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SR. GENERAl .DE' iEXÉRCITO HENRIQUE BAPTISTA DUFFLES TEIXEIRA LOTI, EMINENTE MINISTRO DA GUERRA. :
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d 'J'el'ras. Constituem êles um

vOlu-l
São Borj a, delegações de trab a- a fim de que, naquela data, possa Te res inn •••••••••••••• 2.200 00''J'I O novo salário m rumo para o

\
os e cone usoes ao

• � ,
M· "d ." t d a pro lhador de vário Estad s uue se o chefe 'do Govêrno fixar os no- Fortaleza 320000s Iristrito Federal e São Paulo, prQ- mistério do Traballlv, moso osster". con en o s -

� es ,I s o , " .
,'" , 't d íveí salarial mostr m d scont nte desde J'a' "OS níveis mínimos de remunera- Natal 270000•posto pelo Serviço de Estatística apresentados· Ipelo ,sr. Fe'rnando pos Its os novos n c- S I S a e e s, ',' ,

, . . . . . . .
,

, 'pára todos os Estados., . ,com os níveis salariais previst'l.§. ção para os trabalhadores de todo Jõão Pcssôa ,..... 3.200,00
, ,'. fi<- da Previdência e Trabalho, é de Nóbrega ao presidente Juscelino Vale informar que O tr.abalho Alegam aqueles trabalh.adores que Q Brasil. Recife' 3.800,00
________ -.5.500 cruzeiros mensais. Os estu- Kubitschek, no, Palácio das Laran-

do S.E.P.T. não é deflnitívo, pois as estatísticas não refletem, em TABELA DE SALÁRIOS Ma'ceió. .. .. . . . .. .. 3.mlO,00
- -'-----

"

.

' -' "

1 3 4 8 1 está sujeito à revisão das CQmis- diversos pontos do País, a reali- As conclusões' a. que chegou o Áraeajú 3.200,00,ANO ,XLV O MAIS ANTI GO DIARIO DE SANTA CA TARINA - N.O
sões Regionais, São esperadas.: dade do aumento do custo de vida. S.E.P.T. pre-conizam os seguintes Salvador 3,800,00
aliás, reclamações de várias Uni- Contudo, deverá prevalecer rem salários mínimos para as capitais Vitó.ria................ 4.000,00
nades 'da Federação. Isso poderá 'suas linhas gerais o trabalho do' dos Estados: Niterói 5.200,00
acarr+tar novas demoras' na ela- Serviço de Estatística da Previ- CAPITAIS CR$ Distrito' Federal 5.500 00
boração das tabelas, impedindo dência e 'Trabalho,

.

Manaus. . . . . . . . . . . . . .. 4.000,00 São Paulo 5.500:00
talvêz a sua decretação até o Na- O presidente. Juscelino Kubits- Pôrto Velho : 4.000,00 Curitiba 3JmO,ÓO
tal. O sr. João Goulart, de sua chek já expresaou o aeu desejo de Rio Branco .. , .. ,..... 4.000,00

I Florianópolis
,.,... 3.500,00

parte, chegou ao Rio para tratar decretar o novo salário mínimo Belém ,.: 4.000.00 Pôrto Alegre ,'" .. .. . .. 4.7QO,00
do assunto. Sabe-se que o víêé- até o Natal. Desse modo, a. Co- Bôa Vista : 3.600.00 -: Belo Horizonte '>.,."... 4.500,00
presidente da Repúflic,a tem re- missões Regionais deverão ultimar Macapá '. , . . .. 3.300,00, Go�âni,a , ,.... 3.500,00

"bipet'iõbr�s'b'tem '"'tnovo� p'ié·SI'dente·'oo
RIO, 9 (VA) - Aceitando os

SenadO maui"eve �a Ie -I do �:�;d�u�:sd:m�s:ã:o;:n:�r�:�í��:.'
, "

Bittencourt, o Presidente da Re-
. 'pública convidou para a presidên-

,
-

d rão 'em nenhuma hipóte- cia da Petrobrás. o coronel Idálio.

ILnq'O"'I-I-Ioa'lo' ;e�of�:re ��ce!)tagem de. acrésci- Sardenberg. e para II presidência
mo superror a 5% (CinCO por do Conselho Nacional do Petróleo

,

.cento ) por ano. de vigência, o brigadeiro Henrique Fleiuss. Os ,

,
" § 1.� - Não se aplica o dispos- convidados aceitaram os postos. Estar-i circulando a partir de janeiro:RIO, 9 {VA) - Numa votação O Senad? mantev,e o projeto da

to no presente artigo às locações E' êsse o desfêcho da crise pe-

d E V d D dtumultuada e confusa como ��- Câmara, dele extral?o o § 2:0 �o residenciais de .aluguel superior a trolifera provocada pelo memo- Revl·sla Esp'ecl·all·za a m' en as esll·na a Aos LOJ·I·slasmais se viu naquela Casa, o Se- art. 2.0. tendo. em vista aprovaçao ,Cr$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) rial do coronel Alexinio aoPre-, '

. nado aprovou o 'projéto da Câ- de um requerimento de desfaque mensais. aidente da República. O parecer A Emprêsa Jornalística PN S/A, pioneira 'em
. PN S/A, ao editar a conhe-mara dos Deputados que prorro- para rejeição, apre.sentado peló da comissão de inquérito foi apro- cida e conceituada Revistalíd d UDN J' vu b Art. 3.0 - Quando se tratar de- I

d 1 d VV'
.ga a vigência da atual Le'l' do er a . sr. oao I as oas.·

d 1 Ch f d G vê rno mas ga m O ançamento e o sera P bll Id d Nego'cios tor'

A redacão-f inal da nova lei prédio em que o locador é condô- v� o p.e oe,e, o
. o. '. propa n a, co u lCI a e e ,-Inquilinato, rejeitando o ,§ 2:0 do �

. 1 1 r' nao fOI dado a public idade. ,

,

1 b 1 nou-se pioneira em propa-art. 2.0, apontado pelos 'srs. Da- deverá ser a seguinte: ..' ml�o, se 0_ alug�ç. mensa .01'Am-, A ôs uma reunião ontem à também em vendas Geniva Ra e o, um ganda no Brasil, passandoniel Kr ieger e João Vilasboas co-
"Art. 10 - O pr.azo de' 'Vlgen- ferlOr aq duodeclmo do Imposto

.

P
P 1" d L ranjeiras

' '

S· dI'mo inconstitucional. cia da lei: n.o 1.300, de 28 de De- predial ou à soma d.êste c�m

," .cnoomlte ano l'esaenaçcalo, doass m:mbros d�.... dos diretores __r O que s�rá VENDA & logo, e mensa para qum-
.

1 1 d s despezas nor p zenal. Agora, ao ensêjo d�O cu�ióso da.. votação foi que o
zembro de 1950 referido no art. Igu. parce a a -

-. -

d c ronéis Janari e VAREJOS" d
'

10 da lei no 3336 de 10 de de- mais p.agas atualmente pelo con- comlssa,O,. os o

t
'

,

b lançamento . de V'en assr. Filinto ,Muller teve a s:u la-' .., .

. d 'd l' r Alexínio e de ou ros mem ros

Varejo, aquela Emprêsado a bàncada udenista na sua lu- zembro de 1957 fica prQTrogado dômlllo, o ,loca 01' po e e eva�o I, r s do Govêrno o Presi- A Emprêsa .Jornalística das, promoção de vendas.
até 31 de de�embro ne 1960 com até àQuele' nível. acrescido de 1070

I
e assesso e

'bl' d'
.

.' PN S/A lançará em J'aneir0 treinamento e formação de tom,,a mais uma piieneira em-ta para restabelecer o proje,to do
, A' , t dente d.a Repu Ica eu o segum-

Senado, que admi,tia majoração as ,alte'�açoes constantes deste .ul- (dez por Cen o),, ' te despacho no relatório "pl'esen- uróximo a' nova revista vendedores, relações huma.' nosso País, desta feita em
dos aluguéis. Do outro lado, os

timo dIploma e da presente leI., Art. 4.0 - Esta leI entra.ra �m t do elo Consultor Geral da Hc- mensal- VV - VENDAS &; nas no '-. comercio, vitrinas, vendas, cujo desenvolvimen-
trabalhistas, com o apôio de al- Art. 2.0 - Os contratos de 10- vigor na data de sua pubhcaçao, a,'.p d" .

.

VAREJO destinada ao,> displays, técnica de varejo, to será-grandem�nte �ben�ca�ões residenc-iais com a cJáuSllh I revôg.adas aS disposições em con- pubhca e pelos, o:s gencI�lsl' que • .

.......guns poucos senadores pe'sserlis- �
, . " eompnnham O orgao e�pecla . homens' interessados em tráfego de' varejo, gerencia ficiJ.do 'por uma ReY-lo;::l"a que

.tas, lutando pela vitória do, projé- de aumento. periódico do aluguel trano. --

Compras e Vendas, particu':' de c.ompras, previsão de' irá coUi;9,orar dirdam�ntif"to

EíEoTN'iFNI'T�E:uÔ]A A gR...,.acune 'me-s/lei" da Iii._,'�." ,,', ����!�f:,�� t�����l���:�::::�:lI:
"

,,"
"

te<i!u.strada, moderna e in- tigos destinados à venda em çadá .em janeiro de 59, terá.
','- ú est'ldo de inquietação e de Zem as suas amblçoes de�enfreadas. formativa, tratando com ob·· massa. como' Diretores Genival ,Ra-Estao s._ reproduzmdo, com es- ,

n Q
. • No Brasil entretanto. o que eS- J'etl'vI'dade os prl'ncI'pal's as- PN' MAtS UMA VEZ belo e Manoel de Vasconcetranha assiduidade as m,anife'sta- des!\,sto, de que vlbem assediadoS

'd I d d" e.
' .. '

,-
.

, " ....
� h d t tamos observan o. ao a o ess s, suntos ligadt:ls ao comercio

/

PIONEIRA / los, e Secretário: Manoelçõe. de desagraôo popular por si-. os omens, quer ocupem mo es oS
.

t de dissoiu�ão é uma no- ' ..

t l't' d . A EmpreAsa Jornall''-..S·"lca [.",,'
tuações de natureza política ou) lugares de trabalho em repartições: sl,n omas

dY '. h _

vareJls a: po I lca e ven- .St """,las.

��m�;e�I��!'I:a'l>�:Si7:::: P::;�r9��I� ;i��lic::ta�l!��:�::s e �nu::�:ri:�; ,;:;� ��:��:t;rdaev.i�.:nt�i:'ss:: ci: II EIPOS-Iça�O de 'p"IHlura d'odiversos Estados d� F�deração. ou come'rciais, quer desempenhem ! narl,o �ohtlco-a :�n�sl:: I;:curam
.

.

I

Pretende a Maioria na Câmara altas funções representativas. Naçao. ente-se q
t
p. IAlta submetei' a....g.atéria à apro- P.er,ce'be-se uma r�volta latente O índice do civismo do senti- contornar, hOI1es�amen e e smce-

vação ainda antes do dia 15, nos espíritos; não há mais possi- mento de dedicação à pátria, des- ramente, a sit�aça� e resolve;ri�s Sob os' auspícios do Sindicato

t- I J
•

H P tiquando terão il)Ício .as férias par- ,bilidade de dissimular o extrava- �eu a. u� nível, �ão baixo, que até probl:-ma.: �:���:al�o:l°:'n::��çã: dos Jq_rP.t.!�!a. Profiss�onais ,de ar ,IS a a Ir
.

alame'ntares. sainento de palxões que põem a a pro'p1'1.a famlba se estendem os e eva o, d Santa Catarma e do Grupo de Ar-
, •

,

' .,

f
.

N dos SeuS arduos eVeres.
seus pe'rmclUsos e eltos. o que

d
'

-

dPOLICIA'. SEM A U' M E N TO'., concerne � 1�lora1, então, o que tr:e��r:��a to :s e�a f�'��ca:ám��: tista, e será realizada no maj�s-', Essa mostra vem demonstrar o tTsta, e será realizada no mages
se passa e SImplesmente deplorá-

Ih' h a posição de' Pintura, o jovem con-/ progresso que tem apr.esentado na ,toso edificio OSNI ORTIGA à rllavel! O pundoilOr pessoal 'Vai fa- responsáveis o me- or camlll o
A

J' H P ,.

seguir, mas também indicará. ao' terraneo alr . l.att. difícil ,arte pictorica. o jovem ar- Tiradentes, nos dias 12 ,a 22 dozendo bancarrota, cada vêz mais '.

d I' -____ corrente mês.povo a melhQr maneIra e se 1- ,

Pronunciadamente, arrastando. no '

• .

RETRIBUIÇAO ALJRUISTA O d II Ex�osl'ça'torvelinho das suas misérias mes- vrar das horríveis consequenclas

,
.

programa a .. a.
.

o

de tais conturbações sociais - o de Jair H. Platt, está 'ass 11 Ca-
mo personalidade's revestidasde.

t I d'. povo que é sl!mpr.e o grande sac!',- ANDORE' õ,TILO TADASCO
a og.a o.'autoridade pública, das quaIs a ��

coletividade exige que,. quando não ficado... Quem teve o privilégio de assist�r, ao, anoitecer de' 1 _ Ao raiar da madrugada; 2 _

possahl de
I todo f;,rtar-se aos seus d/' 2a Feira, dia 8, no tradicional Teatro "Alavro de Car- Auto retrato', 3 _ A caminho daO povo, porém. não 'po e st m-

Ih' ,,' b 'Ih t f t d f t d 73baixos instintos, respeitem aO va o, a rI an e es a e orma ura os novos cidade; 4 _ Cab.eça de Cristo 'N:II-Ienos o� atrl'butos d,a dl'gnl'dade tere'ssár pda História: cabe à im-
Bachare'l"s I F ld d d D' 't d S t C' t�

'b "pe a acu a e e IreI o e an a a a- S..(estudo)·, 5 - Domingo à· tar-. prensa, aos escritores, aos trl u' , _

pública, de que se achaHI re'vestl-
f' rma, nao poude fugir ao' espetáCUlo magnifico e de.. de', 6 � Dia de chuva', 7 - Batenos, aos radialistas. aos pro esso'

,dos. '.
res o trabalho de orientar conve- cOlnpartilhar com o jubilo contagiante quando se apre- 'pap2' .. ; 8 - Estudo n.o 1; 9 �

Ora, êsses sintomas de dissolu- sentou para receber o gráu de Bacharél em Direito Estudo n.o 2', 10 _ Missa no Çru-h'd d nientemente a opmlao pública;

(
�a-o social são bem con eCI os e 'um venerando ancia-o '.

d R' T 11 M'�

mui particularmente aos chefes re- ',', ZelrO e ''1 avares; - elO
todos os. que perlustram os cami- Olhos marejados, corações enternecidos, aplausos dia; 12 _ Natureza morta; 13-Ilhos' percorridos pelos pOvos 01'- ligiosos.

I d d t 'b
,-

lt' t f 't
-

, pro on"a os Joroaram a re rI Ulçao a rUIS a el a' Fundos de quintal (aquarela); 14
ganl'zados a' face da terrã .. Em EDUCAR - de've ser a palavra

f'lhd 'por um I o ao seu venerando Pai. Anos passados o - Peque'no jornaleiro; 15 - Pri-to"da's as e'poca,s foram 'Prenúncio da ordem nêste ciclo conturba o
F'l

.

I ho recebera de seu Pai o anél de Bacharel em Di- maVera (aquarela); 16 - Onze
de exploso-es populare�, de revolu- da vida nacional, que esta·mosvi-, '

d reito. Agora é t:l filho quem devolve ao autor de seus horas ... ; 18 � R,ecordaçã-o; 19
�o-es, de _�!"uentos movimentos de vendo. Eis o apêlo que park os ,

� dias o mesmo anéI. E ainda mais, o filho foi tambem, - Silêncio (estudo); 20 "'" Tar-
op,·nia-o. dos quais mui' rara,mente corações sinc,Eros e que sabem me'

"I
.

agóra, O Professor de seu Pai.
'

rafeando ao luar; 21 - te 11115-
se registram resultados benéficos, dir, à luz da História, asconse-,

, 22 'I
.

d
dando Somente marg,em, na móI' quências dos atos públicos e par- " Assim foi_quando o nosso ilustre e benqUisto con- sa est' ... ; - U tt1na poSe o

'"terrâneo Dr, Abelardo Gomes, Procurador Geral, da "Big"; 23 - �ilhão de anus ... ;
Parte dos casos, a qa-e" exaltados.e ticulares.

República e Professor da Faculdade de Direito, devoÍ- 24 - Paisagem.ambiciosos SALVADORES reall-
veu ao seu Genitor o ANÉL que anos atr�s recebera· Agradecemos o cOII'Vite cóm quede suas mãos. A seleta e numerosa assistência não se fomos distinguidos para a inauconteve e prorrempeu em vibrantes aplausos e todos guração a verificar-se no dia 12
llS. olhos se' marejaram, de lagrimas enternecidas pela do corre'nte no local acima men
expontaneidade do gesto que bem caraterisa duas cionado.
grandes personalidades.

E depois, quando o venerando- DR. DIOGENES
GOMES, com os seus 69 anos de idade, cãs, foi cha
mado à Mesa para lhe ser conferidt:l o Gráu, levan
tou-se. rejuvenescido e com porte de mocidade se en

caminhava, a Turma, num bélo gésto, se levanta em

homenagem ao cOléga 'mais idoso, e a assistência imi
tando a homenagem, de pé, saudou a coroação de
tantos esforços com prolongada salva de palmas.

Que maravilhoso espetáculo! Que grandiosidade
de sentimentos!

�

E qUántos receberam preciosa lição de amôr fi
lial, quantos hauriram no gesto dignificante, precioso
exemplo de civismo que eleva,

Já a emoção dominava todos os presentes porque
três outros Formandos haviam recebido Prêmios - o
Dr, Lauro Locks, por ter obtido a maior média no
computo geral dé toda.> às matérias a Dra. Cecilia
Colombina Moniz de AraEão, por ter durante o curso
obtido a maior nota em Direito Internacional Privado
na 59. série e por ter obtido a maior média ,geral nas
matérias da 5a série e, o Dr. Benedito-., Braz' lia Cruz
(Capitão da Reserva de la Classií�«J!J��l'cit'�j�.:rracio
na!), por ter alcançado a maior m;�Wa,em Dir'eito -do
Trabalho. ., �I'

E calou profundamente em todos os presehtes a

homenagem .que prestaram pelo seu Orador ao dedi
cado funcionário daquela Alta Casa de Ensino, o nos-,
soo conterrâneo sr. Arthur Souza.

Enquanto os Bac1íàrelandos recebiam as homena·
g-ens' dos presente1, nós nos retiramos, porque não po
díamos esconder a emoção que nos domináva e não
conseguiamos refrear as lágrimas suscitadas pelo ma.
ravilhoso espetáculo que nos ofereceu a Turma de Ba
clial'éiS' ept '8treitb p�!a nossa: 'Faculdade, neste ?-glta-

1':'w��� de J958) - ,

.� c' ,
.

".,''.,,�,' ;,,:........ ,< .. :'," .';·"f:",'
'

"
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Assinado pelos srs. Gilberto
Marinho e outros, senadores, foi
requerido·o regime de urgência
para a votação do p1'Qjeto da Câ
mara, paralisado no Senado Fede-'
r.al. há vários anos, que extingue'
a enfiteuse.

S. SURI ,bra-quebra. O polícia? o flo-
, lícia, coitado! vai enfren-

Os militares vão ser au- tar a turba, expondo-se . às
menta?os! Os, funcionários pedradas, às pauladas, ao
federaIS tambem! Aumen- ridículo dos insultos e das
tou a gasolina e com ela as valas, aos tiros e ao Ódiõ
passagens aéreas voaram popular, mesmo afogando a
610is aumentos espetacula- miséria da própria. situa
res em, menos de sessenta ção. Isso, contudo, não ofe
dias. Com o aumento da ga., rece muita segurança. Me ..

solina, é evidente ,que todos lhor será acabar com a mi
os demais transportes" in- séria do polícia, Espelhemo
clusive os onibus, irão" au- nos naqueles recentes casos.

mentar, Após g·reves, au� do Norte onde num quebra
meruaram· seus proventos, quebra os policiais cruzaram
os mineiros e os motoristas os braços e no outro onde
de carro-tanque. A carne os próprios oficiais confra
teve altos e baixos e acabou ternizaram com o povo nu
sempre aumentando. Os te- ma manifestação coletiva
cidos aumentaram e aumen- contra a Assembléia, e con
taram os calçados, Aumen- cordemos erp que o mante
taram muito, muito mesmo, nedor ,çfá ordem pública de
os brinquedos do Natal, Tu- ye, estar, pelo menos, ao
do aumenta vertiginosamen-' abrigo da miséria, porque
te, apesar dos congelamell- miserável, bem o sabemos,
tos que possam inventar mais fácil será Geder ao

su-1por -aLI.. Tudo! Menos o ta- borno, a revolta· ou aquais
manho do pão e os venci- quer demagogias que pode- ,Imentos da Polícia, Militar. rão torcer a realidade e' J.' IPor que? Ora ... porque.. usar as próprias armas da Em tradicional s{}lenidade que característicos, nQ TeatIto Munici-
Valem-se os outros das orde,m para promover de':' todos OI anos se. repete, sempre paI do Rio de Janeil'o, c�l�rãogreves e até promovem que- sordem, com o relêvn e o brilh{} que lhe são ,gráu os doutorandos de Medlcma,

f{}rmados pela Faculdade Nacio-

M��Dlll B� N��I���' �:l B�:s�e'd��in;���m�n��:r�i:,a:�
'corrente. Entre êsses doutoran
dos está o Dr. Luiz Carlos de S.

Thiago, se�undo filho do ilustre
facultativo catarinense, sr. Po
lydoro Ernani de S, Thiago e de
sua espôsa D. Vicentina Lôbo de

� S. Thiag�.

E' mais um profissional nobre':"
mente educado nos salutares prin
cípios do Cristianismo. que vem
deicar-s" em Santa Catarin.a, ao

mais árd'uo dos misteres para os

.quais se exige, além' de ampla ca

pacidade intelectual, uma predis
posiçãO de espírito inata para o

serviço C'111 pról da felicidade dos
seus s,emelhantes, com rbnegação,
estoicismo e sens!) de responsabi
lidade, elevados ao mais alto gráu.

ARNALDO S. THIAGO.

'DR. LUIZ CARLOS DiE S. THIAGO

Solenidades promovidas pela União dOs Homens ,de Côr
Por iniciativa' da União dos Homens de Côr, entidáde so

cial e cívica filiada à Organização das 'Entidades Não. Governa
mentajs doO Brasil, serão comemorados, hoje dia 10, o 10.0 ani
versário da Declaração Universal dos Direitos HumanQs e o "Dia
Mundial do Negro", data instituída; em 1956, pela "Liga Mun
'dial Pró Direitos do Negro", por acôrdo -internacional.

A festividade principal se r��lizará às 17 horas, no au-'
,

ditório do Ministério, da Edu�ação e Cultura; usando da palavra
na ocasião o parlamentar fhiminense José Bernardo da' Silva.
Esta. é a primeira 'vêz que se festeja em nosso país o "Dia Mun- Dêsse. atributos pessoais é do-

d
.

d tado êste novo esculápio que virádial do Negro",. estando programa as am a outras solenidades' I! exerCer no Estado' a sua atividade

com a colocação de flôres aos pés do casal de negros que integra '

I � ����is:io:::, s!�!O fa;;:�Íia::!iCi!::=
O monumento ao Floriano Peixoto e junto à her-m.a de José do Pa- tgratula�o-:lOs .cop. a �op�la�ã,{},. ,.

'�
"

.'
"o ..,.'., • 'o de Florlanopqlll, onde VIrá clml-

·trocÍnio, 119S jardins da BIblIoteca Naclonal,/I},_o;;RlO. , ..., ",

.

cale o Dr. cáí'los de S,
" .

4 ! h:&&t &JLW2' "������Thiago,

"O �xame dês te' processo forta
lece � meu espírito a convicção
de que O monopólio do Estado é

espero continuem a superar. as que considerou improcedente' a re

previsões mais ',otitt!istas consti- presentação'na qual o Presidente
tuem motivo de justo orgulho pa- o Conselho Nacional do Petró-
rr a nação e para' o meu govêrno. leo sugere providênclas que a

a solução mais adequada para o

I
"Julgo satisfatório' o parecer SeU ve-r aperfeiçoariam Os mêto-

problema do' 'petróleo em nosso da Comissão constituída de ho-, dos e a ação da emprêsa estatal.
país. Os êxitos da P:etrobrás, que me'ns.. ilustres. capazes e "sentos I ""Publiq.uie�se".

Abafe de' suínos:

MAIS DE 7 MILHÕES
No 'ano passado foram abatidos,

C'lll todo Q país, 7.167.000 suínos,
compreendendo porcos e leitões,
sendo de 485.366 tOll'2ladas O 'Pêso'
corresp,ondente das carcaças. Em

relação a 1956, o aumento verifi
cado foi de 336,000 cabeças e

48.225 tone'ladas quanto ao pêso
das carcaças.
Os maiores índices de 1957 per

tencem ao iRo Gr.and,e· do Sul, com

2'.065.000 suínos abatidos. Em se-

guida figUl'a São' Paulo, em cujo
'Estado a matança foi de 1.075.000
cabeças. A seg'uir. os principaIS al
garismos assi)ll se apresentam:
Minas Gerais, 944.000 unidades;
Santa Catarina, 717.000; Paraná.
507.000; Bahia, 353.000; Pel'11al1l�
buco, 285.000; e· Rio de Janeiro
171.000.

'
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'�, -

. li

.
-

Qual o SEU PROBLEM,
I' �

___

.
.

� ...

.

de' Natal
\

"

.

.

•

o ·da escôlha dOe presentes'?
A escôlha de ,boa roupa?
Arligos de lingerie? "

,

._ Confeçções de luxo � passeio _' esporle
ou praia?

" ./

Biciclelas para sua locomoção?
Maquinas de cosluras' para economia

do lar?
I

- Um aparelho de crislal oú porcelana?,
, ,

(
/

; ,

-;

1, .t
i

,
,

,

-M,biliários -7:' Tapeies? .

Colchões' Divino? Esfofados?
Uma primorosa alia fidelidade?
Um Rádio Transistor- ele bolso?

, .: Uma Elelrola?' Um Acordeon? .

.;." I' �,

.

'
•...,...

'. ,/
..

. /

r:...
-,

Um bom refrigerador?,
, Liquidificadores?
Enceradeiras
Um fogão a gás Cosmopolita?

S.IM•. � , ANALISE • O S U IO.B.LE
,

.
I _

E QUALQUER. "QUE
.

ELE' SEJA·
r",: .....

V ti N B '4 �AT�' OS �ST1BEt��IMENT�S' A IO D E L
.

R
,

PIRA RESOLVE·LO
t

COM aCERTO [ FICILIOIOE/'
..
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.

O

DELITO DE ESTUPRO 'são apelantes S. S. e L. C.,
- Debilidade mental pre- e apelada a Jústiça Publi
sumida - Falta de compro- ca : Acordam, em 3.a Cama

vaçãó nos autos - Eviden- ra Criminal do Tribunal de

da, também, de que tal Justiça, dar, par votação
anormalidade fisica quanto- unanime, provimento à ape
a pessoa da, 'ofendida, era Iação do réu S. S. para ab-

Correios e Têlégrafos, e- pessõ&- Encontra-se em festas o lar do ignorada pelo réu - Decre- solvê-lo, e, por igual votâ
benqui.ta em nossos meios sociais.' nosse prezado amigo e conterrã- tação, portanto, de sua ab- ção, provimento parcial á
Ao. sr. Carlos �s -felici.taçõea neo ar, Constancio Konescki Filho solvição. - apelação, da ré L. C. para

de "O Estado".
, ; ,,1 e. d� sua. exma. e's�ôs� d, Adeli�a,1 A debilidade mental da reduzir-lhe a pena, fixada

. "

r·. ::mil de AraUJO Konesckl, com o

nascI-I' ofendida,
nos casos de es- esta em um ano de reclu-

srta.' Brasiliana- Rosa mento de u_m robusto menino "que tupro, deve ser demonstra- são expedindo-se alvará-de
- arta. EH Cardoso ';� no pia batismal recebeu o nome da nos autos. 'E, uma vez soltura em favor do réu, se
- srta. V�rena Di�n '�' de Carlos Augusto, ocorrido dia demonstrada, vindo OS mes' por aí não estiver preso.
- srta. Emilia Pessoa Xavier 6 na Maternidade dr. Carlos .mos autos, provar a Igno--] Não 'se .provou que a vi-
- srta, Arlete Spíndola Ramiro Corrêa .j rancia do réu a respeite é tima M.B.C: fôsse efetiva-.

-:- sr. Ándreal Hu�e ,

•
.'LL J AQ C'arlo� Augu�to e seus dignos de se decreta; a sua ab;ol- i

mente uma' idiota ou debil
-

�r. JO�é Cel�8tl�O Viefl'a
\a genitores, as felicitações de O viçao (apelação crtmínal mental, hem que, suposto

- sr. LUIZ Xavier de Almeida tESTADO. \ n.'o 52.353 de Itapolis, acõr-
'

que o fôsse, dessa circuns-
_. - • •

dão uninarne da 3.a Câma-. tancia tivesse o réu conhe
ra ériminal do Tribunal de

.

cimento. Não a afirmaram
Justiça, relator Fabio de' sequer os médicos que pri
Souza Queiroz). mítivamente examinaram a

"Vistos, relatados e �is- ofendida'l Limitaram-se a

cutídos estes au_tos de ape- recomendar que fôsse exa

lação crimínal n. 52.353, da minada por' um psiquiatra.
comarca de ItapoHs, em que, A

- ,recomendação não foI

" O"'� A L DOM E L O
FENóMENOS NO TERRENO DA CAIXA ECONÔ

MfCA-VI muita gente, ,(lntem, que na praçarJ.5 se POSo,
tavll;. nas imedillç,ões. da velha. e carcômida cêrcà qu.e
está RRodrece'ndo, d·e tanto ali ·estar, garantind(') o ter
reno onde a Caixa Econômica prometeu faz mais dc'-

. ciÍlco' anos, c'onstruir um grande prédio.
'

Tambem fui até lá.
Quem sabe? Quem sabe mesmo se não seria o co�:

meç���,c:::;r�!!�::: \ '.

"@'E-MASrNa aludida cêrca qu,e,cái aos p-edJaços"fo:ram retira- ,'1. ',' _

,I
das algumas táboas, que bastou toca..)Jas '\para virem ao .

ehão. Num peq�eJlo espaço do terreno, outra ,cerquinha.
. ..

Gerquinha que sepa-rá o l'aao onde se enc-ontl'a o material
de construção dQ Banco do Comér,cio, já. p,r:onto para sel' S A O ' J OS' f:�naugurado!' \ I J 1 i· r

i • �i
E que, havia J'á dentro ?
A' porta improvisada, uma al'ára. perfeitamente

n17í·maI. Um pouco mais adiante, um ma;(�aco q]le recebb
da . guriiada uns baguinho�.e amendóirn... "
-

E Os fenôm'enos ? Ah, os fenômenos estavam lá den
tro, cercados por uma coisl semelhante a; cortinas, des
colo·ridas: 'v€lhàs e 'de�botadas d� tanto panejarem ao�
ve,ntos de to!lt> êsse Brasil, cur�oso e .. :. fenomenal. .

'

Lá estaV'am,'os espantosos aspectos da coisa:
Uma. encicl,opédia 'fenomenológica, desafiando quan-

to se pOSSA imaginar. .

.

Aves de quatro 'Pernas, bezerros de duas cabeças,
eobras d,e espécie e l;l1odos .horripilantes, uma coleção
à.final de fenômenos c,àpaz- de levar agente �'a afirmar)-
"Não, isto não existe '! '

. Por inhapa, onça Canguçu,' pac�s
.

do Paraguai, pi"
ranhas, mais dois galo� com oito pernas, aumentando :i
eonfusão ante-fenomênica, peles de sucuri com mai's de
seis metros (não medi) um jaboti do Pará avantajado
com 9 quilos e ma�acos e mais macacos...

,

.

Voltei de lá péns�Üldo:- ora vejam so vocês come>

êste �undo é engraçado. Ali, onde j;i deveria estar ma.

jestos'o e imponente, um' grande prédio, ali, . está pan'.
deseh.canto e decepção, um barracão de coisas' repulsi-
vas!

I
\. ,

'

''''f'''';': F_inalmente! - O primeiro filme

Catarinense!.

Terrinha farta de fenômenos esta nossa. Florianópo- Lilian B.ssanesi - Adelcio Costa
lis. " � �,.w-:-�''Iiiõ''

Celso llorges - Emanuel Miranda

A N I V E. R S Á R lOS
I

General Fràn�isco R. de OJi�
, ' '! rI q veíta

;
c
FAZflM ANOS HOJE "II_:_: .sr Anto�io Luz

�\>
. . C':" I;

\
- sr: Sílvio José do V.ale Pereira

CARLOS SCHMlDT ::...,. sr. José Ouriques
Transcorre e� data 'de hoje - Cap. Carl08 Alcídes Lauth

mais um aniversáriQ 'natalicio dó - sr. Abelardo ·A.braham
nosso prendado amigo sr. Carlos �

Schmldt, alto funcionário' doa N A. S.C t'M E N T O

CON�TÂNCIO KONESCKI FILHO E ADELINA DE
ARAUJO. KONESCKI, têm o prazer de participar a,O'3
seus parentes e pessoas de. suas relacões o' nascimento
de seu primogênito CARLOS' AUGUS-TO ocorrido dia
6 do c.ol;rellte na Maternidade dr. Carlos'Corrêa ..

P-eis não é mElsmo ?
OUTRO ACONTECIMENTO FENOMENAL! A

Emprêsa FlorTanópoli� S.A. falando á população da Ca
pItal, bem como respondendo ao mesmo -tlfmpo o "inde
ferido" do Pref.eito Osmar €unha á pretensão do aumen

to do custo ,de passagen� nos seug coletivos. larga esta
bomba fenomenal :-' Fará entrega á Prefeitura de to
do o seti'patrimonio. De' pronto, a .gente pensa que P,re
feitura ·e povo vãó lucrar, mas, refletindo-se �elhor,
chega-se á cOllclusão de que o ."abacaxi" é daqüeles de
entupir!

..

..

E .irorticamen\e, acrescenta o nosso amigo Aldo Ro
cha, que é mesmo durinho como ·pedra:- "Com esta -d-e
liberacão, a Emprêsa está certa de qu·e vai ao encontl'O
dos interesses da· .população, etc., etc".,

Polie ser que eom "esta resolução', a Prefeitur� eon

certe o calçamepto externo d� jardim Oliveira Belo e

tom,:, outras medidas reclamada,s pelo' povo ...
Boasinha esta ...

·

Decidamente, dezembro promete ser. alguma, coisa
fenomenal t ...

C-ONVITE
/'

,

A famí,lia de Manoel Alexandre Silveira, ainda pro
funda'mente consternada com o falecimento de sua ines

quecível mãe, av,p, bisavó� Basilícia \Catarina, v�m por
este meio convidar ,aos s·eus parentes e pessoas de suas

relações, para a missa que em sufrág-io de sua bonís'sima
alma, mandará rezár na Catedral Metropolitana no dia

. \ -

.."

11 do corrente, às 7 horas.' .

........-.�..... Antecipadamente agradecé aos que compàrec'erem.a
este ato de fé •.cristª,.-

ET A
capitais para te,.mpóradas
nesta Capital.
Posso adiantar que o

"T.A.F." está mantendo
entendímentos com a dire
ção do "Teatro de Bôlsa"
de Ary Fontoura, da Cap!
tal Paranaênse para uma,

temporada nesta capital.
Aguardem pormenores.
Enquanto isto, vamos' nos

prep�rand� para aplaudir
o "Teatro Amador de Flo

rianópolis", quando a.p,re
sentará a peça, sacra "O
Prtncípe

-

da Paz": Para a

temporada i de jáneiro' o
"T.A.F." apresentará a oe
ça infantil "O Casamento
da Bruxinha".
Por falar nesta peça,

ainda pretendo fazer um

esclarecimento ao público
sôbre a mesma, a fim de,
que "uns e outros", não te
mam a apresentação . da
·mesmà. Voltarei ao-' assun '

to na próxima semana.

Posso adiantar, entretan

to, que o autor da mesma

é sócio da S.B.A.C.. (com
peças escritas, 0_ que não
acontece com outro SaCIO

daqui. .. 'Depois eu conto o

"conto" ...). 1: "santo de

casa", mas não é idiota.
Bem, o "T.A.F." está em

foco.
Voltarei.

Nilson Mello

Continuam os ensaios da

peça sacra "O Príncipe da

Paz", que o "Teatro Ama-
'- , dor de Florianópolis" apre-

posta em pratica, O exame 'sentará ao público no Tea
a que em segundo lugar tro Alvaro de Carvalho, no
sujeitaram M.B.C. foi feito dia 21; as 21 horas, para
por um medico legista que encerrar com chave de 011-

lhe diagno-sticou uma idio- ro o 20 Congress., Eucarís
tia excluaivamente inferida tico Estadual.
do fato de que ela era anal- E, como sempre, lá foi
fabeta e demasiadamente Dona Gení ensaiar com seus

ignorante. Premissas essas amadores no palco do Quàr
insnficientes, bem se vê, a tel da Polícia Militar! Mais
justificar tal ilação num uma ve� desprende-se (i

país euja' população rural' ":r.A.F." do Teatres Alvaro
'se caracteriza precísamen- de 'Carvalho!
te pela mais completa igno- Desta vez estou de pleno
rancía e atraso Intelectuais. acôrdo pois nêle serão rea

Não efetuado por um espe- lizada; as festas de forma
cíalista o' exame de saní- tura da nossa mocidade.
dade :nental em questão, Portanto, o "T.A.F." es

breve, superficial, Iaconlco tará presente às 'comemo

e sumario, não constituiu rações do 2Q Congresso
de maneira alguma prova Eucarístico, através desta
convincente contra o ape- peça sacra do escritor ea

lante. Mas o que. dele e do tarínensé Wilson Pinto. Na
anterior ressalta" é que, se da menos do que 16 artís
'3, vitima tinha uma anoma- tas estarão diante das lu
lia psiquica, 'esta não se I zes da ribalta representan
mostrava tão vislvel e nlti- do cenas' da passagem de
da que um rapaz ineulto e Jesus Cristo pela terra.
simples, como o apelante Dona Gení mostra, assim,
/d,evess.e forçosamente per- que pretende unicamente
cabê-Ia e conhecê-la. E, se fazer teatro e se possível, ,

ele a ignorava nessas con- manter intercâmbio com

dições, não se tornou cul- outros grupos, de outras'
pado do crime que se lhe -------------------.-----------------------

!.���:�� s::�a::rco:a����� Asoociação Rural 'de Florlan6polis ,

Fazem, > por outro lado, Resposta aos Avículto- gestões daqueles conceitua-

os autos ...crer que o apelan-' res - Agradecendo a aten- do's criadores de nossa Ilha.

te_não teve' realmente a me- ção c()m que muitos Avicul- A) - Pensionato Imacu

nor 'idéia de que, por inca� tores gentilmente respon- lada Conceição (Rua Este

paci-dade psiquica, a ofen- deram ao primeiro contac- ves Junior'llo 27) : � a ver

dida pudJ�sse estar inclui- . to da -SE.ÇÃ9 DE AVICU�- dadeira causa do. vício "Ca

da na classificação da ali- TURA da Associação Ru- nibalismo" é desconhecida,
nea "e"� do artigo 224 do �'al de i FI�rianópolis, em e que dificulta,' em parte,
Codigo Penal. As decl�ra- :estreitâ, ligáção eom a Ar�-II um' programa exato para o·
ções q'ue . ·ela ·prestou· no;> sociação Catarinense' de seu combate.

aittos,� por bem concatena- Avicultura, atendemos ho-. Carência de certos mi-
(Cont.·na 7.� p"ãg.) je algumàs consultas e s1)-_' (Cont. na 7.a pág.)

nireção de: MILTON LEITE DA COSTA e
.

J U R I S P R U"D E c I A'
RUBENS COSTA

Diretor __: Presidente

MAQUINARIA SUL CAlARIN'ENSE S.Ag
Comércio e Indústria

Assembléia, Geral Extraordinária
São convidados os senhores aeionistas da Maquiná

ria Sul Catarínense S.A., Comércto e Indústria,' para a

�ssembléia geral extraordinária que faremos realizar
na n08'sa séde social sita à Rua Marcos Rovaris 171.
nesta cidade de Criciuma, às 14 horas ,do dia 18 de de:
zembro do corrente ano, para discutir e deliberar s.obr.�
a seg'uinte ordem do dia:-'- .

"
1.0) - Tran-sformàção

-

da forma jurídica da socie,
dade" de S.A., em solidári'a.

' .

2.0) - Outros assuntos de -inter�sse social.
Criciuma, 3 dezembro de. 1958 .

; João Sorátto

às 3 - 7%, - 9% horas

ERROL FLYNN __ VIVECA

LINDFORS em

AS AVENTURAS DE

. I /

I)ON JUAN "Quando o dia clareou, jó fazia horas que eu

viajava. Parei um instante para esticar as f,lernQt :'
mas, ao pretender dar nova partida, percebi ,fo'

desolado que não tinha mai� bateria I Islo me serviu

de lição. Tenho agora uma Bateria Delco que me of.erece ,4

a mesma garantia-e a tranquilidade que inspirQm ,',

as Iteças. genufnas do meu carro.,. e não custou ",;"J 't"

< ,,'"'' .
mais do que uma bateria comum."

'"
' ',;.�-tf;�1r" ;,: . t '

•

'i·"
•. _ .....

_

-::;;--
_-

TechnicolQr
_

_:_ Cens.: até 5 anos -

* * *

,às 5 e 8 horas

A Sensação do mome'nto! .••

MARISA ALLASIO - em

BROTOS DO SÉCULO

� CinemaScope -

- Cens.: até 18 anos -

,*, * *

,'•._
..._----

às 8 horas

Dineia Maia e muitos outros: ..

O PREÇO DA ILUSÃO
- Cens.: até 14 anos -

) *. * *

às 8 noras
- Sessão Popular -

\ANTHONY QUINN -

JCATHY JURADO - em

BLEFANDO A MORTE·
- C:em.: 'até 14 al)os -

Contém BATROLlFE, elemento orgânico
que -evita pe'rdas ·por autodescargQs"
Garantido pela GM I Em caso. de
defeito de fabrit:ação. V. receberá em

troC'a urna bateria nova.
. '.":� �'- .

produto da

- Sessão Popular -

às 81f., horas

ANTHONY QUINN -

KATHY JURADO -

GINERAL MOrORS DO IRASIL S. A;

.�..:.".. .:
.. _.: •• +'

em

....
BLEFANDO Á MORTE
- Cene.: áté 14 anos - CDRlOS HDEPCKE S. I.· Com. Indústria'

_.... �'

Rua Cons. M�fra, 30'
FLORIANÓPOLISS, A L A S�

ALUGA-SE VARIAS EM! PRÉDio
l'ÉRREO E CENTRAL.
INFORMAÇõES 'NO TELEFONE

.: :1 �!�Lt J

- ""�.� ,"

, '

J.,
,

'

"""il;' <.;,;� , ....,- . "·;J!o�,.� ;"�Z-- •.� ,.�,--;..,.;... " •.,': iL� i.�tj;:'i
, . .
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C) '- 'Jaldyr Bherlnl
Faustino da Silva (Itagua
çú _ Coqueiros): a reven

da e aquisição! de produtos
a,v,ícolaos, lespecdalmenteJ de

produtos químícos e ,de ra

ções, tem sido OS assuntos

mais discutidos em' nossas

�euniões; procure o Posto

de revenda da A.R.F., no

Mercado Municipal e se

certifique, das nossas pro

vidên�ias '_ 11) ainda mui

to por fazer: eontínue e4\-
'

viando sugestões.
!ii

_ ..

I
• - n-MI:I· ,

D) - Ivo aes: o malOl'

entendImento e contacto
com a Associação Catari'
nense de Avicultura tem

sido o ponto principal das

decisões da Seção de Avi

cultura da A.R.F., certo de

que só deseja aquela seção

(Cont. da 2.a pág.) , (Reproduzido de "O Es- cool>erar' com à A.C.A.

te e a apelante mesma, em tado de São Paulo", de 15' tanto que o nO das normas

suas razões, não nega a agosto de 1958) para seu funcionamento diz

aproximação que f.ez� entre das e perfeitamente com- o seguinte: - i'É atríbui

M. e S. senão que simples':' preenaíveis, não levam a ção da' Sec. da Avicultura

,mente procura -explícae que apontar-se em sua pessoa, da A.R.F. manter .estreíta

queria casá-los, e não ape- por si mesmas, uma debil ligação com a Associação

.nas ,condenavelmente pro- mental. Oferecida ao ape- de Avicultura de Santa Ca

porcíonar-Ihes um encontro lante, moço' solteiro, em tartna, no intuito -ünico de

imoral. casa deste pela ínterme- cooperar com a mesma em

,
Não é possível, no 'entan- diaria que' ali a eonduzlu, benettcío do desenvolviI�en

to, havê-la 'COh1o co-autora não seria justo' considerá- to radonal da Avicultura".

de um delito sexual carac- lo obrigado a resistir sob E) - Dr. Ern)' 'JannI8:
terizado por violencia pre- as penas da lei á ínecercí- (Rua José, Elias nO 271): '

sumida, visto que não se vel tentação de possui-la, vôssa 'Sugestão serã atea

provou, como ficeu já as- vendo-a á sua disposição, e dida dentro de breves dias; �

sentado, a debilidade men- cheia de disposição para o ÕS produtos veterinários de

tal da ofendida. Assim, não ato sexual. revenda dã Associação 01\,

ficou a apelante incursa !lo na próprja Associação Ru·

parágrafo ,2.0, do artigo 'O recurso de L.' C. não ral (Cais Fredericc Rola)

'227, mas sim, somente no mereceu mais do que o par: em' face do entendimento
artigo 227, cajmt do Co�Hgo cíal provimento que se Ihe realizado com o Dr. Ira-

1"."na1. E, porque é prima- deu. Não há duvida de que puam, Diretor do referido
:- rra e está livre de círcuns- 'eSS:1 apelante induziu a ví-" serviço.

"

tancías agra�ante.s, a pena

I
t�n:a. a 'satisfaze� 'desej�s' Oportunamente respon

que .111.e c on_vem, .so pode �r líbidinosos do reu a quem deremog aos demais avieul

aJnmI�! c::�_re,s:pp�.?�nte Jl apresentou. Os autos. o 'de- tores que ,gentilmente nos

'-tAI'��E R o-x Y HOJE � SIMUL�NEAMENT�l����s��cr�Ime�'"_��'�:�m��s��am�sa�_Usf�a��riam�@�-'a��n��r�a���"
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:Jjanco daLalJoura deJ!4ÍlaJgerai6,dJ{
Proposta para Empréstimo de Natal

Dnta da

Importância Cr$ ,Entrada no Bapco__ I__I_

COOBRI_GADOS

I

Data
__ I__I__ . A..inatura do proponente

Resposta para o dia _____J__ 1__
(S. as fichas cadoslrois e assinaturas forem onlresu'ol-

N. _

Enderêços: Fone:
'

Nome:

emitente _

Avalista _

./

------------_

Pess6as ou firmas comerc�o�is que poderão dar informações sóbre 05/ coobrigados, nesta praçol

•

li '\\ � V
. -". 1'. ;;. ��.r:. ,� .. ;--

t.vÓ> ; !"l {.... i'.� { ,.,

\.
-

.�.

_' -.
-

- -

.� '""':";> " s -e
� :.�. .

.... ,

"

.

empréstimo de Natal!
já aten�emos milhares de' pessoas.••

a.. mas ainda 'há tempo para você!

.:; t t; _"'\:

" \'<"
•

o natal se aprexíma e você deve garantir logo a

alegria e o confôrto de sua familia! Ainda há tempo para
você preencher sua proposta para o

EMPRESTIMQ DE NATAL. ,

Visite. hoje mesmo o Banco da Lavoura.
Aceitamos prc'i:::::,��:; ::�:-_1\:n�e atê o dia 15Íl2/58.

-

__
OE MINAS GERAIS. S, A.

CI_Jngior ,or9q_�izasão bcmcória particular da A�irica La'tna

.
--. CRÔNICA E -PAINEL DA· VIDA NA CAPITAL

::'

r t

,/ Bob Hope-
:11 .Kalharine
"j Hepburn
t�J <'

.�i:"
em

, VistaVision
e

Melrotolor
i

"

.

� = 1 �ri ..... , i"A s '� -J A
..

Q E' . F E R -R O
'" .,."\ .

i

'",r'

Issociação Rural de•••. ,

(Cont. da 2.a pág.) DOS ANJOS (Rua Souza característIcas, espeel�18, o

nerais e proteína na ração" Dutra 702 � Estreito).';' O que muito enaltece o Jovem

falta de fibra, superlota- desenvolvimento, da avícul- avicultor e seu eompa

ção nas ladeiras e pin- tura em Florianópolis é um nheiro ,A'DILSON ANTO�

teiros, falta de exercícios fato; a prova é a instala- NIO .:LUIZ. na �onstrQçio
e distração quando em' con- ção que o companheiro ten. de chocadeiras.

finamento, ,etc... São cau- em sua residência, espe
"sas indicadas por vários cialmente se atentarmos
técnicos. para, a idade do' jovem de
Para presumir ou cortar 19 'anos construindo sua

o mal:' reforçar a ração criadeir� e o que é mais

com sais minerais e..proteí- notável a construção de

nas; manter as aves ata1'e- chocad�iras ôtimas, com

fadas; dar bom piso a fim
de que as aves possam cis
car; dar mais espaço às
aves; adícionamento de saí
na ração ou bebedouro em POR MOTIVO DE- VIAGEM

f'equena dosagem: "debi- Ulna copa de Cr$ 6.000,00 -n01:'

car as 'aves, isto é cortar Cr$ 4.500,00; um quarto de casal

o terço inferior do bie� de Cr$ 8,000,00 por Cr$ 6.000,00;
auper'ior ; e finalmente um sofâ-soumier com almofadas

man ter vigilância e obser- de Cr$ 4. 500,00 po�-Cr$, 3.500,00
vação contínua para isolar Todos estes móveis em perfeito
as aves viciadas a fim de estado de conservação,
não transmitir o vício àS Tr�tar na Avenida Maul'.o'�a-

demais. mos, 207, das 10 às 11 hora" com

B) - MAURO CARLOS o Sr. RUB'ENS. '-._.

,
II

VENDE-SE MÓVEIS

.COLUNA FORENSE

"
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�,

r, ,

.

.

.

�...
�

é_" "

,

�':"
1Iti'it _

".
.,'

""� .0 "",o,

ItcPmp· ...!te.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



/
_/

"0 MAIS ANTiGO DlARIO DE SANTA CATARINA" FLORIANóPOLIS, Quarta-Feira, 10 de Dezembro de 19118
>

_Dia13 de Dezémbro-�Satiado·as23�oras:��ra.,.�����

11 EI'egaote � SOIRÉE com: JOTA e seu CONJUNTO IRAPOAN'S da boite "NIGHT AND DAY", _o 'Riol' Fa buloso ,"SHOW"
,!cOmandado por' HERIVELTO MARTINS, apresentando:' BADO; o impagável cômico do Cinema, Rádio e TV, - TRIO

-

'D� . OURO'" com a, nova ,e' sensacional canióra MARIA,' DE LOURDES - a ESCOLA DE SAMBA da RADIO NACIONAL
do Ri."! -: ' '.

' .

,
-

. Reserva de Mesas na' JOALHERIA MÜLLER! �! ;::�, :ls:�l�ri\f' 'lill-
... '. � . .

, J" •••
�.

,"MO�"E'l EM GERAL
�

JDão 'Moritz S.A.
Bo ·s_�S·;I�--n.·k r
'y I SI TE.': A, "N'Ol'stA· LO J A

,

'

(

,Rua Deodoro, n'�L.'1S 7 Tel. 3820
•

.. �.
.

I' '. ,

Escola Técnica de,ComércioS'�Marcos

·CURSO COMERCIAL, BASICO

(Fiscalizada 'palo/Govêrno Federal)
Rua iVia1'echal Guilherme, s/n '(G,ru'po Escolar
MUl1Cl')

Láuro

Exame de Admissão
Jt;pocá deJnscrição ; de 1.°a 8 de dezembro.

'

Pi ovas: Os exames de, admíssãe constarão de provas
escritas, 'e orais 'de POitTUGU�S, MATE ..

'MÁTWA - GEOGRAFIA e HISTóRIA DO'
BRASIL.!'

, "

Documen'tação: ,

a) certidão 'que prova idade mínima-de 11 anos,
completos ou, por completar, até 30 de junho;

bi prova' de sanidade ,física e mental, constítuída
por atesbado-mêdíco ; ,

,

c) prova' de vacinação antivariólíca. '

-\. Secretaria' atenderá os interessados tOdos, os dias
úteis. no seguinte hnrário : . da-s 17 às 20 horas., .'

Fvorianõpolis. 20 'de novembro de, 1958 '

,

Hilton '�r�zesc '

• Luiz E. Beirão
Secretâr'lo ,'\" '

_

/ .Díretor
v'stõ:;;WO REIS· MONTENEGRO

�Lira'tiêeiis C�be
, Programa -excepcional de Dezembro

Dia 8 - 2.a feira

, ,

J'llfal fiA Soberana" DI.t�rn. do ••treite - r...a.
"A Sob_e.rana" Praça 15 d. novembro - .8Qulna

rua Felipe Chroidt

, ESfOLA: TÉ�NI(A ,DE COMÉRCIO
SENNA�PEREIRA,� ESTREITO

"

EXAMES DE.ADMISSÃO,AO CURSO COMERCIAL
BASICO

la ÉPOCA_
inscrições: de 1.0 a'9 de ,!lezembro

ÉPOCA .E HORÁRIO DAS PROVAS'
Matemática __: Dia ro de dezembro às 19 horas
História do Brasil e Geografia - Dia 12 de desem-

bro às laboras
,

Português .::_ Dia 13 de dezembro às 14 horas.
DOC\.J:;.\IENTAÇÃO: a) Certidão. que prove idade míní-

<, ma de 11 anos, completos ou

por completar até 30 de junho;
b) Prova de sanidade física e men

tal constituida por atestado
médico: ,

c) Prova 'de vacinação antívaríô-
Jica., I �

,

Estreito, 12 de novembro de 1958
Art. Kardec de Melo - Diretor"
Ivo Reis Montenegro - Inspetor Federal

,

.

Baile de Gala de formatura dos Bacharelandos da
Facu,dade de 'Direito, de Santa Catarina, ás 23 horas

,

Dia 10 - 4.a feira .

1_;lal:dioso Bingo, ás 20,30 hs., organizado pelo De
partament., Desportivo do Lira e destinado á melhor ia
de suas ins,ttTações e em homenagem ás equipes, titula>:'
e juvenil, trí-campeãeg do Estado.

,

Dia 11 - '5.a feira'

BALCONISTA DE ta ORDEMSoirée de formatura do Curso Científico do Colégio
Catarinense, ás 22,30 horas,

'

,

Dia 13 ...;... sábado

1
O Maior Espetácul., do Ano, ás 23 horas. Elegante

Soirée com Jota e .seu Conjunto' Irapoans,
'

da Buata
"Nigh] and DaY",' do JUo. Fabuloso "show" comandado
llor Herivelto Ma�ti'ns, apresentando : Badú, o impagável
eõmico do Cinema, Rádio �: ,TV;' Trio, de Ouro" com a

ll()va e sensacional cantora Maria de, Lourdes': A Esco
:la de,' Samba da 'Rádio Nacional, do Rio.. Escolha da
"Glamour Gírl", R�serva' de mesas na

'

Joalheria Muller. . . .

i Estudantes' e Comerclá-Bancarios, Functonár os,
Dia 14 :_ domingo

'

rios! __

'

E' chegado. o' momento em que você tem a opor-
Soírée de Formatura, ás, 22 horas. tunídade de MULTIPLICAR por 3, 4 e até por 5 o seu

',Dia 25 - 5.a 'feÍlra" ordenado. Não precisa prejudicar o seu emprego, apro-
'rradícêonal Soírêe de Natal, ás 23 horas. Escolha veíte os horas de folga, nós lhe ensinaremos. Venha ja.

de "Miss" Elegªnte, Lira. Sorteio de, prêmios.' Reserva se inscrever, trazendo uma foto 3x4 e um documento ,4'
de mesas na Joalperjá.:.Muller': identidade, na LOJA AMARAL, à Rua 7 de Setembro 14.

"

.

' ,:' D.)� 31'::"""� 1·a .

feira .
'

_ , "

.

'

,___
" . c� --..,_

•

Espetacular, B.�lle de Sao Silvestre, Apresentação a

�v.
''-

,
.', ,

t··
••

, lIoci�da,de das .]�n��JI debutantes do Ljra., Show notável. .....:AI cons rUir fiInício as 23 horas. Reserva, de mesas na Joalheria Mul- , • ... ,.
ler. ."' r)A Metalúrgica Atenas instalada com máquinario

Nota : As senhoritas que desejarem debutar no Lin \ moderno está em condicôes de ctendê-Jc em qualquer pe-.
devem fazer suas inscrições com o cronista social do
Clube sr. Rubens Cunha.

' relido. de'i_squadrias.de ferro para a sua co_?slrução,
I::\lPORTANTE ---: É obriiat�ria 'a:apre!!entação da -,�- �%;::.:;, "''*4#:;;",'

CARrl EIRA SOCIAL e do, talã-e do' mês <de dezembro, ,r�(
<,

��S;�:�;�;�U9�ÓS Servidorés PMlJlicos ��g�. .de Santa Catàrina:,�:f�r� rJ-.....-u
Serviço Médi�o 1••• Il_-_--'_............'"

II III! .um IS.lUliJ!'fiDil!llBl
'

Dr. Fernan40 ,OávaHlo de ,Oliveira - piàriamenta �

das �4,OO às 17,?Ó hóras
'

'

•
•

Dr. Julio Dein Vieira- - Diàriamente' das 16,00 às
18,00 hora�

'Dr. Jefferson -�,antiago -:-;;- "Terças ,e ,@-
das 14,00 às 17,30 -horas /'

,

' :,::
1)10, Manoel.pória Guim�rãe'.l - Seg�'If as, Qua):1as

e Sextas feira - Das 14,�0 }l,g 17,30 horas. I

- llr. Mário Cantição �, Ter�as, Quintas e Sábados
das 9,30- às 11,30 'horas' , ,

'

Lt. Henrique Prisc1Q,' Paraiso - Diàriamente, 'exc0-
to a,,:, sábados, dàs 7,0'0: às 10,00 horas

'

NOTA: ,Pára: qualquer consulta Médica, procure a

Secl et_p.ria da Associação, à rua T,rajano, 37.

CO,M PRATICA EM CONF-ECÇõES'
�ECESSITA

A MODELAR

3 - TRIPLIQUE SEU SALARIO'

,/

!:.�i\·· .\.�. -.----....,_ .,_._-

s feir.l

-

___

��]' __=�._�_, __--IR-I!!'DJ--II

r�-111�Jr111!�!-�lc�
I IIL J-��..... " I

__..d �� � -t' I
,

-

, l_�-�� ,--�

Metalúrqica ATE�AS
Ru.a Padre Roma n? 19 a 23, Florianópolis· S. Catarina· fone 386�

CONSERTOS EM G[RAL

•

tr A-G O R,A"
"Em suaYes� pagamentos

rr

ENTREGAPRONTA

" Letterá 22,
Um presente de bom augúrio é aquêle que

quer dizer atividade. U":, presente inteligente
é aquêle que demonstra o quanto se estima

o pensamento e a mente de quem deverà re-
COI

cebe-Io. Uma portátil Olivetti ao filha, ao pai, ,J !2

ao amigo, a si mesmos: e as cartas escritas. .�, '

ou recebidas terão a clareza e a orde� novas i?t', �� .. , ,,�
de um ano- novo. .. -�

.. .'
•

....
-.' )'5;"\;: :'v"'\:i:f".�:::e • .;.. ....&.t-ijfiA��,����"+�,,,·J �

i V e t t I-----�---�-:-----------------:-,-::�j,
DISTRIBUliDORES EXCLUSIVOS

FERNANDO LTDA.
.;:.

C A S A
Itua Saldanha Marinho, 2
Caixa Postal, 467

,fone: 3 8 -7 8
TELE:

"CANAN"
FLORIANÓPOLIS'

e 3 3 4 3

JÓQUEI CLUBE, SANTA CATARINA Villfje'ns D I R í� TAS
FlORIANÓPOl.lS -, RIO is 3"
fFOLlS.-�. PAULO RIO ,,' 4 '

IIPOllS.� CURITIBf; .. RIO AOS SASí

SERViÇOS AÉREOS
CRUZEIRO DO SUL

E D I T A L
'De acôrdo com o que estabelece o Artigo 55 dos Es

tatutos dêste Jóquei Clube, convoco Os senhores sócios
acionistas no uso de seus direitos para a sessão de As'
sembiéia Geral 'Ordinária a realizar-se no �dia 18 ri'e
dezerr..bro do mês Pl'óximo vindouro, na sede do Jóquei
Cluhe Santa Catarina,_sito á rua Fernando Machado, :),
ás 14,00 (quatorze) horas.

'

MADEIRAS PARA

j,ÇONSTRUCÀ9
'

IRMA OS BITENCOURT
(AdS 8ADAR6 ' fONE 11,0)

P.NTIGO DI�6sITO OA· ...�:'':'ORDEM DO 'DI'A

EldçBo dos 'membros da Diret,n'ia' .e' do
Deliberativo e Fiscal,

'

Ficam avisados que' está abe!',to o r�gistro para ins'
crição de candidatos aos diversos cargos eletivos. O
prazo para inscrição encerrará dia 10 de dezembro de
1958.

A�RAPECIMENTO
Ao Santo Padre Reus, p:lr

graças alcançadas, agrade
ce kl�s Motta Carvalho.

Consel,ho

FJ orianópo!is, 29 de nO,vembro de 1958
Accácio Mello
P!'e,'!idente

L

lAVANDO COM 'SAB10
,

Vir m-€�pecial idade
,�a, fi� WETZ�l INDUSTRIAL � ,Join,ille (Marca' Registrada)

.... ,'
_J economlza ..�e lempc e' dinheiro

' -, , ,

•r.=��.���'-"i'
'

",.
- i.....,,;,-..----

�� .. - , .......
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FLORIANôPOLIS, SÁBADO.; 6 DE DEZEMBRO, DE 1958

P A JR T I ( I P A ç ,I 'O
LUIZ FRANCISCQ participa aos parentes, amigos e

pessoas de relaçõej, de seus 'pais 'Neusa e Frãnciseo
Evangelista, o nascimento de sua irmãsinha ocorrido dia
6 de dezembro na Maternidade 'Dr. Carlos Corrêa e que
na pia batismal receberá. o nónle de MARIA TEREZA.

óM E I
Vende-se diversos preços baratíssimos.

Avenida Rio Branco, 80.

s

TERREN,O V, E N, D E - SE·
Vende-se terreno situado na Avenida Rio Branco,

medindo 12,50x20in.
Tratar no Banco dó Brasil com dr. Heider.

A " V
� Vende-se um caminhão G M C, ano 1953, com reduzida,
capacidade 5.000 kg. e, uma caminhonete, pick-up, FARGo."
ano 1955, capacidade 500 kg., ambos completamente refnr-'
mados, Tratar 'com o Sr. CARLo.S à rua Esteves Júnior
n.? 34, das 9 às 12 c das 1'4 à. 18 horas

CURSO PRÉ�YESIIBULAR DE DIREITO
E D I T- A L

.

O _Centro Acadêmico "XI de Fevereiro", da Facul
dade de Direito de Santá Catarina, comunica aos ínte-

• ::-essados que, a partir do dia 15 (quinze) do corrente
mês, estarão, abertas as inscrições - para o Curso Pré'
Vestibular de Direito, promovido por' êsse Centro Aca:
dêmíco,

O .referido Curso, que tem seu inicio previsto para
o dia 2 de janeiro do ano próximo vindouro, será minis
trado 'por Professores de nossos Educandãríos de Ensl-
-no, altamente capacitados.

-

Os interessados poderão, a partir 'do dia 15 (quinze)
de dezembro, inscrever-se' na séde do Centro Ac�i&mi
co, sita à rua Esteves' Junior, 'N. 11, mediante a Taxa.
de Cr$ 150,00 (cento e cinquenta), obedecendo o seguin
te horário:

Das nove ás dez e trinta horas,
Das dezessete ás' dezoito horas, todos os dias

Florianópolis, 2 de dezembro de' 1958 '

Fernando Luiz S. de Carvalho
Presidente do C.A.XI de Fevereiro

N· O I' V oA
MARIO. Co.MICHo.LI

É

Lo.URENA Co.MICHo.LI

Jo.SÉ M. PEREIRA
E

LEo.NTINA PEREIRA

úteis.

f'

O

, ,

têm o prazer de participar ao� têm o prazer de part.icipar aos

.seus parente. e pessoas .de suas seus parente. e ptl'lsoa. de sU,as
relações, º contrato de calamento relações, o contrato de casamento.
de seu filho ENEO, com a senho- de sua filha LENIR, GV� 'o jlfI'õ
ri ta Lenir Pereira. En-eo Comicho li .

ENEO E LENIR
NOIVOS

Elorianôpoljs, 29� pe��mbrQ, ';;:;>:' li58.
r � .; . .:.. .

----------------------------------------�-����.�

N· O r V A· D o
Sr. e Sra. FúLVIO, D'AVILA Sr. e Sra. IlÁRPERES PEREIRA

.tr'� i· DA SILVA
�. '"

Participam aos parentcg e pessôag de suas rela
ções o contrato de casamentj, de seus filhos
MARIA APARECIDA e HA'RPÉRES

Florianópolis, 4,12-958

( U R S O
" \.-

NA' A l
De 9 a 12 de dezembro, às. 20 horas, na Associação

Atlética Banco do Brasil, Praça Pereira e Oliveira ha
verá um cursinho de ornamento", em preparação para o
Natal.

Inscrições no proprío local; dia 9, às 19,30
Preço Cr$ 200,00

MAR!OMORlTZ�DECORADOR. '..'
••

sos graves
� HANOVER - (Por Max das cadeias já se organi- rarn-se programas mistos Teoricamente os reclusos � temente, custarão dinhei �

f Winkler - Impressões da zara um serviço de audição que abrangiam tanto músl- com conhecimementos de' Apesar de todas estas di

R EC R E A T I VO Alemanha) Os peritos em comum. De futuro o ca ligeira como música telegrafia poderiam "tele- culdades, a maioria dos ai
alemães da matéria ma- próprio recluso poderá. ,es- clássica, Além disso liga- grafar" fàcilmente com 'os retores de cadeias e perli"

. 6 DE J A
�

N E I R O nifestaram grande interes- colher a música que lhe ram-se emissões .de notí- seus colegas das celas con- tenciârias da Alemanbâ:'

se pelos resultados de uma I agrade. Nas experiências cias, comentários conte- tíguas ou atê mesmo um OCidental pronunciaram
experiência a que se pro- em Lünebrugo e ,em Hil Ir'ências e dramas radiofô- pouco distantes. Até mesmo a faval' da recepção
cedeu nas cadeias de Lüne- desheím limitou-se a licen- nícoj, que, evidentemente, se .. poderiam . recebe- por emissões devidamente �

..._ hrugo e Hildesheim. Para ça de ouvir rádio às 'horas deviam obedecer a um de- esta via emissões de fora Iecionadas,
os 50.000 reclusos nas ca- . do dia fora do período nOI'- terminado' critétio de esco- da cadeia e dar as respos- --------S�'deias e penitenciárias ale- mal de trabalho. Escolhe- lha. tas. Especialistas alemães p. E R . D E U-
mãs esta notícia será mú- Para obterem a licença de alta frequêneia traba-

sica no sentido mais estrl- de ouvir música e outros lham atualmente nó d·eseri-
to da palavra. lU W�ild�,r::·�f'J vf;.�'t�� ( programas impôs-se volvímento de um/a apare-MlI.n��;ri!,i.i!t: ',]Vd.lk'.,� li

"u aos
I, reclusos um sistema de Ihagem absolutamente 'se-

INlnSfEHS�VU pontuação. "Segundo este gura e de dispositivos cor

sistema os delegados res-' respondentes que, eviden- zer o favor

ponsáveís decidiam se o Redação.

recluso em questão pode
ria beneficiar da vantagem
de ouvir música. Além dis
so os .reclusos têm de pagHr
a instalação e uma peque
na taxa para o auscultador.
Esta taxa foi calculada à
base das pequenas receitas
restlltantes do trabalho de
cada preso.

!,Ro.GRAMA PARA O MM DE
DEZEMBRO.
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DIA 11 QUINTA FEIRA - Soir êe de' formatura
dos novos contado
res da "ESCo.LA
TÊCNJCA DE ,cO
lI-fÉRCrÕ SENNA

PEREIRA;', Início
às 22 horas.

Soirée de formatura
do "CURSO. No.R
MAL REGIONAL HA

Ro.LDo. CÚLADO
,

início à. 22 horas.

à. �2 horas.

horas.

•
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Como "pick-up", pClfa cargas leves Como furgão! para entrega de mercadorias Como .peru,a, para transporte pessoal

•

',POTENTE! A última' palavra em moto.

res! 167 H.P.'! Embreagem suave e cômoda. Fric

ção aumentada pela fôrça centrífuga. Pistões de
curso reduzido e grande diâmetro. :Maior com

pressão, torque elevado e muito menos esfôrço
do motor. Carburador'aperfeiçoado, para maior

quilometragem com menos combustível! Válvulas
de limpeza automática. Velas de 18 mm.

ECO.NÔMICA! O Ford F·IOO oferece

mais potência útil em cada litro de combustível.
'Gastá menos em manutenção. Suas peças são

fabricadas em larga escala; por isso, são muito mais -

baratas', encontram-se em tôdas as partes do País.
'., ,

R ES 1STE NTE! Carga útil de 930 kg,
inclusive carroceria, Diferencial reforçado! Redução
i�eal. para permitir economia e velocidade! Chassis

especial. Longarinas, travessas, molas etc. - feitas

-especíalmente para as estradas brasileiras!

VE RSÁT I L! Seu chassis, ultra-reforçado' e
jrático, permite a adaptação rápida e econômica de

qualquer tipo l:le carroceria, para todos os serviços.

Conheça·a
no ,seu

Revendedor
-,

!f�RDIMPORTA�TE: o Ford F -100 é normalmente oferecido com caçamba "plck-up",

Com earrecerla furgão ou perua, depende de prévia combinação com 05 Revencledores Ford.

Uma caderneta da Caixa
mica Federal de' Santa Cat
n.o c/ç aSll - 2." Série.

Até mesmo os criminosos
reincidentes, Os "casos gra-
ves" poderão contar d� fu- O n�l,
turo com música ligeira. .

.

Aliá:s tenciona-Sé apli�al FUNCUnnn:�NHJ
uma determinada pontua-j DOS rr.u�Jl�
ção já de si interessante, I . mnl,j)

A decisão que se preten- F
-

t I
• . requen emen e. 3S pessoas senterr.

de tomar brevemnte e maL;; dores nas costas, dores de cabeça, lo"
nem menos de permitir q'Je leira, dcsànírno, cansaço exerce,.;",

os pr,esos de todas as cate- mas raramente se lembram (111� i:,:,

godas po'ssam ouvir trans- pode ser pro"-()c�dó pelo ""�\1 Iune:

missões de música de rá namento dos rins, O pSI'feito r,!nr:i'

namento dos rins c ffitdto imp0l'!Ui'!'dio. D-e futuro as cadeias e para uma .b03 s<i"de. Sen:ir.do ""

prisões disporão de um nÍl- sintomas, não se, dC'()lilde, Il':nsc :li
mero suficiente d,e auscul- seu� l'in8 e experime'",,, lim di'lIúi,

suave e segur·o - as Pl1uia� Fo�to

Pede-se a

OTTODr.' FREUSBERG
'9" '

DiagnóstJico e Tratamento �as moléstias dos olhOS>.
Neuro-Oftalmologia e Ortéptíea,
Cirurgia do globo ocurar e Operações plástica.

anexos dos olhos.,
.

Traumatologia ocubr e Eletroimã Gigante.
Florianópolis, Tel.: 3153

No entanto o Estado teve
de entrar com uma- verha.
Não se conseguiu ainda
deslindar o problema se os

11'eC,IUSos terão
.

de ,pagar'
uma taxa· às emissora's. Es
tá ainda por esclarecer o

problema de ,evitar abusos,
ou seja a utilização da apa'
relhagem e até me,smo das
emissões para fin's� ilícitos.

tores, adotando-se um .sis
tema semelhante àquele que
deu bons resultados nos

hospitais. Os re<tlusos rece

berão ,com certeia, está
ll.9tíci� com grande prazer,
pois ,eia vem quebrar o si'
lêncio que até. agora reina
Va nas,suas cela.s ..Em vã-

l._j}jadas pOi' rr:iihões ue pe�f,Ó:lS (�:

�ouo o mundo, com ótirnor; l'CS,tltr.�iJ�"
as Pilulas Fostcr sãu um a)jyio rú·

pido para os males que .provêm O�,.

rins. Seus r,ns contêl}l 24,(j()1) metl'Os
de tubos c filtros. que noite e dia t's·

tão eliminando résidu08. Cuide dNcs
com carinbo, 1183nllo as Pllulas
F\l8ter. r

Ven�-se ,COm temporada -de verão em vista no
Ihor p,onto da oela praia de Picarl'as uma

Bar, Restaurante inçlusive 25 �ámas para veran
Aceita-se automoveI ou caminhonete de qualquer
em pagamento.

In�ormações: Casa· de Saude S,ão
N. 10, com sr. Paulo. , r

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



�"

,
"O Globó", de 5 dó cor

rente, em sua parte polítí
ca,

'

matéria da Redação,
publica o seguinte-
- "Em Santa Catarina,

onde tem havido agitações
sociais e "quebra·quebras".

.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�����d�n��m��ilil��i!iI�IW�.�.�,���-��I�����!!�1i!1I !!!,!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!'!�!!!!!!!�!!!'!!!!!�!!!!�!!!!!!!!!!!! e onde, portanto, o ambíen-

OPORTUNO (O CURSO,! NO MAlAL �i��;Er!;'}l1:.���
'VJ� cal, está havendo; também,

INSTlTUIDOS P,RÊMIOS AOS VENCEDORES DAS, Vll'RINES, "f �::d:��i:�C�e:: ��:r:: p�:�'
III - A Federação do Comér- I A Federação d'o Comércio de juízos venham a recair em

cio 'do Estado de Sãnta Catarina 'Santa Catarina e o Sindicato do tinstituiu prêmios íneent.ivadores, :Comércio Varejista de Florfanó-
par e do período do atual

com .a finalidade de aplaudir os 'polis dirigem seu mais veernentn Gevernador.> pois ali não
e'sfôrços das Casas Comerciais na .apêlo, para que os Comerciantes houve', êsfe ano, eleição pa"
ornamentação das suas :, Vitrines, ',de Florianópolis deem tôda a sua ra a, chefia do Executivo
com vistas à CRISTIANIZAÇÃO .proverbial coperação e efetivem estadual. O Govêrno eataDO NATAL DE JESUS. Os prê- ,assim, �tr�vés das suas Lojas; na�
m ios se dividirão sob dois asp'e,c- ',suas Vitrfnas, o SANTO TEMA rinense acaba dé enviar à
tos: - ARTISTICO e ORIGINAL. DA RECRISTIANIZAÇÃO DO Assembléia Legislativa men- "' ,-
Serão concedidos mediante julga- 'NATAL DE JESUS.'

-

'sagem propondo a Criâção,'i O atual clima catarinen-mento de uma Comissão designada A Federação e O S' di t 1/ '

.

,

aos Se h' Cm ICa .0 pe- de sessenta cartórios, que se, repetimos, não aconse-para êsse fim, conhecido o seu «iem n ores omerctant-s, '. •

resultado até o dia vinte e' dois enviem funcionários da Sua in- naturalmente serão dlstrl- lha essas Iíberalídades,"
(22) de dezembro. De conformi- dicação para o Curso de' Ornaman-.��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!dade com o exposto, os prêmios tação de Vitrines, a ,cargo do
serão os seguintes:' SESC-SENAC, sob a direção do
a) - um troféu pará": a vitrine. Professor Mário Moritz. Além -do

premiada sob o ponto de vista' esclarecimento supra ,a
.

r'2speito
artístico; i dêste Curso, quaisquer outros pob ) - um troféu para a vitrine' derão ser fornecidos aos in teres
premiada sob o ponto de vista sados no' SERVIÇO SOCIAL DO
original; COME'RCIO (SESC) à rua Sal

,

c) - prêmio, e-m dinheiro, de danha Marinho, 6 -r-' '2.0 pavimen-'
dois mil cruzeiros (Cr$ 2.000.00), to (Edifício Scheidemantel)

.

no
ao vitrinista, a que se referir a horário das 14 às, 17 horas, ou 'Pc-
.vitr ine destacada. lo telefone 32-28.

I
buídos de preferência entre
correligionáriOs derrotadna
no, pleito de outubro. En
viou, igualmente, várias
outras mensagens, criando
novos cargos. e estabelecen
do novos critérios sôbre o

funcionalismo, com o que
se abre opertunídade para
novas nomeações. Anima
da po.r êsses exemplos; a

Assembléia está apreciando
um projeto que visa a criar
novos municípios no Esta
do. (Há municípios em San
ta Catarina criados com
apenas duzentos mil cru
zeiros de renda anual!) E
já está em pauta um pro
jeto criando novos e polpu
dos cargos na própria As
sembléia;

As entidades do Comércio 10- Comércio de Santa Catarina, sob sociedade, foram depois de am

cal, a Cúria Metropolitana e um a presidência do Industrial sr. plas consideraçõe's, recomendad�s
grupo 'de excelentíssimas senhoras Charles Edgar Moritz e com a as seguintes medidas que' objetivam
da sociedade florianopolitana es- assistência dos emine-ntes Padre' oferecer perspectivas ao Comércio

tão-conjugando e harmonisando Francisco de SaIles Bianch ini, In- local para a sua contribuição à
OI seus lsforços no sentido de a dustrial Sr. João Batista 'pos RECRISTIANIZAÇÃO DO NATAL

Campanha para a Re-cristianiza- Santos, presidente do Sindicato DE JESUS:
ção do Natal de Jesus atingir, nes- do Comércio Varejista de Flol'ia-I I - A Federação do Comércio
ta Capital, Seus maia elevados ob- nópolis, 'Professor Doutor -Roberto do Estado de 'Santa Catarina e

[etivos, Lacerda, Diretor Geral do SESC- !
o Sindicato do Comércio Vare-

.Assím, em uma reunião, pro- SENAC e de, expressiva r.ep resen- I jista de Florianópolis, na 'esfera
cessada na séde da Federação do tação de nobres damas da nossa da sua ação 'Prontificaram-se, aCO-

------------------------- lhendo sug�stão da Cúria Metro-

38 a -E
I '-

d' A Margarl1da politana e de Senhoras da nossa

• xposlçao e cary sociedade, desde logo, pôr à dis-

posição um vitrinista especializa
inclusive uma caricatura do

do e todos os recursos indispen-
próprio autor. sáveis para a efetivação dêsse jus-

• .

tosv c
to anelo;

,

."Os ultm�os m�,me;: o�c �e I II _ Dessarte, foi contratado,
VIctor M�Irelles, Prlme�� pelo Departamento Regional do
ros HabItantes da Ilha, SESC-SENAC o Professor Mário
Crepúsculo � Ratones", "Re- Moritz que irá ministrar um Cur
canto Tranquilo", "0air da

50 de Ornamentação de Vitrines

Tarde", "Reflexo Parado", de Casas Comerciais. O Curso em

"Cair da Tarde", "Recanto refer�ncia será realizado nos dias
da Saudade", "Rancho Aban- de-z (10) e onze (11) de dez'embro

donado", "Cardeal D. Jaime de '1958, às oito e trinta (8,30)
Camara, visto pelo' lápis do horas da manhã, na séde da Asso

'autor" "último número do ciação Comercial, rua Trajano
espetá�ulo'" e "Iracema e a' número 13, sobrado, O Curso visa

Natureza" são alguns dos ensejar sugestões 'e' idéias m�ra
quadros a óleo e belas aqua- . que 'as Vitrines das nossas L?J�s
relas que Acary 'Margarida, I soe apresentem com arte e- orrgr

mais uma vez, faz encantar nal idade, tendo corno tema c,;n�ral
O pÚblico da Capital. o NATAL DE JESUS (Presépi o ).

Ac�ry Margarida, o co
nhecido e conceituado ar
tista -catarinense, está apre
sentando a sua 38° Exposi
ção de Pintura, em homena
gem ao 2C> Congresso Euca
»ístíco Estadual. A bem or

ganizada exposição, que foi
inaugurada no dia 8 pp., na
rua João Pinto, ao lado dà
Secretaria do Clube "12 de
Agosto", está aberta diaria
mente das 8 às 12, e das 14
às 22 horas, com entrada
franca.

27 magníficos quadros a
óleo e 25 aquarelas estão
expostas, dedicados às mais
destacadas figuras do mun

do social,' de Florianópolis,

Minha vitória foi baita,
Deixou'me glorificado. \

Mas quem gastou sua gaita.
Não JJÜ eu. " foi o Estado .•.

��!��:&.:��:.u_-.!---. .. ,

, Irineu Bornhausen
.�()....()....()�()-..()_(l....(l�().._..().-.I)�- --_ ..

FLORIANÓPOLIS, Quarta-Feira, 10 de Dezllmbro de 1958------------ --_,

DA MARINHA rãüSCa.i)es-1
,

Dep. oJsé de Miranda Ra�os - Rádio G:ar�já. , � Com cédulas a granel,. .•

QUINTA-FEIRA DIA 11 r: Palestra as 17,30 hs. p:elo Exmo Sr." Para por si me eleger, ,

Presidente do Tr�bunal de J-u�tiça - De,semb. Osmundo I' Detesto C_aif!l e Abel,
Wanderley da' Nobrega -, Radio Diário da Manhã. 'As I E O economrcn poder!
14.,00 hs. eliminatórias .dQ Torne�o .de Fute,

boI entre as
, I. Com dinheiro ou sem dinheiroForças Armadas: Marmha, Exército, Aéronáutica e O meu nome no fastígio,Polícia Militar. No campo da Escola de Aprendises I É nome de mui prestígio,Marinheiros. ' I I No Aririu e no mundo inteiro!

SEXTA-FEIRA DIA 12 - Palestra àl 18,30 hs, pelo Exmo. Re�mo '

Arcebispo Metropolitano .: Rádio Guarujá. I
No Senado Federal
Trabalharei com afinco,SA'BADO DIA 13 - 06,00 hs. A�vorada tocada pela Banda da Po- Pelo Bem e contra �' MalHela Militar, na residência do Exmo. Contra-Almirante Que fizeram ao meu Inco,

Antônio Carlos Raja Gabaglía '- Comandante do 5.0

Hoje QUARTA-FEIRA DIA 10 - Palestra às 18,30 hs. pelo Exmo.
Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado

,

\

TRAÇADü�BR 59
OUTRAS NOTAS

NO Contra essa, gel)te profana,
-Atéía e excomungada,
Não pouparei minha grana
Para vê-la derrotada.

APROVADO PROJETO 195-58

SUL DO ESTADO
A Assembléia Legislativa, será demorada e dispendío- representante D�ER.�sem ao

do Estado em sessão on- sa além, de não existir ma- menos dar satísração as

tem realizada, aprovou o te�ial adequado. '

I socíação classe yg .. que c.on;
Projeto de Lei 159/58 - que Comunicou o Deputado grega 52 profíssíonaís !o
cria Comarcas�· Jesamexa e Paulo Preis que enca�i-I' quando

mesma s!} propoe
cria ofícios, reajusta pro- nhara denúncia a respeIto c�lal:lOrar com Governo Re·

ventos e regula a aposenta- do assunto a S. Excia. - o p\lbllca. vg. de�?r:strando
doria dos Serventuários da I Sr. Presidente da República ser possIvel mOdIfICar. tra

Justiça e dá outras provi- - para não envolver tôda a çado vg. visando .se�vIr. re
'd�ncias. I AS,sembléia em opini�o sua giã� sem alterar dIstanCIa.e

, Seis emendas,J apresenta· e dados qu� tem ama0. o!erecen,do :nelhores cond�
das à proposiçao governa-, Frisou que, desde 1951, çoes tecmcas pt. Como �e
mental foram derrotadas quandO Prefeito de Criciu- tralocar BR �m .solo maIS

nas comissões mas aprova- ma, \vinha lutando em fa- adequado vg. evitando vas-
O Prefeito' Municipal de

das, em plená'rio com o voto vor de uma melhor locação ta zona pantanosa yg. co�n Florianópolis, no uso de
da Presidência da Mesa, da estrada federal em sua consequente econom�a e�a.- FORMATURA DO (LA'SSICO iE suas atribuições, e de
uma vez que a votação acu- zona. rio público e futura �acllI- acôrdo com o disposto no
sara empate de votos. O Propôs, finalmente, o par- dade consertar ' rodovIa de

Art. 20, incluso X, da
mesmo acontecendo ao pro- lamentar pessedista telegra- a'lta impo.rtâ�cia vg. apela CIENTI'FICO Lei nr. 22, de' 14 de de-
jeto, que teve a decidí-:,lo, -mas ao Sr. Ministro d!lt Via·:' Poder LegIsI�tIvo sant� C�� "

zembro de 1947.
'

em favor de sua aprovação, ção e Obras Publicas e ao- tarina se dIgn� VossenCIa
No dia 10 do corrente realizar- B t H D E C R E T A:O voto do Presidente da Ca· Diretor Geral do DNER, cu- mandar reexammar assun- ,arre o - eIga' Blaskes - Iara

,

d b t leal um �e-á, no Colégio Coração de Je- Odila Noceti - Iára Pedrosa _

.Art. 1.0 � E' facultado às ca-
sa. ,�I jos textos publicamos abai- to vg. com e a e

,

SUl, a formatura da,� alunas doa Léa, Marlene Del Prá Netto' _ sas oomerciais, que vendem arti-
_

,

seu emissário com Associa-
Discu_tindo a propostçao xo.

cão Sul Catarinense Enge- cursos clássico e científico daquc- Leda Schmidth _ 'Marília ,Pelulo gos de Natal e Ano Bóm, conser"

de ongem governamental, 'Justa a recl�mação do nheiros: le est<ibelecime'nto de ensino seCun - Ogalr Berti _ Sandra Coelho varem suas :portas abertas até às
falaram os �eputados R9- DeputadO Paulo Preis, cuja éordialmente dário de Souza, 3.0 CLA'SSICO
meU Sebastza? N,eves, Joo,o luta em favor de sua região, (a.) José de Miranda Ra- 'As,8 horas haverá missa e logo Astrid Renaux - Aurelia Barros D'esll1tul1do O chefe de segurança r'1I550"Co_lod�l e Lenozr Vargas Fer". conta agora 'com o apôio in-

mos � Presidente após será pr,ocedida a entrega de -:-' Edelmira Rodriguel _ Maria ','
"

-ti
rezra. .'� tegral e direto de 52 enge.. Sala das Sessões, 9 de" de- dilplomas. que será cQnferida aos A.mélia S. Thiago Fernl!-nd:es - MOSCOU, 9 (UP) _ A rádio A rádio disse que Serov foi trans-A banc_ada petebzsta fez nheiros do Sul de Estado.

zembro de 1958.
�eguintes alunos: Mariléa Cabral Pereira Oliveira de Moscou informou e-sta noite ferido para outro carg.o. Serov era

de<:lara�ao de voto, em que Os telegramas propostos Paulo Preis
3.0 CIENTI'FICO, - Ira. Olinda Cascael (Waldorni- destituição do chefe de Segurança um general de Exército. Assumiu

detXou znserto na ata dos têm o seguinte teor: Céres Rauen Cordeiro - Edith' ro Calcaes).
-

da União Soviética Ivan Serov. o cargo na Comissão de Se'gurança

. i�:;jÉ�d��:i;� R,q��,Q��:�'ro° lnf�a ,o� f��à�{;t���:r�;�aB,�: �IN��UIIpiI �j I �m� I A P i R T8IBUTI8'II n�· � p.
I��.:t�::!;�:.:��:!::;secção de Santa Catarinq_. :e���lo, :ea o����a o r�1��� ment.ar c: Projeto 195/58, en: ,.

º ' I� O�a,HU u a R UD Q.b. dc Kruschev e Bulganin. Os jor-, q., . tramltaçao pela Casa, lem Sob' o titulo aCima ac.aba de ser I A' "C l'd" d
'

.
'- ,TRAÇADO DA BR-59 NO '1ário, se dIgne V. Excla ex-

d t nidade. '. .

onso I açao a Legislação contadores e' estudiosos da maté- nais efetuaram uma ac,erba Cam-

SUL DO ESTADO, pedir, o despacho telegráfi-,
bran o, na

-

opor �. '�ublicado ,o�ort�no:. utlhoSlmo Tributá,ria de Santa Catarina" ria. Ein excehmte formato, bela panha de críticas contra Serov
O D t d 'P I P

. ."

a êste anexa' que em sessoes an enores, livro. Pela prllnelra vez em nos- torna-se dessa forma br d
.' '-

t' t'
'

C por seus antecendentes como exe�epu a o ' au o reIS, COMc}-lJ.atcoPLI� '0 MeI'r'a
.

ao examinar ,a proposiçãp' so Estado foi reunida num único' consulta' obrl'gato'l'l'a n'a-o
o

o'
a 'e lml�dres�aode aLr I� Ilca _ caPT,a, "Da t'o�--ocupando, a tribuna da Ca- lnIS ro UCI '1 1dA, '_' ,', ' s para sO I açao a egls açao rI u arla cutor de "d'e'purações" na Rússia

sa, teceu considerações a Ministério·Viação e Obras I governamenta, ap� at a ao� v.o IUl:1e, toda � legJSlaça�, trlbu.ta- grande n�m.Ero de funcionários, do Estado de Santa Catarina, en- e os russos o enviaram novamente
.

d d l' deputados governIS as po_ ria vIgente. Ha pouco, uma comls- com tambem p'ara todos s co t
'

t 'd
. . .

a seu país.respeIto o traça o da es- Púb ICas '

d t·· - "

' o n l'J- con ra-se a Ven a nas prinCipaiS'

um reexame a ma ena, sao composta pelos 51'S. V,cente buintes do Estado adv gad' r,.
"

d C', 't I I .trada federal BR-59, no tre-· RIO
. uma análise mais criteriosa .Bauer, Sebastião Cruz e Ari Kar-

' ,o os, .\VlarhIS a ,apl a .

cho que se desenvolve' entre
. Eng�nheIro Edmundo Re..

a re.speito do projeto, a fim dec de_ Melo, eSp's-cial;mente desig-Maracajá (Araranguá) e gIS.BIttencourt de aue se s.alvaguardasselD. nada pelo ex-Governailor JorgeTubarão. DIretor DNER os âlto,s 'interêsses dos mu- Lace'rda, reuniu nossos velhos e
O parlamentar pessedista R'IO

. , nicípio§ envolvidos na ini- arcaÍcQs dispositivos de leis, de-
fêz leitura de ofício e, me- El:n.bora Ja ,e:n f.ase prep.�- dativa do govêrno, Agora _ cretos.e regula�1Ientos, apr�se,:tan-morial que 52 engenheiros ratona execuçao.�R 59 �g. asseverou o brilhante par-' do, apos, e-xaustlvos trabalhos, uma
do Sul do Estado dirigiram trech_o M;aracaJa-Tubarao 1amentar oposicionista _ a série de projetos d,e leis e regu- Jornalistas intelectuais Longe de fazer ressal- tuad'o 'jornal, e pedimosa:) Departamento Nacional vg . .'?ao .se conforma aquela Casa acusa recebimento de lanientos, visando dar aos ó:-gãos e estudant�s quiseram tal' a sua honestidade de que, nessa mesma coluna,de Estradas de Rodagem, dê- 1:�glaO com traçado prete�-, várias mensagens telegra- aÍ"recadadore,s e fiscaliz,a�ores pos·
monstrando ser possível me- d.Ido vAgo sem r�e�ame suge- ficas, as quais revelavam o sibilidades na execção de sas ta- mover uma ação contra a hom�m público íntegro, seja publicado o que abai-
'lhorar o traçado tanto nM :Id? pela AssoC�aç!1o. Sul Ca- descontentamento que o

refas e aos contribuinte's, de ma- Assembléia Legis.lativa do pretende dispertsar ser· xo segue:condiçó.!s de solõ e subsolo, �annense E��enheIros P�� .Projeto 195/58 causou à opi- neira geral, maior orientação no' RECIFE, que criou 59 vidores braçais diadstaE� Alô! Alô! Inspetor Ce'
como na existência de ma- ",st� A�se:nblel�r vg. depOl;, nião publica, através dos paganlento dos tributos devidos. cargos para a sua própria levando-os à miséria, pa- s,u Goss (Lajes) e Di'r�-terial abundante para re- JUVlr exp_.anaçao Deputad� lJronunciamentos de elemell- Secretaria, }9 dos quà.is' ra atender melhor à tUI'- tora Grupo Escolar "Le-'ve: �imento e conserva da :,aulo Pre.Is .vg. reso�ve':1.v�: tos 8,té mesmo ligados' ao Em' alfa maferl"al de' com Cr$ 20.000,ÓO de ven-futura rodovia, mantendo �u3; unamn;Idade v_g �lrlgll Palácio do Govêrno, citan- cimentos mensais,. 1!:sse

ma dos privilegiados. E bon Regis" (Campo Ale-
igu)l� percurso. ',lltl�o apel� V_?ssencI.a :vg. 'do, para subsídio às arglJ.- quando o povo não agüen'

-

gre):
Destarte, não se explica - 3entldo aprec_Iaçao ObJetiva mentações que expendia, consfrucão descalabro não só enfu' tal' mais a nossa polícia Estamos cientes de'

declarou ,o deputado pes- � leal sugestoes e�a?oradas teleoTamas da· Associaçãp , reeeu o povo, mas o Go'
_ "be� remunerada e mOllstração alegria pre"sedista - que se pretenda �on.he.?ed?res Co�dIçoes solo Co�ercial e Industrial de Materiais de cOI1,StruçãQ cont_i- vernador eleito CID SAM- bem nutrida" _ correrá zados colegas vg mot.volocar a BR 59 em zona pan- e dIstancIas pt. Nao �odemos_ Rio do Sul, cujo presidente nuam apresentando' fe'ndência, ,,1-

PAIO e a Polícia Mili ,aumento gratificam,es pttanosa, onde a construção ::ompreender tenha. Ido Sul
t.ambem exerce a Presidên- tista que vem se refletindo, dire- a. espancá·lo, enquanto "''':''
, tame�te, nos preços das obras de tRr, que, junto aos estu- êles e outroEo, com polpu' Esclarecemos' aumento'cia da Câmara Municipal .

arquitetura e, indiretame'nte, .em , dantes, lançou o seu dos vencimentos, darão foi de Cr$ 100,00 .
men'de Rio do Sul, filiada à

outros setôres da economLa nacio-
União Democrática Nacional nal.

veemente protesto.
.

boas risadas. saig ',Curso Complementar
e membro do Plano de Os preços da areia, cal, feri'o, Aqui em Santa Catari- D. A. ,e não MIL., pt
,)bra" e Equipamentos, do li- cimento, e tijolos Vem registrando n:t, O Executivo não teve ReCebemos: DIRETOR E S C O r: A
der da bancada uelenista na aumentos mensais sucessivos. F,Ó- a consciência de p'rotes- Sr. Diretor de "O Es' REGIONAL- Cr$ 350,00Câmara Municipal de Rio

_l'am, em têrmos pe,rêentu�is, os

1 d P f't
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. tal' contra. a eleva";;" ab- tado": mensais e não TIl�S MILd0 Su., o re eI o ln enno seguintes os acréscimos registra- ,........

,do Rio do Oeste, e d� outras dos nêsses materiais: are-ia,;_ e,'Jrda dos vencimentos Agradecemos comentá- e QUINHENTOS pt
. pessoas insuspeitas, unâni- 23,9%,!-' cal, 28,5%;. �erro . --:- 'dos Deputados:- Cr$ ..

. rio, através da coluna - Seguem recortes jornallnes em condenar a propo- 61,7%; tijolos - 56% e, final-·. 36.000,-00 para Cr$ • ACONTECE NESTE ES- O ESTADO pt
.

GJÇfW governamental, 'que mente, ctm,ento ,-" 47,7%, Es,ses".
1e0 000'00' TADO _ deseu 'cohcei' Ab-a}.tel'a os Serviços jurídic�<, i pCl'centl)aiS s.ã? conespolident::s, � ,),

, , ."
, raçps

de E:stado de Santa Catan- J !lpenas, ao penodo J"ne'l'O a Ju- .; Colega(3 Sul
,
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nho do ano cOlTente. ..!'V'.�yN� ::"_ :oi ,.-:� � _�••,i�

).
.

..,;:"'.
Distrito Naval.

08,00 hs, - Missa na Catedral Metropolitana oficiada pelo Exmo
Revmo. Frei Dom Felício Vasooncellos.

11,00 - hs, - Le-itura da Ordem áo Dia do E:x:mo. Sr. Chefe do Es-
tado Maior da Armada, alusiva a data,. na séde 'do ,Co
mando do 5.0 Distrifo Na"al

16,00 hs,' � Decisão do Torneio Semana da' ,Marinha, emtre as eq�i-.
pe. vencedoras nas eliminat�rias do dia 11. Campo d.a
Escola de Aprendi2'es Marinheiros.

17,30 h •. - Palestra do Exmo. Sr. 'Contra-Almirante Antonio Carlos
Raja Gabaglia Rádio, Diário da Manhã,

18,30 hs. - Pale�tra dQ Eimo. Sr: Contra-Almirant�Antônio Car
los Raja Gabaglia -;- Comandante do, 5.0 Distrito Naval.

19,00 hs. - Recepção às autwidade's e sociedade local.

o Comércio abrirá
,

-a noite
DECRETO N.o 75 22 horas nos dias úteis, do dia 10

a 24 de dezembro do corrente ano,

re-speitadas as disposições da le

gislação trabalhista em vigor.
Art. 2.0 - Este decreto entrará

em vigor na d,ata de sua publica
ção, revogadas as disposições em

contrário,
Prefeitura Municipal de Floria�

nópolis, 6 de d'ezembro de 1958.

OSMAR CUNHA
Prefe-ito Munici<pal

Acontece. neste Estado...

INFORMAÇÕES
A_§ecretaria do Congresso informa:

FONE 3565

Já se acham abertas as inscrições de Congress'istas, diáriamente
das 8,30 à. 12,00 e das 15,00 às 17,30, horas na SEGRérARIA ,DO

CONGRESSO � R. Afcipr�ste Paiva, 5 (Altos da' ClÍsa Paroqu.íal).
Informa também que' já se acha

_

instlllado o 1.0 posot -de LJ):M
BRANÇA� do II CONqRESSÇ). O 'pôstó está situado e-m, o novo e

,'i: moderníssimo uiosquê, recllnt'cmente co�sti'uiâo, 'fNlIlteil'o ao Edi_

América. gentilm'ente cedido pelo sr Antônio, Carla. d;e
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