter é de coração, que foi alcançado pelo bar
grangeou na sociedade catarinense destacado lugar' co do América que, se colo
Descendente de tradicionais famílias barrigas-verdes, a

cou em 2.0 lugar.
ilustre aniversariante ver-se-á cercada de carinhosas 7.0 páreo � Aldo Luz
manifestações de regozijo e apreço pela significativa A seguir tivemos o páreo .:Vva EULALIA SANTOS João Baptista D'Alascío

efemêride. -_. . de h<:>nl1!. do Campeonato, e

Mãe esbremosa tem a satisfação de ver seus CIncO
em oito remos concorrendo Pergentína 11'. D'Alascio

filhos (, uma filha' ocupando lugar na �ociedade! test�- tinelli, não tendo compare- Participam a seus paren tes e. Exmas. famílias, o-

munhando a esmerada educação recebida e os íneludí- Aldo Luz América e Mar, contrato de casamento de seus filhos Sy.lvio D'Alascio

veis exemplos adquiridos num lar- cristão e que, os fi'- cido o Rlachuelo. - Foi um Ely -Terezinha dos Santos
'

jhos souberam tão bem segu lr constituindo seus lares páreo sensacional, vencido ocorrido a 15 de· no vembro de 1958

aa mesma formação.. I com categoria pe1a adestra- ELY E SILVIO

1\a oportunidade de tão significativa data a ;irtu- da guarnição aldísta que conf ir mam

osa anciã ver-se-á cumprimentada pelo grande círculo I 'entrou com três barcos de --------:--::: '�_"---:"""oi

de. amizades, que lhe prestarão merecidas homenagens,

,.' díferênça sôbre as guarní-
.

• '.. ,.às quais, respeitosamente, Os de O ESTAl�?d sde asso- ções adversárias, ficando a v.. "�I ���S � rUir (f1Jcíam form.u.lando os melhores votos de fe ICI, a :es. apreciar o duelo .entre ame- _ .U'l.... c.J" � ..__ - "'.
.�

- sr, Paulo ,Goula�t ricanos e martinelinos-pelo IA Metalúrgica Ateriéis instalada com maquinário
-=. �.rta. Juç,a.Br;�hak segundo posto que foi ga' moderno esta em condições de atende-lo ern qualquer pe-

-:- Jovem Katla a es a nho pelos.bl.umenaenses .por '1 ;Qido de

.R.. sC[�adr.ias de terr.0. p
..

ara a sua c

..

onstruçôo,
WIetho.l'll alguns centímetros d·e dífe-

. .,' ._.

.... �

- sra. vva. Isaura de rança, tendo os rubros-ne-
��-

';:f'�' ;?"jlc;:,.<;
" A.. -� ...._, •• "

r-r
Manoel Oliveira Lobo Klass gros protestando contra 8-

Maria 'Romano decisão dos juizes de- che
, ...... i gada. Guarnição vencedora:

Alvaro Elpo, tímoneíro :

Wilson Boabaid, voga; Fran
cisco Schmídt, sota-voga ;

. Nivaldo Damfenbach, con
.

tra-voga; Sígmundo Sche
flatto, 1.0 centro; Aílton
Hartel, 2.0 centro: Elisiâri»
.Schmídtt contra-prôa.; Wil

, .IIIi Iían de Banros, sota-prôa e
, IQ " r. :A L � .0' 14 E 1, O Osw·àldo· Si.Jveira, prôa.

E1ViPRESA AUTO VIAÇÃO CATARINIDNSE In-. 2.0 páreo - Aniérica,
conie:;,ta.velmente

-

merece nossos lóuvores as.. atividades .o .eIiC,êrramento do .é:éd.,··!
.

Gessa antiga e c�nhecida Emprêsa, a: quem deve o Esta· me. iemistico deji58 del,l-se
do gi'u!1des beneficios, desde muitos anos..

.

com a. disputa ,(;to p4.r.eo d�
Atualmente" com uma frota �10Va:, aparelhaaa de �8.1'- "dois sem" que Iô.ra anula-;

1'OS ml)dernos, �onfortaveis, com pessoàl éompetente e do. Apresentaram-se Amê"
�lt-;ntc ao serviço, a "Auto Viação Catarinense" vem:3t! rica e Martinelli, não ten

ÍmpcDdo cada vêz mais á pref.erência do público. do compllirecido o Aldo Luz,
\. Iajar num dos seus onibus, seja para �u.alquer par' o qual deCidiu não tomar

t.e do tenito·rio Catarinense como para CurItIba e Porto parte, não.po.rque já tivesse
Alegr{., constitue um agradavel prazer, não só pela stl,t nas mijQs o' titulo máximo,

. c.omodtdade como tambem pela atenção dada aos,: hora�
.

mas porque não desejava
lios.- de partidas e ch.ega.das aos diversos pontos das desgastar as energias -de

.
. Doenças do Coração - Eletrocardiografia

vI·agans. \
'Nivaldo Daufenbach e' EH· .

�.
.. ,....... •. . Huras marcadas - 15 às 19 horas

l!n�:gora,
a Emprêsa acaba, d·e inaugúrar �Pl.:.'a. n�va I. :���:t!�ha;t\;�:t::�se��. ;;;;;";:;ii.;ó;;r=lY.l;.e�i-;;;;re;I�Je;;;;S;;;;;I;;;2;;;;;;;;;;;F;;;on;;;:

..

;;;e;;;;2�7;;;;0;;;;2;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;-,

Florian'ópolis-Curitiba, que saindo desta CapItal gotados com os es:f.rorç08
E'

/

pa,ra .a. Capital'
Visil1

..

ha, �a� o

�.
ongo percurso .em· tempo

I �!sp.endi.doJ no. páreo

ano�e�
. mprê$a Aulo Viação Calarinense

mínlll'.(), .chegando -a CUl'ltlba as 12 horas. nor a OItO remos. AmérIca

Muit� �����:t: °co�ea�e a�::a�:d�:�r��a�o�'�u::;g�: �i�ar:inde�,�;O tl'�:�a,m�;:;�.1 ..

"

N 'O V O H O R Á R I O ..

Luxo" reclina�eis. estofamentos de primeira ord:e-m, campeonato. A d-isputa foi

dotad: de aparelho' .de rMio e com pa,radas somente em equilibl'adíssima ��é Os .mU Linha: FLORIANÓPOLIS - CURITIBA
ltajaí e Joinville. metros1 tendo os amerlca:, VIAGENS DIRÉTAS EM

Mais um esforço da '�Viação Catarinense" em bem n?s" Rolf. EWald· e João da PULLMAN SUPER LUXO _ ReClináveis
corre,il/onder a preferência qúe conquistou. SIlva, m�Is descansad�s (�� Sal'.d'a'. 5 h'o'ras'.·_ Cheg'ada'. 12,30 horas:C\I'lito bem. l'udo, portanto, O. K. martlDel:nos Afonso ::. "!flt·

',�uanto' ao novissimo carro, julg�do ótimo por todos, son. hav,:_;am_ como �hp�rlO Agência: Rua Felipe ,Schmidt, 42.
.

só unHo ,coisa não podemos compreender. e NI�aldo dlsPtrtad?, <1 pareo
Telefône:

.

3507
]:O�' que foi emplado e111 Curitiba. d� OItO�, foram av�nçando,
I'cr que ? dIstanCIando-se de· remada

E:x,igência vinda de lá ? pard remada, .

para v'enee
rem por vários bllircos.Não sabemos.

O qll:e sabemos é que não há .efeito sem causa. E assim tivemos mais,
t I nosso's aplausos á uma dispúta ·do cetro ma-iVIfsmo assim, por es a co una,

AUTO VIAÇÃO CATARINENSE. ximo iU'l'Ititu:ido pela FASe.
qUe está de patabeutl p·elo
exito da competição.

,",\vEsiIDOS· i)O,PUlÃRE'S�D4ifAMOiA
_ �i..

;

� ,:' MARCA r:rJQLlfl,r. :. � . I

:
.

IJma d·�· m-"ais éonhecidas, �e �onsi�eradas c,onfec'
. é-õe'� {íO'-P'i.Hs'·é, sem dúvida .a da;' fír,ma Joli�t)Modas Es-

'íJort�'F�Lk; do .Rto de ,Ja11'êi,Í"0:" .

':'N"
.

f ;\8 firmàs distribuidoras dOfj seus 'VestIdos ; l!.��..: �.
oe m::l,lor renome .e importância. do l:anio. 'As maIS :tlnas

·loja:, da Gonç�lves Dias, Ouvidor e 'Avep.ida C{)'pa�abana, li' E N D E SE' v

do Ró.o de .Janeiro ostentam, nas suas belas VItrmes, os· I -

a: �

�xeHlpial'es Joliet.
.

'JJAR E RESTAURANTE "VERA �

'C'C;; 0_""]. .

d' t
. caba ..J 1 '

'

No justo afan de expandIr ti, s.ua ln !l� rl� � 'L'ÚCIA" SITO' A RUA FRAN- � j ;

agora .':. firma Joliet de le�a,r a éfe�to uma lndustl'la de
CISCO. TOLENTINO, 3. COM- '.

_

' .;

v.estidos populares os quaIS, todaVIa, obed·ecem a ,uma
PLETAMENTE INSTALADO

'linha ele bom gosto e elegância condizent'es com a fama
COM VÀRIADO SORTIMENTO

"""".,7

.

'10L),E'l'.. , . . �.:: �� DE BEBÍDAS. TEM REFRIGE- Hcnirio ideenzadc especialmente para
-

Dessa linha de graciosos ,e pratIcos vestld�s .

para RADOR E SORVETEIRA. sua comcc!iGclda I
,

bater a toda hora" ·e cujo custo anda pelas �roxlmldades A Trdtar no mesmo ou na Use "CRUZEIRO A· PRAZO" e pague
da imllortância de Cr$ 300,00 (meno!, do que o custo no1'-

GrAfica GrajalÍ, r.ua a passagem 'na volta em' .�úaves
mal de um feitio por costur.eira comum) acl!!>a de ehe,.. -

Deodoro, 19.' mensalidades! I
gar !.ll'':.a boa vá,rieda·de para. os Estltb·elecimentos A .Mo: �

' ..

delar distribuidores, em Florianópolis, da citada m�rca. CONi'ECCIQNA-SE QUAL- -----�-....�-,,�-._,."";'"'�-...,..��----::-7'_-----<:��=Ós vestidos poptttal'es JOLlET ,são re_almente uma QUER TIPO DE CHAVES. ......_�_.õIIIõl!IlI!IIII!l!I!I
gr:açl& de lI·em feitos e são quãsi "-d'e graça" graças ao NA RUA FRANCISCO TO- Aqô"çia Ru'Q 'Felipe Schmitd., 24 t�m'Q; 21-11 e a7,Q(J ,.

�eu' pr'eçQLê�tu'p.enda�.en�e faYorÁv�..:! ;!�.1 .... ,._ LENTINO Ni,,,30
, 'c' ";': _

"

ANIVERSA'lUO�
Fazem Anos Hoje
;,,_ sr. Antonio Mário Bo

nettí
- s,r. Capitão

Clemente Souza

-,l- sr, Mário Hermes f
- vva.

. Moreira.

o SÂN(�Ut�'i? A ViDA

�e:�h\t;�:�tf;[i1i��""'��(��;;",,:����?�:�1r'].���.�;���_i���P"{'
.''- ---;-;j.� "O MAIS AN'l'IGO nuato DI SDft':riJi'��HDt:1

EDITAl- 'DE (ONVOCAlÃÔ ..

·

.

Pl'lo presente Edital e na forma da lei, fica convoca
da uma Assembléia Geral Êxtraordil1oá-ria. de ,iCELÊS.- f
TE GHIZONI S.A.", para o dia 29 do corrente mês b
.., .

,

,

10 (nez) horas. na sêde social, a fim de delíberar sêbre
a seguinte Ordem do Dia:_:_

,

a.l - Alteração da Razãó Social;
!�) - Aumento de Capital; �

c) ,_ Assuntos gerais de interêsse social.
Lrubicí, 14 de novembro de 1958.

A DIRETORIA .

D I A D O .R\ E S E R V 1ST A
Haverá no corrente ano, como nos anos anteriores,

a apn.r;entação de �ESERVISTAS, eritre os dias 1.0. e
16 de Dezembro.

'
.

,Obl'igatóriamente, deverão a·presenta.r-se os se-

guint.es Reservistas:-
OFICIAIS ::-' Todos os Ofici.ais e Aspirantes a Ofi

cial R/2, quer e�tejam ou não ..convocados,·para o servi-

ço a',ivc..
.

SüBTENENTES E SARGENTOS:- Todos os Sub
tenentes e Sargentos da· Reserva, remunerada ou não

(Do Exército ou das Polícias Militares e Corpos de

Bombeiros),- dêsde a última clas�e - licenciada até a -

oe J 928, inclusive.
'

j, �l.ABOS E SOLDADOS:- Todos os Cabos e Solda' c) _ PROUJr.ADORIA· TR'ATAR DE -INTERESSES bA�.
dos Rcse·rvistas de La Categoria, das classes de 1936, .

PREFEITURAS MUNICIPAIS JUNTO AOS ORG.10S
O'tima Ir-esidência, de ma-

1937 e 1938 (ano de nascimento). PUBLICOS. NATURALIZAÇõES. 'REGISTRO MAl:{t;AS
terial, com todo o confôrto, '(Nota N. 22-58__ 16.a .CRM.) , ,

'

REGISTRO DE DIPI�P,MAS.situada em excelente práia__� ,--�-----_._---......�......---

de banho �Pónta do Leal). \ . '" ,
�,

à rua-:l'obías Barreto N. 22,
nõ Estreito.

.

Tratar à 'l;ua Urbano Sa
tes 34. '

FIoríanôpolís, Têrça-feira, �8 de Novembro de 195a

fence Sociedade Car-navalesca "Tenentes
do Diabo"

EDITAL DE eONVOCAÇAO
o...

p: A R T I ·e I P A ç Ã O

DE ordem do sr. Presidente, convoco uma Assem
bléia Geral Extraordinária, para o dia 18 do -corrente,
às 20

-

hQtas, em seu Galpão de Trabalhos. (:
.

ASSUNTO _; Decidir se a Sociedade se apresenta
fá ali não no próximo Carnaval,

. Florianópolis, 8 de novembro de 1958
Menotti D. Digiacomo

. Secretário Geral

DR. POLVDORO
-

SÃO THIAGO,

ALUGA-SE
Aluga-se bons qua�rtos,

,em casa de família, situada
na Rua Bocaiuva. N. lÔS.

,
Tratar no N. 67, da mes

ma Rúâ.

ALUGA-SE

PARA

A v I S o
I ,

Os proprietários da Vila São João e da Vila'Pedro, '

('.m Capoeiras avisam a todas as jressoas que possuam re
cibo simples dos lotes vendidos de 1951 a 1957 e que
ainda não. têm suas escríturas, podem fazerem-lias até
dia (,'1 de janeiro de 1959.

.

Poderão procurar o Cartório do Estreito que tem
Lodos 80 detalhes para escriturai' e- pagamento e outras
despesas, procurando se ·entender com o sr. João Pedro

,

Rita, Procurador.
Não sendo feitas as suas escrituras dentro desse

prazo, não nos responsabilizamos por outras alterações
ou despesas, .

.

. Juventíno Línhares e Leonardo Tetto
12 d� novembro de 1958

ALBANO DA COSTA
REPRU,EtUA(ÕÜ ).A.

FUNDADA EM 1930
Rua Xavier de Toledo, N. n - 7.0 ando Conj.·71
Càixa Postal, 1156.- End. 'I'elegrâfíco' "NABLA,,'

- SÃO PAULO _' BRASIL
Representantes especializados em produtos· -regio

nais eumpr ímentam seus clientes e amigos, na' paasa
llem Jo 28:0 ano de início de suas atividades agradecen-,

. ,

do a rodoj, a confiança com que. OI!. têm honrado .

CONCURSO POSTALlSTA E NO I.A.P.I.
r- POSTALISTA - APOSTILA "ORMES", To!lod

os 1:'01110s, a mais completa do País -:- Cr$ 450,00 -.
LA.PJ (Escriturários) � Cr$ 350,00. Peça por Telegra
ma, c.arta regült .ou Expressa. Remessa pelo Reembolso
Postal. ED1TôRA ORM,ES - Rua Ba,rão de Pa,�anapia .

caba 25 __:_ 5.0 __:: sliJa 8; Caixa Postal 3.336. sã8 Paulo.
- ��

rara Serventes D.C�T. - 01'$ 300,00.
.

.

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

'VENDE-SE UM TERRENOI
I _

.

Y;E'�DE-SE um Terreno Todo Amurado 16x48
Frei L:aneca 97 - 500 Mil Cruzeiros

_

. 'L'atar no Botequim defronte

�

Rua

D ,A II L 'Ó G R A F A',�
Precisa-se de uma com Redação própri�.
Paga-se ót�mo salário. Tratar na Rua 'Fe
lipe Schmidt, 37 - 1.0 Andar- Conjun
to 4 _. Edifício São Luís, das 9 às 18 hs.

DR. . WALTER, JORGE JOSÉ
Advogado

Ex'Consultor Jurídico do Serviç.o' Floresta.l no Es
tado d:: Santa Catarina.·

'Ex-Cons'ultor Jurídico da Secretaria Interior e Jus-

tiça
.

'

C(.r.sultol' Jurídico da Diretoria de Terras e Coloni-
zação.

Atc.nde somlLnte com hora marcada, no período das
10 às 12 e.15 às 17 horas.

.

CAUSAS CIVEIS - COMERCIAIS - .CRIMINAIS
Escritório: Rua Trajano N. 1 Eâ., Montepio 3.0 ando
Residência: Presidente Coutinho, 50 Tel. 2626

ORGANIZA(AO SANTA' CATARINA
RUA ARCIPRESTE PA.IVA 9 - FLORIANO'POLIS

.

-.

�"m pessoal e!:'pecializado está habilitada .para:

a) '_ ADVOCACIA: CIVIL, CRIME, CbMERCIAL, TRABA

LH1STA. DEFEElAS FISCAIS. AT:E}�DER E ACOMPA

NHAR ,NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CA

TARIN.i\. 'RECURSOS ORIUNDOS. DO I�TERIOR DO

ESTADO. DEFESAS D.E �TLETA;S E ENTIDADES
DESPORTIVAS PERANTE OTRIBUNAI· DE JUSTI-

. . -

ÇA DESPORTIVA,
b) _ CONTABILIDADE: 'ACEITA ESCRITAS. PERICIAS,

PROCESSAMENTO DE BALANÇOS. REGISTRO ,DE
,

·FIRMAS. E DEMAIS SERVIÇOS.

lIGRE'

,- DO "CONVAI,R'"
'"':\;.,

TAC�CRUZEIRO

.*

do SUL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Verdadeira maravilha MULLARD
POJ; apenas CR$ 17 .000,00

/',

��i\f�'::�"'"' �.

�A.�S�·:���;�L�_ :;'J
ALTA FIDELIDADE
Móvel de fi�o gôsto

,

SUPER A LT A - FI D.EL I D A D E

S U,A V E S
- 'G R- E D I Á ,R 10M A I S

GDELA

E'M
ANTIGO E MAIS
, R A J A N O -Z'

--"""""....."..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Heider Henriques da Silva
e

Rosa Fonseca Henriques da Silva
têm o prazer de partie�àr aos parentes e pessôaa d.
sua:'! relações o noscimento de seu primogênito LUIZ
ALB.i!..RTO, ocorrido dia 9 .do mês 'em curso na MaternI-
dade Dr. Carlos Corrêa.

"

DEPARTAMENTO DA FAZENDA
E D I T A L

Dr. E. MOENNICH

ESTREITO

,

lAXAS de VIAÇÃO e de MELHORAMENTOS

2.0 Semestre de 1958

B R I T O

uma calla, um terreno, um e.tabeleclmeá&e ..

merdal ou um automóvel7

Encarregue a ORGANIZAÇAO ATLAS LTDA. C.,rr,ta,IDI,

Procurações, Representações, que lhe proporcIonarA o. •..

lhores negócios e as melhoM. '�Qrtunid&del .•up_·\ ��4l..
,- ....

comissão.
Escritório Provisório: - R. Sald. Marin ..", n.o 20 - 1'one 3117

\

PROGRAMA PARA O AmS DE .

v. S. deseja
VENDER ou

..

I I
I

NOVEMBRO

COMPRAR

Dia 29 Sabado

GRANDIOSA SOIREE' HOMENAGEM
AOS ESTUDANTES ASSOCIADOS, inicio

as 22 horaa.

NOTA

Reserva de mesas, na séde do Clube
.

E' ind.espensavel a apresentação d�)
carteira social ou o talão do mês corrente.

�=======_-=:-:::==._::::_,;:::",,:;;:,,=-========�

- :0:
ALFAlATE do S�CULO
-:0:-

Rua Tiradentes, Y

�e órdem do sr. Diretor. do Departamento da Fa
zenda, torno público que, durante o corrente mês, se

procederá neste 'Departamento a cobrança das' taxas aCi-1ma mencionadas, correspondentes ao 2;0 semestre do MíMWIII

correl'tt,e ano.
f\ndo o prazo, as a1udidas taxas serão cobradas

acrescidas da multa de 20%.
Departamento da Fazenda, em 3 de Novembro de 1958

Lucio Martins

Encarregado do Contrôle

PesqulzaB e·tratamento dOB fócol 2 i T procuradores de pensionístas.
pelo método ulsADAN" 28 - Pagamento de todos os que não receberam nos

(cúrso com o próPrio autor Prof. dias marcados.
-

Badaa) - tratamentQ eficiente, �9 e 30 '- Idem;'
lApido e com téate bateriológlco" NOTA: NA FORMA DO QUE ESTABELECE A .) 'Iv'. _

OPERACOES _. C....OI e estr.· LE( l!:LEITORAL VIGENTE OS SERVIDORES ATI-! S
·

d d C I "T'.. dlneel. _ VOS I!.: INATIVOS DEVERÃO FAZER PROVA DE QUE oele a e . arnava esca", '\ eneníes
Atende .ó em hora previamente VOTARAM

'

NAS ELEIÇõES REALIZADAS A 3 DE'l
marea'a _ 1'•• Nere. RamO.. 18 OUTUBRO CORRENTE OU 'DE QUE SE JUSTIFICA- I do Diabo"

- ,...., .... RAM PERANTE o JUIZ COMPETENTE OU AINDA, I /

QUE PAGARAM A _MULTA IMPOSTA, SEM o QUE I EDITAL DE CON'VOCArA-O'N'xO RECEBERÃO O PAGAl\-iENTO CORRESPON-j. '"
DEN''rB A DEZEMBRO, DESDE QUE A PARTIR DE 2 'DI' ordem do sr, Presidente,' convoco uma -Assem

DE [lI!;ZEMBRO PROXIMD NÃO SERÃO EFETUADOS bléia Geral Extraordinái-ia, para o dia 18 do corrente,
PAG/'.,_MENTOS AQUELES QUE NÃO CUMPRIREM às 20, horas, em seu Galpão de Trabalhos.

A DE'IERMINAÇÃO LEGAL. I ASSUNTO - Decidir se a Sociedade se apresenta-

DF. - Florianópolis, 11-11-1958.

I
rá OH não no próximo Carnaval.

�

Mário Salema Teixeira Coelho Florianópolis, 8 de novembro de 1953

Delegado Fiscal I
Menott! D. Digiacomo

___________
Secretário Geral

Ora. Ebe B. Barros
CLINICA DE CRIAN4;ü

Ate�der' a partir d. 1.· de ...

tembro 1 Av. BerdUo Lu., 155,
Apto. 4.

Bor'rlo: 'dal 11 la 17 ho,a.e

Todo. OI di.. exceto. libadoa

- CIRUR.· DBNT.

V.lidado na Faculdade Nacional

d. Odontf>loria. da Univereidadl

do Brun.

IISPEC�STA
com vários e recentes cursos e

20 anos de espeeialíaação
PA&ODONTOPATlAS

DOENÇAS DA GKNGIVA

(renrivitel, rengiva. langréntal,
piorr6j., mau bAnto)
PEBlAPICOPATIAS

Afecç(le•. da ralll 40 dente,

-'_._-------------�--- ..

aX),.,.1-

·TESOURO NACfoNAL
.

Tabela de"Pagamento do�mês' de
Novembro de 1958

DlA 17 - Ministério da Fazenda, Ministério da

Justiça, Poder Judiciário, Tribunal de Contas, Catedra-

tícos tia Faculdade de Direito. ,

18 - Ministério da Agricultura, Ministério da Edu-

cação, Ministério do Trabalho e Ministério da Viação.
19 - Ministério da Saúde c Acôrdos.

'

20 - Aposentados Definitivos.
21 - Aposentados Provisórios, Gratificação Adicio

nal e Salario-família,
22 - Procuradores de ativos e inativos e os que

não receberam nos dias acima.
2.1. - Pensionistas militares e provisórias.
�ij - Pensionistas civis.

JUIZO DE DIREITO DA forme procuração Inclusa,' conhecidos, para todos a-

4.a VARA - FEITOS DA sendo inscrito. na O.A.R. companharem os têrmos da
FAZENDA PÚBLICA DA Secção de Santa Catarina, presenta ação Ú Usuca
COMARCA

.

DE FLORIA- sob o N° 677, e tendo a rua pião, por meio do qual de-
NÓPOLlS Trajano nO 1 Ed. Montepio verá' ser reconhecidó e de-

Edital de citação com o pra· 3° andar, seu escritório, claradu o domínio do supli-
zo de trinta (30) dias vem, perante V. Exa., ex- cante sôbre o aludido ímó-

E D I T A L pôr é requerer o seguínte.i
'

vel, ficando citado ainda,
O Doutor Waldemiro Cas- 1° O requerente possuí a para o prazo legal a apre

-

caes, '10 Juiz Substituto da mais de trinta e um anos, sentarem contestação e pa
l.a Circunscrição Judiciá- sem interrupção ou oposi- ra seguirem até final sen-

� ,

ria, em exercfcío do cargo ção de quem quer que 'se- tença, sob as penas da lei

de Juiz de Di�eito da 4a• ja, a posse mansa e pací-
I
Dá-se, a esta .

o valor de'
Vara - Feitos da Fazen- fica de uma área de terras, I Cr$ 2.100,00 protesta-se
da Pública da Comarca de sito no distrito de Capoei-: por todos os meios de pro

Florianópolis, Capital do ras Município de Florianó-I va permitidas em direito,
Estado de Santa Catarina, polis, com 1.254 metros' inclusive testemunhal do�

na forma da lei, etc. quadrados, cujas eonfron- : cumental,
I

perícia e visto-
FAZ saber aos que o pre- tações são as seguintes: Ao ria. Com a taxa judiciária

sente edital de cita.ção com Norte, 11 metros com a es-I' inclusa, procuração, doeu

o prazo de trjnta (30) dias trada Geral; ao Sul, 11 me- mentos e .planta, Pede De

virem ou dêle conhecimen-- tros com terra� de Pedro ferimento. Florianópolis, 3

to tiverem que, nos autos GouJart; A Leste, 114 me-
t
de julho de 1958. (Assina

de ação d·e usucapião, �m tros com terras de João
I

do) Walter Jorge José, Ad

que foi' requerente. PEDRO Dário d·e- Sousa, Pedro Gou- ,vogado. (Estavam__ estam_!
PEREIRA DA ROSA, foi, lart, José Costa, Ocelino pilhas no valôr de Cr$ 4,00,
proíJerida a sentença do Rosa, João Ouriques e Re- inclusive a respectiva ta

teôr seguinte: - VISTOS, metério Silva; ao Oeste, x.a de saúde pública esta

ETC. Julgo por sentença a José Canarino. Como prova dual.) RóI de testemunhas:

Justificação constante de de que o terreno pertence �anoel Pedro da Rosa, As
�.Js. (; fls., e� que foi r·e- ao mesmo e que tem na bôa trogildo �lves, todos brasi

qq-ererÚe Pedro' Pereira da fé, mansa e pacificamente, I-ei-ros, resid·entes em Ca

Hosa, afim de que produza junta os talões correspon- poeiras, Municipio de F.lo

os seUs devidos e legais
\ dentes aos impostos do imó- .rianópolis. Em a dita peti

efeitos. Expeça-se mandado' vel. 2° Como o suplicante ção foi proferido o seguin
de citação aos confinantes � por si e seu antecessor, te despacho: A. à Conclu

do imóvel em questão, bem I possue o aludido terreno há são. rpolis. 11-7-58. (As
como a� dr. 40 Promotor mais de 31 anos, mansa e sinadp) Manoel Barbosa, de

rPúb�lico, na qualidade d.e; pacif.icament� com morada Lacerda. Juiz
.

de Direito!representante da Fazenda em ,Clma da area, s·em opo- da 4a Vara. Submdo os au-
I
do Estado .e do Orgão do· sição ou embargos de es-

.

tos a conclusãQ receberam
. Ministério Público e do 'Di- 'pécie alguma, quer agora o seguinte despacho: De

reto� do Serv��o do patri-l I�gitimar sua posse, nos signe o Sr. 'ESc.riv�o. dia_ e

hlU,i1lO
. da Umao, para ,to- termos do art. 550 do Có- hora para a Justlflcaç,ao,

. '- �.;, querendo, contestar·em digo Civil e seguintes: 3 _ ciêntes os interessados e o

" .•,;:. .....áo; no prazo da lei. Nestas condições, nos têr- Dr. 4° Promotor' Público.

'(Ju�rossim citem-se por mos do art. 550 e 454 do CC. Fpolis 11 de julho de 1958.

edital com 6 prazo de trin- e CPC. e seguintes, pede e (Assinado) M. Lace:rda.
ta )30) dias�' Os interessados requer a V. Exa� que pre- Juiz de Direito da 4°. Va

incertos, citação essa que liminarmente, marqu'e dia ra. E, para que chegue ao'
deverá ser feita .te confor- e hora, para a justificação conhecimento de todos man-

.' midade com o art. 455 § 1° exigida, na, qual deverão dou expedir o presente edi

do Cód. de Proc. Civil. Cus- ser inquiridas as testemu": tal que será afixado no lu

tas a final. P.R.!. Florianó-' nhas a,baixo arroladas, que
\ gar do costume e publicado

polis, 10 de setembro de mil comparecerão' independen�
I
na forma da lei. Dado e

novecentos e cincoenta e te d·e qualquer intimação, I passado nésta cidade de

-'" oito. (1958). (Assinado) cien·tificando-se prévia- I Flori�nópolis,aos doze dias

Manoel Barbosa de Lacer- mente. o Dr. Promotor Pt1-' do mes d·e Outubro do ano

da, Juiz de Direito da 48. bli:eo feito .que julgada
I
de ntil novecentos e cin

Vara. PETIÇÃO INICIAL. V. Exa. a justificação in' eoenta e oito. Eu, WALDE

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Di� initio litis, manÍie citar por MIRO SIMõES DE AL

reito da 48• Vara da Capi- mandado ·os confrontantes MEIDA, Escrivão designa
tal. PEDRO PEREIRA DA e suas mulheres �esidentes do, o subscrevi. (Assinado)
ROSA, brasilejro solteiro, nas imediações ;90 imóvel, WALDEMIRO CASCAES,
industrial, residente e do- e pessoalmente d �represen- 1°' Juiz Substituto, em

miciliado em Capoeiras, � tante do Ministério Públi� ·exerciocio na 4a. Vara.

Municipio de Florianópolis, co em todas as suas atri- Confer·e com o original. O

pO!," ��u "

curador e advo- I buições e por edital O's in- E;:c,rivão, Waldemiro Si·

gado abaixo a�sinado, CQn .. teressa-dos incertos e des· mQes .de Almeidft•.

/

CR�AVES EM 5 MINUTOS
RUA FRANCISCO TOLEN

TINO N. 20

,

AhiUNC!OS I
EM

K>RNAIS
'EVlSTAS
�ISSORAS

COLOCAfriOS L!M QuAL
'llUÊI ClDADJ DO IlASIl

REP. A.S.LARA.
lUA IEHADOII DANTAS 40 - 5_' IIND.

110 DE JANEIRO • D. ,.••�
--

CRAVES - CONFECCIO
. NA-SE

Rua Francisco Tolentino 20

DR. HUBI GOMES
MENDONÇA

MÉDICO
Pré·Natal -' Partos -

Operações - CHnica Geral
Residência:

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

Rua Fe-lipe Schmidt n. 37.
Esq. Álvaro de Carvalho.
Horário:

Das 16,00 às 18,00.
Sábado:
Das 11,00 .às 12,00.

Atende à Domicilio
,------_;'----_ ... � ...

MADEIR}\S Pi.;Bl\

CONSTRUCt..O
I RMÃ'O S BITENCOUfH
(AIS 8ADARÓ _ rO'H ",�.,

ANTIGO DIPÓSITO CAMJA'!,

VEJfDE-SE
CASA com AREA

construida de 816 m2 à Rua

Felipe Schmidt 113.

Tratar COD! dr. Guerreiro da

FQnse-ca,
.

pelol telefones,
2366 - 3660 e 2530. ! Grande
facilidade no pagamento.
-- -_ .... - .._,-------

_ACHADO
Encontra-se. em nossa Rildação,

UlJIa caneta toda dourada com
.

- ,

iniciais, achada na rua Durval

Melquiades.
A quem pu'der identificá-la,

provando seT seu legitimo dono,
será restituida.

·VOE PEL'A

-Vfagen�,'*-DIHÉTAS
rltlRIAN,ÓPOL'IS. - RIO ÁS. 3�•.

·

fFOllS;--S. PAUlO�RIO !' '4õs.
!'POllS.!.. CURITIBfi-RIO AOS SABS .

.

. SE,RYfÇOS AÉREOS '

CRUZEIRO: DO· SUL
Temos à vende.

,/

a Tinturaria Paulista a rua 24 de Maio - S.tnlto

l Terreno na praia .Bom Abrl&,o -..,. Coqueiro.'
1 terreno no Ioteamentc da Praia da Saudade - Cámborl"
I cãsa à rua Silva Jardim, 217, Fpoli •.
1 terreno em IhaaUia
1 estabelecimento de sêcos e molhados, muito bem afreguêsado,
em ótimo ponto comercial da Av. Mauro Ramos. - Informa

çõ es em n/escritõrío

Uma bô a casa de niaterial localisada à rua São Vicente de Paula
<, (Pedra Grande) nesta Capital

. Uma casa com frente' e um \ado de material, e o :-estante de
, mud e

í

ra 7x30, 3 quartos sala coz inha e instalação sanitária
, _" J

• ,

à rua 3 de' Maio. Estreito_:.
.

- 1 lote com 12 x 36 mtrs. à Rua José Malcot _ Barrelrol

-..1 lote com 12 x 45 mtrs ....à Rua José Maieot _ B·arre1ro.
- 1 lote com 16 x 28 mtrs, na Trindade, próximo a praça,

frente -para o asfalto.

Agradecimento
N. JACQUES AGRADECE AO

PADRE·REUS UMA GRANDE

GRAÇA ALCANÇADA.

Á-LUGA·SE

Aluga-se uma casa na rua D. Jaime Câm,ara
D.O 1 - Informações em nosso e s c r i t Ó r i o

DESENHJSTA
A Walter Linhares-Publicidlade, oferece oportuni

dade a pessôas que tenham vocação para desenhos pu
blieitái ios, não necessitando ter prática. Os que dese

jarem ingressar nesta atraente profissão, deverão' diri
gír-se ao Sr. Joe!.

Ilua : Fernando Machado, 6, 1.0 andar - Nesta.

com o fogãoDE�.
a senhora iamais terá

I'ara assar no fogãa DEX basta.
senhora ligar o forno durante doze
minutos de pré-aquecimento. Coloque
o bolo-ou o que desejar-e na

metade do tempo de assar, reduza.
fogo ao mínimo. Espere o tempo
usual e abra o forno. O bolo estar'
pronto e assado por Igual 1
Esta maravlllta s6 é possível porque
o fogo no forno do fogão DEX não
tem contato com ,o alimento. O fOiO
aquece apenas uma Chapa de
Irradiação transformando o ar

contido entre ela e uma Chapa de

blindagem em ondas continuas ele c&l�
Estas circulam em todo o 'tonlo,
a temperatura ideal, assando por
Igual, controladas pelo exaustor.
Revestido com lã de vidro, o forno
DEX .conserva o calor mantendo
frias as paredes externas do fogão,
proporcionando uma economia ele .."
no consumo e eliminando o perigo
de queimaduras. Certifique-se desAI
vanlagens t escolha·o leu foeio UiíE.

DEX é um fog�o
fabrIcado no Brasil
de acordo com as

drorosas especlflcaçllel
UWea. amerIcanas.

�_'í
� ..

·,i.

" .. ;_ < "",',

DISTRIBUIDORES
LOJAS IRMÃOS GLAVAM

R U A J O A O PI N TO N,O 6 �,f L O R I A N O P O L I S
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"0 MÂ1� .f\N'riGÕ DIÁRIO DE SANTA CATARINA,I FLORIANÓPOLIS, Têrça Feir,a, ia de Novembro de 19ô5

•

EDITAL DE CITAÇÃO de outubro de 1949. À vista tença do M.M. Juiz de Di-

COM O PRAZO DE (60) do expôsto, e requerendo reito da la Vara desta Co-

DIAS propor a competente' ação marca. Isto pôs to, .Requer
O Doutor Dalmo Bas ordinária de investigação a juntada e P. E. Deferi

tos Silva Juiz SubstI.· de paternidade contra os mento, Florianópolís / 7 de

tuto, em exercício do herdeiros incertos e desce- junho de 1958. (ass.) Este

cargo de Juiz de Direi- nhecidog do extinto Eduar- vam Fregapani advogado.

to da Primeira 'Vara do Otto Horn, requer. a V. Em a dita petição que es

da Comarca de Floria- Excia. que, A. esta, se "díg- tava devidamente selada

nópolis, Estado de San- ne determinar sejam toma- foi proferido o seguinte
ta Catarina na forma . dos os depoimentos das despacho: R. Hoje J., à

dá lei.' testemunhas arroladas e Conclusão. Em 8.7.958.

FAZ SABER aos que O
citados o Ministério Públi- (ass.) Eugênio Trompowsky

presente edital de' citação
co e, por editaja, Os inte- Tauloíg Filho, Juiz de Di

com o prazo de sessenta ressados incertos ou desce- reito, M.M. Dr. Juiz. Em

(60) dias virem ou dêle co-
nhecidos sob pena de reve- atenção ao respeitável des

nhecimento tiverem, que
lia--dos termos da presente pacho ·retro com o devido

por êste meio ficam notifi. ação, afim de ser reconhe- respeito, i�form.o a
. V.

cados todos os interessados cida a filiação e declarada Excia. que a sentença a que

incertos, da ação de inves- por sentença que será man- alude a petição de fls. 10,
tigação de paternidade re-

dada averbar à margem do foi prolatada pelo Exmo.

querida por Mário Laurín- assedo da nascimento, d� Sr. Dr. Waldemíro Cascaes,

rio, cuja inicial é a seguín- acôrdo com o art. 39, § 1°, em 24 de março de 1958,

te: � Exmo. Sr. Dr. Juiz inciso IV. do -Decreto nO .. tendo as partes e'o Dr. Pio

de Direito da Primeira Va- 4,857, de 9 de novembro de "motor Público;' tido ciência

ra. MÁRIO LAURINDO 1939, e art. 110 do mesmo da mesma, respectivamen

brasileiro, casado, advoga- Decreto, modificado pelo te; -em 24 e 29 do mesmo

do, domiciliado e residente Decreto nO 5.860 de. 30 de mês e ano, tendo portanto
nesta Capital, por seu pro-

setembro de 1943. Protes- I transitado em julgado.

curado- no fim assinado ta-se. por todos os meios- de Fpolis., .11.7.958. (ass.). Ivo
. pela presente vem dizer e : prova permitidos em Direi- E. de �Carvalhó, 'Escrevente
afinal respeitosamente re-

. to. Valor da causa: Juramentado. Subindo os

querer a V .. Excia. o se- Cr$ 2.100,00. Nestes têr- autos à conclusão recebe

guinte : 10) que nasceu nes- mos, P.E. Deferimento. Flo- ram o seguinte despacho:

Quem ago ra fala em lucros 'dos intensiva de café na Africa que ta Capital, no dia 7 de maio rianópolis, 6 de junho de Citem-se. por edital, com

que vendcm a longo prazo, pelo hoje em d ia coloca toda a sua. de 1921, tendo sido regis- 1956. (ass.) Estevam Fre- o prazo ,de sessenta (60)

sistc'llla crediário, éómete um produção, calculada e�l1 6 ,a 8 mi-
I

trado como filho de d. Ma- gapani, advogado. Em a di- dias, cuja publicação deve

ê1'10. É falar de assunto que des- lhões de sacas nos mercados in- ria das .Dôres Laurindo ta petição que estava devi- rá ser feita uma vêz no ór-

ronhcce. I ternacionais, �m detrimento' do
.

(doc. anexo); ;20) que sua d�mente se�ada, foi profe- gão ofic.ial do Estado e

, nosso produto. I progenitora
há vários anos rIdo o segumte despacho: Juas no Jornal "O Estado"

Niuguém ignora o tremendo Falhando a exportação do café �1vi". ma,ritalmen'te com R. Hoje.' A., à éonclusão. desta cidadé, os int'erea-
cipoal em <lue a incúria e a ina- falM a entrada d�' dollar. Sem EdtJardo otto Horn em ca-

Em 6.6.958. (ass.) Eugênio sados incertos ou desco-

bilic1ade dos administradores do dol1ar ou melhor sel;l .d'ivisa
I sa mantida' por êst� situa- TrompowskY Taulois Fi.Iho, nhecidos, de conformidade

, "
'

J' ..J D' ·t
País emaranharam a nossa eco- 'não podemos importar e o pouco' da à rua Pedro Soares UlZ ue Irel o. Exmo. Sr. com o pedido inicial. Em.

nOlllia. Desde' o término da Guer-
I

que importamos é super-super-I nO 22, onde nasceu o Supli- Dr. Juiz de Direito da la 25.10.58. (as-s.) Dalmo Bas

ra que a nossa politica econômi- super valorizado por uma sé.rie cante e ambos residem até Vara. M,4RIO LAURINDO, tos. S�lva, Juiz de Direito.

ca se caracteriza por uma ten- de fatôres inclusive o da ganân- a presente data; '30) que por seu procurador nos au- E, pala qUE!" chegue ao co-

I
dência suicida: super valorizar cia desbragada. I dêsse concubinato - more

tgS ·da ação de investigação hecime.nto de todos, man-

o principal produto ,de exporta- De óutro lado,' o avÚtamento u.40do � ��uve um único de l;aternidade que promo- dou expedi� o �resente edi

CONIrECCIONA-SE QUAI�-I �[io re'tcndo estoques mirabolan-. da nossa moeda. A alta de todos I' fIlho, que e o Suplicante; ve perante êsse Juizo, em tal que sera afIxado

.no
lu

QUER TIPO DE CHAVES, teso os produtos. Tud'o,. tudo cO'rre'la- 40) que sua progenitora cumpriment{) ao -respeitá- gar de costume e publicado

NA RUA FRANCISCO TO-! O resultado foi a plantação, :0, .t�do. subord�nado à mesma co.ntinua ·em estado. de sol- ve.J despacho de fls., vem na forma da l�i. Dado' e pas-

LE�TINO N. 20 III1CU1'IU a mesma l11capacid.!,tde ad

/.
telra, tendo seu ,paI, o alu- dizer a V. Excia. que o ex- s�d(:), ne�ta CIdade de .Flo-

__ .__ _ ministrativa. _ rlido Eduardo Otto Horn tinto EDUARDO OTT,o nanopohs, Estado de San-

I
falecido em estado 'de viu� HORN não deixou quais- ta Catarina, aos sete dias-

_---------- Mcrcadorias' e'xistem que du-, vez ,no dia 12 de agôsto de quer ascend.entes e que o do .mês de novembro do

plicaram e' até' triplicaram de' 1947, nesta Capital (doe. único descendente conheci- ,mo de mil novecentos e

preço no curto período de um anexo); 50) que, embora o do, além do requerente, é o cinquenta e oito. Eu, Car-

I ano. A sua alta vertiginosa re- reconhecimento de sua fi- filho de nome ERNANI los Saldanha; Escrivão,. o

.<luz e unulu o lucro das ve'ndas liação não c,onstasse ex- JOÃO CORRÊA, brasileiro, subscrevi.

! pelo sistemfa crediário. -

pressamente do assento de cOI�1erciário, casado com d. Dalmo Bastos Silva

I Um artigo hoje vendida, SU" seu nascimento, o extinto Euza Corrêa, residente à Juiz de 'Direifo
I

ponr-amos, por mil cruzeiros, à sempre reconheceu e consi- rua Raul Pompei� nO 152,' Confere com o original.

; prazo de· 12 ou 15 mese's, passa- ·derou O Suplicante por fi- aparto 601, na cidade do Carlo�, Saldanba

i do esse te.mpo, custa na fábrica lho, provendó-lhe os aU- Rio de Janeiro, cuja filia- Escrivão

i Cl'$ 1.GOO,00 quando não Cr$ .. mentos em-sua infância e ção ilegítima foi ,recente-

i 2.000,00, Para subsloituí-lo será puberdade, custeando s.eus mente reconhecida ,por sen-

'necessário que o come'rciante estudos orientando sua
lance mão de reservas par.a como. formação moral� prestande
pletar Q respe'ctivo custo. O que lhe permanentemente pa
recebeu em pagamento da uni- . teImaI assistência e final
dade anterior não basta para a mente dando-1he sociedade
substituição. - Dirão os "subi- na tradicional casa de ne-

dos", 'que' o nov·o artigo compra- .gócio que mantinha à rua
do será vendi,d'o por preço q-�e João Pinto, nesta Capital,
correspondel'á .ao seu novo cus- onde permaneceu até a li

t� ... Esquecem, por�m que'

tam-, quidação do estabelecimen-
Oi rins sAo os filtros mais perfeitos

bem com o novo artigo se repe- to, yerificada,- após a mor-
(!.Ue existem, desde que mllnlidos em

. .
bom funcionamento. Qualquer dis.t6r. Profe1!sora Maria Júlia Franco

h.ra o fe.nomeno anterior e as- te daquele; 60) que a. fI'-

I
bio no funcionamento dos mesmos, po· - Prainha n.o 19 sobrado

sIm contmuadame'11te. Continua- liação do Suplica,Qte era e de provocar dores nas costas e de fundos. Tratar à Rua Álvaro de

d{tlmente, enquanto perdure a é. notória, POI··S o pro'prI'o
I

cabeça, tonteiras. desAnimo, cansaço Carvalho n.o 64' - Telefone 8672.

situ..acão inflacionária.. . _

Ed'lardo otto Horn s·.em-
_

L _ excessivo. edema dos tornozelos, etc._

I So mesmo um� �oa d�spos�çao I pre manifestou publica- o perfeito estado funcional dos rins é

.

moral e um deCIdIdo ll1teresse' ,mente essa circunstância, 11m fator decisivo para o equiUbrio

I
de corresponder ao apôio sempre, contemplando-o finalmente da saúde, Ao primeiro sinal dêMes

,rcebido ,da sua fre'guezia e que em seu testamento; 7'0) que,
sintomas, não se descuide e pense n08

,impedem H suspensão..das ven- havendo s.eu pai enviuvado
seus rins, usando um diurétice 8uave

,

das crediárias, pelas tradicionais em 16 de abril de 1950 :a�::;om-;lb�e:�:I;:sB:::,t:: �7�
firmas especializadas. Para e-xem (doc. anexo), cabe ao Re

:
plificar citaremos os Estabeleci- quer'ente a faculdade de

í mentos 'A Modelar, pioneiros em promover a ação de inves

,nosso
Estado das ve'ndas a

cré-I
tigação de sua paternidadel

1
dito. nos precisos termos - do

I
.-r.__.�� __

' Art. 10 c;lll-- Ii�i nO, asa, doe 21

EXPERI�NCIAS ClíNICAS REVÉLAM UM
NOVO IE POTENTE HORMÔNIO

ESTERÓIDE
.

Já comprovadas. as extraordinárias
qualidades de dexameíasona no tra

tamento da ArtFite Reumatóide
.

,
.

* Em junho do
.

corrente la retenção orgânica do sal,
ano tiveram início, nos Es- mas parece também ter ven
tados 'Unidos, experiências cido várias e indesejáveis
clínicas em grande escala, eomj.licações, como sejam a'
destinadas a comprovar A precipitação ou o agrava

eficácia de' um novo hor- mento de diabetes e os efei
mônio esteróide, dexameta- tos celetérios sôbre o siste

sona (inicialmente denomi- ma nervoso.

nado hexadecadrol), desce x x x

berto pelos laboratoríos de * As indicações de DE

pesquisas de M E R C K CADRON são exatamente

SHARP. & DOHME. as mesmas dos esteróides

.
x x x anteriores, tudo fazen do

.

* Segundo declarações crer que estamos realmente

.do Dr. Augustus Gibson, di- diante da mais potente €

retor executivo de pesqui- aperfeiçoada droga anti

gas clínicas de MERCK inflamatória, anti-reumáti

SHARP & DOHME êste é ca e anti-alérgica.
um dos mais extensos pro- � x x

gramas de testes
-

clínicos * O novo medicamento
realizados por uma só com- estará à disposição da elas-

panhia :iarmacêutica. s� médica brasileira a pa:-j
x x x tir de dezembro próximo, I

*
.

Mais de mil médicos através da subsidiária de
I

norte-americanos e de ou ME'RÇK SHARP & DO H-
- outros países já ,receberam ME.

dexametasona para testes.
Resumindo os dados já re-

cebidos de' um grande gru

JlQ dêsses médicos, o Dr.
Gibson declarou à impren-

.

sa que o novo hormônio es

tava confirmando' plena
mente suas potentes quali
d a d es antí-ínflamatôrias,
anti-reumáticas e anti-alér

gicas, com efeitos secundá

.rios incomparàvelmente in-

ferior,es aos hormônios es

terõide conhecidos e hoje
empregados.

'x x x

:li O programa de ensaios
. cl ínrcos prossegue interes

sante, Dentr., em breve,
mais de '1.700 médicos esta
rão experimentando o pro
duto- em cêrca de' 20.000 pa
ci�tes. Estudos realizados
com base nas observações
clínicas de cêrca de 1.200

enfermos, permitem conclu
ir com absoluta segurança
que a dexametasona possui
H5 vêzes a potência da cor

tisona, (o primeiro hormô

-nio esteróide descoberto há
dez' anos pelo mesmo labo

ratório) dez vêzes a potên
cia da prednisoma e da

pJ;e'lisolona análogos
posr,eri'ores da c'Ortisonà,.e
cêrca de 5 vêzes a potência
da e-metilprednisona e da
trianoinolona.

x x x

* 'DECADRON - nome I

pelo qual será conhecido
comercialmente a dexame
tasona somente reduz ou

elimina os éfeitos secundá
rios comuns aos 'outros es·

'teróides, como por ex.emplo
.a "inchação" p-roduzida pe-

SERVICO MILITAR
� ,

Informacões ÚTEIS
. .

DIA DO RESER,YISTA:
.

MULTAS:- A Lei do. Serviço Militar prevê em seu

DrtIgo 124, o seguinte: "O Reservista que deixar de

�?rei'E.r,tal'-se, no Dia do Reservista, sem .motívo justi
ficado, pagará multa".

.'� ssim sendo, todos Os reservistas deverão estar
atentos torlos os anos para a apresentação e registro de
l'esidêrlcias do pessoal da Reserva das For-ca.s Armadas
o qual é. feito, geralmente, para um certo- número de
claas,«. No corrente ano a apresentação é obrigatória:'
vocadc.s ou não;

•

- p}., -;-; A OS'OFICIAIS:� Todos os Otficiaij, R/2, con-'
- PARA SUBTENENTES E; SARGENTOS:- Clas-

5CS ,ir, 1928 a .1938;
.

__ o Para CABOS E SOLDADOS:- Classes de 1936,
1937 e 1938.

:0!uta N. 21-58 � 1G.a CRM.)

Um dos conceituados estabelecimen
.tos da Cidade, apresenta a0S seus distintos
frequentadores a sua nova modalidade culi
nária que consistirá de suculénte "FEIJOA,
DA INTEGRAL" tôdos os sábados, farta e11',

ingridientes vitaminosos e :preparada po:
pessôas especializadas na arte de cozinhar.

'� O sc:"viço a La Certe que ,:ê� mantend.
:fI i:·'l'l2.Jn.::ntc n..o sofrerá efeito de continuida

f( ,,,, e será acrescido, dentre cm-breve, do sa·
�
.. 01'050 "GALETO", recomendado COmo subs
fé: r: c.i.·<Jsa alimentação.

Rua Arcipreste Paiva Frente no Ritz.

,1'
�-- -------------,-----__:.�--

LUCROS DE CRIEDI,ÁRIO
SÃO UMA ILUSÃO

".

PROGRAMA DO MES

..
"_

DE NOVEMBRO

Dia 23 - 'Doreingo � TARDE - DANSAwrl�
INFANTO � JUVENIL. Início
àê 16' horàs.

Día 29 � Sábado - Grandiosa soirée cbm a fI?" .

!IOlIlenal ORQUESTRA TUPA
(ie Nelson C9.stl'o.

Reserva de :Mesas na Secretári3

O'tima residência,' de ma

terial, com todo o confôrto·
.

'

o mundo, com ótimos rosultad08. aa sItuada em excelente práia
Plhlla. Foster promovem um alivio. de banho (Ponta do Leal),
rApido para 08 sintomas de,mau hln· à rua Tobias Barreto N. 22,
elODameDto reDal. Use sempre aa no Estreito.

. Pllulaa Foater e maDtenlla OI "III j Tratar' à rua Urbano Sa.
rlu 1111 �_ Ç�lIdtiOO" lle:;!, 84•.

__

"�� ...__���---...",;.,_..,.__�_:'
'0

-:-��

"

I/'lbrlleeMelhtJre ,�_%i>;::-Vb/� l�::'
O asp�cto dde sua c,asCI"'" II para fachadas

plntan o-a com a :�:�.

, CONSERVaDO·p
à base de cimento branco neve

SIKA S"A.
Representantes em todo ó Braril

Representantes em Florianópolis:

�OM T.WILDI & (IA.- R. Dom Jaime Câmera> Esq. Av. Rio Branco

À VINDA NAS BOAS CASAS DO RAMO

..

CIMENTO
METALURGICA

, ATL.AS S/A

OS RINS PRECiSaM
ELlMINIR,

os EXCESSOS DE
RESIDUOS

Deodoro II 1I'0De 17••

C A S A S
duas casas à RuaAlugam-se

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



.'.
.

� _.-

�otor ideal para barcos de recreio e para outros barcos simna',
res, além de esplêndido para motor a:uxiliar de barcos á vela.

Completamente equipado, inclusive painel de instrumentos.
Dispômos para entrega imediata,'nas seguintes capacidades:
5,5 HP

.

gasolina - 80 HP Diesel
11 HP n 80 HP II

35 HP �, 103 HP.
50 HP,- '! 132 II:P.
84 HP�!- !'

.

GRUPOS GERADORES - CIp E N T A'�

�uaisquer tipos para entrega imediata -'Completos -;- Com
motores ·DIESEL "PENTA", partida elétrica - radiador-

Illi filtros
- tanque de oleo e demais pertences; acop1ldos díre-

,1D1 ta�e�te com flange elastica a AI�emador de voltagem -

t�Ifas:cos 220 Volts' - com exeítador - 4 cabos para

I �gaçao, e quadro completo de contrôle; todos coniuntos estão

assentados sôbse longarínas prontos para entrar em funciona-

,.i.
mento, -

.

REVENDEDORE� AUTORVJADOS. PARA: O ESTADO DE
, -."

?' SANTA CATARINA
1 ' �CHADO & Cia SIA Comércio e Agenéias\

.

R�a Saldanha Marinho, 2 - Enderêço teleg: "P R. IM U S'J m-
i'

" C?,. Postal, 37 - Fone 3362 - FLORIANÓPOLIS �
l!ê�t#Jr'='r#ir#lêr'§Jr= êr§lr'§J Slr'§JIE=élr;8é1=e=â

João Morilz·S.A.

(direita e esquerda).
u u

II

u II

- :"',-(.,..:_.:::,-� .

, ...

:�ll'.r ��s·CO:J .B3-
\ /, f"SDIRWI7P-:'-' 'leia·

.>

\\ _ . 1 .,.f-1 '. �t

87:40

FORRO
'IRMAos BITENCOURT
(Ais 8AO":.0 . fON� lIH

ANTIGO OfP�SITO OAMI.o.NI

rUlal liA' Soberana" Dlstrtt. do ••

irelte�·
C'....te

fiA 5obwma" Praça lr5 d. novembro _ uquiDa
rua Felipe Chrnidi ".'

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

Departamento de Saúde Pública
Plantões'

_ dellFarDlácia
, �.' :,.<.0>

_ ,,";l Mês de Novembro
80 5.a feh'a (feriado)

c.

Farmácia Catarinense Rua Trajano
� -, ,..

1 sábado (tarde) '.l Far�ácia Noturna Rua Trajano
2 domingo _:: "d Farmácia Noturna RU1\.:1!ra,Ülno
8 Sábado (") • "'v Farmácia Vitória

__ ;j ..

'Pt:àça í_5 de Novembro

9 Domingo ;
. Farmácia Vitória "Praça 15 de Novembro

.

15 Sábado (feriado) Farmácia Esperança .Rua CQnselheiro Mafra

16 Domingo _:i. . X Farmácia sto.-Antônio 'Rua F�lipe Schmidt

22 Sábado (tarde) ,.L Fàrmácia Catarinense Rua-Trajano
23 Domingo· , � j Farmácia Catarinense ,Rua Trajano
25 3.a féira -(feriaI:l9) .

,.

I Farmácia Noturna Rua Trajano
29 Sábado (tarde) )2.:\;; .:� ,;.; Farmácia Vitória Praça 15 de Novembro

30 Domingo .."7;':�i'-:: Farmácia Vitória Praca 15 de Novembro

O serv·i;�t�oturno sprá'efetuado pelai farmácias S�nto Antônio, Noturna.
e Vitóiia, situadas às ruas F'elipe Schmidt, Trajano e Praça 15 de Novembro_. .

O plantão diúrno c(jmpreendido entre 12 -e 13,80 hora-s será efetuario

pela"1arm�cia Vitória. � . "._ , __ I�ü�..c,�l] .. ,�
ES:t'REtTO

2 e 16 Dgos" 15 feriad() Farmácia do Canto
.

Rua 24 de Maio, N. 895

9, 23 e 30 " 25" Farmácia Indiana Rua Pedro Demoro, 1627

O serviço noturno s�rá efetuado pelas farmácias do Canto e Indiana.

A presente tabela não poderá ser alterada Sem prévia: autorização deste

Departamento.
.

t
\

"

r� !,

D. S. P., em outubro de 1958
Luiz Osvaldo D'Acampora

.

Inspetor de Farmácia
,-

.

CrI 400,10. ..PlclaU.ta em mol6atla. I. Be·
.. 1,18 nlaora. • Ti.. .riniria••

Cura radical da. inflcç6.. •....
'da. • cronica., do -aparelho .e·
nito-urinl.rio em ambos o•••xo.:
Eloença. do aparelho' Di,e.tivo
• <lo sistema ne"080.

Bonrio: 101Al à.' 12 • 21A1 III 15
hora. -:- Consult6rio: Rua Tira
dente., 11 - 1.° Andu - I'OD.:
'2"11.
- Rosidência: Ràa Lacnda

. CQutinho, IS (Ch'eara Ih ••pa
nha - Fon.: IUS.

>

Rua Couelhelr. JI&fra III
Telefone 3022 - Cu. P"W 11. .<!l ! ,,;Lt
Endereço Telegráfico ESTADO �.,i!�1.21J� .

D I R 11 T O B
_ , _:;:t1��DlhJ�

Rubens de Arruda Ram.
GERENTJI

Domingos Fernandes de Aquino
REDATORES

Osvaldo Melo _ Flavio Amodm - Bru Silva -

André Nilo Tadasc'o - Pedro Paulo Macha�o _ Zurl

Machado _ Correspondente no Rio: Pemnilío Santos

C IfL A B O R AI D O R E, S

C:'rof. Barreíros Filho - Dr. Oswaldo Rodrigues Cabra!
- Dr. Alcides Abreu - Prof. Ca:;:los da Costa Pereira
- Prof. Othen d'Eça - Major �ldefon8o Juvenal _

Prof. Manoelito de Ornelas - DI'. Milton Leite da Co�)
-- Dr. Ruben Costa _ Prof. A. Seíxas Neto _ Walte�

Lange - Dr. Acyr Pinto da Luz _ Ad Cabral Teive _

Naldy
.

Silveira _ Doralécie Soares - Dr. Fontourlil

Rer _:"Nicolau Apostolo·_ Paschoal Apostolo _' Ilmar
Carvalho e Paulo Fernando _de ArRflJI) La,;o.

PUBLICIDADl!l.

/

.�,. .:': .1

.' -INDICADOR PROFISSIOIAL
NARIZ E

-

GÂIfGIRfi
&

CLlNltA' DE OlHOS - OUVIDOS
·do

Dr. GUERREIRO' DA FONSE(·.A
Chefe do Serviço de Otorino do Hospital
de Florianópolis - Moderna Aparelha..
gem Suíça e Norte-Ar.lericana para Exa·
me dos O'lhos. Receita �e OcuWs pocr
Refrator Bausch Lomb. O�ação dp

Amigdalas por processo J:DOdernG
CONSULTORIO RESIDENCIA

Rua do� Ilheus 1.111 casa Felipe Sebmldl ti
FONE 2366 FONE ,81560

& � Li
,

Maria Cetina Silv� _ Aldo Ji'e;:nandes - Vlrgllio
Dias - Walter Línhares

,
PAGINAÇAO

Olegario Ortiga. Amilton Schmidt
IMPRENSORES

DULt;:EN-IR CARDOSO WANDERLEY. LEMOS
REPltESENTANTJB

Representações A. S. Lu'a Ltda.
RIO:� Rua Benildor Dantas 49 - 5,0 Andar -

TeL 225924
"

/,-8. Paute Rue Vitória 657 - conj. !I - :
,

Tel. 34-8949

Serviço Telegpáfico da UNITED PRESS <U-P)
Historietas e Curiosidades da AGENCIA PERIO...

DISTICA LA'l'INO AMERICANA (APLA)
AG_.ENTES E CORRESPOilDENTE�
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Vence o Ilvi-Rubro o�30· C<ampe.lnato�
Calarinense de Remo

Grànde "performance" do clube da r'ua João Pinto na grandiosa competição de sábado pr,omovid. pela Federação Aquática de
Santa Catarina - No duelo enlre Am.érica e Marfinelli, pelo 2.° pôslo, levou a melhor do grêmlo de,llumenau - Apreciações sôbre

a disputa do lílul� Supremo do remo calarinense � Novo desasl�e do, R�achúelo - OS,p�reos
copcio.nou, com as colocações Foi qtútndo verificou-se o gem sôbre o aldista Hamil
que obteve: '3.° no dois com e abalroamento de guarnições ton Cordeiro que por sua
G.O no quatro com. Em último '

americano pela guarnicão vez deixou bem atrás o bi-
lugar class ificou-se o Riachuelo, -

o maior papão de títulos de re- [ma'rtíneblína,
.

O b r 'ig1ando campeão do ano passado,
mo catal'inense, títulos esses ob- ambos a parar, tendo o Al- IEdgar Germqr, do Améri
tidos no passado, ,já que nada do Luz entrado vitorioso. ca.
mais fez depois da conquista do ,

.

título de 1947. Disputou. o clube Tal páreo teve que ser anu-
I

4'.0 páreo - Aldo Luz
da Rita Maria apenas dois pá- lado e transferido para o A nova dupla aldísta pa
rcos em ambos classificando-se final da competição. I

ra o "dois com" Ievou de
em 'último lugar. Mais uma vez 3.a páreo - Martinelli vencida o quarto páreo,
a cndu ta do grêmio alvi-anil re-

sultou num f'racasso completo; Reaparecendo no, "síngle- I
mesmo sem empregar todas

fracasso esse inadmissível para ScuIl" - páreo efetuado a as suas aptidões fisicas e

um clube da sua expressão. seguir - O notável Manoel técnicas. A vantagem foi de

I
.

l,O PÁR'EO - ALDO LUZ Silveira, detentor de um cinco barcos sôbre '
o se-

O primeiro páreo do progra-. penta-cameponato catarinen gun do colocado, o Cacheei
ma em out-rtggers a 4 remos

e voltou a demonstrar s Ia ra, chegando em terceiro oeon; timoneiro, teve a part.icipa- S, v

•_. .1
.

çã o de todos os clubes, exceção classe, experrencia e pujan Atlântico em 4;0 o Riachue
.10 Riachuelo o qual, embóra ça, Ievandn de vencida o lo e em 6ltimo o América,
inscrito, não' Ievou sua guarni- Campeonato do Remá'dor 'não tendo participado-o
ção às águas. Bonito -êste páreo

com cinco b d ta- M ti II' G
.-

que transcorreu disputadíssimo arcos e· van a" ar ine I. uarniçao vsn- j
at

é
os mil metros, 'até que a

.... _

.a.
cedora : Alvaro Elpo, ti- .

g'uarnição ald ista remando sem-
.,..,

- - monelro ; Wilson B?aba.i:l: I.
pro com desembaraço, imprimiu- .

voga e Francisco Schmidt,
tio uma bô a sequência de rema-

.

nas foi se, avantajando sôbre as prôs,
demais para atingir a meta de 5.0 páreo - América
chr-gadn com quatro barcos de O páreo realizado a se ..

luz sôbre o segundo colocado. guir, . em out-r iggers a 4
que foi o Mm·tinelli, vindo a' se-

guir Cachoeira em 3.° América se'n' timoneiro teve C'Oll10

em 4.° e em último o' Atlântico. vencedora a experimenta-
Sagrou-se assim, hexa-campeão díssima gua.rnição do Amé-
nesse tip� o!e barco o alví-rubro.
Guarnição Campeã: Álvaro Elpo,
t.im on ci ro ; Dionísio- Schmitt,
voga; Manoel João Teixeira,
sota-voga; Décio Mascarelo,'
sota-prôa e Sady-Berber, prôa.

'

ANULADO O 2.° PÁREO
O segundo páreo - out-rig

g'ers a 2 remos sem timone'iro -

foi o mais sensa'cional e renhi
do de todos. oorrendo jlmtas até
os 1..950 metros, as três guarni
ções - Aldo· Luz América e

l\lul'tinelli - tinha;n todas elas

possibilidades de vitória.

Com o mesmo brilho e concor-
.

o. grêmio de B1umenau que em i os páreos de "single e double "

rência cios anos anteriores, li parte deixou a desejar, não sou-
I
e' chegou em 2.° no dois sem e

Federação Aquática de Santa do aquela turma tretnadís.it.nn quatro com e em terceiro no

Catarina promoveu na ensola I
que tantas dores de cabeça j�..l

I
quatro sem e no oito tendo dei-

fada manhã de sâbado ültímo, 'a Aldo Luz e M.artinelli. Venceu
I
xado de tomar parte.,' por atrazo,

na baía sul, o anunciado) 30.°
I
com categoria d�is pá reos ,

o de.: na disputa ,do dois com. O quarto
Campeorrato Catarinense de Re-

I
"4 sem" e o de - dois sem - e

.

lugar pertenceu ao Cachoeira

mo, que teve a participação dos' classificou-se cm 2.° lugar' no que disputou apenas os dois pá
três clubes da Capital - Clube "double" e. no - oito. - Nos de- 11'eos em que' se inscreveu, alcan
de Regatas Aldo Luz, Clube Imais páreos decepcionou. O Mar- çando um segundo e um terceiro
Náutl'co F'run cí sco Martinelli e Itinelli veio em te·rceiro lugar, com' honrosos lugares. Convenceu o

Clube Náu tico Riachue lo > - e apenas unm ponto de dife'rênça I clube' joinvillense. Em 5.° lugar
mais Clube Náutico Amêrica de ! do América. O rubro-negro venceu � co lccsu-se o Atlântico que de-
.Blurhenau; Clube Náutico Atlân-

.'

tico e·.Clube Nâuti co Cacheei t'�,
de Joinvl lle,. Mais uniu vez este

ve ausente o Ipiranga de Hll1l11E�

'nau e o Cruzeiro ·do Sul de São
Francisco do Sul.

'

ALDO LUZ, O CAMPE-H)
Compr6vando, uma vez mais

ser a mais gloriosa agremiaçã o

rernist.ica
.

de Santâ Catartua
nestes últimos tempos, o Clube
de Regatas' 'Aldo Luz foi o gran
de laureado da manhã de s áb a

'do, com uma conduta impecável,
tendo todas s suas guarnições
apresentado um rendimento téc
nico como poucos. Venceu três

páreos, inclusive o princ lpal que
foi o páreo de' honra em barcos
a oito remo s. Teve um a vit

ó

ria

anulada e obteve dors segundos

Ie um terce"iro lugar, 1ll"lt"""",'!O

ao .todo 56 pontos contra 47 tio ,

, América, 46 do M.artinelli, 11 do
'

Cachoetra 6 do Atlântico '" [.

à01Riachuel�:. O triunfo �ldj"t.l .re

cuperando para a Capital ." n e

gemonia do remo barrigacverde'
mereceu da grande aS;':;t_:tf�n :ia

presente, os mais entu�I:i::-tjcos

aplausos, vindo traduzir "0 ,'xi'

to' obtidp os esforços dos deno

dados dirigentes ·do clube alvi

rubro. Nsssos parabens pois aos

paredros e' re'madores' do Aljo
Luz pela' retumbante con(j,�ista
!ll\- ,SUa cano.agenl.

O títuiõ- âe vlctr-êam�eão fic.:.u
.

com o Am�rica\ campealr--d-o- ano. I'passado. .Duas vitórias marcou

CINf)" Ã (f�-fO j'É

(INE' SÃO' JOSÉ '6.a FEIRA

rica que assim recuperou a

supremácia nesse tipo de
barco. Venceram Os bltl
menau enses com nada me

�os d� sete barcos de difQ

rença sôbre o seguni-Io co

locado, o Aldo Luz, que
djsputou_ a ptova com os

mesmos' remadores vitori0-
sos do "4 com". Em 3·0

che'-1-�'gou o lVlartinelli e em .4.0
o RiachueIo, não tendo t0-

'.

-.----._ .. _--------�--�,--�_.

FrllnQsco Schmitt

(lHE SÃO:'
�-

JOiÉ -'-

( �1)M'��O�, _

Gáry Graíd - frank Sinatra ;;_.
�_é '. Ap,lSeManilõ:-,"" ",,-:�;.

Sophia loren em

Oruul�o ( PaiXãO
,Vista Vlsion e Technicolor

ii,

sa'FEIRA

mado pa'rte o Atlântíco.
Guarnição vencedora: Rolf
Ewaldo, voga; João da SÜ-
va, sota-voga : Wiegand

.

.Theis e Osmar Scheune
mann.

. 6'0 páreo - Martinelli
A dupla mart inel ina Ma

noel Silveira - Alfredo dos
Santos Fjlho foi vencedora
no 6.0, páreo � "doubIe
Scull". Bela regata fez a

dppla, perseguida de' perto
até os L500 metros pelo
barco do Aldo Luz, com

Orildo Lisbôa e' Hamilton
Cordeiro. O duelo entre as

duas guarnições cessou nos,
(Cont. na 2.a página)

SadiY Be'rber

ES'COLA DE SAMBA:d 'R'd···· N
·

I
SÃO . J O II

a· a 10 aCiona às - 3 hs.

do Rio de Janeiro G��i!m�ILV�
- Emília

.

OO��T�
I Censura áté 18 anos.

às - 8 hs.
Pré-Estreia

,às - 8 hs.
"Sessão das Mocas"

Luis AGUILAR:_ LoIa
FLORES em:

AI, PENA, PENITA,
PENA!

ESPETACULAR SHOW COMANDANDO c�ns�ra até 14 anOH

..
OESPHACUlOOHUMORISTA"BADO"�
IVERDAD:EIRO GRITO DE CARNAVAL às - 8 hs.·

.-

CARIOCA NÃO,RERCAM ESTE MAGN'I- R!:!��ri����p���N-
;
,..

QUANDO O CORAÇÃO

FICO ESPETACUlO. NO C ,I N E cerisu:aL��E�C!nos�
R I T Z DIA 13 DE DEZEMBRO

am
.,'

. _"

- .. , .... , ... -.

25 Artistas - Rádio - Cinema -:
, -lelevisão

entre êles

fRIO D� O�RO - apresentando seus

ulllmos sucessos.

*' ........ - .. �., -�

"Pró formatura dos alunos
do 3° ano Científico do
Instituto de Educação DiHs

Velho"
)FernandeJ, - François�
ARNOUL em:

.

O CARNEIRO DE 5
PATAS

Censura até 18 anos.

às 2 - 5 - 7% 9hs .

.
"Sessões das Moças"
Luis AGUILAR - L013

'FLORE& em:

AI, PENA, PENITA,
PENA!

Censura até 5 anos.

às' 7 e 9 hs:
AJUIXO O DIVóRCIO
Cénsura ate 14 an08. .
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possado o primeiro 'prefeito eleito de Santo Amaro
CELSO RAMOS e

ADERBAl,RAMQS DA SILVA cumprimentaram os eleitos e empossados
Conforme estava marcado, pr,é- I O at�, que se revestiu de sim- Almeida Osny Medeiros Regis, Jorge Laulo Guimarães e Eva

yiamente, realizou-se, -no dia 14 ! plieidade contou com a presença, vereador Dib Cherem, represen- risto Brugmann, todos eleitos sob

p.P. na visinha cidade de' Santo dentre outras pessoas do sr. Cel- tando 'u Prefeito da Capital, a legenda do Partldo Social De

Amaro da Imperatriz, com o com- so Ramos, Presidente do 'DiretÓ-· Prefeito e presidente da Câmara ,mocrático.
parecimento de elevado número rio Regional do PSD, )-deputado Municipal de Palhoça, capitão A M'ESA DA CÂMARA
de' co rrel igjonári os e amigos a Aderbal Ramos da Silva, o lí- Paulo Ayila da Gosta, Presiden- Depois de empossados OS ve-

posse dos vereadores e do prefei- der da bancada estadual do PSD te da Junta de Alistamento da reàdores, que constituiam a

to Orlando Becker eleito em 3 'de'putado Lenoir Vargas Ferrei- Palhoça, prestigiosos elementos maioria absoluta da Câmara, foi
de outubro último a cerimônia ra, bem como, dos deputados da política de Santo Amaro, bem procedida a eleição da Mesa por

de posse do Exec�tivo e' Leg is- estaduais Ivo Silvelra, João Es- como da visinha cidade de Pa- escrutinio secreto, obedecida� tô-

lativo daquele município: tivalet Pires Antonio Gomes de lhoça. das as formalidades legais, Aber- H' f t
.

� ...'________ POSSE DOS VEREADORES
.

.

a a os, que, registrados, vand:rlos, cujos atos estão pedin-' N<.> dia 2 do corrente dia de
ta a urna e contados os votos, ti t d b

'

Aberta a sessão pelo vereador vertficou-se que foram eleitos
cons I uem um esa ono para do severas e urgentes punições,' F'inados, não só repetiram o ato
uma Capital ,dita civilisada. Es- dôa a quem doer. criminoso como

nu�r()va
de

eleito, mais idoso sr. José Adão os seguintes vereadores: Presi- , ,

Lenkhull, êste esc'larece'll das de- doente Joré Adã'o Lmhkhull Vice- condê-los, entretanto, significa O amor assendrado á nossa _debl/che, acenderam nas velas

marches e providências que Presidente _ Clemente Thiago de cer.ta f'o rma concordar com

I
terra e aos vultos que a proje-

.

ao ladq do busto posto no chão.

h
. êles. taram no cenário das artes e I A respeito do outro monumen

avra tornado a fim de cumprir Diniz 1.0 Secretário - Jorge
os dtsposttívos regais que regem Paul; Guimarães e 2.0 Secretá- Mesmo envergonhados de levá-

I
das letras catartnenses levaram to do poéta Olavo Bilac, no-

! a matéria. Deu conhecimento, rio _ Evaristo Brugmann, os
los ao conhecimento público, o o saudoso desembargador José Ja'rdim Olivio de Amorim os

,ainda da cí rcunstância de não quais foram declarados empossa-
fazemos para lavrar nosso ve- I Boiteux de respeitada memória, mesmos atos já se têm repetido.

poder realizar a sessão de posse dos em suas novas funções. emente protesto, fazendo-nos a erguer nos locais mais em evi- I O busto é joga(lo sôbre as ra

no prédio, onde o prefeito provi PRIMEIRO PREFEITO ELEITO mesmo éco dos que vêm profil- dência de Florianópolis, uma sé- las gramas do jardim, 'lJuando-

sório, nomeado pelo Governador, TOMA POSSE grando a ação de ve·rdadeiros rie de justas e merecidas �o-
I
não cometem coisa pior ...

mantém os serviços administra- Comunicou o Presidente da menagens a êsses conterrâneos 1- Não é posaível que isso con-

tivos do município face ao en- Câmara que constava da convo- a SUfp·IUÇ sou opuanãra 'sa.rlsnl! t1nue ,para vergonha de nossa

tendimento desta 'auto'ridade de cação para a instalação da Câma- Reyolla (o,lelll,a praças públicas estátuas e bus- �erra.
que a referida posse somente po- ra o ato da posse do primeiro tos que naquelas ocasiões fora,m I

'

deria se verificar depois de 31 de prefeito eleito sr. Orlando Be- FOR'Í'ÀLEZA, 17 (V. A.) _ :festivamente, cívicamente e pa- Não é possível que fatos se-

A COlVIISSÃO DE - FINANÇAS DA CA- Janeiro, razão porque, com pré- cker, tendo a casa se manifestado Estudantes e populares cea- triotic�wente inaugurados com os melhantes se' reproduzam sem

MARA FEDE.RAL MANIFESTA-SE CON-
via ciêneia de todos os eleitos favoravelmente a essa medida, renses, reunidos -,nunl 11'10

aplausos unânimes dos ilhéos e que haja uma medida rigorosa e·

, .estavam rea lizando ato no prédi� mesmo porque segundo foi anun- vímento contra a alta do quantos não o sendo por nasci- repressiva, dôa a quem doer, se-
�

J:ll)RARIA AO PROJETO DE LEI BENE-
previamente designado. ciado encontrava-se no recinto o custo de vida e escândalos I mento, dera�n sempre. mos�ras de jam os autores dêsse vandalis-

.L
.

<: ;, " sr. Orlando Becker e estava dis- do Legislativo local- trouxe- I um verdadeiro catarfnensl smo. mo quem fôr.

FICIANDO OS SOBREVIVENTES DÊ A seguir, depois de ser proce- posto a prestar seu comprom is- ram Fortaleza pa;a a prt- Pass�dos o.s tempos e chega- I Infelizmente' a repetição do
di do o reconhecimento dos ,doiplo- so perante.a Câmara, meira -

página dos jornais: I
dos ate os dIa: que esta,mos. v�- !Jue vimos aq�i reg�strando, de-

. CANUDOS. mas expedidos pelo M. Juiz Elei- Designou o SI\ Presidente u�la arrombaram a Assembléia v�n�o, onde _:odas .as. boas mi- monstra também e ISSO é inegá-

André Nilo Tadasco
., toraI, prestara.m �s .vereadores' comissão de r=:». a Í1J_U, Legislativa, quebraram mó-, �latJva� ou sao crrmtnosamente vel, a falta de um policiamento

se Antonio VIcente Mendes' presentes o cornprormsso legal, de aeompanhai o prefeito elei- .

d truí d esquecidas ou conspurcadas pelo capaz de reprimir crimes desta
Lêmos, contristados, em o Maciél andava pelos sertões sendo declar d d t t" MdC' VeIS. es rmram ocumen- I

'

"O JOrnal:, do Rio, de Do- da Bahia ... Maniaco reli-' f
6C _ala Vos empolssa os nas o a e a esda. � amara, pafr� tos e só se afastaram dali ama.çal que lav:a por aí, fatos e de outra natnré'za ...

suas unçoes. ma sa va de pal- . tomar posse o cargo o que 01

I d
'. . deprimentes estao se repetind'o I Somos lima c'd d dr'-

mingo, uma notícia sôbre a gioso, conhecido pelo nome mas fêz-se' ouvir manifestando o 'feito. quan O a POlICIa chegou. t 'd d "d
,_ , ,.1 a e

.

espo ICla

d' d C
. -

d F A t
.

C Ih
.

-

Mas 12 m 'f t t f'
nes a CI a e.

i
a nao, ha dUVIda pOIS do con-

eClsao a Oll1lSSaO e 1- de n onlO onse eIro, es- regozijo de todos pela maneira A seguir perante a Câmara e anI es an es Ieu- p. t.' .' 1 . _ '.' ,
•

d c, d D t b I
.

1 d � ,., "ram ferI'dos a bala O .
OI res ou quatIo vezes .uns trarlo nao estarIam os aqUI COo'

nanças a amara os e- a e eceu--se no arraIa e elevada como estava de'Correndo a com a asslstencla toda em pé I
. s res-

moços e não moleques ou d
'

I I '

f t d
.

,

putados, manifestando-se Canudos e cercou-se de cerimônia e em homenagem aos o sr. Orlando Becker prestou � tantes continuaram nas sl'fl'nados I

.

b t desc aS-1Ibul?
o

azebmos, .raze� o a pu-
. .

t dI' d' d'
.. ruas d b .' d f

� açam o us o o poe- ICO (em ora se�a cOI'sa públi-
contraria ao proJe o e eI gran e numero e Jagun- ve'readores que eram empossados. comp'Comlsso legal tendo SIdo ... , on e arllca as oram

t C 's d
.

, '.

d'
- f' I d

.

d'
a I uz e ouza e {) erl'ubam I ca) o relato de acontecimentos

beneliciando os pOUCOS 80- . ços. VarIaS expe Içoes o·· Tomaram nêste dia 101 posse os declarado pelo' presidente como I
arma as para Impe Ir o AI" f"

.

_,

breviventes da histórica ram ao seu encontro,. mas srs. ve're�dores José Adão Le�'m- empossado no cargo para o qual I
tráfego, forma de protest.o I'

I

llca, at� <;Iue o reP:nham no

I t�o.tcab_runhadQres para a nossa

campanha de Canudos. derrotadas. Até mesmo uma 'kuhl, Clemente Thiago 'Diniz, foi eleito pela vontade soberlj.na contra o aumento das tal'Í-
seu ugar. lIIa vergon a. CIVI Izaçao.

E de se lamentar que, ele- comandada pelo Coronel
/ ,do povo Santamarense. fas de ônibus e taxis; e

pa-I Nmentos que são representan- Antonio Moreira Cesar e f:'B um' Ih'
darias sofreram depreda- ifro Parafl"na" APERFEICOAMENTO

tes Cio Povo, tenham toma- composta de 1.200 homens, IJ '6' orgu O A PALAVRA DO NOVO _ções por causa do aumento
-

•
.,

do "decIsao acanhada" e foi desbaratada e morto o
. .

- I PREFEITO do pre.ço do pão. Rigorosa r BERKELEY, California'::" res e 'mais leves.
sem precedentes. Não pen- seu comandante (4 de mar-

RIO, 17_ (V. A.) - �ela Logo após sua posse, o sr. 01'- ,prontidão foi determinada.' CIPS) - Um engenheiro da Ernest S. Sar),tman, chefe
saram assim quando da a- ço de 97)..

repercussao que teye na Im- lando Becker, proferiu um breve pelo governo �à força esta- Universidade da California do Pr,ojeto de Provas e pro-

provação de seus subsidias, Com êste insucesso o Go· prensa norte-amerIcana, co- discurso de agrad.ecimento aos dual, enquanto o sr. Par- anunciou o aperfeiçoamen- fessor de Engenhària Aero-

e porque? vêrno determinou nova ex-
nhecem-se agora �s detalhes que o guindaram a tão elevttdo I' sifal Barroso, novo governn- to . de uma nitro-parafina náutIca da Universidade,

Mas em se tratando de pedição de 7.000 homens
da façanha reabzada

. e,:n posto, reafirmando seus propósi-
•
dor do Ceará (ainda não em· que poderá substituir ·os disse que 'as provas preli

Tecompensar reais serviços agóra comandada pelo Ge- Pa.lm Beac�, .

pelo c�pltao ,tos de tudo fazer pelo bem e,star 1 possado), disse: '''Tudo e�- combustíveis para automó- minares' demonstraram

prestados á Pátria por uns neral Artur Oscar de Andr!\-
aViador SIlVIO Mont.elro e

'. . ,I tava previsto. O "inventá- veis e aviões, duplicando o maior rendimento deste

paueos sDbreviventes daqu�- de Guimarães que, cõm pel� sargento mecamco An- e f�hcldade d() p�vo de Santo rio" dos. cargos públicos e \) rendimento dos motores. f comoustível, em compara-
.u;tS jornadas contra os ja-- grandes baixas, consegue se

tomo Gomes de �ouza, am- AJIla�o da Imperatllz. Fo� em; enca,recImento alucinante ção com as gasolinas con-

gUnços de Àntonio Conse- acercar de Canudos e, gra-
bos per�en_centes a turma da se.gulda, su�pensa a sessao da dos gêneros só conduziriam Através do uso deste com- vencionais. Óbse v ai

lütilo, os que integram a ças ao_reforços levados-pelo
FAB all tirando um c1:lr�o .Camara a fllu.de que se lavrasse

a esta situacão de calami- bustlvel, poderão construir- tudo, que êssesr ���po���s
Comissão de Finanças se próprIo Ministro da. Guerra,

de salvamento. O capItao a ata respectiva. Idade"· - se no futuro motores meno- são �relativamente caros.

'f' t General "machado BI·tterl-
brasileiro atirou-se do aviãQ_ ORADORES I'

manl estaram cpn ra, e por- �YAl e conseguiu salvar uma fa- Fêz uso da palavra o sr. Celso

I' ��
lo

RJ "M nUI iHR
L I!l 11 n l'l

��tJ jque? co�rt, que se transportára milia americana que estava Ramos p.a qualidade de Presiden- fi' r I mil
\

.

�.� W-�A:óUU�1' �. t ·lttt
I

J�I��III'E o ârticulista indaga dos para _o teatro de operaçõp-s, prestes� a se afogar, sendo te"d? Diretório Regiona! do PSD, 11 iI' �"m 11'11
'

bene!icios que iriam ter, cu,- dirigiu o ataque definitiv() ã,uxiliado pelo sargento. maUl{es�ando o ente�dl�le�to ie __,_- M' UJ�! ai. I I V" -

so passasse o 'projéto, aque- contra o arraial e arrazou-o. O coronel aviador da mn- seu partldo COJll_��nel'll1'i)os- , . ,\ -

les que, lutando em condi- Quando as tropas regres- rinha n_orte-america�:, �o..:�ue-.,,".ca1ra,va. de seI' co.ncedida
Franco da Rocha CEsto de-S. dos Franco da

ço-es dl'fl'ceI's contra os temI' saram houve 'um atent _._.�� .. -*"'�.:.- •
I fo- t .paulo) - Osório Cesar, psi.quia-

,
-

..-I'---"a.Q:t:>±.L� eter""S"ey,"I'-'-,nc"h-o�""""\�'n�d'ante da aos e elt.os., aSSIm como, ez vo os

veis
. .. .

"u"J:
.....� ';'::II::�-"(Tlf"'Repl

.� 'u._
d d d S t tra e,crítico de arte', acaba de

_.--, unç ,-"'ir em s �.:::;;S epública. Base Aérea de PaIm Beach pela feltclda. e o pOV'Ü e a� o
doar dez telas de autoria da jo-

Umas diás no esquecimento, morrendo em sua defeza o fez, a proposito do episodiO: A_maro, rllafll'lnando sua .convlc- vem pmtora Marysia Portinari

'senão da Pátria, mas da Re- seu Ministro da Guerra. esta citação em boletim: çao de que, tanto o prefeIto Or-
Gr�io para o Centro de Estu- guras,

PU'bl'I'ca que com ela se iden. Agóra, com a resolução da "Na-o b t nte d'
- lando Becker eomo os vereadores

Q S a _sua con Iça0 do PSD ha_:eriam de saber es-

tifica. E quantos serão êles, ComIssão de Finanças da cte est�da:r:te nao requ'ere� � tà..r a aÍtura da alta investidura
se a campanha teve lugar Camara dos DeputadOS, pa- particlpaçao em �pera�oes que o eleitorado santamarense
em 1897? rece-nos que,_ apezar dos de salvamento d t pesse 1 0, lhes havia confiado Ainda dis-
Decorridos 61 anos, ain- anos decorrido.s, os jagu.n- sua resposta, sem hesitac.ão

.

d A t C Ih cunsou o dr.. Dib Cherem em no-

da que as vantagens fossem Ç?S e � omo
.

onse eI�o àquela situação, .seu ini- me do Município de Florianópo-
grandes, o que não será pra:: amda .sa.o temIdos... nao gualavel espirita e sua m;:l.- lis bem conlo o deputado Ivo

vável, delas se valeriam uns pe�os velhmh?s. que se

CO-I neira de se conduzir' durante Sil�eira em nO;l1e ,dos' deputados
pOUCOS velhinhos que ainda brIram ..de glOrIas

. � mere- a emergencia, mereceu a..: da bancada do PSD na Assem

conservam na visão emba- c�m, alem de auxIllOs p�ra pIausos. Sua unidade da bléia Legislativa.
ciada as poucas imagens e VIverem o resto de seus dIas Forca Aérea Brasileira e o DEPUTADO LENOIR VARGAS

ouvem vozes de bravos que (o. q'!e lhe ne�am os da Co' governo brasileiro podem, FERR'EIRA

lutaram no cumprimento do mlssao de Fmanças), um muito justamente, orgulhar- Nêsse mesmo dia 14,- na ses-

dever. ,mon'.lmento que perpetue o se tendo a seu serviço um são da tarde,' na Assembléia Le-

Desde 1894 que o cearen- feito glorioso. homem de seu porte". gislativa, o deputado Lenoir Var-

.Grande compareciménto ,de cerreliqionérios e amigos assistiram ao ato

18 de Novembro de 1958FJorianópolis, Terça.Feira,

HE'ROIS ESQUECID_OS

Produlos da Indústria de S. Catarina:
TRA.NORIO

foi ontem exposto aos jornalis
tas convidados para um coquetel
na referida agremiação. O dire

tor de propaganda, sr. Antonio

Augustro Nobrega Fontes, ao fa

zê-lo, chamou a 'atenção para o

�().ncurso denominado "Conheça
S�nta Catarina", em' que' será

concedido um )lrêmio de viagem
àquele Estado ao autor de uma

carta expondo a-s razõe-s pelas
quais gostaria de fazer essa

NR Semana de' Santa

cntari-I'
sicais, vinhos, toalhas de mesa,

na 101 firmas do Rio de Janei- bordados e material elétrico,
1'0'dedicaçào vitrines à exposição etc.

de produtos ela indústria catari- A iniciativa é do Cel1tro Cata

nenseo, 601110 I11strumentos 'I11\U- rine·nse naquela Capital e se des-

tina à divulgação, no Rio, ide co

nhecimentos sôbre nosso Estado
seu desenvolvimento industriai
e' agrícola.

O programa a ser executado

�$"SS,

EM FLORIANÓPOLIS ° PRESIDE NTE FOI FILM viagem

Esse concurso :tá está em re·a

lização antecipando-se ao início

da Set'nana de Santa Catarina.

'Condição essc<ncial para partici
par dele é não ter nascido em

Santa Catarina.

DIA. 25, INICIO

A Semana' de Santa Catarina
iniciá-se no ,dia 25 próximo, que'
é a data oficial do Estado e de
dicada à sua padroeira. O iní
cio dos atos comemorativos e fes
tivos será assinalado com lima

missa na Igreja de S. Francisco

Xavier, que é o único templo na

Capital Federal, on,de há uma

imagem de Santa Catarina.

Estiveram presentes iI cordial
reunião no Centro de Santa Ca

tarina, além dos jornalistas con

vidados a sra. Marita' Pinheiro
Machad� grande amiga e admi
ra,dora do Estado de Santa Ca

tarina; e os sc'guintes membros
da diretoria da agremiação' da
colonia catarinense: srs. Max
Ta�ares d'Almeida - preside'nte;
Antonio' Augusto Nóbrega Fon
tes - diretor de propaganda;
Póvoas de Sique'ira � secretário

geral; MaUlo Pinho Gome.s-
1.0 secretário; Laer.cio Cunha e

Silva - diretor social; e' sra.

Wanda Gisela Currlin - 2.a se

cretária.

SSSSSSSSSSSSSSS:CSSSS.'"
do "Convair" TAC-CRUZEIRO

respectivamente Diretor e Chefe de
do D�p. de Re aç'ões P�blicas da T�C-

,..
.....

, ,

no município de Santo Amaro estabeleceu data para posse do

I pela' forma como foi exe'cutada: prefeito e vereadores, devendo,
. E' conveniente lembrar que o portanto as mesmas regerem-se

gas : Ferre ira, líder da bancada." Município de Santo Amaro foi _pela legislação vigénte isto é
pessedistà ocupou a tribuna da I 'criado por uma lei especial sepa- primeira parte lo art. 37 da Lei
Casa para' dar conhecimento da rada da lei geral' de Divisão Ter- Orgânica dos Municípios, e' a lei
posse do. Prefeito e Ve·readores r i to rial que criou outros vinte que estabeleceu as normas para
do Município de Santo Amaro, e, sete' ;nunicípios no Estado. Pe- posse dos vereadores

'

votada pe
dernorundo-ss em co ns iderações la lei � geral foi determinada a' la Assemb)éia em 1953 substt
sôbre as razões .de ordem jurídi- posse dos eleitos em data certa tuindo o art. 36 da Lei Orgânica,
co-legal que aconselhavam a pos- 31 de janeiro. A Lei que criou o considerado por Acórdão do Tri

se, dos eleitos em 3 de outubro, • município de Santo Amaro não bunal como inconstitucional.

ESTATUAS E BUSTOS SOFRENDO A AÇÃO DE
ICONOCLASTAS

uma foto re

no .fundo uma

Tio Sam naminha..•
(Cont. da' La pág.) ,cial de Saúde P{blica dores", como mumeras vê-

ao som dos "cantadores" I (SE8P), ajuda técnica e au- �es tive ocasião de presen-
que relembram os repente:; ,xílios outros, aos quais ago- ciar no Polígono das f?êcas,'
de Inacio da Catingueira, I ra vem aumentar a solida- tarefa

.

anti-patriótica de
do cego' Aderaldo e de tan· riedade 'das Igrejas Protes- sempenhada pelos lacaios de'
tos outros. I tantes, num gesto magnífi- Moscou, pelos inimigos da
Novo alento de vida, po· co que calará bem fundo nos família, da moral e da pró

rem, su.rgiu para o nordes- corações despedaçados !ia pria honra. Jamais, porem,
tino. As Igrejas Protestan- gente do meu Norneste. Ho- a gente nordestina se dei
tes dos Estados Unidos, in- je, quando b nordestino dei·. xou curvar ante as tocaias
forma um telegrama vindo xar a sua casa de taipa pa�- dos lacaios de Kruchesv e

de New York, através da ra "encoivarar" a terra �es- vem repelindo, sucessiva
International Press Ser'Vice, nuda à espera das primeIras mente, o trabalho de sapa
enviaram uma nova contri· chuvas, êle deixará sair no a cargo dos vís traidores do
buição em dinheiro, desta- rosto magro e desfigurado Brasil, O Nordeste, em cu

vez de 5000 dól�s, para um sorriso de agradeCimen-1 jas cidades o SESP, a AN
ajudar as vítimas da sêca to e eterna gratidão à gen- CAR e tantos outros ser_vi
na l'egiáo norte-oriental do te amiga dos Estados Uni- ços - ali executados sob os

Brasil. 1!:stes fundos são uti- dos. I auspIcios de Tio Sam, ·é,
lizados na compra de víve- , mais uma vez, grato à gen-
res, roupas e medicamentos Pela Cóntra-Sêca, verme--. te americana. As violas fa-
para os 'flagelados. No ano lha como as feridas aber- r

rão uma pausa no seu chô
passado, essas mesmas' Igre- tas 110 corpo esfarrap�do do I

ro convulso, o boiadéiro dei
jas enviaram ao Brasil .... retinmte nordestino, ele ve- xará de lado os seus abôios
15000 dólares para idênti- rá passar os camiJ:}hões car- tristes, os repentistas e os

cas. finalidades. Para Tio regados de víveres e !lledi- "cantadores" vibrarão, por
Sam, qp.e não pode admitir camentos que tornarao a que Tio Sam está na minha
a coexistência da miseria e sua vida mais' amena, sua- terr'1, no meu Nordeste dos
da fartura no mundo mo· visando a dôI' que corrói o capilés famosos - o ."Whys
derno ode hoje, não lhe seria físico e a alma, cedendo lu- kei" regiona1 do cuscús
lícito permanecer ausente gar às tôrpes explorações gostoso com leite, das "muié �

no drama que está vitima- comunistas, afixando retra- rendera" e dos xaxados 1ne8- .

do or. l}oj.'QEtstlI.Ws, ,levaI!do- tos asquerosos do tirano quecíveis, dançados com al
lhes assistência de toda es- russo, soo a legenda inom\- 'percapa de couro crú tel�
péQ�e, ÇQffiQ O lSe;rv�çQ lllspe- .n(l.vel ge !!'pae, (los�tl·abªU1.a- t&S ·em· Car\.u\rij" �

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




