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Florianópolis, Sábado, 29 de Novembro de 1958 '0 MAiS 4"�'i'1G9 DIÁRIO, DE SANTA CATARINA"
r

-

�tfUt JenU eLu6e-Dia13 deiDezembro -Sabado - as23horas:
Elegante SOIRÉE· com JOTA

r

e seu CONJUNTO IRAPOANS da boile "NIGHT A�D DAY"r do Rio! Fabuloso
H'ERIVElTO MARTINS, apresentando':

com a nova e sensacional cantora
Reserva de Mesas

o impagável
"

comandado' por
DE OURO,
do Rio r

rrSHOW'�
cômico do Cinema' r Rádio e TV TRIO

MARIA DE LOURDES ,a ESCOLA DE, SAMBA da' RÁDIO NA(tON!l
na

.

JOALHERIA MÜLLER I
'������������������������.�._�'�__��iI��__����������� �-�������������������

Mineiro vence concurso sobre �.�Iv
RIO, 27 (VAl - Um mjneirO-�oi o vencedor do concurso "Co- tro Catárinense organizou como

residente na Ilha do GOVcrn"dor� �heça Santa Catarina", qpe o 'Cen- parte dos festejos da Semana de

,San'a Catar inn dêstc lano. Seu
nome: João Batista Duarte Rodri-
gues. .

O prêmio _:_ duas passagens de
ida e volta a Florianópolis e uma

coleção de livros de autores cata
rinenses - lhe foi entr€'!,\'lIe on

tem, na sédc do Centro em meio ,

a um coquetel servido' à colônia
•

daquele Estado, aqui radicada.

JCARTA PREMIADA
Conforme noticia.mos, o concur�

so foi realizado , entre pe'3SOUS
não nascidas em Santa, Catarina
e que dever-iam escrever uma
carta dizendo as razôes pelas
quais desejavam conhecer aquê le
Estado.

.
A, melhor- .car ta, julgada pela

escritora Lausimar Laus e pelos
s;.nhores Lauro Utler. Laércio
Cunha e Silva e Antô�io A'ugusto
da Nóbrega Fontes, loi esta:

�,. ,"E' uma perspeetíva nova

Il�r'a mim, ,a'bsorvente, que aca�'i
Cl'a;o emw!ve' os meus jovens so
nhos poder pisar a teàa longe e

diferente poder. "palpar com 08
olhos" todo um cenário sonhado
tôda uma paisagem, nã� vist�
ainda; e, sobretudo, ver o Ho
mem em "Iseu meio, sem que êle
me vej,a, sem que saiba que eu o
amo como um elemento integran
,te de um todo, de um conjunto do
qual não se pode separar.
Conheci 'alguns paulistas, mara

nhenses, catari rle nses, cea rcn sas
no Rio de Janelro. Obse'l'vei-os "
cada um, desdobrei a sua perso
nulidade em partes: vi a resultan
tc física e espiritual de cada
grupo humano ,brasileiro com os
.,e,'s traços mais gritantes. De-

____... �--...I._-.....:.........--J pois voltei-me' para mim mesmo
pai-a _:0 meu comportamento aqui
n? RIO .'>fH! lembl'ei da gente da
no.,...

vI�]a
em �,m 'pontinho 'leste

de M;m, Geralsl Que diferença'h'l{ríil "ii l'e' nós 18 e aqui.
v":" ,Fuj. a 1!11 que aprendi a amar
J o _fedo :-- o peixe e o 111ar as

estl'êlas e o céu... 'f, Há' bem pÓlICO ilempo eu esta':' '

Va a,cqst,'l1l1oado aos pequenos va'-Ilc,' est!,e�t�s, espremidos entre 'os,
montes: Sao assim os lugares on

"
,

rle eu vivi. A primeira vêz' que
""; .�,,;. ,.inde ob,el'v.ar· um pedaço grande

. d? terra limitado apenas pelo
'." ",,-u e. 'fltU" nossa capacidade' vi

su;,�._fo� qU'llldo conheci Li·ns, ao

�Qr,9".�,1ib di.:, São Paulo. Durante
a, �i'lcli.el11, v'i a amplidão e senti

fO$)�!V�e d,e', C,Ol\l.'er : para ela, de
"b�ª�,-Ia. " nessa' ocasião expe
Clll.1c'ntei ,a selÍsa�ão de que os

nosos, .olhos fazem ,mais que ver.
li -

eómecei a US'Il> mentalmente
a!luela expressão "IJalp.ar conl os

olhos".( ,

E imag-inei o' ('ea1'lí

BADÚ,'

AN�VERSÁRIOS_ .Lgnissima consorte D. Ornilda

Sch arf Medeiros Vieira, foi aben

,<l"elo, com a chegada de mais um

,lccdeiro, no elia 25 do co rrent i,

,.'ui reg is trado o auspicioso even

.0, na Maternidadc Carmcl a Du

tra, de uma graciosa men irta, que

.'c,cbel'á o nome de HENRIQUETA
O ESTADO enviá ii Henriqueta

j seus votos de unl'" porvir aureo

ulo de V( .i turns e efusivos l UI11-

,)rime'ntos aos ditosos pais.

FAZEM ANOS HOJE

meníun HELENA SILVA

Cc n pll.:Ll h�c mais um aniver

sário a in tcl ig cn te m eniua He1e-

11" Bárbar-a :vIachado Henriques
'ela Silva, :rilh�� do" 11"-SSO prezado
umir,o' dr. Diuva l He n ri ques da

Si h';1 e de sua exma, espô sa d.

IJclcna Machado ela Silva, ele-

11 entes destacados em n o ssos

mc.os sociais e culturais.

A n atn l i cianté seu, dígnos
f:.,,,;to,'cs, as / felicitações de'
() ESTADO.

srta. Maricha Daux

sr. AnJO Krepsky".
51', João Ouri qucs

llETORNARAlII OS

{,íISSIONÁIUOS

\Ti.a�lIfnnl
.1TC;l'a do

hoje jJcío� avião

Cün só rç.o.> iac-Cl'u--·.
·"eiro do Sul, para Lajes e PÔl'�?

: CgTC, os 111 issionári os .

rrdento-:

stas : P. Joiio Werner, P. oa.

:1 Haci.enh nn r P. Antônio Sch-
,

e:"o1', r. Luiz Lovato, P. Ibanez
.

m argo. P. Artur Bn-k, P. Arno'

,

I

SI'. I-HLio Sílvio Pinto ela Luz

se, Arnaldo Vecch ictti

é". João Batista Berrcta .

srta. Stela-Maris Amaral

si-ta. Sônia-Regina Alves

sra. Mal'ia N/eves Lemos
. s rta, Sueli Maria Mello

- sr. José' Freitas

:'�.I,,�·", I', 'J�':;2 Vogcl, P .. /...�
ré Lenz, P. Afonso Rambeck, P.!,,,ldcmal' Be ltrame, P. João Ba

.:1.:< 'I'rc .dl, P. Gilelo Darós e P .

,'iJ g:injr, De Cml i, que,' com 111ui

� l.rilh o, realizaram em ·nOS3a

'apltn l
�

e municípios circunv izi-

lhos, QS �;"ntas Missões, em pre

·.11 açâ o p�)'a o I1.° .Cong resso Eu-

l'Ístico Estadual.

.: SCIMENTO

o lar do nosso ilustre e parti-IclIlar amigo Jornalista e profes
SOl' João, Medeiros Vieira e de' sua * * *

"

I
" Im
...�

"Quondo O dia clareou, jó fazia ,horas qu-e eu

vi�java. Parei um ihstante :para esticar as pernas "

mas, ao prete'nder dar nova-partida, percebi
desolado que não tinha mais bateria I Isto me serviu

de lição. Tehho agora uma Bateria Delco que me'oferece
a mesma garantia e a tranquilidade que inspiram

,�s peças genuínos-dó meu corro .. , e não custou

�is do que uma bateriÇl comum."

"

, ..

e suas
p' n:as. " 1� im:�g�l,ei o Alnazonas
p:l.'itflnte, galopanuo atl'ás do de
sejo de ser mar ...

I - Pei·qoe-me. Santa Catarina, por
nHO .te-Ia VlstO então. Sinto qllase

I rel�lorsO agora q,uando se,i que
I'o�c pensa nO's brasileiros que

I
n"o pensam em v<lcê.. E vejo-a
acenando para' nós com tanta
�.'o;sa nov.a, alh:tntio 35 sua,.s _ pQr":"

I bs .... Sei Cj,i} ,.você é selte'un' é
.

W(';g'8 .. SUélve, tetn tintas i.O!l.�'�S
l'lt,s cauelas 'e1e".lIl11 pedilço de Sua

i gcn�e e elente;� bonHos e olhos
:
? .11�S I( Oln l'l�!�es rlt!l- "ongínqua.

! lcna de' Wagnc l' Q
- Beeth'Oven

; \ ot'ê iala V"'9fl' r ha;xlnho, qll'!l�
;:;e nll!�l $USS.Ul'];O"." �6e� fàz lHn.t�r
'd� 111'lIha caixillhll ué"'ilusões _

e é velho co.�ull1e 1m:u' v-etter ' seu
conteúdo lJantl'a "c;i,x,ii1.h�: a ,das"
realizações. At,é, um. 4iª1/'�'

('a.) JOÃO'''.
SOLENIDADE .N'A A.R.R'.H:
A Associa�ão Brasil ?ira de Re'

l,�ções Humanas, entidade presi- JelIda pelo general, Francisco No
bre Filho, realizou' anteontem às
20 hQra�, enl SU'fj séde lIma se�são
em homenagem ao Estado de San:
ta 'Catarina. O dr. Man-o,1 Pedr
Sil\'eil'a diretor do Instituto Na:
"ona] do Mate foi o orado:" ofl
c.�al e a roetisa Maura de Jf�nna
'cicl:'a �!Jsse'o ]10enla d'e sua

�utol"� Louvação pal'a, Santa
Cat::tl"Íla".
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Um Barco de recreio, a vela,
tipo CUTTER com eabine e beli
(']1 s. <Todo" cquipado, preço. de
)('asião� '.

Tratar na casa Lopes, Rua
[o'dipe Schmiclt, n. 23.

�-"
..

....:. :-.;.,"';'.
i. ','l";'.

�.'

.. ,.- :.,"", ..

_' � - :_ ._",
._:_ ,.:r

,,' -J'

:� ,,�"I

�.

��!é�.�;B:.'\T.RÓUfE, 'e-Ier:nento orgânk�
qué: evi.1<t p�rêlqs.:PPt.<autodesç;argas. '

Garó'lJ-tid'o. p'�I� GM!; Em, coso' de
defe'ito de fabricciç'õo� V. receberá em

troca uma bateria nova.
, i:,',

':'::'

,,""

-<;" ";

VENDE-lEproduto da

G E N- E R A L M O r O R 5 DO' R A,) I L 5. Ao.

caRLos H8fFCK'(, s .. 8;•• Com!' Indúslda
Rua Cons. Mafra, 30

FLORIANÓPOLlS Uma casa � praia, na melhor

praia dos Coqueiros
Preçl). de- ocasiã9.
Tratar cem o sr. Faria no

Banco d.Q Brasic"-l._• ....,,_,�

VENDE-SE

oaVALDO MELf'l
CARTEIRAS DE INVESTIGADORES: ENTREGA

• OU. CONFISCO Medida-que ainda não foi bem compre
«ndlua, dando lugar a varras interpretações, está con
tida na recente portaria do sr. S-ec-retário da Seguran

P' r t
_

ça •. Ui) ica, de erminando aos srs. Investigadores para
'que façam entrega até dia 30 do fluente, das respectivas-

, l'ar,t€!! as, ?eterminando ainda aos delegados de polícia,
pala que findo o prazo, efetuem a apreensão e respectivo
recouumsnto á Secretaria, de todos os referidos do
cumentos, que por ventura estejam ainda circulando e
na p.{).:'·�e d?s iuves:igadores, que não atenderam âquela
flete.;rmnaçao provínda da chefía

:

policial.
, A med�d� já publicada e não comentada pela ím

pren.sa e rádio deixou dúvidas a respeito, porque não

(,xph:.a a razão ou razões de 'tal resolução. .

.

_\aturalmente que existe uma causa para essa eu

t_I�ega ou apreensão de documento válido para a profís-
sao de investigador. -

,

'

E a razão deve ser justa e acaute1adora.
O investigador, só em casos extremos, poderá exí

'bir es-es documentos de muita valia.
_ ]:'50. porém, embora J)€l'tenc-ente ao serviço secreto,

nao inhibe ao funcionário que se diz investigador de
fazer '(,,01' sua conta' e risco o "serviçinho" quando-oqueira

�[,l coisa da "confusão.
Mas, 'não há quem não saiba, quais são -os investi-

t'adore� nesta Capital. .

.

Eles m�sI?os não escondem sua profissão, pois, porfalta �le policiamento na cidade, estão sempre efetuando"con,,, "es': e mesmo prisõ,es... ,

? número, de investig-adores é enorme ...
r «ntos, que talvêz, a direção, policial tenha perdi'do a éonta e, ?aí, a nece_ssidade da entrega dos 40-

cumentcs valIdos e... n-ão válidos para um contrôle
mais apu·rado.

'

Seja, co.mo for, esse serviço como outros mail'! desseeect()" .pubhco de grande i�p'ortância e responsabilida
�e, {':,lao a, m�recer as aten'ções da Secretária de Segu'
lanÇ1i que aSSIm, parece desidiàa a por as cóisas nose�o� (

Esperemos p,elo res-ultado
eert0, 'Vai trazer. �ma reforma
�o p0licial.

; l'�;:IBIÇÕES ELETRISANTES E SUINÓS Na eu..
.uar:J ,a ,nOIte de 27 do corrente,. assistimos mais uma,
E;xpetacular e eletrisante prova da coragem, sem prece'l'ente,- dos renomádos equilibristas, que deixaram em
sllsl;r·nso u�la. assistência de quasi vinte mil pessoas
que se expnmla nas imediações da Praça 15 de Novem'br� /

.

.

li (,; u� espetáculo portentow, que ofer,�eram á
tldar:le os Jovéns alemães, que fizeram tudo que um ,en,te �Il�.ano poderia realizaI', num cabo de aço, amarrada
�o u!t�mo, andar do l�oVO edificio do Banco do Comércio
.12.° ;mdar) e do "Laporta Hotel". '

'

,

Um fát:> porém, veiu impedir que as pessoas que
• �st�va�!l no caes, �as. imediaçõeg do monstrengo Mh:a
!.la!, 1, udessem assIstIr como 'desejavam aquela exibi
ção. E' que _um caminhão do -, interio,r,. cGnduzindo par-

. oos: pf,rou a.o .!la.db dG hotel e nãú poude· mover-se
m,als.. . .

, _ -o� " l'
"

.. :-'1.(::;' suinos' grunhiam, faziam tamberii' ,se� malaba
I'lS1'1:_O .natural e deixavam' um fétido -que obrigou' a as-�Istencla a levar o lenço ao nariz., ,t'

})1,;r: infelicidade eu me .encontrava ali por' perto e

p�r�""e"ltar dú�idas sôbre meu estado emocional, prev_er.1 .éL,. r;.e!iso�s �untas a mim, que, si eu cafsse desmaia
�o" 'uso atrlb,ulssem o desmaio l! outra coisa senão a

,m�UI)�crta�el fétido exarado do caminhão' dos porco�',(.&a1vo_ seja) , ..

,-> E
. s'om,ente ao. f,im· do ,espetáculo, ó caminhão se

moveu· vágarosamente' através do povàréo que enchia
a �pl'a r�a,.

"

São é "necessário dizer que o ilheu aproveitou a
opo\tunidade para faze� piádas·...

dessa portaria, que, por
ou remodelação do servi.

,8 R f V f ,lRAUGURAÇÃO DA
"GR·UJJNHA" NO, ESTfEITO
Um.a das mais expressivas co�tribuições . para Il.

econr)UllB. popular, tem sido, em Florianópolis de um ano
para cá, o sistema de. vendas da Grutinha, i�stalada nú
eub-f'!:ol(l de A Modelar de modãs.

C}s preços ,popularíssimos das suas mercadOrias
t,em, e(lop�ra:<l0 . eiicien·tem�nte para minorar Os efeitos
oesa,;trosos da inflação. Ali ,realmente se vende barato.
Os preços sãu mesmo notávelmente mais baixos do que
,;s nc !:�nais �o comércio em geraJ.

�\:!ora, isto.é: dentro de, dias, será inaugurada'no
Estr€l.r,

. �a filIal da Grutmha. Sinceramente só po
/:�os feh�lt�r .a população do grant;le bairro pelo p,ro
\' eIt�. ·.A,ne I.ra tmlr' desta notável' iniciatiya 1comerchil
dQs íl}ffl'J)ahcos e tradicionais Estabelecimentos A Mo
(lela�'

CHAVES - CONFECCIO-
CAFÉZITO

AGORA COM NOVA'
.

EMBALAGEM
NA·S�E�'__������ �,�_I

Rua F.rilncisef)- Tolentino 20
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.' Verdadeira Maravilha MULLARD
Por apenas CRS 11.000,00
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MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA" Plortanópolis, 'Sábado, 29

4ANHA DO RATAL PARA0 FILHO SADIO DO LA'·
'

ZARO, ItlTERR'DO NO EDUCANDA'RIO' SANTA
CATARINA

. "O

O Educandário Santa Catarina

I Cia.
aos Láznro s e Defesa Ccnt.:a

abriga, atualmente, 150 crianças a Lepra, em Santa Catarina,' 'di

d.e aJ�bos ". sexos, do """?" I J:iRida à Pre'sid�nte' da Socieda
cido a maioridnde, tudo será re-

I uc,
SCr«. M:al'la. _Madalena de

cebido com a maior satisfação e Moura Ferro, rua Saldanha Ma
tudo será aproveitado num lar 'rinho, 34, Florianópolis, Santa
imenso como aquele. Catarina.

I

A sua generosidade s:erá focom'-

pensada pelas _
benção Divinas,

que serão, derramadas em abun-

Prezado Amigo,
Aproxima-se' o Natal, o senhor

que tem a ventura de ser sadio,
de possuir um lar feliz, podendo
naquela data magna da Cristan

d ade festejar o Natal com ale

gria, vendo jun to à Arvore. ou
n o Presépio a família reunida

e' acariciar os seus queridos f'i lhi-Confiamos em Deus e na gene

rosidade da nossa gente para po- nhos lemhre'se de outras
,

,

çns que' longe dos seus

também têm o direito _de

dâncMl para a sua pessôa, sua fa-

'I
der realiznr esta obra de assis

mília e seus'negócios; tência social que é um padrão de

A sua dávi da poderá 'ser, env ía- ,g'lóri" para Santa Catarina e para

da para a Sociedade de Assistêri- ,o Brasil.

felizes. Vimos apelar para a ge

nerosidade do seu coração n\'ag-
,-----------------------------'_-"--'

CALDAS DA IMPERATRIZ COMÉRCIO E
fNDU'SlRIA S.A.

ASSEMBLE'IA GERAL EXTRAORDlNA'RIA
C O N V O C A ç Ã O

Pelo 'presente edital, fi�am convocados os srs. acio
nistas de "Caldas 'da Imperatriz -- Comércio e Indús
tria ;;,.A.': para a sessão de Assentbléia Geral Estraor
d inárn a se realizar no dia 2 de dezembro proxímo ãs

" ,

20 horas, n-a séde social da ernprêsa sita à rua Jerom-
mo Ccelho, 3, loja 'O, nesta capital a fim de 'deliberarem
sôbr e a seguinte.

Ordem do Dia

1) ,- Eleição da Diretór ia, na forma estatutária;
:::) Interpretação do art. ,38 dos estatutos sociais;
:�) -- Díscussão de assuntos de interesse da socie-

dade.

nân imo no sentido de auxiliar o

Sducandário Santa Catarina, que
auriga c 'educa os fi lh os ..udi o s

.los doentes de lepra internados
'la Colônia Santa Teresa ou da-

queles que fazem o seu trata-

.ncnto cm domicílios ou Dispensá
.
:ios e ainda nã� podem' ter os

panh ia.

fiorianópolis, 22 de novembro de ,1958
__

Ney Rosa'Brasil .

Diretor presidente
Nelson Rosa Brasil
Diretor comercial

Nileu Assis Machado
Diretor Industrial

realizará

crian

lares,
serem

de Novembro de 1958

---------�----------------------------------------------...
4

-,

3 - TRIPLIQUE SEU SALARIO'
Bancários, Funcionários,' Estudantes e Com�rc1á

tios! -- E' chegado o momento em que você tem a opor
tunidade de MULTIPLICAR por 3, 4 e até por 5 o seu
ordenado. Não precisa preíudícar. o seu emprego, apro
veite :J8 horas de folga, nós lhe ensinaremos. Venha iá
se inscrever, trazendo »uma foto 3x4 e um documento d..
identidade, na LOJA AMARAL, 9 Rua 7 de Setembro 14.

c O n V O C a ç ã o
"

F'ícam convocados todos os Sócios ettivos da Asso-
cíaeão Evangelica Beneficente de Assistencía Social a

fim' de tomarem parte na Assembléia Geral Ordinária,
a realizar-se dia 1.0 de Dezembro, .às 18h e 30m, à rua

Vito:- Meirelles 42, em primeira convocação,
h?.o havendo número legal terá lugar, meia hora

[IPOS, a reunião em segunda convocação, tudo de acôr
do com o que estabelecem os art. 22 e 23 do Estatuto
Social.

1; lortanópolis, 21 de novembro de 1958_
Gustaeu Zimmer"
Presidente

�

,eus' entes queridos em sua com- NASCIl\tIENTO

P A R T I ( I P A (·A:.O
JC1' 1)11)4 (ri�tl'ibuil' àquelas rr ian- t

i "11::,, plE:§�nt 5, roupas calça- J RUBENS PEDRO SCHERER e ENAU-
!os, doces, brinqu-edos, �tc., ia- � RA NEVES SCHERER participam aos seus
zcndc chegar aque les co ração si- i ,,' """

-
.

,nhos feridos pela maior das d es- � parentes e pessoas de s;uas relações o naSCI-

di,tas verem os seus lares des-I manto de .seu primogênito CAMILLO, ocor
f'e i tos. a .mesma o l t g i ia que

sen-I,
,;,1 : H" it 1 S- Sebastião dia 25. do cor-o' ,

rm 'd f
Imo no 0"PI ar ao

t i rn o os seus I lOS qucr« <)S ,e-

lizes, n n que Ie di", rente.'
.

..

Espel·(1l�1.0S que lV1S envie .lá di- J - -

-

-;1)
Vos de suas in d úst rias, do seu Cõ- ��,'mérdn, ctu seu coração gen'el'oso

- . ,

01 êste apêlo fa7.emo§' a, todos os

ca tarin e.nscs de -todos os rincões
do nosso querido Est�r1o, de todos
os'Municípios, pois recebemos
c rianças de' tôdas as comunas tio

Trajano, 29

•o):.-=;C--tSbe-Ooze - h(oj��
A , R A'; A O! A L E -6 R I A ! . D E ( O R O !

-
-

�

NELSON e sua fabulosa Orquestra ' TUPÃ
Lady crooner ESTELlNHA MENDES e os

crooner "Ne.lson ,Melfo e Hamilton Rangel

"<1,SO Estado.

CENTRO
,

TERRENO NO RIFA do -Congresso
EutaõsUeo:
Ganhbu �o 23,'

\'ENDE-SE UM TERRENO CO�11 A Á'REA DE

209"n ms2 COM FRENTE PARA A RUA CONSELHE{

RQ MAFRA, E SAlDA NA RDA 7 DE SETEMBRO; LA·
DO DO IAPETEC.

PREÇO:-- Cr$ 520.000,00
T; atar pelo telefone 3798 A rifa em pró I

Eucarístieo. tendo

cio Con'gTesso
COJno prêmio

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

CHEVROLETCAMINHOHEl E um "Amthúrios" doado pelo Rev,

Padre Ministro do Colégio Ca,
I '" ende-se uma em ,perfeito estado de conservaçãp,

pará 1 fallsporte de pessoas..
_

A�lo"{abricação i950 --' Capacidaçle lotação. ,1& pes-
J ',' ••

r � .,
"

'

�oas." ,I _

'

J. '

L atar nas Lojas Eleho-Técnica, em F,lorianópolis.

!:arinense, foi !l'anha pela �ra,
-

d !, s; a Tiln c red 'l-, q,ll e .a d q!liJ'i u
li úlncre 23.. . +.

'",

___...->4(#�. '"

/ SALAS PA'RA ESCRITÓRIOS'
-

E '€ONSUlTÕRIOS
A Diretoria dQ 'éRÜZEIRO' F. C.

tem a honra' de convidar 'V.S. e

Exma. fa111ília para pal·ticipar da

30il'ér que êste Clube,ALUGA-SE
TRATAR NA A MODELAR !ia 29, sábado pl'6ximo, nos sa

lões do C,C.R. LIMOEN�E.

\

i:"f
" ""

,.

..: '.'

ANTONIETA BARROSDE
CAMPANHA NACIONAL DE EDUCANDARIO GRATUITOS

De or-dem �a. Sen h o ra Diretora, comunico aos interessados que,

'de 20 a 29 do corrente 'estará aberta, nêste Ginásio a inscrição
para os exames de admissão à 1.& série.

_; -

Documentação exigida:
Certidão de idade (maior de catcrze anos)
'Atestado médico' e' de vacina.

Certificado de conclu,'ão de curso prlmârio.
Info'rlllações mais pormenorizadas na se�reta);.in do Ginásio, na

rua Victor <Mei�elles (dependênci.a do Instituto de Educação Dias

Velho), todos os dias uteis, das 8 às 12 h.ora•.
Gil;ásio ÂnL01)iefa de'· Banos, em Flori.anópolis, aos 20 dias de

nov�mbro de 1958.
.AURÉLIA MELLO BOTTARO
.

'Encarre�ada da, secretaria

1)�;i"�r���ll��!�L: '��C!f,;ill
ria Faculdade de Medicilln ,do Pm;aná.·

rllrso' de espcciallza�ão ,do &.N.T. na Faeuldade 'de Higiene da

Cnivcrsidade ,de Siio Paulo.

e:;",,�so' de n.per:feiçoamento de radiodingnóstico.

-' CLINI.QA lI'IEDICA - APARELHO RESPIRATORIO
- DOEN�AS PULMONARES-

Consultór;o: rua Trajano, zt1

Horário: das 14 às 16 horas.

Residência: 11a Pedro Ivo, 19" Fone 23,29,

,
,

••.."t

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL
Secção de Sama�(aICiri�a

EDITA� N.o 121/58
ASSEMBLE'IA GERAL ORDINNRlA'

(1.a CONVOCAÇÃO)
IJe ordem do Sr. Dr. Presidente, e na forma do dis-:

59, IH do Regulamento, c/c o art. 28 do Regfmento In;
::m" a, do Regimento Interno, convoco os Senhores Advo
gado, no gozo de seus direitos, para a sessão de Assem
bléia Geral .Ordínáría a realizar-se dia vinte e dois (22)
de Janeiro dé mil novecentos e cincoenta e nove (J..959),
às nova (9) horas na séde desta Secção (Edif. MoÍltepb
2.0 andar).

\

ORDEM DO DIA
Leitura e discussão e aprovaçãó do relatório e con

tas da Diretoria referentes a exercício, de mil novecen
tos e cincoenta e oito (1958).

F:orianópolis, 24 de Novembro de 1958
Estevam F:regapani

1:0 Secretârío

P A R,_T I C I P ,A ç Ã O
•

LOLANDA GRILLO FL�CH E DR. MARCOS"
FLACJI, participam aos seus parentes e pessoas de sua

relações, o nascimento de seu filho RENATO, ocorrido!.
,

. dia 2$ do"co�r�nte, na Maternidads dr. Carlos' Correa,

M ISS A
Francisco Carioni

Transcorrendo Sabad., 29 do corrente, o primeiro
aniversário de falecimento (lo saudoso comerciante e

estimado desportista Francisco Carioní, será rezada
missa ria iifreja Santo Antonio, à rua Padre Roma, às
7 horas da manhã, em intencão á sua boníssima alma.

A' familla, por nosso i�termédio, convida aos de'
mais j arentej, e amigos para a justa homenagem põstu
ma.

SOCIEDADE DE AM,PARO-À VELHICE,
E DI, �T '

�A L �

De ordem da Senhora Presidente- _'e .na forma esta
tuária, convoco as consóciaí! ':para a Assembléia Geral
OrdÍJ�éÍria, a realizar-se no di� 4 de Dezembro de 1958,
às 1500 horas, na residência da Senhora Ilca Pedernei
las ii. R-;a Esteves Júnior N.(?), nesta Capital, com ao

seg� ;nte ordem -do dia:,
a) eleição da Diretoria para o novo período admi

nistr'ativo.
,

11) �ssun�os I
de interêsse, geral.

Florianópolis, 27 de N6vembro de 1958.
.. "

DaIílil C. 'Bustamanté
l.a Secretária

� ., I'

ORDEM DOS 1tDVOGADOS DO BRASIL
Seeeão de Sania Calarina

, <-

EDITAL N.,� 120/58
ASSEMBLE'IA GERÃL EXTRAORDINA'RIA

(La CONVOCAÇÃO)
1)e ordem do Sr. Dr .....Presidente e na forma do art .

59, m. dQ Regulamento, c/ o ârt. 28 do Regimento In,
teme, convoco os Senhores Advogados no

-

uso de seus

direitu� para, a sessão de Asserllbléia Geral Extraordi
nárb n realizar-se nà sede dêsta, Secção (Edif. �Monte-

.

nio "'J.(' andar), às nove (9,00) horas do dia oito (8) ue

janeil'o de mil novecentos e cincoenta e nove (1959;,
�(� a qual será apreciada a seguinte

,

ORDEM DO DIA
A llmento das Taxas e Anuidades na for� estabele

cida ;ela La Conferência Nacional de Advogados.
F l.0ria,nópoii�, 24 de, Novembro de 195&

Estevam Fregapani
1.0 Seçretál'io

Institulo, dé Aposentadoria ,e Pensões
dOi Bancários,

,DEPARTAMENTO :llE .1,NVfRSÕES
=

DIVISA0 DE ENGENHARIA
COllcorll'ência Públíc� N. 19-58

E\:ccução dos servil;os de acabamento de um edifí
ci.o de I'l pavimentos sito na Rua Nove de Março na ci-

.... dade'.jOI'NVILE -, 'Estado de _Santa Càtarina.. '
.

I, �:':hamo a atenção dos senhores interessado� para .0.

I'�dit81 .....da Concorrência Públic;a N. 19-58, que se reah
zará ,no dia 11�12:58, 'l'�iativo �, execução dos serviço3
'fie a�'lbamento do edifí-cio' de 5, paviment<;ls, sito·a Rua
\) de lVhrço, na cidade de JnlnviJe - Estado, de Santa
Cata;';na, publicado nó""Diário- 'Oficial" da União no dia
] 4-11' S8 à fls. 24.463/24.464. �bs, elementos e quaisquer'
')scls.',.cimentos serão fornécidos, ou p:restados aos int(!

re�;;;a'�os pela �e,ão Ue Expedi-é·nte da Pivisão de Eng(}'_
nharia situada na A"{'T. Nilo P�çanha, 31 no Rio de J�
neir(l �u na Ddegacia Rpgional, dita ·à Rú'a Tiradentes
15 nesta Capital.'

'

Florianópolis, 24 ç.e Novembro' de 1958
R��naldo' Wendhàusen

neleg t, !.'� Rcgivllll1 em S:t ,'I '. l atarill'a

BALCONISJA, DE 1.iI ORDEM
COM PRATICA EM-CQNF,ECÇÕES
NECESSITA

,,",

- '

,
A MODEL.âE ,�, '.,

'
�

i
...----'----"._--

P A 'R , I t I'-P A \ç 1 O "

! tlINEU J. ·DE ESP-INDOLA E SRA. participdJn! .aos
�eus pá rentes e pj!ssoas dê\mcas relações, o n�scímeÍlto
oe sur, filha ORIETA, ocorrido na_ maternidade dr. Cal'
los i;úrrea, no aia 17 do fluente�'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"O :MAIS ANTIGO mARIo DE SANTA' CATARINA" Plortanõpolis, Sábado, 29 de Novembro de 1958 5·

CLU��(ODUETo-(AnÇEArM-'ATIG'RAOLH'�Es��S(A TO�ICARDIUM ,���;rd��'��:���;';:';";'.t:;b�::::��1@NiJM'As·Lira.lenis.Clube,

i A' : pressão' art�1 :.d '�., '

Programa dn mês' de Novembro
./

.

,ASSEMBLE'IA GERAL ORDINA'RIA STE'NOtl;NO r.ECONSTITUl�TE - FORTIFIç.A�.';'E ,.

Dia 29 _ Sátal!o _ Grandiosa Soirée com
�

a Or�De .ordem do sr. Presidente, 'e ele acôrdo com, 03 . I, íosf�tado e IOdado cornbate., anemias deb,ll-

S A- O J O [ t questra Tupã, nos salões do
Estatutos em vigôr, convoco Os crs, ASSOCIADOS, para Jade, dando vida e saúde.

� I: CLUBE DOZE DE AGOSTO.
a Ass�mbléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 2 de rE'DANTOL MOLÉSTIAS DAS SENHORAS - Calmante

às 3 _ 7'1. horas Os sócios do LIRA que ad-
dezembro do corrente, 'ano, terça feira, as 20 horas',· ,n!) �' ,

,regul::,lol' sedativo combate cólicas e rMras' d \
-

•

'quir'írem mesa, terão Ingresso• I (Horário alterado �e'vido à grau e , 'secretaria do Clube D_oze de Agôsto, gentUmente' cedida dol�rosas.
_ na referida testa.metrágem do filme) ,por' �qa Diretoria. -'

MONTGOMERY CLIFT Dia 30 - Domingo -"- SOIRÉE JUVENIL com início
ORDEM DO DIA

ELIZABETH TAYLO� _, EVA 'ás 19 hs, 'e término á 1 hora
A) Eleição do Conselho ·Deliberativo

MARIE SAINT em da madrugada.
B .. Eleição do Presidente. V E •• DE' S E

-

"A ÁRVORE DA VIDA"
- - -

Não havendo -numero legal a hora marcada, a ",-, -. ,

NOTA: Já estão abertas as inscrições dias, senhori-,

Filmado em Ci nemascope e
mesma se realizará, meia hora após, com qualquer I1U-

Technico lor com a 'famosa tas que desejarem debutar no Baile d'e São
mero V�ndeose um Acordeon,' marca Toodeschlni, 96, baí

câmera 65 "A JA,NELA DO Silvestre, devendo ser procurado, para tal
Flor ianópolis, 5>2 de novembro 'de 1958 xos, em ,Estado, de novo preço de ocasião. fl'm o Cronista Social d Clube r Rubens-. -

h íIiUNDO" - Cr ns.: até 14 anos ' os.
Carlos Moritz Tratar neste jornal com Ivo Ventura das '17,00 oras

Cunha _ Tel. 31&9
'

,

S târ! em diante.
'

. 1.0 ecre afio"
. ..-.._,-1....,_.___ _ _ _

,

._. _ 4"__

••
_,_

CHAVES EM 5 MINU.,:rOS
RUÀ FRANCISCO TOLEN

.

TINO N. 20 às 4'1. -,7'1._ e 9 horas
� O GRANDE SUCESSO MUSICAL

P E. R D E U-S E \�ib�!:���:?1��::I��:I�O Tucro

Perdeu-se um pacote contendo HISTóRIA DE UM AMO� ,

documentos de' Terra do Muni-\g�:::::;:::!'�::�:2�::� I .1·._

VIAGEM, 'COM, SEGU�AMÇA
E RAPIDEZ

so NOS CONFORTAVEIS MICRÔ-ONIBUS
..' , DO

-

R A P I D, o. "s 1,1 l- B R A S I L E I R O "

" ,.:; ..
-

'{\I,.� :,'. --;
• ;;:, ':- ."�' .',> �

- Cens.: até 14 anos

às 4 e 8 horas IESQUADRÃO HERóICO - com

Van 'Johnson - Walter Pi dgcon 'i
O REI DA 8'ELVA - coin _ :

311ster Crabe I
O SINAL DO CAVÁLO BRANCO

Rua Deodoro esqulne (''''

Rua Tenente Silveira
que se rúAssembléia, Legislativa,

bem gratificada. Agência:
'

,

VEND'E-SE \ESCOLA TÉCNICA DE COMÉR(IO
SENNA P'EREIRA - ESTREITO' ,

,

EX AMEs-ÍlE ADMISSÃO AO CURSP COMERCIAL
BASICO

la ÉPOCA
mscrícêesj. de 1.0 a 9 de dezembro

ÉPOCA E'HÓRÁRIO DAS PROVAS' )

:,\,:: .temática - Dia 10 de dezembro às 19, horas
História do Brasil e Geografia - Dia 12 de dezem

bro [-,s 19 horas
Português -,- Dia 13 de, d-ezembro às" 14, horas. '

'I DO(,i):\IENTAGÃO: a) Certidão que prove idade mínj-
, 'ma de 11' anos; completos ou

-
�

'" '

\
,

'-
�- por completar até 30 de junbo;

��•;arjf�m. I b) Prova de s�ni.dade física- e men-

� -:-iüf'1i I
ta�, .

constltu ída por atestado
,

-.-

I
médico ;

,

8 h c) Prova fie vacinação antívaríõ-
as oras

_ l

Iíca,

Í'};t!'eito, 1'2 de novembro de 1958
Ari Kardec de Melo - Diretor
I�o Reis Móhteneg"l'o - Inspetor Fedeial

(INE J M ,p É . R f O :····:iiOjE··�··

Máquinas de escrever usadas

em" perfeito estado de :ljunci.o
.namento, Preço ia" partir ide

'Cr$ 5.000,00,
Tiradentes n.o 12 - Tel. 33-43

23-11'·58

CU·IDADO!
Ao comprar móveis estofados, verifique
se o molejo é feito com as legítimas
MOLAS NO-SAG às 5, e 8 horas

BOB HOPE - EVE MARIE
• muito maior confôrtó
�. excepcional durabilidade
• nunca cedem - nunca solto..
'. móveis mais leves

.

• dispensam o uso de cordinhas e percfntal de pano
• • conservem o estofamento absolutamente

Indeformável

Vendc�s'� uma casa de madeira

típo chalet colonial. sita na rua

\n tonio Mattos Areia,

In formações na travessa Guaporé
20m o S1> Danto Bonetcl.

SAINT - em

O TESTA DE FERRO

-v- VistaVision -r-r-

- Cens.: até 10 anos -

MOl,AS� O? BRA,SIL S.A.

Fébr. e E:.cr.: Rua Sõ6 Juge,37.; -TeJ.'9-0519- (x.PnstoI875- End. Tel.: "NO·SAG"- São Paulo JOHN PAY1i1'E - RUTH,

ROMAN,
,

.,vENDEDORES, MEYER & elA. ,,-, '

Rua Fei'iJe Sc'hm':dt, '3:', " [.' ,') C'-<lSe(�I,eiro Mafre. i- T�L 2576- ex. Po.t�1 -4é ..:>Fl0-RiÀNÓPOÜS
.'

,

- 'em

MATARDEsena

Fene =- : 87-;10 - Cens.: até' 18 anos _:_

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

---;�(INÉ -:1 À-:Ó-='1,-'Ó�·�S--�É�->� ;'HOJf---cineSÃO JOSÉ
�h��, '�' '_'��'�.� �.�,.� � ��� ���

M·6·Map1c.a�,
MONTGQMERY CLIFT
ELIZABETH TAYLOR
EVA MARIE SAlliT

AAavaI\ID&'9Iu

R I T Z,(INE

AMANHÃ' ,

,.�-..r.--.----�- --.;--�;
... --

f
�-----_._�-----;-

...

_--:-.-
-

..
".111 UI lulll U., fAlil ClII, ce. Uio 't si�t •• fll,HCI'

rrOutra Comédia
Brasileira"

'l·. ...ulher� _18 lor.e do que '-o�� aquele.
ho..eftA' erat'>l� e vlolentoA. enlrenta-oM.
ela.ando por p.z e serenidade r

-

'.

JOBff RUTH J.CARROL' BIN
,

PAm·Rom·NAIS8·COOP�I lred Caréquinha,
Costiriha - Grande
Otelo' Renato
�estier �

- em

"IUUN'1'REE C01Drrl1'''

OIRfO�O DE EDWARD DMVTRYK PRODUÇÃO OE DAVID 'LEWis_

CINEMASC:OPE€J;: TECHNICOI..OR :

�----�"�'-----------.---------�--------�-------'---------------' .�

de projeção·3 horas,

FINALM'ENTE DIA 7 Dr, DEZEMBRO i; "COM JEITO VAI"
l

, I_Mais uma das' pro·,
\ ,

,-duçõe�' Her�e'tf' t
Rkhers-i

,
;

,

Cel1s.: até S.-anos

TO'DOS OS CINE'MAS

reco d <Ilusão
,

'.'

",_, -"f"
'_

{

"

{... -

-

'.

.

OIRIÇIOA POR �"L.flID WI�KU _

'"';.Roôuzi�À �O�' �'"OWARD.. W 1IlOc:"

i
.

...
'li. IIIR

�,

;:--

� .,� "':";":'':'l"'1'i.' _ �'.jt.t li
.....

. i .

�

�

[,R. I I: Z
.

-

� HOJE

'/
'

,

(

CRÔNICÁ E PAINEL DA VIDA NA., CAPITAL
""""''''i'''''-_....r;;,m;.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



l Florianópolis, Sábado, 29 de Novembro de 1958 "O l\iAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINN'

. Segunda Convocaçã«
São convocados todos Os A�ssociados, do Centro de

Irradiação Mental "Amor e Luz", quites com o mesmo e

com a Ordem a fim de, em' Assembléia Geral, na Sede
Social na próxima segunda feira, dia, 24 do corrente,
às 21),3(;) hs., procederem à el�ição da nova Diretoria para
o período de 21-11-58 a 27-11-59, de conformidade com

os E",t::.tutos.
'

Florianópolis; 20-11-58
, .

Clemente Brueníng

'INDJelO'OR PROFllllOltAl
. NARIZ .'. E GARGANTA'

CUNICA DE OLHOS • OUVIDO}
do

ar. G U E R R E I R O DA f O N 5 E { l
Chefe do Serviço de Otorino do Hospital
de' Florianópolis _

..

'

Moderna Aparelha
sem Suiça e Norte-Americana para Exa
me dos O'lhos. Receita de OCuIdS por
R.efrator Bausch Lomb. Operação dp
Amígdalas por processo modeme

CON8'lTLTORlO RESII\ENCIA
I<.u a d9S Ilhéus 1.11 casa Felíne Schmidt ItSi

FONE 2366 FONE 8560

DR.· POLYDORO SÃO THIAGO,
Doenças do Coração .......: Eletrocardiografia

Hura.s mar-cadas - 115 às 19 horas
Vitor Meh'elles 12 - Fone 2702'

I
.

DRa GUARACI SANTOS
Dentista'- .Iiruruião

CLINICA - PROTESE - 'CIRUKGIA
HORARIO: - Das 8 às 12 horaa. exceto aOI -'badol.

Atende exclusivamente com hora marcada

Consultório:' Avenida Hercllio Luz, 69

Esquina da rua Fernando Machado.

DB� RURI GOMES Infra-Te�a�:ra,SomN�ul1l1.f�'

MENDONÇA (Tratam.n:',.!:c.:�uUlite .-
MÉDICO '

Antrlo-ntinoaoopia .- "�tta ••

Pré-Natal Partos
o(.to. - .aduno .Q'Qipaman�

.

f. ot...- tinoJarhli,oIOI'I.Oper-ações - Clínica Ger(ll (..ieo DO ••tado)
.

Residência: Horirio da. • l. 11 lior.. -

Rua Gal. Bíttencourt n. 117. da. 16 li 18 hora••
Tenefone: ,3839.

.

ConlUltório: - Bua Tfeto<'
·Consult6rio: l1eirel'el 22 -. Fon. 2'J'1i

Rua Felipe Schmidt n. 37. Re.idAne'a - Bua Slo J ..r�
Esq. Alvaro d-e Carvalho- II. 110 - 1'0De I' 11
Horário:

.

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

Atende à Domicilio

Dra. Ebe Ba Barros
CLINICA DE CRIANÇAS

Atender' a partir de' 1,· .. 4e I,e
tembro la Av. Hercillo Luz, 155,
Apto. 4.

.

RorArlo: daa 15 àa 17 .horaa
Todoa·oa dlaa excetoa I'bad�

DIl. BIINIUQU. PIlISCO
P.&&A180

ÍI • D I, O O'
Operac;6ee -_ Doença. de tjC!L'lIo

r.. - .CUllica ... ·U.h..
CUra0 . de, "paCtãliuclo D.

HOlpital do. Buvidorea d, IIt,
t.do.

(Semeo .0- Prof. ")0'.. ". dI
A.ndrada).·

.

Con·luJt.. - Pela m.anlll. a

ROlpital de Caridada.
Á tarde dai 15,10 ltora'.1:

diante no consultório l RUa Nu,
nel Machado 17 EsquiJl.a de 1': re·
dente. - Telef. 2766

.

Relidência - Rua Prelidlnte
';outlnho '" -, Tel. IUO.
----------

Oll CLAIlNO G
CjALLIET1"

4.[)VOGADO -

a.. Vitor i1:.i�.la.. II�

�ON.: 1,4118

r1"rl.oI)Doh.UK. NEWTON U'AVIL4

CIRURGIA' GERAL
IJoenç.. d.·· Sênhor.. - Proc:C&

lorla - I!:letrlcldad" Médl ...

Con.ult6rlo: Rua Victor M�i·
relle. n. 2R _ 1'1.'19foll.. �;M:"

. Conlulta.; O.. 16 bora. • ...

dlant•.
Re.ld.ll�t., ,"OD.. • 4%'

Roa' '810m8080 ., n.

ME'DICO

\'Hor Meireles 26
,

em viagem de estudo a

!,;ian Paulo, r('assumi'rá

'II" clínka em princí-

nUI

pios de novembro.

-

DR. AYRTON DE OLIVEIC,\

DOENÇAS DO PULMAO -

TUBJiRCULOSa
ConlUlt6riõ _;._ Rua FeUpa
Schmidt, 18 - Tel. 1801.
H01"1'lo da. H h UI bora•.
Realdênci. - "aUp. Schmldl

n'. 127,

r'eq,ueh.(O$
A L U- G A • S E

'

, A L U G A - S E �

, Aluga-se bons quartos,.

em casa de família, situada
na, Rua Bocaiuva N. 122
Tratar 'no N. 67, da mes-

ma Rua.'
,

O'tíma residência, de ma

terial, com' todo o conrôrto,
situada. em excelente práía
de banho (Ponta do Leal);
à rua Tobias Barreto N. 22.

no Estreito.
Tratai- ii rua Urbano Sa

Ies 34.

'" �l'��'" -'�,';i .' <_..... '

�

. CIMENTO .:'

METALURGICA
;t'. ATLAS S/A

.;t

Oeodoro II
...,

Fone 1148

V EN D E - S:E
CASA com A B E A

construida de 316 m2 à Rua

. Felipe Schmidt 113.

Tratar com dr. Guerreiro da

FQnae'ca, pelos telefones,
2366 - 3660 e 2630. Grande

,

facilidade no pagamento..

,

Ai�UNCIOS J
�

.JOPNAIS
'§,V!$TA$
�ISSORAS

COLOCAi ..OS EM QUAL
�UEI aOADJ DO IIA�

REP. A ..S.LARA.
lUA RNADOJ DANTA$ 40, 5,· .o/C),

RIO De JANEIRO - O. �,

..

Dr. E. MOENNICH
CIRUR. :. DENT:

VaTidado na Faculdade Nacional

de Odontologia da Univaraldade
do Bralil.

_SPIlCIALISTA

com vârios , e recentes cursos e

20 anos, de
.

especialização
i. PAR9DONTOP�:rIAS
DOENÇAS DA' GENGIVA

(g.e���ê8� �en;,r�as- 8a.��ienta8
ll�orré.1Bt fuau h4hto) .

, P,ÉRfAPtCÔPATIAS -

Afecções �a raiz elo dente

Pesqujsas e tratamento dos f6cOB

pelo método "lsADAN"

(cürso com o próprio autor Prof.

Badan) - tratamento eficiente.

rápido e com téste bateriológico
OPERAÇOES - t:asoB e utra-

çõ!!B difíceis -

Atende .ó em hora previament ..

marcada - Rua Nerea aamoa 18'
,

- r.... : 11111'

ConJa
I)OBNCAS D. SENHORAS -

PARTOS _ OPERÁÇOBlS
PARTO SEM DOR pelo m�do

paioo-profil'tlco.
Con•• : K\;.., leio Pinto II, 10,

da. 16.00 às 18,00 horu'
Atende com hora. marcada. -

Telefone 8035 - Reaidênda:
Rua General �itt.ncourt D. 101

Oal LAURO VAUalA
CÚNIC.A G.R.AL

lapacianlta am mol,.tia. d. Se,
alloraa a .,.i..

-

llrlD6ria•.
>::ur. radical da. lnfacclle. - ..ru'
t.. • cronica., do aparelho Ire
Dito-urin'rio em ambos oa eexo.

:;'oençal do aparelho Dilledtivo
• do .sistema' ne·rvolo.
Hor'rlo: 10lAl às 12 e !lAI àr �

!lora. _ Consultório' Rua Tira,
iSente•• l' - 1.0 Andu - Vone:
12411.

-:- Residência: RUI L8�"�da
Coutinho, 18 (CIt'Cal'lI d9 ",pa·
,ah. -·Yone.: 8!48.

. �l"',_....... '" ,'-:,:
-

�.

Uoellç•• do _pareUto re.plratOrlo
.

TUBBRCULOS.
ItADIOGRAFIA • RADIOSCOPIA

DOS PULIIIO.S

I

CONFECCIONA-SE QUAL
QUER TIPO DE CHAVES
·NA RUA, FRANCISCO TO-

tENTINO N. 20 I
VOE PELA

BAR E RESTAURANTE "VERA ama c.u, am terreno, am eatabeleclmente .,

LÚCIA", SITO A RUA FRAN- merclaI oa um automóveU
CISCO TOLENTINO, 3. COM- Encarregue a ORGANIZAÇAO ATLAS LTDA. Cllr.reta".nt•

,-
,' PLETAMENTE IN S T A L A DO, Procurações, Representações, qUe lhe proporcionarA o....

FORRO. �, COM VARIADO SORTIMENTO
I Ihores negóciQ8 e as melhoM� '�rtunidadel� __�;�-� lS)H.

DE BEBIDAS. TEM REFRIGE-' comissio.
.

IR".-IAOS BITENCOURT RADOR E SORVETEIRA. I Escritório Provisório: - R. Saldo Marin ....
,

n.o 20 - !'one IU'I

í CAII ilAOAilô ' 'úNf HQ? A Tratar no mesmo ou na

�.:!�.::O�D�i�_l0_.•���.� I Gráfica Grajaú, rua

Deodoro 19.
,

Alugam-se
.

'duas casas à Rua

- :0:
ALFAIATE do S'ECUH �

_.- : O: _.., ...�

RUá Tiradcm'Ltl•s. Sl

.. S E

,

. �

RGRO'Oe
DESENHISTA

.

A

.

Walter Linh�res-Publieidíade, oferece, opor&uni
dade a pessôas que tenham vocação para desenhos pu
blicitái ios, não necessitando ter J4[ática. Os que dese
jare.n ingressar nesta atraente profissão, deverão diri-'
gír-se ao Sr. Joe!.

nl;a':, Fernando Machttdo, 6, 1.0 andar - Nesta ..

DATILÓ_GR.AFA
Precisa-se de uma com Redação própria .:
Paga-se 'ótimo salário. Tratar naRua Fe
lipe Schmidt, 37 - 1.e.Andar -. Conjun
to 4.- Edifício'São Luís, das 9 às 18 hs.

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

.

r'��'-·-"-��========�,
CLU BE

. )

PROljRAMA PARA O MtS DE

JOÁO BAP'l'ISTA D'ALASCIO
E SENHORA

.Participa ao� parentes e, pes
soas de· suas relações o contrato

de casamento ·de sua neta Ely,
com o Sr. Sylvio D'Alasci�.

V. 'S. deseja
VENDER

IJI{ W AL,"UR ZOMEII. Ci'rurlrla dó Toras

GAKCIA "orinado pela ....culdade Nacloroal

Diplomado pela Faculdade Na. �e Medicina, 1:lslologlllta II ':(',.to-

donal de Medicla::a da Un.v<!r- clrurglio do Bo.pltal Nerea

.Idade do Br&lll Ramo.

�I-'nterno por concuno" Cuno de eapecializaçllo pele.
S. 'N. T. Bx-interno .. lilx-allilMaternIdade - ,beola

I Serviço do Prof. OcUvlt) tente dI Cirurgia do Prof. UI(l

Rodrigue. Lima) Guimarie. (Rio).
Da. JULIO DOLIN VIElaA I:x-lnterno do àernço de ,-,Iru- C01;1•. : Felipa Schmidt, "-,

... D I O O ! ela do BOIpttal LA.P.E.l'.\,;. For.. 1801
,

;
d R J I Atende em ,,"ora lIIarcad.

Ea".etaU.ta e. Ollloa, OU"III04I.· o lo de . aue ro

I'
.

I .� ta Tratameate !lédico do Hospital de Cari:lsde Rsa .. - Rua EstIVe. JUDlor, 80
Nar I e ....arc·n - .' FONlI' (J a 9 i

e O..racl.. I • da :lJaternidad. Dr. Carloll
-,

."

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

",,:ll pl'ssoal êrpecializadu está h.abilitada para;

a) - ADVOCACIA: . CIVIL, CRIME, COMERCIAL, TRABA·

LTI1STA. D�FEi"AS FI��AIS. A'TE;"DER F.: ACO�lPA

NHAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CA·

TARINA RECURSOS ORIUNDOS DO INTERIOR DO

'ESTADO. DEFESAS DE ATLETAS E ENTTn'ADE>

DESPORTIVAS' PE:Rt,\-NTE OTRlBUNAI '. DE ,JUSTI'

ÇA DESPO)lTIVA.
CONTABILID.�nE: ACEITA ESCRITAS. PERTCIAS:

PROCESSAMI';N'fO DE BALANÇOS, REGISTRO DE

FIRMAS E DEMAIS SERVIÇOS.
PROCur,ADORIA' TRATAR DE INTERESSES fJA

PREFEITliR.I\.S MUNI-GIPÂIS JUNTO .AOS ORGAOS

PUBLICOS,. NATURALIZAÇÕES. REGISTRO MAW: � C'

REGISTRO DF. DIPLOMAS,

DE
REGRE �TI Vo

Ji\N E I R·O

ou

I
I

\
í

, �
i

ESTREITO

Temos à venda:
a Tinturaria Pauli.ta a rua 24 de ••io - llltulto

1 Terreno na praia Bom Al!rigo - Coqueiro.
1 terreno no loteamento da Praia d. Saudade - Camborlt.
1 casa à rua Silva Jardim, 217, Fpoli ••
1 terreno em Bralma
1 estabe lecimento de sê.cos. e molhados, muito bem afreguêsado,
em -:óÚmo ponto comercial 'dt Av. Mauro Ramos. ',- Informa- _ \
ções em n/escrttôrí o

'

Uma bôa casa de 'material loca lisada à rua 'São Vicente de Paula

(Ped ra. Grande) nesta Capital
Uma casa com frente' e um Indo de material, e o restante de

n;adeiraj 7x30, 3 quartos, sala, cozinha e instalação sanitária,
I

à rua a de Maio. Estreito,
- 1 lote com 12 li: 36 mtr.. à Rua José Malcót - Barreiro.
- 1 lote com 12 x 45 mtra. à Rua José . Malcot .,... Barrelree

"

- 1 lote com 16 x 28 mtra. p.a 'T�indade, . próximo • ,r...,
.

freDt� para o. alifalto.

ALUGA-S�

Aluga-se uma casa na, rua D� Jaime-Câmara

1\
\1
li
li

ii.

NOVEMBRO

Il.O 1 - Informações e m hQsSO e � c r i t ó r i o
.;

I: I-ii I .

-

'I I GRANDIOS:{ Sr)IREE', HOMENAGEM

;1 i AOS ESTUI1ANTES ASSOCIADOS� início

Dia 29 Sabado

as 22 horas.

N O TA :-I
. i Reserva de mesas, na séde .do Clube

,i I E' indespensavs! a apresentação d�)
, .

í '!s rteira_ social Ol! o talão do mês corrente.

i I '

1 ,.

�..

-.

..

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

,P A R T I ( I P A ç Ã O
Vva, EULALIA SM'lTOS

Participam aos parentes e pes
soas de· suas relações o contrato

de càsamento de: seu filho Sylvio,
com a S,rta. Efy There·z.inha dos
Santos.

SYLVIO E ELY
'Noivos

Florianópolis, .15-11-58

VENDE-SE UM TfRRENO
16x48VE':\,DE-SE um Terreno Todo Amurado

Frei ,�"neca 97 - 500 Mil Cruzeiros
.

T;'o.tar no Botequim defronte
--------�-------------

ORGANllACÃO SANTA CA lARIN�
. ��A.. ARCIPRESTE PAIVA 9 -:- FL0RIANO'POLIS ,

h) .-

c)

��.". ,<"'-_·�.....I'A-#� .-.' "'''� --- -.

"'� _;',
EDITORA "O ESTADO" LroA:

. ,

O &.di,Q;d($
Ru. C.,DHJhetre lIafn I"

Telefone 3022 - Cu. P..&al III

F.ndereço Telegráfico IlSTADO,
DIa.TOa

Rubens de Arrud. RI....
GERIIlNT.

Domingos Fernandes de AqulllJl
RlilDATOnBS

Osvaldo Melo - Flavio Amodm - Btn Silva
André Nilo 1'adasoo - Pedro Paul(l Machac_lü - Zurt
.\1a"ltado - Corrf>spondente ne, Rio: Pornpinf} SantOB

CnLABORADORES
">rof. Barreiros Filho - Dr. OSWAldo .Rodrlgues Cabra!
_' Dr. Alcides Abre� - Prof. Carlos da C09ta Pereira
- Prof. OtiU'D d'Eça :_ Major 'ldefo!l8G JuvenaJ
Prof. Manoelito dé Ornelas - DI. Milt()n Leite da COi'"
- Dr, Ruben (:;ostll - Prof. A.. Seixas Neto - Wal�
Lange ...... Dr. ACV:Pinto da Luz - Aci Cabral Teive -

Naldy Silveir.f�- Doralécio SoareI!! - Dr. Fontuun
Rey _. Nicolau Apostolo.....;. Paschoal Apostolo - limar
Carvalho f Paulo Fernando de Aa:aIlJIII La"o.

PUBLICIDAD.'
Maria Celina Silva - Aldo Fe.na.tdea

Dia. ....: Walter'LinhlU'eII

PAG:INAÇAO
Olegaria nrti�a, Amilton Schmidt

IMPRENSORES
DULCENIR CARDOSO WANDERLEY LEMOS

REPRESENTANTE

Representações A. S. Lua Ltda.

RIO:-
-

Rua Senador panta. 4ft - 6,0 Andar

TeI. 225924
"

8. Paulo Ru� Vitória 657 - c.,nj.· U -

Tel. 34-8949

Serviço Te)egráfico da UNITED PREgS (U-P)
Historietas e Curiosidades da AGENCIA PERIO
DISTIÇA LA1'INO AMERICANA (APLA)
AG.ENTES E CORRESPOllDENTEe

I!:m Todos 08 municlpiol!! de SANTA. CATARINA
AS8INATURA

'

. ANUAL .......• , , _ - ..'.,.. CJ:' '00.10
N.o ."ulo - , .. ".,.." 1."

ANUNCI08
Mf'dJantp. contrato. � acordo com a t.beta em �Ior
A direção não se responsabilitéi "pelos

conceitos emitidos nos artigos .?ssinados,

�. QoO,_ - -- -

/

lAVANDO COM SABÃO

Vi rgern . Especial idade"
"

1a ria. WETIEL INDUSTRIAL - Jolnyille - (Marca Registrada) -

···economila ...se'·.t�mpo e dinheiro' .."""""--.-.",."._----
�._" ''',''r .,..,._:.. "..-_.�,,'__ •• �••.••�_�.�...._.,,-""_._---

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



-o tlUIS ANrIGO DIARlO DE S_U�'I A l·.HARINA"
___ o _- o -----------� -

..------.--�._._-_._-�------

Florianópolis, Sábado, 29 de Novembro de 1958 7

--j-iTõlã"liellõ18iiefõCeiiãiife:liãã"ãiõi-üã·····
lerá.o público, na tarde de hoje, no esMdio H·tua alcaiuya, IRais uma rodadà ,em dis.puta do (ampetJlalo Am·adorista·.'fufebol de

, ,195811 Com�io às 141toras biler-se-ão V.endaval e POilal Telegráfico e a seguir defron!ar·se-ã�_Jio Paulo e Unides. Sãec10Js jogas
llUationais que o píblkG afidonado por certo não deixará .de p�seAciar logo lliis na vella J)llça faIaboHstica da Praiadefira.
....................��aa�.�•••••••••• ···� ��w � � � � ..

. ._

'profissionalis
Carioca \1

Estourou "Bom "

RIO, 27 (V.A.) - Não há

mais nnda : estourou a "bomba"

,no se tor amadorista do Rio, com

as acusações de "prifissionalismo"
'no remo] O Vasco da Gnrna é o

visado,' seg-undo c·ntrevistá dada

por d:ril!:cllte do Bo tafogo, O ca- I

so, seguIMlo tudo indica, ton,aJi.á
gj.r;vcs Pl'Olilo1'ções, com um n10-

/vilnen-to que envolve'ria inicial
mente Eotafogo e Flamengo, ori�

en tarlo contra a profissionalização
no srt\)l' do remo.

.1

- A posição da Confederaçiíopostas do Vasco da Garua, las- S� t: -msfnrmar, n cccssartamente

tneadas em vantagens pecuniarias II" "ca,,," c:!1 e rrti dade me tropol i

!á "se sabe, neste momento, que .:
I
t.r.ia (!e remo. E, pelas proporções

Ferle raçúo Mctropo litana de Re II ,'o 11' ··trl·in c interesses que envo l

mo não podd'ú deixar' de tOUl111' v e
,
nüo é :1hsmdo dizer que o

conhechnento do assunto. Surgin- anun ciado, m ovlmento de 11101'ali

do em forma de entrevista - e ZHçãtl pod e rá est ndcr-se a outras

Jl'asileira de Desportos somente

pode ria ser, 'no mOlnento, de ex

;Lctativa. - Assim se pronun-

iou à reportagem o

nhci ro
, presidente

ele Remo

sr. Ai r Pi

do Conselho

da ent.idarl e·As origens do momentoso as-

lo do assunto. Entretanto, apenas

"uvi comentários e conheci os ter

:!10s de de-clarações de uTl! di·ri

:,o�L>, tornadas publicas pela im

prcn sa .

o CASO l� SÉRIO

O presidcnte- do C.T.R. admite,
a tiv l dndes amadoristas, COn1 a e lct.ica. E acentuou o sr. Air Pi- todavia, que .a questão do "movi

mento de moralização" pode en

- De fato, tenho (onhecimen- volver uma delicada situação:

s:,.nto prendem-se a dois remado- agora f'ervi.lhnndo nos comentá

r s, que não teriam ficado 110 aI- rios do esporte _amadoI'ista - a

vi-negro carioca em razão de pno acusação contra o Vasco terá de

('1 .a ção de: novas "frentes".

rnn )0.:.'. EYPECTATfVA
,----------------------""-----

ta pm Lira lhl Tfi-baotpeilllato Esta�JJaI 00
.H"· � ,-" f. ' �PERDIDA A SUA INVENCIBILlDADE�E LONGO TEMPO- DKISIO COM O

alJl}tIBteBDL�� '!!r�!O�l!s�oÇ��I,���,;"." da ,m,,�' I m:.:':"';,:;:�;:,N"t:�;I�:·: [\�IJÍ[IU. -

:M \ RAM A VITóRIA ,')�I tida terminou em seguida, 11l1l11tO para o Lira p t Ios ensll1a- �I�I)!l)o1'il COI)I um ,tropêçp bas-

LI"'a TAnJ's' "'luba EM' I(ERROTk_ ESCLARECIME.NT_OS DO
I
mentos quE)

�'c(llheranl
com a mes-

t[.�1te cur;osó, o 1 .:ç V .o.; t:\
Não se cuidou de neutralizar RENOM.�DO "CACIQUE" ma. No pI' ,tio seguinte com II

"on" . "10'1 o seu favoritismo e ,c .•• , ,. I' 1 � b 'd L' -,

C0110e1 ,'Oll pela terceira' v.ez con-
a principal arma do Bandeiran�e,' Houve redames da part9 do Li- cqulpe e e 'oaça a, os o Ira

se' lIt,V:\ O título de cam!peã.o Ê�- O contra-at�que e al�m do mais,' ra contra a a:notação do arbitro \'enceI'am por u.ma dife'rença de

taé.L,1 de- 13asl<etball. Com uma
atuava com f"Jh�s de distribui- '�WiJson Filomeno" para a in- :;0 pqntos e a derrota de Brusque

;,w na mnrcação "homem à ho- fração à regra dos três segun- fr:nte a Joinville, lhes deu a
inv("l�ibil,dHde conservada há uns '"' 26 _ Segundo a imprensa o bo-

mem'T. Emb.ora sem perder a cal- dos, estando. a bola n'o ar em "hance de disputarem o título com

dois ::�1l0;, (I L:ra' apresentouf-se xcador Sl1e�o Ing'enlar JohanssoD,
ma, a. e,!ui!)2 persistiu errônea- plena tragetória para a cêsta. A o CruzéÍros do Sul, da "Manches-

no l�SLhdll.Jl de J "açaba dispqst<1
-

I
. - '"ente n. um (mico sentido de ução "ossa reportage.m então, buscando ter".

a lcvflJl tal' mais um tltu o mVlc,to.

Lev.antúlI o títlllQ., maS teve. uma
dcmiva. Al:l1lal1do o jôgo pela esclarecimentos, ouviu a impres- A DECISÃO COM JOINVILLE

�5g1Jerda, geralmente para IIfaur.o são do outro arbitro da contenda, Temos certeza que, naquela' de-
o familso Cacique. da FedeI'ação cisão, mesmo que tivesse enfren-

Gaúcha de Basketball. I tado o Cruz:iro do Sul, completo

SlTUAÇÃO DEFlNIDA I c sem problemas de ordem fí,;ica,

v710rcs não Éste nos esclareceu que tal si- a vitória sorriria para o Lira ro-

I ! 1110 sorriu. Já esgotado pel.a ma-
tuação é confusa dentro das pró-

AÇÃO I!'vlPRODUTIVA IMPEROU pl'Ías regras e (jllC ainda não fi- ! l'utonll elo campeonato, com o

ATÊ AO FIM I cou definida à contento nem pela; seu principal valor, Manolo, sem

j;'ers:st,nt!o até o fim ,num rítmo Federação Internacional de Bas- boas cQndições físicas e ainda

de ação ofensiva que se eviden-' !:ethal! Amador lÍem' pela Confe- com a falta de Bananeira que' fi-
I . c:ll'u" cm ,Joinvi11e, o Cruzeiro não

� iou claramente impl'odlllivo em doração Brasileira de Basketbal!.

v:rtude da situação que Se fOI'ma- : No entanto, disse êle que O arbi- foi adversário
I

.

,-:l e da ral'" infe·licidade de seus tro, ao apitar uma infração à re-
• ago1:l entrara

finalizadores e Lndo -contra si gra dos três segundos, deve saber possíveis snrprêsas. Vence,! bem
sil: Campeão Sul-Americano de

ainda gritantes êrros de defensi- I, onde a, bola se encontra. Se a bola e C0l110 quis o quinteto do Clube
dBridge, certame disputa o em

va, " quinteto da Colina viu-se estiver em tragetória para a cêsta, ,da Co1.na que, desta feita, lançou
Punta dei Este. Com esta VItória,

I os §.Cus l'eservas no 1110n1ento ade-
"'peI ado nos instantes finais. tal infração não deve· seI' apibda.

., os brasileiros conquistaram o di-

A CONTROVItRSIA DA II Porém, embora pareça paradoxal, quado Ja com a partida completa-
reito de represe'ntar a América

"CÊSTA" DO EMPATE ,estando a bola em tragetória pa- .

m_nte ganha.
do Sul no Mundial de Bridge que

QU:lOdQ Estava por terminar o ra a 'cêsta ao s_r anotada tal in-I ----------. --

3e�á <]ispilb,do em

prélio, Palo conseguiu acert-lr li fração, tendo a mesma entrado"
'·",t:\ Ilias enquanto a bola fa,.:ia o arbitro não deve· validar o ar

a ll'Hll'elól'ia, _um dos arbltros, remêsso porque então estará fa-

W tlson Filol11e'no, anotou

infra-,
vorecendo o inÍl'ator.

çiio it regra dos "três Segulldos'.' DlcRROTA QUE FOI TOMADA

de um valôr do :"ira. Anulada a· COMQ MANANCIAL DE
,

iii

derrota que, pelas circuns.tâhc4as,
lhe trouxe enormes bel1efícios.

A DEnr.O'l'A FRENTE AO
,

BANDEIRANTE

IRMÃOS BITENCOURTI

,omplet:\r na zona morta, o Lira
,en l:u então uma rnI'a infelicida

:_ ele C0111111 ment�ção. Embora

!�el'to c:ln cr·st.a,
acertavam.

seus
Foi 11:l c cLI éia ClJlll fi e.quipe do

Bandei 1 ali � c <10 Brnsque. Após
estar venc'endo por larga margem

de pontos, PC! to de �O, e'lltrou e111

ação a sua equipe rese.l'va. Na se

gunda et!ll''', pOl'ém, os do Ban

deirante, preocupando-se mais

em atacar, poi!> estavam pratica
mentJ de.rrotados <e' não tinhíun
mais nada a perder, atuavam coin
seus alas na meia cancha esp�
rando q contl'a' ataque. Diminui

ram sensivelmente a diferença,
obrigando os titulares do Lira

para o Lira que

precavido eontra

a retornarem à quadra.
com fi vantagem de uns 10 pon

tos e agora ('On1 os seus titulares,
foi o Lira porém inop�J:ante ]Jam

SOALHO
conter a 'equipe Bl'tlsquense. enl

'(AIS SADARÓ �ONE 1802

1' .. 11(,0 CEPOSlro OAMIANI
virtufle dos seus próprios êrros,

quer de defensiva, quer de ofen

siva.

CAMPEõES' DE REMO DE 1958 - Quatl'o d as sete guarnições vencedoras do Campeonato Catari
nense de Remo de 1958, promo\;ido pela Federação Aq üáfiea ue Sant� Catarina, vendo-se. ne:» pjrimeiro plano,
à .eBqu�rda, a dupla Silveira-Alf.redinho, do Martinell·i, veIÍl-edora do páreo de doubl�-scull; e à direita, o

dois wm do Aldo Luz, formado por Élp.o, timoneiro, e Wilson Boabaid e Chicão. Em baixo o quatro coni e �
oito gigante aldista.·

TITULO MUNDIAL DOS PE-

SOS PESADOS - Estocolmo,

campeão europ u dos pe.os pesa

dos, a:ompanhado de seu empre-

.ário Edwin Ahlquist, se encontra

ria nesse momento nos Estados

Unidos _para' negociai' l'llIa luta,

dtulo ém jogQ, contra o �artlpeão
mundi::1l da categoria, Floyd Pat

�erson. ES3a viagem, ce·rcada do

!uais absoluto segredo, teria sido

decidida, segunda' os jórnais �uecos,

depois que o empresáriQ de Pat-_
terson, Gus D'Amato, ter demons-,

tI'.ldo interesse' por uma tal luta,
* * *

13RASIL! BRASIL! - Outl'o

,Hulo acaba de conquista!', o Bra-

Nova York,
em fevereiro próximo.

�x· * .x-

,

FLUMINENSE x PORTUGUE-

�.\ - P _lo certame Cadoca de

Futebol jogarão:. hoje', à noite, no

:v1aracanã, os conjuntos do Flu

minense e Portuguesa,
RENDAS: )r�MENGO

Ainda que não venha cumprindo
uma campanha �plenamente con

vincente, o Flamengo m.archá à

frente da tabela das arrecadações
com um total bruto de· Cr$ ....

17.393.237,00 seguido pelo Vasco

líder absoluto do campeonato com

Ullla renda �ruta de CrS ..... , ..

16.575.992,00 e e1l1 terceiro lugar
o Fluminense CODl Cr$ ..... ",.

16.060.987,70 ao �asso que o Bo

tafogo, embor.a na vice-liderança
do campeonate somente' arrecadou

bruto a importancia de Cr$ ....

14.116.598,00. O clube rubro-ne

gro, portanto, mantendo o sl"gan
. de ser o "illais querido" do Bra

sil mantem uma distancia sobre

o Vasco de Cr$ 817.245,00 e de

Cr$ 1.332.250',00 sobI'e o Flumi-

�n nSe. Se 'levarmos em eonta os

� à.\iv,erslÍ,rios que os dois primeiros
co\\)cados ainda terão que enfren-,

tar\,t91:na�se, J3�rtanto, !'ealmen-

'b'(, difícil· qualquer prognóstico"
ra7:ão pela �ua I, também no due-

lô� das al'l:ecadaçõc's a torcida es

pera um d ,sfecho sensacional e

,
empolgante.

o
� O assunto encerra aspectos nalmente, que o Conselho Técni

graves, em vis ta da situação cria- .co de Remo deverá e star reunido

da com as acusações de alguns se- na segunda-feira próxima, poden
do ser focalizad.o, na oca.ião, otores, quanto ao profissionalismó

no remo. As divergencias entre assunto "profissionalismo no re-

geral, não 1110 carioca".clubes de maneira
,

trazem maiores consequcncias.
Chegam mesmo a estimular com- - Todavia, - frisa o dirigente
petições. Todavia, quando o ponto � o assunto é ainda regional. C.
central de discussões é de tal

na""l'·.berá
à- Federação 'Metropolit.ana

tureza, não há que esconder: a providencial' interpelações para

"bomba" pode ser de alto poder definir a matería. Depoi�, certa-

explosivo. I mente, a CBD, através do Cê nse-

INT.ERPELAÇÕ-ES lho de Remo, providencíarã o que

O sr. Air Pinheiro esclarece, fi- rõ l' necessâr!o.

Campeonato (atarillense 1Ie Rtmo
verdadeiro ram de figurar na relação os !.l0-

ele Edloll Santos que obteve

título� e· Alípio de Castro,
um título.

Esta f<flha
,

'tem de força"
num

I'

de seu redator mes

dais'í\1o.l:vú, C�ll"lg'uill, após pes,
quizns minuc iosas, trazer para os

lel to res a relação das guarnições

c om

Autoridades para
os jogos de hoje
e amanhã

campeãs cata rinense de remo;
desd« .1 inst.i tui çâo do cer-tame em

[918. J'or um lapso, todavia, saiu

i nc o rrr t a 3 itlla}'n�ção campeã de

"ito ,k 19,,:', pertencente ao M.ar

.tinejli, _ que foi n seguin tc : Jo

bel Fur-tado, 'I'imone l ro e rcmudo

res _�

lttl
iro Cunha, Lino Philippi

Édio H 19on, Walfredo dos San

tos, W lmar Lopes, Cláudio San

tos, Francisco Cirilo Corrêa e

Walter Our iques, Terça-feira pu-

DIA 29 às 14,00 horas --

UNIDOS x S. PAULO (runador )
übit!o - José Silva

",,:qia�'r" -;- Leio e Benito

às 16,00 horas -

VENDAVAL x POSTAL (limador)
• -b licaremos nova estatistica, apre

sentando li relação dos campeões
Lemos dos-í_rL i t r o -- Salvador

Santos

Auxiliares __: Djalma e Benito

DELEGADOS - Daniel M.afra e'

catauínense c ..cspccti v» número

de títulos ubtidos. Houve vár-ios

lapsos que nos' aprestamos a reti

ficar. O_nde se lê:_ M�1rinho .Laus,
leia-,e: jI[""inho Lins.; onde se

lê Edmundo M(\ILr, leia-se E'<!uar
do Müller. Walmor Vilela obteve

quatro títul.os e niio três e deiXa-

JoslÍ' l\Wra.

*
I5íA 30 - às 14,00 horas

GUARt-\;NY x TAMANDARÉ

duvenil)
Árbitro - Q,frson Demaria

A,uxiliares - W�lmirio c Fernando

às 16,00 horas -

ATLÉTICO x BOCAIUVA (juv)

-------------------.----

VOE PI L-A

;<ER4
------------------------------------------�

NúMf'ROS DOS CAMPEONATOS DE
JtJYf'NIS E AMADORES

Árbitro - Ernani Silva

A.uxilial'es - Ceceu e Leio

DELEGADOS - JQsé Barcello e·

Solon Serratine.

JUVENIS - CLASSIFICAIÇAO
,l.t lugar - Figueirense, 2 p,p. (invitõ)
2 o - Bocaiuva, 5
3,0 Guarani, 6
4.0 Avai, 7

.

5.J -,Paula Ramos, 10·
f; () Atlético,� 14

.

í c" Tamanda�é, 1'6
Tentos a favor

Figueirense ..

!r3ucaiuva .. ..
-

•.

Paula Ramos , .

Guarani
•\vai ,.

A�lético
Tamandaré

','

3'P,
•. ",,- .2�

22
17'
li.

5
1

�
','

. '. i. -

•. '

Tentos contra
:1: igueirense
Gvarani ..

Avai ..

Ilc<:!aiuva , ...

PIl.ula Ramos
Atlético -. ,

'l'amandaré

6
10

13,
13
15
29
34

; .

.'.

/

1.0 lugar

AMADORES
Classificação

Vendava), 3 p.p, (invicto)
São Paulo, 5
Ipiranga, "I
Tamanda-ré, 9

Tr�ze de Maio,' 11
Austria, 13
postal e Uni.des, 14
Tentos a�tiltVor

"Z.e:
2,0 "

4,0
;)'0
'tr'
�/.o

"

'I

"

"

fpiranga ..

Venda·val ..

..� .. .. 26
25
23
18
15
14
11

35.0 Paulo e Tamandaré
T: eze de Maio .. ..

.\L,stria ..

Po�t!l,l Telegráfico r " , , •

Cnidos.. . ,
..

'

.. ',.

Tentos contr!l

• ó

'Y"'ndaval ." ...... ".'; :', .. -: .•' ..

S�io' Paulo ..

10
i2
17
17
21
24
26
28

. '.

Tn;ranga .. .. ., "�"e' -,'
T a.manda.ré .. .• ..

?ostal Telegráfico ..
:
..

1 Leze de Maio .. ':. '

..

r\.nstria ..

Unidos ..

......
...._..

/' "
..

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



114- :BJubfiJ, f4t. (}JIiJJ.ileqJ4
para louvá-lo e lhe render

� que se dabátem muitas ou- outorgou uma dádiva_ semj religiões e de 'raças fo-
. graças pelo supremo dom tras Nações. par: Um pais mais neo Id' ram muitas. vezes tremendo
da vida; e por tudo quanto "Na verdade, êste é um infinitamente mais vasto' tributo pago; peloâ povos,
a vída tem de belo, na sín- recanto da terra onde a vi- que a Terra Prometldá daB. em seu acesso à civilização.
tese final de suas alegrias e da humana pode ser reco- tempos bíblicos. E nos deu, "POI,: outro lado, os nossos
suas dores - devemos

. nõs meçada, onde os erros po- também, energia, intrepi- problemas nacionais, emao
agradecer, também, ao To·, dem ser corrigidos, onde' a dez, fé e amor, para nêle ra não sejam poucos nem
do Poderoso, o privilégio de civilização e a cultura, à edificarmos uma Pátria que pequenos, diminuem eonsí-.
haver-mos nascido brasíleí- luz da fé, podem receber um pode ser uma . segunda Pá- deràvelmente de vulto, .. se
ros e .de habitarmos, uma sentido novo, segundo a tria para todos os povos, comparados aos severos en
terra nova, fecunda e gene- mensagem de Cristo. pois está sendo edifica.da cargos e às terríveís respon
rosa, onde os homens po-

.

"A Divina Providência .n03 com o suor e .com, as espe- sabílídades que pesam, <lón
dem efetivamente ser ir- ranças dos. filhos de todos os temporãneamente, sôbre -na
mãos �

e receber, como ir-. Vereador Manoel povos. ções mais prósperas que 'a

mãos os filhos de outras ter-.,I' ,.

- "Pátria [ovem,
�

fácil de nossa..
,

gJ,t'd/:o.'
.

ras, .

B'·
. modelar, para que nela se "Se nos detivermos um

palUJ'
"Em nossas inqUietações,' rlgldo Cosia crie uma sociedade sem momento, para conslderá-

-

.

,

-

e dúvídaá, nós. nos voltàmoS, .' ódios, sem prevenções, onde los a fundo, veremos' que

_ ..' ••• ,tal,vez' demasíado, para nõs Encontra':se", 'há dias, no a justiça social não seja êsses problemas são todos
mesmos, e não temos olhos Hospital 4e pyidad'e, onde, �a.' vã palãvra, � a opu-: s�scetíveis de solução. e que,

(Ccntlnuação da La página) , § 1.0 - Os funcionários que 400,00 a gratificação pOli quota bastante abertos para ver, roí submetido·.... a uma inter- Iêncía de alguns nao se ali- 'nos Os temos atacado 1'eSO
Mas, será perm itido relegá-los e não ating irem a quota de traba-, de trabalho para �s exercicios fi- lã fora, o que se passa no venção círúrgtca, o Sr: Ma- cerce na penúria de uma lutamente. 'Com relação a

esqeecê-Ics 'por que são 'educado- lho QU não atenderem às exigên- nance iros de 1958 e 1959, até o atribulado mundo. de nossos noel Brígído, Costa, vereador legião de desvalidos, rmlS' .muítosdêles, l:!: náçãQ�' já vaí
.

res e sorriem no próprio infor- cias de que trata êste artfgo, na máximo de 20 quotas por mês.. días., E àssím nos 'Inclína- do P.S.D. ,por Tubarão, e frutifique' e crie riquezas. colhendo os fr�t?s. dos tra

tú.niQ? Se há(felici<lade 'em a cá- forma que fôr d�terminad� :n,o I § 1.0 - O pagamento .das _'luQ- mos a exagerar as nossas que conta com vasto círculo donde nasça o bem de to-: balbos e sacrírícíos que se
l111Sa. com elá, Ou com duas delas, Regulamento, sofrerao, na primei- i tas de trabalho sera feito todos dificuldades e a dar exces- de amizades nesta Capital.' dos, tem impôsto â si mesma, E
a felicidade será sem dúvida, ra vêz, suspensão das vantagens' os mêsee.: juntamente com o ven- siva ênfase a problemas -que, "O Estado", visitando ..o '-"Peçamos ao Todo Pode- nos dias, ainda, dêste Go-
duas 'ou três vêz�s fe,licidalÍe. E' previstas, no artigo' 9.0 desta Le',,1 cimento do cargo respectivo. por certo,: são minimos, formula

_

votos de ppõnt� roso, neste dia, que depressa 'vrrno, multas outros frutos'
questão de· proporção. Ou, talvêz, pelo periodo de três mêses, e, na § 2.0 - Anualmente, no mês de diante dos problemas em restabelecimento, passem as horas dificeis que serão colhidos, e.m nossa Q'i!-
de progressão. Teincidência, a perda dessas van- ',janeirO, fixa,rá Q Govêrno do Es- teremos de transpor até que cídlda arrancada para_.a
E o que dizer de sua. magras tagens. . tado, por Decreto, o montante- da' esta Nação, livre das. peias conquista de uma vida m'�-

diãrtas ? Os céus e a terra se' re-
I § 2.0 '-Justifica":'se a falta da

.

gratificação 'por quota a ser paga que a tolhem, possa rírmar- 'thor, que traga à nação bra-
volvem, em nosso austero Tribu-' quota de trabalho e demais 'exi-! no decorrer do exercício financei- se na plenitude'âe sua fôr- sileira não apenall' .0 bem-
nal de Contas, quando um merc-

.

gêneias do artigo 2.0 somente no•. roo
ça e de $ua grandeza, para' estar materíal, mas t�mbémtíssimo pilha um Inspetor qúe casos de' afastamento legal dO', Artigo 10.0 - Para efeito de bem do nosso povo e pa'ra: os mais apurados valores da

não 'comprovou onde almoçou'
-

e funcionário, previsto nos E!ltatu� aposentadoria, ficam incorporadas bem de-tºdos 9S povos do c!!!,tura e do espírito,quanto dispendeu, Perguntam-lhe tos dos Funcionários PúblicQs Ci-I aos,
vencimentos dos funcionários mundo, já que a, mensagem

.

se dormiu' fóra, onde', como? Se vis do Estado, enumerados nesta Lei as vanta- do Brasil e' uma mensage.m "Louvemos, pois, à Deusnüo -q fêz, zás. Desconta-se a diâ- I Artigo 3.0 - Entende-se por gens previstas 'no artigo 9.0, com-

ria. Inspetor que não dorme lon-
I

região e eíreunserição escolar a 'binado com as disposições do seu
de paz1 de fraternidade e Todo Poderoso por tudo o

ge de casá não é Inspetor de ver- 'extensão territorial que compre- 'parágrafo 2.0' de jus�iça. '
,','

que. nos tem concedido, 'co-
d d E t ,Bd"

,- 'd D I A ti 11 O t d Florianópoli.s, Sábado-, 29 de Novembro d, e 1958 "Já O disse,. e não hesi+o mo individuos e como na'-a e,.. o ransporte .' em, o en e aproprIa regiao a e ega- I r Igo ,o - s. proven os e '\:

transporte. .. E' uma outra his- �cia de Ensino ou Circunscrição Es- aposenta(Ioria nãQ poderão' exce- em' repetí-lo: as visissitudes ção; lóuvemo':"LO, ainda., po;�
tória ... Será que o 1l1e'retissimo colar.

.

'der ªos vel1cinientos da classe H' 'p f' Ii O C h' por que temos passado pou- nos haver- 'dàl1o esta nobre
é' sempre tão zelosQ? Nos contra- Artigo 4.0 - Para Os e.feit05

.

final da carreira de Inspetor Es- omenagem ao' re el osmar un a, co representam em face das pãtria.·e nos haver incutido,
tos? Nos empenhos "bscuros e da presente Lei, o conceito de colar, acrescidos das quotas pre- que l!ófreram outras Na- no coração, ânimo e fôrca
obscureci ,los? Nas verbas glo- séde de exe,rcício, estabelecido no vistas na presente Lei, ,senl Pl'e- . Domingo, dia 30, às 12 hora •. correHgionárro� em. virtude da ções, até atingirem o_ ápic� para transformá-la numac.._

n deverá realizar-se, na séde da As- 'passag·em _do 4.0 aniversário· de d' d' A
. ...

d
..

lt
.

I"
-

bais? �as des,pêsas' de passagens? § 2.0 do art. 182 da Lei n.o 198; juízo dos adicionais e outras van- e Bua gran eza. s guerras, as maIs a as rea Izaçoel>sociação Atlética Barríga-V!!rde, sua Pr9fícua administração à a'n
-

t 1 d
.

T
-

1 �t i. E, na aposentadoria? Bem, na de 18-12-1954, abrangerá tôda .tagens assegurados pelos Esta,tu- unia grande. chúrrascada ofereci- ,frente d d t' d FI .,
s I vasoes, as cruel} es u- a CIVi Izaçao awna e cr 5-

apose'ntadoria, o DiretQr do Gru- jurisdição da região QU circuns;- tos. os es mos e orlano- tas sociais, os. choques ,de tã",· '..
.

da aQ Prefeito OSMAR CUNHA polispo, o Profe..or, os alunos; todos
.

crição escolar. i ArtigQ 12.0 - S� podemo ser ..

.
, �,-��-

por seus amigos; admirad,qres 'e � Sua Excelência comQ adminis-

D QUIXOTE E CARLITOS'êlc semlPfe andQu com a másca-' § Unico - Os funcionário.s de' beneficiados 'com as vantagens
'

iCan.tam. Recitam. Ou nem isto que trata' esta Lei" somente terão da presente Lei, na aposentadoria, trad,or, tem reve ado ral'O tiroci-
ii,

.

/-mais se faz? Talvêz não. Como direito a diária e transporte oS funcionários que, aO passarem . :D:E'SPE'DIDA' . '1' nio e devotado amqr à. coisa, públi- ..

êle sempre' snodu com a. másca": quando se deslocarem para for� à inatifv:idade, contarem, no 'mí- - ca, grangeando a
. sImpatIa e a Oliveira ,e Silva, prosa,; mem de letras de'Sanfa Cã-

.

.

" ,;
admiração dos seus munícipes. ' 'dor' 'poeta e maristrado tarina não só P'ela suasl'3 domingueira. do sorriso, isto de sua jurisdição, :!I0r fôrça de nimo; 25 anos de serviço, dos Cal. los da Costa .Per.e,ira·e: Como politico, elegeu-'se D.e,pu-

' to'r 'de II'vro;' J'u/r!é"'I'd-�I'c'os' de'
. s

já lhe deve bastar. E' um fe'liz? remoção, ou por interêsse exclu- quais, pelo menQs, 10 anos em S h t f d au ""'. liga.ções de familia como,
en. ?ra,. rans enn. o sua, tadQ Feder.al, recebendo a maior lt I ga acel'taça-o pro

�

al'nda pelo "nt re seTem camisa? Se não a tem, que sivo do se-rviço, unia vêz que, pa- se'l'viço de inspe'Ção escolar. d" d d ... a a e ar ,," , ., I e s e (I
r�si enCla .para a Ci a; e ne vota"ão ,obtida até aqui no Esta- f

' d't
'

d PEN 'h ctt ,.

é qu� há? O outro não era .feliz _r,a tanto, sejam autorizados pela S- F d Sul d" " erlU, no au I orlo o
,.

carm o com que ra a e ve
ao ranClSCO o , es-� do.

.

CLUB DO BRASIL uma as cousas catarinenses ousem ela? ao Inspetor Escolar, autoridade competente.,
.

i § Unico - E' co�sidera.do 'co- pedem-se, por êste meio, dasNr.' 'ID'

em San_ta Catarina, é que Se po-' Artigo 5'.0 - Devem os funcio- ,mo de efetivo �xercício o tempo' _
OI mesmo dia, às 10 h01-'.38, de- conferencia sobre "D. Qui-, vin,cula�as à�noE8a terra _'

d '

d" Ad'
. .

d' b" I
.

t pessoas de suas relaçoes, e verá ser inaugurado 9 GI'UpO -Es-, 'í C· litos" qúe ele considêra tam,beme'ra. Iz:_r" com ',to a .razão, que i narl�s resl Ir, 1l ,:'Igatori�mente, '.�m que ,0,,_ nspe or e;x:ercer carg?s lhes oferecem os seus pres- colar Municipal "e Ratones, que
xo e e ar' ,

da VIda ele 'levara .a VI_da q,ue le,- "
na
..s_ede de sua reglao QU clrcuns-

I
em comuS3O ou.' em que· 'steJa ti I

'+ O exito dessa original e' a sua terra.
,

I
mos Da referida cidade. constitue mais um ma-gnffico ato' •

t
� b -----,------'(a, Porque, no �alS, pouco maIs crlçao. prestando, serviço. em quallquer Florianópolis, 28. de no- ,administrãtivQ do Prefeito OS-

bela dIsser açao so re as
s� lhe permite ou, se l�e dá

..Que I, ��tigo 6.0 - Terão 0.8 íun- fepartição d,o, setor Eôducácio�al, � duas figuras tão carateris- Dr Bllsm'arckaguente como puder. Nao sorri nQ i ClOnarlOS constantes do ,artigo 10. ou no exerClCIO' de cargo eletlVQ.
vembro de 1958. MAR CUNHA. ticam'ente estr�nhas e uni- '1-

infortúnio? Se sorri, é feliz� E, seus vencimentos fixados em Lei Arti.go 13.0 -i QU4,lGO qualquer
_.

versais no romance e na
ao feliz nada se lhe deve ou nada figurando. assim no

-

Quadro de membro d·o magistério résponde'r, ,FUNCI·O'NA'RA' !EM 1959.A, , .

Vide! contemporânea - foi, Ba' r'8cuhy ,

se lhe _dá. Parece ser esta a 16-
I Pessoal do 'Poder Executivo.' -

. eventualmente, pelo expediente de igual ao interesse que ela
',gka:-aidlltada pelos -que go:vernall! I Artigo 7.0 -�Além dos venci-' circunscrição escolar, gozal'á, na- desperUm"em tOO,QS, Os meios Viajan'do num Sup�r-Convair uà
.0 �do, _. i mentos, e outras garantias, asse- quele exel;'cíciQ, das., vantagens (Çontinuação da La página) : um raio de açãQ ilimitado: serviço

in.teleciuais do Rio de Ja- REAL,' chegou ontem em Floria-
'Não são, QS Insptores Escola-

.

guradas pelos Estatutos e Lel·s. es- pr'evistas no artígo 9.0 desta Lei'.
OBJETIVOS E CURltICUL'O DA' social junto à família,

.

à materni-
ne.I'rO,FACULDADE -

'd d 'f"' ( li b" nÓJlolil, procedente de �ôrto Ale-
res, é a opiniãQ pábliéa de San- pecíficas,. perceberão os funcl·o-',. Artigo 14.0 - Fica a critério' �. I a é· e ln ancla

.

crec _es, erça-
C d I d'd d B' k d C Bu d 01 •.. C .

1 .' t onsagra O e ap au I o, ,gre-,. o r. �,smarc' a ósta a-
ta Catarina que' aguarda o pro- nários constantes nesta Lei gra- do Póder Executivo a fixação áo ,ua re ma .

=Qujlno asses, l'lOS, esco as ma"ernalS, cen ros

.nunciamento dos DeputadoS- e do tificação por quota de trabalho' número de regIões e circunserições
formaua na E�col� ae. Pôrto Ale- sociais, clubes de mães); junto -esl!le...!rabalho passou logo ,racuhy, Engenheiro Agrô11omo

Govêrno do Estad�, Ou será que_ efétivamente realizado. i!,scolares, de acôrdo com as n�ces- ;gre e, irmã Clezentina Tone.l- ,a menoreS (reformatórios, juiza- a figúrar entre os' mel�o- �:n:i:�: odjlcu��:c!�rE;:�a ��=
ca�a In�petor Escolar será con- � § l.o - Entepde-se por quota, sfdades dQ ensino,.

- loto, formada na cQla d'e ·ServI-
.
do 'de. menores,. escolas, etc.);_ i'es já ,ese:ritt.s sobre Os lm-

.cional de Agro'nomia, no Km. 47.
t 1 d' tó

. ? Udt b Ih t d
.

,

I A t' 15 F' ço Social de Campinas, e ambas serviço .§ocial médicQ (ambulató- 'peititeIi� SQnbadores - D
emp a O com um çar no.. mera a o o o servIço realiza- r Igo .0 - Icam expressa- ,

.
-

I
"

d t t;P ilustre v-isitan·te aC'aba de en-
diisses que anda� tão inflacl'ona'- do dentro. da região ou cI'rcuns- mente' revogadas toAdas a. dl'spo- pertencentes a Congregação das rios, hospitais, clínicas); serviço cava elro an an e que a a-

.....
I

-'

M'
. "

d J
'

C b Ih (-f '
'

'h I dm'O cer.rar Uma longa excursão ..... com
.

dos por aí? ::cri"ão, na forma do pi'ano a ser' si"ões legais referentos a dl'a'rl'as
'rmas ISS lOnaI' Ia,s e. esus ru- social de tra a o unclOna nas cava mOID o� e o pa a.

" "�'f' d t' F'J'" IAP SESC SESI d' d
.'

d' 08' seul' coleg,as de. turma pelo 'Es�
Para conhecimento

-

do pouco
I
e'laborado 'p'ela autoridade com- e transporte concedidos a fundo-

CI ICR o,. encon r.apl-s.e e!ll o� emprezas, .' ,
e IZ - mo erno. que . eseJa uma, - -

qu� se p_retende de'stinàr a uma petente, não se devendo' entender narios mencionados nesta Lei. riánóllolis deillle junHo
"

passado ;respeito a probl�thas' sociai. que' I frater.nidade imposl!li'fecl en- :a�ru:�ati:on�:a��e q�� o�U�o�!:
classe até aqui tão injustific,ada,1 com quota o traba'lho feito no I . Artig,o 16.0 - E' o Podér Exe- organizando '0 funciQnamento da limitam. uma pr?dução razoável, ire os· homens, 'Engenh�iros Agrôn.o�o�' fizeram
transcrevemos, na íntegra

-

o_ pro- Gabinete. '

" ,: cutivQ autorizado a regulamentar Faculda.de.. etc.; serviço social rural (fa7i,en-.
.

Aníbal Machado - um '
, ,

. A d '1 d'l)
,

nt" démorado estudo, visitando .in-
jeto de Lei, qUe leva a assinatura § 2.0 - As quotas de trabalh� 'a exe·cução· desta !-ei" no p'razol prlmel_ra nos. eco ar,a, ,a uma .as, VI as,. etc. .

- dos nossos malor-es co IS'- clusive ,as .Estações- Expe:dmentais.
do Deputado._Lecian Slovinskl··. serão a.tribuidas a cada servl'dor improrrogável de 30 dias a,po's' a

pergunta sobr.e os obJet�vos dessa As cQn,dições p.ara admiss�o 1\0 tas - está esc·revendo uma �

- ' E I Q.. f 1 d M 01
' O dr� Bísmarck Ba..racilhY, qit�.

.

pdo seu perior hit;!'rárquico, na sua publicação.
.

�co a -.!'p�r�or,. curr cu o, ura- curso � continuou. adre ma 'introdução para-- �se en- é �irmão do dr. NorbertQ , Bara
PROJETO DE LEI N:o seguinte' base: I Artigo 17.9 - Esta Lei entra ça? e materlas, do curso, <I se- - é te,r 18 ano!, e ap�e�enta.r pro- sai� que será 'dado á lume cuhy, As�es.OI1' T6cnico do Secrc:'

,Fixa normas para o tra- a) - Em Grupos Escolares, em .vigor na data de sua pub,ll'- ,gu,l,nAte:F ld d d S.
va de conclusao do,- Ciclo secun- muito em breve Desenhou tá' dA' lt d 'dS d" 1 O' t d .. 1'10 a grlcu urao e·vera e-

balho de inspe'Ção e ju- C:P.C" C.N.R.; e EE.RR .• 2 'Cl�s- cação, revogadas tõdas as disposi-.
acu a � .e ervlço 0- arlO comp eto'. s m eressa os

a capa do' livro Oswaldo' ,

I d'
.'

I
risdição escol.ar dos fun- ses, por dia, repre,sentándo. uma "ões em c.ontrário. cI_al tem ,por, f,nahdade a, _forma- pode·rão procurar a Secretaria da G Id' - t b 'd morar-se, ,a guns las na capl�a

..
d t d d F ld d d S

.

S· 1 d'" oe I - am em um os ;l>ar.riga verde {seguindo para o
cionários dos se:rviçQs de quota;

..:
., Sala das Sessões, 25 de novem- çao. e ecnlc·os em .con lçoes .e· .acu .at e e taerVlç�t'IOCI� la- màiores artistas plasticos e' RfO de Jane.ir� de onde partirá)nsp,eção e .dispõe 8ôbre b) - Leitura, comen.tário- e brQ de 1958, reahz� trabalho 'SOCial nos mais rlamen e, nes capl a, a rua '1 tr d' d B 'I .

'
-

,
.

d' t" d
..

t"
.

�

V't K d 53' 1730 h
I U8 a ores. o raSI., 'para sua terra natal Joao Pes-'

veÍl·cimentos, d i á r i ,a., reunião pedagógica após a, in.spe- . LECIAN -

SLONVINSKI Varia os se ores a aSS18 encla. I or on er, ,as . oras. -A d ... bl' _ .

"

I T 'd' -

d 3 A t" d t'b I
. guar a•••os a. pU Ica

I soa,
,a fim de reVer ,0.8 seus fa-

transn'ol7te e gratl'fl'ca"o-es ça- 3 q ota .

.

Depu'tado' em o curso .ª' uraçao· e
. anos, s ma erurs os exameEl Ves I u a- - d' t b Ih ' ,

.
-

,.,., "o u s, ' "

_

't
A

fi'sto'r' g rol Caça0 esse nlJVo ra a o mlhares, Ao dr. Bismarck Bara-
e dá ,outrl\s providências. c) - Em e·scolas isoladas ,sim- 1 JUSTIFICAÇÃO -

constando d'll parte teórica e prá- res .ao por 'ugues,-' la e �, 'd' OI' , .

S'I h' 't
.

d bA" ;
d d

A
' ;.,. t' h' t'r'-a d Br '1 fr nce" o I'n e IveIra e I va, que cu y os vo os .e oas v;,n as e

rtIgo 1.0 - ·us' Inspe'tores pIes ou desdobradlls, uma quota' Na forma pel'mititja no Regi-
ICa.

.

IS o I o aSl, a s u -

d . 'd
'

h' O 'EST fi
. .

Gerais do Ensino e do Ensino No.r por unidade visitada. me'nto Interno, réservamo-nos' Na parte prática do curso - glês, à e,scôlha do candidato. As pO emoS COnSI erar um o" A ,O. ';
mal, os Inspetores de Escolas Pá).'- Artigo 8.0 - Para o melhQr, de- justificaI: o presente projeto de continuQu a entrevistada - o principais mQtérias lecionàdas

C O M UNI ('�A" D" 0'--ticulares e Nacionalização do En- senvolvimento de tr.abalho, orga- Lei, naS Comissões Técnicas da aluno é acompanhado 'nos está- na Faculdade são serviço social
sino e das Associações ,Auxilia- 'nizará a autoridade competente Casa, bem como em Plenário gios em óbras sociai.s, onde é as- d� casos, serviço social de grupo,
res da Escola, os Delegados dG um plano de ação mensal para os por Qca,ião de sua discussão e vo� 'S1�tido, estimulado �.' orientado ol'ganização social da comunidade',
Ensino e QS Inspetores Escõ1ares, seus subordinados, dentro de sua,s tação. por supervisores, sendo iniciado introdução ao serviço social, psi-
1;>Em como o Inspe'tor de Educação zonas de jurisdição. LECIAN SLONVINSKI 'na prátiéa dQ que absorveu da cologia, sociologia, ética' geral e

Física nomeados ou comissio'na- Artig.o,9.0 - E', fixada em Cr$ Deputado parte - teórica":
_ prQfissional, -noções de direito,

.

dos p�ra respondere� por RE- CONDIÇõES 'PARA O INGRES- higiene e' medicina social".

Glt(4ES 'ou ' . CIRCUNSGRIÇõ:ES AO' POVO DO ESTREITO 80, MATE'RIA...E FUNCIONA- A NOVA PROFISSÃO

�::��r:\::�h�:�t!u��o ::��� .... j "Como C(m�i��T�ásica _ ex- çoA�e e�:�:;�ad:e��:aç::n:a;:�(ô;�
çõ�s 'específiéas' 'do�' se�s' éargos

.' T:indo vendido o meu estabelecimento comercial plicou Madre Olma'.,.- o c.andi- sa realida\le Yigorosa que é a·F,a,.-.
c f.uf!çõe's; no 'âmbitó 'de" imás' rés� ,:en.omlJiado "Livraria e Bazar Contin.ental' situado na dato deve demQns.t!a io-cação, ap�' culd�de:-déifSefv.içô SGClal .....o!\prón,
pectivas' reg-iêes· ·ou . circun.cri- praça r:efronte. à Ma_triz de N, S. de Fátima,' no Estreito, ti'dao para o trabalno' social; in- tará, do -;ino_que vem em �diante,
ções. "

. tegridade moral, 'poi .• ',além dQ di- �as'slstentesc sociais, fQrmatl'lls e'll1�
Artigo 2,0 - O Poder Executi- ['umr,l'o um dever de gratidão em agradecer ao nobre ploma, a 'i?rofl,ssão' exige abnega- nQsso Estado, colocand'o esta uni- A Frente Opera;rja Estudantil convida -aõs estudan-

vo l'cgulamentará' as' eXlgenclus pov,r dEsse bairro a preferência Q,ue sempre me foi dis- ção e d�:dicação i.lÚeg'rais,. d� vêz dad-e da Fe'dellação em p� de igual- tes, o!)erários, funcionários 'pú�liCos e' ao povo em geral'
permanetes doi cargos;� funções vens:l'!a, prestigiando o meu -estabelecimnto, favor.es e3' qÕé o oHjetivo do assistellte social dade com. aS .mais ad·iantada. para comparecerem amanha, as 15,horas, n::l,' sede da
dós:' f�nci8ná.�ios> de . que, , tI'aÜ . O te.s '(1 iJ e' csp'ero con ti'nuem a ser dispe:nsados ao novo _é o reajustànierito do, desajustado; diplomando, indivíduos para utÍt União Catarinense, de Estudantes, rua Alvaro de' 'Carva�

.

artfgo antll'ripI:, :l;il{ando .s\,as. llor- prev�nindQ o'cpass!vel de desajus- campo de. ação vasto em Santa' l�o, 0Ede numa ampla AsSembléia; _será discutida a atual
ma� "e atribuiçiks, disciplinará a ;)l'o'9rktário, sr. Emmanu·el Marques, para que ° Estrei- tamento, ensejando-lhe uma vida Catarina ej no RlIiSr ampliando· sltuaçaq da Ell}presa Florianópolis ·S/A que serve nossa

sua.locomóçãõ; dentro' das' réspec- to p0:;::a contllr senu>·re 'com um estabelecimento comeL'- normal onde o -homem llossà pro- suas pos'sibilidades e procurando'l Cidad� de transporte coletivo.
tivas re1;'lõe�' o' circllnS'criç'õ�s,' e . (':al' qu-e p1'illle pela cultura de. seu povo, duzir �, desenvolver-se em sua desta maneira, ,a .solução ide;>l de Os estúdantes, OS operários e o povo '. devem eompa·-
limitará· o mínim� �e quotas., de"1

T I)riànó-po!is, 18 de novembro de 1958' capàcidade plena. preen�himento de cargos a ,gente reqer amanhã, às 3 horas d!1 tarde, na União Catarinense
tra'balho

..
a �e:r .e)C�g:ldo Aos çlta- , A PROPRI"'TARIA

O assistente -social tem diante que éursou essa e'scola superior. de Estutl.ant�s para que tenham consciência dos �roble-
dos funclonar,os sua forma de ' ,.c. ,Ie si manifestQu a orgànizadora E o Brasil precisa, mais d·o que lnas de nossa Cidade. 'h'

cOlUprováção 'e
. �'on"trôfe: ,:

.
-

Juraci Garcia Bavasso da Faculdade de Seryiço Social - nunca, de assistentes .sociais, 'A Frente Operaria Estudantil agradec�,

%ssss·SSS%;s.'S$SSS-SSSSSSSSSSSS-SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS\s-ssssS::::;:SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSssssssssssssssssssSSSS%SSSSU13íSSSSSSSUs;s:s$�S3i1I.iíSl5Cs:S:so�-���"--
, No tempo em que a éú.tn- quando neo�ito .....:.. corrigia

� '�
, '. .

' ,

culino o pelO feminino a? ções? .-..- Tambem não! •

posição·tipografica er8>_m�:- de original )1a mão, escoi- '.' .' td.'�
-- .

etJ.ldS#,-.:t.
- Quem se arrojaria. Mas de oitiva e bô.a l�i-

nual (CQll.l0 se dizia);· sem mando' erros gra.ficos .e eu � Aa, e
.

,

'. trocar Paulo. Fr(mtin, pm.. tara tambem se' a:prende�
auxilio da, maquina; quan- gram.-aticalizando a con� �",

'

. Paulo Fronti'f1,i? -:- -o Linotipista,
,

como
do as linotipos nãa pas- cordancia combaia. Sd ,'. .

,-
- .

, - Quem seria capaz de o 'Revisor, são figuràs cen-
savam de méro sonho a oCOl:1'ia porém, alguma du·- usar patero por p6steros; trais mima· 'empreza jor-'
Julio ,Verner, os l1V:r_$3, vida, uma rapiqa mirada' boI -'havia fanatismo pe- que a pressa ( õ tempo 'é prensa Oficial, dõ Rio de assunto por assento; an- nalistica, não J.hes pOden-.
jornais e re:vistas, salam na tira, evitava o erro in- la' profissão e a familia o da pressa). considera de Janeiro e bril)lante dE}pu- daram por andarem? do pôr"isso faltar três sen-

.

do prélio com impecavel conveniente e.,. à� 'vezes grafica do mesmo cespede, somenos importancia. tado ao parlam'ento, estae.. - Quem deglúteria a. tidos: ,- atenção na pa-
perfeição. Conta-se que o irritante. trabalhava unida peio E com isto ... o erro vai dual de Santa Catã.rina, palavra planos, deIXando'o lavra, na frase ,e na con'"

,'''Tei�es.'', .de .�.?J:?dr�s! ��- .' O �êl?, ? amor proprio prestigio da entidade a qu� enfeiar a pagina! '

.

- Quem ao tempo, com texto a mancar? cordancia, com a respecU-
gava vultoso premio mone- do profiSSIonal da Caixa, servia. A pontu�ção, os sinais e o velho amor profissional, _ Quem 'grafaria anis-' va pontuação., ,

tarid a 'quem nas' suas nu-' coma do Revisor, chegava A maquina, 'concorda- notações lexicas, deixaram deixaria pãssar tanto gato tesiando por -anestesiandtl?
.

Para remediar .essa falha
merosissimas paginas' dia- a ponto de, quando a fal- mos,talvês seja a respon- de ter significação .para o por lebre?

-

_ Quem deslocaria um do tempo, atrevo--me pro-
rias,.encontrasse erros.gra-. ta provinha do art.iculista, savel pela-maioria dos er- Revisor, mesmo que uma - Quem engoliria uma a prepositivo, para dar 1U- por aqui, ao invés de,pré-
ncos, ,ou .gr,a.ma.tica.is;,. ,. cie�tifica-:lo do lapso, pa- ros, por que produzindo li- virgllla.c-altére -o senti�o da minuscula conjunção co- gar. a um de preposição, lias gráficos - futibolfst{-
A "Paginação, na meti-:- ra que não aparecesse im- nhas" ao' invés de pa1avras I /'''êrase, No ,entanto, sem' pú-lativa, desligando a fra- .invertendo O- sentido? cos como se ha feito, cote-

culosidaife .ingre·sa; 'era' pei'-
.

presso qualquer estropia-
-

reajqstadas por espàçds,.' pontuação, 'o discurso se se? '

E mais que rsSo. ias de espelho. de paUina e
feita; 'seu 'pericrdos trunca- Ip.ento. dá preguiça de corrigir I tornaria; algaravia. - Qt1-em trocaria um - Quem teria o topete revisão, eDtre os orgãos da
dos, 0-, jornalista. - mesma (não sei se cabe a expr.es- O I cllj.ssico Machado de tempo infinito do' verbo de 'COnsiderar epí'beto,· O' térra, com premios ao ti-
O .cu�dado dos. Tipogra-. adestrado - taJil.l!em co:" são>, principalmente s� O' Assis, 'veio das-Caixas, co- por outro de m�do presen- respeitavel nome tio. glO,. me vencedor de dicionarios

fos e R�yisore�" nada, dei- mete. er�os" deixanda _ni? erro ocorre no meio d� lt- mo das Caixas veio o mag- te? ,doso Campos Sales, a obras sobre_ semantica �
:xava para o leitor maU:;, subconsciente, IJ)uitas ve- nha. \

nifico Umberto ,çle Cam - Quem substituiria um quem a perversa demago- de. Machado de Assis, por
nar,

.

e�' ousc'a ao texto' ves:. '�alavrãs que,' pe!a .
O tipo_grâfo ántigo.. pa- pO';. Foram' ambos senho- sinal aritmetico -1- (mais) gia panfletaria chamára, ter sido o, Maior!

e:lÇato ·O'U 'da ·pabtvr.a certa. ·a�sen�ia, alteram �a;., ot:a-_ rece,' tinha mais facilida- res 'graficos vossos colegas. por x (vêzes)? 'por similitude do sobre....
. ,No" tempe . .antigO,. ,as· çao" fIcando o Sentido no' de em desandar uma com- Is:to s'em'ol.vidar 'a prata Quem mudarià de nome, Campos Sélo? ' - 'Ta legáÚ
provas .de, .paquê.e,pagi- .�r. posição e corrigi-la,/'que o ,de câsa: - José Johany,.:_ "guerra tálou"'para guer. -- Sómente a maquina é
.1l.4., eplm. tira<!a�. 'd.,!as e No velho.�empo - como 'linotipista dagora bater. histpriador, advogado, fel- rá tolou?

' responsavel? - Não! Agricola Silvado
',:tres vezes .�RE?v!s()r . T - acont,e_ce :-fioj.e cunt :();. fute-' � nova:�linhfl, por um errinhe "to. nos ca.l'Kotins da Im-. __:_. Qu�m ',trocaria o mas- .'

- �lologos nas reda-
.

'

,sssssss:"S,';;ij""i�"-S"$Sh;:;n;CShn%SSSSShSSbS,,���::j;j_%SSSSSSSSh$SS��s�ss.ng·;í;if%sssssnSSSS%S$S$'·

•

•
O sr. Juscelino Kubitschek,

falando na "'Voz do Brasil'!,
a propósito do' Dia Nacio
nal de Ação de Graças, dis-
-se que devemos agradecer a

Deus "o prívílégío de haver
mos nascido brasileiros e de
habitarmos uma" terra-nova,
fecundá e, generosa".
O Presidente da Repúbli

ca acentuou que os proble-

mas -nacíonaís ".embora não
.

problemas "são todos sus

/sejam poucos nem pequenos, cetíveis dê solução e nós os

diminuem consíderàvelmente temos atacado resolutamen
de 'vulto, se comparados te".
aos severos encargos e" às Damos a seguir, na ínte
terríveis responsabilidades gra, a oração do Presiden"-
que pesam, contepiporânea- te: i;;-t ,

mente, sôbre Nações mais "No dia "de hoje, quando,
prósperas que a nossa", de tôdas as comunidades
Segundo o. presidente Jus- cristãs do mundo, sobe a

celino Kubitschek, nossos. Deus um cântico universal,

A �Delegacia _Regional' do SAPS, comunica à popu
!açãG L)ol'ia-nópolitana que o Pôsto de Subistêne-ia Cen
tra.!, J:'ls�alado à rua Gonselheko',Mafra, esquina de
,:\,'lvaro de Carvalho, reabrii'á no próximo, Elia,l,o d,e de
t:embl (I, reiniciando suas atividade's.

C O N_V 'I , E
FRENTE OPERAltIA-ESTUDANTrL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




